प्रारूप लाभार्थी यादी
प्रधानमंत्री आवास योजना
सोलापूर महानगरपाललका , सोलापूर

०३०- धाकटा राजवाडा

UID नंबर
2170300002
2170300108
2170300153
2170300154
2170300155
2170300156
2170300157
2170300057
2170300158
2170300159
2170300160
2170300161
217030028
2170300062
2170300162
2170300063
2170300163
2170300165
2170300164
2170300166
2170300064
2170300167
2170300168
2170300029
2170300169
2170300170
2170300072
2170300171
2170300080
2170300173
2170300172
2170300174
2170300083
2170300175
2170300110
2170300084
2170300176
2170300177
2170300085
2170300178
2170300088
2170300179
2170300181
2170300180
2170300092
2170300030
2170300183
2170300182
2170300184
2170300185
2170300098

घर नंबर
80
65B
99
100
101
101/1
102
103
103/1
104
104/1
105
65
38
106
74
107
109
108
70/1
70
110
4
33
111
112
36
72
39
73/1
73
32
28
31
749/1
14
113
113/1
114
115
26
116
23/1
23
66
749
66/2
66/1
66/3
117
54

समाजववकास तज्ञ

लाभार्थ्ाा चे नाव
वसतं ववठ्ठल जगताप
विनेश वलंबाजी तळभंडारे
अण्णप्पा गणपत गायकवाड
वसद्धू बाबा कांबळे
निं ा गोवर्थन काबं ळे
लक्ष्मी राजू कांबळे
बाबरु ाव चेकू तळभडं ारे
कववराव मनोहर गायकवाड
शांता यल्लप्पा गायकवाड
नेताजी अशोक गायकवाड
उत्तम अशोक गायकवाड
वसद्धू वभमशप्पा बनसोडे
कुमार वलंबाजी तळभंडारे
अमर वलंबाजी तळभंडारे
लता नरहरी गायकवाड
अवनल पोपट रनसरु े
सरु े श मोहन गायकवाड
आनिं चद्रं कातं िोडमनी
मोहन चंद्रकांत िोडमनी
सनी संजय कडगळे
शालन संजय कडगळे
शवशकांत राम तळभंडारे
प्रभाकर जीवन पेंडे
कुमार ववठ्ठल तळभंडारे
कंु डल संजय तळभंडारे
कुमार तळभंडारे
वनमथला ववजय इगं ळे
कमल प्रकाश इगं ळे
लक्ष्मी अवनल तळभडं ारे
भागाबाई ज्ञानिेव तळभंडारे
बाळू ज्ञानिेव तळभंडारे
श्रावण ववश्वनार् गायकवाड
अंबुबाई लक्ष्मण गायकवाड
जावळ अप्पा गायकवाड
वसद्राम नागनार् तळभंडारे
शमा मोहन गायकवाड,
कववता यवु राज चलवािी
लक्ष्मी विलीप चलवािी
वनतेश वसद्राम वनकंबे
सखबु ाई िामू तळभंडारे
श्रीवनवास सिु ाम गायकवाड
संतोष कुमार तळभंडारे
रोवहत प्रभाकर गायकवाड
सनु ंिाबाई वहरालाल गायकवाड
बाळू उद्धव खंडागळे
संिु रम नागनार् तळभंडारे
रे खाबाई मर्क
ु र खडं ागळे
सनु ील उद्धव खंडागळे
उद्धव प्रल्हाि खडं ागळे
भीमराव िेवप्पा गायकवाड
मनोरमा अरुण बनसोडे
क्षमता बाांधणी तज्ञ

UID नंबर
2170300186
2170300031
2170300034
2170300035
2170300040
2170300111
2170300004
2170300046
2170300047
2170300051
2170300055
2170300067
2170300068
2170300112
2170300069
2170300113
2170300106
2170300070
2170300071
2170300073
2170300074
2170300075
2170300076
2170300078
2170300079
2170300081
2170300089
2170300005
2170300114
2170300115
2170300117
2170300090
2170300116
2170300091
2170300118
2170300120
2170300119
2170300093
2170300107
2170300121
2170300122
2170300094
2170300095
2170300123
2170300096
2170300097
2170300125
2170300124
2170300100
2170300009
2170300101

