
अ. अज . ित ा . अजदाराचे नाव सह अजदाराचे नाव

१ १०२३०० १ अिनता स ी चौ हाण  स ी जयत सग  चौ हाण

२ २०२४५७ २ र व  चं कांत धायगुडे नाही

३ १०७७७८ ३ िमना ी अशोक चोपडे  अशोक नामदेव चोपडे

४ ४००३३८ ४ अलका बापु बनकर  बापु बाबुराव बनकर

५ १०३६४९ ५ कैलास तानाजी बोधे  तानाजी ीरंग बोधे

६ १०६५२२ ६ मधुकर धमा नलावडे इंदुमती मधुकर नलावडे

७ २०१९३८ ७ सुलोचना द ाराम जाधव नाही

८ ३०००९४ ८ हिनफ़ा अ लम शेख अ लम कादर शेख

९ ४००९२४ ९ िवजयकुमार 
हनुमान साद शमा

भा िवजयकुमार शमा

१० ४०१५७२ १० गोरख हनुमंत इंगळे सुिनता गोरख इंगळे

११ १०२१५० ११ अ ण ता याबा देवकते केशर अ ण देवकते

१२ २०६२९७ १२ धनबहादुर ितलकबहादुर 
थापा

कमला धनबहादुर थापा

१३ २०९९५६ १३ मंजुर अली 
मोहमदसाहब लोहार

शमीमबेगम मंजुरअली लोहार

१४ २०३५७४ १४ ललीता वसंत िमसाळ वसंत बिलबा िमसाळ

१५ २०८०२९ १५ बाळासाहेब रघुनाथ गाडे सुिनता बाळासाहेब गाडे

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका पंपर

झोपडप ट  िनमुलन व पुनवसन वभाग

घरकुल योजनेतील लाभ देय ित ा याद तील खु या वगातील लाभाथ ची याद



१६ १०४५४३ १६ गोपालबहा दुर चाडरे 
सोनी

िमठी गोपालबहा दुर सोनी

१७ १००७६३ १७ िवलास गुलाब परदेशी छाया िवलास परदेशी

१८ १०१५६९ १८ संतोष गंुडीबा ताकतोडे जय ी संतोष ताकतोडे

१९ १०५९१० १९ जय ी म छ  कालखर नाही

२० ४००८१५ २० रामदास दनानाथ 
कळसुले

शोभा रामदास कळसुले

२१ २०५२४४ २१ लालचंद भगवानदास 
गांधी

शोभना लालचंद गांधी

२२ ४०१६८२ २२ तानाजी दगडू जाधव रेखा तानाजी जाधव

२३ १०६९९९ २३ सिचन खंडेराव ठाकुर नाही

२४ १०३५०२ २४ दप दनकर धुरे नेहा दप धुरे

२५ २०१८७७ २५ नामदेव बाबुलाल िनकम क पना नामदेव िनकम

२६ १०३५६३ २६ हरभजन सग - का वान म दारी हरभजन सग का वान

२७ १०१८१५ २७ रयाज रफ़ क 
बुलाखी/शेख

नयाबा रयाज बुलाखी/शेख

२८ १०६२४५ २८ संतोष मािणक ननवरे नाही

२९ २०११९८ २९ कम ीन चॉद पजारी नौशा दबी कम ीन पजारी

३० २०१२४३ ३० अचनकंुज पापाचन पी नाही

३१ २०६३७३ ३१ ध डीबा ल मणराव 
काटेकर

मीराबाई ध डीबा काटेकर

३२ १०७२१० ३२ सुरेश िव ल गायकवाड सुरेखा सुरेश गायकवाड

३३ १००१२४ ३३ सर वती कमलाकर 
वालम

कमलाकर यशवंत वालम

३४ ३००४९३ ३४ रेणुका र व  तीतर र व  मातड तीतर



३५ २०९७१९ ३५ बाळासाहेब राजाराम 
थोपटे

नाही

३६ १०७०८३ ३६ जॉन अ थोनी िड ु ज बेका जॉन िड ु ज

३७ ३०६९४२ ३७ राजारम धा  कदम विनता राजाराम कदम

३८ १०७०८८ ३८ दगंबर नामदेव पालांडे सोनाली दगंबर पालांडे

३९ ३०७७६१ ३९ िवण भाकर भोसले नाही

४० १०५३१८ ४० जय ी मा ती पवार नाही

४१ ३०६८७१ ४१ काश रामचं  कंुभार िव ा काश कंुभार

४२ ३०००५४ ४२ बाबुराव काशीनाथ 
मिडवळे

अिनता बाबुराव मिडवळे

४३ २०७५८५ ४३ दपक खंडु मढकर अपणा दपक मढकर

४४ ३०७४३३ ४४ हरिजतकौर अं ेज सग 
सहोते

नाही

४५ २०९४७१ ४५ कत  अंतीम सावंत नाही

४६ १०८३३५ ४६ सुषमा चं कांत मोरे नाही

४७ २०२६८३ ४७ अजुन सुयभान पवार सुिम ा अजुन पवार

४८ ४०१४९१ ४८ रमेश रामचं  पाटील संिगता रमेश पाटील

४९ १०४३९८ ४९ संतोष महादेव जाधव नाही

५० १०३४८६ ५० इंदु महादु भालेराव महादु पंढरीनाथ भालेराव

५१ १०४७१६ ५१ राम पंद रनाथ झोडगे मिनषा राम झोडगे

५२ १०२६०४ ५२ मेहबुब इमामअली गोगी िशरीन मेहबुब गोगी

५३ २००८०१ ५३ शेषेराव उ दवराव जावरे मिनषा शेषेराव जावरे



५४ २०६८२९ ५४ अजय भाकर बोरले िशतल अजय बोरले

५५ १०८३४५ ५५ सुिनता िवशाल पवार नाही

५६ १०५९०९ ५६ अशोक रामा चौधरी रंजना अशोक चौधरी

५७ १०४०२५ ५७ अिनल तुकाराम च हान िमना अिनल च हान

५८ १०१०४३ ५८ शयनाज महमंदहसन 
खान

महमंदहसन सैफअली खान

५९ २०५३३५ ५९ सुिनल पांडुरंग नामदे पाली सुिनल नामदे

६० २०३७६० ६० अिनल जग ाथ इंगळे सुिनता अिनल इंगळे

६१ १०२२८६ ६१ सखाराम बबन जाधव िनलीमा सखाराम जाधव

६२ ३०७६९४ ६२ किवता ीरंग पा टल ीरंग दनकर पा टल

६३ १०५५४४ ६३ संजय नारायण सावंत सायली संजय सावंत

६४ १०५०५० ६४ भु शंकर वाघेरे सोना भु वाघेरे

६५ २०७९७६ ६५ अजुन हनुमंतराव राजोळे नाही

६६ २०२४९० ६६ वसंत हौसाजी इंगोले अ णा वसंत इंगोले

६७ १०३६८० ६७ संतराम केशव राठोड चं भागा संतराम राठोड

६८ ३०७३७३ ६८ सितश िभवा कांबळे स विशला सितश कांबळे

६९ ४०१११३ ६९ राम सग नसीब सग 
म हास

नाही

७० २०५७७३ ७० बालासाहेब तमराव 
रायमाले

सर वती बालासाहेब रायमाले

७१ ३०६३१९ ७१ रमजाण महंमद पठाण आिबदा रमजाण पठाण

७२ २०३३२१ ७२ भाऊसाहेब ता यासाहेब 
वाडेकर

शोभा भाऊसाहेब वाडेकर



७३ ३०७४६५ ७३ िवण वसंत बो-हाडे सिवता िवण बो-हाडे

७४ १०७३६३ ७४ कांतीलाल पोपट महाजन सुनंदाबाई कांतीलाल महाजन

७५ ३०७८४४ ७५ अशोक िव ल गाडेकर वाती अशोक गाडेकर

७६ २००७४८ ७६ िशवाजी इ रराव 
िबरादार

रेखा िशवाजी िबरादार

७७ १०७२७२ ७७ बाबा शेखचाँद शेख मैमुजा बाबा शेख

७८ १०५३४९ ७८ दपक मुरलीधर दवेकर अंजली दपक दवेकर

७९ ३०५१२४ ७९ शमीमबानो 
कादरीमुतुजा 

 कादरीमुतुजा अहमद 
जहागीरदार

८० १०३८१० ८० मधुकर उ म पाटील बेबाबाई  मधुकर पाटील

८१ १०१०३३ ८१ सुजाता भा कर चोपडे नाही

८२ २०६६८९ ८२ राम कसन जंगलीबुवा 
घावटे

लता राम कसन घावटे

८३ १०३९९० ८३ ईसाक हशम शेख शबाना इसाक शेख

८४ १०७१८३ ८४ सतीश राघुबा सोनकांबळे सीमा सतीश सोनकांबळे

८५ १०३८३५ ८५ सितश सुभाष 
जाधवपाटील

वषा सतीश जाधवपाटील

