
अ. अज . ित ा . अजदाराचे नाव सह अजदाराचे नाव

१ १०८३५३ १ िजजा साहेबराव सोनावणे नाही

२ २०२९३९ २ मु ाबी चाँद तांबोळी चाँद र ाक तांबोळी

३ २०७०१६ ३ ावण िभमराव ओ हाळ सुिनता ावण ओ हाळ

४ २०८८८९ ४ मंगल राजेश मौया राजेश रामाआचल मौया

५ २०४०९२ ५ सं दप केशवराव माने संजीवनी संदीप माने

६ १०५९५७ ६ िव नाथ द ोबा यादव नंदा िव नाथ यादव

७ ४०१११५ ७ ी जयवंत िभमाजी घोले जय ी जयवंत घोले

८ १०७६७८ ८ अशोक गोरख आखाडे नाही

९ ३०५२८० ९ सुलोचना मा ती साकोरे नाही

१० १०७९०९ १० विनता सुभाष चंदनिशवे सुभाष तुकाराम चंदनिशवे

११ १००७१४ ११ मालन िशवाजी मोिहते नाही

१२ २०८४५६ १२ कैलास दीवाण सग कारक भारती कैलास कारक

१३ ३०६८५३ १३ मा ती दगबर शदे रेखा मा ती शदे

१४ २०८४७२ १४ मिनषा मा ती नाईकडे नाही

१५ २००८९० १५ गजानन बाजीराव देवासे संिगता गजानन देवासे

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका पंपर

झोपडप ट  िनमुलन व पुनवसन वभाग

घरकुल योजनेतील लाभ देय ित ा याद तील अंध-अपंग वगातील लाभाथ ची याद



१६ २००८६७ १६ राज  गोबा सपकाळ सुिनता राज  सपकाळ

१७ १०३१२९ १७ अिमत जय काश गावडे नाही

१८ २०८०३९ १८ राजु वामन कांबळे संिगता राजु कांबळे

१९ १०६६०५ १९ क हैया छोटेलाल परदेशी नाही

२० १०५१८५ २० मनोज वसंत उबाळे नाही

२१ ३००५५९ २१ पांडुरंग क डीबा जोगदंड शोभा पांडूरंग जोगदंड

२२ १०५६३८ २२ संभाजी नारायण होनमाने भा य ी संभाजी होनमाने

२३ २०६६१३ २३ कंुदनलाल लखनलाल जय वाल मीना कंुदनलाल जय वाल

२४ २०७३३९ २४ सौदागर गणपत काळे भावती सौदागर काळे

२५ ३०५३३७ २५ य ला मा नरसु गोटे नाही

२६ २००५८६ २६ दपक भाऊ साबळे ड पल दपक साबळे

२७ १०३५२० २७ लालाराम पाजी चौधरी पु पा लालाराम चौधरी

२८ २०५५६४ २८ चंदन सचीपुन बुरखा सोनी चंदन बुरखा

२९ २०२७३९ २९ युवराज िशवाजी पाटील राणी युवराज पाटील

३० २०४४६२ ३० िवलास शेषराव हलमुख नाही

३१ १०१०२८ ३१ गीता महादेव हरावडे नाही

३२ १०६५१० ३२ अ ण मा ती चंदनिशवे शारदा अ ण चंदनिशवे

३३ १०६९१९ ३३ शैलजा अशोक नवले नाही

३४ २०६२३७ ३४ ानोबा बाबुराव का होजी वषा ानोबा का होजी



३५ २००१६४ ३५ जावेद महमद सेन शहापूरकर नाही

३६ २०९७५५ ३६ वासुदेव ेमचंद को हे रजनी वासुदेव को हे

३७ १००१९० ३७ बबन रामराव नेमाणे मंदा बबन नेमाणे

३८ ४०१६०१ ३८ चं कांत ानोबा काळे नाही

३९ २०५६२९ ३९ जग ाथ तानकु पा टल उ वला जग ाथ पाटील

४० २०१११४ ४० ाने र बळवंत सातारकर नाही

४१ ४००८४८ ४१ बापू िव णु कडाळे सुरेखा बापू कडाळे

४२ २०९४९७ ४२ काश कारभारी दराडे संिगता काश दराडे

४३ २०९१६८ ४३ दुवास साहेबराव पाटील सिवता दुवास पाटील

४४ ३०५४५२ ४४ सं दप हादराव देशमुख मंजु सं दप देशमुख

