े कर नगर नं-१,
०३५- मातोश्री रमाबाई आंबड
े कर नगर नं-२
०३६- मातोश्री रमाबाई आंबड
UID नंबर
2170350001
2170350009
2170350561
2170350562
2170350563
2170350564
2170350019
2170350565
2170350566
2170350567
2170350568
2170350569
2170350010
2170350570
2170350571
2170350572
2170350573
2170350574
2170350575
2170350576
2170350577
2170350578
2170350579
2170350011
2170350580
2170350581
2170350582
2170350583
2170350584
2170350585
2170350586
2170350587
2170350588
2170350590
2170350518
2170350591
2170350592
2170350593
2170350594
2170350595
2170350596
2170350597
2170350598
2170350599
2170350600
2170350012
2170350601
2170350602
2170350603
2170350604
2170350605

घर नंबर
17
97
103
102
106
105
280
279
182
180
181
199
99
200
234
251
254
209
235
235
210
606
198
11
206
203
205
204
176
175
173
179
177
607
89
172
172A
110
78
608
128
132
133
609
162
12
162A
164
164A
165
165A
समाजविकास तज्ञ

प्रारूप लाभार्थी यादी
प्रधानमंत्री आवास योजना
सोलापूर महानगरपाललका , सोलापूर

लाभार्थ्ाा चे नाव
सख
ु देव नागू सोमवले
वत्सलाबाई शिंकर जाधव
शम सकसन भोसले
ससु नता सकसन भोसले
शालन बलभीम घोडकुम्बे
कािंताबाई ससद्राम गायकवाड
कुमार जगनाथ जाधव
पद्माबाई हुसेनी गलगले
ससु नल धमाु जानराव
फुलचिंद तात्याराव कािंबळे
मिंगल जामकर कािंबळे
राम जगनाथ इगिं ळे
अमोल ससध्द सशवशरण
दामू तुकाराम कािंबळे
प्रादेवी मल्ु यापा उवाळे
शरणपा गेडयापा काबिं ळे
कमल करण सशिंदे
सशवाजी अणपा सशवशरण
रे वण भीमाशा सशिंदे
भीमाशा लाडपा सशिंदे
भगवान मालजी गवळे
ससद्राम जेडपा हाडमणी
भागपा सपरपा सशिंदे
सवलास सहरपा साबळे
दीपक नागनाथ वाघमारे
शकिंु तला रे वणससद्ध सशवशरण
मारुती कासशनाथ गायकवाड
राम धोंडीबा सशवशरण
ससद्राम आबा सरु ाते
मोहन गणपती सोनावणे
श्रीकािंत चिंद्रकािंत सोनावणे
सिंगीता देवेंद्र सोनकािंबळे
राजश्री गणपती सोनावणे
उदयकुमार चिंद्रप्पा ढाले
बेबीबाई भीमराव सशवशरण
रामचद्रिं सवठ्ठल झापे
पािंडुरिंग रामचिंद्र झापे
चद्रिं भागा पाडिं ु रिंग बसवतिं
सदलीप सोमनाथ सोनावणे
अजुन राम रनसरु े
शिंकर सशवाजी ससद्धगणेश
अिंजली सवकास कािंबळे
राधाबाई भानदु ास शेंडगे
गौतम भानदु ास शेंडगे
सकसन अजुन गायकवाड
शरनवा बाळू बनसोडे
अशोक अजुन गायकवाड
पनु ाजी गेना नागसतलक
वसतिं पनु ाजी नागसतलक
प्रमोद पािंडुरिंग बसविंत
प्रवीण प्रमोद बसविंत
क्षमता बांधणी तज्ञ

UID नंबर
2170350606
2170350607
2170350608
2170350609
2170350610
2170350519
2170350611
2170350612
2170350613
2170350614
2170350615
2170350616
2170350617
2170350618
2170350619
2170350620
2170350014
2170350621
2170350927
2170350622
2170350623
2170350624
2170350625
2170350626
2170350627
2170350628
2170350629
2170350015
2170350630
2170350631
2170350632
2170350633
2170350634
2170350635
2170350636
2170350637
2170350638
2170350639
2170350017
2170350640
2170350641
2170350642
2170350643
2170350644
2170350645
2170350646
2170350647
2170350648
2170350649
2170350018
2170350650

1

घर नंबर
111
610
113
114
114
88
115
222
290
278
277
239
280
246
245
291
100
240
293
302
281
284
285
286
287
276
298
101
201
135
611
166
612
125
126
613
584
274
104
275
275
275B
248A
248A
350A
350
31
270A
270
575
268

सहा . अवियंता

लाभार्थ्ााचे नाव
रवी नरससिंग कािंबळे
सभु द्रा अजुन गायकवाड
तुकराम श्रीरिंग बोराडे
बालाजी पािंडुरिंग सरु वसे
पाडिं ु रिंग हनमतिं ू सरु वसे
राम लक्ष्मन सलवडे
दामोदर हनमतिं ू सरु वसे
ससद्राम मोटे
रमाबाई ब्रम्हा धावरे
बाबू मलससध्द ढाले
चिंदाव्वा मलससध्द ढाले
चिंदप्पा पन्ु नप्पा ढाले
शकिंु तला इटल बोराडे
सिंतोष उचपा मेहदिं गीकर
नागरबाई मधरू तोरणे
मधक
ु र भीमराव काबिं ळे
तायप्पा जीवप्पा कदम
लक्षमु ी दचु ापा मेंदागीकार
सहरकणी मालन कािंबळे
सगजा सवष्णू कािंबळे
नागनाथ उचपा दादेनाउरू
गोपाबाई अिंबादास दपु ारगुडे
कस्तुरबाई मलप्पा सशिंदे
मलप्पा हनमिंतू सशिंदे
हषुवधुन मलप्पा सशिंदे
मल्लप्पा हनमिंत सशिंदे
बाबासाहेब शाहू वाघमारे
अनसु या सरु े श गायकवाड
भीमाशक
िं र सनलाप्पा सशवशरण
समसलिंद धोंडीराम सयू ुविंशी
शैलेश सकसन भोसले
कसपल सतीश कसबे
बबन धमाु सोनावणे
मधक
ु र मनोहर सरवदे
मधक
ु र मनोहर सरवदे
नामदेव धोंडीबा काबिं ळे
नामदेव तुकाराम सिंकारे
राजनदिं प्रल्हाद गायकवाड
सषु मा जगन्नाथ पत्रे
भगवान कृ ष्ण गावडे
ससु नल भगवान गावडे
सकशोर भगवान गावडे
ससद्धराम हुचप्पा मैन्दगीकर
सवशाल ससद्धराम मैन्दगीकर
असवनाश भारत घोटीकर
शालन भारत घोटीकर
शातिं ाबाई भगवान सकरनकुडवे
सधु ीर सरु े श ढेपे
सरु े श ढेपे
पोपट जणू शब्दे
भीमराव भगवान कदम
उपआयुक्त

े कर नगर नं-१,
०३५- मातोश्री रमाबाई आंबड
े कर नगर नं-२
०३६- मातोश्री रमाबाई आंबड
UID नंबर
2170350651
2170350652
2170350653
2170350654
2170350655
2170350656
2170350657
2170350658
2170350659
2170350002
2170350520
2170350660
2170350661
2170350662
2170350663
2170350664
2170350665
2170350666
2170350667
2170350668
2170350669
2170350521
2170350670
2170350671
2170350672
2170350673
2170350674
2170350675
2170350677
2170350678
2170350679
2170350680
2170350522
2170350681
2170350682
2170350683
2170350684
2170350685
2170350686
2170350687
2170350688
2170350689
2170350690
2170350523
2170350691
2170350692
2170350693
2170350694
2170350695
2170350696
2170350697

घर नंबर
614
69
72
71
70
615
616
617
618
370
576
619
620
621
622
585
586
138
118
33
587
107
588
49
16
589
590
623
624
625
5
76
107
35
36
37C
37A
37C
37A
38
40
41
43
21
44
626
627
154
628
55
52
समाजविकास तज्ञ

प्रारूप लाभार्थी यादी
प्रधानमंत्री आवास योजना
सोलापूर महानगरपाललका , सोलापूर

लाभार्थ्ाा चे नाव
सजिं ू सशवप्पा इगिं ळे
कोटाबाई ज्ञानदेव कािंबळे
सशवानिंद तायप्पा कािंबळे
गोरख रे वाप्पा व्हानवते
सरूबाई एकनाथ सावतिं
उत्तम श्रीराम बोराडे
लक्ष्मन तळ
ु शीराम सालवाडे
सगु राबी हुसमान शेख
मरयाप्पा सावळा घोडके
शरणबसपा नामदेव मसहद्रिं कर
सधु ाकर जणू कािंबळे
असनल गोरख वनावते
कोंडाबाई सिंदीप सोनावणे
सवजय सखाराम मस्के
राजू सखाराम मस्के
अबिं बु ाई अशोक सरु वसे
अक्षय हुसेनी कािंबळे
वदिं ना दगडू वाघमारे
लसतका सशवमतू ी इगिं डे
ससचन सशवमतू ी इगिं डे
सीताराम मारुती सोनावणे
सागर गोरक मस्के
सिंजय पिंदगीडे
सवष्णू भगवान दावणे
राजू इराप्पा मस्के
दत्ता तुलसीराम जाधव
बी. अ. थोरात
यशविंत नारायण काळे
सतिं ोष इरप्पा मस्के
नारायण सवठोबा जाधव
भीमराव तायप्पा कािंबळे
सनतीन भीमराव कािंबळे
सकसन मल्लारी कािंबळे
बुकाबाई भगवान कािंबळे
सिंतोष पिंचप्पा सजरगे
कुलभषू ण मधक
ु र इगिं डे
प्रकाश मधक
ु र इगिं डे
असजक्िं य मधक
ु र इगिं डे
मधक
ु र चनप्पा इगिं डे
राजेंद्र गोरखनाथ दावणे
सिंजय कािंबळे
सहदेव सिंदीपान सोनवणे
माधव सयू ुभान मस्के
गौराबाई रे वण सशिंदे
चतुर यादव मस्के
चिंद्रकािंत कोंडीबा कािंबळे
सरु ज शसशकातिं काबिं ळे
बापू राम साविंत
सनतीन नामदेव सोनकाबिं ळे
सजजाबाई भीमराव डोळसे
भारत बापू शेरखाने
क्षमता बांधणी तज्ञ

