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१ रमन ल मण अदावळे जळकोट घोणसी ४२०००/- मांग आहे आहे ७ १ हे. इतर बाब पा
२ बालाजी शकंर िशगंाडे जळकोट जळकोट ड.आर.ड . महार आहे आहे १२४१ 1.37 इतर बाब पा

३ वाघमारे शांताबाई शेषेराव जळकोट पाटोदा ब.ु ३५०००/- महार आहे आहे ५५२ 0.40 इतर बाब पा

४ सरेुश मारोती धमािधकार जळकोट मगं ळ ५००००/- महार आहे आहे ३२/२/२ 0.70 इतर बाब पा
५ अदावळे क डबा हुलाजी जळकोट घोणसी ड.आर.ड . मांग आहे आहे २११ 0.42 इतर बाब पा
६ हुशेन गणपती गायकवाड जळकोट सु लाळ ड.आर.ड . महार आहे आहे ३१६ 1.16 इतर बाब पा
७ सिुशला गुडुं साखरे जळकोट करंजी ड.आर.ड . मांग आहे आहे ३८१ 0.85 इतर बाब पा
८ वराळे राऊबाई ह रदास जळकोट हावरगा ड.आर.ड . मांग आहे आहे १७ 0.27 इतर बाब पा
९ िशवाजी म णा कंुडले जळकोट वांजरवाडा ४००००/- मांग आहे आहे ३१६ 0.83 इतर बाब पा
१० गोरखे सं ाम न हु जळकोट मरसांगवी ५००००/- मांग आहे आहे १८६ 2.92 इतर बाब पा
११ बडुं भजुंग कंुडले जळकोट वांजरवाडा ड.आर.ड . मांग आहे आहे २६६ 0.67 इतर बाब पा
१२ राघोबा नागनाथ जाधव जळकोट ित का ड.आर.ड . आहे आहे २२० 1.56 इतर बाब पा
१३ शकंर कशन सोनकांबळे जळकोट वांजरवाडा ४००००/- महार आहे आहे ३०५ 0.40 इतर बाब पा
१४ गडकर अजुन पराजी जळकोट पाटोदा ख.ू ३५०००/- महार आहे आहे ३०/३ 0.48 इतर बाब पा
१५ सभुाष बाबाराव मोतेवाड जळकोट सु लाळ ३९०००/- मांग आहे आहे १९५ 1.88 इतर बाब पा
१६ अजंनाबाई काश भाले जळकोट मगं ळ ५००००/- मांग आहे आहे १७७ ०.३८ इतर बाब पा
१७ गायकवाड कशन पुडंा जळकोट हाळदवाढवाणा ५००००/- महार आहे आहे १४६ 1.86 इतर बाब पा
१८ कमळबाई दशरथ नामवाड जळकोट हाळदवाढवाणा ५००००/- मांग आहे आहे १६५ १.९१ इतर बाब पा
१९ िशवाजी पांडुरंग नामवाड जळकोट हाळदवाढवाणा ५००००/- मांग आहे आहे १५७ 1.16 इतर बाब पा
२० तोगरे राम एकनाथ जळकोट धामणगाव ४५०००/- मांग आहे आहे २०६ 0.84 इतर बाब पा
२१ तोगरे राजाराम यादव जळकोट धामणगाव ४१०००/- मांग आहे आहे ९१ 0.27 इतर बाब पा
२२ मोरे सदािशव कशन जळकोट होकणा ड.आर.ड . मांग आहे आहे १४४ 2.67 इतर बाब पा

२३ अं त योतीबा द हकांबळे जळकोट मेवापरु ४००००/- मांग आहे आहे १४१ 1.21 इतर बाब पा

अनुसुिचत जाती /जमाती/उपयोजना ( व.घ.यो.)सन -२०१५-१६ मधील  लाभा याचे ताव
पंचायत सिमती जळकोट
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२४ योतीबा मरे पा द हकांबळे जळकोट मेवापरु ४००००/- मांग आहे आहे १४१ 4.86 इतर बाब पा

२५ सयुवशंी वजयकूमार मरुार जळकोट रावणकोळा महार आहे आहे १०८ 0.80 इतर बाब पा
२६ कमळबाई गगंाधर नामवाड जळकोट हाळदवाढवाणा ५००००/- मांग आहे आहे ५८ 0.83 इतर बाब पा
२७ सयुवशंी ध डबा रामचं जळकोट घोणसी ४२०००/- मांग आहे आहे ११४ 2.02 इतर बाब पा
२८ कांबळे अकुंश कशन जळकोट येवर ड.आर. ड.ए मांग आहे आहे ८ 0.19 इतर बाब पा
२९ वाघमारे भजुंग सभंाजी जळकोट शेलदरा 45,000 महार आहे आहे १८६ 1.30 इतर बाब पा

३० सोनकांबळे जनाबाई वठठल जळकोट केकतिसदंगी 45,000 महार आहे आहे ९० 0.86 इतर बाब पा

३१ कांबळे साहेबराव अकुंश जळकोट उमरदरा ४५००० महार आहे आहे १२२ 0.40 इतर बाब पा
३२ भाले राजकुमार कशन जळकोट येवर 50,000 मांग आहे आहे ८२ 0.28 इतर बाब पा
३३ िनलबुाई रामचं  काळे जळकोट उमरदरा 40,000 महार आहे आहे ११४ 0.40 इतर बाब पा
३४ मरे पा सठवाजी भाले जळकोट मगं ळ 40,000 मांग आहे आहे १७७ 0.41 इतर बाब पा
३५ सगंीता िशवाजी काळे जळकोट उमरदरा ४०००० महार आहे आहे ११४ 0.40 इतर बाब पा
३६ कांबळे गगंाबाई अकुंश जळकोट उमरदरा ४०००० महार आहे आहे २५९ 0.41 इतर बाब पा

