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प्रस्तावना

महाराष्ट्र राजयातील तेरावया महाराष्ट्र विधानसभेिा कालािधी पूण्ण झालयानंतर िौदावया महाराष्ट्र 
विधानसभेसाठीचया साि्णवरिक वनिडणूका ऑक्टोबर, २०१९ मधये घेणयात आलया. २५ ऑक्टोबर 
२०१९ रटोजी िौदािी महाराष्ट्र विधानसभा घव्त झाली.  

“१४ वी महाराष्ट्र ववधानसभा २०१९ सदस्ाांचा सांवषिप्त जीवन पररच्” हे विधानसभा 
सदसयांिी िैयककतक मावहती समाविष्् असणारे सितंरि सिरुपािे सातिे प्रकाशन आहे. ह्ा 
उपक्रमांतर्णत अरदी सुरुिातीिी िार प्रकाशने (१९६७ ते १९७२, १९७२ ते १९७८, १९७८ ते 
१९८०, १९८० ते १९८५) प्रवसद्ध झाली, तयामधये महाराष्ट्र विधानमंडळाचया दटोनही सभारृहांतील 
सदसयांिा पररिय एकवरितपणे प्रकावशत करणयात आला हटोता. परंतु १९८५-१९९० या 
प्रकाशनापासून मारि विधानसभा सदसय ि विधानपररषद सदसय यांचया संवषिपत जीिन पररियािी 
प्रकाशने सितंरिररतया प्रवसधद करणयात येत आहेत.

या प्रकाशनामधये िौदावया महाराष्ट्र विधानसभेिर वनिा्णवित झालेलया सदसयांिा संवषिपत 
जीिन पररिय समाविष्् करणयात आलेला आहे. सदर मावहती सदसयांनी सित: भरुन वदलेलया 
मावहतीिर आधाररत आहे. जया सदसयांिी मावहती वमळालेली नाही तयांिी आधीचया प्रकाशनामधये 
मावहती उपलबध असलयास ती समाविष्् करणयात आली आहे. यावशिाय काही सदसयांकडून 
मावहतीिा काही भार उपलबध हटोऊ शकला नसलयाने उपलबध वततकीि मावहती या प्रकाशनामधये 
देणयात आलेली आहे. तयावशिाय राजय वनिडणूक विभाराकडून प्रापत झालेली, मतदारसंघवनहाय, 
वमळालेलया मतावधकयानुक्रमे प्रतयेक मतदारसंघातील प्र्म ५ उमेदिारांचया विधानसभा वनिडणूक 
वनकालासंबंवधिी मावहतीही समाविष्् करणयात आलेली आहे. हे प्रकाशन अवधक अद्ययाित ि 
उपयुकतकरणयाचया दृष््ीने सदसयांशी संपक्क साधणयािा जासतीत जासत प्रयतन करुन शकय वततकी 
अवधक मावहती देणयािा प्रयतन केलेला आहे.

या प्रकाशनामधये या आधीचया प्रकाशनांप्रमाणे राजय मंवरिमंडळािी यादी, वजलहािार 
मतदारसंघक्रमवनहाय सदसयांिी यादी, सदसयांिी आडनािानुक्रमे यादी, मतदारसंघवनहाय 
वनिडणूक वनकाल मावहती, तयामधये मतदारसंघवनहाय एकूण मतदार, झालेले िैध मतदान ि 
मतावधकयानुक्रमे पवहलया पाि उमेदिारांिी नािे, पषि ि वमळालेली मते, तसेि मवहला सदसयांिी 
सितंरि यादी, पषिवनहाय सदसय संखया, अपतयांसंबंवधिी मावहती, ियटोर्ानुसार, वयिसायानुसार 
तसेि शैषिवणक पारितेनुसार सांकखयकीय मावहतीही उपलबध मावहतीचया आधारे देणयात आलेली 
आहे. 
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िौदावया महाराष्ट्र विधानसभा सदसयांसंबंधी विविध प्रकारिी मावहती देणारे हे प्रकाशन केिळ 
विधानमंडळ सदसयांनाि नवहे तर परिकार, संशटोधक, विशेष अभयासक ि संसदीय लटोकशाही 
काय्णपधदतीमधये रस असणाऱया प्रतयेकाला उपयुकत ठरेल, असा मला विशिास आहे. 

हे प्रकाशन तयार करणयाचया कामी श्ी.बा.बा.िाघमारे, सेिावनिृत्त ग्ं्पाल ि सि्ण सहकाऱयांनी 
खूप पररश्म घेतले असलयाने तयांिा विशेष उललेखकरणे मी माझे कत्णवय समजतटो. तसेि, या 
प्रकाशनाचया सुबक ि ने्कया छपाईचयाबाबतीत वयिस्ापक, शासकीय मुद्रणालय, मुंबई ि तयांिे 
सहकारी यांनी केलेलया सहकाया्णबद्दल मी तयांिा आभारी आहे. 

या प्रकाशनािी उपयुकतता िाढविणयाचया दृष््ीने काही सूिना आलयास तयांिे सिारति हटोईल.

विधान भिन, राजेंद्र भागव्त,

मुंबई ४०० ०३२. प्रधान सविि,

जानेिारी २०२२. महाराष्ट्र विधानमंडळ.
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य-५/७९, शासकीय कम्णिारी िसाहत, खेरिाडी, िांद्रे (पूि्ण), 
मुंबई ४०० ०५१.

श्ी. वव. शां. कोमटवार,
ब-६०४, तुलसी आंरण, कारिप, 
बदलापूर (पू.), ठाणे - ४२१ ५०३.
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श्ी.मो.स.काकड
साकेत हाममोनी वबकलडिंर नं.२, सी विंर, रुम. नं. २०३,
महारिे नाका, विंिपाडा ररषिा स्टँडजिळ, कलयाण (पूि्ण),  
वजलहा ठाणे - ४२१ ३०६.

अवर सवचव (सवम्ती) : श्ी. सु.शां.िोरे
सी-६०२, कुसुमभारती कटो. ऑप. हौ. सटोसाय्ी,
दत्तपाडा रटोड, बटोररिली (पू.), मुंबई -  ४०० ०६६.

श्ीम्ती वस.स.्ताांबे
आय-५०२, उषा कॉमपलेकस, भांडूप (प.), मुंबई - ४०० ०७८.

श्ी. अ. श. पाटील (मा.मंरिी, रृहवनमा्णण यांचया आस्ापनेिर 
प्रवतवनयुकतीने काय्णरत-प्रपरि बढती)
पलॉ् बी ३/१, ३०१, सेक्र २०, नेरुळ (प.), 
निी मुंबई - ४०० ७०६.

श्ी. आ. ने. जावळे
१०३, रंधपद्ीनी हौवसंर सटोसाय्ी, विंिटोरी पाडा, 
सुभाष रटोड, डोंवबिली (प.), ठाणे -  ४२१ २०२.

कु. पु. र. दळवी
१६/१, फ्ु्िाला वबकलडिंर, दादटोजी कोंडदेि मार्ण, मुंबई - २७.

श्ी. घ. ज्ा. देबडवार
२०५, अि्णना अपा््डमें्, विखनघर कलयाण (प.), 
ठाणे - ४२१ ३०१.
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मा. वपठासीन/उप वपठासीन अवधकारी व मा. ववरोधी पषिने्ता, महाराष्ट्र ववधानपररषद/ 
महाराष्ट्र ववधानसभा ्ाांचे सवचव/ खाजगी सवचव

अ.क्र. नाि ि पदनाम

१. श्ी. म. मु. काज, मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपररषद यांिे सविि
७१/५२, कलकत्तािाला वबकलडिंर, िि्ा मजला, डॉ. भडकमकर मार्ण,  
मुंबई सेंट्रल, मुंबई.

२. श्ी. रववांद्र खेबुडकर, मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपररषद यांिे खाजरी सविि 
त्ा जनसंपक्क अवधकारी

३. श्ी. मुकेश भोग,े मा. उपाधयषि, महाराष्ट्र विधानसभा यांिे खाजरी सविि त्ा 
जनसंपक्क अवधकारी
पलॉ् नं. १३०६ ऐिॉन, वहरानंदानी ईस्े्, घटोडबंदर रटोड, ठाणे.

४. श्ी. वज. म. भोळ,े मा. विरटोधी पषिनेता, महाराष्ट्र विधानसभा यांिे खाजरी सविि 
त्ा जनसंपक्क अवधकारी
एि १९/५०३, प्रेस एनकलेवह सटोसाय्ी, प्रवतषिा नरर, सायन, मुंबई ४०० ०२२.

५. श्ी. ववद्ाधर महाल,े मा. विरटोधी पषिनेता, महाराष्ट्र विधानपररषद यांिे खाजरी 
सविि त्ा जनसंपक्क अवधकारी
१/३, बॅडमनस किा््डस्ण, िाळकेशिर रटोड, िाळकेशिर, मलबार वहल,  
मुंबई ४००००६
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महाराष्ट्र राज् मांवत्रमांडळ
(वदनाांक १२ वडसेंबर २०१९ रोजीच्ा शासन राजपत्राप्रमािे)

मुख्मांत्री

१ श्ी. उधदव 
बाळासाहेब ठाकरे

कटोणतयाही मंत्ांना वििवषितपणे नेमून न वदलेले विभार 
वकंिा तयांिे भार.

मांत्री

२ श्ी.एकना् सांभाजी 
वशांदे

रृह, नरर विकास, िने, पया्णिरण, पाणीपुरिठा ि सिचछता, 
मृद ि जलसंधारण, पय्ण्न, साि्णजवनक बांधकाम 
(साि्णजवनक उपक्रम), संसदीय काय्ण, माजी सैवनक 
कलयाण.

३ श्ी. छगन चांद्रकाां्त 
भुजबळ

ग्ामविकास, जलसंपदा ि लाभषिेरि विकास, सामावजक 
नयाय ि विशेष सहायय, राजय उतपादन शुलक, कौशलय 
विकास आवण उद्यटोजकता, अनन ि औषध प्रशासन.

४ श्ी. ववज् ऊफ्फ 
बाळासाहेब 
भाऊसाहेब ्ोरा्त

महसूल, उजा्ण ि अपारंपाररक उजा्ण, िैद्यकीय वशषिण, 
शालेय वशषिण, पशुसंिध्णन, दुगधवयिसाय विकास ि 
मतसयवयिसाय.

५ श्ी. सुभाष राजाराम 
देसाई

उद्यटोर आवण खवनकम्ण, उचि ि तंरिवशषिण, क्रीडा ि 
युिक कलयाण, ककृवष, रटोजरार हमी यटोजना, फलटोतपादन, 
पररिहन,  मराठी भाषा, सांसककृवतक कायवे, राजवशष््ािार, 
भूकंप पुनि्णसन, बंदरे आवण खार भूमी विकास.

६ श्ी. ज्ां्त राजाराम 
पाटील

वित्त आवण वनयटोजन, रृहवनमा्णण, साि्णजवनक आरटोगय, 
सहकार ि पणन, अनन, नाररी पुरिठा आवण ग्ाहक 
संरषिण, कामरार, अलपसंखयांक विकास.

७ डॉ.वन्तीन कावशना् 
राऊ्त

साि्णजवनक बांधकाम (साि्णजवनक उपक्रम िरळून), 
आवदिासी विकास, मवहला ि बाल विकास, िसरिटोद्यटोर, 
मदत ि पुनि्णसन, इतर मारासिर्ण, सामावजक ि शैषिवणक 
मारास प्रिर्ण, विमुकत जाती, भ्कया जमाती आवण विशेष 
मारास प्रिर्ण कलयाण.
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महाराष्ट्र राज् मांवत्रमांडळ
(वदनाांक ५ जानेवारी २०२० रोजीच्ा शासन राजपत्राप्रमािे)

मुख्मांत्री

* श्ी. उधदव बाळासाहेब 
ठाकरे

सामानय प्रशासन, मावहती तंरिज्ान, मावहती ि 
जनसंपक्क, विधी ि नयाय आवण इतर कटोणतयाही मंत्ांना 
वििवषितपणे नेमून न वदलेले विभार वकंिा विषय.

उप मुख्मांत्री

** श्ी. अवज्त अनां्तराव 
पवार

वित्त, वनयटोजन.

मांत्री

* श्ी. सुभाष राजाराम 
देसाई

उद्यटोर, खवनकम्ण, मराठी भाषा.

** श्ी. अशोक शांकरराव 
चवहाि

साि्णजवनक बांधकाम (साि्णजवनक उपक्रम िरळून).

* श्ी. छगन चांद्रकाां्त 
भुजबळ

अनन, नाररी पुरिठा ि ग्ाहक संरषिण.

** श्ी. वदलीप दत्ात्र् 
वळसे-पाटील

कामरार, राजय उतपादन शुलक.

* श्ी. ज्ां्त राजाराम 
पाटील

जलसंपदा ि लाभषिेरि विकास.

**** श्ी. अवनल वसां्तराव 
देशमुख

रृह.

* श्ी. ववज् ऊफ्फ 
बाळासाहेब भाऊसाहेब 
्ोरा्त

महसूल.

** डॉ. राजेंद्र भासकरराव 
वशांगिे

अनन ि औषध प्रशासन.
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** श्ी. राजेश अांकुशराव 
टोपे

साि्णजवनक आरटोगय ि कु्ुिंब कलयाण.

** श्ी. नवाब मोहममद 
इसलाम मवलक

अलपसंखयांक विकास ि विकास ि औकाफ, कौशलय 
विकास ि उद्यटोजकता.

** श्ी. हसन वम्ालाल 
मुश्ीफ 

ग्ाम विकास.

* डॉ. वन्तीन कावशना् 
राऊ्त

ऊजा्ण.

** श्ीम्ती वषा्य एकना् 
गा्कवाड

शालेय वशषिण.

** डॉ. वज्तेंद्र सव्तश 
आवहाड

रृहवनमा्णण.

* श्ी. एकना् सांभाजी 
वशांदे

नरर विकास, साि्णजवनक बांधकाम (साि्णजवनक 
उपक्रम).

** श्ी. सुवनल छत्रपाल 
केदार

पशुसंिध्णन, दुगध वयिसाय विकास, क्रीडा ि युिक 
कलयाण.

** श्ी. ववज् नामदेवराव 
वडेट्ीवार

इतर मारासिर्ण, सामावजक ि शैषिवणक मारास प्रिर्ण, 
विमुकत जाती, भ्कया जमाती आवण विशेष मारास 
प्रिर्ण कलयाण, खार जवमनी विकास, भूकंप पुनि्णसन.

** श्ी. अवम्त ववलासराव 
देशमुख

िैद्यकीय वशषिण, सांसककृवतक काय्ण.

** श्ी. उद् रववांद्र सामां्त उचि ि तंरिवशषिण.

** श्ी. दादाजी दगडू भुसे ककृवष, माजी सैवनक कलयाण.

*** श्ी. सांज् दुलीचांद 
राठोड़ 

िने, आपत्ती वयिस्ापन, मदत ि पुनि्णसन.

** श्ी. गुलाबराव रघुना् 
पाटील 

पाणीपुरिठा ि सिचछता.
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** ॲड. के.सी. पाडवी आवदिासी विकास.

** श्ी. सांवदपानराव 
आसाराम भुमरे

रटोजरार हमी, फलटोतपादन.

** श्ी. शामराव ऊफ्फ 
बाळासाहेब पाांडुरांग 
पाटील 

सहकार, पणन.

** ॲड. अवनल दत्ात्र् 
परब

पररिहन, संसदीय काय्ण.

** श्ी. असलम रमजान 
अली शेख

िसरिटोद्यटोर, मतसयवयिसाय, बंदरे.

** ॲड. ्शोम्ती चांद्रकाां्त 
ठाकूर (सोनाविे)

मवहला ि बालविकास.

** श्ी. शांकरराव ्शवां्तराव 
गडाख

मृद ि जलसंधारण.

** श्ी. धनांज् पांवड्तराव 
मुांडे

सामावजक नयाय ि विशेष सहायय.

** श्ी. आवदत् उधदव 
ठाकरे

पय्ण्न, पया्णिरण, राजवशष््ािार.

राज्मांत्री

** श्ी. अबदुल नबी सत्ार महसूल, ग्ामविकास, बंदरे, खार जवमनी विकास,विशेष 
सहायय. 

** श्ी. स्तेज ऊफ्फ बांटी डी. 
पाटील

रृह (शहरे), रृहवनमा्णण, पररिहन, मावहती तंरिज्ान, 
संसदीय काय्ण, माजी सैवनक कलयाण.

** श्ी. शांभूराज वशवाजीराव 
देसाई

रृह (ग्ामीण), वित्त, वनयटोजन, राजय उतपादन 
शुलक,कौशलय विकास ि उद्यटोजकता, पणन.

** श्ी. ओमप्रकाश ऊफ्फ 
बचचू बाबाराव कडू

जलसंपदा लाभषिेरि विकास, शालेय वशषिण, मवहला ि 
बाल विकास, इतर मारास बहुजन कलयाण, कामरार.
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** श्ी. दत्ात्र् ववठोबा 
भरिे.

साि्णजवनक बांधकाम (साि्णजवनक उपक्रम िरळून), 
मृद ि जलसंधारण, िने, पशुसंिध्णन, दुगधवयिसाय 
विकास ि मतसयवयिसाय, सामानय प्रशासन.

** डॉ. ववशवजी्त प्तांगराव 
कदम

सहकार, ककृवष, सामावजक नयाय, अनन, नाररी पुरिठा 
ि ग्ाहक संरषिण, अलपसंखयाक विकास ि औकाफ, 
मराठी भाषा.

** श्ी. राजेंद्र शामगोंडा 
पाटील ्ड्ावकर

साि्णजवनक आरटोगय ि कु्ुिंब कलयाण, िैद्यकीय वशषिण 
अनन ि औषध प्रशासन, िसरिटोद्यटोर, सांसककृवतक काय्ण.

** श्ी. सांज् बाबुराव 
बनसोडे 

पया्णिरण, पाणीपुरिठा ि सिचछता, साि्णजवनक 
बांधकाम (साि्णजवनक उपक्रम), रटोजरार हमी, भूकंप 
पुनि्णसन, संसदीय काय्ण.

** श्ी. प्राजक्त प्रसादराव 
्तनपुरे

नररविकास, ऊजा्ण, आवदिासी विकास, उचि ि तंरि 
वशषिण, आपत्ती वयिस्ापन, मदत ि पुनि्णसन.

** श्ीम्ती आवद्ती सुवनल 
्तटकरे

उद्यटोर, खवनकम्ण, पय्ण्न, फलटोतपादन, क्रीडा 
ि युिक कलयाण, राजवशष््ािार, मावहती ि 
जनसंपक्क.
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महाराष्ट्र राज् मांवत्रमांडळ
(वदनाांक १२ एवप्रल २०२१ रोजीच्ा शासन राजपत्राप्रमािे)

मुख्मांत्री

* श्ी. उधदव बाळासाहेब 
ठाकरे

सामानय प्रशासन, विधी ि नयाय, िने ि भूकंप पुनि्णसन, 
मावहती ि तंरिज्ान, मावहती ि जनसंपक्क, आवण इतर 
कटोणतयाही मंत्ांना वििवषितपणे नेमून न वदलेले विभार 
वकंिा विषय

उप मुख्मांत्री

** श्ी. अवज्त अनां्तराव 
पवार

वित्त, वनयटोजन, राजय उतपादन शुलक.

मांत्री

* श्ी. सुभाष राजाराम 
देसाई

उद्यटोर, खवनकम्ण, मराठी भाषा.

** श्ी. अशोक शांकरराव 
चवहाि

साि्णजवनक बांधकाम (साि्णजवनक उपक्रम िरळून).

* श्ी. छगन चांद्रकाां्त 
भुजबळ

अनन, नाररी पुरिठा ि ग्ाहक संरषिण.

** श्ी. वदलीप दत्ात्र् 
वळसे-पाटील

रृह.

* श्ी. ज्ां्त राजाराम 
पाटील

जलसंपदा ि लाभषिेरि विकास.

* श्ी. ववज् ऊफ्फ 
बाळासाहेब 
भाऊसाहेब ्ोरा्त

महसूल.

** डॉ. राजेंद्र भासकरराव 
वशांगिे

अनन ि औषध प्रशासन.

** श्ी. राजेश अांकुशराव 
टोपे

साि्णजवनक आरटोगय ि कु्ुिंब कलयाण.
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** श्ी. नवाब मोहममद 
इसलाम मवलक

अलपसंखयांक विकास ि विकास ि औकाफ, कौशलय 
विकास, रटोजरार ि उद्यटोजकता.

** श्ी. हसन वम्ालाल 
मुश्ीफ 

ग्ामविकास, कामरार.

* डॉ. वन्तीन कावशना् 
राऊ्त

ऊजा्ण आवण निीन ि निीकरणीय उजा्ण.

** श्ीम्ती वषा्य एकना् 
गा्कवाड

शालेय वशषिण.

** डॉ. वज्तेंद्र सव्तश 
आवहाड

रृहवनमा्णण.

* श्ी. एकना् सांभाजी 
वशांदे

नरर विकास, साि्णजवनक बांधकाम (साि्णजवनक 
उपक्रम).

** श्ी. सुवनल छत्रपाल 
केदार

पशुसंिध्णन, दुगध वयिसाय विकास, क्रीडा ि युिक 
कलयाण.

** श्ी. ववज् नामदेवराव 
वडेट्ीवार

इतर मारास बहुजन कलयाण, खार जवमनी विकास, 
आपत्ती वयिस्ापन, मदत ि पुनि्णसन.

** श्ी. अवम्त ववलासराव 
देशमुख

िैद्यकीय वशषिण, सांसककृवतक काय्ण.

** श्ी. उद् रववांद्र सामां्त उचि ि तंरिवशषिण.

** श्ी. दादाजी दगडू भुसे ककृवष, माजी सैवनक कलयाण.

** श्ी. गुलाबराव रघुना् 
पाटील 

पाणीपुरिठा ि सिचछता.

** ॲड. के.सी. पाडवी आवदिासी विकास.

** श्ी. सांवदपानराव 
आसाराम भुमरे

रटोजरार हमी, फलटोतपादन.

** श्ी. शामराव ऊफ्फ 
बाळासाहेब पाांडुरांग 
पाटील 

सहकार, पणन.
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** ॲड. अवनल दत्ात्र् 
परब

पररिहन, संसदीय काय्ण.

** श्ी. असलम रमजान 
अली शेख

िसरिटोद्यटोर, मतसयवयिसाय, बंदरे.

** अँड. ्शोम्ती 
चांद्रकाां्त ठाकूर 
(सोनाविे)

मवहला ि बालविकास.

** श्ी. शांकरराव 
्शवां्तराव गडाख

मृद ि जलसंधारण.

** श्ी. धनांज् पांवड्तराव 
मुांडे

सामावजक नयाय ि विशेष सहायय.

** श्ी. आवदत् उधदव 
ठाकरे

पय्ण्न, पया्णिरण ि िातािरणीय बदल, राजवशष््ािार.

राज्मांत्री

** श्ी. अबदुल नबी सत्ार महसूल, ग्ामविकास, बंदरे, खार जवमनी विकास,विशेष 
सहायय. 

** श्ी. स्तेज ऊफ्फ बांटी 
डी. पाटील

रृह (शहरे), रृहवनमा्णण, पररिहन, मावहती तंरिज्ान, 
संसदीय काय्ण, माजी सैवनक कलयाण.

** श्ी. शांभूराज 
वशवाजीराव देसाई

रृह (ग्ामीण), वित्त, वनयटोजन, राजय उतपादन 
शुलक,कौशलय विकास ि उद्यटोजकता, पणन.

** श्ी. ओमप्रकाश ऊफ्फ 
बचचू बाबाराव कडू

जलसंपदा लाभषिेरि विकास, शालेय वशषिण, मवहला ि 
बाल विकास, इतर मारास बहुजन कलयाण, कामरार.

** श्ी. दत्ात्र् ववठोबा 
भरिे

साि्णजवनक बांधकाम (साि्णजवनक उपक्रम िरळून), 
मृद ि जलसंधारण, िने, पशुसंिध्णन, दुगधवयिसाय 
विकास ि मतसयवयिसाय, सामानय प्रशासन.

** डॉ. ववशवजी्त 
प्तांगराव कदम

सहकार, ककृवष, सामावजक नयाय, अनन, नाररी पुरिठा 
ि ग्ाहक संरषिण, अलपसंखयाक विकास ि औकाफ, 
मराठी भाषा.
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** श्ी. राजेंद्र शामगोंडा 
पाटील ्ड्ावकर

साि्णजवनक आरटोगय ि कु्ुिंब कलयाण, िैद्यकीय वशषिण 
अनन ि औषध प्रशासन, िसरिटोद्यटोर, सांसककृवतक काय्ण.

** श्ी. सांज् बाबुराव 
बनसोडे 

पया्णिरण, पाणीपुरिठा ि सिचछता, साि्णजवनक 
बांधकाम (साि्णजवनक उपक्रम), रटोजरार हमी, भूकंप 
पुनि्णसन, संसदीय काय्ण.

** श्ी. प्राजक्त प्रसादराव 
्तनपुरे

नररविकास, ऊजा्ण, आवदिासी विकास, उचि ि तंरि 
वशषिण, आपत्ती वयिस्ापन, मदत ि पुनि्णसन.

** श्ीम्ती आवद्ती सुवनल 
्तटकरे

उद्यटोर, खवनकम्ण, पय्ण्न, फलटोतपादन, क्रीडा ि युिक. 
कलयाण, राजवशष््ािार, मावहती ि जनसंपक्क, विधी ि 
नयाय.

टीप :     * वदनाांक २८ नोवहेंबर, २०१९ रोजी मुख्मांत्री व मांत्री ्ाांनी शप् 
घे्तली.

** वदनाांक ३० वडसेंबर, २०१९ रोजी उपमुख् मांत्री, मांत्री व राज्मांत्री 
्ाांनी शप् घे्तली.

*** वदनाांक ४ माच्य, २०२१ रोजी राजीनामा.

**** वदनाांक ६ एवप्रल, २०२१ रोजी राजीनामा.
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महाराष्ट्र ववधानसभा अवधकाऱ्ाांचा 
सांवषिप्त जीवन पररच्
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मा. श्ी. नरहरी वस्ताराम विरवाळ
माननी् उपाध्षि,

महाराष्ट्र ववधानसभा
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विरवाळ, श्ी. नरहरी वस्ताराम

माननी् उपाध्षि

महाराष्ट्र ववधानसभा

जनम : १ जून, १९५९.

जनम वठकाि : िनारे, तालुका-वदंडटोरी, वजलहा-नावशक.

वशषिि : बी.ए. (पययंत).

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती िंद्रभारा.

अपत्े : एकूण ३ (दटोन मुलरे ि एक मुलरी).

व्वसा्  : शेती.

पषि : राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि.

म्तदारसांघ : १२२-वदंडटोरी, (अनुसूवित जमाती), वजलहा-नावशक.

इ्तर मावह्ती : सन २००१-२०१४ अधयषि, सह्ाद्री वशषिण, मंडळ, वदंडटोरी; अनेक 
शैषिवणक संस्ांना मदत ि शैषिवणक सुविधा वमळिून देणयासाठी प्रयतन; 
आवदिासी समाजातील अवनष्् प्र्ांबाबत जनजारृती काय्णक्रमांिे 
आयटोजन, आवदिासी मुलांचया वशषिणासाठी विशेष प्रयतन; रटोरररीबांना 
मदत; १९८७ वबनविरटोध िेअरमन, विविध काय्णकारी सेिा सहकारी संस्ा. 
१९९२ संस्ापक-िेअरमन, श्ी संत सािता माळी दुध उतपादक सहकारी 
संस्ा; काही काळ जनता पषिाचया माधयमातून सि्ण सामानय माणसांिे 
प्रशन सटोडविणयािा प्रयतन; १९९४-१९९९ काँग्ेस पषिािे काय्ण; १९९९ 
पासून राष्ट्रिादी काँग्ेस पषिािे काय्ण; अधयषि, वदंडटोरी तालुका राष्ट्रिादी 
काँग्ेस पषि; १९८७ पासून सदसय ि १५ िषवे सरपंि, ग्ामपंिायत, िनारे; 
१० िषवे सदसय ि तीन िषवे उप सभापती, पंिायत सवमती, वदंडटोरी; २००१ 
सदसय, वजलहा पररषद, नावशक; २००४-२००९, २०१४-२०१९ सदसय, 
महाराष्ट्र विधानसभा; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर 
फेरवनिड; १४ माि्ण, २०२० रटोजी महाराष्ट्र विधानसभेचया उपाधयषिपदी 
एकमताने वनिड.
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छंद : िािन, रायन ि सामावजक काय्ण.

पत्ा : (१) मु. िनारे, पटो. िारे, तालुका वदंडटोरी, वजलहा नावशक.

   दूरधिनी : काया्णलय - (०२५५७) २२१२१२. 

   मटोबाईल - ९४२२७६९४४४. 

    ई-मेल - zirwal.n.s@gmail.com

   (२) उपाधयषि काया्णलय, दालन क्रमांक ०१८/०१९, 

         विधानभिन, मुंबई- ४०० ०३२.

       दूरधिनी काया्णलय : (०२२) - २२०२३६४६ / २२०२६४७०.

         ई-मेल : dyspeakermh@gmail.com.

   (३) सुरूिी ९, सवििालय वजमखानयाचया बाजुला, नररमन पॉईं्,  
मुंबई ४०००३२

वनवडिूक वनकाल

(१२२ - वदांडोरी, (अनुसूवच्त जमा्ती)

एकूि म्तदार ३,००,२६०

एकूि वैध म्तदान २,०९,१७०

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. नरहरी वस्ताराम विरवाळ
१,२४,५२०

[राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि]

(२) श्ी. भासकर रावित
६३,७०७

(वशिसेना)

(३) श्ी. अरुण रायकिाड
१३,४७६

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) ॲड. ्ीकाराम बारुल
३,१४८

(महाराष्ट्र निवनमा्णण सेना)

(५) नटो्ा २,२९८
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भागव्त, श्ी. राजेंद्र गजानन

प्रधान सवचव

जनम : १० एवप्रल, १९६३. 

जनम वठकाि : सािंतिाडी, वजलहा वसंधुदुर्ण.

वशषिि : बी.कॉम., एलएल. एम. (मुंबई विद्यापीठ)

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी, इंग्जी, संसककृत, कटोकणी ि रुजराती.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती रायरिी.

अपत्े : एकुण १ (एक मुलरा)

इ्तर मावह्ती : सन १९८८-१९८९ मधये शैषिवणक रुणित्तेमुळे मुंबई विद्यापीठाचया 
अवधसभेिर (वसने्) नामवनयुकती; सन १९८७-१९९६ या कालािधीत 
मुंबई उचि नयायालयात िवकली ि तीन महत्िपूण्ण नयायवनण्णयामधये 
महत्िािी भूवमका; सन १९९६ मधये महाराष्ट्र लटोकसेिा आयटोराद्ारे 
महाराष्ट्र शासनाचया विधी ि नयाय विभाराचया विवधविधान शाखेिे 
सहायक प्रारूपकार त्ा अिर सविि या पदािर सेिाप्रिेश; सन २००३-
२००४ उप प्रारूपकार वन-उप सविि पदािर आवण तदनंतर प्रारुपकार-
वन-सहसविि पदािर पदटोननती; सन २०१७ मधये सविि (विवधविधान) 
पदािर वनयुकती तसेि संसदीय कामकाज विभाराचया सविि पदािा 
अवतररकत काय्णभार; वदनांक ५ नटोवहेंबर, २०१९ ते ३ सप्ेंबर, २०२० 
महाराष्ट्र विधानमंडळ सवििालयािे सविि (अवतररकत काय्णभार); 
वदनांक ३ सप्ेंबर, २०२० पासून महाराष्ट्र विधानमंडळ सवििालयािे 
प्रधान सविि;
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छंद : िािन, लेखन, संरीत, संसदीय प्र्ा ि परंपरा आवण सांविधावनक विधी 
वयासंर..

पत्ा : ३७०१, नीलांबरी, महषणी किवे मार्ण, नररमन पॉईं्, 

   अकगनशमन केंद्रासमटोर, मुंबई ४०० ०२१. 

   मटोबाईल ९३२३९५३९२९.

   ई.मेल : rajendra.bhagwat@nic.in.
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महाराष्ट्र ववधानसभा 
सदस्ाांचा सांवषिप्त जीवन पररच्
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अग्रवाल, श्ी. ववनोद सां्तोष

जनम : ११ मे, १९६९. 

जनम वठकाि : रोंवदया.  

वशषिि : एि.एस.सी.

ज्ा्त भाषा : मराठी , वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती सविता.

अपत्े : एकूण- २ (दटोन मुलरे). 

व्वसा् : समाजसेिा .

पषि : अपषि  .

म्तदारसांघ : ६५ -  रोंवदया, वजलहा रोंवदया.

इ्तर मावह्ती : सन १९९४ पासून सविि , श्ी. सुयमोदय माँ मांडटोदेिी देिस्ान सवमती, 
बडटोदा; शाळांिा दजा्ण सुधारणयासाठी आमिी शाळा उपक्रम सुरू केला; 
संिालक, सेिा सहकारी संस्ा, रिामहणी, तालुका रटोरेराि,  वजलहा 
रोंवदया; २५ िषवे सदसय, रेलिे झटोनल कवम्ी; (ZRUCC); सविि, 
भारतीय जनता युिा मटोिा्ण, रटोरेराि; १९८७ ते १९९२ अधयषि, भारतीय 
जनता युिा मटोिा्ण, रटोरेराि; १९९२ ते १९९८ महामंरिी, भारतीय जनता 
युिा मटोिा्ण, रटोरेराि; १९९८-२००० वजलहाधयषि, भारतीय जनता युिा 
मटोिा्ण,रटोरेराि; २०००-२००३ महामंरिी, भारतीय जनता युिा मटोिा्ण, 
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रोंवदया; २००३-२०१० वजलहाधयषि, भारतीय जनता पषि; रोंवदया; 
२०१०-२०१३ सदसय, महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पषि; २००० - 
२००५ ि २०१० - २०१५ सदसय, वशषिण सभापती ि उपाधयषि, वजलहा 
पररषद, रोंवदया; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर वनिड.

छंद : सावहतय िािन.

परदेश प्रवास : इसरिाईल देशािा अभयास  दौरा.

पत्ा : रौरषिण माकके् समटोर, जुना बस, स्टँड रटोड, रोंवदया.

   दूरधिनी    :- वनिास- ९४२२१३०७४२.

   काया्णलय   :- ९३२५३२६५०५.

   मटोबाईल    :- ९४२२१३०७४२/९६७३९२२०००.

   ई-मेल      :- mla65@vinodagrawal.in.

वनवडिूक वनकाल

(६५ - गोंवद्ा)

एकूि म्तदार ३,२२,२४८

एकूि वैध म्तदान २,०९,३८४

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. ववनोद सां्तोष अग्रवाल
१,०२,९९६

[अपषि]

(२) श्ी. रटोपालदास अग्िाल
७५,८२७

(भारतीय जनता पषि)

(३) श्ी. अमर िराडे
८,९३८

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(४) श्ी. कमलेश उईके
५,२४६

(अपषि)

(५) श्ी. ध्ुिाज भटोयर
४,७०४

(बहुजन समाज पा्णी)
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अडसड, श्ी. प्र्ताप अरुिभाऊ

जनम : ६ जानेिारी, १९७८.

जनम वठकाि : धामणराि रेलिे, वजलहा अमरािती.

वशषिि : बी. ई. (मेकॅवनकल).

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििाहीत, पतनी श्ीमती ककृष्णा.

अपत्े : एकूण २ (दटोन मुली).

व्वसा् : शेती.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : ३६-धामणराि रेलिे, वजलहा-अमरािती.

इ्तर मावह्ती : सदसय, िंदे मातरम ग्ुप, धामणराि रेलिे; अधयषि, निदुरा्ण नाररी सहकारी 
पतसंस्ा; अधयषि, श्ी. रजानन सहकारी सुतवररणी; संिालक, ककृषी 
उतपनन बाजार सवमती, धामणराि; सन २०१८ अशासकीय सदसय, 
महाराष्ट्र राजय सहकारी पतसंस्ा वनयामक मंडळ; २००३-२००५ 
सदसय, भाजपा युिा मटोिा्ण, अमरािती; २००५-२००९ प्रदेश सविि ि 
२००९-२०१९ उपाधयषि, महाराष्ट्र प्रदेश युिामटोिा्ण, भारतीय जनता पषि; 
ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर  वनिड.



12 १४ िी महाराष्ट्र विधानसभा सदसयांिा संवषिपत जीिन पररिय

छंद : रायन, िािन, रझल ि राणे ऐकणे.

पत्ा : (१) दत्तप्रसाद शासरिी िौक, धामणराि रेलिे, वजलहा अमरािती.

   (२) अरुणटोदय राबेवदिाल ले-आऊ्, भागयनरर कॅमप, अमरािती, 
वजलहा  अमरािती.

      दूरधिनी :- ८६६८३११६११.

     मटोबाईल :- ९५१८५९४६९९,९४२२९५५८६९.

    ई-मेल :- mlapratapadsad@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(३६ - धामिगाव रेलवे)

एकूि म्तदार ३,१४,६९८

एकूि वैध म्तदान २,०९,८२०

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. प्र्ताप अरुिभाऊ अडसड
९०,८३२

[भारतीय जनता पषि]

(२) श्ी. विरेंद्र िालमीकराि जरताप 
८१,३१३

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(३) श्ी. वनलेश विशिकमा्ण 
२३,७७९

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) श्ी. प्रविण घुइखेडकर
२,६६८ 

(अपषि)

(५) श्ी. अवभजीत ढेपे 
२,५५३

(अपषि)
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अां्तापूरकर, श्ी. वज्तेश रावसाहेब

जनम : ३० वडसेंबर १९८९.

जनम वठकाि : अंतापूर, तालुका देरलूर, वजलहा नांदेड.

वशषिि : बी. ्ेक. (वसकवहल इंवजवनअर).

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : अवििावहत.

व्वसा् : शेती.

पषि : भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस (आय).

म्तदारसांघ : ९०-देरलूर (अनुसूवित जाती) वजलहा-नांदेड.

इ्तर मावह्ती : अधयषि, बालक आश्म, बटोररिली; सदसय, आणणाभाऊ साठे विकास 
महामंडळ; नटोवहेंबर, २०२१ मधये (पटो.वन.) महाराष्ट्र विधानसभेिर 
वनिड.

छंद : िािन.

पत्ा : मु.पटो. अंतापूर, तालुका देरलूर, वजलहा नांदेड.

   मटोबाईल : ८३२९०९७४२ / ९६३७३२०७६८.
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वनवडिूक वनकाल

(९० - देगलूर (अनुसूवच्त जा्ती), पोटवनवडिूक)

एकूि म्तदार २,९८,५४०

एकूि वैध म्तदान १,८९,७५७

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. वज्तेश रावसाहेब अां्तापूरकर
१,०८,८४०

[भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस(आय)]

(२) श्ी. सुभाष वपराजीराि साबणे
६६,९०७

(भारतीय जनता पषि)

(३) श्ी. उत्तम रामराि इंरटोले 
११,३४८

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) नटो्ा ११०३

(५) कॉम्ेड प्रटो. सदावशि राजाराम भुयारे
४८६

(अपषि)
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अळविी, ॲड. पराग मधुसूदन

जनम : ११ फेरिुिारी, १९६७.

जनम वठकाि : विलेपालवे, मुंबई. 

वशषिि : बी.एससी., एलएल.बी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी, इंग्जी, संसककृत ि रुजरा्ी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती जयटोती.

अपत्े : एकूण २ (दटोन मुली).

व्वसा् : वयापार.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : १६७-विलेपालवे, वजलहा- मुंबई उपनरर.

इ्तर मावह्ती : अधयषि, विलेपालवे कलिरल सें्र, या संस्ेचया माधयमातून कला ि वक्रडा 
सपधवेिे आयटोजन; विलेपालवे महटोतसिािे आयटोजन; मवहला बित र्ाचया 
माधयमातून मवहला सषिमीकरणािे काय्ण; विकास प्रवशषिण संस्ेचया 
माधयमातून विद्यारयायंसाठी मार्णदश्णन वशबीरािे आयटोजन; भारतीय जनता 
पषिामधये युिक िळिळीपासून सक्रीय; सन १९९३-१९९५ अधयषि, 
विलेपालवे विभार; सन १९९८-२००२ वजलहा अधयषि, उत्तर मधय मुंबई; 
सन २००३-२०१२ मुंबई प्रदेश सरवि्णीस, भारतीय जनता पषि; सन 
२०१६ सदसय, मुंबई उपनरर वजलहा वनयटोजन मंडळ; सन १९९७-२००७ 
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नररसेिक, मुंबई महानररपावलका; सन २००१-२००२ अधयषि के 
(पूि्ण) प्रभार सवमती; सन २००२-२००३ सुधार सवमती अधयषि; सन 
२००३-२००७ र् नेता भा.ज.पा. , मुंबई महानरर पावलका; २०१४- 
२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधान सभा; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र 
विधानसभेिर फेरवनिड.

छंद : िािन ि सांसककृवतक काय्णक्रमांिे आयटोजन करणे.

पत्ा : श्ीविद्याविहार, हॅपपी हटोम सटोसाय्ी, ९ िा मजला,
   नेहरू रटोड, विलेपालवे (पूि्ण), मुंबई – ४०० ०५७.

   दूरधिनी : काया्णलय -  (०२२)२६१७७१२५.

            वनिास – (०२२)२६१००१७१.

   मटोबाईल – ९८२०३५०५४४.

   ई-मेल - parag.alavani@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(१६७-ववलेपालले)

एकूि म्तदार २,६२,३४६

एकूि वैध म्तदान १,३९,२७२

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) अॅड. पराग मधुसुदन अळविी
८४,९९१

[भारतीय जनता पषि]

(२) श्ीमती जयंती वसरटोया
२६,५६४

(वशिसेना)

(३) श्ीमती जुईली शेंडे
१८,४०६

(महाराष्ट्र निवनमा्णण सेना)

(४) नटो्ा ४,२८६

(५) श्ी. सुंदरराि पडमुख
३,८६७

(िंवित बहुजन आघाडी)
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आजबे, श्ी. बाळासाहेब भाऊसाहेब   

जनम : २८ ऑरस्, १९६९.

जनम वठकाि : वशराळ, तालुका आष््ी, वजलहा बीड.

वशषिि : बी.एससी, (अॅग्ी.)(वद्तीय िष्ण )

ज्ा्त भाषा : मराठी , वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती सविता.

अपत्े : एकूण- १ (एक मुलरा).

व्वसा् : शेती ि वयापार.

पषि : राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि .

म्तदारसांघ : २३१ -  आष््ी, वजलहा बीड.

इ्तर मावह्ती : सन २००३ पासून अधयषि, सेिा भािी संस्ा, वशराळ, तालुका आष््ी, 
वजलहा बीड; १९९७ -१९९९ तालुका अधयषि, भारतीय युिक काँग्ेस 
कवम्ी, आष््ी; १९९९ - २००४ अधयषि, आष््ी तालुका रटोजरार हमी 
यटोजना सवमती; २०००- २००४ वजलहा सरवि्णीस, राष्ट्रिादी युिक 
काँग्ेस कवम्ी, बीड; २०१०-२०१४ वजलहा उपाधयषि, भारतीय जनता 
पषि; २००७-२०१२ सदसय, पंिायत सवमती, आष््ी; २०१७-२०१९ 
सदसय, वजलहा पररषद, बीड; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधान 
सभेिर वनिड.
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छंद : िािन,आधुवनक पद्धतीने शेती करणे ि खेळ.

पत्ा : मु.पटो. वशराळ, तालुका आष््ी, वजलहा बीड-४१४२०८. 

   दूरधिनी    :- वनिास- ९४२२७३३०७३.

   काया्णलय   :- ७८४३०१३३३३.

   मटोबाईल    : ९८६०३८७५५५.

   ई-मेल      : balasahebajabe0073@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(२३१-आष्टी)

एकूि म्तदार ३,७२,३२१

एकूि वैध म्तदान २,४०,८३८

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी.बाळासाहेब भाऊसाहेब आजबे
१,२६,७५६ 

[राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि]

(२) श्ी. वभमराि धोंडे
१,००,९३१

(भारतीय जनता पषि)

(३) श्ी. नामदेि सानप
४,७२९

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) नटो्ा २,६३१

(५) श्ी. राजाभाऊ देशमुख
१,४२३

(लटोकतांवरिक जनता दल)
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आजमी, अबू आवसम हाजी वन्ाज अहमद 

जनम : ८ ऑरस्, १९५५.

जनम वठकाि : मंजीरपट्ी, तालुका आजमरढ, वजलहा आजमरढ (उत्तर प्रदेश).

वशषिि : बी.ए. 

ज्ा्त भाषा : उदू्ण, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती जाहेदा.

अपत्े : एकूण ६ (एक मुलरा ि पाि मुली).

व्वसा् : उद्यटोर ि वयापार.

पषि : समाजिादी पषि.

म्तदारसांघ : १७१- मानखुद्ण- वशिाजी नरर, वजलहा- मुंबई उपनरर.

इ्तर मावह्ती : अधयषि, वनयाज अहमद मायनॉरर्ी एजयुकेशन अँड िेलफेअर ट्रस्; 
अधयषि, वमलली तहेररक फौंडेशन, मुंबई; सदसय, रेवडओ कलब, कुलाबा, 
मुंबई; अधयषि, हाजी वनयाज अहमद आजमी मेमटोररयल ट्रस्; अधयषि, 
संकलप, मुंबई; िेअरमन, कौमी मजवलस ए-शुरा, मुंबई; शेतकरी, 
कामरार, शटोवषत, दवलत, वपडीत तसेि अलपसंखयाक समाजािरील 
अनयाय ि अतयािाराविरटोधी विविध आंदटोलनांिे नेतृति; समाजिादी 
पषिाचया माधयमातून जनवहता््ण मटोिा्ण, धरणे, आंदटोलने, वनदश्णने तसेि 
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रसतारटोकटोिे आयटोजन; १९९५-२००० अधयषि, मुंबई शहर ि २००० 
पासून काया्णधयषि, महाराष्ट्र प्रदेश समाजिादी पषि, रुजरात ि रटोिा 
राजयािे हंरामी केंद्रीय पषि वनरीषिक; २००२-२००८ सदसय, राजयसभा 
ि राजयसभेचया अब्णन अँड रूरल डेवहलमें् कवम्ी, कॉमस्ण कवम्ी, 
रुलस कवम्ी, विदेश मंरिालय अंतर्णत कनसल्ेव्वह कवम्ी, वडफेनस 
कवम्ीिे सदसय महणून काय्ण केले; २००९ मधील वनिडणूकीत महाराष्ट्र 
विधानसभेिर मानखुद्ण-वशिाजीनरर (वजलहा मुंबई) ि वभिंडी पूि्ण 
(वजलहा ठाणे) या दटोन मतदारसंघातून वनिा्णवित; वदनांक २ नटोवहेंबर, 
२००९ रटोजी वभिंडी (पूि्ण), वजलहा ठाणे मतदारसंघ सदसयतिािा 
राजीनामा; २००९- २०१४, २०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; 
सदसय, अंदाज सवमती; सदसय, अलपसंखयाक सवमती; ऑक्टोबर, २०१९ 
मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिङ

छंद : िािन, खेळ ि समाजकाय्ण.

परदेश प्रवास : यु.ए.ई., सौदी अरेवबया, इंगलंड, मलेवशया, ओमान, दुबई आवण वसंरापूर 
इतयादी देशांिा  अभयास दौरा.

पत्ा : (१) सें्ीनल हाऊस, िौ्ा मजला, हाजी वनयाज अहमद आजमी मार्ण, 
कुलाबा, मुंबई-  ४०० ००५.

   (२) ४/५८, कमाल मॅनशन, िौ्ा मजला, हाजी वनयाज अहमद 
आजमी मार्ण, कुलाबा, मुंबई- ४०० ००५.

   दूरधिनी    :-  वनिास (०२२)२२८३१७६६. 

                      काया्णलय (०२२)२२८५६६७२.

   मटोबाईल    : ९८२१६६७७५५, ९८२०८९१६८९.

   ई-मेल      : abuasimazmi@hotmail.com
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वनवडिूक वनकाल

(१७१- मानखुद्य-वशवाजीनगर)

एकूि म्तदार ३,०४,५२६

एकूि वैध म्तदान १,४३,३९१

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१)
श्ी. अबू आवसम हाजी वन्ाज 
आजमी

६९,०८२ 
[समाजिादी पा्णी]

(२) श्ी. विठ्ठल लटोकरे
४३,४८१

(वशिसेना)

(३) श्ीमती सुरैयया शेख
१०,४६५

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) श्ी. मटोहमंद शेख
९,७८९

(अपषि)

(५) श्ी. रविंद्र खटोत
३,२८८

(अपषि)
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जनम : २० ऑक्टोबर, १९५३.

जनम वठकाि : अहेरी, वजलहा रडविरटोली.

वशषिि : एस.एस.सी.

ज्ा्त भाषा : मराठी , वहंदी , इंग्जी, रोंडी, मावडया ि तेलरु.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती सनेहादेिी.

अपत्े : एकूण- ३(एक मुलरा ि दटोन मुली).

व्वसा् : शेती ि वयापार.

पषि : राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि . 

म्तदारसांघ : ६९ -  अहेरी (अनुसूवित जमाती), वजलहा -रडविरटोली.

इ्तर मावह्ती : सन १९९१ सविि, भरिंतराि मेमटोररयल वशषिण संस्ा, अहेरी; उपाधयषि; 
पुष्पवप्रया देिी वशषिण मंडळ, अहेरी; १९८६ उपाधयषि, िन िैभि वशषिण 
मंडळ, आलापलली, या संस्ेमाफ्कत १०० शाळा ि महाविद्यालये, 
आश्मशाळा, सैवनकी शाळा, पटोस् बेवसक आश्म शाळा, डी.एड.कॉलेज, 
जयुवनअर कॉलेज सुरू करून रडविरटोली वजलह्ातील अवतदूर्णम भारातील 
मुलांचया वशषिणािी सटोय केली; २००१-२००४ मधये नेरिविवकतसा 
वशबीरांत १०,५०० जणांिर नेरि विवकतसा केली; िेस्न्ण झटोन सु्ींर 
सपधवेत प्र्म क्रमांक, बाफना पुरसकार प्रापत.  २००४-२००६ वसकलसेल 

आत्राम, श्ी. धम्यरावबाबा  भगवां्तराव
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तपासणी वशबीरािे आयटोजन; कुपटोषण कमी करणयासाठी सिमोतटोपरी 
प्रयतन; १९८२-८५ अधयषि, रडविरटोली वजलहा काँग्ेस कवम्ी; १९७८ 
सदसय, ग्ामपंिायत, अहेरी; १९८०-१९८२ सभापती, पंिायत सवमती, 
अहेरी; १९९५ सदसय, वजलहा पररषद, रडविरटोली; १९९०-९५,१९९९-
२००४, २००४-२००९, सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; जून, १९९१ 
ते माि्ण, १९९३ आवदिासी विकास, िने आवण सामावजक िनीकरण 
खातयािे राजयमंरिी; जुलै, २००२ ते जुलै, २००४ आवदिासी विकास 
खातयािे राजयमंरिी; नटोवहेंबर, २००४ ते ऑक्टोबर, २००९ पररिहन, 
सामावजक नयाय, विमुकत भ्कया जमाती ि इतर मारासिरणीयांिे कलयाण 
ि खवनकम्ण खातयािे राजयमंरिी; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधान 
सभेिर फेरवनिड.

छंद : बुकधदबळ खेळणे.

परदेश प्रवास : िीन, तैिान, बँकॉक, मलेवशया इतयादी देशांिा अभयास दौरा. 

पत्ा : राजिाडा, अहेरी, वजलहा रडविरटोली.

   दूरधिनी : (०७१३३)२७२०३०/२७२०३६.

   मटोबाईल : ९४२२१०१३६८.

   ई-मेल: abtram@hotmail.com. 
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वनवडिूक वनकाल

[६९-अहेरी (अनुसूवच्त जमा्ती)]

एकूि म्तदार २,३६,४७८

एकूि वैध म्तदान १,६६,३५८

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. धम्यरावबाबा भगवां्तराव आत्राम
६०,०१३

[राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि]

(२) श्ी. अंबररशराि आरिाम
४४,५५५

(भारतीय जनता पषि)

(३) श्ी. वदपकदादा आरिाम
४३,०२२
(अपषि)

(४) नटो्ा
५,७६५

(५) श्ी. मधुकर सडमेक
३,६२३ 

(बहुजन समाज पा्णी)
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आवबटकर, श्ी. प्रकाश आनांदराव

जनम : ३० जून, १९७४.

जनम वठकाि : राररटो्ी, तालुका- भुदररड, वजलहा-कटोलहापूर.

वशषिि : बी.ए. (ऑनस्ण).

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती विजयालक्मी.

अपत्े : एकूण २ (दटोन मुलरे).

पषि : वशिसेना.

म्तदारसांघ : २७२-राधानररी, वजलहा- कटोलहापूर.

इ्तर मावह्ती : संस्ापक, श्ी.आनंदराि आवब्कर इंकगलश मीवडयम सकूल, राररटो्ी; 
संस्ापक, युिा ग्ामीण विकास संस्ा ि युिा िािनालय, राररटो्ी; 
युिा संघष्ण या सामावजक संघ्नेचया माधयमातून ग्ामीण भारातील 
विद्यारयायंसाठी सपधा्ण परीषिा मार्णदश्णनातून कररयर राईडनस; मवहलांसाठी 
वयािसावयक प्रवशषिण वशबीरे ि अंधश्धदा वनमु्णलन काय्णक्रमािे आयटोजन; 
संस्ापक-िेअरमन, युिा ग्ामीण वबररशेती सहकारी पतसंस्ा, राररटो्ी; 
सदसय, कटोलहापूर वजलहा दषिता ि सवनयंरिण सवमती, कटोलहापूर; 
उपाधयषि, महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रिादी युिक काँग्ेस; सन २०१४ पासून 
वशिसेना पषिािे काय्ण; १९९७-२००२ सदसय, पंिायत सवमती, भुदररड; 
१९९८-१९९९ उप सभापती, पंिायत सवमती, भुदररड; २००२-२००७ 
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सदसय, वजलहा पररषद, कटोलहापूर; सदसय, स्ायी सवमती, वजलहा पररषद, 
कटोलहापूर; उललेखनीय काया्णबद्दल कटोलहापूर वजलहा पररषदेचयाितीने 
सन २००५-२००६ चया “राजषणी शाहू महाराज” पुरसकाराने सनमानीत; 
२०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधान सभा; ऑक्टोबर, २०१९ मधये 
महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड.

छंद : िािन ि सामावजक काय्ण.

पत्ा : १६६६, आनंद वनिास, राररटो्ी,                     

   तालुका भुदररड, वजलहा कटोलहापूर.

   दूरधिनी   :- वनिास :- (०२३२४) २२१४००.

   काया्णलय :- (०२३२४) २२१२०७.

   मटोबाईल :- ९४२२४२१६००,९४०३४४१६००.

   ई-मेल    :- mlaprakashabitkar@gmail.com  

वनवडिूक वनकाल

(२७२-राधानगरी)

एकूि म्तदार ३,२६,७५६

एकूि वैध म्तदान २,४७,०३४

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. प्रकाश आनांदराव आवबटकर
१,०५,८८१  
[वशिसेना]

(२) श्ी. के. पी. पा्ील
८७,४५१

(राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि)

(३) श्ी. अरूण डोंरळे
१५,४१४
(अपषि)

(४) श्ी. राहूल देसाई
१२,८९५ 
(अपषि)

(५) श्ी. िंद्रकांतदादा पा्ील
८,०९३

(अपषि)
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आ्लानी, श्ी. कुमार उत्मचांद

जनम : १६ वडसेंबर, १९५७.

जनम वठकाि : उलहासनरर, वजलहा-ठाणे .

वशषिि : एस.एस.सी. 

ज्ा्त भाषा : मराठी , वहंदी ि वसंधी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती मीनाकुमार

अपत्े : एकूण- २ (एक मुलरा ि एक मुलरी)

व्वसा् : वयापार.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : १४१ -  उलहासनरर, वजलहा ठाणे.

इ्तर मावह्ती : संस्ापक-संिालक, कुमार ररसटो््ड ि अनयुमें् पाक्क, लटोणािळा, वजलहा 
पुणे; सन २०१६ पासून सदसय, महाराष्ट्र वसंधी सावहतय ॲकेडमी; अधयषि, 
उलहासनरर, भारतीय जनता पषि; सन २००७ - २०१२ ि २०१२ ते 
२०१९ नररसेिक, १९९७ -९८ ि १९९८-९९ उपमहापौर ि २० एवप्रल, 
१९९९ ते ३ मे, १९९९ महापौर, महानरर पावलका, उलहासनरर; सन 
२००९-२०१४ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा, सदसय, आहार वयिस्ा 
सवमती; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड.
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परदेश प्रवास : युरटोप , ्ायलंड , ऑसट्रेवलया , अमेररका , सिीतझ्णलँड ि रवशया. इतयादी 
देशािा अभयास दौरा

छंद : सामावजक काय्ण

पत्ा : (१) २०१-२०२ लक्मी पॅलेस, दुसरा मजला , सपना राड्डन समटोर , 
उलहासनरर, वजलहा ठाणे  ४२१००३.

   (२) सिदेि कॉमपलेकस , निीन ्ेवलफटोन एकसिेंजजिळ 
उलहासनरर,   वजलहा ठाणे ४२१००३.

   दूरधिनी    :-  ०२५१-२५६३८३८/ २५६४८४८.

   मटोबाईल    :-  ९८२२५०२२००/९३२४०१११११.

   ई-मेल      :- mlakumarailani141@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(१४१ -  उलहासनगर)

एकूि म्तदार २,३३,३२४

एकूि वैध म्तदान १,०९,६०१

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. कुमार उत्मचांद आ्लानी
४३,६६६

[भारतीय जनता पषि]

(२) श्ीमती जयटोती कलानी
४१,६६२

(राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि)

(३) श्ी. भरिान भालेराि
८,२६०

(अपषि)

(४) श्ी. साजन लबाना
५,६८९

(िंवित बहुजन आघाडी)

(५) नटो्ा ४,९७८
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आव्ताडे, श्ी. समाधान महादेव

जनम : २१ नटोवहेंबर, १९७६.

जनम वठकाि : रहा्ेिाडी, तालुका मंरळिेढा, वजलहा सटोलापूर.

वशषिि : वडपलटोमा इन वसकवहल.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििाहीत, पतनी श्ीमती अंजली.

अपत्े : एकूण २ (दटोन मुलरे).

व्वसा् : शेती ि वयापार.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : २५२-पंढरपूर - मंरळिेढा, वजलहा सटोलापूर.

इ्तर मावह्ती : संिालक, सिामी वििेकानंद इंवजवनअररंर कॉलेज; संिालक, लटो्स 
इंकगलश वमवडयम सकुल; २०१६ पासून संिालक, संत दामाजी सहकारी 
साखर कारखाना, वल., मंरळिेढा, वजलहा सटोलापूर; जून, २०२१  
(पटो.वन.) मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर वनिड.

परदेश प्रवास : िीन, जम्णनी ि इ्लीिा अभयास दौरा.

छंद : िािन, कुसती, सांसककृवतक काय्ण ि समाजसेिा.
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पत्ा : (१) १२६ खंडटोबा रलली; मंरळिेढा, वजलहा सटोलापूर ४१२ ३०५.

   (२) खटोली क्र. ३०९ आकाशिाणी, आमदार वनिास, मुंबई .

   मटोबाईल :- ८८०५५५५५५१ / ९८२२०७२३९१

   ई - मेल:- samadhan.autade252@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

[२५२-पांढरपूर-मांगळवेढा (पो.वन.)]

एकूि म्तदार ३,३४,१२०

एकूि वैध म्तदान २,२७,३०६

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी.समाधान महादेव आव्ताडे
१,०९,४५०

[भारतीय जनता पषि]

(२) श्ी.भवरर् भारत भालके
१,०५,७१७

(राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि)

(३) श्ी.वसद्धेशिर बबन औताडे 
२,९५५

(अपषि)

(४) श्ीमती शैला धनंजय रटोडसे
१,६०७

(बहुजन विकास आघाडी)

(५) श्ी.वबरपपा मधुकर मटो्े
१,१९६

(िंवित बहुजन आघाडी)
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आवळे, श्ी. राजू (बाबा) ज्वां्तराव

जनम : २६ जून, १९७५. 

जनम वठकाि : इिलकरंजी, तालुका हातकणंरले, वजलहा कटोलहापूर.

वशषिि : बी.कॉम.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििाहीत, पतनी श्ीमती वप्रयांका.

अपत्े : एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी).

व्वसा् : शेती ि उद्यटोर.

पषि : भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस (आय). 

म्तदारसांघ : २७८-हातकणंरले (अनुसूवित जाती), वजलहा कटोलहापूर.

इ्तर मावह्ती : उपाधयषि, जयिंतरािजी आिळे वशषिण प्रसारक मंडळ, शहापुर; मॅनेजमें् 
कौकनसल सदसय, वशिाजी विद्यापीठ, कटोलहापूर; २००९ पासून संिालक, 
कटोलहापूर वजलहा मधयितणी सहकारी बँक वल.; सन २००९ पासून 
िेअरमन, महातमा फुले मारासिरणीय सहकारी सुतवररणी; मया्ण. िाठार, 
वजलहा कटोलहापूर; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर वनिड.

छंद : िािन, वफरणे ि राणी ऐकणे.

परदेश प्रवास : इस्ाईल, ्ायलँड, दुबई ि मॉररशअस इतयादी देशांिा अभयास दौरा.
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पत्ा : १)२१/२३९ स्ेशन रटोड, रंरानरर, इिलकरंजी, तालुका हातकणंरले, 
वजलहा कटोलहापूर- ४१६११५.

   २) काँग्ेस पषि काया्णलय, सांरली-कटोलहापूर हायिे, हातकणंरले, 
वजलहा कटोलहापूर ४१६११५.

   दुरधिनी :-  वनिास- (०२३०) २४४०५०१.

   काया्णलय - (०२३०) २४४०५२९.

   मटोबाईल :-  ९८२३०६९९३०/७०३०००९०९९.

   ई-मेल :- rajuawale9099@gmail.com.

वनवडिूक वनकाल

[२७८-हा्तकिांगले-(अनुसूवच्त जा्ती)]

एकूि म्तदार ३,१८,१८९

एकूि वैध म्तदान २,३३,५०२

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. राजू (बाबा) ज्वां्तराव आवळे
७३,७२०

[भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस]

(२) डॉ. सुजीत वमणिेकर
६६,९५०

(वशिसेना)

(३) डॉ. अशटोक माने (बापू)
४४,५६२

(जनसुराजय शकती)

(४) श्ी.वकरण कांबळे
१९,७३६

(तारारणी पषि)

(५) श्ी. एस.पी.कांबळे
११,२७३

(िंवित बहुजन आघाडी)
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आवाडे, श्ी. प्रकाश कललापपा

जनम : १५ माि्ण, १९५३.

जनम वठकाि : इिलकंरजी, तालुका हातकणंरले, वजलहा कटोलहापूर.

वशषिि : एफ.िाय.बी.ए.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती वकशटोरी.

अपत्े : एकूण ३ (दटोन मुलरे ि एक मुलरी).

व्वसा् : शेती ि उद्यटोर.

पषि : अपषि.

म्तदारसांघ : २७९- इिलकरंजी, वजलहा कटोलहापूर.

इ्तर मावह्ती : अनेक वशषिण संस्ा, सहकारी संस्ा ि औद्यारीक सहकारी संस्ा 

स्ापन करून सि्ण संस्ांचया वयिस्ापनात सक्रीय सहभार; संस्ापक, 

सनेहबंध सेिाभािी संस्ा; या संस्ेतफके सपधा्ण परीषिांिे मार्णदश्णन केंद्र, 

सुरू केले; वहाईस िेअरमन, दत्ताजीराि कदम ्ेककनकल एजयुकेशन 

सटोसाय्ी या संस्ेतफके ्ेकस्ाईल ऑफ इंवजवनअररंर इकनस्ट्ु्, तेरा 

अवभयांवरिकी ि वयिस्ापन महाविद्यालये सुरू केली; तसेि मराठी ि 

इंग्जी माधयमािी बालिाडी ते कवनष्ठ महाविद्यालये सुरु केली अनेक 
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वठकाणी पतसंस्ा दुगधसंस्ा तसेि कुककु्पालन सहकारी संस्ा स्ापन 

केलया; २० िषा्णपेषिा अवधक काळ इिलकरंजी फेकस्वहल सांसककृवतक 

काय्णक्रमािे आयटोजन; राजय शासनाचया देिदासी समसया सटोडविणयासाठी 

नेमलेलया अभयास र्ािे अधयषि या सवमतीचया माधयमातून देिदासींना 

पेनशन यटोजना सुरू केली; िेअरमन,  कललापपा आिाडे इिलकरंजी 

जनता सहकारी बँक (वल.) (शेड्ुलड), इिलकरंजी; संिालक, 

नॅशनल फेडरेशन ऑफ कटो. आप. शुरर फॅक्रीज, वल. निी वदलली; 

संिालक, महाराष्ट्र राजय सहकारी साखर कारखाना संघ वल., मुंबई; माजी 

िेअरमन, महाराष्ट्र राजय िसरिटोद्यटोर महामंडळ, मुंबई; माजी िेअरमन, 

जिाहर शेतकरी सहकारी साखर कारखाना, वल. हुपरी; वजलहा, कटोलहापुर; 

माजी िेअरमन, इिलकरंजी पॉिरलुम. मेरा कलस्र वल. इिलकरंजी; 

माजी िेअरमन, कललापपाणणा आिाडे कटो.ऑप इंडकसट्रयल इस्े् 

अँड इंव्ग्े्ेड ्ेकस्ाईल पाक्क, तारदाळ तालुका हातकणंरले, वजलहा 

कटोलहापुर; िेअरमन, श्ी लक्मी सहकारी औद्यटोवरक िसाहत, हातकणंरले; 

माजी संिालक, महाराष्ट्र राजय सहकारी बँक वल. मुंबई; माजी संिालक, 

कटोलहापुर वजलहा मधयितणी सहकारी बँक वल. कटोलहापुर; माजी संिालक, 

वद इिलकरंजी कटो-ऑप कसपवनंर वमलस वल.; माजी अधयषि, कटोलहापुर 

वजलहा काँग्ेस कवम्ी; शैषिवणक, सहकार ि औद्यटोवरक षिेरिात केलेलया 

उललेखनीय काया्णबद्दल सन २०१९ मधये कटोलकत्ता ये्े वद शुरर 

्ेकनॉलॉवजसट्स आसटोवशएशन ऑफ इंवडया, निी वदलली. तफके जीिन 

रौरि पुरसकाराने सनमावनत. १९८५-१९९०, १९९५-१९९९, १९९९-

२००४, २००४-२००९ सदसय,महाराष्ट्र विधानसभा; जून, १९८८ ते माि्ण, 

१९९० सहकार खातयािे राजयमंरिी; ऑक्टोबर, १९९९ ते जुलै, २००२ 

िसरिटोद्यटोर, आवदिासी विकास ि विशेष सहायय खातयािे राजयमंरिी, जुलै, 

२००२ ते जुलै, २००४ िसरिटोद्यटोर खातयािे राजयमंरिी; जुलै, २००४ ते 

ऑक्टोबर, २००४ िसरिटोद्यटोर ि माजी सैवनकांिे कलयाण खातयािे मंरिी; 

ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड.

छंद : िािन ि खेळ.
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पत्ा : (१)१३/३४ “इंदूकला” आिाडे नरर, इिलकरंजी, तालुका हातकणंरले, 
वजलहा कटोलहापूर- ४१६११५.

   दूरधिनी :- (०२३०)२४२२३६७,२४२४४९३.

   मटोबाईल :- ९८२०२२०७७९, ९८५०८३६६८८.

   ई-मेल :- awadejsk@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(२७९-इचलकरांजी)

एकूि म्तदार २,९३,४३१

एकूि वैध म्तदान २,१२,०७१

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. प्रकाश कललापपा आवाडे
१,१६,८८६

[अपषि]

(२) श्ी. सुरेश हळिणकर
६७,०७६

(भारतीय जनता पषि)

(३) श्ी. राहूल खंवजरे
७,२६२

(भारतीय काँग्ेस पषि)

(४) श्ी. शवशकांत आमने
३,६९३

(िंवित बहुजन आघाडी)

(५) नटो्ा १,५१३
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आवहाड, डॉ. वज्तेंद्र सव्तश

जनम : ५ ऑरस्, १९६३.

जनम वठकाि : नावशक.

वशषिि : बी.ए., मास्र ऑफ लेबर स्डीज, (एम्.एल.एस्.), पी.एिडी. (मुंबई 
विद्यापीठ.)

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती ऋता.

अपत्े : एकूण १ (एक मुलरी).

व्वसा्  वयापार.

पषि : राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि.

म्तदारसांघ : १४९- मुंरिा - कळिा, वजलहा- ठाणे.

इ्तर मावह्ती : शालेय जीिनापासून सामावजक काया्णत सक्रीय सहभार, १९७९ मधये ठाणे 
ये्ील सें् जॉन या शाळेतील सकुल पाल्णमें्मधये पंतप्रधान महणून वनिड; 
१९८० - ८१ वजमखाना सविि, बी.एन. बांदटोडकर विज्ान महाविद्यालय, 
ठाणे; १९८१ सरवि्णीस, ऑल इंडीया स्ुडिं् ऑर्णनायझेशन; 
१९८२ फी िाढ विरटोधी आंदटोलनािे नेतृति; १९८७-८८ िर्ण प्रवतवनधी 
ि विद्यापीठ प्रवतवनधी, महाराष्ट्र इनस्ीट्ु् ऑफ लेबर स्डीज; ८ 
ऑक्टोबर, २०१३ रटोजी महाराष्ट्रातील सामावजक ि धावम्णक िळिळी 
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या विषयािरील शटोध प्रबंधास मुंबई विद्यापीठाकडुन डॉक्रे् पदिी 
प्रापत; २००२-२००६,२००६-२००९ ि २०१०-२०१५ वसने् सदसय, 
मुंबई विद्यापीठ; संस्ापक, संघष्ण सेिाभिी संस्ा, ठाणे; कै. वललािती 
सतीश आवहाड एजयुकेशन या संस्ेमाफ्कत औरंराबाद ये्े एरटोनॉव्कल 
महाविद्यालय तसेि मुखेड, वजलहा नांदेड ये्े डी. एड.कॉलेज सुरू केले; 
अधयषि, अवखल भारतीय िंजारी युिक संघ ; अधयषि, ठाणे वजलहा 
यटोरा असटोवसएशन; प्रमुख सललारार, कासट्राईब जीिन प्रवधकरण, 
आरटोगय सेिा कम्णिारी ि महाराष्ट्र राजय मा्ाडी आवण जनरल कामरार 
संघ्ना; अधयषि, महाराष्ट्र बेसबॉल असटोवसएशन; अधयषि, इंवडयन, 
पायल् वरलड कम्णिारी संघ्ना; ठाणे ये्ील निा-ए-फन संस्ेतफके 
सामावजक काया्णतील यटोरदानाबद्दल “जीिन रौरि” पुरसकाराने सनमावनत; 
मुंबई वक्रके् असटोवसएशनचया घ्ना उप सवमतीिर वनिड; अधयषि, 
ठाणे वजलहा खटो-खटो संघ्ना; प्रदेश उपाधयषि, महाराष्ट्र राजय खटो-खटो 
असटोवसएशन; मुंबई वक्रके् असटोवसएशन संलगन मंडिी मुकसलम वक्रके् 
कलब क्रीडा संस्ा सुरू केली.  सदसय, ठाणे वजलहा राजीि रांधी ग्ामीण 
विद्युतीकरण यटोजना सवमती; १९८०-१९८७ सरवि्णीस, ठाणे वजलहा 
युिक काँग्ेस; १९८८-९१ सरवि्णीस, महाराष्ट्र प्रदेश एन.यु.एस.आय  
विद्या्णी संघ्ना; १९९१-१९९३ सरवि्णीस, अवखल भारतीय एन.यु.
एस.आय. संघ्ना; १९९३-१९९८ अधयषि, ठाणे महानरर पावलका 
वशषिण मंडळ; १९९३-१९९६ सरवि्णीस ि १९९६-१९९७ अधयषि, 
महाराष्ट्र प्रदेश युिक काँग्ेस कवम्ी; १९९९-२००६ अधयषि, अवखल 
भारतीय राष्ट्रिादी युिक काँग्ेस पषि; २००८ पासुन अधयषि , ठाणे शहर 
राष्ट्रिादी कॉग्ेस पषि; २०१३-२०१४ काया्णधयषि, महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रिादी 
काँग्ेस पषि; २००२-२००८ ि २००८-२००९ सदसय, महाराष्ट्र विधान 
पररषद; २००९-२०१४, २०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधान सभा; 
सदसय, आशिासन सवमती, आमदार वनिास वयिस्ा सवमती ि आहार 
वयिस्ा सवमती; २००८ मुखय प्रतटोद, विधान पररषद राष्ट्रिादी काँग्ेस 
पषि; २००९-२०१४ प्रतटोद, विधान सभा, राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि; २०१० 
सदसय, निीन युिा धटोरण शासकीय सवमती; सदसय, विधीमंडळ एड्स 
फटोरम सवमती ; २०११ सदसय, धमा्णदाय रूगणालय तद््ण सवमती; २००८ 
सदसय, मुकसलम समाजाचया विकासासाठी राजयात मदरसा बटोड्ड तद््ण 
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सवमती; २०११ महाराष्ट्र राजयाचया उचि वशषिण पररषदेिर प्रवतवनधी; 
२०१२ सवमती प्रमुख, उपविधान सवमती; २००९ तावलका सभापती, 
विधान पररषद; २०१५-२०१६ सदसय, विधानसभा विशेष हककभंर 
सवमती; २०१५ राजयातील दवहहंडी सांसककृवतक काय्णक्रमािा सहासी क्रीडा 
प्रकारात समािेश करणयासाठी नेमलेलया शासकीय सवमतीिे सदसय; मे, 
२०१४ ते सप्ेंबर, २०१४ िैद्यकीय वशषिण ि फलटोतपादन खातयािे मंरिी; 
ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड; जानेिारी, 
२०२० पासून  रृहवनमा्णण मंरिी.

छंद : िािन. 

परदेश प्रवास : सन २००५ मधये इसरिायलमधील संसदीय तसेि राजकीय कामकाजािी 
मावहती घेणयासाठी भारत सरकारचया केंद्र शासकीय सवमतीमधये वनिड. 
सन २००७ मधये भारतातील विशेषत: महाराष्ट्रािा दवहहंडी उतसि आवण 
सपेन ये्ील मानिी मनटोरा महटोतसिािी सांसककृवतक देिाण-घेिाण वहािी 
या उद्देशाने सपेन देशािा अभयास दौरा. तयािप्रमाणे वसंरापूर, मलेवशया, 
दुबई, कसितझ्णलँड, वफवलपाइनस, बँकॉक, फ्ानस ि इ्ली इतयादी देशांिा 
अभयास दौरा.

पत्ा : (१) सी -११ विशिजीत सटोसाय्ी, िीर सािरकर मार्ण, नौपाडा ,  
ठाणे - ४००६०२. 

   काया्णलय (०२२) २५३४८२८२,  २५३८६४६४, २५३८६५६५.

   (२) अ- ३, मादाम कामा मार्ण, मंरिालयासमटोर, मुंबई - ४०० ०३२.

   वनिास  (०२२) २२८८२९०२, २२८८२१९०.

   काया्णलय (०२२) २२०२२५३००, २२०२४६८८.

   मटोबाईल : ९९३००००००२ / ९८२००५५३००.

   ई - मेल : jsa707@gmail.Com

   jeetendraawhad@gmail.com



 १४ िी महाराष्ट्र विधानसभा सदसयांिा संवषिपत जीिन पररिय 39

वनवडिूक वनकाल

(१४९- मुांब्ा - कळवा)

एकूि म्तदार ३,५७,५७८

एकूि वैध म्तदान १,७९,०५०

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) डॉ. वज्तेंद्र स्तीश आवहाड
१,०९,२८३

[राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि]

(२) श्ीमती वदपाली सययद
३३,६४४

(वशिसेना)

(३) अबु फैयाझी
३०,५२०

(आम आदमी पा्णी)

(४) नटो्ा २,५९१

(५) श्ीमती फरहत अमीन शेख
७१७

(इंवडयन युवनयन मुसलीम वलर)
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आवहरे, श्ीम्ती सरोज बाबुलाल

जनम : ११ माि्ण, १९८२.

जनम वठकाि : नावशक रटोड, वजलहा नावशक.

वशषिि : बी.ए.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पती डॉ. प्रिीण रामदास िाघ.

व्वसा् : सामावजक काय्ण.

पषि : राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि.

म्तदारसांघ : १२६- देिळाली (अनुसूवित जाती), वजलहा नावशक.

इ्तर मावह्ती : सन २०१७-२०१९ नररसेिक, २०१७-२०१८ सभापती, मवहला 
बालकलयाण सवमती, महानररपावलका, नावशक; सवमती प्रमुख, मवहला 
ि बालकांिे हकक कलयाण सवमती; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र 
विधानसभेिर वनिड.

छंद : पय्ण्न ि संरीत.

पत्ा : पलॅ् नं.१४, रघुपती हाऊवसंर सटोसाय्ी, दत्तमंवदर, विद्युत भिन शेजारी, 
नावशक रटोड, वजलहा नावशक.

   दूरधिनी: काया्णलय  (०२५३)२४७३१११.

   मटोबाईल : ८४०८८९९११३,७८२०८५४७७२.

   ई-मेल : sarojahire113@gmail.com.
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वनवडिूक वनकाल

(१२६ - देवळाली (अनुसूवच्त जा्ती))

एकूि म्तदार २,६४,८७३

एकूि वैध म्तदान १,४५,१६५

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ीम्ती सरोज बाबुलाल अावहरे 
८४,३२६

[राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि]

(२) श्ी. यटोरेश घटोलप
४२,६२४ 

(वशिसेना)

(३) श्ी. रौतम िाघ
९,२२३ 

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) श्ी. वसधदांत मंडाले
३,१९८

(महाराष्ट्र निवनमा्णण सेना)

(५) श्ी. अमटोल पठाडे
१,४७६ 

(बहुजन समाज पा्णी)
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आहेर, डॉ. राहुल दौल्तराव

जनम : १६ ऑरस्, १९७३.

जनम वठकाि : नावशक.

वशषिि : एम.बी.बी.एस.,एम.एस.(ऑ्मो).

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती अनुजा.

अपत्े : एकूण २ (दटोन मुलरे).

व्वसा् : िैद्यकीय. 

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : ११८-िांदिड, वजलहा-नावशक.

इ्तर मावह्ती : २०१२-२०१४अधयषि, कसमादे पररसर विकास मंडळ, देिळा; २०१३-
२०१४ अधयषि, इंवडयन मेवडकल असटोवसएशन नावशक; २०१३-२०१४ 
सदसय, वजलहा वनयटोजन सवमती, नावशक; २००८-२०१४ संिालक, 
शताबदी हॉसपी्ल नावशक; २०१३-२०१४ संिालक, सुमन हॉसपी्ल, 
नावशक; २०११-२०१४ काया्णधयषि, वशिसतय क्रीडा मंडळ, नावशक; 
२०१२-२०१४ काय्णकारी सदसय, जे.सी.आय. नावशक; २०११-२०१४ 
िेअरमन, राजलक्मी अब्णन कटो.ऑप. बँक, नावशक; २०११-२०१४ 
संिालक, नावशक बँकस असटोवसएशन; २०१०-२०१२ उपाधयषि, नावशक 
शहर भारतीय जनता पषि; २०१३ पासून सदसय, महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय 
जनता पषि; आरटोगय वशवबरांिे आयटोजन; समाज प्रबटोधन काय्णक्रम ि 
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राजयसतरीय क्रीडा सपधायंिे आयटोजन; विद्यारयायंना शाळापयटोरी िसतुंिे 
िा्प; २०१२ पासून नररसेिक, नावशक महानररपावलका ि २०१३-
२०१४ सभापती, पकशिम विभार प्रभार; सवमती महानरर पावलका, 
नावशक; सदसय, धमा्णदाय रुगणालय तद््ण सवमती; २०१४-२०१९ सदसय, 
महाराष्ट्र विधान सभा; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर 
फेरवनिड.

छंद : िािन, वक्रके् ि वहॉलीबॉल.

परदेश प्रवास : वसंरापूर, मलेवशया, दुबई, हाँरकाँर, युरटोप, इंगलड, अबुधािी, जम्णनी 
इतयादी देशांिा अभयास दौरा.

पत्ा : २०,राड्डन हटोमस सटोसाय्ी, लटोकमानय नरर, रंरापूर रटोड, नावशक 
४२२२०२.

   दूरधिनी    :- (०२५३) २३१८९९९.

   मटोबाईल    : ९४०३४०८८८८.                          

   ई-मेल      : rahuldaher@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(११८-चाांदवड)

एकूि म्तदार २,७९,०४७

एकूि वैध म्तदान १,९२,६२८

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) डॉ. राहुल दौल्तराव आहेर १,०३,४५४
[भारतीय जनता पषि] 

(२) श्ी. वशरीषकुमार कटोतिाल ७५,७१०
(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(३) श्ी. संजय केदारे ५,७८०
(अपषि)

(४) श्ी.सुवनल आहेर २,४४०
(अपषि)

(५) ॲङ दत्तारिय रांरुडडे २,४१८
(कमयुवनस् पा्णी ऑफ इंवडया)
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उईके,  डॉ. अशोक रामाजी

जनम : १ जानेिारी, १९६४.

जनम वठकाि : (वप्रंवप्र)कायर, तालुका-िणी, वजलहा-यितमाळ.

वशषिि : एम्.एससी.(प्राणीशासरि), पी.एि.डी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती वबना.

अपत्े : एकूण २ (दटोन मुली).

व्वसा् : अधयापन.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : ७७-राळेराि, (अनुसूवित जमाती), वजलहा-यितमाळ.

इ्तर मावह्ती : १९९१-२००८ अवधवयाखयाता, वजजामाता महाविद्यालय, बुलढाणा; 
२००८-२०१२ प्रािाय्ण, श्ी. आर. आर. लटोहटो्ी विज्ान महाविद्यालय, 
मटोशी, वजलहा अमरािती; २०१२-२०१३ प्रािाय्ण, िाय.डी.वही.डी. 
महाविद्यालय, वतिसा, वजलहा अमरािती; अधयषि, विरसामुंडा आवदिासी 
सहकारी सटोसाय्ी; नररसेिक ि काही  काळ उपाधयषि, नररपावलका, 
बुलढाणा; सविि ि प्रदेश उपाधयषि; आवदिासी आघाडी; भारतीय जनता 
पषि; २०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधान सभा; जून, २०१९ ते 
ऑक्टोबर, २०१९ आवदिासी विकास खातयािे मंरिी; ऑक्टोबर, २०१९ 
मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड.
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छंद : िािन, ्ेबल ्ेवनस ि बॅडवमं्न.

पत्ा : एक-२, राजाराणी अपा््डमें्, राणा प्रताप नरर, आणणी रटोड, िडराि, 
यितमाळ, ता. वज. यितमाळ. 

   मटोबाईल    : ९७६३४५६७८८ / ९६३७३२८११९

   ई-मेल      : ashok.wooike@nic.in

वनवडिूक वनकाल

(७७-राळेगाव (अनुसूवच्त जमा्ती))

एकूि म्तदार २,८३,५१४

एकूि वैध म्तदान १,९७,६७६

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) डॉ. अशोक रामाजी उईके
९०,८२३ 

[भारतीय जनता पषि]

(२) प्रा. िसंत विंधुजी पुरके
८०,९४८

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(३) श्ी. माधि कटोहळे
१०,७०५

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) श्ी. शैलेश राडेकर
३,३७०

(बहुजन समाज पा्णी)

(५) श्ी. रुलाब पांढरे
३,३४७

(प्रहार जनशकती पा्णी)
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एकडे , श्ी. राजेश  पांवड्तराव

जनम : १४ जुलै, १९६५.

जनम वठकाि : नांदुरा, वजलहा- बुलढाणा.

वशषिि : एि.एस.सी.

ज्ा्त भाषा : मराठी , वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती सविता.

अपत्े : एकूण- २ (एक मुलरा ि एक मुलरी).

व्वसा् : सामावजक काय्ण .

पषि : भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस (आय)  .

म्तदारसांघ : २१ -  मलकापुर, वजलहा- बुलढाणा .

इ्तर मावह्ती : अधयषि, श्ी संत जंरली महाराज रटोरषिण संस्ा, नांदुरा; अधयषि, श्ी संत 
जंरली महाराज एजयुकेशन सटोसाय्ी, नांदुरा; संिालक, वप्रयदश्णनी नाररी 
सहकारी पतसंस्ा, नांदुरा; सन १९९१ - २०१८  नररसेिक , १९९६ - 
२००१ नरराधयषि ,नररपररषद, नांदुरा; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र 
विधानसभेिर वनिड.

छंद : िािन.
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पत्ा : एकडे ले. आऊ्, नांदुरा वजलहा - बुलढाणा  ४४३४०४.

   मटोबाईल   :  ८८०५३९७७०७.

   ई-मेल      : mlaekde21@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(२१-मलकापूर)

एकूि म्तदार २,६८,७१८

एकूि वैध म्तदान १,८६,२५२

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. राजेश पांवड्तराव एकडे
८६,२७६ 

[भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस]

(२) श्ी. िैनसुख संिेती 
७१,८९२

(भारतीय जनता पषि)

(३) डॉ. वनतीन नंदुरकर
१२,५४९

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) श्ी. विजय रवहाड 
९,८७६

(अपषि)

(५) नटो्ा १,८५४
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कदम, श्ी. ्ोगेश रामदास 

जनम : १८ फेरिुिारी, १९८६.

जनम वठकाि : बटोररिली, मुंबई.

वशषिि : बी. कॉम.

ज्ा्त भाषा : मराठी , वहंदी , इंग्जी  ि रुजरा्ी .

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती श्ेया.

अपत्े : एकूण- १ (एक मुलरी).

व्वसा् : शेती.

पषि : वशिसेना .

म्तदारसांघ : २६३ -  दापटोली, वजलहा रतनावररी.

इ्तर मावह्ती : अधयषि, साई सािली वशषिण संस्ा, खेड या संस्ेमाफ्कत नयु इंकगलश 
सकुल, बटोरज, तुंबाड ि कटोरेराि ये्े इंग्जी माधयमाचया शाळा सुरू 
केलया; अधयषि, वशितेज आरटोगय सेिा संस्ा, खेड संिावलत सैवनकी 
सकुल, जामरे, यटोवरता डें्ल कॉलेज, खेड, वसधदयटोर लॉ कॉलेज ि 
ओपन सकुल सुरू केले; राजय काय्णकारणी सदसय, युिासेना; ऑक्टोबर, 
२०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर  वनिड.

परदेश प्रवास : अमेररका, युरटोप, ऑसट्रेवलया इतयादी देशांिा अभयास दौरा.

छंद : िािन, पय्ण्न ि वक्रके्.
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पत्ा : (१) १०२, कदमिाडी, पटो. जामरे, तालुका खेड, वजलहा रतनावररी.

   (२) पालखी बंरला, रटोकुळ विहार, एि विंर, ठाकूर कॉमपलेकस, 
कांवदिली (पुि्ण), मुंबई  ४०० १०१.

   दूरधिनी    :- वनिास- (०२२) २८७०४५९८/ (०२३५६) २६६५१७.

   मटोबाईल    :  ७७२०९४८५५५/ ९८६७९९६२५२.

   ई-मेल      : yogesh_kadam1986@outlook.com

वनवडिूक वनकाल

(२६३ -  दापोली)

एकूि म्तदार २,८०,७८५

एकूि वैध म्तदान १,८५,८६१

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. ्ोगेश रामदास कदम
९५,३६४

[वशिसेना] 

(२) श्ी.संजयराि कदम
८१,७८६

(राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि)

(३) नटो्ा २,७११

(४) श्ी.प्रविण मियंडे
२,०१५

(बहुजन  समाज पा्णी)

(५) श्ी.संतटोष खटोपकर
१,३३६

(िंवित बहुजन आघाडी)
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कदम, श्ी. राम वशवाजी

जनम : २४ जानेिारी, १९७२.

जनम वठकाि : हाडटोळी, तालुका-अहमदपूर, वजलहा-लातूर.

वशषिि : इलेकट्रीक पॉिर वसस्ीम वडपलटोमा (प्र्म िष्ण).

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी, इंग्जी ि रुजरा्ी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती िषा्ण.

अपत्े : एकूण १(एक मुलरा).

व्वसा् : बांधकाम वयािसावयक.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : १६९-घा्कटोपर-पकशिम, वजलहा-मुंबई उपनरर.

इ्तर मावह्ती : अनेक िषायंपासून २७०० पेषिा अवधक ियसकर वनराधार आई-िवडलांना 
दरमहा संपूण्ण धानय पुरविले; शासनाप्रमाणे समांतर रेशवनंर वयिस्ा 
घा्कटोपरमधये सुरु केली; सन २०१० मधये कटोलहापूरचया महालक्मी 
मंदीराचया राभाऱयात मवहलांना प्रिेश वमळिून वदला; १ लाख ७५ हजार 
पेषिा अवधक लटोकांना काशी, वशडणी, अजमेर, पावलताना, कुंभमेळा यारिा 
घडविली; हजारटो ररीबांचया मुलांना हेवलकॉप्र, ताजमहल फाईवह 
स्ार हॉ्ेल, वदलली संसद भिन, राष्ट्रपती भिन, विधान भिन यारिा 
घडविलयामुळे “वरनीज बुक ऑफ रेकॉड्डस्” मधये नोंद; भारतातील सिा्णत 
मटोठी दवहहंडी ि दांडीया उतसि काय्णक्रमािे आयटोजन तसेि सिा्णत मटोठ्ा 
रुढीिे आयटोजन; २०१५ पासून महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पषिािे 
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प्रिकते; सामानय जनतेसाठी २४ तास उघडे असणारे दरिाजा नसलेले 
आमदारांिे काया्णलय, घा्कटोपर ये्े सुरू केले; तरूण मुला-मुलींसाठी 
मटोफत ड्ायकवहंरिे प्रवशषिण केंद्र सुरू केले. ररीब ि ररजू लटोकांना 
मुंबईतील १२ वठकाणी मटोफत जेिण सुरू केले; २०१७ मधये युनाय्ेड 
नॅशनल हेडकिा््डर युनटो अमेररका ये्े “ भारत रौरि” पुरसकाराने 
सनमावनत; २००९-२०१४, २०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; 
ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड.

छंद : िािन, अधयाकतमक विषयािा वयासंर, वकत्णनकार ि भारित क्ाकार.

परदेश प्रवास : इंगलंड, ऑसट्रेवलया, नयूझीलंड, युरटोप, दुबई, वसंरापूर, िीन ि जपान 
इतयादी देशांिा  अभयास दौरा.

पत्ा : श्ािण वनिास, तळ मजला, ऑिवेड  रेवसडेनसी वबकलडिंर क्र ८, एल.बी. 
एस. मार्ण, घा्कटोपर (पकशिम). मुंबई - ४०० ०८६.

   दूरधिनी  :-  काया्णलय :- ९७०२०११११४.

   मटोबाईल :- ९८३३१५१९१२.

   ई-मेल   :-  bjpmlaramkadam@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(१६९-घाटकोपर-पशशचम)

एकूि म्तदार २,७१,३४५

एकूि वैध म्तदान १,४९,४५३

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. राम वशवाजी कदम ७०,२५३ 
[भारतीय जनता पषि]

(२) श्ी. संजय भालेराि ४१,४७४
(अपषि)

(३) श्ी रणेश िुककल १५,०१९
(महाराष्ट्र निवनमा्णण सेना)

(४) श्ी. आनंद शुकला ९,३१३
(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(५) श्ी. रणेश ओवहाळ ८,०८८
(िंवित बहुजन आघाडी)



52 १४ िी महाराष्ट्र विधानसभा सदसयांिा संवषिपत जीिन पररिय

कदम, डॉ. ववशववज्त प्तांगराव 

जनम : १३ जानेिारी, १९८१.

जनम वठकाि : पुणे.

वशषिि : बी.ई. (कॉमपयु्र इंवजवनअररंर), एम.बी.ए. (फायनानस अँड माककेव्िंर), 
पी.एिडी. (Critical Analysis of managerial Challenges to Urban 

Co-operative Banks with Special reference to Pune city.)

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती सिपनाली.

अपत्े : एकूण २ (दटोन मुलरे).

व्वसा् : सामावजक काय्ण.

पषि : भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस (आय).

म्तदारसांघ : २८५-पलुस-कडेराि, वजलहा-सांरली.

इ्तर मावह्ती : सन २००५ पासून काय्णिाह, भारती विद्यापीठ, पुणे; सन २०१८ पासून 
सदसय, रयत वशषिण संस्ा, सातारा; सन २००८ पासून प्रकुलरुरू, भारती 
विद्यापीठ विशि महाविद्यालय, पुणे, या विद्यापीठामाफ्कत ६५ महाविद्यालये 
८० प्रा्वमक, माधयवमक ि उचि माधयवमक विद्यालये, िैद्यकीय दंत 
महाविद्यालये अवभयांवरिकी महाविद्यालये, वयिस्ापन महाविद्यालये, 
िैद्यकीय महाविद्यालये, औषध वनमा्णण शासरि महाविद्यालये, विधी 
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महाविद्यालय तसेि वयािसावयक महाविद्यालये, निी वदलली, निी मुंबई, 
पुणे, सांरली, सातारा, सटोलापूर ि कटोलहापुर ये्े िालविली जातात; 
भारतीय विद्यापीठात सात हजाराहून अवधक कम्णिारी िर्ण काय्णरत 
आहे. मवहलांसाठी औद्यटोवरक प्रवशषिण संस्ा, कडेराि ये्े सुरू केली. 
संिालक, सटोनाहीरा सहकारी साखर कारखाना वल. िांरी; संिालक, 
साररेशिर सहकारी सुतवररणी, वल. कडेराि, वजलहा सांरली; उपाधयषि, 
िेस्न्ण इंवडया फु्बॉल असटोवशएशन; अधयषि, पुणे वजलहा फु्बॉल 
असटोवशएशन; २०११-२०१४ ि २०१४-२०१८ अधयषि, भारती सहकारी 
बँक (मल्ीस्े् शेड्ुलड बँक) पुणे; या बँकेचया २७ शाखा आहेत; 
सदसय, अवखल भारतीय तंरिवशषिण पररषद; सदसय, इंवडयन ग्ेप तंरिविज्ान 
अभयासर्, भारत सरकार; वयिस्ापकीय संिालक, अवभवजत कदम 
मेमटोररयल फौंडेशन; अधयषि,  पतंरराि कदम फौंडेशन, वपंपरी विंििड, 
पुणे; संिालक, सहकार ग्ाहक भांडार पुणे; सदसय, खानापुर तालुका 
मवहला औद्यटोवरक सहकारी संस्ा, कडेराि; संिालक, सटोनवहरा दुध 
उतपादक सहकारी संस्ा; संिालक, शेती उद्यटोर सहकारी फेडरेशन 
वल.,कडेराि; संिालक, सटोनवहरा कुकु्पालन सहकारी संस्ा, कडेराि; 
संिालक, भारती विद्यापीठ मेवडकल फौंडेशन, पुणे; संिालक, भारतीय 
क्रीडा प्रवतष्ठान, पुणे; सदसय, भारती कला अकादमी, पुणे; सदसय, सटोनहीरा 
फौंडेशन फॉर रुरल डेवहलपमें्, कडेराि; संिालक, पतंरराि प्रवतष्ठान, 
पुणे; संिालक, यशिंतराि मटोवहते प्रवतष्ठान, कराड.; अधयषि, पंतरराि 
कदम सपटो््डस कलब, सांरली; २०११ ते २०१८ अधयषि, महाराष्ट्र प्रदेश 
युिक काँग्ेस; २०१९ पासून काया्णधयषि, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्ेस कवम्ी; 
मे, २०१८ ते ऑक्टोबर, २०१९ (पटो.वन.वबनविरटोध) सदसय, महाराष्ट्र 
विधान सभा; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिङ; 
जानेिारी, २०२० पासून सहकार, ककृषी, सामावजक नयाय, अनन, नाररी 
पुरिठा ि ग्ाहक संरषिण, अलपसंखयांक विकास ि औकाफ, मराठी भाषा 
खातयािे राजय मंरिी.

छंद : िािन, फु्बॉल ि वक्रके्.

परदेश प्रवास : अमेररका, इंगलंड, सपेन, फ्ानस, मॉररशस, ऑसट्रेवलया, नयुझीलंड, 
मलेवशया, िीन, वसंरापूर, दुबई इतयादी देशांिा अभयास दौरा.
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पत्ा : (१) “वसंहरड” बृहन महाराष्ट्र कॉमस्ण कॉलेजसमटोर, वशिाजीनरर, पुणे- 
४११ ००४.

   दूरधिनी :- (०२०) २५६५५१८८/२५६५६७९७.

   फॅकस :- (०२०) २५६५४८७५.

   ई-मेल :- rofficebv@yahoo.com.

   (२) १३, भारती विद्यापीठ, सदावशि पेठ, लाल बहादुर शासरिी मार्ण, 
पुणे- ४११ ०३०.

   दुरधिनी :- (०२०) २४३२५७०१/ २४३२५५०९.

   फॅकस :- (०२०) २४३३९१२१.

वनवडिूक वनकाल

(२८५-पलुस-कडेगाव)

एकूि म्तदार २,७८,६२९

एकूि वैध म्तदान २,०६,५१७

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) डॉ. ववशवजी्त प्तांगराव कदम
१,७१,४९७ 

[भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस]

(२) नटो्ा २०,६३१

(३) श्ी. संजय  विभूते
८,९७६

(वशिसेना)

(४) ॲड. प्रमटोद पा्ील
२,१३२

(अपषि)

(५) श्ी. राहूल पा्ील
९४१

(बहुजन समाज पा्णी)
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क्ोरे, श्ी. वकसन शांकर

जनम : १९ सप्ेंबर, १९५५.

जनम वठकाि : महसारांि, तालुका-मुरबाड, वजलहा-ठाणे.

वशषिि : बारािी (सायनस).

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती कमल.

व्वसा् : शेती .

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : १३९-मुरबाड, वजलहा-ठाणे.

इ्तर मावह्ती : अधयषि, उजिल प्रबटोवधनी वशषिण संस्ा, रहा्टोली; अधयषि, दुययम वशषिण 
संस्ा, मुरबाड; िेअरमन, ठाणे वजलहा साषिरता अवभयान; िेअरमन, 
साराि विविध काय्णकारी सेिा सटोसाय्ी; उपाधयषि, कटोकण पा्बंधारे 
विकास महामंडळ; अधयषि, ठाणे वजलहा कुणबी समाज संघ्ना; उपाधयषि, 
अंबरना् वशषिण प्रसारक मंडळ; अधयषि, राजा वशिाजी वयायाम शाळा, 
रहा्टोली; खवजनदार, कुणबी समाज संघ; १९८२ पासून िेअरमन, संजय 
रांधी वनराधार यटोजना; विशेष काय्णकारी अवधकारी; अधयषि, मातृभूमी 
वबरर शेती सहकारी पतसंस्ा ि बारिी प्रकलप कडधानय प्रवक्रया सहकारी 
संस्ा मया्णवदत; संिालक, ठाणे वजलहा मधयितणी सहकारी बँक; सदसय, 
दषिता सवमती, कायदेविषयक सहाय ि सललारार सवमती, वजलहा ग्ामीण 
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ि विकास मंडळ, वजलहा वनयटोजन ि विकास मंडळ; िसती ते्े रसता, 
ते्े बस सेिा हा प्रकलप राबविला; ररजू विद्यारयायंना शालटोपयटोरी िसतूंिे 
िा्प; अनेक सामावजक, सांसककृवतक काय्णक्रमांत सवक्रय सहभार; 
१९७८-९२ सरपंि, ग्ामपंिायत सारांि; १९८२-१९९२ सरपंि 
संघ्नेिे अधयषि, उललेखनीय काय्ण करुन विविध यटोजना यशसिीररतया 
राबविलयामुळे महाराष्ट्र शासनािा प्र्म पुरसकार प्रापत; १९८२ अधयषि, 
संजय रांधी, वनराधार मटोजल सवमती, उलहासनरर.१९९२ सदसय, वजलहा 
वनयटोजन सवमती; १९९२-९७ सभापती, पंिायत सवमती, अंबरना्; 
१९९८ सभापती, आरटोगय ि बांधकाम सवमती, २००२- २००४ अधयषि, 
ठाणे वजलहा पररषद; २००१ मधये वजलह्ात “पा्ी दपतर विना शाळा” 
हा उपक्रम यशसिीररतया राबविला, यािी केरळ राजयाने दखल घेऊन हा 
उपक्रम सुरु केला; वजलह्ात विविध पाणी पुरिठा यटोजना पूण्ण करुन वजलहा 
्टँकर मुकत केला; १९९५ मधये वजलहा पररषद शाळांमधये पवहली पासून 
इंग्जी विषय सकतीिा केला, यािी महाराष्ट्र शासनाने दखल घेऊन २००१ 
पासून राजयभर हा उपक्रम सुरु केला; निी मुंबई ते बदलापूर बससेिा सुरु 
केली; डी.एड. ि बी.एड. वशषिकांसाठी वजलहा प्रवशषिण केंद्र बांधणयास 
केंद्र शासनािी मंजुरी वमळविली; “प्ररती २००४” हा नाविनयपूण्ण उपक्रम 
राबिून शाळा पररसर, प्रा्वमक आरटोगय केंद्र, ग्ाम-पंिायती, पंिायत 
सवमती ि वजलहा पररषद मुखयालयातील सि्ण विभारांत सिचछता मटोवहम 
यशसिीररतया राबविली; ग्ामीण आवदिासी कारावररांना बाजारपेठ वमळिून 
देणयासाठी ठाणे शहरात वजजाऊ विक्री केंद्र सुरु केले; वजलहा पररषद 
काया्णलयाचया आिारातील विस्ावपत दुकान राळेधारकांना पककी दुकाने 
बांधून भाडे तत्िािर वदली; दरिषणी दहा वदिस नामिंत वकत्णनकारांचया 
वकत्णन महटोतसि काय्णक्रमािे आयटोजन; रेली पंििीस िषवे िारकरी 
संप्रदायात काय्ण; रणेशटोतसि ि निरारिटोतसिाचया काय्णक्रमांिे आयटोजन; 
वक्रके्, हॉलीबॉल ि कबड्ी सपधायंिे आयटोजन; कुवशिली ि पाडाळे 
धरणांिा प्रशन मारणी लािणयासाठी विशेष प्रयतन; पषि संघ्नेसाठी सभा, 
मेळािे, ि वशवबरांिे आयटोजन, ग्ामसिचछता अवभयान, बंधारे, िनराई 
यासारखे उपक्रम यशसिीपणे राबविले; दाररद्र्य रेषेखालील लाभा्थींसाठी 
घरकुल यटोजना राबविली; शाळांमधये संरणकीकरण, एस.एस.सी.मधील 
अनुत्तीण्ण विद्यारयायंकररता शाळांमधये सितंरि िर्ण वनमा्णण करुन तयांचयासाठी 
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वशकिणी िरायंिे आयटोजन; एकाकतमक आवदिासी प्रकलप, िीज, पाणी 
पुरिठा, पीक कज्ण, खते, बी-बीयाणे, शेती अिजारे, विवहरी, बंधारे 
यासारखया अनेक शासकीय यटोजना वजलह्ात यशसिीपणे राबविलयामुळे 
१९९५ मधये िसंतराि नाईक समृती राजय पुरसकार प्रापत; १९९२ ठाणे 
वजलहा पररषदेस महाराष्ट्र शासनािा ग्ाम अवभयान काय्णक्रमांतर्णत प्र्म 
पुरसकार प्रापत; “वशषिक वमरि”, “समाज भूषण” ि “आवदिासी वमरि” 
पुरसकाराने सनमानीत; महातमा फुले भूमी ि जलसंधारण अवभयानांतर्णत 
कटोकण विभारािा प्र्म पुरसकार प्रापत; २००२ मधये सिमोत्तम राजकीय 
काय्णकता्ण महणून “ठाणे वजलहा भूषण” पुरसकाराने सनमानीत; २००४-
२००९, २००९-२०१४, २०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; 
२००७-२००८ सवमती प्रमुख, विधानसभा आशिासन सवमती; सदसय, 
पंिायत राज सवमती; उपाधयषि, कटोकण पा्बंधारे विकास मंडळ; 
ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड.

छंद : िािन, कावय, प्रिास करणे ि सामावजक काय्ण.

परदेश प्रवास : नेपाळ, कसितझ्णलँड, युरटोप, वसंरापूर, ्ायलँड, मलेवशया इतयादी देशांिा 
अभयास दौरा.

पत्ा : (१) मु. सारांि-पा्ीलपाडा, पटो. वपंपळटोली, तालुका अंबरना्, वजलहा 
ठाणे .

   (२) दत्त वनिास, बटोराडपाडा रटोड, वििेंशिरीपाडा, बदलापूरराि, 
तालुका-अंबरना्, वजलहा-ठाणे.

   दूरधिनी    :- वनिास-  (०२५१) २६६५९७६.

   काया्णलय   :- (०२५१) २६७४२७१.

   मटोबाईल    :  ९४२२०७३५५१.

   ई-मेल      : kathoremlaoffice@rediffmail.com
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वनवडिूक वनकाल

(१३९-मुरबाड)

एकूि म्तदार ३,९७,९४०

एकूि वैध म्तदान २,३२,८६१

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. वकसन शांकर क्ोरे 
१,७४,०६८

[भारतीय जनता पषि] 

(२) श्ी. प्रमटोद वहंदूराि
३८,०७५

(राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि)

(३) श्ी. वदपक खांबेकर
८,५०४

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) नटो्ा ६,७८३

(५) ॲङ रतना रायकिाड
२,००३

(बहुजन समाज पा्णी)
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कल्ािकर, श्ी. बालाजी देववदासराव

जनम : १ जून, १९८०.

जनम वठकाि : नांदेड.

वशषिि : बी.ए.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती संधया.

अपत्े : एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी).

व्वसा् : शेती.

पषि : वशिसेना.

म्तदारसांघ : ८६-नांदेड-उत्तर, वजलहा-नांदेड.

इ्तर मावह्ती : नररसेिक ि विरटोधी पषि नेता, महानरर पावलका, नांदेड; ऑक्टोबर, 
२०१९ मधये महाराष्ट्र विधान सभेिर वनिड.

छंद : िािन ि सामावजक काय्ण.

पत्ा : “रटोविंद वनिास” तरटोडा (खु.), मालेराि रटोड, नांदेड, वजलहा-
नांदेड-४३१६०५.

   मटोबाईल:  ९८५०९७५६४१/ ८९७५७५७०००.

   ई-मेल: bd.kalyankar100@gmail.com.
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वनवडिूक वनकाल

(८६-नाांदेड - उत्र)

एकूि म्तदार ३,१३,५२३

एकूि वैध म्तदान १,८९,५०१

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१)
श्ी. बालाजी देववदासराव 
कल्ािकर

६२,८८४
[वशिसेना] 

(२) श्ी. डी.पी.सािंत
५०,७७८

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(३) श्ी. फीरटोज लाला
४१,८९२

(ऑल इंवडया मजवलस ए –इत्तेहादुल 
मुकसलमीन)

(४) श्ी. मुकुंदराि िािरे
२६,५६९

(िंवित बहुजन आघाडी)

(५) श्ी. प्रकाश बार्े
१,१०५

(बहुजन समाज पा्णी)
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कल्ािशेट्ी, श्ी.सवचन पांचपपा

जनम : ५ नटोवहेंबर, १९८०.

जनम वठकाि : हननुर, तालुका अककलकटो्, वजलहा सटोलापूर.

वशषिि : बी.ए., बी.एड.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी, इंग्जी ि कननड.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती शांभिी.

अपत्े : एकूण २ (दटोन मुलरे).

व्वसा् : सामावजक काय्ण.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : २५०-अककलकटो्, वजलहा सटोलापूर.

इ्तर मावह्ती : िेअरमन, महषणी वििेकानंद समाज कलयाण संस्ा; िेअरमन, वििेकानंद 
वशषिण संस्ा; अधयषि, समाजसेिा प्रवतष्ठान; सन २०१०-२०१५ 
सरपंि, ग्ामपंिायत, हननुर; सन २०१४-२०१६ सरवि्णीस, सटोलापूर 
वजलहा, २०१६-२०२० अककलकटो् तालुका अधयषि, भारतीय जनता 
पषि; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर वनिड.

छंद : िािन, वक्रके् ि पटोहणे.
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पत्ा : पद्ालय, वििेकानंद पाक्क, सटोलापूर रटोड, अककलकटो्, वजलहा सटोलापूर.

   दूरधिनी    :- काया्णलय (०२१८१) २२१७८९.

   मटोबाईल    :- ९९२३५४६७८९.

   ई-मेल      :- sachinkalyanshetti.sk@gmail.com.

वनवडिूक वनकाल

(२५०-अककलकोट)

एकूि म्तदार ३,४६,४९८

एकूि वैध म्तदान २,१३,४९०

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. सवचन पांचपपा कल्ािशेट्ी 
१,१९,४३७ 

[भारतीय जनता पषि]

(२) श्ी. वसधदराम महेरिे
८२,६६८

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(३) श्ी.धमा्णजी राठटोड
६,६३०

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) श्ी.नारमूतणी भां्े
१,२३९

(बहुजन समाज पा्णी)

(५) नटो्ा १,१६८
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कडू, श्ी. बचचू ऊफ्फ ओमप्रकाश बाबाराव

जनम : ५ जुलै, १९७०.

जनम वठकाि : बेलटोरा, तालुका-िांदूरबाजार, वजलहा-अमरािती.

वशषिि : बी.कॉम., बी.पी.एड.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती नयना.

अपत्े : एकूण १ (एक मुलरा).

व्वसा्  शेती.

पषि : प्रहार  जनशकती पषि.

म्तदारसांघ : ४२-अिलपूर, वजलहा अमरािती.

इ्तर मावह्ती : शालेय वशषिण घेत असताना रािातील तमाशा बंदी कररता आंदटोलन; 
१९९४  शालेय विद्यारयायंचया प्रिेशाकररता आंदटोलन; कापूस ि िीज 
प्रशनाकररता डेरा आंदटोलन, आवदिासींचया जवमनीकररता अध्णदफन 
आंदटोलन; सित:चया लगनाचया खिा्णतून बित करुन २५० अपंरांना 
लगन समारंभात ३ िाकी सायकली ि ककृवरिम अियिांिे िा्प; 
विद्यारयायंसाठी पुसतकपेढी यटोजना सुरू केली; पुणा्ण उतसिांतर्णत विविध 
सांसककृवतक काय्णक्रमांिे आयटोजन; विदभ्णसतरीय कुसती ि कबड्ी सपधायंिे 
आयटोजन; १५०० हृदयरटोर रुगणांना दत्तक घेऊन उपिार ि शसरिवक्रया 
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करणयासाठी सिमोतटोपरी मदत; २०० रिेन ट्ुमरचया रुगणांिर मुंबई ये्े 
सि्णतटोपरी  उपिार; १०० कक्करटोर रुगणांना िैद्यकीय सहायय ि सि्णतटोपरी 
मदत, २००० रुगणांिर मटोतीवबंदू  शसरिवक्रया, १००० रकतदान वशबीरांिे 
आयटोजन करुन १५००० बा्लया रकत के.ई.एम. रुगणालय, मुंबई, जनरल 
हॉकसप्ल, अमरािती ि मेवडकल कॉलेज, नारपूर ये्ील रकतपेढयांना 
पुरिठा केला;  सित: ७० िेळा रकतदान केले; अपंराना सायकलीिे िा्प; 
१९८९-९२ भारतीय विद्या्णी सेनेिे  प्रमुख; १९९२-९८ वशिसेना तालुका 
प्रमुख; संस्ापक-अधयषि, प्रहार विद्या्णी संघ्ना; सदसय, सतयशटोधक 
बहुउद्देशीय संघ्ना, ्ोंरलापूर, तालुका िांदूरबाजार, वजलहा  अमरािती; 
संस्ापक, प्रहार कामरार संघ्ना, संस्ापक, अधयषि, प्रहार मवहला दुध 
उतपादक संघ, संस्ापक, प्रहार ककृषी प्रक्रीया वनया्णतदार संस्ा; संस्ापक,  
प्रहार औद्यटोवरक विकास संस्ा, बेलटोरा, ता.िांदूरबाजार, वज.अमरािती; 
संस्ापक, प्रहार युिा शकती संघ्ना; १९९९ प्रहार संघ्ना पषिातफके 
उललेखनीय सामावजक काया्णबद्दल २०१३-१४ िा सह्ाद्री िावहनीिा 
“आय्ण िाणकय” पुरसकार; एम्.आय.्ी.िा “उतककृष्् लटोकप्रवतवनधी” 
पुरसकार; महाराष्ट्र शासनाचया ितीने २०११-१२ िा “रकत वमरि” 
पुरसकाराने सनमानीत; ग्ामपंिायत, पंिायत सवमती, वजलहा पररषद ि नरर 
पररषदेमधये ९६ सदसय, वनिडून  आणणयात यश; १९९३-९८ सदसय, 
ग्ामपंिायत; १९९७ - २००२ सदसय ि १९९७ - ९८ सभापती, पंिायत 
सवमती, िांदूर बाजार; १९९७ - ९८ सदसय, वजलहा पररषद, अमरािती; 
२००४-२००९, २००९-२०१४, २०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र 
विधानसभा; सदसय, विधीमंडळ पंिायत राज सवमती; सदसय,  अनुसूवित 
जमाती कलयाण सवमती, सदसय, ग्ं्ालय सवमती; ऑक्टोबर, २०१९ मधये 
महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड; जानेिारी, २०२० मधये जलसंपदा ि 
लाभषिेरि विकास, शालेय वशषिण, मवहला ि बालविकास, इतर मारासिर्ण, 
सामावजक ि शैषिवणक मारास प्रिर्ण, विमुकत जाती, भ्कय जमाती आवण 
विशेष मारास प्रिर्ण कलयाण ि कामरार खातयािे राजयमंरिी.

छंद : शवहदांचया रािांना भे्ी देणे, विरिप् पहाणे, रडवकललयांिर वरया्णरटोहण 
करणे, कबड्ी खेळणे.

पत्ा : (१) मु.पटो.बेलटोरा, तालुका-िांदुर बाजार, वजलहा-अमरािती.

   दूरधिनी : वनिास - (०७२२३) २५२२३३.
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   मटोबाईल - ९८९०१५३४९१.

   (२) वफनले-विदभ्ण वमल कॉलनी , तालुका अिलपूर, वजलहा अमरािती.

    (३) राँकवहल, १२०२, मलबार वहल, मुंबई - ४०० ०३६. 

   दुरधिनी - वनिास (०२२) २३६३२४८३ / २३६२०७९६.

   काया्णलय - (०२२) २२०२०३५२ / २२०२०३५५.

   ई-मेल - praharonline@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(४२-अचलपूर)

एकूि म्तदार २,७५,२५५

एकूि वैध म्तदान १,८५,१६१

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१)
श्ी. बचचू ऊफ्फ ओमप्रकाश बाबाराव 
कडू

८१,२५२
[प्रहार जनशकती पषि] 

(२)
श्ी. अवनरुद्ध ऊफ्क बबलुभाऊ सु. 
देशमुख 

७२,८५६
(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(३) श्ीमती सुवनता वफसके 
१५,०६४

(वशिसेना)

(४) श्ी.अबदुल नजीम अबदुल रऊफ
६,३२९

(ऑल इंवडया मजवलस-ए-इत्तेहादुल 
मुकसलमीन)

(५) श्ी. नंदेश अंबडकर 
३,३५५

(िंवित बहुजन आघाडी)
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काांदे , श्ी. सुहास (अणिा ) द्ारकाना् 

जनम : ६ सप्ेंबर, १९७५.

जनम वठकाि : ताडदेि , मुंबई.

वशषिि : एम.ए (राजय शासरि).

ज्ा्त भाषा : मराठी , वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती अंजली ि शटोभा .

अपत्े : एकूण- २ (एक मुलरा ि एक मुलरी).

व्वसा् : शेती ि वयापार .

पषि : वशिसेना .

म्तदारसांघ : ११३ -  नांदराि, वजलहा नावशक. 

इ्तर मावह्ती : संस्ापक, रुरूकुल एजयुकेशन सटोसाय्ी, नांदराि, या संस्ेमाफ्कत 
पॉवल्ेकवनक ि आय.्ी. आय. कॉलेज सुरू केले; संस्ापक, महाराष्ट्र  
औद्यटोवरक कामरार विकास सेना; संस्ापक, देिराज हेल् अँड 
डेवहलमें् फाऊंडेशन; (समता बलड बँक) संिालक ि जून २०१५ 
पासून उपाधयषि, नावशक वजलहा मधयितणी सहकारी बँक वल., २०१५ 
पासून संिालक, नावशक वजलहा ककृषी औद्यटोवरक सहकारी संघ; वशिसेना 
वजलहा प्रमुख, नावशक; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधान सभेिर 
वनिड .
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छंद : िािन ि सामावजक काय्ण.

परदेश प्रवास : दुबई  ि ्ायलंड िा अभयास दौरा.

पत्ा : (१) पाशि्ण मधुर सिी् समटोर , पाईपलाईन, रंरापूर रटोड , नावशक ,

   (२) ७,८,९, वसलिर पलाजा , शरणपूर रटोड, कॅनडा कॉन्णर , नावशक.

   दूरधिनी    :- वनिास-(०२५३) २३३८५९९/ (०२५३) २३३९६९९

   काया्णलय   :- (०२५३) २३१५४९९ / (०२५३) २५७६८९९

   मटोबाईल    :- ९८८११९९७८६/ ८३०८३९९७८६

   ई-मेल    :-  suhasanna.kande@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(११३ -  नाांदगाव)

एकूि म्तदार ३,१७,३८८

एकूि वैध म्तदान १,९०,१४२

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१)
श्ी. सुहास (अणिा) वदारकाना् 
काांदे 

८५,२७५ 
[वशिसेना]

(२) श्ी. पंकज भुजबळ
७१,३८६

(राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि)

(३) श्ी. राजेंद्र परारे
१३,६३७

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) श्ी. रतनाकर पिार
१२,२५७
(अपषि)

(५) नटो्ा १,२६४
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कानडे,  श्ी. लहू ना्ा 

जनम : १ जानेिारी, १९५५.

जनम वठकाि : अंतरिाली, तालुका नेिासे, वजलहा अहमदनरर.

वशषिि : एम.ए.(इंग्जी), बी.एड. 

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी .

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती कविता.

अपत्े : एकूण- ३ (एक मुलरा ि दटोन मुली).

व्वसा् : सेिावनिृत्त अवधकारी.

पषि : भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस (आय).

म्तदारसांघ : २२० - श्ीरामपुर, (अनुसूवित जाती), वजलहा अहमदनरर .

इ्तर मावह्ती : राजय सरकारचया महाराष्ट्र विकास सेिेतील अवधकारी महणून २७ िषवे 
सेिा केली या कालािधीत बी.डी.ओ. डेपयु्ी सी.ई.ओ. महणून काय्ण केले. 
प्रवतष्ठान संिावलत श्ी. साई इंकगलश वमडीयम सकूल, अहमदनरर ि इतर 
तीन विद्यालये सुरू केली; अषिरिेल ग्ं्ालय, सािेडी, वजलहा अहमदनरर 
सुरू केले. श्ी. कावनफना् सह. पतसंस्ेिी स्ापना आवण समाजातील 
दुब्णल घ्कांना आव््णक सषिमता देणयासाठी मारील २० िषा्णपासून प्रयतन; 
लटोकहकक फाऊंडेशन या संस्ेद्ारे साषिरता अवभयान, समाजप्रबटोधनपर 
काय्णक्रमांिे आयटोजन; आव््णक दुब्णल घ्कांना मदत; महाराष्ट्र राजयातील 
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‘हरणदारी मुकत राि’ या संकलपनेिे जनक, ग्ामपंिायत सुधारणेसाठी 
सिपनातले राि या पुसतकािे लेखन; हरणदारी मुकत रािांचया रटोष््ी 
या पुसतकािे संपादन;  ग्ामीण सिचछता काय्णक्रमािी अंमलबजािणी 
ि लटोकजारृती काय्णक्रमांिे आयटोजन, ‘क्रांवतपि्ण’ ‘्ािाव्का’, ‘तळ 
ढिळतांना’ हे कावयसंग्ह प्रकावशत; ‘आमही वहंदुसतानी’, ‘सिपनातील 
राि’ ‘कलयाण क्ा’, ‘बहुजन सावहतय लहू कानडेंिे सकु् लेखन’ आवद 
ग्ं् प्रकावशत; विविध िृत्तपरिामधये सतंभलेखन, अनेक कवितांिा शालेय 
अभयासक्रमातील पाठयपुसतकांमधये समािेश; समावजक काया्णबद्दल 
बाळासाहेब भारदे, कॉ रटोविंदराि पानसरे ि आर. डी. पिार यांचया नािे 
वदलया जाणा-या पुरसकाराने सनमानीत; सावहतय षिेरिातील काया्णसाठी 
वदलली ये्ील दवलत सावहतय अकादमीचया डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
राष्ट्रीय पुरसकाराने सनमानीत; पद्श्ी डॉ. विखे पा्ील सावहतय पुरसकारसह 
बालकिी ठोंबरे, नारायण सुिवे, इंवदरा संत यांचया नािे पुरसकार प्रापत; 
दया पिार पुरसकारािे प्र्म मानकरी. ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र 
विधानसभेिर वनिड. 

छंद : लेखन ि समाजसेिा.

परदेश प्रवास : जम्णनी , इ्ली , दुबई , लंडन , श्ीलंका , बांरलादेश इतयादी देशांिा 
अभयास दौरा.

पत्ा : ९ पूण्णिादनरर, इंद्रप्रस् कॉलनी, मुळा - प्रिरा सटोसाय्ी मारे, श्ीरामपुर, 
वजलहा अहमदनरर .

   दूरधिनी : (०२४७) २२७७३२.

   मटोबाईल नं : ९८२२७७३६७३, ९८३४७१८३३४.

   ई - मेल : kanadelahu@gmail.com 
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वनवडिूक वनकाल

(२२० - श्ीरामपुर, (अनुसूवच्त जा्ती))

एकूि म्तदार २,८७,७००

एकूि वैध म्तदान १,८४,६०६

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. लहु ना्ा कानडे
९३,९०६

[भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस]

(२) श्ी. भाऊसाहेब कांबळे
७४,९१२

(वशिसेना)

(३) डॉ. सुधीर षिीरसारर
५,५३९

(अपषि)

(४) श्ी. रामिंद्र जाधि
२,१४८

(अपषि)

(५) नटो्ा २,१३३
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काांबळे, श्ी. रिवज्त प्र्तापराव

जनम : ३१ जुलै, १९६४.

जनम वठकाि : हैद्राबाद.

वशषिि : एम.बी.ए.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती पूवण्णमा.

अपत्े :  एकूण २ (दटोन मुली).

व्वसा् : शेती.

पषि : भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस (आय).

म्तदारसांघ : ४५-देिळी, वजलहा-िधा्ण.

इ्तर मावह्ती : १९९५-९९ सरपंि, ग्ामपंिायत, रटोहणी; वजलहासतररय वक्रके् सपधवेिे 
आयटोजन, १९९८-२००२ संिालक, ककृषी उतपनन बाजार सवमती, पुलराि; 
१९९९-२००४ अधयषि, महाराष्ट्र राजय लघु उद्यटोर विकास महामंडळ; 
१९९९-२००४, २००४-२००९, २००९-२०१४, २०१४-२०१९ 
सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; सदसय, अनुसूवित जाती कलयाण सवमती, 
सदसय, आशिासन सवमती विधानसभा; नटोवहेंबर, २००४ ते वडसेंबर, 
२००८ ग्ामविकास, साि्णजवनक आरटोगय ि कु्ुिंबकलयाण, पाणीपुरिठा 
ि सिचछता  खातयािे राजयमंरिी; नटोवहेंबर, २००९ ते ऑक्टोबर,२०१४ 
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ग्ामविकास, फलटोतपादन, पाणीपुरिठा ि सिचछता (२०१०-२०१४ 
साि्णजवनक बांधकाम ि पय्ण्न)  खातयािे राजयमंरिी; ऑक्टोबर, २०१९ 
मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड.

परदेश प्रवास : अमेररका, नेपाळ, जपान, िीन, ्ायलँड, वसंरापूर, साऊ् आवफ्का ि 
हाँरकाँर इतयादीं देशांिा अभयास दौरा.

छंद : िािन, जलतरण, जयुडटो ि घटोडेसिारी.

पत्ा : (१) वही.आय.पी. रटोड, वजलहावधकारी वनिास स्ानाचया मारे, िधा्ण, 
वजलहा-िधा्ण- ४४२००१.

   दुरधिनी वनिास  (०७१५२) २५१२५१.

   मटोबाईल - ९७६५५५१५५५. 

    ई मेल : rpkamble@yahoo.com

वनवडिूक वनकाल

(४५-देवळी)

एकूि म्तदार २,७५,४६०

एकूि वैध म्तदान १,७५,०३३

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. रिवज्त प्र्तापराव काांबळे
७५,३४५

[भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस]

(२) श्ी. राजेश बकाने 
३९,५४१
(अपषि)

(३) श्ी. समीर देशमुख  
३०,९७८

(वशिसेना)

(४) श्ी. वसद्धा््ण डटोईफटोडे 
८,३२४

(िंवित बहुजन आघाडी)

(५) श्ी. वदलीप अग्िाल 
८,०१६

(अपषि)
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काांबळे, श्ी. सुवनल ज्ानदेव

जनम : १० सप्ेंबर, १९६८.

जनम वठकाि : भािी, तालुका माढा, वजलहा सटोलापुर.

वशषिि : एस.एस.सी.पययंत.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती वप्रती.

अपत्े : एकूण २ (दटोन मुली).

व्वसा् : सामावजक काय्ण.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : २१४-पुणे कॅन्टोनमें् (अनूसवित जाती), वजलहा-पुणे.

इ्तर मावह्ती : सविि, सिामी वििेकानंद वशषिण प्रसारक मंडळ या संस्ेमाफ्कत वशरुर, 
पंढरपुर ि शहापूर वजलहा ठाणे या वठकाणी अना् मुलांसाठी मटोफत 
वशषिणािी सटोय करून िसतीरृह सुरू केले; सिामी वििेकानंद बेरटोजरार 
संस्ेमाफ्कत ररीब ि ररजूंना मदत काय्ण; िारिेळा अधयषि, पुणे शहर 
झटोपडपट्ी आघाडी; अधयषि, पुणे शहर अनुसूवित जाती मटोिा्ण; वि्णीस, 
पुणे शहर, उपाधयषि, पुणे शहर, भारतीय जनता पषि; सन १९९७, 
२००७, २०१२ ि २०१७ िारिेळा नररसेिक, दटोन िेळा सभापती, 
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मवहला ि बालकलयाण सवमती; सदसय, विधी सललारार सवमती; सदसय, 
क्रीडासवमती. महानररपावलका, पुणे; आदश्ण नररसेिक पुरसकाराने 
सनमानीत; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधान सभेिर वनिड.

परदेश प्रवास : सपेन, इंगलंड ि अमेररका इतयादी देशांिा अभयास दौरा.

छंद : िािन.

पत्ा : (१) ए-२/२० सूय्णप्रभा राड्डन, वबबिेिाडी, कोंडिा रटोड, पुणे  ४०००३५.

   (२) ५४ एि.पी.लटोवहया नरर, रंजपेठ, पुणे.

   दूरधिनी : वनिास (०२०) २४२६५०४५.

   मटोबाईल : ९८२२४१३९९३.

   ई-मेल : kamblesunil118@gmail.com.

वनवडिूक वनकाल

(२१४-पुिे कॅनटोनमेंट (अनूसवच्त जा्ती))

एकूि म्तदार २,९१,४५४

एकूि वैध म्तदान १,२६,५७४

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. सुवनल ज्ानदेव काांबळे
५२,१६०

[भारतीय जनता पषि]

(२) श्ी. रमेश बारिे
४७,१४८

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(३) श्ी. लक्मण अडडे
१०,०२६

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) श्ीमती वहना मटोमीन
६,१४२

(ऑल इंवडया मजवलस ए-इत्तेहादुल 
मुकसलमीन)

(५) श्ीमती मनीषा सरटोदे
३,०७५

(महाराष्ट्र निवनमा्णण सेना)
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कारेमोरे, श्ी. राजू माविकराव

जनम : ५ माि्ण, १९७१.

जनम वठकाि : नेरी ,तालुका मटोहाडी , वजलहा भंडारा.

वशषिि : एि.एस.सी.

ज्ा्त भाषा : मराठी , वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती रंजीता.

अपत्े : एकूण- २ (एक मुलरा ि एक मुलरी).

व्वसा् : वयापार.

पषि : राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि  .

म्तदारसांघ : ६० -  तुमसर, वजलहा - भंडारा .

इ्तर मावह्ती : २००५-२०१० सदसय, वजलहा पररषद, भंडारा; ऑक्टोबर, २०१९ मधये 
महाराष्ट्र विधानसभेिर वनिड.

छंद : िािन. 

पत्ा : (१) नेहरू िाड्ड, तुमसर बायपास रटोड , िरठी , 

   तालुका मटोहाडी, वजलहा  भंडारा .

   (२) एस. डी. ओ. काया्णलयासमटोर, तुमसर,

       वजलहा- भंडारा -  ४४१९१२.
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   मटोबाईल    : ७७६८९१०५१०

   ई-मेल      : mlarajukaremore@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(६० -  ्तुमसर)

एकूि म्तदार ३,०३,६५२

एकूि वैध म्तदान २,१५,०१०

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. राजू माविकराव कारेमोरे 
८७,१९०

[राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि]

(२) श्ी. िरण िाघमारे
७९,४९०
(अपषि)

(३) श्ी. प्रवदप पडटोळे 
३३,४५७

(भारतीय जनता पषि)

(४) डॉ. छाया रभाने
३,५१५

(बहुजन समाज पा्णी)

(५) श्ी. पंकज कारेमटोरे 
३,१५८

(अपषि)
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काळे, श्ी. आशु्तोष अशोकराव  

जनम : ४ ऑरस्, १९८५.

जनम वठकाि : धुळे

वशषिि : बी.ई. ( आय.्ी. ), एम.एस. ( आय.एस. ) बटोस्न युवनवहवस्ण्ी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती िैताली.

अपत्े : एकूण- १ (एक मुलरा).

व्वसा् : शेती.

पषि : राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि. 

म्तदारसांघ : २१९ -  कटोपरराि, वजलहा अहमदनरर.

इ्तर मावह्ती :  जनरल बॉडी सदसय, रयत वशषिण संस्ा, सातारा. अधयषि, राधाबाई काळे 
मवहला महाविद्यालय, अहमदनरर; िेअरमन, कम्णिीर शंकरराि काळे 
एजयुकेशन सटोसाय्ी , रौतमनरर; विशिसत,  श्ी. संत जनाद्णन सिामी 
मौनवररी महाराज श्ी अमृतेशिर महादेि मंवदर संस्ान, माहेराि देशमुख; 
अधयषि, श्ी. हनुमान देिस्ान; अधयषि, श्ी. देिराम बाबा काळे संस्ान, 
माहेराि देशमुख, कटोपरराि; अधयषि, महातमा रांधी वजलहा प्रदश्णन ि 
िॅरर्ेबल ट्रस्, कटोपरराि; विशिसत. कम्णिीर शंकरराि काळे सहकारी 
साखर कारखाना, वल., रौतमनरर; िेअरमन. िसंतदादा शुरर इकनस्यु्, 
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मांजरी बु. पुणे; रवहवनयंर कौकनसल सदसय, वद वडस्ीलस्ण असटोवसएशन 
ऑफ महाराष्ट्र राजय; उपाधयषि, रौतम सहकारी बँक वल., रौतमनरर; 
मुखय मार्णदश्णक, पद्विभूषण डॉ. शरदिंद्रजी पिार साहेब नाररी सह. 
पतसंस्ा मया्ण, रौतमनरर; मुखय मार्णदश्णक, रटोदािरी खटोरे केन ट्रानसपटो््ड 
कं. प्रा. वल, रौतमनरर; िेअरमन, कटोपरराि तालुका सह. वजवनंर ॲणड 
प्रेवसंर संस्ा, मया्ण, कटोपरराि; संिालक. कम्णिीर शंकरराि काळे सह. 
साखर कारखाना परारदार नटोकरांिी सह. पतपेढी, वल., रौतमनरर; 
मुखय मार्णदश्णक, माहेराि देशमुख विविध काय्णकारी सह. सटोसाय्ी, 
वल.; मुखय मार्णदश्णक, कम्णिीर शंकराि काळे वमरि मंडळ, रौतमनरर; 
जानेिारी २०२२ अधयषि, साईबाबा संस्ान, वशडणी; सविि, मार्णदश्णक 
ि संघ्क, अहमदनरर वजलहा राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि; आयकॉन ऑफ 
अहमदनरर - दैवनक लटोकमत, डॉ. ए.पी.जे अबदुल कलाम एकसलंस 
ॲिाड्ड - इं्ीग्ेशन पीस इकनस््यू्, निी वदललीने सनमावनत; ऑक्टोबर, 
२०१९ मधये महाराष्ट्र विधान सभेिर वनिड.