UID नंबर
2170350698
2170350699
2170350700
2170350021
2170350701
2170350702
2170350703
2170350704
2170350705
2170350706
2170350707
2170350708
2170350709
2170350710
2170350044
2170350711
2170350712
2170350713
2170350714
2170350715
2170350716
2170350717
2170350718
2170350719
2170350720
2170350045
2170350721
2170350722
2170350723
2170350724
2170350725
2170350946
2170350726
2170350727
2170350728
2170350729
2170350046
2170350730
2170350731
2170350732
2170350733
2170350734
2170350735
2170350736
2170350737
2170350950
2170350738
2170350047
2170350739
2170350740
2170350741

2

घर नंबर
150
629
591
301
9
630
631
632
633
77
634
238
279
223
208
231
635
636
637
204
638
161
62
61
592
207
60A
60B
60C
59
58
319
593
436
594
573
46
313
233
252
595
596
66
597
238
46
224
522
242
639
74

सहा . अवियंता

लाभार्थ्ााचे नाव
चिंद्रकािंत अजुन शेरखाने
कसवता रवींद्र शेरखाने
शसशकला सिंजय साविंत
सिंजय बगापा सशिंदे
ससद्राम धोंडीबा काबिं ळे
ससु नल जगनाथ डोळसे
कमल के शव सदलपाक
असभमान बापू शेरखाने
सहराबाई धल
ू पा शेरखाने
सेनापती लक्षुमन सोनावणे
के रुबाई किंु डसलक गायकवाड
चकीनाथ के शव माने
सभु द्रा हजपा सशवशरण
लक्षुमन धनपा कािंबळे
रतन सनलपा सशवशरण
रवी शरणपा काबिं ळे
नागनाथ चोक शेरखाने
सतिं ोष के शव सदलपाक
सकसन गोसविंद कािंबळे
मलकवा अण्याबा गायकवाड
हनमिंत सलिंबाजी वाघमारे
गोसविंद राम गायकवाड
गौतम गोसविंद गायकवाड
लक्ष्मन धनप्पा धावरे
राहुल गौतम गायकवाड
नागनाथ बसपा वाघमारे
महानदिं सपतप्पा सशदिं े
शरद महानिंद सशिंदे
यशपाल महानदिं सशदिं े
बाबू अजुन गायकवाड
सशवाजी जगन्नाथ गायकवाड
बडे अमृत भालेराव
सेनापती कोडीबा कािंबळे
अमेररका कुमार मस्के
ज्योती सिंतोष वाघमारे
असनल गोरख इगिं डे
कल्पना ससचन वाघमारे
शारदा अबिं ादास सशवशरण
अशोक मनोहर कदम
महानिंदा सरु े श सशिंदे
सिंतोष शाहू वाघमारे
समु न अजीत गायकवाड
चिंद्रकािंत प्रल्हाद सरु वसे
पारूबाई सवठ्ठल थोरात
परवीन म.िं शरीफ सल
ु तानपरु े
मालनबाई गोरखनाथ दावणे
अरुण ननवरे
सरु ें द्र आबा सरु ाते
सीमा प्रकाश सरवदे
नीलकिंठ सवश्विंभर बालशिंकर
सनजासलिंगव्वा रे वण बेह्नरु े
उपआयुक्त

े कर नगर नं-१,
०३५- मातोश्री रमाबाई आंबड
े कर नगर नं-२
०३६- मातोश्री रमाबाई आंबड
UID नंबर
2170350742
2170350743
2170350744
2170350745
2170350746
2170350747
2170350748
2170350524
2170350749
2170350750
2170350751
2170350752
2170351242
2170351243
2170351246
2170350754
2170350755
2170351247
2170350516
2170350083
2170351258
2170351339
2170350756
2170350757
2170350758
2170350759
2170350760
2170350084
2170350085
2170350525
2170350087
2170350088
2170350089
2170350091
2170350095
2170350102
2170350003
2170350103
2170350526
2170350109
2170350527
2170350110
2170350132
2170350529
2170350530
2170350163
2170350165
2170350517
2170350531
2170350532
2170350533

घर नंबर
95
85
598
196
599
158
79
58
80
81
81
8
112
222
295
288
297
292
306
577
247
241
600
227
228
229
230
156
157
157
130
129
127
71
195
232
574
104
187
109
601
110
64B
64C
64
116
103A
472
103B
103C
602
समाजविकास तज्ञ

प्रारूप लाभार्थी यादी
प्रधानमंत्री आवास योजना
सोलापूर महानगरपाललका , सोलापूर

लाभार्थ्ाा चे नाव
शाम दगु ुप्पा सशिंदे
दत्ता अमृत माने
दत्तू सदासशव सयू ुविंशी
गौतम भीमा मस्के
सरु े खा भजु गिं चदिं नसशवे
ससद्धराम नारायण गायकवाड
शरीफाबी हझरत शेख
कुसमु रामस्वामी साविंत
राहुल के शव सदलपाक
ससद्धराम श्रावण कदम
शेविंता श्रावण कदम
कसपल ससद्राम कािंबळे
दीपक मारुती गायकवाड
सवष्णू सदासशव शब्दे
देसवदास भगवान वाळवे
द्वारकाबाई भगवान वाळवे
कलावती प्रल्हाद गायकवाड
ससद्धाथु भगवान गव्हाळे
अतुल नामदेव सशरसार
सवष्णू शामराव सोनवणे
बसवनपा गणपती सोनकािंबळे
राम अिंदपा सशिंदे
सकुबाई सागर वाघमारे
सरु े श बानदु ास सोनावणे
राजू भागपा सशिंदे
शािंतपा खाजपा सशवशरण
सवजय चलीनाथ माने
अरुण राम रनसरु े
सशवमतू ी चनप्पा इगिं ळे
सशवमतू ी चनप्पा इगिं ळे
सवमल सवजय कािंबळे
अिंबादास श्रावण मस्के
शेविंता मिंचीन्द्र साबळे
कुमार सदन्डीव कािंबळे
ताराबाई धोरक मस्के
अलका प्रकाश भालेराव
बाळू चािंगदेव आवरे
नागरबाई ज्ञानदेव सयू ुवश
िं ी
अलका प्रकाश भालेराव
अरसविंद श्रीरिंग थोरात
बबन धमाु सोनावणे
ससद्धराम नामदेव बनसोडे
बिंडू गोरख रिंगुले
श्रीकािंत गोरख रिंगुले
श्रीधर गोरख रिंगुले
सवजय मारुती बनसोडे
श्रीराम मारुती गायकवाड
सनतीन नामदेव सीरसत
सरु े श श्रीराम गायकवाड
चिंद्रकािंत श्रीराम गायकवाड
अण्णासाहेब शाहू वाघमारे
क्षमता बांधणी तज्ञ

UID नंबर
2170350168
2170350169
2170350171
2170350175
2170350179
2170350180
2170350534
2170350004
2170350182
2170350184
2170350185
2170350186
2170350187
2170350535
2170350197
2170360205
2170350209
2170350536
2170350005
2170350537
2170350538
2170350210
2170350211
2170350539
2170350540
2170350212
2170350541
2170350542
2170350213
2170350007
2170350543
2170350544
2170350490
2170350491
2170350545
2170350546
2170350547
2170350548
2170350549
2170350550
2170350008
2170350551
2170350552
2170350553
2170350554
2170350555
2170350556
2170350557
2170350558
2170350559
2170350560

3

घर नंबर
578
117
119
603
47
48
48
308
579
580
604
44
144
605
148
63
353/D
353/C
225
353/B
353/A
319
267
209
209
581
582
212
583
123
213
557
189
190
122
121
53
124
91
90
399
108
108
98
96
97
97A
97A
98A
98
109

सहा . अवियंता

लाभार्थ्ााचे नाव
राधाबाई सवठ्ठल इगिं डे
सहु ास सशवमतू ी इगिं डे
कुमार गणपत बनसोडे
नीलाबाई दगडू सोनवणे
रोसहदास बळीराम लक
िं े श्वर
श्रीमिंत लक्ष्मन गायकवाड
औसाबाई अशोक अक
िं ु श
कािंताबाई जगन्नाथ चिंदनसशवे
जीवन बाजीराव थोरात
शाहू गोरख दावणे
छाया भीमराव कािंबळे
दयु ोधन नामदेव साविंत
गुणविंत श्रीकािंत साळिंु खे
शरणु गेनू सनकिंबे
दयाविंती नामदेव सोनकािंबळे
सवजय गणु वतिं बनसोडे
सिंभाजी महादेव गायकवाड
शक
िं र महादेव गायकवाड
सख
ु देव सीताराम गायकवाड
दतात्रेय महादेव गायकवाड
महादेव गायकवाड
दत्तात्रेय नामदेव चव्हाण
ससु नल नामदेव चव्हाण
राहुल सीताराम कािंबळे
सीताराम सोपान कािंबळे
बैजाबाई के बा गायकवाड
रसल
ू कासीम मसणयार
जनाबाई सवठ्ठल पवार
महादेवी मधक
ु र गायकवाड
हेमा असनरुद्ध वाघमारे
सवमल भजु िंग साविंत
भारत भजु िंग साविंत
सवमल दादाराव सोनवणे
दादाराव नामदेव सोनवणे
सागर मच्छींद्र वाघमारे
सशवप्पा महादेव गायकवाड
प्रसतमा सिंजय कािंबळे
सतीश धमाु सोनवणे
धनबु ाई वसिंत ढगे
लीम्बाबाई जान्लीधर शेंडगे
सायबू सपराजी नागतीलक
सवजय सरु े श कोडगी
मनोज सरु े श कोडगी
शारदाबाई सरु े श कीते
रिंजन सशवाजी कीते
मारुती हनमु िंतू कािंबळे
सवजय मारुती काबिं ळे
सिंजय मारुती कािंबळे
प्रशातिं लालप्पा काबिं ळे
कमलाबाई लालप्पा कािंबळे
वजीर उसमान शेख
उपआयुक्त

े कर नगर नं-१,
०३५- मातोश्री रमाबाई आंबड
े कर नगर नं-२
०३६- मातोश्री रमाबाई आंबड
UID नंबर
2170360022
2170360030
2170360811
2170360812
2170360813
2170360814
2170360815
2170360816
2170360119
2170360120
2170360817
2170360121
2170360766
2170360818
2170360122
2170360123
2170360819
2170360820
2170360124
2170360125
2170360821
2170360126
2170360822
2170360767
2170360127
2170360128
2170360823
2170360824
2170360136
2170360137
2170360138
2170360139
2170360140
2170360825
2170360032
2170360826
2170360827
2170360828
2170360141
2170360142
2170360829
2170360143
2170360144
2170360145
2170360830
2170360768
2170360147
2170360831
2170360148
2170360149
2170360152

