
अ. . अजदाराचे नांव गाव स हे न ं
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१ िनवृ ी तकुाराम येडूले वडमरंुबी 14/1. १.२१. मांग आहे नाह इतर बाब पाञ
२ िनव ी शकंर सयुवशंी वडमरंुबी 72/1. ०.९५. महार नाह २० इतर बाब पाञ
३ माणीक सभंाजी जाधव िसधंीकामट 96 ०.८३. मांग नाह ३ इतर बाब पाञ
४ व नाथ माधवराव साबणे देवणी बु 295/307/1 १.६०. ढोर आहे नाह इतर बाब पाञ
५ केशव वठल ल ढे इं ाळ 22 १.१५. मांग आहे नाह इतर बाब पाञ
६ व नाथ वठठल ल ढे इं ाळ 20 1.01. मांग आहे नाह इतर बाब पाञ
७ काशीनाथ वठठल ल ढे इं ाळ 21 1.07 मांग आहे नाह इतर बाब पाञ
८ िशवाजी वठठल ल ढे इं ाळ 19 2.00. मांग आहे नाह इतर बाब पाञ
९ रमेश शकंर सोनकांबळे अजनी 24/B/4 0.68 महार आहे नाह इतर बाब पाञ
१० केशव क ड बा कांबळे कोनाळ 144,138 2 महार नाह ४० इतर बाब पाञ
११ तकुाराम शकंर सयुवशंी दवण ह परगा 15 १.११ महार नाह ७४ इतर बाब पाञ
१२ माधव कािशनाथ कांबळे दवण ह परगा १५ १.२१. महार आहे - न वन व हर पाञ
१३ िशवाजी रानबा सयुवशी दवण ह परगा 5/3. ०.५५ मांग आहे २५ इतर बाब पाञ
१४ भ ुपांडूरंग रण दवे देवणी खु 18/4. ०.४१ मांग आहे - इतर बाब पाञ

अनुसूिचत जाती उपयोजना सन २०१४-१५ पाञ तावाची याद
पंचायत सिमती देवणी



अ. . अजदाराचे नांव गाव स हे न ं
(७/१२)

ेञ हे. आर ८ 
अ

जातीचे 
माण पञ

उ प नाचे
 माण 

पञ

ड आरड ए 
माणपञ

बाब

पाञ/अपाञ

शेरा

अनुसूिचत जाती उपयोजना सन २०१४-१५ पाञ तावाची याद
पंचायत सिमती देवणी

१५ राहूल ीपती सयुवशंी कवठाळा ७३/८ ०.२५. महार आहे - इतर बाब पाञ
१६ सजंीव नागनाथ वाघमारे जवळगा 67/2 ०.३१ महार आहे - इतर बाब पाञ
१७ धोड बा रामचं  सयुवशंी जवळगा ४७/१,६२/२ ०.९३ चांभार आहे - इतर बाब पाञ
१८ बालाजी शकंरराव वाघमारे बोरोळ 136/2 ०.८०. चांभार आहे - इतर बाब पाञ
१९ िशदें सं ाम सभंाजी स यदपरु 32,43 ०.९७ महार आहे - इतर बाब पाञ
२० शेषेराव ल मण सयुवशंी दवन ह परगा ३/३. ०.८२ मांग नाह ४६ इतर बाब पाञ
२१ तकुाराम मारोती गायकवाड ग डगाव ६५.. १.५०. महार आहे ४६ इतर बाब पाञ
२२ कािशनाथ ध ड बा बे े ग डगाव ६५.. १.५०. महार आहे - इतर बाब पाञ
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अनुसूिचत जाती उपयोजना सन २०१४-१५ पाञ तावाची याद
पंचायत सिमती देवणी

   तथा कृ ष वकास         



†. Îú. ¿ÖêŸÖ ú¸üÖ“Öê ÖÖ¾Ö  ÖÖ¾Ö ŸÖÖ»Öã úÖ ÃÖ¾Æìü  Îú.  Öê¡Ö •ÖÖŸÖ ˆŸ¯Ö®Ö ›üß †Ö¸ü ›üß ‹ ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö/†¯ÖÖ¡Ö ¿Öȩ̂ üÖ 

१ महादेव जयवतंा म के िशरसी लातरू ३७ 1.52 - - - ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Öß ¯ÖÖ¡Ö  

२ ध ड बा जयवतं म के िशरसी लातरू ३७ 1.52 - - -
‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Öß ¯ÖÖ¡Ö  

३ पढंर नाथ माणीक िसरसाट बोर लातरू ६९ 1.63 - - - ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Öß ¯ÖÖ¡Ö  

४ शेभा मारोत बानाटे पपंळगाव आबंा लातरू ८१ 1.14 - - -
‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Öß ¯ÖÖ¡Ö  

५ ीरंग शकंर ढवळे चाटा लातरू १४३ 0.81 - - - ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Öß ¯ÖÖ¡Ö  

६ िभमा शकंर सवई िशराळा लातरू २४८ 1.20 - - - ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Öß ¯ÖÖ¡Ö  

७ भोळे मोहन माहदेव सलगरा बु लातरू २५२ 1.57 - - - ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Öß ¯ÖÖ¡Ö  

८ रामदास बाब ुसवई िशराळा लातरू २४५ 3.88 - - - ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Öß ¯ÖÖ¡Ö  

९ हणमतं गणपती गायकवाड सलगरा बु लातरू ३६४ 0.39 - - - ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Öß ¯ÖÖ¡Ö  

१० तानाजी शेट बा भोळे सलगरा बु लातरू २५० 1.37 - - - ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Öß ¯ÖÖ¡Ö  

११ पढंर  मा ती गायकवाड सलगरा बु लातरू १७३ 0.61 - - - ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Öß ¯ÖÖ¡Ö  

१२ मा ती दशरथ कांबळे बोर लातरू ३२१ 0.78 - - - ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Öß ¯ÖÖ¡Ö  

१३ गोपीनाथ राणु घाडगे बोडका लातरू १३ 0.60 - - - ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Öß ¯ÖÖ¡Ö  

१४ छाया व भंर सवई िशराळा लातरू २३९ 1.19 - - - ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Öß ¯ÖÖ¡Ö  

१५ कांबळे ल मण महादू सलगरा खु लातरू १४६ 0.75 - - - ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Öß ¯ÖÖ¡Ö  

१६ गायकवाड भगवान एकनाथ सलगरा खु लातरू १८८ 1.77 - - - ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Öß ¯ÖÖ¡Ö  

१७ कांबळे वजैीनाथ रामू सलगरा खु लातरू १४६ 0.60 - - - ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Öß ¯ÖÖ¡Ö  

१८ ध ड राम याना  कांबळे िचकलठाणा लातरू २८ 0.51 - - - ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Öß ¯ÖÖ¡Ö  

१९ शकंर गणेश कुचेकर चांडे र लातरू ३६ 1.80 - - - ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Öß ¯ÖÖ¡Ö  

†ÖãÃÖÓ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß ˆ¯ÖµÖÖê•ÖÖÖ 2014-15 ¯ÖÖ¡Ö ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖ“Öß µÖÖ¤üß
¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß - »ÖÖŸÖæ̧ ü
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२० व कल पढंर  घाडगे बोडका लातरू २ 0.50 - - -
‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Öß ¯ÖÖ¡Ö  

२१ महाद ूअजुन घाडगे बोडका लातरू १०६ 0.83 - - -
‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Öß ¯ÖÖ¡Ö  

२२ ह र ं  चोखेबा गायकवाड चांडे र लातरू ३६ ०.६ ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Öß ¯ÖÖ¡Ö  

२३ राजकुमार िभमराव गायकवाडसलगरा खु लातरू १८३ १.०४ ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Öß ¯ÖÖ¡Ö  

२४ अर वदं कच  गोरे गाधवड लातरू २०५ १.९१ ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Öß ¯ÖÖ¡Ö  

२५ रामभाऊ सोपान देवकुळे बामणी लातरू १२६ २.९६ ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Öß ¯ÖÖ¡Ö  

२६ राज  गणपतराव बनसोडे महमदापरु लातरू ६४ ०.६९ ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Öß ¯ÖÖ¡Ö  

२७ ¸üÖ•Öë¦ü ŸÖã ú¸üÖ´Ö ÃÖÖ²Öôêû µÖêôûß लातरू 82 1.26 ´ÖÖÆüÖ¸ü - 6 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Öß ¯ÖÖ¡Ö   

२८ ´ÖÖºþŸÖß ¬ÖÖë›üß¸Ö´Ö  úÖÓ²Öôêû ÃÖÖêÖ¾ÖŸÖß लातरू 17/3 0.81 ´ÖÖÆüÖ¸ü - 50 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Öß ¯ÖÖ¡Ö   

२९ ¯ÖÓ×›üŸÖ ÁÖß¯ÖŸÖß  ÖÖµÖ ú¾ÖÖ›ü  ÖÓ ÖÖ¯Öæ̧ ü लातरू 680 1.61 ´ÖÖÓ Öü - 17 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Öß ¯ÖÖ¡Ö   

३० ‡Ó¤ãü²ÖÖ‡Ô ÃÖÓ×¤ü¯ÖÖÖ  úÖÓ²Öôêû ¬ÖÖê ÖÖ¾Ö लातरू 47 0.40 ´ÖÖÆüÖ¸ü - 90 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Öß ¯ÖÖ¡Ö   

३१ ³ÖÖ‰úÃÖÖÆêü²Ö ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ´ÖÖÓ¤üôêû ×³ÖÃÖê¾ÖÖ‘Öê»Öß लातरू 304 1.05 ´ÖÖÆüÖ¸ü - 40 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Öß ¯ÖÖ¡Ö   

३२ ¯ÖÏ³Öã ¿Öê™üß²ÖÖ  ÖÖµÖ ú¾ÖÖ›ü Æü¸Óü Öãô ²Öãû लातरू 96/1 1.98 ´ÖÖÆüÖ¸ü - 359 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Öß ¯ÖÖ¡Ö   

३३ ¸ü‘ÖãÖÖ£Ö ÃÖÖê̄ ÖÖÖ ´ÖÃ êú ×ÃÖ¸üÃÖß लातरू 38 2.51 ´ÖÖÆüÖ¸ü - 9 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Öß ¯ÖÖ¡Ö   

३४ †ÖêÆüôû ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ¯ÖÖÓ›æü¸Óü Ö ´ÖÖ™êü±úôû लातरू 155/2 2.01 ´ÖÖÆüÖ¸ü - 64 Ö×¾ÖÖ ×¾Ö×Æü¸ü ¯ÖÖ¡Ö   

३५ ×¾ÖÂ Öæ ³Ö Ö¾ÖÖÖ †¾Ö¿ÖÓ ú ÃÖÖ¸üÃÖÖ लातरू 40 0.80 ´ÖÖÆüÖ¸ü - 30 Ö×¾ÖÖ ×¾Ö×Æü¸ü ¯ÖÖ¡Ö   

३६ ²ÖÖ²Öæ  éúÂ ÖÖ  ÖÖµÖ ú¾ÖÖ›ü ´ÖÖÓ•Ö¸üß लातरू 133 1.05 ´ÖÖÆüÖ¸ü - 4 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Öß ¯ÖÖ¡Ö   
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३७ ×³Ö¾ÖÖ ²ÖÓ›üÖ ¯ÖÖê™ü³Ö¸êü ´ÖÖÓ•Ö¸üß लातरू 173 0.68 ´ÖÖÆüÖ¸ü - 95 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Öß ¯ÖÖ¡Ö   

३८ ¯ÖÓã›ü×»Ö ú ²ÖÖ²Öã œü Öê ´ÖÖÓ•Ö¸üß लातरू 131 1.93 ´ÖÖÆüÖ¸ü - 6 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Öß ¯ÖÖ¡Ö   

३९   Ö›êü¸üÖ¾Ö ŸÖÖŸµÖÖ¸üÖ¾Ö ¿ÖÓ ú¸ü¸üÖ¾Ö ÃÖÖ‡Ô लातरू 241 1.04 ´ÖÖÆüÖ¸ü - 103 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Öß ¯ÖÖ¡Ö   

४०  éúÂ ÖÖ ¯ÖÏ³Öæ  ÖÖµÖ ú¾ÖÖ›ü Æü¸Óü Öãô ²Öãû लातरू 601 0.89 ´ÖÖÆüÖ¸ü - 359 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Öß ¯ÖÖ¡Ö   

४१ ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ•Öß ˆ¢Ö´Ö ÃÖ¸ü¾Ö¤êü ÃÖÖ¸üÃÖÖ लातरू 40/1 0.78 ´ÖÖÆüÖ¸ü 50000 - ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Öß ¯ÖÖ¡Ö   

४२ ×¿Ö¾Ö•Öß ¯ÖÓœü¸üß †¾Ö¿ÖÓ ú ÃÖÖ¸üÃÖÖ लातरू 20 1.61 ´ÖÖÆüÖ¸ü - 28 Ö×¾ÖÖ ×¾Ö×Æü¸ü ¯ÖÖ¡Ö   

४३ ¬ÖÖ¾Öê ×³Ö´Ö¸üÖ¾Ö Æü×¸ü²ÖÖ ³ÖÖ›ü ÖÖ¾Ö लातरू 18 0.94 ´ÖÖÆüÖ¸ü - 86 ‡ŸÖ¸ ²ÖÖ²Öß ¯ÖÖ¡Ö   

४४ ¿Ö¸ü¤ü ×³Ö¾ÖÖ ³Ö›Óü Öê Ø“Ö“ÖÖê»Öß ²Ö लातरू 185 0.40 ´ÖÖÓ Öü - 117 ‡ŸÖ¸ ²ÖÖ²Öß ¯ÖÖ¡Ö   

४५ ×¾ÖÀ¾ÖÖÖ£Ö ¿ÖÓ ú¸ü ³Ö›Óü Öê Ø“Ö“ÖÖê»Öß ²Ö लातरू 181 0.33 ´ÖÖÓ Öü - 5 ‡ŸÖ¸ ²ÖÖ²Öß ¯ÖÖ¡Ö   

४६ ¤ü¿Ö¸ü£Ö ²Öã¾ÖÖ•Öß †Ö¤ü´ÖÖÖê ²ÖÖȩ̂ ü ÖÖ¾Ö ²Öã. लातरू 443/1 1.58 ´ÖÖÆüÖ¸ü 50000 - Ö×¾ÖÖ ×¾Ö×Æü¸ü ¯ÖÖ¡Ö   

४७ ¡µÖÓ²Ö ú ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö  Ö›êü¸üÖ¾Ö ÃÖÖ‡Ô लातरू 11 0.16 ´ÖÖÆüÖ¸ü - 39 ‡ŸÖ¸ ²ÖÖ²Öß ¯ÖÖ¡Ö   
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बाब अपाञ/पाञ ¿Öȩ̂ üÖ 

१ रा जव िनवतृी सयुवशंी रावणकोळा २३१ ०.६ ड.आर. ड.ए. महार इतरबाब पा
२ शेषेराव खंडु सयुवशंी रावणकोळा १०९ १.८६ ड.आर. ड.ए. महार इतरबाब पा
३ ध डबा केरबा वाघमारे रावणकोळा ६५ २.०२ ड.आर. ड.ए. मांग इतरबाब पा
४ पोिचराम बाबा वाघमारे चेरा २२८ १.४४ ड.आर. ड.ए. मांग इतरबाब पा
५ अकुंश नारायन वाघमारे जरगा ६५ ३.२४ ७००००/- मांग इतरबाब पा
६ शकंर कशन वाघमारे रावणकोळा ४४९ ०.५ ड.आर. ड.ए. मांग इतरबाब पा

७ लाल ुहणमतं वाघमारे रावणकोळा २८१ ३.२४ ड.आर. ड.ए. मांग इतरबाब पा
८ िनवतृी वठठल वाघमारे रावणकोळा ६५ २ ड.आर. ड.ए. मांग इतरबाब पा
९ बापु ना गडुा वाघमारे रावणकोळा ६५ २.०२ ४५०००/- मांग इतरबाब पा
१० शेषेराव िनवतृी वाघमारे रावणकोळा १४९ २ ड.आर. ड.ए. मांग इतरबाब पा
११ गगंाराम हुलाजी वाघमारे रावणकोळा १४९ १.२.० ड.आर. ड.ए. मांग इतरबाब पा
१२ सटवा ल मण वाघमारे रावणकोळा २९० ३.५ ४२०००/- मांग इतरबाब पा
१३ मधुकर तकुाराम वाघमारे रावणकोळा २६९ २ ड.आर. ड.ए. मांग इतरबाब पा
१४ बापरुाव हणमतं डावळे चेरा ६६ ०.३१ ४५०००/- मांग इतरबाब पा
१५ जनाबाई ग वद वराळे जरगा २७ ०.८१ ४००००/- मांग इतरबाब पा
१६ दिलप सभंाजी  तोगरे धामनगांव २०३ १.७६ ४९०००/- मांग इतरबाब पा
१७ बिळराम रामा तोगरे धामनगांव 187,191 ०.६२ ४५०००/- मांग इतरबाब पा

अनुसूिचत जाती उपयोजना सन २०१४-१५ पाञ तावाची याद
पंचायत सिमती जळकोट



१८
बािलका िशवाजी हाळकर वांजरवाडा १३७ ०.६ ४७०००/- चांभर इतरबाब पा

१९ रमेश पांडुरंग गोतावळे वांजरवाडा २९१ ०.५ ५२०००/- मांग इतरबाब पा
२० हाद जळबा वाघमारे वांजरवाडा ३३७ ०.५ ५१०००/- चांभर इतरबाब पा
२१ मा ती गो वदं  वाघमारे रावणकोळा ६५ ०.९ ड.आर. ड.ए. मांग इतरबाब पा
२२ जळबा सभंा वाघमारे रावणकोळा १०९ २.०३ ड.आर. ड.ए. मांग इतरबाब पा
२३ शोभा कशन वाघमारे रावणकोळा २६२ ०.७ ड.आर. ड.ए. मांग इतरबाब पा
२४ लाल ुरामा वाघमारे रावणकोळा २०९ ०.१ ड.आर. ड.ए. मांग इतरबाब पा
२५ ानोबा गो वदं भोगे उमरगा रेतू ४६ १.२१ ४५०००/- महार इतरबाब पा
२६ ध डबा◌ी शेट बा िशदें कोनाळ  डो. 122,125 २.२६ ४००००/- मांग इतरबाब पा

२७
सलुबुाई अजुन गोताळे वांजरवाडा १३९ १. हे टर ड.आर. ड.ए मांग इतरबाब पाञ

२८
कलबुाई बालाजी पवार कुनक ४८/४ ०.१ ड.आर. ड.ए मांग इतरबाब पाञ

२९
िनवतृी एकनाथ पवार कुनक ४१/३ ०.१ ड.आर. ड.ए मांग इतरबाब पाञ

३० नामवाड उ म कच हाळदवाढोणा ७१ ०.१०. ४००००/- मांग इतरबाब पाञ
३१ गवळे नरिसगं हणमतं पाटोदा ब.ु ४४४ १.२६ ४००००/- महार इतरबाब पाञ

३२
नामवाड नागोराव वठठल हाळदवाढोणा ३ ०.४०. ड.आर. ड.ए मांग इतरबाब पाञ



३३
नामवाड िनवतृी म हार हाळदवाढोणा ६५ २.१०. ड.आर. ड.ए मांग न वन व हर पाञ

३४
भारतबाई यकंट  सयुवशंी रावणकोळा १४९ १ ड.आर. ड.ए महार इतरबाब पाञ

३५
गायकवाड माधव पुडंा हाळदवाढोणा १४६ १.८६ ड.आर. ड.ए महार न वन व हर पाञ

३६
सयुवशंी दे वदास शकंर रावणकोळा १४४/१ ०.८ ड.आर. ड.ए महार इतरबाब पाञ

३७
नामवाड धुराजी दगडु हाळदवाढोणा ५३ ०.८२ ड.आर. ड.ए मांग इतरबाब पाञ

३८ गवळे सं ाम मोहन पाटोदा ब.ु ५३ ०.२२ ४००००/- महार इतरबाब पाञ

३९
सं ाम जळबा भरेुﾠ उमरगा रेतु १९१ ०.७५ ड.आर. ड.ए मांग इतरबाब पाञ

४०
तकुाराम कडाजी कांबळे शेलदरा १३ १.५६ ड.आर. ड.ए महार इतरबाब पाञ

४१
गो पनाथ ावण काळे शेलदरा १०५ ०.३८ ड.आर. ड.ए महार इतरबाब पाञ

४२
पदिमनबाई लालाजी कांबळे घोनसंी ३१७ ०.८१ ४२०००/- महार इतरबाब पाञ



४३
ल मण नामदेव लोहकरे चेरा ०६./१ ०.७६ ड.आर. ड.ए चांभार इतरबाब पाञ

४४
वसंधुरा पांडुरंग वाघमारे डोमगाव ११६ १.३२ ड.आर. ड.ए मांग न वन व हर पाञ

४५
सवारेﾠक डबा सभंाजी ित का २०४ २ ड.आर. ड.ए महार इतरबाब पाञ

४६ सोनकांबळेﾠध डबा तोलबा माळ ह परगा ८२० ४ ड.आर. ड.ए महार इतरबाब पाञ
४७ गडकर गगांराम नामदेव पाटोदा खु. ३०./१ ०.६४ ३५०००/- महार इतरबाब पाञ

४८
वठठल सभंा वाघमारे रावणकोळा ३७० २.३४ ड.आर. ड.ए मांग इतरबाब पाञ

४९
तकुाराम जळबा वाघमारे वांजरवाडा ९९ ०.५ ड.आर. ड.ए चांभर इतरबाब पाञ

५०
वनायक पांडुरंग वाघमारे हावरगा ९९ १.७३ ड.आर. ड.ए मांग इतरबाब पाञ

५१
काळे परमे र पांडुरंग उमरदरा ७४ ०.४ ड.आर. ड.ए महार इतरबाब पाञ

५२
दलीप कशन कांबळे हावरगा ९२ ०.१ ड.आर. ड.ए महार इतरबाब पाञ

५३
गायकवाड दगडोबा साधु उमरदरा १०० २.३५ ड.आर. ड.ए मांग इतरबाब पाञ



५४
करंजे गवळणबाई यकंट जरगा ९० ०.४१ ड.आर. ड.ए मांग इतरबाब पाञ

५५
समुणबाई गणेश मोरे होकणा १४४ १.१ ड.आर. ड.ए मांग इतरबाब पाञ

५६
मोरे बालाजी रा हदास सलुाळ १७० १.६२ ड.आर. ड.ए मांग न वन व हर पाञ

५७
गवळे धनाजी गणपतराव पाटोदा ४४४ १.२६. ड.आर. ड.ए महार इतरबाब पाञ

५८ समुनबाई व नाथ वाघमारे मरसांगवी १८२ ०.८ ड.आर. ड.ए महार इतरबाब पाञ
५९ दगडु गुडंाजी मोरे होकणा १७९ ४००००/- मांग इतरबाब पाञ
६० कांबळे भारत सदुाम हावरगा १४ ०.५७ ४००००/- महार इतरबाब पाञ
६१ माधव भजुंग वाघमारे ढोरसांगवी २./३८ ०.६९ ४००००/- मांग इतरबाब पाञ

६२
ल मण गगंाराम मोरे होकणा ४५१ ०.३ ड.आर. ड.ए मांग इतरबाब पाञ

६३
सोभा भानदुास वाघमारे आतनरु ५४ १.०८ ड.आर. ड.ए मांग इतरबाब पाञ

६४
ध डबा एकनाथ वाघमारे जळकोट ११३२ ०.५ ड.आर. ड.ए महार इतरबाब पाञ

६५
आदावळेﾠसजंीव यकंट घोनसंी २०१ ०.९६ ड.आर. ड.ए मांग इतरबाब पाञ



६६ सयुवशंी काश मरुार रावणकोळा १०६ ८००००/- महार इतरबाब पाञ
६७ वाघमारे बाबाराव हे◌ैबती मरसांगवी २./५२ ०.२ ४००००/- महार इतरबाब पाञ
६८ गोरखे राम ुबिळराम मरसांगवी ८६ ३.४८ ४००००/- मांग इतरबाब पाञ
६९ काळे राजकुमार नामदेव शेलदरा ३७ १.२ ४८०००/- महार इतरबाब पाञ

७०
सोनकोबळे म रबा ल मण वांजरवाडा २७४ १.७३ ड.आर. ड.ए महार इतरबाब पाञ

७१
कंुडले मु काबाई माधव वांजरवाडा २५७ ०.८३ ड.आर. ड.ए मांग इतरबाब पाञ

७२ कांबळे माधव नागोराव शेलदरा १३ १.५६ ४८०००/- महार इतरबाब पाञ

७३
गायकवाड मारोती नामदेव जगळपरु ५१७ १.९ ४८०००/- महार इतरबाब पाञ

७४ कांबळे नरिसगं यशवतं घ नसी १०५ ०.९८ ४२०००/- मा इतरबाब पाञ
७५ वाघमारे ह रबा रामा जगळपरु ७३ १.०५ ३९०००/- महार इतरबाब पाञ

७६
वाघमारे पुडंिलक रामचं घ नसी २२ २.०२ ३५०००/- महार इतरबाब पाञ

७७ कोकणे शरदचं घोनसंी ६५९ ०.२६ ४२०००/- महार इतरबाब पाञ
७८ भाले आनदं यानोबा येवर ६२ ०.१ ४०००/- महार इतरबाब पाञ
७९ मारोती पांडुरंग तेलगें गु ी १२५/.१३ ३.२४ ४८०००/- मांग इतरबाब पाञ
८० वाघमारे सं ाम मर बा जगळपरु ७२ ०.८४ ४२०००/- महार इतरबाब पाञ



