प्रारूप लाभार्थी यादी
प्रधानमंत्री आवास योजना
सोलापूर महानगरपाललका , सोलापूर

०५६- जोशी गल्ली

UID नंबर
2170560058
2170560106
2170560107
2170560108
2170560114
2170560115
2170560118
2170560124
2170560128
2170560129
2170560130
2170560132
2170560133
2170560134
2170560136
2170560137
2170560138
2170560139
2170560142
2170560144
2170560145
2170560166
2170560169
2170560170
2170560171
2170560172
2170560173
2170560184
2170560187
2170560189
2170560191
2170560192
2170560194
2170560195
2170560199
2170560205
2170560206
2170560207
2170560208
2170560209
2170560210
2170560211
2170560212
2170560213
2170560214
2170560215
2170560216
2170560217
2170560218
2170560219
2170560220

घर नंबर
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
27/49A
35/1
97
65/1
65/2
65/3
65/4
66/1
67/1
67/2
67/3
69/1
69/2
71/1
71/2
71/3
72/1
74/1
74/2
समाजविकास तज्ञ

लाभार्थ्ाा चे नाव
म. फारुख अबूबकर माशाळकर
विजय लक्ष्मण दोरकर
मारुती दत्तू भोसले
विष्णू दत्तोबा दोरकर
मारुती वशिाजी दोरकर
नागनाथ संतू दोरकर
विठ्ठल बल्लू भोसले
वकसान राम भोसले
नागनाथ दत्तू चौगुले
लक्ष्मण राम भोसले
जनाबाई धोंवडबा वशंदे
दािल कुशबा वशंदे
चंद्रकांत दत्तू भोसले
प्रभाकर दत्तू भोसले
चंद्रकांत वसद्राम सरिदे
लक्ष्मीबाई वसद्राम सरिदे
िसंत वसद्राम सरिदे
हररकातं वसद्राम सरिदे
नामदेि वसद्राम सरिदे
कावतवक सत्तू सरिदे
वसद्धेश्वर ज्ञानेश्वर सरिदे
दगडू बाबुराि भोसले
लक्ष्मण बंडू भोसले
दीपक संतू दोरकर
संजू लक्ष्मण दोरकर
दत्तू वसद्राम सरिदे
पािवती ग्यानबा सरिदे
रमेश पांडुरंग सरिदे
राजेंद्र व्यक
ं टेश देसाई
नागनाथ जगप्पा गायकिाड
इद्रं जीत जगप्पा गायकिाड
आप्पासाहेब जगप्पा गायकिाड
वशिाजी मासप्पा चौगुले
विजयकुमार बाबासाहेब भोसले
मस्ु ताक म. फारुख माशाळकर
गोविदं दत्तू पिार
लक्ष्मण गोविंद पिार
दशरथ कालप्पा वशदं े
तुकाराम गोविंद पिार
रमेश लक्ष्मण दोरकर
आकाश मारुती भोसले
विनायक नारायण भोसले
नागनाथ नारायण भोसले
शंकर वशिाजी दोरकर
वदलीप वशिाजी दोरकर
चंद्रकांत विठ्ठल भोसले
महेश विठ्ठल भोसले
विष्णू विठ्ठल भोसले
वसद्धेश्वर वकसन भोसले
श्रािण लक्ष्मण भोसले
नामदेि लक्ष्मण भोसले
क्षमता बाांधणी तज्ञ

UID नंबर
2170560221
2170560222
2170560223
2170560224
2170560225
2170560226
2170560227
2170560228
2170560229
2170560230
2170560231
2170560232
2170560233
2170560234
2170560235
2170560236
2170560237
2170560238
2170560239
2170560240
2170560241
2170560242
2170560243
2170560244
2170560245
2170560246
2170560247
2170560248
2170560249
2170560250
2170560251
2170560252
2170560253
2170560254
2170560255
2170560256
2170560257
2170560258
2170560259
2170560260
2170560261
2170560262
2170560263
2170560264
2170560265
2170560266
2170560267
2170560268
2170560269
2170560270
2170560271

1

घर नंबर
77/1
82/1
82/2
85/1
85/2
85/3
86/1
86/2
86/3
87/1
87/2
87/3
87/4
87/5
89/1
90/1
90/2
90/3
90/4
90/5
90/6
96/1
96/2
96/3
27/50B
35/2
35/3
97/1
97/2
97/3
97/4
98
99
44
44/1
44/3
17
17/1
45
100
100/1
100/2
100/3
100/4
101
101/1
101/2
101/3
101/4
102
102/1