घर नंबर
258
332
118
118
118
655
318/A
318/B
296
267A
267B
259A
641
259B
258
250B
250A
250
339
347A
347B
656
656/1
332
21
22
657
657/1
19
18A
18B
20
348
348/1
308
348/2
348/3
348/4
658
444
347
243
240
241
584
642
147
659
660
271
231
समाजविकास तज्ञ

प्रारूप लाभार्थी यादी
प्रधानमंत्री आवास योजना
सोलापूर महानगरपाललका , सोलापूर

लाभार्थ्ाा चे नाव
सकसन भगवान मस्के
अशोक कृ ष्णा बनसोडे
दत्तात्रय कासशनाथ सरु वसे
राजू कासशनाथ सरु वसे
कासशनाथ धोंडीबा सरु वसे
अिंबादास शिंकर भवळ
सवष्णू सवठ्ठल सशदिं े
सिंतोष सवठ्ठल सशिंदे
भास्कर कोंडीबा सशिंदे
लसलता उसप्पा कदम
प्रदीप उसप्पा कदम
आनिंद धमाु लोंढे
अगिंद मासणक गायकवाड
जानीछार आनिंद लोंढे
हररबा ससद्धराम सरवदे
सरु ज अरसवदिं काबिं ळे
अरसविंद कोंडली कािंबळे
असश्वन अरसवदिं काबिं ळे
जगन्नाथ तुकाराम साबडे
अमृत शामराव माने
आनिंद अमृत माने
ससद्धराम गोसविंद गायकवाड
प्रशािंत ज्ञानदेव सलवाडे
असनल जगन्नाथ दोलवे
चिंद्रकािंत सवठोबा सरु वसे
महादेव तात्याबा नागतीलक
बाबू सरु े श गल
ु जार
सगु िंध सदपक
जासलदिं गणपत थोरात
मच्छें दू गणपत थोरात
रवींद्र मच्छें दू थोरात
मच्छींद्र बाजीराव कािंबळे
शािंतापा नायप्पा सशवशरण
श्रीकािंत शािंतापा सशवशरण
काडाबाई आबा आहेरकर
सभु ाष शातिं प्पा सशवशरण
उमेश शािंतप्पा सशवशरण
जगदीश शातिं प्पा सशवशरण
सवकास गोरख थोरात
गौतम मागु गविंडी
सम्धीर शाक्ताप गायकवाड
उत्तम शिंकर जगताप
राम सोपान कािंबळे
महादेव सदासशव कािंबळे
महादेव सदासशव कािंबळे
तुलसीदास आबा आहेरकर
लसक्ष्म मारुती सनकाळजे
पप्पू सवठ्ठल सशवशरण
मासणक हररबा इगिं डे
दोरक हररबा भगत
निंदकुमार श्रीरिंग थोरात
क्षमता बांधणी तज्ञ

UID नंबर
2170360153
2170360154
2170360155
2170360157
2170360200
2170360033
2170360202
2170360206
2170360215
2170360833
2170360216
2170360834
2170360835
2170360217
2170360836
2170360837
2170360034
2170360218
2170360219
2170360838
2170360221
2170360223
2170360839
2170360840
2170360224
2170360225
2170360226
2170360035
2170360227
2170360841
2170360228
2170360230
2170360231
2170360842
2170360232
2170360843
2170360844
2170360845
2170360036
2170360236
2170360237
2170360846
2170360238
2170360241
2170360242
2170360847
2170360848
2170360243
2170360849
2170360769
2170360246

4

घर नंबर
661
330
4867
772
662
643
202
206
215
12
266
216
216
319
217
217
644
663
664
219
665
22335
666
223
667
420
2161
410
226/A
226/B
227
470
256/B
456/A
224
232A
232C
232B
13A
668
237
557
247
208
239
239
669
670
200
299C
671

सहा . अवियंता

लाभार्थ्ााचे नाव
ससचन कािंबळे
सश
ु ील मनोहर बोघळे
प्रभाकर दादाराव कराते
अज्ञान सवश्वनाथ गािंधीले
नदिं ा सगरीधर बनसोडे
सवशाल तुलसीराम आहेरकर
यलप्पा देवेंद्र हजारे
मिंगल सदासशव सोनकािंबळे
भजु िंग बाबू साविंत
रसल
ू कासीम मसणयार
रसवद्र मसच्छिंद्र धेंडे
प्रकाश जगन्नाथ नाईक
नीलाबाई रे वणससद ढाले
दशरथ नामदेव चव्हाण
सत्व मारुती भतू ाळे
रे वणससद मलासीद ढाले
महादेव नागनाथ सरु वसे
ससचन साहेबराव सोनवणे
जणू के शव साबडे
अबुबाई गौतम चौरे
असनल कुमार मस्के
राजू ज्ञानेश्वर इगिं डे
राम भगवान बोराडे
अनसु ैया ज्ञानेश्वर गिंडले
कोंडीबा महादेव गायकवाड
जयश्री नवनाथ साबडे
मालवा बसप्पा कातिं े
रवी मसाजी गायकवाड
रवींद्र प्रभू माने
धामप्पा रवींद्र माने
सशवराम शमाु कािंबळे
सदु शुन शिंकर जाधव
आनिंद वसिंत जाधव
नागुबाई वसिंत जाधव
सरु े श सोम सोनवणे
कासशनाथ प्रेमनाथ गायकवाड
सिंतोष कासशनाथ गायकवाड
चोखा कासशनाथ गायकवाड
समसलिंद नागनाथ कािंबळे
प्रशािंत गौतम गविंडी
कलावती प्रल्हाद गायकवाड
भारत भजु िंग साविंत
अशोक मारागर गविंडी
सवमल ज्ञानेश्वर कािंबळे
जनाबाई गणपत नाटकर
तारा सवठ्ठल ताके पेरे
मसल्लनाथ देन्द्र हजारे
राजकुमार वाघमारे
हेमतिं श्रीपाद वाघमारे
मधक
ु र शिंकर कािंबळे
मालन राजू गायकवाड
उपआयुक्त

े कर नगर नं-१,
०३५- मातोश्री रमाबाई आंबड
े कर नगर नं-२
०३६- मातोश्री रमाबाई आंबड
UID नंबर
2170360850
2170360851
2170360248
2170360852
2170360853
2170360250
2170360251
2170360854
2170360855
2170360761
2170360770
2170360856
2170360857
2170360252
2170360858
2170360859
2170360253
2170360860
2170360861
2170360862
2170360254
2170360771
2170360863
2170360864
2170360255
2170360865
2170360256
2170360257
2170360866
2170360258
2170360261
2170360867
2170360772
2170360262
2170360263
2170360868
2170360264
2170360869
2170360265
2170360870
2170360266
2170360267
2170360268
2170360037
2170360871
2170360269
2170360872
2170360873
2170360874
2170360270
2170360875

घर नंबर
246
253
672
672/1
248
323
169C
169B
169A
278
299B
251B
251A
171
189
252
190B
190A
188
673
192
299A
194
254
95
255
203
204
257
260
674
138
299
675
676
263
66
264
265
265
120
495/113
117
13
268
118
118
677
269
95
95
समाजविकास तज्ञ

प्रारूप लाभार्थी यादी
प्रधानमंत्री आवास योजना
सोलापूर महानगरपाललका , सोलापूर

लाभार्थ्ाा चे नाव
चिंद्रकािंत सख
ु देव कािंबळे
सधु ाकर सवठ्ठल सशवशरण
सशवाजी छत्रगू न राशेराव
मथरु ा बाबुराव सोनवणे
शक
िं र बाबू सशदिं े
गौतम मल्लारी कािंबळे
असनल पाडिं ु रिंग थोरात
गणेश पािंडुरिंग थोरात
सदनेश पािंडुरिंग थोरात
रामचिंद्र सवठ्ठल दगडे
अरुण शिंकर कािंबळे
सश
ु ील गयबी चािंदसशव
गिंवु ई गयबी चािंदसशव
सरु े खा मल्लारी कािंबळे
लक्ष्मन बनससद्ध कािंबळे
ससवता रामदास बनसोडे
दत्तात्रय बाबुराव राजगुरू
महासलगिं बाबरु ाव राजगरू
ु
सिंजय महादेव वाघमारे
महादेव वाघमारे
चिंद्रप्रकाश गोपाल भतू ाळे
प्रभाकर शिंकर कािंबळे
चिंद्रप्रकाश गोपाल भतू ाळे
सवष्णू ससद्धेश्वर सरु वसे
रत्नाबाई सशवप्पा गायकवाड
सवमल वसिंत कािंबळे
धमाु हरी साबडे
चिंद्रभागा सवुगोड
भागप्पा बेदेणरु े
उत्तम सभवा मस्के
प्रशािंत गुरप्पा इगिं ळे
ज्ञानेश्वर भीमराव सोनकािंबळे
सदनकर शिंकर कािंबळे
असनल मारुती गायकवाड
गोपाल भोजप्पा गायकवाड
अबिं बु ाई सरु े श भगत
जालीन्धर दादाराव जेटीथोर
श्याम हररबा इगिं डे
सरु े श पािंडुरिंग वाघमारे
सधु ाकर पािंडुरिंग वाघमारे
अिंकुश पसाजी गायकवाड
अन्यधा गौरप्पा तडनारे
उलप्पाबाई असभमणो सरु वसे
मिंगेश नागनाथ कािंबळे
गौडाबाई गायकवाड
समसलिंद भीमराव सरु वसे
ससु नल भीमराव सरु वसे
बिंडू नागनाथ कवडे
राजू धोंडीबा प्रताप
धमुराज मसच्छिंद्र सोनवने
सकुबाई मसच्छिंद्र सोनवने
क्षमता बांधणी तज्ञ

UID नंबर
2170360876
2170360271
2170360272
2170360773
2170360273
2170360274
2170360877
2170360878
2170360879
2170360275
2170360880
2170360881
2170360882
2170360276
2170360774
2170360277
2170360883
2170360278
2170360884
2170360279
2170360280
2170360885
2170360886
2170360281
2170360887
2170360038
2170360282
2170360888
2170360283
2170360889
2170360284
2170360890
2170360285
2170360891
2170360286
2170360288
2170360039
2170360289
2170360892
2170360290
2170360291
2170360294
2170360295
2170360893
2170360296
2170360297
2170360298
2170360775
2170360299
2170360300
2170360301

5

घर नंबर
270
96
678
75
439
450
439
450
274
98C7
98
98
98A
103
298
100
102
679
679/1
150
210
153
680
146
280
645
107
282
108
283
681
284
135
285
1111
132
180
141
682
162
683
204
180
260
162
297
179
180A
160
87
85