1

घर नंबर
54/1
751/52
754
756
85
45
81
86
7
757
87
45
1
2
43
37/1
81/1
37
5
43/B
35
67
36
34
67
88
23
82
22
22
22
22
22
66
66
21
21
21
83/1
61
61
61
89
52
52
53
53/1
53
55
83
56

सहा . अवियांता

लाभार्थ्ााचे नाव
वसद्धार्थ अरुण बनसोडे
भीमराव तुळशीराम तळभंडारे
हसन इब्राहीम बसरी
इवलयास नबीलाल बागवान
शातं ाबाई प्रभाकर तळभडं ारे
सागराबाई जीवन पेंडे
शेवतं ा जगन्नार् गायकवाड
अमीरा लाला बागवान
सववता श्याम कांबळे
नबीलाल मिारसाब पठाण
राहुल गोराख कांबळे
वनतीन मारुती तळभंडारे
कमला हेमंत लटके
सवचन हेमंत लटके
नागनार् लक्ष्मण बनसोडे
ज्योती वसतं जगताप
तुळसाबाई वीरप्पा तळभंडारे
तनजु ा सरु े श जगताप
राजू ववठ्ठल जगताप
लक्ष्मण वसद्राम बनसोडे
सश
ु ीला मवल्लकाजथनु सरविे
नागनार् मवल्लकाजथनु सरविे
रमेश लावण राजगुरू
बलवभम गोराक कांबळे
मंगल भोलेनार् तळभंडारे
गौतम सिु ाम गायकवाड
निं ू सोमा होडवेशा
रावसाहेब मारुती कांबळे
आनिं राम गायकवाड
रुवममणी राम गायकवाड
साची राम गायकवाड
सनु ीता मनोज गायकवाड
सरु ज राम गायकवाड
अंबािास ित्तू कांबळे
पावथती ित्तू कांबळे
भारत िेवप्पा गायकवाड
राहुल भारत गायकवाड
वसद्धार्थ भारत गायकवाड
संतोष गोपाल खंडागळे
जया भीमराव गायकवाड
सतीश रानबा वाघमारे
सववता रे वण गायकवाड
ववठ्ठलबाई सनु ील गायकवाड
कलावती मर्क
ु र उंबाळे
पष्ु पा जयवसंग उंबाळे
संतोष पांडुरंग वाघमारे
सतं ोष पाडं ु रंग वाघमारे
वशलावंत रामचंद्र गायकवाड
भानबू ाई महािेव नागवटळक
ववजय गोपाल खंडागळे
वशवाजी पंडु वलक माने
उपआयुक्त

प्रारूप लाभार्थी यादी
प्रधानमंत्री आवास योजना
सोलापूर महानगरपाललका , सोलापूर

०३०- धाकटा राजवाडा

UID नंबर
2170300102
2170300126
2170300103
2170300128
2170300127
2170300104
2170300129
2170300131
2170300105
2170300014
2170300133
2170300132
2170300134
2170300135
2170300136
2170300137
2170300138
0
2170300026
2170300140
2170300023
2170300141
2170300027
2170300142
2170300143
2170300144
2170300032
2170300145
2170300146
2170300041
2170300147
2170300109
2170300148
0
2170300044
2170300045
2170300149
2170300052
2170300150
2170300151

घर नंबर
57
57
59
58
58
78
78
58
58
84
58
58
90
91
92
92/1
93
777/1
777
777/2
769
7777/3
777
94
778A
778B
4
4
95
12
10
65A
9
96
769
20
19
97
97/1
98