३७ कमलबाई ल मण कांबळे जळकोट केकतिसदंगी ४०००० महार आहे आहे १६७ 0.80 इतर बाब पा

३८ धो डबा वठठल बटटेवाड जळकोट मेवापरु ड.आर. ड.ए मांग आहे आहे ६० 0.81 इतर बाब पा

३९ बामणे साक बाई मोजीराम जळकोट केकतिसदंगी ४५००० महार आहे आहे १६७ 0.80 इतर बाब पा

४० सोनकाबळे गणपती भजुंग जळकोट धामणगाव ड.आर. ड.ए महार आहे आहे १६ 0.40 इतर बाब पा

४१ गगंाबाई माधव गायकवाड जळकोट अतनरु ४५००० महार आहे आहे २१० 0.62 इतर बाब पा

४२ सोनकांबळे िनलेश दशरथ जळकोट केकतिसदंगी ४०००० महार आहे आहे १६६ 0.40 इतर बाब पा
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४३ सयुवशंी अिनल रामराव जळकोट रावणकोळा ४०००० महार आहे आहे १०९ 2.22 इतर बाब पा
४४ नारायण जयिसगं हलबगु जळकोट बेळसांगवी ४५००० महार आहे आहे ६२/२ 1.80 इतर बाब पा
४५ गायकवाड द ा गणपती जळकोट सु लाळ ४८००० महार आहे आहे ३१६ 1.16 इतर बाब पा
४६ िञवेणी नामदेव वराळे जळकोट हवरगा 45,000 मांग आहे आहे १४ 1.75 इतर बाब पा
४७ कुशाबाई नामदेव बलांडे जळकोट लाळ  खु ड.आर. ड.ए महार आहे आहे १७५ 1.33 इतर बाब पा
४८ सयुवशंी बाबरुाव दौलत जळकोट घोणसी ४८००० मांग आहे आहे २७८ 1.21 इतर बाब पा
४९ दशरथ ध डबा बटटेवाड जळकोट मेवापरु ४८००० मांग आहे आहे ६० 4.88 इतर बाब पा
५० हलबगु वलास सभंाजी जळकोट बेळसांगवी 50,000 महार आहे आहे ६१/११ 1.08 इतर बाब पा
५१ देवक े कािशनाथ जळबा जळकोट मरसांगवी ४०००० मांग आहे आहे ४८ १.६२. इतर बाब पा
५२ वाघमारे मधदेवी गौतम जळकोट मरसांगवी ४५००० महार आहे आहे १९५ 0.45 इतर बाब पा

५३ आदावळे गगंाबाई सभंाजी जळकोट घोणसी ४२००० मांग आहे आहे १४३ 0.40 इतर बाब पा

५४ बाब ुरामा मारे जळकोट होकणा ४४००० मांग आहे आहे १४४ 0.68 इतर बाब पा
५५ कांबळे कशन गगंाराम जळकोट पाटोदा बु ४५००० महार आहे आहे ३२७ 1.20 इतर बाब पा

५६ अशोक अजुन सोनकांबळे जळकोट सु लाळ ड.आर. ड.ए महार आहे आहे ४१९ 1.10 इतर बाब पा

५७ गुडंाबाई सभंाजी वाघमारे जळकोट रावणकोळा 40,000 मांग आहे आहे २६९ 1.01 इतर बाब पा
५८ वाघमारे समुन सभुाष जळकोट चेरा ४५००० चांभार आहे आहे ३१/२ 0.63 इतर बाब पा
५९ कसबे कच  िनवृ ी जळकोट कुणक ड.आर. ड.ए मांग आहे आहे ४८/१ 0.80 इतर बाब पा
६० मोरे इंदरबाई नामदेव जळकोट होकणा ४५००० मांग आहे आहे ४८० 1.48 इतर बाब पा
६१ चंद ुमरेबा वाघमारे जळकोट रावणकोळा ड.आर. ड.ए मांग आहे आहे २२४ 0.50 इतर बाब पा
६२ मोरे मारोती नागांराव जळकोट होकणा ४५००० मांग आहे आहे २५५ 0.71 इतर बाब पा
६३ गायकवाड इरबा केरबा जळकोट अतनरु ४०००० महार आहे आहे २४ 1.27 इतर बाब पा
६४ वाघमारे ानोबा क डबा जळकोट चेरा ४०००० चांभार आहे आहे ४५ 1.27 इतर बाब पा
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६५ काळे  योगेश द ा जळकोट उमरदरा ४५००० महार आहे आहे १०४ 1.75 इतर बाब पा
६६ शकंर नरिसगं मोरे जळकोट होकणा 45,000 मांग आहे आहे १५७ 0.68 इतर बाब पा
६७ वाघमारे वजयकुमार यकंट जळकोट होकणा 45,000 मांग आहे आहे ९१ 1.00 इतर बाब पा
६८ बाबरुाव गुडंाजी कांबळे जळकोट केकतिसदंगी 45,000 मांग आह आहे १६७ 0.41 इतर बाब पा
६९ उ वल रमेश गायकवाड जळकोट केकतिसदंगी ४५००० महार आहे आहे १२२ 0.50 इतर बाब पा
७० पराजी बापरुाव कांबळे जळकोट केकतिसदंगी ४०००० मांग आहे आहे १६७ 0.40 इतर बाब पा
७१ समुण वजय गायकवाड जळकोट केकतिसदंगी ४४००० महार आहे आहे १२२ 0.50 इतर बाब पा
७२ भजुंग सं दपान कांबळे जळकोट केकतिसदंगी ४२००० मांग आहे आहे १६७ 0.40 इतर बाब पा

