इं Cदरा गांधी राEीय वधवा िन वे यो 40 ते 64 वयोगट DRD माहे सFटG बर 2016
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खाते
2

54545029905
54527013862
80000127894
54514030882
80004025492
8000334687
1220
1906
777
80003503709
54501023438
54501029598
54519020722
80002668298
54519042667
54519042838
54519048206
80011457786
80003624077
2300
7232751999
7232763655
7232758891
7232751735
7232758080
7232720069
7232785121
7232757871
7232729080
7232728630
7232723758
7232758396
7232764454
7232769206

लाभा याचे नाव
3

गावाचे नाव
4

धस गंगुबाई बाबुराव
जवळकर संगीता वजयकांत
वाघमारे अिनता अ#ण
जाधव कुसुमबाई क&याण
स'यद सगजानबी िनजाम
कांबळे सर)वती भानुदास
गालफाडे वमल गोरोबा
नखाते सुलाबाई गोकुळ
बारगजे अितकाबाई -यंकट
कापरे मंगल मेघराज
वाघमारे सुमनबाई जानबा
/हे 1े लताबाई पांडुरं ग
लांब स2वशीला नवनाथ
शेप इं दब
ु ाई सूयभान

एकुरका
नांदरू घाट
वडा
वडा
वरपगाव
वरपगाव
वरपगाव
िचंचोलीमाळ,
टाकळ,
कापरे वाड,
आडस
आडस
बनकरं जा
बनकरं जा

वाघमारे मथुराबाई 6भाकर
तागडे चतुराबाई गणपत
बोबडे केशरबाई अनंत

चंदनसावरगाव
चंदनसावरगाव
बोबडे वाड,

तपसे जय7ी राजाभाऊ

चंदनसावरगाव

िशंदे ल9मी भगवान
तारडे मंकाबाई द:ू

होळ
होळ

ठ<बरे लता व=ठल

उं दर,

वाकळे दै वशाला गोवधन

सोनीजवळा

जाधव पदमीन अंकुश
दन
ु घव जय7ी बापू

शे गांजी
काळे गाव घाट

माने महानंदा व@नाथ

उमर,

स'यद नजुबी गुलाब

उमर,

वाघमारे शाहाबाई अजुन
िसरसट सा व1ा खोBाजी

कोठA
ल-हुर,

आंधळे पावती महादे व

दCहफळ वड.

मजमुले आशाबाई हनुमत
ं
मुजमुले सुदामती यादव

सांगवी सारणी
सांगवी सारणी

चंदनिशव छाया रावसाहे ब

ह. पंपर,

घुले स2यभामा रोह,दास

केळगाव

बांगर गयाबाई रामCकसन

केळगाव

35
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41
42
43
44
45
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7232720201
शेख हमीदाबी आयुब
7232835833
खुरेशी सफHयाबी नुर
7232720036
िलपणे दयावती रं गनाथ
7232874901
शेख रिशदाबी अIवरोJ,न
7232760157
हरणमारे फातेमाबी मजरोJ,न
7232836427
खुरेशी सफHयाबी जिलल
7232769286
राऊत सुिनता शहाजी
7232792846
धायरे कािलंदा Cकशोर
2011002006658
शेडंगे आशाबाई रमेश
2011002002676
Cहरवे गोकणागौतम
2211002011997
तपसे उषाबाई मधुकर
2211002027727
घोळवे गंगासागर मधुकर
15196
काळे कलावती 6भाकर
5781040000015720 शेख जाहे दाबी शेख मोहमद
57810010001043 जोगदं ड इं दबु ाई नवनाथ
20238630160
पौळ अिशंताबाई केरबा
2015793
गायकवाड स2वशीला मधुकर
52156865722
शेख सिमनाबी सलाम

केज
केज
केज
केज
केज
केज
केज
ढाकेफळ
केकतसारणी
कळमअंबा
चंदनसावरगाव
पंपळगाव
सारणी आ
सNदणा
बनसारोळा
कानड,बदन
कानड,बदन
केज

