
वेताळबुवा हौिसंग सोसायटी : A7

Sr. 
No.

Flat. 
No. Handicaped Head Person Name Nominee name Hut No Unique ID

पिहला मजला

1 101 िशंदे मंगल मुरिलधर िशंदे मुरिलधर िनवृ ी आय-३६ 5454.0
2 102 अधं/अपंग सुरवसे महादेव शाह सरुवसे मंगल महादेव के-५६ 5289.0
3 103 बगाडे केरबा िभमराव बगाडे िजजाबाई केरबा एच-५३ 5541.0
4 104 अधं/अपंग िशंदे सखाराम ध डीराम िशंदे िवजुबाई सखाराम एच-३७ 5458.0
5 105 वाघमारे केसरबाई अंबादास नाही जे-५ 5027.0
6 106 पाटोळे शालबुाई मािणक नाही जी-३२ 5102.0
7 107 कसबे पदमाकर नवमा कसबे शोभा पदमाकर एच-९१ 5445.0
8 108 चपाले िगरीश नरिसंगराव चपाले वषा िगरीश एच-८ 5459.0
9 109 ल ढे गजराबाई ल मण नाही एच-१०४ 5468.0
10 110 खंडागळे िनवृ ी नामदेव खंडागळे भामाबाई िनवृ ी एच-७९ 5483.0
11 111 दनुघव िमना अ ण नाही आय-३५ 5538.0
12 112 अधं/अपंग ड गरे सिुनल भजुंग ड गरे शाहबाई सिुनल एच-८० 5464.0
13 113 खुणे यमुनाबाई िसताराम नाही एच-७७ ए 5523.0
14 114 कांबळे शाह नागनाथ कांबळे व सलाबाई शाह जे-८९ 5430.0
15 115 अधं/अपंग जगदाळे गेनबा रामभाऊ जगदाळे मंगल गेनबा के-१५ 5450.0
16 116 ल ढे वैजंता ल मण नाही एच-१०७ 5487.0
दुसरा मजला

17 201 ड गरे िभमा िलंबा ड गरे कमल िभमा एच-४६ 5465.0
18 202 धबडगे मु ाबाई राम नाही जे-२५ 5471.0
19 203 मटके शांताबाई कोलर पा नाही जे-७९ 5466.0
20 204 िमसाळ भगवान महादेव िमसाळ शहाबाई भगवान एच-९६ 5504.0
21 205 नागिटळक अिनता तुकाराम नागिटळक तुकाराम राजाराम आय-५३ ए 5449.0
22 206 िशंदे सखाराम िवठोबा िशंदे िसंधु सखाराम जी-२ 5456.0
23 207 िशंदे सखाराम गोरख िशंदे अलका सखाराम जे-११३ 5447.0
24 208 यवहारे अशोक महादेव यवहारे कािशबाई अशोक आय-३९ 5476.0
25 209 िशंदे सुवणा रिवं िशंदे रिवं आ पासो एच-४८ 5502.0
26 210 जाधव द ा ल मण जाधव ताई द ा जे-८६ 5437.0
27 211 गवळी शांताबाई परशुराम नाही जे-९५ 5519.0
28 212 ब लाळ अशोक सोपान ब लाळ संिगता अशोक जे-८३ 5435.0
29 213 ल ढे केशरबाई उ दव ल ढे उ दव िनवृ ी एच - ७३ 5540.0
30 214 गवळी कमलाबाई रामचं नाही जे-८१ 5510.0
31 215 गवळी अशोक ल मण गवळी कमळाबाई अशोक के-५ 5479.0
32 216 िभसे छाया रामदास नाही आय-३२ 5535.0