सहा . अवियंता

लाभार्थ्ााचे नाव
मलकप्पा शिंकर वाघमारे
रिंजना सतीश सोनवणे
देसवदास सवठ्ठल राऊत
अमोल यलदास वामने
नागेश लक्ष्मन तालमोगे
समु ेद सवश्वनाथ कािंबळे
समु ला राजेंद्र भालेराव
रुसक्मणी सवश्वनाथ कािंबळे
सवजय श्रावण वाघमारे
बबलू सवजय कािंबळे
शसशकािंत सवजय कािंबळे
अशोक सवजय कािंबळे
कमल सवजय कािंबळे
सदपक के राप्पा गायकवाड
यलदास रे वणससद वामने
अशोक सदासशव वाघमारे
सकरण उत्तम वाघमारे
वैशाली मसल्लकाजुन राजगरू
ु
अशोक श्रीरिंग कािंबळे
सवलास बाबू गायकवाड
अरुणा गेनदेव निंदकुमार
सदलीप पािंडुरिंग सरु वसे
रमेश सावळाराम गायकवाड
अलका चिंद्रकािंत कािंबळे
गौतम धमंना मैदागीकर
जयप्पा महादेव कसबे
सतिं ोष उत्तम वाघमारे
सवष्णू कृ ष्णा रणखािंबे
सतिं ोष उत्तम वाघमारे
राहुल ससद्धराम कसबे
नागनाथ गजानन गायकवाड
सरु े श नारायण क्षीरसागर
सशवा गेनू मते
भीमराव लालू ढेपे
अन्नराई ससद्धराम बनसोडे
मैनाबाई शरणप्पा कसबे
ससद्धातु अनीत गायकवाड
लताबाई रणजीत वाघमारे
सदनेश बाबुराव कािंबळे
सवलास सावळाराम गायकवाड
बनससद्ध ससद्धराम इगिं ळे
राजेंद्र सवठ्ठल जगताप
बनेश्वर ससद्धराम इगिं ळे
आशाबाई सौयाुभान सोनवणे
मरु लीधर सशवराम भतू ाळे
इरन्ना तुकाराम कािंबळे
शक
िं र हनमु तिं जोगदक
िं र
पतु ळाबाई अिंबादास गायकवाड
भीमाशक
िं र देवाप्पा वाघमारे
दादाराव कासलदास गायकवाड
देसवदास सवठ्ठल राऊत
उपआयुक्त

े कर नगर नं-१,
०३५- मातोश्री रमाबाई आंबड
े कर नगर नं-२
०३६- मातोश्री रमाबाई आंबड
UID नंबर
2170360302
2170360303
2170360894
2170360304
2170360305
2170360895
2170360896
2170360040
2170360897
2170360898
2170360306
2170360899
2170360308
2170360309
2170360310
2170360900
2170360311
2170360312
2170360026
2170360776
2170360901
2170360313
2170360902
2170360314
2170360319
2170360903
2170360321
2170360322
2170360904
2170360323
2170360777
2170360324
2170360325
2170360328
2170360905
2170360329
2170360906
2170360907
2170360908
2170360909
2170360330
2170360048
2170360911
2170360332
2170360912
2170360913
2170360333
2170360334
2170360914
2170360915
2170360336

घर नंबर
71
80
303
304
64
82
78
6
304
305
69
69
67
65
21
684
91
57
640
303A
685
63
686
314
51
51
687
47
46
42
646
688
38
35
36
26D
26K
26B
26A
31
285
319
28K
32
332B
332C
34
334/A
334/B
23
335/B
समाजविकास तज्ञ

प्रारूप लाभार्थी यादी
प्रधानमंत्री आवास योजना
सोलापूर महानगरपाललका , सोलापूर

लाभार्थ्ाा चे नाव
देसवदास सवठ्ठल राऊत
बापू अप्पा गायकवाड
शिंकर भीमशा गोने
मक्त
ु ाबाई मसल्लनाथ गोने
श्रीकातिं गरुु गायकवाड
शेफाजी यशविंत हजारे
अप्पासाहेब बापू गायकवाड
छाया गुणविंत वाघमारे
मक्त
ु ाबाई मसल्लनाथ गोने
ससद्धराम भीमशा गोने
ताईबाई सिंभाजी गायकवाड
मारुती सवठ्ठल ताबिंरे
सनगिंम्बा सागर बगळे
अप्पासा जनोबा सामकोरे
गणपत महादेव जेतीथोर
राजेंद्र रामचद्रिं गिंजधने
जैनद्दु ीन पठाण
सलम्िं बबू ाई सदपक चव्हाण
सिंजय तुलसीराम भवळ
प्रभावती गौतम सटकुते
शसशकला श्रीशैल कट्टीमनी
सवठ्ठल सिंभाजी मस्के
ससद्धराम देवेंद्र हजारे
भारत दगडू चिंदनसशवे
सशवकुमार भीमराव बागडे
पोपट सदासशव कािंबळे
फुलाबाई भागवत भालेराव
मनोज भागवत भालेराव
सनतीन भागवत भालेराव
राहुल मासणक बोके फोडे
नागनाथ मक
ु िंु द वाघमारे
गिंगुबाई कसबे
भारताबाई बसदराम काडे
रमेश सवश्वनाथ कािंबळे
कुमार सवश्वनाथ कािंबळे
रवींद्र रखमाजी मोरे
सभु ाष रखमाजी मोरे
प्रमोद रखमाजी मोरे
रखमाजी मारुती मोरे
रखमाजी मारुती मोरे
सवशाल वसिंत थोरात
महादेवी खिंडू तूपसिंदु र
असनल वसिंत थोरात
मासणक रीद्रप्पा भालेराव
शरद सोमनाथ बनसोडे
दत्ता सोमनाथ बनसोडे
रवींद्र दशरथ प्रशाळे
रुसक्मणीबाई सपराजी लोखिंडे
परशरु ाम सपराजी लोखडिं े
असभमन्यू रामचिंद्र बाबर
बलभीम सशवाजी मस्के
क्षमता बांधणी तज्ञ

UID नंबर
2170360916
2170360049
2170360917
2170360336
2170360918
2170360338
2170360919
2170360920
2170360340
2170360342
2170360343
2170360921
2170360778
2170360922
2170360344
2170360345
2170360346
2170360347
2170360923
2170360348
2170360924
2170360350
2170360352
2170360779
2170360925
2170360926
2170360354
2170360355
2170360928
2170360929
2170360356
2170360930
2170360358
2170360931
2170360780
2170360932
2170360359
2170360361
2170360362
2170360363
2170360365
2170360366
2170360367
2170360368
2170360369
2170360050
2170360370
2170360374
2170360375
2170360933
2170360934

6

घर नंबर
335/A
321
60
20
336
358/B
338/A
319
446/7
689
690
355
320
343
373
372
103
102
102
691
100
692
693
320
94
92
354/3
355
129
354/3
694
356
238
695
320
695/1
544
696
697
698
365
528
699
368
509
329
700
374
701
375A
375B

सहा . अवियंता

लाभार्थ्ााचे नाव
सशवाजी लोखा मस्के
भारत गोरख लोंढे
रोशानबाई सदगिंबर जेतीथोर
मल्हारी गेनू कािंबळे
सनु दिं ा प्रल्हाद गाडेकर
यशविंत रोसहदास साबडे
रोसहतदास सदगिंबर साबडे
धोन्दन चिंद्रकािंत वाघमारे
रिंजनाबाई श्रीमिंत भोसले
जेतेंद्र मासणक सोनवणे
सदगिंबर महादेव जेतीथोर
रमेश भाऊ सोनवणे
सवजय सनवृत्ती गाडेकर
उत्तम ससरपती सोनकािंबळे
रहीम इस्माईल शेख
मौला इस्माईल शेख
सरु े खा बापू सनकिंबे
परु षोत्तम मधक
ु र सशदिं े
प्रमोद मधक
ु र सशिंदे
नारायणकर दगडू उमाजी
भानदु ास राम मोरे
दत्तात्रेय दामू चिंदनसशवे
गुलाब राम घाटगरे
ससचन सनवृत्ती गाडेकर
ससद्धेश्वर महादेव ढेपे
असनल हरी चव्हाण
नीलाबाई बबन काबिं ळे
भाऊ पािंडुरिंग सोनवणे
यनु सु महु ाम्मेद शेख
चिंदन अरसविंद माने
गोरख गणपत थोरात
वैशाली ज्ञानेश्वर घोडे
सिंतोष मनोहर बोधले
सिंजू नागनाथ तूपसाखरे
लता सनवृत्ती गाडेकर
भाग्यारती दशरथ प्रक्षाळे
सरु े श कृ ष्ण तूपसिंदु र
अशोक पाडिं ु रिंग सरु वसे
दत्तत्रेय हरी चव्हाण
सकसन बाली वडाराव
अिंबादास जालीन्धर जेतीथोर
लता राजू गायकवाड
रामचिंद्र नागनाथ चिंदनसशवे
मसलक मासणक कािंबळे
काशीबाई चिंद्राम आबाजी
श्रीसनवास रिंगनाथ थोरात
रोसहत सागर बगळे
लक्ष्मन सरु े श सशवशरण
ससवता श्रीधर बगळे
छाया धोंडीबा कोलते
साहेबराव धोंडीबा कोलते
उपआयुक्त

े कर नगर नं-१,
०३५- मातोश्री रमाबाई आंबड
े कर नगर नं-२
०३६- मातोश्री रमाबाई आंबड
UID नंबर
2170360935
2170360376
2170360936
2170360377
2170360378
2170360781
2170360379
2170360380
2170360937
2170360382
2170360386
2170360387
2170360938
2170360388
2170360389
2170360939
2170360782
2170360393
2170360394
2170360940
2170360395
2170360396
2170360397
2170360398
2170360402
2170360403
2170360404
2170360762
2170360783
2170360941
2170360942
2170360943
2170360405
2170360406
2170360944
2170360407
2170360945
2170360408
2170360947
2170360053
2170360948
2170360410
2170360411
2170360949
2170360413
2170360414
2170360415
2170360416
2170360418
2170360419
2170360055

घर नंबर
375C
702
702/1
455
703
229
704
462
705
706
707
411A
411
708
708/1
708/2
329
709
48
710
711
712
713
714
715
403
716
640/1
329
B
A
C
717
406
406
561
718
408/85
719
379
34
720
427
721
722
723
724
725
726
486
376
समाजविकास तज्ञ