८१
गायकवाड बापरुाव सभंाजी जगळपरु ५१६ ४.२७ ४००००/- महार इतरबाब पाञ

८२
ह रचं  माधव गायकवाड जगळपरु ५१२ ०.२४ ४००००/- महार इतरबाब पाञ

८३ वाघमारे बािलका राम कशन घ नसी ५४९ ०.२८ ४००००/- मांग इतरबाब पाञ
८४ कांबळे गो वदं जळबा पाटोदा ब.ु ३०२ १.५३ ४५०००/- महार इतरबाब पाञ

८५
सयुवशंी बबु ्वान तळुिशराम हळदवाढोणा ३७ ०.३७ ४५०००/- महार इतरबाब पाञ

८६ सयुवशंी चऊ ाबाई बालाजी हळदवाढोणा २१० ०.४८ ४००००/- महार इतरबाब पाञ
८७ वठठल ावण काळे शेलदरा ११२ ०.८२ ४२०००/- महार इतरबाब पाञ
८८ गायकवाड अनसुया उफ रावणकोळा १५८ १.०७ ३८०००/- महार इतरबाब पाञ
८९ वाघमारे दे वदास नागु लाळ  ख.ु १६७ १.४८ ड.आर. ड.ए. मांग इतरबाब पाञ
९० माधव दशरथ खंकरे ड गरगाव १५./१ ०.६१ ४००००/- मांग इतरबाब पाञ
९१ द ा जोितबा द हकांबळे मेवापरु १४१ ४.८६ ३००००/- मांग इतरबाब पाञ
९२ भागवत क डबा वाघमारे चेरा ४५ १.२३ ४५०००/- चांभार इतरबाब पाञ
९३ लोहकरे राम नामदेव चेरा ६./१/७/१ ०.७६ ५००००/- चांभार इतरबाब पाञ

९४
िशवाजी ग वदराव हाळकर वांजरवाडा ३३७ ०.८८ ड.आर. ड.ए चांभार न वन व हर पाञ

९५ घोटरे नामदेव बाबु करंजी २४७ ०.५५ ४००००/- मांग इतरबाब पाञ
९६ राजेश पढंर  मोतेवाड सु लाळ ३२८ २ ३१०००/- मांग इतरबाब पाञ
९७ पांडुरंग जळबा बटटेवाड मेवापरु ६० ४.८८ ३५०००/- मांग इतरबाब पाञ



९८
शेषेराव  नामदेव लोहकरे चेरा १७८ १.४ ४५०००/- चांभार इतरबाब पाञ

९९ लोहकरे पढंर  नामदेव चेरा ३./५ ०.५८ ४५०००/- चांभार इतरबाब पाञ

१००
अनसुया  पडुु सोनकांबळे पाटोदा खु. ३४६ १.२ ३५०००/- महार इतरबाब पाञ

१०१
रमेश क डबा सोनकांबळे केकतिस◌ंंदगी ९१ १.७ ड.आर. ड.ए महार इतरबाब पाञ

१०२ पढंर  केरबा गवळे पाटोदा ब.ु २९० १.३८ ४००००/- महार इतरबाब पाञ
१०३ वाघमारे एकनाथ मरे पा ढोरसांगवी ६० ०.४९ ४००००/- मांग इतरबाब पाञ
१०४ तोगरे ानोबा यादव घामणगाव १९० १.२९ ५२०००/- मांग इतरबाब पाञ
१०५ राम सोपान सयुवशंी हाळदवाढोणा १६५ ०.८ ७००००/- महार इतरबाब पाञ

१०६
कोबळे पढंर  ग वदराव बोरगाव ख ्◌.ु ८२ १ ड.आर. ड.ए मांग इतरबाब पाञ

१०७ राम सतंराम कंुउले वांजरवाडा २९० ०.७१ ४५०००/- मांग इतरबाब पाञ
१०८ काळे शारदाबाई दता य उमरदरा ७८ १.२ ३८०००/- महार इतरबाब पाञ
१०९ हैसाजी जळबा काळे उमरदरा ११२ ०.९३ ४००००/- महार इतरबाब पाञ
११० गायकवाड दगडोबा साधु उमरदरा १०० १.१८ ४००००/- मांग इतरबाब पाञ
१११ दिलप माधव मोरे होकणा ४८० ०.८५ ४५०००/- मांग इतरबाब पाञ
११२ यकंट  म हार  वाघमारे होकणा ९१ ३.५६ ४५०००/- मांग इतरबाब पाञ
११३ राज  यकंट  वाघमारे होकणा ९१ १ ३८०००/- मांग इतरबाब पाञ



११४ रेखाबाई बाब ुमोरे होकणा १४४ ०.४४ ३८०००/- मांग इतरबाब पाञ

११५
चं कांत अशोक गायकवाड उमरदरा १०० १.१८ ४२०००/- मांग इतरबाब पाञ

११६ सिचन यकंट  वाघमारे होकणा ९१ १ ४००००/- मांग इतरबाब पाञ
११७ िशवराज हैासाजी मोरे होकणा ४७२ ०.३१ ४००००/- मांग इतरबाब पाञ
११८ गायकांबळे नामदेव केकतिसदंगी १६७ ०.८१ ५००००/- मांग इतरबाब पाञ

११९
मारोती ग वद वाघमारे रावणकोळा ६५ ०.९ ड.आर. ड.ए मांग इतरबाब पाञ

१२० लाल ुराम ुवाघमारे रावणकोळा २०९ ३.२४ ड.आर. ड.ए मांग इतरबाब पाञ
१२१ जळबा सभंा वाघमारे रावणकोळा २१३ ३.३२ ड.आर. ड.ए मांग इतरबाब पाञ
१२२ उ म दगांबर तोगरे धामनगाव ८३ ०.७१ ४५०००/- मांग इतरबाब पाञ

१२३
मीनबाई गनपती घमुाडे अतनरु ५४ १.९४ ड.आर. ड.ए मांग इतरबाब पाञ

१२४
वाडेकर ल मण ग वदराव वांजरवाडा २४३ १.१२ ४५०००/- चांभार इतरबाब पाञ

१२५
तळुिशराम वठठोबा गोताळे वांजरवाडा ३६ ०.८२ ४२०००/- मांग इतरबाब पाञ

१२६ आशेक ग वद कारभार हावरगा १८ १.६६ ४५०००/- मांग इतरबाब पाञ
१२७ अ त पढंर  कांबळे मगं ळ १९७ ०.४३ ४००००/- महार इतरबाब पाञ
१२८ वाघ  वठठल कांबळे मगं ळ १९७ ०.४२ ४००००/- महार इतरबाब पाञ
१२९ कांबळे वकास गोरख उमरदरा १२२ ०.४ ३५०००/- महार इतरबाब पाञ



१३० वाडेकर वलास ल मण वांजरवाडा २४३ १ ३९०००/- चांभार इतरबाब पाञ

१३१
कांबळे अतें र गोरखनाथ उमरदरा २५९ ०.४ ३६०००/- महार इतरबाब पाञ

१३२
वाघमारे पा◌ा◌ंडुरंग 
यकंटराव

चेरा २५२ १.०१ ४५०००/- चांभार इतरबाब पाञ

१३३ द ा कालबा घमुाडे आतनरु ७./.१/१ ०.८२ ४५०००/- मांग इतर बाब पाञ
१३४ वाघमारे  िनवतृी गुडंाजी जगळपरु ५१८ ०.४८ ४५०००/- महार इतर बाब पाञ

१३५
पढंर  महाद ुसयुवशंी गु ी २८/२ 0.60 ३६०००/- महार न वन व हर पाञ

१३६ गायकवाड राज  मा ती जगलपरु २९७ ०.८२ ४९०००/- महार इतर बाब पाञ
१३७ समुन रामराव िशगंाडे जळकोट ५७५ १.२१ ५००००/- महार इतर बाब पाञ

१३८
दामोधर सभंाजी भालेराव चेरा 276,277 १.८९ ४५०००/- मांग इतर बाब पाञ

१३९
मोरे पराजी वठोबा घोणसी ६७१ ०.९८ ३८०००/- मांग न वन व हर पाञ

अ य            
                
                
             

सद य      
           
           

सद य सिचव           
                      
                      

सद य        
             
             

   तथा 

सद य       
            
        तथा 

व र  

सद य              
                   
                   

सद य             
                  
       तथा ज हा 



अ.   
  .

नाव गाव सव नं. े जात उ प न ..  .. बाब ¯ÖÖ¡Ö/  †¯ÖÖ¡Ö शेरा

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ १४ १५ १६
१ दे वदास रामा तरेुवाले सावरगांव ३८४ 0.82 महार - १३७/६ इतर बाब ¯ÖÖ¡Ö

२ मकंुुद गणपती कावळे सावरगांव 
रोकडा शेती  

May04- 1.40 ढोर ४०००० - इतर बाब ¯ÖÖ¡Ö

३ नागनाथ कशन कोटंबे सावरगांव 
रोकडा

३१७ 0.65 मांग ४०००० ७०/१४ इतर बाब ¯ÖÖ¡Ö

४ भानदुास गो वदं काटंबे सावरगांव ४०१ 1.09 मांग ४०००० - इतर बाब ¯ÖÖ¡Ö

५ उ दव वामन सोनकांबळे खंडाळ ९३ 0.89 मांग - १६९/११ इतर बाब ¯ÖÖ¡Ö

६ वामन भागोजी देवके धानोरा (ब.ु) ७/२,९३/४ 1.58 बु ड - १३/१० इतर बाब ¯ÖÖ¡Ö

७ सयुवशंी भाकर रो हदास धानोरा (ब.ु) ३८/२ 0.91 महार ५०००० - इतर बाब ¯ÖÖ¡Ö

८ अतंराम माजी ज धळे धानोरा (ब.ु) १८८/१८ 0.97 महार ५०००० - इतर बाब ¯ÖÖ¡Ö

९ िसताराम आ पाराव ज धळे धानोरा (ब.ु) १८८/१९ 0.97 महार - - इतर बाब ¯ÖÖ¡Ö

१० हर भाऊ राघोबा लहुबदें ह परगा को. २२२ 1.17 मांग ३६००० - इतर बाब ¯ÖÖ¡Ö

११ कांबळे वलास व ठलराव हाडोळती १५२/३ ०.६० महार 60,000 इतर बाब ¯ÖÖ¡Ö

१२ ढवळे जाईबाई सोपानराव वळेगाव १३२ ०.८३ महार -- इतर बाब ¯ÖÖ¡Ö

अनुसूिचत जाती उपयोजना सन २०१४-१५ पाञ तावाची याद
पंचायत सिमती अहमदपूर



१३ सोनकांबळे व म पुडंलीक खंडाळ ९४४ ०.८३ महार -- -- इतर बाब ¯ÖÖ¡Ö

१४ िशवाजी हनमतं मेकाले ह परगा को. १६९ ०.८ मांग ५०००० -- इतर बाब ¯ÖÖ¡Ö

१५ वठठल रामा कांबळे सांगवी स.ु १५/१/२ ०.४३ महार ५०००० -- इतर बाब ¯ÖÖ¡Ö

१६ जजाबाई ंबक गायकवाड धानोरा (खु.) १८५ ०.६१ महार ५०००० -- इतर बाब ¯ÖÖ¡Ö

१७ नारायण िभवा बोडके हाडोळती १९०/१ ०.७६ बौ द ५०००० -- इतर बाब ¯ÖÖ¡Ö

१८ हाद रामा कांबळे सांगवी स.ु Sep01- 1.80 महार - ७४/१७ इतर बाब ¯ÖÖ¡Ö

१९ गणपती रोकडोबा कोटंबे सावरगांव रो. ३१९ 0.61 मांग - - इतर बाब ¯ÖÖ¡Ö

२० कांबळे दगडू शकंर सांगवी (स.ु) ११/११ १.०१ महार 40,000 इतर बाब ¯ÖÖ¡Ö

२१ पोतवळे द ा य जळबा बेलरू - - ◌ृमांग - ६६/१८ इतर बाब पा

२२ यानदेव सभंाजी गायकवाड ह परगा 
काजळ

१०७ 0.42 महार - २३/०७ इतर बाब पा

२३ मोहाळे सुदंरबाई िग यान बेलरू ३०/अ/१ 0.40 मांग - ८०/१८ इतर बाब पा

२४ बापरूाव सतंराम कांबळे कौडगांव २३ 0.60 मांग ५०००० - इतर बाब पा

२५ राजपगें कच  रंगनाथ मावलगाव ६३ 0.83 मांग - ३९/१२ इतर बाब पा

२६ कदम उ म गो वदंराव मावलगाव ८२,८५ 0.76 महार - ६२/१५ इतर बाब पा

२७ भानदुास माधव सयुवशंी खंडाळ ७४७ 1.37 महार ५०००० - इतर बाब पा



२८ राजीव मारोती सयुवशंी खंडाळ ७४६ 0.73 महार ५०००० - इतर बाब पा
२९ आ दनाथ कच बा कसबे खंडाळ १०३५ 0.81 महार ४०००० - इतर बाब पा
३० अशोक सभंाजी सयुवशंी खंडाळ 726,746 2.27 महार ५०००० - इतर बाब पा
३१ तलवारे सभुाष माधव धानोरा (ब.ु) ८६ 0.40 महार ५०००० - इतर बाब पा
३२ सं ाम दशरथ वाघमारे तळेगाव ४८/२ 0.54 मांग ५०००० - इतर बाब पा
३३ कांबळे भगवान िगर जा पा खंडाळ ९१ 1.04 मांग ५०००० - न वन पा
३४ काकरे सधुाकर सखाजी स यदपरू ७ 0.42 मांग - #### इतर बाब पा
३५ दगांबर गणेश खलसे धानोरा ब.ु १०९/०२ १.०१ मांग 50,000 इतर बाब पा
३६ कांबळे राम कशन बापू ढाळेगाव ६५९ ०.४४ महार 48,000 इतर बाब पा
३७ वाघमारे माधव देवराव उमरगा कोट ४५२ २.०० चांभार 40,000 इतर बाब पा
३८ बनसोडे माधव रामराव हपरू ६९ ०.४१ महार 50,000 इतर बाब पा
३९ गायकवाड सोपान गोपाळ नागठाणा ३४/२ ०.७० मांग -- २०/११ इतर बाब पा

४० गायकवाड मारोती गोपाळ नागठाणा ३४/२ ०.७० मांग -- ११/१० इतर बाब पा

४१ सोनकांबळे सोपान व ठल खंडाळ १४८ १.१९ महार 50,000 इतर बाब पा

४२ भागवत ल मण कांबळे खंडाळ १११ ०.९१ मांग ९५/१० इतर बाब पा

४३ हाडोळतीकर रणजीतकूमार 
चं कांत

हाळणी ११३/५ ०.८३ महार 50,000 इतर बाब पा

४४
ध ड राम चं हार  ज धळे 

(चं कांत)
धानोरा (ब.ु) ३७/२ 0.79 महार - -

न वन 
व हर

पा



४५ ानोबा मा णक कांबळे अजनी (खु.) ८२ 1.59 महार ५०००० - न वन 
व हर

पा

४६ ीरंग पाजी म के गगुदळ २० 2.20 महार ५०००० - इतर बाब ¯ÖÖ¡Ö
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सद य     
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सद य               
                    
   तथा ज हा वशेष 

समाज क यान 

सद य          
               
              
तथा ज हा 

अ य              
                   
                   
     तथा अित मु य 



१ सधुाकर आमना दांडगे िशवणखेड महार १४६ ०.८६ ११३ इतर बाब पा

२ भानदूास बडूं कांबळे जानवळ महार २१८ १.०४ ४०००० इतर बाब पा

३ कच  ल मण कांबळे जानवळ महार १८८ १.९ ३५००० इतर बाब पा

४ राजेसाहेब तकूाराम कांबळे जानवळ बौ द १९४ ०.९१ ४०००० इतर बाब पा

५ मनोहर नागनाथ कांबळे जानवळ महार १८९ १.७१ २७००० इतर बाब पा

६ रमाकांत तकूाराम कांबळे जानवळ महार १९४ ०.६९ ३५००० इतर बाब पा

७ सतंोष नामदेव गायकवाड बनसावरगाव महार ७६ ०.८४ २५००० इतर बाब पा

८ धनाजी नरहर  कांबळे देवं ा महार २४४ १.०८ ५०००० इतर बाब पा

९ भानदूास कशन साळंूके िशवणखेड महार २५००० इतर बाब पा
१० ेमानदं द ू सोनकांबळे कबनसांगवी महार २०६/२ 1.40       २८००० ७५ इतर बाब पा
११ बाबरूाव रामराव हणमतें कडमळू मांग ८४ब 0.70       ३५००० - इतर बाब पा
१२ िशवाजी माधवराव वाघमारे कडमळू चांभार ७८ 1.82       ३५००० - इतर बाब पा
१३ गोरख काकोबा वाघमारे रो हना महार ३४५/३९२ 0.36       ३५००० ६६ इतर बाब पा
१४ पराजी काकोबा वाघमारे रो हना महार ३४५/३९२ 0.41       ३५००० ६६ इतर बाब पा
१५ अतें र पराजी वाघमारे रो हना महार ३४५/३९२ 0.41       ४०००० ३९ इतर बाब पा
१६ मु ाजी रामा कांबळे सांडोळ महार १७० 2.81       ४०००० - इतर बाब पा
१७ हषवधन व ठल सावते बोरगाव महार १७/०१/२.१ 85.00     ५०००० - इतर बाब पा

अनुसूिचत जाती उपयोजना सन २०१४-१५ पाञ तावाची याद
पंचायत सिमती चाकूर



१८ िशवाजी नरिसगं टाळकूटे सांडोळ मांग १९५ 0.65       २४००० - इतर बाब पा
१९ माधव झोटगा कांबळे सांडोळ महार ३४ 1.01       - १८ इतर बाब पा
२० पढंर  हास ूसमकूराव महाळंगी मांग २४१ 6.91       २५००० १०६ इतर बाब पा
२१ व ासागर सोपान गायकवाड चाकू महार ७०६ 0.90       - ४३४ इतर बाब पा
२२ ब वूान कृ णा कांबळे नांदगाव महार ५४ 0.98       - ६९ इतर बाब पा
२३ राजे र हाद कांबळे मांडूरक महार ९२ 1.99       ३०००० - इतर बाब पा
२४ हाद कृ णा काबळे मांडूरक महार ९२ 0.60       ३५००० - इतर बाब पा
२५ दशरथ ल मण गायकवाड मांडूरक महार १०७.३ 1.36       ३०००० - इतर बाब पा
२६ धुराजी रामा दांडगे िशवणी महार २४ 1.11        - ३ इतर बाब पा
२७ दासराव जग नाथ नदवे नांदगाव मांग २५ 1.28       - २८ इतर बाब पा
२८ नारायण दशरथ कांबळे चापोली महार ६७६ 0.52       - २१२ इतर बाब पा
२९ व ठल तळूशीराम गायकवाड मांडूरक महार १९५/५ 2.02       ३०००० - इतर बाब पा
३० ल मण ◌ेकेरबा नदंवे नांदगाव मांग ७०/२ 0.57       - ४६ इतर बाब पा
३१ अर वदं मारोती गायकवाड माहूरवाड महार ७३५ 1.67       ५०००० - इतर बाब पा
३२ बळ राम ानोबा काबळे ड गरज महार ७०/२ 1.27       ४०००० - इतर बाब पा
३३ गो वदं यादव मोतमेले कवठाळ मांग ३० 0.63       ४८००० - इतर बाब पा
३४ समाधान सभंाजी कांबळे झर  (खू) चांभार २६५ 1.33       ४५००० - इतर बाब पा
३५ जळबा नारायण वाघमारे महाडोळ महार ५२ 1.60       - ८ इतर बाब पा
३६ महादेव भ ूकाबळे महाडोळ महार ४७ 1.56       ४०००० २६ इतर बाब पा
३७ उ म दशरथ सयूवशंी महाडोळ मांग ४३ 0.53       ५०००० - इतर बाब पा
३८ बयनाबायी गणूवतं माने शेळगाव मांग १०७/४ 0.89       ४०००० - इतर बाब पा
३९ रावण इरा पा लांडगे शेळगाव मांग १०७.२ 0.89       - ५१ इतर बाब पा
४० िभमाशकंर गो पनाथ माने शेळगाव मांग ८२/१ 0.67       ३५००० - इतर बाब पा
४१ िशवाजी व  ◌ृठल वाघमारे देवं ा चांभार १८४ 0.90       २५००० - इतर बाब पा
४२ भागवत सभंाजी कांबळे ड गरज महार ७०/१/३ 0.69       ३०००० - इतर बाब पा
४३ िशवाजी खंडू कोलेवाड ड गरज मांग २०/०३/२./२ 1.10       - १०२ इतर बाब पा
४४ मोरोती मू कंद कोलेवाड ड गरज मांग २०/०३/२/.२ 1.08       - १९४ इतर बाब पा
४५ बाब ूतकूाराम काबळे महाडोळ महार १६० 3.44       - ३ इतर बाब पा
४६ ललीता हणमतं कांबळे िशरणाळ महार १८/.१ 60.00     - ४५ इतर बाब पा
४७ नवनाथ शेषनाथ गायकवाड मांडूरक महार २६५ 1.39       ५०००० - इतर बाब पा



४८ ता याराव ध ड बा सोनकांबळे महाडोळ महार १२३ 0.84       ३०००० - इतर बाब पा
४९ स वताबाई भाकर वाघमारे जढाळा महार ११६/१ 0.44       २५००० - इतर बाब पा
५० वजैनाथ व ठल पाडमकेू चाकूर महार २८६ 0.42       ४२००० - इतर बाब पा
५१ यबंक कशन वाघमारे देवं ा चांभार २५३ 1.46       ४५००० - इतर बाब पा
५२ नामदेव हणमतं कांबळे ड गरज महार ७०/६/४ 0.40       ४०००० - इतर बाब पा
५३ बकंट  सभंाजी सावते बोरगाव महार ६/.१/२१ 82.00     २५००० - इतर बाब पा
५४ बाबरूाव नरहर  महािलगें चाकूर महार ६/.३ 0.64       ४१००० - इतर बाब पा
५५ रानबा तकूाराम िशदें झर  (ब◌ू)ू मांग ३४१ 0.81       २५००० - इतर बाब पा
५६ गो वदं पुद गायकवाड ड गरज मांग २०/२/.४ 0.21       ५०००० - इतर बाब पा
५७ राम िनवृ ी माने महाळं ा महार १४५ 1.15       ४०००० - इतर बाब पा
५८ धनजंय माधवराव माने महाळं ा महार ४०९ 1.60       ३८००० - इतर बाब पा
५९ राजे  माधवराव माने महाळं ा महार ४०९ 0.83       ४५००० - इतर बाब पा
६० िनवतृी बाप ूकांबळे सुगंाव चांभार ३७७ 0.83       ५०००० - इतर बाब पा
६१ सोपान कोड बा सगरे ड ज मांग ७९/२ 1.76       ५०००० - इतर बाब पा
६२ मधुकर ल मण शृगंारे गांजुर महार १२१ 2.00       ५०००० - इतर बाब पा
६३ भानदुास आ पाराव सय ्◌ंवशी ड ज मांग ७८/२ 1.63       - ९६ इतर बाब पा
६४ केशव गगंाराम कोलेवाड ड ज मांग १११/२ 0.46       - ६९ इतर बाब पा
६५ बाबरुाव भागरूाम माने महाळं ा महार २२९/२ 2.21       ४०००० इतर बाब पा
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अ. . शेतक  यांचे नांव गाव स ह नंबर े  हे.आर. जात उ प न ..... बाब पा  / 
अपा

शेरा

१ ी. रामचं  हर बा सयुवशंी साकोळ २२५ १.०१ महार ५०००० इतर बाब पा
२ ी. सतंोष अनतंराव िभगंोलीकर िभगंोली १५८ 0.60 मांग ५०००० इतर बाब पा
३ ी. गणेश ानोबा नाबदे िश. अनतंपाळ ४१/२४०/ अ 0.90 चांभार ५०००० इतर बाब पा
४ ी. शेषेराव एकनाथ िशदें अजनी (ब.ु) ५६ 1.85 मांग ५०००० इतर बाब पा
५ ी. तानाजी गगंाराम कदम हसामाबाद १३४/५ 0.60 मांग १८७ इतर बाब पा
६ ीमती शांताबाई नरहर  सांडूळे साकोळ १७६/क 1.54 महार ५०००० इतर बाब पा
७ ीमती सारजाबाई सोपान िशदें अजनी (ब.ु) ५६ 0.81 मांग ३९ इतर बाब पा
८ ी. राम िनवृ ी मादळे साकोळ २२१ 1.31 महार ५०००० इतर बाब पा
९ ी. अशोक राजाराम कांबळे बोळेगांव १२ 1.17 मांग ७३ इतर बाब पा
१० ी. बाप ुचंदर सयुवशंी हालक ४५ 0.83 महार ५०००० इतर बाब पा
११ ी. सदं पान क ड बा सयुवशंी हालक ५,१० 1.29 महार ५०००० इतर बाब पा
१२ ी. कच  गोरोबा सयुवशंी हालक २७१ 0.51 महार ५०००० इतर बाब पा
१३ ी. मारोती शेट बा सयुवशंी हालक ३८ 0.98 महार ५०००० १४३ इतर बाब पा
१४ ी. केशव नरिसगं तरपे हालक १०२ 0.92 महार ५०००० इतर बाब पा
१५ ी. मारोती नरिसगं तरपे हालक १०२ 0.92 महार ५०००० इतर बाब पा
१६ ी. बाब ुकबीर  सयुवशंी हालक १३/ब 0.80 महार ९२ इतर बाब पा
१७ ी. ाने र मधुकर कांबळे सांगवी (घ.ु) १०/क 1.02 मांग ५०००० इतर बाब पा
१८ ी. सभंाजी कशन कांबळे सांगवी (घ.ु) १०/ड 0.42 मांग ५०००० इतर बाब पा
१९ ी. वामन कशन कांबळे सांगवी (घ.ु) १०/ड 0.77 मांग ५०००० इतर बाब पा
२० ी. व ठल गो वदं ल ढे सांगवी (घ.ु) १०/इ 0.61 मांग ५०००० इतर बाब पा
२१ ी. रघनुाथ कशन मादळे साकोळ २२२ 1.00 महार ५०००० इतर बाब पा