७३ ेमला वठठलराव बामणे जळकोट केकतिसदंगी 45,000 महार आहे आहे १२२ 0.50 इतर बाब पा

७४ सभंाजी गणपती मारे जळकोट उमरदरा ४२००० मांग आहे आहे २९२ 0.60 इतर बाब पा

७५ सिचन काश सोनकांबळे जळकोट केकतिसदंगी ४५००० महार आहे आहे १६६ 0.40 इतर बाब पा

७६ सिंगता गुडंाजी कांबळे जळकोट केकतिसदंगी ४४००० मांग आहे आहे १६७ 0.40 इतर बाब पा

७७ अनरुथ काश सोनकांबळे जळकोट केकतिसदंगी 42,000 महार आहे आहे १६९ 0.67 इतर बाब पा

७८ कोकाटे जयिसगं लोभाजी जळकोट घोणसी ४२००० महार आहे आहे ८० 0.81 इतर बाब पा
७९ इंदरबाई म छं◌्  जाधव जळकोट ित का ४२००० मांग आहे आहे ११५ 0.80 इतर बाब पा
८० िस ाथ सभंाजी सयुवशंी जळकोट रावणकोळा ड.आर. ड.ए मांग आहे आहे ३२९ 1.25 इतर बाब पा
८१ द ा नामदेव काकरे जळकोट माळ ह परगा ४०००० मांग आहे आहे ८१२ 0.65 इतर बाब पा
८२ गायकवाड मारोती रामा जळकोट घोणसी ४८००० महार आहे आहे ५६२ 2.26 इतर बाब पा
८३ पढंर  व  ठल गाताळे जळकोट वांजरवाडा ४०००० मांग आहे आहे २०२ 0.46 इतर बाब पा
८४ रामचं  सोपान गाताळे जळकोट वांजरवाडा ४०००० मांग आहे आहे ३६७ 0.82 इतर बाब पा
८५ पढंर  सभंाजी सयुवशंी जळकोट वांजरवाडा ४०००० मांग आहे आहे ३७० 0.61 इतर बाब पा
८६ मोहन चंदा नामवाड जळकोट हळदवाढवणा ड.आर. ड.ए मांग आहे आहे ९७ 0.71 इतर बाब पा



अ. . नाव तालुका गाव उ प न
जात 
वग

शास कय 
सेवेत 

नस याचे 
माण प

७/१२ 
आठ. अ.

गट .
सामाईक 

े

न वन 
व हर/  
इतरबाब

पा

अनुसुिचत जाती /जमाती/उपयोजना ( व.घ.यो.)सन -२०१५-१६ मधील  लाभा याचे ताव
पंचायत सिमती जळकोट

८७ कंुडले सभु ाबाई म णाजी जळकोट वांजरवाडा ४०००० मांग आहे आहे ३१६ 0.82 इतर बाब पा
८८ वाघमारे मारोती गणपती जळकोट रावणकोळा ४०००० मांग आहे आहे २६६ 2.02 न वन व हर पा
८९ बाबरुाव इरबा वाघमारे जळकोट रावणकोळा ४०००० मांग आहे आहे ६५/२ 2.02 न वन व हर पा
९० वाघमारे गगंाराम खंडू जळकोट मरसांगवी ४५००० महार आहे आहे ४८ 2.02 इतर बाब पा
९१ वराळे सभंाजी पराजी जळकोट हावरगा ४०००० मांग आहे आहे १७ 0.52 इतर बाब पा
९२ पवार माधव िनवृ ी जळकोट कुणक ४५००० मांग आहे आहे ४०/१ 1.21 इतर बाब पा
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सद य              
                   
                   
                   
                   

सद य                 
                      
                      
                      

सद य               
                    
                    
                    

सद य                   
                        
                        