छंद : िािन ि समाजसेिा.

परदेश प्रवास : अमेररका, इंगलंड ,युके , वसंरापुर इतयादी देशांिा अभयास  दौरा.

पत्ा : (१) राधासदन मु. पटो. माहेराि देशमुख , तालुका कटोपरराि,  वजलहा 
अहमदनरर.

   (२) कम्णिीर शंकरराि काळे सहकारी साखर कारखाना वल., रौतमनरर 
पटो. कटोळपेिाडी , तालुका कटोपरराि, वजलहा अहमदनरर -४२३६०२.

   दूरधिनी    :- वनिास - (०२४२३) २६१२२८/ २६१९९९.

                        काया्णलय - (०२४२३) २६१२१० ते २६१२१५.

   मटोबाईल    : ९८२२९१३०६६/  ७७४४०६६६६६.

   ई-मेल      : ashutosh.kale89@gmail.com
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वनवडिूक वनकाल

(२१९ -  कोपरगाव)

एकूि म्तदार २,६५,१८४

एकूि वैध म्तदान २,०२,५४०

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. आशु्तोष अशोकराव काळे
८७,५६६

[राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि]

(२) श्ीमती सनेहलता कटोलहे
८६,७४४

(भारतीय जनता पषि)

(३) श्ी. राजेश परजाणे
१५,४४६
(अपषि)

(४) श्ी. विजय िहाडणे
४,०४७

(अपषि)

(५) श्ी. अशटोक रायकिाड
३,९१४

(अपषि)
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वकिीकर, डॉ. बालाजी प्रलहाद

जनम : २५ माि्ण, १९७२.

जनम वठकाि : निरे वकणी, तालुका औसा, वजलहा लातुर.

वशषिि : बी.डी.एस्. (मुंबई).

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती वशलपा.

अपत्े : एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी).

व्वसा् : िैद्यकीय.

पषि : वशिसेना.

म्तदारसांघ : १४०- अंबरना् (अनुसूवित जाती), वजलहा ठाणे.

इ्तर मावह्ती : तालुका संघ्क, ठाणे ग्ामीण (अंबरना् विभार), भारतीय विद्या्णी 
सेना; १९९० पासून वशिसेना पषिािे सदसय, पषिाचया माधयमातून 
महाराई विरटोधी आंदटोलन; वशिशाही जारर आंदटोलनात सक्रीय सहभार; 
विद्यारयायंना शालटोपयटोरी िसतूंिे मटोफत िा्प; वकणीकर विकास 
प्रवतष्ठानचया माधयमातून आरटोगय तपासणी, नेरिविवकतसा, रकतदान 
वशवबरांिे आयटोजन; वसंधुदुर्ण रवहिाशी संघ्ना, अंबरना्चया माधयमातून 
२००९ मधये १८ वया मालिणी संमेलनािे आयटोजन; पतंर महटोतसि, 
कौ्ुिंवबक मेळािे, नििष्ण सिारत समारंभ, वशिजयंती, अखंड हररनाम 
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सपताहािे आयटोजन; कलािंताना प्रटोतसाहन; २००९-२०१४, २०१४-
२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र 
विधानसभेिर फेरवनिड.

छंद : सामावजक काय्ण.

पत्ा : ३०२, जैन पलाझा, वशिसेना शाखेजिळ, अंबरना् (पूि्ण), वजलहा ठाणे.

   दूरधिनी : काया्णलय- (०२५१) २६०७७७०.

   मटोबाईल : ९८२३१९५२००.

   ई-मेल : drbalajikinikar@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(१४०- अांबरना् (अनुसूवच्त जा्ती) )

एकूि म्तदार ३,१५,५८१

एकूि वैध म्तदान १,३३,९१९

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) डॉ. बालाजी प्रलहाद वकिीकर
६०,०८३

[वशिसेना]

(२) श्ी. रटोवहत साळिे
३०,७८९

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(३) श्ी. धनंजय सुिवे
१६,२७४

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) श्ी. सुमेध भिर १३,६३५

(५) नटो्ा
(महाराष्ट्र निवनमा्णण सेना)

४,३२२
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कुचे, श्ी. नारा्ि व्तलकचांद 

जनम : ५ माि्ण, १९७४.

जनम वठकाि : मुकूंदिाडी, वजलहा औरंराबाद. 

वशषिि : बी .ए.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती वशतल.

अपत्े : एकूण- २ (एक मुलरा ि एक मुलरी ).

व्वसा् : समाजकाय्ण.

पषि : भारतीय जनता पषि. 

म्तदारसांघ : १०२ -  बदनापूर, (अनुसूवित जाती), वजलहा जालना.

इ्तर मावह्ती : २००५-२०१० ि २०१०-२०१५ नररसेिक, महानरर पावलका, 
औरंराबाद; २०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधान सभा; २०१६-
२०१७ सदसय, अनुसूवित जाती कलयाण सवमती; २०१७-२०१८ सदसय, 
रटोजरार हमी यटोजना सवमती; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधान 
सभेिर फेरवनिड.

छंद : िािन ि लेखन.

परदेश प्रवास : अमेररका, इंगलंड, युके ि वसंरापुर इतयादी देशांिा अभयास दौरा.
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पत्ा : (१) कुिे वनिास , लक्मी देिी मंवदराजिळ, जूनी मुकूंदिाडी , औरंराबाद.

   (२) संप्णक काया्णलय ककृषी विद्यालय समटोर, बदनापूर, वजलहा जालना.

   (३) रूम क्र. ४२४ अ आकाशिाणीसमटोर आमदार वनिास, मुंबई.

   दूरधिनी    :- काया्णलय- ०२४८२- २६१७९९.

   मटोबाईल   :- ९४२२२०१७०७ / ९५२७७९९६००.

   ई-मेल      :- ntkuche@gmail.com.

वनवडिूक वनकाल

[१०२ -  बदनापूर, (अनुसवच्त जा्ती )]

एकूि म्तदार ३,०७,९७३

एकूि वैध म्तदान २,११,५७७

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. नारा्ि व्तलकचांद कुचे
१,०५,३१२

[भारतीय जनता पषि]

(२)  श्ी.बबलु िौधरी
८६,७००

(राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि)

(३) श्ी. राजेंद्र मररे
९,८६९

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) डॉ. अकशिनी रायकिाड
१,८८१

(अपषि)

(५) नटो्ा १,७५३
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कुटे, डॉ. सांज् श्ीराम   

जनम : ९ माि्ण, १९६९.

जनम वठकाि : जळराि (जामटोद), बुलढाणा.

वशषिि : बी.ए.एम.एस., सी.सी.एि.

ज्ा्त भाषा : मराठी , वहंदी ि इंग्जी .

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती अपणा्ण .

अपत्े : एकूण- २ (दटोन  मुलरे).

व्वसा् : शेती.

पषि : भारतीय जनता पषि. 

म्तदारसांघ : २७ - जळरांि -जामटोद, वजलहा- बुलढाणा.

इ्तर मावह्ती : संिालक, खरेदी - विक्री सहकारी संघ, जळरांि (जामटोद); सन २०११-
२०१३ संिालक, बुलढाणा वजलहा मधयितणी सहकारी बँक, वल.; भारतीय 
जनता पषिािा पूण्ण िेळ काय्णकता्ण; २००३-२००६ अधयषि, जळरांि 
(जामटोद) तालुका, २०१०-२०१५ बुलढाणा वजलहा अधयषि, २०१७-
२०१९ सरवि्णीस ि कटोअर कवम्ी सदसय, महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय 
जनता पषि; २००४-२००९,२००९-२०१४, २०१४-२०१९ सदसय, 
महाराष्ट्र विधान सभा; २०१५-२०१७ सवमती प्रमुख, इतर मारासिरणीय 
कलयाण सवमती; सदसय, पंिायत राज सवमती; सदसय, आशिासन सवमती; 
सदसय, धमा्णदाय रूगणालय तद््ण सवमती; जून, २०१९ ते ऑक्टोबर, 
२०१९ कामरार, इतर मारासिर्ण, सामावजक ि शैषिवणक मारास प्रिर्ण, 
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विमुकत जाती- भ्कया जमाती, विशेष मारास प्रिर्ण कलयाण खातयािे 
मंरिी ि बुलढाणा वजलह्ािे पालक मंरिी; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र 
विधान सभेिर फेरवनिड.  

छंद : िािन , संरीत , वयायम करणे, आवदिासी भारात सेिा काय्ण ि मदत 
करणे , विद्या्णी ि ररीब रूगणांना मदत करणे.

परदेश प्रवास : युरटोप , युके , इ्ली , कसितझ्णलँड, अमेरीका  इतयादी देशांिा अभयास दौरा.

पत्ा : (१) ‘तृपती कवहला’ नविन नयायालयाजिळ , वसकधदविनायक नरर 
जळराि (जामटोद), वजलहा बुलढाणा  ४४३४०२.

   (२) रूम नं १०९, विसतारीत आमदार वनिास , मुंबई .

             दूरधिनी    :- वनिास-(०७२६६) २२१४६७.

            मटोबाईल    :- ७३८७६५९९९९.

             ई-मेल    :-  nbsg2009@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(२७ - जळगाांव-जामोद )

एकूि म्तदार २,८९,७३६

एकूि वैध म्तदान २,०३,७३७

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) डॉ. सांज् श्ीराम कुटे
१,०२,७३५

[भारतीय जनता पषि]

(२) डॉ. सिाती िाकेकर
६७,५०४

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(३) श्ी. संवरतराि भोंरळ
२९,९८५

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) नटो्ा २,२३२

(५) श्ी. रमेश नि्ाळे
१,२८१

(बहुजन समाज पा्णी)
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कुडाळकर, श्ी. मांगेश अनां्त   

जनम : १८ जून, १९७१.

जनम वठकाि : मुंबई.

वशषिि : दहािी पास. 

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती रजनी.

अपत्े : एकूण- २ (दटोन मुलरे).

व्वसा् : सामावजक काय्ण.

पषि : वशिसेना.

म्तदारसांघ : १७४ -  कुला्ण, (अनुसूवित जाती), वजलहा मुंबई उपनरर .

इ्तर मावह्ती : २०१७ पासून अधयषि, नेहरू नरर हौवसंर फेड्ेशन; २००० पासून 
सललारार , नेहरू नरर रणेशटोतसि मंडळ; २००० पासून प्रमुख सललारार 
नेहरूनरर श्ी. सेिामंडळ; २००० अधयषि, रणेश वमरि मंडळ, कुला्ण; 
१९८७-२००० र् प्रमुख, २०००-२००६ शाखा प्रमुख, २००६-२०१४ 
उप विभार प्रमुख, वशिसेना,  वशिप्रवतष्ठान कुला्ण या संस्ेतफके “समाज 
भूषण” पुरसकाराने सनमावनत; २०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधान 
सभा; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधान सभेिर  फेरवनिड.

छंद : िािन.
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पत्ा : इ. क्र. १२ / ४०८ वडगनी्ी कटो ऑप. हौ. सटो., नेहरू नरर, कुला्ण (पूि्ण), 
मुंबई  ४०००२४.  

   दूरधिनी :- काया्णलय -  (०२२) २५२७८९२५.

   मटोबाईल    : ९३२२२७८९२५.

   ई-मेल  : makudalkar@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(१७४ -  कुला्य (अनुसूवच्त जा्ती)  )

एकूि म्तदार २,७४,८१३

एकूि वैध म्तदान १,२३,४३४

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. मांगेश अनां्त कुडाळकर 
५५,०४९

[वशिसेना]

(२) श्ी वमवलंद कांबळे
३४,०३६

(राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि)

(३) ॲड, रतनाकर डािरे
१७,३४९

(अवखल भारतीय मजवलस - ए - 
इत्तेहादूल मुकसलमीन)

(४) श्ी. अपपासाहेब अििारे
९,७७१

(महाराष्ट्र निवनमा्णण सेना)

(५) नटो्ा ४,५२१
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कुिावार, श्ी. समीर त्रांबकराव

जनम : १ जानेिारी, १९६८.

जनम वठकाि : वहंरणघा्, वजलहा-िधा्ण.

वशषिि : एि.एस.सी.

ज्ा्त भाषा : मराठी ि वहंदी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती श्धदा.

अपत्े :  एकूण २ (दटोन मुलरे).

व्वसा् : शेती.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : ४६-वहंरणघा्, वजलहा-िधा्ण.

इ्तर मावह्ती : समुद्रपूर तालुकयातील कटोरा सक्कल ये्े रटो पालन केंद्र सुरु केले; ५१ िेळा 
सित: रकतदान करुन १२ रकतदान वशवबरांिे आयटोजन; १९९६ संिालक 
ि १९९८ िेअरमन, ककृषी उतपनन बाजार सवमती, वहंरणघा्; २००० 
नररसेिक ि २००१ नरराधयषि, नररपावलका वहंरणघा्; उललेखनीय 
काया्णबद्दल “उतककृष्् नरराधयषि” पुरसकाराने सनमानीत; २०१४-
२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र 
विधानसभेिर फेरवनिड.

छंद : िािन.
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परदेश प्रवास : हाँरकाँर ि वसंरापूर इतयादी देशांिा अभयास दौरा.

पत्ा : ककृष्णाई, महािीर िॉड्ड, वहंरणघा्, वजलहा िधा्ण.

   दूरधिनी : वनिास - (०७१५३)  २४४१०४.

   मटोबाईल - ९८२२२०४०४२.               

   ई-मेल - ntnsorate@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(४६-वहांगिघाट  )

एकूि म्तदार २,९६,१३०

एकूि वैध म्तदान १,९२,४१२

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. समीर त्रांबकराव कुिावार
१,०३,५८५ 

[भारतीय जनता पषि]

(२) श्ी. राजू ऊफ्क मटोहन वतमांडे 
५३,१३०

(राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि)

(३) श्ी. अशटोक वशंदे
१२,६२३
(अपषि)

(४) डॉ. उमेश िािरे
६,८१०

(िंवित बहुजन आघाडी)

(५) श्ी. विलास ्ेमरे 
४,२८५

(बहुजन समाज पा्णी)
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कुंभारे, श्ी. ववकास शांकरराव

जनम : ९ माि्ण, १९६२.

जनम वठकाि : नारपूर.

वशषिि : डी.सी.ई. (ॲवपअर).

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी, इंग्जी ि हलबी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती ललीता.

अपत्े  :  एकूण २ (दटोन मुलरे)

व्वसा् : उद्यटोर.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : ५५-नारपूर मधय, वजलहा नारपूर.

इ्तर मावह्ती : संिालक, सदानंद सहकारी पतसंस्ा, नारपूर; १९९७-२००२ ि २००२-
२००७ सदसय, महानररपावलका, नारपूर; २००६ पासून अधयषि, मधय 
नारपूर, भारतीय जनता पषि; रणेशटोतसि मंडळातफके अनेक सांसककृवतक 
काय्णक्रमांिे तसेि, रकतदान, आरटोगय तपासणी वशवबरांिे आयटोजन; 
बेरटोजरार युिकांना मार्णदश्णन वशवबरांिे आयटोजन; २००९-२०१४, 
२०१४-२०१९, सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; ऑक्टोबर, २०१९ मधये 
महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड.

छंद : िािन.
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पत्ा : कुंभारे भिन, रटोळीबार िौक, पािपािली रटोड, नारपूर  ४४० ०१८.

   दूरधिनी : काया्णलय- ( ०७१२)  २७७०२९९.

   मटोबाईल-  ९२२५२ १३१५६, ८८८८८ ८५४३३.

   ई-मेल- mla.vikaskumbhare@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(५५-नागपूर-मध्)

एकूि म्तदार ३,२४,२३३

एकूि वैध म्तदान १,६३,२३८

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. ववकास शांकरराव कुंभारे
७५,६९२

[भारतीय जनता पषि]

(२) श्ी. बं्ी बाबा शेळके
७१,६८४

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(३) श्ी. अबदुल प्ेल
८,५६५

(ऑल इंवडया मजवलस-ए-इत्तेहादुल 
मुकसलमीन)

(४) नटो्ा २,१४९

(५) श्ी. धरमेंद्र मंडवलक
१,९७१

(बहुजन समाज पा्णी)
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कुल, ॲड. राहुल सुभाषराव

जनम : ३० ऑक्टोबर, १९७७.

जनम वठकाि : पुणे.

वशषिि : बी.ए., एलएल.बी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती कांिन.

अपत्े :  एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी).

व्वसा् : शेती.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : १९९-दौंड, वजलहा-पुणे.

इ्तर मावह्ती : अधयषि, भीमा एजयुकेशन ट्रस् मधुकरनरर-पा्स, या संस्ेद्ारे औद्यटोवरक 
प्रवशषिण केंद्र, डी.एड., बी.एड., एम.एड. महाविद्यालये सुरु केली; 
अधयषि, कैलास वशषिण मंडळ, राहु, तालूका दौंड या संस्ेद्ारे माधयवमक 
ि जयुवनअर कॉलेज सुरु केले; सविि, सुभाष अणणा कुल वशषिण प्रसारक 
मंडळ, कडेराि, तालुका दौंड, या संस्ेमाफ्कत इंग्जी माधयमािी शाळा 
सुरु केली; िेअरमन, भीमा सहकारी साखर कारखाना वल. मधुकरनरर-
पा्स, या कारखानयामाफ्कत वडस्लरी पलँ् ि बायटोकंपटोस् खत प्रकलप 
सुरू केला; संिालक, पुणे वजलहा मधयितणी सहकारी बँक वल.; संस्ापक-
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संिालक, सुभाषआणणा कुल सहकारी दुध उतपादक ि प्रवक्रया संघ वल. 
रलाडिाडी, तालुका दौंड, वजलहा-पुणे; राजयातील अष््विनायक पररक्रमा 
मार्ण मंजूरीसाठी विशेष प्रयतन; तालुकासतरीय कुसती सपधायंिे आयटोजन; 
आरटोगय वशबीरािे आयटोजन; बेरटोजरारांसाठी रटोजरार मेळािांिे आयटोजन; 
दौड तालुकयात एम.आय.डी.सी. उभारणीसाठी प्रयतन; मुळशीतील ्ा्ा 
धरणािे पाणी दुष्काळी भाराला वमळािे यासाठी प्रयतन; राजयातील खाजरी 
ि राखीि िनांिे वनिा्णणी करणयासाठी प्रयतन; लाभधारक रािांना समा 
आरखेडिे पाणी वमळािे यासाठी प्रयतन; सन २०१७-२०१८ िा राष्ट्रकुल 
मंडळ महाराष्ट्र शाखेिा उतककृष्् संसदप्ू पुरसकार प्रापत; भारतीय धिज 
संसदेिा आदश्ण युिा विधायक पुरसकार प्रापत, रिमह केशरी उतककृष्् 
विधायक पुरसकार २०१९ ने सनमावनत; २०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र 
विधानसभा; ऑक्टोबर, २०१९ मधये विधानसभेिर फेरवनिड.

परदेश दौरे : दुबई ि रिावझल अभयास दौरा.

छंद : वक्रके्.

पत्ा : मु.पटो. राहू, तालुका दौंड, वजलहा पुणे -  ४१२२०७.

   दूरधिनी : वनिास - (०२११९) २७२३४१, २७२५२५.

   काया्णलय - (०२११७) २२२१२९; २२२१३०; २२२१३२.

   मटोबाईल - ९८२२६६७७९९.                     

   ई-मेल - rahulskool@gmail.com
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वनवडिूक वनकाल

(१९९-दौंड)

एकूि म्तदार ३,०९,४८६

एकूि वैध म्तदान २,१४,०४८

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) ॲड. राहुल सुभाषराव कुल
१,०३,६६४

[भारतीय जनता पषि]

(२) श्ी. रमेश ्टोरात
१,०२,९१८

(राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि)

(३) श्ी. दत्तारिय तामहाणे
२,६३३

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) श्ी. वकसन हंडाल
९३९

(बहुजन समाज पा्णी)

(५) नटो्ा ९१७
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केचे, श्ी. दादाराव ्ादवराव 

जनम : ५ एवप्रल, १९५४.

जनम वठकाि : अंवबकापुर,तालुका- आष््ी,  वजलहा - िधा्ण.

वशषिि : बी. ए.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती मालाबाई.

व्वसा् : शेती.

पषि : भारतीय जनता पषि .

म्तदारसांघ : ४४ -  आिणी, वजलहा िधा्ण.

इ्तर मावह्ती : १९९४ पासून अधयषि, सिामी वििेकानंद वशषिण सेिा मंडळ; १९९४ 
सविि, जय भिानी वशषिण संस्ा; २००१ अधयषि, सि यादिरािजी 
केिे शेतमाल प्रकीया संस्ा; १९९४ अधयषि, िधा्ण वजलहा, भाजपा; 
२०१४ ते २०१९  सदसय, महाराष्ट्र राजय काय्णकारणी भारतीय जनता 
पषि;  १९८५ ते १९९५ नररसेिक, नररपररषद, आिणी; २००९-२०१४ 
सदसय, विधानसभा; सदसय, पंिायत राज सवमती; ऑक्टोबर,  २०१९ 
मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड.

छंद : भजन ि वक्रडा.
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पत्ा : (१)साईनरर, आिणी, तालुका आिणी, वजलहा िधा्ण.

   (२)आकाशिाणीसमटोर आमदार वनिास मुंबई.

    दूरधिनी    :- वनिास- (०७१५२) २२२५२०.

   मटोबाईल    :  ९८८१०२२०६०.

वनवडिूक वनकाल

(४४-आववी)

एकूि म्तदार २,६२,५९४

एकूि वैध म्तदान १,७६,९२९

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. दादाराव ्ादवराव केचे
८७,३१८

[भारतीय जनता पषि]

(२) श्ी. अमर शरदराि काळे
७४,८५१

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(३) श्ी. वदपक मडिी 
६,०३१

(अपषि)

(४) श्ी. रुपिंद ्टोपले
२,८४८

(िंवित बहुजन आघाडी)

(५) श्ी. िंद्रशेखर डोंररे
२,३८६

(बहुजन समाज पषि)
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केदार, श्ी. सुवनल छत्रपाल

जनम : ७ एवप्रल, १९६१.

जनम वठकाि : नारपूर.

वशषिि : बी.एससी.(ककृषी), एम.बी.ए.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती अनुजा.

अपत्े :  एकूण २ (दटोन मुली).

व्वसा् : शेती ि लघु उद्यटोर.

पषि : भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस (आय).

म्तदारसांघ : ४९-सािनेर, वजलहा-नारपूर. 

इ्तर मावह्ती : अधयषि, रणेश प्रासावदक वशषिण संस्ा; या संस्ेद्ारे िार माधयवमक 
शाळा ि महाविद्यालय सुरु केले; दुष्काळग्सत शेतकऱयांचया समसया 
सटोडविणयासाठी सतत प्रयतन; १९९२ सदसय, वजलहा पररषद, नारपूर; 
संिालक,  वद विदभ्ण कटो.ऑप   माककेव्िंर   सटोसाय्ी,   नारपूर;   
संिालक,  श्ी. बाबासाहेब केदार वजवनंर प्रेवसंर सटोसाय्ी, सािनेर; 
संिालक, बॅररस्र शेषराि िानखेडे ट्रस्, नारपूर; नारपूर वजलहा दूध 
संघािी स्ापना केली; नारपूर वजलह्ात शेतकऱयांचया विविध प्रशनांसाठी 
शेतकरी, शेतमजूर ि कामरारांचया मेळांवयािे आयटोजन; दुर्णम भारातील 
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िीज समसया, शेतीमालाला यटोगय भाि वमळािा यासाठी प्रयतन; युिकांना 
संघ्ीत करुन कला, वक्रडा ि सांसककृवतक मंडळे स्ापन केली; ग्ामीण 
भारातील जनतेसाठी पाणीपुरिठा, रसते, आरटोगय इतयादी सुविधा वमळिून 
देणयासाठी प्रयतन; ररीब रुगणांना मदत; अधयषि, नारपूर वजलहा कापूस 
उतपादक सहकारी सूत वररणी, पा्ण-सािंरी; १९९३ अधयषि, नारपूर 
वजलहा मधयितणी सहकारी बँक; १९९५-९९, २००४-२००९, २००९-
२०१४, २०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; माि्ण, १९९५ ते 
जून, १९९५ ऊजा्ण आवण पररिहन खातयािेराजयमंरिी, जून, १९९५ ते 
१९९६ ऊजा्ण, पररिहन आवण बंदरे खातयािेराजयमंरिी; ऑक्टोबर, २०१९ 
मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड. जानेिारी, २०२० पशुसंिध्णन, 
दुगधविकास, वक्रडा ि युिक खातयािे मंरिी.

परदेश प्रवास : ऑसट्रेवलयािा अभयास दौरा.

छंद : वक्रके् ि संरीत.

पत्ा : १) िॉड्ड क्रमांक २, वकललापुरा, पा्ण-सािंरी, तालुका-सािनेर, 
वजलहा- नारपूर.

   २) बंरला नं.ब-७, मादाम कामा मार्ण,

   मंरिालय समटोर, मुंबई  ४०० ०३२. 

   दुरधिनी : काया्णलय - (०७१२) २७२०६११.

   मटोबाईल -  ९४२२१०८३६०.

   ई-मेल - sunil.kedar08@gmail.com
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वनवडिूक वनकाल

(४९-सावनेर)

एकूि म्तदार ३,११,०१८

एकूि वैध म्तदान २,११,६७२

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. सुवनल छत्रपाल केदार
१,१३,१८४

[भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस]

(२) श्ी. राजू भासकरराि पटोतदार
८६,८९३

(भारतीय जनता पषि)

(३) श्ीमती संियता सुदेश पा्ील 
४,३८१

(बहुजन समाज पा्णी)

(४) श्ी. प्रमटोद बारडे 
३,५३९

(िंवित बहुजन आघाडी)

(५) नटो्ा १,८१९
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केराम, श्ी. भीमराव रामजी

जनम : १५ ऑरस्, १९६६.

जनम वठकाि : दहेराि ( वि. ) तालुका वकनि्, वजलहा नांदेड.

वशषिि : बी. एससी. 

ज्ा्त भाषा : मराठी , वहंदी , इंग्जी ि रोंडी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती मनटोरमा.

अपत्े : एकूण- ६ (तीन मुलरे ि तीन मुली).

व्वसा् : शेती, ि समाजकाय्ण .

पषि : भारतीय जनता पषि .

म्तदारसांघ : ८३-  वकनि्- माहुर , वजलहा नांदेड.

इ्तर मावह्ती : संस्ापक-अधयषि, आवदिासी महासंघ, महाराष्ट्र राजय; २००५ ते २०१० 
संिालक, ककृषी उतपनन बाजार सवमती, वकनि्, वजलहा नांदेड; १९९६ 
सदसय, दुरसंिार सललारार सवमती, नांदेड; २००७ ते २००९  तालुका 
अधयषि, भारतीय जनता पषि; २००७ ते २००९  प्रदेश उपाधयषि, भारतीय 
जनता पषि (आवदिासी आघाडी), महाराष्ट्र प्रदेश; प्रदेश काय्णकारणी 
सदसय, भारतीय जनता पषि, महाराष्ट्र राजय; १९९०-१९९३ सदसय, 
वजलहा पररषद, नांदेड; १९९३-९५ (पटो.वन)  सदसय, महाराष्ट्र विधान 
सभा;  सदसय, िेतन ि भत्ते विधी सवमती; १९९३-९५ सदसय,  कारारृह 
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सुधार सवमती; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधान सभेिर फेरवनिड.

प्रकाशन : “कटोया पुंरार” (रोंडी), आवदम  वरतांजली (रटोडी रीत संग्ह), (कविता 
संग्ह) प्रकावशत.

छंद : िािन, कबड्ी ि खटो-खटो.

पत्ा : ‘राजरृह’ , राजेंद्र नरर, वकनि्, तालुका वकनि्, वजलहा. नांदेड 
४३१८०४.

   दूरधिनी    :- वनिास- (०२४६९) २२२२३३. 

   मटोबाईल    :  ९४२१८७१७४४.

   ई-मेल      : bhimrao.keram@gamil.com

वनवडिूक वनकाल

(८३-  वकनवट- माहुर)

एकूि म्तदार २,५९,५७९

एकूि वैध म्तदान १,८४,५५६

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. भीमराव रामजी केराम
८९,६२८

[भारतीय जनता पषि]

(२) श्ी. प्रवदप जाधि-नाईक
७६,३५६

(राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि)

(३) श्ी. हमराज उईके
११,७६४

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) नटो्ा १,०४१

(५) श्ी. विनटोद राठटोड
१,००२

(बहुजन समाज पा्णी)
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केसरकर, श्ी. वदपक वसां्तराव

जनम : १८ जुलै, १९५५.

जनम वठकाि : सािंतिाडी, वजलहा-वसंधुदुर्ण.

वशषिि : बी.कॉम., वडपलटोमा इन एकसपटो््ड मॅनेजमें्.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती पललिी.

अपत्े :  एकूण १ (एक मुलरी).

व्वसा् : बांधकाम वयािसावयक ि शेती.

पषि : वशिसेना.

म्तदारसांघ : २७०-सािंतिाडी, वजलहा-वसंधुदुर्ण.

इ्तर मावह्ती : काय्णकारी सदसय, जिाहर निटोदय विद्यालय, सांरेली (भारत सरकार 
उपक्रम); उपाधयषि, वशिाजी वशषिण संस्ा, सािंतिाडी; सदसय, महाराष्ट्र 
राजय ग्ं्ालय पररषद; अधयषि, वजलहा साषिरता अवभयान, वसंधुदुर्ण; 
ररीब, ररजू विद्यारयायंना सावहतयािे िा्प, तसेि दरमहा वशष्यिृत्ती यटोजना 
सुरु केली; सुसजज ग्ं्ालय ि समाज मंवदरांिी वनवम्णती केली; सतत ५ 
िषवे भवय सांसककृवतक ि पय्ण्न महटोतसिािे आयटोजन; वक्रडा संकुलािी 
वनवम्णती केली; मवहलांसाठी बांबू प्रवशषिण केंद्र, फळ प्रवक्रया केंद्र सुरु 
केले; बेरटोजरारांसाठी हॉ्ेल मॅनेजमें् प्रवशषिण केंद्र सुरु केले; विविध 
कला ि िसतुसंग्हालयािी वनवम्णती केली; रकतदान, यटोर वशबीर, आरटोगय 
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तपासणी वशवबरांिे आयटोजन; ररीब जनतेला यटोगय भािात सिसत धानय 
वितरण काय्णक्रम राबविला; आयुिवेदातील पंिकमा्णिर आधाररत रटोजरार 
वनवम्णती प्रकलप तरुणांसाठी काया्णकनित केला; भजनी मंडळांना सि्णतटोपरी 
सहकाय्ण, मकचछमार, आपदग्सत, छटो्े उद्यटोजक, झटोपडपट्ीिासीय, 
छटो्े वयापारी, शेतकरी ि पुरग्सतांना मदत; अधयषि, बाळासाहेब सािंत 
नाररी सहकारी पतसंस्ा; उपाधयषि, आजरा शेतकरी सहकारी साखर 
कारखाना; संिालक, सािंतिाडी अब्णन कटो-ऑप बँक; अधयषि, वसंधुदुर्ण 
वजलहा खादी ग्ामटोद्यटोर मंडळ; संिालक, इंवडयन पलायिूड ररसि्ण अँड 
ट्रेवनंर इकनस्ट्ू् (भारत सरकार) बेंरलटोर; संिालक, महाराष्ट्र राजय 
पय्ण्न विकास महामंडळ; अधयषि, रटो्री कलब, सािंतिाडी; िेअरमन, 
रटो्री िॅरर्ेबल ट्रस्; संस्ापक-सदसय, नॅशनल असटोवशएशन फॉर 
बलाईंड (Nab); वजलहा समादेशक, भारत सकाऊ् आवण राईड संस्ा, 
वसंधुदुर्ण; काँग्ेस पषिािे १० िषवे तालुकाधयषि; राष्ट्रिादी काँग्ेस पषिािे ९ 
िषवे वजलहाधयषि; ४ िषवे प्रदेश काय्णकारणी सदसय; सप्ेंबर, २०१४ पासून 
वशिसेनेिे काय्ण;  १५ िषवे सदसय आवण ८ िषवे नरराधयषि, नररपररषद, 
सािंतिाडी; शहरातील जनतेचया विकासासाठी अनेक यटोजना काया्णकनित 
केलया; ५ िषवे अधयषि, महाराष्ट्र राजय नररपररषद महासंघ, मुंबई; २००९-
२०१४, २०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; ५ वडसेंबर, २०१४ 
ते ८ जुलै, २०१६ वित्त ि ग्ामविकास खातयािे राजय मंरिी;  ८ जुलै, 
२०१६ ते ९ ऑक्टोबर,२०१९ वित्त, वनयटोजन ि रृह (ग्ामीण) खातयािे 
राजयमंरिी;  ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड; 
२०२० पासून सवमती प्रमुख, विशेष हकक सवमती, विधानसभा; 

परदेश प्रवास : अमेररका, युरटोप ि इंडटोनेवशया इतयादीं देशांिा दौरा.

छंद : िािन, वक्रके्, लॉन ्ेवनस ि ्ेबल ्ेवनस.

पत्ा : (१) श्ीधर अपा््डमें्, एस.्ी. स्टँडसमटोर, सािंतिाडी,

       वजलहा-वसंधुदुर्ण -  ४१६ ५१०.

   दूरधिनी - ( ०२३६३)  २७३७१२, २७३७१६.

   मटोबाईल -  ९४२२०९६८८७.

   (२) बी-१०३, बाफना अपा््डमें्, मटोरललेन, मा्ूिंरा, मुंबई ४०० ०१६.

   दूरधिनी - ( ०२२)  २४३७५६१९.               
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वनवडिूक वनकाल

(२७०-सावां्तवाडी)

एकूि म्तदार २,२५,३०२

एकूि वैध म्तदान १,४३,८३३

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. वदपक वसां्तराव केसरकर
६९,७८४

[वशिसेना]

(२) श्ी.राजन तेली
५६,५५६
(अपषि)

(३) श्ी.बबन साळरांिकर
५,३९६

(राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि)

(४) नटो्ा ३,५२४

(५) श्ी.प्रकाश रेडकर
३,४०९

(महाराष्ट्र निवनमा्णण सेना)
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केळकर, श्ी. सांज् मुकूंद

जनम : ९ जुलै, १९५६.

जनम वठकाि : ठाणे.

वशषिि : बी.कॉम., एलएल.बी.(जनरल)

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती कमल.

अपत्े :  एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी).

व्वसा् : कर सललारार

पषि : भारतीय जनता पषि

म्तदारसांघ : १४८-ठाणे शहर, वजलहा - ठाणे.

इ्तर मावह्ती : संस्ापक-अधयषि (३५ िषवे), रामभाऊ महाळरी समृती वयाखयानमाला 
सवमती; अधयषि, ‘संसकार’ सेिाभािी संस्ा; संयटोजक, दूरधिनी ग्ाहक 
लढा ककृती सवमती; अधयषि, बाजीप्रभु अकॅडमी; विशिसत, सवमती 
फांऊडेशन; अधयषि, कटोकण विकास प्रवतष्ठान; विपळूण; अधयषि, 
सह्ाद्री प्रवतष्ठान; सदसय, आ््ड ऑफ वलवहींर ठाणे वजलहा संिालन 
सवमती; वनमंरिक, वस्ीझन फॉरम फॉम सॅनक्ी्ी इन एजयुकेशन वसस्ीम, 
इंवहेस्स्ण वग्वहनसेस फटोरम ि अरविंद समृती आरटोगय केंद्र; अधयषि-
संयटोजक, स्ार सपटोट्सट्स कलब; अधयषि ि प्रमुख संयटोजक, एन.्ी.केळकर 
मेमटोररयल वक्रके् कलब; िेअरमन, महाराष्ट्र वजमनॅकस्क असटोवसएशन; 
सललारार ि मुखय षिेरिरषिक, नाररी संरषिण दल; सललारार, जनकलयाण 
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सवमती िामनराि ओक रकतपेढी; सललारार, सरिीजीिन विकास पररषद, 
ठाणे; सललारार, नररविकास मंि ि बु्पॉवलश मजदूर संघ्ना; 
अधयषि, कटोकण कला अकॅडमी, ठाणे; कलासररम या नाट्संस्ेतून 
विविध ना्कांत सहभार; वक्रके्, बासके्बॉल, खटो-खटो, वहॉलीबॉल, 
रनींर इतयादी खेळात प्राविणय; रेली ४४ िषवे मुंबई वक्रके् असटोवसएशन 
तफके एन.्ी.केळकर समृती सपधवेिे आयटोजन; ३५ िषवे रामभाऊ महाळरी 
समृती वयाखयानमालेिे आयटोजन; रामभाऊ महाळरी प्रबटोवधनीसाठी 
काय्णकता्ण प्रवशषिण िरायंत मार्णदश्णन; विविध शैषिवणक अभयासक्रम, 
वयिसाय उपक्रमांिी मावहती देणाऱया पुकसतकेिे हजारटो तरुणांना िा्प 
ि मार्णदश्णन वशवबरांिे आयटोजन;  वििेकानंद िषक िकतृति सपधवेिे 
आयटोजन; विद्यारयायंना मटोफत ऑनलाईन वशषिण वमळािे महणून  
“www.sansjarstudyclaud” अॅप वनवम्णती. १ ते १२ िी चया ररीब 
ररजू मुलांना दजवेदार वशषिण, धडे, नटो्स् उपलबध. ठाणयातील ५००० 
चया िर विद्या्णी जटोडले रेलेत; १०० ररीब मुलांना मटोफत अॅनडॉईड 
मटोबाईल वदले; सन २०१९ निवनमा्णण पुरसकार, कामरार वमरि पुरसकार; 
२०२० जारर सनमान पुरसकार ि नाट् पररषद पुरसकार प्रापत; सन 
२०१५ मधये कटोकण मराठी सावहतय पररषदेचया “सावहतयवमरि” पुरसकाराने 
सनमानीत; राष्ट्रीय माजी सैवनक संस्ेतफके “मानद कमांडर” पदिीने 
सनमावनत; झटोपडपट्ी ि ग्ामीण भारातील ररजू विद्यारयायंना प्रवतिषणी 
िह्ांिे िा्प तसेि  वशषिणासाठी आव््णक सहायय; संसकार या संस्ेचया 
माधयमातून विविध सांसककृवतक काय्णक्रम, पररसंिाद, मुलाखतींचया 
काय्णक्रमांिे आयटोजन; १५ िषवे ठाणयात आंबा महटोतसिािे आयटोजन; १५ 
िषवे कटोकणिषक आंतरमहाविद्यालयीन एकांवकका सपधवेिे आयटोजन; 
िीज, पाणी, शेतकऱयांचया प्रशनांिरील आंदटोलनांत सहभार; बालकांसाठी 
कुपटोषणमुकत काय्णक्रमािे आयटोजन; विविध विषयांिर लेखन; 
“निटोवदता’’ या वदिाळी अंकािे संपादन; १९८८ राजयवयापी बेरटोजरार 
तरुणांचया आंदटोलनात वजलह्ातील १० हजार तरुणांिे नेतृति; १९७७-
८० आणीबाणीविरटोधी लढ्ात सक्रीय लढा ककृती सवमतीिे वनमंरिक; 
अधयषि, महाराष्ट्र वजमनॅकस्क असटोवसएशन; सललारार, भारतीय जनता 
मा्ाडी कामरार संघ; १९८०-८६ भारतीय जनता युिा मटोिा्णचया विविध 
पदांिर काय्ण; १९८६-२००० शहर अधयषि, वजलहा अधयषि ि विभार 
सतरािर भाजपचया विविध जबाबदाऱया; २०००-२००३  विभार अधयषि, 
भाजप ठाणे; २००३ पासून वनमंरिीत, महाराष्ट्र प्रदेश भाजप काय्णकाररणी; 
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१९९९-२००४ रटोिा विधानसभा वनिडणूकांसाठी ३ िेळा पषिातफके 
विशेष जबाबदारी; २००४-२००६ कटोकण विभार संपक्क प्रमुख; २००६-
२०१२ सदसय, महाराष्ट्र विधानपररषद; २०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र 
विधानसभा; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड.

छंद :   मैदानी खेळ ि फटो्टोग्ाफी.

पत्ा : (१) ६०४, लक्मीनारायण ्ॉिर, दत्तमंदीर कंपाऊंड, एल.बी.एस. मार्ण, 
नौपाडा, ठाणे -  ४०० ६०२.                    

   (२) श्मसाफलय, िीर सािरकर मार्ण, तीन पेट्रटोल पंपाजिळ, आराम 
बार इस्े्समटोर, नौपाडा, ठाणे -  ४०० ६०२.

   दूरधिनी - (०२२) २५३३३५१२,  २५३३३८५०.
   मटोबाईल  ८१०८९११७९९.
   ई मेल sanjaykelkar09@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(१४८-ठािे शहर)

एकूि म्तदार ३,३७,८४६

एकूि वैध म्तदान १,७८,२५८

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. सांज् मुकुंद केळकर
९२,२९८

[भारतीय जनता पषि]

(२) श्ी. अविनाश जाधि
७२,८७४

(महाराष्ट्र निवनमा्णण पषि)

(३) नटो्ा ५,५४७

(४) श्ी. एकना् जाधि
३,९९६

(अपषि)

(५) श्ी. केदारना् भारती
२,३३३

(बहूजन समाज पा्णी)
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कोकाटे, ॲड. माविकराव वशवाजीराव

जनम : २६ सप्ेंबर, १९५७.

जनम वठकाि : िेस, तालुका कटोपरराि, वजलहा-अहमदनरर.

वशषिि : बी.एससी., एलएल.बी., डी.एल.डबलयू.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती सीमाताई.

अपत्े : एकूण १ (एक मुलरी).

व्वसा् : शेती.

पषि : राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि.

म्तदारसांघ : १२०-वसननर, वजलहा-नावशक.

इ्तर मावह्ती : पुणे विद्यापीठ विद्या्णी प्रवतवनधी; विविध सामावजक संस्ांशी वनक्िा 
संबंध; ६ िषवे अधयषि, एन.एस.यु.आय.; १ िषवे अधयषि, नावशक वजलहा 
युिक काँग्ेस; १ िषवे उपाधयषि, महाराष्ट्र प्रदेश युिक काँग्ेस; ऑक्टोबर, 
२०१९ पासून राष्ट्रिादी काँग्ेस पषिािे काय्ण; १९९३-१९९६ सभापती, 
पंिायत सवमती, वसननर; सदसय, नावशक वजलहा पररषद ि सभापती, ककृषी  
ि पशुसंिध्णन सवमती;  संिालक, वसननर ककृषी उतपनन बाजार सवमती; 
िेअरमन, नावशक वजलहा देखरेख संघ; अधयषि, नावशक वजलहा मधयितणी 
सहकारी बँक वल.; नावशक सहकारी साखर कारखानयािर वजलहा बँक 
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प्रवतवनधी महणून वनिड; १९९९-२००४, २००४-२००९, २००९-
२०१४, सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र 
विधानसभेिर फेरवनिड.

परदेश प्रवास : दुबई, शारजाह, ओमान, ईसरिाइल, फ्ानस, इवजपत, ि कसितझ्णलँड इतयादी 
देशांिा अभयास दौरा.

छंद : लटोकांमधये वमसळणे ि तयांचया संिेदनांशी समरस हटोणे.

पत्ा : (१) वनमा्णण हौवसंर सटोसाय्ी, विशेमळा, नयु बॉईज ् ाऊन हायसकूलसमटोर, 
नावशक. दूरधिनी :- (०५३)२५७६१७९.

   (२) जनसंपक्क काया्णलय, एन.डी.सी.बँक, माकके् याड्ड, वसननर, वजलहा 
नावशक: ४२२१०३.

   दूरधिनी: (०२५३)  २२०४१६.

   मटोबाईल:  ९४२२२४७७७७.

वनवडिूक वनकाल

(१२०-वसननर)

एकूि म्तदार ३,०१,९९४

एकूि वैध म्तदान १,९८,९३५

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१)
ॲड. माविकराव वशवाजीराव 
कोकाटे

९७,०११
[राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि]

(२) श्ी. राजाभाऊ िाजे
९४,९३९

(वशिसेना)

(३) श्ी. विक्रम का्कडे
२,८८६

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) नटो्ा १,७०९

(५) श्ी. राजू मटोरे
७६१

(बहूजन समाज पा्णी)
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कोटेचा  श्ी. वमहीर चांद्रकाां्त  

जनम : १८ ऑरस्, १९७४.

जनम वठकाि : मुलूंड, मुंबई उपनरर.

वशषिि : अकरािी (सायनस).

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी, इंग्जी ि रुजरा्ी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती पायल.

अपत्े : एकूण- २ (एक मुलरा ि एक मुलरी).

व्वसा् : वशपींर फॉरिडथींर / बांधकाम ि वयापार.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : १५५ -  मुलूंड,  वजलहा- मुंबई उपनरर. 

इ्तर मावह्ती : २००९ - २०१९ अधयषि, िंद्रकांत कटो्ेिा िॅरर्ेबल ट्रस्; २०११-२०१९ 
अधयषि, प्रमटोद महाजन मेमटोररयल फाऊंडेशन; २००२-२०१९ अधयषि, 
रायरिी समाज, मुलूंड; २००४-२०१९ संस्ापक - काय्णकारी अधयषि, 
कनसटोवलडे्र असटोवसएशन ऑफ इंवडया; २००७-२०११ अधयषि, मुंबई 
भारतीय जनता युिा मटोिा्ण; २०१५-२०१९ उपाधयषि, मुंबई भारतीय जनता 
पषि;  संस्ापक-अधयषि, ग्ीन. हीि मेरटोवडयन लॉवजकस्क इंवडया प्रा.
वल. या वशपींर कंपनीचया देशात ि इतर देशात १५ शाखा सुरू केलया; 
भारतीय जनता युिा मटोिा्णचयाितीने काकशमरमधये वतरंरा फडकविणयाचया 
आंदटोलनात सवक्रय सहभार. मुंबईतील साखळी बाँमब सफटो्ाचया विरटोधात 
१२० वक.मी. पदयारिा काढून सामानय जनतेला धीर देणयािा उपक्रम 
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राबविला; सिामी वििेकानंद यांचया जयंती वनवमत्त आतंकिाद विरटोधात 
२०० वक.वम मटो्ार सायकल रॅली काढली; झटोपडपट्ी प्राधीकरणाचया 
माधयमातून सामानय लटोकांसाठी परिडणाऱया घरांचया वनवम्णतीसाठी विशेष 
प्रयतन; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर वनिड. 

छंद : िािन,संवरत ि खेळ.

परदेश प्रवास : युरटोप, आखाती देश , अमेरीका ि आवशया इतयादी देशांिा अभयासदौरा. 

पत्ा : कायमिा पत्ता : सी / १०४ वसलिर बि्ण, िसंत राड्डन, सिपननररी, मुंलूड 
(पकशिम) मुंबई  ४०००८०.

   दूरधिनी    :- वनिास- (०२२) २१६४१२६१.

                      काया्णलय - (०२२) ६१३११९९९.

   मटोबाईल    :  ९८२००९४६९४.

   ई-मेल      : mihirkotechabjp@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(१५५ -  मुलूांड)

एकूि म्तदार २,८७,१७३

एकूि वैध म्तदान १,५४,५३७

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. वमहीर चांद्रकाां्त कोटेचा 
८७,२५३

[भारतीय जनता पषि]

(२) श्ीमती हष्णला िवहाण
२९,९०५

(महाराष्ट्र निवनमा्णण सेना)

(३) श्ी. रटोविंद वसंर
२३,८५४

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(४) नटो्ा ५,२००

(५) श्ी. शवशकांत मटोकल
४,७५६

(िंवित बहुजन आघाडी)
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कोरगाांवकर, श्ी. रमेश गजानन

जनम : १३ एवप्रल, १९६०.

जनम वठकाि : मुंबई .

वशषिि : नििी. 

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती विश्ांती.

अपत्े : एकूण- १ (एक मुलरी).

व्वसा् : वयापार.

पषि : वशिसेना.

म्तदारसांघ : १५७ - भांडुप (पकशिम), वजलहा-मुंबई उपनरर.

इ्तर मावह्ती : मधय रेलिेचया भायखळा ये्ील वप्रंव्िंर प्रेसमधये नटोकरी केली; वशिसेना 
पषिाचया माधयमातुन ररीब ररजू विद्यारयायंना शालटोपयटोरी सावहतयांिे 
िा्प; ररीब ररजू रूगणांना मदत; रुणिंत विद्यारयायंिा रुणरौरि 
समारंभािे आयटोजन; सपधा्णपरीषिा वशबीरांिे आयटोजन; आरटोगय तपासणी 
वशबीर , रकतदान वशबीरांिे आयटोजन; मटोफत रूगणिावहका उपलबध 
करून वदली; मवहलांसाठी सियं रटोजरार; उद्यटोर मार्णदश्णन वशबीरांिे 
आयटोजन,मवहला बित र्ांना प्रटोतसाहन ि मार्णदश्णन; सदसय, मुंबई 
स्ावनक लटोकावधकार सवमती; सदसय, रेलिे कामरार सेना; कामरारांना 
नयाय वमळिून देणयासाठीचया आंदटोलनात सक्रीय सहभार; सन २०१३-
२०१७; सदसय, मुंबई उपनरर वजलहा वनयटोजन सवमती; वशिसेना 
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र्प्रमुख, २०००-२०१८, शाखाप्रमुख २०१८ पासून ईशानय मुंबई विभार 
प्रमुख; सन २००२-२००७, २००७-२०१२, २०१२-२०१७, २०१७ 
पासून नररसेिक , दटोन िेळा प्रभार सवमती अधयषि , एकिेळा अधयषि 
स्ापतय सवमती (उपनररे) तसेि सदसय, बाजार उद्याने सवमती, अधयषि, 
िृषिप्रावधकरण सवमती, मुंबई महानरर पावलका; ऑक्टोबर, २०१९ मधये 
महाराष्ट्र विधानसभेिर वनिड.

छंद : िािन, संरीत , कबड्ी , वक्रके्, कॅरम ि सामावजक काय्ण.

पत्ता : (१) रेवडज िाळ, वशिाजीनरर,  ्ेंबीपाडा रटोड, भांडुप (पकशिम),

      मुंबई  ४०००७८.

   (२) ए / ७०४ वशिराम पाक्क, लालाशेठ कंपाऊंड, अशटोक केदारे 
िौक, ्ेंबीपाडा रटोड, भांडुप (प) मुंबई - ४०००७८.

   दूरधिनी :- वनिास - ९८६७६०८५०६.

   मटोबाईल :-  ९८६७३७९००९.

   ई-मेल :- rameshgk1960@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(१५७ - भाांडुप-पशशचम)

एकूि म्तदार २,८३,२७५

एकूि वैध म्तदान १,५९,२८२

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. रमेश गजानन कोरगाांवकर ७१,९५५
[वशिसेना]

(२) श्ी. संदीप जळरांिकर ४२,७८२
(महाराष्ट्र निवनमा्णण सेना)

(३) श्ी सुरेश कटोपरकर ३०,७३१
(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(४) श्ी. सतीश माने ७,५०३
(िंवित बहुजन आघाडी)

(५) नटो्ा ३,७३२
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कोरे (सावकर), श्ी. ववन् ववलासराव

जनम : ४ ऑक्टोबर, १९७१.

जनम वठकाि : सांरली.

वशषिि : इंवजवनअररंर (प्र्म िष्ण).

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती शुभलक्मी.

अपत्े : एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी).

व्वसा् : सामावजक काय्ण ि शेती.

पषि : जनसुराजय शकती.

म्तदारसांघ : २७७ - शाहूिाडी, वजलहा-कटोलहापूर.

इ्तर मावह्ती : श्ी िारणा सहकारी विविध वशषिण समुहातील बालिाडी, प्रा्वमक, 
माधयवमक (मराठी माधयम वनिासासह) तसेि के.जी. ते पटोस् ग्ॅजयुए् 
(इंग्जी माधयम), सैवनकी शाळा, आ््डस्, कॉमस्ण, इंवजवनअररंर, डेन्ल, 
फाम्णसी कॉलेजेस्, आय.्ी.आय, ट्रेवनंर कम प्रटोडकशन सें्र इतयादी 
संस्ांना सिायंवरण विकासासाठी मार्णदश्णन ि वनयंरिण; सामावजक, 
आव््णक, शैषिवणक, औद्यटोवरक ि राजकीय, कला, क्रीडा, सांसककृवतक 
विकास साधनेसाठी प्रयतनशील, सहकारािा मानदंड समजलया जाणाऱया 
श्ी िारणा सहकारी उद्यटोर ि वशषिण समुह तसेि साखर कारखाना, 
दूध संघ, बँक, बझार, िायड्ड कवहलेज प्रकलप, १००% वनया्णतावभमुख 
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फळप्रवक्रया, िॅपकॉस, पेपर उद्यटोर, वडकस्लरी, इ्ेनॉल प्रकलप, मवहला 
उद्यटोर ि पतसंस्ा, कुककु्पालन संस्ा, हॉकसप्लस इतयादी सहकारी 
संस्ा दजवेदार ि आदश्णित ठेिणेस मार्णदश्णन ि वनयंरिण; देशातील पवहली 
ग्ामीण रसते बांधणारी सहकारी संस्ा स्ापन केली; श्ी. तातयासाहेब 
कटोरे निशककत वनमा्णण केंद्र ही उजा्ण वनवम्णती करणारी सहकारी संस्ा 
स्ापन केली; १९९२-९५ सरवि्णीस, कटोलहापूर वजलहा युिक काँग्ेस; 
१९९५-९७ सह सविि, महाराष्ट्र प्रदेश युिक काँग्ेस; जुलै, २००४ 
पासून संस्ापक ि पषिाधयषि, जनसुराजय शकती पषि; १९९९-२००४ 
वजलह्ातील विविध शासकीय, वनमशासकीय ि सहकारी षिेरिात भरीि 
काय्ण; केंद्र ि राजय शासनाचया विविध यटोजनांिी वजलहा पररषद, पंिायत 
सवमती ि ग्ामपंिायतमाफ्कत अंमलबजािणी ि निीन संकलपनांिा 
पुरसकार; १९९७ सहकार षिेरिातील विशेष उललेखनीय काया्णबद्दल फाय 
फौंडेशन नॅशनल ॲिाड्ड ह्ा राष्ट्रीय पातळीिरील पुरसकाराने सनमावनत; 
१९९८ वबझनेस एकसप्रेस पुरसककृत सहकार षिेरिातील विशेष उललेखनीय 
काया्णबद्दल “सहकार श्ी १९९८” ह्ा राजयसतरीय पुरसकाराने सनमावनत; 
१९९७-९८ इकनस्ट्ू् ऑफ माककेव्िंर अँड मॅनेजमें्तफके आय.एम.एम., 
्ी.एम.सी. ट्रॉफी ऑफ एकसलनस ह्ा पुरसकाराने सनमावनत; १९९७-
९८ िसंतदादा शुरर इकनस्ट्ू्, पुणे यांिेतफके बेस् एन्रप्रेनर; १९९७-
९८  “सिमोतककृष्् उद्यटोजक” ह्ा पुरसकाराने सनमावनत; १९९९-२००४, 
२००४-२००९, २००९-२०१४ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; नटोवहेंबर, 
२००४ ते ऑक्टोबर, २००९ अपारंपररक ऊजा्ण ि फलटोतपादन खातयािे 
मंरिी;  ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड.

परदेश प्रवास : अमेररका, ऑसट्रेवलया, िीन, दवषिण आवफ्का ि रवशया इतयादी देशांिा 
अभयास दौरा.

छंद : निीन तंरिज्ान-अंमलबजािणी, िािन, विंतन ि लटोकसंग्ह िाढविणे.

पत्ा :   (१) ‘साविरिी वनिास’, वनिृत्ती कॉलनी, िारणानरर, तालुका पनहाळा,   
वजलहा-कटोलहापूर- ४१६११३.

         दूरधिनी :- ( ०२३२८)  २२४०४४, २२४०५५. २२४०८१ ते 
२२४०८९ (विसतार ३०१).फॅकस ( ०२३२८) २२२२२२.
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   (२) जनसंपक्क काया्णलय,श्ी तातयासाहेब कटोरे िारणा सहकारी साखर 
कारखाना वल., िारणानरर,तालुका पनहाळा, वजलहा कटोलहापूर.

           मटोबाईल:-  ९६५७५७२०२०.

            ई-मेल:- vsavkar@hotmail.com.

वनवडिूक वनकाल

(२७७ - शाहूवाडी)

एकूि म्तदार २,८८,८५२

एकूि वैध म्तदान २,३१,४९५

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१)
श्ी. ववन् ववलासराव कोरे 
(सावकर)

१,२४,८६८
[जनसुराजय शकती]

(२) श्ी. सतयजीत बाबासाहेब 
पा्ील(आबा) सरूडकर

९७,००५
(वशिसेना)

(३) डॉ. सुवनल पा्ील २,९०२
(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) श्ी. भाई भारत रंरराि पा्ील
१,९५३

(वपझन्स् अँणड िक्कस्ण पा्णी ऑफ 
इंवडया)

(५) नटो्ा ९४२
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कोरोटे , श्ी. सहसराम मारो्ती 

जनम : ३ माि्ण, १९७०.

जनम वठकाि : तेलनखेडी, तालुका रटोरेराि, वजलहा रोंवदया.

वशषिि : बी. ए.

ज्ा्त भाषा : मराठी , वहंदी , इंग्जी ि रुजरा्ी .

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती सीमा.

अपत्े : एकूण- ३ (दटोन मुलरे ि एक मुलरी).

व्वसा् : सामावजक काय्ण.

पषि : भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस (आय).

म्तदारसांघ : ६६ -  आमराि, (अनुसुवित जमाती), वजलहा-रोंवदया. 

इ्तर मावह्ती : ऑक्टोबर २०१९ मधये महाराष्ट्र विधान सभेिर वनिड.

छंद : िािन, वक्रके् ि वहॉवलबॉल.

परदेश प्रवास : वसंरापुर ि मलेवशयािा अभयास दौरा.

पत्ा : मु. पटो. देिरी , आमरांि रटोड, तालुका देिरी , वजलहा- रोंवदया.

   दूरधिनी    :- वनिास- ( ०७१३७) - २७२४६३.

   मटोबाईल    :-  ९७६४७३८९५१.
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वनवडिूक वनकाल

(६६ -  आमगाव (अनुसूवच्त जमा्ती) )

एकूि म्तदार २,६६,९८८

एकूि वैध म्तदान १,८३,२५९

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. सहसराम मारो्ती कोरोटे ८८,२६५ 
[भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस]

(२) श्ी. संजय पुरम ८०,८४५
(भारतीय जनता पषि)

(३) श्ी. रामरतनबापू राऊत
३,५४६

(अपषि)

(४) श्ी. अमर पांढरे
३,१४९

(बहुजन समाज पा्णी)

(५) श्ी. सुभाष रामरमे
२,३६०

(िंवित बहुजन आघाडी)
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कोळंबकर, श्ी. कालीदास वनळकंठ

जनम : १३ नटोवहेंबर, १९५३.

जनम वठकाि :  रेितळे, तालुका मालिण, वजलहा-वसंधुदूर्ण.

वशषिि : इं्र.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती नम्ता.

अपत्े :  एकूण २ (दटोन मुलरे).

व्वसा् : समाजसेिा.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : १८०-िडाळा, वजलहा-मुंबई-शहर.

इ्तर मावह्ती : अधयषि, दषिता सवमती, संिालक, लटोकसेिा विद्यालय, नायराि; 
अधयषि, कसप्रंरमील साि्णजवनक रणेशटोतसि मंडळ, रणेश सेिा मंडळ, 
अरुणटोदय सेिा मंडळ, कवपलेशिर सेिा मंडळ, विठ्ठल मंवदर धम्णदाय 
संस्ा, िडाळा ि रायरिी सहकारी सेिा संघ; नायराि विभारातील 
शैषिवणक, सामावजक समसया सटोडविणयािा प्रयतन; ररीब रुगणांना मदत; 
नाररी सुविधा उपलबध करुन देणयािा प्रयतन; १९७७ वशिसेना शाखा 
प्रमुख ि १९९९ नांदेडिे वशिसेना संपक्क प्रमुख; २००५ - २०१९ काँग्ेस 
पषिािे काय्ण; २०१९ पासून भारतीय जनता पषिािे काय्ण; १९८५-१९९०  
नररसेिक, मुंबई महानररपावलका; १९९०-९५, १९९५-९९, १९९९-
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२००४, २००४-२००९ (पटो.वन २००५ मधये पुनवन्णिावित) २००९-
२०१४, २०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; १९९५ सवमती 
प्रमुख, आहार वयिस्ा सवमती; फेरिुिारी, १९९९ ते मे, १९९९ अनन 
ि नाररी पुरिठा खातयािे राजयमंरिी ि मे, १९९९ ते ऑक्टोबर, १९९९ 
नररविकास खातयािे राजयमंरिी; नटोवहेंबर, २०१९ मधये अस्ायी अधयषि, 
विधानसभा; सदसय, लटोकलेखा सवमती, सवमती प्रमुख, आहार वयिस्ा 
सवमती; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड.      

छंद : िािन, वक्रके्, कबड्ी ि जनसेिा

पत्ा : (१) ५/१६, कसप्रंर वमल िाळ, र.द. आंबेकर मार्ण, नायरांि, 
मुंबई -  ४०००१४.

   दूरधिनी : काया्णलय - ( ०२२)  २४१५४८४८.

   मटोबाईल -  ९३२४१५४८४८.

   ई-मेल - kalidas.kolambkar@rediffmail.com

वनवडिूक वनकाल

(१८०-वडाळा )

एकूि म्तदार २,०३,७७६

एकूि वैध म्तदान १,०८,६००

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. कावलदास वनळकंठ कोळंबकर ५६,४८५
[भारतीय जनता पषि]

(२) श्ी. वशिकुमार लाड
२५,६४०

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(३) श्ी. आनंद प्रभु
१५,७७९

(महाराष्ट्र निवनमा्णण सेना)

(४) श्ी. लक्मण पिार
६,५४४

(अपषि)

(५) नटो्ा ३,४३२
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खावलक, श्ी. मुफ्ती मोहममद ईसमाईल अबदुल

जनम : ३० जानेिारी, १९६१.

जनम वठकाि : मालेराि, वजलहा-नावशक.

वशषिि : पदिीधर.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी, इंग्जी, उदू्ण, अरबी ि पारसी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती सईदा खातून.

अपत्े  :  एकूण ४ (दटोन मुलरे ि दटोन मुली).

व्वसा् : उद्यटोजक.

पषि : ऑल इंवडया मजलीस-ए-इतटोहादूल मुकसलमीन.(एम.आय.एम.).

म्तदारसांघ : ११४ - मालेराि (मधय), वजलहा-नावशक.

इ्तर मावह्ती : अधयषि, जवमयत ऊलमा, मालेराि; सदसय, दारुल ऊलुम देिबंद; 
अधयषि, ऑल मदाररस, महाराष्ट्र राजय; इमाम, जमा मसजीद, मालेराि; 
२००९ -२०१४ सदसय, महाराष्ट्र विधान सभा; ऑक्टोबर, २०१९ मधये 
महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड.

प्रदेश प्रवास : सौदी अरब (हज) िा अभयास दौरा. 

पत्ा : सवहवे नं. १५२, पला् नं. २०, लाईन नं. १४, नयापूरा, मालेराि, वजलहा-
नावशक.
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   दूरधिनी: (०२५५४)  २३५५४४.

   मटोबाईल:  ९८९०५२४५२६.

   ई-मेल : muktimdismil@gmail.com.

वनवडिूक वनकाल

(११४ - मालेगाव मध् )

एकूि म्तदार २,९६,७४९

एकूि वैध म्तदान २,००,३४४

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१)
मुफ्ती मोहममद इसमाईल अबदुल 
खावलक 

१,१७,२४२
[अवखल भारतीय मजवलस - ए - 

इत्तेहादूल मुकसलमीन]

(२) श्ी. अवसफ रशीद
७८,७२३

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(३) श्ी. श्ीमती वदपाली िारुळे
१,४५०

(भारतीय जनता पषि)

(४) नटो्ा १,१४३

(५) श्ी. सययद सलीम सययद अलीम
४१२

(अपषि)
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खाडे, डॉ. सुरेश (भाऊ) दगडू

जनम : १ जून, १९५८.

जनम वठकाि : पेड, तालुका-तासराि, वजलहा-सांरली.

वशषिि : अवभयांवरिकी (िेकलडिंर) वडपलटोमा (वसलवहर मेडल प्रापत), डी. वल्. 
(श्ीलंकेतील आंतरराष्ट्रीय कटोलंबटो युवनवहवस्ण्ीने उतककृष्् समाजसेिेबद्दल 
पदिी प्रदान केली.)

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती सुमन.

अपत्े :  एकूण २ (दटोन मुलरे).

व्वसा् : शेती ि उद्यटोर.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : २८१ - वमरज (अनुसूवित जाती), वजलहा-सांरली.

इ्तर मावह्ती : संस्ापक-अधयषि, दास बहुउद्देशीय वशषिण संस्ा, या संस्ेमाफ्कत 
वमरज ये्े आमदार सुरेश (भाऊ) खाडे इंकगलश मेवडयम सकुल सुरु 
केले; आय.ए.एस. ि आय.पी.एस. चया विद्यारयायंना पुसतके ि आव््णक 
मदत; अनेक शैषिवणक संस्ांना संरणक संि वदले; ररीब हटोतकरु 
विद्यारयायंना शालटोपयटोरी सावहतयािे िा्प; जत साखर कारखानयाचया 
माधयमातून दुष्काळात िारा छािणी सुरू केली; अनेक रािात सिखिा्णने 
बटोअरिेल बसविलया; ्टँकरने पाणीपुरिठा केला; जत तालुकयातील इंवदरा 
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आिास यटोजनेंतर्णत अपूण्ण घरांसाठी सिखिा्णने सावहतय पुरविले; शवहद 
जिानांचया कुं्ुवबयांना अ््णसहाययाद्ारे िैयककतक मदत केली; २०१०-
२०१३ सांरली वजलहा अधयषि (ग्ामीण), २०१३-२०१५ महाराष्ट्र प्रदेश 
उपाधयषि, भारतीय जनता पषि; पुर पररकस्तीत पुरग्सतांना तसेि ररीब 
ि वनराधार मवहलांना संसारटोपयटोरी सावहतय वदले; जळीतग्सतांना मदत; 
नैसवर्णक आपदग्सतांना मदत; दीन, दवलत अपंरांना तसेि ररीब रुगणांना 
औषधटोपिारासाठी मदत; संिालक,राजे विजयवसंह डफळे सहकारी साखर 
कारखाना वल. जत; संस्ापक-अधयषि, सुरेश (भाऊ) खाडे िाहतूक  
सहकारी  संस्ा जत, वजलहा सांरली; संस्ापक-अधयषि, जत तालुका 
रवहिाशी संघ मुंबई; संस्ापक-िेअरमन, सुरेश (भाऊ) खाडे नाररी 
सहकारी पत संस्ा मया्ण, मुंबई; १९९९-२००३ जतचया दुष्काळी भाराला 
महैसाळ यटोजनेचया सहावया ्पपयािे ककृष्णा नदीिे पाणी वमळािे यासाठी 
अनेक िेळा धरणे, मटोिवे ि आंदटोलने केली; भूमीसंपादनाबद्दल शेतकऱयांना 
भरपाई वमळिून वदली; रसतयांिा बॅकलॉर भरुन काढला; जत तालुकयािे 
विभाजन करुन निीन उमदी तालुका करािा यासाठीचया आंदटोलनािे 
नेतृति; आश्मशाळा विकासासाठी प्रयतन; जत ये्े जारवतक बँकेचया 
सहाययाने उप वजलहा रुगणालय वहािे यासाठी प्रयतन; जत तालुकयातील 
अनेक शैषिवणक संस्ांना ि वयायामशाळांना आव््णक मदत; मुकबवधर 
विद्यालयास मदत; गलुकटोज मका प्रवक्रया सहकारी उद्यटोर उभारणीसाठी 
प्रयतन; वमरज तालुकयाचया दुष्काळी भाराला महैसाळ यटोजनेिे पाणी 
वमळािे यासाठी प्रयतन; वमरज तालुकयात अनेक वठकाणी समाजमंवदरे 
बांधली; अनेक मंवदरांचया बांधकामासाठी मदत; बेळिंकी ये्ील वसद्धेशिर 
मंवदरात अननछरि बांधून वदले; तालुकयात अनेक रािात बुधदमंवदरे उभी 
केली. वमरज तालुकयातील रसतयांिा अनुशेष भरून काढला, बेळिंकी 
ये्ील ग्ामीण रूगणालयाचया इमारतीसाठी १५ कटो्ी वनधी मंजुरीसाठी 
विशेष प्रयतन; अनेक रांिाचया विकासासाठी भरीि वनधी वमळिुन वदला; 
वमरज तालुकयाचया सिायंरीण विकासासाठी विशेष यटोरदान; २००४-
२००९, २००९-२०१४, २०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; 
सदसय, अंदाज सवमती, पंिायतराज सवमती, अनुसूवित जाती कलयाण 
सवमती ि उपविधान सवमती; २०१५ ते २०१९ अनुसूवित जाती कलयाण 
सवमतीिे सवमती प्रमुख; जून, २०१९ ते ऑक्टोबर, २०१९ सामावजक 
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नयाय ि मदत सहायय खातयािे मंरिी; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र 
विधानसभेिर फेरवनिड.  

परदेश प्रवास : वसंरापूर, मलेवशया ि नेपाळ इतयादीं देशांिा  अभयास दौरा.

छंद : िािन.

पत्ा : दास बंरला, एल.आय.सी. कॉलनी, १०० फू्ी रटोड, विश्ाम बार, सांरली.

   दूरधिनी : वनिास - (०२३३)  २३०१२७७.

   काया्णलय - (०२३३) २२२२४२४,  २२२२५२५.

   मटोबाईल -  ९८५०५०८९८०.

   ई-मेल - sureshkhade1000@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

[२८१ – वमरज, (अनुसूवच्त जा्ती )]

एकूि म्तदार ३,२६,४९४

एकूि वैध म्तदान १,७९,८८४

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) डॉ. सुरेश (भाऊ) दगडू खाडे
९६,३६९

[भारतीय जनता पषि]

(२) श्ी. बाळासाहेब दत्तारिय हटोनमटोरे
६५,९७१

(सिावभमानी पषि)

(३) श्ी.नानासाहेब सदावशि िाघमारे
८,९०२

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) नटो्ा २,७९२

(५) श्ी.सदावशि खाडे
२,५९५

(जनता दल-सेकयुलर)



126 १४ िी महाराष्ट्र विधानसभा सदसयांिा संवषिपत जीिन पररिय

खोडके, श्ीम्ती सुलभा सांज्

जनम : १८ सप्ेंबर, १९६३.

जनम वठकाि : वशराळा, वजलहा अमरािती.

वशषिि : एम.ए.(मराठी), एम.ए.(राजयशासरि).

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पती श्ी.संजय विनायकराि खटोडके.

अपत्े :  एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी).

व्वसा् : सामावजक काय्ण.

पषि : भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस (आय).

म्तदारसांघ : ३८- अमरािती, वजलहा अमरािती.

इ्तर मावह्ती : अधयषिा, सि. प्रविण खटोडके मेमटोररयल ट्रस्, अमरािती; िेअरमन, 
वसधदीविनायक मवहला सहकारी औद्यटोवरक संस्ा, अमरािती,  अधयषिा, 
वसधदीविनायक ग्ाहक भांडार, अमरािती, अधयषिा, वसधदीविनायक 
मवहला सहकारी पतसंस्ा (बितर्) मया्ण., अमरािती; १९९८-२००२ 
अधयषिा, अमरािती वजलहा मवहला सहकारी बँक; संिावलका, महाराष्ट्र 
राजय अब्णन बँक फेडरेशन मया्ण., मुंबई, संिावलका, राजय कन्झयुमस्ण 
फेडरेशन मया्ण., मुंबई; संिावलका, विदभ्ण अब्णन बँकस असटोवसएशन 
नारपूर, संिावलका; विदभ्ण सहकारी वप्र्ींर प्रेस, अमरािती; संिावलका 
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ि २००१-२००२ पवहलया मवहला अधयषिा, महाराष्ट्र राजय सहकारी संघ 
मया्ण., पुणे; २००४-२००९ सदसया, महाराष्ट्र विधानसभा; ऑक्टोबर, 
२०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड.

पत्ा : (१) खटोडके पलॉ्, राडरे नरर, अमरािती वजलहा अमरािती ४४४  ६०१.

   दूरधिनी : वनिास : (०७२१) २६६१२९५.

                काया्णलय : (०७२१) २६६२५३६.

   मटोबाईल :  ९४२३१२३१००.

   ई-मेल :- khodkesulbha@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(३८- अमराव्ती )

एकूि म्तदार ३,४५,७४६

एकूि वैध म्तदान १,७२,७२३

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ीम्ती सुलभा सांज् खोडके
८२,५८१

[भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस]

(२) श्ी. सुवनल पंजाबराि देशमुख 
६४,३१३

(भारतीय जनता पषि)

(३) श्ी. अवलम प्ेल मटो.िावहद
१७,१०३

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) नटो्ा १,९४४

(५) श्ी. मटोहमद एजाज मटोहमद युनुस
१,७९०

(अपषि)
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खोपडे, श्ी. कृष्िा पांचमजी

जनम : ६ माि्ण, १९५९.

जनम वठकाि : नारपूर.

वशषिि : सातिी.

ज्ा्त भाषा : मराठी ि वहंदी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती संधया.

अपत्े : एकूण २ (दटोन मुलरे).

व्वसा् : वयापार. 

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : ५४-नारपूर (पूि्ण), वजलहा नारपूर.

इ्तर मावह्ती : अधयषि, वररनार अब्णन कटो. ऑप. क्रेवड् सटोसाय्ी, सतरंजीपूरा, नारपूर; 
अधयषि, तेली समाज संताजी मठ, सतरंजीपूरा; १९८७-९२ सदसय, काँग्ेस 
कमे्ी, नारपूर शहर; १९९२ पासून भारतीय जनता पषिािे काय्ण; १९९२-
२००३  अधयषि, पूि्ण नारपूर भाजपा-युिा मटोिा्ण शहर सविि; भाजप 
युिा मटोिा्ण;  १९९२ ते २०१२ नररसेिक, १९९५-१९९६ उपमहापौर, 
१९९८-१९९९ प्रभारी सदसय, महापौर पररषद; २००८-२००९ अधयषि, 
स्ायी सवमती, महानररपावलका, नारपूर; २००८-२००९ विशिसत, 
नारपूर सुधार प्रनयास; २००९-२०१४, २०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र 
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विधानसभा; विधान मंडळाचया विशेष हकक सवमती, साि्णजवनक उपक्रम 
सवमती ि रटोजरार हमी यटोजना सवमतीिे सदसय; ऑक्टोबर, २०१९ मधये 
महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड.

छंद : सामावजक ि राजकीय काय्ण.

पत्ा : (१) सतरंजीपूरा, सुभाष पुतळा, तेलीपूरा, हनुमान मंवदर जिळ, नारपूर-  
४४०००८.

     दूरधिनी -  काया्णलय :  ०७१२ - २७६७६३८.

               वनिास : ०७१२ -  २७६७६३७.

      भ्रमण :   ९३७३११८९७९;  ८८८८८८३०३६.

      ई-मेल - krishna.khopde59@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(५४-नागपूर-पूव्य )

एकूि म्तदार ३,७१,९६७

एकूि वैध म्तदान १,९८,६४१

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. कृष्िा पांचमजी खोपडे
१,०३,९९२

[भारतीय जनता पषि]

(२) श्ी. पुरुषटोत्तम हजारे
७९,९७५

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(३) श्ी. सारर लटोखंडे 
५,२८४

(बहुजन समाज पा्णी)

(४) श्ी. मंरलमुतणी सटोनकुसारे 
४,३३८

(िंवित बहुजन आघाडी)

(५) नटो्ा ३,४६०
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खोसकर, श्ी. वहरामि वभका

जनम : १ जून, १९६३.

जनम वठकाि : नाईकिाडी, तालुका-वजलहा-नावशक.

वशषिि : वतसरी.

ज्ा्त भाषा : मराठी ि वहंदी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती मैनाबाई.

अपत्े : एकूण ६ (दटोन मुलरे ि िार मुली)

व्वसा् : शेती

पषि : भारतीय राष्ट्रीय काँग्स (आय).

म्तदारसांघ : १२७ - इरतपूरी (अनुसुवित जमाती), वजलहा- नावशक.

इ्तर मावह्ती : १९९७-२००२ उपसभापती, पंिायत सवमती; सन २००२ ि २०१७, 
सदसय ि सन २००२-२००४ सभापती, समाजकलयाण सवमती, 
वजलहापररषद, नावशक; सन २०१२ - मधये महाराष्ट्र शासन आवदिासी 
सेिक पुरसकाराने सनमावनत; ऑक्टोबर २०१९ मधये महाराष्ट्र विधान 
सभेिर वनिड.

छंद : सामावजक काय्ण.

पत्ा : (१) मु. नाईकिाडी, पटो. िडरांि, तालुका वजलहा  नावशक.
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   (२) बी.जे-३० ठककर बाजार निीन सी.बी.एस. जिळ,  नावशक  
४२२००१.       

           दूरधिनी  :- काया्णलय - (०२५३) २३११९५६.

           मटोबाईल  :- ९४२३९६२५७७.

           ई-मेल    :- khoskarhiraman@gmail.com  

वनवडिूक वनकाल

[१२७ – इग्तपूरी, (अनुसुवच्त जमा्ती)]

एकूि म्तदार २,५९,८०९

एकूि वैध म्तदान १,६७,२८९

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. वहरामि वभका खोसकर
८६,५६१ 

[भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस]

(२) श्ीमती वनम्णला रावित
५५,००६

(वशिसेना)

(३) श्ी. लकीभाऊ जाधि
९,९७५

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) श्ी. यटोरेश शेिरे
६,५६६

(महाराष्ट्र निवनमा्णण सेना)

(५) नटो्ा ३,०५९
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गजबे, श्ी. कृष्िा दामाजी

जनम : २१ जुलै, १९६८.

जनम वठकाि : पटो्राि, तालुका-देसाईरंज, वजलहा-रडविरटोली.

वशषिि : बी.ए.

ज्ा्त भाषा : मराठी,वहंदी ि इंग्जी. 

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती विद्या.

अपत्े :  एकूण १ (एक मुलरा).

व्वसा् : शेती.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : ६७- आरमटोरी (अनुसूवित जमाती), वजलहा - रडविरटोली.

इ्तर मावह्ती : २०१०-२०१५ सदसय, ग्ामपंिायत पटो्राि (विवहरराि), तालुका 
िडसा, वजलहा रडविरटोली; आवदिासी बांधिांचया विकासासाठी विशेष 
यटोरदान; २०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; सदसय, पंिायत 
राज सवमती; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधान सभेिर फेरवनिड.

छंद : िािन, लेखन ि समाजकाय्ण.

पत्ा : मु.पटो्रांि, पटो. विवहररांि, तालुका देसाईरंज, वजलहा रडविरटोली 
४४१२०७.

   मटोबाईल -  ९७६५२३९९४२.

   ई- मेल krushnagajbe@gmail.com
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वनवडिूक वनकाल

(६७-आरमोरी (अनुसूवच्त जमा्ती))

एकूि म्तदार २,५३,३४९

एकूि वैध म्तदान १,८१,२७१

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. कृष्िा दामाजी गजबे
७५,०७७

[भारतीय जनता पषि]

(२) श्ी. आनंदराि रेडाम
५३,४१०

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(३) श्ी. सुरेंद्रवसंर िंडेल
२५,०२७
(अपषि)

(४) श्ी. रमेश कटोरिा
७,५६५

(िंवित बहुजन आघाडी)

(५) नटो्ा ३,६५०
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गडाख, श्ी. शांकरराव ्शवां्तराव

जनम : २९ मे, १९७०

जनम वठकाि : िळण, तालुका राहुरी, वजलहा अहमदनरर.

वशषिि : बी.कॉम.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहनदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििाहीत, पतनी श्ीमती सुवनता.

अपत्े : एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी). 

व्वसा् : शेती.

पषि : क्रांतीकारी शेतकरी पषि.

म्तदारसांघ : २२१-नेिासा, वजलहा अहमदनरर.

इ्तर मावह्ती : विशिसत, मुळा एजयुकेशन सटोसाय्ी, सटोनई या संस्ेद्ारे डी.एड., 
बी.एड., फाम्णसी, ॲवग्कलिर कॉलेज, डें्ल कॉलेज सुरू केले; 
२००७ संिालक ि २००८ अधयषि, अहमदनरर वजलहा मधयितणी 
सहकारी बँक, वल.; १९९४-२००५ िेअरमन, मुळा सहकारी साखर 
कारखाना, सटोनई; संस्ापक, मुळा बाजार (मुळा मधयितणी सहकारी 
ग्ाहक संस्ा वल., सटोनई); संस्ापक, नेिासा तालुका सहकारी दूध 
संघ ि मुळा सहकारी बँक वल., सटोनई; मवहला बित र्ािी िळिळ 
अवधक वयापक ि प्रवशषिीत करणयाकडे भर, तयासाठी सितंरि सेल सुरू 



 १४ िी महाराष्ट्र विधानसभा सदसयांिा संवषिपत जीिन पररिय 135

केला; मतदार नोंदणी ि ओळखपरि अवभयानािे आयटोजन; मारास 
िरणीय सेलचया माधयमातून रटोरररीब, दाररद्र्य रेषेखालील वयकती तसेि 
वनराधारांना शासकीय यटोजनांिा लाभ वमळिून देणयािा प्रयतन; यशिंत 
सामावजक प्रवतष्ठान सटोनईचया माधयमातून आरटोगय तपासणी वशवबरे तसेि 
राजयसतरीय ककृषी प्रदश्णनािे आयटोजन; नटोवहेंबर, २००६ मधये खुलताबाद 
ये्े युिक प्रवशषिण वशवबरािे आयटोजन; राष्ट्रिादी काँग्ेस सभासद नोंदणी 
अवभयानािे आयटोजन; नेिासा तालुका पंिायत सवमती, उचितम ककृषी 
उतपनन बाजार सवमती, तालुका खरेदी-विक्री संघाचया कामात पुढाकार; 
२००९-२०१४ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; ऑक्टोबर, २०१९ मधये 
महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड; जानेिारी, २०२० पासून मृद ि 
जलसंधारण खातयािे मंरिी

परदेश प्रवास : कसितझ्णलँड, जम्णन, इवजपत ि इंगलंड इतयादी देशांिा अभयास दौरा.

छंद : िािन

पत्ा : (१) मु.पटो. सटोनई, तालुका नेिासा, वजलहा अहमदनरर. 

   (२) १६ सुरुिी,मंरिालय समटोर, जरनना् भटोसले मार्ण, मुंबई 

                    ४०००३२.

   दूरधिनी :- काया्णलय - (०२४२७) २३१३०३ ते ०५, (०२२) 
२२८६३७१८,   २२८४३६२३.

                              (०२२) २२०२०२३९  (०२२) २२०२०२४९.

   मटोबाईल    :- ९८२२४३७९९९.

   ई-मेल      :- mulassk@yahoo.com.in.
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वनवडिूक वनकाल

(२२१-नेवासा)

एकूि म्तदार २,६३,१५८

एकूि वैध म्तदान २,११,५८२

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. शांकरराव ्शवां्तराव गडाख
१,१६,९४३

[क्रांतीकारी शेतकरी पषि]

(२) श्ी. बाळासाहेब मुरकु्े
८६,२८०

(भारतीय जनता पषि)

(३) श्ी. विष्णु कारभारी
२,०४६

(आंबेडकर राई् पा्णी ऑफ इंवडया)

(४) श्ी. शवशकांत म्कर
१,२१४

(िंवित बहुजन आघाडी)

(५) श्ी. विशाल रडाख
९८१

(अपषि)
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गाडगीळ, श्ी. धनांज् उफ्फ सुधीरदादा हरी

जनम : ४ एवप्रल, १९५३.

जनम वठकाि : सांरली.

वशषिि : बी.कॉम.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी. 

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती मंवजरी.

अपत्े :  एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी).

व्वसा् : वयापार.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : २८२ - सांरली, वजलहा - सांरली.

इ्तर मावह्ती : अधयषि, अंजली फाऊंडेशन, सांरली; उपाधयषि, महाराष्ट्र ्ेककनकल 
एजयुकेशन सटोसाय्ी, पुणे; अधयषि, जयंती िासुदेि ट्रस्, सांरली, या 
संस्ेमाफ्कत ररीब ररजू विद्यारया्णना मदत, ररीब रुगणांना मदत, विविध 
क्रीडा सप्णधांिे आयटोजन; अधयषि, सम््ण वयायाम मंडळ, सांरली; अधयषि, 
विद्या्णी सहाय मंडळ; अधयषि, अना् विद्या्णीरृह, सांरली; अधयषि, 
विद्या्णी सहाययक मंडळ; उपाधयषि, महाराष्ट्र ्ेककनकल एजयुकेशन 
सटोसाय्ी, पुणे (MTES); २००६-२०१४ अधयषि, सांरली वजलहा 
श्ल बॅडवमं्न असटोवसएशन; कै.पुरुषटोत्तम नारायण राडरीळ सराफा 



138 १४ िी महाराष्ट्र विधानसभा सदसयांिा संवषिपत जीिन पररिय

आवण जिेलस्ण (स्ापना १८३२) ५० िषवे पेढीत काय्णरत, १० विविध 
शहरात शाखा सुरु केलया; या संस्ेमाफ्कत अनेक सामावजक, शैषिवणक ि 
सांसककृवतक काय्णक्रमांिे आयटोजन करणाऱया सेिाभािी  संस्ांना सि्णत्तटोपरी 
मदत ि सहकाय्ण; उपाधयषि, सहकार भारती; १९८९-१९९८ संिालक, 
सांरली अब्णन बँक वल.; २००९-२०१२ सांरली शहर अधयषि, भारतीय 
जनता पषि; २०१२-२०१४ काय्णकारणी सदसय, महाराष्ट्र प्रदेश, भारतीय 
जनता पषि; उपाधयषि, भारतीय जनता पषि प्रदेश वयापारी आघाडी, मुंबई; 
२०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; सदसय, अंदाज सवमती, 
आशिासन सवमती; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर 
फेरवनिड.

परदेश प्रवास : युरटोप, अमेररका इतयादी देशांिा दौरा.

छंद : संरीत, प्रिास, खेळ ि सामावजक काय्ण.

पत्ा : १/४४  ‘रणराज प्रासाद’ अपा््डमें्, राजिाडा िसाहत, सांरली -  
४१६४१६.

   दूरधिनी :-   वनिास -   ( ०२३३) २३७२६८१. 

   काया्णलय :-  ( ०२३३) २३०४४४४, २३०४९४९.

   मटोबाईल :-    ९८२३१५९९५९.

   ई-मेल :- siddharthgadgil@gmail.com

           mlagadgil@gmail.com
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वनवडिूक वनकाल

(२८२ -साांगली)

एकूि म्तदार ३,२४,१९७

एकूि वैध म्तदान १,८८,६८३

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१)
श्ी. धनांज् ऊफ्फ सुधीरदादा हरी 
गाडगीळ

९३,६३६
[भारतीय जनता पषि]

(२) श्ी. पृरिीराज पा्ील
८६,६९७ 

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(३) नटो्ा २,४४८

(४) श्ी. शेखर माने
१,७३९

(अपषि)

(५) श्ी.सुरेश सारतीकर
१,३०१

(बहुजन समाज पा्णी)
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गा्कवाड, श्ी. गिप्त काळू

जनम : १३ जून, १९६८.

जनम वठकाि : वतसरांि, तालुका-कलयाण, वजलहा- ठाणे.

वशषिि : आठिी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी. 

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती सुलभा.

अपत्े : एकूण ३ (दटोन मुलरे ि एक मुलरी).

व्वसा् : उद्यटोर ि वयापार.

पषि :  भासतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : १४२ - कलयाण पूि्ण, वजलहा- ठाणे.

इ्तर मावह्ती : सललारार, साि्णजवनक वशिजयंती उतसि सवमती; सविि, वतसाई वशषिण 
प्रसारक मंडळ, कलयाण; उपाधयषि, श्ी वतसाई नाररीक सहकारी पतपेढी; 
अधयषि, श्ी वतसाई प्रवतष्ठान, कलयाण; अधयषि, कलयाण तालुका शरीर 
सौष्ठि संघ्ना; अधयषि, वहंदू नि िष्ण सिारत यारिा सवमती; अधयषि, 
ठाणे वजलहा सहकारी क्रीडा मंडळ; अधयषि, ठाणे वजलहा फु्बॉल 
असटोवसएशन; वजलहासतरीय शरीर सौष्ठि सपधा्ण ि वक्रके् सपधायंिे 
आयटोजन; आव््णक दुब्णल घ्कातील कु्ुिंबीयांना तसेि ररीब ि ररजू 
विद्यारयायंना मदत; रकतदान ि आरटोगय वशबीरांिे आयटोजन; िंजारी समाज 
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संघ्ीत करणयासाठी विशेष प्रयतन; पुरग्सतांना मदत;  विविध शैषिवणक, 
सामावजक ि सांसककृवतक काय्णक्रमांिे आयटोजन; कलयाणमधील सकायिॉक 
हटोणयासाठी प्रयतन केले; ररजू नारररकांना सि्णतटोपरी सहायय, ररीब 
हटोतकरु विद्यारयायंना सहायय; उललेखनीय अशा समाजकाया्णिी दखल 
घेऊन  २००८  मधये   वदललीचया    ‘ररडरा’ या आंतरराष्ट्रीय संस्ेकडून 
‘वबझनेस वलडरवशप’ पुरसकार; वदललीचया ऑल इंवडया अवििस्ण 
फांऊडेशन या संस्ेकडून ‘राजीि रांधी एकता पुरसकार’; कलयाण 
पूिवेतील साि्णजवनक वशिजयंती उतसि सवमतीचयाितीने ‘वशिकलयाण’ 
पुरसकाराने सनमावनत; सापतावहक मंरिालय िाता्ण या सापतावहक िृत्तपरिाने 
‘समाजभूषण’ पुरसकाराने सनमावनत; २००९-२०१४, २०१४-२०१९ 
सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधान 
सभेिर फेरवनिड.

परदेश प्रवास : ऑसट्रेवलया, िीन, दुबई, युरटोप, ्कणी, जम्णनी, ्ायलंड इतयादीं देशांिा 
अभयास  दौरा.

छंद : समाजसेिा, वयायाम, खेळ, शेती ि शेतीपुरक वयिसाय.

पत्ा : (१) िैभि वनिास, रटोरषिना् मंवदरामारे, पुनावलंक रटोड, वतसरांि नाका, 
कलयाण (पुि्ण), वजलहा ठाणे.

   (२) वतसाई हाऊस, दुसरा माळा, पुनावलंक रटोड, वतसरांि नाका, 
कलयाण (पुि्ण), वजलहा ठाणे.

   दूरधिनी    :- काया्णलय   :- ( ०२५१) २३५१००१.

   मटोबाईल    :- ९०२९९९९९९९.

   ई-मेल      :-ganpatgaikwad9@gmail.com.
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वनवडिूक वनकाल

(१४२ – कल्ाि-पूव्य)

एकूि म्तदार ३,४५,८०२

एकूि वैध म्तदान १,५१,०६२

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. गिप्त काळू गा्कवाड
६०,३३२

[भारतीय जनता पषि]

(२) श्ी. धनंजय बोंद्रे (आबा)
४८,०७५
(अपषि)

(३) श्ी. प्रकाश तरे
१६,७५७

(राष्ट्रिादी कॉग्ेस पषि)

(४) श्ीमती अकशिनी ्टोरात-धुमाळ
१२,८९९

(िंवित बहुजन आघाडी)

(५) नटो्ा ३,६९०
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गा्कवाड, प्रा. वषा्य एकना्

जनम : ३ फेरिुिारी, १९७५.

जनम वठकाि : मुंबई.

वशषिि : एम.एस् सी. (रवणत), बी.एड्.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी. 

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पती श्ी. राजु बाबू रटोडसे.

व्वसा् : सामावजक काय्ण.

पषि : भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस (आय).

म्तदारसांघ : १७८-धारािी (अनुसूवित जाती), वजलहा - मुंबई शहर.

इ्तर मावह्ती : अधयषिा, वनम्णल मवहला मारासिरणीय औद्यटोवरक सहकारी संस्ा, 
विक्रटोळी, मुंबई; अधयषिा, रयत महासंघ ि अभय वशषिण केंद्र, या संस्ांचया 
माधयमातून शैषिवणक ि सामावजक उपक्रम सुरु केले; काय्णकारी सवमती 
सदसया, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्ेस कवम्ी; २००४-२००९, २००९-२०१४, 
२०१४-२०१९ सदसया, महाराष्ट्र विधानसभा; २००४-२००८ सदसया, 
ि २००८-२००९ सवमती प्रमुख, मवहलांिे हकक ि कलयाण सवमती; 
राष्ट्रकुल संसदीय मंडळ महाराष्ट्र शाखेतफके सन २००६-२००७ िा तसेि 
सन २०१६- २०१७ िा महाराष्ट्र विधानसभेतील “उतककृष्् संसदप्ु” 
पुरसकार प्रापत; लटोकमत समुहातफके “आदश्ण लटोकप्रवतवनधी” पुरसकाराने 
सनमानीत ७ नटोवहेंबर, २००९ ते १० नटोवहेंबर, २०१० िैद्यकीय वशषिण, 
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उचि ि तंरि वशषिण, पय्ण्न ि विशेष सहायय खातयाचया राजयमंरिी; ११ 
नटोवहेंबर, २०१० ते २६ सप्ेंबर, २०१४ मवहला ि बालविकास खातयाचया 
मंरिी; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड; जानेिारी, 
२०२० पासून शालेय वशषिण खातयाचया मंरिी.

परदेश प्रवास : अमेररकेचया अधयषिांचया वनिडणूकीिी पहाणी करणयासाठी वनयुकत 
केलेलया प्रवतवनधी मंडळात सहभार; २००८ मधये राष्ट्रकुल संसदीय 
मंडळ, महाराष्ट्र शाखेतफके अमेररकेचया अभयास दौऱयात सहभार; २००९ 
मधये ऑसट्रेवलया, नयुवझलंड ि वसंरापूर इतयादी देशांिा अभयास दौरा.

छंद : िािन ि सामावजक काय्ण.

पत्ा : (१) इमारत क्रमांक एि - १०, फलॅ् नं. ७०१, आनंद कटो-ऑप. हौवसंर      
सटोसाय्ी, प्रवतषिानरर, सायन (पूि्ण)., मुंबई -  ४०० ०२२.

   (२) बंरला नं.ब-४, मादाम कामा मार्ण, मंरिालयासमटोर,

    मुंबई- ४०० ०३२.

   मटोबाईल - ७७३८२२३३४५ / ९८७०७२७५४०.

   दूरधिनी काया्णलय- (०२२) २२८४२७९१, २२८४२७२०.

   ई-मेल - gaikwad.varsha3@gmail.com.       
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वनवडिूक वनकाल

[१७८-धारावी, (अनुसूवच्त जा्ती) ]

एकूि म्तदार  २,५०,२७१

एकूि वैध म्तदान १,१९,०७७

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) प्रा. वषा्य एकना् गा्कवाड
५३,९५४

[भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस]

(२) श्ी. आवशष मटोरे
४२,१३०

(वशिसेना)

(३) श्ी. मनटोज संसारे
१३,०१९

(अवखल भारतीय मजवलस - ए - 
इत्तेहादूल मुकसलमीन)

(४) श्ी. संदीप किाडे
४,०६२

(महाराष्ट्र निवनमा्णण सेना)

(५) श्ीमती अवनता रौतम
१,८७०

(बहुजन समाजिादी पा्णी)
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गा्कवाड, श्ी. सांज् रामभाऊ

जनम : १ जुलै,१९६७.

जनम वठकाि : बुलडाणा.

वशषिि : एस.एस.सी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहनदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती पुजा.

अपत्े : एकूण ३ (दटोन मुलरे ि एक मुलरी).

व्वसा् : शेती.

पषि : वशिसेना.

म्तदारसांघ : २२- बुलडाणा, वजलहा बुलडाणा

इ्तर मावह्ती : अधयषि, महाराष्ट्र ऑ्टोयुवनयन; संिालक, ककृषी उतपनन बाजार सवमती, 
बुलडाणा; वशिसेना विभारप्रमुख, बुलडाणा वजलहा, उप वजलहाप्रमुख;  
१९९१-२०१९ नररसेिक, िार िेळा उपाधयषि, तीन िेळा सभापती, 
बांधकाम सवमती, नररपावलका, बुलडाणा; आँक्टोबर, २०१९ मधये 
महाराष्ट्र विधान सभेिर वनिड.

छंद : वक्रके्, कुसती, ि कबड्ी.

पत्ा : वशिाजी नरर, हनुमान मंवदरा जिळ, जुना राि, बुलडाणा ४४३००१.
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    दूरधिनी    :- काया्णलय - ( ०७२६२) २४३१३२

   मटोबाईल    :- ९८८१२३४२३४

   ई-मेल      :- sanjaygaikwad2019@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(२२-बुलडािा )

एकूि म्तदार  ३,०६,२७२

एकूि वैध म्तदान १,७९,१९८

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. सांज् रामभाऊ गा्कवाड
६७,७८५

[वशिसेना]

(२) श्ी. विजय वशंदे 
४१,७१०

(िंवित बहुजन आघाडी)

(३) श्ी. हष्णिध्णन सपकाळ
३१,३१६

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(४) श्ी. यटोरेद्र रटोडे 
२९,९४३
(अपषि)

(५) श्ी. मटोहमद खवलक
३,७९२

(ऑल इंवडया मजवलस-ए-इत्तेहादुल 
मुकसलमीन)

(एम.आय.एम.)
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गावव्त, श्ीम्ती मांजुळा ्तुळशीराम

जनम : १ जून, १९६३.

जनम वठकाि : कुडशी, तालुका साक्री,वजलहा धुळे़

वशषिि : बी. कॉम.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहनदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पती श्ी. तुळशीराम बुधा रावित.

अपत्े : एकूण २ (दटोन मुलरे).

व्वसा् : शेती ि वयापार.

पषि : अपषि.

म्तदारसांघ : ५ - साक्री (अनुसूवित जमाती), वजलहा- धुळे.

इ्तर मावह्ती : १९८७-९५ विजया बँकेत नटोकरी; १९९६ पासून संिावलका, मंजुश्ी रॅस 
एजनसी, धुळे; २००१-२००५ संिावलका, वदनदयाळ उपाधयाय आवदिासी 
सहकारी सुतवररणी, उदयनरर-वपंपळनेर; खानदेश फेस्ीिलिे आयटोजन; 
आवदिासी कला, िाद्य ि नृतय प्कांिे संिलन; एवप्रल, २०१४ मधये 
आवदिासी रररब समाजातील १००१ सामुवहक वििाह सटोहळयािे 
आयटोजन; आवदिासी ररीब ररजू विद्यारयायंना मदत; २००८ -२०१३ 
नररसेविका, जून, २०११ ते वडसेंबर, २०१३ महापौर, महानररपावलका, 
धुळे; उललेखनीय सामावजक काया्णबद्दल नावशक विभारीय उद्यटोजकता 
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पुरसकाराने सनमावनत; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर 
वनिड.

छंद : सामावजक काय्ण, रुगणसेिा ि सांसककृवतक काय्णक्रमांिे आयटोजन. 

पत्ा : (१) घर क्र.६१, मुककाम-पदुबारे, पटोस्-कुडाशी, तालुका-साक्री, 
वजलहा-धुळे- ४२४३०६.

   (२) ७, श्ी तुलसी वनिास, वशतल कॉलनी, साक्री रटोड,  धुळे- 
४२४३०१.

   दूरधिनी    :- वनिास-  (०२५६२)  २७६४१३.

                   काया्णलय- (०२५६२)  २७९०३८.

   मटोबाईल    :-  ९४२३९७९३३७, ९४२२७७१७३८.

   ई-मेल      :- tbgavit@gmail.com.

वनवडिूक वनकाल

[५ – साक्री (अनुसूवच्त जमा्ती )]

एकूि म्तदार  ३,४२,९९२

एकूि वैध म्तदान २,०८,०९८

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ीम्ती मांजुळा ्तुळशीराम गावव्त
७६,१६६

[अपषि]

(२) श्ी. मटोहन सुय्णिंशी
६८,९०१

(भारतीय जनता पषि)

(३) श्ी. धनाजी अवहरे
२५,३०२

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(४) श्ी. यशिंत मलािे
१४,०३२

(िंवित बहुजन आघाडी)

(५) श्ी. राजकुमार सटोनािणे 
९,५०८

(अपषि)
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गावव्त, डॉ. ववज्कुमार कृष्िराव

जनम : १५ ऑरस्, १९५५.

जनम वठकाि : लटोभाणी, तालुका-तळटोदा, वजलहा-नंदुरबार.

वशषिि : एम,बी.बी.एस., एम.डी.(मेवडसीन).

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी, इंग्जी, वभल ि अवहराणी. 

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती कुमुवदनी.

अपत्े :  एकूण २ (दटोन मुली).

व्वसा् : िैद्यकीय ि शेती.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : ३ - नंदुरबार (अनुसूवित जमाती), वजलहा-नंदुरबार.

इ्तर मावह्ती : १९९३ पासून अधयषि, देिमटोररा वशषिण संस्ा, न्ािद; ररीब विद्यारयायंना 
मदत; आरटोगयविषयी जारृती वशबीरािे आयटोजन; मराठिाडा विद्यापीठाचया 
पुरुष ि मवहला संघािे प्रवशषिक; अवखल भारतीय कबड्ी ि बॉसके्बॉल 
संघाचया वनिड सवमतीिर काय्ण; विविध खेळांचया आंतरविद्यापीठ 
संघािे प्रवतवनधीति; १९८८ अधयषि, आवदिासी क्रीडा मंडळ, न्ािद; 
मराठिाडा विद्यापीठ ऑवफसस्ण कवम्ी ि िैद्यकीय वशषिक वनिड 
सवमतीिे सदसय; नंदुरबार वजलहा वनवम्णतीसाठी विशेष प्रयतन; सामावजक 
संस्ामाफ्कत ि आवदिासी विकास प्रकलपांमाफ्कत आवदिासींचया अडिणी 
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सटोडविणयासाठी प्रयतनरत; नंदुरबार वजलहा क्रीडा संकुल वनमा्णण करुन 
खेळाडूिंना प्रटोतसाहन वदले; १९८५ सललारार, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
िैद्यकीय विद्या्णी संघ्ना; सललारार, आवदिासी विकास संघ्ना; 
१९८५ उपाधयषि, मारासिरणीय डॉक्र संघ्ना, औरंराबाद; १९९९-
२०१४ राष्ट्रिादी काँग्ेस पषिािे काय्ण; माि्ण, २०१४ पासून भारतीय जनता 
पषिािे काय्ण; १९९५-१९९९, १९९९-२००४, २००४-२००९, २००९-
२०१४, २०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा;  माि्ण, १९९७ ते  
जुलै, १९९९  साि्णजवनक  आरटोगय,  िैद्यकीय वशषिण ि औषधी द्रवये 
आवण कु्ुिंब कलयाण खातयािे राजयमंरिी; माि्ण, २००१ ते जुलै, २००२ 
सामानय प्रशासन, समाजकलयाण, दारुबंदी प्रिारकाय्ण खातयािे राजयमंरिी; 
जुलै, २००२ ते जुलै, २००४ सामानय प्रशासन, मावहती ि जनसंपक्क ि 
वयसनमुकती काय्ण खातयािे राजयमंरिी; जुलै, २००४ ते ऑक्टोबर, २००४ 
सामानय प्रशासन, मावहती ि जनसंपक्क, आवदिासी विकास, सामावजक 
नयाय, भ्कया विमुकत जाती ि इतर मारासिर्ण कलयाण ि राजवशष््ािार 
यासह (ऑरस्, २००४ पासून वयसनमुकत काय्ण) खातयािे राजयमंरिी; 
नटोवहेंबर, २००४ ते ऑक्टोबर २००९ आवदिासी विकास खातयािे मंरिी; 
नटोवहेंबर, २००९ ते १९ माि्ण, २०१४ िैद्यकीय वशषिण, फलटोतपादन ि 
पय्ण्न (२००९-२०११) खातयािे मंरिी; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र 
विधानसभेिर फेरवनिड.

छंद : कबड्ी, मैदानी खेळ, बासके्बॉल ि खटो-खटो.

पत्ा : (१) विरल विहार कॉलनी,खटोडाईमाता रटोड, नंदुरबार, वजलहा नंदुरबार 
४२५ ४१२.

   (२) मु.पटो.न्ािद, तालुका नंदुरबार,वजलहा नंदुरबार

   दूरधिनी : काया्णलय (०२५६४) २२०७७७,

   वनिास (०२५६४) २२३०६१.

   मटोबाईल:  ८८८८७२२३१४.

   ई - मेल: drvkgavitrdb@gmail.com.
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वनवडिूक वनकाल

(३ - नांदुरबार (अनुसूवच्त जमा्ती ))

एकूि म्तदार  ३,३९,०९८

एकूि वैध म्तदान १,८८,४८९

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) डॉ. ववज्कुमार कृष्िराव गावव्त
१,२१,६०५

[भारतीय जनता पषि]

(२) श्ी. उदयवसंर पडिी
५१,२०९

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(३) श्ीमती.वदपा िळिी
६,७३४

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) नटो्ा ३,५२९

(५) श्ी. आनंदा कटोळी
२,०४७

(अपषि)
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गुट्े, श्ी. रतनाकर माविकराव

जनम : १२ ऑरस्, १९५८.

जनम वठकाि : दैठणा (घा्),तालुका - परळी िैजना्, वजलहा - बीड.

वशषिि : नििी.

ज्ा्त भाषा : मराठी ि वहंदी. 

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती सुदामती.

अपत्े :  एकूण ३ (दटोन मुलरे ि एक मुलरी)

व्वसा् : उद्यटोर ि शेती.

पषि : राष्ट्रीय समाज पषि.

म्तदारसांघ : ९७-रंराखेड, वजलहा - परभणी.

इ्तर मावह्ती : सन २०१२ पासून संस्ापक-अधयषि, रंराखेड  मल्ीस्े् कटो - ऑप. 
क्रेवड् सटोसाय्ी, मया्ण.; ररजु  रूगणांना मदत; रकतदान, वशबीरांिे 
आयटोजन; सन २०१५ मधये राजयसतरीय भजन सपधवेिे आयटोजन; 
दुष्काळी भारात सिखिा्णने १०० बटोअर िेल घेतलया तसेि ्टँकरद्ारे 
पाणी िा्प केले; परळी िैजना् ये्े डॉ. बाबासाहेि आंबेडकर यांिा 
पुतळा उभा केला; संत जनाबाई मंवदराचया कळसािे काम पूण्ण केले; 
रंराखेड तालुकयात १५१ बंधारे बांधून पूण्ण केली; अनेक िषा्णपासून 
संत सटोपानकाका पुणयवत्ी वनवमत्त महाप्रसादािे आयटोजन; श्ीलंकेतील 
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कटोलंबीया विद्यापीठाकडुन Outstanding Work in The Field 
Of Social Work या विषयात डॉक्रे् वमळाली; मराठिाडा भूषण 
वमरि रौरि पुरसकाराने सनमावनत; सन २००४ मधये Great Achiever 
Of Industrial Excellence Award; २००४  मधये Life time 
Udog Achivement Award; सन २००५ मधये Excellence 
Award ि सन २००८ मधये  NCCL Award ने सनमावनत; ऑक्टोबर, 
२०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर वनिड.

परदेश प्रवास : अमेररका, ऑसट्रेवलया, साऊ् आवफ्का, नयुवझलंड, लंडन, जम्णनी, 
जापान, इंडटोनेवसया, विन, ्ायलंड, आम्णसडॅम, इ्ली, मॅनमार, नयुयाक्क, 
पॅरीस, झुरीक, श्ीलंका, वसंरापुर  ि दुबई इतयादी देशांिा अभयास दौरा.

छंद  सामावजक का््य

पत्ा : (१) राम-वसता सदन, कटोद्री रटोड, जनाबाई नरर, रंराखेड, वजलहा - 
परभणी.

   (२) फलॅ् क्रमांक ७२,७ िा मजला,

   १५/अ,सारर तरंर, सी-फेस, मुंबई ४०००३०.

        मटोबाईल :- ९९२३९३३३३३.

        दुरधिनी :- (काया्णलय) (०२४५३) २२११९८.

        ई - मेल :-mlaratnakargutte2019@gmail.com
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वनवडिूक वनकाल

(९७-गांगाखेड)

एकूि म्तदार  ३,८९,४२१

एकूि वैध म्तदान २,६९,९१८

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. रतनाकर माविकराव गुट्े
८१,१६९

[राष्ट्रीय समाज पषि]

(२) श्ी. विशाल कदम
६३,१११

(वशिसेना)

(३) श्ी. वसताराम घनदा्
५२,२४७
(अपषि)

(४) श्ीमती करुणाबाई कुंदरीर
२८,८३७

(िंवित बहुजन आघाडी)

(५) श्ी. संतटोष मुरुकु्े
२२,९५५
(अपषि)
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गोगावले, श्ी. भर्तशेठ मारु्ती

जनम : १ जून, १९६३.

जनम वठकाि : वपंपळिाडी, तालुका-महाड, वजलहा-रायरड.

वशषिि : नििी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती सुषमा.

अपत्े :  एकूण ४ (एक मुलरा ि तीन मुली).

व्वसा् : शेती.

पषि : वशिसेना.

म्तदारसांघ : १९४ - महाड, वजलहा-रायरड.

इ्तर मावह्ती : संस्ापक, वशिाई नाररी सहकारी पतसंस्ा, महाड; सललारार, महाड 
तालुका नायक मराठा समाज संघ्ना; आरटोगय तपासणी वशबीर ि रकतदान 
वशबीरांिे आयटोजन; आपद्ग्सतांना मदत काय्ण, २००५-२००६ उप वजलहा 
प्रमुख, २००६-०७ वशिसेना रायरड वजलहा प्रमुख; १९९०-९२ सरपंि, 
ग्ामपंिायत, वपंपळिाडी; १९९२-९६ सदसय, पंिायत सवमती, महाड; 
१९९६-२००१ सदसय ि सभापती, ककृषी ि पशुसंिध्णन सवमती ि २००६ 
ते २००९ सभापती, अ््ण ि बांधकाम सवमती, वजलहा पररषद, रायरड; 
२००९-२०१४, २०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; ऑक्टोबर, 
२०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड.



 १४ िी महाराष्ट्र विधानसभा सदसयांिा संवषिपत जीिन पररिय 157

छंद : िािन ि खेळ.

पत्ा : (१) मु.ढाळकाठी, पटो.वबरिाडी, तालुका महाड, वजलहा रायरड.

   दूरधिनी - ( ०२१४५) २५००८८.

   मटोबाईल -  ९४२२०९५८८९,  ९२७०१३४९४७.

   ई- मेल - bharatsethgogavle@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(१९४ - महाड)

एकूि म्तदार  २,८४,८४२

एकूि वैध म्तदान १,९०,९००

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. भर्तशेठ मारु्ती गोगावले
१,०२,२७३
[वशिसेना]

(२) श्ी. मावणकराि जरताप
८०,६८९

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(३) श्ी. देिेंद्र रायकिाड
२,२३८

(महाराष्ट्र निवनमा्णण सेना)

(४) नटो्ा २,०८२

(५) श्ी. संजय घार
१,२१२

(िंवित बहुजन आघाडी)
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गोरांट्ाल, श्ी. कैलास वकसनराव

जनम : १९ एवप्रल, १९६५.

जनम वठकाि : जालना.

वशषिि : बी.कॉम.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी, इंग्जी ि तेलरू.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती संरीता.

अपत्े  :  एकूण १ (एक मुलरा).

व्वसा् : शेती ि उद्यटोर.

पषि : भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस (आय).

म्तदारसांघ : १०१-जालना, वजलहा-जालना.

इ्तर मावह्ती : सदसय, महाराष्ट्र हायसकुल, जालना; महाविद्यालयीन प्रवतवनधी ि वसने् 
सदसय, मराठिाडा विद्यापीठ; संिालक, महाराष्ट्र राजय रसते विकास 
महामंडळ; संिालक ि उपाधयषि, जालना वजलहा मधयितणी सहकारी 
बँक, मया्ण.; अधयषि, युिक काँग्ेस जालना शहर ि वजलहा; अधयषि, 
जालना वजलहा काँग्ेस कवम्ी; प्रवतवनधी, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्ेस सवमती; 
सन १९९१ नररसेिक, सन १९९३ नरराधयषि, नररपररषद, जालना; 
१९९९-२००४, २००९-२०१४ सदसय, महाराष्ट्र विधान सभा; सदसय, 
पंिायतराज सवमती; सवमती प्रमुख, आहार वयिस्ा सवमती; ऑक्टोबर, 
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२०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड; सन २०२०-२०२१ 
सवमती प्रमुख, आशिासन सवमती, विधानसभा.

छंद : िािन.

पत्ा : (१) ‘कलपिृषि’ वप्रती सुधानरर, मंठा रटोड, जालना- ४३१२०३.

   (२) ११०१ आवशिा्णद कटो-ऑप. हौवसंर सटोसा.िार रसता, कटोकीलाबेन 
हॉकसप्लचया मारे, अंधेरी, मुंबई.

   मटोबाईल :  ९८२३८१५३३३.

   दूरधिनी (०२४८२)  २४३५३३.

   ई-मेल : kailash.gorantyal9@gmail.com.

वनवडिूक वनकाल

(१०१ - जालना)

एकूि म्तदार ३,३३,४५६

एकूि वैध म्तदान १,८६,३४०

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. कैलास वकसनराव गोरांट्ाल
९१,८३५

[भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस]

(२) श्ी. अजु्णन खटोतकर
६६,४९७

(वशिसेना)

(३) श्ी. अशटोक खरात
८,३३६

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) श्ी. रवशद अजीज
६,६८६

(बहुजन समाजिादी पषि)

(५) श्ी. इकबाल खान
४,३१५

(अवखल भारतीय मजवलस - ए - 
इत्तेहादूल मुकसलमीन)
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गोरे, श्ी.ज्कुमार भगवानराव

जनम : १५ ऑक्टोबर, १९७५.

जनम वठकाि : बटोरा्िाडी, तालुका-माण, वजलहा-सातारा.

वशषिि : बी.ए.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी. 

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती सटोवनया.

अपत्े :  एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी).

व्वसा् : शेती.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : २५८-माण, वजलहा - सातारा.

इ्तर मावह्ती : २००७ सदसय, वजलहा पररषद, सातारा; माण-ख्ाि दुष्काळी तालुकयांचया 
विकासासाठी  विशेष प्रयतन; युिक िळिळ उभी केली; सातारा वजलहा 
मजूर फेडरेशनिे काय्ण; शेतकरी मेळावयािे आयटोजन; समता वशषिण 
संस्ेचया माधयमातून ग्ामीण भारातील विद्यारयायंना शैषिवणक सुविधा 
उपलबध करुन वदलया; माण-ख्ाि मुंबईकर रवहिाशी संघािी स्ापना 
करुन या संघामाफ्कत विविध सामावजक ि शैषिवणक उपक्रमांिे आयटोजन; 
रटोररररब रुगणांना सि्णतटोपरी मदत; विद्यारयायंना शालटोपयटोरी िसतुंिे िा्प; 
नेरिविवकतसा, आरटोगय तपासणी, रकतदान वशबीरांिे आयटोजन; ग्ामीण 
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भारात समाज प्रबटोधन काय्णक्रमांिे आयटोजन; २००९-२०१४, २०१४-
२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र 
विधानसभेिर फेरवनिड.

पत्ा : (१) कमल कुंज वनिास, मु.बटोरा्िाडी, पटो.वबदाल, तालुका माण, 
वजलहा सातारा -  ४१५ ५०८.

   (२) राजहंस पलाझा, फल्ण-दवहिडी िौक,   

       मु. पटो. दवहिडी, तालुका माण, वजलहा सातारा.

   दूरधिनी - (०२१६५)  २०४१४४, २२०५९९.

   मटोबाईल : ९७६६१५२९९९.

        ई- मेल : jaykumargore1@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(२५८-माि)

एकूि म्तदार ३,४१,९६४

एकूि वैध म्तदान २,२७,७८६

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. ज्कुमार भगवानराव गोरे
९१,४६९

[भारतीय जनता पषि]

(२) श्ी. प्रभाकर देशमुख
८८,४२६
(अपषि)

(३) श्ी. शेखर रटोरे
३७,५३९

(वशिसेना)

(४) श्ी. अमृत सुय्णिंशी
३,३४०

(बहुजन मुकती पा्णी)

(५) श्ी.प्रमटोद रािडे
१,९२७

(िंवित बहुजन आघाडी)
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चांवद्रकापुरे, श्ी.मनोहर गोवध्यन

जनम : १ माि्ण, १९५५.

जनम वठकाि : बामहणी, तालुका.सडक अजू्णनी, वजलहा.रोंवदया.

वशषिि : बी.एससी. (ककृवष), एम.एससी.

ज्ा्त भाषा : मराठी,वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििाहीत, पतनी श्ीमती मंजू 

अपत्े : एकूण २ (दटोन मुलरे)

व्वसा् : नटोकरी. 

पषि : राष्द्रिादी काँग्ेस पषि.

म्तदारसांघ : ६३-अजू्णनी मटोररांि, (अनुसूवित जाती), वजलहा - रोंदीया

इ्तर मावह्ती : अधयषि,आदश्ण कलयाणकारी वशषिण संस्ा, रोंवदया; संस्ापक - 
संिालक, आंनद वशषिण संस्ा, रोंवदया; प्रदेश प्रवतवनधी, राष्ट्रिादी 
कॉग्ेस पषि; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर वनिड. सन 
२०२० पासून सवमती प्रमुख, रटोजरार हमी यटोजना सवमती.

छंद : िािन

परदेश प्रवास : इसरिाईल,विन ि तुकणी इतयादी देशांिा अभयास दौरा.

पत्ा : मु. कटोहमारा, पटो.बामहणी, तालुका - सडक अजू्णनी, वजलहा - रोंदीया.

   मटोबाईल    :- ९४२३१२२०००.

ई-मेल       : manohorchandrikpure@gmail.com
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वनवडिूक वनकाल

[६३-अजू्यनी मोरगाांव (अनुसूवच्त जा्ती) ]

एकूि म्तदार २,५२,९१५

एकूि वैध म्तदान १,७६,२७४

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. मनोहर गोवध्यन चांवद्रकापुरे
७२,४००

[राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि]

(२) श्ी. राजकुमार सुदाम बडटोले
७१,६८२

(भारतीय जनता पषि)

(३) श्ी. अजय लांजेिार
२५,५७९

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) श्ी. वशिदास साखरे
२,४१८

(बहुजन समाज पा्णी)

(५) नटो्ा २,०४५
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चवहाि, श्ी. अशोक शांकरराव

जनम : २८ ऑक्टोबर, १९५८.

जनम वठकाि : मुंबई.

वशषिि : बी.एससी., एम.बी.ए.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती अवमता.

अपत्े : एकूण २ (दटोन मुली).

व्वसा् : शेती ि उद्यटोर.

पषि : भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस (आय).

म्तदारसांघ : ८५-भटोकर, वजलहा-नांदेड.

इ्तर मावह्ती : अधयषि, शारदा भिन वशषिण संस्ा, नांदेड; अधयषि, साई सेिाभािी 
ट्रस्, नांदेड.१९८५ अधयषि, संजय रांधी वनराधार यटोजना, नांदेड शहर; 
१९८७-१९८९ सदसय, कनसल्ेव्वह कवम्ी- केंद्रीय पया्णिरण ि िन 
मंरिालय, कावम्णक, साि्णजवनक तक्रारी आवण वनिृत्तीिेतन मंरिालय, 
विभारीय रेलिे युजस्ण सवमती, हैद्राबाद, आवण दवषिण मधय रेलिे; १९९१-
१९९२ सदसय, सललारार पॅनल, केंद्रीय विरिप् पररषिण मंडळ; मुखय 
प्रित्णक, भाऊराि िवहाण सहकारी साखर कारखाना, वल; लक्मीनरर, 
देराि-येळेराि, वजलहा नांदेड, या कारखानयास सलर तीन िेळा केंद्र 
शासनािे प्र्म पाररतटोवषक प्रापत; तयािप्रमाणे सपेनमधील माद्रीतचया 
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वबझनेस इवनवशएव्वह डायरेकशनिे आंतरराष्ट्रीय दजा्णसाठी क्राऊन 
ॲिॉड्ड प्रापत; १९८६-१९९२ सरवि्णीस ि उपाधयषि, महाराष्ट्र प्रदेश 
युिक काँग्ेस कवम्ी; १९८७-१९८९ सदसय, लटोकसभा; १९९२-
१९९८ सदसय, महाराष्ट्र विधानपररषद; १९९९-२००४, २००४-२००९, 
२००९-२०१४ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; माि्ण, १९९३ ते सप्ेंबर, 
१९९४ साि्णजवनक बांधकाम, नररविकास आवण संसदीय काय्ण  खातयािे 
राजयमंरिी;  सप्ेंबर, १९९४ ते माि्ण, १९९५ रृह ि संसदीय काय्ण खातयािे 
राजयमंरिी; ऑक्टोबर, १९९९ ते जानेिारी, २००३ महसूल ि राजवशष््ािार 
खातयािे मंरिी ि परभणी वजलह्ािे पालकमंरिी; जानेिारी, २००३ ते 
ऑक्टोबर, २००४ पररिहन, बंदरे, सांसककृवतक काय्ण आवण राजवशष््ािार 
मंरिी,  (नांदेड वजलह्ािे पालकमंरिी); नटोवहेंबर, २००४ ते ४ वडसेंबर, 
२००८ मंरिी, उद्यटोर, खवनकम्ण, सांसककृवतक काय्ण ि राजवशष््ािार (नांदेड 
वजलह्ािे पालकमंरिी); ८ वडसेंबर,२००८ ते २६ ऑक्टोबर,२००९ ि 
७ नटोवहेंबर,२००९ ते ९ नटोवहेंबर,२०१० महाराष्ट्र राजयािे मुखयमंरिी,या 
कालािधीत  कटोकणाचया सिायंरीण विकासासाठी ५,२३२ कटो्ी रुपयांिे 
पॅकेज; उत्तर महाराष्ट्राचया सिायंरीण विकासासाठी ६,५०९ कटो्ी रुपयांिे 
पॅकेज; विदभा्णचया सिायंरीण विकासासाठी १० हजार कटो्ी रुपयांिे पॅकेज; 
केंद्र शासनाचया कज्ण माफी यटोजनेिा लाभ न वमळालेलया ि वनयवमत 
कज्ण परतफेड करणाऱया शेतकऱयांसाठी ६२०८ कटो्ी रुपयांिे  पॅकेज 
घटोवषत, यािा फायदा ४० लाख शेतकऱयांना झाला; सामानय नारररकांना 
महाराईपासून वदलासा देणयासाठी एपीएल ि बीपीएल लाभारयायंसाठी 
सिसत धानय दुकानातून रहू, तांदूळ, तूरडाळ, साखर ि पामतेल या पाि 
िसतू उपलबध; मराठी भाषेसाठी सितंरि प्रशासकीय विभारािी वनवम्णती; 
राजयािे सांसककृवतक धटोरण जाहीर; शेतकऱयांना वबनवयाजी कज्ण; झटोपडपट्ी 
पुनि्णसन यटोजनेनुसार झटोपडपट्ीधारकांना मटोफत वमळणाऱया सदवनकेचया 
षिेरिात २२५ िौ. फु्ांिरून २६९ िौ. फु्ांपययंत िाढ करणयािा वनण्णय; 
मुंबई ि ठाणे ये्ील महाडाचया जवमनीिर  सधयाचया ि्ईषिेरि वनदवेशांकत 
१.२ िरून २.५ इतकी िाढ केली; तयामुळे मधयमिरा्णला परिडणारी घरे 
मटोठया प्रमाणािर उपलबध; पंतप्रधानांनी घटोवषत केलेलया अलपसंखयांकांचया 
१५ कलमी काय्णक्रमािी राजयात प्रभािीपणे अंमलबजािणी; २००९-
२०१० चया अ््णसंकलपात अलपसंखयांक समाजाचया विकासासाठी २१० 
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कटो्ी रुपयांिी तरतूद; दजवेदार आरटोगयसेिेसाठी राजयाचया अ््णसंकलपात 
२००९-२०१० या आव््णक िषा्णसाठी २,६९७ कटो्ी रुपयांिी भरीि 
तरतूद; राष्ट्रीय सुरषिा दलाचया धतणीिर राजय सुरषिा दल महणजेि फटोस्ण 
िनिी स्ापना, तयासाठी १२७ कटो्ी रुपये उपलबध करून वदले; सुरषिा 
पररषदेिी स्ापना; पटोवलसांना अतयाधुवनक शसरिे उपलबध करून वदली; 
राष्ट्रीय सुरषिा दलािे केंद्र मुंबईत सुरू; पुणयात राजय रुपतिर प्रवशषिण 
केंद्रािी स्ापना; नषिलग्सत भाराचया विकासासाठी १३८६ कटो्ी 
रुपयांिा विशेष ककृती काय्णक्रम; साररी सुरषिेसाठी ५५ पटोलीस ठाणयांिी 
वनवम्णती; शासकीय कम्णिाऱयांसाठी ६ िा िेतन आयटोर लारू, तयासाठी 
११ हजार कटो्ी रुपयांिी तरतूद; पंढरपूर, तुळजापूर आवण वशडणी या 
ती््णषिेरिांचया वनयटोजनबधद विकासासाठी प्रावधकरण स्ापना करणयािा 
वनण्णय; राजयािे िैवशष्ट्पूण्ण मावहती तंरिज्ान आवण मावहती तंरिज्ानािर 
आधाररत सेिा धटोरण २९ ऑरस्, २००९ पासून लारू केले; राजयात 
ग्ामीण भारात १० हजार ४८३ तर शहरी भारात १ हजार ३३६ नाररी महा 
ई-सेिा केंद्र उभारली; सषिम दळणिळण वयिस्ा ि शहर विकासाला 
प्राधानय; िीज वनवम्णतीचया षिेरिात सियंपूण्णतेचया वदशेने िा्िाल; मुंबईतील 
दळण-िळण ि इतर पायाभूत सुविधांचया विकासासाठी ५० हजार 
कटो्ींिी कामे मंजूर केली; राजयाला उद्यटोरात आघाडी वमळिून देणयासाठी 
साततयाने प्रयतनशील; उद्यटोरमंरिी असताना विशाल प्रकलप धटोरण ि निीन 
औद्यटोवरक धटोरण आखले; देशात सिा्णवधक विशेष आव््णक षिेरिांना केंद्र 
सरकारकडून मानयता; ऑक्टोबर,२०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर 
फेरवनिड; जानेिारी, २०२० पासून साि्णजवनक बांधकाम (साि्णजवनक 
उपक्रम िरळून) खातयािे मंरिी.

परदेश प्रवास : अमेररका, रवशया, वरि्न, फ्ानस, नेपाळ, वसंरापूर, िीन, मलेवशया, 
हाँरकाँर, ऑसट्रेवलया ि इवजपत इतयादी देशांिा अभयास दौरा.

छंद : िािन, ्ेबल ्ेवनस, प्रिास आवण ना्क पाहणे.

पत्ा : (१) वशिाजीनरर,नांदेड-  ४३१ ६०२.

   दूरधिनी : ( ०२४६२)  २३४०८१.

    (२) ६-ए, भारीर्ी भिन, दुसरा मजला, पवहली दादी शेठ क्रॉस रटोड, 
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बाबुलना्, मुंबई-  ४०० ००७.

   दूरधिनी :  (०२२) २३६३ १३०२.

   मटोबाईल : ९८२१५२७५६१

वनवडिूक वनकाल

(८५-भोकर )

एकूि म्तदार २,७९,००४

एकूि वैध म्तदान २,०७,३८२

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. अशोक शांकरराव चवहाि
१,४०,५५९

[भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस]

(२) श्ी. श्ीवनिास ऊफ्क बापूसाहेब 
रटोर्ेकर

४३,११४
(भारतीय जनता पषि)

(३) श्ी. नामदेि आययलिाड
१७,८१३

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) श्ी. भरिान कदम
२,०६९

(संभाजी वरिरेड पा्ील)

(५) नटो्ा १,२७९
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चवहाि, श्ी. वदपक प्रलहाद 

जनम : १५ जुलै, १९७१.

जनम वठकाि : तरडरांि, तालुका-फल्ण, वजलहा-सातारा.

वशषिि : एम.ए., बी.एड.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी. 

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती िैशाली.

अपत्े :  एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी).

व्वसा् : नटोकरी.

पषि : राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि.

म्तदारसांघ : २५५-फल्ण (अनुसूवित जाती), वजलहा-सातारा.

इ्तर मावह्ती : सामावजक ि शैषिवणक उपक्रमांद्ारे विविध समाज प्रबटोधनपर काय्णक्रमांिे 
आयटोजन; २००७-२०१२ संिालक, तरडराि विकास सटोसाय्ी; सदसय, 
राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि; २००९-२०१४, २०१४-२०१९ सदसय; महाराष्ट्र 
विधानसभा; सदसय, अनुसूवित जाती कलयाण सवमती, रटोजरार हमी 
यटोजना सवमती ि पंिायतराज सवमती; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र 
विधानसभेिर फेरवनिड; 

छंद : िािन, संरीत, ना्क पहाणे ि वक्रके्.

प्रदेश प्रवास  : इ्ली, कसितझ्णलँड, बेकलझयम, फ्ानस, इंगलंड ि नेदरलँड इतयादी युरटोपीयन 
देशांिा अभयास दौरा.
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पत्ा : मु. पटो. तरडराि, तालुका फल्ण,

   वजलहा - सातारा ४१५५२८.

   मटोबाईल :- ९९२१४५३२०१/९७६६०७५५०

   दुरधिनी :- वनिास - (०२१६६) २४३४४३.

   ई-मेल - chavandeep77@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

[२५५-फलटि (अनुसूवच्त जा्ती )]

एकूि म्तदार ३,३२,६७३

एकूि वैध म्तदान २,१५,६०४

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. वदपक प्रलहाद चवहाि
१,१७,६१७

[राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि]

(२) श्ी.वदरंबर आरिणे
८६,६३६

(भारतीय जनता पषि)

(३) श्ी. अरविंद  आढाि
५,४६०

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) नटो्ा १,७१७

(५) श्ी.प्रवदप ऊफ्क प्रेम मटोरे
९३४

(बहुजन समाज पा्णी)
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चवहाि, श्ी. पृथवीराज दाजीसाहेब

जनम : १७ माि्ण, १९४६.

जनम वठकाि : इंदौर (मधयप्रदेश).

वशषिि : बी.ई.(ऑनस्ण), एम्.एस्. (बी.आय.्ी.एस., वपलानी) राजस्ान आवण 
युवनवहवस्ण्ी ऑफ कॅवलफटोवन्णया, बक्कले (यु.एस.ए.).

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती सतिशीला.

अपत्े :  एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी).

व्वसा् : शेती.

पषि : भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस (आय).

म्तदारसांघ : २६०- कराड दवषिण, वजलहा-सातारा

इ्तर मावह्ती : सन १९९१, १९९६ ि १९९८ सदसय, लटोकसभा; विज्ान आवण तंरिज्ान 
मंरिालयािी इलेकट्रॉवनक, अणु उजा्ण सललारार सवमती; १९९२-९३ 
सदसय, विज्ान आवण तंरिज्ान, पया्णिरण आवण िन सवमती; १९९४-९६ 
सदसय, वित्त आवण वनयटोजन, ग्ामीण आवण नाररी विकास स्ायी सवमती; 
१९९८-२००० सदसय, साि्णजवनक उपक्रम सवमती; १९९६-१९९९ 
सदसय, संरणक तरतुद सवमती; १९९८-१९९९ सदसय, रृह मंरिालय 
सललारार सवमती; २०००-२००१ सदसय, वित्त मंरिालय सललारार 
सवमती; २००४ सदसय, संरषिण मंरिालय सललारार सवमती; सदसय, दुययम 
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विवधविधान, विशेष आमंवरित, कामकाज सललारार सवमती; १९९६-९७ 
सदसय, अकरावया लटोकसभेिे उप मुखय प्रतटोद, लटोकसभा काँग्ेस संसदीय 
पषिािे सदसय; सदसय, वित्त मंरिालयािी सललारार सवमती; १९९६-९८ 
काँग्ेस संसदीय पषिािे सविि; १९९६-१९९७ ि १९९८-२००० सदसय, 
लटोक लेखा सवमती; २०००-२००१ प्रिकता, अवखल भारतीय राष्ट्रीय 
काँग्ेस पषि; १९९६ सदसय, आतमविंतन अँन्नी सवमती; २००७ ते 
२०१० सदसय, २००७ ते २०१० सरवि्णीस, अवखल भारतीय काँग्ेस 
पषि (आय); रुजरात, कना्ण्क, जममु-काकशमर, हररयाणा, अरुणािल 
प्रदेश, वरिपुरा, मणीपूर ि वसककीम इतयादी राजयांिे प्रभारी; १९९१-१९९६, 
१९९६-१९९८ ि १९९८-१९९९, २००२-२००८, २००८-२०१० 
सदसय, राजयसभा; पसमोनेल, पकबलक ग्ेकवहएनस आवण पेनशन (अवतररकत 
काय्णभार); २००४-२००९ ि २८ मे, २००९ ते नटोवहेंबर २०१० पंतप्रधान 
काया्णलयािे राजयमंरिी, तसेि  विज्ान आवण तंरिज्ान (सितंरि काय्णभार), 
भू-विज्ान, पसमोनेल, पकबलक ग्ेकवहएनस आवण पेनशन तसेि संसदीय 
काय्ण मंरिालयािे राजयमंरिी; हररयाणा आवण जममू काकशमर राजयािे प्रभारी; 
२०११-२०१४ सदसय, महाराष्ट्र विधानपररषद; ११ नटोवहेंबर, २०१० ते 
२६ सप्ेंबर, २०१४ महाराष्ट्र राजयािे मुखयमंरिी; २०१४-२०१९ सदसय, 
महाराष्ट्र विधानसभा; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर 
फेरवनिड.

