
†Ó. ÎÓú. ¿ÖêŸÖ ú-µÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö  ÖÖ¾Ö ŸÖÖ»Öæ úÖ ÃÖ¾Öì ÖÓ.  Öê¡Ö •ÖÖŸÖ ˆ¢¯Ö®Ö DRDA ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö ¿Öê¸üÖ
1 ´ÖÆê¿Ö ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö “ÖÖî¬Ö¸üß ‡Ó¦üÖôû 14 1.02 ¸üÖ•Ö ÖÖî›ü 6 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 

2 Ö¸üØÃÖ Ö ÖÖ¸üÖµÖ Ö ´Öãôû Öê›êü ²ÖÖê¸üÖêôû 120/2 0.93  úÖêôûß ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö 19 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 

3 ³ÖÖÖã¤üÖÃÖ ŸÖãôû¿Öß¸üÖ´Ö ´Öãôû Öê›êü ²ÖÖê¸üÖêôû 42/7 0.26  úÖêôûß ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö 108 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२
१ गो वदं अ पाराव बोयणे माळेगांव (जे.) िनलगंा म.कोळ ३३ ०.८८ २५००० इतर बाब पा
२ ताप सोपान आवले हालसी हा. िनलगंा म.कोळ ३६/ऊ, ४१/५ १.३८ २५००० इतर बाब पा
३ भरत पढंर  आवले हालसी हा. िनलगंा म.कोळ ३२/ब ३२/ख २.१९ २५००० इतर बाब पा
४ काश मरुार  सलके हालसी हा. िनलगंा म.कोळ ३१ ०.४६ २५००० इतर बाब पा
५ िशवाजी केशव आवले हालसी हा. िनलगंा म.कोळ २७/अ ३.१५ २५००० इतर बाब पा
६ िशवाजी सभंाजी आवले हालसी हा. िनलगंा म.कोळ ३९/अ, ३६/अ ४.२२ २५००० इतर बाब पा
७ दधुबी अ पाराव आवले हालसी हा. िनलगंा म.कोळ ३२/अ,३३/ख,४४१/५ १.८५ २५००० इतर बाब पा
८ रावसाहेब झ टंग घटे माळेगाव (क.) िनलगंा म.कोळ १८८/ख ०.८२ २५००० इतर बाब पा
९ अ ीन मोहनराव चौधर माळेगाव (क.) िनलगंा राजग ड २१२/ख ०.३९ २५००० इतर बाब पा
१० िशवाजी कशनराव चौधर माळेगाव (क.) िनलगंा राजग ड ६१५ २.१८ - १८३ इतर बाब पा
११ सभुाष गणपती आवले हालसीवाड िनलगंा म.कोळ ३६/अ, ३९अ ४.२२ २५००० इतर बाब पा
१२ माधव वजैनाथ बोमणे येलमवाड िनलगंा म.कोळ ३४/१ ०.८३ २५००० इतर बाब पा
१३ जह हंद माधव कोळ अबंलुगा ( व.) िनलगंा म.कोळ २६/ब ०.५३ २५००० इतर बाब पा
१४ सयभान नाग पा घटें माळेगांव (क.) िनलगंा म.कोळ १४३/ख २.०८ २५००० इतर बाब पा
१५ शरणा पा बाब ूघटें माळेगांव (क.) िनलगंा म.कोळ १४६/ख ०.८९ - १५० इतर बाब पा
१६ इरा पा ित पा चोधर ताडमगुळ िनलगंा राजग ड १९८,२०१,२०३ १.५८ २५००० इतर बाब पा
१७ द ू वठोबा िनले बामणी िनलगंा म.कोळ १३,४९/ब १.३६ २५००० इतर बाब पा
१८ बालाजी नारायण चौधर माळेगांव (क.) िनलगंा राजग ड १४६ ०.८६ २५००० इतर बाब पा
१९ ´ÖÆê¿Ö ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö “ÖÖî¬Ö¸üß ‡Ó¦üÖôû ¤êü¾Ö Öß ¸üÖ•Ö ÖÖî›ü 14 1.02 6 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 

२० Ö¸üØÃÖ Ö ÖÖ¸üÖµÖ Ö ´Öãôû Öê›êü ²ÖÖȩ̂ üÖêôû ¤êü¾Ö Öß  úÖêôûß ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö 120/2 0.93 19 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 

२१ ³ÖÖÖã¤üÖÃÖ ŸÖãôû¿Öß¸üÖ´Ö ´Öãôû Öê›êü ²ÖÖȩ̂ üÖêôû ¤êü¾Ö Öß  úÖêôûß ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö 42/7 0.26 108 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö 

२२ ¯ÖÏ úÖ¿Ö ¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ ²ÖÖêºþ»Ö¾ÖÖ›ü ¿Öêôû ÖÖ¾Ö “ÖÖ æú¸ü  úÖêôûß ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö 761 1.85 - 8 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

२३ ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ×¯Ö¸üÖ•Öß ‡Ó×•ÖÖ¾ÖÖ›ü •ÖœüÖôûÖ “ÖÖ æú¸ü  úÖêôûß ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö 127 1.44 25000 - Ö¾ÖßÖ ×¾ÖÆüß¸ü ¯ÖÖ¡Ö

२४ ¸üÖ´Ö ×¯Ö¸üÖ•Öß ‡Ó×•ÖÖ¾ÖÖ›ü •ÖœüÖôûÖ “ÖÖ æú¸ü  úÖêôûß ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö 127 1.01 25000 - Ö¾ÖßÖ ×¾ÖÆüß¸ü ¯ÖÖ¡Ö