अ. . लाभा याचे नांव तालुका गाव जात स. न. े . उप न बाब पा  /अपा
१ ी राम शकंर आठ खळे िश र अनतंपाळ हालक महार २५९ ०.९४ ५०००० इतर बाब पा
२ ी ीमतं शकंर सयुवशंी िश र अनतंपाळ हालक महार ८५ १.०२ ५०००० इतर बाब पा
३ ी माधवराव नागोराव कांबळे िश र अनतंपाळ घु गी (सांगवी) मांग १४/अ ०.४ ४६ इतर बाब पा
४ ी सोपान रानबा बानाटे िश र अनतंपाळ िभगंोली महार ८२, ८३ १.३१ १४ इतर बाब पा
५ ी गुडंा पा ध ड बा कदम िश र अनतंपाळ हसामाबाद महार २६ ०.८ ८८ ३६००० इतर बाब पा
६ ी वामन यानोबा िशदें िश र अनतंपाळ हसामाबाद मांग २६ ०.८ ३६००० इतर बाब पा
७ द ा य रानबा बानाटे िश र अनतंपाळ िभगंोली महार ८३ 0.40 - ५०००० इतर बाब पा
८ व ठल नामदेव हारगे िश र अनतंपाळ बाकाली मांग ५३ 0.89 - ५०००० इतर बाब पा
९ ीरंग सभंाजी कांबळे िश र अनतंपाळ घु गी (सा)ं मांग १८/ड 0.44 १९ ५०००० इतर बाब पा
१० ध ड बा बाबरूाव गायकवाड िश र अनतंपाळ कळमगाव मांग १५३ 1.16 १५ इतर बाब पा
११ मधूकर इरा पा कांबळे िश र अनतंपाळ कांबळगा महार ३२ 0.40 २० इतर बाब पा
१२ नागनाथ ल मण कांबळे िश र अनतंपाळ कांबळगा महार २७ 0.35 ६८ इतर बाब पा
१३ गो वदंराव शेट बा बनसोडे िश र अनतंपाळ येरोळ महार १५१ 0.40 ७२ इतर बाब पा
१४ व छलाबाई पांडूरंग मादळे िश र अनतंपाळ साकोळ महार २४१ 0.85 २०३ इतर बाब पा
१५ राम आनदंा लोकरे िश र अनतंपाळ येरोळ चांभार १२५/क 1.52 - ५०००० इतर बाब पा
१६ द ू कशन वाघमारे िश र अनतंपाळ येरोळ चांभार ३१/क 0.42 १९७ ५०००० इतर बाब पा
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पंचायत सिमती, िश र अनंतपाळ
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अ ं लाभा याचे नांव तालुके गावाचे नांव जात सव नंबर े उ प न
दार ये रेषा 

ं माक बाब पा

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११
१ दगडु  भजुा समखुराव चाकुर महाळंगी मांग २५४ ०.९८ ४०००० - इतरबाब पा
२ बलभीम देवराव गायकवाड चाकुर मांडुरक महार २५१/६ २.२१ ५०००० - इतरबाब पा
३ ल मीबाई ल मण गायकवाड चाकुर मांडुरक महार १०७/३ १.४६ - ४९ इतरबाब पा
४ कशोर जनाधन गायकवाड चाकुर मांडुरक महार १९२/२ ०.८५ - ४८ इतरबाब पा
५ नारायण कच  कांबळे चाकुर मांडुरक महार ६६९/१ १.४२ ४८००० - इतरबाब पा
६ गगंाधर शकंर गायकवाड चाकुर बोथी मांग ८३ १.११ - ५६ न वन वह र पा
७ ल मण शकंर वाघमारे चाकुर जानवळ चांभार ४१ १.२१ ४५००० - न वन वह र पा
८ सदं पान पांडुरंग समखुराव चाकुर महाळंगी मांग २२१ १.६१ ४५००० - इतरबाब पा
९ दलीप नरहार  महािलगें चाकुर चाकूर महार ६१८/१/२ २.५८ ५०००० - इतरबाब पा
१० सभंा सदुामा माने चाकुर ड ज महार ९३ ३.३३ - ११२ इतरबाब पा
११ बाबाराव एकनाथ सयुवशंी चाकुर ड ज मांग २२/१/१ ०.८२ - ८६ इतरबाब पा
१२ दलीप  ग वदं  जाधव चाकुर ड ज महार ३८/२/१ ०.७१ - ९९ इतरबाब पा
१३ द ा गणपती कोलेवाड चाकुर ड ज मांग ७९/१ ०.९९ - ३९ इतरबाब पा
१४ केरबा नाग ुकोलेवाड चाकुर ड ज मांग ७९/२ १.७६ - ११७ इतरबाब पा
१५ सयुकांत पांडुरंग कोलेवाड चाकुर ड ज मांग १०५/५ ०.४६ - १३३ इतरबाब पा
१६ िशवाजी सोपान कांबळे चाकुर ड ज महार १८१/१/१ ०.८९ - ११४ इतरबाब पा
१७ रामा मु कंदा कोलेवाड चाकुर ड ज मांग २०/३/१ १.०८ - १०१ इतरबाब पा
१८ केवळबाई जयराम सयंवशंी चाकुर ड ज मांग २०/१/४ ०.८१ - ८२ इतरबाब पा
१९ हौसा लालबा कोलेवाड चाकुर ड ज मांग २०/४/३ १.०७ - ९७ इतरबाब पा
२० सधुाकर ग ◌वद जाधव चाकुर ड ज महार ३८/२/१ 0.40 - १४१ इतरबाब पा
२१ क वता काशीनाथ गायकवाड चाकुर ड ज मांग ७६/१ १.७५ - १३ इतरबाब पा
२२ िशलाबाई ीमतं िसतापरेु चाकुर सगुाव महार ४७० १.१३ ४०००० ० न वन वह र पा
२३ गौतम सिु व तांदळे चाकुर देव ा महार १९० २.३२ ४८००० ० न वन वह र पा
२४ व णु सि व तांदळे चाकुर देव ा महार १९० २.३१ ४५००० ० न वन वह र पा
२५ व नाथ तकूाराम महां ◌लगें चाकुर चाकूर महार १२१ १.३२ ५०००० ० इतरबाब पा
२६ भरत पांडुरंग कांबळे चाकुर जानवळ महार १३२ १.६ ४५००० ० इतरबाब पा
२७ वजैनाथ नामदेव सोनकांबळे चाकुर जानवळ महार ११७ १.०१ ४५००० ० इतरबाब पा