परदेश प्रवास : अमेररका, फ्ानस, जपान, इंगलंड, अफरावणसतान, पावकसतान, बांरलादेश, 
तैिान, जम्णनी, ऑसट्रीया, इवजपत, बहरणीन, ् कणी, श्ीलंका, नेपाळ, ओमान, 
िीन, हाँरकाँर, आयलयंड, इंडटोनेवशया, इ्ली, मलेवशया, नेदरलँड, नॉिवे, 
पनामा, पटोतु्णराल, वसंरापूर, दवषिण-अवफ्का, कसितझ्णलँड, तावजवकसतान, 
्ायलंड ि कटोलंवबया इतयादी देशांिा अभयास दौरा. 

छंद : िािन,वक्रके्, ्ेवनस, बॅडवमं्न, ्ेबल ्ेवनस, बुकधदबळ ि रटोलफ. 

पत्ा :  २४३-डी-७, पा्ण कॉलनी, शवनिार पेठ, 

        कराड, वजलहा सातारा -  ४१५११०.

        मटोबाईल -  ९००४६९९९९९.

   दूरधिनी - वनिास - (०२१६४) २२०२२२, २२०२२४.

        ई-मेल - pcofficemumbai@gmail.com
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वनवडिूक वनकाल

(२६०- कराड-दवषिि )

एकूि म्तदार २,९२,५२५

एकूि वैध म्तदान २,१०,२२४

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. पृथवीराज दाजीसाहेब चवहाि
९२,२९६

[भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस]

(२) डॉ.अतुलबाबा सुरेश  भटोसले
८३,१६६

(भारतीय जनता पषि)

(३) ॲङ उदयवसंह पा्ील(उिंडाळकर)
२९,४०१
(अपषि)

(४) श्ी.आनंद रमेश ्टोरािडे
१,०५५

(बहुजन समाज पा्णी)

(५) श्ी.आनंदराि लांडे 
९३४

(अपषि)
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चवहाि, श्ी.मांगेश रमेश

जनम : २३ ऑरस्, १९८३.

जनम वठकाि : िाकडी, तालुका-िाळीसरांि, वजलहा-जळरांि.

वशषिि : एि.एस.सी. (सायनस).

ज्ा्त भाषा : मराठी,वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििाहीत, पतनी  श्ीमती प्रवतभा.

अपत्े : एकुण २ (दटोन मुलरे).

व्वसा् : शेती ि वयापार.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : १७-िाळीसरांि, वजलहा-जळरांि.

इ्तर मावह्ती : ऑक्टोबर २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर वनिड.

छंद : िािन.

पत्ा : वशिनेरी, ग्ामपंिायत शेजारी,खरजई रटोड, ्ाकळी प्र.िा. िाळीसरांि, 
वजलहा जळरांि  ४२४१०१.

   दूरधिनी    :- वनिास-  (०२५८९) २२५५४४, २२४४४४.

   काया्णलय   :- (०२५८९) २२५५५५.

   मटोबाईल    :- ९६२३५५५५४४ /  ७७६८८८८८८८.

   ई-मेल      :- mangeshrameshchava777@gmail.com
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वनवडिूक वनकाल

(१७ - चाळीसगाांव )

एकूि म्तदार ३,४५,६६०

एकूि वैध म्तदान २,१७,९५३

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. मांगेश रमेश चवहाि
८६,५१५

[भारतीय जनता पषि]

(२) श्ी. राजीि देशमुख 
८२,२२८

(राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि)

(३) श्ी. मटोरवसंर राठटोड 
३८,४२९

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) डॉ. विनटोद कटो्कर
४,६१७

(अपषि)

(५) नटो्ा १,६७७
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चवहाि, श्ी. रववांद्र दत्ात्र्

जनम : २० सप्ेंबर, १९७०.

जनम वठकाि : मुंबई.

वशषिि : एस.िाय.बी.ए.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती सुहासी.

अपत्े :  एकूण २ (दटोन मुली).

व्वसा् : बांधकाम.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : १४३-डोंवबिली, वजलहा-ठाणे.

इ्तर मावह्ती : २००५ नररसेिक, २००६ सदसय ि २००७ सभापती, स्ायी सवमती, 
कलयाण-डोंवबिली महानररपावलका; २००५ अधयषि, भारतीय जनता युिा 
मटोिा्ण, कलयाण; संस्ापक, डोंवबिली ररषिा िालक-मालक संघ्ना, या 
संस्ेद्ारे ३६०० ररषिा िालकांिी विमा पॉवलसी काढली; बीएस्.यु.पी.   या 
प्रकलपांतर्णत ८२५० ररीब झटोपडपट्ीधारकांना मटोफत घरे यटोजना राबविली; 
शहरात एम.एम.आर.डी.ए. चया माधयमातून अनेक यटोजना काय्णषिमपणे 
राबिून जनतेला लाभ वमळिून वदला; कामरार, विद्या्णी, जयेष्ठ नारररक 
यांचया वहतासाठी विविध यटोजना राबविलया; ररीब विद्यारयायंसाठी मटोठी 
पुसतक पेढी ि शालटोपयटोरी िसतूंिे िा्प; खेळाडूिंना प्रटोतसाहन, डोंवबिली 
पररसरातील अनेक रणेशटोतसि ि निरारिटोतसि मंडळांना सि्णतटोपरी 
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सहकाय्ण; कलयाण महानररपावलकेत घरेलू कामरार संघ्नेिी स्ापना 
करुन तयांिे नयाय हककासाठी लढा वदला; संस्ापक, कलयाण म.न.पा. 
भारतीय जनता मनपा जनरल कामरार युवनयन; डोंवबिली एक सांसककृवतक 
पररिार मावसकिे संपादक; आपुलकी हेलपलाईन सुरु करुन अनेक 
सरिीयांचया समसया सटोडविणयासाठी प्रयतन; “निउदघटोष” सापतावहकािे 
संपादक महणून काय्ण केले; जयेष्ठ नारररकांसाठी रुगणिावहका, रकतदान 
ि आरटोगय वशवबरांिे आयटोजन; ्ेबल ्ेवनस, बुधदीबळ ि कबड्ी सपधायंिे 
आयटोजन; डोंवबिलीचया सिायंवरण विकासासाठी सतत प्रयतनरत; २००९-
२०१४, २०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; ८ जुलै,२०१६ ते 
९ नटोवहेंबर, २०१९ बंदरे, मावहती तंरिज्ान, अनन ि नाररी पुरिठा, ग्ाहक 
संरषिण, िैद्यकीय वशषिण खातयािे राजयमंरिी; ऑक्टोबर, २०१९ मधये 
महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड.

छंद : िािन ि सामावजक काय्ण.

पत्ा : श्ीराम जलाराम, आवशष नेहरु रटोड, रटोलफ, वलंक, पलािा, वनलजे, 
डोंवबिली (पूि्ण), वजलहा-ठाणे.मटोबाईल  ९८१९५०३९९९.

   ई- मेल : ravcindrachavan.mla@gmial.com

वनवडिूक वनकाल

(१४३-डोंवबवली)

एकूि म्तदार ३,५६,०८२

एकूि वैध म्तदान १,४५,३३२

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. रववांद्र दत्ात्र् चवहाि ८६,२२७
[भारतीय जनता पषि]

(२) श्ी. मंदार हलबे ४४,९१६
(महाराष्ट्र निवनमा्णण सेना)

(३) श्ीमती रावधका रुपते (केतकर) ६,६१३
(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(४) नटो्ा ४,१३४

(५) श्ी. दामटोदर काकडे २,३११
(बहुजन समाजिादी पषि)
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चौघुले, श्ी. महेश प्रभाकर

जनम : १७ माि्ण, १९७४.

जनम वठकाि : वभिंडी, वजलहा-ठाणे.

वशषिि : अकरािी. (कला).

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती मेघना.

अपत्े :  एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी).

व्वसा् : उद्यटोर.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : १३६-वभिंडी (पकशिम), वजलहा-ठाणे.

इ्तर मावह्ती : सदसय, नारररक सहकारी बँक, वभिंडी; अधयषि, सिाभीमान नाररी 
सहकारी पतसंस्ा, वभिंडी; अधयषि, वभिंडी  शहर  भारतीय जनता पषि; 
नररसेिक, वभिंडी - वनजामपुर महानररपावलका; २०१४-२०१९ सदसय, 
महाराष्ट्र विधानसभा; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर 
फेरवनिड.

परदेश प्रवास : बँकॉकिा अभयास दौरा.

छंद : िािन.
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पत्ा : २८५, रौरीपाडा, वभिंडी, वजलहा ठाणे.

   मटोबाईल -   ९८२३५०५०००, ९०२९९३५०००.

   ई-मेल - mlamaheshchaughule@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(१३६-वभवांडी-पशशचम )

एकूि म्तदार २,७५,८५५

एकूि वैध म्तदान १,३८,८६६

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. महेश प्रभाकर चौघुले 
५८,८५७

[भारतीय जनता पषि]

(२) खावलद (रुड्डु) 
४३,९४५
(अपषि)

(३) सटोहेब खान
२८,३५९

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(४) श्ी. नारेश मुकादम
२,६००

(महाराष्ट्र निवनमा्णण सेना)

(५) श्ी. सुहास बोंडे
२,१७१

(िंवित बहुजन आघाडी)
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चौगुले, श्ी. ज्ानराज धोंडीराम

जनम : ५ जानेिारी, १९७०.

जनम वठकाि : उमररा, वजलहा-उसमानाबाद.

वशषिि : एम.ए.(वहंदी).

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती जयटोती.

अपत्े :  एकूण ३ (दटोन मुलरे ि एक मुलरी).

व्वसा् : नटोकरी.

पषि : वशिसेना.

म्तदारसांघ : २४०-उमररा, (अनुसूवित जाती), वजलहा-उसमानाबाद.

इ्तर मावह्ती : २००९ पासून अधयषि, ज्ानजयटोती बहुउद्देशीय सामावजक संस्ा, उमररा; 
१९९९-२००४ सदसय, श्ी. छरिपती वशिाजी सेिकांिी सहकारी पत 
संस्ा; २०१४ वसने् सदसय, डॉ.बाबासाहेब मराठिाडा विद्यापीठ, 
औरंराबाद; विभारीय सदसय, महाराष्ट्र राजय महाविद्यालय वशषिकेत्तर 
कम्णिारी संघ्ना; मराठिाडा विभार; १९९६ - २००१ ि २००१ ते २००६ 
नररसेिक, नररपररषद, उमररा; २००२-२००३ सभापती, पाणी पुरिठा 
सवमती; उमररा ये्ील वशिसेना पषिािे, काया्णलय प्रमुख ि वनिडणूक 
प्रिार प्रमुख महणून काय्ण; भूकंपग्सतांना मदत काय्ण; शेतकऱयांचया 
शेतीमालाला यटोगय भाि वमळािा यासाठीचया आंदटोलनािे नेतृति; जातीय 
सलटोखा राखणयासाठी प्रयतन; रकतदान वशबीर ि आरटोगय तपासणी वशबीरांिे 
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आयटोजन, रणेशटोतसि वशिजयंती वनवमत्त समाज प्रबटोधनपर काय्णक्रमांिे 
आयटोजन; २००९-२०१४, २०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा, 
विवधमंडळाचया अनुसूवित जाती सवमतीिे सदसय, विधानसभेतील तसेि 
मतदार संघातील उललेखनीय काया्णबद्दल सन २०१३ चया “प्र्म प्रेरणा” 
“उतककृष्् लटोकप्रवतवनधी”  पुरसकाराने सनमानीत; सन २०१८ मराठिाडा 
वमरिमंडळ, पुणे यांचया ितीने “मराठिाडा भूषण” पुरसकाराने सनमानीत; 
ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेर वनिड.

परदेश प्रवास : िीन, श्ीलंका ि दुबई इतयादीं देशांिा अभयास दौरा.

छंद : िािन, संरीत ि प्रिास.

पत्ा : (१) घर क्र. १०१/१, वररीजा वनिास, रौतम नरर, उमररा,   

        तालुका उमररा, वजलहा उसमनाबाद ४१३६०६.

         दूरधिनी :- वनिास - (०२४७५) २५२७१६.

           काया्णलय - (०२४७५) २५०४४४.

           मटोबाईल  - ९४२२०६९९४३, ७०२०२५९९३३.

            ई-मेल - dnyanrajchougule@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(२४०-उमरगा (अनुसूवच्त जा्ती))

एकूि म्तदार २,९७,८२९

एकूि वैध म्तदान १,६९,२६२

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. ज्ानराज धोंडीराम चौगुले ८६,७७३
[वशिसेना]

(२) श्ी. दत्तू भालेराि ६१,१८७
(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(३) श्ी. जावलंदर कटोकणे ७,८३५
(महाराष्ट्र निवनमा्णण सेना)

(४) श्ी. रमाकांत रायकिाड ७,४७६
(िंवित बहुजन आघाडी)

(५) नटो्ा १,४२५
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चौधरी, श्ी. अज् ववना्क

जनम : ५ जुलै, १९५३.

जनम वठकाि : परळ, वजलहा-मुंबई.

वशषिि : एस.एस.सी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती नयना.

अपत्े :  एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी).

व्वसा् : उद्यटोर.

पषि : वशिसेना.

म्तदारसांघ : १८३-वशिडी, वजलहा-मुंबई.

इ्तर मावह्ती : अधयषि, जयेष्ठ नारररक प्रवतष्ठान, मुंबई; मुखय विशिसत, सि.नयना अजय 
िौधरी सतनकक्क संभिता वनिारण संस्ा; अधयषि, जयेष्ठ वशिसैवनक 
आरटोगय सेिा संस्ा; २०११-२०१५ अधयषि, सि.विनायक िौधरी समृती 
मटोफत संरणक प्रवशषिण केंद्र; २५ िषवे अधयषि, परळराि नारररक सेिा 
सवमती; सात िषवे विशिसत, षिारिैकय िनमाळी सभारृह; २५ िषवे अधयषि, 
वशिजयंती उतसि मंडळ, परळ; १९७२-९२ परळ उपशाखा प्रमुख, 
१९९५-१९९९ उपविभार प्रमुख, २००० ते २०१४ वशिसेना दवषिण-मधय 
मुंबई विभार प्रमुख; २०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; सदसय, 
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लटोकलेखा सवमती; सदसय, धमा्णदाय रुगणालय तद््ण सवमती; ऑक्टोबर, 
२०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड. 

छंद : िािन, भ्रमंती, वक्रके् ि कबड्ी.

पत्ा : ६४/अ, विनायक बंरला, ना.ल. परळकर मार्ण, परळरांि, मुंबई -  
४०००१२.

   दूरधिनी : वनिास - (०२२)  २४१२२३५४.

   काया्णलय - (०२२) २४१६९५५४.

   मटोबाईल - ९८२०५१०१७१.

   ई-मेल - ajaychoudhari.shivsena@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(१८३-वशवडी )

एकूि म्तदार २,७४,९८९

एकूि वैध म्तदान १,३५,६६१

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. अज् ववना्क चौधरी
७७,६८७

[वशिसेना]

(२) श्ी. संतटोष नलािडे
३८,३५०

(महाराष्ट्र निवनमा्णण सेना)

(३) श्ी. उदय फणसेकर
१३,३६८

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(४)  नटो्ा ४,३०८

(५) श्ी. मदन खळे
१,९४८

(बहुजन समाज पा्णी)
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चौधरी, श्ीम्ती मवनषा अशोक

जनम : १८ जून, १९६१.

जनम वठकाि : घटोलिड, तालुका-डहाणू, वजलहा-पालघर.

वशषिि : बी.एससी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी, इंग्जी ि रुजरा्ी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पती अशटोक पुरुषटोत्तम िौधरी.

अपत्े :  एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी).

व्वसा् : उद्यटोर ि शेती.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : १५३-दवहसर, वजलहा-मुंबई उपनरर.

इ्तर मावह्ती : अधयषिा, िनिासी कलयाण केंद्र, तलासरी ; सन २००२-२००६ 
संिावलका, ठाणे ग्ामीण बँक वल.; विशिसत, साविरिीबाई फुले प्रबटोवधनी; 
सन १९८७ सदसया, सन १९९१ उपाधयषिा,  सन  १९९४ अधयषिा, 
डहाणू शहर भारतीय जनता पषि; १९९७ सेक्रे्री, ठाणे विभार, भाजप; 
२००२-२००५ अधयषिा, ठाणे वजलहा, भारतीय जनता पषि,  २००६-
२००९ अधयषिा, मवहला मटोिा्ण, महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पषि; 
२००९-२०१३ उपाधयषिा, महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा; २००९ पासून सदसया, 
राष्ट्रीय काय्णकाररणी, भारतीय जनता पषि; १९९७-२००७ नररसेविका, 
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१९९८-२००१ नरराधयषिा, नररपावलका, डहाणू; २००९-२०१४ 
नररसेविका ि २०१३-२०१४ अधयषिा, आर विभार प्रभार सवमती, मुंबई 
महानररपावलका; सामावजक षिेरिातील उललेखवनय  काया्णबद्दल २००२ 
मधये रामभाऊ महाळरी प्रबटोवधनीिा  “आदश्ण उद्यटोजक मवहला पुरसकार”, 
सन २००३ “राष्ट्रीय एकता पुरसकार”, २००४ रटो्री कलबतफके डहाणू 
शहर विकासाबद्दल आदश्ण समाजसेविका पुरसकार, सखी वफ्नेस मवहला 
विकास ट्रस्तफके उतककृष्् उद्यटोजकता पुरसकार, मारासिरणीय समाज सेिा 
संघातफके अणणाभाऊ साठे पुरसकार; मशाल विकलीतफके “ठाणे वजलहा 
भूषण पुरसकार” भारती वनमा्णण लटोक मावहती संस्ेचया तफके  “उतककृष्् 
राजकीय नेता” पुरसकार, वशिमुद्रा प्रवतष्ठान, मुंबई तफके “उतककृष्् मवहला 
उद्दटोजक” पुरसकाराने सनमावनत, २०१४-२०१९ सदसया, महाराष्ट्र 
विधानसभा; २०१५-२०१७ सवमती प्रमुख, मवहला ि बालहकक विकास 
सवमती; सदसया, शकती कायदा संयुकत सवमती; ऑक्टोबर, २०१९ मधये 
महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड.  

परदेश प्रवास : जपान, िीन, हाँरकाँर ि दुबई इतयादीं देशांिा अभयास दौरा.

छंद : िािन.

पत्ा : (१) अ-२३, रुसतमबार, इराणी रटोड, डहाणू रटोड, तालुका डहाणू, वजलहा 
पालघर- ४०१६०२.

   (२) ६०२, रुरुविहार, सें् रॉक जयुवनअर कॉलेज जिळ, 

       वड.ए. महारिे रटोड, एकसर,  

       बटोररिली (पकशिम), मुंबई ४०००९२.

   दूरधिनी : काया्णलय - (०२२) २८९००६०२.   

   मटोबाईल :  ९३२०१२३४१३.

   ई-मेल  : mlamanisha18@gmail.com
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वनवडिूक वनकाल

(१५३-दवहसर)

एकूि म्तदार २,५५,२९७

एकूि वैध म्तदान १,३५,०५४

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ीम्ती मवनषा अशोक चौधरी
८७,६०७

[भारतीय जनता पषि]

(२) श्ी. अरुण सािंत
२३,६९०

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(३) श्ी. राजेश येरुणकर
१७,०५२

(महाराष्ट्र निवनमा्णण सेना)

(४) नटो्ा ४,२२२

(५) ॲङ हष्णदाताई िौकेकर १,०१५

(बहुजन समाज पा्णी)
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चौधरी, श्ी. वशरीष मधुकरराव

जनम : २३ मे,१९५९.

जनम वठकाि : मुंबई.

वशषिि : एम.एससी. (ॲग्ीकलिरल इकॉनॉवमकस).

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती अरुणा.

अपत्े : एकण ३ (एक मुलरा ि दटोन मुली).

व्वसा् : शेती.

पषि : भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस (आय).

म्तदारसांघ : ११, रािेर, वजलहा-जळराि.

इ्तर मावह्ती :  आजटोबा ्टोर सिातंत् सेनानी धनाजी नाना िौधरी ि िवडल महाराष्ट्रािे 
माजी मंरिी ि विधानसभेिे माजी अधयषि मधुकरारि िौधरी यांचयाकडून 
सामावजक ि राजकीय िारसा लाभलयामुळे राजकारण ि सामावजक 
काया्णत सक्रीय सहभार; संिालक ि काय्णकारी मंडळािे सविि, धनाजी 
नाना िौधरी विद्या प्रबटोवधनी, जळराि; संस्ापक- िेअरमन, धनंजय 
ग्ामीण वबरर शेती सहकारी पतसंस्ा, वखरटोदा; सदसय, उत्तर महाराष्ट्र 
विद्यापीठ वयिस्ापन पररषद; महाराष्ट्र आरटोगय विज्ान विद्यापीठाचया 
सपंदन या युिा महटोतसिािे जळराि ये्े आयटोजन; आवदिासी रटोरररीब 
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ररजु रूगणांना मदत; सामावजक काया्णबद्दल “माधिराि वशंदे” पुरसकाराने 
सनमावनत; सन २००३-२००८ संिालक, मधुकर सहकारी साखर 
कारखाना वल. फैजपुर; सन १९९०-९५ सदसय, महाराष्ट्र राजय पय्ण्न 
सललारार सवमती; १९९६-१९९९ उपाधयषि, जळराि वजलहा युिक 
काँग्ेस; १९९३-१९९५ रािेर तालुका प्रवतवनधी, भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस; 
१९९९-२००६ प्रदेश प्रवतवनधी, राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि; २००८-२०१९ 
प्रदेश प्रवतवनधी, रािेर तालुका, २०१७-२०१९ प्रदेश सरवि्णीस, 
भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस; २०१८-२०१९ सदसय, अवखल भारतीय काँग्ेस 
कवम्ी; २००९-२०१४ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; ऑक्टोबर, २०१९ 
मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड.

छंद : िािन ि लेखन

परदेश प्रवास : इस्ाईल, नेदरलँड, जम्णनी, फ्ानस, ऑसट्रीया, इंगलंड, अमेररका ग्ीस, ि 
कसितझ्णलँड इतयादी देशांिा  अभयास दौरा.

पत्ा : कायमिा पत्ता:- (१) “सरसिती”  मु.पटो.वखरटोदा यािल. तालुका -  रािेर, 
वजलहा – जळराि - ४२५५०४.

   (२) शेल्न कटो.ऑप.हौ.सटो.वल., पलॅ् नं २०२, नेहरु नरर, िाकटोला 
रिीज, सांताक्रुझ (पूि्ण), मुंबई- ४०००५५.

   मटोबाईल : ९३७११९३३१९.

   दूरधिनी  :-   वनिास- (०२५८४)२८४२३०.

                     काया्णलय- (०२५८४) २८४३००.

   ई-मेल :- shirishdadachaudhari59@gmail.com.
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वनवडिूक वनकाल

(११- रावेर)

एकूि म्तदार २,९३,३८२

एकूि वैध म्तदान २,०३,३९६

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. वशरीष मधुकरराव चौधरी
७७,९४१

[भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस]

(२) श्ी. हररभाऊ जािळे
६२,३३२

(भारतीय जनता पषि)

(३) श्ी. अवनल िौधरी
४४,८४१
(अपषि)

(४) श्ी. हाजी सययद कमरुद्दीन
६,७०७

(िंवित बहुजन आघाडी)

(५) श्ी. वििेक ठाकरे
३,५४५

(ऑल इंवडया मजवलस-ए-इत्तेहादुल 
मुकसलमीन)
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जग्ताप, श्ी. लक्मि पाांडुरांग

जनम : १५ फेरिुिारी, १९६३. 

जनम वठकाि : वपंपळे-रुरि, तालुका-हिेली, वजलहा-पुणे.

वशषिि : एस.एस.सी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी. 

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती अकशिनी.

अपत्े :  एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी).

व्वसा् : शेती ि बांधकाम वयिसावयक.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : २०५-विंििड, वजलहा-पुणे.

इ्तर मावह्ती : संस्ापक-अधयषि, प्रवतभा इकनस्ट्ू् ऑफ मॅनेजमें् ॲणड ररसि्ण; 
संस्ापक-अधयषि, प्रवतभा कॉलेज ऑफ कॉमपयु्र सायनस; संस्ापक-
अधयषि, प्रवतभा कॉलेज ऑफ कॉमस्ण ॲणड सायनस; संस्ापक-अधयषि, 
वद नयू वमवलवनयम इंकगलश सकुल, निी सांरिी; सदसय, पुणे वजलहा वशषिण 
मंडळ; संस्ापक, पुणे ि िेणुताई वशशु मंवदर, वपंपळे रुरि, पुणे; काया्णधयषि, 
वपंपरी विंििड सटोशल कलब; सदसय, रणेश फेकस्वहल वपंपरी-विंििड; 
संस्ापक-अधयषि, भैरिना् नाररी सहकारी पतसंस्ा, िंद्रभारा नाररी 
सहकारी पतसंस्ा ि विनायक नाररी सहकारी पतसंस्ा, वपंपळे रुरि; 
अधयषि, रणेश सहकारी बँक, निी सांरिी; २००२ अधयषि, शहर राष्ट्रिादी 
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काँग्ेस पषि; २०१५-२०२० अधयषि, वपंपरी विंििड, भारतीय जनता 
पषि; १९८६-२००६ नररसेिक ि अधयषि, स्ायी सवमती, सन २००० 
मधये महापौर, महानररपावलका वपंपरी-विंििड महानररपावलकेमाफ्कत 
शहरातील विविध प्रकारिी विकास कामे तसेि एक वखडकी यटोजनेमाफ्कत 
नारररकांिे प्रशन सटोडविणयािे सि्णतटोपरी प्रयतन; सदसय, महाराष्ट्र मवहला 
पररषद, पुणे; सांरिी ये्े पिना्डी यारिेिे आयटोजन; वकत्णन ि प्रििन 
यासारखया समाज प्रबटोधन काय्णक्रमांिे आयटोजन; प्रवतिषणी वदिाळी पहा् 
काय्णक्रमांिे आयटोजन; सन २०१२ मधये िामनराि पै यांिा लहानपण देरा 
काय्णक्रमािे आयटोजन; श्ी. श्ी. रविशंकर यांिे प्राणायम ि धयानधारना 
वशबीरािे आयटोजन; सामुवहक वििाह, रटोजरार मेळावयािे आयटोजन; 
कुसती सपधवेिे आयटोजन; आदश्ण वशषिक पुरसकारांिे आयटोजन; २००४-
२००९ सदसय, महाराष्ट्र विधानपररषद; २००९-२०१४, २०१४-२०१९ 
सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; सदसय, अनुसूवित जाती कलयाण सवमती, 
आशिासन सवमती, लटोकलेखा सवमती ि भ्कया विमुकत जाती कलयाण 
सवमती; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड.

परदेश प्रवास : अमेररका, इंगलंड, दुबई, िीन, मलेवशया, जपान, जम्णनी, ऑसट्रेवलया, 
फ्ानस, नयुवझलँड इतयादीं देशांिा अभयास दौरा.

छंद : शेती, िािन ि खेळ.

पत्ा : (१) “िंद्ररंर” वपंपळे रुरि, बस स्ॉप समटोर, वपंपळे रुरि, पुणे  ४११०६१.

   (२) जरताप पा्ील कॉमपलेकस, वशिाजी िौक, वपंपळे रुरि, पुणे  
४११०६१.

   दूरधिनी :   वनिास  - (०२०) २७२८५२००.

             काया्णलय - (०२०) २७२८१९९२.

   मटोबाईल -  ९८२२०५९४५९. 

   ई-मेल - jagtaplaxman1@gmail.com.  

   संकेत स्ळ - www.laxmanjagtap.co.in/ com.                  
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वनवडिूक वनकाल

(२०५-वचांचवड)

एकूि म्तदार ५,१८,४८०

एकूि वैध म्तदान २,८७,२३१

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. लक्मि पाांडुरांग जग्ताप
१,५०,७२३

[भारतीय जनता पषि]

(२) श्ी. राहुल कला्े
१,१२,२२५

(अपषि)

(३) नटो्ा ५,८७४

(४) श्ी. राजेंनद्र लोंढे
३,९५४

(बहुजन समाज पा्णी)

(५) श्ी. रविंद्र पारधे
१,४७५

(अपषि)
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जग्ताप, श्ी. सांग्राम अरुिकाका

जनम : १२ जून, १९८५.

जनम वठकाि : अहमदनरर.

वशषिि : बी.कॉम.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी, इंग्जी ि मारिाडी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती वशतल

अपत्े :  एकूण २ (दटोन मुली).

व्वसा् : शेती ि वयापार.

पषि : राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि.

म्तदारसांघ : २२५-अहमदनरर शहर,  वजलहा-अहमदनरर.

इ्तर मावह्ती : प्ररेणा प्रवतष्ठानचया माधयमातून आरटोगय तपासणी वशबीर, िृषिारटोपण, 
दवहहंडी, रणेशटोतसि काय्णक्रमांिे आयटोजन; ररीब ि ररजू विद्या्ायंना 
शालटोपयटोरी सावहतयांिे िा्प; विविध क्रीडा सपधायंिे आयटोजन; राष्ट्रिादी 
काँग्ेस पषिािे अहमदनरर शहर-वजलहाधयषि; अहमदनरर छािणी पररषदेिे 
उपाधयषि; (२००९-२०१५) सदसय, तसेि २००९-२०११ ि २०१४-
२०१५, महापौर, महानररपावलका, अहमदनरर; या काळात अहमदनरर 
शहर पाणी पुरिठा यटोजना फेज-२ पूण्ण केली; अद्ययाित सटोयींनीयुकत 
नाट्रृह उभे केले; अहमदनरर शहराचया सिायंरीण विकासासाठी विशेष 
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प्रयतन; २०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; सदसय, उपविधान 
सवमती; ऑक्टोबर, २०१९ महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड. 

छंद : िािन ि लेखन

पत्ा : (१) ‘बलिातसलस’ भिानीनरर, माकके् याड्ड मार्ण, अहमदनरर.

   (२) रुणे आयुिवेद, महाविद्यालय, विश्ामबार,व्ळक रटोड, अहमदनरर.

         दूरधिनी :  वनिास- (०२४१)  २४१९५०१.

              काया्णलय - (०२४१) ६४५२२२२.

    मटोबाईल - ९७३००३२२२२.                             

    ई-मेल - sangramjagtap1515@gmail.com          

वनवडिूक वनकाल

(२२५-अहमदनगर शहर)

एकूि म्तदार २,८९,६२९

एकूि वैध म्तदान १,७०,१५१

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. सांग्राम अरुिकाका जग्ताप
८१,२१७

[राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि]

(२) श्ी. अवनल राठटोड
७०,०७८

(वशिसेना)

(३) श्ी. आवसफ सुलतान
६,८६९

(अवखल भारतीय मजवलस - ए - 
इत्तेहादूल मुकसलमीन)

(४) श्ी. श्ीपाद वछिंदम
२,९२३

(बहुजन समाज पा्णी)

(५) श्ी. वकरण काळे
२,८८१

(िंवित बहुजन आघाडी)
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जग्ताप, श्ी. सांज् चांदूकाका

जनम : १५ जानेिारी, १९७६

जनम वठकाि : सासिड, तालुका पुरंदर, वजलहा पुणे.

वशषिि : बी.कॉम, एम.बी.ए.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििाहीत, पतनी श्ीमती राजिवध्णनी .

अपत्े : एकूण १ (एक मुलरा).

व्वसा् : शेती.

पषि : भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस (आय).

म्तदारसांघ : २०२-पुरंदर, वजलहा पुणे.

इ्तर मावह्ती : अधयषि, वशिसमृती प्रवतष्ठान, सासिड; अधयषि, सासिड सांसककृवतक 
मंडळ; सविि, श्ी. वशिाजी वशषिण प्रसारक मंडळ; १९९७ पासून 
िेअरमन, संत सटोपान काका सहकारी बँक वल. सासिड; माि्ण, २०२० 
पासून संिालक, पुणे वजलहा माधयितणी  सहकारी बँक वल.; वयिस्ापकीय 
संिालक, पुरंदर वमलक ॲनड ॲग्टो. वल.; सन २०१६ पासून अधयषि, पुणे 
वजलहा काँग्ेस कवम्ी; ऑक्ेबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर 
वनिड.

छंद : लेखन, िािन, वक्रके्, बुकधदबळ ि पटोहणे.
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परदेश प्रवास : नेदरलॅनड, ऑसट्रेवलया, जम्णनी, फ्ानस, कसितझ्णलँड, इंगलंड, वसंरापूर, 
मलेवशया, अमेररका, अरब अवमराती, ्ायलंड, हाँरकाँर, िायना, मािु, 
सपेन, हेंरती इतयादी देशांिा अभयास दौरा.

पत्ा : साईककृपा हौवसरं सटोसाय्ी, सटोपाननरर, सासिड, तालुका पुरंदर, वजलहा 
पुणे  ४१२३०९.

   दूरधिनी    :- वनिास- (०२११५) २२४४५६.

   काया्णलय   :- (०२११५) २२२५०३.

   मटोबाईल    :- ९८२२९७७७७७.

   ई-मेल      :-officesanjayjagtap@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(२०२ - पुरांदर)

एकूि म्तदार ३,६२,१५०

एकूि वैध म्तदान २,३८,०६१

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. सांज् चांदूकाका जग्ताप
१,३०,७१०

[भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस]

(२) श्ी. विजयबापू वशितारे
९९,३०६

(वशिसेना)

(३) श्ी. अतुल नाररे
२,९४३

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) नटो्ा १,८०८

(५) श्ी. वकरण सटोनािणे
९९७

(बहुजन समाज पा्णी)
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जाधव, श्ी. भासकर भाऊराव

जनम : १ ऑरस्, १९५७.

जनम वठकाि : तोंडली-वपलिली, तालुका-विपळूण, वजलहा-रतनावररी.

वशषिि : अकरािी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी. 

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती सुिणा्ण.

अपत्े :  एकूण ४ (दटोन मुलरे ि दटोन मुली).

व्वसा् : शेती ि वयापार.

पषि : वशिसेना.

म्तदारसांघ : २६४-रुहारर, वजलहा-रतनावररी.

इ्तर मावह्ती :  अधयषि, वशिाई प्रवतष्ठान;  सदसय, रटो्री कलब; १९८६ पासून 
विद्यारयायंसाठी “प्रबटोधनकार ठाकरे शालांत परीषिा मार्णदश्णन 
वयाखयानमाला” ि वयिसाय मार्णदश्णन वशबींरािे आयटोजन; विद्यारयायंना 
शैषिवणक सुविधा ि अ््णसहायय उपलबध करुन देणयासाठी सतत 
प्रयतनशील; रटोरररीबांना, दुब्णलांना सहायय; विपळूण ये्े इंग्जी 
माधयमािी शाळा सुरु केली, रटोजरार मेळावयांिे आयटोजन; साि्णजवनक 
रणेशटोतसिावनवमत्त विविध सपधा्णिे आयटोजन; १९९३ राष्ट्रीय महामारा्णचया 
(क्रमांक १७) दुरुसतीसाठी आंदटोलनािे नेतृति; कटोकणातील पय्ण्न 
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विकासासाठी प्रयतन, मकचछमारांसाठी कलयाणकारी  बटोड्ड स्ापन केले, 
कटोकणासाठी सितंरि मतसय ि विज्ान विद्यापीठ वहािे तसेि सितंरि 
शैषिवणक विद्यापीठ वहािे यासाठी सतत प्रयतनरत; सदसय, पंिायत सवमती 
विपळूण; १९९२-९५ सदसय ि विरटोधी पषि नेते, वजलहा पररषद, रतनावररी; 
सदसय, ग्ाहक िसतू भांडार, विपळूण; सललारार, विविध काय्णकारी 
सेिा सहकारी संस्ा; विपळूण शहराचया सिायंरीण विकासासाठी सतत 
प्रयतन; विपळुणमधील पूरग्सतांना मदत काय्ण; १९८२ पासून वशिसेनेिे 
काय्ण; १९८६ वशिसेना विभार प्रमुख, सािडडे; १९८८ वशिसेना विपळूण 
तालुका प्रमुख; १९८९ अधयषि, एस. ्ी. कामरार सेना, विपळूण; १९९० 
वि्णीस, भारतीय कामरार सेना, कटोकण विभार;  २००५-२०१९ 
राष्ट्रिादी काँग्ेस पषिािे काय्ण; २००५-२०१३ सरवि्णीस ि २०१३ 
प्रदेशाधयषि, महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि; २०१५ राष्ट्रिादी काँग्ेस 
पषिािे रटोिा राजयािे प्रभारी; सप्ेंबर, २०१९ पासून वशिसेना पषिािे काय्ण; 
२००६-२००९ सदसय, महाराष्ट्र विधान पररषद; १९९५-१९९९, १९९९-
२००४, २००९-२०१४, २०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; 
१९९७-९८ सवमती प्रमुख, साि्णजवनक उपक्रम सवमती; सन १९९९-
२००० या िषा्णिा राष्ट्रकुल संसदीय मंडळ, महाराष्ट्र शाखेिा “उतककृष्् 
भाषण” पुरसकार प्रापत; नटोवहेंबर, २००९ ते जून, २०१३ नररविकास, िने, 
बंदरे, खारजवमनी, संसदीय काय्ण, क्रीडा ि युिक कलयाण आवण माजी 
सैवनकांिे कलयाण, विधी ि नयाय, मतसयवयिसाय खातयािे राजयमंरिी 
तसेि रतनावररी वजलह्ािे पालकमंरिी; २७ जून, २०१४ ते २६ सप्ेंबर, 
२०१४ कामरार ि विशेष सहायय खातयािे मंरिी. ऑक्टोबर, २०१९ मधये 
महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड.

परदेश प्रवास : अमेररका, रवशया, युरटोप, दुबई, कसितझ्णलँड, ऑसट्रीया, जम्णनी, बेकलजयम, 
नेदरलॅणड, इ्ली ि बँकॉक इतयादीं देशांिा अभयास दौरा.

छंद : िािन, प्रिास, शेती, भजन, कबड्ी ि भाषणे ऐकणे ि ऐवतहावसक क्ा 
िािन.

पत्ा : “सुिण्ण भासकर”, पार- जटोशी आळी, विपळूण, वजलहा- रतनावररी-   
४१५६०५.
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   दूरधिनी : वनिास - (०२३५५) २५३२७१.

   काया्णलय - (०२३५५) २५२७२९.

   मटोबाईल -  ९४२२४२९९११.

   ई-मेल - bhaskarjadhav07@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(२६४-गुहागर)

एकूि म्तदार २,४०,३८६

एकूि वैध म्तदान १,४२,७०८

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. भासकर भाऊराव जाधव
७८,७४८

[वशिसेना]

(२) श्ी.सहदेि बे्कर
५२,२९७

(राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि)

(३) श्ी.विकास जाधि
५,०६९

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) श्ी.रणेश कदम
२,५२४

(महाराष्ट्र निवनमा्णण सेना)

(५) नटो्ा २,०६१
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जाधव (पाटील), श्ी. मकरांद लक्मिराव

जनम : २९ ऑक्टोबर, १९६६.

जनम वठकाि : करंदी, तालुका-भटोर, वजलहा-पुणे.

वशषिि : वडपलटोमा इन वसकवहल इंवजवनअररंर.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती अि्णना.

अपत्े :  एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी).

व्वसा् : शेती.

पषि : राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि.

म्तदारसांघ : २५६-िाई, वजलहा-सातारा.

इ्तर मावह्ती : सरपंि, ग्ामपंिायत, बटोपेराि; संत राडरेबाबा ग्ाम सिचछता 
अवभयानामधये सहभार; संत तुकडटोजी ग्ाम सिचछता सपधवेत सातारा 
वजलह्ातील दुसऱया क्रमांकािे बवषिस वमळिून वदले; सदसय, सातारा 
वजलहा पररषद; समाज मंवदर, नळ पाणी पुरिठा, रसते, वयायामशाळा, 
पाझर तलाि, िाईनरर पावलका षिेरिासाठी वत््णषिेरि यटोजनेंतर्णत प्रशासकीय 
इमारत, नाट्रृह ि यारिी वनिास तसेि जलतरण तलाि यासारखी 
पायाभूत सुविधांिी कामे केली; सन २००३ मधील िाई दंरलीत जातीय 
सलटोखा वनमा्णण करणयासाठी प्रयतन; मांढरदेिी यारिा दुघ्ण्नेतील वयकतींना 
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मदत काय्ण; पंढरपूर ये्े िाई भारातील िारकऱयांसाठी सिखिा्णतून सुसजज 
भकती वनिास बांधले; प्रवतक व्य्स्ण, िाईचया माधयमातून राजयसतरीय 
एकांवकका सपधवेिे आयटोजन; अधयषि, िाई तालुका राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि; 
२००९-२०१४, २०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; ऑक्टोबर, 
२०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड.

पत्ा : विकासनरर, संरम नरर, सातारा, वजलहा सातारा.

   दूरधिनी :-  वनिास - (०२१६२) २४४१२५. 

            काया्णलय - (०२१६२) २४४२४५.

   मटोबाईल -  ९८२२०७७००७.     

   ई-मेल - makrand.jadhavpatil@rediffmail.com 

वनवडिूक वनकाल

(२५६-वाई)

एकूि म्तदार ३,३२,४९८

एकूि वैध म्तदान २,२७,८८३

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१)
श्ी. मकरांद लक्मिराव 
जाधव(पाटील)

१,३०,४८६
[राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि]

(२) श्ी.मदन भटोसले
८६,८३९

(भारतीय  जनता पषि)

(३) श्ी.रामदास महनिर
३,५००

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) श्ी.वदपक काकडे
१,७६१

(बहुजन समाज पा्णी)

(५) श्ी.धनराज कांबळे
१,६८५

(माकस्णिादी कमयुवनस् पषि)
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जाधव, श्ीम्ती ्ावमनी ्शवां्त

जनम : २१ जुलै, १९६७.

वशषिि : बी.कॉम. 

ज्ा्त भाषा : मराठी,वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पती श्ी. यशिंत कमलाकर जाधि.

अपत्े : एकूण २ (दटोन मुलरे).

व्वसा् : सामावजक काय्ण.

पषि : वशिसेना.

म्तदारसांघ : १८४ - भायखळा, वजलहा-मुंबई शहर.

इ्तर मावह्ती : विविध क्रीडा सपधा्णिे आयटोजन; ररीब, ररजू विद्यारयायंना शालटोपयटोरी 
िसतुंिे िा्प; रुगणांना मदत; आरटोगय तपासणी वशबीरािे आयटोजन; 
रकतदान वशबीरािे आयटोजन; मटोफत िाहन िालविणे प्रवशषिण  केंद्र सुरू 
केले, मवहलांसाठी लघुउद्यटोर सुरु केले; साि्णजवनक वठकाणी बाल संरटोपन 
केंद्र सुरु केले; वशिसेना भायखळा उपविभार संघ्क; वशिसेना रतनावररी 
वजलहा संपक्क प्रमुख; सन २०१२ ते २०१७ बृहनमुंबई नररसेविका, २०१२ 
ते २०१७ अधयषिा, बाजार ि कलयाण सवमती; २०१२-२०१७ सदसया, 
वशषिण सवमती, मुंबई महानररपावलका; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र 
विधानसभेिर वनिड.
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परदेश प्रवास : अमेरीका, युरटोप ि दुबई इतयादी देशांिा अभयास दौरा.

छंद : िािन, मवहला समसया वनराकरण ि तयांचया प्ररतीसाठी उपक्रम राबविणे, 
युिकांसाठी विविध खेळांिे आयटोजन करणे.

पत्ा : ७१/ ७४ वबलाखडी िेंबर, सें् मेरी मार्ण, माझरांि, मुंबई - ४०००१०.

   दूरधिनी    :- वनिास- (०२२) २३७१७८७८.

   मटोबाईल    :- ९७६९९९४७४५.

   ई-मेल     :-yaminiyjadhav@gmail.com.

वनवडिूक वनकाल

(१८४ - भा्खळा)

एकूि म्तदार २,४५,९२३

एकूि वैध म्तदान १,२४,७२३

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ीम्ती ्ावमनी ्शवां्त जाधव
५१,३८०

[वशिसेना]

(२) श्ी. िारीस पठाण
३१,१५७

(अवखल भारतीय मजवलस - ए - 
इत्तेहादूल मुकसलमीन)

(३) श्ी. मधु िवहाण
२४,१३९

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(४) श्ीमती रीता रिळी
१०,४९३

(अवखल भारतीय सेना)

(५) नटो्ा २,७९१
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जैन, श्ीम्ती गी्ता भर्त

जनम : ५ जुलै, १९६४.

जनम वठकाि : अंधेरी, वजलहा- मुंबई उपनरर.

वशषिि : डी.एम.एल.्ी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी, इंग्जी, रुजराती ि मारिाडी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पती श्ी. भरत वमठालाल जैन.

अपत्े : एकूण २ (दटोन मुली).

व्वसा् : सामावजक काय्ण.

पषि : अपषि.

म्तदारसांघ : १४५ -वमरा-भाईंदर, वजलहा-ठाणे.

इ्तर मावह्ती : १५ िषवे नररसेविका, सन २०१५-२०१७ महापौर, वमरा-भाईंदर 
महानररपावलका; लटोकमत समूह तफके “उतककृष्् सामावजक काय्णकतणी” 
पुरसकाराने सनमावनत; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर 
वनिड.

छंद : िािन.

पत्ा : शांती वनिास (वमठालाल जैन बंरला), निीन रटोलडन नेस्, 

   फेज-१५, १०० फु् रटोड, भाईदर-(पूि्ण), वजलहा- ठाणे-४०११०५.
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   दूरधिनी    :- काया्णलय :- (०२२)-२८१९८८८८.

   मटोबाईल    :- ९८२०५०२२९९.

   ई-मेल      :- geetajainoffice@gmail.com.

वनवडिूक वनकाल

(१४५ -वमरा-भाईदर)

एकूि म्तदार ४,३७,१७८

एकूि वैध म्तदान २,११,६३६

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ीम्ती गी्ता भर्त जैन 
७९,५७५

[अपषि]

(२) श्ी. नरेंद्र मेहता
६४,०४९

(भारतीय जनता पषि)

(३) श्ी. मुझफफर हुसैन
५५,९३९

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(४) श्ी. हरेश सुतार
३,९३६

(महाराष्ट्र निवनमा्णण पषि)

(५) नटो्ा २,६२३
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जैसवाल, ॲड. आवशष नांदवकशोर

जनम : ३ एवप्रल, १९७१.

जनम वठकाि : कािुरिाडी, तालुका राम्ेक, वजलहा-नारपूर.

वशषिि : एलएल.बी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती पललिी.

अपत्े : एकूण २ (दटोन मुलरे).

व्वसा् : िवकली, शेती ि लघुउद्यटोर.

पषि : अपषि.

म्तदारसांघ : ५९- राम्ेक, वजलहा-नारपूर.

इ्तर मावह्ती : शालेय जीिनापासून सामावजक काया्णस सुरूिात; कािुरिाडी ये्े 
माधयवमक शाळा सुरू केली; राम्ेक ये्े कला महाविद्यालय सुरू केले; 
अनेक शैषिवणक संस्ांना मानयतेसाठी सहकाय्ण; विविध सांसककृवतक 
काया्णिे आयटोजन; पय्ण्न स्ळांचया विकासासाठी सतत प्रयतनरत; उप 
वजलहा प्रमुख, वशिसेना नारपूर वजलहा; पूि्ण विदभ्ण प्रमुख, कायदा विभार, 
वशिसेना; पषिाचया विविध आंदटोलनात सवक्रय सहभार; शेतकऱयांिे 
वसंिनािे प्रशन ि सामनय जनतेिे प्रशन सटोडविणयासाठी विशेष प्रयतन; 
१९९७ सदसय, वजलहा पररषद, नारपूर; १९९९-२००४, २००४-२००९, 
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२००९-२०१४ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; प्रतटोद, वशिसेना, विवधमंडळ 
पषि; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड.

परदेश प्रवास : नेपाळिा अभयास दौरा.

छंद : िािन, रायन, ती््णषिेरिांना ि पय्ण्न-स्ळांना भे्ी देणे ि िृषिारटोपण.

पत्ा : (१) मु. पटो. राम्ेक, वजलहा-नारपूर- ४४११०६.

   दूरधिनी (०७११४) २५५३३८.

   (२) परिवयिहारािा पत्ता- राजाजी िाड्ड,

   राम्ेक, वजलहा-नारपूर.

   (३) क-१३४, मनटोरा आमदार वनिास, मुंबई.

   मटोबाईल :- ९८८१७१३१३८.

वनवडिूक वनकाल

(५९- रामटेक)

एकूि म्तदार २,७८,६५४

एकूि वैध म्तदान १,८४,५३१

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) ॲङ आवशष नांदवकशोर जैसवाल
६७,४१९

[अपषि]

(२) श्ी. द्ारम मकललकाजु्णन रेड्ी
४३,००६

(भारतीय जनता पषि)

(३) श्ी. उदयवसंर यादि
३२,४९७

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(४) श्ी. रमेश कारेमटोरे 
२४,७३५

(प्रहार जनशकती पा्णी)

(५) श्ी. संजय सा्येकर
९,४६४

(बहुजन समाज पा्णी)
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जैसवाल, श्ी. प्रवदप वशवनारा्ि

जनम : ८ ऑक्टोबर, १९६०.

जनम वठकाि : औरंराबाद.

वशषिि : नििी.

ज्ा्त भाषा : मराठी ि वहंदी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती सरटोज.

अपत्े : एकूण २ (दटोन मुलरे).

व्वसा् : वयापार.

पषि : वशिसेना.

म्तदारसांघ : १०७- औरंराबाद मधय, वजलहा- औरंराबाद.

इ्तर मावह्ती : औरंराबाद शहरातील श्ीमंत छरिपती पुरातन िसतु संग्हालय, डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकर संशटोधन केंद्र ि मौलाना आझाद ररसि्ण सें्र 
उभारणीत सहभार; १९९८ ि १९९५ सदसय, १९८९ विरटोधी पषिनेता, 
१९९० महापौर ि १९९५ स्ायी सवमती अधयषि, महानररपावलका, 
औरंराबाद; १९९६  सदसय, (अकरािी) लटोकसभा; २००९-२०१४, 
सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र 
विधानसभेिर फेरवनिड.
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परदेश प्रवास : अजजेंव्ना ये्ील महापौर पररषदेत उपकस्त.

छंद : िािन ि वक्रके् पहाणे.

पत्ा : (१) ४१, शाकुंतल, नयु सम््णनरर, औरंराबाद, वजलहा- औरंराबाद.

   (२) संपक्क काया्णलय, पािन रणेश मंवदरसमटोर, नारळीबार, औरंराबाद, 
वजलहा- औरंराबाद.

     दूरधिनी : (०२४०) २३२१२५५, २३५६६९७ .

     मटोबाईल :- ९८२३००६३५७.

वनवडिूक वनकाल

(१०७ - औरांगाबाद - मध्)

एकूि म्तदार ३,२५,८३५

एकूि वैध म्तदान १,९४,५२०

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. प्रवदप वशवनारा्ि जैसवाल
८२,२१७

[वशिसेना]

(२) श्ी. नवसरुद्दीन वसकधदकी
६८,३२५

(अवखल भारतीय मजवलस - ए - 
इत्तेहादूल मुकसलमीन)

(३) श्ी. अवमत भुईरल
२७,३०२

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) श्ी. अबदुल सययद
७,२९०

(राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि)

(५) श्ीमती वकतणी वशंदे
२,९८७ 

(अपषि)
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जोरगेवार, श्ी. वकशोर गजानन

जनम : १७ वडसेंबर, १९६८.

जनम वठकाि : िंद्रपुर.

वशषिि : एस.एस.सी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहनदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती कलयाणी. 

अपत्े : एकूण ३ (एक मुलरा  ि दटोन मुली).

व्वसा् : शेती.

पषि : अपषि.

म्तदारसांघ : ७१-िंद्रपुर (अनुसुवित जाती), वजलहा - िंद्रपुर.

इ्तर मावह्ती : सन २०१२ पासून अधयषि, सि.प्रभाताई जटोररेिार िॅरर्ेबल ट्रस्; सन 
२०१९ अधयषि, यंर िांदा वरिरेड सामावजक संस्ा; संिालक, कनयका 
नाररी सहकारी बॅक वल.; महामंरिी, भारतीय जनता पषि; उपवजलहा प्रमुख, 
वशिसेना; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर वनिड.

छंद : सामावजक काय्ण, नाट्, विरिप् ि संरीत.

परदेश प्रवास : नेपाळ ि भूतान देशांिा अभयास दौरा.

 पत्ा : रामदेिबाबा मंदीरजिळ, कटोतिाली िॉड्ड, िंद्रपुर, वजलहा 
िंद्रपुर-४४२४०१.
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   दूरधिनी    :- वनिास- ०७१७२-२५९०००.

   काया्णलय   :- ०७१७२-२५०८८८.

   मटोबाईल    :- ९८२३१३४११८.

   ई-मेल      :-kishorjorgewar@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(७१ - चांद्रपुर (अनुसुवच्त जा्ती))

एकूि म्तदार ३,९६,११७

एकूि वैध म्तदान २,०२,८४९

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. वकशोर गजानन जोरगेवार
१,१७,५७०

[अपषि]

(२) श्ी. नानाजी शमकुळे
४४,९०९

(भारतीय जनता पषि)

(३) श्ी.अवनरुद्ध बनकर
१५,४०३

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) श्ी. महेश मेंधे
१४,२८४

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(५) श्ी. नामदेि रेडाम
३,९५६

(पीपलस पा्णी ऑफ इंवडया 
(डेमटोक्रेव्क))
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िनक, श्ी. अवम्त सुभाषराव

जनम : १९ माि्ण, १९८५.

जनम वठकाि : मांरुळ-झनक, तालुका-ररसटोड, वजलहा-िावशम.

वशषिि : बी.ई. (इलेकट्रावनकस ॲड पॉिर).

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती वप्रती.

अपत्े : एकूण २ (दटोन मुलरे).

व्वसा् : शेती.

पषि : भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस (आय).

म्तदारसांघ : ३३-ररसटोड, वजलहा-िावशम.

इ्तर मावह्ती : २०१३ पासून अधयषि, वशिाजी वशषिण संस्ा, केनिड; सदसय, 
डॉ.पंजाबराि देशमुख ककृषी विद्यापीठ, अकटोला; उपाधयषि, िावशम 
सुपरकवहजन सहकारी संस्ा; २०१४-२०१९ संिालक, अकटोला वजलहा 
मधयितणी सहकारी बँक वल.; २०११-२०१३ उपाधयषि, अकटोला वजलहा 
युिक काँग्ेस कवम्ी; २०१३ पासून सरवि्णीस, अकटोला वजलहा काँग्ेस 
कवम्ी; २०१४ - २०१९ सदसय, (पटो् वनिडणूक) महाराष्ट्र विधानसभा; 
सदसय, पंिायत राज सवमती ि साि्णजवनक उपक्रम सवमती, ऑक्टोबर, 
२०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड.
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छंद : िािन ि वक्रके्.

पत्ा : (१) मु.पटो. मांरुळ झनक, तालुका - ररसटोड, वजलहा - िावशम.

   मटोबाईल - ९७६७२७८००७.                         

   ई-मेल - ameetzanak@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(३३-ररसोड)

एकूि म्तदार ३,०८,८७८

एकूि वैध म्तदान २,०५,४१७

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. अवम्त सुभाषराव िनक
६९,८७५

[भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस]

(२) श्ी. अनंतराि देशमुख
६७,७३४
(अपषि)

(३) श्ी. वदलीप जाधि
३४,४७५

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) श्ी. विशिना् सानप 
२३,०७५

(वशिसेना)

(५) नटो्ा १,५३४
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वटंगरे, श्ी. सुवनल ववज् 

जनम : ८ मे, १९७२.

जनम वठकाि : कासारिाडी, तालुका हिेली, वजलहा पुणे.

वशषिि : डी.सी.ई. (वडपलटोमा इन वसकवहल इंवजवनअररंर)

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती मनीषा. 

अपत्े : एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी).

व्वसा् : बांधकाम वयािसावयक.

पषि : राष्ट्रिादी कॉग्ेस पषि.

म्तदारसांघ : २०८-िडराि-शेरी, वजलहा पुणे.

इ्तर मावह्ती : सरसिती प्रा्वमक विद्यालय सुरू केले; इंवदरानरर ये्ील 
महानररपावलकेचया शाळांिी इमारत बांधली; सांसककृवतक काय्णक्रमांिे 
आयटोजन, आरटोगय तपासणी वशबीरांिे आयटोजन; बस डेपटो, खेळांिी 
मैदाने, वसनीयर वस्ीझन पाक्क, अभयारणय सुरू केले; सन २००७-
२०१२ ि २०१२-२०१७ नररसेिक ि सदसय, स्ायी सवमती, पुणे 
महानरर पावलका; सन २०१९ मधये “मी पदिीधर” पुरसकाराने सनमावनत; 
ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर वनिड.

छंद : समाजसेिा, संघ्न,ि आधुवनक तंरिािी मावहती घेणे.
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परदेश प्रवास : िीन, सकॉ्लंड, इंगलड ि श्ीलंका इतयादी देशांिा अभयास दौरा.

पत्ा : स. नं ३३/२, पलॉ् नं. ८३ “विजय मंरल” बंरला, रटोड नं.१४, व्ररे 
नरर, पुणे- ४११०३२.

   दूरधिनी    :- वनिास- (०२०) २७१७२२०२, २९५२११११.

   मटोबाईल    :- ९८९०००६९९२, ९१५५७७७७७७, ९८९०००६९९१.

   ई-मेल      :- mlasuniltingre@gmail.com.

वनवडिूक वनकाल

(२०८-वडगाव-शेरी)

एकूि म्तदार ४,५६,९९८

एकूि वैध म्तदान २,१४,६४२

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. सुवनल ववज् वटंगरे
९७,७०८

[राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि]

(२) श्ी. जरदीश मुळीक
९२,७५२

(भारतीय जनता पषि)

(३) श्ी. प्रविण रायकिाड
१०,३००

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) श्ी. डॅवनयल लांडरे
७,७०२

(ऑल इंवडया मजवलस ए-इत्तेहादुल 
मुकसलमीन)

(५) नटो्ा २,४१८
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वटळक, श्ीम्ती मुक्ता शैलेश

जनम : १७ ऑरस्, १९६५.

जनम वठकाि : गिालहेर (मधयप्रदेश).

वशषिि : एम.ए.(मानसशासरि), डी.बी.एम.,डी.एम.एम.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पती श्ी. शैलेश श्ीकांत व्ळक.

अपत्े : एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी).

व्वसा् : सामावजक काय्ण.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : २१५- कसबा पेठ, वजलहा-पुणे.

इ्तर मावह्ती : सन २०१२ पासून अधयषिा, आनंदिन वमरि मंडळ; सन २००७ पासून 
विशिसत, लटोकमानय व्ळक वििार मंि; सन २०१५ पासून उपाधयषिा, 
इं्रनॅशनल लेप्रसी युवनयन; काय्णकाररणी सदसया, दृष््ी मवहला वििारमंि; 
संस्ावपका, प्ररेणा मवहला मंडळ; अधयषिा, पुणे शहर मवहला आघाडी; 
काय्णकाररणी सदसया, महाराष्ट्र प्रदेश उपाधयषिा ि कटोषाधयषिा, मवहला 
मटोिा्ण, भारतीय जनता पषि; लटोकमानय दैनंवदनीचया संपावदका; सन २००२-
२०१९ नररसेविका, सन २००९ - २०१२, र्नेता; २००२-२००७ 
सदसया, िृषि प्रावधकरण सवमती; २०१५-२०१७ सदसया, स्ायी सवमती, 
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२०१७-२०१९ महापौर, महानररपावलका, पुणे; ऑक्टोबर, २०१९ मधये 
महाराष्ट्र विधानसभेिर वनिड.

परदेश प्रवास : अमेररका, जपान, इंगलंड, जम्णनी, सपेन, वसंरापूर ि श्ीलंका इतयादी देशांिा 
अभयास दौरा.

छंद : िािन ि बारकाम.

पत्ा : ५६८, नारायण पेठ. व्ळक िाडा, पुणे- ४११०३०.

   दूरधिनी    :- वनिास (०२०) २९८०५६५६.

   मटोबाईल    :- ९४२२०२९६५६, ९६८९९३५६२०.

   ई-मेल      :- mukta.tilak@yahoo.co.in

वनवडिूक वनकाल

(२१५- कसबा पेठ)

एकूि म्तदार २,९०,७२४

एकूि वैध म्तदान १,५०,०६९

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ीम्ती मुक्ता शैलेश वटळक
७५,४९२

[भारतीय जनता पषि]

(२) श्ी. अरविंद वशंदे
४७,२९६

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(३) श्ी. विशाल धनािडे
१३,९८९
(अपषि)

(४) श्ी. अजय वशंदे
८,२८४

(महाराष्ट्र निवनमा्णण सेना)

(५) नटो्ा २,५३२
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टोपे, श्ी. राजेश अांकुशराव

जनम : ११ जानेिारी, १९६९.

जनम वठकाि : औरंराबाद.

वशषिि : बी.ई. (मेकॅवनकल).

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती मवनषा.

अपत्े :  एकूण ३ (दटोन मुलरे ि एक मुलरी).

व्वसा् : शेती.

पषि : राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि.

म्तदारसांघ : १००-घनसािंरी, वजलहा-जालना.

इ्तर मावह्ती : सन १९९१-९५ काय्णकाररणी सदसय, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठिाडा 
विद्यापीठ, औरंराबाद;  सविि, मतसयटोदरी वशषिण संस्ा, जालना; 
अधयषि, यशिंतराि िवहाण प्रवतष्ठान, जालना, अधयषि, खटोलेशिर 
बहुउद्देशीय संस्ा, अंकुशनरर, जालना, या संस्ेतफके सामुदावयक 
वििाहािे आयटोजन; १९९७ पासून अधयषि, सम््ण सहकारी साखर 
कारखाना वल. अंकुशनरर; १९९४ पासून संस्ापक-अधयषि, यशिंत 
सहकारी सूत वररणी वल. अंबड; १९९५ पासून संिालक, वद महाराष्ट्र 
स्े् कटो-ऑप हाऊवसंर फायनानस  कापमोरशन, मुंबई; अधयषि, सम््ण 
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सहकारी बॅक, जालना; तज् संिालक, कम्णयटोरी अंकुशराि ्टोपे सहकारी 
साखर कारखाना वल; सदसय, िसंतदादा शुरर इनस्ीट्ु्, पुणे; सदसय, 
मराठिाडा िैधावनक विकास मंडळ, सदसय ि १९९६ ते ऑक्टोबर, 
१९९९ विरटोघी पषि नेता, वजलहा पररषद, जालना; १९९६ राष्ट्रीय युिक 
काँग्ेसचया नेतृतिाखाली जेल भरटो आंदटोलनात सक्रीय सहभार; १९९७ 
बेरटोजरार युिकांचया आंदटोलनात अ्क; १९९२-९६  अधयषि, जालना 
वजलहा युिक काँग्ेस; १९९६-९९ उपाधयषि, महाराष्ट्र प्रदेश युिक काँग्ेस 
(आय); मे, १९९९ पासून राष्ट्रिादी काँग्ेस पषिािे काय्ण; १९९९-२००० 
उपाधयषि, रटोदािरी खटोरे पा्बंधारे विकास महामंडळ, औरंराबाद, 
१९९९-२००४, २००४-२००९, २००९-२०१४, २०१४-२०१९ सदसय, 
महाराष्ट्र विधानसभा; सदसय, लटोकलेखा सवमती; सदसय; रटोजरार हमी 
यटोजना सवमती; राष्ट्रकुल संसदीय मंडळ महाराष्ट्र शाखेिा, सन २०१७ 
िा “उतककृष्् भाषण” पुरसकार प्रापत; माि्ण, २००१ ते जानेिारी, २००३ 
जलसंधारण, वयापार, िावणजय आवण पया्णिरण खातयािे राजयमंरिी; 
जानेिारी, २००३ ते जुलै, २००४ पया्णिरण ि उद्यटोर खातयािे राजयमंरिी; 
नटोवहेंबर, २००४ ते वडसेंबर, २००८ नररविकास, सामानय प्रशासन, नाररी 
जमीन कमालधारणा, जलसंधारण ि संसदीय काय्ण खातयािे राजयमंरिी; 
वडसेंबर, २००८ ते ऑक्टोबर, २००९ उचि ि तंरि वशषिण, िैद्यकीय 
वशषिण खातयािे मंरिी; नोंवहेबर, २००९ ते सप्ेंबर, २०१४ उचि ि तंरि 
वशषिण खातयािे मंरिी; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर 
फेरवनिड; ७ जानेिारी, २०२० पासून साि्णजवनक अरटोगय खातयािे मंरिी.

परदेश प्रवास : १९९४ लंडनिा ि २०१० ऑसट्रेवलयािा अभयास दौरा.

 छंद : िािन.

पत्ा : (१)  अवजंकय बंरला, भागयनरर, जुना जालना, तालुका जालना, वजलहा 
जालना - ४३१२०३.

      दूरधिनी : वनिास – (०२४८२)  २२५७७७, २२५३३१.

      काया्णलय   (०२४८२)  २२५४४८ फॅकस.

      मटोबाईल - ९४२२२१६१११, ९६१९१११७७७.
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   (२)  “जेतिन” मलबार वहल मुंबई.

   दूरधिनी : वनिास – (०२२) २३६३४६६९.

   काया्णलय   (०२२) २२०२५०५९, २२०२३८५८.

   ई- मेल :-  rajeshtope11@gmail.com.    

वनवडिूक वनकाल

(१००-घनसावांगी)

एकूि म्तदार ३,१२,८५९

एकूि वैध म्तदान २,२९,०४९

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. राजेश अांकुशराव टोपे
१,०७,८४९

[राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि]

(२) श्ी. उढाण वहकमत बळीराम
१,०४,४४०
(वशिसेना)

(३) श्ी. विष्णु शेळके
९,२९३

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) नटो्ा १,८४२

(५) श्ी. हसनटोद्दीन मटोवहद्दीन
१,०७४

(बहुजन समाज पा्णी)
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ठाकरे, श्ी. आवदत् उधदव

जनम : १३ जून, १९९०.

जनम वठकाि : मुंबई.

वशषिि : बी.ए.,एलएल.बी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

कौटुंवबक मावह्ती : अवििावहत.

व्वसा् : सामावजक काय्ण. 

पषि : वशिसेना.

म्तदारसांघ : १८२– िरळी, वजलहा-मुंबई.

इ्तर मावह्ती : सन २०१० पासून युिा सेनेिे प्रमुख; २०१८ पासून वशिसेनेिे नेते; 
ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर वनिड. जानेिारी, २०२० 
पासून पय्ण्न, पया्णिरण ि राजवशष््ािार खातयािे मंरिी.

छंद : िािन.

पत्ा : २५ “मातटोश्ी” कलानरर, िांद्रे (पूि्ण), मुंबई ४०० ०५१.

   दूरधिनी : वनिास (०२२) २६५९००११.

               काया्णलय ( ०२२) २४३९८२२२.

   मटोबाईल :- ९८१९९४००१०.

   ई – मेल :-adityathackeray@me.com
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वनवडिूक वनकाल

(१८२-वरळी)

एकूि म्तदार २,६९,००३

एकूि वैध म्तदान १,२९,०७४

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. आवदत् उधदव ठाकरे
८९,२४८

[वशिसेना]

(२) ॲड. सुरेश माने
२१,८२१

(राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि)

(३) श्ी. रौतम रायकिाड
६,५७२

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) नटो्ा ६,३०५

(५) श्ी. विश्ाम पडम
१,९३२

(बहुजन समाज पा्णी)
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ठाकरे, श्ी. ववकास पाांडुरांग

जनम : २३ ऑरस्, १९६६.

जनम वठकाि : नारपूर.

वशषिि : बी.ए.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी. 

वैवावहक मावह्ती : वििाहीत, पतनी श्ीमती िृंदा.

अपत्े : एकूण २ (दटोन मुलरे)

व्वसा् : शेती ि ट्रॅवहलस.

पषि : भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस (आय).

म्तदारसांघ : ५६-नारपूर (पकशिम), वजलहा नारपूर.

इ्तर मावह्ती : सन २००७ सदसय, महाराष्ट्र राजय आंबेडकर िाकलमकी यटोजना; सन 
१९९८ महासविि, नॅशनल स्ुडिं् युवनयन ऑफ इंडीया; सन १९९०- 
महासविि, नारपूर शहर यु् काँग्ेस कवम्ी; सन १९९८ अधयषि, विदभ्ण 
यु् कॉग्ेस; सन २००१ महासविि, नारपूर वजलहा काँग्ेस कवम्ी; 
सन २०१४ अधयषि, नारपूर शहर काँग्ेस कवम्ी; सन २००२-२००७, 
२००७-२०१२, २०१२ - २०१७ नररसेिक, २००२-२००५ महापौर, 
२०१०-२०१७ विरटोधी पषि नेता, महानररपावलका, नारपूर; ऑक्टोबर, 
२०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर वनिड.
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छंद : वक्रके्.

पत्ा : ५० शासरिी ले-आऊ्, सुभाषनरर वहंरणा रटोड, नारपूर ४४००२२. 

   दूरधिनी  : काया्णलय -(०७१२)- २२२३३९७.

   ई-मेल :- vikasthakre23@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(५६-नागपूर - पशशचम)

एकूि म्तदार ३,६२,५३९

एकूि वैध म्तदान १,७८,४६९

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. ववकास पाांडुरांग ठाकरे
८३,२५२

[भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस]

(२) श्ी. सुधाकर शामराि देशमुख
७६,८८५

(भारतीय जनता पषि)

(३) अफजल फारुक
८,४२७

(बहुजन समाज पा्णी)

(४) नटो्ा ३,७१७

(५) श्ी. मनटोज वसंर
२,२०१

(अपषि)



224 १४ िी महाराष्ट्र विधानसभा सदसयांिा संवषिपत जीिन पररिय

ठाकूर, श्ी. प्रशाां्त रामशेठ

जनम : ५ ऑरस्, १९७४.

जनम वठकाि : पनिेल, वजलहा-रायरड.

वशषिि : वसकवहल इंवजवनअररंर (वद्तीय िष्ण)

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी, इंग्जी ि रुजरा्ी. 

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती िषा्ण.

अपत्े : एकूण २ (दटोन मुलरे).

व्वसा् : वयापार ि उद्यटोर

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : १८८-पनिेल, वजलहा-रायरड. 

इ्तर मावह्ती : विशिसत, जनाद्णन भरत वशषिण प्रसारक संस्ा; अधयषि; शाहू इकनस्ट्ू् 
ऑफ इनफॉरमेशन ्ेकनॉलॉजी या संस्ांमाफ्कत संरणक षिेरिातील विविध 
अभयासक्रम, मॅनेजमें् ि विधी महाविद्यालय सुरू केले; या संस्ेचया 
सी.के.्ी. महाविद्यालयाला नॅक ‘अे पलस’ ि मुंबई विद्यापीठातील 
सिमोतककृष्् महाविद्यालय महणून लौवकक प्रापत; १४ िषवे अधयषि, श्ी. 
रामशेठ ठाकूर सामावजक विकास मंडळ; अधयषि, आदश्ण मलहार 
नाररी सहकारी पतसंस्ा, या संस्ांचया माधयमातून अनेकांना उद्यटोर 
वयिसायासाठी सहायय; ररीब, ररजू, विद्यारयायंना शालटोपयटोरी िसतूंिे 
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िा्प; रुणिंत विद्यारयायंना उचि वशषिणासाठी आव््णक  मदत; वदिाळी 
अंक सपधा्ण, रुगणांसाठी रुगणिावहका, रकतदान वशबीर, अपंराना सि्णतटोपरी 
मदत, वजलहासतरीय मॅरे्ॉन सपधवेिे आयटोजन; मलहार महटोतसि, आररी, 
कटोळी, समाजाचया जनजारृतीसाठी विविध सांसककृतीक काय्णक्रम, विविध 
क्रीडा सपधा्ण, दहीहंडी, रणेशटोतसि, निरारिटोतसि विविध काय्णक्रमांिे 
आयटोजन; उपाधयषि, महाराष्ट्र बॅडवमं्न असटोवसएशन, २०१४ पासून 
भारतीय जनता पषिािे काय्ण; अधयषि, रायरड वजलहा भारतीय जनता 
पषि; २००६ पासून सदसय ि २००६ ते २००९ नरराधयषि, नररपावलका, 
पनिेल; या कालािधीत पनिेल शहराचया वनयटोजनबधद सिायंरीण 
विकासासाठी विशेष प्रयतन; नररपावलका कम्णिाऱयांसाठी मेवडकलेम 
पॉवलसी सुरू केली; पनिेल शहरात भुयारी र्ार यटोजना सुरु करणयासाठी 
विशेष प्रयतन, पनिेल खांदा कॉलनी िसाहतीसाठी सि्ण पायाभूत सुविधा 
देऊन विकासासाठी  प्रयतन; पनिेल शहरातील महातमा रांधी उद्यान ि 
हुतातमा समारक उद्यान विकवसत केले; शहरात उड्ाण पूल मंजुरीसाठी, 
िृषिारटोपण ि िृषिसंिध्णनासाठी विशेष प्रयतन केले; युिा केंद्र अवलबारतफके 
युिा पुरसकाराने सनमानीत; सदसय, शैषिवणक वनयंरिण विधेयक संयुकत 
सवमती; २००७-२००९ ि २०१०-२०१४ सदसय, मुंबई महानरर विकास 
प्रावधकरण; २०१४-२०१९ अधयषि, वसडकटो, निी मुंबई; २००९-२०१४, 
२०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; सदसय, ग्ं्ालय सवमती 
ि पंिायत राज सवमती; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर 
फेरवनिड.

परदेश प्रवास : अमेररका, ऑसट्रेवलया, युरटोप, िीन, कटोररया, मलेवशया, ्ायलंड ि 
वसंरापूर इतयादीं देशांिा अभयास  दौरा.

छंद : िािन, प्रिास, वक्रके् ि संरीत.

पत्ा : (१) श्ीसदन, पलॉ् नं. ५८/अ, पुरटोवहत हॉसपी्लजिळ, वमडलकलास 
कटो.  ऑप. हौ. सटोसाय्ी, पनिेल, वजलहा-रायरड ४१०२०६.

     दूरधिनी :- वनिास - (०२२) २७४६७७११.

                  काया्णलय - (०२२) २७४५८१३४.

     मटोबाईल :- ९९२००१७७७७.

     ई-मेल - prashant.t2100@gmail.com
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वनवडिूक वनकाल

(१८८ - पनवेल)

एकूि म्तदार ५,५७,५१३

एकूि वैध म्तदान ३,०२,४८१

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. प्रशाां्त रामशेठ ठाकूर 
१,७९,१०९

[भारतीय जनता पषि]

(२) श्ी. हरेश केणी
८६,३७९

(शेतकरी कामरार पषि)

(३) नटो्ा १२,३१९

(४) श्ी. हरेश केणी
८,७९७

(अपषि)

(५) श्ी. फुलिंद की्के
५,८२७

(बहुजन समाज पा्णी)
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ठाकूर (सोनविे), ॲड. ्शोम्ती चांद्रकाां्त

जनम : १७ मे, १९७४.

जनम वठकाि : अमरािती.

वशषिि : बी.ए., एलएल.बी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी. 

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पती राजेश सटोनिणे.

अपत्े  :  एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी).

व्वसा् : शेती.

पषि : भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस (आय).

म्तदारसांघ : ३९-वतिसा, वजलहा-अमरािती.

इ्तर मावह्ती : १९८९ डयुक ऑफ एडनबर्णिे रिाँझ पदक प्रापत; १९९३ ऑल इंवडया 
एन.सी.सी. चया बेवसक लीडरशीप कॅमपमधये नेमबाजीिे सुिण्ण पदक 
प्रापत; १९९४ मधये प्रजासत्ताक वदनाचया वदलली ये्ील धिजसंिालनात 
सहभार; सिमोतककृष्् छारि सैवनक महणून सनमावनत, निी वदलली ये्े 
वलडरशीप बेस कँपिे प्रवतवनधीति केले; वसने् सदसय, संत राडरेबाबा 
अमरािती विद्यापीठ; ग्ामीण भारातील रुणातमक वशषिण विकासासाठी 
ररीब, ररजू विद्यारयायंना शालटोपयटोरी िसतुंिे िा्प ि ग्ामीण भारातील 
२६२ माधयवमक शाळांमधील ग्ं्ालयांना विविध उपयुकत विषयांिरील 
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पुसतकांिे िा्प तसेि मुलांचया वयककतमत्ि विकासासाठीचया 
विविध सांसककृवतक काय्णक्रमांिे आयटोजन; ग्ामीण भारातील मवहला 
ि बालकांचया वनतयाचया विविध समसया सटोडविणयासाठी प्रयतनरत; 
ररजूंना कायदेविषयक सलला ि मार्णदश्णन; भूकंपग्सतांना मदत;  समाज 
प्रबटोधनासाठी विविध सामावजक काय्णक्रमांिे ि मुलांमधये सांवघक भािना 
िाढीस लारणयासाठी क्रीडाविषयक मार्णदश्णन, क्रीडा सपधायंिे आयटोजन; 
ररीब रुगणांना मदत, बित र्ाद्ारे मवहलांिे सषिमीकरण, रुककमणीिे 
माहेर श्ीषिेरि कौंडणयपुरिा विकास करुन कावत्णकी एकादशीला शासकीय 
पुजा सुरु केली; संत तुकडटोजी महाराज ि संत राडरेबाबा यांचया कम्णभूमी 
ि वनिा्णण भूवमिा सिायंरीण विकास केला; आंतरराष्ट्रीय सतरािरील वद 
कॉमनिेल् िुमेन पाल्णमें्चया कवम्ीचया सदसया; ‘घे भरारी’ ि ‘मसती की 
पाठशाला’ काय्णक्रमांिे आयटोजन; लटोकमत समुहातील “उतककृष्् आमदार” 
पुरसकाराने सनमानीत; एम.आय.्ी., पुणे तफके आदश्ण युिा विधायक 
पुरसकाराने सनमानीत; अवखल भारतीय रिामहणसभा, पुणे यांचयाितीने 
“आदश्ण लटोकप्रवतवनधी” पुरसकाराने सनमानीत; जाधिर अवभमत 
विद्यापीठ, पुणे तफके आदश्ण विधायक पुरसकाराने रौरि, िुमेन आयकॉन 
ॲिाड्ड इंवडया २०१९ ने पुणे ये्े सनमानीत; २००४-२००८ सरवि्णीस, 
महाराष्ट्र प्रदेश युिक काँग्ेस; २००७ पासून सविि, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्ेस 
कायदेविषयक सललारार सवमती; २००६-२०१० पासून सरवि्णीस, 
अवखल भारतीय युिक काँग्ेस; २०१०-२०१४ जनरल सेक्रे्री, महाराष्ट्र 
प्रदेश काँग्ेस कवम्ी; काया्णधयषि, महाराष्ट्र काँग्ेस कवम्ी; रुजरात, वदि-
दमण, मधयप्रदेश, छवत्तसरडिे पषि वनरीषिक तसेि मेघालय, कना्ण्क ि 
मधयप्रदेश राजयािे प्रभारी; काँग्ेस पषिािे विधानसभेिे पषि प्रतटोद; २००४ 
पासून सदसया, महाराष्ट्र राजय मवहला आयटोर; २००९ - २०१४, २०१४ 
- २०१९ सदसया, महाराष्ट्र विधानसभा; २०१०-२०१२ सवमती प्रमुख, 
मवहलांिे हकक ि कलयाण सवमती; सदसया, इतर मारास िर्ण कलयाण 
सवमती, सवमती प्रमुख, साि्णजवनक उपक्रम सवमती; ऑक्टोबर, २०१९ 
मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड; जानेिारी, २०२० पासून मवहला 
ि बाल विकास  खातयािे मंरिी. 

परदेश प्रवास : फ्ानस देशािा अभयास दौरा.



 १४ िी महाराष्ट्र विधानसभा सदसयांिा संवषिपत जीिन पररिय 229

छंद : िािन ि विरिकला.

पत्ा : (१) ९१, रणेडीिाल ले आऊ्, भागय नरर, अमरािती - ४४४६०२.

   दूरधिनी : वनिास - (०७२१) २६६५५७३, (०२२) २२८८६२९४,  

                               २२८८६०९६.

   (२) बी-६, मादाम कामा मार्ण, मंरिालयासमटोर, मुंबई – ४०००३२.     
 काया्णलय – (०२२) २२८७५९३०, २२८७६३४२.

   मटोबाईल - ७७४५०८११११.

   ई-मेल - officeyashomati17@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(३९-व्तवसा)

एकूि म्तदार २,९५,९९२

एकूि वैध म्तदान १,७३,६७६

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१)
ॲड. ्शोम्ती चांद्रकाां्त ठाकूर 
(सोनविे)

७६,२१८
[भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस]

(२) श्ी. राजेश श्ीराम िानखेडे 
६५,८५७

(वशिसेना)

(३) श्ी. वदपक सरदार 
१४,३५३

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) श्ी. छटो्ु महाराज िासु
१०,५९८

(प्रहार जनशकती पा्णी)

(५) श्ी. अब् दुल नईम अबदुल जलील 
३,१४७

(बहुजन समाज पा्णी)
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ठाकूर, श्ीम्ती ववद्ा ज्प्रकाश

जनम : १५ जून,१९६१.

जनम वठकाि : बेनीपूर, वजलहा िाराणसी (उत्तरप्रदेश).

वशषिि : आठिी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी. 

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पती श्ी.जयप्रकाश िंद्रबली ठाकूर.

अपत्े  :  एकूण १ (एक मुलरा).

व्वसा् : वयापार.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : १६३-रटोरेराि, वजलहा- मुंबई उपनरर.

इ्तर मावह्ती : १९९२ पासून भारतीय जनता पषिािे काय्ण; २०१३-२०१४ सरवि्णीस, 
भारतीय जनता पषि, मुंबई मवहला मटोिा्ण; १९९२-२०१२ सलर िार िेळा 
नररसेविका, २००७ उपमहापौर, दटोन िेळा आरटोगय सवमतीचया अधयषिा; 
तसेि स्ायी सवमती, उद्यान ि बाजार सवमती ि सुधार सवमतीचया सदसया, 
मुंबई महानररपावलका; २०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; 
वडसेंबर, २०१४ ते नटोवहेंबर, २०१९ मवहला ि बालविकास, अनन ि 
नाररी पुरिठा ि ग्ाहक संरषिण, अनन ि औषधी प्रशासन खातयाचया 
राजयमंरिी; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड.
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परदेश प्रवास : यु.एस.ए. (अमेरीका), ्कणी, वसंरापुर, दवषिण अवफ्का, मॉररशस, िीन, 
्ायलंड, मलेवशया इतयादी देशांिा अभयास दौरा.

छंद : संरीत, िािन ि समाजसेिा.

पत्ा :  ११०१, वकंरस्न पॅलेस, विंिटोली बंदर रटोड, मालाड (पकशिम), मुंबई 
४०० ०६४.

   दूरधिनी : वनिास - ०२२- २८७३८९२५.

   काया्णलय - ०२२- २८७५२२७७, २८७१२००१.

   मटोबाईल - ९७६९१३८९२५.                         

              ई-मेल thakur.vidya@yahoo.com

वनवडिूक वनकाल

(१६३-गोरेगाव)

एकूि म्तदार ३,२७,९२६

एकूि वैध म्तदान १,५२,२९७

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ीम्ती ववद्ा ज्प्रकाश ठाकूर  
८१,२३३

[भारतीय जनता पषि]

(२) श्ी. युिराज मटोवहते
३२,३२६

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(३) श्ी. विरेंद्र जाधि
२६,६८९

(महाराष्ट्र निवनमा्णण सेना)

(४) श्ी. नटोशाद वशकलकर
५,३६३

(िंवित बहुजन आघाडी)

(५) नटो्ा ४,१२७
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ठाकूर, श्ी. वह्तेंद्र ववष्िू

जनम : ३ ऑक्टोबर, १९६१.

जनम वठकाि : विरार, तालुका-िसई, वजलहा-पालघर.

वशषिि : बी.कॉम.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी, इंग्जी ि रुजरा्ी. 

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती प्रविणा.

 अपत्े : एकूण ३ (तीन मुलरे).

व्वसा् : वयापार ि शेती.

पषि : बहुजन विकास आघाडी.

म्तदारसांघ : १३३-िसई, वजलहा-पालघर.

इ्तर मावह्ती : अधयषि, वि.िा.ठाकूर िॅरर्ेबल ट्रस्, या संस्ेमाफ्कत उतकष्ण विद्यालय 
(मराठी ि इंग्जी माधयम), कला, िावणजय ि विज्ान कवनष्ठ 
महाविद्यालय, वि.िा.ठाकूर पदिी महाविद्यालय सुरु केले; दहािी ि 
बारािी विद्यारयायंसाठी एस.एस.सी. ि एि.एस.सी. नंतर पुढे काय, या 
विषयािरील पुसतके, मार्णदश्णन ि तज्ांचया वयाखयानांिे आयटोजन; १९९० 
पासून दरिषणी २६ ते ३१ वडसेंबर या कालािधीत िसई तालुका कला ि 
क्रीडा महटोतसिािे आयटोजन; ७ िे कटोकण मराठी सावहतय संमेलन, ८२ िे 
अवखल भारतीय नाट् संमेलन, नाट् महटोतसि, प्रवतिषणी संरीत रजनी, 
किी संमेलन ि वकत्णन महटोतसिािे आयटोजन; िसई, विरारसाठी उसरांि 
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पाणी पुरिठा यटोजना काया्णकनित केली; तालुकयातील ४ नररपररषदा ि 
६४ रािांसाठी १०० द.ल. षिमतेिी पाणीपुरिठा यटोजना तसेि, राजीिली, 
सावतिली ि कामण या पाणीपुरिठा यटोजना पूण्ण करणयासाठी प्रयतनरत; 
िसई तालुकयात २२० के.वही. ि १०० के.वही. अवत उचिदाबािी 
उपकेंद्र, २२ के.वही. षिमतेिी ५ कसिविंर स्ेशनस काया्णकनित केली; सि्ण 
नररपररषदांचया हद्दीतील प्रा्वमक आरटोगय केंद्रे ि शासकीय रुगणालये 
नररपररषदांचया ताबयात घेऊन सुसजज करणयासाठी विशेष प्रयतन; िसई, 
विरार ि नायराि उड्ाण पुलासाठी प्रयतन; अधयषि, यंरस्ास्ण ट्रस्, या 
संस्ेचया माधयमातून वयायामशाळा, आराशी ि सफाळे ये्े प्रवतिषणी कला 
ि क्रीडा महटोतसिांिे आयटोजन; वि.िा.िॅरर्ेबल ट्रस्चया माधयमातून 
आरटोगय तपासणी, नेरिविवकतसा, रकतदान, जयेष्ठ नारररकांसाठी 
ओळखपरिे, अपंरांना उपकरणांिे िा्प काय्णक्रमांिे आयटोजन; 
झटोपडपट्ीधारकांना सियंपाकाचया रॅसिे िा्प; १९८५-८८ अधयषि, 
विरार शहर युिक काँग्ेस कवम्ी; १९८८-९२ अधयषि, िसई तालुका 
युिक काँग्ेस कवम्ी; १९९५ संस्ापक-अधयषि, िसई विकास मंडळ; 
संस्ापक- अधयषि, बहुजन विकास आघाडी; १९९१-९६ नररसेिक, 
नररपररषद, विरार; १९९०-९५, १९९५-९९, १९९९-२००४, २००४-
२००९, २०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; ऑक्टोबर, २०१९ 
मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड.

छंद : िािन, बॅडवमं्न, ्ेबल्ेवनस, वबलीयड्ड ि पटोहणे.

पत्ा : ठाकूर वनिास, दत्त मंवदर रटोड, विरार (पकशिम), तालुका िसई, वजलहा - 
पालघर.

   दूरधिनी : वनिास - (०२५०) २५०३५००.

   काया्णलय - (०२५०) २५०२६०१, ३८६, ५४२.

   मटोबाईल - ९८२२०३७५००.
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वनवडिूक वनकाल

(१३३-वसई)

एकूि म्तदार ३,०४,६९७

एकूि वैध म्तदान १,९०,००५

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. वह्तेंद्र ववष्िू ठाकूर
१,०२,९५०

[बहुजन विकास आघाडी]

(२) श्ी. विजय पा्ील
७६,९५५

(वशिसेना)

(३) श्ी. प्रफुलल ठाकूर
३,५४०

(महाराष्ट्र निवनमा्णण सेना)

(४) नटो्ा ३,०३६

(५) श्ी. शाहीद शेख
१,५७०

(िंवित बहुजन आघाडी)
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ठाकूर, श्ी. वषि्तीज वह्तेंद्र

जनम : १० जुलै, १९८३.

जनम वठकाि : विरार, वजलहा-पालघर.

वशषिि : बी.बी.ए.(बॅलडिीन िॉलेस युवनवहवस्ण्ी, अमेरीका २००४), एम.बी.ए. 
(मुंबई युवनवहवस्ण्ी २००८), ररयल इस्े् मॅनेजमें् (हॉिड्ड युवनवहवस्ण्ी, 
अमेरीका २०१०).

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी, इंग्जी ि रुजरा्ी. 

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती प्रािी. 

अपत्े : एकूण १ (एक मुलरी).

व्वसा् : वयापार ि शेती.

पषि : बहुजन विकास आघाडी.

म्तदारसांघ : १३२-नालासटोपारा, वजलहा-पालघर.

इ्तर मावह्ती : महाविद्यालयात विद्यारयायंिे नेतृति केले महाविद्यालयािा जनरल सेक्रे्री 
महणून काम केले; बहुजन विकास आघाडीिे नेतृति; वि.िा.ठाकूर 
िॅरर्ेबल ट्रस् द्ारे कला, िावणजय ि विज्ान महाविद्यालय, अवभयांवरिकी, 
पॉवल्ेककनक, फाम्णसी, आवक्क्ेकिर, कॉमपयु्र ॲकपलकेशनस, आ््डस् 
क्राफ् अँड अपलाईड आ््डस् कॉलेज सुरु केले; एम.बी.ए. चया विद्यारयायंना 
रटोजरारािी संधी वमळािी यासाठी आंतरपयुवनयरवशप यटोजना सुरु केली; 
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िसई तालुकयात १९९० पासून कला ि क्रीडा महटोतसिािे आयटोजन; सन 
२०१० मधये सामुवहक वििाहांिे आयटोजन करुन २०३४ िधु-िरांसमिेत 
सित: वििाह करुन जारवतक विक्रम केला; ओम साईधाम ट्रस्, विरार या 
संस्ेमाफ्कत साई भकतांचया सटोयीसाठी वशडणी ये्े सुसजज भकती वनिास 
बांधले, या संस्ेद्ारे विविध सांसककृवतक काय्णक्रमांिे आयटोजन; वि.िा.
ठाकूर िॅरर्ेबल ट्रस् या संस्ेमाफ्कत वयायामशाळा, अना् मुलींसाठी 
िसतीरृह सुरु केले; यंर स्ार ट्रस् माफ्कत विविध क्रीडा सपधायंिे आयटोजन;  
मुंबई उपनररी रेलिे सेिा डहाणुपययंत करणयात यशसिी, विरार शहराचया 
सिायंरीण विकासासाठी विशेष यटोरदान; २००९-२०१४, २०१४-
२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र 
विधानसभेिर फेरवनिड.

परदेश प्रवास : अमेररका, वसंरापूर, मॉररशस, युरटोप, ऑसट्रेवलया, इंगलंड, फ्ानस, साऊ् 
इस् आवशया, दुबई ि इ्ली इतयादीं देशांिा अभयास दौरा.

छंद : सकाय ड्ायकवहंर, रायफलींर, पटोहणे ि साहसी खेळ.

पत्ा : ठाकूर वनिास, दत्त मंवदर रटोड, विरार (पकशिम), तालुका िसई, वजलहा - 
पालघर.

   दूरधिनी :- वनिास - (०२५०) २५०३५००.

   काया्णलय :- (०२५०) २५०२६०१, २५०२३८६, २५०२५४२.

   मटोबाईल :- ९९२३७५००००.                             

   ई-मेल :- mlashitijthakur@gmail.com
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वनवडिूक वनकाल

(१३२ - नालासोपारा)

एकूि म्तदार ५,१९,१६०

एकूि वैध म्तदान २,६९,०७०

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. वषि्तीज वह्तेंद्र ठाकूर 
१,४९,८६८

[बहुजन विकास आघाडी]

(२) श्ी. प्रदीप शमा्ण
१,०६,१३९
(वशिसेना)

(३) श्ी. प्रविण रायकिाड
३,४८७

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) नटो्ा ३,२२१

(५) श्ी. वहतेश राऊत
१,३९३

(संघष्ण सेना)
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वढकले, ॲड. राहुल उत्मराव 

जनम : १४ ऑरस्, १९७९.

जनम वठकाि : नावशक.

वशषिि : बी. एस.एल, एलएल.बी.

ज्ा्त भाषा : मराठी , वहंदी ि इंग्जी .

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती आवदती.

अपत्े : एकूण- १ (एक मुलरा).

व्वसा् : सामावजक काय्ण .

पषि : भारतीय जनता पषि .

म्तदारसांघ : १२३ -  नावशक पूि्ण, वजलहा नावशक.

इ्तर मावह्ती : सन २०१२ पासून काय्णिाह , पंिि्ी साि्णजवनक िािनालय; २०१४-
२०१९ प्रदेश उपाधयषि, महाराष्ट्र निवनमा्णण सेना; सप्ेंबर, २०१९ पासून 
भारतीय जनता पषिािे काय्ण; सन २०१२-२०१७ नररसेिक, २०१४-
२०१५ अधयषि, स्ायी सवमती, महानररपावलका, नावशक; ऑक्टोबर, 
२०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर वनिड.

छंद : िािन.

परदेश प्रवास : अमेररका, युरटोप ि  ऑसट्रेवलया इतयादी देशांिा  अभयास दौरा.
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पत्ा : पाि्णती वनिास , पंिि्ी ्ेवलफटोन एकसिेंजजिळ, वढकलेनरर पंिि्ी, 
नावशक  ४२२ ००३.

   दूरधिनी :- वनिास- ०२५३ - २५११३५५.

   मटोबाईल :- ९०१११४५५५५.

   ई-मेल :-  rahuldhikalebjp555@gmail.com.

वनवडिूक वनकाल

(१२३ -  नावशक - पूव्य)

एकूि म्तदार ३,५५,५०२

एकूि वैध म्तदान १,८१,०१९

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) ॲङ राहुल उत्मराव वढकले
८६,३०४

[भारतीय जनता पषि]

(२) श्ी. बाळासाहेब सानप
७४,३०४

(राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि)

(३) श्ी. संतटोष ना्
१०,०९६

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) श्ी. रणेश उनहाणे
४,५०५

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(५) नटो्ा ३,०९०
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्तटकरे, कुमारी आवद्ती सुवनल

जनम : १६ माि्ण, १९८८.

जनम वठकाि : मुंबई.

वशषिि : एम. ए., वडपलटोमा इन एच्. आर.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : अवििावहत.

व्वसा् : सामावजक काय्ण .

पषि : राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि.

म्तदारसांघ : १९३ -  श्ीिध्णन, वजलहा रायरड.

इ्तर मावह्ती : सन २००८-२००९ प्राधयावपका, जयवहंद कॉलेज; सन २००८-२००९ 
यु.पी.एस.सी. परीषिेचया पय्णिेवषिका; २०१० संघ्क, कटोकण विभार 
राष्ट्रिादी युिती काँग्ेस; २०१७-२०१९ सदसया तसेि माि्ण, २०१७ 
ते नटोवहेंबर, २०१९ अधयषिा; वजलहा पररषद, रायरड; सन २०१७ 
मधये वहरकणी पुरसकाराने सनमावनत; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र 
विधानसभेिर वनिड; जानेिारी, २०२० पासून उद्यटोर, खवनकम्ण, पय्ण्न, 
फलटोतपादन, क्रीडा ि युिक कलयाण, राजवशष््ािार, मावहती ि जनसंपक्क 
खातयाचया राजयमंरिी.

छंद : िािन ि सामावजक काय्ण.
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परदेश प्रवास : दवषिण आवफ्का ि लंडन इतयादी देशांिा अभयास दौरा.

पत्ा : (१) रीता बार, मुककाम सुतारिाडी, पटोस् जामरांि, तालुका – रटोहा, 
वजलहा - रायरड. 

   (२) सुवनती- १०, सवििालय वजमखाना जिळ, मुंबई -  ४०००३२.

   दूरधिनी :- वनिास - (०२१९४) - २५५११९.

   काया्णलय - (०२१९४) – २५५२५५.

   मटोबाईल :- ९८३३१२५३२३.

   ई-मेल   :- aditi7@gmail.com.in

वनवडिूक वनकाल

(१९३ -  श्ीवध्यन)

एकूि म्तदार २,५७,६००

एकूि वैध म्तदान १,५७,२४८

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) कुमारी आवद्ती सुवनल ्तटकरे
९२,०७४

[राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि]

(२) श्ी. विनटोद घटोसाळकर
५२,४५३

(वशिसेना)

(३) नटो्ा ३,७७२

(४) श्ी. ज्ानदेि पिार
१,८४४

(अपषि)

(५) श्ी. संजय रायकिाड
१,४७३

(महाराष्ट्र निवनमा्णण सेना)
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्तनपुरे, श्ी. प्राजक्त प्रसादराव

जनम : १३ सप्ेंबर, १९७६.

जनम वठकाि : मुंबई.

वशषिि : बी.ई. (मेकॅनीकल), एम.एस. (यू.एस.ए.)

ज्ा्त भाषा : मराठी , वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती सटोनाली.

अपत्े : एकूण- २ (एक मुलरा ि एक मुलरी)

व्वसा् : शेती.

पषि : राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि.

म्तदारसांघ : २२३ -  राहुरी, वजलहा अहमदनरर.

इ्तर मावह्ती : सन २०१६ पासून नरराधयषि, नररपावलका, राहुरी, वजलहा अहमदनरर; 
ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर वनिड; जानेिारी, २०२० 
पासून नररविकास, उजा्ण, आवदिासी विकास, उचि ि तंरि वशषिण, 
आपत्ती वयिस्ापन, मदत ि पुनि्णसन खातयािे राजयमंरिी.

छंद : िािन ि समाज काय्ण.

परदेश प्रवास : अमेररकेिा अभयास दौरा.

पत्ा : (१) मु.पटो. राहुरी बु.।।., माळी रलली, तालुका राहुरी, वजलहा अहमदनरर 
४१३७०५.
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   (२ ) ४०२ वनलांबरी, मंरिालयाजिळ, मुंबई  ४०००३२.

   दूरधिनी    :- वनिास- (०२४२६)- २३३०९७.

   काया्णलय :- (०२४२६) - २३३०००.

   मटोबाईल    : ९९२१००९१११.

   ई-मेल      : pptanpure@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(२२३ -  राहुरी)

एकूि म्तदार २,९२,६६३

एकूि वैध म्तदान २,०१,११६

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. प्राजक्त प्रसादराव ्तनपुरे
१,०९,२३४

[राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि]

(२) श्ी. वशिाजीराि कवड्डले
८५,९०८

(भारतीय जनता पषि)

(३) नटो्ा १,८९२

(४) श्ी. सुरेश लांबे
१,५५२

(अपषि)

(५) श्ी. राजेंद्र कवड्डले
८७४

(अपषि)
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्तापकीर, श्ी. वभमराव धोंडीबा

जनम : १ सप्ेंबर, १९६०.

जनम वठकाि : धनकिडी, तालुका हिेली, वजलहा - पुणे.

वशषिि : एच्.एस्.सी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती सुिणा्ण.

अपत्े : एकूण ३ (दटोन मुलरे ि एक मुलरी).

व्वसा् : शेती.

पषि : भारतीय जनता पषि .

म्तदारसांघ : २११-खडकिासला, वजलहा-पुणे.

इ्तर मावह्ती : वि्णीस, धनकिडी विकास मंडळ ; अधयषि, खडकिासला विकास 
मंडळ; २००७-२०१२ उपाधयषि, पुणे शहर भारतीय जनता पषि; २००२-
२००७ ि २००७-२०१२ नररसेिक, महानररपावलका, पुणे; २०११-
२०१४ (पटो.वन.), २०१४- २०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधान सभा; सदसय, 
पंिायत राज सवमती, २०१६-२०१७ सदसय, रटोजरार हमी यटोजना सवमती; 
ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड.

छंद : जनतेशी संिाद , वयायाम , कबड्ी ि कुसती.

परदेश प्रवास : युरटोप ि श्ीलंका या देशांिा अभयास दौरा.
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पत्ा : (१) पाि्णती वनिास , सवहवे नं ३७ / ४, फाइवह स्ार सटोसाय्ी, 
धनकिडी, पुणे ४३.

   (२) जनसंपक्क काया्णलय , श्ीनरर पलॉ् धनकिडी, पुणे  ४११०४३.

              दूरधिनी    :- काया्णलय – (०२०) - २४३६९६९६.

              मटोबाईल    :- ९४२२००३०७०.

              ई-मेल      :- mlabhimraotapkir@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(२११ -  खडकवासला)

एकूि म्तदार ४,८७,१०२

एकूि वैध म्तदान २,५०,३७२

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. वभमराव धोंडीबा ्तापकीर
१,२०,५१८

[भारतीय जनता पषि]

(२) श्ी. सविन दटोडके
१,१७,९२३

(राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि)

(३) श्ी. अपपा आखडे
५,९३१

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) नटो्ा ३,५६१

(५) श्ी. अरुण रायकिाड
१,१८२

(बहुजन समाज पा्णी)
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्तुपे (पाटील), श्ी. चे्तन ववठ्ठल

जनम : १ फेरिुिारी, १९७१.

जनम वठकाि : हडपसर, तालुका हिेली, वजलहा पुणे.

वशषिि : अवभयांवरिकी

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती सटोनल.

अपत्े : एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी)

व्वसा् : शेती ि वयापार.

पषि : राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि.

म्तदारसांघ : २१३-हडपसर, वजलहा पुणे.

इ्तर मावह्ती : २००४ पासून अधयषि, साने रुरूजी वशषिण संस्ा, पुणे; या संस्ेचया 
प्रा्वमक ि माधयवमक २७ शाळा सुरू केलया; संस्ापक-अधयषि, विठ्ठल 
तुपे विद्या प्रवतष्ठान, पुणे; अधयषि, साने रुरूजी िािनालय, हडपसर, 
पुणे; सुकाणु सवमती प्रमुख, साधना सहकारी बँक वल. पुणे; २०००-
२००५ पदावधकारी, महाराष्ट्र प्रदेश युिक काँग्ेस; २०१८ पासुन पुणे 
शहर वजलहाधयषि ि पषिप्रिकता, राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि; २००७-२०१२, 
२०१२-२०१७, २०१७-२०२२ नररसेिक ि सदसय, स्ायी सवमती, 
२०१२ अधयषि, शहर सुधार सवमती, २०१७-२०१८ विरटोधी पषिनेता, 
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पुणे महानरर पावलका; पुणे परिकार संघाचया िवतने ‘आदश्ण नररसेिक’ 
पुरसकाराने सनमावनत; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर 
वनिड. सन २०२० पासून सवमती प्रमुख, मराठी भाषा सवमती.

परदेश प्रवास : पुणे महानरर पावलकेला नररसेिकांचया वसस्र वस्ी प्रकलप पहाणीसाठी 
अमेररका, दवषिण कटोररया ि जपान इतयादी देशांिा अभयास दौरा.

छंद : िािन ि आधुवनक तंरिज्ानािी आिड.

पत्ा : १४७,  मररपट्ा, हडपसर, पुणे. ४११०२८.

   मटोबाईल : ९८९००५५०००.

   ई-मेल : Cvtupe@gmail.com.

वनवडिूक वनकाल

(२१३ - हडपसर)

एकूि म्तदार ५,०४,२५९

एकूि वैध म्तदान २,३८,१६९

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. चे्तन ववठ्ठल ्तुपे (पाटील)
९२,३२६

[राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि]

(२) श्ी. यटोरेश व्ळेकर
८९,५०६

(भारतीय जनता पषि)

(३) श्ी. िसंत मटोरे
३४,८०९

(महाराष्ट्र निवनमा्णण सेना)

(४) श्ी. जावहद शेख
७,९०१

(ऑल इंवडया मजवलस ए-इत्तेहादुल 
मुकसलमीन)

(५) श्ी. घन:शयाम हाकके
७,५७०

(िंवित बहुजन आघाडी)
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्ोपटे, श्ी. सांग्राम अनां्तराव

जनम : ७ नटोवहेंबर, १९७७.

जनम वठकाि : पुणे.

वशषिि : बी.ए. (राजयशासरि).

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती सिरुपा.

अपत्े :  एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी).

व्वसा् : शेती ि सामावजक काय्ण.

पषि : भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस (आय).

म्तदारसांघ : २०३-भटोर, वजलहा-पुणे.

इ्तर मावह्ती : अधयषि, राजरड ज्ानपीठ, भटोर; काया्णधयषि, रायरेशिर डोंररी विकास 
पररषद, भटोर; संस्ापक-अधयषि, भटोर तालुका कुसतीरीर संघ; संस्ापक-
अधयषि, अनंत सपटो््डस फाऊंडेशन भटोर; अधयषि, अनंतराि ्टोप्े 
सियंरटोजरार सेिा सहकारी संस्ा; सदसय, ककृषी उतपनन बाजार सवमती, 
पुणे; संस्ापक-अधयषि, संग्ाम दादा ग्ामीण वबरर शेती सहकारी 
पतसंस्ा, नेरे; सविि, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्ेस (आय); ७ िषवे सदसय 
ि २ िषवे उपसभापती, भटोर पंिायत सवमती; ८ िषवे संिालक ि ३ िषवे 
िेअरमन, राजरड सहकारी साखर कारखाना वल., अनंतनरर-वनरडे, 
तालुका भटोर, वजलहा पुणे; संिालक, दत्त वदरंबर सहकारी दूध िाहतूक 
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कामरार संस्ा, कारिज पुणे; संिालक, पुणे वजलहा मधयितणी सहकारी 
बँक, वल., पुणे; पंिायत सवमतीचया माधयमातून अनेक रािांिा वपणयाचया 
पाणयािा प्रशन सटोडविला तसेि आरटोगय सेिा उपलबध करुन वदलया;  भटोर-
िेलहे तालुकयातील धरणांचया कॅनॉलिे, पुनि्णसनािे प्रशन मारणी लािले; 
धरणग्सतांिे प्रशन सटोडविणयासाठी प्रयतन; सामुवहक वििाह सटोहळयांिे 
आयटोजन; सुनामीग्सत, मांढरदेिी ये्ील दुघ्ण्ना  तसेि भा्घर 
धरणातील बटो् उल्ून झालेलया अपघातग्सतांना सि्णतटोपरी मदत काय्ण; 
ररीब ररजू विद्यारयायंना शालटोपयटोरी िसतूंिे िा्प; अंतर-तालुका ढटोल-
लेझीम सपधा्ण, ह.भ.प. वनिृत्ती महाराज देशमुख यांिे वकत्णन तसेि नामिंत 
िकतयांिे वशििरररिािरील वयाखयानांिे आयटोजन; आरटोगय तपासणी 
वशबीरांिे आयटोजन; पशुसंिध्णन वशबीरांिे आयटोजन; अनंतराि केसरी 
राजयसतरीय कुसती सपधवेिे आयटोजन; ककृषी मार्णदश्णन मेळावयांिे आयटोजन; 
भटोर तालुका एम.आय.डी.सी. ि आय.्ी. पाक्क उभारणीसाठी प्रयतन; 
रटोजरार मेळावयांिे आयटोजन; भा्घर धरणग्सतांना मदत; मुळशीतील 
भूसंपादन झालेलया शेतकऱयांचया ७/१२ िरील पा्बंधारे खातयाचया नोंदी 
रद्द केलया यािा फायदा संपूण्ण राजयातील शेतकऱयांना झाला; २००९-
२०१४, २०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; ऑक्टोबर, २०१९ 
मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड.

परदेश प्रवास : मॉररशस, हाँरकाँर, नेपाळ ि दुबई देशांिा अभयास दौरा.

छंद :  िािन, वक्रके्, बॅ्वमं्न ि हॉवलबॉल.

पत्ा : (१) वशिप्रेरणा, महाड-पंढरपूर रटोड, िौपा्ी, भटोर, तालुका-भटोर, 
वजलहा-पुणे – ४१२२०६.

       दूरधिनी : वनिास – (०२११३)२२२६०५/२२२३४४.

                      काया्णलय – (०२११३)२२२९२७.

         मटोबाईल – ९९२२४१४२४५/९४२२३७५०४९/९९२२४१४२४३. 

         ई-मेल - sangramthoptemla@gmail.com.       

                              mla.bhor@gmail.com.

   (२) ६०२, िैनरंरा, ६ िा मजला, सर पटोिखानिाला रटोड, िरळी, 

         मुंबई  - ४०००२५.
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वनवडिूक वनकाल

(२०३-भोर)

एकूि म्तदार ३,६१,७३४

एकूि वैध म्तदान २,२८,२६३

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. सांग्राम अनां्तराव ्ोपटे
१,०८,९२५

[भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस]

(२) श्ी. कुलदीप कोंडे
९९,७१९

(वशिसेना)

(३) श्ी. आतमाराम कला्े
७,३८२

(अपषि)

(४) श्ी. भाऊ मररळे
४,९२९

(िंवित बहुजन आघाडी)

(५) श्ी. अवनल मातेरे
३,०५५

(महाराष्ट्र निवनमा्णण सेना)
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्ोरवे, श्ी. महेंद्र सदावशव

जनम : ७ एवप्रल,१९७३.

जनम वठकाि : पनिेल, वजलहा- रायरड.

वशषिि : दहािी.

ज्ा्त भाषा : मराठी ि  वहंदी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती मीना.

अपत्े : एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी)

व्वसा् : शेती.

पषि : वशिसेना.

म्तदारसांघ : १८९-कज्णत, वजलहा- रायरड.

इ्तर मावह्ती : अधयषि, आदश्ण पाकबलक िॅरर्ेबल ट्रस्, या संस्ेमाफ्कत सुंदर इंकगलश 
मेवडयम सकुल सुरू केले; २००९-२०१४ कज्णत तालुका उपप्रमुख, 
२०१४-२०१९ उपवजलहा प्रमुख, वशिसेना; ऑक्टोबर, २०१९ मधये 
महाराष्ट्र विधानसभिेर वनिड.

परदेश प्रवास : मलेवशया ि वसंरापूरिा अभयास दौरा.

छंद : िािन.

पत्ा : वशिती््ण, पटोसरी, तालुका कज्णत, वजलहा - रायरड.
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   दूरधिनी वनिास:-  ९०१११५५७७७.

         काया्णलय:- ९६७३६७४०४०.

         मटोबाईल:- ९९२१४१४०४०.

   ई - मेल :- mlamstkarjat@gmail.com.

वनवडिूक वनकाल

(१८९-कज्य्त)

एकूि म्तदार २,८२,३१०

एकूि वैध म्तदान २,००,२४३

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. महेंद्र सदावशव ्ोरवे 
१,०२,२०८
[वशिसेना]

(२) श्ी. सुरेशभाऊ लाड
८४,१६२

(राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि)

(३) श्ी. अक्रम खान
४,२१४

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) नटो्ा ३,०७२

(५) श्ी. सुरेश रायकिाड
१,४९३

(बहुजन समाज पा्णी)
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्ोरा्त, श्ी. ववज् ऊफ्फ बाळासाहेब भाऊसाहेब

जनम : ७ फेरिुिारी, १९५३.

जनम वठकाि : जटोिवे, तालुका-संरमनेर, वजलहा-अहमदनरर.

वशषिि : बी.ए., एलएल.बी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती कांिन.

अपत्े :  एकूण ४ (एक मुलरा ि तीन मुली).

व्वसा् : शेती.

पषि : भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस (आय).

म्तदारसांघ : २१७-संरमनेर, वजलहा-अहमदरनर.

इ्तर मावह्ती : विद्या्णी जीिनात पुणे ये्े फगयु्णसन महाविद्यालय ि विधी महाविद्यालयात 
असताना पाणी पंिायत िळिळीत सक्रीय सहभार; १९८० विडी 
कामरार ि शेतकऱयांचया आंदटोलनािे नेतृति ९ वदिस  कारािास; डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकर मराठिाडा विद्यापीठ नामांतर आंदटोलनात सक्रीय 
सहभार; विशिसत, सह्ाद्री बहुजन विद्या प्रसारक संस्ा; अधयषि, अमृत 
िावहनी शेती ि वशषिण संस्ा, संरमनेर; १९८० संस्ापक, अमृत िावहनी 
वयािसावयक सहकारी दुध संस्ा; १९८० संिालक ि १९८८-९३ 
िेअरमन, संरमनेर तालुका दुध उतपादक सहकारी संघ, घुलेिाडी; संरमनेर 
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तालूकयात दुध उतपादन िाढीसाठी साततयाने प्रयतन; संरमनेर तालुकयाचया 
सिायंरीण विकासासाठी विशेष यटोरदान; भंडारदरा धरणामधये असलेलया 
पाणयािे शेतीसाठी फेरिा्प वहािे यासाठी केलेलया आंदटोलनािे नेतृति 
ि फेरिा्प करुन घेणयात यशसिी, वनळिंडे धरणािी अपुरी  कामे पूण्ण 
वहािीत यासाठी िळिळ उभी केली; १९८९ संिालक ि १९९३-२००१ 
िेअरमन, भाऊसाहेब ्टोरात सहकारी साखर कारखाना, वल., संरमनेर; 
१९८९ अधयषि, राजय विडी कामरार वकमान िेतन सवमती, अहिाल 
शासनास सादर करून महाराई वनदवेशांकाप्रमाणे िेतन िाढीिी वशफारस 
केली; दुष्काळग्सतांसाठी मदतकाय्ण; संस्ापक ि अधयषि, संरमनेर 
तालुका सहकारी पतसंस्ा फेडरेशन; १९९३-१९९९ संिालक, नॅशनल 
हेिी इवजंवनअरींर सहकारी संस्ा; संिालक, ऑल इंवडया वडस्लरी 
असटोवसएशन, निी वदलली; १९९८-२००० सरवि्णीस, महाराष्ट्र 
प्रदेश काँग्ेस कवम्ी; २०१८-२०२१ प्रदेशाधयषि, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्ेस 
कवम्ी; उतककृष्् सामावजक काया्णबद्दल २००८ मधये देशभकत वकसनिीर 
सामावजक संस्ेिा “समाजककृतज्ता” पुरसकार; २०१४ मधये यशिंत 
प्रवतष्ठान पुणे यांचयाकडुन “यशिंत-िेणू” पुरसकार तसेि २०१५ मधये 
माधिराि वलमये फाऊंडेशनिा काय्णषिम आमदार पुरसकाराने सनमानीत; 
१९८५-९०, १९९०-९५, १९९५-९९, १९९९-२००४, २००४-२००९, 
२००९-२०१४, २०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; विधी 
मंडळाचया रटोजरार हमी यटोजना सवमती, आशिासन सवमती साि्णजवनक 
उपक्रम सवमती ि पंिायतराज सवमतीिे सदसय; राजयभर शेततळयांिी 
वनवम्णती, सुिण्ण जमंती राजसि अवभमान सुरु केले; खंडकरी शेतकऱयांना 
जवमनीिे िा्प; महसूल खातयािा कारभार ऑनलाईन करणयात पुढाकार; 
राजयातील शेत जवमनीिे नवयाने मटोजणी करणयािा वनण्णय घेतला; 
ऑक्टोबर, १९९९ ते जुलै, २००४ पा्बंधारे (ककृष्णा खटोरे ि कटोकण 
पा्बंधारे महामंडळे िरळून), लाभषिेरि विकास खातयािे राजयमंरिी; 
नटोवहेंबर, २००४ ते ऑक्टोबर, २००९ जलसंधारण आवण खारजमीन 
खातयािे मंरिी; नटोवहेंबर, २००९ ते नटोवहेंबर, २०१० ककृषी जलसंधारण, 
रटोजरार हमी यटोजना आवण शालेय वशषिण (अवतररकत काय्णभार) खातयािे 
मंरिी; नटोवहेंबर, २०१० ते सप्ेंबर, २०१४ महसूल, खार जवमनी खातयािे 
मंरिी;  लातूर, उसमानाबाद, नारपूर ि औरंराबाद वजलह्ांिे पालकमंरिी; 
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ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड ; ३० वडसेंबर, 
२०१९ पासून महसूल मंरिी.

परदेश प्रवास : १९९२ - इसरिाईल ि युरटोप, १९९७ - जपान ि कटोररया, २००१ - अमेररका 
ि रिाझील, २००६ - इसरिाईल, २०१४ - इ्ली, रटोम ि वहेवनस इतयादी 
देशांिा  अभयास दौरा.

छंद : िािन ि सामावजक काय्ण

पत्ा : (१) संत साऊली, मु.पटो. जटोिवे, तालुका संरमनेर, वजलहा - अहमदनरर, 
वपन – ४२२६१७.

   (२) सुदश्णन, मु.पटो. वशिाजीनरर, संरमनेर, तालुका-संरमनेर, वजलहा -  

       अहमदनरर, वपन – ४२२६०५.

       दूरधिनी :   वनिास – (०२४२५)२२५३२९.

                  काया्णलय -  (०२४२५)२२७३०३.

                  फॅकस – २२७३०४.

       ई-मेल - bbtsangamner@gmail.com

   (३) रॉयलस्टोन, िाळकेशिर, मुंबई.

        दूरधिनी :   वनिास – (०२२)२३५१५८८९;२३५२४६६४.

                       काया्णलय -  (०२२)२९७४२२६६६९.              
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वनवडिूक वनकाल

(२१७-सांगमनेर)

एकूि म्तदार २,७०,४९९

एकूि वैध म्तदान १,९४,७३३

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१)
श्ी. ववज् ऊफ्फ बाळासाहेब 
भाऊसाहेब ्ोरा्त

१,२५,३८०
[भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस]

(२) श्ी. साहेबराि निले
६३,१२८

(वशिसेना)

(३) श्ी. बापूसाहेब ताजणे
१,८९७

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) नटो्ा १,६९२

(५) श्ी. शरद रटोडडे
१,१८२

(महाराष्ट्र निवनमा्णण सेना)



 १४ िी महाराष्ट्र विधानसभा सदसयांिा संवषिपत जीिन पररिय 257

दरोडा, श्ी. दौल्त वभका

जनम : १ जून, १९६८.

जनम वठकाि : कटोठारे, तालुका शहापूर, वजलहा- ठाणे.

वशषिि : बी.ए.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी, इंग्जी ि आवदिासी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती रीता.

अपत्े : एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी)

व्वसा् : शेती.

पषि : राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि.

म्तदारसांघ : १३५-शहापूर (अनुसूवित जमाती), वजलहा-ठाणे.

इ्तर मावह्ती : संस्ापक-अधयषि, विद्याप्रबटोधनी वशषिण संस्ा, शहापूर; अधयषि, 
एम.बी. दरटोडा इंकगलश मेवडयम सकुल; अधयषि, वशिाई प्रबटोवधनी संस्ा, 
िाडा; अधयषि, आवदिासी सेिा प्रवतष्ठान, शहापूर; आवदिासी समाजातील 
अवनष्् रुढी, परंपरा, अंधश्धदा वनमू्णलनासाठी विविध उपक्रमांद्ारे प्रबटोधन 
काय्ण; विद्या्णी सेनेचया माधयामातून ररीब ररजू विद्यारयायंना शालटोपयटोरी 
िसतूंिे िा्प; आवदिासी लटोकनृतय तसेि विद्यारयायंचया वयककतमत्ि 
विकासासाठी विविध सपधायंिे आयटोजन; १९९५-१९९९, १९९९-२००४, 
२००९-२०१४ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; सदसय, अनुसूवित जमाती 
कलयाण सवमती; ऑक्टोबर २०१९ मधये विधानसभेिर फेरवनिड.
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छंद : िािन, प्रिास ि पटोहणे.

परदेश प्रवास : वसंरापूर, मलेवशया ि उसबेवरस्ानिा अभयास दौरा.

पत्ा : “राजयटोर”, ठककर कंपाऊंड, फॉरेस् ऑवफस समटोर, शहापूर, तालुका 
शहापूर, वजलहा-ठाणे.

   मटोबाईल :- ९४२२६७९८८८.

   ई- मेल :- mladaultdaroda@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(१३५ - शहापूर (अनुसूवच्त जमा्ती))

एकूि म्तदार २,४९,३१३

एकूि वैध म्तदान १,६१,९५५

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. दौल्त वभका दरोडा 
७६,०५३

[राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि]

(२) श्ी. पांडूरंर बरटोरा
६०,९४९

(वशिसेना)

(३) श्ी. ककृष्णा भिर
१०,३६१

(कमयुवनस् पा्णी ऑफ इंवडया- 
माकस्णवसस्)

(४) श्ी. हररशिंद्र खांडिी
५,६७१

(िंवित बहुजन आघाडी)

(५) नटो्ा ४,३१३
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दळवी, श्ी. महेंद्र हरी

जनम : ८ एवप्रल,१९६५.

जनम वठकाि : िायशेत, तालुका- अवलबार, वजलहा- रायरड.

वशषिि : दहािी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती मानसी.

अपत्े : एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी)

व्वसा् : शेती.

पषि : वशिसेना.

म्तदारसांघ : १९२-अवलबार, वजलहा रायरड.

इ्तर मावह्ती : सन १९८६  आरसीएफ मधये नटोकरी; अधयषि, जीत उतसि मंडळ, िायशेत; 
काय्णिाह, रायरड वजलहा कबड्ी असटोवसएशन; अधयषि, रायरड वजलहा 
वक्रके् असटोवसएशन; सदसय, उपसरपंि ि  सरपंि ग्ुप ग्ामपंिायत, ् ळ;  
अधयषि, महातमा रांधी तं्ामुकती सवमती, ्ळ; सदसय, पंिायत सवमती, 
अवलबार; सदसय ि पषि प्रतटोद, वजलहापररषद, रायरड; सदसय, वजलहा 
वनयटोजन सवमती; वशिसेना शाखा प्रमुख, िायशेत, अवलबार; वशिसेना 
रायरड वजलहा प्रमुख; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभिेर 
वनिड.
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छंद : िािन, संरीत, प्रिास, कबड्ी ि वक्रके्.

पत्ा : श्ीराज वनिास, राजमळा, ्ळ, तालुका अवलबार, वजलहा- रायरड.

   मटोबाईल: ७८७५४८१०००.

   ई-मेल : mahendrahdalvi@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(१९२ - अवलबाग)

एकूि म्तदार २,९४,७४८

एकूि वैध म्तदान २,१४,८२५

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. महेंद्र हरी दळवी
१,११,९४६
[वशिसेना]

(२) श्ी. सुभाष पा्ील
७९,०२२

(शेतकरी कामरार पषि)

(३) श्ी. राजेंद्र ठाकूर
११,८९१
(अपषि)

(४) श्ी. अशरफ घाट्े
२,९२०

(अपषि)

(५) ॲङ श्धदा ठाकूर
२,५२६

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)
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दानवे, श्ी. सां्तोष रावसाहेब

जनम : १५ वडसेंबर, १९८४.

जनम वठकाि : भटोकरदन, वजलहा - जालना.

वशषिि : बी.एससी., एलएल.बी. (वद्तीय िष्ण).

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती रेणु.

अपत्े : एकूण १ (एक मुलरी).

व्वसा् : शेती.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : १०३-भटोकरदन, वजलहा जालना.

इ्तर मावह्ती : कटोषाधयषि, मटोरेशिर वशषिण प्रसारक मंडळ; सविि, सिातंत्िीर सािरकर 
वशषिण संस्ा; संिालक, छरिपती वशिाजी महाराज समारक सवमती; 
िेअरमन, श्ी मटोरेशिर सहकारी साखर कारखाना, वल. रािसाहेब नरर, 
वसपटोरा, तालुका भटोकरदन; प्रदेश उपाधयषि, युिामटोिा्ण भारतीय जनता पषि; 
विविध क्रीडा सपधायंिे आयटोजन; सामुवहक वििाह सटोहळयािे आयटोजन; 
२०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; ऑक्टोबर, २०१९ मधये 
महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड.

परदेश प्रवास : अमेररका, रिाझील, मलेवशया ि वसंरापूर इतयादी देशांिा अभयास दौरा.
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छंद : विरिप्, पय्ण्न, वक्रके् ि फू्बॉल.

पत्ा : (१) खासदार वनिास, वशिाजी नरर, जालना रटोड, भटोकरदन, वजलहा 
जालना – ४३१ ११४.

   (२) भारतीय जनता पषि संपक्क काया्णलय, वशिाजी िौक, भटोकरदन 
वजलहा जालना - ४३१ ११४.

      दूरधिनी :-  वनिास -  (०२४८५)२४०५५५,२४४०२२.               

             काया्णलय - (०२४८५) २४०१२५.

      मटोबाईल – ९४२२२१६०००.

      ई-मेल - srdanvepatil@gmail.com       

वनवडिूक वनकाल

(१०३ - भोकरदन)

एकूि म्तदार ३,०६,६९६

एकूि वैध म्तदान २,१६,९२५

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. सां्तोष रावसाहेब दानवे 
१,१८,५३९

[भारतीय जनता पषि]

(२) श्ी. िंद्रकांत दानिे
८६,०४९

(राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि)

(३) श्ी. वदपक बटोऱहाडे
८,२९८

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) नटो्ा १,६२९

(५) श्ी. वनिृत्ती बनसटोडे
१,१९३

(बहुजन समाजिादी पषि)
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देशमुख, श्ी. अवनल वसां्तराव

जनम : ९ मे, १९५०.

जनम वठकाि : नारपूर. 

वशषिि : एम.एससी (ॲग्ी).

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती आरती.

अपत्े : एकूण ३ (दटोन मुलरे ि एक मुलरी).

व्वसा् : शेती.

पषि : राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि.

म्तदारसांघ : ४८- का्टोल, वजलहा - नारपूर.

इ्तर मावह्ती : संस्ापक- अधयषि, िसंतराि देशमुख प्रवतष्ठान, नारपूर; या संस्ेद्ारे 
विविध शैषिवणक उपक्रमांिे आयटोजन; सामुवहक वििाह सटोहळयांिे 
आयटोजन; अनेक सामावजक ि सांसककृवतक संस्ांशी वनक्िा संबंध; 
वशषिणािा दजा्ण उिंिविणयासाठी विशेष प्रयतन; १९७० ते १९९९ काँग्ेस 
पषिािे काय्ण; १९९९ पासून राष्ट्रिादी काँग्ेस पषिािे काय्ण; २३ मे, १९७२ 
ते ९ जून, १९९२ सभापती, पंिायत सवमती, नरखेड, वजलहा नारपूर; 
९ जुलै, १९९२ ते १२ माि्ण, १९९५ अधयषि, वजलहा पररषद, नारपूर; 
१९९५-१९९९, १९९९-२००४, २००४-२००९, २००९-२०१४, 
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सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; माि्ण, १९९५ ते जुलै, १९९९ शालेय 
वशषिण, उचि ि तंरि वशषिण, सांसककृवतक काय्ण खातयािे राजयमंरिी; 
ऑक्टोबर, १९९९ ते माि्ण, २००१ शालेय वशषिण, मावहती ि जनसंपक्क, 
क्रीडा ि युिक कलयाण खातयािे राजयमंरिी; माि्ण, २००१ ते ऑक्टोबर, 
२००४ राजय उतपादन शुलक, अनन ि औषध प्रशासन खातयािे राजयमंरिी; 
नटोवहेंबर, २००४ ते वडसेंबर, २००८ साि्णजवनक बांधकाम (साि्णजवनक 
उपक्रम) खातयािे मंरिी; नटोवहेंबर, २००९ ते ऑक्टोबर, २०१४ अनन 
ि नाररी पुरिठा ि ग्ाहक संरषिण खातयािे मंरिी; राष्ट्रसंत तुकडटोजी 
महाराज यांचया ग्ामरीतेिा राजयभर प्रिार आवण प्रसारासाठी भरीि काय्ण; 
शालेय विद्या्ायंचया दपतरािे ओझे कमी करणयासाठी प्रयतन; महाराष्ट्र 
भूषण पुरसकार सुरू केला; राजयात रु्खा बंदी केली; मुंबईतील “िांद्रे - 
िरळी सी वलंक” पूण्ण केला; नारपूर रेलिे स्ानकाजिळ “एमझुला” हा 
केबल स्ेड या आधुवनक तंरिज्ानािा िापर करून बांधला; नारपूर ये्े 
मटोठे िातानुकुवलत इनडटोअर स्ेवडयम उभे केले; ऑक्टोबर, २०१९ मधये 
महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड; जानेिारी, २०२० ते ५ एवप्रल, २०२१ 
महाराष्ट्र राजयािे रृहमंरिी.

परदेश प्रवास : अमेररका, इंगलंड, दवषिण आवफ्का, िीन, मलेवशया, कॅनडा, दुबई, 
फ्ानस, सपेन ि ऑसट्रेवलया इतयादी देशांिा अभयास दौरा.

छंद : बॅडवमं्न, ्ेबल ्ेवनस ि वक्रके्.

पत्ा : (१) मौजे िडविहीरा, तालुका नरखेड, वजलहा- नारपूर.

   (२) “श्धदा” वसकवहल लाईन, जी.पी.ओ. िौक, नारपूर- ४४०००१.

   दूरधिनी : वनिास (०७१२) २५२४९८९.

                काया्णलय (०७१२) २५२१७०४.

   मटोबाईल : ९८६९०१०४००.

   ई- मेल : deshmukhavoa@gmail.com
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वनवडिूक वनकाल

(४८- काटोल)

एकूि म्तदार २,७२,२८८

एकूि वैध म्तदान १,९०,०१७

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. अवनल वसां्तराव देशमुख
९६,८४२

[राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि]

(२) श्ी. िरणवसंर ठाकूर  
७९,७८५

(भारतीय जनता पषि)

(३) श्ी. वदनेश तुळे
५,८०७

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) नटो्ा २,००४

(५)
श्ी. महंममद जुनैदबाब मंहमद 
िलीबाबा 

१,३६६
(बहुजन समाजिादी पषि)
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देशमुख, श्ी. अवम्त ववलासराव

जनम : २१ माि्ण, १९७६.

वशषिि : बी.ई. (केवमकल).

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती आवदती.

अपत्े : एकूण २ (दटोन मुलरे)

व्वसा् : शेती ि उद्यटोर.

पषि : भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस (आय).

म्तदारसांघ : २३५-लातूर शहर, वजलहा-लातूर.

इ्तर मावह्ती : १९९७ पासून युिक काँग्ेसिे काय्ण; २००० पासून संस्ापक-अधयषि, 
विकास सहकारी साखर कारखाना वल.; साखर कारखानयास सात िषा्णत 
राजयसतरीय नऊ पुरसकार प्रापत तसेि, आयएसओ ि पया्णिरण नामांकन 
वमळविणारा देशातील एकमेि कारखाना; २००२ ि २००८ उपाधयषि, 
महाराष्ट्र प्रदेश युिक काँग्ेस (आय); सांरली ि सटोलापूर वजलह्ािे 
प्रभारी; लातूर मतदारसंघात लटोकसभा ि विधानसभा वनिडणूकीचयािेळी 
महतिािी भूवमका बजािली; २००२ संस्ापक-अधयषि, विकास कटो-ऑप. 
बँक वल.; २००८ संस्ापक-अधयषि, विकास कटो-ऑप ॲग्टो इंडसट्रीज 
वल.; २००८ अधयषि, लातूर तालुका समनिय सवमती; २००६ ककृषी उतपनन 
सवमतीिी वनिडणूक वबनविरटोध करणयात महत्िािी भूवमका; ररीब ि 
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ररजू विद्यारयायंना शालटोपयटोरी िसतूंिे िा्प; आव््णकदृष्ट्ा दुब्णल ि ररीब 
कु्ुिंबातील वयकतींना संसारटोपयटोरी िसतूंिे िा्प; अपंरांना सायकलींिे 
िा्प; पया्णिरण संिध्णन, िृषिारटोपण काय्णक्रमांिे आयटोजन, पाणपटोई सुविधा 
उपलबध करुन वदलया; सामुवहक वििाह सटोहळयांिे आयटोजन; तरुणांना 
मार्णदश्णन वशवबर, आरटोगय तपासणी वशवबरांिे आयटोजन; विद्यारयायंसाठी 
वयककतमति विकासासाठी िकतृति, वनबंध, िादवििाद, रांरटोळी ि िेशभूषा 
इतयादीं सपधायंिे आयटोजन; नाट् कलािंतासाठी पु.ल. देशपांडे राजयसतरीय 
ना्क सपधायंिे आयटोजन; संरीत,  ना्क, लटोककला, लटोकनृतय, भजन 
सपधायंिे आयटोजन; युिकांसाठी विविध उद्यटोर. वयिसाय, शेतीपूरक 
वयिसाय, जटोडधंदा, ककृषी यांवरिकीकरण, दुगधवयिसाय यासारखे रटोजरार 
उपलबध करुन देिून बेकारी कमी करणयािा प्रयतन; वक्रके् वहॉलीबॉल, 
कबड्ी, खटो-खटो, धािणे, सायकवलंर इतयादीं सपधायंिे आयटोजन; मवहला, 
अलपसंखयाक, मारास ि इतर मारासिरणीयांचया विकासासाठी विशेष 
प्रयतन; २००९-२०१४, २०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; २ 
जून, २०१४ ते ऑक्टोबर २०१४ पय्ण्न, अनन ि औषध प्रशासन, राजय 
उतपादन शुलक, निीन ि नविकरण ऊजा्ण खातयािे राजयमंरिी; ऑक्टोबर, 
२०१९ मधये  महाराष्ट्र  विधानसभेिर   फेरवनिड; ७ जानेिारी, २०१९ 
पासून िैद्यकीय वशषिण ि सांसककृवतक काय्ण खातयािे मंरिी.