अनुसूिचत जाती उपयोजना सन २०१४-१५ पाञ तावाची याद
पंचायत सिमती िश. अनंतपाळ



२२ ी. बाब ु पराजी कांबळे सांगवी (घ.ु) १७६/ब/१७८ 1.45 ३९ इतर बाब पा
२३ ी. र ा पा पुडंा नाबदे िश. अनतंपाळ ७०/१२७/इ 2.17 चांभार ३२९ इतर बाब पा
२४ ी. नामदेव रंगराव नाबदे िश. अनतंपाळ१४१/२४०/अ/ 0.90 चांभार २३३ इतर बाब पा
२५ ी. सदुाम मारोती कांबळे बोळेगांव २१ 0.29 महार ५ इतर बाब पा
२६ ी. रमाकांत ल मण बानाटे िभगंोली १२२ 1.32 महार ५०००० इतर बाब पा
२७ ी. शरद रामकृ ण महािलगें कांबळगा १२४ 1.60 महार ५०००० इतर बाब पा
२८ ी. भानदुास िलबंाजी कांबळे तळेगाव (बो.) १४४ 0.86 महार ३१ इतर बाब पा
२९ ी. व ठल ानोबा बनसोडे तळेगाव (बो.) २८७ 0.92 चांभार ५ इतर बाब पा
३० ी. व नाथ शकंर सयुवशंी चामरगा ७६ 1.28 मांग ५०००० ३५ इतर बाब पा
३१ ी. मधुकर गोपाळराव गायकवाड िशवपरु 324,327 ०.९९ मांग २ इतर बाब पा
३२ ी. मा णक ल मण कांबळे सांगवी (घ.ु) १०/ब 1.02 मांग ५०००० इतर बाब पा
३३ ी. जािलदंर सतंराम कांबळे कांबळगा १८,१९ 0.64 महार १०४ इतर बाब पा
३४ ी. सितष जािलदंर कांबळे कांबळगा १९ 0.31 महार ८९ इतर बाब पा
३५ ी. कािलदास िलबंाजी कांबळे कांबळगा २११ 0.43 महार ४९ इतर बाब पा
३६ ी. नागनाथ ल मण कांबळे डगोळ ३८३ 0.44 महार ७७ इतर बाब पा
३७ ी. नरिसगं सतंराम िशदें अजनी (ब.ु) १९०/क 1.23 मांग ५०००० इतर बाब पा
३८ ीमती सिुम ाबाई तानाजी कांबळे सांगवी (घ.ु) १०/अ 0.20 मांग ५०००० इतर बाब पा
३९ ी. बाबरुाव लोभाजी िशदें दैठना ९४ 1.26 मांग ८६ इतर बाब पा
४० ीमती भारतबाई बदं ल िशदें ड गरगाव (बो.) ७०,७१ 0.96 मांग ५०००० इतर बाब पा
४१ ी. म छं  गो वदं ल ढे सांगवी (घ.ु) १०/इ 0.61 मांग ५०००० इतर बाब पा
४२ ी. दगडू सोपान िशदें अजनी (ब.ु) ५६ 2.00 मांग ५२ इतर बाब पा
४३ ीमती मजंूळाबाई जयराम गायकवाड अजनी (ब.ु) ३० 1.33 मांग ४०००० २२ इतर बाब पा
४४ ी. बालाजी महाद ुगायकवाड िशवपरु ४०९ 1.01 मांग ५०००० इतर बाब पा
४५ ी. सभंाजी सदुाम बानाटे िभगंोली ८२ 1.04 महार ५४ इतर बाब पा
४६ ी सोनेराव गणपत िशदें ड गरगाव (बो.) ९८ १.४४ मांग ५०००० इतर बाब पा
४७ ी भानदूास पांडुरंग कांबळे ल.जवळगा १९ २.८२ मांग ५०००० इतर बाब पा



अ. . शेतक  यांचे नाव गाव सव नबंर े जात उ प न बाब
पा  / 
अपा

शेरा

१ िसताराम कसन साळवे डघोळ दे ७३, ७७ 2.21 महार इतर बाब पा
२ भानदुास ता याराव हानवते पानगांव ५६५,५६६, 0.47 मांग - इतर बाब पा
३ शेषेराव गो वदं ठ बरे रेणापरू १२३९ 0.40 चांभार इतर बाब पा
४ महादेव कसन गायकवाड रेणापरू ७२१ 1.62 मांग इतर बाब पा
५ भाकर सोपान ढगे भोकरंबा ११० 1.62 महार ४५००० नाह इतर बाब पा -
६ गौतम भाकर तरकसे भोकरंबा ७८ 0.50 महार ४०००० नाह इतर बाब पा -
७ आशा दशरथ रसागर भोकरंबा ८० 0.66 महार ४५००० नाह इतर बाब पा -
८ ल मण भागोजी कांबळे भोकरंबा २१९ 1.41 महार - ४१ इतर बाब पा -
९ राम कशन गो वदं दह रे भोकरंबा ३२४/१ 0.50 महार ४५००० नाह इतर बाब पा
१० भगवान तकुाराम कांबळे भोकरंबा २२८ 1.25 चांभार ४०००० नाह इतर बाब पा -
११ गुडं बा सोपान तरकसे भोकरंबा १३४ 1.17 महार ४५००० नाह इतर बाब पा -
१२ महादेव ध ड राम तरकसे भोकरंबा २८,६९ 1.02 महार ४५००० नाह इतर बाब पा -
१३ साधु नामदेव राऊत बटरगांव २८८ 1.58 मांग - १५४ इतर बाब पा -
१४ नदं ुसाधु राऊत बटरगांव २८८ 0.91 मांग - ११६ इतर बाब पा
१५ राम कशन भजुा गायकवाड फरदपरु १६ 1.42 मांग - २२ इतर बाब पा
१६ साहेब भगवान कांबळे शेरा 1.24 मांग - ७६ इतर बाब पा

अनुसूिचत जाती उपयोजना सन २०१४-१५ पाञ तावाची याद
पंचायत सिमती रेणापूर



१७ सरेुश बापरुाव काटे वजंारवाड २७९ 0.40 महार - ७२ इतर बाब पा -
१८ मु काबाई पढंर  बनसोडे पोहरेगांव १२४ 1.61 महार ४५००० नाह इतर बाब पा -
१९ उ वला दशरथ सरुवसे रामवाड  ख.ु ८३ 0.90 मांग - ३३ इतर बाब पा -
२० मगंलबाई जय थ उपाडे इट ४६ 0.58 मांग - ४५ इतर बाब पा -
२१ सावळा कशन उफाडे इट ३७ 0.51 मांग - ३० इतर बाब पा -
२२ िशवाजी पढंर  उफाडे इट ९६ 1.00 मांग - २८ इतर बाब पा -
२३ िभमा नागनाथ थोरे पाथरवाड १२७ 0.50 महार - ८२ इतर बाब पा -
२४ ब वुान रा या पा सातपतेु जवळगा १९६ 0.60 चांभार ५०००० नाह इतर बाब पा -
२५ अनरुथ रानबा देडे डघोळ दे १६ 0.80 मांग ४०००० नाह इतर बाब पा -
२६ इंगळे दे वदास गुडं बा हारवाड १९९ 1.00 महार ४०००० नाह इतर बाब पा -
२७ सटवा माल ुमाने हारवाड ६२३ 1.17 मांग ४८००० नाह इतर बाब पा -
२८ आ काबाई सोनेराव कंुटेवाड मसुळेवाड ३८७ 1.01 मांग ४०००० नाह नवीन व हर पा -
२९ वाघमारे ानोबा माधव खलं ी - - - ४०००० नाह इतर बाब पा -
३० नागोराव गुडं राम बनसोडे इट २४,१५ 1.81 चांभार - ५२ नवीन व हर पा -
३१ सोपान ध ड बा वाघ बजे सकुणी ६५/१ 0.20 महार ५०००० नाह इतर बाब पा -

सद य सिचव           
                     
                     
      तथा कृ ष वकास 

सद य      
           
           
         

सद य          
               
  तथा व र  

भवुै ािनक भ ्◌ु स 

सद य             
                  
                  

सद य              
                   
     तथा ज हा 

सद य            
                 
          तथा 

अ य             
                 
तथा अित मु य 



अ. . लाभा याचे नांव गांव तालूका जात सव नं. े उ प न
दा र  
रेषा .

मागणी बाब
पा / 
अपा

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११
१ वामन गो वदं सयुवशंी तगरखेडा िनलगंा २१ १.६२ इतर बाब पा
२ मोहन सगंीत मेलगीरे कोराळ वाड िनलगंा बडेर २५/अ, २८ १.४७ - - इतर बाब पा
३ ानोबा नामदेव जगताप दादगी िनलगंा चांभार इतर बाब पा
४ गोपाळ मा णक कांबळे केळगांव िनलगंा महार ६१ ०.८३ - - इतर बाब पा
५ ीरंग शेट बा सयुवशंी केळगांव िनलगंा महार ६७ १.६० ४०००० - इतर बाब पा
६ ीमतं अशोक माने गौर िनलगंा महार ३६६ १.२२ - - इतर बाब पा
७ नाग ूध ड बा कांबळे केळगांव िनलगंा महार ९९ १.०० - - इतर बाब पा
८ ल मण भानदूास िशदें जेवर िनलगंा मांग ६/१/अ १.९० इतर बाब पा
९ कलबूाई िशविलगं कटके पालपरू िनलगंा ढोर इतर बाब पा
१० ब वुान सतंराम कांबळे अबंलुगा ( व.) िनलगंा महार २५/क ०.६० इतर बाब पा
११ नामदेव सोपान सयुवशंी अबंलुगा (मे.) िनलगंा मांग ९४ ०.८१ ५०००० - इतर बाब पा
१२ ल मण गणपती कांबळे अबंलुगा (मे.) िनलगंा मांग ९४ १.०१ ४०००० - इतर बाब पा
१३ उमेश ानोबा सयुवशंी अबंलुगा (मे.) िनलगंा मांग ८८.७० ०.५१ ५०००० - इतर बाब पा
१४ म हार  केरनाथ कांबळे अबंलुगा (मे.) िनलगंा मांग ५४ ०.८३ ४०००० - इतर बाब पा
१५ बालाजी कािशनाथ कांबळे अबंलुगा (ब.ु) िनलगंा मांग १८/क ०.८१ ५०००० - इतर बाब पा
१६ वलाबाई नवनाथ कांबळे अबंलुगा ( व.) िनलगंा महार ५/अ १.०७ ४०००० - इतर बाब पा
१७ द ु बळ राम कांबळे अबंलुगा ( व.) िनलगंा महार ६४ ६.६२ ४०००० - इतर बाब पा

अनुसूिचत जाती उपयोजना सन २०१४-१५ पाञ तावाची याद
पंचायत सिमती िनलंगा



१८ र ाजी तातेराव कांबळे अबंलुगा ( व.) िनलगंा महार ४७/अ १.०० ४५००० - इतर बाब पा
१९ जालीधर िलबंाजी कांबळे अबंलुगा ( व.) िनलगंा महार १३/ख ०.८४ ४५००० - इतर बाब पा
२० राम तळुशीराम कांबळे अबंलुगा ( व.) िनलगंा महार २३/अ/२ ०.८८ ५०००० - इतर बाब पा
२१ पुडंिलक रामाजी मलैारे िचलवतंवाड िनलगंा मांग ९५/क,९५/ ०.२५ - ६७ इतर बाब पा
२२ पांडूरंग िशवाजी मलैारे िचलवतंवाड िनलगंा मांग ९५/अ, ९५ ०.७७ - ५७ इतर बाब पा
२३ स बाई तातेराव कांबळे राठोडा िनलगंा मांग २३५ ०.८३ ३५००० ९७ इतर बाब पा
२४ गो वदं हाद सयुवशंी हाडगा िनलगंा मांग २९५ ०.६० ३०००० - इतर बाब पा
२५ माधव दशरथ कदम बोटकुळ िनलगंा मांग ५३ ०.२९ ५०००० - इतर बाब पा
२६ ल मण व ठल सयुवशंी सरवड िनलगंा महार १६३/क ०.४२ ३५००० - इतर बाब पा
२७ दयानदं बाप ूम नाडे ह ांळ िनलगंा महार ४२ ०.८१ ५०००० आहे इतर बाब पा
२८ सयुकांत भीमराव पाट ल ह ांळ िनलगंा महार २५/अ,२८/ ४.१२ ५०००० नवीन वह र पा
२९ चं कांत भीमराव कांबळे ह ांळ िनलगंा महार २५/अ, ३५ १.९३ ५०००० इतर बाब पा
३० वलास रघरुाम कांबळे ह ांळ िनलगंा महार ३५/अ ०.९३ ४५००० इतर बाब पा
३१ बालाजी रघरुाम कांबळे ह ांळ िनलगंा महार ३५/ऊ ०.९३ ४५००० इतर बाब पा
३२ भाऊसाहेब बाबरूाव सयुवशंी हसोर  (ब.ु) िनलगंा महार ५८८ २.५५ ५०००० इतर बाब पा
३३ सतंोष पडं तराव िशगंारे हालसी (त.ु) िनलगंा महार ११८ १.८० ३८००० इतर बाब पा
३४ बालाजी अमतृा िशगंारे हालसी (त.ु) िनलगंा महार ११७ १.७९ ४२००० इतर बाब पा
३५ व ठल मारोती कांबळे नद  हतरगा िनलगंा महार ११ इ १.६२ ४०००० इतर बाब पा
३६ सभुाष शकंर बकुळे कोराळ वाड िनलगंा बेडर २५१/ख, २५४०.६८ ४०००० इतर बाब पा
३७ बाब ु व ठल बकुले कोराळ वाड िनलगंा बेडर २५४,२५५/ १.४५ ४०००० इतर बाब पा
३८ बाब ुशामराव सातलगे कोराळ वाड िनलगंा बेडर २४९/ख १.३९ ४०००० इतर बाब पा
३९ भाकर दोला पा मेलिगरे कोराळ वाड िनलगंा बेडर ४५/१ ०.६१ ४०००० इतर बाब पा



४० सतंोष दौला पा बकुले कोराळ वाड िनलगंा बेडर २५१/च ०.४६ ४०००० इतर बाब पा
४१ वजयकुमार हणमतं बकुले कोराळ वाड िनलगंा बेडर ४०/अ ०.६० ४०००० इतर बाब पा
४२ सिुनल करबस मेलगीरे कोराळ वाड िनलगंा बेडर ३४/अ, २४४ १.५८ ४०००० इतर बाब पा
४३ स यजीत द ु मेलगीरे कोराळ वाड िनलगंा बेडर ४०/ब ०.५८ ४०००० इतर बाब पा
४४ िशवाजी रामराव भोिगले कोराळ वाड िनलगंा बेडर ९१५ ०.७७ ४०००० इतर बाब पा
४५ दगांबर पांडूरंग केदारे कोराळ वाड िनलगंा बेडर ३२ ०.८१ ५०००० नवीन वह र पा
४६ िशवाजी पडं त बकुले कोराळ वाड िनलगंा बेडर २५१/ख २५४ ०.६१ ५०००० जुनी वह र दु ती पा
४७ शेषेराव अबंाजी ममाळे कोराळ वाड िनलगंा बेडर ९४,१०४,११२ १.१५ ५०००० नवीन वह र पा
४८ नारायण अबंाजी बनसोडे ह रजवळगा िनलगंा महार १०९/क २.०४ ४५००० इतर बाब पा
४९ ीरंग शेट बा सयुवशंी केळगांव िनलगंा मांग ६७ १.६० ४५००० इतर बाब पा
५० भरत भ ूकांबळे केळगांव िनलगंा महार ६१,६२/६ १.१८ ५०००० इतर बाब पा
५१ वाघबंर व ठल कांबळे केळगांव िनलगंा महार १४० १.०३ ५०००० इतर बाब पा
५२ स वता शकंर डुकरे वळसांगवी िनलगंा मांग ३०/१ ०.६० ५०००० इतर बाब पा
५३ गोरख ल मण कांबळे वळसांगवी िनलगंा मांग २८/अ ०.७४ ५०००० इतर बाब पा
५४ कुशाबाई ल मण िशदें िनटुर िनलगंा मांग ७४ ०.९९ ३७००० नवीन वह र पा
५५ राणूबाई व नाथ िशदें नणंद िनलगंा ढोर ३६१, ३६२ ३.५२ ४८००० इतर बाब पा
५६ राम गो वदं कांबळे येळनरू िनलगंा महार ८ ०.७९ ५०००० इतर बाब पा
५७ द ा य ई र सरुवसे िसदंखेड िनलगंा महार ३०/न ०.४० ४०००० इतर बाब पा
५८ गो वदं रामराव कांबळे येळनरू िनलगंा महार ६४/ब १.०१ ५०००० इतर बाब पा
५९ ीपती मसाजी बनसोडे बडूर िनलगंा महार १०५/ख १.५५ ५०००० नवीन वह र पा
६० गजराबाई म छं  कांबळे टाकळ िनलगंा महार ११०/खा ०.९४ - २१ इतर बाब पा
६१ मनोहर मुं कदा सयुवशंी कोयाचीवाड िनलगंा मांग १२/ऊ, १२/ २.५० ४८००० इतर बाब पा



६२ चोखोबा मा णकराव भोसले दागजी िनलगंा महार २८ १.२० ५०००० नवीन वह र पा
६३ नारायण प ाजी कटके पालापरू िनलगंा ढोर ५ ब, ५/अ १.५७ ४०००० इतर बाब पा
६४ दगडू सोपान सरुवसे तपुड िनलगंा महार ११६ ०.८१ ४५००० नवीन वह र पा
६५ भगवान सदािशव ढाले बामणी िनलगंा महार ५४ ऊ ०.८१ ४६००० इतर बाब पा
६६ ल मण गणपती कांबळे टाकळ िनलगंा महार २६४ १.८७ ५०००० इतर बाब पा
६७ राजर  ीरंग शेळके रा. मदुगड िनलगंा नवबौ द ३४ ०.८६ ४०००० नवीन वह र पा
६८ मरुली बाबरुाव कांबळे गौर िनलगंा महार १४३ ०.८० ५०००० इतर बाब पा
६९ गोरोबा गुडंाजी कांबळे पानिचंचोली िनलगंा महार ५अ/१ ०.४१ ४०००० नवीन वह र पा
७० िशवाजी अकुंश िनळकंठे तांबरवाड िनलगंा महार २५, १९९ ०.९० - २० इतर बाब पा
७१ मा ती अबंाजी वाघमारे तांबरवाड िनलगंा चांभार ६१/क १.६४ ४०००० इतर बाब पा
७२ िनलाबाई रावण धकडे हाडगा िनलगंा महार १३६ १.०० ५०००० नवीन वह र पा
७३ वसतं सभंजी बनसोडे ह रजवळगा िनलगंा महार १११ ०.७५ ५०००० नवीन वह र पा
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तथा अित मु य 

सद य सिचव             
                        
                      
तथा कृ ष वकास अिधकार  
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सद य            
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  तथा ज हा अिध क 



अ.ं ं . शेतक-याचे नाव गाव सव न.ं े जात उ प न बाब पा शेरा
१ मानकरे सदुाम राजबा बनशेळक ७५ ०.८ महार ४०००० न वन वह र पा
२ जाधव ताप नरिसगं कारवं द ४२/०१ २.२५ महार ५७ न वन वह र पा
३ ीरंग वठोबा बळदे कुमदाळ (हेर) १७१ ०.४२ मांग २२ इतर बाब पा
४ कांबळे राजकुमार ध डबा लोहारा ३६९ १.२ महार ४०००० इतर बाब पा

अनुसूिचत जाती उपयोजना सन २०१४-१५ पाञ तावाची याद
पंचायत सिमती उदगीर

सद य सिचव          
                    
                    
         तथा कृ ष 

सद य       
            
            
      तथा 

सद य     
          
          
  तथा 

सद य            
                 

तथा सहा यक 

सद य              
                   
     तथा ज हा 

सद य              
                   
      तथा ज हा 

अ य             
                 
तथा अित मु य 



अ. . अजदाराचे नांव गाव स हे न ं
(७/१२)

ेञ हे. आर ८ 
अ

जातीचे 
माण पञ

उ प नाचे
 माण 

पञ

ड आरड ए 
माणपञ

बाब

पाञ/अपाञ

शेरा

१ रंजना रामलींग सयुवशंी जवळगा 47/1,62/2 ०.८२. चांभार आहे .. इतर बाब पाञ
२ सिचन द ु जाधव जवळगा 44 १.२६ चांभार आहे .. इतर बाब पाञ

सद य        
             
             

    तथा 

सद य           
                
            
तथा ज हा 

सन २०१४-१५ अनुसूिचत जाती उपयोजना अंतगत ा  तावाची याद  दश वणारे पञ
कृ ष वभाग पंचायत सिमती देवणी

सद य सिचव          
                 
तथा कृ ष वकास 

सद य                
                     
 तथा कायकार  अिभयतंा 

सद य       
            
        तथा 

सद य            
                 
     तथा सहा यक 

अ य             
                 
      तथा अित 



अ. . लाभाथ चे नावच गाव सव न.ं े जात उ प न ड आरड ए बाब पा /अपा शेरा
१ बालाजी ानोबा कदम बाभळगांव २९३ ०.८६ मांग 50,000 - इतरबाब पा
२ बळ राम ल मण सावळकर खुलगापरू ११८/२ १.५६ ढोर 50,000 - इतरबाब पा
३ म छ ं  सरुदास आगवाणे गातेगाव १७० २.०८ चांभार 50,000 - इतरबाब पा
४ बालाजी रामदास बनसोडे आखरवाई ३६ १.२४ चांभार 50,000 - इतरबाब पा
५ गगंाधर व नाथ बनसोडे भातांगळ १५७ ०.२ महार 50,000 - इतरबाब पा
६ पराजी आ पाराव डबडे िचकलठाणा १६९ १.०९ महार 50,000 - इतरबाब पा
७ उ वला नारायण िशदें भातांगळ १७२ ०.४१५ चांभार - ११९ इतरबाब पा
८ कच  िनवृ ी कांबळे िचकलठाणा १५२ २.१७ महार 50,000 - इतरबाब पा
९ िभमा व नाथ वाघमारे गाधवड २६९ ०.४१ महार - १२० न वन वह र पा
१० ल मण केरबा सदाफुले िचंचोली ब. ४०२ ०.५ ढोर - ३२७ न वन वह र पा
११ सगंीता सरु  गायकवाड िचंचोली ब. ११० १.२१ मांग - ५१३ न वन वह र पा
१२ यकंट भाऊराव चौधर िचंचोली ब. ३६३ ०.४ महार - २७१ न वन वह र पा
१३ मा ती बाबरुाव चौधर िचंचोली ब. २७० ०.३९ च ् - ८० इतरबाब पा
१४ बालाजी सतंराम कापसे िचंचोली ब. २१९ ०.६१ चांभार - ३८६ इतरबाब पा
१५ सखाराम िचमाजी भडंगे िचंचोली ब. १८५ ०.५१ मांग - ५१७ इतरबाब पा
१६ खंडू यशवतं कत ढोक ११८ १.४ महार - ३ इतरबाब पा
१७ मधुकर िनवृ ी मांदळे िभसेवाघोली ९२ ०.७५ महार - १८३ न वन वह र पा
१८ ानोबा गो वदं आदमाने िभसेवाघोली ३०४ ०.६५ महार - २३ न वन वह र पा
१९ बालाजी दे वदास चौधर िचंचोली ब. ४८५ १.५२ महार - २९८ न वन वह र पा
२० चौधर  राघ ुकच िचंचोली ब. २७० ०.७४ महार - १९२ न वन वह र पा
२१ आदमाने रामिलगं रावण रामेगांव ७८ ०.७६ महार - १५९ न वन वह र पा
२२ गोरे अनरुथ बापु गाधवड ३२७/१ ०.८ महार 50,000 न वन वह र पा
२३ राम कशन बवुाजी आदमाने रामेगांव ७७,७८ ०.९२ महार - १०७ न वन वह र पा
२४ कांबळे कच  यानोबा िचकलठाणा २८ १.०४ महार 50,000 इतरबाब पा
२५ गणपती िशवा साबळे एकुगा ४०५ ०.८६ महार 50,000 .. इतरबाब पा
२६ भालेराव भा कर कंुडिलक भातांगळ ४१३/१ ०.४५ महार 50,000 १३६ इतरबाब पा
२७ वठोबा िनविृत कांबळे िचकलठाणा १५६ १.०२ महार 50,000 .. इतरबाब पा
२८ अशेक बाबरूाव म के क हा ९४/१ १.२३ मांग .. ११४ इतरबाब पा
२९ बाब ूध डबा म के क हा १६० ०.६१ मांग .. २३७ इतरबाब पा
३० साहेब ध डबा गरड खडाळा १५८/१ ०.८ महार 50,000 .. इतरबाब पा
३१ नारायण रामचं  रण दवे जेवळ ४७ १.२७ मांग 50,000 .. इतरबाब पा
३२ रमाबाई कशन घाडगे बोडका ७ १ महार .. ३० इतरबाब पा
३३ ह रभाऊ तळुिशराम सरुवसे ढाकणी ९५ ०.६१ महर .. ६४ इतरबाब पा
३४ नारायण कसन सरुवसे खुंटेफळ ८२ १.२ महार 40,000 .. इतरबाब पा
३५ सौदागर गो पनाथ सवई िशराळा १००/२ १.८९ महार 50,000 .. न वन व हर पा
३६ उषा िनविृत पाच पडें िशराळा २६० १.२१ महार 49,000 .. न वन वह र पा
३७ सदानदं गो पनाथ सवई िशराळा १००/२ १.८ महार 50,000 ६० इतरबाब पा

अनुसुिचत जाती उपयोजना सन २०१४-१५ पा  लाभाथ  याद  पंचायत सिमती लातूर



अ.   
  .