२५ ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ¾µÖÓ úÖȩ̂ üÖ•Ö ‡Ó×•ÖÖ¾ÖÖ›ü •ÖœüÖôûÖ “ÖÖ æú¸ü  úÖêôûß ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö 807 1.06 25000 - Ö¾ÖßÖ ×¾ÖÆüß¸ü ¯ÖÖ¡Ö

२६ ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ŸÖãôû¿Öß¸üÖ´Ö µÖê“êÖÓ¾ÖÖ›ü ×»Ö²Ö¾ÖÖ›üß “ÖÖ æú¸ü  úÖêôûß ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö 131-1 1.20 23000 - ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

२७ शाहुराज बाबरुाव बो लवाड शेळगाव चाकूर कोळ  महादेव १०८ ०.२ ७ इतर बाब पा
२८ अ य◌्ू◌ात अतंराम रायनळेु ग हाण रेणापरू कोळ  महादेव ५७ 0.41 ५० इतर बाब पा
२९ राजाभाऊ अतंराम रायनळेु ग हाण रेणापरू कोळ  महादेव १५०, ५७ 0.66 - ७ इतर बाब पा
३० यकंट गोपाळ कोळ ◌् अजनीबु िश अनतंपाळ कोळ  महादेव ६३ २.१६ ५५ इतर बाब पा
३१ बापरुाव दगबरमेढे बेवनाळ िश अनतंपाळ कोळ  महादेव १२६ 1.55 ५४ इतर बाब पा
३२ यकंट बाबरुाव बोनवळे गणेशवाड िश अनतंपाळ कोळ  महादेव २०६ 0.82 २० इतर बाब पा
३३ रामचं  नामा बोनवळे गणेशवाड िश अनतंपाळ कोळ  महादेव २३५ 0.89 ३१ इतर बाब पा

†Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß  ˆ¯ÖµÖÖê•ÖÖÖ ÃÖÖ 2014-15 ¯ÖÖ˜Ö ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖ“Öß µÖÖ¤üß , ×•Ö.¯Ö.»ÖÖŸÖæ̧ ü
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†Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß  ˆ¯ÖµÖÖê•ÖÖÖ ÃÖÖ 2014-15 ¯ÖÖ˜Ö ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖ“Öß µÖÖ¤üß , ×•Ö.¯Ö.»ÖÖŸÖæ̧ ü

†¬µÖ Ö                             ŸÖ£ÖÖ 
†×ŸÖ ´Öã µÖ  úÖµÖÔ úÖ¸üß †×¬Ö úÖ¸üß ×•Ö ¯Ö 

»ÖÖŸÖæ̧ ü •Ö»ÆüÖÃŸÖ¸üßµÖ ×Ö¾Ö›ü ÃÖ×´ÖŸÖß 
×•Ö.¯Ö.»ÖÖŸÖæ̧ ü 

ÃÖ¤üÃµÖ ÃÖ×“Ö¾Ö                                                           
               ŸÖ£ÖÖ  éú×ÂÖ ×¾Ö úÖÃÖ †×¬Ö úÖ¸üß ×•Ö ¯Ö »ÖÖŸÖæ̧ ü 

×•Ö»ÆüÖÃŸÖ¸üßµÖ ×Ö¾Ö›ü ÃÖ×´ÖŸÖß ×•Ö.¯Ö.»ÖÖŸÖæ̧ ü

ÃÖ¤üÃµÖ                                     
         ŸÖ£ÖÖ  úÖµÖÔ úÖ¸üß †×³ÖµÖÓŸÖÖ 

»Ö‘Öæ ØÃÖ“ÖÖ,×•Ö .¯Ö 
×•Ö»ÆüÖÃŸÖ¸üßµÖ ×Ö¾Ö›ü ÃÖ×´ÖŸÖß 

×•Ö.¯Ö.»ÖÖŸÖæ̧ ü

 ÃÖ¤üÃµÖ                           
   ŸÖ£ÖÖ ¾Ö×¸üÂšü ³Öã¾Öî–ÖÖ×Ö ú ³ÖËã 

ÃÖ ×¾Ö µÖÓ¡Ö ÖÖ »ÖÖŸÖæ̧ ü 
×•Ö»ÆüÖÃŸÖ¸üßµÖ ×Ö¾Ö›ü 
ÃÖ×´ÖŸÖß ×•Ö.¯Ö.»ÖÖŸÖæ̧ ü

ÃÖ¤üÃµÖ                                     ŸÖ£ÖÖ ÃÖÆüÖµµÖ ú †ÖµÖããŒŸÖ 
ÃÖ´ÖÖ•Ö ú»µÖÖ Ö ×¾Ö³ÖÖ Ö ×•Ö»ÆüÖÃŸÖ¸üßµÖ ×Ö¾Ö›ü ÃÖ×´ÖŸÖß ×•Ö.¯Ö.»ÖÖŸÖæ̧ ü

ÃÖ¤üÃµÖ                                      
  ŸÖ£ÖÖ ¯ÖÏ ú»¯Ö †×¬Ö úÖ¸üß ‹ úÖŸ´Öß ú 

†Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ×¾Ö³ÖÖ Ö »ÖÖŸÖæ̧ ü  
×•Ö»ÆüÖÃŸÖ¸üßµÖ ×Ö¾Ö›ü ÃÖ×´ÖŸÖß 

×•Ö.¯Ö.»ÖÖŸÖæ̧ ü

ÃÖ¤üÃµÖ                                       
   ŸÖ£ÖÖ ×•Ö»ÆüÖ †×¬Ö Ö ú  éú×ÂÖ †×¬ÖÖ ú¸üß 
»ÖÖŸÖæ̧ ü ×•Ö»ÆüÖÃŸÖ¸üßµÖ ×Ö¾Ö›ü ÃÖ×´ÖŸÖß 

×•Ö.¯Ö.»ÖÖŸÖæ̧ ü