पंचायत सिमती , चाकूर
अनुसुचीत जाती उपयोजना २०१५-१६ या पा  तावाची याद



अ. . शेतक  याचे नाव गाव तालुका स ह . े जात उ प न ड  आर ड  ए बाब पा  / अपा
१ भोळे गणुवतं शेट बा सलगरा ब.ु लातरू २५० 1.32 महार ० ८४ इतर बाब पा
२ पढंर  ध ड राम बनसोडे िचखुडा लातरू २०६ 2.44 चांभार ० २४ इतर बाब पा
३ अनतं यवुराज साबळे एकूगा लातरू १७१ 1.19 महार ० ५२ न वन वह र पा
४ द ू ध ड राम बनसोडे िचखुडा लातरू २०६ 0.29 चांभार ० ५८ इतर बाब पा
५ ानोबा भाउराव आगवाने अकंोली लातरू ८२ 1.05 चांभार ५०००० - न वन वह र पा
६ वसतं ानोबा आगवाने अकंोली लातरू १५६ 1.07 चांभार ४९००० - इतर बाब पा
७ व ठल मनोहर वाघमारे अकंोली लातरू ८८ 1.30 चांभार ५०००० - इतर बाब पा
८ आडगळे सतीष िभमराव अकंोली लातरू ३ 1.83 मांग ५०००० - इतर बाब पा
९ आडगळे केरबा व नाथ अकंोली लातरू ३५४ 0.73 मांग ५०००० - इतर बाब पा
१० नागनाथ ानोबा आगलावे अकंोली लातरू १५६ 1.07 चांभार ४९००० - इतर बाब पा
११ गोपाळ बाबरूाव कांबळे अकंोली लातरू ९३ 1.36 चांभार ५०००० - इतर बाब पा
१२ साहेबराव रघनूाथ आगवाणे अकंोली लातरू १६० 0.76 चांभार ५०००० - इतर बाब पा
१३ बालासाहेब िभमराव अडगळे अकंोली लातरू ३ 0.40 मांग ० ३६ इतर बाब पा
१४ अ णा म हार  करमले गातेगाव लातरू १६१ 0.81 महार ० ८६ इतर बाब पा
१५ रावण भगवान म के मु ड अकोला लातरू १८० 1.01 महार ५०००० - न वन वह र पा
१६ दलीप इरा पा कांबळे हरंगळु बु लातरू ५६ 0.30 महार ५०००० - इतर बाब पा
१७ सिचन भागवत होळकर क हा लातरू १३४/१ 0.30 महार ५०००० - इतर बाब पा
१८ मर बा दगांबर उदारे हरंगळु बु लातरू १४२ 0.50 मांग ३५००० - इतर बाब पा
१९ शरद ानोबा कांबळे िचकलठाणा लातरू १६३ 0.44 महार ५०००० - इतर बाब पा
२० गोपीनाथ जयवतंा म के िसरसी लातरू ३७ 1.42 महार ५०००० - इतर बाब पा
२१ अनरुथ िनवृ ी सरुवसे ढाकणी लातरू १९४ ०.६३ महार ५०००० - इतर बाब पा
२२ रामचं  बटराम सरुवसे ढाकणी लातरू ८० १.६५ महार ० ६२ न वन वह र पा
२३ उ म माधव सरुवसे ढाकणी लातरू १९० १.२६ महार ० १०१ न वन वह र पा
२४ शारदा रमेश आले मसला लातरू ९९ ०.५७ महार ४०००० - इतर बाब पा
२५ पोटभरे िशवाजी नायकू का. बोरगाव लातरू १३२ १.२१ महार ४५००० - इतर बाब पा
२६ खंडेराव ानोबा वाघमारे गातेगाव लातरू २१४ ०.७२ चांभार ४५००० - इतर बाब पा
२७ सतंराम नामदेव गौतम खंडापरू लातरू ८१ १.५४ मांग ० ८५ इतर बाब पा
२८ बालाजी दगांबर उदारे हरंगळु खु लातरू १४२ ०.४८ मांग ३५००० - इतर बाब पा
२९ ध ड राम महादा दरकसे जेवळ लातरू ३६ ०.३४ महार ० ४९ इतर बाब पा
३० पाबाई हणमतं आगवाने अकंोली लातरू १६२ ०.८१ चांभार ५०००० - इतर बाब पा

अनुसुिचत जाती उपयोजना २०१५-१६ पा  तावाची याद  ( थम)
पंचायत सिमती -  लातूर



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

जात उ प नाचे 
माणप

ड आरड ए 
माणप

बाब पा /अपा

१ कांबळे (देवं ेकर) बायनाबाई मारोती उदगीर लोहारा 590 महार नाह ४५ इ.बाब पा
२ िशदें नारायण मरे पा उदगीर उमरगा म ना 94 मांग नाह ३६ इ.बाब पा
३ कच बाई एकनाथ कांबळे उदगीर गगंापरू 14 महार ४०००० - इ.बाब पा
४ भजुबळे ल मण गगंाधर उदगीर लोणी 51/1,51/3,52/2 चांभार ४०००० - इ.बाब पा
५ कांबळे राजकुमार सभंाजी उदगीर वायगाव 121 महार नाह ६८ इ.बाब पा
६ मो कंद एकनाथ सतुार उदगीर कोदळ 133 महार ३६००० - इ.बाब पा
७ पांडूरंग सं ाम भाटकुळे उदगीर नागलगाव 193 महार ४०००० - इ.बाब पा

सन २०१५-१६ अनुसूिचत जाती उपयोजना अंतगत ा  पा  तावाची याद  दश वणारे प
कृ ष वभाग पंचायत सिमती , उदगीर.



अ.    
.