८६ २०००५९ ८६ िवरभ  महा लग उटगे वाती िवरभ  उटगे

८७ २०३९३० ८७ िव ा अशोक आवारे अशोक ीमंत आवारे

८८ २०४०६५ ८८ सुिनल ध डू बोरसे जय ी सुिनल बोरसे

८९ १०४२३६ ८९ िवनोद मा ित म ह कार नाही

९० २०१०६२ ९० वाती िवलास कांबळे िवलास बक कांबळे

९१ २०९६२९ ९१ रिव गोलालआ पा 
अंगडी

महादेवी रिव अंगडी



९२ ३०६३६१ ९२ सिचन रामकुमार पाटील पाली सिचन पाटील

९३ २०७२५१ ९३ राज साद अ याशंकर 
दुबे

आशा राज साद दुबे

९४ २०३७१६ ९४ स यवान संभाजी फडतरे िवजया स यवान फडतरे

९५ २०००२१ ९५ ह रभाऊ जानकू घंगाळे िमना ह रभाऊ घंगाळे

९६ ३०७७५९ ९६ तेज  दलीप जाधव नाही

९७ २०६४६७ ९७ नंद कशोर पांडुरंग राऊत रोहीणी नंद कशोर राऊत

९८ २०१३१८ ९८ भागवत अिजनाथ 
च हाण

िशतल भागवत च हाण

९९ १०७८०३ ९९ रंगु शंकर सोनवणे शंकर दगडू सोनवणे

१०० २०६१५८ १०० मा ती मुजांजी खट ग सुिनता मा ती खट ग

१०१ ३०६०७२ १०१ तुकाराम के  घोडके आशा तुकाराम घोडके

१०२ २०९८७१ १०२ योगेश बाबा कंुभार नाही

१०३ २०२४२९ १०३ अिनस तुम पठाण िनलोफर अिनस पठाण

१०४ ४००९४७ १०४ ेमलता कैलासचं  वमा कैलासचं  वमा

१०५ ३०६५९८ १०५ स लादीन िनजाम शेख शामदाबी स लादीन शेख

१०६ १०४६३२ १०६ रा ल अशोकराव पाटील सुरेखा रा ल पाटील

१०७ २०६१९४ १०७ सितश वैजनाथ 
कौळखेडकर

विनता सितश कौळखेडकर

१०८ १०४८०० १०८ राज  अशोक साळंुके क पना राज  साळंुके

१०९ १०८३७२ १०९ पु पा रोिहदास िनकडे नाही

११० १०४११६ ११० सा रका राजेश पवार राजेश हाद पवार



१११ २००५९८ १११ ल मी मा ती खरात नाही

११२ १००२८८ ११२ बबी कासमभाई आ ार नाही

११३ १०१०८८ ११३ मदन मोहन शमा ल मी मदनलाल शमा

११४ १०३४५८ ११४ म लीकाजुन बस पा 
चौधरी

िस बा म लीकाजुन चौधरी

११५ १०८१६७ ११५ सुिनता सुभाष िननावे नाही

११६ १०७४३५ ११६ रमेश िशवराम बडखळे रे मा रमेश बडखळे

११७ १०६०९८ ११७ जग ाथ अजुन कंुभार नाही

११८ २०९७०९ ११८ ाने र दगडू टोके नाही

११९ २०२०४३ ११९ रामदास ल मण एक शगे आशा रामदास एक शगे

१२० १०५२४२ १२० मह  गटलु ईशी अिनता मह  ईशी

१२१ २००८३८ १२१ जगदीश शंकर 
मोकाडीकर

पुजा जगदीश मोकाडीकर

१२२ ३०६९०८ १२२ भा यवान गणपतराव 
जाधव

किवता भा यवान जाधव

१२३ २००९६५ १२३ जग ाथ पांडुरंग अंभोरे मीरा जग ाथ अंभोरे

१२४ ३०००१७ १२४ ल मी बंकट खताळ बंकट मनोहर खताळ

१२५ ३००१४२ १२५ अशोक गबाजी बनकर किवता अशोक बनकर

१२६ २०७५३६ १२६ अिनता हनुमंत ले नाही

१२७ २०८०६१ १२७ मोहन भाऊसाहेब 
रायकर

संिगता मोहन रायकर

१२८ २०४९३५ १२८ बाबासाहेब आसाराम 
गायकवाड

िवजया बाबासाहेब गायकवाड

१२९ १०७००५ १२९ अशोक कच  भोसले योती अशोक भोसले



१३० १०७७८१ १३० शमशाद नजीर अ सारी सिममाखातुन शमशाद अ सारी

१३१ २००१८० १३१ युवराज यशवंत पाटील आप क युवराज पाटील

१३२ २०४८९८ १३२ बापुसाहेब मनोहर खरात नाही

१३३ १०२९७० १३३ िवजय ह रभाऊ कदम वैशाली िवजय कदम

१३४ २०३९०१ १३४ दौलबी मेहबुब शेख मेहबुब शहाबुददीन शेख

१३५ २०६२३१ १३५ ा य नारायण गोळे पुनम द ा य गोळे

१३६ १०२७५८ १३६ रामदास बबन जाधव शीला रामदास जाधव

१३७ २०६१६६ १३७ सुनीता गो वद बागुले नाही

१३८ २०८५३० १३८ युसुफ हैदर शेख सलमा युसुफ शेख

१३९ २०९१४२ १३९ गणेश पांडुरंग जाधव नाही

१४० १०६३०३ १४० मह  ध िडबा शदे वाती मह  िशंदे

१४१ १०६९४२ १४१ िनग पा शंकर तळेकरी संिगता िनग पा तळेकरी

१४२ ३०५०६६ १४२ िवशाल कमलाकर 
देशमुख

नाही

१४३ २०७००१ १४३ युसुफ़ गुलामअहमद 
वाढवणे

अिशया युसुफ वाढवणे

१४४ १०३८८१ १४४ तानाजी के  पवार रेखा तानाजी पवार

१४५ ३०५८११ १४५ संतोष दगंबरराव 
िबरादार

सुिनता संतोष िबरादार

१४६ ३०७३४८ १४६ समद इसुफ मोमीन नाजमीन समद मोमीन

१४७ २०४८७८ १४७ संजय शंकर ि रसागर किवता संजय ि रसागर

१४८ १०१२६३ १४८ दपक भाऊसाहेब उसरे देवयानी दपक उसरे



१४९ २०५५३२ १४९ दपक रामराव कुडके शालीनी दपक कुडके

१५० ३०७५९१ १५० सुरेशकुमार भवरलाल 
शमा

रे मादेवी सुरेशकुमार शमा

१५१ ४०००३४ १५१ आनंद िभमराव च हाण पाली आनंद च हाण

१५२ १०८१२४ १५२ राजु ा य गुरप नाही

१५३ २०६०४३ १५३ रोिहदास अजुन सातपुते सुिनता रोिहदास सातपुते

१५४ १०७७४१ १५४ अिनल रंगरावजी 
बानाईत

योती अिनल बानाईत

१५५ १०५६२७ १५५ कृ णा महादेव खटावे संिगता कृ णा खटावे

१५६ ३०६९७५ १५६ भाकर मा ती सुरवसे अचना भाकर  सुरवसे

१५७ १००८६९ १५७ रमेश दपा महाजन सरला रमेश  महाजन

१५८ ३०५४१८ १५८ िव ण(ूिववेक) शांताराम 
तळेकर

िवन या िव ण(ूिव)  तळेकर

१५९ १०७८३८ १५९ सिवता रामकृ णा 
कुलकण

 रामकृ णा ह रभाऊ कुलकण

१६० २०३२२३ १६० नर सग िभमराव िनमळे भागीरताबाई नर सग  िनमळे

१६१ ३००४२० १६१ योगेश महादु लोहार नाही

१६२ २०७२०४ १६२ सोमनाथ जयनंदन पटेल इसरावती सोमनाथ पटेल

१६३ १०२२९७ १६३ अिनल नारायण पंदरकर उषा अिनल पंदरकर

१६४ २०३५२४ १६४ दपकुमार रामचं  धुरी रे मा दपकुमार  धुरी

१६५ २०७२४४ १६५ स यभामा नर सह माथुर  नर सह रमेश माथुर

१६६ २०४८९२ १६६ राजेश गणपत शपी जय ी राजेश  शपी

१६७ १००८४५ १६७ भाऊसाहेब क डीबा 
वेताळ

नाही



१६८ १०४०६६ १६८ संजय रामचं  वंजारे छाया संजय वंजारे

१६९ १०३८०९ १६९ अशोक िभकाजी धनोकार मंजु ी अशोक धनोकार

१७० ३००२०५ १७० ंकट रामराव गोरिगळे ल मी ंकट  गोरिगळे

१७१ २०३७९४ १७१ बाजीराव क डीराम 
पासलकर

शोभना बाजीराव  पासलकर

१७२ ३०६५२० १७२ भरत िनवृ ी चौधरी नंदा भरत चौधरी

१७३ १०४१९४ १७३ गोरख दशरथ सोनवणे सुवणा गोरख सोनवणे