प्रारूप लाभार्थी यादी
प्रधानमंत्री आवास योजना
सोलापूर महानगरपाललका , सोलापूर

लाभार्थ्ाा चे नाव
शसशकातिं धोंडीबा कोलते
नागनाथ सशकाप्पा सनकािंबळे
असवनाश नागनाथ सनकािंबळे
बाबू गोडप्पा गतोळ
येसबू ाई मल्लाप्पा काठीमाने
अशोक रानसरु
लसक्ष्मबाई रमेश पवार
सिंतोष सदगिंबर जेतीथोर
धोंडीबा डौला कोकणे
तुकाराम दशरथ चिंदनसशवे
राहुल सीताराम कािंबळे
बलभीम फरीद लोंढे
चिंद्रकािंत बलभीम लोंडे
सिंजय तुलाराम चिंदनसशवे
रमाबाई राम कािंबळे
ससद्राम मल्लाप्पा कट्टीमनी
रिंगनाथ लक्ष्मन थोरात
शरणप्पा देवधर हजारे
अजुन धनप्पा थोरात
अजुन बापू निंसरु े
कोजबाई सिंदीपान सोनवणे
सवश्वनाथ चौरिंगीनाथ मोरे
अशा के रप्पा सकरात
ज्योती भीमजी चिंदनसशवे
असनता अशोक भिंडारे
महु ाम्मेद अकबरअली इनामदार
असनल साधू गायकवाड
राम यशविंत कािंबळे
चदिं ादेवी दतात्रेय थोरात
यवु राज मारुती कािंबळे
मीनाबाई मारुती कािंबळे
सिंधू मारुती कािंबळे
श्रीकािंत दादाराव सरवदे
चिंद्रकािंत बाळू भािंजरे
बाळू सदगिंबर भािंजरे
सवशाल मोहन ढेपे
राजू सचिंतामणी गायकवाड
सवद्याधर सदगिंबर प्रक्षाळे
ससु नल शेयप्पा गायकवाड
विंदना धमाु समसाद
शामाबाई राजेंद्र दवणे
असनल सवठ्ठल तोरणे
सदलीप प्रेमनाथ गायकवाड
मीना माधव नागतीलक
अशोक भगवान सकरदकुडवे
पािंडुरिंग दगडू सशतोळे
भारत बापू गोसटकर
गणेश गोरख थोरात
मनोज प्रल्हाद गायकवाड
अिंबादास मलससध्द ढाले
लसक्ष्म जगन्नाथ चव्हाण
क्षमता बांधणी तज्ञ

UID नंबर
2170360421
2170360424
2170360441
2170360442
2170360951
2170360453
2170360952
2170360953
2170360488
2170360504
2170360057
2170360512
2170360954
2170360955
2170360956
2170360957
2170360958
2170360959
2170360960
2170360961
2170360962
2170360058
2170360963
2170360964
2170360965
2170360966
2170360967
2170360968
2170360969
2170360970
2170360971
2170360972
2170360784
2170360973
2170360974
2170360975
2170360976
2170360977
2170360978
2170360979
2170360980
2170360981
2170360982
2170360785
2170360983
2170360984
2170360985
2170360986
2170360987
2170360988
2170360989

7

घर नंबर
494
727
242A
442
442
728
453
453
729
521
375
512
257
256
255
254
730
731
9
381
6
647
7
8
732
394
5
4
3B
3C
30
3A
148
16
2
15
14
13
12
11
10
733
734
58
162
262
264
264A
264B
263
25

सहा . अवियंता

लाभार्थ्ााचे नाव
हषुवधुन सदगिंबर बनसोडे
लसलता सायबिंना कािंबळे
लक्ष्मन महादेव कािंबळे
यशविंत लक्ष्मन उबाळे
इरु प्पा नामदेव गजधोन
सिंदीप गौतम गाडे
सनु दिं ा गौतम गाडे
सकरण गौतम गाडे
मीनाबाई प्रभू डोलारे
भजु िंग महादेव गवळी
मासणकराव सकसन कािंबळे
बाबासाहेब कोंडीबा सशिंदे
सरु े श मनोहर कदम
रे खा राजू सशिंदे
सनु िंदा प्रकाश सशिंदे
दयानदिं सनातन धावरे
अमर नागनाथ सरवदे
खाजपा शरणप्पा सनवागीकार
सवमल जगताप वाघमारे
रमेश श्रीमिंत बिंडगर
शिंकर खिंडू गायकवाड
सवजय देवप्पा वाघमारे
राजू गोसविंद वाघमारे
आशाबाई कृ ष्णा गायकवाड
सख
ु देव रे वण सातपतु े
रझाक गुलाबसाब पठाण
लसक्ष्मबाई सवठ्ठल माने
किंटा बिंडू बनसोडे
राजू नागनाथ राजगुरू
पप्पू नागनाथ राजगुरू
दत्तात्रेय नागनाथ राजगुरू
नागनाथ राजगुरू
मीना भारत चिंदनसशवे
अशोक सदगिंबर पग्याडे
कुसमु नागनाथ चिंदनसशवे
चद्रिं कातिं प्रभाकर जाधव
प्रशािंत प्रभाकर जाधव
समसलदिं नागेश काबिं ळे
प्रवीण तायप्पा कदम
ससु नल सकसन जगताप
अशोक गोरख लोंढे
कलप्पा परसप्पा वाघमारे
मधक
ु र भीमराव कािंबळे
देरवेदी गायकवाड
रुसक्मणी अरुण सशवशरण
सदपक राजू जाधव
लक्षमु न यलपा बनसोडे
राजरत्न लक्षुमन बनसोडे
दत्ता लक्षमु न बनसोडे
नागनाथ ससद्राम सशवशरण
आनिंद उत्तम गवळी
उपआयुक्त

े कर नगर नं-१,
०३५- मातोश्री रमाबाई आंबड
े कर नगर नं-२
०३६- मातोश्री रमाबाई आंबड
UID नंबर
2170360990
2170360991
2170360992
2170360786
2170360993
2170360994
2170360995
2170360996
2170360997
2170360998
2170360999
2170361000
2170360832
2170361001
2170360787
2170361002
2170361003
2170361004
2170361005
2170361006
2170361007
2170361008
2170361009
2170361010
2170361011
2170360788
2170361012
2170361013
2170361014
2170361015
2170361016
2170361017
2170361241
2170361018
2170361019
2170361020
2170360763
2170360059
2170361021
2170361022
2170361023
2170361024
2170361025
2170361026
2170361027
2170361028
2170361029
2170361030
2170360789
2170361031
2170361032

घर नंबर
25
291
212
58
212
212
221
221
221
312
579/B
579/A
308/1
302/A
58
302/B
302/C
457
120/149
735
347
245
341
22
273
138
21A
21
269
26
29
271
554/1
446
445
351
27
648
351A
351B
447
244
465
241
242
24225
584
524
368
356
229
समाजविकास तज्ञ

प्रारूप लाभार्थी यादी
प्रधानमंत्री आवास योजना
सोलापूर महानगरपाललका , सोलापूर

लाभार्थ्ाा चे नाव
उत्तम मरगु गवळी
मलकपा बसपा सशिंदे
अरसविंद गोसविंद वाघमारे
महादेव ईश्वर गायकवाड
सागर भीमराव वाघमारे
गोसविंद यलपा वाघमारे
आकाश प्रकाश सशदिं े
सरूबाई प्रकाश सशिंदे
सशवराज प्रकाश सशिंदे
शसशकला श्रीशैल कट्टीमनी
नागेश मलकप्पा सशिंदे
अमर मलकप्पा सशिंदे
श्रीमिंत सदलीप बिंडगर
मारुती सिंभाजी जेतीथोर
मेघराज ईश्वर गायकवाड
सदनकर मारुती जेतीथोर
सधु ाकर मारुती जेतीथोर
कडाबाई तात्या बिंडगर
सवनायक सकसन वडावराव
शसशकािंत धळ
ु पा शेरखाने
अमृत शामराव माने
कृ ष्ण दादू साविंत
उत्तम डौला करबु
दत्ता महादेव नागतीलक
बुध्प्रकाश भीमराव कदम
कुतुब नझीर पटेल
ससद्धराज चद्रिं कातिं सरु वसे
चिंद्रकािंत सवनोबा सरु वसे
सागरबाई सकसन मस्के
ससु नल बाबुराव रोकडे
शारदाबाई रामकृ ष्ण यादव
दगु ुप्पा भामनी ढेपे
गणेश गोरख थोरात
देसवदास बसदराम लिंकेश्वर
तानाजी निंदकुमार लिंकेश्वर
सोमनाथ अजुन सोनवणे
नवनाथ बाबुराव रोकडे
जालीन्धर दगडू काबिं ळे
अजुन तुकाराम सोनवणे
शिंकर अजुन सोनवणे
सशलेन्द्र शेतप्पा गायकवाड
दामोदर मच्छींद्र सशिंदे
बाळू मनोहर ससद्धगणेश
प्रकाश सिंतराम कािंबळे
महादेव सदासशव कािंबळे
लक्ष्मन महादेव कािंबळे
सहदेव सदासशव काबिं ळे
सवशाल अशोक बाबरे
मसलक बाबुराव राजगुरू
अशोक दशरथ बाबरे
गोसदसिंत ज्ञानेश्वर कािंबळे
क्षमता बांधणी तज्ञ

UID नंबर
2170361033
2170361034
2170361035
2170361036
2170361037
2170361038
2170361039
2170361040
2170360790
2170361041
2170361042
2170361043
2170361044
2170361045
2170361046
2170361047
2170361048
2170361049
2170361050
2170360791
2170361051
2170361052
2170361053
2170361054
2170361055
2170361056
2170361057
2170361058
2170361059
2170361060
2170360060
2170361061
2170361062
2170361063
2170361064
2170361065
2170361066
2170361067
2170361068
2170361069
2170361070
2170360792
2170361071
2170361072
2170361073
2170361074
2170361075
2170361076
2170361077
2170361078
2170361079

8

घर नंबर
229A
265A
265
311
311
315
313
736
368
501
106
220
221
222
225
737
7
331B
331A
59
738
297
280
193
206
739
739/1
182
260
740
254
183
741
741/1
137
131
742
743
122
123
744
362
745
125
115
114
746
119
92
454
747