नाव गाव सव नं. े जात उ प न ..  .. बाब ¯ÖÖ¡Ö/  †¯ÖÖ¡Ö शेरा

१ बालाजी बाबरूाव गडुसरेु ग हाण ४९/८ ०.९४ मांग ४०००० इतर बाब पा

२ बळ राम ईरबा गायकवाड ित का 380,346 ०.२५ महार ४२००० इतर बाब पा

३ दशरथ सटवाजी लोहकरे चेरा ६/.१ 1.10 चांभार ४०००० इतर बाब पा

४ बालाजी िनवतृी पवार कुमठ ५२/२ 0.82 मांग ३५००० इतर बाब पा

सद य            
                  

         तथा 
ज हा अिध क 

अ य                  
                      
                 तथा 
अित मु य कायकार  

अनुसूिचत जाती उपयोजना सन २०१४-१५ पाञ तावाची याद
पंचायत सिमती जळकोट

सद य सिचव         
                    
                    
          तथा कृ ष 

सद य        
             
             

   तथा 

सद य       
            
        तथा 

व र  

सद य       
            
            
            
            

सद य              
                   
     तथा ज हा 
वशेष समाज क यान 



अ.   नाव गाव सव नं. े जात उ प न ..  .. बाब पा /  शेरा

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ १४ १५ १६

१ वनायककेरबाजी ज धळे धानोरा (ब.ु) ३७/३ 0.50 महार ◌ृ◌ृ ४३/१२ इतर बाब पा

२ गणपत एकनाथ तलवारे धानोरा (ब.ु) ४ 1.21 महार ५०००० -- इतर बाब पा

३ सोपान वाघा गायकवाड मांडणी ८०, ८९, 
१०१, १०३

2.51 महार ४९००० -- इतर बाब पा

४ वनोद हाद कांबळे अधंोर ३६९ 1.02 ढोर ३९००० -- इतर बाब पा

५ बाबरूाव दयानदं गळुवे ढाळेगाव ५२, २९८ १.४३ महार ४८००० -- इतर बाब पा
६ गायकवाड गुडेंराव सावरगाव १२८ 0.38 मांग ५०००० ३५/१२ इतर बाब पा
७ बनसोडे मालनबाई माळेगाव ख.ु २४ १.२५ महार 50,000 इतर बाब पा
८ सोनकांबळे सयुकांत खंडाळ ९५१ १.२३ महार -- ९६/१० इतर बाब पा

सन २०१४-१५ अनुसूिचत जाती उपयोजना अंतगत ा  तावाची याद  दश वणारे पञ
कृ ष वभाग पंचायत सिमती अहमदपूर

सद य सिचव         
                   

      तथा कृ ष 

सद य                
                     
        तथा कायकार  

सद य        
             
      तथा 

सद य             
                  
   तथा सहा यक 

अ य              
                   
   तथा अित मु य 

सद य      
           
           

सद य         
              
              



अ.   
  .

नाव गाव सव नं. े जात उ प न ..  .. बाब ¯ÖÖ¡Ö/  †¯ÖÖ¡Ö शेरा

१ वमल नकुल सोनकांबळे कबनसांगवी २७० ०.६५ महार ४५००० .. इतर बाब पा

२ भरत दशरथ द◌ुुबे कबनसांगवी २१६ १.७७ मांग .. ५७ इतर बाब पा

३ शामराव जयिसगं द◌ुुबे कबनसांगवी २६० ०.२१ मांग .. ५१ इतर बाब पा

४ वसतं बाबाजी भाले◌ेराव अबंलगुा २२२ ०.८६ महार .. ९३ इतर बाब पा

अनुसूिचत जाती उपयोजना सन २०१४-१५ पाञ तावाची याद
पंचायत सिमती चाकूर

सद य सिचव        
                   
                   
             तथा 

सद य      
           
          
तथा व र  

सद य       
            
            
            
            

सद य              
                   
     तथा ज हा 
वशेष समाज क यान 

सद य            
                  

         तथा 
ज हा अिध क 

अ य                  
                      
                 तथा 
अित मु य कायकार  

सद य        
             
             

   तथा 



पंचायत सिमती िश र अनंतपाळ

अ. . शेतक  यांचे नांव गाव स ह नंबर े  हे.आर. जात उ प न ..... बाब
पा  / 
अपा

शेरा

१ ीमती सनुदंाबाई तातेराव सयुवशंी हालक १,२ १.३३ महार 50,000 - इतर बाब पा
२ ी. लहूकुमार गणपतराव तरपे हालक 100 १.१६ महार - १६ इतर बाब पा
३ ीमती जजाबाई िशवराम गायकवाड िश.अनतंपाळ २१२/क २.४१ महार - ४८८ इतर बाब पा
४ ी. तानाजी माधवराव सयुवशंी तळेगाव (दे) 235,252 १.२१ महार 36,000 इतर बाब पा
५ ीमती वजयाबाई ल मण गायकवाड उमरदरा 4 0.50         महार 50,000 १६ इतर बाब पा
६ ी. तातेराव शेट बा सयूवशंी हालक 51 १.२३ महार - ६१ इतर बाब पा
७ ी. यबंक तळशीराम िशदें फकरानपरु २७,२८ ०.८२ मांग २५ इतर बाब पा
८ ी. सोमनाथ व म सोनवणे ह पळगाव 341,348 0.40         महार - ५ इतर बाब पा
९ ी. मनोहर शकंर मादळे साकोळ २२७/अ ०.४९ महार ५०००० इतर बाब पा
१० ी. वामन ानोबा मादळे साकोळ २१४/अ ०.८२ महार २३६ इतर बाब पा
११ ी. कािशनाथ गो वदं िशदें साकोळ ७६/ब १.३७ मांग ५०००० इतर बाब पा
१२ ी. मारोतीराव नागोराव सोनवणे थेरगाव 208 ०.७७ महार ५००००  २०१४ - २० इतर बाब पा

सद य           
                
            तथा 
ज हा अिध क 

अ य             
                  
                  

अनुसुचीत जाती उपयोजना सन २०१४ - २० १५पा  तावाची याद  पंचायत

सद य सिचव                        
                                
तथा कृ ष वकास अिधकार  ज प 
लातरू ज हा तर य िनवड   सिमती 

सद य       
            
            
      तथा 

सद य         
              
  तथा व र     
   भवुै ािनक 

सद य         
              
              
              

     तथा 

सद य          
               
             
तथा ज हा 



पंचायत सिमती रेणापूर

अ. . शेतक  यांचे नाव गाव सव नबंर े जात उ प न २००२-०७ बाब
पा  / 
अपा

शेरा

१ साहेबराव मकंूुद उपाडे पळशी १७ 1.30 मांग ४०००० - इतर बाब पा
२ बळ राम गो वदं कसबे मोटेगांव ३३१ 0.51 मांग - ६१ इतर बाब पा

३ महादेव ध ड राम वाघमारे पानगांव ४२९ 0.40 मांग ४०००० - इतर बाब पा

४ बाळासाहेब साधु वाघमारे ग हाण १२२ 0.70 मांग ४०००० - इतर बाब पा
५ उ म गणपती िशदें दज  बोरगांव २६८ 0.81 चांभार ५०००० - इतर बाब पा
६ द ु ध ड बा धावारे दज  बोरगांव २०२ 1.34 महार ५०००० - इतर बाब पा
७ ानोबा रावण धावारे दज  बोरगांव १५,२० 3.21 महार ५०००० - इतर बाब पा

सद य 
      
      
      
      

सद य              
                   
     तथा ज हा 
वशेष समाज क यान 

सद य                                       तथा ज हा अिध क कृ ष अिधाकर  लातरू ज हा तर य िनवड सिमती जअ य              
                   
                   

अनुसूिचत जाती उपयोजना सन २०१४-२०१५ पा  याद

सद य सिचव      
                 
                 
                 

सद य       
            
            
      तथा 

सद य  
        
        
        



†.  Îú. »ÖÖ³ÖÖ£µÖÖÔ“Öê ÖÖÓ¾Ö  ÖÖ¾Ö •ÖÖŸÖ ÃÖ¾Öì ÖÓ.  Öê¡Ö ˆŸ¯Ö®Ö ›üß†Ö ü̧›üß 
ÖÓ²Ö ü̧

´ÖÖ Ö Öß ²ÖÖ²Ö ¿Öȩ̂ üÖ

1 ×¾ÖªÖ †¿ÖÖê ú¸üÖ¾Ö  úÖÓ²Öôêû ×Ö»ÖÓ ÖÖ ´ÖÆüÖ¸ü 167 1.53 50000 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö

2 ¾Öî•ÖßÖÖ£Ö ×³Ö´Ö¸üÖ¾Ö ¤üÖȩ̂ ü¾Öê ×“Ö“ÖÖë›üß ´ÖÖÓ Ö 126 0.68 50000 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö

3 ×¾Ö÷ü»Ö ²ÖÖ¯Öæ  úÖÓ²Öôêû †Ó²Öã»Ö ÖÖ (²Öã.) ´ÖÖÓ Ö 244/ ÖÖ 0.80 50000 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö

4 ×³Ö´Ö ×¾Ö÷ü»Ö  úÖÓ²Öôêû ÆüÖêÃÖæ̧ ü ´ÖÆüÖ¸ü 119 0.30 45000 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö

5 ¾µÖÓ ú™ü  êú¸ü²ÖÖ ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß ÆüÖêÃÖæ̧ ü “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü 18 0.31 50000 109 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö

6 ¯ÖÖÓ›æü¸Óü Ö  êú¸ü²ÖÖ ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß ÆüÖêÃÖæ̧ ü “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü 18 0.82 50000 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö

7 ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ÃÖã ÖÏß¾Ö ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ¸êü ÆüÖêÃÖæ̧ ü “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü 373 0.29 45000 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö

8 ×¿Ö¾Ö¸üÖ´Ö  µÖÖÖÖ •ÖÖ¬Ö¾Ö ŸÖÖÓ²Ö¸ü¾ÖÖ›üß ´ÖÖÓ Ö 14 1.21 42000 25 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö

9 ÁÖß¬Ö¸ü Æü¸üß“ÖÓ¦ü  úÖÓ²Öôêû ´ÖÖ ú Öß (£ÖÖȩ̂ ü) ´ÖÖÓ Ö 354/ ÖÖ 0.86 35000 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö
10 ‹ úÖÖ£Ö ×¿Ö¾Ö¯¯ÖÖ  ú™ü êú †Ó²Öê¾ÖÖ›üß (†²Öã.) œüÖȩ̂ ü 13²Ö/2 2.43 40000 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö

11 ³Ö Ö¾ÖÖÖ ‰ú±Ôú  Öã Ö¾ÖÓŸÖ ‹ úÖÖ£Ö  ú™ü êú †Ó²Öê¾ÖÖ›üß (†²Öã.) œüÖȩ̂ ü 16²Ö/2 2.02 40000 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö

12  úÖ¿ÖßÖÖ£Ö ÆãüÃÖêÖß Ø¿Ö¤êü Ö ÖÓ¤ü ´ÖÖÓ Ö 655, 656 1.04 40000 Ö¾ÖßÖ ×¾ÖÆüß¸ü

13 ¤üÖ¤üÖ¸üÖ¾Ö ¯ÖÖÓ›ãü¸Óü Ö  úÖÓ²Öôêû †Ó²Öã»Ö ÖÖ (²Öã.) ´ÖÖÓ Ö 37/´Ö 0.46 36000 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö

14 ¬ÖÖë›üß¸üÖ´Ö ´ÖÖºþŸÖß  úÖÓ²Öôêû †Ó²Öã»Ö ÖÖ (²Öã.) ´ÖÖÓ Ö 245 0.46 36000 231 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö

15 ÃÖŸµÖ³ÖÏÖ´ÖÖ ÖÖ ÖÖȩ̂ üÖ¾Ö Ø¿Ö¤êü †Ó²Öê¾ÖÖ›üß (†²Öã.) ´ÖÖÓ Ö 47 0.41 40000 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö

16 †¿ÖêÖ ú —ÖÓØ™ü ÖÖ  úÖÓ²Öôêû †Ó²Öã»Ö ÖÖ (²Öã.) ´ÖÖÓ Ö 261/ Ö 0.46 40000 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö

17 ŸÖÖŸµÖÖ¸üÖ¾Ö ²Ö×ôû¸üÖ´Ö  úÖÓ²Öôêû †Ó²Öã»Ö ÖÖ (²Öã.) ´ÖÖÓ Ö 238/ Ö 0.76 45000 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö

18 ×Ö¾Öé×ŸÖ ÁÖß¯ÖŸÖß Ø¿Ö¤êü ×Ö™æü¸ü    ´ÖÖÓ Ö 191 0.66 42000   ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö

अनुसूिचत जाती उपयोजना सन २०१४-१५ पाञ तावाची याद
पंचायत सिमती िनलंगा

सद य सिचव             
                        
                      

सद य        
             
             

सद य      
           
           

सद य          
                
            

सद य            
                 
          तथा 

अ य             
                  
                  

सद य     
          
          



अ.   नाव गाव सव नं. े जात उ प न ..  .. बाब पा /  शेरा

१ गो वदं बाबरूाव कांबळे यणंक ७९/२ 1.81 महार ७४ इतर बाब पा

२ रघनूाथ तकुाराम करखेली २६३ 1.00 मांग ३५००० २२ इतर बाब पा

३ दे वदास पांडूरंग वाघमारे नावदं १०४ 1.74 मांग ३५००० इतर बाब पा

४ ानोबा नागनाथ तरेुवाले वायगाव १४९ 1.78 मांग ३५००० इतर बाब पा

५ सतंोष केशव वाघमारे नावदं १४४ 1.30 मांग ३६००० इतर बाब पा
६ सभंाजी वठोबा आवक डा ३४/२ 2.67 महार ३५००० इतर बाब पा
७ अगंद नरिसगं कोचेवाड कनी (य.) २०० 2.83 मांग ३५००० इतर बाब पा
८ सटवा लाल ूकांबळे वागदर १६/.३ 1.50 महार ३५००० इतर बाब पा
९ सभुाष रघनुाथ सयुवशंी करखेली ४६ 0.74 महार १९ इतर बाब पा
१० कांबळे रामे र िनवतृी करवदं ४२./१ 0.66 महार ३५००० इतर बाब पा
११ भ ुशकंर सयुवशंी हेर ४०/२. 0.62 मांग ४० इतर बाब पा

सन २०१४-१५ अनुसूिचत जाती उपयोजना अंतगत ा  तावाची याद  दश वणारे पञ
कृ ष वभाग पंचायत सिमती उदगीर

सद य सिचव         
                   

      तथा कृ ष 
वकास अिधकार  

सद य                
                     
        तथा कायकार  
अिभयतंा लघ ूिसचंन, ज 

सद य        
             
      तथा 

व र  
भवुै ािनक 

सद य            
                 
     तथा सहा यक 

आय◌ुु  
समाजक याण 

सद य      
           
           
          
तथा ज हा 

वशेष 

सद य         
              
              
  तथा ज हा 
अिध क कृ ष 
अिधाकर  लातरू 

अ य                
                     

 तथा अित मु य 
कायकार  अिधकार  ज 
प लातरू ज हा तर य 



अ. . लाभाथ चे नाव गाव तालूका जात सव नं. े उ प न बाब पा शेरा

१ आनदं िसताराम कोळ भादा औसा महादेव कोळ २३२/ब १.६ .. २१७ न व. व. पा
२ सभुाष शामराव ट पे चलबगुा औसा महादेव कोळ १८२ ०.६३ .. १८ न व. व. पा

सद य     
          
          
          
  तथा 

सद य    
         
         
     
तथा 

सद य सिचव       
                  
                  
                

आ दवासी उपयोजना लाभाथ  याद  २०१४-१५

सद य               
                    

  तथा सहा यक 
आय◌ुु  समाजक याण 
वभाग ज हा तर य 

सद य            
                 
         तथा 
क प अिधकार  
एका मीक 

सद य                
                     
  तथा ज हा अिध क 
कृ ष अिधाकर  लातरू 
ज हा तर य िनवड 

अ य             
                 
तथा अित मु य 

कायकार  अिधकार  
ज प लातरू 



अनुसूिचत जाती उपयोजना सन २०१४-२०१५ पा  तावाची याद

अ. . लाभा याचे नाव गाव सव नं. े जात उ प न बाब पा / अपा शेरा

१ शहाजी िनवृ ी जाधव बरवली चांभार ५००००/- इतर पा
२ िशवाजी जग न ूकांबळे लामजना चांभार ५००००/- इतर पा
३ वामन वठोबा वाघमारे िशवली ५००००/- इतर पा
४ आ माराम गणपती गायकवाड क नीनवरे ५००००/- इतर पा
५ भगवान िशवाजी वाघमारे वांगजी ५००००/- इतर पा
६ नवनाथ बळ राम लोखंडे सारोळा ५००००/- इतर पा
७ ानोबा िलबंाजी िशदें तळणी ५००००/- इतर पा
८ व णू िनवृ ी कांबळे िसरसल २४/अ ०.८६ महार ४८०००/- इतर पा
९ ब सी भ ूबनसोडे जवळगा पो. १२१ ०.५५ मांग २२ इतर पा
१० कमलबाई नामदेव कांबळे बेलकंूड २२१ १०९१ महार ७१ इतर पा
११ रेशमा रामदास गायकवाड भादा १६१ १.२६ मांग ५००००/- ७१ इतर पा
१२ म के गोरोबा देवअ पा िचंचोली का.ं २१५ २०७४ महार ७१ इतर पा
१३ कांबळे जनादन ीरंग वाघोली १०६ १.२६ महार ७१ न व . व पा
१४ नारायण व नाथ च हाण औसा ४०५ ०.८१ चांभार ४५००० ७१ न व . व पा
१५ कांबळे वजयकुमार कशनराव वाघोली १०५ ०.९ महार ५०००० ७१ न व . व पा
१६ वकास अिभम य ुिशदें िशवनी लख ७२ ०.८३ महार ५०००० ७१ न व . व पा
१७ नानासाहेब व नाथ गोरे बरवली ३९६ ०.६ महार ५०००० २० न व . व पा

पंचायत सिमती औसा



१८ बाजीराव लहू कांबळे हळदगु १६२ ०.८३ महार ५०००० २० न व . व पा
१९ कांचन उ म िशखरे कोरंगळा १९ ०.८५ महार ५०००० २० न व . व पा
२० बाबरूाव कशन िशखरे कोरंगळा २२ ०.९९ महार ५०००० २० न व . व पा
२१ म छ  अबंाजी यादव लोदगा १५८ ०.३९ चांभार ५०००० २० न व . व पा
२२ मु ाराम सटवाजी कां हे बधुोडा १४०/अ/३ १.२३ चांभार ५०००० २० न व . व पा
२३ ल मण िस ाम कांबळे बरवली २३ ०.६४ चांभार ४९००० २० न व . व पा
२४ तकुाराम महादेव च हाण बरवली १७ ०.६८ चांभार ४९००० २० न व . व पा
२५ ग ◌वद नवनाथ च हाण बरवली ३३८ १.६१ चांभार ४९००० २० न व . व पा
२६ चंदर शेट बा ल ढे क हेर १३७ १.२६ मांग ४९००० ४७ न व . व पा
२७ जवन ानोबा सयुवशंी लोदगा २३७ ०.२ चांभार ५०००० ४७ इतर पा
२८ सिुधर अिभम य ुकाबळे बेलकंूड २५ ०.४६ महार ५०००० ४७ न व. व पा
२९ केशव  एकनाथ बनसोडे जवळगा पो. १०३ ०.५४ मांग ५०००० ४७ न व. व पा
३० रमेश ीपती हजारे भादा १९४/अ ०.६१ मांग ५०००० ४७ न व. व पा
३१ बार कुबाई यामराव घोलप बोरगांव न.ं ९२/९४ ब १.४७ मांग ५०००० ३३ न व. व पा
३२ महाद ूरामा देडे नांदगुा १९६ १.११ मांग ५०००० ११५ न व व पा
३३ ोपद  मा णक कांबळे तगुी ३३० ०.८७ महार ४०००० ११५ न व व पा
३४ सधुाकर गोरोबा मोरे िचंचोली जो. ३२ १.३८ महार ४०००० २८ न व व पा
३५ जवन मा णक कांबळे तगुी 330 ०.८७ महार ४९००० २८ न व व पा
३६ आशाबाई गणपती राजवडे बरवली ७७ ०.६ चांभार ५०००० २८ न व व पा
३७ ीकांत कशन ठाकरे अदंोरा १८३ ०.८१ महार ५०००० २८ न व व पा
३८ गगंाराम िभमराव अडसळेु नागरसोगा २९२/अ/१ ०.८१ महार ५०००० २८ न व व पा



३९ रामानदं नामदेव उबाळे भादा ५३/क/१ ०.४८ महार ५०००० २८ न व व पा
४० गौतम हुशेन उबाळे बोरगांव न.ं १२/१४/अ १.४७ महार ५०००० २८ इतर पा
४१ हाणमतं मोहन उबाळे हाळदगु ५९ ७४ महार ५०००० २८ इतर पा
४२ व म बळ राम च हाण बरवली १७ ०.८८ चांभार ३०००० २८ इतर पा
४३ मोहन व णू कांबळे तगुी ३२९/३५९ ०.५ महार ३०००० ३५ इतर पा
४४ द ाजी वर  वामी समदगा ४२९ १.२ मालाजंगम ४९००० ३५ इतर पा
४५ बाप ूिस ाम गायकवाड भादा ३९/अ ०.६८ महार ५०००० ३५ इतर पा
४६ िभमसेन पांडूरंग िशखरे कोरंगळा १५ ०.८७ महार ५०००० ३५ इतर पा
४७ क डाबाई दंगाबर कांबळे लखनगांव २७६ २.७२ महार ५०००० ३५ इतर पा
४८ गो वदं तकुाराम भडंारे बोरगांव न.ं १३०/५/ब ०.४ चांभार ४०००० ३५ इतर पा
४९ केराबाई ानदेव नेटके जवळगा पो. १०३ ०.५३ मांग ४०००० १०२ इतर पा
५० ब सी भ ूबनसोडे जवळगा पो. १०३ ०.५५ मागं ४०००० २२ इतर पा
५१ हाणमतं आबाजी यादव लोदगा इतर पा



                                                     पचंायत सिमती चाकुर सन २०१४-१५ व.घ.यो.पाञ  ताव लाभाथ  याद  .३

अ. . लाभाथ चे नाव गाव तालकुा जात सव न.ं ेञ उ  प  न
दा र  
रेषा न.ं बाब

लाभ दला 
कंवा नाह शेरा

१ भगवान कंुडलीक जवलगे रो हणा चाकुर मांग १५५. ९२ ४५००० - इतर बाब नाह पाञ
२ चं मोहन शकंर बानाटे रो हणा चाकुर महार २९४ ०.४ ४०००० - इतर बाब नाह पाञ
३ ानोबा चंदर हानमतें महाळंगी चाकुर मांग १८६ १.०५ ३५००० - न. व. नाह पाञ
४  हाद म  हार  भालेराव नांदगाव चाकुर महार ७६ १.२१ ३०००० - इतर बाब नाह पाञ
५ भाउसाहेब बाबरुाव गायकवाड अजंुनसोडा चाकुर महार 27/01/ ०.९५ ४५००० - इतर बाब नाह पाञ
६ र  नाकर गोपीनाथ मान शेळगाव चाकुर मांग ८२/१ ०.६७ ४७००० - इतर बाब नाह पाञ
७ पडं त वामन कांबळे ड ज चाकुर मांग ७९/१ १.३१ - १११ इतर बाब नाह पाञ
८ गुडेंराव  यानोबा गायकवाड नायगाव चाकुर मांग २०८ १.६४ - ७९ इतर बाब नाह पाञ
९ पु  पाबाड साध ुबनसोडे महाळं ावाड चाकुर महार ३७९ १. ५०००० - इतर बाब नाह पाञ
१० भ ुभु  या समखुराव महाळंगी चाकुर मांग २५४ १.५३ - ४० इतर बाब नाह पाञ
११ नदंकुमार  हाद महािलगें िशरनाळ चाकुर महार ७ ०.९६ ४०००० - इतर बाब नाह पाञ
१२ दे वदास रावन कलवले आटोळा चाकुर मांग ७६ १.०८ ४५००० - इतर बाब नाह पाञ
१३ वलास रामराव महािलगें ितथवाड  चाकुर महार १२६ १.०६ ४५००० - इतर बाब नाह पाञ
१४ बालाजी सभंाजी कांबळे चाकुर चाकुर महार १५८/१ १.९३ ५०००० - इतर बाब नाह पाञ
१५ मारोती हौसा कांबळे रो हणा चाकुर महार १६५ १.०५ ४५००० - इतर बाब नाह पाञ
१६ ×¿Ö¸üßÂÖ ×¿Ö¾ÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß चाकुर चाकुर महार 28/29 १३६. ५०००० न. व. नाह पाञ
१७ ¾ÖÃÖÓŸÖ ³ÖÖÖã¤üÖÃÖ ³ÖÖ»Öê¸üÖ¾Ö अजंुनसोडा चाकुर महार 81/1/2 १.४४ २०००० 66 न. व. नाह पाञ
१८ ×¾Öšü»Ö ×Ö¾ÖéŸÖß ´ÖÖÖê ²ÖÖê£Öß “ÖÖ ãú¸ü ´ÖÆüÖ¸ü ४२ १.२ ५०००० Ö.×¾Ö. ÖÖÆüß ¯ÖÖ¡Ö



अ. 
 