समाजववकास तज्ञ

लाभार्थ्ाा चे नाव
अनसु या लक्ष्मण गायकवाड
बल्लू नामिेव गायकवाड
लक्ष्मी वकसन गायकवाड
सोवनया कुमार बनसोडे
वंिना कुमार बनसोडे
भागाबाई रामचंद्र भराळे
सतीश रामचंद्र भराळे
सयाजी मव्छंद्र कांबळे
शातं ाबाई रे वणवसद्ध गायकवाड
सभु ाष पंडु वलक कांबळे
शीला बापू वाघमारे
श्याम पंडु वलक कांबळे
राजेंद्र पंढरी बनसोडे
मारुती जंगलू खारव
रमेश ववठ्ठल तळभंडारे
सश
ु ील ववठ्ठल तळभंडारे
गौतम नागनार् सोनवणे
गजोर्ार श्रीपती काबं ळे
मरु लीर्र पंढरी बनसोडे
सल
ु ोचना मक
ु ंु ि गायकवाड
संजय राजेंद्र भंडारे
राजू हररचद्रं खडं ाळे
अरुण पंडु वलक कांबळे
गीता राम सरविे
ववशाल मर्क
ु र तळभंडारे
ववजया यशवंत तळभंडारे
परमेश्वर वशवाप्पा तळभंडारे
र्ानप्पा वसद्राम तळभंडारे
लक्ष्मण नामिेव गायकवाड
जनाबाई ववठ्ठल तळभंडारे
राजेंद्र विगंबर जानराव
अंकुश वलंबाजी तळभंडारे
विलीप सिु ाम गायकवाड
कुमार वसद्राम तळभंडारे
लखन बसवराज मडखांबे
भीमराव नागनार् तळभंडारे
अन्नपणू ाथ ववठ्ठल माने
लवतका मारुती तळभंडारे
जनािथन वसतं तळभडं ारे
इस्माईल अ.हमीि कामले

क्षमता बाांधणी तज्ञ

UID नंबर
2170300056
2170300152
0024
0056B
0089A
0044B
*6
*7
0095
0027A
0062A
0109
0030
0051
0007
0042A
0024
0003
0062B
002C
0066
0060
*2
0025
0021
0008
0006
0005
0004
0058

2

लाभार्थ्ााचे नाव
घर नंबर
वनमाली बलवभम गायकवाड
757
757/1
वंिना राजू गायकवाड
3
पांडुरंग वसद्राम तळभंडारे
8
संगीता राहुल कांबळे
14
संगराबाई बाबू तळभंडारे
18
मारे व्वबाई वसद्राम तळभंडारे
44
लक्ष्मन श्रावण राजगुरू
47
पांडुरंग वसंत तळभंडारे
51
अजीज नावबलाल बागवान
63
भागाबाई िगडू पाटील
69
हलीम महमिू वमया शेख
78
रामचंद्र यशवंत मस्के
749
तुळसाबाई गोपाल खडं ागळे
753
इब्राहीम मोविनसाब बासरी
761
िीपक हररप्रसाि परिेशी
763
शांताबाई लक्ष्मन तळभंडारे
767
र्ोंडीबा पांडू तळभंडारे
855
इब्राहीम मोविनसाब बासरी
जैबून इमाम नारीवले
एन ए बेगमपरु े
7
हसन मिार बागवान
9
भीमराव यल्लाप्पा कांबळे
12
सेवक वशवराम गायकवाड
15
सिंु रबाई जणू तळभडं ारे
16
िािावमया मवहबूब साब बागवान
41
लक्ष्मन तुकाराम साबळे
42
विगंबर शंकर बनसोडे
43
गेनू शंकर बनसोडे
62
मोतीलाल अल्लाउविन बागवान
वबगरविवासी गाळे /इमारती
-

सहा . अवियांता

बाबासाहेब आंबेडकर समाज मंविर
बौद्ध ववहार
पंच कवमटी ट्रस्ट
महािेकर वमल
लोनावत गोडवान
वसमेंट शोप
वसराज इतं ेप्रीझेस
ब्राद्वे मेन्स वेअर
अचथना पावल्स्तक
पंचायत चावडी

उपआयुक्त