छंद : िािन, संरीत ऐकणे ि ना्क पहाणे.

पत्ा : (१)  मु. पटो. बाभळराि, ता. वजलहा-लातूर.

   (२)  पूणा्ण िरळीसारर सहकारी रृहवनमा्णण संस्ा, सर   

       पटोिखानिाला मार्ण, िरळी मुंबई.

        दुरधिनी : काया्णलय – (०२२)२४९७२२२२.

   (३) ब-३, मादाम कामा मार्ण, मंरिालयसमटोर, मुंबई – ४०००३२.

   दुरधिनी : वनिास – (०२२)२२०२३४७८; २२०२३४७९.

          काया्णलय – (०२२)२२०२४७००; २२०२५७३६.

   मटोबाईल - ९८७०६३३३३३.
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वनवडिूक वनकाल

(२३५- ला्तूर-शहर)

एकूि म्तदार ३,७२,४७४

एकूि वैध म्तदान २,११,७८७

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. अवम्त ववलासराव देशमुख
१,११,१५६

[भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस]

(२) श्ी. शैलेश लाहटो्ी
७०,७४१

(भारतीय जनता पषि)

(३) श्ी. राजासाब मवनयार
२४,६०४

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) श्ी. मधुकर कांबळे
७४४

(बहुजन समाज पा्णी)

(५) नटो्ा ७२७
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देशमुख, श्ी. धीरज ववलासराव

जनम : ६ एवप्रल, १९८०.

वशषिि : बी.कॉम.,एम.बी.ए. (लंडन).

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती वदपशीखा.

अपत्े :  एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी).

व्वसा् : शेती ि उद्यटोर.

पषि : भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस (आय).

म्तदारसांघ : २३४-लातूर ग्ामीण, वजलहा लातूर.

इ्तर मावह्ती : सन २०१८ अधयषि, दयानंद वशषिण प्रसारक मंडळ, बाभळरांि; लातूर 
फेस्ीिलमधये सहभार; २००९ युिक काँग्ेसमधये सक्रीय सहभार; 
२०१३ सदसय, महाराष्ट्र प्रदेश युिक काँग्ेस; २०१४ अधयषि, लातूर 
वजलहा युिक काँग्ेस; २०१७-२०१९ सदसय, वजलहा पररषद, लातूर; 
सि. दरडटोजीराि देशमुख यांचया समरणा््ण माळेराि यारिेत प्रवतिषणी अशि 
सपधवेिे आयटोजन; दुगध वयिसाय ि शेती पुरक वयिसायाला िालना 
वमळािी यासाठी प्रवशषिण वशवबरांिे आयटोजन; ऑक्टोबर, २०१९ मधये 
महाराष्ट्र विधानसभेिर वनिड.

छंद : वक्रके्, फटो्टोग्ाफी, घटोडेसिारी ि नेमबाजी.
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पत्ा : मु.पटो.बाभळरांि, ता. वजलहा लातूर-४१३५३१.

   दूरघिनी : वनिास  (०२३८२)२६५१५४.

              काया्णलय (०२३८२) २२३९०१.

   मटोबाईल: ९०२३५९९९९९/ ९९२१७५०९९९/ ९७६५६९९९९९.

   ई-मेल: connect@dhirajvilasraodeshmukh.com.

वनवडिूक वनकाल

(२३४ - ला्तूर-ग्रामीि)

एकूि म्तदार ३,२२,३३०

एकूि वैध म्तदान १,९९,५९९

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. धीरज ववलासराव देशमुख
१,३५,००६

[भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस]

(२) नटो्ा २७,५००

(३) श्ी. सविन देशमुख
१३,५२४

(वशिसेना)

(४) श्ी. मंिकराि डटोणे
१२,९६६

(िंवित बहुजन आघाडी)

(५) श्ी. अजू्णन िाघमारे
२,९१२

(महाराष्ट्र निवनमा्णण सेना)
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देशमुख, श्ी. वन्तीन वभकनराव

जनम : २ जुलै, १९७३

जनम वठकाि : ससती, तालुका पातुर, वजलहा अकटोला

वशषिि : बी.ए.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहनदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती. प्रांजली.

अपत्े : एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी).

व्वसा् : शेती ि समाजसेिा.

पषि : वशिसेना.

म्तदारसांघ : २९-बाळापूर, वजलहा अकटोला.

इ्तर मावह्ती : ररीब, ररजू विद्यारयायंना मदत; अकटोला वजलहातील ६४ रािातील 
वपणयाचया पाणयािा प्रशन सटोडविणेसाठी विशेष प्रयतन; १९९८-२००० 
तालुका उपप्रमुख, २०००-२००८ तालूका प्रमुख, २०१६ पासून 
वजलहाप्रमुख, वशिसेना; १९९९-२००३ ि २००३-२००८ सदसय तसेि 
जून, २००७ ते वडसेंबर, २००८ उपसभापती, पंिायत सवमती, पातूर; 
२००८ ते २०१३ ि २०१३ ते २०१८ सदसय, २००८ ते २०११ सभापती, 
ककृषी ि पशुसंिध्णन सवमती, वजलहा पररषद, अकटोला; ऑक्टोबर, २०१९ 
मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर वनिड. 
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छंद : िािन, हॉलीबॉल ि कबड्ी.

पत्ा : “मनटोरमा” सुधीर कॉलनी, वििेकानंद आश्मसमटोर, अकटोला ४४४००२.

   मटोबाईल  :- ८६००१२७१२७.

   ई-मेल    :- mal29.nitin@gmail.com.

वनवडिूक वनकाल

(२९-बाळापूर)

एकूि म्तदार २,९५,८८५

एकूि वैध म्तदान १,९५,४४३

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. वन्तीन वभकनराव देशमुख
६९,३४३

[वशिसेना]

(२) डॉ. धैय्णिध्णन पुंडकर
५०,५५५

(िंवित बहुजन आघाडी)

(३) डॉ. रहेमान खान
४४,५०७

(ऑल इंवडया मजवलस-ए-इत्तेहादुल 
मुकसलमीन)

(४) श्ी. संग्ाम रािंडे
१६,४९७

(राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि)

(५) श्ी. तुकाराम दुधे
६,२६२

(सिावभमानी पषि)
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देशमुख, श्ी. ववज्कुमार वसद्रामपपा

जनम : २१ ऑक्टोबर, १९५६.

जनम वठकाि : सटोलापूर.

वशषिि : बी.कॉम.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि कननड.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी कै. शटोभा.

अपत्े :  एकूण १ (एक मुलरा).

व्वसा् : वयापार ि शेती.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : २४८-सटोलापूर शहर उत्तर, वजलहा-सटोलापूर.

इ्तर मावह्ती : अधयषि, पकशिम महाराष्ट्र (पुणे विभार) िीरशैि वशिा संघ्ना; वजलहा 
अधयषि, महाराष्ट्र िीरशैि वशिा संघ्ना, सटोलापूर; राष्ट्रीय सियंसेिक 
संघ रणेश शाखेिे सेिक महणून काय्ण; संस्ापक, राष्ट्रतेज अ्लजी 
प्रवतष्ठान सटोलापूर; संिालक, साईराम सहकारी पतसंस्ा, सटोलापूर; 
अधयषि, महातमा बसिेशिर जनमटोतसि महामंडळ, सटोलापूर; विशिसत, 
मानािा कसबा रणपती, सटोलापूर; सिकसतक प्रवतष्ठानचया माधयमातून ररीब 
विद्यारयायंना शालटोपयटोरी िसतुंिे िा्प; ग्ामदैित श्ी वसद्धेशिर देिस्ान 
ि नंवदधिजािे मानकरी; िेअरमन, ककृषी उतपनन बाजार सवमती, सटोलापूर; 
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संिालक, श्ी वसद्धेशिर सहकारी साखर कारखाना वल. सटोलापूर; पाि िषवे 
सरवि्णीस, सटोलापूर ि २०१०-२०१४ शहर अधयषि, भारतीय जनता 
पषि; पषिाचया विविध आंदटोलनात सक्रीय सहभार; जनतेचया समसया 
सटोडविणयासाठी, अवधक पटोवलस सेिा वमळविणयासाठी, नवयाने पटोलीस 
िौकयांिी संखया िाढविणयासाठी, हटोतकरु क्रीडाप्ुिंना पटोलीससेिेत 
सहभारी करून घेणयासाठी प्रयतन केले; युिकांिे संघ्न केले; 
लटोडशेडींर विरटोधी आंदटोलन, तसेि  महाराई विरटोधी आंदटोलनात सक्रीय 
सहभार; ररीब हटोतकरू विद्यारयायंना सि्णतटोपरी मदत; २००४-२००९, 
२००९-२०१४, २०१४-२०१९ सदसय,महाराष्ट्र विधानसभा; सदसय 
अंदाज सवमती; वडसेंबर, २०१४ ते जुलै, २०१६ साि्णजवनक बांधकाम, 
(साि्णजवनक उपक्रम), पररिहन, कामरार ि िसरिटोद्यटोर खातयािे 
राजयमंरिी; जुलै, २०१६ ते ऑक्टोबर, २०१९ साि्णजवनक आरटोगय, 
पररिहन, कामरार ि राजय उतपादन शुलक खातयािे राजयमंरिी ि सटोलापूर 
वजलह्ािे पालक मंरिी; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर 
फेरवनिड.

छंद : िािन  ि  बॅडवमं्न 

पत्ा : (१) १५७, डी, रेलिे लाईन, काळजापूर मंवदरा जिळ, सटोलापूर.

   (२) ६०५, राजिाडे िौक, नामदेि वििडा, दवषिण कसबा, सटोलापूर.

   दूरधिनी : वनिास -  (०२१७)२३१५६८८.

               काया्णलय - (०२१७)२६२०२९१.

               मटोबाईल - ९८२२००००८९.

    ई-मेल - vijaysdeshmukhmls@gmail.com
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वनवडिूक वनकाल

(२४८-सोलापूर-शहर उत्र)

एकूि म्तदार २,८८,४६६

एकूि वैध म्तदान १,५१,६७३

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. ववज्कुमार वसद्रामपपा देशमुख 
९६,५२९

[भारतीय जनता पषि]

(२) श्ी. आनंद िंदनवशिे
२३,४६१

(िंवित बहूजन आघाडी)

(३) श्ी. मनटोहर सपा्े
१९,२०५

(राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि)

(४) श्ी. आवतश बनसटोडे
५,३८६

(अवखल भारतीय मजवलस - ए - 
इत्तेहादूल मुकसलमीन)

(५) नटो्ा २,१५३
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देशमुख, श्ी. सुभाष सुरेशचांद्र

जनम : १२ माि्ण, १९५७.

जनम वठकाि : िडाळा, तालुका-उत्तर सटोलापूर, वजलहा-सटोलापूर.

वशषिि : एस.एस.सी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती कसमता.

अपत्े :  एकूण ३ (दटोन मुलरे ि एक मुलरी).

व्वसा् : वयापार ि सामावजक काय्ण.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : २५१- सटोलापूर दवषिण, वजलहा-सटोलापूर.

इ्तर मावह्ती : संस्ापक, श्ीराम ग्ामीण संशटोधन ि विकास प्रवतष्ठान, िडाळा, 
उत्तर सटोलापूर ; सदसय, महातमा फुले ककृषी विद्यापीठ ; सटोलापूर 
ये्े ककृषी विद्यालय सुरु केले; बायटो्ेकनॉलॉजी विद्यालय सुरु केले 
; इं्रवप्रनयुअरवशप महाविद्यालय सुरु केले; सटोलापूर विद्यापीठ यु् 
फेस्ीवहल ि अविष्कार संमेलनािे आयटोजन ; जैविक खते वनवम्णती 
प्रयटोरशाळा सुरु केली ; संस्ापक-अधयषि, श्मप्रवतष्ठान मंडळ, सटोलापूर; 
संिालक, पंवडत वदनदयाळ दंत महाविद्यालय, सटोलापूर; संस्ापक-
िेअरमन, अिंती वशषिण ि समाजसेिी संस्ा, अिंतीनरर, सटोलापूर; 
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संिालक, सिामी वििेकानंद वशषिण संस्ा; पारधेिाडी, यमररिाडी, 
तालुका तुळजापूर, वजलहा उसमानाबाद ये्ील शाळेसाठी सि्णतटोपरी 
सहायय; सललारार, रुरुकुल विद्यालय, येडसी, वजलहा उसमानाबाद; ररीब 
हटोतकरु विद्यारयायंना मदत; सिामी वििेकानंद वशषिण संस्ा संिावलत वशंदे 
हायसकूल तुळजापूरसाठी सि्णतटोपरी मदत; संस्ापक, छरिपती िटोखामेळा 
वकत्णन विद्यालय, िडाळा, वजलहा सटोलापूर; िेअरमन, सटोनी सहकारी 
रूगणालय, सटोलापूर; संस्ापक, लटोकमंरल फाऊंडेशन, सटोलापूर; 
अधयषि, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हॉकसप्ल ट्रस् संिावलत लटोकमंरल 
हॉकसप्ल, सटोलापूर; संस्ापक-अधयषि, लटोकमंरल साि्णजवनक 
िािनालय, सटोलापूर; अधयषि, भारतीय वििार संिध्णन मंडळ (दैवनक 
तरुण भारत), सटोलापूर; संस्ापक-अधयषि, लटोकमंरल नाररी सहकारी 
पतसंस्ा वल., सटोलापूर; संस्ापक-अधयषि, लटोकमंरल कम्णिारी 
सहकारी पतसंस्ा वल., सटोलापूर; संस्ापक-अधयषि, लटोकमंरल मवहला 
सहकारी मुद्रणालय, सटोलापूर; संस्ापक-अधयषि, लटोकमंरल मल्ी 
कटो.ऑप. सटोसाय्ी, सटोलापूर; संस्ापक-अधयषि लटोकमंरल मवहला 
सियंरटोजरार बितर् सहकारी संस्ा, सटोलापूर; संस्ापक-अधयषि, 
लटोकमंरल मवहला सहकारी भांडार मया्ण.; संस्ापक-अधयषि, महाराष्ट्र 
ररसि्ण डेवहलपमें्, सटोलापूर; संस्ापक-िेअरमन, लटोकमंरल अब्णन 
सहकारी बँक वल., सटोलापूर; िेअरमन, सह्ाद्रीनरर सहकारी संस्ा, 
सटोलापूर; संस्ापक-िेअरमन, लटोकमंरल प्रॉडक् वल., (दूध डेअरी) 
सटोलापूर; संस्ापक-िेअरमन, लटोकमंरल ॲग्टो इंडसट्रीज वल., (साखर 
कारखाना), सटोलापूर; समाजातील दब्णल घ्कांना मदत; आव््णक दुब्णल 
वयकतींना वयिसायासाठी प्रतयेकी पाि शेळयांिे िा्प करुन उद्यटोरासाठी 
प्रटोतसाहन;  लघु उद्यटोजकांिे संघ्न करुन प्रवशषिणािी सटोय ि अनेक 
छटो्या उद्यटोजकांचया उभारणीसाठी प्रटोतसाहन ि मार्णदश्णन; संस्ापक-
अधयषि, सटोलापूर सटोशल फांऊडेशन; संस्ापक-अधयषि, लटोकमंरल 
कला ि क्रीडा युिक मंडळ, सटोलापूर; या संस्ेचया माधयमातून विविध 
क्रीडा सपधायंिे आयटोजन; प्रवतिषणी २००० सामुवहक वििाहांिे आयटोजन; 
सामुवहक वििाहातील जटोडपयांना नटोकरी वमळिून देणयािा प्रयतन, िधुचया 
नांिे बँकेत दटोन हजार रुपये ठेि-ठेिणयािी यटोजना राबविली; विद्या्ायंसाठी 
लटोकमंरल विद्यादान यटोजना, ररीबांसाठी लटोकमंरल अननपूणा्ण यटोजना, 



278 १४ िी महाराष्ट्र विधानसभा सदसयांिा संवषिपत जीिन पररिय

लटोकमंरल जलसंधारण यटोजना, लटोकमंरल आरटोगय यटोजना सुरु केली; 
लटोकमंरल उद्यटोजकता विकास केंद्र तसेि लटोकमंरल िृषि संरषिण यटोजना 
सुरु केली; लटोकमंरल कवि संममेलनािे आयटोजन; लटोकमंरल वफरते 
िािनालय, लटोकमंरल ककृषी प्रदश्णन, लटोकमंरल युिा संममेलन, लटोकमंरल 
सटोलापूर महटोतसिािे आयटोजन; लटोकमंरल परिकार काय्णशाळेिे आयटोजन; 
लटोकमंरल परिकार पुरसकार सुरु केला; डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, 
वशिजंयती वयाखयानमालािे आयटोजन; लटोकमंरल वशषिक रतन पुरसकार 
सुरु केला; मवहला वदन काय्णक्रम, जेष्ठ नारररक मेळािा, आरटोगय 
तपासणी वशबीर, लटोकमंरल सरपंि पररषदेिे आयटोजन; लटोकमंरल विमा 
यटोजना सुरु केली; या उललेखवनय अशा सामावजक काया्णबद्दल २०१० 
रटो्री कलब, सटोलापूर तफके रटो्री “सामावजक सेिा ककृतज्ता” पुरसकार, 
“भीमउद्यटोर रौरि” पुरसकार, २०११ वबझनेस एकसप्रेस श्ी फाऊंडेशन 
सांरली तफके “सहकार श्ी” पुरसकार, २०१२ “मराठिाडा भूषण” पुरसकार, 
डॉ.हेडरेिार रकतपेढी, सटोलापूरतफके “रकतदान सनमान” पुरसकार, २०१३ 
वजजाऊ उतसि सवमती उसमानाबादतफके “राजषणी महाराज समाज भूषण” 
पुरसकार, जयवहंद पररिार पुणेतफके “ग्ामीण उद्यटोजकता” पुरसकार, श्ी 
वसधदेशिर सेिा संघ सटोलापूरतफके “मानि भूषण” पुरसकार तसेि “रौरि 
महाराष्ट्र” पुरसकाराने सनमानीत ; २००२-२००३ अधयषि, भारतीय जनता 
पषि, सटोलापूर वजलहा (ग्ामीण); अधयषि, उद्यटोर आघाडी महाराष्ट्र प्रदेश; 
सदसय, केंद्रीय सहकार आघाडी, भारतीय जनता पषि ; सदसय, संसदीय 
स्ायी सवमती; उपाधयषि, महाराष्ट्र प्रदेश; अधयषि, सहकार आघाडी; 
महासंपक्क अवभयान प्रमुख, भारतीय जनता पषि ; १९९८-२००४ सदसय, 
महाराष्ट्र विधानपररषद ; मे, २००४ ते एवप्रल, २००९ सदसय, लटोकसभा ; 
२०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा ; जुलै, २०१६ ते नटोवहेंबर, 
२०१९ सहकार ि मदत पुनि्णसन खातयािे मंरिी ि सांरली वजलह्ािे 
पालक मंरिी; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड.

परदेश प्रवास : इसरिाईल - भाजपािे ततकालीन राष्ट्रीय अधयषि वनतीनजी रडकरी यांचया 
अधयषितेखाली शेती उद्यटोर पहाणयासाठी भाजपा राष्ट्रीय सवमती सटोबतचया 
दौऱयात सहभारी; लटोकसभा संसदीय वशष््मंडळासमिेत पॅरीसिा अभयास 
दौरा.
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छंद : पटोहणे, वयायाम, मटोकळया हिेत वफरणे, पाळीि प्राणयांिी आिड ि 
फळझाडे जटोपासणे.

पत्ा : (१)१३-अ, सह्ाद्री नरर, हटो्री रटोड, सटोलापूर – ४१३ ००३.

       दूरधिनी : वनिास (०२१७)२७३५५००.

               काया्णलय (०२१७)२६०७०७०.

   (२)  ‘लटोकमंरल हाऊस’ ८५३६-अ/११,

   मुरारजी पेठ, जुना पुना नाका, सटोलापूर – ४१३ ००२.

      दूरधिनी :- (०२१७)२७१००,२००६२.

      मटोबाईल :- ९९२३३३३३४४; ८००७५७५८५९.

      ई-मेल :- bapu.ssd@gmail.com ; solapurwarsd@gmail.
com.

वनवडिूक वनकाल

(२५१- सोलापूर दवषिि)

एकूि म्तदार ३,१०,५२४

एकूि वैध म्तदान १,६२,५७२

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. सुभाष सुरेशचांद्र देशमुख 
८७,२२३

[भारतीय जनता पषि]

(२) श्ी.बशुवमया सययद मौलाई 
५७,९७६

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(३) श्ी. युिराज राठटोड
८,५७९

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) श्ी.अवमतकुमार अंजाळकर
२,००५

(अवखल भारतीय मजवलस - ए - 
इत्तेहादूल मुकसलमीन)

(५) श्ी. नारना् रणपती दुपाररुडे
१,८७३

(बहुजन समाज पा्णी)
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देसाई, श्ी. शांभूराज वशवाजीराव

जनम : १७ नटोवहेंबर, १९६६.

जनम वठकाि : मुंबई.

वशषिि : एस. िाय. बी.कॉम.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती कसमतादेिी.

अपत्े :  एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी).

व्वसा् : शेती.

पषि : वशिसेना.

म्तदारसांघ : २६१-पा्ण, वजलहा-सातारा.

इ्तर मावह्ती : अधयषि, लटोकनेते बाळासाहेब देसाई फाऊंडेशन, दौलतनरर; मार्णदश्णक, 
बाळासाहेब देसाई वशषिण समुह, दौलतनरर; प्रमुख विशिसत, दौलत 
औद्यटोवरक प्रवशषिण संस्ा; सललारार, मटोरणा वशषिण संस्ा मया्ण., 
दौलतनरर, मरळी, तालुका-पा्ण या संस्ेतफके पॉवल्ेवनक कॉलेज, 
जयुवनअर ि वसवनअर कॉलेज, इंकगलश मेवडअम सकूल सुरु केले; आरटोगय 
तपासणी वशबीरािे आयटोजन; िृषिारटोपण काय्णक्रमांिे आयटोजन; ग्ामीण 
डोंरराळ भारात िैद्यकीय सेिा काय्ण;  ियाचया १९ वया िषणी सन १९८६ 
पासून संिालक ि १९८६-९६ िेअरमन, १९९६-२०१४ मार्णदश्णक-
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संिालक, लटोकनेते बाळासाहेब देसाई सहकारी साखर कारखाना वल. 
दौलतनरर, मरळी, तालुका-पा्ण, वजलहा-सातारा; सहकार षिेरिात १९ 
वया िषणी अवशया खंडातील सिा्णत कमी ियािे िेअरमन महणून वनिड; 
२००० संस्ापक, वशिदौलत सहकारी बँक, मलहारपेठ; सदसय, नॅशनल 
फेडरेशन ऑफ शुरर फॅक्री, निी वदलली; २००२-२००४ केंद्रीय 
प्रवतवनधी, बँक ऑफ महाराष्ट्र; संिालक, महाराष्ट्र राजय सहकारी साखर 
कारखाना संघ; १९९७-९९ सदसय, महाराष्ट्र राजय सहकार पररषद, 
मुंबई ; १९९७ पासून पा्ण तालुकयात ि सातारा वजलह्ात वशिसेनेिे 
संघ्नातमक काय्ण; १९९२-९७ सदसय, पंिायत सवमती, पा्ण; १९९२-
२००२ सदसय, वजलहा पररषद, सातारा; २००४-२००९, २०१४-२०१९ 
सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; वशिसेना पषिािे विवधमंडळ पषि प्रतटोद ; 
विवधमंडळ लटोकलेखा सवमतीिे सदसय ; विशाखापट्णम ये्ील १७ 
वया अवखल भारतीय प्रतटोद पररषदेत प्रवतवनधीति केले ; सदसय, ग्ं्ालय 
सवमती; राष्ट्रकुल संसदीय मंडळ महाराष्ट्र शाखेतफके सन २००७-२००८ 
िा “उतककृष्् संसदपट्टू” पुरसकार भारताचया राष्ट्रपती प्रवतभाताई पा्ील 
यांचया हसते देिून रौरविणयात आले; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र 
विधानसभेिर फेरवनिड; जानेिारी, २०१९ पासून रृह (ग्ामीण), वित्त 
ि वनयटोजन, राजय उतपादन शुलक, कौशलय विकास ि उद्यटोजकता आवण 
पणन खातयािे राजयमंरिी.

परदेश प्रवास : सन २००८ मधये नयूवझलँड, ऑसट्रेवलया, वसंरापूर ि मलेवशया तसेि सन 
२०१८ मधये लंडन, फ्ानस, नेदरलँड इतयादी देशांिा अभयास दौरा.

छंद : िािन ि ऐवतहावसक स्ळांना भे्ी देऊन ऐवतहावसक मावहती एकरि 
करणे, सहकार िळिळीिा अभयास करणे.

पत्ा : (१) मु.पटो. मरळी, (दौलतनरर), तालुका पा्ण, वजलहा सातारा-
४१५२११.

   (२) कटोयना दौलत, १७२/१, रवििार पेठ, सातारा, वज. सातारा.

              दूरधिनी : वनिास -  (०२१६२) २३३८६५/२३४०१०.

                      काया्णलय - (०२३७२)२६८०२५/२६८०४०.

           फॅकस - (०२३७२) २६८०२६.
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   (३) यशटोधन १२, नरीमन पॉईं्, मुंबई - ४०० ०३२.

        दूरधिनी : काया्णलय - (०२२) २२८७२२०१.

       मटोबाईल - ९८२२७७१५५५ / ९८०९६०१५५५.

       ई-मेल - shamburajdesai@gmail.com

       संकेत स्ळ - www.shamburajdesai.com

वनवडिूक वनकाल

(२६१-पाटि)

एकूि म्तदार ३,००,६९२

एकूि वैध म्तदान २,०४,३१२

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. शांभूराज वशवाजीराव देसाई
१,०६,२६६
[वशिसेना]

(२) श्ी. सतयवजत पा्णकर
९२,०९१

(राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि)

(३) नटो्ा १,५४७

(४) श्ी.वशिाजी कांबळे
१,४७३

(बहुजन समाज पा्णी)

(५) श्ी.अशटोकराि तातटोबा देिकांत
१,३९२

(िंवित बहुजन आघाडी)
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धानोरकर, श्ीम्ती प्रव्तभा सुरेश

जनम : ९ जानेिारी, १९८६.

जनम वठकाि : िणी, वजलहा यितमाळ.

वशषिि : बी.ए. (भार १).

ज्ा्त भाषा : मराठी ि वहंदी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पती श्ी. सुरेश नारायण धानटोरकर.

अपत्े : एकूण २ (दटोन मुलरे).

व्वसा् : सामावजक काय्ण.

पषि : भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस (आय).

म्तदारसांघ : ७५- िरटोरा, वजलहा-िंद्रपूर.

इ्तर मावह्ती : प्रवतिषणी मवहला मेळावयांिे आयटोजन; उप-वजलहा रुगणालय, िरटोरा, ये्े 

रुगणांचया नातेिाईकांना मटोफत भटोजन वयिस्ा सुरू केली; काँग्ेस पषिािे 

काय्ण;  सामानय रटोरररीबांना मदत; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र 

विधानसभेिर वनिड.

छंद : संरीत ऐकणे.

पत्ा : घर.क्र. ७४८, लक्मीनरर, अभयंकर िाड्ड, िरटोरा, वजलहा िंद्रपूर.
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   दूरधिनी :  वनिास : (०७१७६)२८०५८६.

   मटोबाईल: ९४०३३२१६२८.

   ई-मेल : pratibhadhanorkar0006@gmail.com.

वनवडिूक वनकाल

(७५- वरोरा)

एकूि म्तदार २,९६,५८८

एकूि वैध म्तदान १,८५,६२३

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ीम्ती प्रव्तभा सुरेश धानोरकर
६३,८६२

[भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस]

(२) श्ी. संजय देितळे
५३,६६५

(वशिसेना)

(३) श्ी. रमेश राजूरकर
३४,८४८

(महाराष्ट्र निवनमा्णण सेना)

(४) श्ी. अमटोल बािणे
११,३४२

(िंवित बहुजन आघाडी)

(५) श्ी. रमेश मेश्ाम 
६,३८८

(रोंडिाना रणतंरि पा्णी)
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धुवले, डॉ. सांदीप प्रभाकर

जनम : २५ ऑक्टोबर, १९६६.

जनम वठकाि : वदग्स, वजलहा-यितमाळ.

वशषिि : एम.बी.बी.एस.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी  ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी डॉ. (श्ीमती) विजयावसंह.

अपत्े : एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी).

व्वसा् : िैद्यकीय.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : ८० - अणणी (अनुसूवित जमाती), वजलहा-यितमाळ.

इ्तर मावह्ती : सन १९८६ सहसविि, विद्या्णी संघ्ना िैद्यकीय महाविद्यालय, नारपूर; 
१९८७ संस्ापक, डॉक्र पॅनल, नारपूर; १९९१ अधयषि, इं्न्णवशप 
डॉक्र असटोवशएशन; १९९२ िैद्यकीय शुलक िाढी विरटोधी आंदटोलन 
नेतृति; १९९२ िसंतराि नाईक िैद्यकीय महाविद्यालयातील विद्या्ा्णना 
सटोई सिलती वमळावयात यासाठीचया आंदटोलनािे नेतृति; १९९२-१९९८ 
अवधवयाखयाता, िसंतराि नाईक शासकीय महाविद्यालय, नारपूर; 
१९९३-१९९८ मेळघा्, पांढरकिडा ि राळेराि मधील आवदिासी 
कुपटोवषत बालकांिी तपासणी ि िैद्यकीय उपिार ि मार्णदश्णन; १९९८-
१९९९ िसंतराि नाईक शासकीय महाविद्यालय, नारपूर ये्े पदवयुत्तर 
अभयास सुरू करणयासाठी प्रयतन; २००२ सिारताधयषि, वतसरे बहुजन 
सावहतय संमेलन, पांढरकिडा; २००१-२००३ विदभा्णतील वनमन पैनरंरा 
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प्रसतावित धारणविरटोधी आंदटोलनािे नेतृति; आवदिासी रोंड ि कटोलाम 
समाजाचया विकासासाठी विशेष प्रयतन; २००३ आवदिासी ि कुपटोवषत 
ग्सत िैद्यकीय काया्णसाठी राष्ट्रीय सतरािरील “रटोलड मेडल” पुरसकाराने 
सनमावनत; २००३ अधयषि,अपंर नारायण सेिा संस्ान, उदयपुर, शाखा 
यितमाळ; २००४-२००९ ि २०१३-२०१४ महाराष्ट्र प्रदेश काय्णकारणी 
सदसय,  भारतीय जनता पषि ; २०१८ प्रिकता, अवखल भारतीय िनिासी 
कलयाण आश्म; २००४-२००९ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; ऑक्टोबर, 
२०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड.

छंद : सामावजक काय्ण.

पत्ा : (१) कम्णिीर सुधाकररािजी धुिवे नरर, 

   वदग्स, वजलहा यितमाळ-४४५२०३.

   (२) २४, “ सुधा प्रभा “ रुरूनानक नरर, रटोधनी रटोड, यितमाळ, 
मटोबाईल : ९४२२१६८५२९.

   ई-मेल : drsandeepdhurve11@gmail.com.

वनवडिूक वनकाल

(८० - अिवी (अनुसूवच्त जमा्ती))

एकूि म्तदार ३,१२,२६८

एकूि वैध म्तदान २,११,२९४

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) डॉ. सांदीप प्रभाकर धुवले ८१,५९९
[भारतीय जनता पषि]

(२) श्ी. वशिाजीराि मटोघे ७८,४४६
(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(३) श्ी. राजू तटोडसाम २६,९४९
(अपषि)

(४) श्ी. वनरंजन मेश्ाम १२,३०७
(िंवित बहुजन आघाडी)

(५) अॅड. अवनल वकनाके २,७९१
(बहुजन मुकती पा्णी)
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धोटे, श्ी. सुभाष रामचांद्रराव

जनम : १० ऑक्टोबर, १९५०.

जनम वठकाि : राजुरा, वजलहा-िंद्रपूर.

वशषिि : बी.ए.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती शुभांरी.

अपत्े : एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी).

व्वसा् : शेती.

पषि : भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस (आय).

म्तदारसांघ : ७० - राजुरा, वजलहा-िंद्रपूर.

इ्तर मावह्ती :  १९७१-७३ अधयषि, विद्या्णी संघ; १९७५ अधयषि, िंद्रपूर वजलहा 
एन.एस.यु.आय.; १९७८-७९ सरवि्णीस, महाराष्ट्र प्रदेश युिक काँग्ेस; 
१९७९-८४ सदसय, कॉ्न फेडरेशन, यितमाळ; २००७ पासून प्रदेश 
प्रवतवनधी, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्ेस कवम्ी; संिालक, राजुरा नाररी सहकारी 
पतसंस्ा; इनफर वजजस सटोसाय्ीद्ारे इंग्जी माधयमािी शाळा सुरू केली; 
सभापती, ककृषी ि पशुसंिध्णन सवमती ि अधयषि, वजलहा पररषद, िंद्रपूर; 
१९८६-२००४ संिालक, िंद्रपूर वजलहा मधयितणी सहकारी बँक; १९८६-
२००४ संिालक, १९९५-९८ उपाधयषि, महाराष्ट्र राजय सहकारी बँक 
(वशखर बँक), मुंबई; १९९१-२००३ अधयषि, विभारीय मंडळ वशखर 
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बँक, नारपूर; रकतदान ि नेरि विवकतसा वशवबरांिे आयटोजन; सि. रामिंद्र 
धटो्े अधयापक विद्यालय, डी.एड. कॉलेज, कला, िावणजय महाविद्यालय 
ि कलयाण सकूल ऑफ नवसयंर, राजुरा, वजलहा िंद्रपूर ये्े सुरू केले; 
२००९-२०१४ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; ऑक्टोबर, २०१९ मधये 
महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड.

प्रदेश प्रवास : १९९७ मधये युरटोप, २००२ मधये ऑसट्रेवलया ि नयुझीलंड देशािा अभयास 
दौरा.

छंद : ्ेबल ्ेवनस ि वक्रके् खेळ.

पत्ा : मु.पटो. तालुका राजुरा, वजलहा-िंद्रपूर.

   दूरधिनी : (०७१७३)२२२५०१.

   मटोबाईल:  ९४२२१३६९९९/९८५०३५६९९९.

   ई - मेल : subhashrdhote@gmail.Com

वनवडिूक वनकाल

(७० - राजुरा)

एकूि म्तदार ३,१६,०१८

एकूि वैध म्तदान २,२४,८५७

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. सुभाष रामचांद्रराव धोटे ६०,२२८
[भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस]

(२) ॲड. िामनराि ि्प ५७,७२७
(सितंरि भारत पषि)

(३) श्ी.संजय धटो्े
५१,०५१

(भारतीय जनता पषि)

(४) श्ी. रटोदरु पा्ील जुमनाके
४३,३०६

(रोंडिाना रणतंरि पा्णी)

(५)  श्ी.महावलंर कान्ळे
१,९४८

(महाराष्ट्र निवनमा्णण सेना)
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नवघरे, श्ी. चांद्रकाां्त ऊफ्फ राजूभैय्ा रमाकाां्त

जनम : ८ ऑक्टोबर, १९८१.

जनम वठकाि : बाभुळराि, तालुका िसमत, वजलहा- वहंरटोली

वशषिि : बी.ए.(भार-१)

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती िषा्ण

अपत्े : एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी).

व्वसा् : शेती. 

पषि : राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि.

म्तदारसांघ : ९२-बसमत, वजलहा- वहंरटोली.

इ्तर मावह्ती : सन २००५- २०१९ सदसय, २००५-२००९ सरपंि, ग्ामपंिायत, 
बाभुळरांि; २००८ पासून सदसय, विविध सेिा सहकारी सटोसाय्ी, 
बाभूळरांि; २००५-२००७ संिालक, रटोकडेशिर सहकारी सुत वररणी 
वल.; २०१०-२०१४ ि २०१६-२०१९ सभापती, ककृषी उतपनन बाजार 
सवमती, िसमत; २०१७ पासून संिालक, पूणा्ण सहकारी साखर कारखाना 
वल. िसमत; ररीब ररजू विद्यारयायंना सि्णतटोपरी मदत; आरटोगय तपासणी 
वशबीरािे आयटोजन; विविध सांसककृवतक काय्णक्रमाद्ारे समाज प्रबटोधन 
काय्णक्रमांिे आयटोजन; २०००- २००३ तालुका अधयषि; राष्ट्रिादी विद्या्णी 



290 १४ िी महाराष्ट्र विधानसभा सदसयांिा संवषिपत जीिन पररिय

काँग्ेस; २००४-२००८ तालुका उपाधयषि, २००९-२०१३ सरवि्णीस, 
राष्ट्रिादी युिक काँग्ेस; २०१४ - २०१९ तालुका अधयषि, २०१८ पासून 
वजलहा काया्णधयषि, राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र 
विधानसभेिर वनिड.

छंद : िािन ि प्रिास.

पत्ा : मु.पटो. बाभूळरांि, तालुका िसमत , वजलहा - वहंरटोली ४३१५१२.

   दूरधिनी - वनिास ९७६५७१९९९९.

                काया्णलय - ९८२२६२०८८२.

   मटोबाईल - ९८२२७४१५५४.

   ई- मेल - rrnavghare54@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(९२-बसम्त)

एकूि म्तदार २,९२,३०४

एकूि वैध म्तदान २,१७,७३३

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. चांद्रकाां्त ऊफ्फ राजूभैय्ा रमाकाां्त 
नवघरे

७५,३२१
[राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि]

(२) श्ी. वशिाजी जाधि
६७,०७०
(अपषि)

(३) श्ी. जयप्रकाश मुंदडा 
४१,५५७

(वशिसेना)

(४) श्ी. शेख फररद ऊफ्क मुनीर इसाक 
प्ेल

२५,३९७
(िंवित बहुजन आघाडी)

(५) नटो्ा १,९५७
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नाईक, श्ी. इांद्रवनल मनोहर

जनम : २८ जानेिारी,१९८२.

जनम वठकाि : नारपूर.

वशषिि : बी.एस.एल,एलएल.बी

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती मटोवहनी.

व्वसा् : शेती.

पषि : राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि.

म्तदारसांघ : ८१-पुसद, वजलहा यितमाळ.

इ्तर मावह्ती : सन २००४ पासून सदसय, िसंतराि नाईक ककृषी संशटोधन ि ग्ामीण 
विकास प्रवतष्ठान, मुंबई; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर 
वनिड.

परदेश प्रवास : अमेररका, यु.के., वसंरापूर, यु.ए.ई., मॉररशस, इंडटोवनवशया, ्ायलंड, 
हाँरकाँर ि श्ीलंका इतयादी देशांिा अभयास दौरा.

छंद : प्रिास करणे.

पत्ा : “नाईक बंरला” कारलारटोड, रांधीनरर, पूसद, वजलहा यितमाळ- 
४४५२०४.
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   दूरधिनी  वनिास:- (०७२३३) २४६३१०,२४६८२२.

                काया्णलय :- (०७२३३) २४६०१०.

     मटोबाईल :- ९५५२२२५५५५.

     ई- मेल :- indranilnk@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(८१ - पुसद)

एकूि म्तदार २,९३,६३५

एकूि वैध म्तदान १,८९,४५६

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. इांद्रवनल मनोहर नाईक ८९,१४३
[राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि]

(२) श्ी. वनलय नाईक 
७९,४४२

(भारतीय जनता पषि)

(३) श्ी. ज्ानेशिर बेळे
११,२५५

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) श्ी. शावलग्ाम तंबारे
२,१५३

(बहुजन महा पा्णी)

(५) नटो्ा १,४४५
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नाईक, श्ी. गिेश रामचांद्र

जनम : १५ सप्ेंबर, १९५०.

जनम वठकाि : खैरणे, बटोनकटोडे, वजलहा-ठाणे.

वशषिि : पदिीपययंत.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती मंदावकनी.

अपत्े  :  एकूण २ (दटोन मुलरे).

व्वसा् : शेती आवण उद्यटोर.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : १५० – ऐरटोली, वजलहा ठाणे 

इ्तर मावह्ती : संस्ापक, श्वमक मंडळ या संस्ेमाफ्कत रा.फ. नाईक, फकीरजी नाईक 
शाळा ि महाविद्यालय सुरू केले; जीिन आधार संस्ा स्ापन करून या 
संस्ेमाफ्कत असंघव्त कामरारांसाठी जनश्ी विमा यटोजना सुरू केली; 
ग्ीन हटोम संस्ेचया माधयमातून भवय प्रमाणात िृषिारटोपण, खारफू्ीिे 
संिध्णन इतयादी उपक्रम राबविले; निी मुंबई क्रीडा संकुलाचया माधयमातून 
दरिषणी ऑवलंवपक दजा्णचया क्रीडा महटोतसिािे आयटोजन; निी मुंबई 
वशषिण ि कला संकुलाचया माधयमातून विद्यारयायंसाठी विविध उपक्रमांिे 
आयटोजन ि शालटोपयटोरी िसतूंिे िा्प; संपूण्ण महाराष्ट्रात ५० पेषिा अवधक 
मटोफत रुगणिावहकांिे िा्प; आपदग्सतांना मदत; बेराजरारांना रटोजरार 
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उपलबध करून वदला; भूवमपुरि आवण स्ावनकांना नयाय देणयासाठी 
वसडकटो आवण एमआयडीसीचया माधयमातून प्रकलपग्सतांना साडेबारा 
्ककयािा भूखंड वमळािा आवण एमआयडीसीचया यटोजनेनुसार एक 
रुंठा जमीन वमळािी यासाठी यशसिी प्रयतन; निी मुंबईला सियंपूण्ण 
पाणीपुरिठा वहािा यासाठी जीिन प्रावधकरणाकडून मटोरिे धरण निी मुंबई 
महानररपावलकेकडे हसतातंरण करून घेतले; ठाणे, बेलापूर महामारा्णिे 
काँवक्र्ीकरण, ्टोलरवहत प्रिासािी सटोय; एका विशेष यटोजनेंतर्णत निी 
मुंबई महानररपावलकेसाठी २० िषायंसाठी कटोणतीही करिाढ नाही या 
यटोजनेिी ४ िषवे यशसिीपणे अंमलबजािणी; वसडकटोने बांधलेलया आवण 
मटोडकळीस आलेलया इमारतीसाठी २.५ एफ.एस.आय. शासनाकडून मंजूर 
करून घेतला; जारवतक तंरिज्ानांिर आधाररत मलवन:सारण केंद्र सुरू 
केले;  तुभवे ये्े डकमपंर ग्ाऊंड सुरू केले; निी मुंबई महानररपावलकेचया 
पररिहन सेिेत िातानुकूलीत वहॉलिटो, सीएनजी बस सेिा सुरू केली, िन 
कम्णिाऱयांना पाििा िेतन आयटोर लारू केला; तसेि िन कम्णिाऱयांना 
सिसंरषिणासाठी शसरिे वमळिून वदली. राजयातील उद्यटोर प्रकलपांना 
अनुमती देणयासाठी तयासंबंधीिी प्रवक्रया सुलभ ि रतीमान केली; प्रदूषण 
वनयंरिणासाठी राजयभर प्रभािीपणे उपाययटोजना केलया; अविघ्नशील 
घनकिरा विलहेिा् कायदा संमत करणयािी काय्णिाही केली; १९९८ 
पययंत वशिसेना पषिािे काय्ण; १९९९ ते २०१८ राष्ट्रिादी काँग्ेस पषिािे 
काय्ण; उपाधयषि, महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि; निी मुंबई ि ठाणे 
वजलह्ात पषि िाढीसाठी उललेखनीय काय्ण केले; २०१८ पासून भारतीय 
जनता पषिािे काय्ण; १९९०-९५, १९९५-९९, २००४-२००९ सदसय, 
महाराष्ट्र विधानसभा; १९९३-९५ विधानसभेतील वशिसेना पषिािे 
र्नेते; जून, १९९५ ते मे, १९९८ िने आवण पया्णिरण खातयािे मंरिी; 
या काळात “सरकार आपलया अंरणात” या कायक्रमा्णद्ारे जनतेशी प्रतयषि 
संिाद, हाि काय्णक्रम पुढे जनता दरबार ि नंतर लटोकशाही वदन महणून सुरू 
झाला; नटोवहेंबर, २००४ ते माि्ण, २००५ राजय उतपादन शुलक ि पया्णिरण 
खातयािे मंरिी; माि्ण, २००५ ते  फेरिुिारी, २००९ राजय उतपादन शुलक, 
पया्णिरण ि कामरार खातयािे मंरिी; नटोवहेंबर, २००९ ते ऑक्टोबर, २०१४ 
राजय उतपादन शुलक ि पया्णिरण खातयािे मंरिी; ऑक्टोबर, २०१९ मधये 
महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड.
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परदेश प्रवास : रवशया, जपान, हाँरकाँर, बँकॉक, दुबई, मसकत, अबुधाबी, िीन, 
मलेवशया, ्ायलंड, मकका, नॉिवे, सिीडन, जम्णनी, इंगलंड, फ्ानस, 
कसितझ्णलँड, हॉलंड, ऑसट्रीया, इ्ली, इसरिाईल इतयादी देशांिा अभयास 
दौरा.

छंद : प्ररत शेतीसाठी िेरिेरळे प्रयटोर करणे, बायटोवडझेलसाठी प्रयतन.

पत्ा : (१) डी-१०२, ए-बालाजी राड्डन कटो-ऑप. हौवसंर, सटोसाय्ी, सेक्र 
नं. ११, कटोपरखैरणे, निी मुंबई-  ४०० ७०९.

   (२) ‘रामिंद्र वनिास’ बटोनकटोडे (खैरणे), निी मुंबई, वजलहा-ठाणे.

   दूरधिनी : २७७८४४७७, २७५५२८७१.

   मटोबाईल : ९९२०९६३२५५/८८७९८४१२९९.

वनवडिूक वनकाल

(१५० – ऐरोली)

एकूि म्तदार ४,६१,४८९

एकूि वैध म्तदान १,९६,४२४

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. गिेश रामचांद्र नाईक
१,१४,६४५

[भारतीय जनता पषि]

(२) श्ी. रणेश वशंदे
३६,१५४

(राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि)

(३) श्ी. वनलेश बंनखेले
२२,८१८

(महाराष्ट्र निवनमा्णण सेना)

(४) डॉ. प्रकाश ढटोकणे
१३,४२४

(िंवित बहुजन आघाडी)

(५) नटो्ा ५,२१३
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नाईक, श्ी. मानवसांग फत्ेवसांगराव

जनम : २६ जून, १९५९.

जनम वठकाि : विखली, तालुका वशराळा, वजलहा- सांरली.

वशषिि : एि.एस.सी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती सुवनता.

अपत्े  :  एकूण ४ (एक मुलरा ि तीन मुली).

व्वसा् : शेती, समाजकाय्ण ि उद्यटोर.

पषि : राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि.

म्तदारसांघ : २८४-वशराळा, वजलहा-सांरली.

इ्तर मावह्ती : १९९५ संस्ापक, विशिास वशषिण प्रसारक मंडळ, या संस्ेमाफ्कत 
बालिाडी ते महाविद्यालयीन वशषिणािी सटोय केली; सन २००० पासून 
अधयषि, विशिास उद्यटोर समूह; २००१ पासून िेअरमन, विशिासराि 
नाईक सहकारी साखर कारखाना वल.; १९९५ संस्ापक, आपला बझार; 
२००२ पासून िेअरमन ि काय्णकारी संिालक, विराज अलकटोहटोलस 
अँड अलाईड इंडकसट्रज वल., वशराळा; िेअरमन, विराज बायटो शुरर वल., 
वशराळा ; संस्ापक, विराज हाय्ेक वपवहींर प्रा.वल.; संिालक, सांरली 
वजलहा मधयितणी सहकारी बँक;  सहकार ि उद्यटोरांचया माधयमातून वशराळा 
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पररसरात रटोजरार वनवम्णती ि पूरक वयिसाय सुरू करणयास मदत केली; 
सि्णसामानयांिे जीिनमान उिंििणयासाठी सतत प्रयतनशील; २००१-
२००९ प्रदेश प्रवतवनधी, राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि, वशराळा तालुका; २००९-
२०१४ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा, विनंती अज्ण सवमती, उपविधान 
सवमती; ऑक्टोबर, २०१९ मधये, महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड.

परदेश प्रवास : २००८ मधये िीन ि वसंरापूर ि युरटोप, हाँरकाँर, बँकॉक, युरांडा, 
इव्ओवपया इतयादी देशांिा अभयास दौरा.

छंद : सामावजक काय्ण, वहॉवलबॉल, वक्रके् ि प्रिास करणे.

पत्ा : मु.पटो. विखली, तालुका वशराळा, वजलहा सांरली- ४१५ ४०८.

   दूरधिनी :- वनिास : (०२३४५) २७२१४३, ७५०७७७०१००.

   मटोबाईल :- ९८२२१७२२२२.

   ई- मेल :- mla.naikmf@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(२८४ - वशराळा)

एकूि म्तदार २,९२,९६५

एकूि वैध म्तदान २,२९,२७८

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. मानवसांग फत्ेवसांगराव नाईक १,०१,९३३
[राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि]

(२) श्ी. वशिाजी राि नाईक
७६,००२

(भारतीय जनता पषि)

(३) श्ी. सम्ा् (बाबा) महावडक
४६,२३९
(अपषि)

(४) नटो्ा १,४१७

(५) श्ी. सुरेश जाधि
१,०१९

(िंवित बहुजन आघाडी)
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नाईक, श्ी. वैभव ववज्

जनम : २९ मे, १९७५.

जनम वठकाि : कणकिली, वजलहा-वसंधुदूर्ण.

वशषिि : बी.ए.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती सनेहा.

अपत्े  : एकूण १ (एक मुलरी).

व्वसा् : वयापार.

पषि : वशिसेना.

म्तदारसांघ : २६९-कुडाळ, वजलहा-वसंधुदूर्ण.

इ्तर मावह्ती : संस्ापक-अधयषि, युिक कलयाण संघ; संस्ापक-िेअरमन, युिक 
कलयाण सहकारी पतसंस्ा; संस्ापक-िेअरमन, युिक कलयाण 
सहकारी बझार, कणकिली; २००६ पासून वशिसेना वजलहा प्रमुख; 
२००२ सदसय, पंिायत सवमती, कणकिली; २००३-२०१३ नररसेिक 
ि २००३-२००८ उपनरराधयषि, नररपावलका, कणकिली; २०१४-
२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र 
विधानसभेिर फेरवनिड.

छंद : िािन.
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पत्ा : (१) ‘नषिरि’ अपा््डमें्, कुडाळ एस.्ी. स्ॅणडचया समटोर, तालुका 
कुडाळ, वजलहा वसंधुदूर्ण.

   (२) सुजाता बंरला, वबजलीनरर, कणकिली, वजलहा वसंधुदूर्ण.

       दूरधिनी :- वनिास - (०२३६७) २३१५३५.

      काया्णलय :- (०२३६७) २३३१३५,  (०२३६२) २२२४९४.

       मटोबाईल  :-  ९४२२४३४५३५.

                        ई-मेल :- vnaik95@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(२६९ - कुडाळ)

एकूि म्तदार २,१६,००८

एकूि वैध म्तदान १,३५,९००

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. वैभव ववज् नाईक ६९,१६८
[वशिसेना]

(२) श्ी.रणवजत देसाई
५४,८१९
(अपषि)

(३) श्ी.अरविंद मोंडकर
३,५२७

(राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि)

(४) श्ी.बाळककृष्ण जाधि 
३,१२९

(अपषि)

(५) श्ी. वधरज परब
२,३९९

(महाराष्ट्र निवनमा्णण सेना)



300 १४ िी महाराष्ट्र विधानसभा सदसयांिा संवषिपत जीिन पररिय

नाईक, श्ी. वशररषकुमार सुरूपवसांग

जनम : १८ जुलै, १९७२

जनम वठकाि : निारांि, तालुका- निापूर, वजलहा नंदूरबार.

वशषिि : बी.ए. 

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी, इंग्जी ि रुजराती.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती रजनी.

अपत्े : एकूण ३ (दटोन मुलरे ि एक मुलरी).

व्वसा् : शेती. 

पषि : भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस  (आय).

म्तदारसांघ : ४- निापूर (अनुसूवित जमाती) वजलहा - नंदूरबार.

इ्तर मावह्ती : काय्णकारी अधयषि, आवदिासी वशषिण प्रसारक संस्ा, निापूर; उपाधयषि, 
तापी पररसर वशषिण प्रसार संस्ा; उमराण, तालुका निापूर, वजलहा- 
नंदूरबार; वहाईस िेअरमन, धुळे - नंदूरबार वजलहा मधयितणी सहकारी 
बँक वल., धुळे; िेअरमन, सौ. वधमीबाई नाररी सहकारी पतसंस्ा, मया्ण. 
निापूर; िेअरमन, आवदिासी सहकारी साखर कारखाना वल., डटोकारे, 
तालुका निापूर; सदसय िसंतदादा शुरर इनस्ीट्ू्, पुणे; सदसय, महाराष्ट्र 
राजय सहकारी साखर संघ, मुंबई; पाि िषवे अधयषि, वजलहा युिक काँग्ेस 
कवम्ी; पाि िषवे अधयषि, निापूर तालुका काँग्ेस कवम्ी; सदसय, महाराष्ट्र 
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प्रदेश काँग्ेस कवम्ी;  सदसय, वजलहापररषद, नंदूरबार; सभापती, बांधकाम 
ि अ््ण सवमती, वजलहा पररषद, नंदूरबार; पाि िषवे सदसय, वजलहापररषद, 
धुळे; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर वनिड.

परदेश प्रवास : वसंरापूर, ्ायलंड, मलेवशया, दुबई ि ईसरिाईल इतयादी देशांिा अभयास 
दौरा.

छंद : सामावजक ि राजकीय काय्ण.

पत्ा : (१) मु.पटो. निारांि, तालुका निापूर, वजलहा नंदूरबार.

   (२) ८०३, पूणा्ण िरळीसारर कटो-ऑप. हौ. सटोसाय्ी वल.,

        सरपटोिखानिाला मार्ण, िरळी, मुंबई -४०००२५.

        मटोबईल नं. ९४२२७९१००९.

       ई-मेल-Shirishkumar1234@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(४- नवापूर-अनुसूवच्त जमा्ती)

एकूि म्तदार २,८७,९७७

एकूि वैध म्तदान २,१७,६६३

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. वशरीषकुमार सुरूपवसांग नाईक
७४,६५२

[भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस]

(२) श्ी. शरद रावित
६३,३१७
(अपषि)

(३) श्ी. भरत रावित
५८,५७९

(भारतीय जनता पषि)

(४) डॉ. उलहास िसािे
६,००९

(भारतीय ट्रायबल पा्णी)

(५) श्ी. जरन रावित
५,४६२

(िंवित बहुजन आघाडी)
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नावलेकर, अॅड. राहुल सुरेश

जनम : ११ फेरिुिारी, १९७७.

जनम वठकाि : मुंबई,

वशषिि : बी.कॉम., एलएल.बी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती सरटोजनी.

अपत्े :  एकूण १ (एक मुलरी).

व्वसा् : िवकली.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : १८७ – कुलाबा, वजलहा - मुंबई शहर.

इ्तर मावह्ती : अनेक शैषिवणक, सामावजक ि सहकारी संस्ांशी वनक्िा संबंध; अनेक 
संस्ांिे कायदेशीर सललारार महणून काय्ण; राष्ट्रिादी काँग्ेस पषिािे 
प्रिकते; सप्ेंबर, २०१९ पासून भारतीय जनता पषिािे काय्ण; २०१४-
२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधान पररषद; २०१५-२०१६ िा राष्ट्रकुल 
संसदीय मंडळ महाराष्ट्र शाखेिा “उतककृष्् भाषण” पुरसकार प्रापत; 
ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर वनिड.

परदेश प्रवास : मे, २०१६ मधये राष्ट्रकूल संसदीय मंडळ महाराष्ट्र शाखेद्ारे ऑसट्रेवलया, 
नयुवझलँड ि वसंरापूरिा अभयास दौरा.
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छंद : िािन ि सामावजक काय्ण.

पत्ा : (१)   ३०४,डॉली िेंबस्ण, स्ॅनड वसनेमा कंपाऊंड कुलाबा,       
मुंबई -४०० ००५.

   (२)  ८/७ रिॅडीज फलॅ्, सटोराब बरूिा रटोड, कुलाबा,   
मुंबई- ४०० ००५.

   दूरधिनी    : (०२२) २२८७६३६९.

   मटोबाईल नं. ९८१९२१९१६६.

   ई- मेल : narwekarl@hotmail.com.

वनवडिूक वनकाल

(१८७ - कुलाबा)

एकूि म्तदार २,६६,५८७

एकूि वैध म्तदान १,०६,६३०

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) अॅड. राहुल सुरेश नावलेकर 
५७,४२०

[भारतीय जनता पषि]

(२) श्ी. अशटोक जरताप 
४१,२२५

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(३) श्ी. वजतेंद्र कांबळे
३,०११

(राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि)

(४) नटो्ा २,९२१

(५) श्ी. संतटोष िवहाण
६६७

(अपषि)
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वनकम, श्ी. शेखर गोववांदराव

जनम : १ माि्ण, १९६६.

जनम वठकाि : सािडडे, तालुका - विपळूण, वजलहा – रतनावररी.

वशषिि : एम.एससी. (ॲग्ी).

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती पुजा.

अपत्े :  एकूण ३ (एक मुलरा ि दटोन मुली).

व्वसा् : शेती.

पषि : राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि.

म्तदारसांघ : २६५-विपळूण- संरमेशिर, वजलहा - रतनावररी.

इ्तर मावह्ती : २००० पासून काया्णधयषि, सह्ाद्री वशषिण संस्ा; २००७ संिालक, 
रतनावररी वजलहा मधयितणी सहकारी बँक; २०१० संिालक, महाराष्ट्र 
राजय सहकारी बँक वल.; सदसय, महाराष्ट्र जलसंपती वनयमन प्रवधकरण; 
२०११- २०१८ रतनावररी वजलहा अधयषि, राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि; प्रदेश 
सरवि्णीस, राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि; महाराष्ट्र राजय सहकारी बँक 
असटोवशएशनिा “उदयटोनमुख” तरूण काय्णकता्ण पुरसकार, महाराष्ट्र राजय 
परिकार संघािा कटोकण भूषण पुरसकार ि डॉ. बाबासाहेब सािंत कटोकण 
ककृषी विद्यापीठ, दापटोलीिा फलटोद्यान षिेरिातील उललेखवनय कामवररीबद्दल 
“आबासाहेब कुबल” पुरसकाराने सनमावनत; ऑक्टोबर, २०१९ मधये 
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महाराष्ट्र विधानसभेिर वनिड.

छंद : िािन ि वक्रके्.

पत्ा : (१) ४९२ “अनुबंध “ मु.पटो. सािडडे,  तालुका विपळुण, वजलहा रतनावररी 
४१५६०६.

   (२) सह्ाद्री वशषिण संस्ा, सािडडे, तालुका विपळुण,  
वजलहा रतनावररी. ४१५६०६.

   (३) रूम नं. ७०३ ि ७०४ वबकलडर नं. ४ (अ),

   श्ी रुरूदत्त कटो-ऑप. हौ. सटोसाय्ी., देिरतननरर रिदेशी वमल रटोड, 
महाडा कॉलनी, िुनाभट्ी, मुंबई. ४०००२२.

   दूरधिनी काया्णलय (०२३५५) २६४२१५.

   मटोबईल ९४२२४२९५९५.

   ई- मेल : shekhargnikam@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(२६५-वचपळूि- सांगमेशवर)

एकूि म्तदार २,७०,३६६

एकूि वैध म्तदान १,७७,९२१

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. शेखर गोववांदराव वनकम
१,०१,५७८

[राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि]

(२) श्ी.सदानंद िवहाण
७१,६५४

(वशिसेना)

(३) श्ी.सविन मटोवहते
२,३९२

(भारतीय समाजिादी पषि)

(४) नटो्ा २,२९७
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वनकोले, कॉ. ववनोद वभवा

जनम : १५ सप्ेंबर, १९७५.

जनम वठकाि : उसवे, तालुका डहाणू, वजलहा- पालघर.

वशषिि : एि.एस.सी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी, इंग्जी ि रुजराती.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती बवबता.

अपत्े :  एकूण २ (दटोन मुलरे).

व्वसा् : शेती.

पषि : भारतीय कमयुवनस् पषि (माकस्णिादी).

म्तदारसांघ : १२८ डहाणू (अनुसूवित जमाती), वजलहा पालघर.

इ्तर मावह्ती : सविि, ठाणे ि पालघर वजलहा ि  राजय सहसविि, सी.आय.्ी.यु. 
सदसय, भारतीय कमयुवनस् पा्णी ऑफ इंवडया (माकस्णिादी), राजय 
कवम्ी; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर वनिड;

छंद : िािन ि कबड्ी.

पत्ा : (१) मु. पटो. उसवे, तालुका डहाणू, वजलहा पालघर ४०१६०२.

   (२) मु. पटो. िाकी, तालुका - डहाणू, वजलहा पालघर ४०१६०२.

   मटोबाईल : ०८५५२०७५२५३.
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वनवडिूक वनकाल

(१२८-डहािू (अनुसूवच्त जमा्ती))

एकूि म्तदार २,७२,०८५

एकूि वैध म्तदान १,६५,९८१

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) कॉ. ववनोद वभवा वनकोले 
७२,११४

[माकस्णिादी कमयुवनस् पषि]

(२) श्ी. पासकल धनारे
६७,४०७

(भारतीय जनता पषि)

(३) श्ी. सुवनल इभाड
६,३३२

(महाराष्ट्र निवनमा्णण सेना)

(४) नटो्ा ४,८२४

(५) श्ी. दामटोदर रंधे
२,८२३

(अपषि)
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पटेल, श्ी. अवमन अमीर अली

जनम : १३ जानेिारी, १९६३.

जनम वठकाि : मुंबई.

वशषिि : एस.एस.सी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती यासमीन.

अपत्े :  एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी).

व्वसा् : वयापार.

पषि : भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस (आय).

म्तदारसांघ : १८६-मुंबादेिी, वजलहा-मुंबई शहर.

इ्तर मावह्ती : १९८८ जनरल सेक्रे्री, यु् काँग्ेस दवषिण मधय मुंबई, १९९० सेक्रे्री, 
अलपसंखयाक विभार, १९९३ जनरल सेक्रे्री, मुंबई प्रदेश यु् काँग्ेस 
कवम्ी; १९९४ उपाधयषि, अलपसंखयाक विभार, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्ेस 
कवम्ी; १९९६ सदसय, झेड.आर.यु. सी.सी. िेस्न्ण रेलिे; १९९७ 
उपाधयषि, ि २००० सेक्रे्री, दवषिण मधय मुंबई काँग्ेस कवम्ी; २००७ 
सदसय, अवखल भारतीय काँग्ेस कवम्ी; २००२ नामवनदवेवशत ि २००७ 
नररसेिक, मुंबई महानररपावलका; २००५ ते २००९ सदसय, इमप्रुवहमें् 
कवम्ी; २००७ प्रतटोद, काँग्ेस पषि, मुंबई महानररपावलका; सदसय, 
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सललारार सवमती, सें् जॉज्ण हॉकसप्ल, मुंबई; विशिसत, केअर मेवडकल 
आवण संशटोधन फांऊडेशन, या संस्ेमाफ्कत रकतदान, नेरि विवकतसा, 
मटोफत आरटोगय तपासणी वशबीरांिे आयटोजन; शैषिवणक मार्णदश्णन केंद्र 
सुरु केले; २००९-२०१४, २०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; 
ऑक्टोबर, २०१९ मधये विधानसभेिर फेरवनिड.

छंद : िािन, खेळ ि प्रिास.

पत्ा : िॉलेस फटोचयु्णन कटो-ऑप.हौ. सटोसाय्ी वल., ओपस-१७०१, सतरािा 
मजला, सी.्ी.एस.नं. १४८२ वशिदास िापसी मार्ण, फजलांजी 
शाळेसमटोर, माझरांि, मुंबई ४००००९.

        दूरधिनी : वनिास ि काया्णलय - (०२२) २३७३५१००.

        मटोबाईल - ९८२०१०५७६१.

        ई-मेल : aminpatel186@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(१८६-मुांबादेवी)

एकूि म्तदार २,४४,१४५

एकूि वैध म्तदान १,०७,४४७

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. अवमन अमीर अली पटेल
५८,९५२

[भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस]

(२) श्ी. पांडूरंर सकपाळ
३५,२९७

(वशिसेना)

(३) श्ी. बशीर प्ेल
६,३७३

(अवखल भारतीय मजवलस - ए - 
इत्तेहादूल मुकसलमीन)

(४) श्ी. केशि मुळये
३,१८५

(महाराष्ट्र निवनमा्णण सेना)

(५) नटो्ा १,५३९
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पटेल, श्ी. राजकुमार द्ाराम

जनम : ६ जून, १९६२.

जनम वठकाि : वझलपी, तालुका-धारणी, वजलहा-अमरािती.

वशषिि : एम.ए., (राजयशासरि), बी.एड.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी, इंग्जी, वनमाडी ि कटोरकु.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती सुवनता.

अपत्े  :  एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी).

व्वसा् : शेती.

पषि : प्रहार जनशकती पषि

म्तदारसांघ : ४१-मेळघा् (अनूसूवित जमाती), वजलहा-अमरािती.

इ्तर मावह्ती : सन १९९५ अधयषि, आवदिासी विकास सहकारी संस्ा, साद्रािाडी 
तालुका धारणी वजलहा अमरािती; ररीब, ररजू, दूब्णल, वनराधार, िृधद 
अपंर वयकतींना सि्णतटोपरी मदत; १९९९-२००४, २००४-२००९ सदसय, 
महाराष्ट्र विधानसभा; सदसय, अनुसूवित जमाती कलयाण सवमती; 
ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड.

छंद : िािन, खेळ ि वशकार करणे.

पत्ा : (१) मु.पटो. वझलपी, तालुका-धारणी, वजलहा-अमरािती.



 १४ िी महाराष्ट्र विधानसभा सदसयांिा संवषिपत जीिन पररिय 311

   (२) जय सतंभ िौक, धारणी, वजलहा-अमरािती.

      मटोबाईल :- ९४२२९१७५०१, ९४०५९७७०३०.

   (३) ड-४३, क-८६, मनटोरा आमदार वनिास, मुंबई.

      दूरधिनी:- २२८२४५४५.

      ई - मेल :- rajkumarpatel0606@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(४१-मेळघाट (अनूसूवच्त जमा्ती))

एकूि म्तदार २,७७,५२३

एकूि वैध म्तदान १,८१,९४१

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. राजकुमार द्ाराम पटेल
८४,५६९

[प्रहार जनशकती पषि]

(२) श्ी. रमेश मािसकर
४३,२०७

(भारतीय जनता पषि)

(३) श्ी. केिलराम काळे
३५,८६३

(राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि)

(४) श्ी. दरवसंबे मननालाल खुवबलाल 
८,९०८

(अपषि)

(५) नटो्ा २,८३५
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पटोले, श्ी. नानाभाऊ फालगुनराव

जनम : ५ जून, १९६३.

जनम वठकाि : रोंवदया.

वशषिि : बी.ए.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती मंरला.

अपत्े : एकूण ३ (एक मुलरा ि दटोन मुली).

व्वसा् : शेती.

पषि : भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस (आय)

म्तदारसांघ : ६२- साकटोली, वजलहा- भंडारा.

इ्तर मावह्ती : सदसय, एन.एस.यु.आय.; विद्या्णी िळिळीत सवक्रय सहभार; सदसय, 
विदभ्ण माककेव्िंर फेडरेशन; सदसय, विदभ्ण िैधावनक विकास महामंडळ; 
धानाचया प्रशनांसाठी आंदटोलन; युिक काँग्ेसिे सदसय; ओ.बी.सी. 
संघ्ना बांधणीसाठी मेळवयांिे आयटोजन, या समाजासंबंधीिा काळा 
जी. आर. रद्द करणयासाठी विशेष प्रयतन; सामूवहक वििाह सटोहळयांिे 
आयटोजन; मंवदरांिा वजणमोद्धार केला; नाट् अकादमीचया कलादप्णण 
संस्ेला शासकीय अनुदान वमळिून वदले; िृद्ध कलािंताना मानधन 
वमळिून देणयासाठी प्रयतन; ररीब रुगणांना ि विद्यारयायंना मदत; िन जवमनी 
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मुकत करणयासाठीचया आंदटोलनात आठ वदिस सेंट्रल जेलमधये कारािास; 
विदभा्णतील धान उतपादक शेतकऱयांना २० कटो्ी रुपयांिी शासकीय मदत 
वमळिून वदली; १९९४-२००१ संिालक, वजलहा सहकारी बँक; १९९५-
२००३ संिालक, विदभ्ण कटो-ऑप. सटोसाय्ी; १९९२-९७ सदसय, वजलहा 
पररषद, भंडारा; १९९९-२००४, २००४-२००८, २००९-२०१४, सदसय, 
महाराष्ट्र विधानसभा; वडसेंबर, २००८ मधये धानउतपादक शेतकऱयांचया 
ि विदभा्णचया प्रशनािर शासनाने नयाय वदला नाही महणून आमदारकीिा 
राजीनामा ि पुढे भारतीय जनता पषिात काय्णरत; २०१९ पासून काँग्ेस 
पषिािे काय्ण; २१ फेरिुिारी, २०२१ पासून प्रदेशाधयषि, महाराष्ट्र प्रदेश 
काँग्ेस कवम्ी; सन २०१४-२०१७ सदसय, लटोकसभा; ऑक्टोबर, 
२०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड; ३ वडसेंबर, २०१९ ते १८ 
फेरिुिारी, २०२१ अधयषि, महाराष्ट्र विधानसभा;

परदेश प्रवास : सप्ेंबर, २०१६ मधये लंडन (यु.के.) िा अभयास दौरा.

छंद : रररबांिी सेिा.

पत्ा : मु.सुकळी, पटोस्-िडर, तालुका-साकटोली, वजलहा-भंडारा.

   दूरधिनी:  (०७१८६) २२३६९४०.

   मटोबाईल : ९८२३७३३५५५.

   ई - मेल : nanapatole@gmail.com
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वनवडिूक वनकाल

(६२-साकोली)

एकूि म्तदार ३,१८,८०४

एकूि वैध म्तदान २,२८,७००

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. नानाभाऊ फालगुनराव पटोले
९५,२०८

[भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस]

(२) डॉ. पररणय रमेश फुके
८८,९६८

(भारतीय जनता पषि)

(३) श्ी. सेिकभाऊ िाघाये 
३४,४३६

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) डॉ. प्रकाश मालरिे
३,६५०

(बहुजन समाज पा्णी)

(५) नटो्ा १,५४३
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पवार, श्ी. अवज्त अनां्तराव 

जनम : २२ जुलै, १९५९.

जनम वठकाि  : देिळाली-प्रिरा, तालुका-राहुरी, वजलहा-अहमदनरर.

वशषिि  : बी.कॉम.

ज्ा्त भाषा  : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती सुनेरिा.

अपत्े :  एकूण २ (दटोन मुलरे).

व्वसा् : शेती.

पषि : राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि.

म्तदारसांघ : २०१-बारामती, वजलहा-पुणे.

इ्तर मावह्ती : विशिसत, विद्या प्रवतष्ठान, बारामती; सदसय, रयत वशषिण संस्ा, सातारा; 
संिालक, छरिपती वशषिण संस्ा, भिानीनरर, तालुका इंदापूर; संिालक, 
श्ी. छरिपती सहकारी साखर कारखाना, वल. भिानीनरर; संिालक, 
माळेराि सहकारी साखर कारखाना, वल.; संिालक, सटोमेशिर सहकारी 
साखर कारखाना, वल. वजलहा पुणे; संिालक,  महाराष्ट्र राजय सहकारी 
संघ, मुंबई; संिालक, िसंतदादा शुरर इकनस्ट्ू्, पुणे; माि्ण, १९९१ ते 
ऑरस्, १९९१ तसेि वडसेंबर, १९९४ ते वडसेंबर, १९९८ अधयषि, पुणे 
वजलहा मधयितणी सहकारी बँक; ११ वडसेंबर, १९९८ ते १७ ऑक्टोबर, 
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१९९९ अधयषि, महाराष्ट्र राजय सहकारी बँक, मुंबई;  १९ वडसेंबर, २००५ 
पासून संिालक, महाराष्ट्र राजय सहकारी दुध उतपादक संघ; संिालक, 
महाराष्ट्र राजय सहकारी साखर कारखाना संघ, मुंबई; २८ सप्ेंबर, २००६ 
पासून अधयषि, पुणे वजलहा वशषिण मंडळ; माि्ण, २०१३ पासून अधयषि, 
महाराष्ट्र ऑवलकमपक असटोवसएशन; सप्ेंबर, २००५ ते २३ माि्ण, २०१३ 
अधयषि, महाराष्ट्र राजय कबड्ी असटोवसएशन; १३ ऑरस्, २००६ ते १९ 
ऑरस्, २०१८ अधयषि, महाराष्ट्र राजय खटो-खटो असटोवसएशन; १७ जून, 
१९९१ ते १८ सप्ेंबर, १९९१ सदसय, लटोकसभा; १९९१-९५ (पटो.वन.), 
१९९५-९९, १९९९-२००४, २००४-२००९, २००९-२०१४, २०१४-
२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; २८ जून, १९९१ ते नटोवहेंबर, 
१९९२ ककृषी, फलटोतपादन ि ऊजा्ण खातयािे राजयमंरिी; नटोवहेंबर, १९९२ 
ते फेरिुिारी, १९९३ जलसंधारण, ऊजा्ण ि वनयटोजन खातयािे राजयमंरिी; 
२७ ऑक्टोबर, १९९९ ते २५ वडसेंबर, २००३ पा्बंधारे (ककृष्णा खटोरे ि 
कटोकण पा्बंधारे महामंडळे), फलटोतपादन खातयािे मंरिी; २६ वडसेंबर, 
२००३ ते ३१ ऑक्टोबर, २००४ ग्ामविकास, पाणीपुरिठा ि सिचछता, 
पा्बंधारे (ककृष्णा खटोरे कटोकण पा्बंधारे महामंडळे) खातयािे मंरिी;  ९ 
नटोवहेंबर, २००४ ते ७ नटोवहेंबर, २००९ जलसंपदा (ककृष्णा खटोरे पा्बंधारे 
महामंडळ िरळून), लाभषिेरि विकास, पाणीपुरिठा ि सिचछता खातयािे 
मंरिी; ७ नटोवहेंबर, २००९ ते ९ नटोवहेंबर, २०१० जलसंपदा (ककृष्णा खटोरे 
पा्बंधारे महामंडळ िरळून) ि ऊजा्ण खातयािे मंरिी; ११ नटोवहेंबर, २०१० 
ते सप्ेंबर, २०१४ महाराष्ट्र राजयािे उपमुखयमंरिी (वित्त ि वनयटोजन आवण 
ऊजा्ण); ऑक्टोबर २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड;  २२ 
वडसेंबर, ते २७ वडसेंबर, २०१९ उप मुखयमंरिी; ३० वडसेंबर, २०१९ पासून 
उप मुखयमंरिी. (वित्त ि वनयटोजन) ६ एवप्रल, २०२१ पासून राजय उतपादन 
शुलक खातयािा अवतररकत काय्णभार. 

परदेश प्रवास : अमेररका, बेकलजयम, हॉलंड, ऑकसट्रया, पकशिम जम्णनी, फ्ानस, इ्ली, 
इंगलंड, कसितझ्णलँड, रिाझील, इसरिायल, मेककसकटो ि अजजेंव्ना इतयादी 
देशांिा अभयास दौरा.

छंद : वक्रके्, ्ेवनस ि समाजकाय्ण.
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पत्ा :   (१) मु. पटो का्ेिाडी, तालुका-बारामती, वजलहा-पुणे.

        दूरधिनी :-  (०२११२)२२६०००/२३४२२२.

         मटोबाईल :-९८५००५१२२२.

   (२) फलॅ् नं. ९, दुसरा मजला, प्रेमकटो््ड, िि्णरे्, मुंबई -  ४०० ०२०. 

    (३) देिवररी, मलबार वहल, मुंबई.

   दूरधिनी :- वनिास (०२२)२३६३१६०६ / २३६३४८७७.

   काया्णलय :- (०२२) २२०२०२६३ / २२०२५०१४ / २२०२२४०१.   

वनवडिूक वनकाल

(२०१-बाराम्ती)

एकूि म्तदार ३,४२,२७०

एकूि वैध म्तदान २,३५,०४०

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. अवज्त अनां्तराव पवार
१,९५,६४१

[राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि]

(२) श्ी. रटोपीिंद पडळकर
३०,३७६

(भारतीय जनता पषि)

(३) श्ी. अविनाश रटोफणे
३,१११

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) नटो्ा १,५७९

(५) श्ी. अशटोक माने
१,४२१

(बहुजन समाज पा्णी)
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पवार, श्ी अवभमन्ु दत्ात्र्

जनम : १ जुलै,१९७१

जनम वठकाि : उिंबडरा (खू।।), तालुका-औसा, वजलहा-लातूर.

वशषिि : बी.कॉम; एम.पी.एम, डी.एल.एल.अँड एल.डबलयु.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती शटोभा.

अपत्े  :  एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी).

व्वसा् : सामावजक काय्ण.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : २३९-औसा, वजलहा लातूर.

इ्तर मावह्ती : सन २००० संस्ापक, कुलसिावमनी नाररी सहकारी पतसंस्ा 
मया्ण. लातूर; सन १९८९ पासून भारतीय जनता पषिािे सक्रीय काय्ण; 
रामजनमभूमी आंदटोलनात सक्रीय सहभार; िाड्ड अधयषि, युिा मटोिा्ण; 
वजलहा सरवि्णीस, भारतीय जनता पषि; महाराष्ट्र भाजपिे प्रभारी; श्ी. 
ओमप्रकाश मा्ूर राष्ट्रीय उपाधयषि, भाजप यांिे सहयटोरी सिीय सहायक 
महणून काम केले; सन २०१४ - २०१९ महाराष्ट्र राजयािे मुखयमंरिी 
श्ी. देिेंद्र फडणिीस यांिे सिीय सहायक महणून काम केले; ऑक्टोबर, 
२०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर वनिड.
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परदेश प्रवास : सन २०१७-२०१८ इंडटोवनशीया (बाली) िा अभयास दौरा.

छंद : राणे ऐकणे ि सामावजक काय्ण.

पत्ा : (१) संभाजी नरर, खाडराि रटोड, लातूर.

   (२) C/O श्ी. धनराज हटोळकंुद,े म.ुपटो. कासार-वसरसी, तालकुा वनलंरा, 
वजलहा लातूर .

   दूरधिनी : वनिास ९४०३९५४४५५.

                काया्णलय ९४२२०७२१११.

   मटोबाईल : ९४२२९६५४३८/ ७५०६७०३४५४.

   ई - मेल : abhipawar@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(२३९-औसा)

एकूि म्तदार २,८३,९५८

एकूि वैध म्तदान १,८७,३३४

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. अवभमन्ु दत्ात्र् पवार
९५,३४०

[भारतीय जनता पषि]

(२) श्ी. बसिराज पा्ील
६८,६२६

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(३) श्ी. बजरंर जाधि
९,५८८

(अपषि)

(४) श्ी. सुधीर पटोतदार
८,१६८

(िंवित बहुजन आघाडी)

(५) श्ी. अवभमनयु पिार
१,१११

(संभाजी वरिरेड पा्णी)
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पवार, ॲड. अशोक रावसाहेब

जनम : ३० ऑरस्, १९५८.

जनम वठकाि : िडराि-रासाई, तालुका वशरूर, वजलहा-पुणे.

वशषिि :  बी.एससी. (ॲग्ी.), एलएल.बी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती सुजाता.

अपत्े : एकूण ३ (एक मुलरा ि दटोन मुली).

व्वसा् : शेती.

पषि : राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि.

म्तदारसांघ : १९८-वशरूर, वजलहा-पुणे.

इ्तर मावह्ती : १९९७-२००२ सदसय, पंिायत सवमती, वशरूर; १९९९ पासून िेअरमन, 
घटोडरंरा सहकारी साखर कारखाना, वल., नहािरे; वशरूर तालुकयात 
रसते, िीज, पाणी, वशषिण ि आरटोगय सुविधांिी कामे केली; सदसय, 
पुणे वजलहा वशषिण मंडळ; ररजू ररीब विद्यारयायंना शालटोपयटोरी िसतूंिे 
िा्प; शैषिवणक, सांसककृवतक काय्णक्रमांिे आयटोजन; राष्ट्रिादी काँग्ेस 
पषि िाढीसाठी प्रयतन; पाणी िा्प संस्ा, क्रीडा संस्ा, तरूण मंडळे, 
ग्ं्ालये ि युिा प्रवतष्ठान अशा अनेक संस्ांिी स्ापना केली; २००९-
२०१४ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र 
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विधानसभेिर फेरवनिड; २०२० पासून सवमती प्रमुख, साि्णजवनक उपक्रम 
सवमती;

परदेश प्रवास : अमेररका, इंडटोनेवशया ि २००६ मधये आधुवनक शेतीसंबंधी इसरिाईलिा 
अभयास दौरा.

छंद : िािन, पय्ण्न ि खेळ.

पत्ा : (१) मु.पटो. िडराि-रासाई, तालुका वशरूर, वजलहा-पुणे.

        दूरधिनी :-  (०२१३७)२८३२३९, २६४७४७, २६४८५५.

        मटोबाईला:- ९८०००७९७९/९५५२७७७९९९.

   (२) जी-२, रुडिील एनकलेवह, ५, कलयाणीनरर,

       पुणे- ४११ ००६.

        दूरधिनी :- (०२०)-२६६५८९९९.

         ई-मेल :- adv.ashokpawar@rediffmail.com

वनवडिूक वनकाल

(१९८-वशरूर)

एकूि म्तदार ३,८४,३२३

एकूि वैध म्तदान २,५८,६८०

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) अॅड. अशोक रावसाहेब पवार
१,४५,१३१

[राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि]

(२) श्ी. बाबुराि पािणवे 
१,०३,६२७

(भारतीय जनता पषि)

(३) श्ी. िंदन सोंडेकर
३,१४८

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) श्ी. कैलास नरके
१,९३३

(महाराष्ट्र निवनमा्णण सेना)

(५) नटो्ा १,८२७
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पवार, श्ी. वन्तीन अजु्यन

जनम : ७ ऑक्टोबर, १९६९.

जनम वठकाि : नावशक.

वशषिि : बी.ए.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििाहीत, पतनी श्ीमती जयश्ी.

अपत्े : एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी).

व्वसा् : शेती.

पषि : राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि.

म्तदारसांघ : ११७-कळिण (अनुसूवित जमाती), वजलहा नावशक.

इ्तर मावह्ती : सन २००२ -२००७ सभापती, पंिायत सवमती, कळिण; २००७-२०१२ 
ि २०१२- २०१७ सदसय; वजलहा पररषद, नावशक; ऑक्टोबर, २०१९ 
मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर वनिड.

छंद : सामावजक काय्ण.

पत्ा : मु. पटो. दळि्, तालुका कळिण, वजलहा नावशक .

   दुरधिनी :- (०२५३) २५१४२७६.

   मटोबाईल :- ८८८८७८७४००/ ९४०४२४९९९९.

   ई- मेल :- nitinpawar74@gmail.com
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वनवडिूक वनकाल

(११७ – कळवि (अनुसूवच्त जमा्ती))

एकूि म्तदार २,६८,७५७

एकूि वैध म्तदान १,९४,९९४

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. वन्तीन अजु्यन पवार
८६,८७७

[राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि]

(२) कॉ. जीिा रावित
८०,२८१

(कमयुवनस् पा्णी ऑफ इंवडया - 
माकस्णवसस्)

(३) श्ी. मटोहन रांरुडडे
२३,०५२

(वशिसेना)

(४) नटो्ा २,०४८

(५) श्ी. राजेंद्र ठाकरे
१,१५७

(महाराष्ट्र निवनमा्णण सेना)
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पवार, श्ी. माधवराव वनवृत्ीराव

जनम : ९ ऑरस्, १९७२.

जनम वठकाि : जिळराि, तालुका वहमायतनरर, वजलहा-नांदेड.

वशषिि : बी.ए.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती अवनता.

अपत्े  :  एकूण १ (एक मुलरी).

व्वसा् : शेती.

पषि : भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस (आय).

म्तदारसांघ : ८४- हदराि, वजलहा- नांदेड.

इ्तर मावह्ती : अधयषि, कै. महादजी पा्ील विद्यालय, कांडली (बु), तालुका 
वहमायतनरर; अधयषि, कै. महादजी पा्ील कला, िावणजय महाविद्यालय, 
तामसा; सरपंि, ग्ामपंिायत, जिळराि; िेअरमन, िसंतराि नाईक, 
सहकारी साखर कारखाना, पुसद; २००१-२००५ तालुका अधयषि, 
काँग्ेस कवम्ी, पुसद; सन २००९-२०१४ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; 
सदसय, पंिायतराज सवमती; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधान 
सभेिर फेरवनिड.

छंद : िािन, कबड्ी ि सामावजक काय्ण.
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पत्ा :  मु.पटो.जिळराि, तालुका वहमायतनरर,

    वजलहा नांदेड- ४३१ ८०२.

   दूरधिनी : (०२४६८)  २५८२०१.

   मटोबाईल:  ९१३०१३९००७/ ९६७३३९९७९७.

   ई - मेल: madhavrao0707@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(८४- हदगाव)

एकूि म्तदार २,७९,३७९

एकूि वैध म्तदान १,९५,७९९

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. माधवराव वनवृत्ीराव पवार
७४,३२५

[भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस]

(२) श्ी. सभांराि ऊफ्क बाबूराि कदम
६०,९६२
(अपषि)

(३) श्ी. नारेश आष््ीकर-पा्ील
४४,१४३

(वशिसेना)

(४) श्ीमती भारती सुदश्णन रामभारती
१०,८५६

(िंवित बहुजन आघाडी)

(५) श्ी. रामिंद्र राठटोड
९०७

(बहुजन समाज पा्णी)
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पवार, श्ी. राजेश सांभाजीराव

जनम : १४ ऑरस्, १९७२.

जनम वठकाि : नांदेड.

वशषिि : बी.ई (मेकॅवनकल).

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििाहीत, पतनी श्ीमती पूनम.

अपत्े : एकूण २ (दटोन मुलरे).

व्वसा् : सामावजक काय्ण.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : ८९-नायराि, वजलहा-नांदेड.

इ्तर मावह्ती : सविि, नयू जयभारत वशषिण प्रसारक मंडळ, या संस्ेमाफ्कत ग्ामीण 
भारातील विद्यारयायंसाठी विविध शैषिवणक सुविधा उपलबध करून वदलया; 
मवहलासाठी विविध काय्णक्रमांिे आयटोजन; दटोन िषवे प्रदेश उपाधयषि, 
भाजपा युिा मटोिा्ण; पाि िषवे काय्णकाररणी सदसय, भारतीय जनता पषि; 
ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर वनिड.

परदेश प्रवास : अमेररका, इ्ली, फ्ानस, जम्णनी, कसितझ्णलँड, इंडटोवनवशया, दुबई ि सौदी 
अरेवबया इतयादी देशांिा अभयास दौरा.

छंद : संरीत, प्रिास, फटो्टोग्ाफी ि सामावजक काय्ण.
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पत्ा : (१) भागयलक्मी वनिास, फुलेनरर, नांदेड ४३१६०२.

   (२) कषि क्र. २१५ अ, आकाशिाणी, आमदार वनिास, मुंबई 
४०००३२.

       दूरधिनी :- वनिास- ८६०५०५५५५५.

       काया्णलय :-  ७९७७९३८१८८.

   मटोबाईल क्र. ९८२३०६००००.

      ई-मेल :- mlarajeshpawar@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(८९-ना्गाव)

एकूि म्तदार २,८३,४१३

एकूि वैध म्तदान २,१०,०११

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. राजेश  सांभाजीराव पवार
१,१७,७५०

[भारतीय जनता पषि]

(२) श्ी. िसंतराि िवहाण
६३,३६६

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(३) श्ी. मारटोतराि कािले
२३,००५

िंवित बहुजन आघाडी)

(४) श्ी. अवनकेत वशंदे
१,२२१

(संभाजी वरिरेड पा्णी)

(५) नटो्ा ९६०
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पवार, श्ी. रोवह्त राजेंद्र

जनम : २९ सप्ेंबर, १९८५

जनम वठकाि : बारामती, वजलहा पुणे.

वशषिि : बी.एम.एस.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती कुंती.

अपत्े  :  एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी).

व्वसा् : शेती.

पषि : राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि.

म्तदारसांघ : २२७-कज्णत-जामखेड, वजलहा-अहमदनरर.

इ्तर मावह्ती : उपाधयषि, िेस्न्ण इंवडयन शुरर आसटोवसएशन; माजी अधयषि; इंवडयन 
शुरर वमलस आसटोवसएशन; काय्णकारी सदसय, िसंतराि शुरर इकनस्ट्ु्; 
२०१७-२०१९ सदसय, ि स्ायी सवमती सदसय, वजलहा पररषद, पुणे; 
सृजन संस्ेचया माधयमातून भजन सपधायंिे आयटोजन; रकतदान वशबीरांिे 
आयटोजन; युिक रटोजरार मेळावयांिे आयटोजन; झी “युिा रौरि” 
पुरसकाराने सनमानीत. सदसय, भ्कया जाती, विमुकत जमाती कलयाण 
सवमती; सदसय, िातािरणीय बदलांसदभा्णतील संयुकत तद््ण सवमती; 
ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर वनिड.
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परदेश प्रवास : युरटोप, अमेररका, ऑसट्रेवलया ि रिाझील इतयादी देशांिा अभयास दौरा.

छंद : िािन ि वक्रके्.

पत्ा : (१) ६०१ सुभद्रा बार, वपंपळी, तालुका-बारामती, वजलहा-पुणे- 
४१३१०२.

   (२) सृजन हाऊस, भटोसले राड्डन हॉ्ेल, ्ेरी्री

         शेजारी, हडपसार, पुणे.

         मटोबाईल :९८२२८२२१११.

         ई-मेल: rrp@rohitpawar.org.

वनवडिूक वनकाल

(२२७-कज्य्त-जामखेड)

एकूि म्तदार ३,२०,८४३

एकूि वैध म्तदान २,३८,३६०

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. रोवह्त राजेंद्र पवार
१,३५,८२४

[राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि]

(२) प्रा. राम वशंदे
९२,४७७

(भारतीय जनता पषि)

(३) श्ी. अरुण जाधि
३,८४९

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) श्ी. राम वशंदे
२,०७०

(अपषि)

(५) नटो्ा ८६७
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पवार, अॅड. लक्मि माधवराव

जनम : २७ जानेिारी, १९७४

जनम वठकाि : रेिराई, वजलहा-बीड.

वशषिि : एलएल.बी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती भागयश्ी.

अपत्े :  एकूण २ (दटोन मुली).

व्वसा् : शेती ि सामावजक काय्ण.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : २२८- रेिराई, वजलहा-बीड.

इ्तर मावह्ती : सन २०१३-२०१५ सरवि्णीस, बीड वजलहा भारतीय जनता पषि; 
२००७-२०१४ नररसेिक ि उपनरराधयषि तसेि १७ जून, २००९ ते 
१७ वडसेंबर, २०११ नरराधयषि, नररपावलका, रेिराई; शंकररािजी किडे 
प्रवतष्ठान रेिराईतफके “आदश्ण नररसेिक” पुरसकाराने सनमानीत; वयापारी 
असटोवसएशन रेिराईतफके ‘आदश्ण नरराधयषि’ पुरसकाराने सनमानीत; 
जाधि फाऊंडेशन पुणेिा “आदश्ण आमदार” पुरसकार प्रापत; २०१४-
२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र 
विधानसभेिर फेरवनिड.
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छंद : िािन ि वक्रके् खेळणे ि पाहणे.

पत्ा : भरिती वनिास, कटोलहेर रटोड, रेिराई, तालुका रेिराई, वजलहा बीड.

    दूरधिनी : वनिास - (०२४४७)२६२०७३.

    मटोबाईल - ९७६३७२४४२४.

    ई-मेल - pawarlaxman23@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(२२८-गेवराई)

एकूि म्तदार ३,५२,३७५

एकूि वैध म्तदान २,६१,५५४

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) अॅड. लक्मि माधवराव पवार
९९,६२५

[भारतीय जनता पषि]

(२) श्ी. विजयवसंह पंवडत
९२,८३३

(राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि)

(३) श्ी. बदामराि पंवडत
५०,८९४
(अपषि)

(४) श्ी. विष्णु देिकाते
८,३०६

(िंवित बहुजन आघाडी)

(५) श्ी. भाऊराि प्रभाळे
१,६६२

(कमयुवनस् पा्णी ऑफ इंवडया)
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पाचपु्ते, श्ी. बबनराव वभकाजी

जनम : ९ सप्ेंबर, १९५४.

जनम वठकाि : काष््ी, तालुका श्ीरोंदा, वजलहा- अहमदनरर.

वशषिि : बी.ए. (ऑनस्ण).

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी डॉ. श्ीमती प्रवतभा.

अपत्े : एकूण ३ (दटोन मुलरे ि एक मुलरी).

व्वसा् : शेती ि सामावजक काय्ण.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : २२६- श्ीरोंदा, वजलहा- अहमदनरर.

इ्तर मावह्ती : श्ीरोंदा ग्ामविकास वशषिण संस्ेमाफ्कत १९८२ मधये महाराजा वजिाजीराि 
वशंदे महाविद्यालय तसेि श्ीरोंदा तालुकयाचया ग्ामीण भारात माधयवमक 
विद्यालय सुरू केले, काष््ी रािात इंव्ग्े्ेड कॅमप उभा करून ग्ामीण 
भारातील विद्यारयायंना कमी खिा्णत वशषिणािी सटोय केली;  बबनराि  
पािपुते वििारधारा ट्रस्माफ्कत इंवजवनअररंर कॉलेज, फाम्णसी कॉलेज, 
सीबीएसी ि पॉवल्ेककनक कॉलेज सुरू केले; खाजरी दूध संघ ि खाजरी 
साखर कारखाना सुरू केला; दुष्काळी पररकस्तीत जनािरांचया छािणया 
सुरू केलया; सामूवहक वििाहांिे आयटोजन; दारुबंदी तसेि आरटोगयविषयक 
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वशवबरांिे आयटोजन; अनेक वठकाणी प्रििनाद्ारे जनजारृती केली; 
शेतकऱयांचया सहलीिे आयटोजन केले; २००४ ि २००६ मधये आषाढी 
िारीचया वदंडीत सहभारी; २२ जुलै, १९८२ रटोजी घटोडनदीचया पुरात िाहून 
जाणाऱया वयकतींिे प्राण िािविलयाबद्दल राष्ट्रपतींचया हसते “जीिन रषिा” 
पुरसकाराने रौरि; १९८२-९२ िेअरमन ि १९९७ पासून संिालक, वद 
श्ीरोंदा सहकारी साखर कारखाना, वल., १९८४-१९८८ प्रदेशाधयषि, युिा 
जनता, राजय शाखा; १४ नटोवहेंबर, १९९९ ते ३१ माि्ण, २००३ प्रदेशाधयषि, 
महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि; सन २०१९ पासून भारतीय जनता 
पषिािे काय्ण, १९७८-८० सदसय, पंिायत सवमती, श्ीरोंदा; १९८०-८५, 
१९८५-९०, १९९०-९५, १९९५-९९, १९९९-२००४, २००४-२००९ 
२००९-२०१४; सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; नटोवहेंबर, १९९१ ते माि्ण, 
१९९३ रृह, कामरार, विधी ि नयाय, अ््ण ि वनयटोजन खातयािे राजयमंरिी; 
नटोवहेंबर, २००४ ते नटोवहेंबर, २००९ िन खातयािे मंरिी; नटोवहेंबर, २००९ 
ते ऑक्टोबर, २०१४ आवदिासी विकास खातयािे मंरिी. ऑक्टोबर, 
२०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड.

परदेश प्रवास : इसरिाईल, कसितझ्णलँड, िीन, इंगलंड, दवषिण आवफ्का, वसंरापूर ि दूबई 
इतयादी देशांिा अभयास दौरा.

छंद : वयायाम, यटोरासन, प्रििन, कुसती, पटोहणे ि ज्ानेशिरी, तुकाराम रा्ा 
यांसारखया धावम्णक ग्ं्ािे वनयवमत िािन.

पत्ा : (१) मु.पटो. काष््ी, तालुका श्ीरोंदा, वजलहा-अहमदनरर- ४१३ ७०१.

   दूरधिनी : (०२४८७) २३१५५४.

           २३१७५४, २२२३४६.

   फॅकस: (०२४८७)२२२२४६.

   (२) माऊली वनिास, श्ीरोंदा, वजलहा अहमदनरर ४१३ ७०१.

         मटोबाईल :- ९४२२२२१५५४.

         ई- मेल :- babanrao5pute@gmail.com
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वनवडिूक वनकाल

(२२६- श्ीगोंदा)

एकूि म्तदार ३,११,९९२

एकूि वैध म्तदान २,११,३११

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. बबनराव वभकाजी पाचपु्ते
१,०३,२५८

[भारतीय जनता पषि]

(२) श्ी. घन:शयाम शेलार
९८,५०८

(राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि)

(३) श्ी. मकचछिंद्र सुपेकर
३,१७५

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) नटो्ा १,५७५

(५) श्ी. रटोपीना् व्ळक
१,१९५

(संभाजी वरिरेड पा्णी)
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पाटिी, श्ी. राजेंद्र सुखानांद

जनम : १९ जून, १९६४.

जनम वठकाि : िावशम.

वशषिि : बी.कॉम.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती बवबता.

अपत्े :  एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी).

व्वसा् : सामावजक काय्ण.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : ३५-कांरजा, वजलहा-िावशम.

इ्तर मावह्ती : अधयषि, वलओ कलब, जैन संघ्ना, िावशम; सदसय, लायनस कलब; 
अधयषि, जैन युिा संघ्ना; उपाधयषि, वयापारी असटोवसएशन; अधयषि, 
अकटोला-बुलडाणा-िावशम पेट्रटोल वडलस्ण असटोवसएशन; संिालक, 
िावशम अब्णन कटो-ऑप बँक वल.; सदसय, नररपावलका, िावशम; २०१५-
२०२० वजलहाधयषि, िावशम वजलहा, भारतीय जनता पषि; १९९८-२००४ 
सदसय, महाराष्ट्र विधान पररषद; २००४-२००९, २०१४-२०१९, सदसय, 
महाराष्ट्र विधानसभा; विवधमंडळाचया रटोजरार हमी यटोजना सवमती, 
लटोकलेखा सवमती, साि्णजवनक उपक्रम सवमती, उपविधान सवमती, 
आशिासन सवमती ि साि्णजवनक बांधकाम ि जलसंपदा खातयाचया 
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स्ायी सवमतीिे सदसय; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर 
फेरवनिड.

परदेश प्रवास : ऑसट्रेवलया, नयुवझलँड, वसंरापूर, ्ायलंड, कवहएतनाम, हाँरकाँर, िीन, 
ईसरिायल, तुकणी, इंगलंड, फ्ानस, नेदरलँड ि कसितझ्णलँड इतयादीं देशांिा 
अभयास दौरा.

छंद : िािन ि सामावजक काय्ण.

पत्ा : (१)  १२,जिाहर कॉलटोनी, िावशम.

   दूरधिनी : वनिास -  (०७२५२)२३५१०७.

   काया्णलय - (०७२५२) २३२२१३.

   मटोबाईल - ९४२३१२८२८६/ ९९२३०७९७६७.

   ई-मेल - rspatni64@gmail.com.

   (२)  ब/१३०६, मु्ावलया रेवसडेंसी, हकटोबा सें्रसमटोर,     

    दत्ताराम लाड मार्ण, काळािौकी, मुंबई - ४०००३३.

वनवडिूक वनकाल

(३५-काांरजा)

एकूि म्तदार ३,०१,६५४

एकूि वैध म्तदान १,८६,३४२

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. राजेंद्र सुखानांद पाटिी ७३,२०५
[भारतीय जनता पषि]

(२) श्ी. प्रकाश डहाके ५०,४८१
(राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि)

(३) श्ी. मटोहमद युसुफ मटोहमद शफी 
पुंजानी

४१,९०७ 
(बहुजन समाज पा्णी)

(४) श्ी. राम शेषराि िवहाण १२,४९३
(िंवित बहुजन आघाडी)

(५) श्ी. सुभाष राठटोड २,१६०
(महाराष्ट्र निवनमा्णण सेना)
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पाटील, श्ी. अवनल भाईदास

जनम : ७ जुलै, १९६८.

जनम वठकाि : जळराि.

वशषिि : एम.कॉम., डी.एलएल. अँड एल.डबलू.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती जयश्ी.

अपत्े : एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी)

व्वसा् : शेती.

पषि : राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि.

म्तदारसांघ : १५-अमळनेर, वजलहा जळराि.

इ्तर मावह्ती : सन २००२-२००७ ि २००७-२०१२ सदसय, वजलहापररषद, जळराि; 
सन २००४ ते २०१४ सभापती, ककृषी उतपनन बाजार सवमती, अमळनेर; 
२०१० पासून संिालक, जळराि वजलहा मधयितणी सहकारी बँक वल.; 
माजी वजलहा अधयषि, भारतीय जनता पषि; सन २०१९ पासून प्रदेश 
काय्णकारणी सदसय, राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि; प्रतटोद, विधीमंडळ राष्ट्रिादी 
काँग्ेस पषि;  ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर वनिड.

परदेश प्रवास : इ्ली, हॉलंड, इंगलंड, फ्ानस, वसंरापूर, जम्णनी, िीन, कसितझ्णलँड ि दुबई 
इतयादी देशांिा अभयास दौरा.
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छंद : पय्ण्न, प्रेषिणीय स्ळांना भे्ी देणे, जुनया िासतूंिी पाहणी करणे आवण 
वनसर्ण सावनधयात वफरणे.

पत्ा : (१) वसकधदविनायक कॉलनी, धुळे रटोड, अमळनेर, वजलहा जळरांि.

   (२) खटोली क्र. ३०७ आकाशिाणी आमदार वनिास, 
 मुंबई- ४०० ०२०.

    मटोबाईल :- ९४२२२९२०००/ ९८५०२९२०००.

    ई-मेल :- abpatil2006@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(१५-अमळनेर)

एकूि म्तदार २,९३,६४८

एकूि वैध म्तदान १,८४,९०६

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. अवनल भाईदास पाटील
९३,७५७

(राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि)

(२) श्ी. वशरीष िौधरी 
८५,१६३

(भारतीय जनता पषि)

(३) श्ी. श्ािण िंजारी
१,९०९

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) नटो्ा १,५०३

(५) श्ी. अवनल पा्ील 
१,०६१

(अपषि)



 १४ िी महाराष्ट्र विधानसभा सदसयांिा संवषिपत जीिन पररिय 339

पाटील, श्ी. वकशोर (अपपा) धनवसांग

जनम : १ नावहेंबर, १९६९.

जनम वठकाि : अंतुलणी, खु.।।.प्र. प्रा., तालुका-पािटोरा, वजलहा-जळराि.

वशषिि : बी.एससी. (केवमसट्री).

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी, इंग्जी ि अवहराणी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती सुवनता.

अपत्े :  एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी).

व्वसा् : शेती.

पषि : वशिसेना.

म्तदारसांघ : १८ -पािटोरा, वजलहा-जळराि. 

इ्तर मावह्ती : १९९३-२००० महाराष्ट्र पटोवलस खातयात पटोवलस कॉनस्ेबल महणून सेिा; 
वशिसेना जळराि वजलहाप्रमुख; एस.्ी. कामरार सेना, वजलहाप्रमुख; 
सुसजज ग्ं्ालय सुरु केले; रुगणिावहका सुरु केली; आरटोगय तपासणी 
वशबीरांिे आयटोजन; ररीब रुगणांना मदत; २००९-२०१४ संिालक, 
२०१५-२०२० उपाधयषि, जळराि वजलहा मधयितणी सहकारी बँक वल.; 
२०१५-२०२० संिालक, जळराि वजलहा दुध उतपादक संघ; २००१ 
नरराधयषि, नररपावलका, पािटोरा; सामावजक काया्णबद्दल राजयसतरीय 
“जावणि” पुरसकाराने सनमानीत; २०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र 
विधानसभा; २०१५-२०१७ सदसय, भ्कया विमुकत जाती कलयाण 
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सवमती; २०१७-२०१९ सदसय, पंिायत राज सवमती; ऑक्टोबर, २०१९ 
मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड.

परदेश प्रवास  : सन २०१८ मधये युरटोपिा अभयास दौरा.

छंद :  िािन, कुसती ि कबड्ी.

पत्ा : (१) ‘वसंहरड’, विंतामणी कॉलनी, भडराि रटोड, पािटोरा, वजलहा 
जळराि - ४२४२०१.

   (२) रुम नं. ५०९, आकाशिाणी आमदार वनिास, मुंबई.

    दूरधिनी : काया्णलय -  (०२५९६)२४०३२९.

    मटोबाईल - ९८६०८९९०९१, ९४२२२८४५९९.

    ई-मेल – kishorpatil069@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(१८ -पाचोरा)

एकूि म्तदार ३,१५,४४४

एकूि वैध म्तदान २,०१,४१७

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. वकशोर (अपपा) धनवसांग पाटील
७५,६९९

(वशिसेना)

(२) श्ी. अमटोल वशंदे 
७३,६१५
(अपषि)

(३) श्ी. वदलीप िाघ 
४४,९६१

(राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि)

(४) श्ी. नरेश पा्ील 
३,२१४

(िंवित बहुजन आघाडी)

(५) नटो्ा १,७२४
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पाटील, श्ी. कुिाल (बाबा) रोवहदास

जनम : १८ सप्ेंबर, १९७४.

जनम वठकाि : धुळे.

वशषिि : बी.ई. (इनस्रुमें्ेशन).

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी, इंग्जी ि अवहराणी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती अकशिनी.

अपत्े :  एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी).

व्वसा् : उद्यटोर.

पषि : भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस (आय).

म्तदारसांघ : ६-धुळे (ग्ामीण), वजलहा-धुळे.

इ्तर मावह्ती : अधयषि, श्ी. वशिाजी विद्या प्रसारक संस्ा, धुळे; उपाधयषि, जिाहर 
मेवडकल फाऊंडेशन, धुळे; सविि, जिाहर एजयुकेशन ट्रस्, मुंबई; 
अधयषि, जिाहर सामावजक ककृतज्ता ट्रस्, धुळे; िेअरमन, जिाहर शेतकरी 
सहकारी सुतवररणी, धुळे; सन २०१२-२०१६ संिालक, महाराष्ट्र राजय 
कापूस उतपादक पणन महासंघ, वल. नारपूर; २००६-२००९ अधयषि, धुळे 
वजलहा युिक काँग्ेस; फेरिुिारी, २०१८ पासून काया्णधयषि, महाराष्ट्र प्रदेश 
काँग्ेस कवम्ी; भारतीय जलसंसककृती मंडळाचया जलतज् डॉ. माधिराि 
वितळे यांचया हसते “जलरौरि” पुरसकाराने सनमानीत; २०१४-२०१९ 
सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; २०१५-२०१७ सदसय, विमुकत जाती ि 
भ्कया जमाती कलयाण सवमती, २०१७-२०१९ सदसय, अंदाज सवमती; 
ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड.
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परदेश प्रवास : जम्णनी, कसितझ्णलँड, ऑसट्रेवलया, कसिडन, नेदरलॅनड, फ्ानस, दुबई, 
वसंरापूर, िीन, हाँरकाँर, भुतान ि ्ायलंड इतयादीं देशांिा अभयास दौरा.

छंद : िािन ि सामावजक कायवे.

पत्ा : (१) २३, नेहरु हौवसंर सटोसाय्ी, देिपूर,  धुळे -  ४२४००२. 

        दूरधिनी : वनिास ि काया्णलय  (०२५६२)२७५९०१/०२/०३/०४/०५.

         फॅकस - ०२५६९-२७५९०४.

         मटोबाईल - ९७६९१११८८८.

   ई-मेल - iamkunalpatil@gmail.com

   (२) ३०३, पुणा्ण िरळी सारर कटो-ऑप. हौ. सटोसाय्ी, 

         सर पटोिखानिाला रटोड, िरळी, मुंबई - ४०० ०३०.

        दूरधिनी : वनिास - (०२२) २४९७१५१५/२४९७१५१६.

          काया्णलय - (०२२) २४९८३६०७/२४९८३६०८.

वनवडिूक वनकाल

(६-धुळे- ग्रामीि)

एकूि म्तदार ३,७२,९८९

एकूि वैध म्तदान २,४५,३४७

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. कुिाल (बाबा) रोवहदास पाटील
१,२५,५७५

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(२) श्ीमती ज्ानजयटोती पा्ील
१,११,०११

(भारतीय जनता पषि)

(३) श्ी. राजदीप आरळे
४,२१६

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) नटो्ा २,२४८

(५) श्ी. नंदु बैसाणे
१,४७१

(बहुजन समाज पा्णी)
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पाटील (घाडगे), श्ी. कैलास बाळासाहेब

जनम : २५ फेरिुिारी, १९८१.

जनम वठकाि : देि धानटोरा, तालुका कळिंब, वजलहा उसमानाबाद.

वशषिि : वडपलटोमा इन इलेकट्रॉवनकस.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी. 

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती शुभांरी.

अपत्े :  एकूण १ (एक  मुलरी).

व्वसा् : शेती.

पषि : वशिसेना.

म्तदारसांघ : २४२-उसमानाबाद, वजलहा उसमानाबाद.

इ्तर मावह्ती : िेअरमन, भाऊराि पा्ील नाररी सहकारी  पतसंस्ा, मया्ण. उसमानाबाद; 
संिालक, वजलहा सहकारी बटोड्ड; २०१८ पासून वजलहाप्रमुख, वशिसेना, 
धाराशीि (उसमानाबाद); २००७-२०१२ सरपंि ि २०१२ ते २०१७ 
उपसरपंि; २०१७ ते २०१९ सदसय, वजलहा पररषद, उसमानाबाद; जलयुकत 
वशिार यटोजनेचया अंमलबजािनीत पुढाकार घेिून सारटोळा पररसरात १४ 
कटोलहापुरी बंधारे, ८ वसमें् बंधाऱयांिे खटोलीकरण ि रूंदीकरण केले; ४ 
निीन वसमें् बंधारे बांधले एकूण ९ वकलटोमी्र रूंदीकरण ि खटोलीकरण 
केले;  या कामािी पहाणी करून जलतज्ांकडून तसेि शासनाकडून रौरि; 
२०१३ मधये २५० शेतकऱयांना सटोबत घेिून वही. आर. डी. कंपनी स्ापन 
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केली; दरिषणी ३००० शेतकऱयांना सदर कंपनीद्ारे विविध यटोजनेिा लाभ; 
ककृषी यंवरिकीकरण यटोजनेतून पेरणी ते काढणी यांवरिक पधदतीने ३०० 
एकरािर एकवरित प्रयटोर; ककृषी षिेरिातील विविध कामािी दखल घेिून 
फेरिुिारी, २०१६ मधये ए. बी.पी माझा तफके “शेती सनमान” पुरसकाराने 
सनमावनत; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर वनिड.

छंद : िािन, संरीत ि पय्ण्न.

पत्ा : (१) सम््ण नरर, करंजकर हॉकसप्लचया मारे, उसमानाबाद ४१३५०१

   (२) रूम नं. ६०३ आकाशिाणी आमदार वनिास. मुंबई.

          मटोबाईल : ९९२२५५४१११/ ९४२३३९६३१

         ई- मेल:  Patil.kailas3@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(२४२-उसमानाबाद)

एकूि म्तदार ३,५३,६४७

एकूि वैध म्तदान २,१६,४१८

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. कैलास बाळासाहेब पाटील 
(घाडगे)

८७,४८८
(वशिसेना)

(२) श्ी. संजय वनंबाळकर
७४,०२१

(राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि)

(३) श्ी. अवजत वपंरळे
२०,५७०
(अपषि)

(४) श्ी. धनंजय वशंराडे
१५,७५५

(िंवित बहुजन आघाडी)

(५) श्ी. सुरेश पा्ील
१०,०१४
(अपषि)
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पाटील, श्ी. गुलाबराव रघुना्

जनम : ५ जून, १९६७.

जनम वठकाि : बटोरखेडा, तालुका-धरणराि, वजलहा-जळराि.

वशषिि : एि.एस.सी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी, इंग्जी ि मारिाडी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती मायाबाई.

अपत्े :  एकूण ३ (दटोन मुलरे ि एक मुलरी).

व्वसा् : शेती ि वयापार.

पषि : वशिसेना.

म्तदारसांघ : १४-जळराि-ग्ामीण, वजलहा-जळराि.

इ्तर मावह्ती : सन २००८ पासून संस्ापक - अधयषि, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
मारासिरणीय माधयवमक विद्यालय, पाळधी; सन २०१२ पासून अधयषि, 
पद्ालय वशषिण प्रसारक मंडळ, महसािद; ररीब ि अपंर विद्यारयायंचया 
वशषिणासाठी आवण उननतीसाठी विविध मदत काय्ण; रकतदान-वशवबरांिे 
आयटोजन; सामावजक अनयायाविरुधदचया जनआंदटोलनात सवक्रय 
सहभार; १९९२-९७ सदसय ि १९९७-९८ सभापती, पंिायत सवमती; 
एरंडटोल; १९९७-९९ सदसय ि सभापती, ककृषी सवमती, वजलहा पररषद, 
जळराि; १९९२-९७ संिालक, ककृषी उतपनन बाजार सवमती, धरणराि; 
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१९९६-९९ सदसय, महाडा, नावशक विभार; १९८४-८९ वशिसेना पषिािे 
शाखाप्रमुख, उप तालुका प्रमुख ि १९९६ वजलहा प्रमुख; २००३ उपनेता 
महणून काय्ण; वशिसेनेिी मुलुख मैदानी तटोफ महणून विशेष ओळख; 
१९९९-२००४, २००४-२००९, २०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र 
विधानसभा; विधानमंडळाचया पंिायत राज, रटोजरार हमी, अंदाज सवमती 
ि आशिासन सवमतीिे सदसय; जुलै, २०१६ ते नटोवहेंबर, २०१९ सहकार 
खातयािे राजयमंरिी; परभणी वजलह्ािे पालकमंरिी; ऑक्टोबर, २०१९ 
मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड; जानेिारी, २०२० पासून पाणी 
पुरिठा ि सिचछता खातयािे मंरिी.

छंद : िािन, रायन, वक्रके्, ना्क बघणे, ना्कात अवभनय करणयािी आिड 
ि विविध िांरले प्रेषिणीय स्ळे पहाणे.

पत्ा : (१) मु. पटो. पाळधी बु.||, तालुका धरणराि, वजलहा जळराि- 
४२५१०३.

      दूरधिनी : काया्णलय - (०२५८८) २५५३९९.

       मटोबाईल - ९८८१७३०६२०.

     ई-मेल : ministerwssd@gmail.com.

   (२) महाराणा प्रताप िौक, पाळधी बु.||, तालुका  धरणराि,

   वजलहा जळराि.   

   (३) क-१ बंरला, मादाम कामा रटोड, मुंबई.

   दूरधिनी : वनिास  - (०२२) २२०२२५४०, २२०४६११४.

    काया्णलय - (०२२) २२०२५२४१, २२०२५२२५.
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वनवडिूक वनकाल

(१४-जळगाव-ग्रामीि)

एकूि म्तदार ३,१५,६७२

एकूि वैध म्तदान १,९८,३६३

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. गुलाबराव रघुना् पाटील
१,०५,७९५
(वशिसेना)

(२) श्ी. िंद्रशेखर अत्तरदे
५९,०६६
(अपषि)

(३) श्ीमती पुष्पा महाजन 
१७,९६२

(राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि)

(४) श्ी. वजतेंद्र देशमुख 
५,८३०

(अपषि)

(५) श्ी. मुकुंद रटो्े
२,६३५

(महाराष्ट्र निवनमा्णण सेना)
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पाटील, श्ी. चांद्रकाां्त (भाऊ) वनांबाजी

जनम : १४ सप्ेंबर, १९७३.

जनम वठकाि : नवशराबाद, वजलहा-जळराि.

वशषिि : बी.ए.(भार ३).

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती यावमनी.

अपत्े : एकूण ३ (एक मुलरा ि दटोन मुली).

व्वसा् : शेती.

पषि : अपषि.

म्तदारसांघ : २०-मुकताईनरर, वजलहा-जळराि.

इ्तर मावह्ती : सन १९९८ वशिसेना तालुका प्रमुख; २००८-२०१९ वशिसेना जळराि 
वजलहा प्रमुख; २००७-२०१२ सदसय, वजलहा पररषद, जळराि; 
सामावजक काया्णबद्दल सन २०१९ मधये लटोकमत समुहातफके “आय कॉन 
ऑफ द खानदेश” पुरसकाराने सनमानीत; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र 
विधानसभेिर वनिड.

छंद : िािन.

पत्ा : आय.सी.आय.सी. बँके जिळ, भुसािळ रटोड, मुकताईनरर, वजलहा 
जळराि.
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   मटोबाईल :  ९४२२९७६५५५/ ९९७०८११५५५.

   दूरधिनी : (०२५८३) २३५३५५.

   ई- मेल : pchandrakant265@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(२०-मुक्ताईनगर)

एकूि म्तदार २,९०,१७५

एकूि वैध म्तदान १,९६,२२०

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. चांद्रकाां्त (भाऊ) वनांबाजी पाटील
९१,०९२
(अपषि)

(२) श्ीमती रटोवहणी खडसे 
८९,१३५

(भारतीय जनता पषि)

(३) श्ी. राहूल पा्ील
९,७५१

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) नटो्ा १,८०६

(५) श्ी. भरिान इंरळे
१,५८५

(बहुजन समाजिादी पा्णी)
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पाटील, श्ी. चांद्रकाां्त (दादा) बचचू

जनम : १० जून, १९५९.

जनम वठकाि : मुंबई.

वशषिि : बी.कॉम.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती अंजली.

व्वसा् : ्ेवलकॉम माककेव्िंर.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : २१०-कटो्रूड, वजलहा पुणे.

इ्तर मावह्ती : सन १९७७ -१९८०विद्या्णी काय्णकता्ण; १९८०-१९९३ पुण्णिेळ काय्णकता्ण 
ि १९९०-१९९३ राष्ट्रीय सरवि्णीस, अवखल भारतीय विद्या्णी पररषद; 
सविि, रामभाऊ महाळरी प्रबटोवधनी, मुंबई; १९९५-९९  सहकाय्णिाह, 
राष्ट्रीय सियंसेिक संघ, कटोलहापूर; विभार; २००४-२००७ वि्णीस ि 
दवषिण महाराष्ट्र विभार प्रमुख, महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पषि; २००७-
२०१० प्रदेश सरवि्णीस, २०१०-२०१५ प्रदेश उपाधयषि, जुलै, २०१९ 
पासून प्रदेशाधयषि, महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पषि; सन २००८-२०१४, 
२०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधान पररषद; ऑक्टोबर,  २०१४ ते 
ऑक्टोबर, २०१९ महसुल ि साि्णजवनक बांधकाम  (साि्णजवनक उपक्रम 
िरळून) खातयािे मंरिी; २०१४-२०१९ विधान पररषदेिे सभारृह नेते; 
ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर वनिड.
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छंद : िािन, संरीत ऐकणे ि मैरिी करणे.

पत्ा : ७५९/१/३, छरिपती संभाजी पाक्क, संभाजीनरर स्टँडसमटोर, कटोलहापूर 
४१६००७.

   दूरधिनी : (०२३१)- २३२३१८५.

   मटोबाईल: ९४२२३०४१५०.

वनवडिूक वनकाल

(२१० - को्रूड)

एकूि म्तदार ४,०४,८५८

एकूि वैध म्तदान १,९५,१५७

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. चांद्रकाां्त (दादा) बचचू पाटील
१,०५,२४६

(भारतीय जनता पषि)

(२) ॲड. वकशटोर वशंदे
७९,७५१

(महाराष्ट्र निवनमा्णण सेना)

(३) नटो्ा ४,०२८

(४) ॲड. वदपक शामवदरे
२,४२८

(िंवित बहुजन आघाडी)

(५) डॉ. अवभवजत मटोरे
१,३८०

(आम आदमी पा्णी)
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पाटील, श्ी. वचमिराव रुपचांद

जनम : २० माि्ण, १९५०.

जनम वठकाि : देिराि, तालुका पारटोळा, वजलहा- जळराि.

वशषिि : एम्.कॉम.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती नलीनी.

अपत्े : एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी).

व्वसा् : शेती.

पषि : वशिसेना.

म्तदारसांघ : १६- एरंडटोल, वजलहा-जळराि.

इ्तर मावह्ती : सन १९८१-८७ संिालक, जळराि वजलहा मराठा विद्या प्रसारक संस्ा; 
१९८९ सदसय, राहुरी ककृषी विद्यापीठ; अंधश्द्धा  वनमू्णलन, हुंडापद्धती, 
बालवििाह, भ्रष््ािारविरटोधी आंदटोलनात सहभार; सामावजक शांतता, 
जातीय सलटोखा राखणयासाठी प्रयतन; देिराि ि पारटोळा ये्े फलटोतपादन 
प्रकलप वनवम्णती; वयककतमत्ि विकास वशवबरांिे आयटोजन; ररजू ि ररीब 
रुगणांसाठी रुगणिावहकेिी सटोय केली; महातमाफुले-शाहू आंबडेकर 
यांचया वििारांचया प्रसारासाठी प्रबटोधन वशवबरांिे आयटोजन; नाररीकांमधये 
िािन संसककृती िाढािी यासाठी साि्णजवनक िािनालय सुरू केले; 
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१९८४ कै. तातयासाहेब रु. फ. पा्ील वशषिण मंडळ, देिरांि स्ापन 
केले, या संस्ेमाफ्कत ८ माधयवमक, २ प्रा्वमक, १ उचि माधयवमक, २ 
वकमान कौशलय अभयासक्रम, २ आश्मशाळा, १ मुकबवधर विद्यालय, 
१ आय.्ी.आय. बालिाडया, अंरणिाड्ा सुरू केलया; निना् वमरि 
मंडळ ि श्ीराम मंवदर ट्रस्तफके सामावजक ि सांसककृवतक काय्णक्रमांिे 
आयटोजन; शेतीिे प्रशन, शेतकऱयांचया समसया सटोडविणयासाठी आंदटोलन 
तसेि; मटोिा्णिे आयटोजन; मतदारसंघात वसंिनषिमता िाढािी यासाठी 
प्रयतन; नरराधयषि, पारटोळ नररपररषद; १९७८ पासून संिालक, जळराि 
वजलहा मधयितणी सहकारी बँक; २००१-२००४ संिालक, महाराष्ट्र 
राजय सहकारी बँक; िेअरमन, १९८७-९१ जळराि वजलहा दूध विकास 
महासंघ; १९८९-९८ संिालक, महाराष्ट्र राजय ककृषी ि ग्ामीण विकास 
बँक; १९९५-९८ संिालक ि १९९८-९९ मुखय प्रशासक, िसंत सहकारी 
साखर कारखाना, कासटोदा, वजलहा जळराि; १९८१ पासून संिालक 
पारटोळा ककृषी उतपनन बाजार सवमती; १९९१ पासून संिालक, पारटोळा, 
तालुका देखरेख सहकारी संघ; सन २००८ मधये वदबेस् वसव्झन ऑफ 
इंवडया पुरसकाराने सनमावनत; सन २०१९ उपाधयषि, तापी खटोरे पा्िंबधारे  
विकास महामंडळ; १९९९-२००४, २००९-२०१४ सदसय, महाराष्ट्र 
विधानसभा; सदसय, पंिायतराज सवमती, ऑक्टोबर, २०१९ मधये 
महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड.

परदेश प्रवास : १९८२ फ्ानस, जम्णनी, हॉलंड, इंगलंड, अमेररका, जपान, हाँरकाँर, 
्ायलंड ि १९९२ नेदरलँड ि जम्णनी इतयादी देशांिा अभयास दौरा.

छंद :  िािन, यटोराभयास, भारतीय ततिज्ानािा अभयास, संरीत  ि  पय्ण्न.

पत्ा : १) साषिी, रजानन रृहवनमा्णण संस्ा, िटोरिडा रटोड, पारटोळा, तालुका 
पारटोळा, वजलहा- जळराि-  ४२५ १११.

   २) ब-१३५, मनटोरा आमदार वनिास, मुंबई.

             दूरधिनी : (०२५९७) २९२३१०/२९३०००.

             मटोबाईल : ९८२२२६७१००/ ८७८८४०४४२४.

             ई-मेल: chimanraopatilmla@gmail.com.
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वनवडिूक वनकाल

(१६- एरांडोल)

एकूि म्तदार २,८०,४४१

एकूि वैध म्तदान १,७८,३७५

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. वचमिराव रुपचांद पाटील
८२,६५०

(वशिसेना)

(२) डॉ. सवतश पा्ील
६४,६४८

(राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि)

(३) श्ी. रटोविंद वशरटोळे
२४,५८७
(अपषि)

(४) श्ी. रौतम पिार
२,३०३

(िंवित बहुजन आघाडी)

(५) नटो्ा १,९९५
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पाटील, श्ी. रािाजगवज्तवसांह पद्मवसांह

जनम : ३० ऑक्टोबर, १९७१.

जनम वठकाि : सटोलापूर.

वशषिि : बी.ई. (इलेकट्रॉवनकस ॲणड ्ेवलकमयुवनकेशन).

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती अि्णना.

अपत्े :  एकूण २ (दटोन मुलरे).

व्वसा् : शेती ि उद्यटोर.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : २४१-तुळजापुर, वजलहा-उसमानाबाद.

इ्तर मावह्ती : अधयषि, तेरणा पकबलक िॅरर्ेबल ट्रस्, या संस्ेमाफ्कत ग्ामीण भारातील 
मुलांसाठी वशषिणािी सटोय केली; अनेक शैषिवणक उपक्रमािे आयटोजन; 
उसमानाबाद तालुकयात ४२ रािांमधये पशु िैद्यकीय वशवबरांिे अयटोजन; 
तसेि तेरणा पकबलक िॅरर्ेबल ट्रस् माफ्कत ररीब-ररजू विद्यारयायंना मदत; 
आरटोगय तपासणी वशबीरांिे आयटोजन; ररीब ि ररजू रुगणांना मदत; उजनी 
धरणातून १०८ वक.मी. अंतरािी “पाणी पुरिठा यटोजना” उसमानाबद 
शहरासाठी सुरु केली; उसमानाबाद शहरालरत कौंडराि ये्े औद्यटोवरक 
िसाहतीिी स्ापना केली; महाजनेकाचया ५० मेरा िॅ् सटोलार ऊजा्ण 
वनवम्णती प्रकलपास मंजूरी वमळविली; दुष्काळी पररकस्तीमधये नारररकांचया 



356 १४ िी महाराष्ट्र विधानसभा सदसयांिा संवषिपत जीिन पररिय

सुविधेसाठी ्टँकरद्ारे ्िंिाई काळात विनामूलय पाणीपुरिठा केला; 
२००४ उसमानाबाद तालुकयात ५२००० मटोरली एरंड (जॅट्रटोफा) रटोपांिी 
लारिड केली; ४५ रािांमधये ६००० मवहलांसाठी वशिण कलासेस सुरु 
केले; पुरिठा, रटोजरार वनमणीती, ककृषी सुधारणा, विविध सहकारी संस्ा, 
साखर कारखाना, रेशीम उद्यटोर, पॉवलहाऊस विविध उपक्रमांत भरीि 
यटोरदान; उसमानाबाद नररपररषद ि राजय शासनाचयाितीने उसमानाबाद 
महटोतसि २००८ िे आयटोजन; २००७ मधये मराठिाडा सावहतय संमेलनािे 
सिारताधयषि; सामुवहक वििाह सटोहळयािे आयटोजन; राष्ट्रिादी काँग्ेस 
पषिािे लातूर ि उसमानाबाद वजलह्ािे संपक्क प्रमुख ि उसमानाबाद 
वजलह्ािे नेते; सप्ेंबर, २०१९ पासून भारतीय जनता पषिािे काय्ण; 
२००५-२००८, २००८-२०१४ सदसय, महाराष्ट्र विधानपररषद; नटोवहेंबर, 
२००४ ते वडसेंबर, २००८ ककृषी, उद्यटोर, सांसककृवतक काय्ण, राजवशष््ािार, 
रटोजरार ि सियंरटोजरार आवण रटोजरार हमी यटोजना खातयािे राजयमंरिी; 
वडसेंबर, २००८ ते नटोवहेंबर, २००९ महसूल ि पुनि्णसन, सामानय प्रशासन, 
मावहती ि जनसंपक्क, उद्यटोर ि संसदीय काय्ण खातयािे राजयमंरिी; २०१४-
२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र 
विधानसभेिर फेरवनिड.

परदेश प्रवास : अमेररका, युरटोप, मारटोककटो, ्ायलंड ि मलेवशया इतयादीं देशांिा  अभयास 
दौरा.

छंद : िािन ि सामावजक काय्ण.

पत्ा : (१) मु. पटो. तेर, तालुका वजलहा उसमानाबाद.

   दूरधिनी : काया्णलय ( ०२४७२) २२६१९१.

   (२) बी-१, पवहला मजला, कॅनॉ् मेनशन, कुलाबा, पटोस् ऑवफस 
समटोर, कुलाबा, मुंबई - ४००००५. 

   दूरधिनी :- वनिास   - ८८८८६२७७७७.

               मटोबाईल :- ९८२०२८९७३२.

              ई-मेल :- ranapatil@yahoo.com
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वनवडिूक वनकाल

(२४१- ्तुळजापूर)

एकूि म्तदार ३,५२,४४९

एकूि वैध म्तदान २,२८,६४८

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. रािा जगवज्तवसांग पद्मवसांह 
पाटील 

९९,०३४
(भारतीय जनता पषि)

(२) श्ी. मधुकरराि िवहाण
७५,६८५

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(३) श्ी. अशटोक जरदाळे
३५,३८३

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) श्ी. महेंद्र धुररुडे
७,४५८

(प्रहार जनशकती पा्णी)

(५) श्ीमती महानंदा दुधभा्े
१,४६०

(अपषि)
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पाटील, श्ी. ज्ां्त राजाराम

जनम : १६ फेरिुिारी, १९६२.

जनम वठकाि : सांरली. 

वशषिि : बी.ई. (वसवहील).

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती शैलजा.

अपत्े :  एकूण २ (दटोन मुलरे).

व्वसा् : शेती.

पषि : राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि.

म्तदारसांघ : २८३-इसलामपूर, वजलहा-सांरली.