१७४ २००१६० १७४ ताराबाई बाबुराव 
जगताप

नाही

१७५ २०८६०५ १७५ बाले  के जी पाळंदे अिनता बाले  पाळंदे

१७६ १०६७५६ १७६ ज बार हबीब शेख नजमा ज बार शेख

१७७ १०६२५७ १७७ मोह मद शफ़ क शेख नािजया मोह मद शेख

१७८ २०१४३७ १७८ द ा य भाकर खलाटे नंदा द ा य खलाटे

१७९ २००२७० १७९ जा लदर बापुराव 
गायकवाड

सुरेखा जा लदर गायकवाड

१८० ४००५९३ १८० मािणक ल मण दास िमठू मािणक दास

१८१ १०३६७५ १८१ मनोहर अविचतराव 
जमादार

आशा मनोहर  जमादार

१८२ २०५९६५ १८२ अशोक ीपत अिहरे अंजना अशोक अिहरे

१८३ ३०७५८९ १८३ सितश शंकर घाडगे आपे ा सितश  घाडगे

१८४ २०२०१५ १८४ सोमनाथ िस द या 
छोटीमठ

सिवता सोमनाथ छोटीमठ

१८५ ३०६३८३ १८५ िबमल कपले र मंडल संजु  िबमल मंडल

१८६ १००२३७ १८६ उ दव जनादन भोसले जय ी उ दव भोसले



१८७ ३०७३७० १८७ तुकाराम मा ती बढे व पा तुकाराम बढे

१८८ १०२१६४ १८८ अजुन ल मण इंगवले शोभा अजुन इंगवले

१८९ १०३४९७ १८९ सुिम ा काशीराम मोरे नाही

१९० २०७२५२ १९० रे मा िवनोद सग िवनोद बदन सग

१९१ १०५४७३ १९१ दनेश अंनत पाटणे दपीका दनेश पाटणे

१९२ ३०५९०३ १९२ जावेद मेनु न शेख िनगदबी जावेद शेख

१९३ १०६१८४ १९३ िजत  रामदास गंुड संिगता िजत  गंुड

१९४ ३०६१८७ १९४ अंगद माधवराव झरे ललीता अंगद झरे

१९५ २०५१८६ १९५ अिनल तुकाराम 
नरवणकर

अंक ता अिनल  नरवणकर

१९६ २०२४९६ १९६ अशोक साहेबराव कासुळे अिनता अशोक कासुळे

१९७ २०२५७२ १९७ छाया सुभाष मोरे  सुभाष तुकाराम मोरे

१९८ २०६५९२ १९८ िलला चं कांत देसाई नाही

१९९ ३०५३८९ १९९ उदय चं कांत भ गळे किवता उदय भ गळे

२०० २०५४७२ २०० गणेश सुकलाल चौधरी आरती गणेश चौधरी

२०१ २०६३५२ २०१ जािवद िमठू मुजावर रझवाना जािवद मुजावर

२०२ ४०१०९५ २०२ नासीर युसुफ़ खान मुनीसा नासीर खान

२०३ २०२७०८ २०३ शानुर िनजाम शेख शक ला शानुर शेख

२०४ २०३२३२ २०४ यमुना शामराव 
कुसाळनाकर

 शामराव सोनु कुसाळनाकर

२०५ २०४१३० २०५ ानदेव िशवाजी मोटे उ वला ानदेव मोटे



२०६ १०८०९१ २०६ ल मण आ णा रोकडे नाही

२०७ २००३०२ २०७ रेणुका नारायण 
ि रसागर

नाही

२०८ १०८२०९ २०८ सरोिजनी काश कराळे नाही

२०९ ३०५८८० २०९ मुहमदहा न फजलहक 
फजल

जयबुि सा मुहमदहा न  
फजल

२१० १०५०७६ २१० क पना अशोक डांगे नाही

२११ २०५३७७ २११ अमोल िभमराव धुमाळ नाही

२१२ १०४५०५ २१२ कुमार दनकर कदम नाही

२१३ १०२०३३ २१३ मदनराव खुबाजी येवते िनमला मदनराव येवते

२१४ १०६८५७ २१४ बाळासाहेब िनवृ ी 
जाधव

न. नाही

२१५ १०५४८३ २१५ सिवता वंसत जंगम नाही

२१६ ३०६३०२ २१६ मनोज कसन गलप लु किवता मनोज गलप लु

२१७ ४००४२७ २१७ पोपट दनकर कदम जय ी पोपट कदम

२१८ १०७९२७ २१८ िव णु िजत बहादुर 
ख का

नाही

२१९ १०२५३० २१९ तुफैल अहमद जमील 
मोहमद खान

सह िनसा तुफैलअहमद खान

२२० ३००६६७ २२० शांत माधव रा ते नाही

२२१ २०८३४९ २२१ िवण हनुमंत हगे नाही

२२२ ३०६७१५ २२२ नर बहादुर नरदेव सह ीराज नर बहादुर सह

२२३ २०२५४० २२३ बंडु सोपान मोरे मंगल बंडु मोरे

२२४ ३००४५९ २२४ संतोष अ ु खचने आशा संतोष खचने



२२५ १०२८८१ २२५ मोहन बबन शदे हेमा मोहन शदे

२२६ ३०७११३ २२६ िशवाजी ह पाजी 
िशनगारे

राधाबाई िशवाजी िशनगारे

२२७ ४०१४८७ २२७ अिनल िभमराव कदम योती अिनल कदम

२२८ १०४३७७ २२८ बाबु बुडा पा पं ी नाही

२२९ २०३४११ २२९ राजु सुदामा चौधरी संिगता राजु चौधरी

२३० १०६६४९ २३० असलम उसमान कुरेशी आयशा असलम कुरेशी

२३१ १०१३७८ २३१ सुगंधा कुमार गो वदा  कुमार गो वदा

२३२ २०९०९७ २३२ मोहन गणपती राजमाने राज ी मोहन राजमाने

२३३ २०५७८४ २३३ स या पवन मेहता  पवन ओम काश मेहता

२३४ १०४११९ २३४ शंकर गणपत पाटील वैशाली शंकर पाटील

२३५ २०९५१५ २३५ ंकट शंकरराव जाधव कौस या ंकट जाधव

२३६ २०७९८९ २३६ नामदेव शांताराम जाधव आशा नामदेव जाधव

२३७ ४००४१७ २३७ शंकर तानाजी जाधव योती शंकर जाधव

२३८ १०२०८७ २३८ सुरेश नामदेव प हाळकर सा रका सुरेश  प हाळकर

२३९ १०३९१६ २३९ िवजय शंकर मोरे पु पा िवजय मोरे

२४० २०३३७० २४० एिलजाबेत जॉज वामी नाही

२४१ १००२०८ २४१ राम वेश हरीलाल 
िव कमा

सुषमा राम वेश  िव कमा

२४२ ४०१८१४ २४२ िवण उदय प रहार तुल ादेवी िवण  प रहार

२४३ ३०६६२० २४३ चं कांत भगवंतराव 
कुलकण

ल मी चं कांत कुलकण



२४४ २०२६०५ २४४ संतोष मंज पा उ लाळ उषा संतोष उ लाळ

२४५ २०६६७२ २४५ हमीद अमीर शेख सईदा हमीद  शेख

२४६ १०२००० २४६ कसानाबेगम हलीम 
खान

हलीम इदमोह मद  खान

२४७ १०३४६४ २४७ िवमल अ ण जाधव  अ ण गणपत जाधव

२४८ १००५१९ २४८ सुजाता सुिनल पवार  सुिनल मा ती पवार

२४९ १०४७३४ २४९ सुरेखा गजराज परोळ नाही

२५० २०६११६ २५० अशोक मा ती बडदे सुमन अशोक बडदे

२५१ २००८२२ २५१ वसंत शंकर दवे अिनता वसंत दवे

२५२ १०७८३९ २५२ मेह िमसा नवाज शेख  नवाज अ बास शेख

२५३ ४०१२७३ २५३ अिवनाश भाकर 
बे हेकर

उ वला अिवनाश बे हेकर

२५४ २००१६३ २५४ अ ण पांडुरंग शपी ितभा अ ण शपी

२५५ १०५४०७ २५५ मीना राजेश शदे  राजेश नथु शदे

२५६ १००८२७ २५६ रमेश कोिडबा कंुभार ितभा रमेश कंुभार

२५७ १०१७४९ २५७ अशोक बबन दवेकर गौरी अशोक दवेकर

२५८ १०७२५१ २५८ नामदेव अजुन काटूळे जानक  नामदेव काटूळे

२५९ ३०००४२ २५९ गजानन ल मण पाटील पाली गजानन पाटील

२६० १०२१८० २६० पंकज गजानन पाटील उ वला पंकज  पाटील

२६१ २०५५०१ २६१ िवकास केशव मालपुरे वंदना िवकास मालपुरे

२६२ २०४५८५ २६२ अिनल सदािशव जाधव वाती अिनल जाधव