सहा . अवियंता

लाभार्थ्ााचे नाव
ससद्धाथु ज्ञानेश्वर कािंबळे
अिंजनाबाई गोसविंद गायकवाड
अिंबादास गोसविंद गायकवाड
सिंतोष मच्छींद्र कािंबळे
मच्छींद्र पनु ाजी काबिं ळे
नीलाबाई बबन गायकवाड
सक
ु ु मार राम बोराडे
भीमसेन कोंडीबा गायकवाड
सकसन बाबुराव राजगुरू
सिंजू शेप्पाु गायकवाड
चिंद्रकािंत इस्माईल ढवळे
किंु डसलक नागनाथ चिंदनसशवे
असनल किंु डसलक चिंदनसशवे
रमेश किंु डसलक चिंदनसशवे
सवशाल बबन गायकवाड
आप्पाराव तल
ु सीराम जाधव
शिंकर मारुती कािंबळे
अमोल मोहन सोनवणे
मालनबाई मोहन सोनवणे
देसवदास अिंबादास कािंबळे
सशवाजी चािंगदेव कासवे
शरन्ना रे वप्पा सलिंबकािंबळे
मलकाप्पा शरणप्पा सलिंबकािंबळे
मसाजी लक्ष्मन कसबे
सवनोद दादाराव खरात
राजू बाबुराव सोनवणे
भारत बाबरु ाव सोनवणे
सशवाजी शत्रधु न राशेराव
गौतम सदु ाम काबिं ळे
ससु नल सदु ाम कािंबळे
सहराचिंद्र सशवप्पा गायकवाड
मिंदासकनी सशवाजी राशेराव
मसल्लका मराप्पा सोनवणे
यादव मरयाप्पा सोनवणे
मारुती नागनाथ कसबे
लसक्ष्म सवजय सरतापे
बेबाबाई दरु े धन साविंत
सकुबाई अक
िं ु श गायकवाड
जयराम भीमराव गायकवाड
शािंताबाई भीमराव गायकवाड
शालन अशोक कािंबळे
नामदेव भीमराव सशवशरण
नरससिंग गोसविंद गायकवाड
मासणक हुडूदात गायकवाड
तुकाराम दगडू जाधव
रे वण सदासशव सरु वसे
अरसवदिं श्रीरिंग थोरात
शरणबाई शरणप्पा सचिंचोडकर
लक्ष्मन नागनाथ चदिं नसशवे
इदिं मु ती बलभीम गवळी
बुआ सदगिंबर जेतीथोर
उपआयुक्त

े कर नगर नं-१,
०३५- मातोश्री रमाबाई आंबड
े कर नगर नं-२
०३६- मातोश्री रमाबाई आंबड
UID नंबर
2170361080
2170360793
2170361081
2170361082
2170361083
2170361084
2170361085
2170361086
2170361087
2170361088
2170361089
2170361090
2170360061
2170361091
2170361092
2170361093
2170361094
2170361095
2170361096
2170361097
2170361098
2170361099
2170361100
2170360794
2170361101
2170361102
2170361103
2170361104
2170361105
2170361106
2170361107
2170361108
2170361109
2170361110
2170360063
2170361111
2170361112
2170361113
2170361114
2170361115
2170361116
2170361117
2170361118
2170361119
2170361120
2170360027
2170360795
2170361121
2170361122
2170361123
2170361124

घर नंबर
332
83
104
106
102
99
101
138
108
136
332
748
361
140
182
314
158
358
163
164
392
177
176
361
273
273/B
71/1
80/2
315
56
55
76
54
52
357
52
49
49
49
50
320
583
20
45
37
487
357
21B
749
24A
27A
समाजविकास तज्ञ

प्रारूप लाभार्थी यादी
प्रधानमंत्री आवास योजना
सोलापूर महानगरपाललका , सोलापूर

लाभार्थ्ाा चे नाव
सदपक अरुण समसाळ
कुमार चोकाजी वाघमारे
लक्ष्मन उत्तम वाघमारे
चिंद्रकािंत इस्माईल ढवळे
लक्ष्मन उत्तम वाघमारे
रे वण सदासशव सातपतु े
समसलदिं भीमराव समसाळ
ससद्धेश्वर भीमराव सोनकािंबळे
पारूबाई गजेदार गायकवाड
दत्तात्रे सशवाजी मते
उल्हास गोपीनाथ वाघमारे
तानबु ाई सरु े श वाघमारे
पावुती दत्तात्रे राजगुरू
रणजीत कासशनाथ वाघमारे
महेश मच्छींद्र कािंबळे
गोरख हरे बा इगिं डे
तीरन्ना सवठ्ठल जगताप
नालदिं ा सवजयकुमार मेंदगीकार
ससवता राहुल भतू ाळे
राम मारुती गायकवाड
अत्याप्पा गौरप्पा तळभिंडारे
यादव यशविंत सतसरभोडे
लहू तुलसीराम राजगुरू
मारुती भगवान कािंबळे
लता दत्तात्रे गायकवाड
शािंता के रपा गायकवाड
सदलीप चद्रिं प्पा वाळूवाले
छायाबाई सशवराम मोरे
नागनाथ सवठ्ठल घागरे
सदपक हरी चव्हाण
यासशदा सशवसलिंग सरु वसे
मक
ु िंु द तुकाराम गायकवाड
शालन नागनाथ कुचेकर
रमेश भगवान अहोड
सदपक नागनाथ बनसोडे
शेकाजी यशवतिं हजारे
सवठ्ठल महादेव कािंबळे
सदपक सवठ्ठल काबिं ळे
प्रकाश सवठ्ठल कािंबळे
बलभीम नामदेव अकोडे
रसिक़ मोहाम्मेद सय्यद
सिंजय भाऊराव कसबे
सवनोद बसदराम जेतीथोर
समु न सरु े श बनसोडे
भीमशिंकर जनासदुन सवु े
असवनाश तुलसीराम वाघमारे
अशोक नागनाथ बनसोडे
असनल जगनाथ मस्के
स्वप्नील जगनाथ मस्के
जगनाथ सनवृत्ती मस्के
वसिंत शामराव थोरात
क्षमता बांधणी तज्ञ

UID नंबर
2170361125
2170361126
2170361127
2170361128
2170361129
2170361130
2170360796
2170361131
2170361132
2170361133
2170361134
2170361135
2170361136
2170361137
2170361138
2170361139
2170361140
2170360064
2170361141
2170361142
2170360910
2170361143
2170361144
2170361145
2170361146
2170361147
2170361148
2170361149
2170360797
2170361150
2170361151
2170361152
2170361153
2170361154
2170361155
2170361156
2170361157
2170361158
2170361159
2170360065
2170361160
2170361161
2170361162
2170361163
2170361164
2170361165
2170361166
2170361167
2170361168
2170361169
2170360798

9

घर नंबर
28A
28A
31
30
389
163
357A
98
98
98
94A
750
143
751
751/1
751/2
93
356
14A
751/3
94/1
94/1
354/2
752
136
136
753
136/1
64
354/4
354/4
754
755
756
757
355
133
130
130
355
131
347
358
358
758
758/1
370/1
759
760
761
355

सहा . अवियंता

लाभार्थ्ााचे नाव
लसक्ष्म वसिंत थोरात
ससु नल वसिंत थोरात
दत्ता दशरथ प्रक्षाले
मल
ु चिंद राम घाटगरे
प्रभावती रे वण बनसोडे
रासधका नागनाथ गायकवाड
महेश नागनाथ बनसोडे
सवजय शिंकर कािंबळे
सपिंकू शसशकािंत कािंबळे
अशोक सवजय कािंबळे
ससद्धेश्वर महादेव ढेपे
ससु नल पािंडुरिंग जाधव
सवठ्ठल मसल्लकाजुन राऊत
रतन अिंबादास कािंबळे
लखन सरु मान सनकिंबे
सयु ेभान सीताराम सनकिंबे
शािंता हनमिंतू सरवदे
पसिं डत बाबरु ाव राजगरू
ु
सिंतोष महादेव ढेपे
बाळू सहराप्पा खिंदारे
असनल हरी चव्हाण
दत्तात्रेय हरी चव्हाण
सदु शुन सवश्वनाथ माने
कमलबाई हररभाऊ रोनपे
बुसिंग श्रीपती लोखिंडे
गौतम भजु िंग लोखिंडे
रुसक्मणीबाई बाळू वाघमारे
सनु िंदा हुसेनी कािंबळे
जैनद्दु ीन कालेखान पठाण
सनु िंदा भानदु ास सवु े
परु षोत्तम भानदु ास सवु े
मच्छींद्र भैरू रणशरू
प्रभाकर ससद्धराम रोपे
नागेश हरीभाई पोम्पे
दामोदर रामचिंद्र गायकवाड
बालाजी भाऊ सोनवणे
मेहबूब दस्तगीर पटेल
महानदिं ा सभव्वाजी बागडे
समु न मसल्लनाथ बागडे
ओजर अमर सशिंदे
शेखर सीताराम चिंदनसशवे
कौसल्या वामन सरु वसे
हरी शिंकर चव्हाण
सरला पिंशारी गायकवाड
उज्वला ससयेभान सनकिंबे
चिंद्रकािंत पिंचश्री गायकवाड
राजू वेन्कप्पा दस्ु मानी
रोहन सागर बगळे
इदिं बु ाई अबिं ादास बगळे
ससवता श्रीकािंत गायकवाड
सोजर अमर सशिंदे
उपआयुक्त

े कर नगर नं-१,
०३५- मातोश्री रमाबाई आंबड
े कर नगर नं-२
०३६- मातोश्री रमाबाई आंबड
UID नंबर
2170361170
2170361171
2170361172
2170361173
2170361174
2170361175
2170361176
2170361177
2170361178
2170361179
2170360066
2170361180
2170361181
2170361182
2170361183
2170361184
2170361185
2170361186
2170361187
2170361188
2170361189
2170360067
2170361190
2170361191
2170361192
2170361193
2170361194
2170361195
2170361196
2170361197
2170361198
2170361199
2170360068
2170361200
2170361201
2170361202
2170361203
2170361204
2170361205
2170361206
2170361207
2170361208
2170361209
2170360799
2170361210
2170361211
2170361212
2170361213
2170361214
2170361215
2170361216

घर नंबर
762
762/1
763
764
765
146
766
767
8
768
649
769
770
771
772
773
774
357
775
776
777
353
778
779
780
563
781
782
416
783
783/1
414
68
784
342
345
785
786
787
324
330
345
391
650
788
367
360
360/1
340
339
789
समाजविकास तज्ञ