इ्तर मावह्ती : िेअरमन, राजारामबापू सहकारी साखर कारखाना, वल. साखराळे; 
िेअरमन, कासेराि वशषिण संस्ा; िेअरमन, डेककन शुरर ् ेकनॉलॉवजस् 
असटोवसएशन; अधयषि, महाराष्ट्र राजय साखर कारखाना संघ; संिालक, 
िसंतदादा शुरर इकस्ट्ु्, पुणे; सदसय, अवखल भारतीय साखर संघ; 
संिालक, महाराष्ट्र राजय सहकारी बँक; सहकारी बँका, पतसंस्ा, 
सहकारी सूतवररणी, सहकारी ग्ाहक भांडार, शेती पदिीधर संघ ि 
कुककु्पालन सहकारी सटोसाय्ी यासारखया अनेक सहकारी संस्ा 
स्ापना करुन जनसामानयांिे जीिनमान उिंििणयासाठी ि ग्ामीण भारािा  
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सिायंरीण विकास करणयासाठी अ्क पररश्म घेतले; सदसय, काय्णकारी 
मंडळ वशिाजी विद्यापीठ; सदसय, सांरली वजलहा वयसनमुकती सवमती; 
सदसय, राजाराम बापू ज्ान प्रबटोधनी; कौकनसल मेंबर, इंवजवनअररंर अँड 
पॉवल्ेककनक कॉलेज, राजाराम नरर; सि्ण संस्ािे काम संरणकाचया 
माधयमातून करणयामधये अग्ेसर; मे, १९९९ पासून राष्ट्रिादी काँग्ेस पषिािे 
काय्ण; उपाधयषि, राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि; एवप्रल, २०१८ पासून प्रदेशाधयषि, 
महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि; १९९०-९५, १९९५-१९९९, 
१९९९-२००४, २००४-२००९, २००९-२०१४, २०१४-२०१९ 
सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; नटोवहेंबर, १९९९ ते वडसेंबर, २००८ अ््ण 
ि वनयटोजन खातयािे मंरिी; या काळात १९९९ पूिणी विसक्लेली राजयािी 
घडी यटोगय मारा्णिर आणणयासाठी अ््णमंरिी महणून प्रदीघ्णकाळ यटोरदान 
वदले; वडसेंबर, २००८ ते ऑक्टोबर, २०१४ रृह खातयािे मंरिी; नटोवहेंबर, 
२००९ ते ऑक्टोबर, २०१४ ग्ामविकास खातयािे मंरिी; या काळात इकटो 
विकवहलेज ि स्ावनक सिराजय संस्ामधये मवहलांना ५०% आरषिण 
देणयािा वनण्णय घेतला; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर 
फेरवनिड; ३० वडसेंबर, २०१९ पासून जलसंपदा ि लाभषिेरि विकास 
खातयािे मंरिी ि सांरली वजलह्ािे पालकमंरिी.

परदेश प्रवास : रवशया, युरटोपीय देश, इसरिाईल, अमेररका, जपान, ऑसट्रेवलया, मॉररशस ि 
दवषिण आवफ्का इतयादीं देशांिा  अभयास दौरा.

छंद : आधुवनक तंरिज्ानािा अभयास करणे ि प्रिास.

पत्ा : (१) मु. पटो. कासेराि, तालुका िाळिा, वजलहा सांरली.

   (२) राजारामनरर, पटो.साखराळे, तालुका िाळिा, वजलहा सांरली.

        दूरधिनी : काया्णलय - (०२३४२) २२०८६४.

   (३) “सेिासदन”मलबारवहल, मुंबई - ४०००३६.

        दूरधिनी :- वनिास (०२२) २३६३३६७६/२३६३७०७५.

                       काया्णलय (०२२) २२०२४८३२ / २२०२६६५८.

         मटोबाईल :-  ९८२१२२२२२८.

          ई-मेल :- jayantrp@gmail.com
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वनवडिूक वनकाल

(२८३- इसलामपूर)

एकूि म्तदार २,७१,२७८

एकूि वैध म्तदान २,००,०१५

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. ज्ां्त राजाराम पाटील
१,१५,५६३

(राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि)

(२) श्ी. वनवशकांत भटोसले पा्ील (दादा)
४३,३९४
(अपषि)

(३) श्ी. रौरि नायकिडी
३५,६६८

(वशिसेना)

(४) श्ी. सखीर इसलाल तांबटोली
२,२९५

(िंवित बहूजन आघाडी)

(५) नटो्ा १,१९६
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पाटील (सडोलीकर), श्ी.पी.एन.

जनम : ६ जानेिारी, १९५३.

जनम वठकाि : सडटोली- खालसा, तालुका करिीर, वजलहा कटोलहापूर.

वशषिि : पदिीपययंत.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि  इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी कै.जयादेिी.

अपत्े : एकूण ३ (दटोन मुलरे ि एक मुलरी).

व्वसा् : शेती ि उद्यटोर.

पषि : भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस (आय).

म्तदारसांघ : २७५-करिीर, वजलहा-कटोलहापूर.

इ्तर मावह्ती : भटोरािती सहकारी साखर कारखानयामाफ्कत ‘नयु इंकगलश वमडीयम 
सकूल’ ही शाळा सुरु केली; कटोलहापूर शहरात सि. राजीि रांधी यांिा 
पुणा्णककृती पुतळा उभा केला;  राजीि रांधी जयंतीवनवमत्त भवय रॅलीिे 
आयटोजन; केंद्रातील भारतीय जनता पषिाचया सरकार विरटोधात तसेि, 
िीज दरिाढी विरटोधात मटोिा्णिे नेतृति; ऊसािरील मािा रटोरािी नुकसान 
भरपाई वमळािी यासाठी मटोिा्णिे नेतृति; िीस िषवे संिालक, १९९०-
९५ िेअरमन, कटोलहापूर वजलहा मधयितणी सहकारी बँक; संस्ापक, 
वनिृत्ती खरेदी-विक्री संघ, तालुका करिीर; िेअरमन, राजीिजी सहकारी 
सूतवररणी; संस्ापक-िेअरमन, श्ीपतरािदादा सहकारी बँक; १९८५-
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९० उपाधयषि ि १९९९ अधयषि, कटोलहापूर वजलहा काँग्ेस कवम्ी; 
२००४-२००९ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; ऑक्टोबर, २०१९ मधये 
महाराष्ट्र विधानसभेिर  फेरवनिड.

छंद : सामावजक काय्ण.

परदेश प्रवास : वसंरापूर ि बँकॉक देशांिा अभयास दौरा.

पत्ा : मु.पटो. सडाली, तालुका करिीर, वजलहा कटोलहापूर.

         दूरधिनी   :- वनिास :- (०२३१) २५३०३३३.

         काया्णलय :- (०२३१)२६३१७९७ / २६३१३७३.

         फॅकस       :-(०२३१) २६६१६६२.

         मटोबाईल   :- ९८२२४२९२९२.

         ई-मेल    :-  pnpatilsadolikar@ymail.com

वनवडिूक वनकाल

(२७५ - करवीर)

एकूि म्तदार ३,०४,०४४

एकूि वैध म्तदान २,५६,४१३

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. पी.एन. पाटील (सडोलीकर),
१,३५,६७५

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(२) श्ी. िंद्रदीप  नरके
१,१३,०१४
(वशिसेना)

(३) डॉ. आनंद रुरि
४,४१२

(िंवित बहूजन आघाडी)

(४) नटो्ा १,२८४

(५) श्ी. बजरंर ककृष्ण पा्ील
७५२

(बहुजन समाज पा्णी)
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पाटील, श्ी. प्रमोद (राजू) र्तन

जनम : १ जून, १९७४.

जनम वठकाि : कलयाण, वजलहा ठाणे.

वशषिि : एस.एस.सी.

ज्ा्त भाषा : मराठी,वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत पतनी श्ीमती यटोवरता. 

अपत्े : एकूण १ (एक मुलरा).

व्वसा् : वयापार.

पषि : महाराष्ट्र निवनमा्णण सेना.

म्तदारसांघ : १४४-कलयाण-ग्ामीण, वजलहा ठाणे.

इ्तर मावह्ती : खावजनदार, शेतकरी जारृती मंडळ; २००९-२०१३ ठाणे वजलहा 
वि्णीस, कामरारसेना; २०१३-२०१६ वजलहा अधयषि, २०१६-२०१८ 
सरवि्णीस, सन २०१८ पासून उपनेता, महाराष्ट्र निवनमा्णण सेना; 
२०१०-२०१२ सदसय, वजलहापररषद, ठाणे; ऑक्टोबर, २०१९ मधये 
महाराष्ट्र विधानसभेिर वनिड.

छंद : िािन, वक्रके् ि पय्ण्न.

पत्ा : (१) शांती कवहला क्र.०६, कासाबेला रटोलफ वलंक, पलािा, कलयाण- 
शीळ रटोड ,डोंवबिली (पूि्ण)- ४२१२०४.
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   (२) यटोरीराज, कवहला क्र.०४, कासाबेला रटोलफ वलंक, पलािा, 
कलयाण-शीळ रटोड, डोंवबिली (पूि्ण)- ४२१२०४.

   दूरधिनी :- काया्णलय - ९७०२२२२२८८.

   मटोबाईल :- ९९८७००००७७.

   ई-मेल :- mla@rajupatilmns.com

वनवडिूक वनकाल

(१४४-कल्ाि - ग्रामीि)

एकूि म्तदार ४,२४,९७६

एकूि वैध म्तदान १,९७,९१४

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. प्रमोद (राजू) र्तन पाटील
९३,९२७

(महाराष्ट्र निवनमा्णण सेना)

(२) श्ी. रमेश महारिे
८६,७७३

(वशिसेना)

(३) श्ी. अमटोल केंद्रे
६,१९९

(िंवित बहूजन आघाडी)

(४) नटो्ा ६,०९२

(५) श्ी. वशिा अययर
१,१५६

(अपषि)
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पाटील, श्ी.बाबासाहेब मोहनराव

जनम : ५ वडसेंबर,१९५८.

जनम वठकाि : वशरुर- ताजबंद, तालुका अहमदपूर, वजलहा-लातूर.

वशषिि : बी.ए.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती िंदा.

अपत्े : एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी).

व्वसा् : शेती.

पषि : राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि

म्तदारसांघ : २३६-अहमदपूर, वजलहा-लातूर.

इ्तर मावह्ती : सविि, बाळ भरिान वशषिण संस्ा, या संस्ेचया माधयमातून ग्ामीण 
भारातील विद्यारयायंसाठी के.जी. ते पी.जी. पययंतचया वशषिणािी सटोय केली; 
वशरूर ताजबंद ये्े मवहलांसाठी अंरणिाडी प्रवशषिण केंद्र सुरू केले; 
मुंबई, नांदेडसह अनेक वठकाणी शाळा महाविद्यालये सुरू केली; मुसलीम 
विद्या्ायंसाठी उदू्ण शाळा सुरू केलया; अधयषि, महेश मंवदर ट्रस्, वशरूर 
ताजबंद; वसने्, सदसय, सिामी रामानंद वत््ण मराठिाडा विद्यापीठ; सदसय, 
वशरूर ताजबंद विविध काय्णकारी सेिा सटोसाय्ी, वशरूर; ताजबंद ये्े २० 
वया मराठिाडा सावहतय समेलनािे आयटोजन; वशरूर, ताजबंद ये्े पुरूष 
मवहला कबड्ी सपधवेिे आयटोजन; वकणराि ये्े ३० वया कुमार कबड्ी 



366 १४ िी महाराष्ट्र विधानसभा सदसयांिा संवषिपत जीिन पररिय

सपधवेिे आयटोजन; वशरूर ताजबंद ये्े महािीर केंद्र सुरू केले; परिकार 
ि वशषिक रौरि सनमान काय्णक्रमािे आयटोजन; िृषिारटोपण काय्णक्रमांिे 
आयटोजन; शेतकऱयांना पीक विमा वमळािा यासाठी प्रयतन, शेतकऱयांना 
६३ कटो्ी विमा वमळिून वदला; आतमहतयाग्सत शेतकऱयांचया कु्ुिंबीयांना 
मदत; विद्या्ायंसाठी कररअर मार्णदश्णन वशबीरांिे आयटोजन; उजना वमलक 
प्राडक्िी वनवम्णती केली; दुगध वयिसायाला िालना वदली; वसधदी शुरर 
कारखाना सुरू केला; महेश बँकेिी स्ापना केली; महेश सहकारी पत 
संस्ा सुरू केली; वशरूर ये्े िसरिउद्यटोर सुरू केला; अहमदपुर-िाकूर 
तालुकयात १०७ बहुउद्देशीत सभारृहे उभारली; वशरूर-ताजबंद ये्े १४ 
कटो्ीिी पाणीपुरिठा यटोजना सुरू केली; अहमदपूर - िाकूर तालुकयात 
विविध विकास कामांना भरीि वनधी मंजूर करून आणला; दटोनही 
तालुकयात विकास कामे केली; अहमदपूर शहरात महाडा अंतर्णत २०० 
घरािी उभारणी केली; ट्रामा केअर सें्र मंजूर केले ; वलंबटो्ी धरणािरील 
उधि्ण प्रकलप अंतर्णत पंधरा िषा्णपासून रखडलेली उपसा जलवसंिन यटोजना 
सुरू करून अहमदपूर तालुकयातील सहा हजार हेक्र जमीन ओलीता 
खाली आणली; १५ िषवे सदसय ि ५ िषवे उपाधयषि, वजलहा पररषद, 
लातूर; पाििेळा संिालक ि एकिेळ अधयषि, लातूर वजलहा मधयितणी 
सहकारी बँक, वल.; ककृषी षिेरिात केलेलया उललेखनीय काया्णसाठी महाराष्ट्र 
शासनाचया “िसंतराि नाईक शेतीवनष्ठ शेतकरी” पुरसकाराने सनमानीत; 
२००९-२०१४ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; ऑक्टोबर, २०१९ मधये 
महाराष्ट्र विधान सभेिर फेरवनिड.

परदेश प्रवास : इंगलंड, अमेररका ि हॉलंड इतयादी देशांिा अभयास दौरा.

छंद : िािन, क्रीडा, सामावजक काय्ण ि आधुवनक शेती.

पत्ा : मु.पटो.वशरुर ताजबंद, तालुका अहमदपूर, वजलहा लातूर-४१३५१४.

   दूरधिनी    :-  वनिास (०२३८१) २२००३१.

   मटोबाईल    :- ९१५८१७५१५१.

   ई-मेल      :- bmpatil51@gmail.com 
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वनवडिूक वनकाल

(२३६-अहमदपूर)

एकूि म्तदार ३,२१,३२९

एकूि वैध म्तदान २,१४,९८१

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. बाबासाहेब मोहनराव पाटील
८४,६३६

(राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि)

(२) श्ी. विनायकराि जाधि-पा्ील
५५,४४५

(भारतीय जनता पषि)

(३) श्ी. वदलीप देशमुख
४५,८४६
(अपषि)

(४) श्ीमती अयटोधया अशटोक केंद्रे
२२,१४१

(िंवित बहुजन आघाडी)

(५) श्ी. हुसेन तावहर सययद
१,९९६

(अवखल भारतीय मजवलस - ए - 
इत्तेहादूल मुकसलमीन)
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पाटील, श्ी. शामराव ऊफ्फ बाळासाहेब पाांडुरांग

जनम : २९ जुलै, १९६१.

जनम वठकाि : कराड, वजलहा-सातारा.

वशषिि : एस.िाय.बी.ए.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती जयमाला.

अपत्े : एकूण १ (एक मुलरा).

व्वसा् : शेती ि सामावजक काय्ण.

पषि : राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि.

म्तदारसांघ : २५९-कराड-उत्तर, वजलहा-सातारा.

इ्तर मावह्ती : २००८ पासून अधयषि, सह्ाद्री वशषिण संस्ा, यशिंतनरर; २००२ पासून 
अधयषि, महाराष्ट्र एजयुकेशन संस्ा, कराड; १९९४ पासून रवहवनयंर 
कौकनसल सदसय, वशषिण मंडळ कराड; २००५ पासून काय्णकारी विशिसत, 
िेणुताई िवहाण िॅरर्ेबल पकबलक ट्रस्, कराड; २०१३ पासून अधयषि, 
श्ी.वशिाजी एजयुकेशन सटोसाय्ी, कराड; २०१४ पासून अधयषि, 
यशिंतराि िवहाण प्रवतष्ठान, मुंबई विभारीय केंद्र, कराड; १९९२ पासून 
संिालक ि १९९६ पासून िेअरमन, सह्ाद्री सहकारी साखर कारखाना 
वल. यशिंतनरर; या कारखानयास राष्ट्रीय साखर संघाकडून १९९८-
१९९९ िा केन डेवहलमें् वद्तीय क्रमांक ॲिाड्ड प्रापत २०११-२०१२ 
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उतककृष्् आव््णक वयिस्ापन प्र्म पुरसकार प्रापत; २०१२-२०१३ िा 
वतसरा तसेि केन डेवहलमें्िा तृवतय पुरसकार वमळविला; १९९४-९६ 
िेअरमन, सहृयाद्री ऊस उतपादक ि तटोडणी िाहतूक संस्ा; अधयषि, 
पी.डी.पा्ील सहकारी बँक वल. कराड; िेअरमन, संजीिनी नाररी सहकारी 
पतसंस्ा, कराड; िेअरमन, ककृष्णाई सहकारी दुध उतपादक संस्ा, 
कराड; सन २०१७ पासून िेअरमन, कराड विकास सेिा सटोसाय्ी; सन 
२००९ पासून संिालक, नॅशनल हेिी इंवजवनअररंर कटो-ऑप वल., पुणे; 
सन १९९४ पासून रवहवनयंर कौंकनसल सदसय, िसंतदादा शुरर इकनस्ट्ु्, 
मांजरी बु.; २०१६ पासून संिालक, सातारा वजलहा मधयितणी सहकारी 
बँक; २०१० पासून संिालक, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना संघ, 
निी वदलली; वडसेंबर, २००३ पासून उपाधयषि, महाराष्ट्र राजय सहकारी 
साखर कारखाना संघ, मुंबई; १९९२-१९९९ काँग्ेस पषिािे काय्ण; १९९९ 
पासून राष्ट्रिादी काँग्ेस पषिािे काय्ण; सन २०१४ पासून प्रदेश प्रवतवनधी, 
राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि; १९९९-२००४, २००४-२००९, २००९-२०१४, 
२०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; २०१२-२०१४ सवमती 
प्रमुख, अंदाज सवमती; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर 
फेरवनिड; जानेिारी, २०२० पासून सहकार ि पणन खातयािे मंरिी.

छंद : िािन, प्रिास ि लटोकसंग्ह.

परदेश प्रवास : मॉररशस, कसितझ्णलँड, रिाझील, इंगलंड, इ्ली, ऑसट्रेवलया, वसंरापूर ि 
्ायलंड इतयादीं देशांिा अभयास दौरा.

पत्ा : (१) फायनल पलॉ् नं. २६०, मंरळिार पेठ, कराड, तालुका कराड, 
वजलहा सातारा -  ४१५११०.

        दूरधिनी :-  वनिास- (०२१६४) २२०४४४. 

                        काया्णलय :- (०२१६४) २२२१२२.

   (२) क-६, मादाम कामा मार्ण, मंरिालय समटोर, मुंबई- ४०० ०३२.

   दूरधिनी : वनिास  (०२२)  २२८२८२१४, २२८५४६३१.

          काया्णलय (०२२) २२८८६०९०, २२८४३७४१.  

          मटोबाईल :- ९८२२०५०४४४.

           ई-मेल :- amdbalasahebpatil@gmail.com
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वनवडिूक वनकाल

(२५९-कराड-उत्र)

एकूि म्तदार २,९४,४७०

एकूि वैध म्तदान १,९९,४४७

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. शामराव ऊफ्फ बाळासाहेब 
पाांडुरांग पाटील

१,००,५०९
(राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि)

(२) श्ी.मनटोज घटोरपडे
५१,२९४
(अपषि)

(३) श्ी.धैय्णवशल कदम
३९,७९१

(वशिसेना)

(४) श्ी.सुभाष  वपसाळ 
३,९८३

(िंवित बहुजन आघाडी)

(५) श्ी.जरनना् लक्मण िाघमारे
१,८२७

(बहुजन समाज पा्णी)
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पाटील, श्ी. ऋ्तुराज सांज्

जनम : ३१ मे, १९९०.

जनम वठकाि : कटोलहापूर.

वशषिि : एम.बी.ए. (अमेररका).

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती पूजा.

अपत्े : एकूण १ (एक मुलरा).

व्वसा् : शेती ि उद्यटोजक.

पषि : भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस (आय).

म्तदारसांघ : २७४-कटोलहापूर-दवषिण, वजलहा कटोलहापूर.

इ्तर मावह्ती : विशिसत, डॉ. डी. िाय. पा्ील एजयुकेशन सटोसाय्ी, कटोलहापूर; संिालक, 
डॉ. डी.िाय.पा्ील हॉसपी्ॅवल्ी, कटोलहापूर; डॉ.डी.िाय.पा्ील ट्रस्चया 
माधयमातून आरटोगय तपासणी वशबीरांिे आयटोजन; रकतदान वशबीरांिे 
आयटोजन; ररीब ररजू रूगणांना मदत; िृषिारटोपण काय्णक्रमािे आयटोजन; 
पनहाळरड ि श्ी. षिेरि जयटोवतबा सिचछता मटोवहमेिे आयटोजन; ररीब 
ररजू विद्यारयायंसाठी दत्तक यटोजना सुरू केली, दुष्काळग्सत विद्यारयायंना 
शैषिवणक मदत; विद्यारयायंसाठी विविध सांसककृवतक काय्णक्रम ि वयकतीमति 
विकास वशबीरािे आयटोजन; खेळाडुिंना सि्णतटोपरी मदत; राजयसतरीय 
वक्रके् सपधवेिे आयटोजन; मवहला बित र्ासाठी रृवहणी महटोतसिािे 
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आयटोजन; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर वनिड.

परदेश प्रवास : ऑसट्रेवलया, नयुवझलंड, युरटोप, वसंरापूर इतयादी देशांिा अभयास दौरा.

छंद : िािन, वक्रके् ि संरीत.

पत्ा : (१) ५४८ ई िॉड्ड, ज्ानशांती, मेन रटोड, कसबा बािडा, कटोलहापूर- 
४१६००६.

       दूरधिनी क्र. (०२३१) २६००१९९.

   (२) २१२६, ई िॉड्ड, अवजंकयतारा, ताराबाई पाक्क, कटोलहापूर - 
४१६००३.

         दूरधिनी :- (०२३१) २६५३२८९०.

        मटोबाईल:- ९७६४४९५९९९ / ८६००१०५९९९.

        ई- मेल :- ruturajpatiloffice.@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(२७४ - कोलहापूर-दवषिि)

एकूि म्तदार ३,२४,९८१

एकूि वैध म्तदान २,४३,६४५

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. ऋ्तुराज सांज्  पाटील
१,४०,१०३

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(२) श्ी. अमल महावडक
९७,३९४

(भारतीय जनता पषि)

(३) श्ी. बबनराि उफ्क वदलीप किडे
२,२१९

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) नटो्ा १,९३९

(५) श्ी. सविन कांबळे
८६७

(बहुजन समाज पा्णी)
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पाटील, श्ी. रववांद्र दगडू

जनम : १५ ऑरस्, १९५०.

जनम वठकाि : रािे, तालुका पेण, वजलहा रायरड.

वशषिि : एस.िाय.बी.ए.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती कौसलया.

अपत्े : एकूण ४ (िार मुलरे).

व्वसा् : शेती.

पषि : भातीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : १९१-पेण, वजलहा रायरड.

इ्तर मावह्ती : सन १९७६ सदसय, पेण खरेदी विक्री संघ; १९९० संस्ापक, पेण-
पा्णेश्रिर कटो-ऑप. बँक वल.; २००० संिालक, महाराष्ट्र ककृषी उद्यटोर 
विकास महामंडळ; १९७० सदसय, कॉग्ेस पषि; १९९६ सरवि्णीस ि 
१९९९-२००४ अधयषि, रायरड वजलहा काँग्ेस कवम्ी; २०१४-२०१९ 
उपाधयषि, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्ेस कवम्ी; सप्ेंबर, २०१९ पासून भारतीय 
जनता पषिािे काय्ण; १९९७ सदसय, वजलहा पररषद रायरड; २००४-
२००९ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; नटोवहेंबर, २००४- नटोवहेंबर २००८ 
साि्णजवनक बांधकाम, िने, पया्णिरण ि आवदिासी विकास खातयािे 
राजयमंरिी; वडसेंबर २००८ ते नटोवहेंबर २००९ पशुसंिध्णन, दुगधविकास 
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ि मतसय वयिसाय विभारािे मंरिी; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र 
विधानसभेिर फेरवनिड.

छंद : िािन ि सामावजक काय्ण.

पत्ा : (१) मु.पटो.रािे, तालुका पेण, वजलहा रायरड.

   (२) िैकुंठ वनिास, वशषिक सटोसाय्ी, अंतटोररे रटोड, पेण, वजलहा 
रायरड ४०२१०७.

   दूरधिनी :-  ९४२२०९५७५७.

   मटोबाईल :-  ९८२००००३६४. 

   ई-मेल :- ravishethpatil158@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(१९१ - पेि)

एकूि म्तदार ३,०२,०३६

एकूि वैध म्तदान २,१५,९२६

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. रववांद्र दगडू पाटील
१,१२,३८०

(भारतीय जनता पषि)

(२) श्ी. धैय्णशील पा्ील
८८,३२९

(शेतकरी कामरार पषि)

(३) नटो्ा २,४७३

(४) श्ीमती नंदा महारिे
२,३३०

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(५) श्ी. रवि पा्ील
१,५६१

(अपषि)
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पाटील (्ड्ावकर), श्ी.राजेंद्र शामगोंडा

जनम : ५ मे, १९७०.

जनम वठकाि : सांरली.

वशषिि : वडपलटोमा (वसकवहल) इंवजवनअररंर.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती सिरुपा.

अपत्े : एकूण २ (दटोन मुलरे).

व्वसा् : शेती, वयापार ि उद्यटोर.

पषि : अपषि.

म्तदारसांघ : २८०-वशरटोळ, वजलहा - कटोलहापूर.

इ्तर मावह्ती : वद ओपन इं्रनॅशनल युवनवहवस्ण्ी फॉर काँमपलेमें्री मेवडसीन 
कटोलंबटो (श्ीलंका) िी डॉक्रे् पदिी प्रापत; अधयषि, शामराि 
पा्ील (यड्ािकर) एजयुकेशनल अँड िॅरर्ेबल ट्रस्, जयवसंरपूर, 
या संस्ेमाफ्कत शरद इकनस्ट्ु् ऑफ ्ेकनॉलाजी, कॉलेज ऑफ 
इंवजवनअररर, यड्ाि; शरद इकनसट्ू् ऑफ ्ेकनॉलॉजी (पॉवल्ेककनक, 
यड्ाि; शरद ककृषी महाविद्यालय, जैनापूर; शामराि पा्ील (यड्ािकर) 
औद्यटोवरक प्रवशषिण केंद्र, जयवसंरपूर; दानवलंर विद्यालय, उमळिाड; 
शरद इंकगलश मेवडकल सकुल, यड्ाि; शरद पले-ग्ुप अँड नस्णरी, यड्ाि; 
शरद कॉम् यू्र इकनस्ट्ु्, यड्ाि, तालुका वशरटोळ; सुरू करून वशरटोळ 
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तालुकयातील पाि हजारपेषिा अवधक विद्यारयायंिी वशषिणािी सटोय केली; 
सललारार, राजेंद्र पा्ील (यड्ािकर) सटोशल फौऊंडेशन, जमवसंरपूर; 
सललारार, राजेंद्र पा्ील (यड्ािकर) महाराष्ट्र राजय मटोबाईल ् ॉिर सुरषिा 
रषिक संघ्ना;  सललारार, अपंर कलयाण पुनि्णसन संस्ा, जयवसंरपूर; 
अधयषि, पाशि्णना् वदरंबर जैन मंवदर ट्रस्, जमवसंरपूर; अधयषि, श्ी. 
ओंकारेशिर मंवदर ट्रस्, यड्ाि; संपादक, दैवनक जारृत लटोकनेता, 
जयवसंरपूर; अधयषि, शरद सहकारी साखर कारखाना, वल.; नरंदे; तालुका 
हातकणंरले; अधयषि, पाि्णती कटो. ऑफ इंडसट्रीयल इस्े् वल.; यड्ाि; 
अधयषि, पाि्णती सहकारी सुतवररणी वल.; कुरूंदिाड; अधयषि, वद ऑल 
इंवडया फेडरेशन ऑफ कटो ऑप. कसपंवनर वमलस, वल., मुंबई; अधयषि, 
पद्यमािती यंरिमार औद्यटोवरक सहकारी संस्ा, मया्ण. यड्ाि; अधयषि, 
पाि्णती कटो. ऑप हौवसंर सटोसा. वल.; यड्ाि, तालुका वशरटोळ; अधयषि, 
महाराष्ट्र राजय सहकारी औद्यटोवरक िसाहती फेडरेशन; वल.; अधयषि, 
यड्ाि कटो. ऑप.बँक वल.; यड्ाि, तालुका वशरटोळ; संिालक; कटोलहापूर 
वजलहा शेतकरी विणकरी सहकारी सुतवररणी वल. यड्ाि तालुका वशरटोळ; 
संिालक, कटोलहापूर वजलहा मधयितणी सहकारी बँक वल., कटोलहापूर; 
सदसय, राष्ट्रीय सहकारी विकास वनरम (NCDC), निी वदलली; 
१९९५-९९ सदसय, नररपररषद, जयवसंरपूर; सामावजक काया्णबद्दल सि. 
मटोवतलाल िटोरवडया िॅरर्ेबल ट्रस्, या संस्ेतफके जयवसंरपूर समाज भूषण 
पुरसकाराने सनमावनत; आिाय्ण आवदसारर अंकवलकर ट्रस्, उदराि या 
संस्ेतफके “समाजरतन” पुरसकाराने सनमावनत; ऑक्टोबर, २०१९ मधये 
महाराष्ट्र विधानसभेिर वनिड; जानेिारी, २०२० पासून साि्णजवनक 
आरटोगय ि कु्ुबंकलयाण, िैद्यकीय वशषिण, अनन ि औषध प्रशासन, 
िसरिटोद्यटोर ि सांसककृवतक खातयािे राजय मंरिी; 

परदेश प्रवास : िीन, रिाझील, मॉरीशस, वसंरापूर मलेशीया, ् ायलंड, दुबई, उजबेकीसतान 
इतयादी देशांिा अभयास दौरा.

छंद : कॅरम ि  सायकवलंर.

पत्ा : (१) वनिास:- शामसावि रलली नं. ६. नेहरु रटोड, जयवसंरपूर, तालुका 
वशरटोळ, वजलहा कटोलहापूर - ४१६१०१.
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   (२) कायमिा पत्ता:- यड्ािकर िेंबस्ण, रलली न.६. नेहरु रटोड, 
जयवसंरपूर, तालुका वशरटोळ, वजलहा कटोलहापूर ४१६१०१.

   (३) मुंबईतील पत्ता:- सी.पलॅ् नं.१०६. 

   मुकतांरण कटो.ऑप हौ.सटोसा; अपपर रटोविंदनरर,

   मालाड (पूि्ण), मुंबई.

         दूरधिनी :-  ०२३२२-२२८७०८ .

         मटोबाईल :- ९८२२२६५५५५.

         ई-मेल :- rajayadravkar@gmail.com 

वनवडिूक वनकाल

(२८०-वशरोळ)

एकूि म्तदार ३,१३,३३०

एकूि वैध म्तदान २,३४,०९८

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. राजेंद्र शामगोंडा पाटील 
(्ड्ावकर)

९०,०३८
(अपषि)

(२) श्ी. उलहास पा्ील
६२,२१४

(वशिसेना)

(३) श्ी. अवनल उफ्क सािकर बाळू 
मादनाईक

५१,८०४
(सिावभमानी पषि)

(४) श्ी. अवनल कुमार यादि
१४,७७६

(जनसुराजय शकती)

(५) श्ी. सुवनल खटोत
९,५८९

(िंवित बहूजन आघाडी)
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पाटील, ॲड. राजेश नरवसांगराव

जनम : १४ जून, १९६७

जनम वठकाि : कटोलहापूर.

वशषिि : बी.कॉम; एल.एल.बी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि  इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती सुकसमता.

अपत्े : एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी).

व्वसा् : शेती.

पषि : राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि.

म्तदारसांघ : २७१-िंदरड, वजलहा कटोलहापूर.

इ्तर मावह्ती : सन १९९७ पासून सविि, निमहाराष्ट्र वशषिण मंडळ, माणराि; १९९६ 
पासून संिालक, यशिंत ग्ामीण वबरर शेती सहकारी पत संस्ा; १९९५ 
पासून िेअरमन, रुरुिय्ण नरवसंरराि पा्ील दुध उतपादक सहकारी संस्ा, 
महाळेिाडी; २०१० िेअरमन, दत्तरुरु विकास सेिा संस्ा, महाळेिाडी; 
२००६ पासून संिालक, वदपक रुळ उतपादक सहकारी सटोसाय्ी वल.; 
कटोलहापूर; २००७ पासून संिालक, िंदरड तालुका शेतकरी सहकारी 
खरेदी विक्री संघ वल., तुककेिाडी; २००४-२००९ अधयषि, िंदरड तालुका 
संजय रांधी वनराधार यटोजना सवमती; २००४-२००९  तालुका काय्णकारणी  
सदसय, भारतीय संिार वनरम; २०१६-२०१७ महाराष्ट्र राजय शासनाचया 
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“सहकार भूषण” पूरसकारने सनमावनत; २०१६-२०१७ महाराष्ट्र राजयािा 
“अ्ल महापणन” पुरसकार प्रापत; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र 
विधानसभेिर वनिड.

छंद : सामवजक काय्ण ि िािन.

पत्ा : (१) मु.पटो.महाळेिाडी, तालुका िंदरड, वजलहा - कटोलहापूर ४१५६०८.

   (२) रुरुककृपा पलॉ् नं, ७६१,बुडासकीम/४० कूिेंपू नरर, बेळरांि- 
५९००१०.

   (३) खटोली क्र. ४१५ आकाशिाणी आमदार वनिास, मुंबई. 

           दूरधिनी :-  (०८३१) २४२३१०/(०२३२०)२३३०३०/२३३३३३.

           मटोबाईल :- ९४२२४१६४६४ .

           ई-मेल :- rajeshpatil1967@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(२७१ - चांदगड)

एकूि म्तदार ३,२१,३०१

एकूि वैध म्तदान २,२०,५४७

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) अॅड. राजेश नरवसांगराव पाटील
५५,५५८

(राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि)

(२) श्ी. वशिाजी पा्ील
५१,१७३
(अपषि)

(३) श्ी. विनायक उफ्क अपपी विररुंडा 
पा्ील

४३,९७३
(िंवित बहूजन आघाडी पषि)

(४) श्ी. संग्ाम वसंर देसाई कुपेकर
३३,२१५

(वशिसेना)

(५) श्ी. अशटोक िरा्ी
१२,०७८

(जनसुराजय शकती)
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पाटील, श्ी. राजेश रघुना्

जनम : १ जून, १९७५.

जनम वठकाि : मु. िेलिाडी, पटो. खावनिडे, तालुका िसई, वजलहा पालघर.

वशषिि : एस.िाय.बी.कॉम.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती राजश्ी.

अपत्े :  एकूण २ (दटोन मुलरे).

व्वसा् : शेती ि बांधकाम वयािसावयक.

पषि : बहुजन विकास आघाडी.

म्तदारसांघ : १३१-बटोईसर (अनुसूवित जमाती), वजलहा-पालघर.

इ्तर मावह्ती : सन १९९०-९५ सविि, मेढे भाताणे आवदिासी विद्या्णी िसतीरृह, 
प्रवतष्ठान ट्रस्, िसई; सन १९९१ ते १९९४ वि्णीस, आवदिासी 
समाजटोननती संघ, िसई; १९९५ सेक्रे्री, ओम साई वमरि मंडळ; १९९७ 
सदसय, वशषिण सललारार सवमती,  वजलहा पररषद ठाणे; विशेष काय्णकारी 
दंडावधकारी; १९९७ सललारार, शासकीय प्रा्वमक, माधयवमक ि 
आश्मशाळा, भाताणे-बेलिाडी, तालुका िसई; २००३-२००८ अधयषि, 
आवदिासी एकता पररषद; २००२ संिालक, मेढे-भाताणे, आवदिासी 
जंरल कामरार सहकारी सटोसाय्ी; २००१ -२०१५ संिालक, ठाणे 
वजलहा आवदिासी जंरल कामरार सहकारी संस्ा संघ, वजलहा ठाणे; 
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२००५-२००९ सदसय, दषिता सवमती, िसई; सदसय, वशषिण बालक-
पालक सवमती (सियंसेिीसंस्ा प्रवतवनधी); २००२ अधयषि, बहुउद्देशीय 
आवदिासी ि ग्ामीण विकास संस्ा; २००५ पासून संिालक, ठाणे वजलहा 
सहकारी बटोड्ड; अधयषि आिाय्ण वभसे रुरुजी िसतीरृह, पालघर; २०१४ 
पासून सदसय, प्रवतभा पा्ील वशषिण संस्ा संिावलत सरसिती विद्यालय; 
वतलहेर; २०१५-२०१६ सदसय, जैविक विविधता वयिस्ापन सवमती, 
महानररपावलका, िसई; संिालक, महाराष्ट्र राजय आवदिासी जंरल 
कामरार सहकारी संस्ा संघ (नारपूर); िेअरमन, नादरिमह कटो.ऑप.
हौउवसंर सटोसाय्ी, िसई; संिालक, पालघर वजलहा हौउवसंर सटोसाय्ी 
संघ (फेडरेशन); २०१७ पासून अधयषि, श्ी बालाजी ॲमयॅिुअर 
कलिरल ॲड सपटो््डस ॲकाडमी, िसई; सन २००२ - २००५ संिालक, 
ककृषी उतपनन बाजार सवमती, िसई; २००९ पासून संिालक, ठाणे वजलहा 
सहकारी बँक वल.;  २००२-२००७  सदसय, २००२-२००५ सभापती, 
पंिायत सवमती, िसई; २००३-२००५ सेक्रे्री, सभापती संघ्ना 
महाराष्ट्र राजय सवमती; १९९७ -२००२ सदसय, वजलहा पररषद ठाणे; 
सदसय, वशषिण सवमती २००२-२००५ सदसय, समाज कलयाण सवमती, 
वजलहा पररषद, ठाणे; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर 
वनिड.

परदेश प्रवास : लंडन, फ्ानस, इ्ली, जम्णनी, बेलजीअम, इंगलंड, हॉलंड, ऑकसट्रया, 
्ायलँड, इसरिाईल, युएसी इतयादी देशांिा अभयास दौरा.

छंद : िािन, वक्रके् ि सामावजक काय्ण.

पत्ा : (१) वनिास :- मु. िेलिाडी, पटो.खावनिडे, तालुका  िसई, वजलहा 
पालघर ४०१३०३.

   ई-मेल :- rajeshsabhapati@gmail.com

           मटोबाईल :-  ९४२२६८३४२५/९८६०६३०२२२.

          दूरधिनी :- (०२५०) २५०२५४२/२५०२३८०.

   (२) काया्णलय : ठाकूर वनिास, राजा छरिपती वशिाजी मार्ण विरार (प), 
तालुका िसई, वजलहा पालघर  ४०१३०३.
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वनवडिूक वनकाल

(१३१ - बोईसर (अनुसूवच्त जमा्ती) )

एकूि म्तदार ३,१५,४३४

एकूि वैध म्तदान २,१२,८५२

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. राजेश रघुना् पाटील
७८,७०३

(बहुजन विकास आघाडी)

(२) श्ी. विलास तरे
७५,९५१

(वशिसेना)

(३) श्ी. संतटोष जना्े
३०,९५२
(अपषि)

(४) श्ी. वदनकर िाधन
१४,७८०

(महाराष्ट्र निवनमा्णण सेना)

(५) नटो्ा ४,६२२
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पाटील, डॉ. राहुल वेदप्रकाश

जनम : १७ सप्ेंबर, १९७५.

जनम वठकाि : परभणी.

वशषिि : एम्.बी.बी.एस्.,एम.डी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती डॉ. संवप्रया

अपत्े :  एकूण २ (दटोन मुली)

व्वसा् : सामावजक काय्ण.

पषि : वशिसेना.

म्तदारसांघ : ९६-परभणी, वजलहा-परभणी.

इ्तर मावह्ती :  सदसय, युिासेना कटोअर कवम्ी; अधयषि, दवहहंडी ि रणेशटोतसि सवमती; 
अधयषि, परभणी वशषिण संस्ा, या संस्ेमाफ्कत परभणी वजलह्ाचया ग्ामीण 
भारात आयुिवेद महाविद्यालय, अवभयांवरिकी महाविद्यालय, औषधवनमा्णण 
शासरि महाविद्यालय, नवसयंर कॉलेज ि आय-्ी-आय. प्रवशषिण संस्ा 
सुरु केली; छत्तीसरड, मधयप्रदेश ि रटोिा या राजयात शैषिवणक संस्ा 
सुरु केलया; परभणी ये्े शासकीय महाविद्यालय सुरू करणयासाठी 
विशेष प्रयतन; २००३ पासून अधयषि, शंकर सहकारी संस्ा मया्ण. 
अनरर; २०१० पासून अधयषि, राजयसतरीय ककृषी तंरि ि सलगन संस्ा 
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महासंघ, महाराष्ट्र राजय; आरटोगय तपासणी वशबीरांिे आयटोजन; वजलहा 
ग्ं्ालयािी इमारत उभी केली; जलवसंिन िाढािे यासाठी वपंरळरड, 
नालाि, धामटोडा नालयािे पुनरूजजीिन; २००३ पासून काय्णकारी पररषद 
सदसय, महाराष्ट्र पशु ि मतसय विज्ान विद्यापीठ, नारपूर; संस्ापक, जय 
भिानी मवहला सहकारी सुतवररणी, परभणी; २०११-२०१४  वशिसेना 
संपक्क प्रमुख, परभणी, नांदेड ि औरंराबाद वजलहा; २०१४ वनरीषिक, 
लटोकसभा वनिडणूक परभणी ि औरंराबाद वशिसेना पषि; महाराष्ट्र 
शासनाचया ‘िनश्ी’ पुरसकाराने सनमावनत; २०१४-२०१९ सदसय, 
महाराष्ट्र विधानसभा; २०१६ सदसय, महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा तद््ण 
सवमती; २०१५-२०१७ सदसय, साि्णजवनक बांधकाम सवमती, महाराष्ट्र 
शासन; २०१७-२०१९ सदसय; उपविधान सवमती; ऑक्टोबर, २०१९ 
मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड.

छंद : सामावजक काय्ण.

पत्ा : (१) घर नं. १३८, “तटोरणा” सिामी सम््ण मंवदरासमटोर, 
वशिाजीनरर,परभणी- ४३१४०१.

   (२) कषि क्र. ६१३ (अ), आकाशिाणी आमदार वनिास,

   मुंबई- ४०००३२.

                दूरधिनी : वनिास - (०२४५२) २२२७०१.

         काया्णलय - (०२४५२) २२७५७६.

         मटोबाईल - ९१५८०१००४७ / ९७६६७१७१७१.

          ई-मेल - drrahulpatil77@gmail.com
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वनवडिूक वनकाल

(९६-परभिी )

एकूि म्तदार ३,०६,४६०

एकूि वैध म्तदान १,९२,२६०

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) डॉ. राहुल वेदप्रकाश पाटील
१,०४,५८४ 
(वशिसेना)

(२) श्ी. मटोहममद झाईन
२२,७९४

(िंवित बहुजन आघाडी)

(३) श्ी. अली खान मटोईन खान 
२२,७४१

(ऑल इंवडया मजवलस ए –इत्तेहादुल 
मुकसलमीन)

(४) श्ी. सुरेश नाररे
१८,४३१
(अपषि)

(५) श्ी.रविराज देशमुख
१५,५८०

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)
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पाटील, ॲड. शहाजीबापू राजाराम

जनम : २५ ऑक्टोबर, १९५५.

जनम वठकाि : विकमहुद, तालुका सांरटोला, वजलहा सटोलापूर.

वशषिि : बी.एससी., एलएल.बी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती रेखाताई.

अपत्े : एकून २ (एक मुलरा ि एक मुलरी)

व्वसा् : शेती.

पषि : वशिसेना.

म्तदारसांघ : २५३-सांरटोला, वजलहा सटोलापूर.

इ्तर मावह्ती : संस्ापक - िेअरमन, राजषणी शाहु वशषिण प्रसारक मंडळ, विकमहुद; 
अधयषि, तुळजाभिानी महातमा फुले सहकारी सुतवररणी, नाझरे, तालुका 
सांरटोला; सदसय, यशिंत नाररी सहकारी पतसंस्ा, सांरटोला; िेअरमन, 
सांरटोला तालुका शेतकरी सहकारी साखर कारखाना, िाकी-वशिणे; 
उपाधयषि, महाराष्ट्र प्रदेश युिक काँग्ेस कवम्ी; सरवि्णीस, एन.एस.
यु.आय. महाराष्ट्र प्रदेश; सप्ेंबर, २०१९ पासून वशिसेना पषिािे काय्ण; 
१९७६-८० सदसय, मॅपकटो; सदसय, महाराष्ट्र राजय कटोरडिाहु अवभयान 
सवमती; १९९५-९९ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; सदसय, रटोजरार 
हमी यटोजना सवमती; सदसय, आमदार वनिास आहार वयिस्ा सवमती; 



 १४ िी महाराष्ट्र विधानसभा सदसयांिा संवषिपत जीिन पररिय 387

ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड.

छंद : अधयाकतमक िािन

पत्ा : (१) मु.पटो.विकमहूद, तालुका सांरटोला, वजलहा.सटोलापूर  ४१३३०६.

   (२) कषि क्र.३१२ अकाशिाणी आमदार वनिास, मंरिालय जिळ, 
मुंबई-३२.

      मटोबाईल :-  ९०४९३०१०००/ ९०९६१३५८३७.

      ई-मेल :- patil.shahajibapu@gmail.com.

वनवडिूक वनकाल

(२५३ - साांगोला )

एकूि म्तदार २,९४,८९५

एकूि वैध म्तदान २,१५,४६८

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) ॲङ शहाजीबापू राजाराम पाटील
९९,४६४

(वशिसेना) 

(२) डॉ.अवनकेत देशमुख
९८,६९६

(शेतकरी कामरार पषि)

(३) श्ीमती राजश्ीताई  नारने-पा्ील
४,४८४

(अपषि)

(४) श्ी.राजाराम काळेबर
१,९२८

(अपषि)

(५) श्ी. बापूसाहेब ठटोकळे
१,५६८

(अपषि)
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पाटील-वनलांगेकर, श्ी.सांभाजीराव वदलीपराव

जनम : २० जून, १९७७.

जनम वठकाि : सटोलापूर.

वशषिि : कमवश्णअल पायल्., डी.बी.एम.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती प्रेरणा.

अपत्े : एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी).

व्वसा् : शेती.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : २३८-वनलंरा, वजलहा लातूर.

इ्तर मावह्ती : विविध सांसककृवतक काय्णक्रमांिे आयटोजन; आरटोगय तपासणी वशबीरांिे 

आयटोजन; सामुवहक वििाहांिे आयटोजन; ररीब ि हटोतकरु विद्यारयायंना 

शालटोपयटोरी िसतुंिे मटोफत िा्प; लातूर वजलहात इंद्रप्रस् जलभूवम 

अवभयान सुरू केले; वनलंरा ये्े बेरटोजरार मेळावयांिे आयटोजन; 

सी.एम.िषक सपधवेिे आयटोजन; सन २०१०-२०१३ प्रदेशाधयषि, भाजप 

युिा मटोिा्ण; २०१३ पासून सरवि्णीस, महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता 

पषि; २०१३ मधये एन.बी.सी.नयुज मेकस्ण तफके बेस् “पकबलक सपीकर” 

पुरसकाराने सनमावनत; २००४-२००९, २०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र 

विधानसभा; २०१५-२०१६ सवमती प्रमुख, पंिायत राज सवमती; जुलै, 
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२०१६ ते नटोवहेंबर, २०१९ कौशलय विकास ि उद्यटोजकता खातयािे मंरिी; 
ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड.

छंद : िािन, लेखन ि मैदानी खेळ.

परदेश प्रवास : अमेररका, ऑसट्रीया, फ्ानस, ईसरिाइल, साऊ् कटोररया, जम्णनी ि वसंरापूर  
इतयादी देशांिा अभयास दौरा.

पत्ा : (१) अजंठा ्ॉकीज, वनलंरा, वजलहा लातूर- ४१३ ५२१.

   (२) रूप नं. “सुखदा”१००२, िरळीसारर कटो.ऑप. हौ. सटोसाय्ी, 

                 िरळी सी फेस, िरळी, मुंबई.

   दूरधिनी वनिास :- (०२३८४) २४३७८८.

             काया्णलय :- (०२३८२)  २२६९९९.

             मटोबाईल  :-  ९९२२०३६३३३, ७७१५८५८५७८.          

                  ई-मेल :- sambhajipatil77@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(२३८-वनलांगा )

एकूि म्तदार ३,१६,६९०

एकूि वैध म्तदान १,९७,३१८

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. सांभाजीराव वदलीपराव पाटील-
वनलांगेकर

९७,३२४ 
(भारतीय जनता पषि)

(२) श्ी. अशटोकराि पा्ील-वनलंरेकर
६५,१९३

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(३) श्ी. अरविंद भा्मरिे
२९,८१९

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) नटो्ा १,२७२

(५) श्ी राजाराम कांबळे
९०७

(अपषि)
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पाटील, श्ीम्ती सुमन्ताई रावसाहेब आर.आर.
(आबा)

जनम : १ जून, १९६७.

जनम वठकाि : दवहिडी, तालुका तासरांि, वजलहा सांरली.

वशषिि : सातिी.

ज्ा्त भाषा : मराठी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पती कै.रािसाहेब रामराि ऊफ्क आर.आर.(आबा) पा्ील.

अपत्े  :  एकूण ३ (एक मुलरा ि दटोन मुली).

व्वसा् : शेती ि सामावजक काय्ण.

पषि : राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि.

म्तदारसांघ : २८७-तासराि-किठेमहांकाळ, वजलहा सांरली.

इ्तर मावह्ती : सन २०१५ पासून लटोकनेते आर. आर. (आबा) पा्ील यांचया कामािा 
िारसा जपणयािा प्रयतन; सामुवहक वििाह सटोहळयांिे आयटोजन; 
रटोरररीब रूगणांना मदत; आरटोगय तपासणी वशबीरांिे आयटोजन; तासराि 
तालुकयाचया दुष्काळी भाराला पाणी वमळािे यासाठी आग्ही भूवमका; 
तासराि ि किठेमहाकाळ तालुकयांचया सिायंरीण विकासासाठी विशेष 
प्रयतन; मवहला सषिवमकरणासाठी मवहला बित र्ाना सि्णतटोपरी मदत; 
जुलै, २०१५ पासून संिावलका, सिामी रामानंद भारती सहकारी सूतवररणी 
मया्ण., तासराि, वजलहा सांरली; २०१५-२०१९ (पटो.वन.) सदसया, 
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महाराष्ट्र विधानसभा; २०१७-२०१९ सदसया, विनंती अज्ण सवमती; 
ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड.

छंद : िािन ि पाहुणिार.

पत्ा : मु.पटो.अंजनी, तालुका तासराि, वजलहा-सांरली.

   दुरधिनी :- वनिास :- (०२३४६) २६२०६६.

                काया्णलय :- (०२३४६) २४०५००.

                मटोबाईल  :- ८२७५०३१०५५.

वनवडिूक वनकाल

(२८७ -्तासगाव-कवठेमहाांकाळ)

एकूि म्तदार २,९५,०८३

एकूि वैध म्तदान २,०१,२७२

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ीम्ती सुमन्ताई रावसाहेब आर. 
आर. (आबा) पाटील 

१,२८,३७१ 
(राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि)

(२) श्ी. अवजतराि घटोरपडे
६५,८३९

(वशिसेना)

(३) श्ी. शंकर (दादा) माने
२,३२०

(अपषि)

(४) श्ीमती सुमन रािसाहेब 
१,८९५

(अपषि)

(५) नटो्ा १,७४४
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पाडवी, ॲड. के.सी.

जनम : ३ माि्ण, १९५७.

जनम वठकाि : असली, तालुका-अक्राणीमहाल, वजलहा-नंदुरबार.

वशषिि : बी.ए., एलएल.एम.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी, इंग्जी ि आवदिासी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती हेमलता.

अपत्े  : एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी).

व्वसा् : शेती ि िवकली.

पषि : भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस (आय).

म्तदारसांघ : १-अककलकुिा (अनूसूवित जमाती), वजलहा-नंदुरबार.

इ्तर मावह्ती : संस्ापक-अधयषि, अवखल भारतीय आवदिासी विद्या्णी संघ्ना; 
अधयषि, सातपुडा मानि मुकती केंद्र, असली-असतंबा; अधयषि, माता 
मटोररा वशषिण संस्ा, असली या संस्ेमाफ्कत आवदिासी भारात दटोन 
आश्म शाळा, तीन माधयवमक विद्यालये सुरु केली; आवदिासी समाज 
जारृतीसाठी विविध काय्णक्रमांिे आयटोजन; संघ्नातमक काया्णिर भर; 
हटोळी, वदिाळी महटोतसिांिे आयटोजन; िेअरमन, वद वहलवहॅली फूड अँड 
फ्ु् प्रटोसेवसंर कटो.ऑप.सटोसाय्ी, वल. असली, तालुका अक्रणी, वजलहा 
नंदुरबार; १९९० पययंत जनता दलािे काय्ण; १९९१ पासून काँग्ेस पषिािे 
काय्ण; १९९०-१९९५, १९९५-१९९९, १९९९-२००४, २००४-२००९, 
२००९-२०१४, २०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; ऑक्टोबर, 
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२०१९ मधये विधानसभेिर फेरवनिड, जानेिारी, २०२० पासून आवदिासी 
विकास खातयािे मंरिी.

छंद : पया्णिरणािे संरषिण करणे, जंरल लािणे, पया्णिरणाचया सावनधयात वफरणे 
आवण समाजसेिेिी आिड.

पत्ा : (१) मु. असली, पटो. तलाई, तालुका-अक्राणी महाल, वजलहा नंदुरबार.

        (२) २१, वप्रनस्न, कटोलरे् हाऊस शेजारी, वहरानंदानी राड्डनस,  पिई, 
मुंबई :- ४०००७६.

       दूरधिनी :- वनिास :- (०२२) २५७००४९८.

                   काया्णलय :- (०२२) २५७०३०६०.

                    मटोबाईल :- ९८६९२०३०६०, ७५०६२६३०६०.

                     ई-मेल :- padavi.kc@gmail.com

   (३) अ-५, मादाम कामा मार्ण, मंरिालय समटोर, मुंबई:- ४०००३२.

         दूरधिनी :- वनिास :- (०२२) २२८२९५३५, २२०२२२१९.

        काया्णलय :- (०२२) २२८४३६६५, २२०२३१६५.

वनवडिूक वनकाल

(१-अककलकुवा (अनुसूवच्त जमा्ती))

एकूि म्तदार २,७८,८८८

एकूि वैध म्तदान २,००,६२८

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) अॅड. के. सी. पाडवी ८२,७७०
[भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस]

(२) श्ी. आमशा पाडिी ८०,६७४
(वशिसेना)

(३) श्ी. नारेश पाडिी २१,६६४
(अपषि)

(४) अॅड. कैलास िसािे ४,०५५
(आम आदमी पा्णी)

(५) नटो्ा ४,८५७
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पाडवी, श्ी. राजेश उदेवसांग

जनम : ५ मे, १९६९.

जनम वठकाि : सटोमािल बुII, तालुका तळटोदा, वजलहा नंदुरबार.

वशषिि : बी.ए.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी, इंग्जी ि रुजरा्ी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती  वप्रया.

अपत्े : एकूण १ (एक मुलरी).

व्वसा् : नटोकरी.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : २-शहादा (अनुसूवित जमाती), वजलहा नंदुरबार.

इ्तर मावह्ती : महाराष्ट्र पटोवलस दलात पटोवलस वनरीषिक महणून सेिा केली, ३ ऑक्टोबर, 
२०१९ रटोजी सिेचछा सेिावनिृती ; सि. आई कलािती फांऊडेशन 
माफ्कत ररीब ररजू विद्यारयायंना तसेि ररीब रुगणांना सिमोतटोपरी मदत; 
आवदिासींचया सिायंरीण विकासासाठी विशेष प्रयतन; ऑक्टोबर, २०१९ 
मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर वनिड.

छंद : सामावजक काय्ण.

पत्ा : (१) मु. सटोमािल बु।।, पटो. नळरवहाण, तालुका तळटोदा, वजलहा नंदुरबार 
४२५४१३.
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   (२) सी.६/२०;०,३,सेक्र -१८, वसडकटो कॉलनी नयु पनिेल 
४१०२०६.

               मटोबाईल :-  ७६६६१२२२२१ / ८८७९९४७३३०.

              ई-मेल :- pipadvi@gmail.com.

वनवडिूक वनकाल

(२-शहादा (अनुसूवच्त जमा्ती))

एकूि म्तदार ३,२०,५५०

एकूि वैध म्तदान २,१०,३९३

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. राजेश उदेवसांग पाडवी
९४,९३१ 

[भारतीय जनता पषि]

(२) ॲड.पद्ाकर िळिी
८६,९४०

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(३) श्ी.जेलवसंर पािरा
२१,०१३
(अपषि)

(४) श्ी.जयवसंर माळी
४,०६०

(कमयुवनस् पा्णी ऑफ इंवडया- 
माकस्णवसस्)

(५) नटो्ा ३,४४९
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पारवे, श्ी. राजू देवना्

जनम : २२ जानेिारी, १९७२.

जनम वठकाि : वभिापुर, वजलहा-नारपूर.

वशषिि : बी.ए.(भार-२).

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती सुषमा.

अपत्े : एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी).

व्वसा् : वयापार.

पषि : भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस (आय).

म्तदारसांघ : ५१, उमरेड (अनुसूवित जाती), वजलहा-नारपूर .

इ्तर मावह्ती : ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर वनिड.

छंद : िािन.

पत्ा : (१) व्पले ले आऊ्, उमरेड, तालुका-उमरेड, वजलहा-नारपूर.

   (२) रूम नं. ६१७ (अ), आकाशिाणी आमदार वनिास,  
मुंबई -४०००३२.

               मटोबाईल :-  ९६०४०६४४५९.
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वनवडिूक वनकाल

(५१-उमरेड (अनुसूवच्त जा्ती))

एकूि म्तदार २,८४,७६८

एकूि वैध म्तदान १,९७,६५८

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. राजू देवना् पारवे
९१,९६८ 

[भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस]

(२) श्ी. सुधीर लक्मण पारिे
७३,९३९

(भारतीय जनता पषि)

(३) श्ी. संवदप सहदेि मेश्ाम
१८,५६७

(बहुजन समाज पा्णी)

(४) श्ी. रुषिदास बनसटोड 
५,९३१

(िंवित बहुजन आघाडी)

(५) श्ी. मनटोजकुमार बवहनरडे 
१,७९०

(महाराष्ट्र निवनमा्णण सेना)
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पावरा, श्ी. काशीराम वेचान

जनम : १५ एवप्रल, १९६६.

जनम वठकाि : सुळे, तालुका-वशरपूर, वजलहा-धुळे.

वशषिि : पाििी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी, आवदिासी, पािरा ि अवहराणी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती रमताबाई.

अपत्े : एकूण ४ (तीन मुलरे ि एक मुलरी).

व्वसा् : शेती.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : ९-वशरपूर (अनुसूवित जमाती), वजलहा-धुळे.

इ्तर मावह्ती : सरपंि, ग्ामपंिायत, सुळे; सदसय, ककृवष उतपनन बाजार सवमती, वशरपूर; 
सदसय, वजलहा पररषद, धुळे; संिालक, वशरपूर वपपलस कटो. ऑप. बॅक. 
वल.; २००१ पासून उपाधयषि, रुहानी सतसंर, मानि केंद्र, निानरर-
वपंपळनेर, शाखा दवहिद, तालुका वशरपूर; िीज, आरटोगय सुविधा, वपणयािे 
पाणी, रसते, आवदिासी, ररीब माणसांचया उननतीिे काय्ण केले; २००९-
२०१४, २०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; सदसय, उपविधान 
सवमती पंिायत राज सवमती, अनुसूवित जमाती कलयाण सवमती, 
आशिासन सवमती, विमुकत जाती भ्कया जमाती कलयाण सवमती; 
ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड.
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छंद : िािन. 

पत्ा : (१) मु. पटो. सुळे, तालुका वशरपूर, वजलहा धुळे.

   (२) जनक कवहला, रामवसंर नरर,  वशरपूर, वजलहा धुळे -  ४२५४०५.

   दूरधिनी :- काया्णलय (०२५६३) २५५४००/ २५५३००. 

   मटोबाईल :- ९४२१५३४१००/ ९८२०५२७२६८. 

   ई-मेल :- kashirampawara.mla@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(९-वशरपूर (अनुसूवच्त जमा्ती))

एकूि म्तदार ३,२०,८०२

एकूि वैध म्तदान २,१२,०९२

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. काशीराम वेचान पावरा
१,२०,४०३ 

[भारतीय जनता पषि]

(२) डॉ. वजतेंद्र ठाकूर
७१,२२९
(अपषि)

(३) श्ी. रणवजतवसंर पािरा
७,७५४

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(४) नटो्ा ३,८२८

(५) प्रटो. मटोतीलाल सटोनािणे
३,५३४

(िंवित बहुजन आघाडी)
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वपांपळे, श्ी. हरीष मारो्तीआपपा

जनम : १२ नटोवहेंबर, १९७६.

जनम वठकाि : मुवत्णजापुर, वजलहा-अकटोला.

वशषिि : एि.एस.सी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती नुतन.

अपत्े : एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी).

व्वसा् : शेती.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : ३२-मुवत्णजापुर (अनुसूवित जाती), वजलहा-अकटोला.

इ्तर मावह्ती : मुवत्णजापूर तालुकयातील “कमळरंरा” नदीिे सिखिा्णने उतखनन करुन 
तालुकयातील २० मटोठ्ा रािांिी वपणयाचया पाणयािी कायम सिरुपी 
सटोय केली; वजलहा पररषद शाळा, रिमही दत्तक घेिून पूण्ण वडवज्ल 
केली; तालुकयातील ३२ शाळांमधये संरणक वदले; संत रजानन महाराज 
बहुउद्देशीय संस्ेचया माधयमातून अपंराना मदत; रुगणिावहका सेिा सुरु 
केली; आपतकालीन प्क स्ापन केले; २००५-२००८ शहर अधयषि, 
अनुसूवित जाती आघाडी, २०१०-२०१३ अधयषि,  युिा मटोिा्ण, अकटोला 
वजलहा, भारतीय जनता पषि; २००९-२०१४, २०१४-२०१९ सदसय, 
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महाराष्ट्र विधानसभा; २०१०-२०१२, सदसय, अनुसूवित जाती कलयाण 
सवमती; २०१२-२०१४ सदसय, रटोजरार हमी यटोजना सवमती; २०१६-
२०१९ सवमती प्रमुख, अनुसूवित जाती कलयाण सवमती; ऑक्टोबर, 
२०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड.

छंद : कुसती, िृषिारटोपण ि िृषि संिध्णन.

पत्ा : (१) पळसटोळा, पटो. हातरांि, तालुका मुवत्णजापूर, वजलहा अकटोला-        
४४४१०७

   (२) आठिडी बाजार, लककडरंज,तालुका मुवत्णजापुर, वजलहा अकटोला.

   दूरधिनी :- वनिास :- (०७२५६) २४२५५५.

                  काया्णलय :- (०७२५६) २४२५५५.

                  मटोबाईल :- ९४२१८९४७६५.

                  ई-मेल :- mla.harishpimple@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(३२-मुव्त्यजापुर (अनुसूवच्त जा्ती) )

एकूि म्तदार ३,२१,८१७

एकूि वैध म्तदान १,७५,४६९

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. हरीष मारो्तीआपपा वपांपळे
५९,५२७ 

[भारतीय जनता पषि]

(२) श्ीमती प्रवतभा अििर 
५७,६१७

(िंवित बहुजन आघाडी)

(३) श्ी. रविकुमार राठी
४१,१५५

(राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि)

(४) श्ी. राजकुमार नािणे 
८,७६४

(प्रहार जनशकती पा्णी)

(५) श्ी. आवशष बरे  
२,४४५

(अपषि)
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पो्तनीस, श्ी. सांज् गोववांद

जनम : १९ जुलै, १९५५.

जनम वठकाि : बारदेश-रटोिा.

वशषिि : बारािी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी, इंग्जी ि कटोकणी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती सुनयना.

अपत्े : एकूण १ (एक मुलरा).

व्वसा् : सामावजक काय्ण.

पषि : वशिसेना.

म्तदारसांघ : १७५ - कवलना, वजलहा-मुंबई उपनरर.

इ्तर मावह्ती : अवखल भारतीय सुवप्रमटो वक्रके् सपधवेिे आयटोजन; मुंबई सतरािरील आंतर 
शालेय वक्रडा सपधवेत सलर तीन िषवे प्र्म पाररतटोवषक प्रापत; रटोिा ये्ील 
राजयसतरीय एकांवकका नाट्सपधवेत प्र्म पाररतटोवषक प्रापत; लटोकसत्ता ि 
वररणार यांचयाकडून उतककृष्् कला वदगदश्णक प्र्म पुरसकार प्रापत; ररीब 
ररजू विद्यारयायंना शालेय िसतुंिे िा्प; आरटोगय वशवबरांिे आयटोजन; 
कला वदगदश्णक ि अंतर्णत सजाि्कार नाट् वनमा्णता महणून प्रवसधद; 
“रंगया-रंरीलारे, तषिकयार ना्कांिी वनवम्णती केली; िाकटोला ये्ील 
महानररपावलकेचया शाळेतील विद्यारयायंना मटोफत संरणक िा्प केले;  
अनेक ररीब विद्यारयायंना दत्तक घेिून शैषिवणक सटोय केली; ररीब ररजू 
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रुगणांना मदत; कबड्ी प्रवशषिण वशवबरािे आयटोजन; रणेशटोतसि ि दवहहंडी 
उतसिांिे आयटोजन; काररील युधदाचया िेळी जिानांसाठी विक्रमी रकतदान 
वशबीरांिे आयटोजन; ररीब रुगणांना मदत; १९९२-१९९७ वशिसेना 
शाखाप्रमुख; सन २०१४ पासून वशिसेना विभारप्रमुख; १९९७ - २००२ 
ि २००७-२०१२ नररसेिक; २००७-२००८ ि २००९-२०१० अधयषि, 
बेस् सवमती; १९९७-२००० सदसय, स्ापतय सवमती; २०००-२००२ 
सदसय, विधी सवमती, मुंबई महानररपावलका; २०१४-२०१९ सदसय, 
महाराष्ट्र विधानसभा; २०१५ -२०१८ सदसय, वजलहा पया्णिरण सवमती; 
२०१५-२०१७ सदसय, आमदार वनिास वयिस्ा सवमती; २०१७-२०१९ 
सदसय, अलपसंखयांक कलयाण सवमती; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र 
विधानसभेिर फेरवनिड.

छंद : वक्रके्, कॅरम, मराठी ि वहंदी राणी ऐकणे ि ना्क पाहणे.

परदेश प्रवास : वसंरापूर, बँकॉक, दुबई, हाँरकाँर, मलेवशया ि मॉररशस इतयादीं देशांिा  
अभयास दौरा.

पत्ा : (१) २०४/२, ‘मयुरांरण’, िसुधा हौवसंर कॉलनी, अल्टो, सांताक्रुझ,      
पणजी,  रटोिा- ४०३  २०२. 

   (२) जी/१, पुष्पमंरल अपा््डमें्, राजेंद्र कांबळे मार्ण, यशिंत नरर,  

         िाकटोला,  सातांक्रुझ (पूि्ण), मुंबई -  ४०० ०५५.

            मटोबाईल    :-  ९३२२३३८६२३.

           ई-मेल :- sanjaypotnis1@gmail.com
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वनवडिूक वनकाल

(१७५ - कवलना )

एकूि म्तदार २,३७,६५५

एकूि वैध म्तदान १,१८,५८१

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. सांज् गोववांद पो्तनीस
४३,३१९

[वशिसेना]

(२) जॉज्ण अरिाहम
३८,३८८

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(३) श्ी. संजय तुरडे
२२,४०५

(महाराष्ट्र निवनमा्णण सेना)

(४) नटो्ा ३,०१२

(५) श्ीमती मवनषा जाधि
२,९७९

(िंवित बहुजन आघाडी)
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प्रभू, श्ी. सुवनल वामन

जनम : ११ जुलै, १९६९.

जनम वठकाि : मुंबई.

वशषिि : अकरािी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती सायली.

अपत्े : एकूण १ (एक मुलरा).

व्वसा् : सामाजीक काय्ण.

पषि : वशिसेना.

म्तदारसांघ : १५९-वदंडटोशी, वजलहा-मुंबई उपनरर.

इ्तर मावह्ती : संस्ापक, मातटोश्ी संरणक प्रवशषिण केंद्र, रटोरेराि; संिालक, आरे 
भासकर कलब, रटोरेराि (पूि्ण); उपाधयषि, एकलवय एजयुकेशन ट्रस्, 
रटोरेराि, मुंबई; उपाधयषि, संवदपनी विद्या वनकेतन, मालाड (पूि्ण), 
मुंबई; सदसय, मुंबई महानरर प्रदेश विकास प्राधीकरण; बीड वजलहा 
संपक्क प्रमुख, वशिसेना; १९९७ - २०१४ नररसेिक, २००४ अधयषि, 
स्ायी सवमती, २००५-२०११ सभारृह नेता ि २०१२-२०१४ महापौर, 
मुंबई महानररपावलका, या काळात संयुकत महाराष्ट्रांिे दश्णन घडविणारे 
ऐवतहावसक संग्हालय उभे केले; महानररपावलकेतील उललेखनीय 
काया्णबद्दल प्रजा फाऊंडेशनचया “उतककृष्् नररसेिक” पुरसकाराने 
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सनमावनत; मुंबई महानररपावलका सभारृह पवहला “उतककृष्् िकता” 
पुरसकाराने सनमानीत; सन २०१८ मधये लटोकमत समुहाकडून “उतककृष्् 
निटोवदत आमदार” पुरसकाराने सनमानीत; िॉवशंग्न  ये्ील फॉरेन पॉवलसी 
वनयतकावलकाने प्रवसधद केलेलया जरभरातील ५०० नामांवकत वयकतींमधये 
१६ िा क्रमांक वमळाला; २०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; 
विधीमंडळ वशिसेना पषिािे मुखय प्रतटोद; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र 
विधानसभेिर फेरवनिड.

छंद : िािन ि संरीत, सामावजक ि सांसककृवतक काया्णत विशेष रुवि.

पत्ा : ६०३ अवभषेक, ‘बी’ विंर, यशटोधाम मार्ण, रटोरेराि (पूि्ण), मुंबई - 
४०००६३.

        दूरधिनी :- (०२२) २९२७७०७४, २९२७७०८४.

        मटोबाईल :- ९८२०७०२७७७.

        ई-मेल :- spofficemail@yahoo.com

वनवडिूक वनकाल

(१५९-वदांडोशी )

एकूि म्तदार २,८१,६८४

एकूि वैध म्तदान १,५६,२३६

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. सुवनल वामन प्रभू
८२,२०३

[वशिसेना]

(२) श्ीमती विद्या िवहाण
३७,६९२

(राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि)

(३) श्ी. अरुण सुिवे
२५,८५४

(महाराष्ट्र निवनमा्णण सेना)

(४) श्ी. वसधदा््ण काकडे
३,३२६

(िंवित बहुजन आघाडी)

(५) नटो्ा ३,२६६
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फडिवीस, श्ी. देवेंद्र गांगाधरराव

जनम : २२ जुलै, १९७०.

जनम वठकाि : नारपूर.

वशषिि : एलएल.बी. (नारपूर विद्यापीठ तृतीय मेरर्), एम.बी.ए., वडपलटोमा इन 
प्रटोजेक् मॅनेजमें्, डी.एस.ई. बवल्णन, जम्णनी ये्ून उत्तीण्ण.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती अमृता.

अपत्े : एकूण १ (एक मुलरी).

व्वसा् : सामावजक काय्ण.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : ५२ - नारपूर (दवषिण-पकशिम), वजलहा-नारपूर.

इ्तर मावह्ती : काय्णकारी सदसय, रामभाऊ महाळरी प्रबटोवधनी (युनाय्ेड  नेशनस द्ारा 
मानयता प्रापत संस्ा); उपाधयषि, वद सेंट्रल वहंदू वमवल्री एजयुकेशन 
सटोसाय्ी, नावशक (भटोसला वमवल्री सकूल); उपाधयषि, राष्ट्रीय 
अपंर कलयाण संस्ा; अधयषि, सि. आबाजी ्त्ते अनुसंधान संस्ानिे 
नॅशनल कॅनसर इकनस्ट्ु्, नारपूर; अधयषि, नारपूर वजलहा बासके् बॉल 
संघ्ना; अवखल भारतीय विद्या्णी पररषदेिे काय्ण; राष्ट्रीय सियंसेिक 
संघािे सियंसेिक; विविध उपक्रमात सहभार; १९८९ िॉड्ड अधयषि, 



408 १४ िी महाराष्ट्र विधानसभा सदसयांिा संवषिपत जीिन पररिय

भारतीय जनता पषि, धरमपेठ िॉड्ड, नारपूर; १९९० प्रवसद्धी प्रमुख, भाजप, 
नारपूर (पकशिम); १९९२-९५ अधयषि, भाजप युिा मटोिा्ण, नारपूर 
शहर; १९९५-२००४ उपाधयषि, महाराष्ट्र प्रदेश, भारतीय जनता युिा 
मािा्ण; २००४-२००९, २००९-२०१४ राष्ट्रीय उपाधयषि, भारतीय जनता 
युिा मटोिा्ण; २००९ भाजप विदभ्ण वनिडणूक प्रमुख, २०१० महामंरिी, 
२०१२-२०१४  प्रदेशाधयषि, महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पषि; गलटोबल 
पाल्णमें् या आंतरराष्ट्रीय वयासपीठािर भारतािे प्रवतवनधीति केले; प्र्म 
भारतीय लटोकप्रवतवनधी; उपाधयषि, गलटोबल पाल्णमें् फटोरम, हाबीतात; 
१९९२ ि १९९७ सदसय ि १९९७ मधये महापौर, महानररपावलका, 
नारपूर; १९९८ मेअर इन कौकनसल पद्धती अंतर्णत महाराष्ट्रातील प्र्म 
महापौर महणून वनिड; १९९९-२००४, २००४-२००९, २००९-२०१४, 
२०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; सदसय, विधानमंडळ वनयम 
सवमती, साि्णजवनक उपक्रम सवमती, विनंती अज्ण सवमती, रृहवनमा्णण ि 
नररविकास स्ायी सवमती; सदसय, महाराष्ट्र जीिन प्रावधकरण सवमती; 
सदसय, काय्णकारी पररषद डॉ. पंजाबराि देशमुख ककृषी विद्यापीठ; ओ.बी.
सी. नॉन वक्रमीलेअर प्रमाणपरिािी उतपनन मया्णदा िाढविणयासाठी यशसिी 
प्रयतन; अधयषि, वनती आयटोर, शेती विषयक उचिावधकार सवमती, भारत 
सरकार; राष्ट्रकुल संसदीय मंडळ महाराष्ट्र शाखेचयाितीने सन २००३ 
या िषा्णिा महाराष्ट्र विधानसभेतील “उतककृष्् संसदप्ु” पुरसकार प्रापत; 
‘उतककृष्् िकता’ महणून राष्ट्रीय पुरसकार प्रापत; रटो्री कलबिा “मटोस् 
िॅलेंवजंर यु् ॲिाड्ड” प्रापत; वहंदू लॉ विषयात नारपूर विद्यापीठािा “बी.
के.बटोस ॲिॉड्ड” प्रापत; प्रमटोदजी महाजन यांचया समरणा््ण वदला जाणारा 
मुकत िंद पुणे या संस्ेतफके “उतककृष्् संसदपट्टू” पुरसकार, प्रकाश जटोशी 
यांचया समरणा््ण वदलया जाणाऱया राजयटोरी नेता पुरसकाराने सनमानीत; 
राजय ि राष्ट्रीय सतरािरील अनेक पुरसकारांनी सनमानीत; यशदा पुणे ये्े 
अब्णन फायनाकनसंर  विषयािर वयाखयाने वदली; ३१ ऑक्टोबर, २०१४ 
ते २१ नटोवहेंबर, २०१९ महाराष्ट्र राजयािे मुखयमंरिी; २२ नटोवहेंबर, ते २७ 
नटोवहेंबर, २०१९ दुसऱयांदा मुखयमंरिी, महाराष्ट्र राजय; ऑक्टोबर, २०१९ 
मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड; वडसेंबर, २०१९ पासून महाराष्ट्र 
विधानसभेिे विरटोधी पषि नेते.
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परदेश प्रवास : हटोनुलूलू ये्े आंतरराष्ट्रीय पया्णिरण पररषदेत सहभार; अमेररका ये्ील 
“नॅशनल कौकनसल ऑफ स्े् लेवजसलेिर” पररषदेत वनमंवरित ि सहभारी; 
कसितझरलयंड ये्ील डावहटोसमधये युनेसकटो द्ारा आयटोवजत “आपत्ती 
वयिस्ापन पररषदेत “वडझास्र वमव्रेशन अँड मॅनेजमें् इन इंवडया” 
हे प्रेझें्ेशन सादर केले; िीन ये्ील वबवजंरमधये गलटोबल इनिायर्में्ल 
िेंज काँग्ेसमधये ‘नॅिरल वडझॉस्स्ण वमव्रेशन इशुज ऑन इकॉलॉवजकल 
अँड सटोशल ररसक” हे प्रेझें्ेशन सादर केले;  डेनमाक्क मधील कॉपेन हेरन 
ये्े “ॲसेम” द्ारा आयटोवजत वम्ींर ऑफ यंर पॉवलव्कल वलडस्ण फ्ॅाम 
एवशया ॲड युरटोप” यामधये सहभारी;  अमेररकेतील इस्-िेस् सें्रद्ारा 
आयटोवजत नयू जनरेशन सेवमनारमधये “एनजणी सेकयुरर्ी इशयुज इन 
इंवडया” हे प्रेझें्ेशन सादर केले; राष््कूल संसदीय मंडळाचया उचिसतरीय 
वशष््मंडळात ऑसट्रेवलया, नयुवझलँड ि वसंरापूर इतयादी देशातील विविध 
विवधमंडळांिा अभयास दौरा. 

लेखन व प्रकाशन    : विधानमंडळ सदसयांना अ््णसंकलप समजून घेणे सुलभ वहािे यासाठी 
उपयुकत असणारे पुसतक “अ््णसंकलप महणजे नेमके काय, २००५” 
या पुसतकािे लेखन ि प्रकाशन; २०१० मधये या पुसतकाचया दुसऱया 
आिृत्तीिे प्रकाशन; माि्ण सन २०२० मधये “अ््णसंकलप सटोपया भाषेत” 
पुसतकािे लेखन ि प्रकाशन.

छंद : िािन, संरीत, वक्रके् ि कविता लेखन.

पत्ा : (१) २७६, वरिकटोणी पाक्क, धरमपेठ, नारपूर - ४४० ०१०.

    दूरधिनी :- वनिास ि काया्णलय (०७१२) २५३३४४६.

            मटोबाईल :- ९३७३१०७८८१.

            ई-मेल :- lopvidhansabha@gmail.com

   (२) “सारर, नारायण दाभटोळकर मार्ण, मलबार वहल, मुंबई - 
४००००६.

   दूरधिनी :- वनिास   :- (०२२) २३६१०००९.

              काया्णलय :- (०२२) २२०२३५५३.
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वनवडिूक वनकाल

(५२ – नागपूर, दवषिि-पशशचम )

एकूि म्तदार ३,८४,३५५

एकूि वैध म्तदान १,९२,११८

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. देवेंद्र गांगाधरराव फडिवीस
१,०९,२३७

[भारतीय जनता पषि]

(२) अॅड. आवशष देशमुख
५९,८९३

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(३) श्ी. रविंद्र शेंडे
८,८२१

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) श्ी. वििेक डहाके
७,६४६

(बहुजन समाज पा्णी)

(५) नटो्ा ३,०६४
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फराांदे, प्रा. देव्ानी सुहास

जनम : ५ मे, १९६६.

जनम वठकाि : िालम, तालुका-विसनरर, वजलहा-मेहसाना (रुजरात).

वशषिि : एम.एससी. (मायक्रटोबायटोलॉजी). 

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी, इंग्जी ि रुजरा्ी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पती प्रा. सुहास रामिंद्र फरांदे.

अपत्े :  एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी).

व्वसा् : अधयापन.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : १२४-नावशक-मधय, वजलहा नावशक.

इ्तर मावह्ती : प्राधयावपका, बी. फाम्णसी महाविद्यालय, नावशक; संस्ावपका-अधयषिा, 
िुमन फटोरम, दुरा्ण मवहला बहुउद्देशीय संस्ा, नावशक, या संस्ेद्ारे 
मवहलांचया सषिमीकरणासाठी नावशक शहरातील मवहलांिे बितर् तयार 
करुन तयांना विविध रटोजराराचया संधी वमळिून वदलया; महाविद्यालयात 
जनरल सेक्रे्री महणून काय्ण;  २००४ - २०१३ सविि, महाराष्ट्र प्रदेश 
मवहला आघाडी, भारतीय जनता पषि; १९९७ - २०१४ या काळात 
तीन िेळा नररसेविका, २००९ - २०१२ उपमहापौर, महानररपावलका, 
नावशक; “आदश्ण नररसेविका” ि “कत्णवयदषि नररसेविका” पुरसकाराने 
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सनमावनत; महातमा फुले विकास संस्ा, नावशक तफके “वदवय जयटोती” 
पुरसकाराने सनमावनत; २०१४-२०१९ सदसया, महाराष्ट्र विधानसभा; 
सदसया, इतर मारासिर्ण सवमती, उपविधान सवमती, अंदाज सवमती; 
वडसेंबर, २०१५ ते माि्ण, २०१६ तावलका अधयषिा; महाराष्ट्र विधानसभा. 
ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड.

छंद : िािन, निीन रटोष््ी जाणून घेणे, लटोकांचया समसयांिे वनरसन करणे ि 
राणी ऐकणे.

पत्ा : अवजंकयतारा, िटोपडा इस्े्, कलानरर,रंरापुर रटोड, नावशक - ४२२००१.

     दूरधिनी : वनिास - (०२५३) २५७९६९५.

      मटोबाईल :- ९४२२७७०४५६.

      ई-मेल :- devnasik2@gmail.com.

वनवडिूक वनकाल

(१२४-नावशक-मध् )

एकूि म्तदार ३,१९,५६६

एकूि वैध म्तदान १,५५,३११

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) प्रा. देव्ानी सुहास फराांदे
७३,४६० 

[भारतीय जनता पषि]

(२) श्ीमती हेमलता पा्ील
४५,०६२

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(३) श्ी. वनतीन भटोसले
 २२,१४०

(महाराष्ट्र निवनमा्णण सेना)

(४) श्ी. संजय साबळे
९,१६३

(िंवित बहुजन आघाडी)

(५) नटो्ा २,४९३
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फा्तफफेकर, श्ी. प्रकाश वैकुंठ

जनम : २४ ऑक्टोबर, १९५८.

जनम वठकाि : िेंबूर, वजलहा-मुंबई.

वशषिि : एस.एस.सी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी, इंग्जी ि कटोकणी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती सटोवनया.

अपत्े : एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी).

व्वसा् : उद्यटोर.

पषि : वशिसेना.

म्तदारसांघ : १७३-िेंबूर, वजलहा-मुंबई.

इ्तर मावह्ती : १९९९-२०११ संस्ापक-अधयषि, श्ी. साई ज्ान मंवदर विद्यालय; 
२००४-२००९ संस्ापक-अधयषि, श्ी. साई िॅरर्ेबल ट्रस्; २०१० 
संस्ापक, िेंबूर वस्ीझनस िेलफेअर असटोवसएशन, या संस्ेमाफ्कत “िेंबूर 
फेकस्वहल” िे आयटोजन; आरटोगय तपासणी वशबीरांिे आयटोजन; २००७-
२०१२ विशेष काय्णकारी अवधकारी; १९८२-१९९२ उपशाखाप्रमुख; 
१९८३-१९९२ अधयषि, ररषिािालक सेना; २००६ उपविभार प्रमुख; 
२०१४ िेंबूर विभार संघ्क, वशिसेना; २००७-२०१२ नररसेिक, 
२००७-२०१२ सदसय, स्ापतय सवमती; २००९-२०१२ सदसय, सुधार 
सवमती; २००९-२०१० सभापती, आरटोगय सवमती, मुंबई महानररपावलका; 
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२०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; सदसय, आशिासन सवमती; 
ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड.

परदेश प्रवास : वमडल ईस् युरटोपिा अभयास दौरा.

छंद : धावम्णक ि वनसर्णरमय स्ळांिे पय्ण्न, विविध प्रकारिे संरीत ऐकणे.

पत्ा : पलॉ् नं. ५३३-४ ‘आपला’ ि ५३३ -अ, साई प्रकाश, पवहला मजला, 
१२ िा रसता, िेंबूर, मुंबई - ४०००७१

   दूरधिनी : वनिास - (०२२) २५२१७११५.

   मटोबाईल :- ९८३३१६९००९.

   ई-मेल :- prakash.phatapekar@gmail.com

                mla.chembur@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(१७३-चेंबूर )

एकूि म्तदार २,५३,९०१

एकूि वैध म्तदान १,३२,६५४

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. प्रकाश वैकुंठ फा्तफफेकर
५३,२६४ 

[वशिसेना]

(२) श्ी. िंद्रकांत हंडटोरे
३४,२४६

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(३) श्ी. राजेंद्र माहुलकर 
२३,१७८

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) श्ी. कण्ण डुिंबले
१४,४०४

(महाराष्ट्र निवनमा्णण सेना)

(५) नटो्ा ३,५७८
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फुंडकर, श्ी. आकाश पाांडुरांग 

जनम : ५ फेरिुिारी, १९८३.

जनम वठकाि : खामराि, वजलहा-बुलढाणा.

वशषिि : बी.कॉम., एलएल.बी., डी.एम.जे.अँड एफ.एस.,डी.एि.आर.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििाहीत, पतनी श्ीमती सनेहा.

अपत्े : एकूण १ (एक मुलरी).

व्वसा् : शेती ि वयापार.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : २६-खामराि, वजलहा-बुलढाणा.

इ्तर मावह्ती : अधयषि, श्ी. विठ्ठल रुककमणी संस्ान, अ्ाली; अधयषि, श्ी. तानाजी 
वक्रडा ि वयायाम प्रसारक मंडळ, खामराि; उपाधयषि, िसुंधरा बहुउद्देशीय 
सामावजक संस्ा; सदसय, दषिता सवमती; सदसय, बॉमबे आ््ड सटोसाय्ी, 
मुंबई; २००१-२००३ नरर वजलहा मंरिी; २००३-२००८ वजलहा अधयषि, 
अवखल भारतीय विद्या्णी पररषद; २००८-२०११ प्रदेश सविि ि २०११ 
पासून प्रदेश उपाधयषि, युिा मटोिा्ण, भारतीय जनता पषि; राष्ट्रीय सियंसेिक 
संघािे काय्ण; २०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; सदसय, 
अंदाज सवमती, साि्णजवनक उपक्रम सवमती; ऑक्टोबर, २०१९ मधये 
महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड.
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छंद : लटोकसंग्ह ि तयांचया समसयांिे वनराकरण करणे.

पत्ा : ‘िसुंधरा’, माधि नरर, जलंब रटोड, खामराि वजलहा- बुलढाणा-  
४४४ ३०३.

       दूरधिनी :- वनिास - (०७२६३) २५५२२२.

        काया्णलय :- (०७२६३) २५९२२२.

       मटोबाईल :- ९९२१९९३१११.

       ई-मेल :- advakash@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(२६-खामगाव )

एकूि म्तदार २,८०,४३६

एकूि वैध म्तदान १,९८,१७१

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. आकाश पाांडुरांग फुंडकर
९०,७५७

[भारतीय जनता पषि]

(२) श्ी. ज्ानेशिर पा्ील 
७३,७८९

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(३) श्ी. शरद िस्कर 
२५,९५७

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) नटो्ा १,८७३

(५) अॅड. वदलीप भरत
१,४२४

(बहुजन समाज पा्णी)
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बनकर, श्ी. वदलीपराव शांकरराव

जनम : २६ जुलै, १९६४.

जनम वठकाि : वपंपळराि बसिंत, ताळुका-वनफाड, वजलहा-नावशक.

वशषिि : बी.कॉम.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती. मंदावकनी

अपत्े : एकून ३ (दटोन मुलरे ि एक मुलरी)

व्वसा् : शेती ि उद्यटोर.

पषि : राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि.

म्तदारसांघ : १२१-वनफाड, वजलहा नावशक

इ्तर मावह्ती : सन १९९८ पासून अधयषि, वभमाशंकर ग्ामटोदय वशषिण संस्ा, वपंपळराि 
बसिंत; सदसय, ग्ामपंिायत, वपंपळराि बसिंत; संस्ापक, वदलीपराि 
बनकर कला,वक्रडा ि संसककृवतक मंडळ, वनफाड; २००९ संस्ापक – 
िेअरमन, विघनहता्ण पाणी िा्प सहकारी संस्ा वल., वपपळराि बसिंत; 
२००० संिालक, अप्णण रकतपेढी नावशक; २००६ संिालक, साखळी 
महसटोबा पाणीिा्प सहकारी संस्ा मया्ण.; २०००पासून सभापती, शरदिंद्र 
पिार ककृषी उतपनन बाजार सवमती, वपंपळराि बसिंत; सन २००२ पासून 
संिालक, २००३-२००४ िेअरमन, नावशक वजलहा मधयितणी सहकारी 
बँक, वल.; सन १९९७ पासून संस्ापक, सि.अशटोकराि बनकर नाररी 
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सहकारी पतसंस्ा, वपंपळराि बसिंत; २००४ पासून संस्ापक - 
सललारार, सपतश्ृंरी मवहला ग्ामीण वबरर शेती सहकारी पतसंस्ा, 
मया्ण.; सन १९९९ पासून सदसय, महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि; 
सन २००३ मधये निी वदलली ये्े “सहकार रतन” ि एकसलनस इन 
कटोॲपरेशन पुरसकाराने सनमावनत; सन २००४ मधये दैवनक राजि् ि 
दैवनक रुलजार यांिा “आदश्ण राजकारणी” पुरसकार प्रापत; नावशक ये्ील 
जाणीि सांसककृवतक अवभयान संस्ेतफके जाणीि पुरसकाराने सनमावनत; 
सन २०१५ मधये वद वमवडया रूट्स ि वमवडया विंर यांचया संकलपनेतून 
इंडटोवफल इंडसट्रीज, पुणे वजलहा मधयितणी सहकारी बँक  ि भारती विद्यापीठ 
यांचया प्रयटोजनातून पुणे महानररपावलका यांचया सहयटोराने ककृषी सनमान 
पुरसकारने सनमावनत; सन २०१७ मधये नावशक नयुज मधये नावशक रतन 
पुरसकाराने सनमावनत; महाराष्ट्र राजय ककृषी उतपनन बाजार सवमती संघातफके 
सन २०१७ मधये कै. िसंतदादा पा्ील समृती पुरसकाराने सनमावनत; सन 
२००४-२००९ सदसय, महाराष्ट्र विधान सभा; ऑक्टोबर, २०१९ मधये 
विधान सभेिर फेरवनिड.

परदेश प्रवास : मलेवशया, हाँरकाँर ि दवषिण आवफ्का इतयादी देशांिा अभयास दौरा.

छंद : शेती करणे.

पत्ा : (१)  वशिाजीनरर, वपंपळराि बसिंत, तालुका वनकाड, वजलहा नावशक. 

          दूरधिनी : (०२५५०) २५०६३२.

   (२)   सि. अशटोकराि बनकर नाररी सहकारी पतसंस्ा मया्ण.  
वपंपळराि बसिंत तालुका वनफाड, वजलहा नावशक. 

    दूरधिनी : (०२५५०) २५१८३२, २५१९३२.

   फॅकस : (०२५५०) २५२६३२.

    मटोबाईल : ९८२३०११६३२,   ९९७०४३०७५६.

    ई - मेल : dilipbankar@gmail.com.

                   diliprobankar.com.
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वनवडिूक वनकाल

(१२१-वनफाड )

एकूि म्तदार २,७१,८०२

एकूि वैध म्तदान २,०४,२६२

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. वदलीपराव शांकरराव बनकर
९६,३५४ 

[राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि]

(२) श्ी. अवनल कदम
७८,६८६

(वशिसेना)

(३) श्ी. यतीन कदम
२४,०४६

(बहुजन विकास आघाडी)

(४) श्ी. संतटोष अवहरराि
२,६६७

(िंवित बहुजन आघाडी)

(५) नटो्ा १,२२१
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बनसोडे, श्ी. अणिा दादू

जनम : ४ मे, १९६८.

जनम वठकाि : मटोहटोळ, वजलहा सटोलापूर.

वशषिि : एि.एस.सी, आय.्ी.आय.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती वप्रया.

अपत्े : एकूण ३ (एक मुलरा ि दटोन मुली).

व्वसा् : बांधकाम वयािसावयक.

पषि : राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि.

म्तदारसांघ : २०६-वपंपरी (अनुसूवित जाती), वजलहा पुणे.

इ्तर मावह्ती : वपंपरी- विंििड मधील अनेक सामावजक संस्ांशी वनक्िा संबंध; सन 
१९९७-२००२, २००२-२००७, नररसेिक ि १९९७-२००२ अधयषि, 
स्ायी सवमती, वपंपरी विंििड महानररपावलका; २००९-२०१४, सदसय, 
महाराष्ट्र विधानसभा; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर 
फेरवनिड.

पत्ा : काकडे रेवसडेनसी, पलॅ् नं.२३,  विंििड स्ेशन, पुणे- ४११०१९. 

   दूरधिनी :- काया्णलय - ९८२२०६०५३७.            
मटोबाईल :- ९८२२०६०५१७.

   ई-मेल : anna.bansode@gmail.com.
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वनवडिूक वनकाल

(२०६-वपांपरी (अनुसूवच्त जा्ती ))

एकूि म्तदार ३,५३,६८८

एकूि वैध म्तदान १,७७,५९५

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. अणिा दादू बनसोडे
८६,९८५

[राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि]

(२) ॲङ रौतम िाबुकसिार
६७,१७७

(वशिसेना)

(३) श्ी. प्रविण रायकिाड
१३,६८१

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) नटो्ा ३,२४६

(५) श्ी. धनराज रायकिाड
१,२१३

(बहुजन समाज पा्णी)
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बनसोडे, श्ी.सांज् बाबुराव

जनम : १ जुलै, १९७३

जनम वठकाि : लातुर.

वशषिि : एि.एस.सी (सायनस).

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत,  पतनी श्ीमती वशलपा.

अपत्े : एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी).

व्वसा् : शेती.

पषि : राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि.

म्तदारसांघ : २३७-उदरीर (अनुसूवित जाती), वजलहा-लातूर.

इ्तर मावह्ती : सन १९९२ पासून विद्या्णी िळिळीत सहभार; १९९३ मराठिाडा 
विद्यापीठ नामांतर आंदटोलनात सक्रीय सहभार; सांसककृतीक ि सावहतयीक 
काया्णत सहभार; २००४  सदसय, महाराष्ट्र राजय वनयटोजन मंडळ; १९९४ 
युिक काँग्ेस उपाधयषि; १९९९  पासून राष्ट्रिादी काँग्ेस पषिािे काय्ण;  
२००४ वजलहाधयषि, राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि; २००६ पासून सरवि्णीस, 
महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रिादी काँग्ेसपषि; २०१४ लातूर आयकॉन पुरसकार 
प्रापत; जैन समाज भूषण पुरसकाराने सनमावनत; ऑक्टोबर, २०१९ मधये 
महाराष्ट्र विधानसभेिर वनिड; जानेिारी, २०१९ पासून सामावजक नयाय, 
साि्णजवनक बांधकाम (साि्णजवनक उपक्रम), रटोजरार हमी यटोजना 
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पया्णिरण. पाणीपुरिठा सिचछत्ता, भुकंप पुन्णिसन ि संसदीय काय्ण 
खातयािे राजयमंरिी. 

छंद :  िािन, संरीत ि वक्रके्.

पत्ा : डॉ. धनिंतरी कॉलनी, अंबाजटोराईरटोड, रेलिे उड्ाण पुला जिळ, लातूर, 
वजलहा लातूर.

   दूरधिनी    :- (०२२) २३६१६०४५ / (०२२) २३६११२९८.

   मटोबाईल    :- ९४२२६१०९००.

   ई-मेल :- sanjaybansode12345@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(२३७ - उदगीर (अनूसूवच्त जा्ती ))

एकूि म्तदार २,९९,१३९

एकूि वैध म्तदान १,७९,६६२

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. सांज् बाबुराव बनसोडे
९६,३६६

[राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि]

(२) श्ी. अवनल कांबळे
७५,७८७

(भारतीय जनता पषि)

(३) श्ी. अतुल ढािारे
२,५९९

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) नटो्ा १,०९७

(५) श्ी. कावशना् काळे
९६३

(बहुजन समाज पा्णी)
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बांब, श्ी. प्रशाां्त बनसीलाल

जनम : १८ जानेिारी, १९७१.

जनम वठकाि : लासूर, तालुका रंरापूर, वजलहा औरंराबाद.

वशषिि : बी.कॉम., एम.बी.ए.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी, इंग्जी, मारिाडी ि रुजराती.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती मवनषा.

अपत्े : एकूण २ (दटोन मुली).

व्वसा् : वयापार.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : १११-रंरापूर, वजलहा-औरंराबाद.

इ्तर मावह्ती : सन २००३ मधये लासूर ये्े वशषिणािा अवधकार मार्णदश्णन काय्णशाळेिे 
आयटोजन; मवहला बित र् मेळािा, युिक मेळािा, रटोजरार-
सियंरटोजरार मेळावयांिे आयटोजन; राजयातील बेरटोजरार सेिा संस्ाना 
मार्णदश्णन; तटोट्ात रेलेला रंरापूर सहकारी साखर कारखाना पूि्णित सुरु 
करणयासाठी विशेष प्रयतन; सन २०१८ पासून अधयषि, रंरापूर सहकारी 
साखर कारखाना, वल., रंरापूर; २०००-२००५ सदसय, भारतीय जनता 
पषि; २०००-२००५ उपसरपंि, ग्ामपंिायत, लासूर स्ेशन; २००२-
२००७ सदसय ि सभापती, बांधकाम सवमती, वजलहा पररषद, औरंराबाद; 
२००९-२०१४, २०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; २००९-
२०१३ सदसय, अनुसूवित जमाती कलयाण सवमती; २०१५-२०१९ 
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सदसय, रटोजरार हमी यटोजना सवमती; सललारार-संिालक, महाराष्ट्र 
राजय सुरषिा रषिक मंडळ; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर 
फेरवनिड. 

छंद : िािन, भाषण, युिक मेळािे, शेतकरी मेळािे, मवहला मेळािे, दारुमुकती 
बाबत जनजारृती अवभयान.

पत्ा : (१) मु. पटो. लासुर स्ेशन, तालुका रंरापुर, वजलहा औरंराबाद, (संभाजी 
नरर).

       दूरधिनी :- वनिास - (२३४३ ३२४१३०५. 

        मटोबाईल :- ९७६५६७८९१०.

       ई-मेल :- prashantbumb111@gmail.com

   (२) पलॉ् नं.३-बी, छाबडा वबकलडिंर, रुरुद्ारा समटोर, 

   वसंधी कॉलनी, मोंढा नाका,  जालना रटोड, औरंराबाद.

   दूरधिनी : काया्णलय - (०२४०) २३३३४३५, २३४३५३५.

वनवडिूक वनकाल

(१११-गांगापूर )

एकूि म्तदार ३,१५,५५३

एकूि वैध म्तदान २,०३,४८३

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. प्रशाां्त बनसीलाल बांब
१,०७,१९३

(भारतीय जनता पषि)

(२) श्ी. संतटोष माने-पा्ील
७२,२२२

(राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि)

(३) श्ी. अंकुश कलिाणी
१५,९५१

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) श्ी. अचछेलाल यादि
१,४४५

(बहुजन समाजिादी पषि)

(५) नटो्ा १,४९१
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बागडे, श्ी. हररभाऊ वकसनराव

जनम : १७ ऑरस्, १९४५.

जनम वठकाि : वित्ते-वपंपळराि, वजलहा - औरंराबाद.

वशषिि : दहािी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती द्ारका.

अपत्े : एकूण २ (दटोन मुली).

व्वसा् : शेती.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : १०६ - फुलंरिी, वजलहा - औरंराबाद.

इ्तर मावह्ती : संस्ापक-सदसय ि १९८५ पासून अधयषि, पंवडत दीनदयाळ उपाधयाय 
वशषिण संस्ा, िरुड; या संस्ेचयाितीने ग्ामीण भारात शाळा महाविद्यालय 
सुरु केले; १९७२-७३ चया दुष्काळात राष्ट्रीय सियंसेिक संघाचया 
दुष्काळ विमटोिन सवमतीिे प्रमुख काय्णिाह; खडी केंद्र ि रटोजरार हमी 
यटोजनेिरील मजुरांना सटोयी सिलती वमळिून देणयािा प्रयतन; औरंराबाद 
वजलह्ातील ७०० जनािरांसाठी विदभा्णतील बुलढाणा वजलह्ात छािणया 
उभया केलया; रणेशटोतसिाचया माधयमातून समाज प्रबटोधनािे प्रयतन; 
संस्ापक, छरिपती संभाजी राजे ग्ामीण वबरर शेती सहकारी पतसंस्ा 
मया्ण., वित्तेवपंपळराि; १९७४ संस्ापक, दुध उतपादक सहकरी संस्ा, 
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वित्तेवपंपळराि; २०११ पासून िेअरमन, औरंराबाद वजलहा दुध उतपादक 
संघ; या संस्ेस आय.एस.ओ. प्रमाणपरि वमळिून वदले; तसेि महाराष्ट्र 
शासनाचया उतककृष्् काम करणाऱया सहकारी संस्ेस वदला जाणाऱया सन 
२०१४ चया “सहकार भूषण” पुरसकाराने संघास रौरविले; संिालक, 
महाराष्ट्र राजय दुध महासंघ (महानंदा) मुंबई; २००१ संस्ापक, छरिपती 
संभाजी राजे सहकारी साखर कारखाना वल., वित्तेवपंपळराि; १९८५ 
संस्ापक, संिालक, उपाधयषि ि िेअरमन, देिवररी नाररी सहकारी बँक; 
राष्ट्रीय सियंसेिक संघािे सियंसेिक; जनसंघािे औरंराबाद वजलह्ातील 
पूण्णिेळ काय्णकतवे; आवणबाणीविरटोधी आंदटोलनात सक्रीय सहभार; १९८० 
सरवि्णीस, भारतीय जनता पषि, औरंराबाद वजलहा; १९८६ महाराष्ट्र 
प्रदेश सरवि्णीस; अधयषि, वकसान मटोिा्ण; २००४ प्रदेश उपाधयषि ि 
राष्ट्रीय काय्णकारणी  वनमंवरित सदसय, भारतीय जनता पषि; १९८५-९०, 
१९९०-९५, १९९५-१९९९, १९९९-२००४,२०१४-२०१९ सदसय, 
महाराष्ट्र विधानसभा; सदसय, रटोजरार हमी यटोजना सवमती, लटोकलेखा 
सवमती, साि्णजवनक उपक्रम सवमती तसेि अनेक संयुकत सवमतयांिर 
सदसय महणून काम केले; माि्ण, १९९५ ते जून, १९९७ रटोजरार हमी 
यटोजना खातयािे मंरिी; जून, १९९७ ते ऑक्टोबर, १९९९ अनन ि नाररी 
पुरिठा खातयािे मंरिी; नटोवहेंबर, २०१४ ते ऑक्टोबर, २०१९ महाराष्ट्र 
विधानसभेिे अधयषि; ऑक्टोबर, २०१९ मधये विधानसभेिर फेरवनिड.

छंद : शेती ि दुगधवयिसायािा अभयास करणे.

परदेश प्रवास : इसरिायल, कैरटो (इवजपत)  ऑसट्रेवलया, इंगलंड, िीन, कसितझ्णलँड, फ्ानस, 
डेनमाक्क सिीडन वफनलँड ि मासकटो इतयादी देशांिा अभयास दौरा.

पत्ा : (१) ककृषी यटोर रुरुरटोविंद वसंर पुरा, रुरुद्ाराचया पाठीमारे, निीन 
उसमानपूरा,  औरंराबाद -  ४३१० ०१.

   (२) ५०६ आकाशिाणी, आमदार वनिास, मुंबई.

        दूरधिनी    :- (०२४०) २३३११३० / (०२२) २३६३२७४८.

   मटोबाईल    :- ९४२२२०५६४४ / ९९२१००७८०१.
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वनवडिूक वनकाल

(१०६ - फुलांब्ी)

एकूि म्तदार ३,२६,३५२

एकूि वैध म्तदान २,२८,०५४

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. हररभाऊ वकसनराव बागडे
१,०६,१९०

(भारतीय जनता पषि)

(२) डॉ. कलयाण काळे
९०,९१६

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(३) श्ी. जरनना् रीठे
१५,२५२

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) श्ी. विकास दांडरे
५,३२७

(अपषि)

(५) श्ी. सुधाकर वशंदे
२,५१८

(प्रहार जनशकती पा्णी)
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बाांगर, श्ी. सां्तोष लक्मिराव

जनम : १४ जून, १९८०.

जनम वठकाि : वहंरटोली.

वशषिि : सातिी.

ज्ा्त भाषा : मराठी ि वहंदी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती रटोदािरी.

अपत्े : एकूण २ (दटोन मुलरे).

व्वसा् : शेती.

पषि : वशिसेना.

म्तदारसांघ : ९३-कळमनुरी, वजलहा वहंरटोली.

इ्तर मावह्ती : सन २००९ पासून वशिसेना वहंरटोली वजलहा प्रमुख; २००६-२०११ 
सदसय, नरर पररषद, वहंरटोली; रकतदान वशबीरांिे आयटोजन. कटोविडचया 
िेळी सिखिा्णने रुगणांिी फटोर मटोठी सटोय केली; ऑक्टोबर, २०१९ मधये 
महाराष्ट्र विधान सभेिर वनिड.

छंद : िािन, कुसती ि कबड्ी.

पत्ा : “वशिनेरी” िंजारिाडा, पटोळा मारुती जिळ, वहंरटोली :- ४३१५१३.

   मटोबाईल :- ९८२२२२११७ / ८८८८६३८५९१.

   ई-मेल :- zilapramukhshivsenahingoli@gmail.com.
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वनवडिूक वनकाल

(९३-कळमनुरी)

एकूि म्तदार ३,३५,५०६

एकूि वैध म्तदान २,११,३५४

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. सां्तोष लक्मिराव बाांगर
८२,५१५ 

(वशिसेना)

(२) श्ी. अवजत मरर 
६६,१३७

(िंवित बहुजन आघाडी)

(३) श्ी. संतटोष ्ारफे
५७,५४४

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(४) नटो्ा १,२४७

(५) श्ी. संतटोष अंबादास ्ारफे
१,०८८

(अपषि)
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बाबर, श्ी. अवनल कलजेराव

जनम : ७ जानेिारी, १९५०.

जनम वठकाि : रेठरे बुद्रुक, तालुका - कराड, वजलहा - सातारा.

वशषिि : बी.ए.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती शटोभा.

अपत्े : एकूण २ (दटोन मुलरे)

व्वसा् : शेती ि सामावजक काय्ण.

पषि : वशिसेना.

म्तदारसांघ : २८६-खानापूर-आ्पाडी, वजलहा सांरली.

इ्तर मावह्ती : संस्ापक-अधयषि, जीिन प्रबटोवधनी वशषिण संस्ा, वि्ा; संस्ापक-
संिालक, मॉडन्ण एजयुकेशन संस्ा ि बी.एड.कॉलेज, वि्ा; काय्णकारी 
सदसय, रयत वशषिण संस्ा, सातारा; सदसय, वशषिण सहायक मंडळ, 
वि्ा; रकतदान वशबीरांिे आयटोजन; बेघरांना घरे वमळिून देणयासाठी 
प्रयतन; १९९३ चया मराठिाड्ातील वकललारी ये्ील भूकंपग्सतांना मदत; 
ककृष्णा खटोऱयातील पाणी ि ्ेंभू यटोजना काया्णनिीत वहािी यासाठी ३० 
ऑरस् १९९५ रटोजी तहसील काया्णलयािर काढणयात आलेलया मटोिा्णिे 
नेतृति; अधयषि, संघष्ण क्रीडा मंडळ, वि्ा; १९९१ पासून िेअरमन, 
यशिंत सहकारी साखर कारखाना वल. नारेिाडी-खानापूर; संस्ापक-
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संिालक, खानापूर तालुका सहकारी सुतवररणी वल; संिालक, खानापूर 
तालुका ि खरेदी विक्री संघ, वि्ा; िेअरमन, श्ीना् नाररी सहकारी 
पतसंस्ा, राडणी; १९९९-२००९ अधयषि, नॅशनल हेिी इंवजनेअररंर 
कटो.ऑप.वल. तळेराि, पुणे; संिालक, सांरली वजलहा मधयितणी सहकारी 
बँक; १९७२-७८ सरपंि, ग्ामपंिायत, राडणी; १९७२-७८ सदसय ि 
१९८२-९० सभापती, पंिायत सवमती, खानापूर (वि्ा); १९७९-८१ 
सभापती, बांधकाम ि आरटोगय सवमती, वजलहापररषद, सांरली; सदसय, 
वजलहा वनयटोजन मंडळ, सांरली; अधयषि, खानापूर तालुका समनिय 
सवमती;  १९९७-९८ सदसय, सांरली वजलहा ्ेवलफटोन सललारार 
सवमती; १९९०-९५, १९९९-२००४, २०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र 
विधानसभा; १९९०-९१ सदसय, आशिासन सवमती; सदसय, ग्ं्ालय 
सवमती; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड.

परदेश प्रवास : ऑसट्रीया, बांरलादेश, वसंरापूर ि इंडटोवनवशया इतयादी देशांिा अभयास 
दौरा

छंद : िािन ि बुकधदबळ खेळणे.

पत्ा : मु.पटो.राडणी (वि्ा), तालुका खानापूर, वजलहा सांरली - ४१५३११.

   दूरधिनी   वनिास :- (०२३४७) २५८११८. 

             काया्णलय (०२३४७) २७२१९९.

   मटोबाईल    :- ९०४९१०९९९९.

   ई-मेल :- babaranil5151@gmail.com
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वनवडिूक वनकाल

(२८६-खानापूर-आटपाडी)

एकूि म्तदार ३,२३,१८०

एकूि वैध म्तदान २,१६,८७१

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी.अवनल कलजेराव बाबर
१,१६,९७४
(वशिसेना)

(२) श्ी.सदावशि पा्ील
९०,६८३
(अपषि)

(३) नटो्ा २,९२८

(४) श्ी. श्ािण िसके
२,१०९

(िंवित बहुजन आघाडी)

(५) श्ी.संतटोष हेरडे
१,२६१

(बहुजन समाज पा्णी)



434 १४ िी महाराष्ट्र विधानसभा सदसयांिा संवषिपत जीिन पररिय

बालदी, श्ी. महेश र्तनलाल

जनम : १७ जुलै,१९६७.

जनम वठकाि : उरण, वजलहा – रायरड.

वशषिि : पदिीधर.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती, नीता.

अपत्े : एकूण ३ (एक मुलरा ि दटोन मुली)

व्वसा् : वयापार.

पषि : अपषि.

म्तदारसांघ : १९०-उरण, वजलहा रायरड

इ्तर मावह्ती : सदसय, ज्ानपीठ महाविद्यालय विकास सवमती; अधयषि, उरण वयापारी 
आसटोवसएशन; १९९९-२०१४ विशिसत, जिाहरलाल नेहरू पटो््ड; २००० 
विशिसत, मुंबई पटो््ड ट्रस्; २००१ सदसय, केंद्रीय लाई् हाऊस ; सदसय, 
भारतीय जनता पषि, महाराष्ट्र प्रदेश; सरवि्णीस, रायरड वजलहा भारतीय 
जनता पषि; १९९५- २०१६ िार िेळा नररसेिक ि एक िेळ नरराधयषि, 
नररपररषद, उरण, वजलहा रायरड; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र 
विधानसभेिर वनिड.

छंद : िािन.
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पत्ा : (१) राधाकुंज बंरला, नारांि रटोड, उरण, वजलहा रायरड.

   (२) राज आवक्कड कटो-ऑप. हौ. सटोसाय्ी, 

   सिामी वििेकानंद िौक, उरण, वजलहा रायरड.

    दूरधिनी :- वनिास :- ७२२२३२३.

   काय्णलय :- ७२२३१३१.

   मटोबाईल :- ९८२०१२३२०१.

   ई – मेल :-mbaldi96@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(१९०-उरि)

एकूि म्तदार २,९४,१९४

एकूि वैध म्तदान २,१८,९४७

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. महेश र्तनलाल बालदी
७४,५४९
(अपषि)

(२) श्ी. मनटोहर भटोईर
६८,८३९

(वशिसेना)

(३) श्ी. वििेक पा्ील
६१,६०१

(शेतकरी कामरार पषि)

(४) श्ी. अतुल भरत
५,०९६

(महाराष्ट्र निवनमा्णण सेना)

(५) नटो्ा ३,०७७
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बेनके,  श्ी. अ्तुल वललभ

जनम : २३ जुलै, १९८०

जनम वठकाि : जुननर, वजलहा पुणे.

वशषिि : बी.ई (वसकवहल).

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती, रौरी.

अपत्े : एकूण २ (दटोन मुली).

व्वसा् : शेती ि वयापार.

पषि : राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि.

म्तदारसांघ : १९५-जुननर, वजलहा पुणे.

इ्तर मावह्ती : िेअमन, ज्ानदा वशषिण संस्ा, नारायणराि; अधयषि, जुननर तालुका, 
आद्यटोवरक सहकारी संस्ा, कांदळी; अधयषि, बलु वमंरडील इं्रनॅशनल 
सकूल; िेअरमन, श्ीराम नाररी सहकारी पतसंस्ा, जुननर;  कुकडी 
प्रकलपातील पाणी वयिस्ापन काया्णलयािे स्लांतर रद्द करणयात 
यशसिी; पुणे-नावसक हायिेिरील नारायणराि-आळेफा्ा बायपासिे 
काम पूण्ण हटोणयासाठी ्टोलंबद आंदटोलन; जुननर तालुकयाचया पय्ण्न 
कामसाठी वशिनेर विकास मंडळाचया माधयमातून प्रयतनशील; वशिनेरी 
वकलयािर रटोपिे ि ओझर-लेणयाद्री जटोड रसतयासाठी विशेष प्रयतन; वबब् 
वनिारा केंद्र, माळशटोज घा्, दाऱया घा् प्रकलप विकासासाठी प्रयतन; सन 
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२००९ पासून उपधयषि, महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रिादी युिक काँग्ेस; लटोकमत 
पटोवल्ीकल आयकॉन पुरसकाराने सनमावनत; ऑक्टोबर, २०१९ मधये 
महाराष्ट्र विधानसभेिर वनिड.

परदेश प्रवास : दुबई, कसितझ्णलँड,िीन इतयादी देशांिा अभयास दौरा.

छंद : संरीत ि खेळ.

पत्ा : मु.पटो. नारायणराि (कुकडी कॉलनी समटोर), तालुका जुननर, वजलहा पुणे.

   दूरधिनी    :- (२१३२) २४२११४.

   मटोबाईल    :- ८८८८१४१४१४.

वनवडिूक वनकाल

(१९५-जुननर)

एकूि म्तदार २,९९,९३२

एकूि वैध म्तदान २,०२,५२९

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. अ्तुल वललभ बेनके
७४,९५८

(राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि)

(२) श्ी. शरददादा सटोनािणे
६५,८९०

(वशिसेना)

(३) श्ीमती आशाताई बुिके
५०,०४१
(अपषि)

(४) डॉ. विनटोद केदारी
६,७१९

(अपषि)

(५) नटो्ा १,४९२
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बोदकुरवार, श्ी. सांवजवरेड्ी बापुराव

जनम : २५ सप्ेंबर, १९६४.

जनम वठकाि : वलंरती, तालुका-झरीजामणी, वजलहा-यितमाळ.

वशषिि : बी.ए.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती लवलता.

अपत्े : एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी).

व्वसा् : शेती ि वयापार.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : ७६-िणी, वजलहा-यितमाळ.

इ्तर मावह्ती : सन २००७-२०११ अधयषि, लायनस इंकगलश मेवडयम हायसकूल ि 
जयुवनअर कॉलेज, िणी; २००८-२०१३ सदसय, ककृषी उतपनन बाजार 
सवमती, यितमाळ; १९९५-९९ अधयषि, तालुका समनिय सवमती; 
२०१५-२०२० सदसय, इंवदरा सहकारी सुतवररणी, िणी, वजलहा 
यितमाळ; १९९७-२००३ तालुका अधयषि, २००४-२००७ वजलहा 
सविि, २००७-२०११ उपाधयषि ि सदसय, महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता 
पषि; २०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; सदसय, विनंती अज्ण 
सवमती; सदसय, रटोजरार हमी यटोजना सवमती; ऑक्टोबर, २०१९ मधये 
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महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड.

छंद : सामावजक काय्ण.

परदेश प्रवास : मॉररशयसिा अभयास दौरा.

पत्ा : वनमटोवदया लेआऊ्, देशमुखिाडी रटोड, िणी, वजलहा यितमाळ.

   दूरधिनी    : वनिास -  (०७२३३९) २२५७३३.

   मटोबाईल    :- ९४२३१३१५६४, ९३७३००७१०३.

   ई-मेल :- sanjeevbodkurwarbjp@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(७६- विी)

एकूि म्तदार २,८४,८५३

एकूि वैध म्तदान २,०९,१०५

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. सांवजवरेड्ी बापुराव बोदकुरवार
६७,७१०

(भारतीय जनता पषि)

(२) श्ी. िामनराि कासािार
३९,९१५

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(३) श्ी. वनळकंठराि डेरकर
२५,०४५
(अपषि)

(४) श्ी. राजू उिंबरकर
१६,११५

(महाराष्ट्र निवनमा्णण सेना)

(५) डॉ. महेंद्र लटोढा
१५,४८९

(िंवित बहुजन आघाडी)



440 १४ िी महाराष्ट्र विधानसभा सदसयांिा संवषिपत जीिन पररिय

बोरनारे, श्ी.रमेश नानासाहेब

जनम : २६ जुलै, १९६६

जनम वठकाि : विंिडराि, तालुका िैजापूर, वजलहा औरंराबाद.

वशषिि : एम.कॉम.

ज्ा्त भाषा : मराठी वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती संरीता.

अपत्े : एकूण २ (दटोन मुली).

व्वसा् : शेती ि वयापार. 

पषि : वशिसेना.

म्तदारसांघ : ११२-िैजापूर, वजलहा औरंराबाद.

इ्तर मावह्ती : सन १९९२-९४ प्राधयापक, १९९७-२००७ शहरप्रमुख,२००७-२०१९ 
तालुका प्रमुख, वशिसेना; २०१०-२०१६ सरपंि,ग्ामपंिायत, विंिडराि; 
सदसय, विविध काय्णकारी सेिा सहकारी सटोसाय्ी, विंिडराि; २०१६-
२०१९ सदसय, वजलहा पररषद, औरंराबाद; ऑक्टोबर, २०१९ मधये 
महाराष्ट्र विधानसभेिर वनिड.

छंद : िािन ि सामावजक काय्ण.

पत्ा : मु.पटो. विंिडराि, तालुका िैजापुर, वजलहा औरंराबाद.
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   दूरधिनी    :- वनिास :- ७५८८६४२५०९.

                    काया्णलय :- (०२४३६) २२२८२०.

                    मटोबाईल  :- ९४२२२३६८९२.

                    ई-मेल :- rmeshbornare799@gmail.com.

वनवडिूक वनकाल

(११२-वैजापूर)

एकूि म्तदार ३,१०,१४२

एकूि वैध म्तदान १,९५,९३८

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. रमेश नानासाहेब बोरनारे 
९८,१८३ 

(वशिसेना)

(२) श्ी. अभय पा्ील
३९,०२०

(राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि)

(३) श्ी. अकील शेख
२१,८३५
(अपषि)

(४) श्ी. प्रमटोद नांररे
१०,२९७

(िंवित बहुजन आघाडी)

(५) श्ी. राजीि डोंररे
९,८२४

(अपषि)
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बोरसे, श्ी. वदलीप मांगळू

जनम : १ जून, १९६५

जनम वठकाि : लाडूद, तालुका बारलाण, वजलहा नावशक.

वशषिि : बी.कॉम.

ज्ा्त भाषा : मराठी वहंदी ि  इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती संरीता.

अपत्े : एकूण ३ (दटोन मुलरे ि एक मुलरी).

व्वसा् : शेती.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : ११६-(अनुसूवित जमाती), बारलाण, वजलहा नावशक.

इ्तर मावह्ती : अधयषि, एकलवय आवदिासी वशषिण संस्ा, लाडूद, या संस्ेमाफ्कत 
कै.मंरळु नाईक प्रा्वमक शाळा, मातटोश्ी निसाई माधयवमक आश्म शाळा 
ि उचि माधयवमक आश्म शाळा सुरू केली; १९८७-९१ सदसय, ग्ुप 
ग्ामपंिायत, सटोमपूर; १९८० पासून शेतकरी संघ्नेिे काय्ण; २०१९ पासून 
भारतीय जनता पषिािे काय्ण; सामावजक काया्णबद्दल वररणा रौरि  पुरसकार 
ि डॉ. पंजाबराि देशमुख शेवतवनष्ठ पुरसकाराने सनमावनत; १९९५-१९९९ 
सदसय, महाराष्ट्र विधान सभा; सदसय, साि्णजवनक उपक्रम सवमती; 
सदसय, अनुसूवित जमाती कलयाण सवमती; ऑक्टोबर, २०१९ मधये 
महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड.
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छंद : शेती करणे.

पत्ा : (१) मु. लाडुद, पटो. सटोमपुर, तालुका- बारलाण, वजलहा नावशक 
४२३३०३.

   (२) “वशिककृपा” सकनमरि कटो. ऑप. हॉवसंर सटोसाय्ी नायपुर रटोड, 
स्ाणा. तालुका बारलाण, वजलहा नावशक ४२३३०१.

    दूरधिनी :- (०२५५५) २२४१११.

   मटोबाईल :- ९४२३९३३६६६ / ९५२६०९१११.

   ई- मेल:- mladilipborse111@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(११६ – बागलाि (अनुसूवच्त जमा्ती))

एकूि म्तदार २,७६,८५१

एकूि वैध म्तदान १,६६,२५२

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. वदलीप मांगळू बोरसे
९४,६८३

(भारतीय जनता पषि)

(२) श्ीमती वदवपका िवहाण
६०,९८९

(राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि)

(३) श्ी. राकेश रटोडे
५,१९६

(अपषि)

(४) श्ी. रुलाब रावित
१,५४७

(अपषि)

(५) नटो्ा १,६५२
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भरिे, श्ी. दत्ात्र् ववठोबा

जनम : १ जून, १९६८.

जनम वठकाि : अं्ुणवे, तालुका-इंदापुर, वजलहा-पुणे.

वशषिि : बी.कॉम.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििाहीत, पतनी श्ीमती साररका.

अपत्े : एकूण १ (एक मुलरा).

व्वसा् : शेती.

पषि : राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि.

म्तदारसांघ : २००-इंदापुर, वजलहा-पुणे.

इ्तर मावह्ती : सन १९९२ पासून संिालक, २००३-२००८ िेअरमन, श्ी छरिपती 
सहकारी साखर कारखाना, भिानीनरर, इंदापूर; १९९६ पासून संिालक, 
२००२-२००३ िेअरमन, पुणे वजलहा मधयितणी सहकारी बँक; १९९१-
१९९९ काँग्ेस पषिािे काय्ण; १९९९ पासून राष्ट्रिादी काँग्ेस पषिािे काय्ण; 
२०१२-२०१४ सदसय ि माि्ण, २०१२ ते सप्ेंबर, २०१४ अधयषि, 
पुणे वजलहापररषद, या काळातील उतककृष्् काया्णबद्दल समाज कलयाण 
विभारािा २०१३ िा “अपंर कलयाण राजय पुरसकार” प्रापत; २०१४-
२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र 
विधानसभेिर फेरवनिड; जानेिारी, २०२० पासून साि्णजवनक बांधकाम 
(साि्णजवनक उपक्रम िरळुन), मृद ि जलसंधारण, िने, पशुसंिध्णन 
दुगध विकास मतसय वयिसाय ि सामानय प्रशासन खातयािे राजयमंरिी.
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परदेश प्रवास : ऑसट्रेवलया, वसंरापूर, नयुझीलंड, कसितझ्णलँड, ्ायलंड, नेपाळ, बँकॉक, 
प्ाया, मलेवशया ि श्ीलंका इतयादीं देशांिा अभयास दौरा.

छंद : िािन , वक्रके् ि ्ेवनस.

पत्ा : (१) मु. भरणेिाडी, पटो. अं्ुडडे, तालुका इंदापुर, वजलहा पुणे -  ४१३११४.

       दूरधिनी    : वनिास - (०२०) २४२२५३५३.

                   काया्णलय - ९१३०२९९२२२.

       मटोबाईल    :- ९४२२५११०११ / ९५५२८८४८००.

       ई-मेल :- dattamama222@gmail.com,   

                            mladattamamabharne@gmail.com.

   (२) बंरला, अिंती-१, मलबार वहल, िाळकेशिर, मुंबई- ४०० ०३६.

   दूरधिनी वनिास   : (०२२) २३६२०२९६, २३६१०२९६.

            काया्णलय : (०२२) २२८४३६१४, २२०२५३२८.

वनवडिूक वनकाल

(२००-इांदापुर)

एकूि म्तदार ३,०५,८६६

एकूि वैध म्तदान २,३३,४९८

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. दत्ात्र् ववठोबा भरिे १,१४,९६०
(राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि)

(२) श्ी. हष्णिध्णन पा्ील १,११,८५०
(भारतीय जनता पषि)

(३) ॲङ. सविन जटोरे १,७३१
(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) श्ी. संभाजी िवहाण ९७८
(अपषि)

(५) श्ी. कांतीलाल ठटोकळे ७७६
(बहुजन समाज पा्णी)
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भाांगवड्ा, श्ी. वक्तवीकुमार उफ्फ बांटी वम्तेश

जनम : १९ जुलै, १९८२.

जनम वठकाि : विमूर, वजलहा- िंदपूर.

वशषिि : एफ.िाय.बी.कॉम.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी,इंग्जी, मारिाडी ि रुजराती.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती सटोनल.

अपत्े : एकूण २ (दटोन मुलरे).

व्वसा् : शेती ि वयापार.

पषि : भारतीय जनता पषि. 

म्तदारसांघ : ७४-विमूर, वजलहा- िंद्रपूर.

इ्तर मावह्ती : सामावजक संघ्ना युिा शकतीचया माधयमातुन विद्यारयायंना शालटोपयटोरी 
िसतुंिे िा्प; ररीब विद्यारयायंना सिमोतटोपरी मदत; बेरटोजरारांसाठी रटोजरार 
मेळािे ि मार्णदश्णन वशबीरांिे आयटोजन; विद्या्णी दत्तक यटोजना सुरु 
केली; आरटोगय वशबीरांिे आयटोजन; ररीब ररजू रुगणांना मदत; विमूर ये्े 
घटोडा यारिेिे आयटोजन; रुरुदेि भकती वदंडीिे आयटोजन; सदसय, सेिा 
सहकारी संस्ा, विमूर; संिालक, इंवडयन कॅनसर सटोसाय्ी, नारपूर; 
विमूर ये्ील रटोररररब जनतेला िांरली आरटोगय सेिा वमळािी यासाठी 
सित:चया मालकीिी जमीन डॉ. केशिराि हेडरेिार सवमतीला दिाखाना 
उभारणीसाठी वदली; जळराि वजलह्ातील भडराि तालुकयािा दौरा 
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करुन दुष्काळी तालुका अहिाल शासनास सादर केला; सदसय, राष्ट्रसंत 
तुकडटोजी महाराज सवमती; सदसय, रुरुकुंज आश्म मटोझरी; शेतकऱयांसाठी 
मार्णदश्णन मेळावयांिे आयटोजन; सामावजक संस्ेचया माधयमातून ग्ामीण 
युिकांना संघ्ीत केले; भारतीय जनता पषिािे काय्ण; सदसय, भारतीय 
जनता पषि, महाराष्ट्र प्रदेश; मधयप्रदेशातील नरवसंरपूर विधानसभा 
वनिडणूक वनररषिक; रडविरटोली, िंद्रपूर, वजलहापररषद, नररपररषद 
वनिडणूक वनररषिक; २०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र राजय िनविकास 
महामंडळ; २०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; सदसय, विनंती 
अज्ण सवमती; सदसय, विशेष हकक सवमती; सदसय, वनयम सवमती; 
ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड. 

परदेश प्रवास : नेपाळ,िीन ि कसितझ्णलँड इतयादीं देशांिा अभयास दौरा.

छंद : देशी विदेशी समारकांना भे् देणे, अभयास करणे, संत मुनीजन, आधयावमक 
स्ळांना भे् देिून सफूतणी घेणे, रुरुजनांचया सावनधयातून प्रििन ऐकणे, 
प्रकलपांिा अभयास करणे.

पत्ा : (१) भांरवडया िाडा, व्ळक िाड्ड, वशिाजी िौक, विमूर, वजलहा िंद्रपूर.

   (२) ५२६, भांरवडया हाऊस, धंतटोली, नारपूर - ४४००१२.

       दूरधिनी   वनिास  :- (०७१२) ६६०९१२०. 

       काया्णलय -(०७१२) २४६०१२०.

      मटोबाईल  :- ९७६७६२२२२२.

    ई-मेल :- kbhangdiya@gmail.com

   (२) ४०२, भूमी ्ॉिर, रेलिे स्ेशन जिळ, सांताक्रुझ (पूि्ण), 

        मुंबई- ४०० ०५५.



448 १४ िी महाराष्ट्र विधानसभा सदसयांिा संवषिपत जीिन पररिय

वनवडिूक वनकाल

(७४-वचमूर)

एकूि म्तदार २,७७,६५२

एकूि वैध म्तदान २,०७,७९६

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. वक्तवीकुमार ऊफ्फ बांटी वम्तेश 
भाांगवड्ा

८७,१४६
(भारतीय जनता पषि)

(२) श्ी. सवतश िारजुकर ७७,३९४
(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(३) श्ी. अरविंद सांडेकर २४,४७४
(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) श्ी. धनराज मुंरळे ११,३३९
(अपषि)

(५) श्ी. सुभाष पे्कर २,२३९
(बहुजन समाज पा्णी)
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भा्तखळकर, श्ी. अ्तुल दत्ात्र्

जनम : ८ माि्ण, १९६५.

जनम वठकाि : पुणे.

वशषिि : बी.कॉम.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती रशमी.

अपत्े : एकूण १ (एक मुलरा).

व्वसा् : वयापार.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : १६०-कांवदिली-पूि्ण, वजलहा-मुंबई उपनरर.

इ्तर मावह्ती : महाविद्यालयीन जीिनात विद्या्णी प्रवतवनधी महणून मुंबई विद्यापीठािर 
वनिड; मराठी िाङमय आ््ड सटोसाय्ीचया माधयमातून उललेखनीय काय्ण; 
१९८७-९० संघ प्रिारक, १९९२ पासून भारतीय जनता पषिािा पूण्ण िेळ 
काय्णकता्ण; १९९१-९१ काया्णलय वि्णीस, १९९५-९९ प्रदेश सविि ि 
प्रवसधदी प्रमुख, अमेररकन सें्रिा सदसय; १९९९-२००१ प्रिकता १९९५ 
संपादक, मनटोरत भाजप प्रदेश मुखपरि;१९९५ महाराष्ट्र विधान सभा 
वनिडणूक १९९८ ि १९९९ लटोकसभा वनिडणूक जावहरनामा सवमती 
सदसय; २०१२ पासून सरवि्णीस, महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पषि; 
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डिंकेल प्रसताि ि तयािे भारताचया अ््णकरणािर पररणाम, या विषयािरील 
डिंकेल प्रसताि आहे तरी काय, या पुकसतकेिे वलखाण; पकशिम बंरालिा 
अभयास दौरा करून “पकशिम बंराल : सामयिादी सत्तेिी पाळेमुळे”, 
पुकसतकेिे वलखाण; वनरवनराळया आव््णक, सामावजक विषयािरील 
विविध मराठी दैवनकमधुन भाष्य सदर सुरू केले; िलडट्रेड ऑर्णनायझेशन 
मेककसकटोतील अव््णक पेि प्रसंरािर वलखाण; विविध इंग्जी मराठी ग्ं्ांिे 
पररषिण, अव््णक ि सामावजक विषयािर अनेक वठकाणी वयाखयाने वदली; 
दूरदश्णनचया अनेक िावहनयािरील ििवेत सहभार;केंद्र सरकारिा निा 
भूसंपादन कायदा जावहरनामा शेतकऱयांचया वहतािा, देशाचया विकासािा 
पुसतकािे वलखाण; प्रामावणकतेचया उतसिात सामील वहा. ७ वडसेंबर, 
२०१६ मटोदी सरकारिा प्रिास पुसतकािा अनुिाद; नटो्बंदी पुकसतकािे 
वलखाण;उललेखवनय काया्णबद्दल ३ ऑरस्, २०१६ रटोजी  लटोकमत 
कडून उतककृष्् निटोवदत आमदार पुरसकाराने सनमावनत; २०१७ मधये 
रिमहसंस्ेकडून उतककृष्् समाजसेिक ि आदश्ण लटोकप्रवतवनधी पुरसकाराने 
सनमावनत; २०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधान सभा; सदसय, वनयम 
सवमती, उपविधान सवमती, विशेष हकक सवमती ि लटोकलेखा सवमती; 
ऑक्टोबर २०१९ मधये महाराष्ट्र विधान सभेिर फेरवनिड.