ितसरा मजला

33 301 तोरडमल मंडुबाई शंकर नाही आय-६७ 5457.0
34 302 िशंदे बाबासाहेब तुकाराम िशंदे देवशाला बाबासाहेब आय-६१ 5517.0
35 303 आरसुळ खंडु िशवा आरसळु िसंधबुाई खंडु जे-९१ 5429.0
36 304 ड गरे भजुंग परशु ड गरे यशोदा भुजंग एच-८१ 5463.0
37 305 मटके यडोदा हसोबा मटके शांताबाई यडोदा जे-७३ 5488.0
38 306 खान शहाजान मकबुल खान मकबुल वजीर जे-१८ 5507.0
39 307 ड गरे महादेव मरुलीधर ड गरे आशा महादेव आय-३७ 5482.0
40 308 गायकवाड सुवणा कांतीलाल नाही आय-६४ 5448.0
41 309 िशंदे महानंदा रावसाहेब नाही एच-७४ 5443.0
42 310 घंटी शंकर रामचं घंटी शालन शंकर जे-१०५ 5525.0
43 311 मरेकर सुरेश बाबुराव मरेकर सिुनता सरेुश जे-७६ 5526.0
44 312 ि रसागर ध डाबाई िवठोबा नाही एफ-८ 5533.0
45 313 कुचेकर सदािशव जयराम कुचेकर सुिनता सदािशव जे-८४ 5432.0
46 314 मेगवाल वोराराम उमेदराम मेगवाल मु नी वोराराम जी-१४ 5444.0
47 315 आरसुळ मथुराबाई ीरंग नाही आय-४९ 5503.0
48 316 चौधरी बिबता नामदेव नाही एच-६३ 5531.0
चौथा मजला

49 401 ड गरे सदािशव िलंबा ड गरे ल मी सदािशव एच-६६ 5441.0
50 402 रंिदल बाबु िव नाथ रंिदल ल मी बाबु आय-४३ 5516.0
51 403 लालझरे अिवनाश उफ भाऊ आ माराम नाही एच-२२ 5530.0
52 404 शेळके राजाभाऊ मा ती शेळके उ वला राजाभाऊ के-२० 5472.0
53 405 तेलंग म हारी आ याबा तेलंग िमला म हारी आय-५१ 5536.0
54 406 बशे ी साय मा बस पा नाही जे-९८ बी 5484.0
55 407 रंिदल रोिहदास कृ णा रंिदल िभवराबाई रोिहदास आय-४७ 5470.0
56 408 लोखंडे सोमा केरबा लोखंडे शालन सोमा जी-१८ 5485.0
57 409 सुतार जग नाथ िशवाजी सतुार गोदाबाई जग नाथ एच-१०० 5460.0
58 410 पवार मि छं िपराजी पवार उ वला मि छं के-२१ 5527.0
59 411 साठे सुलोचना राम साठे राम ीरंग एच-१०५ 5467.0
60 412 खंडागळे बबन िनवृ ी खंडागळे मैनाबाई बबन एच-७६ 5490.0
61 413 सोनवणे बबई यशवंत नाही एच-१०२ बी 5528.0
62 414 धाकले साहेबराव सखाराम धाकले सुिनता साहेबराव आय-१७ 5475.0
63 415 गवळी गंगबुाई दामू नाही जे-१३१ 5513.0
64 416 ल ढे मधुकर रामभाऊ ल ढे लिलता मधकुर एच-७८ 5462.0
पाचवा मजला

65 501 उंप गवळणबाई जगन नाही जी-१९ 5469.0
66 502 गवळी दगुाबाई मसोबा नाही जे-७७ 5478.0
67 503 घंटी िभमाबाई रामचं नाही जे-१०४ 5524.0
68 504 नरिसंगे अंितका महादेव नाही एच-४७ 5477.0
69 505 5491.0