प्रारूप लाभार्थी यादी
प्रधानमंत्री आवास योजना
सोलापूर महानगरपाललका , सोलापूर

लाभार्थ्ाा चे नाव
अक
िं ु श ग्य्क्वाद
शकिंु तला रमेश गायकवाड
सकुबाई अिंकुश गायकवाड
अशोक अरुण कोलते
सजिं य सदगिंबर चौधरी
अिंबुबाई सवठ्ठल गािंदडे
भषू ण चद्रिं कातिं चव्हाण
सवजय तुकाराम चिंदनसशवे
बापू नामदेव टोणपे
सदलीप महादेव वाघमारे
सशवाजी ससद्धराम आकडे
लहू उद्धव आठवले
वषाु सरु े श हुबिं े
मरु ली मरे प्पा जाधव
भारत श्रीपती कुचेकर
सोमण बाबू खदिं ारे
राहुल मोहन ढेपे
सनु दिं ा मोहन ढेपे
दयानिंद मोहन ढेपे
सवनोद सवष्णू साखरे
सवलास शिंकर भडकिंु बे
नरे श गुलाब मोरे
सधु ीर सवलास भडकिंु बे
राहुल सवलास भडकिंु बे
नामदेव गायकवाड
सकुबाई शाहू वाघमारे
सजिं य शेयप्पा गायकवाड
निंदू रामचिंद्र हलडकर
प्रशातिं शक
िं र सोनवणे
बापू हषुवधुन बनसोडे
मीना सनातन मस्के
असनता पोपट रनसरु े
शोभा रामचिंद्र सशवशरण
असवनाश भारत गोटीकर
धनिंजय सदगिंबर पक्षाळे
शक
िं र रामचद्रिं जाधव
सरु े खा इरप्पा कािंबळे
सवजय जनाधुन डोळसे
नागनाथ कृ ष्ण बनसोडे
रे वण ससद्धराम इगिं डे
श्रीसनवास रिंगनाथ थोरात
सिंजय रिंगनाथ थोरात
गोडीनिंबा ससद्धराम प्रताप
शािंताबाई नागनाथ होनकडे
प्रकाश सभु ाष गायकवाड
मौसजयाबाई बिंससध्द वाघमारे
तल
ु सीराम तल
ु ाराम दपु ारगडु े
बायेदाबाई सदलीप गायकवाड
सधु ाकर सदगिंबर सावळे
पसद्मनी आनिंद साबळे
ससध्दव्वा सवलास जानराव
क्षमता बांधणी तज्ञ

UID नंबर
2170361217
2170361218
2170361219
2170360764
2170360069
2170361220
2170361221
2170361222
2170361223
2170361224
2170361225
2170361226
2170361227
2170361228
2170361229
2170360800
2170361230
2170361231
2170361232
2170361233
2170361234
2170361235
2170361236
2170361237
2170361238
2170361239
2170360070
2170361240
2170360071
2170360801
2170360072
2170360802
2170360073
2170360803
2170360074
2170360765
2170360076
2170360804
2170360078
2170360080
2170360805
2170360081
2170360098
2170360099
2170360100
2170360101
2170360028
2170360112
2170360113
2170360806
2170360115

10

घर नंबर
790
349
345
295
651
346/A
346/B
208
326/B
326/C
326/A
791
791/1
325
341
350
366
368
265
792
236
236A
236B
354/2
354/1
521
70
793
71
344
72
343
327/B
327/A
328
276
336
37
333
362
108
195
652
26
219
101
275
496
469/113
653
335

सहा . अवियंता

लाभार्थ्ााचे नाव
चिंद्रकािंत अजुन मोरे
छबुबाई सशवाजी म्हेत्रे
सशवाजी कृ ष्ण गायकवाड
ससद्धेश्वर रे वणससद्ध वामने
सासवत्री गौतम काबिं ळे
नवनाथ कृ ष्ण गायकवाड
देसवदास कृ ष्ण गायकवाड
सिंतोष प्रकाश कािंबळे
मसाजी अशोक कसबे
पािंडुरिंग अशोक कसबे
अशोक गुलाब कसबे
सवजय जनाधुन डोळसे
सभवरा जनाधुन डोळसे
सोमना तुलसीराम मस्के
बाळाबाई असभमान रणसदवे
शक
िं र ससद्धराम अकोडे
श्रीपाद बापू गायकवाड
रे वणससद्ध बापू गायकवाड
कडाबाई सवश्वनाथ येल्लालकर
के रबा सवश्वनाथ येल्लालकर
सनतीन सदासशव सोनकािंबळे
सदासशव नागनाथ सोनकािंबळे
सवनोद सदासशव सोनकािंबळे
अरसविंद सवश्वनाथ माने
तुषार अरसविंद माने
रतनमाला सतीश जेतीथोर
रिंजना सशवाजी गायकवाड
ससचन प्रभू डोलारे
सगरगाबाई दत्तात्रे काबिं ळे
शरद गायकवाड
सवकास शाहू गोतसवु े
शालन रमेश ढेपे
नागनाथ महादेव कसबे
मिंगल नागनाथ कसबे
शिंकर रामचिंद्र जाधव
अमोल यलदास वामने
अनजु ा ससद्धराम सोनकािंबळे
भीमाशक
िं र गोसवदिं सोनकाबिं ळे
गिंडु ू धोंडीबा बनसोडे
लक्ष्मन भीमराव सशवशरण
कलावती रघनु ाथ नागतीलक
सभु ाष सशवप्पा गायकवाड
आनिंद उत्तम गवळी
नागरबाई भीमराव साविंत
मलकप्पा बसप्पा सशिंदे
ससवता सशवाजी खिंदारे
दशरथ रे वणससद्ध वामने
राजू राम गजधाने
परशरु ाम आण्याप्पा तळभडिं ारे
ताराबाई पिंढरी गायकवाड
शकिंु तला उल्हास वाघमोडे
उपआयुक्त

े कर नगर नं-१,
०३५- मातोश्री रमाबाई आंबड
े कर नगर नं-२
०३६- मातोश्री रमाबाई आंबड
UID नंबर
2170360807
2170360808
2170360116
2170360809
2170360118
2170360810
0195A
0188A
J
196B
0473F
0460B
0491A
0436C
E
0490
0442A
0202B
0444A
0460A
0452B
F
0488
0444F
0455B
0135G
0134C
0086D
0006D
0012
0086B
0060C
0008A
0045E
0044D
0022A
0131A
0130A
0130B
0104A
0022G
0044H
0135A
0008A
0001E
0001
0022B

घर नंबर
307
340
654
116
118
118
1
145
155
323
329
395
416
443
437
-

प्रारूप लाभार्थी यादी
प्रधानमंत्री आवास योजना
सोलापूर महानगरपाललका , सोलापूर

लाभार्थ्ाा चे नाव

तुकाराम सोपान कािंबळे
दत्ता सवठोबा गायकवाड
सधु ाकर सवठ्ठल सशवशरण
असभमन्यू रामचिंद्र सरु वसे
भारतबाई कासशनाथ सवु े
असमत कासशनाथ सवु े
रामचिंद्र सत्याप्पा मल्लीनाथ
महादेव दत्ता कािंते
सशवाजी नागनाथ गायकवाड
अशोक सभकाजी सशिंदे
लसक्ष्म शक
िं र सशदिं े
धमाु भगवान कदम
आनन इस्माईल मसणयार
इसिं दराबाई बळीराम गायकवाड
बलभीम सहराचिंद गजदाने
सीताबाई आर बनसोडे
सासवत्री यवु राज परीक्षाले
कािंबळे
सलबु ाई उत्तम फडतरे
सजिं य सशवाप्पा काबिं ळे
ससद्धाथु मनोहर साविंत
मनोहर नामदेव सावतिं
सनु ील आणप्पा चतुर
प्रकाश रामचद्रिं काबिं ळे,
72/8
शािंताबाई प्रकाश कािंबळे
असलशर गणी शेख
20
व्यिंकट दौला गायकवाड
24
येशोदा महादेव जगताप
80
तयाप्पा सवश्वनाथ मस्के
85
रामचिंद्र के रप्पा साविंत
86
नालदिं ा सवलास काबिं ळे
88
ताराबाई जनादुन सदलपाक
140
बाबुराव ससद्राम लोंढे
163
ससद्राम मारुती शेंडगे
169
रतनबाई सवश्वनाथ सलगडे
202
महादेव शेताप्पा नडसगरी
211
अन्नासाहेब नामदेव भाल शिंकर
257
दत्तू सनगप्पा आलगेकर
272
नरससिंग धल
ु ाप्पा ढेपे
282
नागराबाई राजू काबिं ळे
283
नागराबाई राजू कािंबळे
289
म्हलारी सभिं ाजी काबिं ळे
360 Lagat भागीरथी दत्तू अलगीकर
367
सनमुला सलिंबाजी सशवशरण
483
नवनाथ बाबुराव रोकडे
492
शालन ससद्राम कसबे
25
दत्ता महादेव जगताप
93
सानाबाई सवश्वनाथ सलगाडे
281
महादू ससद्राम गायकवाड
305
कल्पना प्रल्हाद सशिंदे
मालन शाम बनसोडे
समाजविकास तज्ञ

क्षमता बांधणी तज्ञ

UID नंबर

11

0156
0152
0413A
0410A
0026A
0035
0111B
0411
0407
0403D
0125D
0289B
0254
0254B
0051
0079C
0063
0053C
0052
0075

घर नंबर
228
254
105
144
211
262
277
304
313
424
537
581
310
140
191
193
330
348
358
378
380
386

0277C

105

0265G
0294
0049H
0284B
0056
0068
338A
0326A
0324
0337A
0326B
0311
0313A
0340H
0337C
0244
0340I
0364
0340H
0340F
0344J
0349
0340K
0340G
0245A

127
152
323
New
18
20
39
43
44
61
62
69
89
170
201
361
382
447
452
457
458
460
464
471
सहा . अवियंता

लाभार्थ्ााचे नाव
अनसु या ज्ञानेश्वर गिंधाळे
प्रभावती भारत आकडे
गौतम भगवान सकरण कुडवे
हुसेनी शेट्टी गायकवाड
वज्रेश्वरी शहाजी सशिंदे
मासणक हररबा कािंबळे
शारदाबाई असभमान जाधव
बुडाबाई सनवृत्ती साळवे
हेमा राम बनसोडे
लसलता मचीन्द्र कािंबळे
चद्रिं कातिं बापू भडिं ारे
उषा सारनाथ माने
शीतल दामोदर सशदिं े
राम ससद्राम कलाधने
ससद्राम एकनाथ साळवे
आनिंद नरसू भतू ले
मिंगलाबाई चिंद्रप्रकाश भतू ले
माचीन्द्र अजुन कािंबळे
तानाजी मसाजी मस्के
सपिं दा सकसन बेंद्रे
मसाजी सकसान कटारे
सकसन बाबरु ाव गायकवाड
धननजय रे वणससद्ध गायकवाड
भारत शालन धोडेवाडी
मक्त
ु ाबाई बापरू ाव लोखिंडे
सजु ामती महादेव मधले
धनबु ाई ससद्राम सोनकािंबळे
शामबाई नामदेव सिंकरे
उमा गणपती सशव शरण
शामला नागनाथ अकुडे
सदलीप भाऊराव जाधव
राजेश्री कुमार सशदिं े
यमनु ाबाई रुपद्रा बेडगे
दयानिंद पािंडुरिंग जाधव
सिंतोष ससद्राम कसबे
सभु ाष अजीज सय्यद
सवठ्ठल सिंभाजी मस्के
परमेश्वर लक्ष्मण गायकवाड
सरूबाई लाकुल सरवदे
असनल पािंडुरिंग थोरात
सगरीधर सवठ्ठल बनसोडे
सकशोर सनवृत्ती सोनावणे
भीमा शिंकर श्रीधर वदवराव
धनिंजय सवजय कटारे
राजश्री सवष्णू बनसोडे
कोकरे लक्ष्मण शिंकर
परमेश्वर उत्तम माने
सनु ील गुलाब भालेराव
शसशकािंत मनोहर लोंढे
नदिं ाबाई दशरथ जाधव
उपआयुक्त