सहा . अवियांता

लाभार्थ्ााचे नाव
करण चंद्रकांत भोसले
शोभा लक्ष्मण उघडे
रमेश लक्ष्मण यादि
सरु े श ज्ञानेश्वर सरिदे
सभु ाष ज्ञानेश्वर सरिदे
ज्ञानेश्वर सत्तू सरिदे
बालाजी बाबरु ाि भोसले
सरु े श बाबुराि भोसले
प्रशांत बाबुराि भोसले
राजू लक्ष्मण भोसले
संजू लक्ष्मण भोसले
वनतीन लक्ष्मण भोसले
सवचन लक्ष्मण भोसले
राहुल लक्ष्मण भोसले
नागनाथ संतू दोरकर
सनु ील दत्तू सरिदे
पािवती तुकाराम सरिदे
यिु राज तक
ु ाराम सरिदे
गोसाबाई वसद्राम सरिदे
राम वसद्राम सरिदे
विष्णू वसद्राम सरिदे
जगप्पा अप्पाराि गायकिाड
सखबु ाई अप्पासाहेब गायकिाड
सरु े श जगप्पा गायकिाड
रविकांत वशिाजी चौगुले
ध्यानकुमार बाबासाहेब भोसले
चद्रं शेखर बाबासाहेब भोसले
सखबु ाई शेखप्पा वनंबाळकर
पवं डत अशोक वनबं ाळकर
नंदकुमार अजवनु वनंबाळकर
विष्णू देिीदास ताकणे
दीपक संतू दोरकर
बाबू दत्तबु ा दोरकर
अवनल बाबूलाल वशंदे
अजवनु बाबूलाल वशंदे
वहराबाई बाबल
ू ाल वशदं े
वसद्राम कुशबा वशंदे
शातं ाबाई दत्ता चौगल
ु े
वशिराम भीमराि पिार
सश
ु ीलाबाई लक्ष्मण देिकर
िसंत लक्ष्मण देिकर
चंद्रकांत लक्ष्मण देिकर
दत्ता लक्ष्मण देिकर
व्यंकव्िा नारायण कोंता
श्रीरंग कृ ष्णा चौगुले
सजेराि श्रीरंग चौगुले
राजेंद्र श्रीरंग चौगल
ु े
चंद्रकांत कृ ष्णा चौगुले
नेत्रपाल चद्रं कातं चौगुले
बाबू बंडू भोसले
शंकर बाबू भोसले
उपआयुक्त

प्रारूप लाभार्थी यादी
प्रधानमंत्री आवास योजना
सोलापूर महानगरपाललका , सोलापूर

०५६- जोशी गल्ली

UID नंबर
2170560272
2170560273
2170560274
2170560275
2170560276
2170560277
2170560278
2170560279
2170560280
2170560281
2170560282
2170560283
2170560284
2170560285
2170560286
2170560287
2170560288
2170560298
2170560309
2170560310
-

घर नंबर
102/2
102/3
103
103/1
103/2
57
57/1
57/2
57/3
64
64/1
64/2
104
104/1
104/2
105
106
5
90
92
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
19
23
24
25
27
28
29
30
32
33
33/A
34
34/A
35
36
37
38
समाजविकास तज्ञ

लाभार्थ्ाा चे नाव
चंद्रकांत बाबू भोसले
साहेब बाबू भोसले
शकंु तला वकसान भोसले
यिु राज वकसन भोसले
सवु नल वकसान भोसले
अशोक वतपण्णा देिकर
रमेश अशोक देिकर
अवनल अशोक देिकर
रिी वसद्राम देिकर
सोनाबाई दशरथ विटकर
अंबादास दशरथ विटकर
वदलीप दशरथ विटकर
दगडू बाबुराि भोसले
प्रशांत बाबुराि भोसले
सरु े श बाबुराि भोसले
सनु ील बाबासाहेब भोसले
अवभजीत मव्छंद्र ढोगे
चद्रं कातं विठ्ठल भोसले
दत्तू वसद्राम सरिदे
रमेश पाडं ु रंग सरिदे
राम गणपत वभसे
दत्तू गणपत वभसे
धोंडीबा रामचंद्र पतंगे
जनादवन विठोबा वशंदे
विठोबा बाबाजी वशंदे
गोपीनाथ विठोबा वशंदे
नामदेि सत्तू सरु िसे
दत्तू सत्तू सरु िसे
रखमाबाई सत्तू सरु िसे
शांताबाई वसद्राम िाघमारे
मजं ळ
ु ा सभु ान वशदं े
विठोबा मरे प्पा चौगुले
कृ ष्णा राम भोसले
नागनाथ धोंडीबा भोसले
मवहबूब घडु ू भाई बागिान
फारुख शफी शाहजी
अत्तारबानू घडु ू भाई शेख
जावहराबी अब्बास शेख
सश
ु ीलाबाई श्रीपती कांबळे
सभु ाष कृ ष्णा चौगुले
इस्माईलबी बाबुलाल बागिान
काशीबाई रमेश साळंुखे
बाबू सभु ान वशंदे
जनाबाई धोंडीबा वशदं े
पविनी वसद्राम साळंु खे
सभु ाष वसद्राम िाघमारे
शांताबाई सत्तू चौगुले
मारुती वशिप्पा भोसले
गोपीनाथ विठोबा वशंदे
िसंत अनंत इगं ळे
पाडं ु रंग तक
ु ाराम िाघमारे
क्षमता बाांधणी तज्ञ