४५ २०३२२९ ४५ गुलाब संभाजी वानखेडे शािलनी गुलाब वानखेडे

४६ १०३७५० ४६ िशवपु  मरे पा बनसोडे र ाबाई िशवपु  बनसोडे

४७ १०८२७१ ४७ रामदास िव ल बो े उ वला रामदास बो े

४८ १००५३६ ४८ सोमशेखर इर या जालवादीमठ सरोज सोमशेखर 
जालवादीमठ

४९ १०७५०९ ४९ सिवता रिव ं डबळे र व  चं कांत डबळे

५० १०५३३३ ५० दपक भा कर सराफ वंदना(सुि या) दपक सराफ

५१ १०८१६६ ५१ इं दरा राजू सुतार नाही

५२ १०७८८२ ५२ शैला चंदुलाल खुणे नाही

५३ ३०५४७८ ५३ सिमर भाकर च हाण रिसका सिमर च हाण



५४ ३०५२६० ५४ नाना अंबादास जगताप योिगता नाना जगताप

५५ २०३८८३ ५५ परमे र राजाराम सावंत नाही

५६ १०४२३७ ५६ संगीता सितश बनसोडे सितश िवनायक बनसोडे

५७ २०६५३१ ५७ निसम अ वर खान अ वर  सिमम ला खान

५८ २०४१९७ ५८ जय ी गणपत भंडारे गणपत क िडबा भंडारे

५९ २०५६३३ ५९ कमळ पांडूरंग हगे नाही

६० २०३०३८ ६० गणेश दामोदर थोरात नाही

६१ १०४२५० ६१ अंतोष ीपतराव तांबे िमला अंतोष तांबे

६२ २०८१२२ ६२ बायना गुलाब शेख नाही

६३ २०६९२६ ६३ धनंजय ल मण गाजरे अचना धनंजय गाजरे

६४ ४००२७९ ६४ गुलाब आदम शेख रेहाना गुलाब शेख

६५ २०८३७३ ६५ काश मािणकराव िबरादार मंगल काश िबरादार

६६ १०२३२९ ६६ शिशकांत सुर  उपा ये नाही

६७ ४०१३११ ६७ दादाभाऊ बबन दवे ल मी दादाभाऊ दवे

६८ २०५१३७ ६८ माधुरी द ा य सरदेशमुख नाही

६९ १०५००४ ६९ अशोक बाबुराव उमाप िहराबाई अशोक उमाप

७० ४०१६५३ ७० सुलोचना ीरंग लडकत नाही

७१ २०६४७५ ७१ महेश रामचं  वारंग मोिहनी महेश वारंग

७२ २०४८९९ ७२ नोयल नारायण गोपाल लितका नोयल गोपाल



७३ २०६६११ ७३ दनेश नामदेव जावळे किवता दनेश जावळे

७४ १०१४७६ ७४ तगांबाई आंनदराव् व े नाही

७५ २०७३४३ ७५ सु ीव मािणकराव गायकवाड मीना सु ीव गायकवाड

७६ ४०१८७९ ७६ सुरेशकुमार िह छनारायण पाडय मालती सुरेशकुमार पांडेय

७७ २०५६३२ ७७ भारत मा ती मंडले मालन भारत मंडले

७८ २०६६९४ ७८ धनंजय िन ु ी कडवे मीना धनंजय कडवे

७९ २०५९३१ ७९ नसरीन रफ़ क शेख नाही

८० १०६९२० ८० रिव ं अजुन िह पळगावकर सुिनता र व  िह पळगावकर

८१ १०१३८६ ८१ काश सौदागर तो कर रेखा काश तोडकर

८२ ३००७१० ८२ शैला कांतीलाल ल ढे नाही

८३ २०७१०६ ८४ सुिनता दप शदे दप िव णू शदे

८४ ३०७१८८ ८५ गुलाब शमशु ीन मुलाणी जैबुिनसा गुलाब मुलाणी

८५ ३०५११४ ८६ कैलास सदािशव जोगदंड मीना कैलास जोगदंड

८६ १०३४७७ ८७ सकुबाई िवलास माने  िवलास माने

८७ १०६०४० ८८ पंकज िभमराव ओहाळ  िभमराव सुदाम ओहाळ

८८ १०२४४४ ८९ कांचन वामन गायकवाड  वामन गानबा गायकवाड

८९ १०६०९१ ९० राज ी भै  िपसाळ नाही

९० २००७५१ ९१ वैजयंता म छ  िनकम  म छ  भागनाथ िनकम

९१ १०२८५९ ९२ गन िवनायक उबाळे संिगता गन  उबाळे