२६३ १०६०४३ २६३ सुरेश मनोहर सुयवंशी रेखा सुरेश सुयवंशी

२६४ २०८१६८ २६४ म ला ा लग ा िशरे ी नाग मा म ला ा  िशरे ी

२६५ १०६२३० २६५ ेसी राजु वामी नाही

२६६ २०११८३ २६६ गोपाळ पु षो म नायर मेरी गोपाळ नायर

२६७ १०२८४५ २६७ राजू हनुमंत कु-हाडे जय ी राजू कु-हाडे

२६८ २०२१३२ २६८ फ़ुल रामचं  उंडाळे िमना फ़ुल उंडाळे

२६९ १०४४१४ २६९ सुिनल उ म कािशद सिवता सुिनल कािशद

२७० १०४२९९ २७० भगवान जयवंत सदावत उषा भगवान सदावत

२७१ २०३७२१ २७१ लबाजी रामहरी देवकते किवता लबाजी देवकते

२७२ २०८०९७ २७२ भारती िवलास साळंुके नाही

२७३ २०७०८९ २७३ सुभाष नामदेव कदम वंदना सुभाष कदम

२७४ १००१८७ २७४ अ पाक मोहमद शेख शैनाज अ पाक शेख

२७५ १०१०८९ २७५ रामबहादुर ब युलाल 
ी सह

नाही

२७६ १००८३० २७६ अलताफ़ द तिगर मुलानी रे मा अलताफ़ मुलानी

२७७ १०३१८२ २७७ सिचन नर सग 
भां वलकर

शुभांगी सिचन  भां वलकर

२७८ १०४११८ २७८ वंदना अिभजीत कदम नाही

२७९ १०७४०८ २७९ दपा दलीप यादव नाही

२८० २०५०९९ २८० सुिनल द ा यराव 
कािशमपुरे

नाही

२८१ ३०५४३८ २८१ गो वद बाबूराव बे हेकर भावती गो वद बे हेकर



२८२ ४००८५४ २८२ संतोष रमेश मालुसरे िव ा संतोष मालुसरे

२८३ २०३७७७ २८३ साळुबाई मा ती जंगले  मा ती कसन जंगले

२८४ १०७१४८ २८४ राधा िवजयन िप ले नाही

२८५ १०३२०३ २८५ राजेश पंढरीनाथ धो े सुिनता राजेश धो े

२८६ २०१०६६ २८६ गोिपचं  कृ णा घाडगे मिनषा गोिपचं  घाडगे

२८७ ४०००४९ २८७ संजय नामदेव चौधरी अचना संजय चौधरी

२८८ २०१२१३ २८८ नुरमहंमद उ मान पटेल शाबीरा नुरमहंमद  पटेल

२८९ १०६३४२ २८९ अशोक डा ाभाई राठोड नाही

२९० २०५२५४ २९० दामोदर गंगाराम जाधव िमनाबाई दामोदर जाधव

२९१ १०११३५ २९१ राज  द ाराम जोशी सुवणा राज  जोशी

२९२ १०८०२० २९२ धंनजय िभमराव बडे मनीषा धंनजय बडे

२९३ २०५३९१ २९३ राजेश गणपत पाटकर वाती राजेश पाटकर

२९४ २०१६३४ २९४ केदार िव ाधर जतीकर गीता केदार जतीकर

२९५ २०६२१२ २९५ ासमूनी गणेश सह अनुपमा ासमूनी सह

२९६ १०३५९५ २९६ बाबुराव णाजी सावंत भारती बाबुराव सावंत

२९७ १०८१९९ २९७ जगदीश मद शे ी प ी जगदीश शे ी

२९८ ४००८२४ २९८ सुमन मा ती भडकवाड नाही

२९९ २०२२५४ २९९ मैना आ माराम बोराडे नाही

३०० १०२०४३ ३०० ाने र वामन वागचौरे अिनता ाने र वागचौरे



३०१ १०२५५१ ३०१ ज रचं  सु ाव अंधारे सुिनता ज रचं  अंधारे

३०२ १०६५७५ ३०२ संजना दशरथ घाटे नाही

३०३ १०००७१ ३०३ उमेश सोनबा कवडे मिनषा उमेश कवडे

३०४ २०९७४८ ३०४ िवजय धुंिडराज परांजपे सुरेखा िवजय  परांजपे

३०५ २०२५८३ ३०५ इंदुबाई क याण सग 
च हाण

नाही

३०६ ३०५२३८ ३०६ मोहमंदअसगर बदुला 
हा मी

झरीनाबानु मोहमंदअसगर  
हा मी

३०७ ४००९११ ३०७ सुिनल महादु शेलार सारीका सुिनल  शेलार

३०८ २०१४६५ ३०८ शामकांत रामभाऊ क डे अ णा शामकांत क डे

३०९ २०२८१० ३०९ कासीम लाडलेसाब शेख जुबेदा कासीम शेख

३१० ३०००२१ ३१० संजय फ़ करा चौगुले कमल संजय चौगुले

३११ २०१८०५ ३११ अिनल गंगाराम ल ढे मोिहनी अिनल ल ढे

३१२ ३०६९११ ३१२ िवजय मधुकरराव तावडे िच ा िवजय तावडे

३१३ १०७३३४ ३१३ भगवान वसुदेव धनगे रेणुका भगवान धनगे

३१४ २०५६७५ ३१४ रमेश कसन कोळसकर क पना रमेश कोळसकर

३१५ ३०६८४५ ३१५ राजे ी स यवान 
आिहरेकर

 स यवान िशवाजी आिहरेकर

३१६ ३०७७८५ ३१६ देबीकांत गो वद बेहरा ि यदशना देबीकांत बेहरा

३१७ १०१६९९ ३१७ शा  सुदाम पा णे सुधा शा  पा णे

३१८ २०५४६५ ३१८ नर सह िभमराव पदक शांता नरिसंह पदक

३१९ २०७८०४ ३१९ िनरज रमाकांत ितवारी सुिशला िनरज ितवारी



३२० २०८८२५ ३२० मेहमुदा हमीद शेख  हमीद  इ माईल शेख

३२१ २००२०३ ३२१ रामे र यशवंत जगताप दपाली रामे र जगताप

३२२ ३०७५०३ ३२२ अ णा अशोक परमार  अशोक मगनलाल परमार

३२३ १०३०२६ ३२३ परशुराम यशवंत 
सकपाळ

नाही

३२४ १०५६३४ ३२४ संतोष नंदु शमा पु पा संतोष शमा

३२५ १००३०९ ३२५ हाद कृ णा भंडारी िनला हाद भंडारी

३२६ २०३८०८ ३२६ िशवाजी बाबुराव कांबळे नाही

३२७ २०६१८४ ३२७ संतोष रामदास कंुभार लिलता संतोष कंुभार

३२८ ३०५१०३ ३२८ उमेश िव नाथ पवार योती उमेश पवार

३२९ ३००१३७ ३२९ ाने र तुकाराम वाईकर झंुबराबाई ाने र वाईकर

३३० ४०१६७४ ३३० पांडुरंग िबरमल टोणगे अचना पांडुरंग टोणगे

३३१ ४००२४६ ३३१ मािणक िशवाजी शदे शारदा मािणक शदे

३३२ २०३९९४ ३३२ अशोक अनंत बाबर अि नी(संिगता) अशोक  
बाबर

३३३ २०६०६७ ३३३ बाबासाहेब सुभाष 
मोिहते

िवजया बाबासाहेब मोिहते

३३४ १०४०४८ ३३४ िच ा सुधाकर दि त नाही

३३५ १००४८८ ३३५ दगंबर आ माराम गोभे संतोषी दगंबर गोभे

३३६ २०७९४२ ३३६ सुर  नारायण दासरी संिगता सुर  दासरी

३३७ १०१६९७ ३३७ तानाजी मुरलीधर यादव इंदु तानाजी यादव

३३८ १०३३३८ ३३८ िशवाजी गणपत कंुभार नलु िशवाजी कंुभार



३३९ २०५१५७ ३३९ अ ण वसंतराव गाडे विनता अ ण गाडे

३४० १०६०८१ ३४० सिचन दलावर 
तामिचकर

दशना सिचन तामिचकर

३४१ २००८४० ३४१ नागेश उफ़ सुिनल 
बाळकृ ण दि त

वंदना नागेश उफ़ सुिनल  
दि त

३४२ १००५६५ ३४२ रमेश उ दव आदक मिनषा रमेश आदक

३४३ १०२६२९ ३४३ िश पा शंकर लग हेरलगी शंकर लग अशोक हेरलगी

३४४ २०३७२६ ३४४ वाती कशोर फ़ाटकर  कशोर बबन फ़ाटकर

३४५ ४०१७२९ ३४५ अिनसा महंमद शेख  महंमद अ लम शेख

३४६ २०६९०५ ३४६ नवनाथ दाजीराम जाधव मंदा नवनाथ जाधव

३४७ २०७३९७ ३४७ द ा य तुकाराम बो के इंदुबाई द ा य बो के

३४८ १०६०३९ ३४८ दनेश खंडेराव थोरात 
(लोहार)

पा दनेश थोरात (लोहार)