UID नंबर
-

2

घर नंबर
39
40
41
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
90
91

सहा . अवियांता

लाभार्थ्ााचे नाव
मक्त
ु ाबाई िसंत इगं ळे
वशिलाल सत्तू चौगुले
शंकर वकसन कांबळे
नामदेि लक्ष्मन चौगुले
इद्रं भिानी मंवदर पजु ारी
फुलाबाई पांडुरंग भोसले
विठाबाई तुकाराम चौगुले
वकसन तुकाराम चौगुले
मोहन हलप्पा साळंुखे
बाबासाहेब सभु ाष चौगुले
वसध्देश्वर बाबू चौगुले
पांडुरंग तुकाराम चौगुले
लवक्ष्मबै दत्तू वशंदे
राम तुकाराम चौगुले
महादेि तुकाराम चौगुले
काशीबाई दत्तू िाघमारे
वसध्देश्वर बाबू वशंदे
सगु लाबाई मरु लीधर वशदं े
वसध्देश्वर बाबू वशंदे
ज्ञानविकास मवं दर स्कूल
लवक्ष्मबाई विठ्ठल चौगुले
सख
ु देि वशिराम चौगल
ु े
महादेि वशिरामं भोसले
बाबू विठ्ठल चौगुले
कमल तुकाराम चौगुले
लवक्ष्मबाई विठ्ठल चौगुले
धोंडीबा पांडुरंग चौगुले
वकसन मत्यापा चौगुले
द्रौपदाबाई खंडू भोसले
सताबाई वशिप्पा भोसले
विठाबाई वसद्राम भोसले
शंकर वसद्राम चौगुले
विठाबाई वलगं प्पा भोसले
बजरंग धोंडीबा चौगुले
नागनाथ राम सरिदे
पंडु वलक बाबू सरिदे
नबीलाल हजरतसाब उत्कुर
वसद्राम मक
ु ंु द पिार
रत्नाबाई बाळू मंजळ
ु े
सायबाण्णा मल्लाप्पा कुन्चीकोर
पंढरी यल्लप्पा साळंु खे
शेितं ा नागनाथ चौगल
ु े
वचमाबाई वतपंना देिकर
लवक्ष्मबाई जनाधवन वशदं े
गौराम्मा हनमंतू मंजळ
ु े
शेिंता राजाराम साळंु खे
सयु वकांत रामचंद्र कुन्चीकोर
रे िण दगडू वकत्कात
भामाबाई लक्ष्मन मांजेली
सत्तू सभु ान सरिदे
कृ ष्णा विठोबा चौगल
ु े
उपआयुक्त

प्रारूप लाभार्थी यादी
प्रधानमंत्री आवास योजना
सोलापूर महानगरपाललका , सोलापूर

०५६- जोशी गल्ली

UID नंबर
-

घर नंबर
93
94
95
96
97

समाजविकास तज्ञ

लाभार्थ्ाा चे नाव
पष्ु पाबाई धोंडीबा वशंदे
याशोधाबाई दत्तू भोसले
मवल्लकाजवनु अण्णाराि देशमख
ु
राम सभु ान सरिदे
लक्ष्मन मत्याप्पा चौगुले

क्षमता बाांधणी तज्ञ

UID नंबर
-

3

घर नंबर
98
99
100
101
68/A

सहा . अवियांता

लाभार्थ्ााचे नाव
शक
ं र लक्ष्मन चौगुले
लवक्ष्मबाई चंद्रकांत सरिदे
शोभा सदाशी िाघमारे
रामचंद्र सभु ान भोसले
सावित्रीबाई वकसन चौगुले

उपआयुक्त