छंद : िािन, लेखन ि शासरिीय संरीत.

परदेश प्रवास : अमेररकन रवहन्णमें्चया इं्रनॅशनल कवहवज् प्रटोग्ॅम अंतर्णत भारत, 
पावकसतान, बांगलादेश मधून वनिडलेलया वशष््मंडळात समािेश, राजकीय 
वयिस्ा या विषयािा अभयास करणयासाठी २४ वदिसांिा अभयास दौरा.

पत्ा : ब-७/१/२, दुधसारर सटोसाय्ी, वसबा रटोड, रटोरेराि (पुि्ण), मुंबई - 
४०००६५.

   दूरधिनी  : वनिास  - (०२२) २९२७२८५८.

              काया्णलय - ८६५५२९६१०१.

   मटोबाईल    : ९८२२०८५८८.

   ई-मेल :- officeofmlaatul@gmail.com
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वनवडिूक वनकाल

(१६०-काांवदवली-पूव्य)

एकूि म्तदार २,६९,५१०

एकूि वैध म्तदान १,३४,६८७

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. अ्तुल दत्ात्र् भा्तखळकर ८५,१५२
(भारतीय जनता पषि)

(२) डॉ. अंजता यादि ३२,७९८
(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(३) श्ी. हेमंतकुमार कांबळे
१०,१३२

(महाराष्ट्र निवनमा्णण सेना)

(४) नटो्ा २,७८०

(५) श्ी. राहुल जाधि
२,५१४ 

(िंवित बहुजन आघाडी)
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भारसाकळे, श्ी. प्रकाश गुिवां्तराव

जनम : ३ ऑरस्, १९५२.

जनम वठकाि : परतिाडा, तालुका-अिलपूर, वजलहा-अमरािती.

वशषिि : एस.एस.सी. (जुनी मॅट्रीक)

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती नलीनी.

अपत्े : एकूण ३ (एक मुलरा ि दटोन मुली).

व्वसा् : शेती.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : २८-आकटो्, वजलहा-अकटोला.

इ्तर मावह्ती : जनसामानयांिे विविध प्रशन सटोडविणयासाठी पुढाकार; ग्ामीण भारातील 
रसते, वपणयािे पाणी, िीज, आरटोगय सेिा, वशषिण, शेती इतयादी 
जीिनािशयक प्रशन सटोडविणयासाठी प्रयतन; दया्णपूर ये्े मराठी सावहतय 
संमेलनािे आयटोजन; विविध क्रीडा सपधायंिे आयटोजन; विविध सांसककृवतक 
शैषिवणक प्रबटोधन काय्णक्रमांिे आयटोजन करुन जनजारृतीसाठी प्रयतन; 
सामावजक, सांसककृवतक, शैषिवणक संस्ांना मदत; दया्णपूर ये्े १३२ 
के.वही.ए. इलेककट्रक सबस्ेशनला मंजुरी; दया्णपूर अंजनराि पररसरातील 
खारेपाणी पट् ट्ातील १५६ रािे ि २ शहरात १८१ कटो्ींिी सामुवहक 
पाणीपुरिठा यटोजना काया्णकनित; विविध सहकारी संस्ांचया स्ापनेत 
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पुढाकार; वशिसेना तालुका प्रमुख; २००५-२०१४ काँग्ेस पषिािे काय्ण; 
२०१४ पासून भारतीय जनता पषिािे काय्ण; सन २०११-२०१४ अधयषि, 
अमरािती वजलहा (ग्ामीण), भारतीय जनता पषि; १९९०-९५, १९९५-
९९, १९९९-२००४, २००४-२००९,२०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र 
विधानसभा; ऑक्टोबर २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड.

परदेश प्रवास : युरटोपिा अभयास दौरा.

छंद : सामावजक उपक्रम राबविणे .

पत्ा : (१) वशिाजी नरर, बेनटोसा, दया्णपूर, वजलहा अमरािती.

      मटोबाईल : ७३५०४९९०४२, ९०७५२०४०१५. 

   (२) c/o कलश अपा््डमें्, लटोहारी रटोड, आकटो्, वजलहा अकटोला.

       ई-मेल :- sudhakar_hatekar@rediffmail.com

वनवडिूक वनकाल

(२८-आकोट)

एकूि म्तदार २,८६,१५०

एकूि वैध म्तदान १,८२,९१५

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. प्रकाश गुिवां्तराव भारसाकळे ४८,५८६
(भारतीय जनता पषि)

(२) ॲड. संतटोष रहा्े 
४१,३२६

(िंवित बहुजन आघाडी)

(३) श्ी. अवनल रािंडे 
२८,१८३
(अपषि)

(४) श्ी. संजय बटोडखे 
२७,६७९

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(५) श्ी. तुषार पुंडकर
२३,९३४

(प्रहार जनशककत पा्णी)
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भुजबळ, श्ी. छगन चांद्रकाां्त

जनम : १५ ऑक्टोबर १९४७.

जनम वठकाि : नावशक.

वशषिि : एल.एम.ई. (आय), (मेकॅवनकल इंवजवनअर).

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती मीना.

अपत्े : एकूण १ (एक मुलरा).

व्वसा् : शेती.

पषि : राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि.

म्तदारसांघ : ११९-येिला, वजलहा-नावशक.

इ्तर मावह्ती : संस्ापक-अधयषि, मुंबई एजयुकेशनल ट्रस्, बांद्रा, मुंबई; माजी विशिसत, 
कवह. जे. ् ी. आय. संस्ा, मुंबई; विशिसत,नायर रुगणालय; विशिसत, वप्रनस 
आरा स्ान रुगणालय, मुंबई; संस्ापक, महातमा फुले समता पररषद, या 
संस्ेमाफ्कत उपेवषित पद-दवलत, मारासिरणीयांना नयाय वमळिून देणयािा 
प्रयतन तसेि, महातमा फुले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, शाहु महाराज 
यांचया वििारांिा ि आदशायंिा प्रिार ि प्रसार; ५ नटोवहेंबर २०१० रटोजी 
अमेररकेिे राष्ट्राधयषि बराक ओबामा यांना मुंबई भे्ी दरमयान महातमा फुले 
यांनी वलवहलेलया “रुलामवररी” या पुसतकािा “सलेवहरी” हा अनुिादीत 
ग्ं् भे् वदला; माजी विशिसत, मुंबई पटो््ड-ट्रस्; १९८५ “दैित” ि १९९० 
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“निरा बायकटो” या मराठी विरिप्ांिी वनवम्णती; १९७३ सदसय, १९७३-
८४ विरटोधी पषिनेते, १९८५ ि १९९१ महापौर, मुंबई महानररपावलका; 
याकाळात रृहवनमा्णण, झटोपडपट्ी सुधारणा, मुंबई शहरािे सौदय्णकरण, 
िौकांिे सुशटोवभकरण, हुतातमा िौकािे सुशटोवभकरण केले; १९९१ 
अधयषि, ऑल इंवडया कौकनसल ऑफ मेयस्ण; १९९१ पययंत वशिसेनेत 
विविध पदािर काय्ण; १९९१ नंतर काँग्ेस पषिात काय्णरत;  जून १९९९ 
पासून राष्ट्रिादी काँग्ेस पषिािे काय्ण; संस्ापक-सदसय ि जून १९९९ 
ते नटोवहेंबर १९९९ महाराष्ट्रािे पवहले प्रदेशाधयषि, राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि; 
१९८५-९०, १९९०-९५, २००४-२००९, २००९-२०१४, २०१४-
२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; १९९६-२००२ ि २००२-२००४ 
सदसय, महाराष्ट्र विधानपररषद; वडसेंबर १९९१ ते माि्ण १९९३ महसूल 
खातयािे मंरिी; माि्ण १९९३ ते माि्ण १९९५ रृहवनमा्णण, रवलचछ िसती 
सुधार, घरदुरुसती आवण पुनबायंधणी खातयािे मंरिी; १९९६-१९९९ विरटोधी 
पषि नेते, महाराष्ट्र विधानपररषद; ऑक्टोबर १९९९ ते जानेिारी २००३ 
महाराष्ट्र राजयािे उपमुखयमंरिी ि रृह आवण पय्ण्न मंरिी, नटोवहेंबर १९९९ 
ते जानेिारी २००३ मुंबई शहरािे पालकमंरिी; जानेिारी २००३ ते वडसेंबर 
२००३ उपमुखयमंरिी ि रृह मंरिी; नटोवहेंबर २००४ ते ऑक्टोबर २००९ 
साि्णजवनक बांधकाम (साि्णजवनक उपक्रम िरळून) या खातयांिे मंरिी; 
नटोवहेंबर २००९ ते नटोवहेंबर २०१० दुसऱयांदा उपमुखयमंरिी ि साि्णजवनक 
बांधकाम (साि्णजवनक उपक्रम िरळून) खातयािे मंरिी; नटोवहेंबर २०१० ते 
सप्ेंबर २०१४ साि्णजवनक बांधकाम (साि्णजवनक उपक्रम िरळून) मंरिी 
ि नावशक वजलह्ािे पालक मंरिी; या काळात वदललीतील निीन महाराष्ट्र 
सदनािी अतयंत देखणी अशी महाराष्ट्राला भूषणािह ठरणारी िासतु उभी 
केली; ऑक्टोबर २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड; जानेिारी 
२०२० पासून अनन ि नाररी पुरिठा ि ग्ाहक संरषिण खातयािे मंरिी.

छंद : वक्रके्, विरिप्, िािन ि प्रिास.

परदेश प्रवास : १९८० आवण १९८६ मधये अमेररका, फ्ानस, इंगलंड, जम्णनी, नेदरलँड 
आवण रवशया या देशािा अभयास दौरा; १९९१ मधये ओसाका, जपान ये्े 
जारवतक महापौर पररषदेसाठीचया वशष््मंडळासमिेत सहभार; ऑक्टोबर 
२००० मधये फ्ानस, जम्णनी ि इंगलंड, दुबई, मसकत, अबुधाबी, कॅनडा, 



456 १४ िी महाराष्ट्र विधानसभा सदसयांिा संवषिपत जीिन पररिय

फ्ानस, नेदरलँड, बेकलझअम ि कसितझ्णलँड इतयादी देशांिा अभयास 
दौरा, याि दौऱयात लंडन मधील सकॉ्लँड याड्ड पटोवलसांचया िररष्ठ 
अवधकाऱयांबरटोबर ििा्ण; २८ मे २००१ ते १८ जून २००१ या काळात 
नयुयॉक्क, वजवनवहा, लंडन इतयादी देशांिा अभयास दौरा तसेि ऑकसट्रया, 
सिीडन, नॉिवे, सपेन इतयादी देशांिा अभयास दौरा.

पत्ा : (१) १९०१, सुखदा कटो.ऑप-हौ. सटोसाय्ी, सरपटोिखानिाला रटोड,         
िरळी, मुंबई - ४०० ०१८.

        दूरधिनी :- (०२२) २४९८६२५७.

        मटोबाईल:- ९९३०३३९९९९.

        ई-मेल :- cbhujbal15@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(११९-्ेवला)

एकूि म्तदार २,९७,५९९

एकूि वैध म्तदान २,०१,४४९

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. छगन चांद्रकाां्त भुजबळ १,२६,२३७
(राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि)

(२) श्ी. संभाजी पिार
६९,७१२

(वशिसेना)

(३) श्ी. सविन अलर्
१,८५८

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) नटो्ा १,०२७

(५) श्ी. महेंद्र परारे
७१३

(अपषि)
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भुमरे, श्ी. सांवदपानराव आसाराम

जनम : १३ जुलै १९६३.

जनम वठकाि : पािटोड बु||, तालुका-पैठण, वजलहा-औरंराबाद.

वशषिि : एस.एस.सी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती पुष्पा.

अपत्े :  एकूण ३ (एक मुलरा ि दटोन मुली).

व्वसा् : शेती.

पषि : वशिसेना.

म्तदारसांघ : ११०-पैठण, वजलहा-औरंराबाद.

इ्तर मावह्ती : साषिरता अवभयान काय्णक्रमत सहभार; ग्ामीण भारात प्रा्वमक शाळा 
सुरु केली; हुंडाविरटोधी िळिळ राबविली, सामुवहक वििाहांिे आयटोजन; 
ग्ामीण भारातील कलाकारांना प्रटोतसाहन; नाट् सपधा्ण, कबड्ी, वक्रके्, 
वहॉलीबॉल सपधायंिे आयटोजन; लेवझम प्क ि वयायाम शाळा सुरु केलया; 
१९८९ वशिसेना शाखा प्रमुख ि सक्कल प्रमुख, पािटोड; १९८९-९४ सदसय, 
ग्ामपंिायत, पािटोड; १९९२-९४ उपसभापती, पंिायत सवमती, पैठण; 
संिालक, औरंराबाद वजलहा मधयितणी सहकारी बँक; १९९३-२०१४ 
संिालक, संत एकना् सहकारी साखर कारखाना वल; पैठण; १९९५-
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१९९९, १९९९-२००४,२००४-२००९,२०१४-२०१९ सदसय,महाराष्ट्र 
विधानसभा; ऑक्टोबर २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड; 
जानेिारी २०२० पासून रटोजरार हमी ि फलटोतपादन खातयािे मंरिी.

छंद : ककृवष विषयक.

पत्ा : (१) मु. पटो. पािटोड बु||, तालुका पैठण, वजलहा औरंराबाद.

      दूरधिनी : काया्णलय - (०२४३) २२१३८१.

      मटोबाईल - ९४२२२०७०७०.

वनवडिूक वनकाल

(११०-पैठि)

एकूि म्तदार २,९४,०५८

एकूि वैध म्तदान २,१३,२६९

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. सांवदपानराव आसाराम भुमरे 
८३,४०३

[वशिसेना]

(२) श्ी. दत्तारिय रटोरडे
६९,२६४

(राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि)

(३) श्ी. विजय िवहाण
२०,६५४

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) श्ी. प्रलहाद राठटोड
१७,२१२

(अवखल भारतीय मजवलस-ए-
इत्तेहादूल मुकसलमीन)

(५) श्ी. धोंडीभाऊ पुजारी
११,४३७
(अपषि)
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भु्ार, श्ी.देवेंद्र महादेवराव

जनम : १ फेरिुबारी, १९८८

जनम वठकाि : वनंभी, तालुका मटोशणी, वजलहा अमरािती.

वशषिि : बी.ए.(भार-१).

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : अवििावहत.

व्वसा् : शेती.

पषि : सिावभमानी पषि.

म्तदारसांघ : ४३-मटोशणी, वजलहा अमरािती. 

इ्तर मावह्ती : सिावभमानी पषिाचया शेतीमालाला यटोगय मटोबेदला वमळाला पावहजे 
यासाठीचया आंदटोलानािे नेतृति; २०१२-२०१७ सदसय, पंियत सवमती, 
मटोशणी; २०१७-२०१९ सदसय, वजलहा पररषद, अमरािती; विदभ्ण प्रमुख, 
सिावभमानी पषि; ऑक्टोबर २०१९ मधये महाराष्ट्र विधान सभेिर वनिड.

छंद : िािन, ििा्ण, िकतृति अभयास ि  जनसंपक्क.

पत्ा : वनिास:-मु.पटो. रवहाणकुंड, तालुका िरुड, वजलहा अमरािती.

   दूरधिनी:-  मटोबाईल :- ९४२००७७५९४ / ९३४०६४१२२३.

   ई-मेल :- devendrabhuyar@gmail.com



460 १४ िी महाराष्ट्र विधानसभा सदसयांिा संवषिपत जीिन पररिय

वनवडिूक वनकाल

(४३-मोशवी)

एकूि म्तदार २,८९,६५७

एकूि वैध म्तदान १,९१,९७४

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. देवेंद्र महादेवराव भु्ार
९६,१५२ 

[सिावभमानी पषि]

(२) डॉ. अवनल सुखदेिराि बोंडे 
८६,३६१

(भारतीय जनता पषि)

(३) श्ी. राजेंद्र भाजीखाये
२,६२९

(बहुजन समाज पा्णी)

(४) श्ी. िंद्रकांत कुमारे 
१,७७४

(रोंडिाणा रणतंरि पा्णी)

(५) नटो्ा १,७६९
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भुसारा, श्ी.सुवनल चांद्रकाां्त

जनम : ३१ ऑक्टोबर, १९७९.

जनम वठकाि : रोंदे बु.।।, तालुका मटोखाडा, वजलहा पालघर.

वशषिि : िावणजय कवदवतय िष्ण.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती. वप्रया.

अपत्े : एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी).

व्वसा् : शेती.

पषि : राष्द्रिादी काँग्ेस पषि.

म्तदारसांघ : १२९-विक्रमरड (अनुसूवित जमाती), वजलहा पालघर.

इ्तर मावह्ती : सन २०१६ पासून सदसय, रयत वशषिण संस्ा, राजय समनिय सवमती; 
२००७-२०१३ अधयषि, विविध काय्णकारी आवदिासी सेिा सटोसाय्ी, 
मटोरांडा; २००९-२०१९ संिालक, महाराष्ट्र राजय आवदिासी विकास 
महामंडळ; २००९-२०१४ सदसय, अनुसूवित जाती ि जमाती सवमती, 
सामावजक नयाय विभार, भारत सरकार, निी वदलली; २०१०-२०१३ 
ठाणे ग्ामीण वजलहा युिक अधयषि, राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि; २०१३-२०१५ 
प्रदेश सरवि्णीस, राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि; २०१५-२०१९ वजलहाधयषि, 
राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि; ऑक्टोबर २०१९ मधये महाराष्ट्र विधान सभेिर 
वनिड.
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छंद : िािन, राणी ऐकणे ि ड्ायकवहंर करणे.

पत्ा : (१)मु. वदरिे,पटो.बरेसते, तालुका मटोखाडा, वजलहा पालघर ४०१६०४.

   दूरधिनी    :- ९९२२३३६४९४ / ९७६४१४४४४४.

   मटोबाईल    :- ९७६४१४४४४४ / ९७६७६४४४४४.

   ई-मेल :-       sbhusara@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(१२९-ववक्रमगड(अनुसूवच्त जमा्ती))

एकूि म्तदार २,६६,५७६

एकूि वैध म्तदान १,८२,८४१

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. सुवनल चांद्रकाां्त भुसारा
८८,४२५ 

[राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि]

(२) डॉ. हेमंत सािरा
६७,०२६

(भारतीय जनता पषि)

(३) नटो्ा ८,४९५

(४) श्ीमती कमा ्बाले
४,०३२

(ररवहटोलुशनरी माककस्णस् पा्णी ऑफ 
इंवडया)

(५) श्ी. सुरेश भटोईर
३,८८२

(रोंडिाणा रणतंरि पा्णी)
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भुसे, श्ी. दादाजी दगडु

जनम : ६ माि्ण १९६४.

जनम वठकाि : मालेरांि, वजलहा-नावशक.

वशषिि : डी.सी.ई.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती अवनता.

अपत्े :  एकूण २ (दटोन मुलरे).

व्वसा् : शेती ि बांधकाम.

पषि : वशिसेना.

म्तदारसांघ : ११५-मालेराि-बाह्, वजलहा-नावशक.

इ्तर मावह्ती : वशिसेना तालुका प्रमुख, मालेराि; पषिाचया सि्ण उपक्रमांत सक्रीय 
सहभार; जारर वशिशाहीचया माधयमातून सि्णसामानय माणसांना 
शासनाचया विविध यटोजनांिी मावहती वदली; संजय रांधी वनराधार यटोजना, 
इंवदरा रांधी राष्ट्रीय िृधदापकाळ वनिृत्तीिेतन अनुदान यटोजना ि श्ािण 
बाळ यटोजनेिे अनुदान लाभा्थींना वमळिून वदले; रसते, वपणयािे पाणी, 
आरटोगय सुविधा यासारखी सामावजक कामे केली; मवहला बितर्ाचया 
माधयमातून मवहलांना रटोजराराचया संधी उपलबध करुन वदलया; शासकीय 
पवडक जारा ि रािठाणातील सरकारी जमीन १५००० लाभा्थींना 
वमळिून वदली; िन हकक सवमतीचया माधयमातून िन जवमनी वनयवमत 
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केलया; दाररद्र्य रेषेखालील वयककतंना मदत; मालेराि ये्े अवतररकत 
वजलहावधकारी काया्णलय सुरु करणयासाठी प्रयतन; आमआदमी विमा 
यटोजना, सिण्णजयंती ग्ामीण रटोजरार यटोजना राबविली; लटोकसहभारातून 
ए.पी.जे. अबदुल कलाम बंधारा तयार केला; ररीबांना अलप वकंमतीत 
घरे वमळिून वदली; भारतवनमा्णण ि राष्ट्रीय पेय जल अंतर्णत पाणीपुरिठा 
यटोजना काया्णकनित केली; सामुवहक वििाहांिे आयटोजन; रटोरररीब रुगणांना 
मदत, रकतदान वशबीरांिे आयटोजन; आरटोगय तपासणी वशबीरांिे आयटोजन; 
रुगणिावहका उपलबध करुन वदली; शालटोपयटोरी िसतुंिे िा्प; संरणक 
प्रवशषिण केंद्र सुरु केले; वजमखाना सुरु केला; वयसनमुकती ि सिचछता 
अवभयान राबविले; जारर वशिशाहीिा काय्णक्रमाचया माधयमातून जातीिे 
दाखले वमळिून वदले; २००४-२००९, २००९-२०१४, २०१४-२०१९ 
सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; ५ वडसेंबर २०१४ ते नटोवहेंबर २०१९ 
सहकार खातयािे राजयमंरिी ि धुळे वजलह्ािे पालक मंरिी; ऑक्टोबर 
२०१९ मधये महाराष्ट्र विधान सभेिर फेरवनिड; जानेिारी २०२० पासून 
महाराष्ट्र राजयािे ककृषी ि माजी सैवनकांिे कलयाण खातयािे मंरिी.

छंद : िािन ि सामावजक काय्ण

पत्ा : (१) ‘वशिा’ वयंक्ेशनरर (सटोयरांि), तालुका मालेराि, वजलहा-
नावशक. 

       दुरधिनी : वनिास - (०२५५४) २५५१८८.

       काया्णलय - (०२५५४) २५१४०५.

       मटोबाईल - ९४२२२७०५९३.

   (२) अ-४, मादाम कामा मार्ण, मंरिालया समटोर, मुंबई- ४०००३२.

   दूरधिनी : वनिास - (०२२) २२०४६६२९ / २२०२४५७०.

   काया्णलय : (०२२) २२८४३४४६ / २२८४३२६४.
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वनवडिूक वनकाल

(११५-मालेगाव-बाह्य)

एकूि म्तदार ३,४१,६१५

एकूि वैध म्तदान २,०३,४६८

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. दादाजी दगडु भुसे
१,२१,२५२
[वशिसेना]

(२) डॉ. तुषार शेिाळे
७३,५६८

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(३) श्ी. आनंद आढाि
२,५६८

(बहुजन समाज पा्णी)

(४) नटो्ा १,४८५

(५) श्ी. अबु इसमाईल
१,११९

(अपषि)
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भोईर, श्ी. ववशवना् आतमाराम

जनम : ४ एवप्रल, १९७०

जनम वठकाि : कटोळीिली, तालुका कलयाण वजलहा ठाणे.

वशषिि : बी.ए.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती. िैशाली.

अपत्े : एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी).

व्वसा् : बांधकाम वयिसावयक.

पषि : वशिसेना.

म्तदारसांघ : १३८-कलयाण-पकशिम, वजलहा ठाणे.

इ्तर मावह्ती : कलयाण मधील ररीब ि ररजू या विद्यारयायंसाठी विद्या्णी दत्तक यटोजना 
राबविली; दहािी-बारािी विद्या्णी रुणरौरि समारंभािे अयटोजन; ररीब ि 
ररजू विद्यारया्णना शालापयटोरी िसतूंिे िा्प; २०००-२००५ नररसेिक, 
कलयाण-डोंबीिली महानररपावलका.; ऑक्टोबर २०१९ मधये महाराष्ट्र 
विधानसभेिर वनिड.

छंद : िािन ि लेखन.

पत्ा : “मातटोश्ी बंरला,” कटोळीिली (आधारिाडी), जेल रटोड, कलयाण 
(पकशिम), वजलहा ठाणे.

दूरधिनी    :- मटोबाईल    :- ९८१९६२३१६०.

ई-मेल :- vishwanethbhoir1970@gmail.com
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वनवडिूक वनकाल

(१३८ - कल्ाि- पशशचम)

एकूि म्तदार ४,५२,९२४

एकूि वैध म्तदान १,८९,७९०

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. ववशवना् आतमाराम भोईर
६५,४८६

[वशिसेना]

(२) श्ी. नरेंद्र पिार
४३,२०९
(अपषि)

(३) श्ी. प्रकाश भटोईर
३८,०७५

(महाराष्ट्र निवनमा्णण सेना)

(४) श्ीमती कांिन कुलकणणी
११,६४८

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(५) श्ी. अयाझ मौलिी
१०,११०

(अवखल भारतीय मजवलस - ए - 
इत्तेहादूल मुकसलमीन)
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भोंडेकर, श्ी.  नरेंद्र भोजराज

जनम : २६ जून, १९७९

जनम वठकाि : तुमसर, वजलहा भंडारा.

वशषिि : बी.ए.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती डॉ. अकशिनी 

अपत्े : एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी)

व्वसा् : सामावजक काय्ण.

पषि : अपषि.

म्तदारसांघ : ६१-भंडारा (अनुसूवित जाती), वजलहा भंडारा.

इ्तर मावह्ती : सन २००२ संस्ापक, भोंडेकर सांसककृवतक, क्रीडा ि सामावजक वशषिण 
संस्ा, या संस्ेमाफ्कत २०२० मधये डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर वनिासी 
मवतमंद शाळा, भंडारा; २००६ मधये  संत राडरेबाबा वनिासी मवतमंद 
शाळा सडक अजू्णनी, सि. जमनाबाई वनिासी मवतमंद शाळा मटोरराि-
अजू्णनी, २००७ मधये  मंजुळबाई भोंडेकर प्रशासकीय महाविद्यालय, 
भंडारा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर डी.एड. कॉलेज, भंडारा; २००९ मधये 
पुजा नवस्णर सकूल, भंडारा, सुरु केले; भंडारा वजलह्ात युिक िळिळ 
सुरू केली; सहकारी  संस्ा स्ापन करुन विद्यारयायंना सिमोतटोपरी मदत; 
२००२ विदभ्ण अधयषि, २००५ महाराष्ट्र सविि, िम्णकार सेिा संघ्ाना; 
२००६ काया्णधयषि, भरतीय अपंर वशषिण संस्ा असटोवसएशन; २००७ 
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वजलहा उपाधयषि, ओ.बी.सी. संग्ाम पररषद; १९९८ ररपकबलकन पषिािे 
काय्ण; २००८ मधये भंडारा वजलह्ातील शेतकऱयांचया नयाय हककासाठी 
रसता रटोकटो आंदटोलनािे नेतृति; वजलहा कटोषाधयषि, २००७ महाराष्ट्र प्रदेश 
सदसय ि २००८ रोंवदया वजलहा वनररषिक, राष्ट्रिादी युिक काँग्ेस; प्रदेश 
उपाधयषि, ग्ाहक संरषिण सवमती; २००९ पासून वशिसेनेिे काय्ण; २०१७ 
पासून वशिसेनेिे भंडारा वजलहाप्रमख; सन २००९-२०१४ सदसय, 
महाराष्ट्र विधान सभा; सदसय, भ्कया ि विमुकत जमाती कलयाण सवमती; 
ऑक्टोबर २०१९ मधये महाराष्ट्र विधान सभेिर फेरवनिड. 

छंद : िािन.

पत्ा : सहकार नरर, बँक कॉलनी, बालाजी मंवदर समटोर, पांढराबटोडी रटोड, 
भंडारा, वजलहा भंडारा.

   दूरधिनी    : मटोबाईल    :- ९३२६९१०४६१.

   ई-मेल :- narendra.bhondekar61@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

[६१-भांडारा, (अनुसूवच्त जा्ती)]

एकूि म्तदार ३,७१,०८८

एकूि वैध म्तदान २,३४,१४८

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. नरेंद्र भोजराज भोंडेकर १,०१,७१७ 
[अपषि]

(२) श्ी. अरविंद मनटोहर भालधरे ७८,०४०
(भारतीय जनता पषि)

(३) श्ी. जयवदप किाडे १९,१०५
(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(४) श्ी. प्रशांत राम्ेके ९,८७८
(अपषि)

(५) श्ी. विसज्णन िौसरे ८,९६३
(िंवित बहुजन आघाडी)
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भो्र, डॉ.पांकज राजेश

जनम : ५ जानेिारी, १९७७.

जनम वठकाि : अमरािती.

वशषिि : एम.ए. (अ््णशासरि), पीएच्.डी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती वशतल.

अपत्े :  एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी).

व्वसा् : शेती.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : ४७-िधा्ण, वजलहा िधा्ण.

इ्तर मावह्ती : अधयषि, नारपूर विद्यापीठ अ््णशासरि स्ुडिं् असटोवसएशन; संयटोजक, िधा्ण 
कला महटोतसि; २००४-२०१० अधयषि, २०१०-२०१२ काया्णधयषि, िधा्ण 
वजलहा युिक काँग्ेस कवम्ी; सन २०१४ पासून उपाधयषि, िधा्ण वजलहा 
भारतीय जनता पषि; उतककृष्् सामावजक काया्णबद्दल “राष्ट्रीय सेिा यटोजना” 
पुरसकाराने सनमावनत; २०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; 
२०१५-२०१७ सदसय, इतर मारासिर्ण कलयाण सवमती; २०१७-२०१९ 
सदसय, अनूसुवित जमाती कलयाण सवमती; ऑक्टोबर, २०१९ मधये 
महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड.
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परदेश प्रवास : वसंरापूर, मलेवशया, दुबई ि मकाउ इतयादी देशांिा  अभयास दौरा.

छंद : ्ंड हिेचया वठकाणी वफरणे, जंरल सफारी, वमरि बनविणे ि हँड बॉल 
खेळणे.

पत्ा : मु.पटो.केळकरिाडी, सुदामपुरी,िधा्ण- ४४२ ००१.

   दुरधिनी :- वनिास - (०७१५२) २४०९६५.

   काया्णलय :- (०७१५२) २५२२५५.

   मटोबाईल :- ८८०६५१११३३.

   ई-मेल :- pankaj.youth@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(४७-वधा्य)

एकूि म्तदार ३,१६,६४१

एकूि वैध म्तदान १,६९,३६३

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) डॉ. पांकज राजेश भो्र
७९,७३९

[भारतीय जनता पषि]

(२) श्ी. शेखर प्रमटोद शेंडे
७१,८०६

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(३) श्ी. अनंत उमाते 
६,३८३

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) श्ी. मवनष पुसा्े 
४,२७३

(बहुजन समाज पा्णी)

(५) नटो्ा २,७२९
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भोसले, श्ीमां्त छ. वशवेंद्रवसांहराजे अभ्वसांहराजे

जनम : ३० माि्ण, १९७३.

जनम वठकाि : कटोलहापूर.

वशषिि : बी.कॉम. ( भार २)

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी, ि इंग्जी. 

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती िेदांवतकाराजे.

अपत्े :  एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी).

व्वसा् : शेती.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : २६२-सातारा, वजलहा सातारा.

इ्तर मावह्ती : सन १९९५ पासून संस्ापक-अधयषि, अवजंकयतारा माधयवमक विद्यालय, 
सातारा; २००४ पासून अधयषि, विशाल सह्ाद्री माधयवमक विद्यालय, 
रटोडटोली; शेतकऱयांना शेतीचया आधुवनक पद्धती ि निीन तंरिज्ानािी 
मावहती करुन देणयासाठी सतत प्रयतनरत; सातारा शहर ि तालुकयातील 
विविध सामावजक कामे पूण्ण करणयासाठी प्रयतन; रटोरररीबांना मदत; 
िेअरमन, अवजंकयतारा सहकारी सूतवररणी वल., िळसे; संस्ापक-
अधयषि, मािळा प्रवतष्ठान सातारा, या संस्ेमाफ्कत प्रवतिषणी सांसककृवतक 
काय्णक्रमांिे आयटोजन; १९९४ पासून िेअरमन, अवजंकयतारा सहकारी 



 १४ िी महाराष्ट्र विधानसभा सदसयांिा संवषिपत जीिन पररिय 473

साखर कारखाना वल., शाहूनरर, शेंद्रे, सातारा, या साखर कारखानयाचया 
आधुवनकीकरणासह उतककृष्् काय्णषिमता राखून राजय ि देशपातळीिरील 
२१ पाररतटोवषके वमळविली; १९९१ पासून वडस्ीलरी प्रकलप सुरु केला; 
इ्ेनॉल प्रकलप उभारणीसाठी प्रयतन; अवजंकयतारा उद्यटोरसमुहाचया 
माधयमातून ककृषी, औद्यटोवरक ि सहकार षिेरिाचया विकासासाठी सतत 
प्रयतन; तालुकयामधये १८ उपसा जलवसंिन यटोजना यशसिीररतया पूण्ण 
केलया; अवजंकयतारा मधयितणी सहकारी ग्ाहक मंडळामाफ्कत अवजंकय 
बझार सुरु केला; अवजंकयतारा सहकारी कुककु्पालन संस्ा वल., शेंद्रे, 
अवजंकयतारा सहकारी ककृषी, औद्यटोवरक, ऊस तटोडणी िाहतूक संस्ा 
वल., शेंद्रे तसेि अवजंकयतारा मवहला सहकारी बँक वल., सातारा या 
संस्ांचया माधयमातून सामानय शेतकऱयांना मदत; िेअरमन ि संस्ापक, 
अवजंकयतारा सहकारी बँक, सातारा; २००४-२०१५ संिालक, २०१५ 
पासून िेअरमन, सातारा वजलहा मधयितणी सहकारी बँक वल.; संिालक, 
अवजंकयतारा फळे, फुले संस्ा, सातारा; रकतदान वशबीरांिे आयटोजन; 
राष्ट्रिादी युिक काँग्ेस पषिाचया मेळावयािे आयटोजन; १९९९-२०१९ 
राष्ट्रिादी काँग्ेस पषिािे संघ्नातमक काय्ण; सप्ेंबर, २०१९ पासून भारतीय 
जनता पषिािे काय्ण; २००४-२००९, २००९-२०१४, २०१४-२०१९ 
सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; ऑक्टोबर, २०१९ महाराष्ट्र विधानसभेिर 
फेरवनिड.

परदेश प्रवास : इ्ली, वसंरापूर, इंगलंड ि ऑसट्रेवलया इतयादी देशांिा अभयास दौरा.

छंद : िािन ि शेती.

पत्ा : (१) सुरुिी, ११८, शुक्रिार पेठ, सातारा- ४१५ ००२.

          दूरधिनी : वनिास - (०२१६२) २८१२३४.

          काया्णलय - (०२१६२) २८२२३४.

         फॅकस - (०२१६२) २८२२३४.

        मटोबाईल - ९८२२९१९२९३.

   (२) ‘पूणा्ण’, ८ िा मजला,िरळीसारर हौवसंर सटोसाय्ी,   
सर पटोिखानिाला मार्ण,  िरळी, मुंबई.
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वनवडिूक वनकाल

(२६२-सा्तारा)

एकूि म्तदार ३,३७,८३१

एकूि वैध म्तदान १,९९,८४९

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१)
श्ीमां्त छ. वशवेंद्रवसांहराजे 
अभ्वसांहराजे भोसले

१,१८,००५
[भारतीय जनता पषि]

(२) श्ी.वदपक साहेबराि  पिार
७४,५८१

(राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि)

(३) श्ी.अशटोक वदवषित
३,१५४

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) नटो्ा १,९७८

(५) श्ी.वशिाजीराि भटोसले
९४७

(अपषि)
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भोळे, श्ी. सुरेश दामु

जनम : १३ जनू, १९६५

जनम वठकाि : िाघळी, तालुका - िाळीसराि, वजलहा - जळराि.

वशषिि : बी.ए.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती सीमा.

अपत्े :  एकूण २ (दटोन मुलरे).

व्वसा् : शेती.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : १३-जळराि शहर, वजलहा-जळराि.

इ्तर मावह्ती : सन २०१४-२०१९, सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; ऑक्टोबर, २०१९ 
मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड.

छंद : िािन, भ्रमंती ि  धावम्णक-कीत्णन-प्रििन ऐकणयािी आिड.

पत्ा : िंद्रमाऊली, यशिंत कॉलनी, ररंररटोड, जळराि, वजलहा जळराि -   
४२५ ००१.

   दुरधिनी :- वनिास – (०२५७) २२२६०१६/(०२५७)   

                               २२४२६२६/२२४२७२७.

         काया्णलय :-  ९४२२२७७२४२/७०८३००११११.

          ई-मेल :- mlasareshbhole@gmail.com.
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वनवडिूक वनकाल

(१३-जळगाव-शहर)

एकूि म्तदार ४,०१,३२८

एकूि वैध म्तदान १,८२,१२७

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. सुरेश दामु भोळे 
१,१३,३१०

[भारतीय जनता पषि]

(२) श्ी. अवभषेक पा्ील 
४८,४६४

(राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि)

(३) श्ी. शफी शेख 
६,३३०

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) नटो्ा ४,९९८

(५) ॲड. जवमल देशपांडे
३,४८१

(महाराष्ट्र निवनमा्णण सेना)



 १४ िी महाराष्ट्र विधानसभा सदसयांिा संवषिपत जीिन पररिय 477

म्ते, श्ी. मोहन गोपाळराव

जनम : २८ वडसेंबर, १९६८.

जनम वठकाि : नारपूर.

वशषिि : आय.्ी.आय (मवशवनस्).

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी. 

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती कविता.

 व्वसा् : सामावजक काय्ण.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : ५३-नारपूर-दवषिण, वजलहा-नारपूर.

इ्तर मावह्ती : उपाधयषि, सि. रंराधरराि फडणिीस वशषिण संस्ा; अधयषि, संघष्ण 
सांसककृवतक ि क्रीडा मंडळ; संिालक, सेंट्रल इंवडया कं्झयुमस्ण कटो.-
ऑप. सटोसाय्ी; अधयषि, माधयम लटोकसेिा प्रवतष्ठान ; १९९७ सदसय, 
महानररपावलका नारपूर, १९९९अधयषि, स्ायी सवमती; महानररपावलका 
नारपूर; अधयषि, भारतीय जनता युिा मटोिा्ण, नारपूर शहर ि वजलहा; 
१९९९-२००४ सदसय, महाराष्ट्र विधान सभा; ऑक्टोबर, २०१९ मधये 
विधानसभेिर फेरवनिड.

छंद : िािन, रायन ि सामावजक काय्ण.
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पत्ा : १०/११ राणी इंवदराबाई भटोसले विहार तुळशीबार, आपपाजी मते िौक, 
महाल, नारपूर.

   दूरधिनी:-  मटोबाईल :- ९३७०९१०७७७ / ७६२०७६२७६२.

   वनिास :- ९८२२५६३७५६.

   काय्णलय :- (०७१२) २७५२५५५.

    ई-मेल :- mohanmate01@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(५३- नागपूर-दवषिि)

एकूि म्तदार ३,८२,४९३

एकूि वैध म्तदान १,९३,३६६

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. मोहन गोपाळराव म्ते
८४,३३९ 

[भारतीय जनता पा्णी]

(२) श्ी. वररीश पांडि 
८०,३२६

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(३) श्ी. शंकर ्ुळ
५,६६८

(बहुजन समाज पा्णी)

(४) श्ी. रमेश वपसे
५,५८३

(िंवित बहुजन आघाडी)

(५) श्ी. सवतश हटोळे
४,६३१

(अपषि)
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मवलक, श्ी. नवाब मोहममद इसलाम

जनम : २० जून, १९५९.

जनम वठकाि : धुसिा (इ्ई)रामपूर, तालुका उतरौंला,वजलहा-बलरामपूर (उत्तर प्रदेश).

वशषिि : एफ.िाय.बी.ए.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी, इंग्जी ि उदू्ण.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती मेहजबीन.

अपत्े  :  एकूण ४ (दटोन मुलरे ि दटोन मुली).

व्वसा् : वयापार.

पषि : राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि.

म्तदारसांघ : १७२- अणुशकती नरर, वजलहा-मुंबई उपनरर.

इ्तर मावह्ती : अधयषि, ह्ुमन िेलफेर ऑररनायझेशन; रकतदान वशबीरांिे आयटोजन; 
छारि आंदटोलन, विद्यापीठीय वशषिण फी िाढ विरटोधी आंदटोलनािे नेतृति; 
विद्या्णी संसद आंदटोलनात सवक्रय सहभार; सामावजक ऐकय-अखंडता ि 
धावम्णक सद्भािना ि जातीय सलटोखा िाढविणयासाठी विविध काय्णक्रमांिे 
आयटोजन; १९९८ मुंबई सेंट्रल  रेलिे स्ानकािरील रेल रटोकटो आंदटोलनात 
सक्रीय सहभार; कुला्ण (प.) कमानी जंकशन अकगनशमन केंद्र सुरु केले; 
झटोपडपट्ीधारकांना फटो्टोपाससाठी मदत; झटोपडपट्ी रवहिाशांना मटोफत 
घरे वमळिून देणयासाठी प्रयतन; रेलिे लाईन झटोपडपट्ी रवहिाशांिे पुन्णिसन 
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काया्णत मदत; राजयातील तृवतय पंव्यांना विशेष सहायय यटोजनेंतर्णत दरमहा 
मानधन देणयासाठी विशेष प्रयतन; १९९९ पासून राष्ट्रिादी काँग्ेस पषिािे 
काय्ण; मुंबई अधयषि ि प्रिकता, राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि. १९९६-१९९९ 
(पटो.वन.), १९९९-२००४, २००४-२००९, २००९-२०१४, सदसय, 
महाराष्ट्र विधानसभा; ऑक्टोबर, १९९९ ते ऑक्टोबर, २००४ रृहवनमा्णण, 
झटोपडपट्ी सुधारणा ि रवलचछिसती सुधारणा, विशेष सहायय ि औकाफ 
खातयािे राजयमंरिी; जुलै, २००४ ते ऑक्टोबर, २००४ विशेष सहाय 
ि तंरिवशषिण खातयािे मंरिी; नटोवहेंबर, २००४ ते माि्ण, २००५ कामरार 
खातयािे मंरिी ि मुंबई (शहर) वजलहयािे पालकमंरिी; ऑक्टोबर, २०१९ 
मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड; जानेिारी, २०२० अलपसंखयांक 
विकास औकाफ, कौशलय विकास ि उद्यटोजकता  खातयािे मंरिी.

प्रदेश प्रवास : बेकलजयम, ् ायलँड, इंगलंड, सौदी अरेवबया, ऑसट्रेवलया,फ्ानस ि नेदालँड 
इतयादी देशांिा अभयास दौरा.

छंद : िािन, विंतन-मनन, परिकाररता ि सामावजक काय्ण.

पत्ा : २१८-सी २, नूरमंझील, लालबहादूर शासरिी मार्ण, 

   कुला्ण (पकशिम), मुंबई- ४०००७०.

   दूरधिनी :- वनिास (०२२) २५०३१९२२.

   मटोबाईल :- ९८६७३५५०१४.

   ई – मेल :- nawabmalikmla@gmail.com
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वनवडिूक वनकाल

(१७२- अिुशक्ती नगर)

एकूि म्तदार २,५१,९१६

एकूि वैध म्तदान

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. नवाब मोहममद इसलाम मवलक
६५,२१७ 

[राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि]

(२) श्ी. तुकाराम काते
५२,४६६

(वशिसेना)

(३) श्ी. यसीन सययद
७,७०१

(अपषि)

(४) ॲड. विजय रािराणे
५,८७९

(महाराष्ट्र निवनमा्णण सेना)

(५) नटो्ा २,२९०
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मवलक, श्ी. लखन सहदेव

जनम : १८ एवप्रल, १९५७.

जनम वठकाि : िावशम.

वशषिि : िौ्ी.

ज्ा्त भाषा : मराठी ि वहंदी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती सररता.

अपत्े : एकूण ४ (तीन मुलरे ि एक मुलरी).

व्वसा् : शेती.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : ३४-िावशम (अनुसूवित जाती), वजलहा-िावशम.

इ्तर मावह्ती : नररपररषद, िावशममधये १९ िषवे सफाई कामरार महणून नटोकरी; अवखल 
भारतीय विद्या्णी पररषदेिे काय्ण; तालीम, वयायाम शाळा ि कबड्ी 
संघातील खेळाडूिंिे संघ्न केले; १९९०-९५ प्रदेश काय्णकाररणी 
सदसय, १९९५-२००१ ि २००२-२००५ वजलहा काय्णकाररणी सदसय, 
२००५-२००७ भाजप शहर अधयषि ि २००७-२००९ उपाधयषि, 
िावशम वजलहा, भारतीय जनता पषि; सदसय, जनकलयाण नाररी सहकारी 
पतसंस्ा; कामधेनू रटोरषिण संस्ेचया काया्णत सहभार; मेहतर समाजािे 
जमादार महणून सामावजक संघ्नेिे काय्ण केले; विविध संतांचया पालखी 
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सटोहळयांिे आयटोजन; अधयषि, सुदश्णन वयायाम शाळा ि सुदश्णन लेझीम 
मंडळ; १९९०-१९९५, २००९-२०१४, २०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र 
विधानसभा; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड.

छंद : जनतेिी सेिा.

पत्ा : सुदश्णन नरर, नारायण बाबा रटोड, िावशम, वजलहा िावशम – ४४४ ५०५.

   दूरधिनी :- वनिास (०७२५२) २३२२६४

   मटोबाईल :- ९८२२७०८५३१ ; ९९२१३१६९४७.

   ई- मेल :- lakhanmalik14@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(३४-वावशम (अुनसूवच्त जा्ती))

एकूि म्तदार ३,४९,२७९

एकूि वैध म्तदान २,०६,७३३

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. लखन सहदेव मवलक
६६,१५९

[भारतीय जनता पषि]

(२) श्ी. वसद्धा््ण देिळे 
५२,४६४

(िंवित बहुजन आघाडी)

(३) श्ी. शवशकांत पेंढारकर
४५,४०७
(अपषि)

(४) श्ीमती रजनी राठटोड  
३०,७१६

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(५) श्ी. भरत नांदुरे 
१,६५५

(कमयुवनस् पा्णी ऑफ इंवडया)
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महाजन, श्ी. वगरीष दत्ात्र्

जनम : १७ मे, १९६०.

जनम वठकाि : जामनेर, वजलहा-जळरांि.

वशषिि : बी.कॉम.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती साधना.

अपत्े : एकूण २ (दटोन मुली).

व्वसा् : शेती ि सामावजक काय्ण.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : १९-जामनेर, वजलहा-जळराि.

इ्तर मावह्ती : सदसय, जामनेर तालुका एजयुकेशन सटोसाय्ी; संिालक, इंवदराबाई 
ललिाणी प्रा्वमक ि माधयवमक विद्यालय, जामनेरपुरा; अधयषि, छरिपती 
वयायामशाळा, जामनेर; अधयषि, पंवडत वदनदयाळ उपाधयषि, वशषिण 
प्रसारक मंडळ;अधयषि, लटोकवहतिादी मंडळ; अधयषि, िीर सािरकर 
क्रीडा ि सांसककृवतक मंडळ, जामनेर; अधयषि, दत्तरुरु वशषिण बहुउद्देशीय 
संस्ा; िेअरमन, महालक्मी ग्ामीण वबरर शेती सहकारी पतसंस्ा, 
जामनेर; संिालक, श्ीककृष्ण दूध उतपादक सहकारी संस्ा; संिालक, 
तापी पूणा्ण शुरर अँड अलाईड इंडसट्रीज, वल. जळराि; काया्णधयषि, 
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रटोविंद महाराज संस्ान, जामनेर; वजलहाधयषि, वहॉलीबॉल ि बॅडवमं्न 
असटोवसएशन; अधयषि, वजलहा शू्ींर बॉल असटोवसएशन; अधयषि, 
वसधदरड मंवदर देिस्ान, रामपुर वजलहा जामनेर; अधयषि, सटोनेशिर 
मंवदर देिस्ान ट्रस्, जामनेर; विद्यारयायंना शालटोपयटोरी िसतुंिे िा्प; 
विविध क्रीडा ि िादवििाद सपधायंिे आयटोजन; नेरिविवकतसा ि रकतदान 
वशवबरांिे आयटोजन; लातूर ि रुजरात भुकंपग्सतांना मदत काय्ण; १९९२-
९५ सरपंि, ग्ामपंिायत, जामनेर; कायम वनमंवरित सदसय, महाराष्ट्र प्रदेश 
भारतीय जनता पषि; १९९०-९२ उपाधयषि, जामनेर तालुका काय्णकारणी, 
भारतीय जनता पषि; १९९३-९५ सदसय, महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता 
पषि; १९९५-१९९९, १९९९-२००४; २००४-२००९, २००९-२०१४, 
२०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; वडसेंबर, २०१४ ते 
नटोवहेंबर, २०१९ जलसंपदा खातयािे मंरिी, नावशक ि नंदुरबार वजलह्ािे 
पालकमंरिी; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड.

परदेश प्रवास : पॅररस, कसितझ्णलँड, वहेनेझुएला, नेदरलँड, हॉलंड, जम्णनी, ऑकसट्रया, 
इ्ली, इंगलंड इतयादीं देशांिा अभयास दौरा.

छंद : िािन, बारकाम, वयायाम, मैदानी खेळ, पटोहणे ि पय्ण्न स्ळांना भे् 
देणे.

पत्ा : ‘नंदादीप’ वबलडींर, बजरंरपुरा, जामनेर, वजलहा-जळरांि- ४२४२०६.

               दूरधिनी :- वनिास - (०२५८०) २३०२४४ / २३२४४४.

                                (०२२) २३६४५५५ / २३६७७००.

                         मटोबाईल :- ९४२२२९२५२५.

                       ई – मेल :-min.wrd@mharashtra.gov.in
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वनवडिूक वनकाल

(१९-जामनेर)

एकूि म्तदार ३,०८,९५२

एकूि वैध म्तदान २,०८,७६५

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. वगरीष दत्ात्र् महाजन
१,१४,७१४

[भारतीय जनता पषि]

(२) श्ी. संजय ररुड
७९,७००

(राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि)

(३) श्ी. भीमराि िवहाण 
६,४७१

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) श्ी. विजय तंिर
२,११८

(अपषि)

(५) नटो्ा २,१०५
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महाले, श्ीम्ती शवे्ता ववद्ाधर

जनम : २७ माि्ण, १९८३.

जनम वठकाि : लटोणार, वजलहा बुलढाणा.

वशषिि : डी.फॉम्णसी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पती श्ी. विद्याधर दयासारर महाले.

अपत्े :  एकूण १ (एक मुलरा).

व्वसा् : सामावजक काय्ण.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : २३- विखली, वजलहा-बुलढाणा.

इ्तर मावह्ती : अधयषिा, तटोरणा मवहला सहकारी संस्ा मया्ण.; अधयषि,आधार बहुउद्देशीय 
सहकारी संस्ा, मया्ण. बुलढाणा, या संस्ेमाफ्कत ररीब ररजू विद्यारयायंना 
शालटोपयटोरी सावहतयािे िा्प; मवहला मेळावयांिे आयटोजन; आरटोगय 
तपासणी वशबीरांिे आयटोजन; बित र् मेळावयांिे आयटोजन; विविध 
क्रीडा सपधायंिे आयटोजन; काय्णकारणी सदसया, महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय 
जनता पषि; सदसया, वजलहापररषद बुलढाणा; सभापती, मवहला ि बाल 
कलयाण सवमती, वजलहापररषद, बुलढाणा; ऑक्टोबर, २०१९ मधये 
महाराष्ट्र विधानसभेिर वनिड. 
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छंद : िािन ि संरीत.

पत्ा : शासकीय विश्ामधाम शेजारी, आनंद नरर, विखली, वजलहा-बुलढाणा.

   मटोबाईल :- ७७४४०५८१०२ / ९३५६६२२४६६.

   ई-मेल:- swetamahalepatil@gmail.com.

वनवडिूक वनकाल

(२३- वचखली)

एकूि म्तदार २,९५,०१८

एकूि वैध म्तदान १,९४,१८२

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ीम्ती शवे्ता ववद्ाधर महाले
९३,५१५ 

[भारतीय जनता पषि]

(२) श्ी. राहुल बोंद्रे 
८६,७०५

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(३) श्ी. अशटोक सुराडकर
९,६६१

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) श्ी. परिीन हरुन 
१,१०९

(बहुजन समाज पा्णी)

(५) नटो्ा १,०३५
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माने, श्ी. ्शवां्त  ववठ्ठल

जनम : १० नटोवहेंबर, १९७२.

जनम वठकाि : शेळराि, तालुका इंदापुर, वजलहा पुणे.

वशषिि : बी. कॉम.

ज्ा्त भाषा : मराठी ,वहंदी, ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती नीता.

अपत्े : एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी)

व्वसा् : शेती.

पषि : राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि.

म्तदारसांघ : २४७- मटोहळ (अनुसूवित जाती), वजलहा सटोलापूर.

इ्तर मावह्ती : सदसय, ग्ामपंिायत, शेळराि; अधयषि, शंभु महादेि ग्ामविकास 
प्रवतष्ठान; २०१६ पासून उपसभापती, ककृषी उतपनन बाजार सवमती, इंदापूर; 
उपाधयषि, पुणे वजलहा राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि; खटो-खटो मधील अवद्तीय 
कामवररीबद्दल; विविध संस्ांतफके पुरसकार प्रापत; ऑक्टोबर, २०१९ मधये 
महाराष्ट्र विधान सभेिर वनिड. 

छंद : खटो – खटो खेळणे.

पत्ा : मु. पटो. शेळराि, तालुका इंदापूर, वजलहा पुणे.

   दूरधिनी :- वनिास (०२१२२) २२०९२७.

   मटोबाईल :- ९७६३५६११११ / ९४२२३४१४१२.

   ई – मेल :-YVmane1111@gmail.Com.
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वनवडिूक वनकाल

(२४७- मोहळ-अनुसूवच्त जा्ती)

एकूि म्तदार ३,०५,९०१

एकूि वैध म्तदान २,०१,८०८

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. ्शवां्त ववठ्ठल माने 
९०,५३२ 

[राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि]

(२) श्ी. नारना् वषिरसारर
६८,८३३

(वशिसेना)

(३) श्ी. रमेश कदम
२३,६४९
(अपषि)

(४) श्ी. रौतम िडािे
६,४२९

(िंवित बहुजन आघाडी)

(५) श्ी. मनटोज शेजिाल
३,८२२

(अपषि)
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वमसाळ, श्ीम्ती माधुरी सव्तश

जनम : १९ एवप्रल, १९६४.

जनम वठकाि : पुणे.

वशषिि : बी.कॉम.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पती सवतश धोंडीबा वमसाळ.

अपत्े :  एकूण ३ (एक मुलरा ि दटोन मुली).

व्वसा् : बांधकाम वयिसावयक.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : २१२-पि्णती, वजलहा-पुणे.

इ्तर मावह्ती : अधयषिा, वरिक कॉलेज ऑफ आवक्क्ेकिर, उिंद्री, पुणे; विशिसत, वशषिण 
प्रसारक मंडळ, पुणे; संिावलका ि अधयषिा, विद्या सहकारी बँक वल. 
पुणे; संिावलका, उद्यम सहकारी बँक वल. पुणे;   अधयषिा, पुणे शहर 
भारतीय जनता पषि; वि्णीस, महाराष्ट्र प्रदेश मवहला आघाडी, भारतीय 
जनता पषि; २००७-२०१२, नररसेविका, महानररपावलका, पुणे; 
२००९-२०१४, २०१४-२०१९ सदसया, महाराष्ट्र विधानसभा; सदसया, 
साि्णजवनक उपक्रम सवमती, लटोकलेखा सवमती, मवहला ि बाल विकास 
सवमती; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड. 
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परदेश प्रवास : श्ीलंका ि अमेररकेिा अभयास दौरा.

छंद : िािन.

पत्ा : (१) २, फेअर रटोड, जरताप नस्णरी जिळ, पुणे कॅन्टोनमे्, पुणे –  
४११ ००१.

      दूरधिनी :- काया्णलय - (०२०) २४२३१८४४.                                        

       मटोबाईल :- ९८२२०२०६१७.

       ई-मेल   :- madhurisatishmisal@gmail.com.

   (२) स.नं. ५७४, सिपननररी सटोसाय्ी, डी-३/६, वबबिेिाडी, पुणे.

   (३) एम.आय.जी. कटो. ऑप. हौवसंर सटोसाय्ी, कलपतरु, रांधीनरर, 
बांद्रा़  (पूि्ण), मुंबई - ४०००५१.

वनवडिूक वनकाल

(२१२-पव्य्ती)

एकूि म्तदार ३,५४,३३९

एकूि वैध म्तदान १,७३,७९२

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ीम्ती माधुरी सव्तश वमसाळ
९७,०१२

[भारतीय जनता पषि]

(२) श्ीमती अकशिनी कदम
६०,२४५

(राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि)

(३) श्ी. ऋवषकेश नांररे-पा्ील
७,७३४

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) नटो्ा ३,६३६

(५) श्ी. रविंद्र वषिरसारर
१,३९१

(बहुजन समाज पा्णी)
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मुटकुळे, श्ी. ्तानाजी सखारामजी

जनम : २२ फेरिुिारी, १९६१.

जनम वठकाि : आडरांि, वजलहा-वहंरटोली.

वशषिि : अकरािी

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती वजजाबाई.

अपत्े  : एकूण १ (एक मुलरा).

व्वसा् : शेती.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : ९४-वहंरटोली, वजलहा-वहंरटोली.

इ्तर मावह्ती : सदसय, ग्ामपंिायत, आडराि; सदसय, विविध काय्णकारी सेिा सहकारी 
सटोसाय्ी, आडराि; संिालक, परभणी-वहंरटोली वजलहामधयितणी सहकारी 
बँक वल.; संिालक, ककृषी-उतपनन बाजार सवमती, वहंरटोली ; १९९९-
२००३, २००३-२००६ वजलहाधयषि, वकसान मटोिा्ण ; २००६-२०१० 
वहंरटोली वजलहा अधयषि, भारतीय जनता पषि; २०१०-२०१५ सदसय, 
महाराष्ट्र प्रदेश काय्णकारणी, भारतीय जनता पषि ; १९९६-२००७ सदसय 
ि १९९६-१९९९ सभापती, वशषिण सवमती, वजलहा पररषद, परभणी ; 
२००७-२०१२ सदसय, वजलहा पररषद, वहंरटोली; २०१४-२०१९ सदसय, 
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महाराष्ट्र विधानसभा; वहंरटोली वजलह्ािा सितंरिपणे अनुशेष वनकशित 
करुन विकासासाठी विशेष वनधी वमळविणयात यशसिी; ऑक्टोबर, २०१९ 
मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड.

छंद : समाजसेिा.

पत्ा : (१) मु.पटो. आडरांि, तालुका  वजलहा  वहंरटोली ४३१ ५१३

   (२) राडीपुरा अंवबका ्ॉवकज रटोड, वहंरटोली.

        मटोबाईल- ९४२३४४४३०१, ९६६५३६८९९९.

वनवडिूक वनकाल

(९४-वहांगोली)

एकूि म्तदार ३,१२,४३१

एकूि वैध म्तदान २,००,३१९

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. ्तानाजी सखारामजी मुटकुळे
९५,३१८

[भारतीय जनता पषि]

(२) श्ी. भाऊराि पा्ील
७१,२५३

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(३) श्ी. िवसम देशमुख 
१९,८५६

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) श्ी. विजय राऊत
४,६४६

(प्रहार जनशकती पा्णी)

(५) श्ी. असाराजी िवहाण
१,७३३

(अपषि)
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मुांडे, श्ी. धनांज् पांवड्तराव

जनम : १५ जुलै, १९७५.

जनम वठकाि : नाथ्ा, पटो. कटोठळी, तालुका परळी-िैजना्, वजलहा बीड.

वशषिि : बी.एस्.एल.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती राजश्ी.

अपत्े :  एकूण २ (दटोन मुली).

व्वसा् : शेती, वयापार ि समाजसेिा.

पषि : राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि.

म्तदारसांघ : २३३-परळी, वजलहा बीड.

इ्तर मावह्ती : अधयषि, ना् प्रवतष्ठान, परळी-िैजना्, या संस्ेमाफ्कत सामुवहक 
वििाहांिे आयटोजन; िृषि लारिड, आरटोगय तपासणी वशबीरांिे आयटोजन; 
विविध क्रीडा सपधायंिे तसेि सांसककृवतक काय्णक्रमांिे आयटोजन; विद्यारयायंना 
शालटोपयटोरी िसतुंिे िा्प; २००३ मधये घा्नांदूर ये्ील रेलिे अपघातात 
१२ जणांिे प्राण िािविले; ग्ामीण भारातील वपणयाचया पाणयािा रंभीर 
प्रशन सटोडविणयासाठी अनेक रािात २०० पेषिा अवधक विंधन विवहरी 
घेतलया; २००१ मधये बेरटोजरार ि दहशतिाद विरटोधी युिक मटोिा्ण; 
२००८ वदलली ये्ील युिाक्रांती रॅलीत महाराष्ट्रातील युिकांिे नेतृति; 
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२००९ मधये पुणे ये्े युिा संकलप रॅलीिे आयटोजन केले; १९९७ -१९९८ 
भारतीय जनता युिा मटोिा्ण, महाराष्ट्र प्रदेश विद्या्णी आघाडीिे प्रमुख; 
१९९८-२००१ उपाधयषि ि २००१-२००७ सरवि्णीस ि २००७-
२०१० अधयषि, भारतीय जनता युिा मटोिा्ण; नटोवहेंबर, २०१४ पासून 
राष्ट्रिादी काँग्ेस पषिािे काय्ण; २००२- २००७ सदसय, २००७-२०१० 
उपाधयषि, वजलहापररषद, बीड; संिालक, संत जरवमरि सहकारी सुतवररणी 
मया्णवदत, ्टोकिाडी, परळी- िैजना्; २०१०-२०१६, २०१६-२०१९ 
सदसय, महाराष्ट्र विधान पररषद; वडसेंबर, २०१४ ते ऑक्टोबर, २०१९ 
विरटोधीपषि नेता, महाराष्ट्र विधान पररषद; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र 
विधानसभेिर वनिड; जानेिारी, २०२० पासून सामावजक नयाय, विशेष 
सहाय खातयािे मंरिी.

परदेश प्रवास : युरटोप, दुबई ि लंडन इतयादी देशांिा अभयास दौरा.

छंद : िािन, वक्रके् ि िकतृति.

पत्ा : (१) मु. नाथ्ा, पटो. कटोठळी, तालुका परळी- िैजना्, वजलहा बीड.

   (२) ‘जरवमरि’, वसंिन भिनसमटोर, अंबाजटोराई रटोड, परळी- िैजना्, 
तालुका परळी, वजलहा बीड ४३०५१५.

   दूरधिनी :- (०२४४६) २२३३७७ / २२५७७७.

   मटोबाईल :- ९८५०७७७७७७ / ९६०४०४१२१२.

   वनिास :- (०२२) २३५१५८८९ / २३५२४६६४.
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वनवडिूक वनकाल

(२३३-परळी)

एकूि म्तदार ३,०६,७१०

एकूि वैध म्तदान २,२४,२७२

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. धनांज् पांवड्तराव मुांडे
१,२२,११४ 

[राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि]

(२) श्ीमती पंकजा मुंडे-पालिे
९१,४१३

(भारतीय जनता पषि)

(३) श्ी. वभमराि सातपुते
४,७१३

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) श्ी. रईसटोद्दीन पठाण
१,३६५

(अपषि)

(५) श्ी. बबनराि भारित
९८०

(विकास इंवडया पा्णी)
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मुांदडा, श्ीम्ती नवम्ता अषि्

जनम : ४ माि्ण, १९८९.

जनम वठकाि  : मुंबई.

वशषिि : B. Arch (Bachelor of Architecture). M.S.(Advanced 
Master in Computational design, Building Technolo-
gies).

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पती श्ी. अषिय नंदवकशटोर मुंदडा.

अपत्े :  एकूण १ (एक मुलरी).

व्वसा् : उद्यटोर.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : २३२-केज (अनुसूवित जाती), वजलहा-बीड.

इ्तर मावह्ती : सन २०१६ पासून उपाधयषिा, िसुंधरा सेिा प्रवतष्ठान, अंबाजटोराई, 
वजलहा बीड; २०१५ पासुन अधयषिा, िसुंधरा मवहला सहकारी तालुका 
दुध उतपादक ि पुरिठा संघ वल., अंबाजटोराई; ऑक्टोबर, २०१९ मधये 
महाराष्ट्र विधानसभेिर वनिड.

परदेश प्रवास : अमेररका, युनाय्ेड वकंगडम, वफनलँड, नॉिवे, इ्ली, जम्णनी, पटोतु्णराल, 
सकॉ्लँड, नेदरलँड, हाँरकाँर, ्ायलंड, ऑसट्रेवलया, नयुवझलंड, दुबई, 
इंडटोनेवशया, भूतान, िीन ि जपान इतयादी देशांिा अभयास दौरा.
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छंद : िािन, ्ेवनस, बॅडवमं्न ि वडझायवनंर.

पत्ा : (१) आई वनिास, बीड रटोड, अंबाजटोराई, वजलहा बीड- ४३१५१७.

   (२) अषिय वनिास, ररंर रटोड, अंबाजटोराई, वजलहा-बीड- ४३१५१७.

   (३) ४०२, सी विंर, सुखदा सटोसाय्ी, सर पटोिखनिाला रटोड, िरळी,

        मुंबई-४०००३०.

        दूरधिनी :- (०२४४६) – २४५९९९.

        मटोबाईल :- ९०१११४५६७८.

        ई-मेल :- namita0489@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(२३२ - केज (अनुसूवच्त जा्ती))

एकूि म्तदार ३,६२,४३०

एकूि वैध म्तदान २,२९,६७३

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ीम्ती नवम्ता अषि् मुांदडा
१,२३,४ ३३

[भारतीय जनता पषि]

(२) श्ी. पृरिीराज साठे
९०,५२४

(राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि)

(३) श्ी. िैभि सिामी
९,१५६

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) नटो्ा १,५९८

(५) श्ी. परमेशिर उदार
१,३६३

(बहुजन समाज पा्णी)
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मुनगांटीवार, श्ी. सुधीर सशचचदानांद

जनम : ३० जुलै, १९६२.

जनम वठकाि : िंद्रपूर.

वशषिि : एम्.कॉम., एलएल.बी., बी.जे., डी.बी.एम., एम.वफल.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती सपना.

अपत्े  : एकूण १ (एक मुलरी).

व्वसा् : शेती.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : ७२-बललारपूर, वजलहा-िंद्रपूर.

इ्तर मावह्ती : अधयषि, डॉ. शयामप्रसाद मुखजणी िािनालय; अधयषि, राष्ट्रिेतना लटोक-
कलयाणकारी संस्ा; १९८९ बेरटोजरारांचया हककासाठी मटोिायंिे आयटोजन; 
१९९४ बेरटोजरारांसाठी युिावधकार पररषदेिे आयटोजन; १९९३ सितंरि 
विदभा्णचया मारणीसाठी ि शेतकऱयांचया प्रशनांसाठी मटोिा्णिे आयटोजन; 
नारपूर विद्यापीठाला राष्ट्रसंत तुकडटोजी महाराज ि अमरािती विद्यापीठाला 
संत राडरेबाबा यांिे नाि द्यािे यासाठी विशेष प्रयतन विधानसभेचया 
माधयमातून केलेलया संसदीय संघषा्णला यश प्रापत; शासनाकडे सभारृहाचया 
माधयमातून साततयाने पाठपुरािा केलयामुळे १९९९ मधये बललारपूर 
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तालुकयािी वनवम्णती; उपेवषित मातंर समाजाचया शैषिवणक, सामावजक ि 
आव््णक उननतीसाठी क्रांतीिीर लहुजी साळिे मातंर आयटोर; १ जानेिारी, 
१९९८ रटोजी राजयात सितंरि खवनज विकास मंरिालय सुरु करणयात यश; 
रडविरटोली वजलह्ातील श्ीषिेरि माक्कणडेशिर मंवदर पररसरािा शासन वनधी 
प्रापत करुन विकास केला; िंद्रपूर, रडविरटोली या दटोन वजलह्ांसाठी सितंरि 
रोंडिाना विद्यापीठ वनवम्णतीसाठीचया लढ्ािे नेतृति; जुलै, २०१० चया 
अवधिेशनात याबाबत काय्णिाही पूण्ण; शासकीय विविध यटोजनांिी मावहती 
सि्णसामानय जनतेला वहािी यासाठी ‘आधार अपंरांिा’, ‘आधाररा्ा’ 
ि ‘प्रकाश िंवितांसाठी’ या पुसतकांिे प्रकशन ि मटोफत िा्प; आरटोगय 
तपासणी, नेरि विवकतसा वशवबरांिे अयटोजन; १९९९ मधये िंद्रपूर शहरात 
मटोफत साि्णजवनक िृत्तपरि िािनालय उपक्रम सुरु केले; १९७९ ि १९८१ 
सह सविि ि अधयषि, छारिसंघ सरदार प्ेल महाविद्यालय; १९७९ 
सविि, अवखल भारतीय विद्या्णी पररषद, िंद्रपूर; १९८० सविि, िंद्रपूर 
शहर भारतीय जनता पषि; १९८७ अधयषि, िंद्रपूर वजलहा भारतीय जनता 
युिा मटोिा्ण; १९९३ उपाधयषि, महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता युिा मटोिा्ण; 
१९९६ सरवि्णीस, महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पषि; २००२ उपाधयषि, 
अवखल भारतीय युिा मटोिा्ण; एवप्रल, २०१०-२०१३ प्रदेशाधयषि, महाराष्ट्र 
प्रदेश भारतीय जनता पषि; १९९५-१९९९, १९९९-२००४, २००४-
२००९, २००९-२०१४, २०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; 
फेरिुिारी, १९९९ ते ऑक्टोबर, १९९९ राजयाचया पय्ण्न ि ग्ाहक संरषिण 
खातयािे मंरिी; िंद्रपूर वजलह्ातील झाडीपट्ी विभारािे सांसककृवतक िैभि 
संपूण्ण राजयाला मावहती वहािे यासाठी मे ,१९९९ मधये िंद्रपूर झाडीपट्ी 
पय्ण्न महटोतसिािे आयटोजन; संपूण्ण िंद्रपुर वजलहा दारु बंदी करणयात 
यश; राष्ट्रकुल संसदीय मंडळ महाराष्ट्र शाखेतफके विधानसभेतील सन 
१९९८ िा ‘उतककृष्् भाषण’ पुरसकार प्रापत; २००९-२०१२ विधीमंडळ 
भारतीय जनता पषिािे प्रतटोद; ३१ ऑक्टोबर, २०१४ ते  नटोवहेंबर, २०१९ 
वित्त ि वनयटोजन आवण िने खातयािे मंरिी ि िंद्रपूर वजलह्ािे पालकमंरिी; 
ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड; सन २०२० 
पासून सवमती प्रमुख, लटोकलेखा सवमती.
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परदेश प्रवास : वसंरापूर, ्ायलंड, नेपाळ, िीन, युरटोप, इंगलंड, अमेररका, ऑसट्रेवलया, 
नयुझीलँड, दुबई ि मलेवशया इतयादीं देशांिा अभयास दौरा.

छंद : िािन, िकतृति, नामिंत िकतयांिी भाषणे ऐकणे ि पय्ण्न.

पत्ा :      ‘भागयश्ी’, रटोल बाजार िॉड्ड, िंद्रपूर -  ४४२४०२.

   दूरधिनी : वनिास ि काया्णलय -(०७१७२) २५२५८२.

                    फॅकस - (०७१७२) २५६०६९.

                   मटोबाईल - ९८२२२२३१०१.

   ई-मेल - sudhirmungantiwar@yahoo.co.in                        

वनवडिूक वनकाल

(७२-बललारपूर)

एकूि म्तदार ३,२१,०८३

एकूि वैध म्तदान २,००,४६०

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. सुधीर सशचचदानांद मुनगांटीवार
८६,००२

[भारतीय जनता पषि]

(२) डॉ. विशिास झाडे
५२,७६२

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(३) श्ी. राजू झटोडे 
३९,९५८

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) श्ी. मनटोज आरिाम 
१३,९२५

(रोंडिाना रणतंरिी पा्णी)

(५) नटो्ा १,८५३
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मुश्ीफ, श्ी. हसन वम्ालाल

जनम : २४ माि्ण, १९५४.

जनम वठकाि : कारल, वजलहा-कटोलहापूर.

वशषिि : बी.ए. (ऑनस्ण).

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती साहेरा.

अपत्े  : एकूण ४ (तीन मुलरे ि एक मुलरी).

व्वसा् : शेती.

पषि : राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि.

म्तदारसांघ : २७३-कारल, वजलहा-कटोलहापूर.

इ्तर मावह्ती : विद्या्णी िळिळीत सक्रीय सहभार; अधयषि, आदश्ण वशषिण संस्ा, 
कारल; अधयषि, भाई माधिराि बारल वशषिण संस्ा, कटोलहापूर; अधयषि, 
नारना् वशषिण संस्ा, एकोंडी; संस्ापक-अधयषि, छरिपती वशिाजी 
सहकारी सटोसाय्ी, कारल; शेतकरी, दुब्णल घ्क ि मारासिरणीयांचया 
विकासासाठी साततयाने प्रयतनशील; महाराष्ट्र कना्ण्क सीमा प्रशनी 
शरदरािजी पिार यांचया  नेतृतिाखालील आंदटोलनात सक्रीय सहभार; 
शेतकरी संघ्नेचया तंबाखू ि दूध दरिाढ आंदटोलनात सहभार; सदसय ि 
१९९७-९८ सभापती, पंिायत सवमती, कारल; सदसय, वजलहा पररषद, 
कटोलहापूर; १९८६-२०१५ संिालक, काही काळ वहाईस िेअरमन 
ि िेअरमन, कटोलहापूर वजलहा मधयितणी सहकारी बँक, या बँकेचया 
माधयमातून अनेक नाविणयपूण्ण यटोजना सभासदांचया वहता््ण राबविलया 
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तयामुळे शासनाने या बँकेिा विशेष रौरि केला; अधयषि, संजय रांधी 
वनराधार यटोजना, कारल; संिालक ि उपाधयषि, महाराष्ट्र राजय सहकारी 
दुध महासंघ मया्ण (महानंद),  रटोरेराि, मुंबई; वहाईस िेअरमन,  खा. 
सदावशिराि  मंडवलक  कारल  तालुका  सहकारी साखर कारखाना, 
हमीदिाडा; सदसय, कारल  तालुका  खरेदी  विक्री  संघ; संस्ापक - 
संिालक, छरिपती शाहू सहकारी साखर कारखाना वल. कारल; वहाईस 
िेअरमन, कारल तालुका सह. सूत वररणी मया्ण. िेअरमन, शरद सहकारी 
सूत वररणी मया्ण; सहकारी कारल; संिालक, कटोलहापूर वजलहा सहकारी 
ककृषी उद्यटोर सहकारी संस्ा; उपाधयषि, वजलहा काँग्ेस कवम्ी; १९९९ 
पासून राष्ट्रिादी काँग्ेस पषिािे काय्ण; प्रदेश उपाघयषि, राष्ट्रिादी काँग्ेस 
पषि; १९९९-२००४, २००४-२००९, २००९-२०१४, २०१४-२०१९ 
सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; माि्ण, २००१ ते जुलै, २००४ पशुसंिध्णन 
ि दुगधविकास खातयािे राजयमंरिी; जुलै, २००४ ते ऑक्टोबर, २००८ 
पशुसंिध्णन, दुगधविकास, शालेय वशषिण, औकाफ खातयांिे राजयमंरिी; 
नटोवहेंबर, २००८ ते नटोवहेंबर, २००९ नररविकास, पशुसंिध्णन, 
दुगधविकास, मतसयवयिसाय, अलपसंखयाक, औकाफ, विधी ि नयाय 
खातयािे राजयमंरिी; नटोवहेंबर, २००९ ते जून, २०१४, कामरार खातयािे 
मंरिी; २७ जून, २०१४ ते ऑक्टोबर, २०१४ जलसंपदा (ककृष्णाखटोरे 
महामंडळ) खातयािे मंरिी; ऑक्टोबर, २०१९ मधये विधानसभेिर 
फेरवनिड; जानेिारी, २०१९ पासून ग्ामविकास खातयािे मंरिी.

परदेश प्रवास : युरटोप, नयूझीलंड, ऑसट्रेवलया, िीन ि वजनेवहा इतयादीं देशांिा अभयास 
दौरा.

छंद : िािन ि वक्रके्.

पत्ा : (१)  ३११, ए-िॉड्ड, मुजािर रलली, कारल, तालुका कारल,  वजलहा 
कटोलहापूर.

         दूरधिनी :- वनिास - (०२३२५) २४४२४४.

         काया्णलय :- (०२३२५) २४४३४४.

         मटोबाईल :-९८२१४१९४६२/ ९८२२०४४८४४.

         ई-मेल - hasanmushriffoundation@gmail.com

   (२)  ब-५, मादाम कामा मार्ण, मंरिालय समटोर, मुंबई- ४०० ०३२.

   दूरधिनी :- (०२२) २२०२००९७, २२८८००८३.
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वनवडिूक वनकाल

(२७३-कागल)

एकूि म्तदार ३,२४,६४७

एकूि वैध म्तदान २,६३,६३६

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. हसन वम्ालाल मुश्ीफ 
१,१६,४३६

[राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि]

(२) श्ी. समरवजत वसंर घा्रे
८८,३०३
(अपषि)

(३) श्ी. संजय घा्रे
५५,६५७

(वशिसेना)

(४) नटो्ा १,१६३

(५) श्ी. श्ीपती कांबळे
८२५

(अपषि)
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मेघे, श्ी. समीर दत्ात्र्

जनम : १२ फेरिुिारी १९७८.

जनम वठकाि : नारपूर.

वशषिि : बी.कॉम.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती िृंदा.

अपत्े : एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी).

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : ५०-वहंरणा, वजलहा-नारपूर.

इ्तर मावह्ती : कटोषाधयषि, नरर युिक वशषिण संस्ा, नारपूर; सविि, दत्ता मेघे इकस्ट्ु् 
ऑफ मेवडकल सायनसेस, नारपूर; २००४-२०१४ अधयषि, वतरुपती 
अब्णन कटो-ऑपरेव्वह बँक वल., नारपूर; संिालक, बॅ. शेषराि िानखेडे 
शेतकरी सहकारी सरकारी सुतवररणी, वल. नारपूर; २०१४-२०१९ सदसय, 
महाराष्ट्र विधानसभा; ऑक्टोबर २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर 
फेरवनिड.

परदेश प्रवास : अमेररका ि लंडन इतयादीं देशांिा दौरा.

छंद : खेळ.
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पत्ा : (१)१३५, पांडे ले आऊ्, खामला, नारपूर – ४४००२५.

   दूरधिनी : वनिास - (०७१२) २२८२९३९, २२८३६९९.

   काया्णलय - (०७१२) २२४९४६२.

   मटोबाईल - ७५०७५२२२२२.

   (२) अ-१००१, लटोखंडिाला रेवसडेंसी, िरळी नाका, 

   िरळी, मुंबई - ४०० ०२५.

वनवडिूक वनकाल

(५०-वहांगिा)

एकूि म्तदार ३,७६,९१५

एकूि वैध म्तदान २,२६,८६६

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. समीर दत्ात्र् मेघे
१,२१,३०५

[भारतीय जनता पषि]

(२) श्ी. विजयबाबु घटोडमारे 
७५,१३८

(राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि)

(३) श्ी. वनतेश जांरळे 
१५,३७१

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) श्ी. राहुल सटोन्कके 
९,३२०

(बहुजन समाज पा्णी)

(५) नटो्ा २,२५६
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मोरे, श्ी. शाां्ताराम ्तुकाराम

जनम : १ जुलै १९७०.

जनम वठकाि : खावनिली, तालुका-वभिंडी, वजलहा-ठाणे.

वशषिि : िौ्ी

ज्ा्त भाषा : मराठी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती आशा.

अपत्े :  एकूण ३ (दटोन मुलरे ि एक मुलरी).

व्वसा् : सामावजक काय्ण.

पषि : वशिसेना.

म्तदारसांघ : १३४-वभिंडी ग्ामीण (अनुसूवित जमाती), वजलहा-ठाणे.

इ्तर मावह्ती : ग्ामीण ि आवदिासी भारातील ररीब ि ररजू विद्यारयायंना शालटोपयटोरी 
िसतुंिे िा्प; आरटोगय तपासणी वशबीरांिे आयटोजन; वशिसेना पषि 
बांधणीसाठी विशेष यटोरदान; २०१२-२०१४ सदसय, वजलहा पररषद, 
ठाणे; २०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; ऑक्टोबर २०१९ 
मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड; सवमती प्रमुख, विमुकत जाती ि 
भ्कया जमाती कलयाण सवमती.

परदेश प्रवास : नेपाळ ि बांगलादेश या देशांिा  अभयास दौरा.
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छंद : िािन ि समाजसेिा.

पत्ा : माँसाहेब वमनाताई ठाकरे कॉमपलेकस, पडघा, तालुका वभिंडी, वजलहा 
ठाणे.

   मटोबाईल – ७०५७९७३३४४ / ९५०३५९१५८१.

   ई-मेल : babasahebgosavi1977@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(१३४- वभवांडी ग्रामीि (अनुसूवच्त जमा्ती))

एकूि म्तदार २,८९,३६१

एकूि वैध म्तदान १,७२,८१४

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. शाां्ताराम ्तुकाराम मोरे
८३,५६७

[वशिसेना]

(२) श्ीमती शुभांरी रटोिारी
३९,०५८

(महाराष्ट्र निवनमा्णण सेना)

(३) श्ीमती माधुरी महारिे 
३३,५७१

(राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि)

(४) श्ी. वनतेश महसे
४,९५८

(कमयुवनस् पा्णी ऑफ इंवडया)

(५) श्ी. सिपनील कटोळी
४,४२६

(िंवित बहुजन आघाडी)
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मोवह्ते-पाटील, श्ी. वदलीप दत्ात्र्

जनम : २९ मे १९५९.

जनम वठकाि : शेि-वपंपळराि, तालुका खेड, वजलहा-पुणे.

वशषिि : एस.एस.सी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती सुरेखा.

व्वसा् : शेती.

पषि : राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि.

म्तदारसांघ : १९७- खेड-आळिंदी, वजलहा- पुणे.

इ्तर मावह्ती : अधयषि, हुतातमा राजरुरू वशषिण मंडळ, खेड, या संस्ेमाफ्कत माधयवमक 
विद्यालय ि कॉलेज सुरू केले; संिालक, मुकताई वशषिण प्रसारक मंडळ; 
१९८८-१९९२ सरपंि, ग्ामपंिायत, शेि वपंपळराि; िीस िषवे संिालक 
विविध काय्णकारी सेिा सटोसाय्ी; सटोळा िषवे िेअरमन, राजय सहकारी 
ककृषी उतपनन बाजार सवमती संघ; संिालक, पुणे वजलहा मधयितणी सहकारी 
बँक वल.; संिालक, राजय ककृषी पणन मंडळ; १९९२-१९९७ सदसय, 
वजलहा पररषद, पुणे; सामुवहक वििाहांिे आयटोजन; १९८५-१९९९ काँग्ेस 
पषिािे काय्ण; १९९९ पासून राष्ट्रिादी काँग्ेस पषिािे काय्ण; २००४-२००९, 
२००९-२०१४ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; २०१०-२०१२ सवमती 
प्रमुख, अंदाज सवमती; ऑक्टोबर २०१९ मधये विधान सभेिर फेरवनिड.
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छंद : िािन ि राणी ऐकणे.

पत्ा : (१) मु. पटो. शेि वपंपळराि, तालुका-खेड,  वजलहा-पुणे.

   (२) “साई सहिास”, राजरुरूनरर, खेड, वजलहा-पुणे.

   दूरधिनी :- (वनिास) (०२१३५) २२६७६.

             (काया्णलय) (०२१३५) २२२००६.

   मटोबाईल :- ९८२१९६५२२.

   ई-मेल:- mladilip@gmail.comm.

वनवडिूक वनकाल

(१९७- खेड-आळंदी)

एकूि म्तदार ३,२७,६१८

एकूि वैध म्तदान २,२०,७४५

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. वदलीप दत्ात्र् मोवह्ते-पाटील
९६,८६६ 

[राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि]

(२) श्ी. सुरेश रटोरे
६३,६२४

(वशिसेना)

(३) श्ी. अतुल देशमुख 
५३,८७४
(अपषि)

(४) श्ी. वहरामण कांबळे
१,७७०

(िंवित बहुजन आघाडी)

(५) नटो्ा १,७०७
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महात्रे, श्ीम्ती मांदा ववज्

जनम : २० जानेिारी १९५६.

जनम वठकाि : बटोरीिली, मुंबई.

वशषिि : एस.एस.सी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी, इंग्जी ि रुजरा्ी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पती श्ी. विजय नारायण महारिे.

अपत्े :  एकूण २ (दटोन मुलरे).

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : १५१-बेलापूर, वजलहा-ठाणे.

इ्तर मावह्ती : संस्ावपका, श्ी रटोिधणीनी वशषिण संस्ा रौरि इंकगलशसकुल अँड 
जयुवनअर कॉलेज नेरुळ निी मुंबई; एम.वही.्ी.वही. नयुज अँड इं्र्ेंमेन् 
व्वही िॅनल; संस्ावपका-अधयषिा, रटोिधणीनी सहकारी पतसंस्ा, निी 
मुंबई; १९९१ मवहलांसाठी प्रौढ वशषिण िर्ण सुरू केले; बालिाडी प्रवशषिण 
िर्ण सुरू केले; मवहलांसाठी सियंरटोजरार वमळिून देणयासाठी प्रयतन; 
जनजारृती, काय्णक्रमांिे आयटोजन; बालवदन काय्णक्रमािे आयटोजन; 
मवहला मेळावयांिे आयटोजन; वयिसाय प्रवशषिण काय्णक्रमािे आयटोजन; 
रकतिािणी वशबीरे ि ििा्ण सरिांिे आयटोजन; मवहलांचया िैिावहक 
समसया, आरटोगय, कु्ूिंब वनयटोजन प्रिार, कॅनसर ि एड्स वनयंरिण 
वशवबरांिे आयटोजन; १९९३ बेलापूर-निी मुंबई विभारीय अधयषिा, 
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भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस; १९९४-१९९५ सदसया ि १९९७ सभापती, 
बालकलयाण सवमती, निी मुंबई महानररपावलका; प्रदेश प्रवतवनधी, 
भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस (आय) ; १९९९-२००० अधयषिा, महाराष्ट्र प्रदेश 
मवहला राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि; २०००-२०१४ सरवि्णीस, राष्ट्रिादी 
काँग्ेस पषि; २०१४ पासून भारतीय जनता पषिािे काय्ण; संस्ावपका-
िेअरमन, रटोिध्णनी मवहला बितर् पतसंस्ा; मवहलांिे तीनशे बितर् 
स्ापन करून मवहलांना सियंरटोजरार उपलबध करुन वदला; मवहलांनी 
उतपावदत केलेलया मालास बाजारपेठ उपलबध वहािी महणून िाशी, निी 
मुंबई ये्े मवहला उद्यटोर मेळािा भरिून तयातून हजारटो मवहलांना रटोजरार 
वमळिून वदला; अधयषिा, रटोिध्णनी साि्णजवनक संस्ा (िॅरर्ेबल ट्रस्), 
बेलापूर, निी मुंबई; मवहला उद्यटोर मेळावयािे आयटोजन; २००४-२०१० 
सदसया, महाराष्ट्र विधानपररषद; सवमती प्रमुख, मवहला ि बाल विकास 
सवमती; राष्ट्रकुल संसदीय मंडळ महाराष्ट्र शाखेतफके सन २००५-२००६ 
िा ‘उतककृष्् भाषण’ पुरसकार वदनांक २९ जून २००९ रटोजी महाराष्ट्र 
विधानमंडळ अमृत महटोतसि काय्णक्रमात भारताचया राष्ट्रपती प्रवतभाताई 
पा्ील यांचया हसते प्रापत; २०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; 
ऑक्टोबर २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड.

छंद : िािन ि सामावजक काय्ण.

पत्ा : (१) रौरि बंरला, सेक्र २९, बेलापूर,  निी मुंबई, वजलहा ठाणे.

   मटोबाईल - ९८२००७५७२७ / ८१०४०८११८२.

   काया्णलय- (०२२) २७५७२७५८.

   वनिास- (०२२) २७५७१५७३.

   ई-मेल - mandataimhatre@gmail.com.
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वनवडिूक वनकाल

(१५१-बेलापूर)

एकूि म्तदार ३,८५,९९३

एकूि वैध म्तदान १,७४,५२७

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ीम्ती मांदा ववज् महात्रे 
८७,८५८

[भारतीय जनता पषि]

(२) श्ी. अशटोक रािडे
४४,२६१

(राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि)

(३) श्ी. रजानन काळे
२७,६१८

(महाराष्ट्र निवनमा्णण सेना)

(४) नटो्ा ३,८०४

(५) श्ी. रौतम रायकिाड
३,०३१ 

(अपषि)
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्ादव – लोिीकर, श्ी.बबनराव दत्ात्र्

जनम : १ माि्ण १९६१.

जनम वठकाि : लटोणी खुद्ण, तालुका-परतूर, वजलहा-जालना.

वशषिि : पाििी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती मंदाताई ि श्ीमती िंदनाताई.

अपत्े :  एकूण ५ (दटोन मुलरे ि तीन मुली).

व्वसा् : शेती.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : ९९-परतूर, वजलहा-जालना 

इ्तर मावह्ती : अधयषि, केशि प्रेरणा वशषिण संस्ा; िरफळ, तालुका परतूर, ये्े सन 
२००४ मधये वजलहासतररय वशषिण पररषदेिे आयटोजन; अधयषि, धम्णिीर 
संभाजी प्रवतष्ठान, या प्रवतष्ठानतफके १९९९-२०१५ पययंत ११०० सामुवहक 
वििाहांिे आयटोजन; मुखय प्रित्णक, ितुिवेदेशिर सहकारी साखर कारखाना; 
मुखयप्रित्णक जय श्ीराम वजवनंर ि प्रेवसंर संस्ा; १९९५-९९ संिालक, 
महाराष्ट्र राजय बी-बीयाणे महामंडळ; िारिेळा जालना वजलहाधयषि, 
युिा मटोिा्ण; वजलहाधयषि ि वकसान मटोिा्ण प्रदेशाधयषि, भारतीय जनता 
पषि; सरपंि, ग्ामपंिायत, लटोणी; सदसय ि सभापती, पंिायत सवमती, 
परतूर; सदसय, वजलहा पररषद,, जालना; १९९९-२००४, २०१४-२०१९ 
सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; सदसय, पंिायत राज सवमती; ५ वडसेंबर 
२०१४ ते नटोवहेंबर २०१९ पाणीपुरिठा ि सिचछता खातयािे मंरिी ि 
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जालना वजलह्ािे पालक मंरिी; याकाळात सिचछ भारत सिवेषिण अवभयान 
अंतर्णत २ ऑक्टोबर २०१८ रटोजी देशािे पंतप्रधान नरेद्र मटोदी यांचयाहसते 
सातारा ग्ामीण वजलहा प्र्म पुरसकार प्रापत; सिचछता सिवेषिणात महाराष्ट्र 
राजय देशात पवहले आणले; मुदतपूि्ण साठ लषि शौिालये बांधून महाराष्ट्र 
राजय देशात प्र्म क्रमांकािर आणले; ऑक्टोबर २०१९ मधये महाराष्ट्र 
विधानसभेिर फेरवनिड;

परदेश प्रवास : श्ीलंका, ईसरिाईल, ऑसट्रेवलया ि िीन इतयादी देशांिा अभयास दौरा.

छंद : िािन ि सामावजक काय्ण.

पत्ा : (१) मु.पटो.लटोणी तालुका परतूर, वजलहा जालना.

   (२) सनेह वनिास, सिामी सम््ण मंवदराजिळ, परतूर, वजलहा जालना.

   दुरधिनी :   परतूर - (०२४८४)  २२४६१०.

   मटोबाईल : ९२८४५४५७१०

वनवडिूक वनकाल

(९९-पर्तूर)

एकूि म्तदार २,९६,२९९

एकूि वैध म्तदान २,०३,६३३

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१)
श्ी. बबनराव दत्ात्र् ्ादव-
लोिीकर

१,०६,३२१
[भारतीय जनता पषि]

(२) श्ी. सुरेशकुमार जे्लीया 
८०,३७९

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(३) श्ी. वशिाजी सािने
८,६१६

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) श्ीमती सरीता खंदारे
२,१८३

(कमयुवनस् पा्णी ऑफ इंवडया-
माकस्णवसस्)

(५) नटो्ा १,१५१
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्ेरावार, श्ी. मदन मधुकरराव

जनम : २६ जानेिारी १९६३.

जनम वठकाि : यितमाळ.

वशषिि : डी.फाम्ण.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती वमनल.

अपत्े :  एकूण १ (एक मुलरी).

व्वसा् : वयापार.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : ७८-यितमाळ, वजलहा-यितमाळ.

इ्तर मावह्ती : अधयषि, सटोशल ग्ुप; रकतदान वशबीर, िधु-िर सूिक मेळावयांिे 
आयटोजन; सामुवहक वििांहािे आयटोजन; जातीय सलटोखा मेळावयांिे 
आयटोजन; यितमाळ ये्े ए.पी.जे. अबदुल कलाम यांचया नािे अभयावसका 
सुरु केली; शासकीय अवभयांवरिकी महाविद्यालयासाठी प्रयतन; अनन ि 
तंरिज्ान महाविद्यालय सुरु केले; अलपसंखयांक मुलींसाठी िसतीरृह 
सुरु केले; इतर मारासिरणीय मुलींसाठी िसतीरृह सुरु केले; सन २०१८ 
मधये यितमाळ ये्ील ९० वया मराठी सावहतय संमेलनािे सिारताधयषि; 
यितमाळ ये्ील नाट्रृहाचया वनवम्णतीसाठी प्रयतन; यितमाळ शहराचया 
सिायंरीण विकासासाठी विशेष प्रयतन; १९९१-९४ अधयषि, भारतीय जनता 
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युिा मटोिा्ण; १९९५-१९९७ वजलहा सरवि्णीस, भारतीय जनता पषि; सन 
२००६ वजलहाधयषि, सदसय, प्रदेश काय्णकारणी, भारतीय जनता पषि; 
१९९१-१९९६ नररसेिक ि १९९१-१९९२ सभापती, बांधकाम सवमती, 
नररपावलका, यितमाळ; १९९६-१९९९ (पटो.वन.), २००४-२००९, 
२०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; सन २००४-२००९ सदसय, 
पंिायत राज सवमती; सदसय, विनंती अज्ण सवमती; १९९५ सदसय, महाडा; 
अमरािती विभार; जुलै २०१६ ते जून २०१९ ऊजा्ण, पय्ण्न, अनन ि 
औषधी प्रशासन, साि्णजवनक बांधकाम (साि्णजवनक उपक्रम), सामानय 
प्रशासन विभार, अपारंपाररक ऊजा्ण, भ्कया जाती विमुकत जाती, इतर 
मारासिरणीय विभार खातयािे राजयमंरिी; सन २०१६-२०१९ यितमाळ 
ि बुलढाणा वजलह्ािे पालकमंरिी; ऑक्टोबर २०१९ मधये महाराष्ट्र 
विधानसभेिर फेरवनिड.

परदेश प्रवास : वसंरापूर, मलेवशया, ्ायलंड, युरटोप, ऑसट्रेवलया, नयुझीलंड, श्ीलंका, 
नेपाळ ि िीन इतयादीं देशांिा अभयास  दौरा.

छंद : िािन, वक्रके् ि बॅडवमं्न.

पत्ा : अिधुत िाडी, दत्त िौक, यितमाळ- ४४५००१.

   दूरधिनी : वनिास - (०७२३२) २४४१५५.                                         

           काया्णलय - (०७२३२) २५५०५६.

   मटोबाईल - ९८२२२३३५५५.

   ई-मेल - 44madan@ymail.com.
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वनवडिूक वनकाल

(७८-्व्तमाळ)

एकूि म्तदार ३,८४,९३५

एकूि वैध म्तदान २,१५,७१७

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. मदन मधुकरराव ्ेरावार
८०,४२५

[भारतीय जनता पषि]

(२) श्ी. अवनल ऊफ्क बाळासाहेब मंरुळकर
७८,१७२

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(३) श्ी. यटोरेश पारिेकर
७,९३०

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) श्ी. वबपीन िौधरी
३,७५७

(प्रहार जनशकती पा्णी)

(५) श्ी. संवदप देिकाते 
१,८४९

(बहुजन समाज पा्णी)
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रहाांगडाले, श्ी. ववज् भर्तलाल

जनम : ५ वडसेंबर १९६७.

जनम वठकाि : खमारी, तालुका-वतरटोडा, वजलहा-रोंवदया.

वशषिि : बी.ए., वडपलटोमा इन मायवनंर इंवजवनअररंर.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती विणा.

अपत्े :  एकूण १ (एक मुलरा).

व्वसा् : शेती.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : ६४-वतरटोडा, वजलहा-रोंवदया.

इ्तर मावह्ती : अधयषि, पिार समाज संस्ा, वतरटोडा; िेअरमन, पिार जारृती प्ररतीशील 
वशषिण, संस्ा, वतरटोडा; संिालक, विविध काय्णकारी सहकारी संस्ा, 
खामरी; १९९५-९८ सविि, युिामटोिा्ण, २००१-२००४ उपाधयषि, युिा 
मटोिा्ण, २००५-२००९ अधयषि, युिा मटोिा्ण रोंवदया; २०१३-२०१४ 
महामंरिी, रोंवदया वजलहा भारतीय जनता पषि; २०००-२००५ सदसय, 
२००३-२००५ सभापती, पंिायत सवमती, वतरटोडा; २००५-२०१४ 
सदसय, २००६-२०१३ सभापती, ककृषी ि पशुसंिध्णन सवमती, २०१०-
२०१३ सभापती, अ््ण ि बांधकाम सवमती, वजलहा पररषद, रोंवदया; 
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२०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; ऑक्टोबर २०१९ मधये 
महाराष्ट्र विधानसभेिर वनिड.

परदेश प्रवास : नेपाळिा अभयास दौरा.

छंद : प्रिास ि िािन.

पत्ा : (१) मु. खमारी, पटो. विखली, तालुका-वतरटोडा,  

   वजलहा- रोंवदया-४४१९११.

             ई-मेल - vijayrahangdaletiroda@gmail.com

   (२) िीर सािरकर िॉड्ड, वतरटोडा, तालुका-वतरटोडा, वजलहा-रोंवदया.

   दूरधिनी : वनिास ि काया्णलय - (०७१९८) २५४००८.

   मटोबाईल - ९७६४११०४८८.

वनवडिूक वनकाल

(६४-व्तरोडा)

एकूि म्तदार २,५७,९१८

एकूि वैध म्तदान १,६९,३०१

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. ववज् भर्तलाल रहाांगडाले 
७६,४८२

[भारतीय जनता पषि]

(२) श्ी. रविकांत बटोपिे
५०,५१९

(राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि)

(३) श्ी. वदलीप बनसटोड
३३,१८३
(अपषि)

(४) श्ी. कमल बाबुलाल हतिर
२,५२५

(बहुजन समाज पा्णी)

(५) नटो्ा १,८४१
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राऊ्त, डॉ. वन्तीन कावशना्

जनम : ९ ऑक्टोबर १९५१.

जनम वठकाि : नारपूर.

वशषिि : एम.ए.,एफ.बी.एम.,सी.पी.एल.,एम.एफ.ए.(नाट्), पीएि.डी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती सुमेधा.

अपत्े  : एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी)

व्वसा् : उद्यटोर ि वयापार.

पषि : भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस (आय).

म्तदारसांघ : ५७ – नारपूर- उत्तर, (अनुसूवित जाती), वजलहा – नारपूर.

इ्तर मावह्ती : अधयषि, वपपलस प्रटोग्ेवसवह सटोसाय्ी, नारपूर; आजीि सदसय, नारपूर 
फलाईंर कलब वल.; सदसय, डी.यु.डी.ए.; विशिसत, नारपूर सुधार प्रनयास; 
सदसय, रृह विभार कामकाज स्ायी सवमती; अधयषि, राजय पररिहन 
सललारार सवमती; अधयषि, इंवदरा रांधी िैद्यकीय महाविद्यालय सललारार 
सवमती; अधयषि, अवखल भारतीय अनुसूवित जाती / जमाती वशकाऊ 
विमानिालक संघ्ना; सललारार, महाराष्ट्र राजय िनपाल ि िनरषिक 
संघ्ना ि िेस्न्ण कटोलवफलडस् वल. अनुसूवित जाती / जमाती कम्णिारी 
कलयाण संघ्ना; पद-दवलतांचया उधदारासाठी संकलप संस्ा सुरू केली. 
या संस्ेमाफ्कत समाजातील दुब्णल घ्कांचया कलयाणािे काय्ण; जातीय 
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दंरली, पूरग्सत ि नैसवर्णक आपदग्सतांसाठी मदत, दरिषणी धममिक्र 
प्रित्णन वदनाचया सटोहळयासाठी नारपूर ये्े दीषिाभूमीला भे् देणाऱया 
लाखटो भाविकांना मूलभूत सेिा सुविधा पुरविणयासाठी सवक्रय सहायय; 
१९८७ मटोफत अननदान काय्णक्रमािे आयटोजन; वपणयाचया पाणयािी 
मटोफत सटोय, प्रसाधनरृह, सनानरृहे उभी केली, २.५ लाख लटोकांचया 
विश्ांतीसाठी मंडपािी सटोय केली; मटोफत आरटोगय तपासणी वशवबरांिे 
आयटोजन; पया्णिरण, दारूबंदी, वयसनमुकती, वयिसावयक वशषिण, 
युिकांना मार्णदश्णन, मवहला ि बाल – कलयाण , विज्ान-तंरिज्ानाचया 
प्ररतीसाठी मटोफत प्रदश्णन ि जनजारृती वशवबरांिे आयटोजन; १९८८ डॉ. 
बाबसाहेब आंबेडकरांचया पुणयवत्ीवनवमत्त राष्ट्रीय एकता ि एकातमता 
यासाठी ‘संकलपर्’ िे आयटोजन; १९८९ राष्ट्रीय एकातमतेसाठी नारपूर ते 
रायपूर भीमजयटोत यारिेिे आयटोजन; १९९१ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचया 
१०० वया जयंतीवनवमत्त नारपूर ये्ील कसतूरिंद पाक्क नारपूर ये्े भवय 
रॅलीिे आयटोजन; मराठिाडा नामांतर आंदटोलनात सवक्रय सहभार; 
नारपूर विद्यापीठामधील अनुसूवित जाती ि जमाती यांिा अनुशेष 
भरून काढणयासाठी प्रयतन; महाराष्ट्र राजयातील कवनष्ठ महाविद्यालयीन 
वशषिकांचया मारणयांसाठीचया आंदटोलनात सहभार ि सेिेतील सुरवषितता 
ि सुधाररत िेतनश्ेणी वमळिून देणयासाठी प्रयतन; अनुसूवित जाती / 
जमातीचया विद्यारयायंना वयिसावयक ि खाजरी विमानिालक अनुज्ापती 
तसेि वशष्यिृत्ती वमळािी यासाठीचया आंदटोलनािे नेतृति; १९८९ िंद्रपूर 
ये्े दवलत सावहतय संमेलनात सहभार ि विविध विषयांिर वयाखयाने 
वदली; १९९१ विदभ्ण सावहतय संमेलनात सक्रीय सहभार; २००२ नारपूर 
ये्े अकसमतादश्ण रजत महटोतसिािे आयटोजन; सवहतय संमेलनािे 
आयटोजन; १९९० नारपूर वजलह्ातील मकर – धटोकडा ये्ील जातीय 
दंरलीतील दंरलग्सतांना सि्णतटोपरी मदत; १९९१ मटोिाड ि नारपूर ये्ील 
पूरग्सतांना मदत काय्ण ि १५ वदिस अननदान केले; सितंरि विदभा्णिे 
सम््णक; विदभा्णिा अनुशेष भरून काढणयासाठी प्रयतनशील; १९ एवप्रल 
२००० संविधान बिाओ रॅलीिे आयटोजन; शासकीय ि वनमशासकीय 
काया्णलयातील मारासिरणीय अनुशेष भरणयासाठी प्रयतन; भारत 
सरकारचया राष्ट्रीय आयटोराचया धतणीिर महाराष्ट्र राजय अनुसूवित जाती-
जमाती आयटोर स्ापन करणयासाठी प्रयतन; १९६२ मधील संसद ि राजय 
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विधानसभेत, अनुसूवित जातीसाठींचया राखीि जारांचया संखयेइतकी 
िाढ करणयािी राजय शासनािी वशफारस वमळविणयासाठी प्रयतन; १९७० 
पासून राजकीय षिेरिात काय्ण; २००१ सदसय, अवखल भारतीय राष्ट्रीय 
काँग्ेस; सरवि्णीस, महाराष्ट्र प्रदेश युिक काँग्ेस; सरवि्णीस, नारपूर 
वजलहा (शहर) युिक काँग्ेस;सि. इंवदरा रांधीचया अ्केचया िेळी तयांचया 
सम््णना््ण जेल भरटो आंदटोलनात सवक्रय सहभार; १९९१ पासून लटोकसभा 
वनिडणूकामधये उत्तर नारपूर विधानसभा षिेरिािे प्रभारी; कटोलकत्ता, 
बंरलटोर ि निी वदलली ये्े आयटोवजत करणयात आलेलया अवखल भारतीय 
काँग्ेस कवम्ीचया खुलया अवधिेशनात सहभार; १९९९-२००४, २००४-
२००९, २००९-२०१४ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; विधानमंडळाचया 
अनुसूवित जाती कलयाण सवमतीिे सदसय; आरषिण अवधवनयमासाठी 
रवठत केलेलया सवमतीिे सदसय; िनटोतपादनाचया िटोरी-संबंधीचया संयुकत 
सवमतीिे सदसय; विधानमंडळाचया रटोजरार सियंरटोजरार सवमतीिे सदसय; 
मटोरिाडा ये्ील पूरग्सत भारामधये केलेलया उललेखनीय काया्णबद्दल िनराई 
संस्ेमाफ्कत पुरसकाराने सनमावनत; रतनावररी ये्े आरषिण विधेयकासाठी 
सनमानीत; वडसेंबर २००८ ते नटोवहेंबर २००९ रृह, तुरूंर,राजय उतपादन 
शुलक ि कामरार खातयािे राजयमंरिी; नटोवहेंबर २००९ ते ऑक्टोबर २०१४ 
पशुसंिध्णन, दुगधविकास ि मतसयवयिसाय खातयािे मंरिी; ऑक्टोबर 
२०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड. वडसेंबर २०२० पासून 
ऊजा्ण खातयािे मंरिी.

परदेश प्रवास : अमेररकन बायटोग्ावफकल सटोसाय्ीतफके २००२ चया मॅन ऑफ द इयर 
सनमानासाठी वनिड; २००२ राष्ट्रसंघ संघ्नेद्ारे वजवनवहा ि कसितझ्णलँड 
ये्े आयटोवजत केलेलया मानिी हकक आंतरराष्ट्रीय पररषदेमधये सहभार; 
२००३ वहॅकूवहर (कॅनडा) ये्े आयटोवजत केलेलया सामावजक नयाय 
ि रूपांतर या विषयािरील आंतरराष्ट्रीय पररषदेमधये सहभार; २००४ 
राष्ट्रसंघाद्ारे बँकाँक (्ायलँड) ये्े आयटोवजत करणयात आलेलया 
आंतरराष्ट्रीय एड्स जारृती पररषदेमधये सहभार.

प्रकाशने : (१) ट्रेंड ऑफ पॉवलव्कस इन दवलत कमयुवन्ी ऑफ महाराष्ट्र. 
(२) आंबेडकरी जनता आवण राजनीती. 
(३) “संकलप” िृत्तमावसकािे प्रमुख संपादक.



 १४ िी महाराष्ट्र विधानसभा सदसयांिा संवषिपत जीिन पररिय 525

छंद : िािन, प्रिास ि सामावजक काय्ण.

पत्ा : २४, राड्डन ले-आऊ्, बेझनबार, कामठी रटोड, नारपूर – ४४० ००४.

   दूरधिनी :- (०७१२) २६३११११ / २६३३३२२.

वनवडिूक वनकाल

(५७ – नागपूर-उत्र (अनुसूवच्त जा्ती))

एकूि म्तदार ३,८४,७४२

एकूि वैध म्तदान १,९५,७७१

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) डॉ. वन्तीन कावशना् राऊ्त
८६,८२१ 

[भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस]

(२) डॉ. वमवलंद माने
६६,१२७

(भारतीय जनता पषि)

(३) श्ी. सुरेश साखरे
२३,३३३

(बहुजन समाज पा्णी)

(४) श्ीमती वकतणी डोंररे
९,३१८

(ऑल इंवडया मजवलस-ए-इत्तेहादुल 
मुकसलमीन)

(५) श्ी. विनय भांरे
५,५९९

िंवित बहुजन आघाडी
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राऊ्त, श्ी. राजेंद्र ववठ्ठल 

जनम : १ जून, १९६९.

जनम वठकाि : बाशणी, वजलहा सटोलापूर.

वशषिि : एि.एि.सी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििाहीत, पतनी श्ीमती कविता.

अपत्े : एकूण २ (दटोन मुलरे)

व्वसा् : शेती.

पषि : अपषि.

म्तदारसांघ : २४६-बाशणी, वजलहा-सटोलापूर.

इ्तर मावह्ती : अधयषि, भागयलक्मी नाररी सहकारी पतसंस्ा, मया्णवदत, बाशणी; अधयषि, 
राजाभाऊ राऊत िालक-मालक िाहतुक संघ, बाशणी; १९९६-२००९ 
नररसेिक, १९९८-२००० नरराधयषि, नररसपावलका, बाशणी; २००४-
२००९ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; ऑक्टोबर २०१९ मधये महाराष्ट्र 
विधानसभेिर फेरवनिड.

छंद : सामावजक काय्ण.
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पत्ा : ३८०९ राऊत िाळ, बाशणी, वजलहा सटोलापूर ४१३४०१.

   दूरधिनी :- (०२१८४) २२२४५८.

   काया्णलया: (०२१८४) २२१८११.

   मटोबाईल :- ९८५०३३३३८८.  

   ई-मेल :- rajendraraut@gmail.com.

वनवडिूक वनकाल

(२४६- बाशवी)

एकूि म्तदार ३,०६,५०७

एकूि वैध म्तदान २,२४,३१६

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. राजेंद्र ववठ्ठल राऊ्त
९५,४८२
(अपषि )

(२) ॲङ वदलीप सटोपल
९२,४०६

(वशिसेना)

(३) श्ी. वनरंजन भूमकर
१६,११९

(राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि)

(४) श्ी. विशाल काळसकर
११,४२७
(अपषि)

(५) श्ी. नारना् िवहाण
२,७१८

(महाराष्ट्र निवनमा्णण सेना)
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राऊ्त, श्ी. सुवनल राजाराम

जनम : २० जुलै १९६५.

जनम वठकाि : घा्कटोपर, वजलहा-मुंबई उपनरर.

वशषिि : एफ.िाय.बी.कॉम.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती वप्रती.

अपत्े : एकूण १ (एक मुलरी).

व्वसा् : वयापार.

पषि : वशिसेना.

म्तदारसांघ : १५६-विक्रटोळी, वजलहा-मुंबई उपनरर.

इ्तर मावह्ती : अधयषि, जय भिानी सहकारी पतपेढी मया्ण. भांडुप; संिालक, वद.मुंबई 
वजलहा मधयितणी सहकारी बँक, वल.; अधयषि, श्ीमान यटोरी प्रवतष्ठान; या 
संस्ेद्ारे विविध सामावजक  सांसककृवतक काय्णक्रमांिे आयटोजन; रकतदान, 
आरटोगय तपासणी वशबीरांिे आयटोजन; मटोफत रुगणिावहका उपलबध 
करुन वदली; राजयसतरीय कबड्ी सपधवेिे आयटोजन; मतदारसंघातील 
भकतजनांसाठी राजयातील विविध वठकाणचया देिदश्णनासाठी मटोफत बस 
सेिा उपलबध करुन वदली; ररीब ररजू विद्या्थींचया शैषिवणक सावहतयािे 
िा्प; ररीब रुगणांना सिमोतटोपरी मदत; २०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र 
विधानसभा; ऑक्टोबर २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड.
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परदेश प्रवास : दुबई, ऑसट्रेवलया, इंगलंड, अमेररका ि श्ीलंका इतयादी देशांिा अभयास 
दौरा.

छंद : िािन ि संरीत. 

पत्ा : मैरिी बंरला, फ्ेनडस कॉलनी, भाडूिंप (पूि्ण), मुंबई - ४०००४२.

   दूरधिनी :- वनिास - (०२२) २५६६६९१७.                                                                       

               काया्णलय - (०२२) २५६६५०२.

      मटोबाईल :- ९८२१२४५०५२.

     ई-मेल :- sunilraut20@yahoo.com

 
वनवडिूक वनकाल

(१५६-ववक्रोळी)

एकूि म्तदार २,३१,१०४

एकूि वैध म्तदान १,२७,९५१

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. सुवनल राजाराम राऊ्त
६२,७९४

[वशिसेना]

(२) श्ी. धनंजय वपसाळ
३४,९५३

(राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि)

(३) श्ी. विनटोद वशंदे
१६,०४२

(महाराष्ट्र निवनमा्णण सेना)

(४) श्ी. वसधदा््ण मटोकले
९,१५०

(िंवित बहुजन आघाडी)

(५) नटो्ा ३,१८६
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राजपू्त, श्ी. उद्वसांग सरदारवसांग

जनम : १ जुलै १९७१.

जनम वठकाि : नारद, तालुका-कननड, वजलहा-औरंराबाद.

वशषिि : बी.ए.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती पुनमबाई.

अपत्े : एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी).

व्वसा् : शेती.

पषि : वशिसेना.

म्तदारसांघ : १०५-कननड, वजलहा औरंराबाद

इ्तर मावह्ती : २००२-२००७ सदसय, वजलहा पररषद, औरंराबाद; सामावजक काया्णबद्दल 
सन २०१७ मधये “आपपासाहेब नारदकर कननड भूषण पुरसकार” प्रापत; 
ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर वनिड.

छंद : सामावजक काय्ण

पत्ा : मु. पटो. नारद, तालुका कननड, वजलहा औरंराबाद ४३११०३.
   मटोबाईल : ९८२२२०६१३५, ९४२२२०९१९९.
     ई-मेल :- udayrajput12@gmail.com
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वनवडिूक वनकाल

(१०५-कननड)

एकूि म्तदार ३,१४,६७९

एकूि वैध म्तदान २,१५,७५०

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. उद्वसांग सरदारवसांग राजपू्त
७९,२२५

[वशिसेना]

(२) श्ी. हष्णिध्णन जाधि
६०,५३५
(अपषि)

(३) श्ी. संतटोष कटोलहे
४३,६२५

(राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि)

(४) श्ी. मारुती राठटोड
१४,३४९

(िंवित बहुजन आघाडी)

(५) श्ी. वकशटोर पिार
१०,६१४
(अपषि)
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राजळे, श्ीम्ती मोवनका राजीव

जनम : १९ फेरिुिारी, १९७२.

जनम वठकाि : पटोहेराि, तालुका कटोपरराि, वजलहा अहमदनरर.

वशषिि : बी.ए.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पती कै. राजीि आपपासाहेब राजळे.

अपत्े :  एकूण २ (दटोन मुलरे).

व्वसा् : शेती.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : २२२-शेिराि,  वजलहा-अहमदनरर.

इ्तर मावह्ती : संस्ावपका-अधयषिा, यशटोधरा मवहला प्रवतष्ठान, पा्डणी; विशिसत, आवद 
फाऊंडेशन, आवदना् नरर, पा्डणी; सन २०१७ पासून संिावलका, 
अहमदनरर वजलहा मधयितणी सहकारी बँक, वल.; संिावलका, श्ी. 
िृधदेशिर सहकारी साखर कारखाना; २०१२-२०१४ सदसया, उपाधयषिा ि 
सभापती, आरटोगय ि वशषिण सवमती, वजलहापररषद, अहमदनरर; सदसया, 
भारतीय जनता पषि; २०१४-२०१९ सदसया, महाराष्ट्र विधानसभा; 
सदसया, ग्ं्ालय सवमती, आमदार वनिास वयिस्ा सवमती; ऑक्टोबर 
२०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड.
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परदेश प्रवास : युरटोप, दुबई, वसंरापूर ि ऑसट्रेवलया इतयादी देशांिा अभयास दौरा.

छंद : िािन, वक्रके् ि सामावजक काय्ण.

पत्ा : (१) ‘वसधदसािली ‘, मु.पटो. कासार-वपंपळराि, तालुका पा्डणी,        
वजलहा अहमदनरर - ४१४५०५.

   (२) अरुणािला बंरला, श्ीककृष्ण नरर, आरिेराि रटोड, मु.पटो.ता-
शेिराि, वजलहा अहमदनरर - ४१४५०२.

    दूरधिनी  : वनिास - (०२४२८) २४५५०१/ २२२२५०.

            काया्णलय - (०२४२९) २२२५५०.

   मटोबाईल : ९८९०३०५०००/ ९४०४०७६९७०/ ९४२३१६२०७५.

    ई-मेल   : rajale.monika@gmail.com.

                   
वनवडिूक वनकाल

(२२२-शेवगाांव)

एकूि म्तदार ३,४१८७३

एकूि वैध म्तदान २,२६,२५८

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ीम्ती मोवनका राजीव राजळे
१,१२,५०९

[भारतीय जनता पषि]

(२) ॲड. प्रतापराि ढाकणे
९८,२१५

(राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि)

(३) श्ी. वकसन िवहाण 
९,५९९

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) नटो्ा २,१८६

(५) श्ी. सुभाष साबळे
१,१२४

(बहुजन समाज पा्णी)
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राठोड, डॉ. ्तुषार गोंववदराव

जनम : २३ वडसेंबर १९७८.

जनम वठकाि : मुखेड, वजलहा-नांदेड.

वशषिि : एम.बी.बी.एस., डी.एम.आर.ई (रेवडओलॉजी).

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी, इंग्जी ि बंजारा.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी डॉ. जयटोतसना.

अपत्े :  एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी).

व्वसा् : िैद्यवकय.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : ९१-मुखेड, वजलहा-नांदेड.

इ्तर मावह्ती : २०१४-२०१९ (पटो.वन.) सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; ऑक्टोबर, 
२०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड.

छंद : िािन ि सामावजक काय्ण.

पत्ा : (१) मु.पटो. िसंतनरर, तालुका मुखेड, वजलहा-नांदेड.

        दूरधिनी : वनिास - (०२४६१) २२२५५५.

        मटोबाईल - ९५०३३७२२२२.

              ई-मेल - rtushar30@gmail.com.

   (२) ३०२-ए, सुखदा अपा््डमें्, सर पटोिखानिाला रटोड, िरळी, मुंबई.
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वनवडिूक वनकाल

(९१-मुखेड)

एकूि म्तदार २,८३,१८३

एकूि वैध म्तदान १,८६,०१४

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) डॉ. ्तुषार गोववांदराव राठोड
 १,०२,५७३

[भारतीय जनता पषि]

(२) श्ी. भाऊसाहेब पा्ील
७०,७१०

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(३) श्ी. वजिन दारेरिे
८,७५६

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) श्ी. बालाजी आरलारे
१,६८३

(संभाजी वरिरेड पा्णी)

(५) श्ी. वजतेंद्र िाघमारे
१,२१८

(बहुजन समाज पा्णी)
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राठोड, श्ी सांज् दुलीचांद

जनम : ३० जून १९७१.

जनम वठकाि : यितमाळ.

वशषिि : बी.कॉम., बी.पी.एड.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी, इंग्जी ि बंजारा.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती वशतल.

अपत्े : एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी).

व्वसा् : शेती.

पषि : वशिसेना.

म्तदारसांघ : ७९-वदग्स, वजलहा-यितमाळ.

इ्तर मावह्ती : सविि, छरिपती वशिाजी कला, वशषिण क्रीडा, ककृषी  ि ग्ामीण विकास 
प्रवतष्ठान, वशिपुरी,तालुका कळिंब, वजलहा यितमाळ; आव््णकदृष्ट्ा 
मारासलेलया विद्यारयायंना शालटोपयटोरी सावहतयािे िा्प; आवदिासींसाठी 
नृतय ि लटोकनृतय सपधायंिे आयटोजन; २००३-२००४ पलाकस्क मुकती 
अवभनयािे आयटोजन; २००२-२००४ मचछरमुकती अवभयानांिे 
आयटोजन; कुपटोवषत बालकांना दूध पािडर ि वबकसक्ांिे वितरण; 
आतमहतया केलेलया शेतकऱयांचया कु्ुिंवबयाना आव््णक मदत; रुगणांना 
सिमोतटोपरी मदत; सहकाराचया माधयमातून जनतेचया विकासासाठी 
सिमोतटोपरी प्रयतन; ग्ामविकास सहकारी संस्ा, आवदिासी सहकारी 
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संस्ा, विविध काय्णकारी संस्ा, वजवनंर प्रेवसंर सहकारी संस्ा, तालुका 
देखरेख सहकारी संस्ा, खरेदी-विक्री सहकारी संस्ा, ककृषी उतपनन 
बाजार सवमतीचया काया्णत सवक्रय सहभार; १९९१ पासून वशिसेनेिे 
काय्ण; १९९७ वजलहा प्रमुख, वशिसेना यितमाळ वजलहा; वशिसेनेचया 
सि्ण आंदटोलनात सवक्रय सहभार; विदभ्णसतरीय आवदिासी पररषद, बंजारा 
समाज मेळािा ि सरपंि पररषदेिे आयटोजन; वनराधारांना अनुदानासाठी 
तसेि पाणी प्रशन ि शेतकऱयांिे प्रशन सटोडविणयासाठी धरणे तसेि अनयाय 
अतयािारा विरटोधी आंदटोलनात सक्रीय सहभार; २००४-२००९, २००९-
२०१४, २०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; सदसय, पंिायत 
राज सवमती; सदसय, उपविधान सवमती; ५ वडसेंबर २०१४ ते नटोवहेंबर 
२०१९ महसूल खातयािे राजयमंरिी; ऑक्टोबर २०१९ मधये महाराष्ट्र 
विधानसभेिर फेरवनिड; जानेिारी २०१९ ते २८ फेरिुिारी २०२१ िने ि 
भुकंप पुनि्णसन खातयािे मंरिी.

छंद : लटोकसंग्ह िाढविणे, वसनेमा पाहणे ि ड्ायवहींर करणे.

पत्ा : (१) एल-८, विदभ्ण हौवसंर बटोड्ड कॉलनी, भाईंदे िौक, यितमाळ. 

   दूरधिनी : वनिास (०७२३२) २४३३३४, २४०४२८.

           काया्णलय - (०२२) २२८७६०६९, २२८७७६४६३.

   मटोबाईल - ९७६५५९४१११, ९४२२१६६२२२, ९३२५०७७३००.

   (२) सिामी सम््ण नरर, नातूिाडी, दारवहा, वजलहा-यितमाळ.
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वनवडिूक वनकाल

(७९-वदग्रस)

एकूि म्तदार ३,२२,९८०

एकूि वैध म्तदान २,२५,७७६

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. सांज् दुलीचांद राठोड
१,३६,८२४
[वशिसेना]

(२) श्ी. संजय देशमुख 
७३,२१७
(अपषि)

(३) श्ी. ताररक लटोखंडिाला 
६,२०५

(राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि)

(४) ॲड. शेहेजाद खान 
३,०७७

(िंवित बहुजन आघाडी)

(५) श्ी. देिराि मसाळ
१,८११

(बळीराजा पा्णी)
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रािा, श्ी. रवव गांगाधरराव

जनम : २८ एवप्रल १९८०.

जनम वठकाि : अमरािती.

वशषिि : बी.कॉम.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती निनीत.

अपत्े :  एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी).

व्वसा् : शेती ि सामावजक काय्ण.

पषि : अपषि

म्तदारसांघ : ३७-बडनेरा, वजलहा-अमरािती.

इ्तर मावह्ती : वसने् सदसय, तुकडटोजी महाराज विद्यापीठ; संस्ापक-अधयषि, युिा 
सिावभमानी संघ्ना, या संघ्नेमाफ्कत लटोकसभा ि विधानसभेचया 
साि्णवरिक वनिडणूकांमधये मतदान जनजारृती मटोवहमेिे आयटोजन; 
अधयषि, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रवतष्ठान; रटोररररबांचया प्रशनासाठी 
ि विकासासाठी तयांना नयाय वमळिून देणयासाठी प्रयतन; वयसनमुकतीसाठी 
विविध उपक्रमांिे आयटोजन; ररीब, ररजू रुगणांना सिमोतटोपरी मदत; 
बेरटोजरारांना ररषिा, हातराडी, क्ला देिून सियंरटोजरार वनमा्णण करुन 
वदला; २०१३ मधये ३७७० सामुवहक वििाहांिी एकाि वदिशी आयटोजन 
करुन सित:िे लगन केले या ऐवतहावसक कामािी नोंद वरवनज बुक ऑफ 
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िलड्ड रेकॉड्ड मधये झाली. शेतीमालास यटोगय भाि वमळिून देणयासाठी 
प्रयतन; निदांपतयांना संसारटोपयटोरी िसतूंिे िा्प; अपंराना सायकली 
वमळिून वदलया; बेघरांना घरे वमळिून वदली; महाविद्यालयीन विद्यारयायंचया 
वयकतीमति विकासासाठी विविध सपधा्ण ि उपक्रमांिे आयटोजन; 
२००९-२०१४, २०१४-२०१९, सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; सदसय, 
लटोकलेखा सवमती; सदसय, रटोजरार हमी यटोजना सवमती; सदसय, मवहला 
ि बाल कलयाण सवमती; सदसय, आहार वयिस्ा सवमती; सदसय, 
संसदीय सवमती, सदसय, वसंिन सवमती; ऑक्टोबर २०१९ मधये महाराष्ट्र 
विधानसभेिर फेरवनिड.

परदेश प्रवास : लंडन ि दुबईिा अभयास दौरा.

छंद : आवदिासी, रटोररररब जनतेमधये राहुन तयांिे दु:ख कमी करणयासाठी 
उपाययटोजना आखणे, बहुउद्देशीय काय्णक्रम राबविणे, विविध विषयािर 
िाद-वििाद सपधा्णमधये भार घेणे.

पत्ा : (१) ‘रंरा-साविरिी’ वनिास, शंकरनरर, राजापेठ रटोड, अमरािती.

      दूरधिनी: काया्णलय - (०७२१) २६७९३९८.

      मटोबाईल - ९९६९०१११११, ९५९४५०४५०४.

      ई-मेल - rr_group@rediffmail.com, 

                       rr.ravirana@gmail.com

   (२) राजापेठ भटोरांडे कॉमपलेकस, आ. रवि राणा जनसंपक्क काया्णलय, 
अमरािती, वजलहा अमरािती.



 १४ िी महाराष्ट्र विधानसभा सदसयांिा संवषिपत जीिन पररिय 541

वनवडिूक वनकाल

(३७-बडनेरा)

एकूि म्तदार ३,५५,८८८

एकूि वैध म्तदान १,८६,६६५

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. रवव गांगाधरराव रािा
९०,४६०

[अपषि]

(२) श्ीमती वप्रती संजय बंड
७४,९१९

(वशिसेना)

(३) श्ी. प्रमटोद इंरळे 
८,२०५

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) श्ीमती वशला मेश्ाम  
३,७४०

(अपषि)

(५) ॲड. विलास रािंडे 
३,४१९

(बहुजन समाज पा्णी)
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रािे, श्ी. वन्तेश नारा्ि

जनम : २३ जून, १९८२.

जनम वठकाि : मुंबई.

वशषिि : एम.बी.ए.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती नंवदता.

अपत्े : एकूण १ (एक मुलरा).

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : २६८-कणकिली, वजलहा-वसंधुदुर्ण.

इ्तर मावह्ती : विद्यारयायंना दजवेदार वशषिण वमळािे यासाठी एस.एस.पी.एम. कॉलेज सुरु 
केले; सम््ण कामरार संघ्नेमाफ्कत कामरारांचया नयाय हककासाठी भरीि 
काय्ण; मवहला बित र् स्ापन करुन मवहलांना रटोजरार उपलबध करुन 
वदला; कलाकरांना मदत ि प्रटोतसाहन; बेरटोजरारांसाठी रटोजरार मेळावयांिे 
आयटोजन करुन एक वदिसात २५३०० बेरटोजरारांसाठी नटोकऱया वमळिून 
वदलयािी नोंद वरवनज बुक ऑफ िलड्ड रेकॉड्ड मधये झाली; सप्ेंबर, २०१९ 
पासून भारतीय जनता पषिािे काय्ण; २०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र 
विधानसभा; ऑक्टोबर २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड.

परदेश प्रवास : लंडन ि अमेररका देशांिा  अभयास दौरा.
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छंद : िािन ि सामावजक काय्ण.

पत्ा : (१) ओम रणेश बंरलटो, ना् पै नरर, कणकिली रेलिे स्ेशन जिळ, 
तालुका कणकिली, वजलहा वसंधुदुर्ण.

      दूरधिनी - वनिास - २६६०९७७७.

                   काया्णलय -२६०५३२६३.

       मटोबाईल - ९८३३३४४४४१.

       ई-मेल - nranen@gmail.com.

   (२) २०२, संत वनिास, राजकुमार जिेलस्ण शेजारी, वलंकींर रटोड,  
खार (प),  मुंबई - ४०० ०५२.

   (३) आवदरा बंरलटो, मानीकजी हायसकुल जिळ,जुहू तारा रटोड, 
सातांक्रुझ  (पकशिम) मुंबई - ४०००५४.

वनवडिूक वनकाल

(२६८-किकवली)

एकूि म्तदार २,३०,०८१

एकूि वैध म्तदान १,५०,४६१

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. वन्तेश नारा्ि रािे
८४,५०४

[भारतीय जनता पषि]

(२) श्ी.सवतश सािंत
५६,३८८

(वशिसेना)

(३) श्ी.सुवशल राणे
३,३५५

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(४) ॲङ मनाली िंजारे
२,०५४

(िंवित बहुजन आघाडी)

(५) नटो्ा १,९४५
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रािे, श्ी.सुवनल दत्ात्र्

जनम : ३ सप्ेंबर, १९६३.

जनम वठकाि : मुंबई.

वशषिि : बी.कॉम.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी, इंग्जी ि रुजराती.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती िषा्ण.

व्वसा् : वयापार. 

पषि : भारतीय जनतापषि.

म्तदारसांघ : १५२-बटोररिली, वजलहा मुंबई उपनरर.

इ्तर मावह्ती : सन १९९८ पासून सविि, अ््णि वशषिण संस्ा; या संस्ेस उललेखनीय 
काया्णबद्दल सन २०१६ मधये एवशया िन तसेि सन २०१८-२०१९ मधये 
्ाईमस इंवडयािा पुरसकार प्रापत, सन २०१६ पासून िेअरमन, अ्ि्ण 
फाउिंडेशन, या संस्ेद्ारे िन ऑल फॉर िन काय्णक्रमाने देशभरातील 
शवहदांचया कु्ुिंबीयांना तसेि जखमी सैवनकांना मदत; मुंबईतील २६/११ 
चया आतंकिादी हललयातील शवहद सैवनकांना ि पटोवलसांना मानिंदना 
काय्णक्रमािे आयटोजन; शवहद कु्ुबीयांना मदत काररील, मधील 
शवहदांचया कु्ुिंबीयांना मदत देशभरातील शहीदांचया मुलींना १०० वदिसात 
१०० संरणक िा्प; १९९२ पासून आधयषि, मुंबई रवहिाशी सेिा संघ; 
सन १९९४ पासून सललारर, समृधदी सहकाय्ण पतसंस्ा, मया्णवदत; माि्ण 
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२०१९ पासून काय्णकारी सवमती अधयषि, वद विलड्न एङ सटोसाय्ी, मुंबई; 
ऑरस् २०१९ पासून काय्णकारी अधयषि, मुंबई विकास विभार, बी.डी.डी 
पुन्णविकास प्रकलप, उचिसतररय सवमती; सन १९९७-२००० उपाधयषि, 
भाजपा महाराष्ट्र युिा मटोिा्ण; सन २०००-२००३ सरवि्णीस, सन 
२००३-२००६ अधयषि, भाजपा दवषिण-मधय विभार, मुंबई; सन २००६ 
पासुन सरवि्णीस, मुंबई प्रदेश भारतीय जनता पषि; ऑक्टोबर २०१९ 
मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड.

छंद : िािन  ि  वक्रके्.

परदेश प्रवास : वसंरापूर, ्ायलंड, दुबई, जम्णनी, फ्ानस, िीन ि इंगलंड इतयादी देशांिा 
अभयास दौरा.  

पत्ा : (१) १४ िसुधा अपा््डमें्, बाबासाहेब िरळीकर िौक, सेनिुरी बाजार 
जिळ, मुंबई ४०००२५.