े कर नगर नं-१,
०३५- मातोश्री रमाबाई आंबड
े कर नगर नं-२
०३६- मातोश्री रमाबाई आंबड
UID नंबर
0340J
0340M
0340A
0340L
0340C
0357A
0384
0055A
M
D
0340E
0366
-

घर नंबर
475
482
497
507
515/A
576
462
8
30
39
40
68
92
93
103
113
123
127
139
177
183
184
186
193
208
215
216
218
226
233
243
246
249
250
255
256
259
267
285
293
294
299
317
320

समाजविकास तज्ञ

प्रारूप लाभार्थी यादी
प्रधानमंत्री आवास योजना
सोलापूर महानगरपाललका , सोलापूर

लाभार्थ्ाा चे नाव
गुलाब खिंडू भालेराव
नागराबाई गुलाब भालेराव
लक्ष्मन दगडू गायकवाड
रमेश के रबा कािंबळे
सनु ील मारुती सशिंदे
रुसक्मणी रवींद्र प्रक्षाले
पािंडुरिंग दगडू नारायणकर
वैशाली ज्ञानेश्वर दपु ारगुडे
माचीन्द्र भैरव राचरु
भागीरथी सवश्वनाथ माने
मगिं ल राजू सशवशारण
सनमुला महादेव भादक
् ु म्बे
दयानिंद राम गायकवाड
धोंडीबा अिंबाजी कािंबळे
रिंजना सवजय नाडकर
रमजान कालेसब शेख
अ बशीर नासबसब कुमसी
मातोश्री रमाबाई आिंबेडकर तरुण मिंडळ
रकमा दगडू सनकिंबे
चिंद्राबाई तुकाराम कािंबळे
निंदकुमार लक्ष्मन गायकवाड
श्रावण भगवान मस्के
सशवबाई जनादुन सरु ते
सधु ाकर बाबू सरु वसे
निंदकुमार बाबुराव लोंढे
गीताबाई सनवृत्ती सोनावणे
पद्मावती वीरप्पा कदम
अशोक जगनाथ जाधव
सवठाबाई शरणाप्पा गायकवाड
सशवगिंगा वसिंत उबाळे
श्रीमिंत गेना बनसोडे
जमनु ा पािंडुरिंग उबाळे
एम गौस एम यसु फ
ु कुरे शी
शिंकराप्पा धमांना मैदगीकर
वामन धोंडीबा वाजिं ळे
ससद्धाव्वा शरणाप्पा गायकवाड
राम लक्ष्मन सलवदे
फुलाबाई दामू सदाफुले
मथरु ाबाई प्रल्हाद मस्के
ममताबाई चािंगदेव मस्के
रहीम एम शरीफ कुरे शी
गिंगुबाई नारायण बनसोडे
गौतम सिंभाजी बनसोडे
सवठोबा हुसेनी सरु वसे
राजू चान्दाप्पा धाले
बळी कृ ष्ण काबिं ळे
अशोक जयराम वाळवे
गौराबाई अिंबाजी वाघमारे
सवजय के रबा गायकवाड
सधु ाकर नामदेव गायकवाड

क्षमता बांधणी तज्ञ

UID नंबर
-

12

घर नंबर
321
325
328
337
338/A
346
19
25
27
33
40
41
46
48
55
68
73
74
90
93
94
104
112
127
129
139
143
145
147
156
157
178
181
182
183
186
187
197
205
207
214
222
224
225
226
231
232
234
249
256

सहा . अवियंता

लाभार्थ्ााचे नाव
पोपट नामदेव कािंबळे
जनाबाई शािंताराम दहीजे
फरीद कासीम मसणयार
अिंबुबाई ज्ञानदेव वाघमारे
आशाबाई हुसेनी वाघमारे
अमृत शामराव जाधव
सनवृत्ती राणू बाबरे
अनसु या जयशािंत खािंडेकर
ज्ञानदेव नागनाथ खािंडेकर
अन्वर हजरत शेख
सदु ाम धोंडाप्पा गायकवाड
गौतम सदु ाम गायकवाड
अशोक परशु बनसोडे
सयु ुकािंत सीताराम भालेराव
सवलास श्रीकातिं वाघमोडे
नरसू चोखा सवु े
सधु ाकर रिंगनाथ गायकवाड
रे वानाप्पा माण्याप्पा स्वामी
ससद्धेश्वर माण्याप्पा सोनावणे
कुमार ससद्राम भडकिंु बे
रामचिंद्र भानदु ास कापसे
उत्तम सलिंबाजी सोनकािंबळे
नामदेव तुळजापरू सोनावणे
मक्त
ु ाबाई बापू देशपाडिं े
चािंद रहीम शेख
सवश्वनाथ मसु किंदा सरु वसे
बेबी हुसेनी गायकवाड
सनरुप्पा चिंद्राप्पा हनमनसागर
चिंद्रामती सलिंबाजी सदलपाक
महादेव अिंबाजी महाले
के शव सचिंतामणी थोरात
सशवकुमार गोपीचिंद कटकधोंड
मक
ु िंु द सवश्वनाथ सरु वसे
कासशनाथ सवठोबा कािंबळे
सपराजी गोसवदिं नारायणकर
मथरु ाबाई सखाराम सोनावणे
बाबुराव सखाराम सोनावणे
आनिंद सैदप्् पा कािंबळे
लक्षाम भीमराव सवाुगोडे
उत्तम सभवा मस्के
सशवराम बाबू साविंत
भीमाबाई पिंडु सलक चिंदनसशवे
फुलाबाई शिंकर मोरे
पाडिं ु रिंग धमाु काबिं ळे
सभवा धमाु कािंबळे
नदिं कुमार श्रीरिंग थोरात
अशोक बळीराम थोरात
वात्साल्लाबाई कालाव्वा जगताप
देवगायाबाई कासशनाथ
महानिंदा गोसविंद सरु वसे

उपआयुक्त

े कर नगर नं-१,
०३५- मातोश्री रमाबाई आंबड
े कर नगर नं-२
०३६- मातोश्री रमाबाई आंबड
UID नंबर
-

घर नंबर
261
275
279
289
292
294
296
300
301
303
306
311
315/A
316
331
332
341
344
345
346
351
357
364
371
372
373
374
381
383
387
392
393
403
404
411

समाजविकास तज्ञ

प्रारूप लाभार्थी यादी
प्रधानमंत्री आवास योजना
सोलापूर महानगरपाललका , सोलापूर

लाभार्थ्ाा चे नाव
पाडिं ु रिंग दामू कसबे
लक्ष्मन सातवा कािंबळे
भागािंना गोसविंद सोनकािंबळे
राजा देसवदास दपु ारगुडे
जयश्री सख
ु देव उघाडे
गौतम मासल्सद्ध गायकवाड
दत्तू मारे प्पा माशाळकर
अब्बास मोहम्मदसाब कुरे शी
अमीनसाब मोहमदसाब कुरे शी
ससद्राम भीमाना गोनी
सकसान गणपत अबिं ुरे
राम ससद्राम गजधने
राजू लक्ष्मन उबाळे
शिंकर बळी भावल
राजमणी सलिंबाजी सदलपाक
मसल्लकाजुन भीमराव बाबरे
सभु द्रा सिंतोष डोलारे
नागनाथ मारुती मस्के
दीपक नागनाथ मस्के
असनल नागनाथ मस्के
राजमणी सलिंबाजी सदलपाक
भाऊराव सनिंगाप्पा गायकवाड
सिंजय चिंदू दणाणे
सभमषा हनमिंतू सशव शरण
सरु े श सवठोबा कोनके
शालन सवठोबा कोनके
भीमा ससद्राम व्हटकर
कृ ष्णाबाई चिंद्राप्पा तूपसाखरे
सजतेंद्र श्रीधर वादवराव
बाबू गिंगाराम बनसोडे
छायाबाई तानाजी व्हटकर
सतीश तानाजी व्हटकर
शालीन सय्यद शेख
माद्याप्पा सावला घोडके
शबनम हबीब शेख

क्षमता बांधणी तज्ञ

UID नंबर
A
0475
0160
0159
0162

13

लाभार्थ्ााचे नाव
घर नंबर
412
सदलीप साताप्पा जाधव
418
बळीराम लक्ष्मन सरवडे
448
शािंताबाई मारुती दपु ारगुडे
449
हनमु तू देसवदास ससिंगारे
451
सखबु ाई मनोहर लोंढे
459
गिंडु ू धोंडीबा बनसोडे
465
सशरीजाबाई पिंडु सलक तुलसे
480
माने राम दादाराव
491 hstaMtrNa ससु नता सनु ील भालेराव
499
सोनकािंबळे बाई सदलीप
506
सवशाल मनोहर लोंढे
515
रे णक
ु ा हरी मस्के
520
ससचन सिंजय साविंत
517/A
ससु नता बुद्धाम सरवदे
534
सबबसहरण कोंडीबा गायकवाड
538
अन्नपणू ाु भारत कािंबळे
543
ससद्धप्पा देवेंद्र दनु वरे
550
रमेश धमाु काबिं ळे
554
वत्सला नामदेद सशरसाठ
558
जनाबाई अज्ञान बोराडे
559
गफ्फार मोहम्मद शेख
561
पष्ु पा मनोहर बधले
566
शािंताबाई दत्तू कािंबळे
569
कल्पना लक्ष्मन कािंबळे
588
ससचन सनवृत्ती गाडेकर
589
असनल मारुती सशिंदे
590
शरणाप्पा रमेश ढेपे
591
लसक्ष्म शैलेंद्र गायकवाड
वबगरवनिासी गाळे /इमारती
-

सहा . अवियंता

हनमु ान मिंसदर
अरबी मदरासा
बुद्ध सवहार
समाज मिंसदर हॉल
समाज मिंसदर प्लॉट

उपआयुक्त