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

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११
१ कोकाटे भ ूरामा अहमदपरु कनी (कद)ू २२० 0.52 महार ५०००० - इतर बाब पा
२ लोखंडे यबंक ग हणू अहमदपरु नागठाणा ३० 1.20 महार ५०००० - इतर बाब पा

३ कोकाटे माधव रामा अहमदपरु कनी (कद)ू २२० 0.52 महार - ४४/१७ इतर बाब पा

४ नामवाड उ म कामाजी अहमदपरु स यदपरू (खु.) १२९ 0.85 मांग ५०००० ३४/११ इतर बाब पा

५ वाघमारे भाकर क ड बा अहमदपरु िलगंदाळ ४१/२/२ 0.81 मांग - २०/१६ इतर बाब पा

६ जाभाडे ह र ं  मेसाजी अहमदपरु िशदंगी (खु.) १९३/८ 0.40 महार ५०००० - इतर बाब पा

७ कांबळे राजपाल नवनाथ अहमदपरु सांगवी (स.ु) ३४, ३५, 
३६, ४३

1.38 महार - २३/१३ इतर बाब पा

८ कांबळे सोपान अ पाराव अहमदपरु ढाळेगाव ८६ 1.69 महार ५०००० - इतर बाब पा

९ कांबळे चोखोबा शेट बा अहमदपरु ढाळेगाव ६६७ 0.34 महार ५०००० - इतर बाब पा

१० त डे वदंनाबाई हनमुतं अहमदपरु वळेगाव १३६ 1.06 मांग - ३२/१३ इतर बाब पा

११ कांबळे भीमराव गो वदं अहमदपरु ढाळेगाव ६६६ 1.04 महार ५०००० - इतर बाब पा

१२ कावळे बाबरूाव गणपती अहमदपरु सावरगाव रोकडा ५४ 0.91 ढोर - ६२/१३ इतर बाब पा

१३ गळुवे दशरथ िनवृ ीराव अहमदपरु ढाळेगाव ३४७, 1.15 महार ५०००० - इतर बाब पा

१४ वाघमारे यानोबा ध ड बा अहमदपरु सावरगाव रोकडा ५०५ 0.85 चांभार ५०००० - इतर बाब पा

१५ सोनकांबळे गौतम व ठल अहमदपरु खंडाळ ६९, ९३ 0.63 महार - १४६/११ इतर बाब पा

१६ कचरे तकुाराम मारोती अहमदपरु िशदंगी (खु.) २१२/७ 0.40 महार - ६०/१९ इतर बाब पा

सद य             
                  
                  

सद य               
                    
                    

योजनेचे नाव :- अनुसुिचत जाती उपयोजना ( वशेष घटक योजना) पा   ताव - २०१५-१६ पंचायत सिमती, अहमदपूर

सद य सिचव                
                           
                           

सद य           
                
                

सद य           
                
                

सद य            
                 
                 

अ य               
                    
                    



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

१ िमलींद िभकाराम कांबळे रेणापरु मोटेगांव १२४ 1.75 महार ५०००० - इतर बाब पा
२ ह र ं  सभंाजी सयुवशंी रेणापरु स यदपरू ३३८ 1.20 महार - ३३ इतर बाब पा
३ द ु याना कांबळे रेणापरु कंुभारवाड २१२ (खरोळा) 1.10 महार - ४ इतर बाब पा
४ कािलदंाबाई यबंक म के रेणापरु समसापरु ९९ 0.79 महार ५०००० - इतर बाब पा
५ िभकाराम सभंाजी कांबळे रेणापरु मोटेगांव १२४ 1.39 महार ५०००० - इतर बाब पा
६ बालासाहेब नागनाथ थोरे रेणापरु पाथरवाड २२५ 0.40 महार - ५१ इतर बाब पा
७ रण दवे साधु रामा रेणापरु इंदरठाणा ५१ 1.04 मांग ५०००० - इतर बाब पा
८ कसबे भगवान फक र रेणापरु मोटेगांव ३४१ 0.66 मांग ४५००० - इतर बाब पा
९ सोपान यानबा सावतं रेणापरु िसधंगांव २१२ 1.07 महार ५०००० - इतर बाब पा
१० गोरोबा वठोबा देडे रेणापरु डघोळ (दे) ४५ 0.83 मांग ५०००० - इतर बाब पा
११ तळुिशराम सोपान इंगळे रेणापरु हारवाड २४७ 0.95 महार ३५००० - इतर बाब पा
१२ सभंाजी िभकाराम कांबळे रेणापरु मोटेगांव १२४ 1.76 महार ५०००० - इतर बाब पा
१३ िलबंाजी व ठल जाधव रेणापरु को गांव २६ 0.87 चांभार ५०००० १३६ इतर बाब पा

१४ वलास रो हदास सोनवणे रेणापरु पोहरेगांव १२९,१२८(खानापर) 0.60 चांभार ५०००० - इतर बाब पा

१५ नागनाथ ल मण जाधव रेणापरु खरोळा ५३१ 0.35 चांभार ४०००० - इतर बाब पा
१६ अकुंश राम सयुवशंी रेणापरु स यदपरू ६० 0.27 महार ५०००० - इतर बाब पा