   (२) बी/२४०३, २४िा मजला, अॅकिेररया ग्नडे, देिीदास लेन, वक्रस 
कॉ्ेज समटोर, बटोररिली (पकशिम), मुंबई ४०००१०३.

   दुरधिनी-वनिास-(०२२)  ८६६२७२९८०   ८४५१८९९००४.

            काय्णक्रम : ७४००४६९००८.

           मटोबाईल : ९८१९६००००९.

            ई-मेल : sunilrane13@gmail.com
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वनवडिूक वनकाल

(१५२ -  बोररवली)

एकूि म्तदार ३,०१,४४६

एकूि वैध म्तदान १,६५,९६४

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. सुवनल दत्ात्र् रािे
१,२३,७१२

[भारतीय जनता पषि]

(२) श्ी. कुमार वखलारे
२८,६९१

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(३) नटो्ा १०,०९५

(४) श्ी. राजेश मलला
२,२३२

(िंवित बहुजन आघाडी)

(५) श्ी. घीरुभाई रटोहील
१,२३४

(सरदार िललभभाई प्ेल पा्णी)
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रा्मुलकर, डॉ. सांज् भासकरराव

जनम : ३ ऑरस्, १९६८.

जनम वठकाि : नांद्रा-धांडे, तालुका-मेहकर, वजलहा-बुलढाणा.

वशषिि : बी.ए., एल.एस.एस.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती रंजना.

अपत्े :  एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी).

व्वसा् : शेती.

पषि : वशिसेना.

म्तदारसांघ : २५-मेहकर (अनुसूवित जाती), वजलहा-बुलढाणा.

इ्तर मावह्ती : संिालक, बुलढाणा वजलहा मधयितणी सहकारी बँक; १९८६-१९८७ 
शाखा प्रमुख, १९८७-१९९५ विभार प्रमुख, १९९५-२००१ उप तालुका 
प्रमुख, २००१ पासून वशिसेना, मेहकर तालुका प्रमुख; २००३-२००५ 
उप सभापती ि २००८ सभापती, ककृषी उतपनन बाजार सवमती; शेतकऱयांिा 
प्रशन शासनाचया विरटोधी आंदटोलन, ककृषी उतपनन बाजार सवमती 
वयापाऱयांचया विरटोधी आंदटोलन; िीज भारवनयमन विरटोधी आंदटोलन; 
आवदिासी रािात सिसत धानय दुकानांमधये धानय उपलबध करुन द्यािे 
यासाठी आंदटोलन; शेतकऱयांना िेळेिर ि पुरेशा प्रमाणात बी-वबयाणे 
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उपलबध करुन द्यािेत यासाठीिे आंदटोलन; सफाई कामरारांचया प्रशनांसाठी 
आंदटोलन; कज्णमुकतीसाठी दे धकका मटोिा्ण, शेतकरी, शेतमजूर, ररीब रुगण, 
आवदिासी, सि्णसामानय माणसांचया नयाय हककासाठी विविध आंदटोलनांिे 
नेतृति केले; जातीय सलटोखा राहािा यासाठी प्रयतन; आरटोगय तपासणी, 
रकतदान वशवबरांिे आयटोजन; ररीब ररजू विद्यारयायंना शालटोपयटोरी िसतूंिे 
िा्प; सामुवहक वििाहांिे आयटोजन; मेहकर ये्े भारित सपताहािे 
दरिषणी आयटोजन; २००९-२०१४, २०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र 
विधानसभा; ऑक्टोबर २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर वनिड.

छंद : सामावजक काय्ण

पत्ा : सिामी सम््ण केंद्राजिळ, मेहकर, तालुका-मेहकर, वजलहा-बुलढाणा.

      मटोबाईल - ९१५८१९७७७७.

वनवडिूक वनकाल

(२५-मेहकर (अनुसूवच्त जा्ती))

एकूि म्तदार २,९३,५४९

एकूि वैध म्तदान १,७४,८१६

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) डॉ. सांज् भासकरराव रा्मुलकर
१,१२,०३८
[वशिसेना]

(२) अॅड. अनंत िानखेडे
४९,८३६

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(३) श्ी. आबाराि िाघ 
८,०५०

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) नटो्ा २,२४१

(५) श्ी. अवनल खडसे 
१,४११

(बहुजन समाज पा्णी)
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रावल, श्ी. ज्कुमार वज्तेंद्रवसांह

जनम : १६ जानेिारी १९७५.

जनम वठकाि : दोंडाईिा, तालुका-वशंदखेडा, वजलहा-धुळे.

वशषिि : बी.कॉम., एम.बी.ए.(यु.के.).

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी, इंग्जी ि अवहराणी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती कुंिरराणी सुभद्राकुमारी.

अपत्े : एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी).

व्वसा् : शेती ि उद्यटोर.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : ८-वशंदखेडा, वजलहा-धुळे.

इ्तर मावह्ती : यु.के. मधील काडणीफ विद्यापीठातून विजयी हटोणारा वरि्ीशेत्तर पवहला 
विद्या्णी; सविि, सिटोधदारक विद्या्णी संस्ा, दोंडाईिा; संस्ापक-
िेअरमन, राणीमाँसाहेब मनुबादेिी रािल सह. पतसंस्ा वल. दोंडाईिा; 
संिालक, ककृवष उतपनन बाजार सवमती, वशंदखेडा, तालुका दोंडाईिा, 
वजलहा धुळे; संिालक, धुळे वजलहा सह. बँक वल. धुळे; संस्ापक-
अधयषि, जय श्मशकती वमनीडटोअर िालक-मालक संघ्ना; संिालक, 
युवनवहस्णल स्ाि्ण प्रा. वल. दोंडाईिा, वजलहा-धुळे; संिालक, युवनक 
शुरस्ण प्रा. वल., दोंडाईिा, वजलहा धुळे; संस्ापक-अधयषि, जयवहंद वमरि 
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मंडळ, दोंडाईिा; या मंडळामाफ्कत सटोनशेलू, तालुका-वशंदखेडा, वजलहा-
धुळे या रािाला दत्तक घेऊन सिचछता अवभयान प्रभािीपणे राबविले 
तयामुळे या रािाला २००३ मधये विभारात आदश्णराि पुरसकार प्रापत; पाणी 
अडिा, पाणी वजरिा, िृषि लारिड, वयसनमुकती काय्णक्रमांिे आयटोजन; 
जयवहंद वमरि मंडळामाफ्कत साि्णजवनक रणेश उतसिाचया काळात समाज 
प्रबटोधनासाठी सांसककृवतक काय्णक्रमांिे आयटोजन; राष्ट्रीय सरवि्णीस 
भारतीय युिा मटोिा्ण, निी वदलली प्रदेश सरवि्णीस ि धुळे वजलहा 
अधयषि, भारतीय जनता पषि; २००१ सदसय ि सभारृह नेता, िरिाडे 
नररपररषद दोंडाईिा; ककृभकटोिे नावसक, धुळे, जळराि, नंदूरबार ि ठाणे 
वजलहा प्रवतवनधी महणून वनिड; २००४-२००९, २००९-२०१४, २०१४-
२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; २००४ मधये विवधमंडळ सदसयांिी 
यु् फटोरम नािाने संघ्ना स्ापन केली; सदसय, पंिायत राज सवमती; 
सदसय, अंदाज सवमती, साि्णजवनक उपक्रम सवमती; सदसय, क्रीडा धटोरण 
सवमती; जून २०१५ ते जुलै २०१६ रटोजरार हमी यटोजना सवमतीिे सवमती 
प्रमुख; ८ जुलै २०१६ ते नटोवहेंबर २०१९ पय्ण्न, रटोजरार हमी, अनन 
ि औषध प्रशासन, राजवशष््ािार खातयािे मंरिी; ऑक्टोबर २०१९ मधये 
महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड; 

परदेश प्रवास : अमेररका, इंगलंड ि युरटोप इतयादी देशांिा अभयास दौरा.

छंद : िािन, फु्बॉल ि हॉस्ण रायडींर.

पत्ा : जय पॅलेस, रािल रढी, महाराणा प्रतापवसंह मार्ण, दोंडाईिा, 

   तालुका  वशंदखेडा, वजलहा धुळे- ४२५५०.

      दूरधिनी : वनिास - (०२५६६)  २४४०२५.                                                                       

                काया्णलय - (०२५६६) २४६३२५.

      मटोबाईल - ९४२२२८५५०५, ९८६९७०१३७५.

      ई-मेल - jaykumarrawal.16@gmail.com
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वनवडिूक वनकाल

(८-वशांदखेडा)

एकूि म्तदार ३,२७,०८२

एकूि वैध म्तदान २,००,५६८

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. ज्कुमार वज्तेंद्रवसांह रावल
१,१३,८०९

[भारतीय जनता पषि]

(२) श्ी. संवदप बेडसे
७०,८९४

(राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि)

(३) श्ी. शानभाऊ सटोनािणे
९,३५८

(अपषि)

(४) श्ी. नामदेि येलिे
२,०२५

(िंवित बहुजन आघाडी)

(५) नटो्ा १,८१६
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लांके, श्ी. वनलेश ज्ानदेव

जनम : १० माि्ण, १९८०.

जनम वठकाि : हंरा, तालुका- पारनेर, वजलहा-अहमदनरर.

वशषिि : बी.ए.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििाहीत, पतनी श्ीमती राणी.

अपत्े : एकूण २ (दटोन मुलरे).

व्वसा् : शेती.

पषि : राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि.

म्तदारसांघ : २२४- पारनेर, वजलहा-अहमदनरर

इ्तर मावह्ती : वनलेश लंके प्रवतष्ठानचया ितीने शैषिावणक, सामावजक ि सांसककृवतक 
काय्णक्रमांिे आयटोजन; करटोनाचया कठीण काळात १००० बेडिे जंबटो 
कटोविड सें्र उभे करून अनेकांिे प्राण िािविणयािे अवतशय उललेखनीय 
काय्ण केले; पारनेर तालुका प्रमुख, वशिसेना; सन २०१९ पासून राष्ट्रिादी 
काँग्ेस पषिािे काय्ण; ऑक्टोबर २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर 
वनिड.

छंद : िािन ि सामावजक काय्ण.

पत्ा : १) मु.पटो. हंरा, तालुका पारनेर, वजलहा अहमदनरर.
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   २) नयु आ््डस कॉलेज शेजारी, पारनेर, वजलहा अहमदनरर.

    ३) रुम नं.१०९, आकाशिाणी, आमदार वनिास, मुंबई.

     दूरधिनी :- (०२४८८) २९५३३३.

     मटोबाईल :- ९७०२९०३३३३ / ९८२२५१५२५८.

     ई-मेल :- mlanileshlanke3333@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(२२४-पारनेर)

एकूि म्तदार ३,२२,०५४

एकूि वैध म्तदान २,२६,८५६

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. वनलेश ज्ानदेव लांके
१,३९,६९३

[राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि]

(२) श्ी.विजयराि औ्ी
८०,१२५

(वशिसेना)

(३) श्ी. डी. आर. शेंडरे
२,४९९

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) नटो्ा १,४७९

(५) श्ी. वजतेंद्र साठे
१,०१९

(बहुजन समाज पा्णी)
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लटके,श्ी. रमेश कोंडीराम

जनम : २१ एवप्रल, १९७०.

जनम वठकाि : अंधेरी, वजलहा मुंबई उपनरर.

वशषिि : एस.एस.सी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी, इंग्जी ि रुजरा्ी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती ऋतुजा.

अपत्े : एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी).

व्वसा् : उद्यटोर.

पषि : वशिसेना.

म्तदारसांघ : १६६-अंधेरी (पूि्ण), वजलहा मुंबई उपनरर.

इ्तर मावह्ती : सन २००० पासून अधयषि, वसकधदविनायक वशषिण प्रसारक संस्ा, अंधेरी; 
१९९३ पासून संस्ापक-अधयषि, पूि्ण मटोररा साि्णजवनक रणेशौतसि 
मंडळ; १९८९-१९९३ र्प्रमुख, १९९३-१९९७ शाखा प्रमुख, वशिसेना; 
१९९७-२००२, २००२-२००७, २००७-२०१२ नररसेिक, मुंबई 
महानररपावलका; २०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; सदसय, 
ग्ं्ालय सवमती; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर 
फेरवनिड;
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पत्ा : (१) ४०१, वसधदीविनायक अपा््डमें्, िांचछा वसधदीविनायक रणेश 
मंवदर,  सर.एम.वही.रटोड, अंधेरी (पूि्ण), मुंबई - ४०० ०६९.

   (२) २०२, “िासतु दश्णन” के/पूि्ण विभार, काया्णलया शेजारी, आझाद 
रटोड,   अंधेरी (पूि्ण), मुंबई - ४०० ०६९.

      दूरधिनी :- वनिास - (०२२) २६८३४७७७.                                                                       

                      काया्णलय - (०२५) ३२६२८७७७.

      मटोबाईल :- ९९३०४३८७७७.

      ई-मेल - ramesh_8777@yahoo.com

वनवडिूक वनकाल

(१६६-अांधेरी पूव्य)

एकूि म्तदार २,७४,७१६

एकूि वैध म्तदान १,४७,११७

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. रमेश कोंडीराम लटके
६२,७७३

[वशिसेना]

(२) श्ी. मुरजी प्ेल
४५,८०८
(अपषि)

(३) श्ी. अमीन कुट्ी
२७,९५१

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(४) श्ी. शरद ये्म
४,३१५

(िंवित बहुजन आघाडी)

(५) नटो्ा ४,३११
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लहामटे, डॉ. वकरि ्माजी 

जनम : २४ फेरिुिारी, १९७४.

जनम वठकाि : िांजुळशेत, तालुका- अकटोले, वजलहा-अहमदनरर.

वशषिि : बी.ए.एम.एस.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििाहीत, पतनी श्ीमती पुष्पा.

अपत्े : एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी).

व्वसा् : िैद्यकीय.

पषि : राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि.

म्तदारसांघ : २१६-अकटोले, (अनुसूवित जमाती), वजलहा-अहमदनरर.

इ्तर मावह्ती : सन २०१४-२०१७ ि २०१७-२०१९ सदसय, वजलहा पररषद, अहमदनरर; 
सामुवहक वििाह सटोहळयांिे आयटोजन; िैद्यकीय तपासणी वशबीरांिे 
आयटोजन; एक राि एक रणपती काय्णक्रम तसेि समाज प्रबटोधनासाठी 
विविध सांसककृवतक काय्णक्रमांिे आयटोजन; उललेखनीय सामावजक 
काय्णबद्दल समाजभूषण पुरसकार ि सहयाद्री छािा पुरसकाराने सनमावनत; 
ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर वनिड.

छंद : जनसंपक्क ि रडवकललयािर भ्कंती.
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पत्ा : साई वकरण हॉकसप्ल, सिमोदय, राजूर, तालुका अकटोले,वजलहा 
अहमदनरर.

   दूरधिनी :- (०२४२४) २५१४५५.

   मटोबाईल :- ९४२१२२७६७७, ९९२२८४६५९२.

   ई-मेल :- kiranlahamate@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(२१६- अकोले (अनुसूवच्त जमा्ती))

एकूि म्तदार २,५४,७४९

एकूि वैध म्तदान १,७४,२६८

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) डॉ. वकरि ्माजी लहामटे
१,१३,४१४

(राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि)

(२) श्ी. िैभि वपिड
५५,७२५

(भारतीय जनता पषि)

(३) नटो्ा २,२९८

(४) श्ी. वदपक पाठािे
१,८१७

(िंवित बहुजन आघाडी)

(५) श्ी. वभिा घाणे
१,०१४

(अपषि)
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लवहेकर, डॉ. भार्ती हेमां्त

जनम : ६ जून, १९६६.

जनम वठकाि : िावशम, वजलहा-िावशम.

वशषिि : एम.ए., एम.वफल., बी.जे., पीएि.डी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पती, श्ी. हेमंत दत्तारिय लवहेकर.

अपत्े :  एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी).

व्वसा् : सामावजक काय्ण.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : १६४-िसमोिा, वजलहा मुंबई-उपनरर.

इ्तर मावह्ती : मुकतांरण महाविद्यालय, रंरापूर ि एस.एन.डी.्ी. विद्यापीठ मुंबई तसेि 
अनेक िररष्ठ महाविद्यालयात अधयापनािे काय्ण; जनरल सेक्रे्री, 
मराठिाडा लटोक विकास मंि; अधयषिा, “ती” फाऊंडेशन; संस्ावपका, 
अधयषिा, ‘आपली मटोलकरीण’ घरेलु कामरार संघ्ना, ‘ती’ मावसकाचया 
संपावदका; संस्ांवपका, ‘ती’ फाऊंडेशन वडजी्ल सॅनी्री पॅड बँक; 
सदसया, रभ्णवलंर िािणी प्रवतबंध कायदा (PCPNDT) ॲक् 
सवमती, महाराष्ट्र राजय;  सदसया, कपा््ड सवमती, भारत सरकार; नऊ िषवे 
“राष्ट्रिादी” मावसकाचया संपावदका; उपाधयषिा, राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि, 
सन २०१४ पासून वशिसंग्ाम संघ्नेिे सवक्रय काय्ण; ‘ती’ या मवहला 
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सषिमीकरण ि मवहलांचया नयाय हककासाठी काम करणाऱया संघ्नेचया 
ि मराठिाडा लटोकविकास मंि या संघ्नांचया माधयमातून बे्ी बिाि 
काय्णक्रमािी अंमलबजािणी, बीड वजलह्ातील १२० रािे ि वशरुर-
कसार तालुका दत्तक घेऊन अवजत बावलका सुरषिा यटोजना सुरु केली; 
सरिी-भृण हतया रटोखणयासाठी उललेखनीय काय्ण, समाज पररित्णन िळिळ 
राबविली; ग्ामीण भारातील मवहलांचया सिायंवरण विकासासाठी तसेि 
मवहलांना आव््णक ि सामावजक दृष््या सषिम बनविणयासाठी विविध 
उपक्रमांिे आयटोजन, मवहलांिी आरटोगय तपासणी वशबीरांिे आयटोजन; 
ररीब, ररजु रुगणांना मदत; मवहलांमधील उद्यटोजकता िाढािी यासाठी 
मवहला बित र्ांिी स्ापना; २८ मे, २०१७ या िलड्ड मेंस्रुअल हायवजन 
चया वदिशी ‘ती’ फाऊंडेशन वडजी्ल सॅवन्री बँक स्ापन करुन या 
यटोजनेतून एक लाखापेषिा जासत मुलींना  सॅनी्री पॅडिे दरमहा मटोफत 
िा्प; सदर यटोजना मुंबईतील ११८ शाळा, आवदिासी पाडयांमधये 
काय्णषिमपणे मवहला ि मुलींचया मधये लटोक जारृतीिे काम केले; शाळा, 
कॉलेज, झटोपडपट्ी ि आवदिासी पाडे या वठकाणी जनजारृती मेळावयािे 
आयटोजन, आवफ्का, पावकसतान, अफरावणसतान, नेपाळ ि बांरलादेश 
इतयादी देशांतील मवहला ि बावलकांसाठी सहा मवहने मटोफत सॅवन्री 
पॅड पाठविले; सन २००५ मधये मैरिीण, सन २००६ मधये अमेररका 
सरकारचया ितीने लेवजसलेिर इलेकशनचया अभयासासाठी वनिड, सन 
२०१७ मधये कना्ण्क लेवजसलेिर ि फटोरम फॉर िाईलड राई्स यांचया 
संयुकत विद्यमाने विकाससौदा, बँरलटोर ये्ील कॉनफरनसमधये महाराष्ट्र 
विधीमंडळािे प्रवतवनधीति केले; मवहला विकास ि मवहला सषिमीकरण 
यासाठी केलेलया उललेखनीय काया्णबद्दल सन २००१ मधये महाराष्ट्र 
शासनाचया ितीने अवहलयाबाई हटोळकर पुरसकाराने सनमावनत; सन २००५ 
मधये “मैवरिण” मावसकाचया “एवशयन इकनस्िंट्ु् ऑफ ह्ुमन ररसटोसवेस 
अँड डेवहलपमें्” संस्ेिा महाराष्ट्र रतन पुरसकार, मालतीबाई तेंडुलकर 
पुरसकार,  सन २०१६-२०१७ िा मवहला सषिमीकरणासाठी “मराठिाडा 
रौरि पुरसकार”, सन २०१८ मधये पीस वकपस्ण मटोमें् तफके िलड्ड पीस 
वकपस्ण ॲमबेवसडर अिॉड्ड, Nine Moment २०१८ मधये पॅड वहरटोज 
अिॉड्ड, “राष्ट्रपतींचया हसते” फस््ड लेवड २०१८ राष्ट्रीय पुरसकार, सन 
२०१९ मधये राजस्ान पवरिकेिा ‘सलाम नारी अिॉड्ड’, सन २०१९ मधये 
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लटोकमत समुहािा पॉवलव्कल आयकॉन मुंबई २०१९ ॲिा्णड, “सन 
२०२० मधये फेम इंवडया मॅकगझनचयाितीने देश पातळीिरील ‘उतककृष्् 
आमदार पुरसकार,’ सन २००१ चया महातमा रांधी रतन अॅिाड्डने सनमावनत; 
सन २०१४-२०१९ सदसया,  महाराष्ट्र विधानसभा; सन २०१५-२०१७ 
सदसया ि सन २०१७-२०१९ सवमती प्रमुख, मवहला ि बालहकक कलयाण 
सवमती; ऑक्टोबर २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड.

परदेश प्रवास : कॅनडा, अमेररका, नेपाळ, श्ीलंका, दुबई, जम्णनी, कसितझ्णलँड ि फ्ानस 
इतयादी देशांिा अभयास दौरा.

छंद : लेखन, िािन, पय्ण्न ि संरीत.

पत्ा : (१) १५०४, वबलडींर नं. ७-अ, फॉरचयून, ५९, नयू महाडा कॉमलेकस, 
लटोखंडिाला सक्कल जिळ, अंधेरी (पकशिम), मुंबई- ४०००५३.

   मटोबाईल- ९८२०२८६१३७.

    ई-मेल-bhartilavehkar@gmail.com.

वनवडिूक वनकाल

(१६४-वससोवा)

एकूि म्तदार २,८५,११६

एकूि वैध म्तदान १,२०,८२०

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) डॉ. भार्ती हेमां्त लवहेकर ४१,०५७
(भारतीय जनता पषि)

(२) श्ी. बलदेि खटोसा ३५,८७१
(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(३) श्ीमती राजुल प्ेल ३२,७०६
(अपषि)

(४) श्ी संदेश देसाई ५,०३७
(महाराष्ट्र निवनमा्णण सेना)

(५) श्ी. अबदुलल शेख २,५७७
(िंवित बहुजन आघाडी)
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लाांडगे, श्ी. महेश (दादा) वकसनराव

जनम : २७ नटोवहेंबर १९७५.

जनम वठकाि : भटोसरी, तालुका-हिेली, वजलहा-पुणे.

वशषिि : बी.कॉम.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती पूजा.

अपत्े  : एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी).

व्वसा् : सामावजक काय्ण.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : २०७-भटोसरी, वजलहा-पुणे.

इ्तर मावह्ती : काया्णधयषि, वपंपरी-विंििड कुसतीरीर संघ; संिालक, पिना वशषिण 
संस्ा; संस्ापक, आस्ा वयसनमुकती केंद्र; विशिसत, महेशदादा कवहजन 
अकॅडेमी; उपाधयषि, वपंपरी-विंििड बॉडी वबलडर असटोवसएशन; अधयषि, 
प्रभू रामिंद्र मंडळ; सदसय, महाराष्ट्र राजय कुसतीवरर पररषद या संस्ेतफके 
२०१३-२०१४ मधये “महाराष्ट्र केसरी” राजय कुसती अवजंकयपद सपधवेिे 
आयटोजन; सन २०१० मधये “महाराष्ट्र श्ी” राजयसतरीय बॉडीवबलडर 
सपधवेिे आयटोजन; नररसेिक, सभापती स्ायी सवमती; अधयषि, ‘क’ 
प्रभार सवमती, वपंपरी-विंििड, महानररपावलका; उललेखवनय सामावजक 
काया्णबद्दल २०१२-२०१३ िा वपंपरी-विंििड महानरर पावलकेिा 
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“उतककृष्् समाज सेिक” पुरसकार तसेि २०११-२०१२ मधये “भटोसरी 
भूषण” पुरसकाराने सनमाननीत; २०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र 
विधानसभा; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड.

परदेश प्रवास : अमेररका, फ्ानस, युरटोप ि जपान इतयादीं देशांिा  अभयास दौरा.

छंद : कुसती, कबड्ी ि वहंदी वसनेमा पहाणे.

पत्ा : लांडरेआळी, महादेि मंवदरा समटोर, भटोसरी, 

              वजलहा-पुणे - ४११०३९.

               मटोबाईल - ९९२२६०९६६६.

              ई-मेल - landge.mahesh.k@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(२०७-भोसरी)

एकूि म्तदार ४,४१,२६८

एकूि वैध म्तदान २,६३,४६३

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. महेश (दादा) वकसनराव लाांडगे १,५९,२९५
[भारतीय जनता पषि]

(२) श्ी. विलास लांडे ८१,७२८
(अपषि)

(३) श्ी. शाहनिाज शेख १३,१६५
(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) नटो्ा ३,६३६

(५) श्ी. राजेंद्र पिार १,८६१
(बहुजन समाज पा्णी)
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लाांडे, श्ी. वदलीप भाऊसाहेब

जनम : २ जून,१९६१.

जनम वठकाि : तटोभाड, तालुका भटोर, वजलहा पुणे.

वशषिि : बी.कॉम.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती शैला.

अपत्े :  एकूण २ (दटोन मुलरे).

व्वसा् : वयापार.

पषि : वशिसेना.

म्तदारसांघ : १६८-िांवदिली, वजलहा मुंबई उपनरर.

इ्तर मावह्ती :  संस्ापक अधयषि, बाल विकास वमरि मंडळ; संस्ापक - अधयषि, 
राजरड वशषिण मंडळ; संस्ापक वशधनुष्य वमरि मंडळ; संस्ापक, 
वशिशकती मवहला मंडळ; संस्ापक - अधयषि, राजरड कटो-ऑप-क्रेवड् 
सटोसाय्ी. वल.; संस्ापक, रायरड मवहला औद्यटोवरक उतपादक सेिा 
सटोसाय्ी, मया्ण; वशिाजी सुरषिा रषिक सेिा सहकारी संस्ा, मया्ण, प्रमाण 
मंजूर सहकारी संस्ा, मया्ण; संस्ापक, वकसान मंजुर सहकारी संस्ा मया्ण; 
१९९२ - १९९७ वशिसेना शाखा प्रमुख; सन १९९७- २००२, २०१२-
२०१७, २०१९ पासून नररसेिक, मुंबई महानरर पावलका; संपादक, 
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“आमिा रायरड” (सापतावहक), लटोकशावहर आणणाभाऊ साठे समृती  
राजयसतरीय समाज भूषण पुरसकाराने सनमानीत; ऑक्टोबर २०१९ मधये 
महाराष्ट्र विधान सभेिर वनिड.

परदेश प्रवास : जम्णनीचया अभयास दौरा.

छंद  : समाज सेिा.

पत्ा : आदेश-संदेश भिन, वशिजी मैदान, काजुपाडा, कुला्ण (पकशिम),  
मुंबई ४०००७२.

   दूरधिनी :- वनिास :- (०२२) २८५६७२७२.

                 काया्णलय :- (०२२) २८५१७२७२.

   मटोबाईल :- ९८३३२०१६४६.

   ई- मेल:- rajgadnank g@gmail.com.

वनवडिूक वनकाल

(१६८-चाांवदवली)

एकूि म्तदार ३,७९,३४३

एकूि वैध म्तदान १,९६,३४१

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. वदलीप भाऊसाहेब लाांडे ८५,८७९
[वशिसेना]

(२) श्ी. आररफ (नसीम) खान ८५,४७०
(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(३) श्ी. अबुल खान
८,८७६

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) श्ी. सुवमत बारसकर
७,०९८

(महाराष्ट्र निवनमा्णण सेना)

(५) नटो्ा ३,३६०
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लोढा, श्ी. मांगलप्रभा्त गुमानमल

जनम : १८ वडसेंबर १९५५.

जनम वठकाि : जटोधपूर (राजस्ान).

वशषिि : बी.कॉम., एलएल.बी., सी.ए.(इं्र).

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी, इंग्जी ि रुजराती.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती मंजुला.

अपत्े :  एकूण २ (दटोन मुलरे).

व्वसा् : उद्यटोर ि वयापार.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : १८५-मलबार वहल, वजलहा-मुंबई शहर.

इ्तर मावह्ती : सरवि्णीस, विद्या्णी संघ्ना जटोधपूर विद्यापीठ; १९७३-१९७५ 
जयप्रकाश नारायण यांचया नेतृतिाखालील निवनमा्णण िळिळीमधये 
विद्यारयायंिे नेतृति; सियंसेिक, राष्ट्रीय सियंसेिक संघ; आणीबाणीत 
स्ानबधद; अधयषि दवषिण मुंबई कारसेिा सवमती; रामजनमभूमी 
िळिळीिे नेतृति; १९९०-१९९२ मधये िलटो आयटोधया िळिळीत 
सहभार; वही.्ी. रेलिे स्ानकािे नामांतर ि अंजूमन इसलाममधये 
बहुसंखयांक समाजासाठी आरषिण वमळािे यासाठी मटोिा्णिे आयटोजन; 
सविि, वस्ीझनस ऑर्णनायझेशन फॉर पकबलक ओवपवनयन; उपाधयषि, 
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(दटोन िेळा), मुंबई भाजप; जून २०१९ पासून अधयषि, मुंबई शहर, 
भारतीय जनता पषि; अधयषि, जैन कुशल मंडळ; अधयषि, महािीर 
इं्रनॅशनल, मुंबई; सदसय, लायनस कलब, मलबार वहल; ताडदेि पररसर 
विकासात सहभार; नररसेिक, मुंबई महानररपावलका; पूरग्सतांसाठी 
मदत काय्ण; रु्खा विरटोधी आंदटोलन ि जनजाररण मटोवहम सुरु केली; 
मलबार वहल ऑवलंवपकसद्ारा विविध सपधायंिे आयटोजन; सामूवहक 
दीपटोतसि, रणेशटोतसि ि विद्यारयायंसाठी विविध सपधायंिे आयटोजन; 
हळदीघा्, जावलयनिाला बार, झाशी यासारखया धावम्णक, ऐवतहावसक 
स्ळांिे पावित् रहािे यासाठी विविध प्रयतन; बेरटोजरारीिी समसया 
सटोडविणयासाठी मटोफत सेिायटोजन विभारािी वनवम्णती; ९ ऑरस् १९९७ 
रटोजी क्रांतीवदनी भारत जटोडटोसाठी मानिी साखळीिे आयटोजन; सामूवहक 
रटोविंदा, आरटोगय तपासणी, रकतर् तपासणी वशवबर, जयेष्ठ नारररक 
सहल, ररजू विद्यारयायंना शालटोपयटोरी सावहतयांिे िा्प, विद्यारयायंकडून 
माफक शैषिवणक शुलक घेणयात यािे यासाठी प्रयतन; वदिाळी सणावनवमत्त 
ना नफा ना तटो्ा तत्िािर जीिनाशयक िसतूंिे िा्प इतयादी काय्णक्रमांिे 
आयटोजन; १९९७ महाराष्ट्रात प्र्मि मावहतीिा अवधकार हे अशासकीय 
विधेयक आणले ि या विषयािर यटोगय ििा्ण घडविली. सन २००५ मधये 
महाराष्ट्र शासनाने मावहतीिा अवधकार कायदा पास केला केंद्र शासनाने तटो 
सिीकारला; १९९५-१९९९, १९९९-२००४, २००४-२००९, २००९-
२०१४, २०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; ऑक्टोबर, २०१९ 
मधये विधानसभेिर फेरवनिड.

परदेश प्रवास : अमेररका, युरटोप, हाँरकाँर ि वसंरापूर इतयादीं देशांिा  अभयास दौरा.

छंद : िािन ि सामावजक काय्ण.

पत्ा : (१) १२, अनुपम, मानि मंवदर रटोड, मलबार वहल, िाळकेशिर,         
मुंबई - ४०० ०२६.

   (२) लटोढा कॉस्ेरीया, १९ िा मजला, बँक ऑफ बडटोदा समटोर, मुकेश 
िौक,   नेवपयनस रटोड, मुंबई - ४०० ०३६.

   मटोबाईल - ९८२००२१५९२.
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वनवडिूक वनकाल

(१८५-मलबार वहल)

एकूि म्तदार २,६२,४००

एकूि वैध म्तदान १,२३,२८९

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. मांगलप्रभा्त गुमानमल लोढा ९३,५३८
[भारतीय जनता पषि]

(२) श्ीमती वहरा देिसी
२१,६६६

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(३) नटो्ा ५,३९२

(४) श्ी. अजु्णन जाधि
६९०

(बी.एम.एफ.पी.)

(५) श्ी. शंकर सटोनािणे
५५८

(अपषि)
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वडेट्ीवार, श्ी. ववज् नामदेवराव

जनम : १२ वडसेंबर १९६२.

जनम वठकाि : करंजी, तालुका-रोंडवपंपरी, वजलहा-िंद्रपूर.

वशषिि : एि.एस.सी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी, इंग्जी ि तेलरू.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती वकरण.

अपत्े :  एकूण ४ (एक मुलरा ि तीन मुली).

व्वसा् : शेती ि वयापार.

पषि : भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस (आय).

म्तदारसांघ : ७३-रिमहपूरी, वजलहा-िंद्रपूर.

इ्तर मावह्ती : संस्ापक-अधयषि, सेमाना िन विकास शैषिवणक संस्ा; विदभ्णसतरीय 
एकांवकका सपधवेिे आयटोजन; कविसंमेलनांिे आयटोजन; विविध क्रीडा 
सपघायंिे आयटोजन; ररीब विद्यारयायंना सिमोतटोपरी मदत; वशिसेनेचया 
माधयमातून आरटोगय तपासणी वशवबरांिे आयटोजन; रकतदान, नेरिदान, 
नेरिविवकतसा ि मटोफत िष्मेिा्प वशबीरांिे आयटोजन; बेरटोजरारांना 
मार्णदश्णन आवण शेतकरी, शेतमजूर, िन कामरारांचया नयाय हककांसाठी 
मटोिवे, आंदटोलने करुन नयाय वमळिून देणयासाठी प्रयतन; रडविरटोली 
वजलह्ातील कारिाफा, तुलतुली, वदना या उपसा वसंिन प्रकलपांसाठीचया 



 १४ िी महाराष्ट्र विधानसभा सदसयांिा संवषिपत जीिन पररिय 569

आंदटोलनािे नेतृति; पुरग्सतांना मदत; वशिाणी दुध उतपादन ि प्रवक्रया 
केंद्र सुरु करुन ररीब, आवदिासी, शेतकरी यांना राई-महैशी उपलबध  
करुन रटोजरारािी साधने उपलबध करुन वदली; अधयषि, िंद्रपूर वजलहा 
मधयितणी बँक; संिालक, महाराष्ट्र राजय सहकारी बँक; अधयषि, सिदेशी 
कुककु्पालन सहकारी संस्ा, रडविरटोली; अधयषि, सेमाना विद्या ि 
िनविकास प्रवशषिण संस्ा, रडविरटोली; विमूर ि वसंदेिाही ये्े नररपररषद 
स्ापनेसाठी प्रयतन; रडविरटोली, िडसा (दे), भद्रािती, िरटोरा, िंद्रपूर, 
रिमहपुरी नररपररषद वनिडणूकीद्ारे वशिसेनेकडे घेणयासाठी विशेष प्रयतन; 
कुरखेडा, आरमटोरी, िडसा, रडविरटोली, िाममोशी, धानटोरा ि मुलिेरा 
पंिायत सवमतयांमधये वशिसेनेिी सत्ता संपादन केली; रडविरटोली वजलहा 
वनवम्णती आंदटोलनात सहभार, अ्क ि कारािास; १९८६ पासून रडविरटोली 
वशिसेना वजलहाप्रमुख; १९९५-९८ अधयषि, िनविकास महामंडळ, या 
काळात जंरल कामरार, िन मजूर सहकारी संस्ांचया अडिणी सटोडिून 
तटोट्ातील महामंडळ नफयामधये आणले; वशिसेनेचया ५५० रािात शाखा 
काढलया; २००५ पासून काँग्ेस पषिािे काय्ण; सदसय, वजलहा पररषद, 
रडविरटोली; १९९८-२००४ सदसय, महाराष्ट्र विधानपररषद; २००४-
२००९, २००९-२०१४, २०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; 
वदनांक २१ जुलै २००६ रटोजी राजीनामा, वदनांक ८ वडसेंबर २००६ पटो. वन. 
विजयी; विधीमंडळाचया रटोजरार हमी लटोकलेखा ि आशिासन सवमतीिे 
सदसय; नटोवहेंबर २००९ ते नटोवहेंबर, २०१० जलसंपदा ि संसदीय काय्ण, 
वित्त ि वनयटोजन आवण ऊजा्ण खातयािे राजयमंरिी; जून २०१९ ते ऑक्टोबर 
२०१९ विरटोधी पषि नेता, महाराष्ट्र विधानसभा; ऑक्टोबर, २०१९ मधये 
महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड; जानेिारी २०२० पासून इतरमारासिर्ण, 
सामावजक ि शैषिवणक मारास प्रिर्ण, विमुकत जाती, भ्कया जमाती आवण 
विशेष मारास प्रिर्ण कलयाण, खार जवमनी विकास, आपत्ती वयिस्ापन, 
मदत ि पुनि्णसन खातयािे मंरिी.

छंद : िािन, खेळ ि सामावजक काय्ण.

पत्ा : (१) ‘रानफुल’ वनिास, पटो्ेराि रटोड, मु.पटो. तालुका-रडविरटोली, 
वजलहा-रडविरटोली.
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   दूरधिनी : वनिास ि काया्णलय - (७१३२) २३५५५६.

   मटोबाईल - ९६६५६९९९९९.

   ई-मेल - wadettiwarvijay@gmail.com

   (२) ब-१, मादाम कामा मार्ण, मुंबई- ४०० ०३२.

   दूरधिनी : वनिास (०२२) २२०२००९२.

                   (०२२) २२०२०६१५.

   काया्णलय : (०२२) २२०२३०५९, २२०२२९२४.

वनवडिूक वनकाल

(७३-ब्महपूरी)

एकूि म्तदार २,७०,६०१

एकूि वैध म्तदान १,९३,४६८

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. ववज् नामदेवराव वडेट्ीवार ९६,७२६
[भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस]

(२) श्ी. संवदप रड्मिार 
७८,१७७

(वशिसेना)

(३) श्ी. िंद्रलाल मेश्ाम
७,६०८

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) ॲड. परटोमीता रटोसिामी
३,५९६

(आम आदमी पा्णी)

(५) श्ी. विनटोद झटोडरे
१,९९३

(सी.पी.आय.)
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वनगा, श्ी. श्ीवनवास वचां्तामि

जनम : १२ फेरिुिारी, १९८२.

जनम वठकाि : किाडा, तालुका तलासरी, वजलहा पालघर.

वशषिि : बी.ए.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती सुमन.

अपत्े :  एकूण १ (एक मुलरा).

व्वसा् : शेती.

पषि : वशिसेना.

म्तदारसांघ : १३०-पालघर, (अनुसूवित जमाती), वजलहा पालघर.

इ्तर मावह्ती : सन २०१३-२०१९ सदसय, ग्ामपंिायत,किाडाि;२०१४-२०१८ 
वशिसेना तालुका युिा अधयषि, २०१८-२०१९ पालघर वजलहा वशिसेना 
लटोकसभा संघ्क; ऑक्टोबर २०१९ मधये महाराष्ट्र विधान सभेिर 
वनिड. 

पत्ा : किाडा, पनंरपाडा, तालुका तलासरी, वजलहा - पालघर ४०१६०६.

   मटोबाईल :- ९८६०८६८९६८ / ९८६०३८३८६८.

   ई- मेल :- Shreenivas.vanga1982@gmail.com.
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वनवडिूक वनकाल

(१३०-पालघर (अनुसूवच्त जमा्ती))

एकूि म्तदार २,७४,०२६

एकूि वैध म्तदान १,२९,३९२

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. श्ीवनवास वचां्तामि वनगा 
६८,०४० 

[वशिसेना]

(२) श्ी. यटोरेश नम
२७,७३५

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(३) श्ी उमेश रटोिारी
१२,८१९

(महाराष्ट्र निवनमा्णण सेना)

(४) श्ी. विराज रडार
११,४६९

(िंवित बहुजन आघाडी)

(५) नटो्ा ७,१३५
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वरपुडकर, श्ी. सुरेश आांबादासराव

जनम : १५ जुलै, १९५१.

जनम वठकाि : िरपुड, वजलहा-परभणी.

वशषिि : बी.एससी. (ॲग्ीकलिर).

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती मीना.

अपत्े :  एकूण ३ (एक मुलरा ि दटोन मुली).

व्वसा् : शेती. 

पषि : भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस (आय).

म्तदारसांघ : ९८-पा्री, वजलहा-परभणी.

इ्तर मावह्ती : सन १९८९-२००० तसेि ६ एवप्रल, २०२१ पासून िेअरमन, परभणी 
वजलहा मधयितणी सहकारी बँक ; २००० िेअरमन, नृवसंह सहकारी साखर 
कारखाना वल.परभणी; २०००-२००४ परभणी वजलहा अधयषि, राष्ट्रिादी 
काँग्ेस पषि; सन २०१४ पासून काँग्ेस पषिािे काय्ण; २०१६ पासून 
वजलहाधयषि, (ग्ामीण) परभणी वजलहा काँग्ेस कवम्ी; १९७४ सदसय, 
वजलहा पररषद, परभणी; १९८६-१९९० (पटो.वन.), १९९०-१९९५, 
१९९५-१९९८, २००४-२००९, सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; १० 
वडसेंबर २००८ ते नटोवहेंबर २००९ ककृषी, सांसककृवतक काय्ण, राजवशष््ािार, 
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रटोजरार ि सियंरटोजरार ि माजी सैवनकांिे कलयाण खातयािे राजयमंरिी; 
१९९८-१९९९ सदसय, लटोकसभा; सन १९९८-१९९९ सदसय, विज्ान 
ि तंरिज्ान, पया्णिरण ि िने सवमती; सदसय, रंरा ॲकशन पलॅन सवमती; 
सदसय, ककृषी ि कामरार सललारार सवमती, लटोकसभा, निी वदलली; 
ऑक्टोबर २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड; माि्ण २०२० 
पासून भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस विधीमंडळ पषिािे मुखय प्रतटोद.

परदेश प्रवास : ऑसट्रेवलया ि नयुझीलंड िा अभयास दौरा.

पत्ा : नषिरि, विष्णु नरर, िसमत रटोड, परभणी, वजलहा परभणी.

    दूरधिनी (काया्णलय) - ९४२१४५९६६६.

     मटोबाईल -  ९७६९१४९९०/ ८९९६४४७६.

    ई मेल - suresh.warpudkar@gmail.com.

वनवडिूक वनकाल

(९८- पा्री)

एकूि म्तदार ३,५३,८९५

एकूि वैध म्तदान २,३६,३३०

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. सुरेश अांबादासराव वरपुडकर
१,०५,६२५

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(२) श्ी. मटोहन फड 
९०,८५१

(भारतीय जनता पषि)

(३) श्ी. विलास बाबर
२१,७४४

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) श्ी. जरवदश वशंदे
८,५५१

(अपषि)

(५) श्ी. अजय सटोळिंके 
१,७७१

(ए.आर.पी.)
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वळसे-पाटील, श्ी. वदलीप दत्ात्र्

जनम : ३० ऑक्टोबर, १९५६.

जनम वठकाि : वनररुडसर, तालुका-आंबेरांि, वजलहा-पुणे.

वशषिि : बी.ए. (ऑनस्ण), डी.जे., एलएल.एम्. 

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती वकरण.

अपत्े :  एकूण १ (एक मुलरी).

व्वसा् : शेती ि वयापार.

पषि : राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि.

म्तदारसांघ : १९६-आंबेराि, वजलहा-पुणे.

इ्तर मावह्ती : महाविद्यालयीन जीिनापासूनि राजकारणात सक्रीय सहभार; सहकारी 
िळिळीमधये राजयातील अभयासु नेतयासटोबत राहुन सक्रीय सहभार; 
संस्ापक-अधयषि, राष्ट्रीय ग्ामीण विकास केंद्र, पुणे, या संस्ेमाफ्कत 
ग्ामीण, दुर्णम आवदिासी भारातील जनतेचया शैषिवणक, सामावजक 
ि आव््णक उननतीसाठी विविध उपक्रम राबविले; ग्ामीण भारात दुगध 
वयिसायास प्रटोतसाहन देऊन संस्ांिे जाळे विकवसत केले; ग्ामीण 
भारातील मवहला िरा्णचया आव््णक सषिमीकरणासाठी विशेष प्रयतन; 
विशिसत, यशिंतराि िवहाण प्रवतष्ठान, मुंबई; महाराष्ट्रातील अनेक 
सामावजक ि शैषिवणक संस्ांशी वनक्िा संबंध; संिालक, पुणे वजलहा 
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मधयितणी सहकारी बँक; संस्ापक-िेअरमन, भीमाशंकर सहकारी साखर 
कारखाना; १९९०-१९९५, १९९५-१९९९, १९९९-२००४, २००४-
२००९, २००९-२०१४, २०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; 
१९९२-१९९३ सवमती प्रमुख, विवधमंडळ अंदाज सवमती; राष्ट्रकुल 
संसदीय मंडळ, महाराष्ट्र शाखेतफके सन १९९७-१९९८ मधये महाराष्ट्र 
विधान सभेतील “उतककृष्् संसदप्ू” या पुरसकाराने सनमावनत; ऑक्टोबर 
१९९९ ते वडसेंबर, २००२ उचि ि तंरिवशषिण खातयािे मंरिी; वडसेंबर, 
२००२ ते जानेिारी २००३ उचि ि तंरिवशषिण आवण ऊजा्ण खातयािे मंरिी; 
जानेिारी २००३ ते नटोवहेंबर २००४ ऊजा्ण ि तंरिवशषिण खातयािे मंरिी; 
नटोवहेंबर २००४ ते माि्ण २००५ ऊजा्ण (अपारंपररक ऊजा्ण िरळून) ि 
िैद्यकीय वशषिण खातयािे मंरिी; माि्ण २००५ ते वडसेंबर २००८ ऊजा्ण 
(अपारंपररक ऊजा्ण िरळून), िैद्यकीय वशषिण, उचि ि तंरिवशषिण 
खातयािे मंरिी; वडसेंबर २००८ ते ऑक्टोबर, २००९ वित्त ि वनयटोजन 
खातयािे मंरिी; मंरिीपदी काय्णरत असताना महतिपूण्ण धटोरणातमक ि 
उललेखनीय वनण्णय घेतले, तयामधये प्रामुखयाने ‘महाराष्ट्र ज्ान महामंडळ’ 
या कंपनीिी स्ापना करुन रतीने विकास केला, तयामुळे राजयात संरणक 
साषिरता िाढीिे महतिािे काय्ण हटोऊ शकले; विद्युत कायदा २००३ िी 
राजयात प्रभािी अंमलबजािणी केली; ऊजा्ण षिेरिात राजयाला यटोगय वदशा 
देणयासाठी महाराष्ट्र राजय विद्युत मंडळािे विभाजन करुन सुरिधारी कंपनी, 
महावनवम्णती, महापारेषण ि महावितरण या िार कंपनयांिी स्ापना केली ि 
ऊजा्ण विकासासाठी रटोडमॅप केला, ६००० मेरािॅ्िे प्रकलप उभारणयािे 
ि विद्युत पायाभूत सुविधा वनमा्णण करणयािे काम केले; २००९-२०१४ 
अधयषि, महाराष्ट्र विधानसभा; या काळात विधान मंडळािे कामकाज 
यटोगय पधदतीने िालािे यासाठी अनेक महतिपूण्ण वनण्णय घेतले; २०१२-
२०१३ मधये महाराष्ट्र विधान मंडळाचया अमृत महटोतसि समारंभािे 
भारताचया राष्ट्रपती महामावहम प्रवतभाताई पा्ील यांचया प्रमुख उपकस्तीत 
आयटोजन केले; तसेि यशिंतराि िवहाण ि िसंतराि नाईक यांचया 
जनमशताबदी वनवमत्त अमरािती, नारपूर, औरंराबाद ि मुंबई ये्े प्रदश्णन 
ि ििा्ण सरिांिे आयटोजन; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर 
फेरवनिड; जानेिारी २०२० ते ५ एवप्रल २०२१ कामरार ि राजय उतपादन 
शुलक खातयािे मंरिी. ६ एवप्रल २०२१ पासून रृह खातयािे मंरिी.
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परदेश प्रवास : १९८५ मासकटो-रवशया, १९८९ उत्तर कटोररया-पयॉरयाँर ये्ील आंतरराष्ट्रीय 
युिक महटोतसिात भारतािे प्रवतवनधीति तसेि, १९९७ मधये राष्ट्रकुल 
संसदीय मंडळाचया महाराष्ट्र शाखेमाफ्कत युनाय्ेड वकंरडम, बेकलजयम, 
नेदरलँड, कसितझ्णलँड ि फ्ानस इतयादीं देशांिा अभयास दौरा, राष्ट्रकुल 
संसदीय मंडळाचया राष्ट्रकुलातील देशांमधील पीठासीन अवधकारी 
पररषदांत सहभार.

छंद : िािन ि प्रिास.

पत्ा : (१) मु.पटो. मंिर, तालुका आंबेराि, वजलहा पुणे.

   (२) १४, ररवहर वह्ू अपा््डमें्, पुणे नरर रटोड, येरिडा, पुणे - 
४११००६.

   (३) ‘वशिवररी’, मलबार वहल, मुंबई.

         दूरधिनी  : वनिास - २३६१०९७६ / २३६१०९२५.

         काया्णलय : (०२२) २२०२४८५० / २२०२५२४७.

         दूरधिनी : वनिास - पुणे - (०२०) २६६८४७७७.

         मंिर - (०२१३३) २२३३५९.

          काया्णलय - (०२२) २२०२७५४१ / २२०२७७८१.

          मटोबाईल - ९८२०२२३९२३.

          ई-मेल - dilipwalsepatil@gmail.com
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वनवडिूक वनकाल

(१९६-आांबेगाांव)

एकूि म्तदार २,८४,१८२

एकूि वैध म्तदान १,९०,०३२

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. वदलीप दत्ात्र् वळसे-पाटील
१,२६,१२०

[राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि]

(२) श्ी. राजाराम बानखेले
५९,३४५

(वशिसेना)

(३) नटो्ा १,६१६

(४) श्ीमती अवनता रबाले
१,२३४

(अपषि)

(५) श्ी. रविंद्र िवहाण
१,१३७

(बहुजन समाज पा्णी)
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वानखडे, श्ी. बळवां्त बसवां्त

जनम : २ जुलै, १९६७.

जनम वठकाि : लेहराि, तालुका दया्णपूर, वजलहा अमरािती.

वशषिि : बी.ए.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती मंदा.

अपत्े : एकूण २ (दटोन मुलरे)

व्वसा् : शेती.

पषि : भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस (आय).

म्तदारसांघ : ४०-दया्णपूर (अनुसूवित जाती), वजलहा अमरािती.

इ्तर मावह्ती : सन २००१-२००७ सदसय, सन २००५-२००७ सरपंि, ग्ामपंिायत,  
लेहराि; सदसय,  विविध काय्णकारी सेिा सहकारी सटोसाय्ी व्लटोरी; 
संिालक, ककृषी उतपनन बाजार सवमती, दया्णपूर, वजलहा अमरािती; 
२००७-२०१२ सदसय, वजलहापररषद; २०१७-२०१९ सभापती, आरटोगय 
ि अ््ण सवमती,  वजलहा पररषद, अमरािती; ऑक्टोबर २०१९ मधये 
महाराष्ट्र विधान सभेिर वनिड. 

छंद : सामावजक काय्ण.
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पत्ा  :  “मामाप्णण” वनिास, ६४ वजनपलॉ्, सरकारी दिाखानया जिळ,

   दया्णपूर,वजलहा अमरािती, ४४४८०३.

   दूरधिनी : (०७२२४) २९५०५५.

   मटोबाईल : ९८२२९४८४२७.

   ई-मेल : 2019mla@daryapur.

वनवडिूक वनकाल

(४०-द्ा्यपूर (अनुसूवच्त जा्ती) )

एकूि म्तदार २,९७,५८३

एकूि वैध म्तदान १,९०,३४६

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. बळवां्त बसवां्त वानखडे
९५,८८९ 

[भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस]

(२) श्ी. रमेश रणपतराि बुंदीले
६५,३७०

(भारतीय जनता पषि)

(३) श्ीमती सीमा सािळे 
१८,४२९
(अपषि)

(४) श्ीमती रेखा िाक्पंजर
४,६१२

(िंवित बहुजन आघाडी)

(५) ॲड. संतटोष कटोलहे   
१,४८२

(ररपकबलकन पा्णी ऑफ इंवडया)
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वा्कर, श्ी. रववांद्र दत्ाराम

जनम : १८ जानेिारी, १९५९.

जनम वठकाि : मुंबई.

वशषिि : बी.एससी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती मवनषा.

अपत्े :  एकूण २ (दटोन मुली).

व्वसा् : उद्यटोर ि वयापार.

पषि : वशिसेना.

म्तदारसांघ : १५८-जटोरेशिरी-पूि्ण, वजलहा-मुंबई उपनरर.

इ्तर मावह्ती : सन १९९४ पासून अधयषि, वशिसम््ण वशषिण प्रसारक संस्ा; वशिसेना 
पषिाचया स्ापनेपासून काय्ण; शासनाचया विविध कलयाणकारी यटोजनांिा 
लाभ सि्णसामानय माणसांना वमळािा यासाठी प्रयतन कुपटोषण, दुष्काळग्सत, 
भूकंपग्सत, पूरग्सतांसाठी ि आवदिासी बांधिांना सिमोतटोपरी मदत 
काय्ण; बेरटोजरार, महाराई विरटोधी आंदटोलनात सहभार; १९९२-२००९ 
नररसेिक ि िार िेळा अधयषि, स्ायी सवमती, मुंबई महानररपावलका, 
अधयषि, मुंबई महानररपावलका, वशषिणसवमती; महानररपावलकांचया 
शाळांमधये विद्यारयायंना रणिेश, बू्, दपतर, िह्ा-पुसतके, सकस 
आहार, सुरंधी दुध यटोजना सुरु केली; १९९५ पासून संस्ापक, मातटोश्ी 
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सपटो््डस् ॲड आ््डस् ट्रस्, २००१ पासून अधयषि, महाकाली जटोरस्ण पाक्क 
असटोवसएशन; २००० पासून अधयषि कै. दत्ताराम रटोविंद िायकर समृती 
ट्रस्, या संस्ांचया माधयमातून बालिाडी, िृषिारटोपण, िृषिवदंडी, साषिरता 
अवभयान, सिचछता मटोवहम, आंतर शालेय क्रीडा ि नृतय सपधा्ण, मालिणी 
जरिटोतसि, वयािसावयक ना्के, सिरमय मंरल पहा्, आवदिासी, अंध, 
अपंर ि ररीबांना धानय िा्प, शाबबास िवहनी काय्णक्रमािे आयटोजन; 
शरररसौष्ठि सपधवेिे आयटोजन; कबड्ी, कॅरम सपधा्ण ि वजमनॅकस्क; 
सपधायंिे आयटोजन यटोर साधना वशबीरांिे आयटोजन; रणेशटोतसि, 
निरारिेातसि काय्णक्रमांिे आयेजन; रकतदान वशबीरांिे आयटोजन; 
आरटोगय तपासणी ि नेरिविवकतसा या वशबीरांिे आयटोजन, दहािी-बारािी 
विद्यारयायंसाठी वयाखयानमालेिे आयटोजन; झटोपडपट्ी पुनि्णसन यटोजना 
राबविणयासाठी पुढाकार; झटोपडपट् ट्ामधये सिचछतारृहे इतयादी पायाभूत 
सुविधा उपलबध करुन देणयािा प्रयतन; वशिसेना परभणी वजलहा संपक्क 
प्रमुख; १९९५ अधयषि, झटोपडपट्ी सुधार मंडळ, मुंबई; २००९ अधयषि, 
दषिता सवमती; सदसय, अंदाज सवमती; सदसय, धम्णदाय रुगणालय 
सवमती; २००९-२०१४ मुखय प्रतटोद, वशिसेना विधीमंडळ पषि; सविि, 
मॉसाहेब वमनाताई ठाकरे समारक सवमती; वशिसेनेचया सि्ण आंदटोलनात 
सक्रीय सहभार; लायनस कलबतफके “उतककृष्् नररसेिक” ि सिमोतककृष्् 
कलब मातटोश्ी क्रीडा संकूल वनवम्णतीसाठी लायनस कलबतफके पुरसकाराने 
सनमानीत; निशकतीिा ‘लषििेधी’ लटोकप्रवतवनधी पुरसकार प्रापत; आिाय्ण 
अरिे प्रवतष्ठान, पुणे या संस्ेिा “सिमोतककृष्् समाजसेिक”, पुरसकार प्रापत; 
प्रजा फांऊडेशनिा “युवन्ेड आमदार” पुरसकार, राजहंस प्रकाशनिा 
“अरविंद भूषण” पुरसकार प्रापत;  २००९-२०१४, २०१४-२०१९ सदसय, 
महाराष्ट्र विधानसभा; ५ वडसेंबर २०१४ ते नटोवहेंबर २०१९ रृहवनमा्णण 
खातयािे राजयमंरिी; ऑक्टोबर २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर 
फेरवनिड. 

लेखन व प्रकाशन : विधीमंडळातील वनिडक भाषणे, “िाजत-राजत”, रतनावररी वजलह्ाचया 
विकासािा िेध घेणारे “रतनावररी कॉपी ्ेबल बुक”, “िेध”, “जिेलस 
ऑफ जटोरेशिरी”, “वदशा-आशा”, “मा्झया भकती भािना” ि “वशिसेना 
प्रमुखांना समवप्णत”, माझे प्रेरणासरिटोत इतयादी पुसतकांिे लेखि ि प्रकाशन 
केले.
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परदेश प्रवास : दुबई, ्ायलँड, इंगलंड, मलेवशया, अमेररका, वसंरापूर, कसितझ्णलँड ि 
जम्णनी इतयादीं देशांिा  अभयास दौरा.

छंद : िािन, सामावजक काय्ण, विरिकला ि िृषिसंिध्णन.

पत्ा : २ सी-१६१, कलपतरु इस्े्, जटोरेशिरी-विक्रटोळी जटोडरसता, अंधेरी 
(पूि्ण), मुंबई - ४०००९३.

       दूरधिनी :- वनिास - (०२२) २८२६४७४७.

                  काया्णलय - (०२२) २८२५ ४४००, ४४११.

      मटोबाईल :- ९५९४०१११११.

      ई-मेल :- waikarravindra@gmail.com.

      संकेत स्ळ :- www.waikarravindra.com.

वनवडिूक वनकाल

(१५८-जोगेशवरी-पूव्य )

एकूि म्तदार २,८१,९७६

एकूि वैध म्तदान १,४८,९६५

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. रववांद्र दत्ाराम वा्कर
९०,६५४

[वशिसेना]

(२) श्ी. सुवनल कुमरे
३१,८६७

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(३) नटो्ा १२,०३१

(४) श्ी. वदलबंर वसंर
५,०७५

(िंवित बहुजन आघाडी)

(५) श्ी. विठ्ठल लाड
३,८५७

(आम आदमी पा्णी)
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ववखे-पाटील, श्ी. राधाकृष्ि एकना्राव

जनम : १५ जून १९५९.

जनम वठकाि : श्ीरामपूर, वजलहा-अहमदनरर.

वशषिि : बी.एससी. (ॲग्ी).

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती शावलनीताई.

अपत्े :  एकूण ३ (एक मुलरा ि दटोन मुली).

व्वसा् : शेती.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : २१८-वशडणी, वजलहा-अहमदनरर.

इ्तर मावह्ती : १९८७-९५ अधयषि, पद्श्ी डॉ. विठ्ठलराि विखे-पा्ील सहकारी साखर 
कारखाना, वल., प्रिरानरर; संस्ापक-िेअरमन, प्रिरा फळे-भाजीपाला 
उतपादक ि प्रवक्रया खरेदी विक्री शेतकरी सहकारी संस्ा, मया्ण. प्रिरानरर, 
तालुका राहता, वजलहा अहमदनरर; १९९५-२००० िेअरमन, वद. मुळा 
प्रिरा इले. कटो. ऑप. सटोसाय्ी, वल., श्ीरामपूर;  जून, २००२ ऑरस्, 
२००३ वहाईस िेअरमन, सप्ेंबर, २००५ ते वडसेंबर, २००७ िेअरमन, 
अहमदनरर वजलहा मधयितणी सहकारी बँक; या काळात या बँकेद्ारे 
शेतकऱयांना ६ ्कके वयाज दराने ककृषी कज्ण यटोजना राजयात प्र्म सुरु 
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केली; २००६ पासून संिालक, प्रिरा सहकारी बँक वल. लटोणी, तालुका 
राहता, वजलहा अहमदनरर; संिालक, प्रिरा ग्ामीण वशषिण संस्ा, 
प्रिरानरर; सदसय, काय्णकारी पररषद, पुणे विद्यापीठ; काय्णकारी अधयषि, 
पद्श्ी डॉ. विखे पा्ील फाऊंडेशन, विळदघा्, अहमदनरर; विशिसत, 
श्ी साईबाबा संस्ान, वशडणी, प्रिरा ग्ामीण नैसवर्णक, सामावजक, अधययन 
संस्ा, प्रिरानरर, प्रिरा रुरल मेवडकल ट्रस्, लटोणी बु||; वद. ६ ते १० 
नटोवहेंबर, १९९८ मुंबई ये्े “ॲग्टो ॲडवहॉन्ेज”िे शासनाचया ितीने 
आयटोजन करुन राजयातील सुमारे ५ लाख शेतकऱयांना शेतीविषयक प्रदश्णन 
भरिून आधुवनक शेतीबाबतिी मावहती वदली; ८ फेरिुिारी, २००८ भारतािे 
पंतप्रधान डॉ. मनमटोहन वसंर यांचया हसते ्टोर अ््णतज् डॉ. धनंजयराि 
राडरीळ यांचया समृतीवप्रतय््ण ्पाल वतकी्ािे विमटोिन ि अध्ण पुतळयािे 
अनािरण करुन प्रिरानररमधये भवय शेतकरी मेळावयािे आयटोजन केले; 
१९ जून, २००८ रटोजी भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेसचया अधयषिा श्ीमती सटोवनया 
रांधी यांचया उपकस्तीत प्रिरानरर ये्े भवय मवहला मेळावयािे आयटोजन 
ि महाराष्ट्र प्रदेश काँग्ेस कवम्ीचया “जनजाररण विकास यारिा”, 
काय्णक्रमािा शुभारंभ वशडणी विधानसभा मतदारसंघापासून सुरु केला; एस्.
एस्.सी. पररषिेत दटोन विषयात नापास विद्यारयायंसाठी ए्ीके्ी यटोजना लारू 
केली; राजयातील कायम विनानुदावनत माधयवमक शाळा मधील “कायम” 
शबद िरळून सि्ण शाळांना अनुदावनत करणयािा वनण्णय घेतला; िेदांत 
फाऊंडेशन ि महाराष्ट्र वशषिण पररषद यांचया संयुकत विद्यमाने विद्यारयायंने 
शालेय वशषिण संरणकाचया माधयमातून द्याियाचया उपक्रमािी सुरुिात 
केली; शालेय वशषिण विभारािी िेबसाई् सुरु केली; इंग्जी ि इतर 
माधयमांचया शाळांमधये मराठी विषय सकतीिा करणयािा वनण्णय घेतला; 
वशषिण सेिकांचया मानधनात िाढ केली; मुंबईत अकरािी प्रिेश ऑनलाईन 
पधदतीने सुरु केला; उदू्ण वशषिणासाठी सितंरि संिालनालयािी स्ापना 
केली; राजयातील सि्ण शाळांिे मुलयांकन ि प्रमावणकरण करणयासंदभा्णत 
तसेि शाळांचया रुणातमक िाढीसाठी कटोअर ग्ुप ि सललारार सवमतीिे 
रठण; राजयातील प्रा्वमक ि माधयवमक वशषिण विभाराचया कामकाजात 
सूरिता आणून शैषिवणक दजा्ण उिंिािणयासाठी विविध उपक्रम ि महतिपूण्ण 
वनण्णय घेिून तयािी काय्णषिमपणे अंमलबजािणी करणयािा प्रयतन 
वशषिणमंरिी महणून केला; १९९५-१९९९, १९९९-२००४, २००४-
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२००९,२००९-२०१४,२०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; मे, 
१९९८ ते फेरिुिारी, १९९९ ककृषी ि जलसंधारण खातयािे मंरिी; फेरिुिारी, 
१९९९ ते ऑक्टोबर, १९९९ ककृषी, जलसंधारण, दुगधविकास आवण 
पशुसंिध्णन, मतसयवयिसाय खातयािे मंरिी; वडसेंबर, २००८ ते ऑक्टोबर, 
२००९ पययंत शालेय वशषिण, विधी ि नयाय खातयािे मंरिी ि औरंराबाद 
वजलह्ािे पालक मंरिी; नटोवहेंबर, २००९ ते नटोवहेंबर, २०१० पररिहन, 
बंदरे, विधी ि नयाय खातयािे मंरिी; नटोवहेंबर, २०१० ते सप्ेंबर, २०१४ 
ककृषी ि पणन खातयािे मंरिी ि अमरािती वजलह्ािे पालकमंरिी; ऑक्टोबर, 
२०१४ ते जून, २०१९ विरटोधी पषि नेता, महाराष्ट्र विधानसभा; २०१९ 
पासून भारतीय जनता पषिािे काय्ण, जून, २०१९ ते नटोवहेंबर, २०१९ 
रृहवनमा्णण खातयािे मंरिी; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर 
फेरवनिड.

परदेश प्रवास : रवशया, िीन, अमेररका, इंगलंड, फ्ानस, हाँरकाँर, नेपाळ, कॅनडा, 
कसितझ्णलँड, सिीडन, इसरिाईल, बेलजीयम, हॉलंड, वसंरापुर, जम्णनी कयुबा, 
जपान, नयुझीलंड, मलेवशया, मॉररशस ि कटोलंवबया इतयादीं देशांिा 
अभयास दौरा.

छंद : िािन ि सामावजक काय्ण.

पत्ा : (१) मु.पटो. लटोणी बु.||, तालुका राहाता, वजलहा अहमदनरर - ४१३७३६.

        दूरधिनी : वनिास - (०२४२२) २७३४६६, २७३४७७.

              काया्णलय - (०२४२२) २७३६५१, २७३९९९.

   फॅकस - (०२४२२) २७३२४८.

    मटोबाईल - ९८२१०१३८५३.

                    ई-मेल - revpatil@gmail.com.

   (२) कामना कटो.ऑ. हौवसंर सटोसाय्ी वल., वबलडींर नं. १, फलॅ् 

           नं. २२, ८िा मजला, प्रभादेिी, मुंबई - ४०००२८.
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वनवडिूक वनकाल

(२१८-वशडवी)

एकूि म्तदार २,६३,०५७

एकूि वैध म्तदान १,८६,७१८

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. राधाकृष्ि एकना्राव ववखे-
पाटील

१,३२,३१६ 
[भारतीय जनता पषि]

(२) श्ी. सुरेश ्टोरात
४५,२९२

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(३) श्ी. विशाल कटोळरे
५,७८८

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) नटो्ा १,५९६

(५) श्ी. वशमॉन जरताप
१,०४३

(बहुजन समाज पा्णी)
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शमा्य, श्ी. गोवध्यन माांगीलालजी

जनम : १ जानेिारी १९४९.

जनम वठकाि : पुसद, वजलहा-यितमाळ.

वशषिि : बी.कॉम.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती रंरादेिी.

अपत्े :  एकूण ३ (दटोन मुलरे ि एक मुलरी).

व्वसा् : वयापार.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : ३०-अकटोला-पकशिम, वजलहा-अकटोला.

इ्तर मावह्ती : संस्ापक-अधयषि, अनंत महाराज क्रीडा ि वशषिण प्रसारक संस्ा; 
संस्ापक, सि. मांरीलालजी शमा्ण साि्णजवनक िािनालय, अकटोला; 
संिालक, वशषिण प्रसारक मंडळ, अकटोला; सि्णसेिावधकारी, विशि 
जारृती वमशन ि रामककृष्ण सेिा ट्रस्; सेिावधकारी, राम निमी शटोभा 
यारिा सवमती, अकटोला; अकटोला शहरातील जुने ि निे शहर जटोडणयाचया 
दरडी पुलािी वनवमतणी; अकटोला शहरासाठी पूर संरषिण वभंत उभी केली; 
राष्ट्रीय सियंसेिक संघािे सियंसेिक; अकटोला शहरात कुपनवलका 
काया्णनिीत केलया; नेरि तपासणी, रकतर् तपासणी, रकतदान वशबीर, 
िष्मा िा्प वशबीरािे आयटोजन; िृषिारटोपण काय्णक्रमािे आयटोजन; 
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अकटोला ये्ील दंरलग्सतांना ि  पुरग्सतांना  मदत;  ररीब  ररजू  रुगणांना  
मदत; १९९५-२००१  अधयषि,  नयु कलॉ् माकके् कटो. आप. हौवसंर 
सटोसाय्ी; १९९२-१९९३ संिालक, वद अकटोला अब्णन कटो-ऑप. बँक; 
१९८७-१९८८ अधयषि, अकटोला शहर, कटोषाधयषि, अकटोला वजलहा ि 
अधयषि, अकटोला महानरर, भारतीय जनता पषि; कटोषाधयषि, अ्लवबहारी 
िाजपेयी ि लालककृष्ण अडिाणी रौरि सवमती; १९८५-१९९५ नररसेिक 
ि सभापती, पाणी पुरिठा सवमती ि वनयटोजन सवमती, नररपावलका, 
अकटोला; १९९५-१९९९, १९९९-२००४, २००४-२००९, २००९-
२०१४, २०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; जून १९९६ ते  मे 
१९९८ दुगध विकास, पशुसंिध्णन ि मतसयवयिसाय खातयािे राजयमंरिी; 
सदसय, अंदाज सवमती, सदसय, आशिासन सवमती, सदसय, विनंती अज्ण 
सवमती; सवमती प्रमुख, विमुकत जाती भ्कया जमाती कलयाण सवमती; 
ऑक्टोबर २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड.

छंद : प्रिास, िािन ि ररीब रुगणांिी सेिा करणे.

पत्ा : आळशी पलॉ्, रौरषिण रटोड, खंडेलिाल भिन जिळ, अकटोला       
वजलहा-अकटोला.

         दूरधिनी : वनिास ि काया्णलय - (०७२४) २४०२०५८.

         मटोबाईल - ९४२२८५९५८१, ९४०३११३५०४.

         ई-मेल - anupgs29@gmail.com

¬¬
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वनवडिूक वनकाल

(३०-अकोला-पशशचम)

एकूि म्तदार ३,३२,२२०

एकूि वैध म्तदान १,६९,४५६

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. गोवध्यन माांगीलालजी शमा्य
७३,२६२

[भारतीय जनता पषि]

(२) श्ी. सावजद खान
७०,६६९

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(३) श्ी. मदन भाररड
२०,६८७

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) नटो्ा २,६१७

(५) श्ी. रविंद्र मुंढे
५३१

(अपषि)
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शाह,  श्ी. पराग वकशोरचांद

जनम : १६ ऑरस्, १९६९.

जनम वठकाि : मुंबई.

वशषिि : बी.कॉम.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी, इंग्जी ि रुजराती.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती मानसी.

अपत्े :  २ (दटोन मुलरे).

व्वसा् : वयापार.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : १७०, घा्कटोपर (पूि्ण), वजलहा-मुंबई उपनरर.

इ्तर मावह्ती : सन २०१७ पासून नररसेिक, मुंबई महानररपावलका; भारतीय जनता 
पषिािे काय्ण; ऑक्टोबर २०१९ मधये महाराष्ट्र विधान सभेिर वनिड.

छंद : िािन ि सामावजक काय्ण.

परदेश प्रवास : अमेररका, कॅनडा, दुबई, वसंरापूर ि युरटोप इतयादी देशांिा अभयास दौरा.

पत्ा : ७०१ सातिा मजला, आराधया सिाकसतक, पलॉ् नं. ३७३ सहािा रसता, 
एस.एस. सकीम नं.३, िेंबुर (पूि्ण), मुंबई - ४०००७१.
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   दुरधिनी : वनिास:- (०२२) २५२३९९००/ २५२३९८००

   काया्णलय :- (०२२) २१०२१८३८          

            मटोबाईल :- ९३२४९१११११

             ई-मेल :  १)  parag@maninfra.com

                         २) paragshah1969@gmail.com

                         ३) www.paragshah.com

वनवडिूक वनकाल

(१७० – घाटकोपर-पूव्य)

एकूि म्तदार २,३४,६५६

एकूि वैध म्तदान १,२६,६१६

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. पराग वकशोरचांद शाह
७३,०५४

[भारतीय जनता पषि]

(२) श्ी. सतीश पिार
१९,७३५

(महाराष्ट्र निवनमा्णण सेना)

(३) श्ीमती मवनषा सुय्णिंशी
१५,७५३

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(४) श्ी. विकास पिार
१०,४७२

(िंवित बहुजन आघाडी)

(५) नटो्ा ३,२९७
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शाह, श्ी. फारुख अनवर 

जनम : ३ जून, १९७३.

जनम वठकाि : धुळे.

वशषिि : बारािी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी  इंग्जी ि उदु्ण.

वैवावहक मावह्ती : वििाहीत, पतनी श्ीमती. शाहीनबी.

अपत्े : एकूण ४ (तीन मुलरे ि एक मुलरी).

व्वसा् : वयापार.

पषि : अवखल भारतीय मजवलस-ए-इत्तेहादूल मुकसलमीन, (एम.आय.एम.).

म्तदारसांघ : ७-धुळे-शहर, वजलहा-धुळे.

इ्तर मावह्ती : नररसेिक ि उपमहापौर, महानररपावलका, धुळे; ऑक्टोबर २०१९ मधये 
महाराष्ट्र विधानसभेिर वनिड.

छंद : िािन ि प्रिास.

पत्ा : पलॉ् नं. ६ अरहंत भिन जिळ, रजानन कॉलनी, धुळे.

   मोबाईल :- ७७७००४१८४६.
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वनवडिूक वनकाल

(७-धुळे-शहर)

एकूि म्तदार ३,२२,०२६

एकूि वैध म्तदान १,६१,३४२

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. फारुक अनवर शाह

४६,६७९
(अवखल भारतीय मजवलस-ए-

इत्तेहादूल मुकसलमीन)

(२) श्ी. राजिध्णन कदमबांडे
४३,३७२
(अपषि)

(३) श्ी. अवनल रटो्े
४२,४३२

(लटोकसंग्ाम)

(४) श्ी. वहलाल माळी
२२,४२७

(वशिसेना)

(५) नटो्ा १,३७१
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वशांगिे, डॉ. राजेंद्र भासकरराव

जनम : ३० माि्ण १९६१.

जनम वठकाि : डोंरर-शेिली, वजलहा-बुलढाणा.

वशषिि : बी.ए.एम.एस.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती रजनीताई.

अपत्े :  एकूण १ (एक मुलरी).

व्वसा् : शेती.

पषि : राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि.

म्तदारसांघ : २४ - वसंदखेडराजा, वजलहा-बुलढाणा.

इ्तर मावह्ती : अधयषि, वसधदेशिर वशषिण प्रसारक मंडळ, साखरखेडा; अधयषि, 
वजजामाता उतपादक ि प्रवक्रया सहकारी संस्ा, मया्ण. बुलढाणा; 
संिालक, महाराष्ट्र राजय सहकारी पत संस्ा, महासंघ, मुंबई; २००२ 
पासून  अधयषि, वजजाऊ मुलींिी सैवनकी शाळा, िांधई, तालुका विखली; 
१९९३ पासून अधयषि, राष्ट्रमाता वजजाऊ विद्यालय, वसंदखेडराजा; 
२०००-२००१ मुखय प्रशासक, महाराष्ट्र राजय कापूस पणन महासंघ; 
१९९८-२००१ मुखयप्रशासक, वजजामाता सहकारी साखर कारखाना 
वल., दुसरबीड, तालुका वसंदखेडा; १९९०-२००५ अधयषि, सहकार 
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महषणी सि.भासकररािजी वशंरणे नररी सहकारी पत संस्ा, बुलढाणा; 
१९९३ पासून संिालक, पैनरंरा सहकारी सूतवररणी,वल.; साखरखेडा, 
तालुका वसंदखेडा; १९९२-२००१, २०१०-२०१३ अधयषि, बुलढाणा 
वजलहा मधयितणी सहकारी बँक; १९९३-२०१० संिालक, महाराष्ट्र 
राजय सहकारी बँक; २०१५ पासून अधयषि, वद.विदभ्ण कटो.ऑप. माककेव्िंर 
फेडरेशन, वल.नारपूर; १९९३-२०१५ संिालक, महाराष्ट्र राजय माककेव्िंर 
फेडरेशन, मुंबई; १९८५ अधयषि, वजलहा युिक काँग्ेस कवम्ी; २००४-
२०१८ सरवि्णीस,  २०१८ पासून उपाधयषि, महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रिादी 
काँग्ेस पषि; १९९५-१९९९, १९९९-२००४, २००४-२००९, २००९-
२०१४, सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; १९९५-१९९६ सदसय, लटोकलेखा 
सवमती; १९९७-१९९८ सदसय, अंदाज सवमती; १९९६-१९९८ सदसय, 
साि्णजवनक उपक्रम सवमती; माि्ण २००१ ते जुलै २००२ शालेय वशषिण, 
पणन, मावहती ि जनसंपक्क खातयािे राजयमंरिी; १६ नटोवहेंबर २००४ ते 
वडसेंबर २००८ महसूल, पुनि्णसन, मावहती ि जनसंपक्क, भूकंप पुनि्णसन, 
ि मदत काय्ण, क्रीडा ि युिक कलयाण ि माजी सैवनकांिे कलयाण खातयांिे 
राजयमंरिी; वडसेंबर २००८ ते ऑक्टोबर २००९ साि्णजवनक आरटोगय ि 
कु्ुिंब कलयाण खातयािे मंरिी; ऑक्टोबर २०१९ मधये विधानसभेिर 
फेरवनिड; जानेिारी २०२० पासून अनन ि औषधे प्रशासन खातयािे मंरिी.  

परदेश प्रवास  : िीन, जपान, मलेवशया, वसंरापूर ि कॅनडा इतयादी देशांिा अभयास दौरा.

छंद : िािन, वक्रके्, कबड्ी ि शेती. 

पत्ा : विखली रटोड, मुकताईनरर, बुलढाणा, वजलहा बुलढाणा ४४३००१.

   दूरधिनी : ०७२६२- २४२९८८.

   मटोबाईल: ९९२११२९६६९ /  ९७६९२१३२९१.

   ई-मेल:- rajendrashingne111@gmail.com.



 १४ िी महाराष्ट्र विधानसभा सदसयांिा संवषिपत जीिन पररिय 597

वनवडिूक वनकाल

(२४ - वसांदखेडराजा)

एकूि म्तदार ३,१२,५७१

एकूि वैध म्तदान २,०१,३१५

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) डॉ. राजेंद्र भासकरराव वशांगिे
८१,७०१ 

[राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि]

(२) डॉ. शवशकांत खेडेकर 
७२,७६३

(वशिसेना)

(३) श्ीमती सविता मुंढे
३९,८७५

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) नटो्ा १,६१६

(५) श्ी. वशिशंकर िायळ
१,३१५

(बहुजन समाज पा्णी)
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वशांदे, श्ी. एकना् सांभाजी

जनम : ६ माि्ण १९६४.

जनम वठकाि : अवहर, तालुका-महाबळेशिर, वजलहा-सातारा.

वशषिि : बी.ए.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती लता.

अपत्े :  एकूण १ (एक मुलरा).

व्वसा् : उद्यटोर ि सामावजक काय्ण.

पषि : वशिसेना.

म्तदारसांघ : १४७-कटोपरी-पािपाखाडी, वजलहा-ठाणे.

इ्तर मावह्ती : ठाणे ये्ील अवखल भारतीय मराठी सावहतय संमेलनािे सिारताधयषि; सन 
१९८६ मधये महाराष्ट्र-कना्ण्क सीमाप्रशन आंदटोलनात १०० काय्णकतयायंसह 
सक्रीय सहभार; ४० वदिस बेललारी ये्े तुरंरिास सहन केला; संपुण्ण ठाणे 
शहर ि वजलह्ात सामावजक काया्णिे जाळे वनमा्णण केले; ठाणे शहरात 
ओपन आ््ड रॅलरी, सविन तेंडुलकर वमनी स्ेवडयम, इं्रवन्ण्ी सुविधा 
भूखंडािर बाळासाहेब ठाकरे यांिे समारक, शवहद हेंमत करकरे क्रीडा 
संकूल, जॉवरंर पाक्क, सेंट्रल लायरिरी सुरु केली; आवदिासी प्रभार मटोखाडा, 
तलासरी ि जवहार ये्ील आश्मशाळेत ि आरटोगय केंद्रात सकस आहार 
ि आरटोगय तपासणी वशबीरांिे आयटोजन करुन  ररीब रुगणांना विनामुलय 
औषध िा्प केले; पालघर, बटोईसर ि सफाळे पररसरात वशिसेनेतफके 



 १४ िी महाराष्ट्र विधानसभा सदसयांिा संवषिपत जीिन पररिय 599

एस.एस.सी. विद्यारयायंसाठी वयाखयानमालेिे आयटोजन; ररीब विद्यारयायंना 
शालटोपयटोरी सावहतयांिे िा्प; पुरग्सतांना जीिनािशयक िसतूंिे िा्प; 
िृषिारटोपण, आरटोगय तपासणी वशबीरांिे आयटोजन; बालनाट् महटोतसिािे 
ि विविध सांसककृवतक काय्णक्रमांिे आयटोजन; ‘जाणता राजा’ ना्कािे 
अतयलपदरात आयटोजन; अधयषि, ठाणे वजलहा बॅडवमं्न असटोवसएशन; 
उपाधयषि, महाराष्ट्र राजय ॲ्लेव्कस संघ्ना; पुरग्सतांना मदत; ठाणे 
शहराचया सिायंरीण विकासासाठी ि आधुवनकीकरणासाठी विशेष यटोरदान; 
एम एम आर डी सषिम बनविणयात यश; नारपूर - मुंबई समृधदी महामार्ण, 
िांद्रे- िरळी सी वलंक, िाशी ये्ील वतसरा खाडीपुल, मुंबई- पुणे द्रुतरती 
मार्णिी षिमता िाढविणयासाठी खालपूर- लटोणािळा ्ेनल मार्ण, वशळ- 
कलयाण रसतयािे सहापदरीकरण, विदभा्णत रेलिेचया २७ उड्ाणपूलािे 
काम पूण्ण करणयासाठी प्रयतन; राजयातील द्रुतरती मारा्णिरील उपधान कमी 
करणयासाठी विविध उपाययटोजना केलया; ओझडडे ये्े ट्रामा केअर सें्र 
सुरू केले; आरटोगय मंरिी पदाचया काळात आशा सेविकांिी परार िाढ केली; 
आवदिासी ि दुर्णम भारात काम करणाऱया बी.ए, एम.एस. पदिी धारक 
कंरिा्ी िैद्यकीय अवधकाऱयांना सेिेत कायम करणयािा महतिपूण्ण वनण्णय 
घेतला; ठाणे शहरातील धटोकादायक इमारतींिा पुन्णविकास केला; ठाणे 
मेट्रटोिा कामाला रती वदली; ठाणे- मुलुंड दरमयान नवया स्ानकाला मुंजूरी 
वमळविली; ठाणे वजलह्ासाठी पाणी पुरिठा करणाऱया काळू धरणाचया 
अडिणी सटोडविणयात यश; बारिी धरणािी उिंिी िाढविणयासाठी मंजूरी 
वमळविली; एम एम आस डी ला कलस्र यटोजना सुरू केली; ठाणे वजलहा 
पररषद, तसेि कलयाण -डोंवबिली, उलहासनरर, महानरर पावलकेत 
ि अंबरना्, बदलापूर नररपररषदेत वशिसेनेिी सत्ता आणणयात यश; 
१९८४ वशिसेना शाखा प्रमुख, िारळे इस्े्, वकसननरर; वशिसेना ठाणे 
वजलहा प्रमुख; पषिाचया सि्ण आंदटोलनात सवक्रय सहभार, १९९७ ि २००२ 
दटोन िेळा नररसेिक, तीन िषवे स्ायी सवमती सदसय, िार िषवे सभारृह 
नेता, महानररपावलका ठाणे; २००४-२००९,२००९-२०१४,२०१४-
२०१९सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; २०१४-२०१९ विधीमंडळ वशिसेना 
पषिािे र्नेते; १२ नटोवहेंबर २०१४ ते ५ वडसेंबर २०१४ विरटोधी पषि नेता, 
महाराष्ट्र विधानसभा; ५ वडसेंबर ते नटोवहेंबर २०१९ साि्णजवनक बांधकाम 
(साि्णजवनक उपक्रम) मंरिी;  तसेि जानेिारी २०१९ साि्णजवनक आरटोगय 
खातयािा काय्णभार ि ठाणे वजलह्ािे पालकमंरिी; ऑक्टोबर २०१९ मधये 
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महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड; वडसेंबर २०१९ पासून वशिसेनेिे 
र्नेते; नटोवहेंबर २०१९ पासून नरर विकास ि साि्णजवनक बांधकाम 
(साि्णजवनक उपक्रम) खातयािे मंरिी.

परदेश  प्रवास :  कसितझ्णलँड िा अभयास दौरा.

छंद : कला, क्रीडा ि सांसककृवतक उपक्रमात विशेष आिड.

पत्ा : (१) शुभ-वदप बंरला, लॅनडमाक्क सटोसाय्ी, लुईसिाडी सकवह्णस रटोड, 
नीतीन कंपनी जिळ, ठाणे (पकशिम) वजलहा ठाणे.

     काया्णलय -  २५३४६६५५.

   (२) नंदनिन-अग्दुत, मलबार वहल, िाळकेशिर, मुंबई.

   दूरिधिनी : वनिास (०२२) २३६३०६०९, २३६३०२८६.

            काया्णलय (०२२) २२०२५३९८, २२०२४७५१.          

      मटोबाईल - ९९३००५२७११.

      ई-मेल - ministereknathshinde@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(१४७-कोपरी-पाचपाखाडी)

एकूि म्तदार ३,५२,९९५

एकूि वैध म्तदान १,७३,६६२

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. एकना् सांभाजी वशांदे १,१३,४९७
[वशिसेना]

(२) श्ी. संजय घाडीरांिकर २४,१९७
(भारतीय जनता पा्णी)

(३) श्ी. महेश कदम २१,५१३
(महाराष्ट्र निवनमा्णण सेना)

(४) श्ी. उनमेश बारिे ५,९२५
(िंवित बहुजन आघाडी)

(५) नटो्ा़ ५,१४७
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वशांदे, कुमारी प्रवि्ती सुशीलकुमार

जनम : ९ वडसेंबर, १९८०. 

जनम वठकाि : मुंबई.

वशषिि : बी.ए., एलएल.बी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : अवििावहत.

व्वसा् : सामावजक काय्ण ि विधी सललारार.

पषि : भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस (आय).

म्तदारसांघ : २४९-सटोलापूर शहर (मधय), वजलहा- सटोलापूर.

इ्तर मावह्ती : संस्ावपका-अधयषिा, जाई-जुई प्रवतष्ठान, सटोलापूर, या संस्ेद्ारे युिक, 
मवहला, अपंर, िंवित यांचया विकासासाठी विविध उपक्रमांतून सतत 
काय्णरत; युिकांसाठी उद्यटोर ि वयिसाय प्रवशषिण वशबीरांिे आयटोजन; 
ग्ामीण भारातील रािे दत्तक घेिून तया रािांिा सिायंरीण विकास 
केला; बेरटोजरारांना रटोजरार वमळिून वदला तसेि, मवहला बित र् 
स्ापन करुन तयांना रटोजरारांचया संधी वमळिून वदली; सामावजक 
प्रबटोधन,काय्णक्रमांिे आयटोजन आरटोगय तपासणी, वशबीरांिे आयटोजन; 
रकतदान, नेरिविवकतसा वशबीरांिे आयटोजन; ररीब ि ररजू विद्यारयायंना 
दत्तक घेिून तयांचया वशषिणािी सिमोतटोपरी सटोय केली; अनेक सामावजक 
उपक्रम राबविलयाबद्दल जाई-जूई या संस्ेस ‘नेहरु युिा पुरसकार’ प्रापत; 
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सदसया, मलहार आंतरमहाविद्यालयीन महटोतसि आयटोजक सवमती; 
सदसया, एआयएसईसी, ररवहाईनह बाँबे अँड िलड िाईड फंड फॉर नेिर 
यासारखया वयासपीठामधये सक्रीय सहभार; घरेलू कामरारांना वशषिण 
देणाऱया सेतू संस्ेिे काय्ण; मुकबधीर विद्यारयायंसाठी सहायक वशवषिका 
महणून काम केले; सि्णसामानय माणसांिे जीिनमान उिंििािे महणून 
विविध संस्ा, संघ्ना ि शासन यांचया माधयमातून अनेक सामावजक, 
शैषिवणक, सांसककृवतक काय्णक्रमांिे आयटोजन; पया्णिरण संरषिण ि संिध्णन 
विषयक काय्णक्रमांिे आयटोजन; सटोलापूर वजलहा युिक काँग्ेस ि मवहला 
काँग्ेसिे काय्ण; काँग्ेस पषिाचया “आम आदमी का वसपाही” मटोवहमेत 
सक्रीय सहभार; २००९-२०१४,२०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र 
विधानसभा; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड; 
सवमती प्रमुख, अनुसूवित जाती कलयाण सवमती.

छंद : िािन.

पत्ा : (१) जनिातसलय, विनायकनरर, सात रसता, सटोलापूर- ४१३००३.

   (२) ७२, रौतम अपा््डमें्, फलॅ् नं. १६, ६ िा मजला,  नवर्णस दत्त 
रटोड, पाली वहल, बांद्रा, मुंबई - ४०० ०५०.

   (३) १९, जाई-जुई, अशटोक नरर, विजापूर रटोड, सटोलापूर- ४१३००४.

   दुरधिनी : सटोलापूर - (०२१७)  २३११७५५.

   फॅकस : सटोलापूर - (०२१७) २३११७५५, (०२२) २६०५४९८०.

           मुंबई - (०२२) २६०५४९८०.

   मटोबाईल - ९८२०१८४५१४.

   ई-मेल - pranitishinde@gmail.com.
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वनवडिूक वनकाल

(२४९-सोलापूर-शहर-मध्)

एकूि म्तदार ३,०२,१६०

एकूि वैध म्तदान १,६८,२२१

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) कु. प्रवि्ती सुशीलकुमार वशांदे 
५१,४४० 

[भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस]

(२) श्ी. हाजी फारूख शाबदी
३८,७२१

(अवखल भारतीय मजवलस - ए - 
इत्तेहादूल मुकसलमीन)

(३) श्ी. महेश कटोठे
३०,०८१
(अपषि)

(४) श्ी. वदलीप माने
२९,२४७

(वशिसेना)

(५) श्ी. नरसयया आडम
१०,५०५

(कमयुवनस् पा्णी ऑफ इंवडया-
माकस्णवसस्)



604 १४ िी महाराष्ट्र विधानसभा सदसयांिा संवषिपत जीिन पररिय

वशांदे, श्ी. बबनराव ववठ्ठलराव

जनम : १ सप्ेंबर, १९५१.

जनम वठकाि : पंढरपूर, वजलहा सटोलापूर.

वशषिि : एस.एस.सी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती सुनंदा.

अपत्े :  एकूण ३ (दटोन मुलरे ि एक मुलरी).

व्वसा् : सामावजक काय्ण.

पषि : राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि.

म्तदारसांघ : २४५-माढा, वजलहा-सटोलापूर.

इ्तर मावह्ती : १९७९ पासून िेअरमन, विठ्ठल वशषिण प्रसारक मंडळ; अधयषि, विठ्ठलराि 
वशंदे बहुउद्देवशय सभारृह, वनमराि; सामुवहक वििाहांिे आयटोजन; 
आरटोगय तपासणी वशबीरांिे आयटोजन; ८००० जयेष्ठ नारररकांसाठी काशी 
यारिेिे आयटोजन केले; माऊं् आबू यारिेिे आयटोजन; रकतदान वशबीरांिे 
आयटोजन; १९८५-९९ ि २०१०-२०१४ संिालक, सटोलापूर वजलहा 
मधयितणी सहकारी बँक; १९९०-१९९७ िेअरमन, सटोलापूर वजलहा दूध 
संघ; १९९०-१९९७ संिालक, महाराष्ट्र राजय दुध महासंघ; १९९८ 
पासून िेअरमन, माढेशिरी अब्णन डेवहलपमें् कटो.ऑप. बँक वल.; १९९९ 
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पासून संस्ापक-िेअरमन, विठ्ठलराि वशंदे सहकारी साखर कारखाना 
वल., या कारखानयास सन २००३-२००४, २००४-२००५, २००५-
२००६, २०११-२०१२ ि २०१२ २०१३ असे पाि िेळा िसंतदादा 
शुरर इंकस्ट्ु्, पुणे यांिे कडून उत्तम काय्णषिमता पुरसकाराने सनमावनत; 
सन २००४ मधये वभमा-सीना नदी जटोड प्रकलप पूण्ण करुन २० वक.मी. 
अंतरािरील ४०० फू् खटोलीिा बटोरदा पूण्ण करुन माढा तालुकयातील 
११८०० हेक्र जमीन ओवलता खाली आणणयासाठी विशेष प्रयतन; 
२००५ मधये सीना-माढा उपसा वसंिन यटोजना पूण्ण केली; कारखानयािा 
२० मेरािॅ्िा सहिीज वनवम्णती प्रकलप सुरु केला; २००३ पासून संिालक, 
सटोलापूर वजलहा अब्णन बँक असटोवसएशन; सप्ेंबर २००३ पासून 
िेअरमन, डेककन शुरर ्ेकनॉलॉवजस् असटोवसएशन, इंवडया; ऑक्टोबर 
२००३ पासून वहाईस िेअरमन, शुरर ्ेकनॉलॉवजस् असटोवसएशन, निी 
वदलली; १९७२-१९८५ सरपंि, मौजे वनमराि (्ें.), तालुका-माढा; 
१९७९-१९८५ सदसय ि १९८५-१९९० सभापती, पंिायत सवमती, 
माढा; १९९२-१९९५ पषिनेता, वजलहा पररषद, सटोलापूर; १९९५-१९९९, 
१९९९-२००४, २००४-२००९, २००९-२०१४, २०१४-२०१९ सदसय, 
महाराष्ट्र विधानसभा; सदसय, रटोजरार हमी यटोजना सवमती; २००५-२००८ 
सवमती प्रमुख, आशिासन सवमती; २०१०-२०१४ सवमती प्रमुख, पंिायत 
राज सवमती; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड.

परदेश प्रवास : युरटोपिा अभयास दौरा.

छंद : सामावजक काय्ण, िािन.

पत्ा : (१) मु.पटो. वनमरांि (्ें), तालुका माढा, वजलहा सटोलापूर - ४१३२१०.

   दूरधिनी :- वनिास :- (०२१८३) २३३०५१.

            काया्णलय :- (०२१८३) २३३०७६.

            फॅकस :- (०२१८३) २३३००५.

   मटोबाईल :- ९९२२१२११५५, ९४२२४५७१५५.

   ई-मेल :- shindebabandada@gmail.com,        

                vs.sugar@gmail.com



606 १४ िी महाराष्ट्र विधानसभा सदसयांिा संवषिपत जीिन पररिय

वनवडिूक वनकाल

(२४५-माढा)

एकूि म्तदार ३,२६,५३७

एकूि वैध म्तदान २,२७,१०८

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. बबनराव ववठ्ठलराव वशांदे
१,४२,५७३

[राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि]

(२) श्ी. संजय कटोका्े
७४,३२८

(वशिसेना)

(३) श्ी. अशटोक ्का्टोडे
३,०००

(बहुजन समाज पा्णी)

(४) नटो्ा १,६२८

(५) श्ी. वदनेश जरदाळे
१,४४९

(संभाजी वरिरेड पा्णी)
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वशांदे, श्ी.महेश सांभाजीराजे

जनम : २२ मे, १९७५.

जनम वठकाि : ख्ाि, वजलहा सातारा.

वशषिि : बी.फाम्णसी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी, इंग्जी, पटोतु्णरीज, सपॅवनश ि इ्ावलयन.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती वप्रया.

अपत्े : एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी).

व्वसा् : शेती.

पषि : वशिसेना.

म्तदारसांघ : २५७-कटोरेराि, वजलहा सातारा.

इ्तर मावह्ती : २००७ - २०१२ सदसय, वजलहा पररषद ,सातारा; ऑक्टोबर, २०१९ मधये 
महाराष्ट्र विधान सभेिर वनिड.

परदेश प्रवास : रिाझील, युरटोप, वरि्ेन, इंडटोनेवशया, वसंरापूर, यु.ए.ई, मॉररशस, ्ायलँड ि 
हाँरकाँर इतयादी देशांिा अभयास दौरा.

छंद : शेती ि वयायाम.

पत्ा : मु.पटो. ख्ाि, वजलहा सातारा - ४१५५०५.

   दुरधिनी : वनिास- ७७०९०३९९९३.
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   काया्णलय : ७७०९०३९९९५.

   मटोबाईल :  ७७०९०३९९९३.

   ई-मेल mahesshinde0003gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(२५७ - कोरेगाव)

एकूि म्तदार ३,०२,३००

एकूि वैध म्तदान २,०४,६८४

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. महेश सांभाजीराजे वशांदे
१,०१,४८७
[वशिसेना]

(२) श्ी.शवशकांत  वशंदे
९५,२५५

(राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि)

(३) डॉ.बाळासाहेब संतू िवहाण 
२,५८३

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) श्ी.वकरण सािंत
२,०८८

(बहुजन समाज पा्णी)

(५) नटो्ा १,२८४
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वशांदे, श्ी. श्ामसुांदर दगडुजी

जनम : १५ जून,१९५५.

जनम वठकाि : हळदा, तालुका कांधार,  वजलहा-नांदेड.

वशषिि : एम.एससी. (ॲग्ी).

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििाहीत, पतनी श्ीमती आशा.

अपत्े : एकूण ४ (एक मुलरा ि तीन मुली).

व्वसा् : नटोकरी, (भारतीय प्रशासकीय सेिा) IAS (Retd).

पषि : शेतकरी कामरार पषि.

म्तदारसांघ : ८८ -लटोहा, वजलहा-नांदेड.

इ्तर मावह्ती : सन १९७९-१९८५ उपवजलहावधकारी,रायरड;  सन १९८५-१९८८ 
उप आयुकत, ठाणे महानररपावलका;  सन १९८८-१९९३ उप वनयरिंक, 
वशधा िा्प काया्णलय, मुंबई ; सन १९९३-१९९७ अपर वजलहावधकारी, 
(अवतक्रमणे), ओलड कस्म हाऊस, मुंबई; सन १९९७-१९९८ 
उपसविि, अनन ि नाररी पुरिठा, मंरिालय; मुंबई; सन १९९८-२००३ 
वजलहावधकारी, रायरड वजलहा; सन २००३-२००५ मुखय अवधकारी, 
महाडा (मुंबई रृहवनमा्णण मंडळ);  सन २००५-२००८ पररिहन आयुकत, 
महाराष्ट्र राजय मुंबई; सन २००८-२००९ सह वयिस्ापक, वसडकटो, 
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निी मुंबई; सन २००९-२०१०आयुकत, महानरर पावलका, अमरािती; 
सन २०१०-२०१३ मुखय काय्णकारी अवधकारी, महाराष्ट्र मरी्ाईम बटोड्ड, 
महाराष्ट्र राजय, मुंबई;  सन २०१३-२०१५ आयुकत, मतसयवयिसाय, 
महाराष्ट्र राजय, मुंबई; सन २०१५-२०१५ आयुकत, राजय उतपादन शुलक, 
महाराष्ट्र राजय, मुंबई; वदनांक ३० जून २०१५ रटोजी प्रशासकीय सेिेतून 
सेिावनिृत्त; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर वनिड.

छंद : िािन ि कबड्ी.

परदेश प्रवास : अमेररका, इंगलंड, कसितझ्णलँड, फ्ानस, साऊ् कटोररया, वफलीपाईनस, 
्ायलनड, मलेवशया, हाँरकाँर, वसंरापूर नयुझीलँड, श्ीलंका इतयादी 
देशांिा अभयास दौरा.

पत्ा : (१) रमेश वनिास सदभािना मार्ण, प्रजापती रिमहकुमारी आश्माजिळ, 
िसंत नरर पटोस् ऑवफस मारे, मरनपुरा, िसंत नरर, नांदेड- ४३१६०२.

   (२) लटोढा बेवलवसमटो कॉ.हॉ.सटो.३९०१, ऐ विंर, अपटोलटो वमलस 
कंमपाऊंड, महालक्मी, मुंबई - ४०००११.

   दूरधिनी :- (०२४६२) २२४९९९.

   मटोबाईल :- ९८२०६५९९९९.

    ई-मेल :- shindeshayam1@gmail.com
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वनवडिूक वनकाल

(८८ - लोहा)

एकूि म्तदार २,७४,३२३

एकूि वैध म्तदान १,९२,६९५

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. श्ामसुांदर  दगडुजी वशांदे
१,०१,६६८

(शेतकरी कामरार पषि)

(२) श्ी. वशिकुमार नारायणराि नारंरळे
३७,३०६

(िंवित बहुजन आघाडी)

(३) श्ी. मुकतेशिर धोंडरे
३०,९६५

(वशिसेना)

(४) श्ी. वदलीप धोंडरे
१४,५१७

(राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि)

(५) श्ी. सुभाष कटोलहे
२,५५९

(संभाजी वरिरेड पा्ी)
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वशांदे, श्ी. सांज्मामा ववठ्ठलराव

जनम : ३१ जुलै, १९६८

जनम वठकाि : कुडू्डिाडी, तालुका-माढा, वजलहा-सटोलापूर

वशषिि : बी.ए. (ऑनस्ण).

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी, ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती सविता.

अपत्े :  एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी).

व्वसा् : शेती ि वयापार.

पषि : अपषि.

म्तदारसांघ : २४४-करमाळा, वजलहा सटोलापुर.

इ्तर मावह्ती : सन १९९७ पासून संस्ापक - अधयषि, सटोजरताई बहुउद्देशीय शैषिवणक 
संस्ा; अधयषि, कै. विठ्ठलरािजी वशंदे माधयवमक/उचि माधयवमक 
विद्यालय, अंबड; अधयषि, बबनरािजी वशंदे माधयवमक ि उचि माधयवमक 
विद्यालय, अकटोले खु.; १९८९-१९९९ सरपंि, ग्ामपंिायत, वनमरांि 
(्ें),; १९९९-२००२ सभापती, पंिायत सवमती, माढा; याकाळात 
संपूण्ण तालुकयात सि्ण वशषिा अवभयान काय्णक्रम राबविला, तयािी दखल 
राजयपातळीिर घेतली रेली; २००९-२०११ उपाधयषि, ि २०१७ 
-२०१९ अधयषि, ि सभापती अ््ण सवमती, वजलहा पररषद; सटोलापुर; 
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पुरग्सतांना मदत; सन १९९२ पासून संस्ापक - िेअरमन, बबनरािजी 
वशंदे  वबरर  शेती सहकारी  पतसंस्ा, वनमराि (्ें); २०११-२०१२, 
िेअरमन, सटोलापुर वजलहा मधयितणी सहकारी बँक वल.; २००३ पासून 
संिालक, सटोलापुर वजलहा दूध उतपादक सहकारी संघ; १९९८ पासून 
संिालक ि २००८ पासून िेअरमन, माढा तालुका ककृषी बाजार सवमती; 
२००४-२००९ सदसय, भारतीय दुरसंिार वनरम वल., सटोलापूर वजलहा 
सललारार सवमती; १९९५-२००० अधयषि, माढा तालुका युिक काँग्ेस 
कवम्ी; २००१-२०१०, वजलहा अधयषि, राष्ट्रिादी युिक काँग्ेस; सन 
२००२ मधये रिमहदेिदादा माने प्रवतष्ठानचया ितीने शेतीवनष्ठ पुरसकाराने 
सननमावनत; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधान सभेिर वनिड.

परदेश प्रवास : िीन, इंगलंड, इस्ाईल, ऑसट्रेवलया, इ्ली, फ्ानस, रिावझल, नयुझीलँड, 
दवषिण आवफ्का, दुबई, ्ायलँड, नेपाळ. वसंरापूर ि मलेवशया इतयादी 
देशांिा अभयास दौरा.

छंद :  िािन, वहॉवलबॉल, वक्रके् ि कबड्ी .

पत्ा : मु.पटो. वनमरांि (्ें), तालुका- माढा, वजलहा-सटोलापुर ४१३२१०.

   दुरधिनी : वनिास (०२१८३) २३३१५५.

   काया्णलय : ७७९६५५४०५५.

   मटोबाईल : ९४२२४६०६५५.

   ई-मेल : sanjaymama-s@yahoo.com.
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वनवडिूक वनकाल

(२४४ - करमाळा)

एकूि म्तदार ३,०२,८१६

एकूि वैध म्तदान २,१५,०७१

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. सांज्मामा ववठ्ठलराव वशांदे 
७८,८२२
(अपषि)

(२) श्ी. नारायण पा्ील
७३,३२८
(अपषि)

(३) श्ीमती रशमी बारल
५३,२९५

(वशिसेना)

(४) श्ी. अतुल खुपसे
४,४६८

(िंवित बहुजन आघाडी)

(५) नटो्ा १,५९७



 १४ िी महाराष्ट्र विधानसभा सदसयांिा संवषिपत जीिन पररिय 615

वशरसाट, श्ी सांज् पाांडुरांग

जनम : २९ नटोवहेंबर, १९६१.

जनम वठकाि : औरंराबाद.

वशषिि : बी.कॉम.(प्र्म िष्ण).

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती विजया.

अपत्े :  एकूण ३ (दटोन मुलरे ि एक मुलरी).

व्वसा् : वयापार.

पषि : वशिसेना.

म्तदारसांघ : १०८-औरंराबाद-पकशिम (अनुसूवित जाती), वजलहा-औरंराबाद.

इ्तर मावह्ती : सदसय, महाराष्ट्र औद्यटोवरक महामंडळ; १७ िषवे संपक्क प्रमुख; शहर 
संघ्क, शहर प्रमुख, उपवजलहा संघ्क, वशिसेना, औरंराबाद; नररसेिक 
(१०िषवे), सभारृह नेता ि सदसय, स्ायी सवमती, महानररपावलका, 
औरंराबाद;  संस्ापक, संजय वशरसा् सेिाभािी प्रवतष्ठान; २००९-
२०१४, २०१४-२०१९ सदसय, महराष्ट्र विधानसभा; ऑक्टोबर, २०१९ 
मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड.

छंद : िािन ि सामावजक काय्ण.
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पत्ा : (१) १०८, ग्ीन, ७ िा मजला, बीड बायपास रटोड, औरंराबाद.

   (२) अ- ४, प्राईड पलाझा, िेदांत नरर, 

         औरंराबाद (संभाजीनरर), वजलहा औरंराबाद.

         दूरधिनी : वनिास ि काया्णलय (०२४०) २३२४०७७.

       मटोबाईल :- ९७६५३३७७७७.

   ई- मेल :- sanjayshirsatmla@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(१०८-औरांगाबाद- पशशचम (अनुसूवच्त जा्ती))

एकूि म्तदार ३,३६,०२४

एकूि वैध म्तदान १,९९,५२७

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. सांज् पाांडुरांग वशरसाट
८३,७९२

[वशिसेना]

(२) श्ी. राजू वशंदे
४३,३४७
(अपषि)

(३) श्ी. अरुण बटोडडे
३९,३३६

(अवखल भारतीय मजवलस - ए - 
इत्तेहादूल मुकसलमीन)

(४) श्ी. संदीप वशरसा्
२५,६४९

(िंवित बहुजन आघाडी)

(५) नटो्ा ३,१८७
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वशराेळे, श्ी. वसधदा््य अवनल 

जनम : ४ फेरिुिारी, १९७९.

जनम वठकाि : पुणे.

वशषिि : बी.ई. (मेकॅवनकल).

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती सुजता.

अपत्े : एकूण २ (दटोन मुलरे).

व्वसा् : वयापार.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : २०९-वशिाजीनरर, वजलहा पुणे.

इ्तर मावह्ती : २०१४-२०१५ संस्ापक, सियंभू ट्रस्, पुणे, या संस्ेमाफ्कत कला क्रीडा 
षिेरिात भरीि काय्ण; अनेक सामावजक काय्णक्रमांिे आयटोजन; २०१७-
२०१९ संिालक, पुणे महानरर पररिहन महामंडळ ; प्रभारी, वित्त 
सवमती, भारतीय जनता पषि, राष्ट्रीय युिा मटोिा्ण; २०१७ पासून नररसेिक, 
महानरर पावलका, पुणे; ्ाईमस फूड पुरसकाराने सनमानीत; सन २०१४ 
मधये आयवहीएलपी अमेररका ये्ील आंतरराष्ट्रीय काय्णक्रमात सहभार; 
ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधान सभेिर वनिड.

लेखन व प्रकाशन : लेखन ि प्रकाशन “वहेन लटो्स बलुमस”, “एस.एस.जामरीज”, ्ूडे इज 
माय फेवहरर् डे”, “आजिा वदिस माझा” इतयादी पुसतकांिे लेखन.
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परदेश प्रवास : अमेररका, ऑसट्रेवलया, वसंरापूर, इंगलंड, दुबई, श्ीलंका ि िीन इतयादी 
देशांिा अभयास दौरा.

छंद : लेखन, रायन, वयायाम ि संरीत.

पत्ा : (१) १२०१/१ अ रुलाब-शवशकाला बंरला, घटोलेरसता, पुणे ४११००४.

   (२) ११९९/१ अ फगयु्णसन कॉलेज रसता, हॉ्ेल पररिय, पुणे- 
४११००४.

   दूरधिनी : (०२०) २५५३१५११.

   मटोबाईल : ९८९००२३६००.

   ई-मेल : shiroleshidarth@gmail.com.

वनवडिूक वनकाल

(२०९ - वशवाजीनगर)

एकूि म्तदार ३,०५,७००

एकूि वैध म्तदान १,३४,०७०

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. वसधदा््य अवनल वशरोळे
५८,७२७

[भारतीय जनता पषि]

(२) श्ी. दत्ता बवहर्
५३,६०३

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(३) श्ी. अवनल कुऱहाडे
१०,४५४

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) श्ी. सुहास वनमहण
५,२७२

(महाराष्ट्र निवनमा्णण सेना)

(५) नटो्ा २,३९०
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शेख, श्ी. असलम रमजान अली 

जनम : ५ नटोवहेंबर, १९६८.

जनम वठकाि : मुंबई.

वशषिि : आठिी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी, इंग्जी, रुजरा्ी ि उदू्ण.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती ररजिाना.

अपत्े :  एकूण ३ (एक मुलरा ि दटोन मुली).

व्वसा् : सामावजक काय्ण.

पषि : भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस (आय).

म्तदारसांघ : १६२-मालाड-पकशिम, वजलहा-मुंबई-उपनरर.

इ्तर मावह्ती : अधयषि, विजन फाऊंडेशन, मुंबई; सविि, रमजानअली इंकगलश सकुल 
आवण कवनष्ठ महाविद्यालय; रटोरररीब रुगणांना मदत, ररीब ि ररजू 
विद्यारयायंना शालटोपयटोरी िसतूंिे िा्प; २००२ - २००७ ि २००७ 
-२०१२ नररसेिक, २००७-२००८ अधयषि, पी उत्तर प्रभार सवमती, 
महानररपावलका, मुंबई; सरवि्णीस ि कटोषाधयषि, मुंबई प्रदेश काँग्ेस 
कवम्ी; २००९-२०१४, २०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; 
सदसय, अंदाज सवमती;  ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर 
फेरवनिड. जानेिारी, २०२० पासून िसरिटोद्यटोर, मतसवयिसाय ि बंदरे 
खातयािे मंरिी. 
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छंद : फु्बॉल ि बॅडवमं्न.

पत्ा : (१) ८, ग्ीन वफलड, खारटोडी मािवे रटोड, मालाड (पकशिम), मुंबई - 
४०००९५.

   दूरधिनी :- काया्णलय - (०२२) २८०८७७२१.

   मटोबाईल :- ९८९२९१५५५७.

   ई-मेल :- aslamshaikhoffice@gmail.com

   (२) शाहब रेवसडेनसी, तळ मजला, खारटोडी, तलाठी काया्णलयासमटोर, 
मािवे  रटोड, मालाड (पकशिम), मुंबई ४०००९५.

   (३) बेलहेिन, िाळकेशिर , मुंबई.

         दूरधिनी :- (०२२) २२०२५२७०, २२०२६५८२.

वनवडिूक वनकाल

(१६२-मालाड-पशशचम)

एकूि म्तदार २,९६,४९५

एकूि वैध म्तदान १,५६,३१८

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. असलम रमजानअली शेख  
७९,५१४

[भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस]

(२) श्ी. रमेश ठाकूर
६९,१३१

(भारतीय जनता पषि)

(३) नटो्ा ३,४९०

(४) श्ी. शकील प्नी
९२७

(अपषि)

(५) श्ी. केशि जाधि
८६४

(बहुजन समाज पा्णी)
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शेख, श्ी. रईस कासम

जनम : १ जून, १९७४.

जनम वठकाि : मुंबई.

वशषिि : बी.कॉम.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती आवतया.

अपत्े :  एकूण १ (एक मुलरी).

व्वसा् : उद्यटोजक.

पषि : समाजिादी पषि.

म्तदारसांघ : १३७-वभिंडी (पूि्ण), वजलहा-ठाणे. 

इ्तर मावह्ती : सन २०१३ पासून अधयषि, अहतेसाब फाऊंडेशन, मुंबई; या संस्ेमाफ्कत 
मदनपुरा ये्े शाळा सुरु केली; वभिंडी-वनजामपुर महानररपावलकेत 
समाजिादी पषिािे प्रभारी; २००७ पासुन सविि ि प्रमुख प्रिकते, 
समाजिादी पषि, मुंबई; २०१२-२०१७ ि २०१७ पासून नररसेिक, 
समाजिादी पषिािे र्नेते, स्ायी सवमती सदसय, मुंबई महानररपावलका; 
सन २०१३ ि २०१७ मधये मुंबई वमररतफके उतककृष्् नररसेिक पुरसकाराने 
सनमावनत; २०१९ मधये काविश संस्ेिा सिमोत्तम लटोकप्रवतवनधी  पुरसकार 
प्रापत; ऑक्टोबर, २०१९  मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर वनिड.
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परदेश प्रवास : अमेररका, साऊ् कटोररया, ऑकसट्रया, युएई, िीन, इंडटोनेवशया, 
वसंरापूर,सौदी अरेवबया, इतयादी देशांिा अभयास दौरा.

छंद : िािन ि परदेशी प्रिास 

पत्ा : फलॅ् नं २१०२, २१ िा मजला,ए विंर, ऑिणीड एनकलेवह, जहारीर 
बटोमन मार्ण, मुंबई सेंट्रल बस डेपटो समटोर, मुंबई- ४००००८. 

   दूरधिनी वनिास:(०२२) ६६५७६२५०.

   काया्णलय (०२२)  २२७०५१५७, २२७०५१५८.

   मटोबाईल : ९८१९७९४७४७, ९८२००८३५४०.

   ई-मेल: raissp132@gmail.com.

वनवडिूक वनकाल

(१३७-वभवांडी-पूव्य)

एकूि म्तदार २,६९,९३५

एकूि वैध म्तदान १,२९,२७१

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) रईस कासम शेख
४५,५३७

[समाजिादी पषि]

(२) श्ी. रुपेश महारिे
४४,२२३

(वशिसेना)

(३) श्ी. संतटोष शेट्ी
३२,१९८

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(४) श्ी. बुधदेश जाधि
२,०६५

(िंवित बहुजन आघाडी)

(५) श्ी. मनटोज रुलिी
१,४९२

(महाराष्ट्र निवनमा्णण सेना)
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शेलार,  ॲड. आवशष बाबाजी

जनम : २७ ऑरस्, १९७२.

जनम वठकाि : मुंबई.

वशषिि : बी.एससी., एलएल.बी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती ॲड. प्रवतमा.

अपत्े :  एकूण १ (एक मुलरा).

व्वसा् : सामावजक काय्ण.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : १७७-िांद्रे-पकशिम, वजलहा-मुंबई उपनरर.

इ्तर मावह्ती : सदसय, महाराष्ट्र हायसकूल, दादर, मुंबई; अधयषि, सपंदन कला संस्ा; 
अधयषि, साि्णजवनक रणेशटोतसि मंडळ, िांद्रे; १९८८-१९९५ अवखल 
भारतीय विद्या्णी पररषदेिा पूण्णिेळ काय्णकता्ण; मुंबई शहर सविि, 
अवखल भारतीय विद्या्णी परवषद; मुंबई विद्यापीठाचया स्ुडिं् कौकनसल 
िर वनिड; जे.जी. अडिाणी विधी महाविद्यालयािे विद्यापीठ प्रवतवनधी; 
अधयषि, मुंबई वक्रके् असटोवसएशन; २००८ सपंदन कलसंस्ेिी स्ापना 
करुन या संस्ेचया माधयमातून २६ जुलै चया मुंबईतील भीषण महापुरािर 
आधाररत विरिप्ािी वनवम्णती केली; माधि सदावशि रटोळिळकर ऊफ्क 
रुरुजी यांचया जनमशताबदी वनवमत्त लघुप् तयार केला; सिामी वििेकांनद 
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यांचया १५०  वया जयंती वनवमत्त लघुप् वनवम्णती केली; मुंबईतील वररणी 
कामरारांचया जीिनािर आधाररत डे् विमणी लघुप् तयार केला; 
“िांरभलं” ि “काजळी” या विरिप्ांिी वनमणीती; कलािंतासाठी महंमद 
रफी पुरसकार सुरु केला; अधयषि, षिवरिय रडकरी मराठा महासंघ; ररीब 
ि ररजू विद्यारयायंना मदत; आरटोगय तपासणी वशबीरांिे आयटोजन; अधयषि, 
भाजप युिा मटोिा्ण, मुंबई; १९९५ मधील भाजपा महाअवधिेशनािा कटोअर 
कवम्ीिे सदसय; भाजप उत्तर पकशिम, मुंबई भारतीय जनता पषि; २०१३ ते 
२०१९ अधयषि, मुंबई प्रदेश भारतीय जनता पषि; २००२-२००७, २००७-
२०१२ नररसेिक, भाजप र्नेता, सदसय, स्ायी सवमती ि बेस् सवमती, 
अधयषि, सुधार सवमती, मुंबई महानररपावलका; सदसय, महाराष्ट्र प्रदेश 
विकास प्रावधकरण, मुंबई; २०१२-२०१४ सदसय, महाराष्ट्र विधानपररषद; 
२०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधान सभा; जून, २०१९ ते ऑक्टोबर, 
२०१९ शालेय वशषिण खातयािे मंरिी; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र 
विधानसभेिर फेरवनिड.

परदेश प्रवास : अमेररका, फ्ानस ि युनाय्ेड वकंगडम इतयादीं देशांिा अभयास दौरा.

छंद : िािन आवण वक्रके्.

पत्ा : (१) ६०२, हायलॅणड कटो््ड, सी विंर, बझार रटोड, िांद्रे (पकशिम), मुंबई 
४०००५०.

   दूरधिनी : वनिास - (०२२) २६४१६८४८.

            काया्णलय - (०२२) ६९९९४२४२.

            मटोबाईल - ९८२०१२०२०५.

   ई-मेल - ashish.shelar@yahoo.com

                  bjpbandrawest@gmail.com

   संकेत स्ळ : www.advashishshelar.in

   (२) २, नयू फ्ेंडस अपा््डमें्, बझार रटोड, िांद्रे (पकशिम), 

   मुंबई-  ४०००५०.
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वनवडिूक वनकाल

(१७७-वाांद्रे-पशशचम)

एकूि म्तदार २,९७,७१६

एकूि वैध म्तदान १,३१,००४

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) ॲड. आवशष बाबाजी शेलार 
७४,८१६

[भारतीय जनता पषि]

(२) अवसफ झकेररया
४८,३०९

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(३) नटो्ा ३,५३१

(४) श्ी, वषियार जावररदार
३,३१२

(िंवित बहुजन आघाडी)

(५) श्ी. अरुण जाधि
१,०३६

(बहुजन समाज पा्णी)
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शेळके, श्ी. सुवनल शांकरराव

जनम : ५ मे, १९८०.

जनम वठकाि : तळेराि, तालुका मािळ, वजलहा पुणे.

वशषिि : दहािी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती साररका.

अपत्े :  एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी).

व्वसा् : उद्यटोजक.

पषि :  राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि.

म्तदारसांघ : २०४-मािळ, वजलहा पुणे.

इ्तर मावह्ती : मािळ तालुकयातील रािे दत्तक घेिून रािांिा सिायंरीण विकास केला; 
तालुकयातील सामानयजनतेसाठी मटोफत रुगण िावहका उपलबध करून 
वदली. सन २०१६ मधये नररसेिक, (वबनविरटोध) उप-नरराधयषि 
ि सभापती पाणी पुरिठा सवमती, नररपररषद, तळेराि, वजलहा पुणे; 
ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर वनिड.

प्रदेश प्रवास : नयुवझलँड, दवषिण अवफ्का, मकाऊ, हाँर-काँर, ऑसट्रेवलया ि इंडटोनेवशया 
इतयादी देशांिा अभयास दौरा.

छंद : सामावजक काय्ण.



 १४ िी महाराष्ट्र विधानसभा सदसयांिा संवषिपत जीिन पररिय 627

पत्ा : १) पलॉ् नं ९१, कडटोळकर कॉलनी, तळेराि दाभाडे, तालुका  मािळ, 
वजलहा पुणे- ४१०५०६. 

   २) पलॉ् नं-७०, साई हाऊस, कडटोळकर कॉलनी, मािळ, वजलहा पुणे.

   दूरधिनी: वनिास: (०२११४) २२३१३७.

           काया्णलय: (०२११४) २२३४५६.

   मटोबाईल: ९८९००९९००९ / ९९३०८४३१३२.

वनवडिूक वनकाल

(२०४-मावळ)

एकूि म्तदार ३,४८,५८१

एकूि वैध म्तदान २,४८,२२४

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. सुवनल शांकरराव शेळके
१,६७,७१२

[राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि]

(२) श्ी. संजय उफ्क बाळा भेरडे
७३,७७०

(भारतीय जनता पषि)

(३) श्ी. रमेश ओवहाळ
२,७२८

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) नटो्ा १,४९०

(५) श्ीमती मंदावकनी भटोसले
८९१

(बहुजन समाज पा्णी)
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सत्ार, श्ी. अबदुल नबी

जनम : १ जानेिारी, १९६५.

जनम वठकाि : वसललटोड, वजलहा- औरंराबाद.

वशषिि : बी.ए.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती नफीजा बेरम. 

अपत्े : एकूण ७ ( दटोन मुलरे ि पाि मुली).

व्वसा् : वयापार.

पषि : वशिसेना.

म्तदारसांघ : १०४ -वसललटोड, वजलहा- औरंराबाद.

इ्तर मावह्ती : अधयषि, नॅशनल एजयुकेशन संस्ा; अधयषि, प्ररती वशषिण संस्ा; अधयषि, 
वप्रयदश्णनी क्रीडा मंडळ, वसललटोड; साि्णजवनक रणेशटोतसि काय्णक्रमांिे 
आयटोजन; रकतदान वशबीरांिे आयटोजन; आवदिासी ि दवलत समाजातील 
सामुवहक वििाहांिे आयटोजन; वकललारी, वजलहा लातूर ये्ील ि रुजरात 
राजयातील भूज ये्ील भूकंपग्सतांना मदत काय्ण; मटोहाडी पूरग्सतांना 
मदत; १९८४ ते १९९० सदसय, ग्ामपंिायत, वसललटोड; ५ माि्ण, १९९४ 
ते ९ जानेिारी, १९९६, २९ ऑरस्, १९९८ ते ४ माि्ण, १९९९ ि १५ 
फेरिुिारी, २००० ते ६ सप्ेंबर, २००१, अधयषि, नररपररषद, वसललटोड; 
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िेअरमन, विविध काय्ण सेिा सटोसाय्ी, वसललटोड; संिालक, ककृषी उतपनन 
बाजार सवमती, वसललटोड; संिालक, महसटोबा महाराज तेलवबया उतपादक 
सहकारी संस्ा;  संिालक, दुध उतपादक सहकारी संस्ा, वसललटोड; 
संिालक, औरंराबाद वजलहा मधयितणी सहकारी बँक; २००१-२००६ 
सदसय, महाराष्ट्र विधानपररषद ; २००९-२०१४, २०१४- २०१९ सदसय, 
महाराष्ट्र विधानसभा; २ नटोवहेंबर, २००९ ते वडसेंबर, २०१० अनन ि 
नाररी पुरिठा ि ग्ाहक संरषिण आवण साि्णजवनक बांधकाम खातयािे 
राजयमंरिी; २ जून, २०१४ ते ऑक्टोबर, २०१४ पशुसंिध्णन, दुगधविकास 
ि मतसवयिसाय खातयािे मंरिी; मे, २०१९ पासून वशिसेना पषिािे काय्ण; 
ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड; जानेिारी, 
२०२० पासून महसूल, ग्ामविकास, बंदरे, खारजवमनी विकास ि विशेष 
सहाय खातयािे राजय मंरिी.

छंद : वक्रके् खेळणे.

पत्ा  : (१) घर क्र. ७८६, सनेहनरर, वसललटोड, तालुका- वसललटोड, वजलहा- 
औरंराबाद.

   (२) रांधीभिन, वप्रयदश्णनी िौक, मेन रटोड, वसललटोड,

          तालुका- वसललटोड, वजलहा- औरंराबाद,  वपन - ४३१११२.

        दूरधिनी : वनिास - (०२४३०) २२४१९९.

                   काया्णलय - (०२४३०) २२२९५१.

   मटोबाईल- ९४२२२०४३६७.

   ई-मेल - abdulsattarsillod@gmail.com

   (३) सुरुिी-१५ जरनना् भटोसले मार्ण,  मंरिालय समटोर,

           मुंबई ४०००३२.

          दूरधिनी : वनिास - (०२२) २२०२०२९०, २२०२०२९१.

   काया्णलय - (०२२) २२८७६०६९,  २२८७६४६३.          
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वनवडिूक वनकाल

(१०४-वसललोड)

एकूि म्तदार ३,१६,९१८

एकूि वैध म्तदान २,३८,४२८

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. अबदुल नबी सत्ार
१,२३,३८३
[वशिसेना]

(२) श्ी. प्रभाकर पलटोडकर
९९,००२
(अपषि)

(३) श्ी. दादाराि िानखेडे
७,८१७

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) श्ी. कैसर, शेख
२,९६२

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(५) नटो्ा २,८४४
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सरनाईक, श्ी. प्र्ताप बाबुराव

जनम : २५ एवप्रल, १९६४.

जनम वठकाि : िधा्ण.

वशषिि : एस.एस.सी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती पररषा.

अपत्े :  एकूण २ (दटोन मुलरे).

व्वसा् : बांधकाम वयिसावयक.

पषि : वशिसेना.

म्तदारसांघ : १४६-ओिळा-मावजिडा, वजलहा-ठाणे.

इ्तर मावह्ती : सदसय, कटोकण रृहवनमा्णण विकास मंडळ; सदसय, मुंबई महानरर 
षिेरिविकास प्रावधकरण; सहसंपक्क प्रमुख, वमरा-भाईंदर वशिसेना; १९९७-
२०१२ नररसेिक, ठाणे महानररपावलका; महाराष्ट्रातील पवहले बितर् 
भिन उभे केले; ग्ं्ालय, जेष्ठ नारररकांिे िेलफेअर सें्र, इकटो-राड्डन, 
बॅडवमं्न, लॉर ्ेवनस कटो््ड, मुलांकररता बाल विज्ान केंद्र सुरू केले; 
शासनाचया माधयमातून आवदिासी विद्यारयायंसाठी िसतीरृह, येऊर पय्ण्न 
स्ळ, घटोडबंदर रटोडिर भीम पाक्क, भायंदर खाडी मधये जे्ी सुरु केली; 
ठाणे ये्े आंतरराष्ट्रीय दजा्णिे स्ेवडयम उभारणयासाठी विशेष प्रयतन केले; 
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तरण तलाि, खुला रंरमंि, प्रभार सवमती काया्णलय इतयादी महतिाकांषिी 
प्रकलप महानररपावलकेचया माधयमातून पूण्ण केले; िेअरमन, वसधदेश 
नाररी सहकारी पतसंस्ा मया्ण. ठाणे; अधयषि, संसककृती युिा प्रवतष्ठान 
ठाणे; िेअरमन, विहंर एजयुकेशन ट्रस्; आरटोगय तपासणी वशबीरांिे 
आयटोजन; रकतदान वशबीरांिे आयटोजन; रसतयािरील खड्े बुजविणयासाठी 
खड् ड्ांमधये झाडे लािणे, नालयामधये सायकल िालविणे यासारखी 
अनेक अनटोखी आंदटोलने केली; निटोवदत कलाकारांचया कलारुणांना िाि 
वमळािा यासाठी विविध काय्णक्रमांिे आयटोजन; विद्यारयायंसाठी मार्णदश्णन 
मेळािे  तसेि वयाखयानमालांिे आयटोजन; “या तरुणांनटो या िला लाईफ 
घडिू या” ि ‘वशिरौरि पुरसकार’ यासारखे उपक्रम सुरु केले; साि्णजवनक 
रणटोशटोतसि, निरारिटोतसि, दवहहंडी उतसिांिे आयटोजन ि नऊ ्रांचया 
हंडीिा जारवतक विक्रम घडविणयािे काय्ण; २००९-२०१४, २०१४-
२०१९ सदसय, महराष्ट्र विधानसभा; विधी मंडळाचया वनयम सवमती, 
विशेष हकक सवमती ि साि्णजवनक उपक्रम सवमतीिे सदसय; ऑक्टोबर, 
२०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड.

परदेश प्रवास : अमेररका, इंगलंड, ऑसट्रेवलया, जपान, िीन, ् ायलंड ि युनाय्ेड वकंगडम 
इतयादीं देशांिा अभयास दौरा.

छंद : िािन, सामावजक काय्ण ि वयायाम.

पत्ा : (१) ८०३/८०४, स्ेपस वबलडींर क्रमांक. ०७, िसंत लॉनस, मावजिडा, 
ठाणे  (पकशिम), ठाणे - ४०० ६०६.

   दूरधिनी : वनिास - २१७१७५७८.

           काया्णलय - २५४२७२१७, २५४२३१००.

   मटोबाईल - ९८२१५०५०००.

    ई-मेल - pratapsarnaik@gmail.com

   (२) बी-१/बी-२, विहंर राड्डन, रेमंड कंपनीसमटोर, पटोखरण रटोड-०१,  

         ित्णकनरर, ठाणे - ४०० ६०६.
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वनवडिूक वनकाल

(१४६-ओवळा-मावजवडा)

एकूि म्तदार ४,४९,७१७

एकूि वैध म्तदान १,९३,६६९

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. प्र्ताप बाबुराव सरनाईक
१,१७,५९३
[वशिसेना]

(२) श्ी. विक्रांत िवहाण
३३,५८५

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(३) श्ी. संवदप पािांरे
२१,१३२

(महाराष्ट्र निवनमा्णण सेना)

(४) श्ी. वकशटोर वदिेकर
६,४९२

(िंवित बहुजन आघाडी)

(५) नटो्ा ६,०५४
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सरविकर, श्ी. सदानांद शांकर

जनम : १ जून, १९५४.

जनम वठकाि : मुंबई.

वशषिि : एस.एस.सी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती राजनंदा.

अपत्े :  एकूण ३ (एक मुलरा ि दटोन मुली).

पषि : वशिसेना.

म्तदारसांघ : १८१-माहीम, वजलहा-मुंबई.

इ्तर मावह्ती : विशिसत, प्रभादेिीिा राजा रणेशटोतसि मंडळ; १७ िषवे उपाधयषि ि २ 
िषवे अधयषि, सिामी सम््ण क्रीडा मंडळ, प्रभादेिी; २००३-२००५ ि 
२०१३ पासून, वशिसेना विभार प्रमुख; तीन िेळा नररसेिक ि दटोन िेळा 
स्ायी सवमती अधयषि, मुंबई महानररपावलका; २००४-२००९, २०१४-
२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र 
विधानसभेिर फेरवनिड.

परदेश प्रवास : युरटोपीय देशांिा अभयास दौरा.

छंद : िािन ि सामावजक काय्ण.
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पत्ा : (१) वनिास:- ८२, देिकुंज, २ रा मजला, केळुसकर मार्ण (दवषिण), 
वशिाजी पाक्क, दादर (प),मुंबई- ४०००२८.