नाव गाव सव नं. े जात उ प न .. .. बाब
पा /  
अपा

शेरा

१ एकनाथ सभुाष जोगदंड खंडाळ ९६६ १.१६ मांग - ५८/०९ इतर बाब पा
२ सखाराम जीवना गायकवाड मांडणी ८७ ०.३३ महार ४८००० -- इतर बाब पा
३ तलवारे वसतं मेसाजी धानोरा (ब.ु) ९३/६ १.२२ महार ५०००० ८५/१३ इतर बाब पा
४ जोहारे दशरथ हरामन हंगरगा 186,190 ०.७१ मांग ५०००० -- इतर बाब पा
५ जोहारे मनोहर जळबा हंगरगा ६२ ०.४६ मांग ५०००० -- इतर बाब पा

६ गायकवाड वजैनाथ िनवृ ी काळेगाव ५०/१५ १.५ महार - ५१/१७ इतर बाब पा

७ िशवाजी अबंाजी कांबळे कनगाव १७३/१/१ १.११ चांभार ५०००० -- इतर बाब पा
८ आकृपे बाबरूाव परूबाजी उजना ५२ १.०९ मांग ५०००० -- इतर बाब पा
९ आकृपे िशवाजी परूबाजी उजना ५२ १.०७ मांग ५०००० -- इतर बाब पा

१० परतवाघ आ णाराव 
नागोराव

उजना ५५,५७ १.७१ महार ५०००० -- इतर बाब पा

११ रघनुाथ केरबा वाघमारे मोघा १,६१,६२ १.३१ मांग - ६९/२१ इतर बाब पा
१२ पोतवळे पढंर  जळबा बेलरू ३६,४७ ०.८९ मांग ५०००० २९/१६ इतर बाब पा

१३ वाघमारे माधव वजैनाथ ह परगा 
काजळ

१७४ ०.६१ महार - ६७/०९ इतर बाब पा

१४ तरेुवाले रंगनाथ नागोराव
रोकडा 
सावरगाव

३१९ १.१९ महार - १४/१० इतर बाब पा

१५ तकुाराम रानबा जाभाडे िशदंगी ब.ु १२ 1.00 महार ५०००० -- इतर बाब पा
१६ बालाजी जळबा जोहारे हंगरगा ६२ ०.४९ मांग ५०००० -- इतर बाब पा
१७ मो कंदा मारोती गायकवाड धानोरा (खुद) २१,७२,७३ १.३८ महार ५०००० -- इतर बाब पा

अनुसुिचत जाती उपयोजना ( वशेष घटक योजना) पा  ताव - २०१४-१५ ितसर  याद ,  पंचायत सिमती, अहमदपूर



अ. 
 

नाव गाव सव नं. े जात उ प न .. .. बाब
पा /  
अपा

शेरा

अनुसुिचत जाती उपयोजना ( वशेष घटक योजना) पा  ताव - २०१४-१५ ितसर  याद ,  पंचायत सिमती, अहमदपूर

१८ यकंट  दशरथ वाघमारे तळेगाव ३२/१/२ ०.५४ मांग ५०००० -- इतर बाब पा
१९ कांबळे व नाथ ल मण माकणी ४७ ०.४ महार - ४९/१२ इतर बाब पा
२० दे वदास भजुंग कोकाटे क नी कदु २२० ०.५२ महार - ०६/०७. इतर बाब पा
२१ िशवाजी व ठल हारगीले िशदंगी ब.ु २२६ ०.२६ मांग ५०००० -- इतर बाब पा
२२ कांबळे दलीप भाकर कुमठा बु ४१५ १.६२ मांग ५०००० -- इतर बाब पा
२३ अशोक यकंट  गायकवाड धानोरा (खुद) २२, ७४, ७८ १.४८ महार ५०००० २७/१८ इतर बाब पा
२४ िशवाजी नारायण नामप ले समुठाणा ७० १ मांग -- २६/६. इतर बाब पा
२५ ससाने हाद हर बा तळेगाव ६३/२/३ ०.९२ महार ४९००० -- इतर बाब पा
२६ भालेराव रमेश सदुाम बाबलदरा ९३ १ मांग ५०००० -- इतर बाब पा
२७ कांताबाई सरेुश कांबळे तांबटसांगवी 90,118 ०.६४ महार ४०००० -- इतर बाब पा
२८ साब ूवजैनाथ साधु धा 77 १.६२ महार ४०००० -- इतर बाब पा
२९ कांबळे नारायण शकंर मांगदर १७३ ०.४१ महार - ४२/१६ इतर बाब पा
३० गायकवाड रामराव व ठल काळेगाव ५५/१६ १.५ महार ५०००० - इतर बाब पा
३१ सटवाजी म रबा गायकवाड काळेगाव ५५/९ १.२२ महार ४५००० May-16 इतर बाब पा
३२ गायकवाड ीराम सटवाजी काळेगाव ३८/१/३ ०.७९ महार ५०००० -- इतर बाब पा
३३ जोहारे सभंाजी जळबा हंगरगा ६२ ०.५१ मांग -- ५१/१३ इतर बाब पा
३४ जोहारे िशवाजी गगंाराम हंगरगा ६१ ०.२८ मांग -- १४-Apr इतर बाब पा
३५ गोपले सलुोचनाबाई वामन िचखली २९६ ०.६२ मांग ४०००० -- इतर बाब पा
३६ चंचला बाई लाल ूधनशेटट िचलखा ६३ १.५ ढोर ४९००० इतर बाब पा
३७ व म सभंाजी गायकवाड गगुदळ ५४ ०.५१ महार ५०००० -- इतर बाब पा
३८ गगंाबाई माजी गायकवाड काळेगाव ५५/५ १.५० महार ४५००० -- इतर बाब पा
३९ िशवराम सभंाजी गायकवाड काळेगाव ५५/२२ १.५० महार ५०००० -- इतर बाब पा
४० शेषेराव कच बा गायकवाड काळेगाव ५५/२९ १.५० महार ४५००० -- इतर बाब पा
४१ पढंर  बाबाराव नामवाड स यदपरू खु. ७ ०.६६ मांग ४५००० -- इतर बाब पा
४२ रेखा बळ राम नामवाड स यदपरू खु. १६६ ०.३७ मांग -- ६/७ इतर बाब पा
४३ अकूंश व ठल नामवाड स यदपरू खु. १४ ०.५८ मांग -- -- इतर बाब पा



अ. 
 

नाव गाव सव नं. े जात उ प न .. .. बाब
पा /  
अपा

शेरा

अनुसुिचत जाती उपयोजना ( वशेष घटक योजना) पा  ताव - २०१४-१५ ितसर  याद ,  पंचायत सिमती, अहमदपूर

सद य                तथा 
कायकार  अिभयतंा लघ ूिसचंन, ज 
.प. ज हा तर य िनवड सिमती, 

सद य सिचव                
        तथा कृ ष वकास 
अिधकार  ज.प. लातरू, 

सद य               
        तथा ज हा 

अिध क कृ ष 

सद य        
         तथा 

व र  
भवुै ािनक 

सद य         
     तथा 
सहा यक 
आय◌ुु  

सद य        
      तथा 
ज हा वशेष 

समाज क यान 

अ य               
   तथा अित मु य 

कायकार  अिधकार  ज 
प लातरू ज हा तर य 



†. Îú. ÖÖ¾Ö  ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ»Öæ ú úÖ  ˆŸ¯Ö®Ö  •ÖÖŸÖ ¯ÖÏ¾Ö ÖÔ  Ö™ü  Îú.  Öê¡Ö ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

1 ‘ÖÓ™êü¾ÖÖ›ü  ÖÖê×¯ÖÖÖ£Ö ´ÖÖêÆüÖ¸üÖ¾Ö »ÖÖôûß. Öã •Öôû úÖê™ü 25000 ´ÖÖ. úÖêôûß 163 1.23 ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

2 ‘ÖÓ™êü¾ÖÖ›ü µÖÖ¤ü¾Ö ´ÖÖêÆüÖ¸üÖ¾Ö »ÖÖôûß. Öã •Öôû úÖê™ü 25000 ´ÖÖ. úÖêôûß 163 1.89 ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

3 ²ÖÖ²Öã¸üÖ¾Ö ¤üÖî»ÖŸÖ¸üÖ¾Ö ‘ÖÓ™êü¾ÖÖ›ü »ÖÖôûß. Öã •Öôû úÖê™ü 25000 ´ÖÖ. úÖêôûß 163 0.96 ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö
4 ¬ÖÖëÓ×›ü²ÖÖ ×¾Öšüšü»Ö ²ÖÖÓ‡ÔÖ¾ÖÖ›ü “Öê¸üÖ •Öôû úÖê™ü 25000 ´ÖÖ. úÖêôûß 207 1.62 ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö
5 Ö¾ÖÖÖ£Ö ×¾Öšüšü»Ö ²ÖÖÓ‡ÔÖ¾ÖÖ›ü “Öê¸üÖ •Öôû úÖê™ü 25000 ´ÖÖ. úÖêôûß 207 1.63 ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö
6 Æü×¸ü¤üÖÃÖ ŸÖã úÖ¸üÖ´Ö ŸÖÖê»ÖÃÖ¸ü¾ÖÖ›ü ÃÖÖêÖ¾ÖôûÖ •Öôû úÖê™ü ×›ü.†Ö¸ü.×›ü.‹. ´ÖÖ. úÖêôûß 231 0.4 ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö
7 ¸üÖ¾Ö•Öß ÖÖ´Ö¤êü¾Ö µÖ´ÖãÖ¾ÖÖ›ü ¾ÖÖÓ•Ö¸ü¾ÖÖ›üÖ •Öôû úÖê™ü ×›ü.†Ö¸ü.×›ü.‹. ´ÖÖ. úÖêôûß 220 0.25 ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö
8 ºþÛŒ´ÖÖ ÖÖ´Ö¤êü¾Ö µÖ´ÖãÖ¾ÖÖ›ü ¾ÖÖÓ•Ö¸ü¾ÖÖ›üÖ •Öôû úÖê™ü ×›ü.†Ö¸ü.×›ü.‹. ´ÖÖ. úÖêôûß 220 0.73 ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö
9 ³ÖÖ Ö¾ÖŸÖ ´ÖÖêÆüÖ ÃÖãµÖÔ¾ÖÖ›ü ¾ÖÖÓ•Ö¸ü¾ÖÖ›üÖ •Öôû úÖê™ü ×›ü.†Ö¸ü.×›ü.‹. ´ÖÖ. úÖêôûß 215 0.81 ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö
10  ÖÓ›ãü  úÖ×¿Ö¸üÖ´Ö µÖ´ÖãÖ¾ÖÖ›ü ¾ÖÖÓ•Ö¸ü¾ÖÖ›üÖ •Öôû úÖê™ü ×›ü.†Ö¸ü.×›ü.‹. ´ÖÖ. úÖêôûß 223 0.97 ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

11 भाकर केरबा सारगे हालसी (हा) िनलगंा 25000 ´ÖÖ. úÖêôûß 32 †/ 41/ ú 1.57 न वन व हर ¯ÖÖ¡Ö

12 सा व ी कािशनाथ सलके हालसी (हा) िनलगंा 25000 ´ÖÖ. úÖêôûß 33 / † 0.66 न वन व हर ¯ÖÖ¡Ö

13 »Ö ́ Ö Ö µÖÖ¤ü¾Ö¸üÖ¾Ö ²ÖŸÖÖ»Öê ÆüÖÖ´ÖÓŸÖ¾ÖÖ›üß ˆ¤ü Öß¸ü 25000 ´ÖÖ. úÖêôûß 61 1.12 न वन व हर ¯ÖÖ¡Ö

14 ¸üÖ´Ö ¾ÖÖ‘ÖÓ²Ö¸ü  ú»Ö²ÖÖêÖê ÆüÖ›ü ÖÖ ×Ö»ÖÓ ÖÖ 25000 ´ÖÖ. úÖêôûß 405 0.81 इतरबाब ¯ÖÖ¡Ö

†Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ˆ¯ÖµÖÖê•ÖÖÖ »ÖÖ³ÖÖ£Öá ÃÖÖ¤üß 2014-15 
         ×ŸÖÃÖ¸üß µÖÖ¤üß  ×¤üÖÖÓ ú 6 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß 2015

सद य सिचव          
              तथा 
कृ ष वकास अिधकार  

सद य                 
          तथा 

कायकार  अिभयंता लघू 

सद य        
     तथा 

व र  
भुवै ािनक 

सद य         
  तथा सहा यक 

आयु◌ु  
समाजक याण 

वभाग 

सद य                
          तथा क प 
अिधकार  एका मीक 

आ दवासी वभाग लातूर 

सद य               
                   
तथा ज हा अिध क कृ 

अ य             
                
तथा अित मु य 



अ. . लाभा याचे नाव गाव जात बाब र हवाशी गट नं. े उ प न . शेरा.

१ िशद िभरवनाथ व नाथ िशवणी लख महार न वन व हर आहे ६९,७५ ०.८८ ५४ पा
२ द ा य सोपान कांबळे दावतपुर महार इतर बाब आहे ३१६ २.२३ ५०००० पा
३ शोभाबाई रामचं थोरात उबडगा बु. महार इतर बाब आहे ३० ०.८१ ७९ पा
४ तुकाराम व नाथ कांबळे तळणी महार न वन व हर आहे १३० ब ०.६४ १७७ पा
५ सितश रावसाहेब िशखरे कोरंगळा महार इतर बाब आहे ३२२ ०.६६ ५०००० पा
६ वदयवान व नाथ िशंदे िशवणी लख महार न वन व हर आहे ६९,७५ ०.८८ ५०००० पा
७ मोहन िशवराज कांबळे बेलकंूड महार इतर बाब आहे ७८१ ०.४ ५०००० पा
८ अंबादास कृ णा साठे देवं ा मांग न वन व हर आहे ४० १.४५ ५०००० पा
९ गौर शंकर दलीप कावळे तुगं◌ी बू. महार न वन व हर आहे १३३१ ०.४५ ५०००० पा
१० नागनाथ व णू कावळे तुगं◌ी बू. महार न वन व हर आहे ११८२ ०.५ ९ पा
११ शाहाजीराव गोरोबा कांबळे माळू ां महार न वन व हर आहे ८९० १२.२३ ५०००० पा
१२ नरिसंग ता याराव कांबळे माळक डजी महार न वन व हर आहे २५१ १.२१ ५०००० पा
१३ जंगलू कशन आलटे तुगं◌ी बू. महार न वन व हर आहे ५३० 1.00 ५०००० पा
१४ ब ूवान गणपती कावळे तुगं◌ी बू. महार न वन व हर आहे २३६ ०.४५ ५०००० पा
१५ वामन लकूळा कांबळे बानेगांव महार न वन व हर आहे ५७० ०.६७ ५०००० पा
१६ भाकर बळ  चाबुक वार नागरसोगा मांग इतर बाब आहे १७/अ ०.६७ ५०००० पा
१७ गोरोबा धुळा िशखरे कोरंगळा महार इतर बाब आहे ५०००० पा
१८ रामदास जंगलू आलटे तुगं◌ी बू. महार न वन व हर आहे २१२ ०.५ ५०००० पा
१९ अशोक ह रबा कावळे तुगं◌ी बू. महार न वन व हर आहे ५२३ १.८२ ५०००० पा
२० वालिमक नागू चाबुक वार नागरसोगा मांग इतर बाब आहे १४१३ ०.३७ ५०००० पा
२१ मोहन हर बा चाबुक वार नागरसोगा मांग न वन व हर आहे २९२/२ १.०४ ५०००० पा

पंचायत सिमती ,औसा. वशेष घटक  योजना सन.२०१४-१५ पा  लाभाथ   याद  .



अ. . लाभा याचे नाव गाव जात बाब र हवाशी गट नं. े उ प न . शेरा.

पंचायत सिमती ,औसा. वशेष घटक  योजना सन.२०१४-१५ पा  लाभाथ   याद  .

२२ ह रदास कािशनाथ कावळे तुगं◌ी बू. महार न वन व हर आहे ४९९ ०.४७ ५०००० पा
२३ व णू शंकर कावळे तुगं◌ी बू. महार न वन व हर आहे ३२९ ०.८६ १९० पा
२४ जजाबाई गोरोबा सुरवसे सेलू महार इतर बाब आहे १९४ ०.८६ ५०००० पा
२५ अनुरथ  संपती  िशखरे कोरंगळा महार इतर बाब आहे ५०००० पा
२६ िसताराम तुळशीराम कांबळे बेलकंूड महार न वन व हर आहे ३४६ 3.00 १०९ पा
२७ गंगाराम िभवराम आडसूळे नागरसोगा महार न वन व हर आहे २९२ १.०८१ ५०००० पा
२८ यंकट कबीर कांबळे तुगं◌ी बू. महार न वन व हर आहे १२६६ ०.६२ ५०००० पा
२९ महादेव आंनदा कांबळे जवळगा पो. महार न वन व हर आहे २३६ ०.८५ ५०००० पा
३० ानोबा यशंवता सातपूते करजगांव महार न वन व हर आहे ३१७ १.०४ ५०००० पा
३१ िचंटू सटवा टके कोरंगळा चांभार इतर बाब आहे ३५ 1.00 ५०००० पा
३२ नामा रामा लांडगे करजगांव महार न वन व हर आहे ७३ १.०४ ५०००० पा
३३ ानोबा िनवृ ी कांबळे खंुटेगांव मांग न वन व हर आहे ३६६ ०.८६ ५०००० पा
३४ अंबूबाई पंताबंर आडसुळे नागरसोगा महार न वन व हर आहे २९२/२ 0.40 ५०००० पा
३५ ब बशन गोरोबा िशखरे कोरंगळा महार न वन व हर आहे ५०००० पा
३६ यंबक रामा आंनतवाड खंुटेगांव मांग न वन व हर आहे ५५१ १.६१ ५०००० पा
३७ द ू नायना पा कांबळे नांदगुा महार न वन व हर आहे ५१ 0.50 ५०००० पा
३८ वठठल पंताबर आडसा◌ुळे नादगुा महार न वन व हर आहे २१२ २.४२ ५०००० पा
३९ ानू िनवृ ी आडसुळे नागरसोगा महार न वन व हर आहे ३४८ व २ १.१३ ५०००० पा
४० बाळासाहेब बळ  आडसुळे नागरसोगा महार न वन व हर आहे १७३ १.६१ ५०००० पा
४१ िशवाजी गणपती कांबळे मातोळा महार न वन व हर आहे ८९५ ०.८१ ५०००० पा
४२ आडसुळे ीमंत राघू कोरंगळा महार इतर बाब आहे ५०००० पा
४३ नर  पांडूरंग कांबळे िचंचोली का. महार न वन व हर आहे २७२ ०.८६ ५०००० पा
४४ शामराव शंकर कांबळे िचंचोली का. महार न वन व हर आहे ४२३ १.२१ ५०००० पा



अ. . लाभा याचे नाव गाव जात बाब र हवाशी गट नं. े उ प न . शेरा.

पंचायत सिमती ,औसा. वशेष घटक  योजना सन.२०१४-१५ पा  लाभाथ   याद  .

४५ वठल कािशनाथ कांबळे िचंचोली का. महार न वन व हर आहे ९७७ १.३२ ५०००० पा
४६ सं दपान म हप ी कांबळे एकंबी चांभार न वन व हर आहे ६६ ०.५४ ५०००० पा
४७ मु कंदा याना िशखरे कोरंगळा महार इतर बाब आहे ३२१ ७९ पा
४८ वशाल रजीनाथ गायकवाड िशवणी लख महार न वन व हर आहे ३३९ 0.80 ५०००० पा
४९ शामू भुजा माने वांगजी महार न वन व हर आहे १६१ ०.६६ ५०००० पा
५० वैभव रजीनाथ गायकवाड िशवणी लख महार न वन व हर आहे ७१४ ०.७९ ५०००० पा
५१ िलंबाबाई  तुळशीराम सातपुते करजगांव महार न वन व हर आहे ३३६ ०.७८ ५०००० पा
५२ शंकर गेना कांबळे िचंचोली का. महार न वन व हर आहे ४४२ १.०२ ५०००० पा
५३ रामचं  यदा उबाळे वडजी महार न वन व हर आहे ५१/५२ ब ५४ ५०००० पा
५४ ानोबा तुकाराम िशंदे िशवणी लख मांग इतर बाब आहे १.४७ ५८ पा
५५ वजयकुमार दगडु सरवदे िशवणी लख मांग इतर बाब आहे ०.६३ ५०००० पा
५६ बालाजी गणपती सरवदे िशवणी लख मांग इतर बाब आहे ०.५३ ५०००० पा
५७ द ा बापू सरवदे िशवणी लख मांग इतर बाब आहे १.४२ ५०००० पा
५८ िनवृ ी म सा िसतापे िचंचोली सो महार न वन व हर आहे १.५४ ४५ पा
५९ राज  सौदागर सपकाळ ना होली चांभार न वन व हर आहे १.५७ १२ पा
६० नारायण गणपती सोनवणे बुधोडा महार न वन व हर आहे ९३/ब ०.८२ ५०००० पा
६१ उ म ता याराव सोनवणे बुधोडा महार इतर बाब आहे १३२/ई ०.६१ ५०००० पा
६२ महेश मा ती कांबळे माळु ्◌ं ा महार न वन व हर आहे ७१५ 0.60 ५०००० पा
६३ दयानंद महादेव कांबळे जवळगा पो. महार न वन व हर आहे १९९ 0.40 ५०००० पा
६४ बालाजी िभमा उबाळे भादा महार इतर बाब आहे १९९ 0.60 ५०००० पा
६५ संदेश समाधान उबाळे भादा महार इतर बाब आहे १६० 0.60 ५०००० पा
६६ सा व ा कबीर कांबळे लखनगाव महार न वन व हर आहे ११५, ११९ 1.55 ५०००० पा
६७ सुमीत नागनाथ कांबळे माळंु ा महार न वन व हर आहे ५०६ 1.20 ४९००० पा



अ. . लाभा याचे नाव गाव जात बाब र हवाशी गट नं. े उ प न . शेरा.

पंचायत सिमती ,औसा. वशेष घटक  योजना सन.२०१४-१५ पा  लाभाथ   याद  .

६८ वल भाकर कांबळे माळंु ा महार इतर बाब आहे ५१३ 1.00 ५०००० पा
६९ कशोर िभमा उबाळे भादा महार न वन व हर आहे १९९ 0.80 ५०००० पा
७० द ा महादेव कांबळे भादा महार न वन व हर आहे ५६० 0.60 ५०००० पा
७१ धनराज आनंदा कांबळे जावळ महार न वन व हर आहे ३५२ 0.81 ४०००० पा
७२ राज  दगडू सरवदे िशवणी लख मांग इतर बाब आहे ७२९ 0.90 २१ पा
७३ यादव व ठल कांबळे बेलकंूड महार न वन व हर आहे ३५२ 0.92 ५०००० पा
७४ हाणमंत सोनबा कांबळे सेलू महार न वन व हर आहे ३१४ 1.00 ५०००० पा
७५ दास बळ  आडसुळे नागरसोगा महार इतर बाब आहे २७० 1.83 ५०००० पा
७६ बटु नामा िसतापे िचंचोली सोन महार न वन व हर आहे ८०, ९७ 1.13 ५०००० पा
७७ तुळशीराम बाबु िसतापे िचंचोली सोन महार न वन व हर आहे ११७ 0.82 १६ पा
७८ पांडूरंग रामा बनसोडे भादा चांभार न वन व हर आहे २७४/ब 0.71 ६० पा
७९ पांडूरंग दादाराव बनसोडे आलमला चांभार न वन व हर आहे १७५ 1.02 ५०००० पा
८० बाबु यशवंत िचतापुरे ह परसोगा महार न वन व हर आहे ११२ 0.90 ५०००० पा
८१ दामु ह रबा िचतापुरे ह परसोगा महार न वन व हर आहे ७२,८१ 0.76 ५०००० पा
८२ दे वदास हर बा िचतापुरे ह परसोगा महार न वन व हर आहे १०० 0.86 ४०००० पा
८३ वजयकुमार ानोबा मांजरेकर येळ महार न वन व हर आहे २०७ 1.01 ५०००० पा
८४ ल मीबाई व णु च हाण बरवली चांभार न वन व हर आहे ३५२ 0.44 ४४००० पा
८५ बलिभम म हार  भंडारे बोरगाव नं. चांभार न वन व हर आहे ८५/८३ 1.41 ५०००० पा
८६ राज  गणपती थोरात खंुटेगाव महार न वन व हर आहे १६३ 1.00 ५०००० पा
८७ युवराज पंडू कांबळे नांदगुा महार न वन व हर आहे १५२ 1.02 ५०००० पा
८८ बळ राम मेसा लोखंडे एरंड महार न वन व हर आहे ८२ 0.51 ५०००० पा
८९ अिभजीत पंढर नाथ वाडेकर स रधरवाड महार इतर बाब आहे ९/१९/अ 3.79 ५०००० पा
९० अंगद अंकुश मोरे िचंचोली सोन महार इतर बाब आहे ४७ 0.83 ५०००० पा



अ. . लाभा याचे नाव गाव जात बाब र हवाशी गट नं. े उ प न . शेरा.

पंचायत सिमती ,औसा. वशेष घटक  योजना सन.२०१४-१५ पा  लाभाथ   याद  .