आडागळे महादेव िनवृ ी आडागळे पावती महादेव आय-२८
70 506 जगताप भानुदास दशरथ जगताप वैजंता भानदुास एच-७५ 5489.0
71 507 कोळेकर बाळु केरबा कोळेकर दगुा बाळु जी-१०२ 5532.0
72 508 झ बाडे तुकाराम ध डीबा झ बाडे दारका तुकाराम एच-३४ 5505.0
73 509 रणिदवे दादा मा ती रणिदवे वैजंता दादा के-१२ 5434.0
74 510 गायकवाड कुलिदप सखुदेव नाही एच-७२ 5539.0
75 511 देवरे शांताबाई कैलास नाही जे-१४ 5436.0
76 512 वंटेनव चं कांत नाग पा वंटेनव कमळाबाई चं कांत जे-१०० 5520.0
77 513 खान बडुान दराफ खान सायराबी बडुान जी-१०५ 5494.0
78 514 ल ढे गौतम जािलंदर ल ढे जय ी गौतम एच-६७ 5438.0
79 515 ल ढे रामा फिकरा नाही एच-८९ 5486.0
80 516 काकडे महादेव बळीराम काकडे कौश या महादेव जी-८ 5433.0
सहावा मजला

81 601 गवळी िसदराम नामदेव गवळी ल मी िसदराम के-८ 5499.0
82 602 िशंदे नंदा मधकुर नाही आय-३४ 5518.0
83 603 बागवान बानो इ ािहम नाही के-७३ 5453.0
84 604 पवळे हनमुंता आबा पवळे गजराबाई हनमंुता एच-४० 5522.0
85 605 आडागळे भागुबाई िनवृ ी नाही आय-३१ 5440.0
86 606 महारनवर छाया आबाजी नाही के-४० 5508.0
87 607 अवघडे अिवकुमार भागवत अवघडे नेहा अिवकुमार एच-६१ 5529.0
88 608 ड गरे रोिहदास परशुराम ड गरे गोपाबाई रोिहदास एच-८५ 5493.0
89 609 िशंदे कंुडिलक िकसन िशंदे गंधाराबाई कंुडलीक एच-६५ 5442.0
90 610 चौधरी सिचन नामदेव चौधरी माधरुी सिचन एच-६२ 5537.0
91 611 गवळी नामदेव िहरा पा गवळी अकुबाई नामदेव के-७ 5511.0
92 612 गवळी देवकाबाई गंगाराम नाही के-६ 5497.0
93 613 चोरगे िशवाजी संभाजी चोरगे ि मणी िशवाजी जे-१२४ 5496.0
94 614 आरसुळ मदन िकसन आरसळु शालुबाई मदन जे-१०८ 5428.0
95 615 िशंदे सुभ ा बापरुाव नाही आय-६२ ए 5431.0
96 616 आरसुळ आिनता बापु नाही आय-३३ 5501.0
सातवा मजला

97 701 िशंदे राजुबाई तुकाराम नाही आय-५८ 5480.0
98 702 गवळी शंकर ल मण गवळी कमळा शंकर के-३ 5500.0
99 703 िमसाळ तानाजी िव ल िमसाळ कमल तानाजी जी-२५ 5514.0
100 704 मटके चं कांत कोलर पा मटके िभमाबाई चं कांत जे-७८ 5455.0
101 705 मरेकर बाबु शकंर मरेकर उलगाबाई बाबु जे-७४ 5492.0
102 706 िशंदे शांताबाई जािलंदर नाही जे-१११ 5506.0
103 707 कांबळे अजुन िलंबाजी कांबळे लता अजनु आय-६८ 5461.0
104 708 गायकवाड अिवदा तानाजी नाही आय-६५ 5481.0
105 709 खुणे सभुाष िसताराम खुणे कला सुभाष एच-७७ बी 5515.0
106 710 वादवाने अजंना अजनु नाही आय-६९ 5446.0



107 711 चोरगे िवलास संभाजी चोरगे चं कला िवलास जे-१२२ 5495.0
108 712 रंिदल मैनाबाई सु ाव नाही आय-२४ 5452.0
109 713 मरेकर हनुमंता नंज पा मरेकर पमाबाई हनुमंता जे-९७ 5498.0
110 714 रणिदवे भागवत कृ णा रणिदवे ि मणी भागवत आय-४८ 5439.0
111 715 ल ढे उ म रामा ल ढे रंजना उ म एच-८८ 5451.0
112 716 गवळी ल मी शंकर नाही जे-१३२/१ 5534.0