३४९ १०५२३५ ३४९ िबिभषण द ोबा 
आकुसकर

संिगता िबिभषण आकुसकर

३५० १०६२९१ ३५० र ामाला िशवाजी 
भालेघरे

 िशवाजी ह रबा भालेघरे

३५१ ३०७१६९ ३५१ पदमा दादू दवटे  दादू कािशनाथ दवटे

३५२ १०१९९७ ३५२ संजय सुरेश कदम का होपा ा संजय कदम

३५३ २००९७१ ३५३ शुभांगी िवण वहारे  िवण िव णुपंत वहारे

३५४ ४००२७३ ३५४ क णािनधी 
नारायण वामी विनयर

ना क णािनधी  विनयर

३५५ २०५६२१ ३५५ िवकास द ा सुव मिनषा िवकास सुव

३५६ २०५५९५ ३५६ द ा य ंकटराव 
पांचाळ

संिगता द ा य पांचाळ

३५७ १००८९६ ३५७ र व  तानाजी जाधव योती र व  जाधव



३५८ १०२२५६ ३५८ द ा य बबनराव घारे भारती द ा य घारे

३५९ २०८३६९ ३५९ सु ा ई माईल पठाण नाही

३६० १०३४०५ ३६० शिशकांत तुकाराम इंगळे ेहल शिशकांत इंगळे

३६१ १०२०९८ ३६१ वषा गु मुखदास 
गणेशवाणी

नाही

३६२ २०५७६९ ३६२ नारायण हरी चौधरी संिगता नारायण चौधरी

३६३ ४००६७८ ३६३ उदय माधवराव कुलकण िव ा उदय कुलकण

३६४ ४००४६१ ३६४ िवरसेन शरण पा अ गे आशा िवरसेन अ गे

३६५ १०८४५८ ३६५ नामदेव भाकर बधाले आि नी नामदेव बधाले

३६६ १०६२२६ ३६६ आ दनाथ रामराव 
ि रसागर

िगरीजा आ दनाथ ि रसागर

३६७ १०६९५७ ३६७ चं कांत धमाजी धरणे राज ी चं कांत धरणे

३६८ ४०००२३ ३६८ गणेश मा ती सपकाळ चतुरा गणेश सपकाळ

३६९ २०७५४४ ३६९ शरद िवनायक कांबळे जय ी शरद कांबळे

३७० १००१६६ ३७० शफ़ क मुनीर शाह कमरजहाँ शफ़ क शाह

३७१ १०२५५४ ३७१ सुजाता द ा य माने नाही

३७२ ३०७७७६ ३७२ अनुसया धमराज 
वाघमारे

नाही

३७३ १०१४७० ३७३ राज  द ा य सुयवंशी शोभा राज  सुयवंशी

३७४ ४०१२१६ ३७४ सलाएदीन अ दुलगफ़ुर 
अ सारी

जसयापरवीन सलाएदीन 
अ सारी

३७५ १०१५५८ ३७५ ल मण गणपत घोलप िनमला ल मण घोलप

३७६ २०५२७५ ३७६ िशमोन िव सट बागल जुली िशमोन बागल



३७७ २०२२१२ ३७७ िभकन िव म पाटील िव ा िभकन पाटील

३७८ २०७८०७ ३७८ रामदास भागा धनगर माया रामदास धनगर

३७९ ४०१२०१ ३७९ बशीर रहेमान रावळ शहाजहाँ बशीर रावळ

३८० ३०६८०३ ३८० जगदीश कसनराव िघसे नाही

३८१ २०७५१८ ३८१ मोद भाऊसहेब 
धारािशवकर

विनता मोद धारािशवकर

३८२ ४००९०४ ३८२ संभाजी िशवाजी शदे नाही

३८३ १०७०७२ ३८३ शशीकांत बंडू जाधव प ा शशीकांत जाधव

३८४ २०१२४२ ३८४ िवलास िशवाजी धावारे शोभा िवलास धावारे

३८५ २०४१६२ ३८५ रेणुका रमेश कदम  रमेश दगडू कदम

३८६ १००८३२ ३८६ गु बस या िस या 
िहरेमठ

वषा गु बस या िहरेमठ

३८७ १०४२१८ ३८७ अशोक म हारी िभसे सुरेखा अशोक िभसे

३८८ २०५१३३ ३८८ ल  आंबाजी बहाणपुरे मंगलबाई ल  बहाणपुरे

३८९ १०६२४४ ३८९ भरत बळवंतराव आहेर सं या भरत आहेर

३९० १०१३०६ ३९० गौरादेवी केशर सग 
ठाकुर

नाही

३९१ २०३२६३ ३९१ रोहीणी र ाकर घोडके नाही

३९२ १०८९१० ३९२ आनंद माधवराव 
कुलकण

नाही

३९३ २०८३९८ ३९३ गणेश नानासाहेब सुरवसे शोभा गणेश सुरवसे

३९४ १०४५९२ ३९४ बाबाजी दगडु वाळंुज कांता बाबाजी वाळंुज

३९५ २०३३८५ ३९५ बालचं  गु पाद पा 
भुसूणजी

नाही



३९६ १०४२४७ ३९६ अशोक गंुडीबा डोरले शोभा अशोक डोरले

३९७ १०६५७१ ३९७ बसंती बाळासाहेब कंुभार नाही

३९८ २०२९२३ ३९८ सुबराव पांडुरंग लगाडे ल मीबाई सुबराव लगाडे

३९९ ३०५१९० ३९९ रामनाथ अंबादास घाडगे िवमल रामनाथ घाडगे

४०० २०३९६५ ४०० रामभाऊ ीपती धट साधना रामभाऊ धट

४०१ १००६९६ ४०१ गोपाल जयराम 
मुदलीयार

नाही

४०२ २०५७०३ ४०२ नथुराम भागोजी खेडेकर निलनी नथुराम खेडेकर

४०३ १०७४१७ ४०३ मिनषा नरेश थापा  नरेश गो वद थापा

४०४ १०३९०१ ४०४ इ बाल यासीन शेख फैजुिनसा इ बाल शेख

४०५ १०२९३५ ४०५ तानाजी मा ती चौधरी मिनषा तानाजी चौधरी

४०६ १०३४४२ ४०६ अनंत गोपाळ परब आनंदी अनंत परब

४०७ २०६३२८ ४०७ मोहन सग फ़ े सग 
राजावत

मुनीकँवर मोहन सग राजावत

४०८ ३०६८३६ ४०८ िशवाजी देिवदासराव 
कोकाटे

जय ी िशवाजी  कोकाटे

४०९ १०६५५८ ४०९ गंगुबाई काशीनाथ 
तळेकर

नाही

४१० १०२१७६ ४१० हणमंत आ णा साळंुखे जय ी हणमंत साळंुखे

४११ २०५०५३ ४११ अर वद राजबहादुर 
दि त

रेखा अर वद दि त

४१२ २०७६७६ ४१२ सुधाकर िनवृती काळे मु ा सुधाकर काळे

४१३ ४००७५० ४१३ शेखर सोमा गावडे सुिनता शेखर गावडे

४१४ ४०१३४९ ४१४ र फ़क अहमद शेख न.नाही



४१५ २०८८६३ ४१५ संतोष चधु सुरळकर रेखा संतोष सुरळकर

४१६ २००१४७ ४१६ सुिनल कंुडिलक पाटील रेखा सुिनल पाटील

४१७ २०३६७४ ४१७ दनेश पांडुरंग शदे मिनषा दनेश शदे