९१ मधुकर पांडूरंग भंडारे बोरगाव नं. चांभार न वन व हर आहे ८५/८३/अ ०.६१ ५०००० पा
९२ अमोल िशवाजी कांबळे सेलू चांभार न वन व हर आहे ४११ १.०१ ४५००० पा
९३ िभमा रामा कांबळे िश दं◌ाळा लो. महार न वन व हर आहे १८१ १.७४ ५०००० पा
९४ मधुकर ह रबा िचतापुरे ह परसोगा महार न वन व हर आहे १०० ०.७६ ४५००० पा
९५ सितष सोपान पाटुळे तावशीताड मांग न वन व हर आहे २३१ ०.८ ५०००० पा
९६ रावण महाद ुकांबळे दावतपुर मांग न वन व हर आहे ६४ १.०२ ५०००० पा
९७ अंगद बळ  कांबळे दावतपुर मांग न वन व हर आहे ४९, ५३ ०.४६ ४ पा
९८ राज  िनवृ ी टके कोरंगळा चांभार न वन व हर आहे ३९ २.८८ ५०००० पा
९९ माधव मसाजी उबाळे गुळखेडा महार इतर बाब आहे ८८ ०.८९ ५०००० पा
१०० ता याराव रामराव गायकवाड भंगेवाड मांग न वन व हर आहे ११ ०.६२ ७९ पा
१०१ बाबु शंकर ट पे चलबुगा महार न वन व हर आहे १५० ०.८३ १५ पा
१०२ संजय ानोबा मांजरे येळ महार न वन व हर आहे २०७ ०.७२ ४५००० पा
१०३ रावसाहेब तुकाराम कांबळे दावतपुर महार इतर बाब आहे ९४/६६ १.२७ ४९००० पा
१०४ संतोष द ा य कांबळे दावतपुर महार न वन व हर आहे ३१६ ०.८४ ५०००० पा
१०५ बालाजी िलंबाजी कांबळे दावतपुर महार इतर बाब आहे ५०००० पा
१०६ दपक सटवाजी बनसोडे सेलू चांभार न वन व हर आहे ३८० १.१६ ५०००० पा
१०७ ह र ं  िनवृ ी कांबळे लखनगाव महार न वन व हर आहे २०/अ ०.५४ ५०००० पा
१०८ गौतम महादेव गायकवाड िचंचोली सोन महार न वन व हर आहे ११६ ०.८१ ५०००० पा
१०९ मोहन तुकाराम गोरे बरवली महार इतर बाब आहे ३११ २.४५ ४८००० पा
११० अजून कडा पा कांबळे बेलकंूड महार इतर बाब आहे ६७ १.१५ २९ पा
१११ यंबक व नाथ गोरे बरवली महार इतर बाब आहे ३९६ ०.६१ ५०००० पा
११२ वामन राघु आडसुळे कोरंगळा महार इतर बाब आहे २६ ०.६५ ५०००० पा
११३ हाद व नाथ कांबळे दावतपुर महार इतर बाब आहे ६६/९४ १.३९ ४९००० पा



अ. . लाभा याचे नाव गाव जात बाब र हवाशी गट नं. े उ प न . शेरा.

पंचायत सिमती ,औसा. वशेष घटक  योजना सन.२०१४-१५ पा  लाभाथ   याद  .

११४ समाधान पं डत गायकवाड िशवणी लख महार इतर बाब आहे २०९ ०.५२ ५०००० पा
११५ राज  मा ती कांबळे तंुगी महार न वन व हर आहे ३७० १.०३ ५०००० पा
११६ दपक जगनाथ िशंदे िशवणी लख महार न वन व हर आहे ७४, ७५ 1.46 ५०००० पा
११७ शामराव तानाजी कांबळे बेलकंूड महार न वन व हर आहे ३६६ 1.37 १३६ पा
११८ धमा नामदेव माने हारेगाव महार इतर बाब आहे ३०/ब 1.61 ५०००० पा
११९ द ा य धमा माने हारेगाव महार इतर बाब आहे ३०/ब 1.62 ५०००० पा
१२० माया समाधान उबाळे भादा महार न वन व हर आहे २३०/अ 1.29 ५०००० पा
१२१ पंढर नाथ मा ती कांबळे ह परसोगा महार न वन व हर आहे ६९ 0.19 ८६ पा
१२२ व म लहु कांबळे उट  (बु.) महार न वन व हर आहे १४/ब 0.40 ५०००० पा
१२३ िगरज पा अमतृा कांबळे उट  (बु.) महार न वन व हर आहे ३६ 0.73 ५०००० पा
१२४ ीमंत िशवाजी वाघमारे चलबुगा महार न वन व हर आहे ८० 1.20 ५०००० पा
१२५ सं याराणी जवन कांबळे तुगं◌ी बू. महार इतर बाब आहे ३५२ 1.91 ५०००० पा
१२६ सुधाकर गोरोबा मोरे िचंचोली सोन महार न वन व हर आहे ३४ 1.38 ८० पा
१२७ ानोबा यशवंत सातपुते फ ेपूर महार न वन व हर आहे ७३ 1.04 ५०००० पा
१२८ यंकट सोपान राजवक बरवली चांभार इतर बाब आहे ७७ 1.80 ५०००० पा
१२९ संतराम मा ती कांबळे खरोसा मांग इतर बाब आहे १८१ 0.45 ० २०४ पा
१३० कशन चंदरराव सुयवंशी खरोसा मांग इतर बाब आहे १८१ 1.62 ४८००० पा
१३१ कसन रामा कांबळे खरोसा मांग इतर बाब आहे १७६ 1.66 ४८००० पा
१३२ बळ राम सोपान कांबळे कनीनवरे महार इतर बाब आहे २७४ 117.00 ४९००० पा
१३३ िशवाजी एकनाथ ल ढे कनीनवरे मांग इतर बाब आहे १३८ 0.80 ४९००० ७८ पा
१३४ जय ी मधुकर कांबळे आलमला महार न वन व हर आहे ६८/क 1.45 ५०००० पा



अ. . लाभा याचे नाव गाव जात बाब र हवाशी गट नं. े उ प न . शेरा.

पंचायत सिमती ,औसा. वशेष घटक  योजना सन.२०१४-१५ पा  लाभाथ   याद  .

४

सद य सिचव                       
                  तथा कृ ष वकास 
अिधकार  ज.प. लातूर, ज हा तर य 

सद य              
  तथा कायकार  
अिभयंता लघू 

सद य          
       तथा 

व र  भुवै ािनक 
भ ्◌ु.स. व .यं णा 

सद य          
             
तथा ज हा 

अिध क कृ ष 

सद य          
    तथा 

सहा यक आयु◌ु  
समाजक याण 

वभाग 

सद य   
तथा ज हा 

वशेष 
समाज 
क यान 

अ य     
         
         
 तथा अित 

मु य 



अ. . अजदाराचे नांव गाव स हे न ं(७/१२) ेञ हे. आर ८ अ जातीचे 
माण पञ

उ प ना
चे 
माण 
पञ

ड आरड ए 
माणपञ

बाब

पाञ/अपाञ

शेरा

१ व नाथ मारोती सयुवशंी दवन ह परगा 47/1 १ मांग .. २९ इतर बाब पाञ
२ धनाजी तकुाराम बरगे गरुनाळ 48 ०.५३ महार आहे - इतर बाब पाञ

३ बनसोडे धनराज धुळबा वलांड 142/11,143/12/144
/7 १.१ महार आहे - इतर बाब पाञ

४ डुकरे वसतं िभमराव वाघनाळवाड 102/3 १.८२ मांग .. १९ इतर बाब पाञ
५ पडं त बाब ुहणमतें स यदपरू 69/1 0.50 मांग आहे - इतर बाब पाञ
६ ेमला अ णाराव कांबळे स यदपरू 65 0.80 महार .. ९ इतर बाब पाञ
७ गायकवाड िनवृ ी देवराव बोळेगाव 89 ०.६९ महार आहे .. इतर बाब पाञ
८ गायकवाड मदन माजी बोळेगाव 74 ०.८६ महार आहे .. इतर बाब पाञ
९ भजुंग खंडु बनसोडे वलांड 144/2 १ महार .. ३८ इतर बाब पाञ

सद य            
        तथा 

ज हा वशेष समाज 
क यान अिधकार  
लातरू ज हा तर य 

सद य सिचव            
               तथा 
कृ ष वकास अिधकार  

ज.प. लातरू, ज हा तर य 

सन २०१४-१५ अनुसूिचत जाती उपयोजना अंतगत ा  तावाची याद  दश वणारे पञ
कृ ष वभाग पंचायत सिमती देवणी

सद य           
   तथा सहा यक 

आय◌ुु  
समाजक याण 

सद य           
            तथा 
ज हा अिध क कृ 
ष अिधकार  लातरू 

अ य             
     तथा अित 
मु य कायकार  
अिधकार  ज प 

सद य          
       तथा 
कायकार  

अिभयतंा लघ ू
िसचंन, ज .प. 

सद य          
    तथा व र  
भवुै ािनक 

भ ्◌ु.स. व .यं णा 
लातरू 



अ. . नाव गाव उ प न जात वग
शास कय 
सेवेत 

नस याचे

७/१२ आठ. अ. गट .
सामाईक 

े

न वन 
व हर/  
इतरबाब

पा

१ सोपान गो वंद भाले मंग ळ 40,000 मांग आहे आहे ३२.२.१ ०.४५ इतरबाब पा
२ घ गडे बाबुराव हुलाजी घोणसी 48,000 मांग आहे आहे १२५ २.०२ इतरबाब पा

३ आदावळे दशरथ हुलाजी घोणसी 40,000 मांग आहे आहे ६५ ९२ इतरबाब पा

४ नामवाड बबन माधव हाळदवाढवणा ड.आर.ड . ए. मांग आहे आहे १५५ ०.८४ इतरबाब पा

५ माधव व ठलराव 
गायकवाड

अतनुर 40,000 महार आहे आहे २१० ०.६३ इतरबाब पा

६ गंगाबाई माधव गायकवाड अतनुर 35,000 महार आहे आहे २१० ०.६२ इतरबाब पा

७ पांडूरंग नामदेव ग टे यंलदरा ड.आर. ड.ए. मांग आहे आहे १९० १.१ इतरबाब पा

८ काश एकनाथ कोकणे घोणसी 42,000 महार आहे आहे ५५६ १.५३ इतरबाब पा
९ गणपती मा णक भालेराव लाळ  खु. ३०००० मांग आहे आहे ३६ ०.८२ इतरबाब पा

१० वाघमारे मारोती म णा लाळ  खु. ड.आर. ड.ए मांग आहे आहे १६७ १.४९ इतरबाब पा

११ गणपती गो वंद सोनकांबळे लाळ  खु. ४०००० महार आहे आहे १० ०.८२ इतरबाब पा

१२ क डबा मालु वाघमारे रावणकोळा ड.आर. ड.ए मांग आहे आहे ६५ २.०२ इतरबाब पा

१३ बापुराव राम सोनकांबळे वांजरवाडा ड.आर. ड.ए महार आहे आहे २१६ ०.८३ इतरबाब पा

१४ पंडर  पराजी नामवाड हाळदवाढवणा 40,000 मांग आहे आहे ४७ ०.८१ इतरबाब पा

१५ ग वद संतराम नामवाड हाळदवाढवणा 40,000 मांग आहे आहे ४८ १.६१ इतरबाब पा

१६ भु सटवा गायकवाड हाळदवाढवणा ड.आर. ड.ए मांग आहे आहे ४८ ८२ न वन व हर पा

१७ मोरे सदािशव कशन होकणा ड.आर. ड.ए मांग आहे आहे १४४ २.६७ इतरबाब पा

अनुसुिचत जाती /जमाती/उपयोजना ( व.घ.यो.)सन -२०१४ -१५मधील ितसर  याद  व लाभा याचे ताव
पंचायत सिमती जळकोट



अनुसुिचत जाती /जमाती/उपयोजना ( व.घ.यो.)सन -२०१४ -१५मधील ितसर  याद  व लाभा याचे ताव
पंचायत सिमती जळकोट

१८ मंडोदर  बापुराव वाघमारे डोमगाव 40,000 मांग आहे आहे १०० १.०३ इतरबाब पा

१९ वणाबाई संतराव घोटरे करंजी ड.आर. ड.ए. मांग आहे आहे २७२ ०.३४ इतरबाब पा
२० िनमलृ वामन नामवाड हळद वाढवणा 40,000 मांग आहे आहे १५५ २.३७ इतरबाब पा

२१ सोनकांबळे उषाबाई सुरेश कोणाळ  ड गर 40,000 महार आह आहे ६० १.८८ इतरबाब पा

२२ राजाराम यानोबा िशंदे कोणाळ  ड गर ड.आर. ड.ए. महार आहे आहे ११९ ०.५९ इतरबाब पा
२३ महादेव हनमंत सुयवंशी रावणकोळा 40,000 महार आहे आहे ६५ 0.20 इतरबाब पा

२४ तोगरे गणपत व टल घोणसी ड.आर. ड.ए. मांग आहे आहे ४०१ 1.20 इतरबाब पा
२५ सखाराम क ड बा वाघमारे लाळ  खु. ड.आर. ड.ए. मांग आहे आहे २०४ 0.40 इतरबाब पा

२६ मनोहर क ड बा कांबळे केकतिशंगी ड.आर. ड.ए. मांग आहे आहे ९१ 1.70 इतरबाब पा

२७ माधव गणपती गायकवाड सुलाळ 48,000 महार ◌् ◌् आहे आहे ३१६ 1.16 इतरबाब पा
२८ राहुल ानोबा गायकवाड जगळपुर ४५०००/- महार आहे आहे ५१५ ०.५७ इ तरबाब पा
२९ सोनकाबळे नामदेव जळबा माळ ह परगा ४००००/- महार आहे आहे ८६१ 0.50 इ तरबाब पा
३० योती  अंनद सोनकांबळे केकतिसंदगी ४००००/- महार आहे आहे ९० 1.65 इ रबाब पा
३१ मोरे माधव तुकाराम होकण ३५००० मांग आहे आहे ४८० 0.42 इ रबाब पा

३२ कांबळे िस दाथ अंकुश उमरदरा ३८०००/- महार आहे आहे १२२ 0.41 इ रबाब पा
३३ कांबळे दपक मनोहर उमरदरा ४००००/- महार आहे आहे १२२ ०.५ इतरबाब पा

सद य         
      तथा 
ज हा वशेष 

समाज क यान 

सद य सिचव                    
                     तथा कृ ष 

वकास अिधकार  ज.प. लातूर, 
ज हा तर य िनवड 

सद य           
      तथा व र  

भुवै ािनक 
भ ्◌ु.स. व .यं णा 

सद य             
          तथा 
ज हा अिध क कृ 
ष अिधकार  लातूर 

अ य                
  तथा अित मु य 

कायकार  अिधकार  ज 
प लातूर ज हा तर य 

सद य          
       तथा 
कायकार  

अिभयंता लघू 

सद य             
       तथा 

सहा यक आयु◌ु  
समाजक याण 
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पंचायत सिमती जळकोट

समाज क यान 
अिधकार  लातूर 

भ ्◌ु.स. व .यं णा ष अिधकार  लातूर प लातूर ज हा तर य अिभयंता लघू समाजक याण 
वभाग ज हा तर य 



†. Îú. »ÖÖ³ÖÖ£Öá“Öê ÖÖ¾Ö  ÖÖ¾Ö ŸÖÖ»Öã úÖ ÃÖ¾Öì ÖÓ.  Öê¡Ö •ÖÖŸÖ ˆŸ¯Ö®Ö ›üß†Ö¸ü›üß‹ ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö/†¯ÖÖ¡Ö ¿Öȩ̂ üÖ

1  úÖÓ²Öôêû ¸üÖê ú›üÖê²ÖÖ  úÖë›üß²ÖÖ ¬ÖÖê ÖÖÓ¾Ö »ÖÖŸÖæ̧ ü 189 0.72 ´ÖÆüÖ¸ü 50,000 - ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

2 ›üÖêôûÃÖê ¤ü¢Öæ ´ÖÖÖêÆü¸ü ÃÖÖ´ÖÖ ÖÖÓ¾Ö »ÖÖŸÖæ̧ ü 36, 42 0.32 ´ÖÆüÖ¸ü 50,000 - ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

3 ¸üÖ•Ö ãú´ÖÖ¸ü ÃÖÓ³ÖÖ•Öß Æü Ö¾ÖŸÖê •Öê¾Öôûß »ÖÖŸÖæ̧ ü 149/1 0.81 ´ÖÖÓ Ö 50,000 - ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

4 ÃÖÖÆêü²Ö¸üÖ¾Ö ²Öôûß¸üÖ´Ö ›üÖêôûÃÖê ÃÖÖ´ÖÖ ÖÖÓ¾Ö »ÖÖŸÖæ̧ ü 37, 38 0.58 ´ÖÆüÖ¸ü 50,000 - ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

5 œü¾ÖÖ¸êü “ÖÖê ÖÖê²ÖÖ ²ÖÖ²Öã̧ üÖ¾Ö ‹ æú ÖÖÔ »ÖÖŸÖæ̧ ü 405 0.60 ´ÖÆüÖ¸ü 50,000 - ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

6 ÃÖÖ úôêû ˆ¢Ö´Ö ¸üÖ´ÖÖ  ÖãÓ™êü±úôû »ÖÖŸÖæ̧ ü 110/1 1.03 ´ÖÆüÖ¸ü 40,000 22 ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

7 »Ö ́ Ö Ö ¯ÖÖÓ›æü¸Óü Ö “ÖÖî̧ êü  ÖÖë¤êü ÖÖÓ¾Ö »ÖÖŸÖæ̧ ü 128 1.20 ´ÖÖÓ Ö 30 ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

8 Æü×¸ü²ÖÖ‡Ô ¬ÖÖë›üß¸üÖ´Ö  úÖÓ²Öôêû ÃÖÖêÖ¾ÖŸÖß »ÖÖŸÖæ̧ ü 16.1.1 2.17 ´ÖÆüÖ¸ü 50,000 - ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

9 ²ÖÖÃÖÖê›êü ³ÖÖ Ö¾ÖŸÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÖ£Ö ´Ö´Ö¤üÖ¯Öæ̧ ü »ÖÖŸÖæ̧ ü 69/1 0.84 “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü 35 ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

10 ÃÖÖ²Öôêû ²ÖÖ²Öã ×¿Ö¾ÖÖ ‹ ãú ÖÖÔ »ÖÖŸÖæ̧ ü 65,405 1.80 ´ÖÆüÖ¸ü 50,000 - ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

11 •ÖµÖ¦ü£Ö ÃÖÓŸÖ¸üÖ´Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö  ú¾ÆüÖ »ÖÖŸÖæ̧ ü 229/1 2.04 ´ÖÆüÖ¸ü 50,000 - ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

12 ÁÖß¸üÖ´Ö ´ÖÖêŸÖß¸üÖ´Ö †Ö¤ü´ÖÖÖê ¸üÖ´Öê ÖÖÓ¾Ö »ÖÖŸÖæ̧ ü 223 1.05 ´ÖÆüÖ¸ü 50,000 - Ö×¾ÖÖ ×¾ÖÆüß¸ü ¯ÖÖ¡Ö

13 ´ÖÖ Öß ú ÁÖÖ¾Ö Ö  úÖÓ²Öôêû ¬ÖÖê ÖÖÓ¾Ö »ÖÖŸÖæ̧ ü 189 0.72 ´ÖÆüÖ¸ü 50,000 - ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

14 ¤üÖ¤üÖ¸üÖ¾Ö × úÃÖÖ ÃÖÖêÖ¾Ö Öê ×ÆüÃÖÖȩ̂ üß »ÖÖŸÖæ̧ ü 61 0.40 ´ÖÆüÖ¸ü 50,000 - ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

15 ¸ü Ö×¤ü¾Öê Æü×¸ü¸üÖ´Ö ‹ úÖÖ£Öã •Öê¾Öôûß »ÖÖŸÖæ̧ ü 141 0.49 ´ÖÖÓ Ö 50,000 - ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

16  ÖÖê̄ ÖßÖÖ£Ö ÁÖÖ¾Ö Ö ÃÖ¸ü¾Ö¤êü  ÖÖŸÖê ÖÖÓ¾Ö »ÖÖŸÖæ̧ ü 154 0.37 ´ÖÆüÖ¸ü 50,000 - ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

17 †Ö  ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö ²ÖÖÃÖÖê›êü  ÖÖŸÖê ÖÖÓ¾Ö »ÖÖŸÖæ̧ ü 216 0.41 “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü 50,000 - ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

18 ÃÖÖî¤üÖ Ö¸ü ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö ²ÖÖÃÖÖê›êü  ÖÖŸÖê ÖÖÓ¾Ö »ÖÖŸÖæ̧ ü 216 0.41 “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü 50,000 - ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

19 ÃÖÖê̄ ÖÖÖ ²ÖÖ²Öã  úÖÓ²Öôêû ¬ÖÖê ÖÖÓ¾Ö »ÖÖŸÖæ̧ ü 189 0.72 ´ÖÆüÖ¸ü 50,000 - ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

20  ÖµÖÖ²ÖÖ‡Ô ÖÖ´Ö¤êü¾Ö  úÖôêû ÃÖÖêÖ¾ÖŸÖß »ÖÖŸÖæ̧ ü 158 0.99 ´ÖÖÓ Ö - 53 ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

21 ²ÖÖ»ÖÖ•Öß  ÖÓ ÖÖ¸üÖ´Ö  úÖÓ²Öôêû ¬ÖÖê ÖÖÓ¾Ö »ÖÖŸÖæ̧ ü 189 0.72 ´ÖÆüÖ¸ü - 82 ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

22 ¸ü´ÖÖ úÖÓŸÖ ‡¸üÖ¯¯ÖÖ  úÖÓ²Öôêû Æü¸Óü Öãôû ²Öã »ÖÖŸÖæ̧ ü 56 0.3 ´ÖÆüÖ¸ü - - ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

23 ×¾Ö•ÖµÖ ãú´ÖÖ¸ü ¯ÖÓœü¸üß  úÖÓ²Öôêû ¬ÖÖê ÖÖÓ¾Ö »ÖÖŸÖæ̧ ü 108 0.2 ´ÖÆüÖ¸ü - 93 ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

24 ¡µÖÓ²Ö ú ‹ úÖÖ£Ö ¸ü Ö×¤ü¾Öê •Öê¾Öôûß »ÖÖŸÖæ̧ ü 139/1 0.6 ´ÖÖÓ Ö 50,000 - ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

25 Æü×¸ü × ú¿ÖÖ ÃÖã̧ ü¾ÖÃÖê  ÖãÓ™êü±úôû »ÖÖŸÖæ̧ ü 45/3 1.98 ´ÖÆüÖ¸ü 40,000 - ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

26 ¸üÖ•ÖÖ³ÖÖ‰ú ¯ÖÖÓ›æü¸Óü Ö  úÖÓ²Öôêû ×¿Ö¸üÖôûÖ »ÖÖŸÖæ̧ ü 249/1 0.4 “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü - 61 ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

27 ×¿Ö¾Ö¤üÖÃÖ ÃÖÖ¬Öã †Ö Ö¾ÖÖÖê ×ÆüÃÖÖȩ̂ üß »ÖÖŸÖæ̧ ü 189 0.8 “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü 50,000 - ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

28  Ö¸ü›ü ¿Ö¸ü¤ü ¤êü×¾Ö¤üÖÃÖ  ÖÓ›üÖôûÖ »ÖÖŸÖæ̧ ü 157 0.8 ´ÖÆüÖ¸ü 50,000 - ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

29 ×¤üÖÖÖÖ£Ö  ÖÖê̄ ÖÖôû ´Ö Ö¸ü  ú¾ÆüÖ »ÖÖŸÖæ̧ ü 160 0.62 ´ÖÆüÖ¸ü - 35 ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

30 ×ÃÖ¸üÃÖÖšü †¿ÖÖê ú ³Ö Ö¾ÖÖÖ ×Ö¾Öôûß »ÖÖŸÖæ̧ ü 302/1 1.42 ´ÖÆüÖ¸ü 50000 - Ö×¾ÖÖ ×¾ÖÆüß¸ü ¯ÖÖ¡Ö 

†ÖãÃÖã×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß ˆ¯ÖµÖÖê•ÖÖÖ ÃÖÖ 2014-15 ¯ÖÖ¡Ö »ÖÖ³ÖÖ£Öá µÖÖ¤üß ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß »ÖÖŸÖæ̧ ü
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31 ´ÖÖÓ¤üôêû ³ÖÖÃ ú¸ü Æü×¸ü¿“ÖÓ¦ü ×¿Ö¸üÖôûÖ »ÖÖŸÖæ̧ ü 272 0.8 0 ´ÖÆüÖ¸ü - 52 Ö×¾ÖÖ ×¾ÖÆüß¸ü ¯ÖÖ¡Ö 

32 †Ö¤ü´ÖÖÖê × úÃÖÖ ×ÃÖŸÖÖ¸üÖ´Ö ¸üÖ´Öê ÖÖÓ¾Ö »ÖÖŸÖæ̧ ü 223 1.53 ´ÖÆüÖ¸ü 50000 - Ö×¾ÖÖ ×¾ÖÆüß¸ü ¯ÖÖ¡Ö 

33 ¸ü Ö×¤ü¾Öê ¾ÖÃÖÓŸÖ Æü×¸ü¿“ÖÓ¦ü ×³ÖÃÖê¾ÖÖ‘ÖÖê»Öß »ÖÖŸÖæ̧ ü 100,143,92,96 3.63 ´ÖÖÓ Ö - 131 Ö×¾ÖÖ ×¾ÖÆüß¸ü ¯ÖÖ¡Ö 