   (२) काया्णलय:- हेरंब, हेंद्रे कॅसल वबलडींर, तळमजला, द.स. बाबरेकर 
मार्ण  ऑफ रटोखले रटोड (उत्तर),पेट्रटोल पंपाजिळ, दादर (प)  मुंबई- 
४०००२८.

                      ई-मेल :- sadasarvankar181@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(१८१-माहीम)

एकूि म्तदार २,३५,४७९

एकूि वैध म्तदान १,२४,०२८

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. सदानांद शांकर सरविकर
६१,३३७

[वशिसेना] 

(२) श्ी. संदीप देशपांडे
४२,६९०

(महाराष्ट्र निवनमा्णण सेना)

(३) श्ी. प्रविण नाईक
१५,२४६

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(४) नटो्ा ३,९१२

(५) श्ी. मटोहनीश राऊळ
८४३

(अपषि)
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ससािे, श्ी. नामदेव ज्राम

जनम : १ जानेिारी, १९७२.

जनम वठकाि : उमरखेड, वजलहा यितमाळ.

वशषिि : एम.ए.(इवतहास).

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती अनुजा.

अपत्े :  एकूण १ (एक मुलरा). 

व्वसा् : शेती.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : ८२-उमरखेड (अनुसूवित जाती), वजलहा यितमाळ.

इ्तर मावह्ती : नरराधयषि, नररपररषद, उमरखेड; उतककृष्् नररपररषद अधयषि महणून 
महाराष्ट्र शासनािा पुरसकार प्रापत; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र 
विधान सभेिर वनिड.

छंद : फु्बॉल खेळणे, राणी ऐकणे ि लटोकसंग्ह िाढविणे.

पत्ा : ना् नरर तालुका उमरखेड, वजलहा यितमाळ.

   मटोबाईल-७०८३७०००८४.

   ई-मेल- namdeosasane@gmail.com
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वनवडिूक वनकाल

(८२-उमरखेड (अनुसूवच्त जा्ती))

एकूि म्तदार २,९३,४८०

एकूि वैध म्तदान १,९६,७१६

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. नामदेव ज्राम ससािे
८७,३३७ 

[भारतीय जनता पषि]

(२) श्ी. विजयराि खडसे 
७८,०५०

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(३) डॉ. उमाजी विंकारे
१८,२४८
(अपषि)

(४) श्ी. प्रमटोद दु्डे
६,४३३

(िंवित बहुजन आघाडी)

(५) नटो्ा १,४९७
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साकोरे-बोडवीकर, श्ीम्ती मेघना वदपक

जनम : १० एवप्रल, १९८०.

जनम वठकाि : परभणी.

वशषिि : बी.एससी.(कॉमपयु्र).

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पती श्ी. वदपक ककृष्णाजी साकटोरे.

अपत्े : एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी).

व्वसा् : शेती ि औषध वनवम्णती उद्यटोर.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : ९५- वजंतूर, वजलहा परभणी.

इ्तर मावह्ती : सन २०११ पासून उपाधयषिा, कै. रामरािजी कदम - बटोडणीकर सेिासंस्ा, 
वजंतूर; दीपसतंभ प्रवतष्ठान संस्ेमाफ्कत मवहलांचया सिायंवरण विकासासाठी 
विविध उपक्रम सुरु केले; सदसय, मवहला प्रदेश काय्णकारणी, भारतीय 
जनता पषि; सन २०१२-२०१७ सदसय, वजलहापररषद, परभणी; ऑक्टोबर, 
२०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर वनिड.

परदेश प्रवास : ऑसट्रेवलया, नयुझीलंड, वसंरापूर, मलेवशया, युनाय्ेड वकंगडम, हाँरकॉर 
ि युरटोपिा अभयास दौरा.
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छंद : बारकाम, पय्ण्न ि सामावजक काय्ण.

पत्ा : नयन सिपन, आमदार कॉलनी , वजंतूर, वजलहा परभणी- ४३१५०९.

   दूरधिनी :-  काया्णलय (०२४५७) २३८०४४.

   मटोबाईल :- ९९६७३४८८८७.

   ई-मेल :- meghna.bordikar@gmail.com.

वनवडिूक वनकाल

(९५- वजां्तूर)

एकूि म्तदार ३,५०,९२३

एकूि वैध म्तदान २,५७,१५७

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ीम्ती मेघना वदपक साकोरे-
बोडवीकर

१,१६,९१३ 
(भारतीय जनता पषि)

(२) श्ी. विजय भांबळे
१,१३,१९६

(राष्ट्रिादी कॉग्ेस पषि)

(३) श्ी. मनटोहर िाकळे 
१३,१७२

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) श्ी. राम पा्ील 
४,७२७

(अपषि)

(५) श्ी. अंकुश राठटोड
१,७९२

(कमयुवनस् पा्णी ऑफ इंवडया)
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सागर, श्ी. ्ोगेश अमृ्तलाल

जनम : ४ ऑक्टोबर, १९६२.

जनम वठकाि : मालाड, तालुका-बटोररिली, वजलहा-मुंबई उपनरर.

वशषिि : अकरािी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी, इंग्जी ि रुजरा्ी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती शटोभना.

अपत्े : एकूण ३ (दटोन मुलरे ि एक मुलरी).

व्वसा् : उद्यटोर.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : १६१-िारकटोप, वजलहा-मुंबई उपनरर.

इ्तर मावह्ती : २००२-२०१२ नररसेिक, बृहनमुंबई महानररपावलका; सन २००३ 
मधये मुंबई महानररपावलकेिा सिचछता काया्णबद्दलिा महापौर पुरसकार 
प्रापत; प्रज्ा फाऊंडेशन, मुंबईिा सन २०११-२०१२, २०१२-२०१३ ि 
२०१३-२०१४ या िषणीचया  सलर तीन िेळा “उतककृष्् लटोकप्रवतवनधी” 
पुरसकाराने सनमावनत; वजलहा अधयषि, िॉड्ड अधयषि, मंडल अधयषि ि 
मुंबई सरवि्णीस, भारतीय जनता पषि; २००९-२०१४, २०१४-२०१९ 
सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; १६ जून ते ऑक्टोबर, २०१९ नररविकास 
खातयािे राजयमंरिी; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर 
फेरवनिड.
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छंद : िािन, संरीत ि प्रिास.

पत्ा :    ७-८, साई झरटोखा, एस.एन.डी.्ी. महीला कॉलेज समटोर,  बी.जे.प्ेल 
मार्ण, मालाड (पकशिम), मुंबई- ४०००६७.

             दूरधिनी :- काया्णलय (०२२) २८०१३२०१.

             मटोबाईल :- ९८११८०२७२७.

            ई-मेल :- yogesh_sagar09@yahoo.com

 

वनवडिूक वनकाल

(१६१ - चारकोप)

एकूि म्तदार २,८८,६०२

एकूि वैध म्तदान १,५२,१९२

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. ्ोगेश अमृ्तलाल सागर
१,०८,२०२ 

[भारतीय जनता पा्णी]

(२) श्ी. काळू बुधेवलया
३४,४५३

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(३) नटो्ा ४,९२७

(४) श्ीमती बेनी मटोररस
२,५२३

(िंवित बहुजन आघाडी)

(५) श्ी. फारुख खान
१,०३७

(बहुजन समाजिादी पा्णी)
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साटम, श्ी. अवम्त भासकर

जनम : १५ ऑरस्, १९७६.

जनम वठकाि : मुंबई.

वशषिि : बी.ए., एम.बी.ए. (एि. आर.).

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती शि ेता.

अपत्े :  एकूण १ (एक मुलरी).

व्वसा् : मॅनेजमें् कनसल्िंन्.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : १६५-अंधेरी-पकशिम, वजलहा-मुंबई.

इ्तर मावह्ती : अधयषि, आदश्ण फाऊंडेशन मुंबई; सदसय, आ््ड ऑफ वलकवहंर; २०००-
२००२ िॉड्ड महामंरिी; २००२-२००४ वजलहा वि्णीस, भाजप युिा 
मटोिा्ण; २००४-२००६ सि.रटोपीना् मुंडे यांिे सिीय सहायक; २००६-
२००८ अंबटोली विभार अधयषि,  भारतीय जनता पषि; २००८-२०१० 
महामंरिी, मुंबई युिा मटोिा्ण; २०१०-२०१३ अधयषि, मुंबई भाजप युिा 
मटोिा्ण; २०१२- २०१७ नररसेिक, मुंबई महानररपावलका; २०१४-
२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र 
विधानसभेिर फेरवनिड.
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परदेश प्रवास : ्ायलंड, दुबई, िीन, अमेररका, फ्ानस, लंडन, कसितझ्णलँड, इ्ली, 
वसंरापूर, ि इंडटोनेवशया इतयादीं देशांिा  अभयास दौरा.

छंद : पय्ण्न ि अधयातम.

पत्ा : (१) डी-१४८, यशटोधन, इला्ण रिीज, एस.वही.रटोड, अंधेरी (पकशिम), 
मुंबई - ४०००५८.

       दूरधिनी :- वनिास - (०२२) २६२८१५१४.

       मटोबाईल :- ९८२०३४७१७९.

        ई-मेल :- ameetsatam@yahoo.com

   (२) ४०४, वहमांशु मंदार सूया्ण हॉसपी्ल, ललुभाई पाक्क रटोड, विलेपालवे 
(पकशिम), मुंबई :- ४०००५६.

वनवडिूक वनकाल

(१६५-अांधेरी-पशशचम)

एकूि म्तदार ३,०६,२२२

एकूि वैध म्तदान १,३३,२७९

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. अवम्त भासकर साटम
६५,६१५

[भारतीय जनता पषि]

(२) श्ी. अशटोक जाधि
४६,६५३

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(३) श्ी. आरीफ शेख
७,०३८

(अवखल भारतीय मजवलस - ए - 
इत्तेहादूल मुकसलमीन)

(४) श्ी. वकशटोर राणे
६,८९१

(महाराष्ट्र निवनमा्णण सेना)

(५) नटो्ा ३,१०३
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सा्तपु्ते, श्ी. राम ववठ्ठल

जनम : १२ माि्ण, १९८८.

जनम वठकाि : डटोईठाण, तालुका आष््ी, वजलहा बीड.

वशषिि : बी.ई.(वप्र्ींर ्ेकनटोलॉजी).

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती संसककृती.

व्वसा् : सामावजक काय्ण.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : २५४-माळशीरस (अनुसूवित जाती), वजलहा-सटोलापूर.

इ्तर मावह्ती : अवखल भारतीय विद्या्णी पररषदेिे महाराष्ट्र प्रदेश मंरिी; भारतीय जनता 
पषिाचया युिामटोिा्णिे महाराष्ट्र प्रदेश उपाधयषि; सन २०१७ मधये सामावजक 
काया्णबद्दल वपंपरी-विंििड महानरर पावलकेतफके मराठिाडा युिारतन 
पुरसकार ि साहेब प्रवतष्ठान तफके संघष्ण यटोधदा पुरसकाराने सनमावनत; 
ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर वनिड.

परदेश प्रवास : साऊ् कटोररयािा अभयास दौरा.

छंद : िािन ि लेखन.
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पत्ा : मु.पटो. नातेपुते, तालुका माळशीरस, वजलहा-सटोलापूर.

   मटोबाईल :- ९८०३३३१२१२.

   ई-मेल:- ramsatpute193@gmail.com.

वनवडिूक वनकाल

(२५४-माळशीरस (अनुसूवच्त जा्ती))

एकूि म्तदार ३,२०,६६२

एकूि वैध म्तदान २,१५,२४३

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. राम ववठ्ठल सा्तपु्ते
१,०३,५०७

[भारतीय जनता पषि]

(२) श्ी. उत्तमराि जानकर
१,००,९१७

(राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि)

(३) श्ी.राज यशिंत कुमार
५,५३८

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) नटो्ा १,८९९

(५) श्ी. श्ीककृष्ण  प्रकाशले
१,०८१

(बहुजन समाज पा्णी)
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सामां्त, श्ी. उद् रववांद्र

जनम : २६ वडसेंबर, १९७५.

जनम वठकाि : रटोिा.

वशषिि : वडपलटोमा इन ऑ्टोमटोबाईल इंवजवनअररंर.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती :` वििावहत, पतनी श्ीमती जया.

अपत्े :  एकूण २ (दटोन मुली).

व्वसा् : शेती ि वयापार.

पषि : वशिसेना.

म्तदारसांघ : २६६- रतनावररी, वजलहा-रतनावररी.

इ्तर मावह्ती : अधयषि, रतनावररी वजलहा वक्रके् असटोवसएशन; अधयषि, श्ी साई 
अवनरुद्ध एजयुकेशन सटोसाय्ी  या संस्े माफ्कत इंग्जी माधयमािी शाळा 
औद्यटोवरक प्रवशषिण संस्ा ि महाविद्यालय सुरु केले; अधयषि, पाली 
पंिक्रटोशी विविध काय्णकारी सटोसाय्ी; अधयषि, रतनावररी वजलहा कला 
ि सांसककृवतक कलाकार संघ्ना, रतनावररी; उपाधयषि, रतनावररी वजलहा 
ऑ्टो िालक, मालक संघ्ना, रतनावररी; संस्ापक, शांतादुरा्ण नाररी 
सहकारी पतसंस्ा, रतनावररी; २०००-२००३ अधयषि, रणवजत ग्ामीण 
वबरर शेती सहकारी पतसंस्ा, पाली; अधयषि, लटोकमानय ग्ाहक सहकारी 
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संस्ा, पाली; संस्ापक; सदसय, अवभनि सियंरटोजरार सेिा सहकारी 
संस्ा; संस्ापक, ज्ानजयटोती साि्णजवनक ग्ं्ालय, पाली; मुखय प्रित्णक, 
वनयटोवजत रतनावररी सियंरटोजरार सेिा संस्ा फेडरेशन; सललारार, सह्ाद्री 
सियंरटोजरार सेिा सहकारी संस्ा; संस्ापक, श्ी लक्मी पकललना् ग्ाहक 
सहकारी, संस्ा; अधयषि वनयटोवजत रतनावररी तालुका अपंर पुनि्णसन सेिा 
संस्ा मया्णवदत; १९९६-१९९९ अधयषि, युिा मंि, पाली; २००२-२००३ 
अधयषि; रणवजत ग्ामीण सहकारी पतसंस्ा, पाली; २००० मधये  खादी 
ग्ामटोद्यटोर वशबीरािे  रतनावररी ये्े  आयटोजन रतनावररी; िा्े कलासेस 
विरटोधी मटोिा्णत सहभार; जयवहंद सामावजक संस्ा स्ापन करुन या 
संस्ेमाफ्कत रकतदान वशबीर काय्णक्रमािे आयटोजन;  वजलहा सतरीय जाखडी 
सपधवेिे आयटोजन; ररीब रुगणांना मदत; सिामी वििेकानंद वयाखयानमालेिे 
आयटोजन; ररीब ि हटोतकरु विद्यारयायंना शालटोपयटोरी िसतुंिे िा्प; ररीब 
ि ररजूना संसारटोपयटोरी िसतुंिे िा्प; िृषिारटोपण काय्णक्रमािे आयटोजन; 
आंतर महाविद्यालयीन युिा महटोतसिािे आयटोजन; सिातंत्सैवनक ि 
रुणिंत विद्या्णी यांचया सतकार समारंभािे आयटोजन; रतनावररी वजलह्ात 
८० रािात युिक जटोडटो काय्णक्रमािे आयटोजन; श्मदानातून खानू, 
जटोयशीिाडी, पा्र्, पािस, तटोणदे ि कशेळी या रािात बंधारे बांधले; 
नािणे रािाचया नळपाणी यटोजनेसाठी जीिन प्रावधकार काया्णलयािर 
मटोिा्ण काढला; पूण्णरड ये्ील िादळग्सतांना मदत; वजलहासतरीय मॅरॉ्ॉन 
सपधवेिे आयटोजन; कटोकण रेलिे प्रकलपग्सतांिे प्रशन सटोडविणयासाठी 
प्रयतन; कटोतिडा हायसकूलमधये विज्ान प्रदश्णनांिे आयटोजन; दावभळिाडी 
रसतयाचया डांबरीकरणासाठी प्रयतन; नयु इंकगलश हायसकूल, पाली; 
माधयवमक विद्यामंवदर नाणीज, अ. आ. देसाई हायसकूल हातखंबा, नयु 
इंकगलश सकूल ्ेंभे, आदश्ण विद्यामंवदर कुरतडे, महालक्मी माधयवमक 
विद्यामंवदर खेडशी ि जारुष््े माधयवमक हायसकूल कुिारबांि या शाळांना 
संरणक सॉफ्िेअर वमळिून वदले; रतनावररीत विविध वठकाणी वक्रके् 
सपधायंिे आयटोजन; सदसय, अवखल भारतीय मराठी नाट् पररषद वनयामक 
मंडळ, मुंबई; अधयषि, अवखल भारतीय मराठी नाट् पररषद, रतनावररी 
शाखा; बालमहटोतसि, नाट्सपधा्ण, एकांवकका सपधा्ण ि रंरसंमेलनािे 
आयटोजन; २००३-२००४ िा महाराष्ट्र परिकार संघािा ‘कटोकण रतन’ 
पुरसकार ि २००४-२००५ िा रमजान मुबारक तफके ‘युिा रतन’ पुरसकार 
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प्रापत; सन २००७ िा वद प्राईड ऑफ इंवडया िा भासकर ॲिाड्ड, सन २०१३ 
मधये कटोकण मराठी सावहतय पररषदेिा सावहतय वमरि सनमान पुरसकार प्रापत; 
१९९६-१९९९ एन.एस.यु. आय. चया काया्णत सवक्रय सहभार, फेरिुिारी 
१९९५ ते मे १९९९ उपाधयषि, वजलहा युिक काँग्ेस;  अधयषि, रतनावररी 
वजलहा राष्ट्रिादी युिक काँग्ेस; १९९९-२००१ वनरीषिक, कटोलहापूर 
वजलहा राष्ट्रिादी युिक काँग्ेस; १९९९-२००० वि्णीस, जुलै, २०१० 
ते २०१२ अधयषि, महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रिादी युिक काँग्ेस; ऑक्टोबर, 
२०१४ पासून वशिसेना पषिािे काय्ण; २००४-२००९, २००९-२०१४, 
२०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; ११ जून, २०१३ ते सप्ेंबर, 
२०१४ नररविकास िने, विधी ि नयाय, बंदरे ि मतसयवयिसाय खातयािे 
राजयमंरिी; विवधमंडळाचया रटोजरार हमी ि पंिायत राजय सवमतीिे सदसय. 
ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड; जानेिारी, 
२०२० पासून उचि ि तंरिवशषिण खातयािे मंरिी.

छंद : वक्रके्, मराठी संरीत विशेष करुन लटोकरीते, भािरीते ि अभंर. 

पत्ा : (१) शांती सदन मु.पटो. पाली, वजलहा  रतनावररी.

     दूरधिनी :- वनिास - (०२३५२) २४९४४१, २४९२४१, २४९१३१.

                    काया्णलय - (०२३५२) २७१९९८, २७१९९९.

     मटोबाईल :- ९८६०३९०९०९.

         ई-मेल :- udaysamant99@gmail.com.

                            mlaoffice99@gmail.com.

   (२) जािकर पलाझा, जयसतंभ, रतनावररी शहर, ता. वजलहा रतनावररी 
-४१५६१२.

       (३) ब-२, मादाम कामा मार्ण मंरिालय समटोर, मुंबई ४०० ०३२. 

              दूरधिनी वनिास :- (०२२) २२०२५३११, २२०२४५७०.

              काया्णलय :- (०२२) २२०२३९९२, २२०२२१००.
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वनवडिूक वनकाल

(२६६-रतनावगरी)

एकूि म्तदार २,८१,९७३

एकूि वैध म्तदान १,६३,०६६

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. उद् रववांद्र सामां्त
१,१८,४८४
[वशिसेना]

(२) श्ी. सुदेश मयेकर
३१,१४९

(राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि)

(३) श्ी. दामटोदर कांबळे
४,६२१

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) नटो्ा ४,५५२

(५) श्ी.संदीप रािडे
२,०३५

(अपषि)
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सावकारे, श्ी. सांज् वामन

जनम : १२ ऑक्टोबर, १९६९.

जनम वठकाि : भुसािळ, वजलहा-जळरांि.

वशषिि : वडपलटोमा इन मेकॅवनकल इंवजवनअररंर.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती रजनी.

अपत्े :  एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी).

व्वसा् : वयापार.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : १२-भुसािळ (अनुसूवित जाती), वजलहा-जळरांि.

इ्तर मावह्ती : बांरलादेश ि अमेररका या देशांतील विविध कंपनयांमधये  किावल्ी कंट्रटोल 
इंवजवनअर महणून काही काळ नटोकरी; २००६-२००९ आमदार संतटोषभाऊ 
िौधरी यांिे सिीय सहायक; वहाईस िेअरमन, वशिनेरी कटो-ऑप. क्रेवड् 
सटोसाय्ी, मया्ण; अधयषि, साि्णजवनक िािनालय, भुसािळ; अधयषि, जय 
रणेश फाऊंडेशन, क्रीडा ि सांसककृवतक विभार, भुसािळ; १९९९ पासून 
राष्ट्रिादी काँग्ेस पषिािे काय्ण; जून, २०१३ ते सप्ेंबर, २०१४; उपाधयषि, 
राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि; ऑक्टोबर, २०१४ पासून भारतीय जनता पषिािे 
काय्ण; २००९-२०१४,२०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; 
जून, २०१३ ते सप्ेंबर, २०१४ ककृवष, पशुसंिध्णन, दुगधविकास, रटोजरार 
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ि विमुकत-भ्कया जमाती ि इतर मारासिरणीयांिे कलयाण खातयांिे 
राजयमंरिी; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड.

परदेश प्रवास : बांरला देश ि अमेररकेिा अभयास दौरा.

छंद : िािन ि संरीत ऐकणे.

पत्ा : (१) प्रटोफेसर कॉलनी, मुकेश मेवडकल जिळ, भुसािळ, वजलहा    
जळरांि-४२५२०१

      दूरधिनी :- वनिास - (०२५८२) २४२२२२.

                    काया्णलय - (०२५८२) २४२२२३.

      मटोबाईल: - ९३२५२५२२११.

    ई - मेल :- sawakare1112@gmail.com

   (२)५१३ आकाशिाणी आमदार वनिास मुंबई.

वनवडिूक वनकाल

(१२-भुसावळ (अनुसूवच्त जा्ती ))

एकूि म्तदार ३,०७,७९७

एकूि वैध म्तदान १,५०,६५४

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. सांज् वामन सावकारे
८१,६८९

[भारतीय जनता पषि ]

(२) डॉ. मधु मनि्कर
२८,६७५
(अपषि)

(३) श्ी. जरन सटोनािणे 
२०,२४५

(राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि)

(४) श्ी. सुवनल सुरिडे
६,८६८

(िंवित बहुजन आघाडी)

(५) नटो्ा ३,२७७



652 १४ िी महाराष्ट्र विधानसभा सदसयांिा संवषिपत जीिन पररिय

सावां्त, डॉ. ्तानाजी ज्वां्त

जनम : १ जून, १९६४

जनम वठकाि : मु.पटो.िाकाि, तालुका माढा, वजलहा सटोलापूर.

वशषिि : डी.ई.ई., बी.ई (इलेकट्रॉवनकस), पी.जी.डी.एम., पी. एिडी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती शुभांरी.

अपत्े :  एकूण २ (दटोन मुलरे).

व्वसा् : वयापार.

पषि : वशिसेना.

म्तदारसांघ : २४३-परांडा, वजलहा उसमानाबाद.

इ्तर मावह्ती : संस्ापक- अधयषि, जमिंत वशषिण प्रसारक मंडळ, पुणे; अधयषि, 
द शेतकरी वशषिण मंडळ, पुणे; अधयषि श्ी. भरिंत एजयुकेशन अँड 
ररसि्ण िॅरर्ेबल ट्रस्, बाशणी, वजलहा सटोलापूर; अधयषि भैरिना् 
शुरर िकस्ण, वल; उसमानाबाद; सदसय, महाराष्ट्र राजय ऊस दर वनयंरिण 
सवमती. शैषिवणक संस्ा स्ापन करून विद्यारयायंसाठी वशषिणािी सटोय 
केली; प्रवतिषणी सामुवहक वििाह सटोहळयांिे आयटोजन; पुरग्सतांना मदत; 
दुष्काळी भारात पाि हजार पाणयाचया ्ाकयांिे िा्प; दुष्काळी भारात 
एक हजार ्न िारा िा्प; बाळासाहेब ठाकरे वशिजल क्रांती यटोजनेतून 
१४८ वक.मी. नदी, नालयांिे खटोलीकरण ि रुंदीकरण केले; कटोविडचया 
काळात भरिंत इकनस्ट्ू् ऑफ ्ेकनॉलॉजी अवभयंवरिकी महाविद्यालय 
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बाशणी ये्े एक हजार खा्ािे जंमबटो कटोविड सें्रिी उभारणी करून हजारटो 
रूगणांचया उपिारािी सटोय केली; सन २०१६ पासून वशिसेनेिे उप नेते; 
वशिसेना संपक्क प्रमुख, उसमानाबाद ि सटोलापूर वजलहा; वडसेंबर, २०१६ 
ते ऑक्टोबर, २०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधान पररषद; सदसय, पंिायत 
राज सवमती विनंती अज्ण सवमती ि आमदार वनिास आहार वयिस्ा 
सवमती; माहे जून, २०१९ ते ऑक्टोबर २०१९ जलसंधारण खातयािे मंरिी; 
ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधान सभेिर वनिड.

छंद : िािन.

पत्ा : (१) सिवे नं. ८२/२/१अ, जयिंत बंरलटो, दुध डेअरी जिळ, कारिज, 
पुणे-४६.

   (२) सािंत कॉन्णर, स.न. ८४/२ ई, १/ड, कारिज िौक, कारिज,  
पुणे-४६.

   दूरधिनी (वनिास) :- (०२०) २४३७३७४३ /२४३६४४११.

             (काया्णलय):-(०२०) २४३७२४०८.

   मटोबाईल :- ९८२२०९१९८३.

   ई - मेल :- t j sawant upnete shivsena@gmail.com
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वनवडिूक वनकाल

(२४३-पराांडा)

एकूि म्तदार ३,१४,७११

एकूि वैध म्तदान २,१४,९६६

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) डॉ. ्तानाजी ज्वां्त सावां्त १,०६,६७४
[वशिसेना]

(२) श्ी. राहुल मटो्े ७३,७७२
(राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि)

(३) श्ी. सुय्णकांत कांबळे २७,९३९
(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) नटो्ा १,९०२

(५) श्ी. महादेि लटोखंडे १,०९३
(बहुजन समाज पा्णी)
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सावां्त, श्ी. ववक्रमवसांह बाळासाहेब

जनम : ४ फेरिुिारी, १९७२.

जनम वठकाि : जत, वजलहा- सांरली.

वशषिि : बी. कॉम.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती िषा्ण.

अपत्े :  एकूण २ (दटोन मुलरे).

व्वसा् : शेती.

पषि : भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस (आय).

म्तदारसांघ : २८८- जत, वजलहा - सांरली.

इ्तर मावह्ती : अधयषि, विशिविजया शैषिवणक संस्ा, जत; संिालक, भारतीय सहकारी 
बँक, वल. पुणे; २०१६ पासून संिालक, सांरली वजलहा मधयितणी सहकारी 
बँक, वल; २०१७ पासून सदसय, सांरली वजलहा वनयटोजन सवमती; २०१३ 
-२०१५ उपाधयषि, जत तालुका काँग्ेस कवम्ी; २०१९ - २०२१ ि 
ऑरस्, २०२१ पासून अधयषि, सांरली वजलहा काँग्ेस कवम्ी; २०१७-
२०१९ सदसय, वजलहा पररषद, सांरली; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र 
विधानसभेिर वनिड.
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छंद : िािन, लटोकसंग्ह ि प्रिास.

परदेश प्रवास : युरटोपिा अभयास दौरा.

पत्ा : (१) सािंत रलली, मंरळिार पेठ, जत, वजलहा सांरली, वपन- ४१६ 
४०४.

   दूरधिनी :- काया्णलय - (०२३४४) २४६१११.

   मटोबाईल :- ९८२२२६७९१९.

   ई- मेल :- shreevikramsinhsawant@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(२८८- ज्त)

एकूि म्तदार २,७२,३४५

एकूि वैध म्तदान १,७५,४२५

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. ववक्रमवसांह बाळासाहेब सावां्त
८७,१८४

[भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस]

(२) श्ी.विलासराि जरताप
५२,५१०

(भारतीय जनता पषि)

(३) डॉ. रविंद्र अरली
२८,७१५ 
(अपषि)

(४) श्ी. विक्रम धटोने
१,८३०

(अपषि)

(५) श्ी. आनंद नलरे-पा्ील
१,५४६

(बळीराजा पा्णी)
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सावरकर, श्ी. टेकचांद श्ावि

जनम : २५ ऑरस्, १९६८.

जनम वठकाि : मु.पटो.धानला, तालुका मौदा, वजलहा-नारपूर.

वशषिि : बारािी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती वनशादेिी.

अपत्े  :  एकूण ३ (एक मुलरा ि दटोन मुली). 

व्वसा् : शेती.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : ५८-कामठी-मौदा, वजलहा-नारपूर.

इ्तर मावह्ती : अधयषि, सि. कुमलाबाई वशषिण संस्ा, धानला; तालुका मौदा, वजलहा-
नारपूर; उपाधयषि, कटोषाधयषि ि अधयषि, नारपूर वजलहा भारतीय जनता 
पषि; युिामटोिा्ण; उपाधयषि, नारपूर वजलहा भारतीय जनता पषि; उपाधयषि, 
भारतीय जनता पषि, महाराष्ट्र प्रदेश, कामरार महासंघ; सन १९९२-१९९६ 
उपसभापती, ि काय्णकारी सभापती, पंिायत सवमती, मौदा; १९९७-
२००२ ि २००६-२०१२, सदसय, १९९९-२००० सभापती, ककृषी ि 
पशुसंिध्णन सवमती, वजलहापररषद, नारपूर; ऑक्टोबर, २०१९ मधये 
महाराष्ट्र विधानसभेिर वनिड.
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छंद : िािन.

पत्ा : मु.पटो.-धानला, तालुका मौदा, वजलहा नारपूर.

   मटोबाईल :-  ९४२२१२२१७.

   ई- मेल :-  tekchandsawarkarbjp@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(५८- कामठी- मौदा)

एकूि म्तदार ४,४०,२२१

एकूि वैध म्तदान २,५९,३१२

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. टेकचांद श्ावि सावरकर
१,१८,१८२

[भारतीय जनता पषि]

(२) श्ी. सुरेश भटोयर
१,०७,०६६

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(३) श्ी. राजेश काकडे
१०,६०१

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) श्ी. शकीबूर रहमान
८,३४५

(ऑल इंवडया मजवलस-ए-इत्तेहादुल 
मुकसलमीन)

(५) श्ी. प्रफुलल मानके
८,३४५

(बहुजन समाज पा्णी)
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सावरकर, श्ी. रिधीर प्रलहादराव

जनम : १४ एवप्रल १९७३.

वशषिि : बी.ई. (प्रटोडकशन).

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती मंजुषा.

अपत्े :  एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी).

व्वसा् : शेती.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : ३१-अकटोला-पूि्ण, वजलहा-अकटोला.

इ्तर मावह्ती : उपाधयषि, वनशांत मल्ीस्े् सहकारी बँक, अकटोला; २००१-२००२ 
नोंदणी प्रमुख, २००६-२००९ उपाधयषि, २००९-२०१२ कटोषाधयषि, 
२०१२-२०१४  सरवि्णीस ि २०२० पासून वजलहाधयषि, अकटोला 
वजलहा, भारतीय जनता पषि; सन २०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधान 
सभा; ऑक्टोबर २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड.

परदेश प्रवास : वसंरापूर ि दुबई इतयादीं देशांिा  अभयास दौरा.

छंद : िािन. 
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पत्ा : (१) मु.पटो. पळसटो-बढे, तालुका, वजलहा अकटोला.

      दूरधिनी : वनिास - (०७२४) २४५०१५०.

      मटोबाईल - ९८२२५७७३६३.

     काया्णलय- (०७२४) २४५६६००.

     ई-मेल - randhirsawarkar@gmail.com

   (२) राऊत िाडी, हॉली क्रॉस कॉनवहें् सकूल मारे,  
अकटोला - ४४४००१.

वनवडिूक वनकाल

(३१-अकोला-पूव्य)

एकूि म्तदार ३,४४,८३५

एकूि वैध म्तदान १,९३,३३९

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. रिधीर प्रलहादराव सावरकर
१,००,४७५

[भारतीय जनता पषि]

(२) श्ी. हररदास भदे
७५,७५२

(िंवित बहुजन आघाडी)

(३) श्ी. वििेक परसकर
९,५३३

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(४) नटो्ा २,३८१

(५) श्ी. प्रफुलला ऊफ्क प्रशांत भारसाकळे
८३३

(संभाजी वरिरेड पा्णी)
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सावे, श्ी. अ्तुल मोरेशवर

जनम : २६ फेरिुिारी, १९६२.

जनम वठकाि : नांदेड.

वशषिि : बी.कॉम.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती अंजली.

अपत्े :  एकूण २ (दटोन मुलरे).

व्वसा् : उद्यटोर.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : १०९-औरंराबाद पूि्ण, वजलहा-औरंराबाद.

इ्तर मावह्ती : सदसय, मुकूलहार वशषिण संस्ा, औरंराबाद; उपाधयषि, श्ी.भद्रामारुती 
देिस्ान ट्रस्, खुदलाबाद, वजलहा औरंराबाद; १९९६-१९९९ सदसय, 
महाराष्ट्र कामरार कलयाण मंडळ, मुंबई; १९९८-२००३ औरंराबाद शहर 
अधयषि, २००३-२००९ महाराष्ट्र प्रदेश काय्णकारणी सदसय ि २००९-
२०१५ वि्णीस, भारतीय जनता पषि; २००५ ते २०१४ या काळातील 
एल जी इलेकट्रॉवनकस कंपनी “बेस् वहेंडर” ॲिाड्डने सनमावनत; २०१०-
२०११ आय.के.ई.ए., “बेस् इनटोवहेशन” ॲिाड्ड, २०१२ दैवनक 
भासकरिा “वबझनेस मॅन ऑफ द इअर” ॲिाड्ड ि २०१४ िा सपेशल 
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ॲिाड्ड फॉर एकसपटो््ड तसेि “इपेक इंवडया स्ार परफॉम्णर इन डटोमॉकस्क 
हटोम प्रॉडेक्स्” पुरसकाराने सनमावनत; २०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र 
विधान सभा; १६ जून, २०१९ ते ९ ऑक्टोबर, २०१९ उद्यटोर, खवनकम्ण, 
अलपसंखयांक विकास ि िकफ खातयािे राजयमंरिी; ऑक्टोबर २०१९ 
मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड.

छंद : पय्ण्न स्ळांना भे्ी देणे.

पत्ा : (१) अंजली काँमपलेकस, खडकेशिर, औरंराबाद.

      दूरधिनी : वनिास - (०२४०) २३४४७१६.

               काया्णलय - (०२४०) २३३१२३३.

     मटोबाईल - ९८२३१८०८२८.

     ई-मेल - atul.india@yahoo.co.in

वनवडिूक वनकाल

(१०९-औरांगाबाद (पूव्य)

एकूि म्तदार ३,१९,२०९

एकूि वैध म्तदान १,९५,३४७

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. अ्तुल मोरेशवर सावे
९३,९६६

[भारतीय जनता पषि]

(२) डॉ. अबदुलल सययद
८०,०३६

(अवखल भारतीय मजवलस - ए - 
इत्तेहादूल मुकसलमीन)

(३) श्ी. कलीम कुरेशी
५,५५५

(समाजिादी पषि)

(४) श्ी. वकशटोर महसके
३,९७०

(बहुजन समाजिादी पषि)

(५) श्ी. ईसा यासीन 
२,३९५

(मजवलस बिाओ तहरीक)
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साळवी, श्ी. राजन प्रभाकर

जनम :  ९ जुलै, १९६५.

जनम वठकाि : रतनावररी.

वशषिि : ्ी.िाय.बी.ए.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती अनुजा.

अपत्े : एकूण २ (दटोन मुलरे).

व्वसा् : वयापार.

पषि : वशिसेना.

म्तदारसांघ : २६७- राजापूर, वजलहा-रतनावररी.

इ्तर मावह्ती : सदसय, भारतीय विद्या्णी सेना, वशिसेना रतनावररी शहर, शाखा प्रमुख; 
वजलहा संघ्क, वशिसेना प्रवणत ररषिासेना ि वशिसंसकार विद्या्णी, 
िाहातुक सेना; सन २००४ मधये वशिसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचया 
हसते अवद्वतय वजलहा प्रमुख महणून रौरि; २०००-२००५ वशिसेना 
पषिािे रतनावररी वजलहा प्रमुख; १९९१-१९९६ ि १९९६-२००१ 
नररसेिक; १९९७-१९९८ नरराधयषि, नररपररषद, रतनावररी; १९९१-
२०१० संस्ापक-अधयषि, जय महाराष्ट्र नाररी सहकारी पतसंस्ा; 
१९९६-२०१० संस्ापक-अधयषि, अणणासाहेब सािंत ररषिा िालक-
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मालक पतसंस्ा, रतनावररी; रकतदान वशवबरांिे आयटोजन; संस्ापक, 
वशि प्रवतष्ठान, रतनावररी, या संस्े माफ्कत रतनावररी वजलहयात सिा्णवधक 
रकतसंकलन केलयाबद्दल वजलहा रुगणालयातफके पुरसकार देऊन सनमावनत 
केले; वशिप्रवतष्ठान संस्ेतफके रुगणिावहकेिी सटोय केली; ररजू ररीब 
विद्यारयायंना शालटोपयटोरी िसतूंिे िा्प; दहािी-बारािी विद्यारयायंसाठी 
वयाखयानमालेिे आयटोजन; अना् मुलांना दत्तक घेिून तयांचया 
वशषिणािी संपूण्ण जबाबदारी घेतली; ररजू रुगणांना मदत आरटोगय तपासणी 
वशवबरांिे आयटोजन; २०१४-२०१९ सदसय, राजयसतरीय दषिता सवमती 
ि  सवनयंरिण सवमती, सदसय; तद््ण सवमती, कटोकण ककृषी विद्यापीठ, 
दापटोली; प्रतटोद, विधीमंडळ वशिसेना पषि; सवमती प्रमुख, अशासकीय 
ठराि आवण अशासकीय विधयेके सवमती; सामावजक काया्णिी दखल 
घेिून कॉमनिेल् वहटोकेशनल युवनवहवस्ण्ी वकंगडम कडून “डॉक्रे्” इन 
सटोशलिक्क पदिीने सनमनीत; २००९-२०१४, २०१४-२०१९ सदसय, 
महाराष्ट्र विधानसभा; सन २०१८ मधये विधानसभा तावलका अधयषि; 
ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड. 

छंद : िािन.

पत्ा : १) १०९३ क्र-२ वप्रयदश्णनी, िसाहत, राजापूर संघ, वजलहा रतनावररी.

   २) अररहंत पलाझा वशिसेना मधयितणी काया्णलय, 

       रतनावररी - ४१५६१२.

     दूरधिनी :- काया्णलय (०२३५२) २२०४२५.

     मटोबाईल :- ९९७०१६९०२५ / ९९८७९३०७५१.

     ई-मेल :- rajan825@gmail.com
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वनवडिूक वनकाल

(२६७- राजापूर)

एकूि म्तदार २,३७,८८७

एकूि वैध म्तदान १,३२,३९२

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. राजन प्रभाकर साळवी
६५,४३३ 

[वशिसेना]

(२) श्ी.अविनाश लाड
५३,५५७

(राष्ट्रिादी काँग्ेस)

(३) श्ी. अविनाश सौदकर
६,१५०

(महाराष्ट्र निवनमा्णण सेना)

(४) नटो्ा २,५७६

(५) श्ी. विकास खानविलकर
१,८६२

(अवखल भारतीय वहंदू महासभा)
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वसवदिकी, विशान वि्ाउदीन(बाबा)

जनम : ३ ऑक्टोबर, १९९२

जनम वठकाि : बांद्रा (पकशिम), मुंबई.

ज्ा्त भाषा : मराठी , वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : अवििाहीत

व्वसा् : सामावजक काय्ण.

पषि : भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस (आय).

म्तदारसांघ : १७६-बांद्रा (पूि्ण), वजलहा- मुंबई उपनरर.

इ्तर मावह्ती : युिकांसाठी विविध सामावजक  उपक्रमांिे आयटोजन;  रकतदान वशबीरांिे 
आयटोजन;  आरटोगय तपासणी वशबीरांिे आयटोजन; युिकांना रटोजरार 
उपलबध करून देणयािा प्रयतन; विविध क्रीडा सपधायंिे आयटोजन करून 
खेळाडूना प्रटोतसाहन; सरवि्णीस, भारतीय राष्ट्रीय युिक काँग्ेस, मुंबई 
विभार; ऑक्टोबर २०१९ मधये महाराष्ट्र विधान सभेिर वनिड.

परदेश प्रवास : इंगलंड, दुबई ि ऑसट्रेवलया इतयादी देशांिा अभयास दौरा.

छंद : फु्बॉल ि वक्रके् खेळणे.

पत्ा : ४०१ आलमेडा पाक्क समटोर, ५ िा रसता, व्.पी.एस. , बांद्रा (पकशिम), 
मुंबई ४०० ०५० 

   दूरधिनी  :- वनिास :- (०२२) २६४०८५८८.
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                    काया्णलय :- (०२२) २६४५६७८६

   मटोबाईल :- ९८१९३४१७७८

   ई-मेल:- zeeshansiddique@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(१७६-बाांद्रा-पूव्य)

एकूि म्तदार २,५१,३७१

एकूि वैध म्तदान १,२६,५९७

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) विशान वि्ाउदीन (बाबा) वसवदिकी
३८,३३७

[भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस]

(२) श्ी. विशिना् महाडेशिर
३२,५४७

(वशिसेना)

(३) श्ीमती तृपती सािंत
२४,०७१
(अपषि)

(४) श्ी. मटोहमंद कुरेशी
१२,५९४

(अवखल भारतीय मजवलस - ए - 
इत्तेहादूल मुकसलमीन)

(५) श्ी. अवखल विरिे
१०,६८३

(महाराष्ट्र निवनमा्णण सेना)
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सुवले, श्ी. प्रकाश राजाराम

जनम : १ जून, १९६२.

जनम वठकाि : रुद्रौली, तालुका-इंदापुर, वजलहा-रायरड.

वशषिि : बी.कॉम.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी. 

वैवावहक मावह्ती : वििाहीत, पतनी श्ीमती लवलता.

अपत्े : एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी).

पषि : वशिसेना.

म्तदारसांघ : १५४-माराठाणे, वजलहा-मुंबई-उपनरर.

इ्तर मावह्ती : अधयषि, तारामती िॅरर्ेबल फाऊंडेशन; संिालक, रामेशिर कटो-
ऑपरेव्वह बँक, वल.; अधयषि, संजय रांधी वनराधार यटोजना सवमती; ररीब 
ि ररजू विद्यारयायंना शालटोपयटोरी िसतुंिे िा्प; दवहहंडी, निरारिौतसि, 
आरटोगय तपासणी वशबीरांिे आयटोजन; उललेखनीय सामावजक काया्णबद्दल 
निशकती तफके “समाज भूषण” पुरसकाराने सनमावनत; २०१४-२०१९ 
सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा;  ऑक्टोबर २०१९ मधये महाराष्ट्र 
विधानसभेिर फेरवनिड.

परदेश प्रवास : वसंरापूर, बँकॉक ि नेपाळ इतयादीं देशांिा  अभयास दौरा.

छंद : िािन, पय्ण्न ि संरीत.
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पत्ा : (१) १०१/१०२,. प्र्मेश-वलला सटोसाय्ी, नयु. एम.एि.बी. कॉलनी, 
रटोराई रटोड, बटोररिली (पकशिम), मुंबई - ४०००९१.

      दूरधिनी : वनिास - (०२२) २८६७२५२५.

                काया्णलय - (०२२) २८९७१००९.

      मटोबाईल - ९८२१०३४९२३.

      ई-मेल - prakashsurve10@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(१५४-मागाठािे)

एकूि म्तदार २,७४,१०२

एकूि वैध म्तदान १,५१,३७२

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. प्रकाश राजाराम सुवले
९०,२०६

[वशिसेना]

(२) श्ी. नयन कदम
४१,०६०

(महाराष्ट्र निवनमा्णण सेना)

(३) श्ी. मवणशंकर िौहान
७,३३९

(राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि)

(४) नटो्ा ४,८४९

(५) श्ी. सदानंद माने
३,३५४

(अपषि)
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सेलवन, कॅपटन आर. ्तवमल

जनम : १ वडसेंबर, १९५८.

जनम वठकाि : तंजािूर, तालुका कुदुकटो्े, वजलहा तंजािूर (तावमळनाडू)

वशषिि : एि.एस.सी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी, इंग्जी ि तवमळी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती कमला.

अपत्े :  एकूण २ (दटोन मुली).

व्वसा् : वयापार.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : १७९- सायन-कटोळीिाडा, वजलहा-मुंबई शहर.

इ्तर मावह्ती : िेअरमन, तवमळ िेलफेअर फाऊंडेशन, मुंबई; सन २०१२ पासून 
नररसेिक, मुंबई महानररपावलका; २०१४- २०१९ सदसय, महाराष्ट्र 
विधानसभा; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेर वनिड.

छंद : िािन.

पत्ा : फलॅ् नं.६०४, वबकलडिंर नं. बी-१०, सहािा मजला ‘अिंवतका’ कटो.ऑप.
हौ.सटोसाय्ी, एस.एम.रटोड, अँ्ॉप वहल, मुंबई - ४०० ०३७.

   दुरधिनी : काया्णलय - (०२२) २४०७१८९९.

                मटोबाईल - ९८२००५८१२८.

              ई-मेल - captain6.tamilselvan@gmail.com
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वनवडिूक वनकाल

(१७९-सा्न-केळीवाडा)

एकूि म्तदार २,५७,२९३

एकूि वैध म्तदान १,२९,८५१

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) कॅपटन आर. ्तवमल सेलवन
५४,८४५

[भारतीय जनता पा्णी]

(२) श्ी. रणेश यादि
४०,८९४

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(३) श्ी. अनंत कांबळे
१३,६८४

(महाराष्ट्र निवनमा्णण सेना)

(४) श्ी. अवमरुद्दीन वनजामउद्दीन 
११,५५६

(िंवित बहुजन आघाडी)

(५) नटो्ा ३,२५९
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सोनविे, श्ीम्ती ल्ताबाई चांद्रकाां्त

जनम : १ जून, १९७०.

जनम वठकाि : सनपुडे, तालुका िटोपडा, वजलहा जळराि.

वशषिि : बारािी.

ज्ा्त भाषा : मराठी , वहंदी ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पती श्ी. िंद्रकांत बळीराम सटोनिणे.

अपत्े : एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी).

व्वसा् : शेती.

पषि : वशिसेना.

म्तदारसांघ : १० - िटोपडा (अनुसूवित जमाती), वजलहा - जळराि.

इ्तर मावह्ती : २०१० पासून संिावलका, वसधदीविनायक फेडरेशन, जळरांि; २०१४-
२०१९ नररसेविका, महानररपावलका, जळरांि; ऑक्टोबर, २०१९ मधये 
महाराष्ट्र विधानसभेिर वनिड.

छंद : िािन

पत्ा : ३९६,आदश्ण, जयवकसन िाडी, जी.एस. ग्ाउिंड समटोर - जळरांि,  
वजलहा - जळरांि.

   दुरधिनी :- काया्णलय :- (०२५७) २२२८२८२.

   मटोबईल :-  ९४२२२७७९९९, ९४२२२२४०४३.
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वनवडिूक वनकाल

(१० - चोपडा (अनुसूवच्त जमा्ती))

एकूि म्तदार ३,०८,४४१

एकूि वैध म्तदान १,९९,४१८

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ीम्ती ल्ताबाई चांद्रकाां्त सोनविे
७८,१३७

[वशिसेना]

(२) श्ी. जरदीशिंद्र िळिी
५७,६०८

(राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि)

(३) श्ी. प्रभाकरपपा सटोनािणे
३२,४५९
(अपषि)

(४) डॉ. बारेला िंद्रकांत जामवसंर 
१७,०८५
(अपषि)

(५) ॲड. याकुब तडिी
५,३६९

(बहुजन समाज पा्णी)
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सोळंके, श्ी. प्रकाश सुांदरराव

जनम : १४ जानेिारी, १९५४.

जनम वठकाि : मटोहखेड, तालुका धारुर, वजलहा- बीड.

वशषिि : एम.ए. (अ््णशासरि).

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी, इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती मंरला.

अपत्े : एकूण ३ (दटोन मुलरे ि एक मुलरी).

व्वसा् : शेती.

पषि : राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि.

म्तदारसांघ : २२९-माजलरांि, वजलहा- बीड.

इ्तर मावह्ती : सदसय, मराठिाडा वशषिण प्रसारक मंडळ, औरंराबाद; १९९०-१९९८ 
अधयषि, कला, विज्ान ि िावणजय महाविद्यालय, माजलरांि; माजलरांि 
ये्े वसंदफणा पकबलक सकूल, मवहला डी.एङ कॉलेज, वयिसाय प्रवशषिण 
संस्ा, नवसयंर कॉलेज, आय.्ी.आय. कॉलेज ि मटोहखेड ये्े माधयवमक 
शाळा सुरू केली;  प्रौढ वशषिण सामावजक समता, दवलतांिरील ि 
मवहलांिरील अनयाय विरटोधी िळिळीत सक्रीय सहभार; कु्ुिंब वनयटोजन, 
काय्णक्रमांिे आयटोजन; पाणलटो्, जलसंधारण,काय्णक्रम राबविला; 
क्रीडा सपधवेिे आयटोजन; समाज प्रबटोधनासाठी ििा्णसरिे, जनजाररण, 
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काय्णक्रमािी अमलबजािणी; रणेशटोतसि, मटोहरम, वशिजयंती, अखंड 
हररनाम सपताह काय्णक्रमांिे आयटोजन; प्रकाशदादा वमरिमंडळामाफ्कत 
सामूवहक वििाह, सरिीमुकती, कसरियांचया उननतीसाठी विविध उपक्रमांिे 
आयटोजन; संिालक, माजलरांि सहकारी सूतवररणी, मया्ण., माजलराि; 
िेअरमन, दूध वयािसावयक सहकारी पतसंस्ा; िेअरमन, सुंदर सहकारी 
दूध उतपादक संस्ा, माजलंरांि; संस्ापक, माजलराि विकास 
प्रवतष्ठान, या संस्ेमाफ्कत मवहला बितर्, मवहलांना वयिसावयक 
प्रवशषिण, ररीब ररजू विद्यारयायंना मदत तसेि अना् विद्यारयायंना दत्तक 
घेिून तयांचया वशषिणािी सटोय केली; माजलरांि तालुकयातील वसंिन 
िाढािे यासाठी प्रयतन; शेतकऱयांचया प्रशनासाठीचया आंदटोलनात सक्रीय 
सहभार; २००७ पययंत भारतीय जनता पषिािे काय्ण; २००७ पासून 
राष्ट्रिादी काँग्ेस पषिािे काय्ण; १९९१-१५ सभापती, पंिायत सवमती 
माजलरांि; राजय शासनातफके उतककृष्् कामवररीबद्दल वद्तीय पाररतटोवषका 
प्रापत; १९९१-१९९९ सदसय, १९९६-१९९९ र्नेता, वजलहा पररषद, 
बीड; १९९१-२००७ संस्ापक-संिालक, २००७ - २००९ िेअरमन, 
माजलरांि सहकारी साखर कारखाना, वल.; १९९९-२००४, २००४-
२००९, २००९-२०१४, सदसय, महाराष्ट्र विधानसभा; नटोवहेंबर, २००९  
ते ऑक्टोबर, २०१४ महसूल, पुनि्णसन ि मदत काय्ण, भूकंप पुनि्णसन, 
सहकार, पणन ि िसरिटोद्यटोर खातयािे राजयमंरिी; ऑक्टोबर, २०१९ मधये 
महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड.

परदेश प्रवास : अमेररकेिा अभयास दौरा.

छंद : िािन, संरीत ि प्रिास.

पत्ा : (१) मु.पटो.मटोहखेड, तालुका धारुर, वजलहा- बीड.

   (२) रजानन मंवदर रटोड, माजलरांि, वजलहा- बीड.

      दूरधिनी : ०२४४३- २३४७६९.
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वनवडिूक वनकाल

(२२९-माजलगाांव)

एकूि म्तदार ३,३१,५७१

एकूि वैध म्तदान २,२८,३३६

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. प्रकाश सुांदरराव सोळंके
१,११,५६६

[राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि]

(२) श्ी. रमेश कटोका्े (आडसकर)
९८,६७६

(भारतीय जनता पषि)

(३) श्ी. धममानंद साळिे
५,००५

(अपषि)

(४) श्ी. अमर शेख
२,७९२

(अवखल भारतीय मजवलस - ए - 
इत्तेहादूल मुकसलमीन)

(५) श्ी. एजाज शेख
२,०९५

(अपषि)
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हांबडडे श्ी. मोहनराव मारो्तराव

जनम : २१ माि्ण,१९६३.

जनम वठकाि : विष्णुपुरी, नांदेड.

वशषिि : अकरािी.

ज्ा्त भाषा : मराठी ि वहंदी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत पतनी श्ीमती कविता.

अपत्े : एकूण ३ (दटोन मुलरे  ि एक मुलरी).

व्वसा् : शेती-वयापार ि सामावजक काय्ण.

पषि : भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस (आय).

म्तदारसांघ : ८७-नांदेड (दवषिण), वजलहा नांदेड.

इ्तर मावह्ती : उपाधयषि, सहयटोर सदटोभािी संस्ा, नांदेड; सरपंि, ग्ामपंिायत विष्णुपुरी;  
अधयषि, सिराजय सेिाभािी संस्ा, नांदेड; उपसभापती ि २००७-२०१० 
सभापती, पंिायत सवमती, नांदेड; २०१२-२०१५ वजलहा उपाधयषि, 
राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि; २०१५ पासून भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस पषिािे काय्ण, 
ऑक्टोबर २०१९ मधये महाराष्ट्र विधान सभेिर वनिड.

.छंद : सामावजक काय्ण.

परदेश प्रवास : दुबई ि हाँरकाँरिा अभयास दौरा.
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पत्ा : इंवदरा वनिास, काळेशिर रटोड, वजलहा नांदेड.

   मटोबाईल : ९४२२१८९३३४.

   ई-मेल : mohanbarde@gmail.com

              mmhambarde@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

[८७-नाांदेड (दवषिि)]

एकूि म्तदार २,८५,१२२

एकूि वैध म्तदान १,८२,८१६

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. मोहनराव मारो्तराव हांबडडे
४६,९४३

[भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस]

(२) श्ी. वदलीप कंदकुरते
४३,३५१
(अपषि)

(३) श्ीमती राजश्ी पा्ील
३७,०६६

(वशिसेना)

(४) श्ी. फारुख अहमद इकबाल अहमद
२६,७१३

(िंवित बहुजन आघाडी)

(५) श्ी. मटोहमद साबर िाऊस
२०,१२२

(ऑल इंवडया मजवलस ए –इत्तेहादुल 
मुकसलमीन)
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वहरे, श्ीम्ती सीमा महेश

जनम : ३० जून १९७०.

जनम वठकाि : खेडराि, तालुका वदंडटोरी, वजलहा नावशक. 

वशषिि : बी.कॉम.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी. 

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पती श्ी. महेश रामराि वहरे.

अपत्े :  एकूण ३ (एक मुलरा ि दटोन मुली).

व्वसा् :  शेती ि वयापार.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : १२५-नावशक पकशिम, वजलहा-नावशक.

इ्तर मावह्ती : आजीि सदसया, ग्ामटोदय वशषिण संस्ा, नावशक; अधयषिा, सम््ण 
मवहला मंडळ, नावशक; सेिेकरी, श्ी. सिामी सम््ण केंद्र, वदंडटोरी; 
२०१४-२०१९ संिावलका, नावशक वजलहा मधयितणी सहकारी बँक; 
उपाधयषिा, इंवडपेंडनस बँक; अधयावपका, यशिंत कलासेस् नावशक; 
नावशक शहराचया विकासासाठी विशेष यटोरदान; मवहला उद्यटोवजकांना 
प्रटोतसाहन; विद्यारयायंसाठी अभयावसका,जॉवरंर पाक्क, जलतरंर तलाि, 
उद्यानांिी वनवम्णती, समाज मंवदर, बालटोद्यान, जेष्ठ नारररकांसाठी विरंरुळा 
केंद्रांिी वनवम्णती केली. २००२-२००७, २००७-२०१२, २०१२-२०१७ 
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नररसेविका, महानररपावलका नावशक; सभापती, पकशिम प्रभार, नावशक 
महानररपावलका; सदसया, स्ायी सवमती ि सदसया, मवहला बाल 
कलयाण सवमती, नावशक महानररपावलका; उललेखनीय  सामावजक 
काया्णबद्दल ‘लटोकमत सखी पुरसकार’, “वररणा रौरि पुरसकार”, नावशक 
वस्ीजन फटोरम या संस्ेतफके “आदश्ण नररसेविका पुरसकार”, छरिपती 
संभाजीमहाराज रौरि पुरसकार, सन २०१९ मधये रिमहकेसरी संस्ा, पुणे 
यांचया तफके आदश्ण आमदार पुरसकाराने’ सनमानीत; उपाधयषिा, नावशक शहर 
भारतीय जनता पषि; २००९-२०१४ प्रदेश सरवि्णीस, भारतीय जनता 
पषि; २०१४-२०१९ सदसया, महाराष्ट्र विधानसभा; सदसया, विधानमंडळ 
मवहला ि बालकांिे हकक आवण कलयाण सवमती; ऑक्टोबर, २०१९ 
मधये महाराष्ट्र विधानसभेिर फेरवनिड.

परदेश प्रवास : युरटोप, मलेवशया ि वसंरापुर, रवशया, अमेररका, ्ायलंड इतयादीं देशांिा 
अभयास दौरा.

छंद : िािन, पय्ण्न ि धावम्णक उपक्रम.

पत्ा : “तुळजा” शारदा नरर, आनंदिलली वशिार, मते नस्णरी मार्ण, रंरापूर रटोड, 
नावशक -  ४२२०१३.

   दूरधिनी :  वनिास - (०२५३) २५७२४९४.

             काया्णलय - (०२५३) २३८३६९९.

   मटोबाईल - ९०११०६७९९९, ९८२२०९११४३.

   ई-मेल - १) seemahiray123@gmail.com.

                  २) mlanashik125@gmail.com.
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वनवडिूक वनकाल

(१२५-नावशक-पशशचम)

एकूि म्तदार ४,०१,७९५

एकूि वैध म्तदान २,१८,९३९

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ीम्ती सीमा महेश वहरे
७८,०४१

[भारतीय जनता पषि]

(२) श्ी. अपूि्ण वहरे
६८,२९५

(राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि)

(३) श्ी. वदलीप दातीर
२५,५०१

(महाराष्ट्र निवनमा्णण सेना)

(४) श्ी. धोंडीराम कराड
२२,६५७

(कमयुवनस् पा्णी ऑफ इंवडया, 
माकस्णवसस्)

(५) श्ी. विलास वशंदे
१६,४२९
(अपषि)
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होळी, डॉ. देवराव मादगुजी

जनम : १० वडसेंबर, १९६८.

जनम वठकाि : रायपूर, तालुका - िामटोशणी, वजलहा- रडविरटोली.

वशषिि : एम.बी. बी.एस.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी, इंग्जी, रोंडी ि बंराली.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती वबनाराणी.

अअपत्े :  एकूण २ (एक मुलरा ि एक मुलरी).

व्वसा् :  िैद्यवकय.

पषि : भारतीय जनता पषि.

म्तदारसांघ : ६८- रडविरटोली (अनुसूवित जमाती),  वजलहा - रडविरटोली.

इ्तर मावह्ती : सन १९९६-२०१३ िैद्यकीय अवधकारी महणून सेिा, १९९५-२०१४ 
अधयषि, शकुंतला मेमटोररयल सटोसाय्ी, रायपुर; २००४-२०१४ अधयषि, 
रामककृष्ण वशषिण संस्ा, िाममोशी; १९९५-२०१० िेअरमन, मारासिरणीय 
वबररशेती सहकारी पतसंस्ा; अधयषि, MAGMO संघ्ना, मुंबई; 
२०१४ सविि, आवदिासी आघाडी भारतीय जनता पषि, महाराष्ट्र प्रदेश; 
२०१४-२०१९ सदसय, महाराष्ट्र विधान सभा; २०१८-२०१९ सदसय, 
पंिायत राज सवमती; ऑक्टोबर २०१९ मधये महाराष्ट्र विधान सभेिर 
फेरवनिड.
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छंद : िािन.

पत्ा : हनुमान िॉड्ड नं. १, िामटोशणी वजलहा रडविरटोली.

      दूरधिनी :- वनिास - (०७१३५) २३५४००.

                    काया्णलय - (०७१३५) २३५६५६.

       मटोबाईल :- ९४०४५५५८२७ / ७०५७४१०३३९.

        ई - मेल :- smsngoraipur@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(६८- गडवचरोली (अनुसूवच्त जमा्ती) )

एकूि म्तदार २,८६,०५७

एकूि वैध म्तदान १,९६,२९८

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) डॉ. देवराव मादगुजी होळी
९७,९१३

[भारतीय जनता पषि]

(२) डॉ. िंदा कटोदिते
६२,५७२

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस)

(३) श्ी. रटोपाळ मररे
६,७३५

(िंवित बहुजन आघाडी)

(४) श्ी. अषिमलाल वशदम
३,९९९

(बहुजन समाज पा्णी)

(५) श्ीमती जयश्ी िेलडा
३,८७०

(वप्रझन्स् अँड िक्कस्ण पा्णी ऑफ 
इंवडया)
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षिीरसागर, श्ी. सांवदप रववांद्र

जनम : २७ ऑरस्, १९८१

जनम वठकाि : राजुरी - निरण, वजलहा बीड.

वशषिि : बी. कॉम., एम.बी. ए.

ज्ा्त भाषा : मराठी ,वहंदी, ि इंग्जी.

वैवावहक मावह्ती : वििावहत, पतनी श्ीमती नेहा.

अपत्े : एकूण २ (दटोन मुलरे)

व्वसा् : शेती ि सामावजक काय्ण.

पषि : राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि.

म्तदारसांघ : २३०- बीड, वजलहा बीड.

इ्तर मावह्ती : वशिजयंती काय्णक्रमा वनवमत्त राजयातील तसेि देशातील सि्ण कला 
प्रकारांिे भवय  प्रमाणत सादरीकरण तसेि मवहलांसाठी विविध 
काय्णक्रमांिे आयटोजन; डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती वनवमत्त भीम रीत 
महटोतसिांिे आयटोजन; शाहु – फुले- आंबेडकर यांिे वििार जनमानसात 
रूजविणयासाठी विविध सामावजक प्रबटोधन काय्णक्रमांिे आयटोजन; 
िृषिारटोपण काय्णक्रमांिे आयटोजन; रकतदान वशबीरांिे आयटोजन; विविध 
वक्रडा सपधायंिे आयटोजन; सदसय, राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि; प्रदेश युिक 
अधयषि, तौवलक महासभा, महाराष्ट्र राजय; २००७-२०१२ सभापती, 
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पंिायत सवमती, बीड; २०१२-२०१९ सदसय, २०१२-२०१४ सभापती, 
वशषिण ि आरटोगय सवमती, २०१४-२०१७ सभापती; अ््ण ि बांधकाम 
सवमती, वजलहापररषद, बीड; ऑक्टोबर, २०१९ मधये महाराष्ट्र विधान 
सभेिर वनिड; २०२० सदसय, विधीमंडळ अलपसंखयांक कलयाण सवमती; 
सदसय, आहार वयिस्ा सवमती;

छंद : सामावजक काय्ण, सायकवलंर ि वयायाम.

पत्ा : १) ‘षिीरसारर’ वनिास, पटोवलस मुखयालयासमटोर, बालेपीर, नरररटोड, 
बीड ४३११२२.

   २) कषि क्र. ४०६ आकाशिाणी, आमदार वनिास, मुंबई. 

   मटोबाईल :- ९८२२६६९७७७.

   ई-मेल :- mlasandeepkshirsgar@gmail.com

वनवडिूक वनकाल

(२३०- बीड )

एकूि म्तदार ३,३५,९६५

एकूि वैध म्तदान २,२१,२९४

पवहल्ा पाच उमेदवाराांची म्तसांख्ा

(१) श्ी. सांवदप रववांद्र षिीरसागर
९९,९३४

[राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि]

(२) श्ी. जयदत्त षिीरसारर
९७,९५०

(वशिसेना)

(३) ॲड. शावफक शेख
७,९५७

(अवखल भारतीय मजवलस - ए - 
इत्तेहादूल मुकसलमीन)

(४) श्ी. अशटोक वहंरे
५,५८५

(िंवित बहुजन आघाडी)

(५) श्ी. प्रशांत िासणीक
९६६

(बहुजन समाज पा्णी)
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१४ वी महाराष्ट्र ववधानसभा सदस्ाांची 
साांशख्की् मावह्ती
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जोडपत्र क्रमाांक - १

१४ वी महाराष्ट्र ववधानसभा - २०१९

सदस्ाांची व्ोगटानुसार ववभागिी 

अ.क्र.
(१)

ियटोर् िष्ण
(२)

सदसय संखया
(३)

१. २६-३० ०४

२. ३१-३५ ११ (२)

३. ३६-४० २८ (४)

४. ४१-४५ ३७ (२)

५. ४६-५० ५३ (३)

६. ५१-५५ ५५ (७)

७. ५६-६० ४७ (४)

८. ६१-६५ ३२ (१)

९. ६६-७० १७ 

१०. ७१-७५ ३

                       ररकत १

एकूण सदसय संखया २८८ (२४)

टीप : (१) कंसा्तील आकडे मवहला सदस्ाांची सांख्ा दश्यवव्ता्त.
        (२) कंसाबाहेरील आकडे पुरुष व मवहला सदस्ाांची एकूि सांख्ा दश्यवव्ता्त.



 १४ िी महाराष्ट्र विधानसभा सदसयांिा संवषिपत जीिन पररिय 689

अ.क्र.
(१)

शैषिवणक पारिता तपशील
(२)

सदसय संखया
(३)

१. एस्.एस्.सी.पययंत १६ (२)

२. एस्.एस्.सी. २९ (१)

३. पदिीपययंत.......

३(अ) एि.एस.सी १९ (१)

३(आ) वडपलटोमा २१ (२) 

३(इ) इतर २३ (१)

४. पदिीधर.......

४(अ) सामानय पदिी (बी.ए., बी.कॉम., बी.एससी. ि इतर समकषि) ८३ (८)

४(आ) िैद्यकीय पदिी (एम.बी.बी.एस., बी.ए.एम.एस. िा इतर समकषि) ७

४(इ) अवभयांवरिकी पदिी (बी.ई. िा इतर समकषि) १५

४(ई) कायदा पदिी (एलएल.बी.) २० (२) 

४(उ) वशषिणशासरि पदिी (बी.एड., बी.पी.एड. िा इतर समकषि) ७ (१)

५. पदवयुत्तर.......

५(अ) सामानय पदवयुत्तर पदिी (एम.ए., एम.कॉम., एम.एससी.) १६ (४)

५(आ) िैद्यकीय पदवयुत्तर पदिी (एम.डी./ एम.एस.) ३

५(इ) वयिस्ापन पदवयुत्तर पदिी (एम.बी.ए.) १४

५(ई) कायदा पदवयुत्तर पदिी २

५(उ) अवभयांवरिकी पदवयुत्तर पदिी ४ (१)

६. संशटोधनातमक.......

६(अ) एम्.फील. १

६(आ) पीएि.डी. ६ (१)

ररकत १

मावहती उपलबध नाही .. १

एकूण सदसय संखया .. २८८ (२४) 

टीप :  (१) कंसातील आकडे मवहला सदसयांिी संखया दश्णवितात.
         (२) कंसाबाहेरील आकडे पुरुष ि मवहला सदसयांिी एकूण संखया दश्णवितात.

जोडपत्र क्रमाांक - २
१४ वी महाराष्ट्र ववधानसभा - २०१९

सदस्ाांची शैषिविक पात्र्तेनुसार ववभागिी
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अ.क्र.
(१)

वयिसाय
(२)

सदसय संखया
(३)

१. शेती .. १०४ (३)

२. राजकीय/ सामावजक काय्ण .. ५० (१२)

३. िवकली .. ३

४. वयापार/ उद्यटोर .. ९७ (६)

५. अधयापन .. २ (१)

६. िैद्यकीय .. ७

७. मुलकी सेिा/ नटोकरी .. ६

८. बांधकाम वयिसावयक .. १२ (१)

ररकत १

मावहती उपलबध नाही ६ (१)

एकूण सदसय संखया २८८ (२४)

्ीप : (१) कंसातील आकडे मवहला सदसयांिी संखया दश्णवितात.
        (२) कंसाबाहेरील आकडे पुरुष ि मवहला सदसयांिी एकूण संखया दश्णवितात.

जोडपत्र क्रमाांक - ३
१४ वी महाराष्ट्र ववधानसभा - २०१९
सदस्ाांची व्वसा्ानुसार ववभागिी
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जोडपत्र क्रमाांक - ४
१४ वी महाराष्ट्र ववधानसभा - २०१९

सदस्ाांची अपत्ाांबाब्तची आकडेवारी

अ.क्र.
(१)

अपतय संखया
(२)

सदसय संखया
(३)

१. एक अपतय .. ४७ (३)

२. दटोन अपतये .. १६१ (१४)

३. तीन  अपतये .. ४५ (३)

४. िार  अपतये .. १३

५. पाि  अपतये .. १

६. सहा  अपतये .. ३

७. सात  अपतये .. १
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१८. खटोसकर, श्ी. वहरामण 
वभका

१२७-इरतपूरी (अ.ज.) भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस

१९. वनकटोले, श्ी. विनटोद वभिा १२८-डहाणू (अ.ज.) मा.क.प.

२०. भुसारा, श्ी. सुवनल िंद्रकांत १२९-विक्रमरड (अ.ज.) राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि

२१. िनरा, श्ी. श्ीवनिास 
विंतामण

१३०-पालघर (अ.ज.) वशिसेना

२२. पा्ील, श्ी. राजेश रघुना्  १३१-बटोईसर (अ.ज.) बहुजन विकास 
आघाडी

२३. मटोरे, श्ी. शांताराम तुकाराम १३४-वभंिडी ग्ामीण 
(अ.ज.)

वशिसेना

२४. दरटोडा, श्ी. दौलत  वभका १३५-शहापूर (अ.ज.) राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि

२५. लहाम्े, डॉ. वकरण यमाजी २१६-अकटोले (अ.ज.) राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि
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(२)

पषि
(३)

पृष्ठ
(४)

(१) नांदुरबार वजलहा

१-अककलकुिा (अ.ज.) पाडिी, ॲड. के. सी. भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस ३९२

२-शहादा (अ.ज.) पाडिी, श्ी. राजेश उदेवसंर भारतीय जनता पषि ३९४

३-नंदूरबार (अ.ज.) रावित, डॉ. विजयकुमार ककृष्णराि भारतीय जनता पषि १५०

४-निापूर(अ.ज.) नाईक, श्ी. वशरीषकुमार सुरूपवसंर भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस ३००

(२) धुळे वजलहा

५-साक्री (अ.ज.) रावित, श्ीमती मंजुळा तुळशीराम अपषि १४८

६-धुळे - ग्ामीण पा्ील, श्ी. कुणाल (बाबा) रटोवहदास भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस ३४१

७-धुळे - शहर शाह, फारुक अनिर अवखल भारतीय 
मजवलस - ए - इत्तेहादूल 
मुकसलमीन

५९३

८-वशंदखेड रािल, श्ी. जयकुमार वजतेंद्रवसंह भारतीय जनता पषि ५४९

९-वशरपूर (अ.ज.) पािरा, श्ी. काशीराम िेिान भारतीय जनता पषि ३९८

(३) जळगाव वजलहा

१०-िटोपडा (अ.ज.) सटोनिणे, श्ीमती लताबाई िंद्रकांत वशिसेना ६७२

११-रािेर िौधरी, श्ी. वशरीष मधुकरराि भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस १८६

१२-भुसािळ (अ.जा.) सािकारे, श्ी. संजय िामन भारतीय जनता पषि ६५०

१३-जळराि - शहर भटोळे, श्ी. सुरेश दामु भारतीय जनता पषि ४७५

१४-जळराि - ग्ामीण पा्ील, श्ी. रुलाबराि रघुना् वशिसेना ३४५

१५-अमळनेर पा्ील, श्ी. अवनल भाईदास राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि ३३७

१६-एरंडटोल पा्ील, श्ी. विमणराि रुपिंद वशिसेना ३५२

१७-िाळीसराि िवहाण, श्ी. मंरेश रमेश भारतीय जनता पषि १७३

१८-पािटोरा पा्ील, श्ी. वकशटोर आपपा धनवसंर वशिसेना ३३९

जोडपत्र क्रमाांक - ९
१४ वी महाराष्ट्र ववधानसभा २०१९

वजलहावार म्तदारसांघवनहा् सदस्ाांची ्ादी
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नाि
(१)

वनिा्णवित सदसयांिे नाि
(२)

पषि
(३)

पृष्ठ
(४)

१९-जामनेर महाजन, श्ी. वररीष दत्तारिय भारतीय जनता पषि ४८४

२०-मुकताईनरर पा्ील, श्ी. िंद्रकांत (भाऊ) वनंबाजी अपषि ३४८

(४) बुलढािा वजलहा

२१-मलकापूर एकडे, श्ी. राजेश पंवडतराि भारतीय राष्ट्रीय काँरेस ४६

२२-बुलढाणा रायकिाड, श्ी. संजय रामभाऊ वशिसेना १४६

२३-विखली महाले, श्ीमती शिेता विद्याधर भारतीय जनता पषि ४८७

२४-वसंदखेड राजा वशंरणे, श्ी. राजेंद्र भासकरराि राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि ५९५

२५-मेहकर (अ.जा.) रायमुलकर, डॉ. संजय भासकरराि वशिसेना ५४७

२६-खांमराि फुंडकर, श्ी. आकाश पांडुरंर भारतीय जनता पषि ४१५

२७-जळराि जामटोद कु्े, डॉ. संजय श्ीराम भारतीय जनता पषि ८४

(५) अकोला वजलहा

२८-आकटो् भारसाकळे, श्ी. प्रकाश रुणिंतराि भारतीय जनता पषि ४५२

२९-बाळापूर देशमुख, श्ी. वनतीन वभकनराि वशिसेना २७१

३०-अकटोला पकशिम शमा्ण, श्ी. रटोिध्णन मांवरलालजी भारतीय जनता पषि ५८८

३१-अकटोला पूि्ण सािरकर, श्ी. रणधीर प्रलहादराि भारतीय जनता पषि ६५९

३२-मुवत्णजापूर (अ.जा.) वपंपळे, श्ी. हरीष मारटोतीआपपा भारतीय जनता पषि ४००

(६) वावशम वजलहा

३३-ररसटोड झनक, श्ी. अवमत सुभाषराि भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस २११

३४-िाशीम (अ.जा.) मवलक, श्ी. लखन सहदेि भारतीय जनता पषि ४८२

३५-करंजा पा्णी, श्ी. राजेंद्र सुखानंद भारतीय जनता पषि ३३५

(७) अमराव्ती वजलहा

३६-धामनराि रेलिे अडसड, श्ी. प्रताप अरुणभाऊ भारतीय जनता पषि ११

३७-बडनेरा राणा, श्ी. रवि रंराधरराि अपषि ५३९

३८-अमरािती खटोडके, श्ीमती सुलभा संजय भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस १२६
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(३)
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(४)

३९-तीिसा ठाकूर (सटोनािणे), ॲड. यशटोमती 
िंद्रकांत

भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस २२७

४०-दया्णपूर (अ.जा.) िानखडे, श्ी. बळिंत बसिंत भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस ५७९

४१-मेळघा् (अ.ज.) प्ेल, श्ी. राजकुमार दयाराम प्रहार जनशकती पषि ३१०

४२-अिलपूर कडू, श्ी. बचिू ऊफ्क ओमप्रकाश 
बाबाराि

प्रहार जनशकती पषि ६३

४३-मटोशणी भुयार, श्ी. देिेंद्र महादेिराि सिावभमानी पषि ४५९

(८) वधा्य वजलहा

४४-आिणी केिे, श्ी. दादाराि यादिरािजी भारतीय जनता पषि ९५

४५-देिळी कांबळे, श्ी. रणजीत प्रतापराि भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस ७१

४६-वहंरणघा् कुणािार, श्ी. समीर त्ंबकराि भारतीय जनता पषि ८८

४७-िधा्ण भटोयर, डॉ. पंकज राजेश भारतीय जनता पषि ४७०

(९) नागपूर वजलहा

४८-का्टोल देशमुख, श्ी. अवनल िसंतराि राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि २६३

४९-सािनेर केदार, श्ी. सुनील छरिपाल भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस ९७

५०-वहंरणा मेघे, श्ी. समीर दत्तारिय भारतीय जनता पषि ५०६

५१-उमरेड (अ.जा.) पारिे, श्ी. राजू देिना् भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस ३९६

५२-नारपूर दवषिण-पकशिम फडणिीस, श्ी. देिेंद्र रंराधरराि भारतीय जनता पषि ४०७

५३-नारपूर दवषिण मते, श्ी. मटोहन रटोपाळराि भारतीय जनता पषि ४७७

५४-नारपूर पूि्ण खटोपडे, श्ी. ककृष्णा पंिमजी भारतीय जनता पषि १२८

५५-नारपूर मधय कुंभारे, श्ी. विकास शंकरराि भारतीय जनता पषि ९०

५६-नारपूर पकशिम ठाकरे, श्ी. विकास पांडुरंर भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस २२२

५७-नारपूर उत्तर 
(अ.जा.)

राऊत, डॉ. वनतीन कावशना् भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस ५२२

५८-कामठी सािरकर, श्ी. ्ेकिंद श्ािण भारतीय जनता पषि ६५७

५९-राम्ेक जैसिाल, ॲङ आवशष नंदवकशटोर अपषि २०५
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(२)

पषि
(३)

पृष्ठ
(४)

(१०) भांडारा वजलहा

६०-तुमसर कारेमटोरे, श्ी. राजू मावणकराि राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि ७५

६१-भंडारा (अ.जा.) भोंडेकर, श्ी. नरेंद्र भटोजराज अपषि ४६८

६२-साकटोली प्टोले, श्ी. नानाभाऊ फालरुनराि भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस ३१२

(११) गोंवद्ा वजलहा

६३-अजु्णनी मटोरराि 
(अ.जा.)

िंवद्रकापुरे, श्ी. मनटोहर रटोिध्णन राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि १६२

६४-वतरटोडा रहांरडाले, श्ी. विजय भरतलाल  भारतीय जनता पषि ५२०

६५-रोंवदया अग्िाल, श्ी. विनटोद संतटोष अपषि ९

६६-आमराि (अ.ज.) कटोरटो्े, श्ी. सहसराम मारटोती भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस ११७

(१२) गडवचरोली वजलहा६८२

६७-आरमटोरी (अ.ज.) रजबे, श्ी. ककृष्णा दामाजी भारतीय जनता पषि १३२

६८-रडविरटोली (अ.ज.) हटोळी, डॉ. देिराि मादरुजी भारतीय जनता पषि ६८२

६९-अहेरी (अ.ज.) आरिाम, श्ी. धम्णरािबाबा भरिंतराि राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि २२

(१३) चांद्रपूर वजलहा

७०-राजूरा धटो्े, श्ी. सुभाष रामिंद्रराि भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस २८७

७१-िंद्रपूर (अ.जा.) जटोररेिार, श्ी. वकशटोर रजानन अपषि २०९

७२-बललारपूर मुनरं्ीिार, श्ी. सुधीर सकचिदानंद भारतीय जनता पषि ५००

७३-रिमहपूरी िडेट्ीिार, श्ी. विजय नामदेिराि भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस ५६८

७४-विमूर भांरवडया, श्ी. वकतणीकुमार ऊफ्क बं्ी 
वजतेश

भारतीय जनता पषि ४४६

७५-िरटोरा धानटोरकर, श्ीमती प्रवतभा सूरेश भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस २८३

(१४) ्व्तमाळ वजलहा

७६-िणी बटोदकुरिार, श्ी. संवजिरेड्ी बापुराि भारतीय जनता पषि ४३८

७७-राळेराि (अ.ज.) उईके, प्रा. अशटोक रामाजी भारतीय जनता पषि ४४

७८-यितमाळ येरािार, श्ी. मदन मधुकरराि भारतीय जनता पषि ५१७
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(३)

पृष्ठ
(४)

७९-वदग्स राठटोड, श्ी. संजय दुवलिंद वशिसेना ५३६

८०-अणणी (अ.ज.) धुिवे, डॉ. संवदप़ प्रभाकर भारतीय जनता पषि २८५

८१-पुसद नाईक, श्ी. इंद्रनील मनटोहर राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि २९१

८२-उमरखेड (अ.जा.) ससाणे, श्ी. नामदेि जयराम भारतीय जनता पषि ६३६

(१५) नाांदेड वजलहा

८३-वकनि् केराम, श्ी. भीमराि रामजी भारतीय जनता पषि १००

८४-हदराि पिार, श्ी. माधिराि वनिृत्तीराि भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस ३२४

८५-भटोकर िवहाण, श्ी. अशटोकराि शंकरराि भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस १६४

८६-नांदेड उत्तर कलयाणकर, श्ी. बालाजी देविदासराि वशिसेना ५९

८७-नांदेड दवषिण हंबडडे, श्ी. मटोहनराि मारटोतराि भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस ६७७

८८-लटोहा वशंदे, श्ी. शयामसुंदर दरडुजी शेतकरी कामरार पषि ६०९

८९-नायराि पिार, श्ी. राजेश संभाजीराि भारतीय जनता पषि ३२६

९०-देरलूर (अ.जा.) अंतापुरकर श्ी. वजतेश रािसाहेब भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस १३

९१-मुखेड राठटोड, डॉ. तुषार रटोविंद भारतीय जनता पषि ५३४

(१६) वहांगोली वजलहा

९२-बासमत निघरे, श्ी. िंद्रकांत ऊफ्क राजूभैयया 
रमाकांत

राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि २८९

९३-कळमनूरी बांरर, श्ी. संतटोष लक्मणराि वशिसेना ४२९

९४-वहंरटोली मु्कुळे, श्ी. तानाजी सखारामजी भारतीय जनता पषि ४९३

(१७) परभिी वजलहा

९५-वजंतूर साकटोरे-बटोडणीकर, श्ीमती मेघना वदपक भारतीय जनता पषि ६३८

९६-परभणी पा्ील, डॉ. राहुल िेदप्रकाश वशिसेना ३८३

९७-रंराखेड रुट्े, श्ी. रतनाकर मावणकराि राष्ट्रीय समाज पषि १५३

९८-पा्री िरपुडकर, श्ी. सुरेश अंबादासराि भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस ५७३
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(१८) जालना वजलहा

९९-परतूर लटोणीकर-यादि, श्ी. बबनराि दत्तारिय भारतीय जनता पषि ५१५

१००-घनसािंरी ्टोपे, श्ी. राजेश भैयया अंकुशराि राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि २१७

१०१-जालना रटोरंट्ाल, श्ी. कैलास वकसनराि भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस १५८

१०२-बदनापूर (अ.जा.) कुिे, श्ी. नारायण वतलकिंद भारतीय जनता पषि ८२

१०३-भटोकरदन दानिे, श्ी. संतटोष रािसाहेब भारतीय जनता पषि २६१

(१९) औरांगाबाद वजलहा

१०४-वसललटोड सत्तार, श्ी. अबदुल नबी वशिसेना ६२८

१०५-कननड राजपूत, श्ी. उदयवसंह सरदारवसंह वशिसेना ५३०

१०६-फुलंरिी बारडे, श्ी. हररभाऊ वकसनराि भारतीय जनता पषि ४२६

१०७-औरंराबाद मधय जैसिाल, श्ी. प्रवदप वशिनारायण वशिसेना २०७

१०८-औरंराबाद पकशिम 
(अ.जा.)

वशरसा्, श्ी. संजय पांडुरंर वशिसेना ६१५

१०९-औरंराबाद पूि्ण सािे, श्ी. अतुल मटोरेशिर भारतीय जनता पषि ६६१

११०-पैठण भुमरे, श्ी. संवदपानराि आसाराम वशिसेना ४५७

१११-रंरापूर बंब, श्ी. प्रशांत बनसीलाल भारतीय जनता पषि ४२४

११२-िैजापूर बटोरनारे, श्ी. रमेश नानासाहेब वशिसेना ४४०

(२०) नावशक वजलहा

११३-नांदराि कांदे, श्ी. सुहास वदारकाना् वशिसेना ६६

११४-मालेराि मधय खवलक,मुफती मटोहममद इसमाईल अबदुल अवखल भारतीय 
मजवलस - ए - इत्तेहादूल 
मुकसलमीन

१२१

११५-मालेराि बाह् भुसे, श्ी. दादाजी दरडु वशिसेना ४६३

११६-बारलाण (अ.ज.) बटोरसे, श्ी. वदलीप मंरळू भारतीय जनता पषि ४४२

११७-कळिण (अ.ज.) पिार, श्ी. वनतीन अजु्णन राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि ३२२

११८-िांदिड आहेर, डॉ. राहुल दौलतराि भारतीय जनता पषि ४२



 १४ िी महाराष्ट्र विधानसभा सदसयांिा संवषिपत जीिन पररिय 707

मतदारसंघ क्रमांक ि 
नाि
(१)

वनिा्णवित सदसयांिे नाि
(२)

पषि
(३)

पृष्ठ
(४)

११९-येिला भुजबळ, श्ी. छरन िंद्रकांत राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि ४५४

१२०-वसननर कटोका्े, ॲड. मावणकराि वशिाजीराि राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि १०८

१२१-वनफाड बनकर, श्ी. वदलीपराि शंकरराि राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि ४१७

१२२वदंडटोरी (अ.ज.) वझरिाळ, श्ी. नरहरी वसताराम राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि ३

१२३-नावशक पूि्ण वढकले, ॲङ राहूल उत्तमराि भारतीय जनता पषि २३८

१२४-नावशक मधय फरांदे, श्ीमती देियानी सुहास भारतीय जनता पषि ४११

१२५-नावशक पकशिम वहरे, श्ीमती सीमा महेश भारतीय जनता पषि ६७९

१२६-देिळाली (अ.जा.) अावहरे, श्ीमती सरटोज बाबुलाल राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि ४०

१२७-इरतपूरी (अ.ज.) खटोसकर, श्ी. वहरामण वभका भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस १३०

(२१) पालघर वजलहा

१२८-डहाणू (अ.ज.) वनकटोले, श्ी. विनटोद वभिा मा.क.प. ३०६

१२९-विक्रमरड (अ.ज.) भुसारा, श्ी. सुवनल िंद्रकांत राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि ४६१

१३०-पालघर (अ.ज.) िनरा, श्ी. श्ीवनिास विंतामण वशिसेना ५७१

१३१-बटोईसर (अ.ज.) पा्ील, श्ी. राजेश रघुना्  बहुजन विकास आघाडी ३८०

१३२-नालासटोपारा ठाकूर, श्ी. वषितीज वहतेंद्र बहुजन विकास आघाडी २३५

१३३-िसई ठाकूर, श्ी. वहतेंद्र विष्णू बहुजन विकास आघाडी २३२

(२२) ठािे वजलहा

१३४-वभंिडी ग्ामीण 
(अ.ज.)

मटोरे, श्ी. शांताराम तुकाराम वशिसेना ५०८

१३५-शहापूर (अ.ज.) दरटोडा, श्ी. दौलत  वभका राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि २५७

१३६-वभंिडी पकशिम िौघुले, श्ी. महेश प्रभाकर भारतीय जनता पषि १७७

१३७-वभंिडी पूि्ण शेख, रईस कासम समाजिादी पषि ६२१

१३८-कलयाण पकशिम भटोईर, श्ी. विशिना् आतमाराम वशिसेना ४६६

१३९-मुरबाड क्टोरे, श्ी. वकसन शंकर भारतीय जनता पषि ५५

१४०-अंबरना् 
(अ.जा.)

वकणीकर, डॉ. बालाजी प्रलहाद वशिसेना ८०
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(४)

१४१-उलहासनरर आयलानी, श्ी. कुमार उत्तमिंद भारतीय जनता पषि २७

१४२-कलयाण पूि्ण रायकिाड, श्ी. रणपत काळू भारतीय जनता पषि १४०

१४३-डोंवबिली िवहाण, श्ी. रविंद्र दत्तारिय भारतीय जनता पषि १७५

१४४-कलयाण ग्ामीण पा्ील, श्ी. प्रमटोद (राजू) रतन महाराष्ट्र निवनमा्णण सेना ३६३

१४५-वमरा-भाईंदर जैन, श्ीमती रीता भरत अपषि २०३

१४६-ओिळा-मावजिडा सरनाईक, श्ी. प्रताप बाबूराि वशिसेना ६३१

१४७-कटोपरी-पािपाखाडी वशंदे, श्ी. एकना् संभाजी वशिसेना ५९८

१४८-ठाणे केळकर, श्ी. संजय मुकुंद भारतीय जनता पषि १०५

१४९-मुंरिा-कळिा आवहाड, श्ी. वजतेंद्र सतीश राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि ३६

१५०-ऐरटोली नाईक, श्ी. रणेश रामिंद्र भारतीय जनता पषि २९३

१५१-बेलापूर महारिे, श्ीमती मंदा विजय भारतीय जनता पषि ५१२

(२३) मुांबई उपनगर वजलहा

१५२-बटोररिली राणे, श्ी. सुवनल दत्तारिय भारतीय जनता पषि ५४४

१५३-दवहसर िौधरी, श्ीमती मवनषा अशटोक भारतीय जनता पषि १८३

१५४-माराठाणे सुिवे, श्ी. प्रकाश राजाराम वशिसेना ६६८

१५५-मुलूंड कटो्ेिा, श्ी. वमवहर िंद्रकांत भारतीय जनता पषि ११०

१५६-विक्रटोळी राऊत, श्ी. सुवनल राजाराम वशिसेना ५२८

१५७-भांडूप पकशिम कटोररािकर, श्ी. रमेश रजानन वशिसेना ११२

१५८-जटोरेशिरी पूि्ण िायकर, श्ी. रविंद्र दत्ताराम वशिसेना ५८१

१५९-वदंडटोशी प्रभू, श्ी. सुवनल िामन वशिसेना ४०५

१६०-कांवदिली भातखळकर, श्ी. अतूल दत्तारिय भारतीय जनता पषि ४४९

१६१-िारकटोप सारर, श्ी. यटोरेश अमृतलाल भारतीय जनता पषि ६४०

१६२-मालाड पकशिम शेख, श्ी. असलम रमजानअली  भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस ६१९

१६३-रटोरेराि ठाकूर, श्ीमती विद्या जयप्रकाश  भारतीय जनता पषि २३०

१६४-िसमोिा़ लवहेकर, डॉ. भारती हेमंत भारतीय जनता पषि ५५८
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(४)

१६५-अंधेरी पकशिम सा्म, श्ी. अवमत भासकर भारतीय जनता पषि ६४२

१६६-अंधेरी पूि्ण ल्के, श्ी. रमेश कोंवडराम वशिसेना ५५४

१६७-विले-पालवे अळिणी, श्ी. परार मधुसुदन भारतीय जनता पषि १५

१६८-िांवदिली लांडे, श्ी. वदलीप भाऊसाहेब वशिसेना ५६३

१६९-घा्कटोपर पकशिम कदम, श्ी. राम वशिाजी भारतीय जनता पषि ५०

१७०-घा्कटोपर पूि्ण शाह, श्ी. परार वकशटोरिंद भारतीय जनता पषि ५९१

१७१-मानखूद्ण-
वशिाजीनरर

आझमी, श्ी. अबू आवसम समाजिादी पा्णी १९

१७२-अणुशकती नरर मवलक, श्ी. निाब मटोहममद इसलाम राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि ४७९

१७३-िेंबूर फातफकेकर, श्ी. प्रकाश िैकुंठ वशिसेना ४१३

१७४-कुला्ण (अ.जा.) कुडाळकर, श्ी. मंरेश अनंत वशिसेना ८६

१७५-कवलना पटोतनीस, श्ी. संजय रटोविंद वशिसेना ४०२

१७६-िांद्रे पूि्ण वसवद्दकी, वझशान वझयाऊद्दीन भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस ६६६

१७७-िांद्रे पकशिम शेलार, ॲड. आवशष बाबाजी भारतीय जनता पषि ६२३

(२४) मुांबई शहर वजलहा

१७८-धारािी (अ.जा.) रायकिाड, श्ीमती िषा्ण  एकना् भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस १४३

१७९-सायन-कटोळीिाडा सेलिन, कॅप्न आर. तवमल भारतीय जनता पषि ६७०

१८०-िडाळा कटोळिंबकर, श्ी. कावलदास नीळकंठ भारतीय जनता पषि ११९

१८१-मावहम सरिणकर, श्ी. सदानंद शंकर वशिसेना ६३४

१८२-िरळी ठाकरे, श्ी. आवदतय उधदि वशिसेना २२०

१८३-वशिडी िौधरी, श्ी. अजय विनायक वशिसेना १८१

१८४-भायखळा जाधि, श्ीमती यावमनी यशिंत वशिसेना २०१

१८५-मलबार वहल लटोढा, श्ी. मंरलप्रभात रुमानमल भारतीय जनता पषि ५६५

१८६-मुंबादेिी प्ेल, श्ी. अवमन अमीरअली भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस ३०८

१८७-कुलाबा नािवेकर, श्ी. राहूल सुरेश भारतीय जनता पषि ३०२
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(३)
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(४)

(२५) रा्गड वजलहा

१८८-पनिेल ठाकूर, श्ी. प्रशांत रामशेठ भारतीय जनता पषि २२४

१८९-कज्णत ्टोरिे, श्ी. महेंद्र सदावशि वशिसेना २५१

१९०-उरण बालदी, श्ी. महेश अपषि ४३४

१९१-पेण पा्ील, श्ी. रविद्र दरडू भारतीय जनता पषि ३७३

१९२-अवलबार दळिी, श्ी. महेंद्र हरी वशिसेना २५९

१९३-श्ीिध्णन त्करे, कुमारी आवदती सुवनल राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि २४०

१९४-महाड रटोरािले, श्ी. भरतशेठ मारुती वशिसेना १५६

(२६) पुिे वजलहा

१९५-जुननर बेनके, श्ी. अतुल िललभ राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि ४३६

१९६-आंबेराि िळसे-पा्ील, श्ी. वदलीप दत्तारिय राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि ५७५

१९७-खेड-आळिंदी मटोवहते-पा्ील, श्ी. वदलीप दत्तारिय राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि ५१०

१९८-वशरुर पिार, अॅड. अशटोक रािसाहेब राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि ३२०

१९९-दौंड कुल, ॲड. राहुल सुभाषराि भारतीय जनता पषि ९२

२००-इंदापूर भरणे, श्ी. दत्तारिय विठटोबा राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि ४४४

२०१-बारामती पिार, श्ी. अवजत अनंतराि राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि ३१५

२०२-पुरंदर जरताप, श्ी. संजय िंदुकाका भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस १९४

२०३-भटोर ्टोप्े, श्ी. संग्ाम अनंतराि भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस २४८

२०४-मािळ शेळके, श्ी. सुवनल शंकरराि राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि ६२६

२०५-विंििड जरताप, श्ी. लक्मण पांडुरंर भारतीय जनता पषि १८९

२०६-वपंपरी (अ.जा.) बनसटोडे, श्ी. अणणा दादू राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि ४२०

२०७-भटोसरी लांडरे, श्ी. महेश (दादा) वकसन भारतीय जनता पषि ५६१

२०८-िडराि शेरी व्िंररे, श्ी. सुवनल विजय राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि २१३

२०९-वशिाजीनरर वशरटोळे, श्ी. वसधदा््ण अवनल भारतीय जनता पषि ६१७

२१०-कटो्रुड पा्ील, श्ी. िंद्रकांत (दादा) बचिू भारतीय जनता पषि ३५०
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(४)

२११-खडकिासला तापकीर, श्ी. वभमराि धोंवडबा भारतीय जनता पषि २४४

२१२-पि्णती वमसाळ, श्ीमती माधुरी सतीश भारतीय जनता पषि ४९१

२१३-हडपसर तुपे (पा्ील), श्ी. िेतन विठ्ठल राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि २४६

२१४-पुणे-कॅन्टोनमें् 
(अ.जा.)

कांबळे, श्ी. सुवनल ज्ानदेि भारतीय जनता पषि ७३

२१५-कसबापेठ व्ळक, श्ीमती मुकता शैलेश भारतीय जनता पषि २१५

(२७) अहमदनगर वजलहा

२१६-अकटोले (अ.ज.) लहाम्े, डॉ. वकरण यमाजी राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि ५५६

२१७-संरमनेर ्टोरात, श्ी. विजय ऊफ्क बाळासाहेब 
भाऊसाहेब 

भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस २५३

२१८-वशडणी विखे-पा्ील, श्ी. राधाककृष्ण एकना्राि भारतीय जनता पषि ५८४

२१९-कटोपरराि काळे, श्ी. आशुतटोष अशटोकराि राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि ७७

२२०-श्ीरामपूर (अ.जा.) कानडे, श्ी. लहु ना्ा भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस ६८

२२१-नेिासा रडाख श्ी. शंकरराि यशिंतराि क्रांतीकारी शेतकरी पषि १३४

२२२-शेिराि राजळे, श्ीमती मटोवनका राजीि भारतीय जनता पषि ५३२

२२३-राहुरी तनपुरे, श्ी. प्राजकत प्रसादराि राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि २४२

२२४-पारनेर लंके, श्ी. वनलेश ज्ानदेि राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि ५५२

२२५-अहमदनरर शहर जरताप, श्ी. संग्ाम अरुणकाका राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि १९२

२२६-श्ीरोंदा पािपुते, श्ी. बबनराि वभकाजी भारतीय जनता पषि ३३२

२२७-कज्णत जामखेड पिार, श्ी. रटोवहत राजेंद्र राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि ३२८

(२८) बीड वजलहा

२२८-रेिराई पिार, श्ी. लक्मण माधिराि भारतीय जनता पषि ३३०

२२९-माजलराि सटोळिंके, श्ी. प्रकाश सुंदरराि राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि ६७४

२३०-बीड वषिरसारर, श्ी. संवदप रविंद्र राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि ६८४

२३१-आष््ी आजबे, श्ी.बाळासाहेब भाऊसाहेब राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि १७

२३२-केज (अ.जा.) मुंदडा,  श्ीमती नवमता अषिय भारतीय जनता पषि ४९८
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२३३-परळी मुंडे, श्ी. धनंजय पंवडतराि राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि ४९५

(२९) ला्तूर वजलहा

२३४-लातूर ग्ामीण देशमुख, श्ी. वधरज विलासराि भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस २६९

२३५-लातूर शहर देशमुख, श्ी. अवमत विलासराि भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस २६६

२३६-अहमदपूर पा्ील, श्ी. बाबासाहेब मटोहनराि राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि ३६५

२३७-उदरीर (अ.जा.) बनसटोडे, श्ी. संजय बाबुराि राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि ४२२

२३८-वनलंरा वनलंरेकर-पा्ील, श्ी. संभाजीराि 
वदलीपराि

भारतीय जनता पषि ३८८

२३९-औसा पिार, श्ी. अवभमनयु दत्तारिय भारतीय जनता पषि ३१८

(३०) उसमानाबाद वजलहा

२४०-उमररा (अ.जा.) िौरुले, श्ी. ज्ानराज धोंवडराम वशिसेना १७९

२४१-तुळजापूर पा्ील, श्ी. जरवजतवसंर राणा पद् मवसंह भारतीय जनता पषि ३५५

२४२-उसमानाबाद पा्ील (घाडरे), श्ी. कैलास 
बाळासाहेब

वशिसेना ३४३

२४३-परांडा सािंत, डॉ. तानाजी जयिंत वशिसेना ६५२

(३१) सोलापूर वजलहा

२४४-करमाळा वशंदे, श्ी. संजयमामा विठ्ठलराि अपषि ६१२

२४५-माढा वशंदे, श्ी. बबनराि विठ्ठलराि राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि ६०४

२४६-बाशणी राऊत, श्ी. राजेंद्र विठ्ठल अपषि ५२६

२४७-मटोहटोळ (अ.जा.) माने, श्ी. यशिंत विठ्ठल राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि ४८९

२४८-सटोलापूर शहर उत्तर देशमुख, श्ी. विजयकुमार वसद्रामपपा भारतीय जनता पषि २७३

२४९-सटोलापूर शहर मधय वशंदे, कुमारी प्रवणती सुशीलकुमार भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस ६०१

२५०-अककलकटो् कलयाण-शेट्ी, श्ी. सविन पंिपपा भारतीय जनता पषि ६१

२५१-सटोलापूर दवषिण देशमुख, श्ी. सुभाष सुरेशिंद्र भारतीय जनता पषि २७६

२५२-पंढरपूर आिताडे, श्ी.समाधान महादेि भारतीय जनता पषि २९

२५३-सांरटोला पा्ील, श्ी. शहाजीबापू राजाराम वशिसेना ३८६
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(४)

२५४-माळवशरस 
(अ.जा.)

सातपुते, श्ी. राम विठ्ठल भारतीय जनता पषि ६४४

(३२) सा्तारा वजलहा

२५५-फल्ण (अ.जा.) िवहाण, श्ी. वदपक प्रलहाद राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि १६८

२५६-िाई जाधि, श्ी. मकरंद लक्मणराि राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि १९९

२५७-कटोरेराि वशंदे, श्ी. महेश संभाजीराजे वशिसेना ६०७

२५८-माण रटोरे, श्ी. जयकुमार भरिानराि भारतीय जनता पषि १६०

२५९-कराड उत्तर पा्ील, श्ी. शामराि ऊफ्क बाळासाहेब 
पांडुरंर 

राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि ३६८

२६०-कराड दवषिण िवहाण, श्ी. पृरिीराज दाजीसाहेब भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस १७०

२६१-पा्ण देसाई, श्ी. शंभूराज वशिाजीराि वशिसेना २८०

२६२-सातारा भटोसले, श्ी. वशिेंद्रवसंहराजे 
अभयवसंहराजे 

भारतीय जनता पषि ४७२

(३३) रतनावगरी वजलहा

२६३-दापटोली कदम, श्ी. यटोरेशदादा रामदास वशिसेना ४८

२६४-रुहारर जाधि, श्ी. भासकर भाऊराि वशिसेना १९६

२६५-विपळूण वनकम, श्ी. शेखर रटोविंदराि राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि ३०४

२६६-रतनावररी सामंत, श्ी. उदय रविंद्र वशिसेना ६४६

२६७-राजापूर साळिी, श्ी. राजन प्रभाकर वशिसेना ६६३

(३४) वसांधुदुग्य वजलहा

२६८-कणकिली राणे, श्ी. वनतेश नारायण भारतीय जनता पषि ५४२

२६९-कुडाळ नाईक, श्ी. िैभि विजय वशिसेना २९८

२७०- सांितिाडी केसरकर, श्ी. वदपक िसंतराि वशिसेना १०२

(३५) कोलहापूर वजलहा

२७१-िंदरड पा्ील, श्ी. राजेश नरवसंरराि राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि ३७८

२७२-राधानररी आवब्कर, श्ी. प्रकाश आनंदराि वशिसेना २५
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(४)

२७३-कारल मुश्ीफ, श्ी. हसन वमयालाल राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि ५०३

२७४-कटोलहापूर दवषिण पाव्ल, श्ी. ऋतुराज संजय भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस ३७१

२७५-करिीर श्ी.पी.एन. पा्ील (सडटोलीकर), भारतीय राष्ट्रीय काँग्ेस ३६१

२७६-कटोलहापूर उत्तर ररकत

२७७-शाहूिाडी कटोरे (सािकर), श्ी. विनय विलासराि जनसुराजय शकती ११४

२७८-हातकणंरले 
(अ.जा.)
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१८६

७७ जरताप, श्ी. लक्मण पांडुरंर २०५-विंििड भारतीय जनता पषि १८९

७८ जरताप, श्ी. संग्ाम 
अरुणकाका 
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शहर

राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि १९२

७९ जरताप, श्ी. संजय िंदुकाका २०२-पुरंदर भारतीय राष्ट्रीय 
काँग्ेस

१९४

८० जाधि, श्ी. भासकर भाऊराि २६४-रुहारर वशिसेना १९६

८१ जाधि - पा्ील श्ी. मकरंद 
लक्मणराि

२५६-िाई राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि १९९

८२ जाधि, श्ीमती यावमनी 
यशिंत

१८४-भायखळा वशिसेना २०१

८३ जैन, श्ीमती रीता भरत १४५-वमरा भाईंदर अपषि २०३
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८९ व्िंररे, श्ी. सुवनल विजय २०८-िडराि शेरी राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि २१३
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सुवनल

१९३-श्ीिध्णन राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि २४०

१०१ तनपुरे, श्ी. प्राजकत प्रसादराि २२३-राहुरी राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि २४२
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११२ देशमुख, श्ी. धीरज 
विलासराि

२३४-लातूर ग्ामीण भारतीय राष्ट्रीय 
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२६९
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११६ देसाई, श्ी. शंभूराज 
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७५-िरटोरा भारतीय राष्ट्रीय 
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२८३

११८ धुिवे, श्ी. संदीप प्रभाकर ८०-अणणी (अ.ज.) भारतीय जनता पषि २८५
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राजूभैयया रमाकांत

९२-बसमत राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि २८९

१२१ नाईक, श्ी. इंद्रनील मनटोहर ८१-पुसद राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि २९१

१२२ नाईक, श्ी. रणेश रामिंद्र १५०-ऐरटोली भारतीय जनता पषि २९३

१२३ नाईक, श्ी. मानवसंरराि 
फत्तेवसंर

२८४-वशराळा राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि २९६

१२४ नाईक, श्ी. िैभि विजय २६९-कुडाळ वशिसेना २९८

१२५ नाईक, श्ी. वशररषकुमार 
सुरुपवसंर 

४-निापूर (अ.ज.) भारतीय राष्ट्रीय 
काँग्ेस

३००

१२६ नािवेकर, श्ी. राहूल सुरेश १८७-कुलाबा भारतीय जनता पषि ३०२

१२७ वनकम, श्ी. शेखर रटोविंदराि २६५-विपळूण राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि ३०४

१२८ वनकटोले, श्ी. विनटोद वभिा १२८- डहाणू  (अ.ज) भारतीय कमयुवनस् 
पषि (माकस्णिादी)   

३०६

१२९ प्ेल, श्ी. अवमन अमीरअली १८६-मुंबादेिी भारतीय राष्ट्रीय 
काँग्ेस

३०८

१३० प्ेल, श्ी. राजकुमार दयाराम ४१-मेळघा् (अ.ज.) प्रहार जनशकती पषि ३१०

१३१ प्टोले, श्ी. नाना फालरुनराि ६२-साकटोली भारतीय राष्ट्रीय 
काँग्ेस

३१२

१३२ पिार, श्ी. अवजत अनंतराि २०१-बारामती राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि ३१५

१३३ पिार, श्ी. अवभमनयु दत्तारिय २३९-औसा भारतीय जनता पषि ३१८

१३४ पिार, अॅड. अशटोक 
रािसाहेब

१९८-वशरुर राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि ३२०

१३५ पिार, श्ी. वनतीन अजु्णन ११७-कळिण (अ.ज.) राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि ३२२

१३६ पिार, श्ी. माधिराि 
वनिृत्तीराि

८४-हदराि भारतीय राष्ट्रीय 
काँग्ेस

३२४

१३७ पिार, श्ी. राजेश संभाजीराि ८९-नायराि भारतीय जनता पषि ३२६
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१३९ पिार, श्ी. लक्मण माधिराि २२८-रेिराई भारतीय जनता पषि ३३०

१४० पािपुते, श्ी. बबनराि 
वभकाजी

२२६-श्ीरोंदा भारतीय जनता पषि ३३२

१४१ पा्णी, श्ी. राजेंद्र सुखानंद ३५-कारंजा भारतीय जनता पषि ३३५

१४२ पा्ील, श्ी. अवनल भाईदास १५-अमळनेर राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि ३३७

१४३ पा्ील, श्ी. वकशटोर (अपपा) 
धनवसंर

१८-पािटोरा वशिसेना ३३९

१४४ पा्ील, श्ी. कुणाल (बाबा) 
रटोवहदास 

६-धुळे - ग्ामीण भारतीय राष्ट्रीय 
काँग्ेस

३४१

१४५ पा्ील (घाडरे), श्ी. 
कैलास बाळासाहेब

२४२-उसमानाबाद वशिसेना ३४३

१४६ पा्ील, श्ी. रुलाबराि 
रघुना् 

१४-जळराि - 
ग्ामीण

वशिसेना ३४५

१४७ पा्ील, श्ी. िंद्रकांत(भाऊ) 
वनंबाजी

२०-मुकताईनरर अपषि ३४८

१४८ पा्ील, श्ी. िंद्रकांत (दादा) 
बचिु

२१०-कटो्रुड भारतीय जनता पषि ३५०

१४९ पा्ील, श्ी. विमणराि 
रुपिंद

१६-एरंडटोल वशिसेना ३५२

१५० पा्ील, श्ी. जरवजतवसंर 
राणा पद् मवसंह 

२४१-तुळजापुर भारतीय जनता पषि ३५५

१५१ पा्ील, श्ी. जयंत राजाराम २८३-इसलामपूर राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि ३५८
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३६३

१५४ पा्ील, श्ी. बाबासाहेब 
मटोहनराि

२३६-अहमदपुर राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि ३६५
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नरवसंरराि
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आघाडी
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१६२ पा्ील, अँड. शहाजीबापू 
राजाराम

२५३-सांरटोला वशिसेना ३८६

१६३ पा्ील-वनलंरेकर, श्ी. 
संभाजीराि वदलीपराि

२३८-वनलंरा भारतीय जनता पषि ३८८

१६४ पा्ील, श्ीमती सुमनताई 
रािसाहेब (आबा) 
आर.आर. 

२८७ -तासराि-
किठेमहांकाळ

राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि ३९०

१६५ पाडिी, ॲड. के. सी. १-अककलकुिा (अ.ज.) भारतीय राष्ट्रीय 
काँग्ेस

३९२

१६६ पाडिी, श्ी. राजेश उदेवसंर २-शहादा (अ.ज.) भारतीय जनता पषि ३९४

१६७ पारिे, श्ी. राजु देिना् ५१-उमरेड (अ.जा.) भारतीय राष्ट्रीय 
काँग्ेस

३९६

१६८ पािरा, श्ी. काशीराम िेिान ९-वशरपूर (अ.ज.) भारतीय जनता पषि ३९८

१६९ वपंपळे, श्ी. हरीष मारटोती 
आपपा 

३२-मुतणीजापूर (अ.जा.) भारतीय जनता पषि ४००

१७० पटोतनीस, श्ी. संजय रटोविंद १७५-कवलना वशिसेना ४०२



 १४ िी महाराष्ट्र विधानसभा सदसयांिा संवषिपत जीिन पररिय 725

अ.क्र.
(१)

सदसयांिे नाि
(२)

मतदारसंघ क्रमांक 
ि नाि
(३)

राखीि  
प्रिर्ण
(४)

पषि
(५)

पृष्ठ
(६)

१७१ प्रभू, श्ी. सुवनल िामन १५९-वदंडटोशी वशिसेना ४०५

१७२ फडणिीस, श्ी. देिेंद्र 
रंराधरराि 

५२-नारपूर दवषिण-
पकशिम

भारतीय जनता पषि ४०७

१७३ फरांदे, श्ीमती देियानी सुहास १२४-नावशक मधय भारतीय जनता पषि ४११

१७४ फातफकेकर, श्ी. प्रकाश िैकुंठ १७३-िेंबूर वशिसेना ४१३

१७५ फुंडकर, श्ी. आकाश पांडुरंर २६-खांमराि भारतीय जनता पषि ४१५

१७६ बनकर, श्ी. वदलीपराि 
शंकरराि

१२१-वनफाड राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि ४१७

१७७ बनसटोडे, श्ी. अणणा दादू २०६-वपंपरी (अ.जा.) राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि ४२०

१७८ बनसटोडे, श्ी. संजय बाबुराि २३७-उदरीर (अ.जा.) राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि ४२२

१७९ बंब, श्ी. प्रशांत बनसीलाल १११-रंरापूर भारतीय जनता पषि ४२४

१८० बारडे, श्ी. हररभाऊ 
वकसनराि 

१०६-फुलंरिी भारतीय जनता पषि ४२६

१८१ बांरर, श्ी. संतटोष लक्मणराि ९३-कळमनुरी वशिसेना ४२९

१८२ बाबर, श्ी. अवनल कलजेराि २८६-खानापूर- 
आ्पाडी

वशिसेना ४३१

१८३ बालदी, श्ी. महेश रतनलाल १९०-उरण अपषि ४३४

१८४ बेनके, श्ी. अतुल िललभ       १९५-जुननर राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि ४३६

१८५ बटोदकुरिार, श्ी. संवजिरेड्ी 
बापुराि 

७६-िणी भारतीय जनता पषि ४३८

१८६ बटोरनारे, श्ी. रमेश नानासाहेब ११२-िैजापुर वशिसेना ४४०

१८७ बटोरसे, श्ी. वदलीप मंरळू ११६-बारलाण (अ.ज.) भारतीय जनता पषि ४४२

१८८ भरणे, श्ी. दत्तारिय विठटोबा २००-इंदापूर राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि ४४४

१८९ भांरवडया, श्ी. वकतणीकुमार 
ऊफ्क बं्ी वमतेश

७४-विमूर भारतीय जनता पषि ४४६

१९० भातखळकर, श्ी. अतूल 
दत्तारिय

१६०-कांवदिली 
पकशिम

भारतीय जनता पषि ४४९



726 १४ िी महाराष्ट्र विधानसभा सदसयांिा संवषिपत जीिन पररिय

अ.क्र.
(१)

सदसयांिे नाि
(२)

मतदारसंघ क्रमांक 
ि नाि
(३)

राखीि  
प्रिर्ण
(४)

पषि
(५)

पृष्ठ
(६)

१९१ भारसाकळे, श्ी. प्रकाश 
रुणिंतराि 

२८-अकटो् भारतीय जनता पषि ४५२

१९२ भुजबळ, श्ी. छरन िंद्रकांत ११९-येिला राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि ४५४

१९३ भुमरे, श्ी. संवदपानराि 
आसाराम 

११०-पैठण वशिसेना ४५७

१९४ भुयार, श्ी. देिेंद्र महादेिराि ४३-मटोशणी सिाभीमानी पषि ४५९

१९५ भुसारा, श्ी. सुवनल िंद्रकांत १२९-विक्रमरड (अ.ज.) राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि ४६१

१९६ भुसे, श्ी. दादाजी दरडु ११५-मालेराि बाह् वशिसेना ४६३

१९७ भटोईर, श्ी. विशिना् 
आतमाराम

१३८-कलयाण 
पकशिम

वशिसेना ४६६

१९८ भोंडेकर, श्ी. नरेंद्र भटोजराज ६१-भंडारा (अ.जा.) अपषि ४६८

१९९ भटोयर, डॉ. पंकज राजेश ४७-िधा्ण भारतीय जनता पषि ४७०

२०० भटोसले, श्ीमंत वशिेंद्रवसंहराजे 
छ. अभयवसंहराजे 

२६२-सातारा भारतीय जनता पषि ४७२

२०१ भटोळे, श्ी. सुरेश दामु १३-जळराि - शहर भारतीय जनता पषि ४७५

२०२ मते, श्ी. मटोहन रटोपाळराि ५३-नारपूर दवषिण भारतीय जनता पषि ४७७

२०३ मवलक, श्ी. निाब मटोहममद 
इसलाम

१७२-अणुशकती नरर राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि ४७९

२०४ मवलक, श्ी. लखन सहदेि ३४-िाशीम (अ.जा.) भारतीय जनता पषि ४८२

२०५ महाजन, श्ी. वररीष दत्तारिय १९-जामनेर भारतीय जनता पषि ४८४

२०६ महाले, श्ीमती शिेता विद्याधर २३-विखली भारतीय जनता पषि ४८७

२०७ माने, श्ी. यशिंत विठ्ठल २४७-मटोहटोळ (अ.जा.) राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि ४८९

२०८ वमसाळ, श्ीमती माधुरी सतीश २१२-पि्णती भारतीय जनता पषि ४९१

२०९ मु्कुळे, श्ी. तानाजी 
सखारामजी 

९४-वहंरटोली भारतीय जनता पषि ४९३

२१० मुंडे, श्ी. धनंजय पंवडतराि २३३-परळी राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि ४९५

२११ मुंदडा, श्ीमती नवमता अषिय २३२-केज (अ.जा.) भारतीय जनता पषि ४९८



 १४ िी महाराष्ट्र विधानसभा सदसयांिा संवषिपत जीिन पररिय 727

अ.क्र.
(१)

सदसयांिे नाि
(२)

मतदारसंघ क्रमांक 
ि नाि
(३)

राखीि  
प्रिर्ण
(४)

पषि
(५)

पृष्ठ
(६)

२१२ मुनरं्ीिार, श्ी. सुधीर 
सकचिदानंद 

७२-बललारपूर भारतीय जनता पषि ५००

२१३ मुश्ीफ, श्ी. हसन वमयालाल २७३-कारल राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि ५०३

२१४ मेघे, श्ी. समीर दत्तारिय ५०-वहंरणा भारतीय जनता पषि ५०६

२१५ मटोरे, श्ी. शांताराम तुकाराम १३४-वभंिडी ग्ामीण (अ.ज.) वशिसेना ५०८

२१६ मटोवहते-पा्ील, श्ी. वदलीप 
दत्तारिय

१९७-खेड आळिंदी राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि ५१०

२१७ महारिे, श्ीमती मंदा विजय १५१-बेलापूर भारतीय जनता पषि ५१२

२१८ यादि-लटोणीकर, श्ी. 
बबनराि दत्तारिय 

९९-परतूर भारतीय जनता पषि ५१५

२१९ येरािार, श्ी. मदन मधुकरराि ७८-यितमाळ भारतीय जनता पषि ५१७

२२० रहांरडाले, श्ी. विजय 
भरतलाल  

६४-वतरटोरा भारतीय जनता पषि ५२०

२२१ राऊत, डॉ. वनतीन कावशना् ५७-नारपूर उत्तर (अ.जा.) भारतीय राष्ट्रीय 
काँग्ेस

५२२

२२२ राऊत, श्ी. राजेंद्र विठ्ठल २४६-बाशणी अपषि ५२६

२२३ राऊत, श्ी. सुवनल राजाराम १५६-विक्रटोळी वशिसेना ५२८

२२४ राजपूत, श्ी. उदयवसंह 
सरदारवसंह

१०५-कननड वशिसेना ५३०

२२५ राजळे, श्ीमती मटोवनका 
राजीि 

२२२-शेिराि भारतीय जनता पषि ५३२

२२६ राठटोड, डॉ. तुषार रटोविंद ९१-मुखेड भारतीय जनता पषि ५३४

२२७ राठटोड, श्ी. संजय दुवलिंद ७९-वदग्स वशिसेना ५३६

२२८ राणा, श्ी. रवि रंराधरराि ३७-बडनेरा अपषि ५३९

२२९ राणे, श्ी. वनतेश नारायण २६८-कणकिली भारतीय जनता पषि ५४२

२३० राणे, श्ी. सुवनल दत्तारिय १५२-बटोररिली भारतीय जनता पषि ५४४

२३१ रायमुलकर, डॉ. संजय 
भासकरराि 

२५-मेहकर (अ.जा.) वशिसेना ५४७



728 १४ िी महाराष्ट्र विधानसभा सदसयांिा संवषिपत जीिन पररिय

अ.क्र.
(१)

सदसयांिे नाि
(२)

मतदारसंघ क्रमांक 
ि नाि
(३)

राखीि  
प्रिर्ण
(४)

पषि
(५)

पृष्ठ
(६)

२३२ रािल, श्ी. जयकुमार 
वजतेंद्रवसंह 

८-वसंदखेडा भारतीय जनता पषि ५४९

२३३ लंके, श्ी. वनलेश ज्ानदेि २२४-पारनेर राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि ५५२

२३४ ल्के, श्ी. रमेश कोंवडराम १६६-अंधेरी पूि्ण वशिसेना ५५४

२३५ लहाम्े, डॉ. वकरण यमाजी २१६-अकटोले (अ.ज.) राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि ५५६

२३६ लवहेकर, डॉ. भारती हेमंत १६४-िसमोिा भारतीय जनता पषि ५५८

२३७ लांडरे, श्ी. महेश (दादा) 
वकसन 

२०७-भटोसरी भारतीय जनता पषि ५६१

२३८ लांडे, श्ी. वदलीप भाऊसाहेब १६८-िांवदिली वशिसेना ५६३

२३९ लटोढा, श्ी. मंरलप्रभात 
रुमानमल 

१८५-मलबार वहल भारतीय जनता पषि ५६५

२४० िडेट्ीिार, श्ी. विजय 
नामदेिराि 

७३-रिमहपूरी भारतीय राष्ट्रीय 
काँग्ेस

५६८

२४१ िनरा, श्ी. श्ीवनिास 
विंतामण

१३०-पालघर (अ.ज.) वशिसेना ५७१

२४२ िरपुडकर, श्ी. सुरेश 
अंबादासराि

९८-पा्री भारतीय राष्ट्रीय 
काँग्ेस

५७३

२४३ िळसे-पा्ील, श्ी. वदलीप 
दत्तारिय 

१९६-आंबेराि राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि ५७५

२४४ िानखेडे, श्ी. बळिंत 
बसिंत

४०-दया्णपूर (अ.जा.) भारतीय राष्ट्रीय 
काँग्ेस

५७९

२४५ िायकर, श्ी. रविंद्र दत्ताराम १५८-जटोरेशिरी पूि्ण वशिसेना ५८१

२४६ विखे-पा्ील, श्ी. राधाककृष्ण 
एकना्राि 

२१८-वशडणी भारतीय जनता पषि ५८४

२४७ शमा्ण, श्ी. रटोिध्णन 
मांवरलालजी 

३०-अकटोला पकशिम भारतीय जनता पषि ५८८

२४८ शाह, श्ी. परार १७०-घा्कटोपर पूि्ण भारतीय जनता पषि ५९१



 १४ िी महाराष्ट्र विधानसभा सदसयांिा संवषिपत जीिन पररिय 729

अ.क्र.
(१)

सदसयांिे नाि
(२)

मतदारसंघ क्रमांक 
ि नाि
(३)

राखीि  
प्रिर्ण
(४)

पषि
(५)

पृष्ठ
(६)

२४९ शाह, फारुक अनिर ७-धुळे शहर अवखल भारतीय 
मजवलस-ए-इते्तहादलू 
मुकसलमीन (एम.
आय.एम)

५९३

२५० वशंरणे, डॉ. राजेंद्र भासकरराि २४-वसंदखेड राजा राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि ५९५

२५१ वशंदे, श्ी. एकना् संभाजी १४७-कटोपरी-
पािपाखाडी

वशिसेना ५९८

२५२ वशंदे, कुमारी प्रवणती 
सुशीलकुमार

२४९-सटोलापूर शहर 
मधय

भारतीय राष्ट्रीय 
काँग्ेस

६०१

२५३ वशंदे,श्ी. बबनराि विठ्ठलराि २४५-माढा राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि ६०४

२५४ वशंदे, श्ी. महेश संभाजीराजे २५७-कटोरेराि वशिसेना ६०७

२५५ वशदे, श्ी. शयामसुंदर ८८-लटोहा शेतकरी कामरार पषि ६०९

२५६ वशंदे, श्ी. संजयमामा 
विठ्ठलराि

२४४-करमाळा अपषि ६१२

२५७ वशरसा्, श्ी. संजय पांडुरंर १०८-औरंराबाद 
पकशिम

(अ.जा.) वशिसेना ६१५

२५८ वशरटोळे, श्ी. वसधदा््ण अवनल २०९-वशिाजीनरर भारतीय जनता पषि ६१७

२५९ शेख, श्ी. असलम 
रमजानअली  

१६२-मालाड पकशिम भारतीय राष्ट्रीय 
काँग्ेस

६१९

२६० शेख, रईस कासम १३७-वभिंडी पूि्ण समाजिादी पषि ६२१

२६१ शेलार, ॲड. आवशष बाबाजी १७७-िांद्रे पकशिम भारतीय जनता पषि ६२३

२६२ शेळके, श्ी. सुवनल शंकरराि २०४-मािळ राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि ६२६

२६३ सत्तार, श्ी. अबदुल नबी १०४-वसललटोड वशिसेना ६२८

२६४ सरनाईक, श्ी. प्रताप बाबूराि १४६-ओिळा-
मावजिडा

वशिसेना ६३१

२६५ सरिणकर, श्ी. सदानंद 
शंकर 

१८१-मावहम वशिसेना ६३४



730 १४ िी महाराष्ट्र विधानसभा सदसयांिा संवषिपत जीिन पररिय

अ.क्र.
(१)

सदसयांिे नाि
(२)

मतदारसंघ क्रमांक 
ि नाि
(३)

राखीि  
प्रिर्ण
(४)

पषि
(५)

पृष्ठ
(६)

२६६ ससाणे, श्ी. नामदेि जयराम ८२-उमरखेड (अ.जा.) भारतीय जनता पषि ६३६

२६७ साकटोरे-बटोडणीकर, श्ीमती 
मेघना वदपक

९५-वजंतूर भारतीय जनता पषि ६३८

२६८ सारर, श्ी. यटोरेश अमृतलाल १६१-िारकटोप भारतीय जनता पषि ६४०

२६९ सा्म, श्ी. अवमत भासकर १६५-अंधेरी पकशिम भारतीय जनता पषि ६४२

२७० सातपुते, श्ी. राम विठ्ठल २५४-माळवशरस (अ.जा.) भारतीय जनता पषि ६४४

२७१ सामंत, श्ी. उदय रविंद्र २६६-रतनावररी वशिसेना ६४६

२७२ सािकारे, श्ी. संजय िामन १२-भुसािळ (अ.जा.) भारतीय जनता पषि ६५०

२७३ सािंत, डॉ. तानाजी जयिंत २४३-परांडा वशिसेना ६५२

२७४ सािंत, श्ी. विक्रमवसंह 
बाळासाहेब

२८८-जत भारतीय राष्ट्रीय 
काँग्ेस

६५५

२७५ सािरकर, श्ी. ्ेकिंद श्ािण ५८-कामठी-मौदा भारतीय जनता पषि ६५७

२७६ सािरकर, श्ी. रणधीर 
प्रलहादराि 

३१-अकटोला पूि्ण भारतीय जनता पषि ६५९

२७७ सािे, श्ी. अतुल मटोरशिर १०९-औरंराबाद पूि्ण भारतीय जनता पषि ६६१

२७८ साळिी, श्ी. राजन प्रभाकर २६७-राजापूर वशिसेना ६६३

२७९ वसद्दीकी, वझशान बाबा १७६-िांद्रे पूि्ण भारतीय राष्ट्रीय 
काँग्ेस

६६६

२८० सुिवे, श्ी. प्रकाश राजाराम १५४-माराठाणे वशिसेना ६६८

२८१ सेलिन, कॅप्न आर. तवमल १७९-सायन-
कटोळीिाडा

भारतीय जनता पषि ६७०

२८२ सटोनिणे, श्ीमती लताबाई 
िंद्रकांत

१०-िटोपडा (अ.ज.) वशिसेना ६७२

२८३ सटोळिंके, श्ी. प्रकाश सुंदरराि २२९-माजलराि राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि ६७४

२८४ हंबडडे, श्ी. मटोहनराि 
मारटोतराि

८७-नांदेड दवषिण भारतीय राष्ट्रीय 
काँग्ेस

६७७

२८५ वहरे, श्ीमती सीमा महेश १२५-नावशक पकशिम भारतीय जनता पषि ६७९



731 १४ िी महाराष्ट्र विधानसभा सदसयांिा संवषिपत जीिन पररिय

अ.क्र.
(१)

सदसयांिे नाि
(२)

मतदारसंघ क्रमांक 
ि नाि
(३)

राखीि  
प्रिर्ण
(४)

पषि
(५)

पृष्ठ
(६)

२८६ हटोळी, श्ी. देिराि मादरुजी ६८-रडविरटोली (अ.ज.) भारतीय जनता पषि ६८२

२८७ वषिरसारर, श्ी. संवदप रविंद्र २३०-बीड राष्ट्रिादी काँग्ेस पषि ६८४

२८८ ररकत २७६-कटोलहापूर 
(उत्तर)





जोडपत्र क्रमाांक - ११
१४ वी महाराष्ट्र ववधानसभा २०१९

वजलहा, ववभाग व एकूि पषिशस््तीववष्क साांशख्की् मावह्ती

कोकि ववभाग नावशक ववभाग पुिे ववभाग औरांगाबाद ववभाग अमराव्ती ववभाग नागपूर ववभाग

अ. क्र. पषि

मुंब
ई 

श
हर

ठा
ण

े

पा
ल

घर

रा
यर

ड

रत
ना

वर
री

वस
ंध

ूदुर
्ण

एक
ूण

ना
वश

क

ध
ुळ

े

नंद
ुरब

ार

ज
ळ

रा
ि

अ
हम

दन
रर

एक
ूण

पूण
े

स
ात

ार
ा

स
ांर

ल
ी

स
टोल

ाप
ूर

क
टोल

हा
पूर

एक
ूण

औ
रंर

ाब
ाद

ज
ाल

ना

पर
भ

ण
ी

वह
ंरटो

ल
ी

बी
ड

ना
ंदेड

उस
मा

ना
बा

द

ल
ात

ूर

एक
ूण

बुल
ढा

ण
ा

अ
क

टोल
ा

िा
वश

म

अ
मर

ाि
ती

यि
तम

ाळ

एक
ूण

िध
ा्ण

ना
रप

ूर

भ
ंड

ार
ा

रों
वद

या

ि
ंद्रप

ूर

रड
वि

रटो
ल

ी

एक
ूण

रा
जय

ात
ील

 ए
क

ूण

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२) (१३) (१४) (१५) (१६) (१७) (१८) (१९) (२०) (२१) (२२) (२३) (२४) (२५) (२६) (२७) (२८) (२९) (३०) (३१) (३२) (३३) (३४) (३५) (३६) (३७) (३८) (३९) (४०) (४१) (४२) (४३) (४४)

१
भारतीय जनता 

पषि
१६ ८ २ १ २७ ५ २ २ ४ ३ १६ ९ २ २ ५ १७ ३ ३ १ १ २ ३ १ २ १६ ३ ४ २ १ ५ १५ ३ ६ १ २ २ १४ १०६

२ वशिसेना १४ ५ १ ३ ४ २ २९ २ ४ ६ २ १ १ १ ५ ६ १ १ १ ३ १२ २ १ १ ४ ५६

३
राष्ट्रिादी काँग्ेस 

पषि
१ २ १ १ १ ६ ६ १ ६ १३ १० ३ ३ २ २ २१ १ १ ४ २ ८ १ १ २ १ १ १ १ ४ ५३

४
भारतीय राष्ट्रीय 

काँग्ेस पषि
४ ४ १ १ २ १ २ ७ २ १ २ १ ३ ९ १ १ ४ २ ९ १ १ ३ ५ १ ४ १ १ ३ १० ४३

५
बहुजन विकास 

आघाडी
३ ३ ३

६ समाजिादी पषि १ १ २ २

७

ऑल इंवडया 
मजलीस 

ए-इतह्ाइल 
मुकसलमीन

१ १ २ २

८
प्रहार जनशकती 

पषि
२ २ २

९
महाराष्ट्र 

निवनमा्णण सेना
१ १ १

१०
कमयुवनस् पा्णी 
ऑफ इंवडया 

(माकस्णिादी)
१ १ १

११
शेतकरी कामरार 

पषि
१ १ १

१२ सिाभीमानी पषि १ १ १

१३
राष्ट्रीय समाज 

पषि
१ १ १

१४
जनसुराजय 
शकती पषि

१ १ १

१५
क्रांतीकारी 

शेतकरी पषि
१ १ १

१६ अपषि १ १ २ १ १ २ २ २ ४ १ १ १ १ १ १ ४ १३

१७ ररकत १

एकूण ३६ १८ ६ ७ ५ ३ ७५ १५ ५ ४ ११ १२ ४७ २१ ८ ८ ११ ९ ५७ ९ ५ ४ ३ ६ ९ ४ ६ ४६ ७ ५ ३ ८ ७ ३० ४ १२ ३ ४ ६ ३ ३२ २८८




	Blank Page