४१८ १०४८६२ ४१८ नबील शहाबु ीन डांगे शबाना नबील डांगे

४१९ १०७९३२ ४१९ पंच पा रेण पा िचलगंुडे संिगता पंच पा िचलगंुडे

४२० २०१५५१ ४२० िमना ी संजय बडदे  संजय दगंबर बडदे

४२१ २००४६४ ४२१ िवकास ल मण व डे वाती िवकास व डे

४२२ १०६५४५ ४२२ नंदा भगवान शेलार नाही

४२३ ३०५९७९ ४२३ आजम न दमसाब 
पजारी

अनीस आजम  पजारी

४२४ ३००२४७ ४२४ मोहन नामदेव 
राजगोळकर

रोिहणी मोहन राजगोळकर

४२५ २०२५१५ ४२५ म छ  नारायण ह के वंदना म छ  ह के

४२६ २०१६१९ ४२६ सुयकांत पांडुरंग मुंडिलक किवता सुयकांत मुंडिलक

४२७ ४००७९७ ४२७ शंकर आ ुबा जाधव सुिनता शंकर जाधव

४२८ १०१७११ ४२८ िशवाजी बाजीराव आ ले नाही

४२९ २०६४१६ ४२९ रामदास जग ाथ 
च हाण

सिवता रामदास च हाण

४३० १०५७६७ ४३० सुिनल िव ल सुतार अ णा सुिनल सुतार

४३१ ३०७८१० ४३१ कािशनाथ महादेव कोळी आरती कािशनाथ कोळी

४३२ २०८५९७ ४३२ बालाजी महादेव भोसले ल मी बालाजी  भोसले

४३३ ४००११६ ४३३ शकंुतला भा कर शदे नाही



४३४ २०८९२२ ४३४ अनुसया सदािशव भोसले नाही

४३५ २०२५४३ ४३५ राजन अ ाहम - स न राजन अ ाहम -

४३६ २००५३९ ४३६ गणपत दगडू कांबळे शांताबाई गणपत  कांबळे

४३७ ३०५६७१ ४३७ सुरेश वसंत आ े भा य ी सुरेश आ े

४३८ १०३००३ ४३८ शांताराम पुना पा टल जय ी शांताराम पा टल

४३९ २०४४८४ ४३९ संतोष रघुनाथ पांचाळ नाही

४४० १०७२१८ ४४० बाळकृ ण हनुमंत भोसले गीतांजली बाळकृ ण भोसले

४४१ २०९९०६ ४४१ िवजय मं ापा शे ी शारदा िवजय शे ी

४४२ २०६०५६ ४४२ रमेश बाबुराव ि रसागर शिशकला रमेश ि रसागर

४४३ २०६८५९ ४४३ बाळासाहेब गुलाब 
गायकवाड

शोभा बाळासाहेब गायकवाड

४४४ २०८०१८ ४४४ ईमाम दन कादर खान िबल कस ईमाम दन  खान

४४५ २०४३३८ ४४५ माया दपक च हाण नाही

४४६ ३०६६४७ ४४६ िशवाजी नामदेव 
पोखरकर

मंदा िशवाजी  पोखरकर

४४७ २०६९८४ ४४७ िहराबाई चं गु  राणे  चं गु  गु  राणे

४४८ १०२४५५ ४४८ िव ल सूमंत च हाण पु पा िव ल च हाण

४४९ २०६९०० ४४९ अिनल भालचं  पवार अिनता अिनल पवार

४५० २०५८३२ ४५० शंभुनाथ पितराज 
जैसवार

िमरादेवी शंभुनाथ  जैसवार

४५१ ३०७४६१ ४५१ रमजान म ुलाल 
वािलकर

आयेशा रमजान  वािलकर

४५२ १०१९६५ ४५२ सुरेश गो वद कदम मीता सुरेश कदम



४५३ २००५१४ ४५३ शाक र म दुम कासार मेहमुदाली शाक र  कासार

४५४ ३०५७२० ४५४ कैलास मोरे र 
ीरसागर

गौरी कैलास  ीरसागर

४५५ २००५५७ ४५५ ईलगंगोवन िशवमुत  
एसईलन

अिनता इलगंगोवन  एसईलन

४५६ ३००१९१ ४५६ संभाजी ीपती सुरवसे स बाई संभाजी  सुरवसे

४५७ १०३६७१ ४५७ दप समाधान कठाडे आरती दप कठाडे

४५८ २०१००२ ४५८ अ दुलसमी अ दुलसलाम 
अ सारी

खै िनसा अ दुलसमी  अ सारी

४५९ २०८८८३ ४५९ शांता शहाजी जगताप नाह

४६० २००३७१ ४६० द ु दादाभाऊ गीरवाले सिवता द ु गीरवाले

४६१ १०४५१४ ४६१ बाबाजी गणपत भोर स म ा बाबाजी भोर

४६२ १०६५१४ ४६२ माया नर सग पवार नाही

४६३ २०७५०७ ४६३ शेषराव बापुराव वै सुिशला शेषराव वै

४६४ १०२३०२ ४६४ रघुनाथ िशवराम पोटघन गंगुबाई रघुनाथ  पोटघन

४६५ २०१०६७ ४६५ अिभम यु राम लग उंबरे सुिनता अिभम यु उंबरे

४६६ ३०६०६० ४६६ सुभाष सिचतानंद खटुवा सुिनता सुभाष खटुवा

४६७ २०३६८० ४६७ धनराज रावसाहेब 
िपसाळ

नाही

४६८ २०६७३८ ४६८ ीकांत गजानन घाटे ा ीकांत घाटे

४६९ २०४९९६ ४६९ उ वला दवान ब सोडे दवान गोपालदास ब सोडे

४७० ४००७२४ ४७० तुकाराम आ पाजी 
साळंुके

चं भागा तुकाराम साळंुके

४७१ २०४७१३ ४७१ ंकटेश नारायण वमा प ावती ंकटेश वमा



४७२ १०५६४२ ४७२ अनवर सेन तांबोळी सनोबर अनवर तांबोळी

४७३ १००४०९ ४७३ अशोक िभमराव दबडे शोभा अशोक दबडे

४७४ ३०६४४७ ४७४ उमाशंकर ीमुखलाल 
शाह

आरती उमाशंकर  शाह

४७५ १०३७५८ ४७५ अिवनाश शामराव 
लाटकर

नाही

४७६ २०७३२७ ४७६ अिजत चं कांत देशमुख नाही

४७७ २०४७२० ४७७ ि मणी ह रओम बघेल नाह

४७८ १०२९६२ ४७८ रमेश ीमंत पारे नाही

४७९ २०५९०२ ४७९ अमोल शांताराम खो वे िवजया अमोल  खो वे

४८० १०१७०१ ४८० सुनील दशरथ महाळे नाही

४८१ ४००२०० ४८१ द ा य िन ु ी जाधव राणी द ा य जाधव

४८२ १०८३६३ ४८२ सुनंदा वासुदेव पवार  वासुदेव क हयालाल पवार

४८३ ३०६८२५ ४८३ श फकु ीसा अ दुल 
तसिलम शेख

नाही

४८४ ३०६७१७ ४८४ वजीर सह होशीयार 
सह कािलया

नाही

४८५ ३०००६४ ४८५ संजय तानाजी वीर िशतल संजय वीर

४८६ १०२४७२ ४८६ र भा कसन चोरे नाह