34 †Ö¤ü´ÖÖÖê  Ö•Öë¦ü ²Öã¾ÖÖ•Öß ¸üÖ´Öê ÖÖÓ¾Ö »ÖÖŸÖæ̧ ü 77,78,79 2.99 ´ÖÆüÖ¸ü 50000 - Ö×¾ÖÖ ×¾ÖÆüß¸ü ¯ÖÖ¡Ö 

35 †¾Ö¿ÖÓ ú ¸üØ¾Ö¦ü ¸üÖ•Öë¦ü ÃÖÖ¸üÃÖÖ »ÖÖŸÖæ̧ ü 20 0.81 ´ÖÆüÖ¸ü 50000 - Ö×¾ÖÖ ×¾ÖÆüß¸ü ¯ÖÖ¡Ö 

36 Ö¾Ö× Ö¸êü ´ÖÖ× Ö ú ²ÖÖ²Öæ̧ üÖ¾Ö ÃÖÖ¸üÃÖÖ »ÖÖŸÖæ̧ ü 178 5.06 ´ÖÆüÖ¸ü - 95 Ö×¾ÖÖ ×¾ÖÆüß¸ü ¯ÖÖ¡Ö 

37 ÃÖÖ²Öôêû ¿ÖêÂÖȩ̂ üÖ¾Ö ¸Óü³ÖÖ ‹ æú ÖÖÔ »ÖÖŸÖæ̧ ü 458,275 1.61 ´ÖÆüÖ¸ü 50000 258 Ö×¾ÖÖ ×¾ÖÆüß¸ü ¯ÖÖ¡Ö 

38  úÖ“Öôêûû ³Ö¸üŸÖ ²ÖÖ²Öæ̧ üÖ¾Ö ÃÖÖ¸üÖêôûÖ »ÖÖŸÖæ̧ ü 331 0.28 ´ÖÖÓ Ö - 36 ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 

39 ³ÖÖ»Öȩ̂ üÖ¾Ö ¾ÖÃÖÓŸÖ ³ÖÖ Öã̧ üÖ´Ö ³ÖÖŸÖÖÓ Öôûß »ÖÖŸÖæ̧ ü 413/1 2.48 ´ÖÆüÖ¸ü 50000 - ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 

40 ×¯Ö›ü Öê Ø»Ö²ÖÖ•Öß ×Ö¾Öé¢Öß  ÖÖÓ•Öæ̧ ü »ÖÖŸÖæ̧ ü 168 0.64 ´ÖÖÓ Ö - 37 Ö×¾ÖÖ ×¾ÖÆüß¸ü ¯ÖÖ¡Ö 

41 ¯ÖÓœü¸üß × úÃÖÖ ×´Ö›ü Öê  ÖÖÓ•Öæ̧ ü »ÖÖŸÖæ̧ ü 164 0.65 ´ÖÖÓ Ö 50000 - ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 

42 †Ö»™êü ×¿Ö¾Öæ²ÖÖ‡Ô ´ÖÖºþŸÖß ´Öãºþ›ü »ÖÖŸÖæ̧ ü 798 0.55 ´ÖÆüÖ¸ü - 741 ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 

43  úÖÓ²Öôêû Æü×¸ü²ÖÖ‡Ô ¬ÖÖë›üß¸üÖ´Ö ÃÖÖêÖ¾ÖŸÖß »ÖÖŸÖæ̧ ü 16/1 0.41 ´ÖÆüÖ¸ü - 50 ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 

44 ¤ü¸ü úÃÖê ³ÖÖ Ö¾ÖÖ Ö¸üØÃÖ Ö •Öê¾Öôûß »ÖÖŸÖæ̧ ü 25 1.1 ´ÖÆüÖ¸ü 50000 - ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 

45 ¸üÃÖÖôû †  ÖÖ × úÃÖÖ ‹ ú ÖÖÔ »ÖÖŸÖæ̧ ü 414 1.25 ´ÖÖÓ Ö 50000 - ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 

46  úÖê ú Öê ³ÖÖ× Ö¸ü£Öß²ÖÖ‡Ô  úÖ¿ÖßÖÖ£Ö Ø“Ö“ÖÖê»Öß (²Ö) »ÖÖŸÖæ̧ ü 530 1.22 œüÖȩ̂ ü 40000 - Ö×¾ÖÖ ×¾ÖÆüß¸ü ¯ÖÖ¡Ö 

47 ²ÖÖÃÖÖê›êü ÃÖÖê̄ ÖÖÖ ¸üÖ´Ö³ÖÖ‰ú ´ÖÆüÖ¯Öæ̧ ü »ÖÖŸÖæ̧ ü 100 0.11 ´ÖÆüÖ¸ü 45000 - ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 

48 ÃÖ¸ü¾Ö¤êü ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ÁÖÖ¾Ö Ö  ÖÖŸÖêÓ ÖÖÓ¾Ö »ÖÖŸÖæ̧ ü 154 0.37 ´ÖÆüÖ¸ü 50000 - ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 

49 ÃÖ¸ü¾Ö¤êü × úÃÖÖ ÁÖÖ¾Ö Ö  ÖÖŸÖê ÖÖÓ¾Ö »ÖÖŸÖæ̧ ü 154 0.37 ´ÖÆüÖ¸ü 50000 - ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 

50 ÃÖ¸ü¾Ö¤êü ˆÂÖÖ ¤üÖ´ÖÖê¤ü¸ü  ÖÖŸÖê ÖÖÓ¾Ö »ÖÖŸÖæ̧ ü 154 1.26 ,´ÖÆüÖ¸ü 60 ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 

51 ²ÖÖÃÖÖê›êü ÖÖ ÖÖȩ̂ üÖ¾Ö ²ÖÖ²Öã  ÖÖÓŸÖê ÖÖ¾Ö »ÖÖŸÖæ̧ ü 284 1.05 “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü 50000 - ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 

52 ²ÖÖÃÖÖê›êü †•ÖãÔÖ ÖÖÖÖ  ÖÖÓŸÖê ÖÖ¾Ö »ÖÖŸÖæ̧ ü 192/2 0.74 “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü 50000 8 ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 

53 ²ÖÖÃÖÖê›êü ×¾Ö÷ü»Ö ¬ÖÖë›üß²ÖÖ ×“Ö Öæ›üÖÔ »ÖÖŸÖæ̧ ü 206 0.29 “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü - 83 ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 

54 ³ÖÖ»Öê ú¸ü Æü×¸ü²ÖÖ ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ´ÖÖÓ•Ö¸üß »ÖÖŸÖæ̧ ü 14/1 1.22 ´ÖÖÓ Ö 50000 - ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 

55 ´Ö¬ÖÖôêû ×Ö´ÖÔ»ÖÖ ¾Öî•ÖÖÖ£Ö  úÖÃÖ¸ü ÖÖ¾Ö »ÖÖŸÖæ̧ ü 49 0.9 ´ÖÆüÖ¸ü 50000 - ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 

56  úÖÓ²Öôêû ŸÖÖêôûÖ²ÖÖ‡Ô ÖÖ¸üÖµÖ Ö ×¿Ö¸üÖôûÖ »ÖÖŸÖæ̧ ü 295 0.2 “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü 50000 - ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 

57 ³ÖÖ‰ú ¯ÖÖÓ›æü¸Óü Ö ´ÖÃ êú ´Öã.† úÖê»ÖÖ »ÖÖŸÖæ̧ ü 181 2.53 ´ÖÆüÖ¸ü - 10 ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

58 ´Ö£Öæ̧ üÖ²ÖÖ‡Ô ²ÖÖ²ÖÖ•Öß ×ÃÖ¸üÃÖÖšü ×Ö¾Öôûß »ÖÖŸÖæ̧ ü 294/1 0.01 ´ÖÆüÖ¸ü - 108 ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

59 –ÖÖÖÖê²ÖÖ †Ó²ÖÖ¤üÖÃÖ ¤ü Ö êú  ú¸ü ú¼üÖ »ÖÖŸÖæ̧ ü 145 1.55 ´ÖÖÓ Ö 50000 - Ö×¾ÖÖ ×¾ÖÆüß¸ü ¯ÖÖ¡Ö

60 ²ÖÖ²Öæ ×¾Ö÷ü»Ö ÃÖÖ²Öôêû ´Öãºþ›ü »ÖÖŸÖæ̧ ü 756 0.75 “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü - 1049 Ö×¾ÖÖ ×¾ÖÆüß¸ü ¯ÖÖ¡Ö
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†ÖãÃÖã×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß ˆ¯ÖµÖÖê•ÖÖÖ ÃÖÖ 2014-15 ¯ÖÖ¡Ö »ÖÖ³ÖÖ£Öá µÖÖ¤üß ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß »ÖÖŸÖæ̧ ü

61 †ÖÓŸÖ  éúÂ ÖÖ  Ö¾Öôûß ´Öã .† úÖê»ÖÖ »ÖÖŸÖæ̧ ü 270 4.56 ´ÖÆüÖ¸ü - 5 ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

62 ¸ü‘ÖãÖÖ£Ö ×¾Ö÷ü»Ö †Ö Ö¾ÖÖÖê † úÖê»Öß »ÖÖŸÖæ̧ ü 160 0.76 “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü 50000 - ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

63  ÖãÓ›æü  ÖÓ›æü ÃÖ¾ÖÖ‡Ô ´Öãºþ›ü »ÖÖŸÖæ̧ ü 786 0.27 ´ÖÆüÖ¸ü 50000 - Ö×¾ÖÖ ×¾ÖÆüß¸ü ¯ÖÖ¡Ö

64 ÃÖã³ÖÖÂÖ  Öã»ÖÖ²Ö Æü•ÖÖ¸êü ´ÖÖ™êü±úôû »ÖÖŸÖæ̧ ü 252 0.68 ´ÖÖÓ Ö - 47 Ö×¾ÖÖ ×¾ÖÆüß¸ü ¯ÖÖ¡Ö

65  ÖÖêØ¾Ö¤ü ¬ÖÖë›üß¸üÖ´Ö †Ö Ö¾ÖÖÖê †Ó úÖê»Öß »ÖÖŸÖæ̧ ü 85 0.2 0 “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü 50000 - ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

66 ¸ü‘ÖãÖÖ£Ö ¾Öî•ÖÖÖ£Ö ´ÖÃ êú ´Öã.† úÖê»ÖÖ »ÖÖŸÖæ̧ ü 94 1.21 ´ÖÆüÖ¸ü 50000 - ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

67 ´ÖÖºþŸÖß ¤ü Ö›ãü ´ÖÃ êú ²ÖÖ³Öôû ÖÖ¾Ö »ÖÖŸÖæ̧ ü 346 1.92 ´ÖÖÓ Ö 50000 - ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

68 ˆ¨ü¾Ö »Ö ́ Ö Ö  úÖÓ²Öôêû †Ó úÖê»Öß »ÖÖŸÖæ̧ ü 26 0.82 “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü 50000 - ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

69 ´ÖÖÖêÆü¸ü ×¾ÖšüÖê²ÖÖ ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ¸êü †Ó úÖê»ÖÖ »ÖÖŸÖæ̧ ü 4 1.67 “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü 50000 - ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

70 ²ÖÖ²Öã ×¿Ö¾ÖÖ ÃÖÖ²Öôêû ‹ úæú ÖÖÔ »ÖÖŸÖæ̧ ü 405 1.2 ´ÖÆüÖ¸ü 50000 - ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

71 ¿ÖÖÆãü ×¾ÖÀ¾ÖÖÖ£Ö †Ö Ö¾ÖÖÖê †Ó úÖê»Öß »ÖÖŸÖæ̧ ü 157 2.14 “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü 50000 - ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

72 ¾ÖÖ´ÖÖ ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö ÃÖ¸ü¾Ö¤êü ³ÖÖêÃÖÖ »ÖÖŸÖæ̧ ü 64 1.6 ´ÖÆüÖ¸ü - 2 ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

73 ÃÖÓ̄ ÖŸÖ¸üÖ¾Ö ¯Ö¸üÃÖ¸üÖ´Ö ÃÖ¾Ö‡Ô ×¿Ö¸üÖôûÖ »ÖÖŸÖæ̧ ü 2.55 1.28 ´ÖÆüÖ¸ü 50000 - ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

74 ²Ö²ÖÎã ³ÖÖ ÖÖê•Öß ÃÖ¾Ö‡Ô ×¿Ö¸üÖôûÖ »ÖÖŸÖæ̧ ü 289 0.69 ´ÖÆüÖ¸ü 50000 - ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

75 ×²Ö×³ÖÂÖ Ö ÃÖßŸÖÖ¸üÖ´Ö ¬ÖÖ¾ÖÖ¸êü ×¿Ö¸üÖôûÖ »ÖÖŸÖæ̧ ü 90 1.21 ´ÖÆüÖ¸ü 50000 - ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

76 ÖÖ ÖÖȩ̂ üÖ¾Ö ÃÖÖê̄ ÖÖÖ ÆüÖêôû ú¸ü  ú¾ÆüÖ »ÖÖŸÖæ̧ ü 134/1 0.61 ´ÖÆüÖ¸ü 40000 - ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

77 ¾ÖÃÖÓŸÖ ¬ÖÖë›üß¸üÖ´Ö ´ÖÃ êú ²ÖÖ³Öôû ÖÖ¾Ö »ÖÖŸÖæ̧ ü 302 1.7 ´ÖÆüÖ¸ü - 24 ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

78 ¿ÖÖÆæü µÖÖ¤ü¾Ö ÃÖÖêÖ¾Ö Öê ×ÆüÃÖÖȩ̂ üß »ÖÖŸÖæ̧ ü 34 0.69 ´ÖÆüÖ¸ü 50000 - ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

79  ÖÖîŸÖ´Ö ÃÖÖÆêü²Ö¸üÖ¾Ö »ÖÖÓ›ü Öê ´Öãºþ›ü »ÖÖŸÖæ̧ ü 122/1 0.6 0 ´ÖÆüÖ¸ü 50000 - ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

80 ¯ÖÖÓ›æü¸Óü Ö ‹ úÖÖ£Ö  ãúÃÖ³ÖÖ Öê ÖÖÓ¤ü ÖÖ¾Ö »ÖÖŸÖæ̧ ü 303 0.11 ´ÖÆüÖ¸ü 400000 - ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 

81 Ö¸üØÃÖ Ö ¸ü‘ÖãÖÖ£Ö  úÖÓ²Öôêû ³Ö›üß »ÖÖŸÖæ̧ ü 171/1 1.3 “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü 50000 ‐ ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

82 ÃÖÓãµÖÔ úÖÓŸÖ ´Ö»ÆüÖ¸ü¸üÖ¾Ö †Ö»™êü  ú¸ü ú¼üÖ »ÖÖŸÖæ̧ ü 133 0.95 ´ÖÆüÖ¸ü 45000 ‐ ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

83  úÖÓ²Öôêû ²Ö²ÖÎã¾ÖÖÖ ¸üŒ´ÖÖ•Öß ¬ÖÖê ÖÖÓ¾Ö »ÖÖŸÖæ̧ ü 189 0.72 ´ÖÆüÖ¸ü 50000 ‐ ‡ŸÖ¸ü²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

सद य सिचव सद य सद य सद य
तथा कृ ष वकास 

अिधकार  ज.प. लातूर, 
ज हा तर य िनवड 
सिमती, ज.प.लातूर.

तथा कायकार  
अिभयंता लघू 
िसंचन, ज .प. 

ज हा तर य िनवड 

तथा 
सहा यक 
आयु◌ु  

समाजक याण

तथा ज हा 
वशषे समाज 
क यान 

अिधकार  लातूर 

सद य सद य अ य
तथा व र  
भुवै ािनक 

भ ्◌ु.स. व .यं णा 
लातूर 

तथा ज हा अिध क कृ 
ष अिधकार  लातूर 
ज हा तर य िनवड 
सिमती ज.प.लातूर

तथा अित मु य 
कायकार  अिधकार  

ज प लातूर 
ज हा तर य िनवड 



अ. . लाभा याचे नांव तालूका गांव जात सव नं. े उ प न
ड .आर.ड .
 मांक

मागणी बाब शेरा

१ राम कशन नारायण काकणे िनलंगा आंबेवाड  (अ.बु) महार २५/क/अ १.४९ ४०००० - इतर बाब पा
२ वलास बाबुराव सावळकर िनलंगा कासार िसरसी ठोर १६४/अ १.६१ ५०००० - इतर बाब पा
३ गो वंद बळ राम काळगे िनलंगा बसपूर चांभार २८ १.६२ ४०००० ३९ इतर बाब पा
४ अमोल द ु मंमाळे िनलंगा कोराळ बेडर ७ २.५ ४०००० - न वन वह र पा
५ संगीत मोहन मेलगीरे िनलंगा काराळ वाड बेडर २५/म.२८/क १.०७ ३०००० - इतर बाब पा
६ व ठल व नाथ काटेवाड िनलंगा िनटूर महार ४१० १.६ ३६००० - इतर बाब पा

७ भगवान नागनाथ कांबळे िनलंगा िनलंगा महार १६७ १.५३ ५००००
२/१६७/१७

८/१
न वन वह र

२०१२-१३ म ये 
िनवड पण लाभ 

नाह .८ दगांबर शामराव कांबळे िनलंगा केळगांव महार १७/अ १.५३ ५०००० - इतर बाब पा
९ साद पांडूरंग सुरवसे िनलंगा केळगांव मांग ९९ १.६ ५०००० - इतर बाब पा
१० स दपान नामदेव कांबळे िनलंगा येळनूर महार ५३/ब१३/४ ०.३ ५०००० - इतर बाब पा
११ सुभान झ टंगा कांबळे िनलंगा अंबुलगा (बु.) २५७/ब ०.४२ ५०००० - इतर बाब पा
१२ दशरथ सिमंदर है े िनलंगा अंबुलगा (बु.) चांभार ८१/खा १.४२ - २१९ इतर बाब पा
१३ नामदेव गोपाळ कांबळे िनलंगा राठोडा मांग १६१ १.०७ ४५००० - इतर बाब पा
१४ सोजरबाई बाबुराव कांबळे िनलंगा अंबुलगा (बु.) मांग २३६ १.८३ ४०००० - इतर बाब पा
१५ िशवाजी खंडा भालके िनलंगा अंबुलगा (बु.) चांभार ४८८/ख,४९२/ख. 0.80 ४०००० - इतर बाब पा
१६ बलराज मा ती सुयवंशी िनलंगा िलंबाळा नवबौ द ६९/ड १.३९ ४८००० - इतर बाब पा
१७ ेमनाथ रंगनाथ खोबरे िनलंगा सरवड महार १२१/ब १.०१ - २५ इतर बाब पा

१८ व नाथ हुसेनी िशंदे िनलंगा नणंद मांग 655,656 १.५३ ४८००० - न वन वह र पा

१९ बापू अमतृा कांबळे िनलंगा िचंचोड महार १७०/१ ०.८१ ५०००० - न वन वह र पा

वशेष  घटक योजना सन २०१४-१५ ३ र  याद  पं.स. िनलंगा दनांक ६.०१.०१५



अ. . लाभा याचे नांव तालूका गांव जात सव नं. े उ प न
ड .आर.ड .
 मांक

मागणी बाब शेरा

वशेष  घटक योजना सन २०१४-१५ ३ र  याद  पं.स. िनलंगा दनांक ६.०१.०१५

२०
दलीप अमतृा हारणे िनलंगा सावर महार १७/१,१७/२अ ०.८ - २०३ इतर बाब

पा  २००४-०५ 
म ये िनवड लाभ 

२१ व ंभन सावळा कांबळे िनलंगा केळगाव महार १३९/१ १.७२ ४०००० - इतर बाब पा
22 गौतम बाबुराव सुयवंशी िनलंगा िलंबाळा महार ४१/अ/१ ०.६३ ४२००० - इतर बाब पा
23 िभमराव कसन सुयवंशी िनलंगा िलंबाळा महार ४१/ब १.४२ ४८००० इतर बाब पा
24 मोहन ीपती सुयवंशी िनलंगा हालसी (हा.) मांग १०३/अ २.४१ ४०००० - न वन वह र पा
25 काशीनाथ व नाथ कांबळे िनलंगा हंगगरगा (िस.) चांभार १४२ ०.८२ ४०००० - इतर बाब पा
26 ावण रामा सुयवंशी िनलंगा कलांड महार ५ ०.८१ ४०००० - इतर बाब पा
27 मह  दे वदास जाधव िनलंगा ह रजवळगा महार १९०/३५/४ ०.८ ३९००० - इतर बाब पा
28 नवनाथ गो वंद सुयवंशी िनलंगा मदनसुर महार १९६/१ १.१९ ४००० - इतर बाब पा
२९ सितष चं◌ं कांत जाधव िनलंगा सोनखेड चांभार ९ अ. ३७ २ ५०००० इतर बाब पा
३० अजुन गंुडाजी सुरवसे िनलंगा िसं द  जवळगा महार २२९ ०.४२ ५०००० इतर बाब पा
३१ अशोक खंडाजी सुयवंशी िनलंगा मुगांव महार ६४ १.३५ ४८००० इतर बाब पा
३२ युवराज ब ुवान काळे िनलंगा धानोरा मांग ५९ १.८१ ५०००० इतर बाब पा
३३ शेषेराव तुळशीराम पारदे िनलंगा मसलगा चांभार १४२ १ - ११९ नं. इतर बाब पा
३४ यंकट गणेश कांबळे िनलंगा गौर मांग 472,473 ०.७९ ४०००० इतर बाब पा
३५ सुधीर ता याराव कदम िनलंगा िनलंगा मांग २४५/अ १.४ ५०००० इतर बाब पा

३६
राम कसन गोरोबा सुरवसे िनलंगा अंबुलगा (मे.) महार १५७ १.२४ ५०००० इतर बाब

२००९-१० म ये 
िनवड लाभ नाह .

३७ िभमराव नामदेव कांबळे िनलंगा िसं द  जवळगा मांग २३१ ०.८६ ५०००० न वन वह र पा
३८ युवराज भानूदास हारणे िनलंगा सावर महार २८ ०.७७ ४०००० न वन वह र पा
३९ काकाजी केरबा घोलप िनलंगा िसं द  जवळगा मांग २२९ १.१ ५०००० न वन वह र पा
४० भीम झं टंगा गायकवाड िनलंगा उ तूर महार ३०/अ,३८ २.०३ ५०००० इतर बाब पा
४१ नागनाथ पंढर  बनसोडे िनलंगा पानिचंचोली चांभार ३५१ ०.४८ ३०००० इतर बाब पा
४२ संतोष िभमराव कांबळे िनलंगा काटे जवळगा महार १०८/ई ०.८३ ५०००० इतर बाब पा
४३ बाबू संभाजी काकणे िनलंगा अंबुलगा (बु.) महार २८१/खा १ ४०००० इतर बाब पा
४४ ह  यंका सुरवसे िनलंगा भुतमुगळ महार ९७/अ/९८/अ ०.७४ ४०००० इतर बाब पा
४५ बाबु नागू कांबळे िनलंगा मुबारकपूर मांग ३१२ १.६१ ५०००० न वन वह र पा
४६ गणपती मा णक हे े िनलंगा अंबुलगा (बु.) चांभार ४३५ ०.६५ ४०००० इतर बाब पा
४७ हाद चंदर कांबळे िनलंगा अंबुलगा (बु.) मांग 237,239 ०.३३ ४०००० इतर बाब पा

४८
व ठल म रबा दोरवे िनलंगा िचंचोड मांग १२३ ०.६६ ४०००० न वन वह र

२०१२-१३ म ये 
िनवड लाभ नाह .

४९
माधव शेट बा कांबळे िनलंगा हासली (तु.) महार २४१ १ ४५००० इतर बाब

२००८-०९ म ये 
िनवड लाभ नाह .

५० अनुसया ीरंग िशंदे िनलंगा अंबुलगा ( व.) मांग २७/अ ०.८१ ४०००० न वन वह र पा

५१
अंबादास मारोती िशंदे िनलंगा ताबांळा मांग १७९ २.०२ ४०००० इतर बाब

२०१२-१३ म ये 
िनवड लाभ नाह .



