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अजदाराचे नाव सह अजदाराचे नाव

१ २०८८६४ १ सुरेश ध िडबा थोरात सुरेखा सुरेश थोरात

२ १०४७४७ २ संतोष कृ णा खंडाळे मिनषा संतोष खंडाळे

३ २०३५६६ ३ आमिस द िभमशा गेजगे िनलम आमिस द गेजगे

४ २००१०१ ४ सुर  िजयालाल परदेशी क पना सुर  परदेशी

५ १०७७०० ५ संतोष परशुराम उदमले सुिनता संतोष उदमले

६ २०४५७१ ६ अिवनाश तुकाराम शेळके गंगासागर अिवनाश शेळके

७ २०४८०५ ७ महादेव मा ती कांबळे सर वती महादेव कांबळे

८ २०१३६२ ८ पुनम राम गायकवाड  राम मा ती गायकवाड

९ ४००१०८ ९ संतोषी दपक जगताप  दपक जग ाथ जगताप

१० २०१३४७ १० िवजय धमु कांबळे भारती िवजय कांबळे

११ २०६११५ ११ आशा िभकु सपकाळ नाही

१२ १०३०६० १२ सुिनल धनराज केदार सुनंदा सुिनल केदार

१३ ३०६१५४ १३ क पना दपक लोखंडे  दपक िभमराव लोखंडे

१४ १०८३८५ १४ रंजना दयानंद सुयवंशी दयानंद संभाजी सुयवंशी

१५ २००४५६ १५ दशरथ राजाराम भवर वैशाली दशरथ भवर

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका पंपर

झोपडप ट  िनमुलन व पुनवसन वभाग
घरकुल योजनेतील लाभ देय ित ा याद तील अनुसुिचत जाती वगातील 

लाभाथ ची याद



१६ १०५८५१ १६ ल मण मनोहर जाधव कांचनी ल मण जाधव

१७ ३०५००३ १७ शेखा द ु झडे मोठाबाई शेखा झडे

१८ २०९२०७ १८ सिचन जग ाथ सोनावणे जया सिचन सोनावणे

१९ १०३१७५ १९ नंदा शहाजी तुळसे  शहाजी दगडू तुळसे

२० १०२६९२ २० तानाजी भानुदास कांबळे मंगल तानाजी कांबळे

२१ ३०७१४८ २१ िस द पा िवठोबा 
नागरा ली

कृ णाबाई िस द पा 
नागरा ली

२२ २०१२३७ २२ संजय सायबु सोरटे राज ी संजय सोरटे

२३ १०७४८४ २३ सोमे र  काश पांडगळे सुलोचना सोमे र पांडगळे

२४ २०२३१८ २४ मोहन शंकर चंदनिशवे किवता मोहन चंदनिशवे

२५ २०८०३२ २५ भावना अिवनाश खराटे  अिवनाश रंगनाथ खराटे

२६ ३०६३०१ २६ जय काश नामदेव रामपुरे रमाबाई जय काश  रामपुरे

२७ २०३५८६ २७ ानदेव ल मण दांडेकर क पना ानदेव दांडेकर

२८ २०७३०१ २८ काश दुगाजी िवधाते गुणवती काश िवधाते

२९ २०५०१० २९ भाकर िसताराम खुने माधवी भाकर खुने

३० १०३२११ ३० राम गो वद माने दपा राम माने

३१ ३०७५३७ ३१ राज  शातांराम भगत माया राज   भगत

३२ १०६२३९ ३२ राजेश मोहनलाल 
बा मीक

करणवती राजेश बा मीक

३३ १०७५६१ ३३ रा ल हाद दांडगे सोनल रा ल दांडगे

३४ ३००३८५ ३४ िशवाजी गो वद िशरोळे कृ णाबाई िशवाजी  िशरोळे



३५ २०९८७७ ३५ ीराम देवराम कदम उषा ीराम कदम

३६ २०८१५८ ३६ गणेश सदािशव वैरागर नाही

३७ २०१६११ ३७ िनतीन सायबा पा सुरवसे माया िनतीन सुरवसे

३८ २०३००७ ३८ रमेश िवठोबा सुयवंशी नंदा रमेश सुयवंशी

३९ १०६४०२ ३९ नाना संपत वाघमारे मंगल नाना वाघमारे

४० ३००३०८ ४० गुणवंत अ पा साबळे मंदा गुणवंत  साबळे

४१ २०२१२२ ४१ गणेश ानदेव तु कमारे मिनषा गणेश  तु कमारे

४२ १०४०५६ ४२ िशवाजी भु हवीनाळ गंगु िशवाजी हवीनाळ

४३ २०३११५ ४३ अिनल दगडु सरवदे शुभांगी अिनल सरवदे

४४ १०७६३९ ४४ वंदना शांताराम कांबळे नाही

४५ २०४१२२ ४५ दपक िव ल भडकंुबे िश पा दपक भडकंुबे

४६ १००५९८ ४६ स रता रामदास अिहरे  रामदास बाजीराव अिहरे

४७ १०३९६० ४७ धनराज शामराव गडल गे अ णा धनराज गडल गे

४८ २०२६७९ ४८ महेश म छ  सावंत नाही

४९ १०२१२२ ४९ भागवत सुकदेव उंबरकर संिगता भागवत  उंबरकर

५० २०१८६७ ५० शांता भा कर दळवी  भा कर दळवी

५१ २०८३७० ५१ महादेव यादवराव 
ओ हाळे

शारदा महादेव ओ हाळे

५२ १००११५ ५२ स यभामा गंगाधर साळंुके नाही

५३ २०२५८० ५३ छाया धनराज वाघमारे  धनराज  बबन वाघमारे



५४ ३०६९०६ ५४ कंुदा बाळासाहेब खराटे बाळासाहेब रंगनाथ खराटे

५५ १०७९०७ ५५ काश दगबर कांबळे ल मी काश कांबळे

५६ १०४५४० ५६ िव नाथ मारोतराव 
चाबुक वार

वंदना िव नाथ  
चाबुक वार

५७ १०६४०४ ५७ गौतम दासा सरवदे आशा गौतम सरवदे

५८ २०३४६४ ५८ िवनायक कच  मनवर संिगता िवनायक  मनवर

५९ २०७९१४ ५९ मोहन आ पा रण दवे कमल मोहन रण दवे

६० २०२९३२ ६० िव णुदास दादाराव 
कांबळे

संिगता िव णुदास कांबळे

६१ १०३७९१ ६१ ा रामचं  कांबळे नाही

६२ २०२०२९ ६२ भागवत अशोक कांबळे वैशाली भागवत कांबळे

६३ १००९३७ ६३ सं दप ाने र भवार अ ीनी सं दप भवार

६४ १०८४०७ ६४ बापु सखाराम गायकवाड आशाबाई बापु  गायकवाड

६५ १०५७३२ ६५ संपत िसताराम वाघमारे मािणक संपत वाघमारे

६६ १०४७९६ ६६ आनंद तुकाराम कांबळे िवमल आनंद  कांबळे

६७ ३०६८५० ६७ दलीप नबीलाल खुडे संिगता दलीप  खुडे

६८ १०६३०४ ६८ िनतीन अंकुश िमसळे रमा िनतीन िमसळे