४८७ २०१०८६ ४८७ मनंजय दवाकर पांडे आशा मनंजय पांडे

४८८ २०८७३६ ४८८ रमेश महादेव आढाव सुिनता रमेश आढाव

४८९ १०७८३५ ४८९ मुजामीन गफ़ार कुरेशी नाही

४९० २०९३१४ ४९० िवनायक तुकाराम कांबळे रे मा िवनायक कांबळे



४९१ २०२४४० ४९१ वीजयबहादुर दालचंद 
जापती

शा तीदेवी वीजयबहादुर 
जापती

४९२ १००८४९ ४९२ अंकुश नारायण राऊत नंदा अंकुश राऊत

४९३ २००१९५ ४९३ महादेव िव णु क डवाळ मिनषा महादेव क डवाळ

४९४ १००४७२ ४९४ अिनल िशवाजी शदे िललाबाई अिनल शदे

४९५ २०९२८५ ४९५ शिशकला मािणक 
गंगावणे

मािणक यशवंत गंगावणे

४९६ १००७५५ ४९६ िशवाजी िसताराम बो-
हाडे

नंदा िशवाजी  बो-हाडे

४९७ २०८८५२ ४९७ जीवबा भै  बागडी सुवणा जीवबा  बागडी

४९८ २००५८२ ४९८ मोद मनोहर उदयकार नाही

४९९ १०६६८१ ४९९ संजय क डीबा शदे सुिनता संजय शदे

५०० २०५८१० ५०० बाळकृ ण िव ंभर 
पोतदार

वैशाली बाळकृ ण पोतदार

५०१ २०८४२३ ५०१ िव ल ह रचं  च हाण ल मीबाई िव ल  च हाण

५०२ २०८६७० ५०२ संतोष िभकाजी खैरे नाही

५०३ २०४३४८ ५०३ भाऊसाहेब िवठोबा म के गंगुबाई भाऊसाहेब म के

५०४ १०४४१५ ५०४ भरत एकनाथ कदम रोिहणी भरत कदम

५०५ ३०६५९० ५०५ कास बी महमद अली 
शेख

नाही

५०६ ४००९६८ ५०६ आ प बोलोमली ओरस राखी आ प ओरस

५०७ २०३४४१ ५०७ स बाई िवनायक 
वाघमारे

नाही

५०८ २०५३२७ ५०८ तुळशीराम िशवाजी 
पवार

नाही

५०९ २०४०६६ ५०९ सुिनल कच  ससाणे वंदना सुिनल ससाणे



५१० १०१६७६ ५१० िस दे र गंु पा कंुभार संिगता िस दे र कंुभार

५११ १०३१२६ ५११ आिसफ़ महेबुब शेख जिमला आिसफ़ शेख

५१२ १०३४९६ ५१२ एकनाथ तुकाराम मोरे ाज ा एकनाथ  मोरे

५१३ २०४०५५ ५१३ िव णू रामचं  के रे ि मता िव णू के रे

५१४ ४००७४७ ५१४ धनराज दगंबर च हाण सुलभा धनराज  च हाण

५१५ २०७२९५ ५१५ प मा रॉजस चालस नाही

५१६ २०६३८२ ५१६ ता यासाहेब सोपानराव 
अनारसे

िशतल ता यासाहेब  अनारसे

५१७ २०५१२४ ५१७ िवलास ध डीराम 
खोपकर

नाही

५१८ १०११५८ ५१८ मुंज़ाज़ी दगं र् कदम वंदना मुंज़ाज़ी कदम

५१९ ४००५२० ५१९ दनकर ह रभाऊ घोलप नाही

५२० १०१०९३ ५२० िशवाजी मोहन थोरात नाही

५२१ ४००२२४ ५२१ मंगलाबाई बळवंत 
मलचमी

 बळवंत तुकाराम मलचमी

५२२ ३०५११९ ५२२ राज  खाशाबा िपसाळ सुमन राज  िपसाळ

५२३ २०७१९५ ५२३ सरोिजनी दवाकर शे ी  दवाकर शंकर शे ी

५२४ २०१५८३ ५२४ राजेश नारायण सुतार आि नी राजेश  सुतार

५२५ १०७३८३ ५२५ यासीनअ दुल का दर 
बेदरे

विहदा यासीनअ दुल  बेदरे

५२६ ३००७४० ५२६ म लमा नागेश नायडु नाही

५२७ १०४७५० ५२७ लता र व  नायर नाही

५२८ २०१६०४ ५२८ संिगता राजे ं भोसले  राजे ं गँबरीय भोसले



५२९ १०६२४१ ५२९ िशला राजकुमार 
गोडबोले

नाही

५३० २००४२२ ५३० सिचन चं कांत खराडे नाही

५३१ १०४६२२ ५३१ िव णु राजाराम चाटे ल मी िव णु चाटे

५३२ ३०५७४२ ५३२ मोहन वैजीनाथराव 
सदुवाले

इंदुमती मोहन सदुवाले

५३३ ४०१४८८ ५३३ िवलास केरबा कदम रेणुका िवलास कदम

५३४ २०३९५४ ५३४ अंकुश दामोदर ितकोणे रािधका अंकुश  ितकोणे

५३५ ३०००१९ ५३५ हौसेराव मािणकराव 
मोिहते

छाया हौसेराव मोिहते

५३६ १००७३९ ५३६ संजय अ णासाहेब शदे पाली संजय शदे

५३७ १०७५९१ ५३७ िस दु यशवंत कांबळे सिवता िस दु कांबळे

५३८ १०२६१८ ५३८ बाळासाहेब ध डीबा 
यादव

क याणी बाळासाहेब यादव

५३९ २०६४१७ ५३९ संजय भाऊसाहेब दाते क पना संजय  दाते

५४० २०५७१८ ५४० दीप िवनायक कंगले सुिनता दीप  कंगले

५४१ १०७६९५ ५४१ िवजय रामभाऊ तांदळे सुिनता िवजय  तांदळे

५४२ २०५९८९ ५४२ िशवमोहन िबशनस प 
भटनागर

सुवणा िशवमोहन भटनागर

५४३ २०८९४६ ५४३ अशोक उमाजी सोनवणे नाही

५४४ ४००७७७ ५४४ गंुडा पा नागा पा मुलगे भागीरथी गंुडा पा मुलगे

५४५ १०४९३३ ५४५ िजत  िखमभाई दयातर िललाबेन िजत   दयातर

५४६ २०९४४७ ५४६ गोपाळराव वामनराव 
पाटील

सुिनता गोपाळराव पाटील

५४७ २०८५६४ ५४७ िभवा देवराव गायकवाड लता िभवा गायकवाड



५४८ ३०५६८२ ५४८ राजाभाऊ चं सेन माळी सारीका राजाभाऊ माळी

५४९ ३००३३३ ५४९ जय ी बबनराव 
कोतवाल

बबनराव दगडू कोतवाल

५५० २०७४३६ ५५० मनोज मधुकर कुलकण पुजा मनोज कुलकण

५५१ ३०७६९८ ५५१ शिशकांत िवनायक 
भोसले

पुनम शिशकांत भोसले

५५२ १०२६८२ ५५२ आनंद मबला नाईक सुिम ा  आनंद नाईक

५५३ २०२४४२ ५५३ अनुरथ भागवत िझरपे सुिम ा अनुरथ  िझरपे