अ. . लाभा याचे नांव तालूका गांव जात सव नं. े उ प न
ड .आर.ड .
 मांक

मागणी बाब शेरा

वशेष  घटक योजना सन २०१४-१५ ३ र  याद  पं.स. िनलंगा दनांक ६.०१.०१५

५२ यंकट गो वंदा कांबळे िनलंगा मुबारकपूर महार ८ १.२४ ५०००० न वन वह र
५३ उ दव गोरबा कांबळे िनलंगा अंबुलगा ( व) महार २५/ अ ०.८१ ५०००० इतर बाब पा



अ. . शेतक  यांचे नाव गाव सव नंबर े जात उ प न २००२-०७ बाब पा  / अपा शेरा
१ बाबु दौला माने माकेगांव १९६ १.४१ मांग ४८००० - इतर बाब पा
२ धनराज मु कंदा कांबळे माकेगांव ९१ ०.८२ महार ४८००० - इतर बाब पा
३ बालाजी मा ती जाधव को गांव ६४२ ०.९२ चांभार ५०००० - इतर बाब पा
४ महादेव वैजनाथ वाघमारे को गांव २०८ १.२२ चांभार ५०००० - इतर बाब पा
५ दादाराव नामदेव कांबळे रेणापूर ७२१ ०.४१ मांग ३०००० - इतर बाब पा
६ रसागर रघुनाथ िनवृ ी रेणापूर ८८४ १.११ मांग ४५००० - इतर बाब पा
७ घोडके दलीप केशवराव िनवाडा शेरा १५४ ०.५६ महार ४५००० - इतर बाब पा
८ क ड बा चोखोबा मेहते टाकळगांव ३२ ०.४३ महार ४०००० - इतर बाब पा
९ बळ राम तुकाराम लांडगे कारेपूर ७७१ ०.९९ महार - १५३ इतर बाब पा
१० वलास दगडू कांबळे वांगदर ३०८ ०.८१ महार - १०९ इतर बाब पा
११ हणमंत संभाजी सुरवसे रामवाड  ख. ३७ १.६५ मांग ४०००० - इतर बाब पा
१२ शकंुतला भाकर कसबे मोटेगांव ३३८ ०.३४ मांग ४५००० - इतर बाब पा
१३ मारोती गोपाळ कसबे मोटेगांव ३३२ ०.२ मांग ३५००० - इतर बाब पा
१४ सावळाराम गो वंद कसबे मोटेगांव ३३१ ०.५२ मांग ५०००० - इतर बाब पा
१५ द य िसताराम कसबे मोटेगांव 335,336 ०.५३ मांग - १९ इतर बाब पा
१६ चंदर सोनबा राऊत बटरगांव २८९ ०.२२ मांग ४०००० - इतर बाब पा
१७ तुकाराम गो वंद कसबे मोटेगांव ३३१ ०.५२ मांग - १२० इतर बाब पा
१८ मा ती गो वंद कुडके गोढाळा २३८ ०.७ मांग ४५००० - इतर बाब पा

अनुसुिचत जाती उपयोजना सन २०१३-१४ िनवड याद
पंचायत सिमती, रेणापूर



अनुसुिचत जाती उपयोजना सन २०१३-१४ िनवड याद
पंचायत सिमती, रेणापूर

१९ मंगलबाई नवनाथ रण दवे डगोळ दे ६९ ०.९९ मांग ४०००० - इतर बाब पा
२० सुभाष नारायण िसरसाट माणुसमारवाड ८९ ०.५४ मांग ४८००० - इतर बाब पा
२१ वैजनाथ राजाराम तुकनर माणुसमारवाड २२० १.८५ हलेर ४९००० - इतर बाब पा
२२ बाळु मंुजा पा शहापुरे घनसरगांव ३१४/१३७ ०.८२ चांभार ४८००० - इतर बाब पा
२३ िशवाजी खंडू उपाडे बटरगांव ६०६ ०.८१ मांग ४५००० - इतर बाब पा
२४ ध ड राम गो वंद िशंदे कोळगांव १३४/२ १.२१ मांग ४५००० - इतर बाब पा
२५ मनोहर गोपाळ कसबे मोटेगांव ३३२ ०.२ मांग ४०००० - इतर बाब पा
२६ दामोदर शामा कसबे मोटेगांव ३४० ०.२ मांग ४०००० - इतर बाब पा
२७ कसबे सुभाष काशीनाथ मोटेगांव ३३५/३३६ ०.५३ मांग ४०००० इतर बाब पा
२८ जाधव अंकुश तुकाराम को गांव ६४३ ०.८२ चांभार ५०००० इतर बाब पा
२९ मोद मोतीराम ससाने लखमापुर १७० ०.५ महार ४०००० इतर बाब पा
३० बबन तुळश ्◌ीराम द हरे मोरवड १०१ ०.६७ महार ५०००० न वन व. पा
३१ सिचन अजुन ससाणे लखमापुर ८ २.२ महार ४५००० इतर बाब पा

सद य                
    तथा ज हा वशेष 
समाज क यान अिधकार  
लातूर ज हा तर य िनवड 

सिमती ज.प.लातूर

सद य                
       तथा ज हा 

अिध क कृ ष अिधकार  
लातूर ज हा तर य 

अ य             
     तथा अित 
मु य कायकार  
अिधकार  ज प 

सद य सिचव             
              तथा कृ ष 
वकास अिधकार  ज.प. 

लातूर, ज हा तर य िनवड 

सद य          
       तथा 
कायकार  

अिभयंता लघू 
िसंचन, ज .प. 

सद य         
     तथा व र  

भुवै ािनक 
भ ्◌ु.स. व .यं णा 

लातूर 

सद य            
  तथा सहा यक 

आयु◌ु  
समाजक याण 



अ. . शेतक  याचे नाव गाव तालुका जात स.नं. े उ प न ड .आर.ड .नं. बाब पा /अपा शेरा

हे. आर
१ ी िभवा महाद ुलांडगे कानेगांव िश.अनंतपाळ मांग Jan04- १ २१ ५०००० - ???? ??. पा

२ ी रंगराव इ माईल लांडगे कानेगांव िश.अनंतपाळ मांग २२/२ १ १ ५०००० - ???? ??. पा

३ ी मनोज बाबुराव कांबळे कानेगांव िश.अनंतपाळ महार १४ १ ० ५०००० - ???? ??. पा

४ ीमती यागबाई मा णक सुरवसे डोगरगांव बो. िश.अनंतपाळ मांग २०/अ २ ३६ ५०००० - इतर बाब पा

५ ीमती भागाबाई यकटराव कांबळे सागवी घु. िश.अनंतपाळ मांग १३/अ १ ५०००० - इतर बाब पा

६ ीमती शालुबाई ल मनराव िशंदे साकोळ िश.अनंतपाळ मांग २५३ १ ६४ ५०००० - इतर बाब पा

७ लोचनाबाई ीरंग सुयवंशी साकोळ िश.अनंतपाळ महार २१०/अ ० ९८ ५०००० - इतर बाब पा
८ व णु दगडु सोनवणे वांजरखेडा िश.अनंतपाळ महार १९६ १ २६ ५०००० - इतर बाब पा
९ सौ.िमनाबाई उ म गवळ ड गरगावबोर िश.अनंतपाळ महार ३० १ ६१ ५०००० - इतर बाब पा
१० वैजनाथ शामराव गायकवाड ड गरगावबोर िश.अनंतपाळ महार ५४ ० ५२ ५०००० - इतर बाब पा -
11 भानुदास िलंबाजी कांबळे तळेगाव (बो.) िश.अनंतपाळ ´ÖÆüÖ ü̧ 144 0 86 31 न वन व. ¯ÖÖ¡Ö   

12 बळ राम िलंबाजी कांबळे हपळगाव िश.अनंतपाळ चांभार 29 0 57 50000 ‡ŸÖ ü̧ ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö   

13 िस दाथ उ मराव गायकवाड िश.अनंतपाळ िश.अनंतपाळ ´ÖÆüÖ ü̧ 0 46 50000 0 ‡ŸÖ ü̧ ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö   

14 अजुन पराजी कांबळे ÃÖÖ Ö¾Öß ‘Öã. िश.अनंतपाळ ´ÖÆüÖ ü̧ 40 2 66 50000 ‡ŸÖ ü̧ ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö   

अनुसुिचत जाती उपयोजना सन २०१४-१५ पा  लाभाथ  याद  पंचायत सिमती िश र अनंतपाळ द.६ /०१/१५



†. Îú ÖÖ¾Ö  ÖÖ¾Ö ÃÖ¾Öí ÖÓ.  Öê¡Ö •ÖÖŸÖ ˆŸ¯Ö®Ö D.R.D ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 

1 ³ÖÖÖã¤üÖÃÖ ¯ÖÓœü¸üßÖÖ£Ö ¸ü Ö Öê¡Öê  ãú´ÖšüÖ ( Öã) 287 2.9 ´ÖÖÓ Ö 35,000 - ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 

2 ³ÖÖêÃÖ»Öê ×ÃÖ¬¤üÖê¬ÖÖ ´ÖÖÖêÆü¸ü  ãú´ÖšüÖ (Æêü¸ü) 25/3 0-81 ´ÖÆüÖ¸ü 45,00 - ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 

3 ³ÖÖÃÖê»Öê ¯ÖãÓ›ü×»Ö ú ŸÖã úÖ¸üÖ´Ö  ãú´ÖšüÖ (Æêü¸ü) 21/4 0.5 ´ÖÆüÖ¸ü 6 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 

4 ³ÖÖêÃÖ»Öê ´ÖãŒŸÖÖ²ÖÖ‡Ô ÃÖÓŸÖ¸üÖ´Ö  ãú´ÖšüÖ (Æêü¸ü) 25/3 0.68 ´ÖÆüÖ¸ü 27 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 

5 ´ÖÖêÆüÖ ŸÖã úÖ¸üÖ´Ö ´ÖÖê™êü ¤üÖ¾Ö Ö ÖÖ¾Ö 181 1.68 ´ÖÖÓ Ö 40,000 - ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 

6  úÖÓ²Öôêû ÃÖã¤üÖ´Ö  Ö Ö¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö Æêü¸ü 40/4 1.04 ´ÖÖÓ Ö 40,000 - ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 

7 ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß ¯ÖÏ³Öæ ÖÖ¸üÖµÖ Ö  ú¸ü¾ÖÓ¤üß 44/2 0.52 ´ÖÆüÖ¸ü 64 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 

8  êú¾Öœêü ×³Ö¾Ö¸üÖ´Ö •Öôû²ÖÖ ÖÖ Ö»Ö ÖÖ¾Ö 193 0.8 ´ÖÆüÖ¸ü 40,000 - ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 

9  úÖÓ²Öôêû ´ÖÖ¸üÖêŸÖß  ÖÖê̄ ÖÖôû »ÖÖêÆüÖ¸üÖ 490 0.36 ´ÖÆüÖ¸ü 40,000 - ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 

10 ³ÖÖêÃÖ»Öê ×´ÖØ»Ö¤ü ´ÖÖÖêÆü¸ü  úãú´Ö¤üÖôû (Æêü¸ü) 25/3 0.64 ´ÖÆüÖ¸ü 25,000 - ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 

11 ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß ÖÖ ÖÖÖ£Ö ÖÖ¸üÖµÖ Ö  ú¸ü¾ÖÓ¤üß 44/1 0.4 ´ÖÆüÖ¸ü 40,000 - ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 

12  ÖÖµÖ ú¾ÖÖ›ü ¾µÖÓ ú™ü ¸üÖ•Öë¦ü  ÖÓ ÖÖ¯Öæ̧ ü 130 0.83 ´ÖÆüÖ¸ü 40,000 - ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 

13 × Ö»Ö“Öê ÖÖ¸üÖµÖ Ö ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ¤üêü¾Ö•ÖÔÖ 52/1 1.22 ´ÖÆüÖ¸ü 130 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 

14 ¿ÖÖ»Öæ²ÖÖ‡Ô ÃÖ•Öì̧ üÖ¾Ö  úÖÓ²Öôêû ¤êü¾Ö•ÖÔÖ 60 0.6 ´ÖÖÓ Ö 5 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 

15  ú»Öã²ÖÖ‡Ô Ö¸üØÃÖ Ö ´ÖÖÖê Æêü¸ü 39/4 0.85 ´ÖÖÓ Ö 35,000 - ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 

16  úÖÓ²Öôêû ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ÁÖß¸Óü Ö »ÖÖêÆüÖ¸üÖ 6.38 0.73 ´ÖÖÓ Ö 40,000 - ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 

17 ´ÖÖêÆüÖ ÖÖ ÖÖ ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß  ú¸ü Öê»Öß 35 0.79 ´ÖÆüÖ¸ü 35,000 - ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 

18 ¤êü¾ÖÖ ´ÖÖêÆüÖ¸üÖ¾Ö ³ÖÖêÃÖ»Öê ¤üÖ¾Ö Ö ÖÖ¾Ö 112 0.81 ´ÖÆüÖ¸ü 50,000 - ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 

19 –ÖÖÖÖê²ÖÖ ×¯Ö¸üÖ•Öß  úÖÓ²Öôêû  ÖÓ ÖÖ¯Öæ̧ ü 122 0.8 ´ÖÖÓ Ö 40,000 - ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 

20 ÖÖÓ¤êü›ü ú¸ü  êú¿Ö¾Ö ´Ö¸üß²ÖÖ  ú¸ü¾ÖÓ¤üß 46/3 0.37 ´ÖÆüÖ¸ü 372 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 

21  ÖÖµÖ ú¾ÖÖ›ü ²ÖÖ¯Öã̧ üÖ¾Ö Ö¸üØÃÖ Ö Æîü²ÖŸÖ¯Öæ̧ ü 6 1.41 ´ÖÆüÖ¸ü 35,00 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 

22 ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ¸êü ŸÖã úÖ¸üÖ´Ö Ø»Ö Öã Æîü²ÖŸÖ¯Öæ̧ ü 25/3 1.24 ´ÖÖÓ Ö 35,00 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 

23  ÖÖµÖ ú¾ÖÖ›ü ¤ü¢Öã ¯ÖÓœü¸üß Æîü²ÖŸÖ¯Öæ̧ ü 10 2.21 ´ÖÆüÖ¸ü 35,000 78 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 

ÃÖÖ 2014-15 †ÖãÃÖã×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß ˆ¯ÖµÖÖê•ÖÖÖ †ÓŸÖ ÖÔŸÖ ¯ÖÖ¡Ö  ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖ“Öß  ×ŸÖÃÖ¸üß  µÖÖ¤üß

¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß ˆ¤ü Öß¸ü ×¤ü. 6/01/2015



†. Îú ÖÖ¾Ö  ÖÖ¾Ö ÃÖ¾Öí ÖÓ.  Öê¡Ö •ÖÖŸÖ ˆŸ¯Ö®Ö D.R.D ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 

ÃÖÖ 2014-15 †ÖãÃÖã×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß ˆ¯ÖµÖÖê•ÖÖÖ †ÓŸÖ ÖÔŸÖ ¯ÖÖ¡Ö  ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖ“Öß  ×ŸÖÃÖ¸üß  µÖÖ¤üß

¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß ˆ¤ü Öß¸ü ×¤ü. 6/01/2015

24 ¸üÖ´Ö“Öê¦ü  ÖÖêØ¾Ö¤ü ³ÖÖ»Öȩ̂ üÖ¾Ö †¾Ö»Ö úÖë›üÖ 7 1.61 ´ÖÖÓ Ö 35,000 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 

25 ×¤ü ÖÓ²Ö¸ü »Ö ́Ö Ö  úÖÓ²Öôêû  úÖîôû Öê›ü 97 1.6 ´ÖÆüÖ¸ü 35,000 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 

26 ÁÖß¸Óü Ö  ÖÓ›üÖ  úÖÓ²Öôêû Æêü¸ü 17/3 1.08 ´ÖÆüÖ¸ü - 297 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 

27 ÖÖ ÖÖÖ£Ö ŸÖãôû×¿Ö¸üÖ´Ö  úÖÓ²Öôêû  ÖÓ ÖÖ¯Öæ̧ ü 487 1.87 ´ÖÆüÖ¸ü 40,000 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 

28 ÁÖß éúÂ Ö ×¾Ö÷ü»Ö ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ¸êü ×Ö›êü²ÖÖ 294 1.37 ´ÖÆüÖ¸ü 45,000 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 

29 Ö¸üÃÖà Ö ŸÖã úÖ¸üÖ´Ö ³ÖÖêÃÖ»Öê †¸üÃÖÖÖôû 25/3 1.47 ´ÖÆüÖ¸ü 45,000 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 

30 ×¾ÖÀ¾ÖÖÖ£Ö ×¾ÖšüÖê²ÖÖ ´Ö™ü êú †¸üÃÖÖÖôû 11 0.67 ´ÖÆüÖ¸ü 40,000 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 

31 ˆ´ÖÖ ÓúÖŸÖ ¤ü¢Öã  úÖÓ²Öôêû ¾ÖÖµÖ ÖÖ¾Ö 122 1.2 ´ÖÆüÖ¸ü 50,000 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 

32 –ÖÖÖÖê²ÖÖ ¿ÖÓ ú¸ü  úÖôêû ¾ÖÖµÖ ÖÖ¾Ö 152 0.53 ´ÖÖÓ Ö 50,000 Ö×¾ÖÖ ×¾Ö×Æü¸ü ¯ÖÖ¡Ö 

33 ×Ö»ÖÖ ´ÖÜ“”û¦ü  úÖ´ÖÓŸÖ ¾ÖÖœü¾Ö ÖÖ ( Öã) 119/1 1.13 ´ÖÖÓ Ö 50,000 Ö×¾ÖÖ ×¾Ö×Æü¸ü ¯ÖÖ¡Ö 

34 “ÖÓ¦ü ú»ÖÖ ´ÖÖÖêÆü¸ü  úÖÓ²Öôêû ÆÓü Ö¸ü ÖÖ 85 7.76 ´ÖÆüÖ¸ü 40,000 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 

35 ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö »ÖÖ»Ö²ÖÖ  úÖÓ²Öôêûû ¾ÖÖµÖ ÖÖ¾Ö 45 1 ´ÖÆüÖ¸ü 50,000 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 

36 –ÖÖÖÖê²ÖÖ ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö  úÖÓ²Öôêû ²ÖÖ úÃÖ Öê›üÖ 196 55 ´ÖÖÓ Ö 40,000 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 

37 µÖÖ¤ü¾Ö  ÖãÓ›üÖ ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ¸êü  úÖê¤üôûß 127 1 ´ÖÆüÖ¸ü 35000 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 

38 †Ö´ÖéŸÖ ‡¸ü¯¯ÖÖ ³ÖÖ»Öȩ̂ üÖ¾Ö ŸÖÖë›üÖ¸ü 18/1/19/2 53 ´ÖÆüÖ¸ü 40000 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 
39 ÃÖÖế ÖÖÃÖê ŸÖãôû¿Öß¸üÖ´Ö  éúÂ ÖÖ  ú»»Öã̧ ü 46/25 2 ´ÖÆüÖ¸ü 58 Ö×¾ÖÖ ×¾Ö×Æü¸ü ¯ÖÖ¡Ö 
40  Ø¿Ö¤êü ¿ÖÓ ú¸ü ´Ö»ÆüÖ¸üß ´ÖÖÓ•Ö¸üß 16-Jul 1.01 ´ÖÖÓ Ö 40000 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 
41 Ø¿Ö¤êü “ÖŸÖæ̧ üÖ²ÖÖ‡Ô Ö¸üØÃÖ Ö ´ÖÖÓ•Ö¸üß 250 0.81 ´ÖÖÓ Ö 40000 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 
42 Ø¿Ö¤êü ¿ÖêÂÖÖ²ÖÖ‡Ô ÃÖã¬ÖÖ ú¸ü ´ÖÖÓ•Ö¸üß 16-Jun 1.01 ´ÖÓÖ Ö 40000 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 
43  úÖÓ²Öôêû ¯Öã ÖÖÔ²ÖÖ‡Ô ‡Ã´ÖÖ‡Ô»Ö  ÖÓ ÖÖ¯Öã̧ ü 47 0.82 ´ÖÆüÖ¸ü 40000 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 
44 •ÖÖ¬Ö¾Ö ÃÖ³Ö¦ü²ÖÖ‡Ô ²ÖÖ²Öã̧ üÖ¾Ö  ÖÓ ÖÖ¯Öã̧ ü 112 0.82 ´ÖÖÓ Ö 40000 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 
45 •ÖµÖ¾ÖÓŸÖ ¿ÖÓ ú¸ü  úÖÓ²Öôêû  úÖê¤üôûß 127 1 ´ÖÆüÖ¸ü 36000 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 
46 ŸÖã úÖ¸üÖ´Ö —Ö™üà ÖÖ  ÖÖµÖ ú¾ÖÖ›ü  úÖê¤üôûß 228 0.81 “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü 36000 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 
47 ÃÖÖê̄ ÖÖÖ  éúÂ ÖÖ »ÖÖÓ›ü Öê ÃÖŸÖÖôûÖ 261 0.8 ´ÖÖÓ Ö 36000 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 
48  úÖÓ²Öôêû ÃÖß´ÖÖ †  ÖÖ¸üÖ¾Ö ÖÖ Ö»Ö ÖÖ¾Ö 246 1.21 ´ÖÖÓ Ö 35000 Ö×¾ÖÖ ×¾Ö×Æü¸ü ¯ÖÖ¡Ö 
49 ¯ÖÖê™êü ú¸ü Ö¾ÖÖÖ£Ö ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü ÖÖ Ö»Ö ÖÖ¾Ö 32/88 3.23 ´ÖÖÓ Ö 35000 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 



†. Îú ÖÖ¾Ö  ÖÖ¾Ö ÃÖ¾Öí ÖÓ.  Öê¡Ö •ÖÖŸÖ ˆŸ¯Ö®Ö D.R.D ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 

ÃÖÖ 2014-15 †ÖãÃÖã×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß ˆ¯ÖµÖÖê•ÖÖÖ †ÓŸÖ ÖÔŸÖ ¯ÖÖ¡Ö  ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖ“Öß  ×ŸÖÃÖ¸üß  µÖÖ¤üß

¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß ˆ¤ü Öß¸ü ×¤ü. 6/01/2015

50  úÖÓ²Öôêû µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ  µÖÖÖÖê²ÖÖ  úÖê¤üôûß 132 1.62 ´ÖÆüÖ¸ü 40000 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 
51 ÃÖã¤üÖ´Ö ‡¸ü²ÖÖ ´ÖÖ¤üôêû Öôû× Ö¸ü 223/6 1.15 ´ÖÆüÖ¸ü 35000 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 
52 ´Ö™ü êú ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ×³Ö¾ÖÖ•Öß †¸üÃÖÖÖôû 21 1.8 ´ÖÆüÖ¸ü 45000 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 
53  ÖÓã›üÖ²ÖÖ‡Ô ×¾Öšü»Ö œü¾Öôêû ×¿Ö¸üÖêôû (•ÖÖ.) 151 0.61 ´ÖÆüÖ¸ü 46000 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 
54 ´ÖÖ¸üÖêŸÖß  ÖÓ ÖÖ¸üÖ´Ö  Óú²Öôêû ÖÖ Ö»Ö ÖÖ¾Ö 248 2 ´ÖÓÖ Ö 40000  ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 
55 Ö¸üÃÖÖ²ÖÖ‡Ô ×¾Öšü»Ö  úÖÓ²Öôêû ¤êü¾Ö•ÖÔÖ 73/3 0.4 ´ÖÖÓ Ö 40000 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 
56 ÃÖ´Öàã¦ü²ÖÖ‡Ô ¯ÖÓœü¸üß  ÖÖµÖ ú¾ÖÖ›ü ¤êü¾Ö•ÖÔÖ 81 0.73 ´ÖÖÓ Ö 45000 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 
57 £ÖÖȩ̂ êü ´ÖÖ ȩ̂üŸÖß   ÖÓ›æü ´ÖÖôêû¾ÖÖ›üß 48/3 0.96 ´ÖÖÓ Ö 8 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 

58 “ÖÓ¤ü¸ü  ÖÖêØ¾Ö¤ü •ÖÖ¬Ö¾Ö •ÖÖÖÖ¯Öã̧ ü 306 1.21 ´ÖÖÓ Ö 40000 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 
59 ÃÖÖêÖ úÖÓ²Öôê ‹ úÖÖ£Ö ÃÖÓ²ÖÖ ÆÓü Ö¸ü ÖÖ ( ãú) 114 0.82 ´ÖÖÓ Ö 37 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 

60 ²ÖÖ»ÖÖ•Öß  ëúÖ›üà²ÖÖ Ø¿Ö¤êü ´ÖÖÓ•Ö¸üß 16 1 ´ÖÖÓ Ö 40000 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 
61  úÖÓ²Öôêû †Ö  Ö¸üÖ¾Ö ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö ˆ´Ö¸ü ÖÖ (´Ö®ÖÖ) 40 0.4 ´ÖÆüÖ¸ü 38000 Ö×¾ÖÖ ×¾Ö×Æü¸ü ¯ÖÖ¡Ö 

सद य सिचव          
                 तथा 
कृ ष वकास अिधकार  

ज.प. लातूर, 

सद य            
         तथा 

सहा यक आयु◌ु  
समाजक याण 

वभाग ज हा तर य 

सद य             
          तथा 
ज हा अिध क कृ 
ष अिधकार  लातूर 
ज हा तर य िनवड 

अ य              
    तथा अित मु य 
कायकार  अिधकार  ज 
प लातूर ज हा तर य 

िनवड सिमती 

सद य                
             तथा 

कायकार  अिभयंता लघू 
िसंचन, ज .प. 

सद य         
        तथा 

व र  भुवै ािनक 
भ ्◌ु.स. व .यं णा 

लातूर 

सद य         
        तथा 
ज हा वशषे 

समाज क यान 
अिधकार  लातूर 
ज हा तर य 



अं. लाभा याचे नांव गांव तालुका
सना १४-१५  िनवड 

याद  मंजूर  केलेली बाब
मागणी नुसार मंजूर 

करावयाची बाब

१ हिभाऊ तुळिशराम सुरवसे ढाकणी लातूर इतर बाब न वन व हर
२ बाप ूिस ाम गायकवाड भादा औसा इतर बाब न वन व हर
३ क डाबाई दगांबर कांबळे लखनगाव औसा इतर बाब न वन व हर
४ गा वदं तुकाराम भंडारे बोरगांव (न.ं) औसा इतर बाब न वन व हर
५ रेशमा रामदास गायकवाड भादा औसा इतर बाब न वन व हर

सद य सिचव सद य सद य सद य
तथा कृ ष वकास 
अिधकार  ज.प. 

लातूर, 

तथा कायकार  अिभयतंा 
लघ ूिसंचन, ज .प. 

ज हा तर य िनवड सिमती, 

तथा सहा यक आय◌ुु  
समाजक याण वभाग 
ज हा तर य िनवड 

तथा ज हा वशेष 
समाज क यान 
अिधकार  लातूर 

बाब बदल ताव

सद य सद य अ य
तथा व र  भुवै ािनक 
भ ्◌ु.स. व .यं णा लातूर 

ज हा तर य िनवड 

तथा ज हा अिध क 
कृ ष अिधकार  लातूर 
ज हा तर य िनवड 

तथा अित मु य 
कायकार  अिधकार  

ज प लातूर 