सद य                 
                      

सद य               
                     

अनुसुिचत जाती उपयोजना सन २०१५-१६ िनवड याद
पंचायत सिमती, रेणापूर

सद य सिचव          
                     

सद य         
              

सद य          
               

सद य                 
                      

अ य            
                 



†. Îú. »ÖÖ³ÖÖ£µÖÖÕ“Öê ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ»Öæ úÖ  ÖÖÓ¾Ö •ÖÖŸÖ ÃÖ¾Öì ÖÓ.  Öê¡Ö ˆŸ¯Ö®Ö ›üß.†Ö¸ü. ›üß.  Îú´ÖÖÓ ú ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö/†¯ÖÖ¡Ö

1 ¸üÖµÖÖ²ÖÖ‡Ô ÁÖß¯ÖŸÖß ¯ÖÖêÃŸÖê ×Ö»ÖÓ ÖÖ ´ÖÖôêû ÖÖÓ¾Ö ( ú) ´ÖÆüÖ¸ü 285 0.92 - 131 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

2 ÃÖã×¿Ö»ÖÖ²ÖÖ‡Ô ÃÖÖê̄ ÖÖÖ Æü Ö´ÖÓŸÖê ×Ö»ÖÓ ÖÖ ¯ÖÖÖØ“Ö“ÖÖê»Öß ´ÖÖÓ Ö 161 0.41 40000 - ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

3 ×´ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô ¾ÖÖ´ÖÖ  úÖÓ²Öôêû ×Ö»ÖÓ ÖÖ µÖêôûÖæ̧ ü ´ÖÖÓ Ö 57 0.83 - 33 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

4 ÃÖã́ ÖÖ²ÖÖ‡Ô  Ö Ö¯ÖŸÖß  úÖÓ²Öôêû ×Ö»ÖÓ ÖÖ ×¯Ö¸ü¾ÖÖ›üß ´ÖÆüÖ¸ü 28/²Ö 1.08 50000 - ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

5
ˆ¢Ö´Ö  Ö Ö¯ÖŸÖß  úÖÓ²Öôêû ×Ö»ÖÓ ÖÖ

×¯Ö¸ü¾ÖÖ›üß
´ÖÆüÖ¸ü 28/²Ö 0.81 40000

- ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

6 ×¾ÖÖÖµÖ ú  éúÂ ÖÖ ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß ×Ö»ÖÓ ÖÖ Ø»Ö²ÖÖôûÖ ´ÖÆüÖ¸ü 45/²Ö/2 2.25 48000 - ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

7 ×¾ÖÀ¾ÖÖÖ£Ö ´ÖÜ“”û¦ü  úÖÓ²Öôêû ×Ö»ÖÓ ÖÖ  Ö›ü ú ˆ´Ö¸ü ÖÖ ´ÖÖÓ Ö 125/ ÖÖ 1.37 50000 - ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

8 ×ÃÖ¦üÖ´Ö ¾ÖÖ‘Ö•Öß  úÖÓ²Öôêû ×Ö»ÖÓ ÖÖ ¤êü¾Öß Æü»»ÖÖÖß ´ÖÆüÖ¸ü 49 0.46 40000 - ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

9 ÃÖã¤ü¿ÖÔÖ “ÖÓ¦ü úÖÓŸÖ  ÖÖµÖ ú¾ÖÖ›ü ×Ö»ÖÓ ÖÖ •ÖÖ´Ö ÖÖ ´ÖÆüÖ¸ü 31 0.83 40000 - Ö×¾ÖÖ ×¾ÖÆüß¸ü ¯ÖÖ¡Ö

10 ×¾Ö÷ü»Ö ŸÖã úÖ¸üÖ´Ö  úÖÓ²Öôêû ×Ö»ÖÓ ÖÖ  ú»ÖÖÓ›üß ´ÖÆüÖ¸ü 22 0.46 - 70 ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

11 »ÖÖê“ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô  ÖÓ ÖÖ¸üÖ´Ö  ÖÖµÖ ú¾ÖÖ›ü ×Ö»ÖÓ ÖÖ •ÖÖ´Ö ÖÖ ´ÖÆüÖ¸ü 58 2.64 45000 - ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

12 ×ÃÖŸÖÖ¸üÖ´Ö ÃÖÖ¬Öæ̧ üÖ´Ö  úÖ ú Öê ×Ö»ÖÓ ÖÖ †Ó²Öã»Ö ÖÖ (²Öã.) ´ÖÆüÖ¸ü 407 0.46 50000 - ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

13
¾ÖÖ´ÖÖ ÃÖÖ¬Öæ̧ üÖ´Ö  úÖÓ²Öôêû ×Ö»ÖÓ ÖÖ

†Ó²Öã»Ö ÖÖ (²Öã.)
´ÖÆüÖ¸ü 131/ ÖÖ 1.21 50000

- ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

14
²ÖÖ»ÖÖ•Öß ÃÖÖ¬Öæ̧ üÖ´Ö  úÖÓ²Öôêû ×Ö»ÖÓ ÖÖ

†Ó²Öê¾ÖÖ›üß
´ÖÆüÖ¸ü 4²Ö,/4† 1.59 45000

- ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

15
—Ö¸ü ÖÖ¯¯ÖÖ ŸÖãôû¿Öß¸üÖ´Ö  úÖ¾Öôêû ×Ö»ÖÓ ÖÖ

†Ó²Öê¾ÖÖ›üß
œüÖȩ̂ ü 14²Ö/ 14 † 3.59 50000

- ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

16 ÖÖ ÖÖȩ̂ üÖ¾Ö ¿Öê úÖ  úÖÓ²Öôêû ×Ö»ÖÓ ÖÖ †Ó²Öã»Ö ÖÖ (²Öã.) ´ÖÖÓ Ö 249 1.26 50000 - ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