५५४ १०४४८६ ५५४ चं कांत रघुनाथ कुभार र माला चं कांत कुभार

५५५ ३००३७८ ५५५ काश रामचं  दवटे संिगता काश  दवटे

५५६ १०८०१४ ५५६ अिनल बाबुराव सावंत योती अिनल सावंत

५५७ १०४०५३ ५५७ हाद बंडु माने यशोदा हाद माने

५५८ ३०६९८८ ५५८ कंुडिलक द ू कदम मंगल कंुडिलक कदम

५५९ १०३३६७ ५५९ माजीदआली इमामअली 
गोगी

शािहन माजीदआली  गोगी

५६० २०५५७९ ५६० शालन सुरेश भालेराव  सुरेश सितश भालेराव

५६१ १०६३२८ ५६१ कािलदास गुणवंतराव 
सुयवंशी

वाती कािलदास सुयवंशी

५६२ ४००७१५ ५६२ राजू ह रबा मोरे सं या राजू मोरे

५६३ १०५०२८ ५६३ अमोल बळवंत घा गे नाही

५६४ १००५६४ ५६४ जावेद गनी मु ला साजीया जावेद मु ला

५६५ ३०६८६७ ५६५ रेिमडीअस थॉमस 
रॉ ीगेस

नाही

५६६ ३०५०७६ ५६६ ै ि सस िपटर ै को फलोिमना ै ि सस  ै को



५६७ २०९३६९ ५६७ ीकांत संभाजी वा गडे रेणुका ीकांत  वा गडे

५६८ १०६२८८ ५६८ खु शद अ दुलराव शेख नाही

५६९ २०३०४३ ५६९ राजु अँथोनी बनाट अनुसया राजु बनाट

५७० २०३९९६ ५७० वासुदेव िभवाजी वाघ रेखा वासुदेव वाघ

५७१ २०७९५९ ५७१ सिवता हावेश ता हाणे नाही

५७२ १०१८७९ ५७२ संतोष ाने र हनमाने राज ी संतोष हनमाने

५७३ २०५१९० ५७३ शैलेश मुरिलधर दळवी सिवता शैलेश दळवी

५७४ २०१७४६ ५७४ ंकट ई र राव 
िबरादार

सर वती ंकट िबरादार

५७५ २०५८५४ ५७५ अिनल के पुजारी देवक  अिनल पुजारी

५७६ २०९९९७ ५७६ क ल पा ीमंत खानापुर पुतळा क ल पा खानापुर

५७७ १०२१२७ ५७७ अिनल गंगाधर नागपुरे संिगता अिनल नागपुरे

५७८ २००९११ ५७८ मोहन कसनराव काटे सुजाता मोहन काटे

५७९ ४०१२१५ ५७९ सुिनल नागो पाटील दपाली सुिनल पाटील

५८० २०५५८९ ५८० अिजमु ीन रयाजु ीन 
शेख

तेहसीन अिजमु ीन  शेख

५८१ ३००१५० ५८१ शारदा सुिनल तुप स दय नाही

५८२ ३०७७८६ ५८२ बी गह  राणा नाही

५८३ १०५६०६ ५८३ अशोक मा ती माने उषा अशोक माने

५८४ २०२१८० ५८४ िसदधे र पांडुरंग राऊत सुवणा िसदधे र  राऊत

५८५ २०९७३० ५८५ अिनल ल मण पे सलवार िव ा अिनल  पे सलवार



५८६ २०७८७४ ५८६ आ माराम रखमा सु े नंदा आ माराम सु े

५८७ २०८५०९ ५८७ भरत बाबासाहेब सरोदे उमा भरत सरोदे

५८८ १०४३६२ ५८८ रफ़ क रिशद खान सिजदा रफ़ क खान

५८९ ४०१३२६ ५८९ संतोष अशोक जाधव सुवणा संतोष जाधव

५९० २०२६४७ ५९० संतोष द ा य गोटमुकले महादेवी संतोष  गोटमुकले

५९१ ३०६४९७ ५९१ मािणक पाडुरंग 
गायकवाड

ि मता मािणक गायकवाड

५९२ ४०१६५१ ५९२ योतीराम रामचं  
काटकर

तायबाई योतीराम काटकर

५९३ १०५०४४ ५९३ बाबु ितम या सायना हनुमंती बाबु सायना

५९४ २०७७९५ ५९४ पवनकुमार बैधनाथ 
मंडल

जय ी पवनकुमार मंडल

५९५ २०२८०१ ५९५ ताराचंद साहेबराव 
कासुळे

िसताबाई ताराचंद कासुळे

५९६ १००२०६ ५९६ सुधाकर पु षो म 
देशपांडे

माधुरी सुधाकर देशपांडे

५९७ ३०५१०८ ५९७ भारत ीपती पौळ उषाताई भारत पौळ

५९८ १०१९०२ ५९८ सोपान रामभाऊ आरोटे सुमन सोपान आरोटे

५९९ १०५४०३ ५९९ अनवर मीरा खान आवटी सायराबानु अनवर  आवटी

६०० १०१२४७ ६०० अिभम यु वामनराव 
काकडे

मंगलबाई अिभम यु काकडे

६०१ ३०५३४७ ६०१ आ दनाथ आ ाजी 
भालेकर

नंदा आ दनाथ  भालेकर

६०२ २०३४५६ ६०२ मधुकर ेमनाथ सुयवंशी पावती मधुकर  सुयवंशी

६०३ ३००१२० ६०३ सोनु राम सग 
राजपुतशाही

नाही

६०४ २००८३३ ६०४ अ दुलर ाक गुलाम 
सेन इनामदार

शहेनाज अ दुलर ाक  
इनामदार



६०५ २०३१४२ ६०५ बापु संभा शदे सागरबाई बापु शदे

६०६ २०३७१२ ६०६ गजानन कडू बेदरे योती गजानन  बेदरे

६०७ १०५१४१ ६०७ कंची मेमस ग चौटेला नाही

६०८ १०४८९५ ६०८ संजय फ़ कर सोनावणे सुरेखा संजय  सोनावणे

६०९ २०१९५० ६०९ गीता वसंत ठ र वसंत तानाजी ठ र

६१० २०७५९२ ६१० बापुराव बकराव 
जगदाळे

नाही

६११ २००४२५ ६११ काश आंनदराव बग सुिनता काश बग

६१२ २०२९८३ ६१२ सुबल नागा िशठा िनमला सुबल िशठा

६१३ १०५४०६ ६१३ अिनल रामा तावडे अमृता अिनल तावडे

६१४ २०८४३४ ६१४ बसा पा म ला पा 
जमादार

बस मा बस पा जमादार

६१५ ३०५३८७ ६१५ ई र केरभाऊ सैद पाली ई र सैद

६१६ १०४३६७ ६१६ कशोर द ा य पानसे िश पा कशोर पानसे

६१७ १०४०२२ ६१७ संजय रामराव उ रवार सिवता संजय उ रवार

६१८ १०५१८० ६१८ दनेश सखाराम िशरवण िवजया दनेश िशरवण

६१९ २०२४२१ ६१९ िव णु द ाराम बोलके वंदना िव णु बोलके

६२० २०२६९० ६२० माधव िपराजी 
गायकवाड

नाही
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