17
×ŸÖºþ¯ÖŸÖß ×¾ÖÀ¾ÖÖÖ£Ö ´Æîü¡Öê ×Ö»ÖÓ ÖÖ

†Ó²Öã»Ö ÖÖ (²Öã.)
“ÖÖÓ³ÖÖ¸ü 63 1.47 50000

- ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

18
ÁÖß¯ÖŸÖß ¯ÖÖÓ›æü¸Óü Ö  úÖÓ²Öôêû ×Ö»ÖÓ ÖÖ

×¯Ö¸ü¾ÖÖ›üß
´ÖÖÓ Ö 27/²Ö 1 50000

- ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö
19 ¯ÖÏ»ÆüÖ¤ü  ÖÓ›üÖ ³ÖÖ»Ö êú ×Ö»ÖÓ ÖÖ †Ó²Öã»Ö ÖÖ (²Öã.) “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü 494/ ÖÖ 0.83 50000 - ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

20 ¾Öî•ÖÖÖ£Ö  µÖÖÖÖ  úÖÓ²Öôêû ×Ö»ÖÓ ÖÖ ×¯Ö¸ü¾ÖÖ›üß ´ÖÖÓ Ö 22/† 0.92 50000 - ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

21
²ÖÖ²Öæ̧ üÖ¾Ö ÃÖ™ü¾ÖÖ•Öß Ø¿Ö¤êü ×Ö»ÖÓ ÖÖ ØÃÖ ÖÖÖôû ´ÖÖÓ Ö 20/† 0.64 50000

- ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

×¾Ö¿ÖêÂÖ  ‘Ö™ü ú µÖÖê•ÖÖÖ ÃÖÖ 2015-16  µÖÖ¤üß ¯ÖÓ.ÃÖ. ×Ö»ÖÓ ÖÖ



†. Îú. »ÖÖ³ÖÖ£µÖÖÕ“Öê ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ»Öæ úÖ  ÖÖÓ¾Ö •ÖÖŸÖ ÃÖ¾Öì ÖÓ.  Öê¡Ö ˆŸ¯Ö®Ö ›üß.†Ö¸ü. ›üß.  Îú´ÖÖÓ ú ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö/†¯ÖÖ¡Ö

×¾Ö¿ÖêÂÖ  ‘Ö™ü ú µÖÖê•ÖÖÖ ÃÖÖ 2015-16  µÖÖ¤üß ¯ÖÓ.ÃÖ. ×Ö»ÖÓ ÖÖ

22
ÃÖÖê̄ ÖÖÖ ³Öã•ÖÓ Ö  Ö¾ÖÖ¸êü ×Ö»ÖÓ ÖÖ ¾ÖÖÓ•Ö¸ü¾ÖÖ›üÖ ´ÖÖÓ Ö 102/ ÖÖ 0.79 50000

- ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

23
ÃÖÖ¬Öæ ÖÖ Öæ ÃÖÖêÖ¾Ö Öê ×Ö»ÖÓ ÖÖ  úÖ™êü•Ö¾Öôû ÖÖ ´ÖÖÓ Ö 85 0.86 50000

- ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

24
¤ü¢Öæ ¿ÖÖ´Ö¸üÖ¾Ö  úÖÓ²Öôêû ×Ö»ÖÓ ÖÖ  êú¤üÖ¸ü¯Öæ̧ ü ´ÖÆüÖ¸ü 86/†Ö 0.81 50000

- ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

25
†´Ö¸ü×¤ü¯Ö ¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ ²ÖÖÃÖÖê›êü ×Ö»ÖÓ ÖÖ  úêú¤üÖ¸ü¯Öæ̧ ü ´ÖÆüÖ¸ü 38/²Ö/1 0.81 50000

- ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

26
¿ÖêÂÖȩ̂ üÖ¾Ö ´ÖÖ¸üÖêŸÖß  úÖÓ²Öôêû ×Ö»ÖÓ ÖÖ ÆÓü¦üÖôû ´ÖÆüÖ¸ü 33/²Ö, 34/ ú 2.57 50000

- ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

27
 ÖÖêØ¾Ö¤ü ×Ö¾Öé¢Öß  úÖÓ²Öôêû ×Ö»ÖÓ ÖÖ ²ÖÃÖ¯Öæ̧ ü ´ÖÆüÖ¸ü 47/†Ö. 1.47 45000

- ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

28
´ÖÖ¬Ö¾Ö ¬ÖÖë›üß²ÖÖ  úÖÓ²Öôêû ×Ö»ÖÓ ÖÖ ÆÓü¦üÖôû ´ÖÆüÖ¸ü 6/† 0.55 50000

- ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

29
¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö ¸üÖ‘ÖÖê²ÖÖ  ÖÖµÖ ú¾ÖÖ›ü ×Ö»ÖÓ ÖÖ †Ó²Öã»Ö ÖÖ (´Öê.) ´ÖÆüÖ¸ü 151 0.65 48000

- ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

30
¯ÖÖÓ›æü¸Óü Ö  ú›üÖ•Öß  úÖÓ²Öôêû ×Ö»ÖÓ ÖÖ ²Öë›ü ÖÖ ´ÖÆüÖ¸ü 212 0.55 - 45

‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

31
 ÖÖê̄ ÖßÖÖ£Ö ¸üŸÖÖ•Öß Ø¿Ö¤êü ×Ö»ÖÓ ÖÖ ÆÓü¦üÖôû ´ÖÖÓ Ö 24/²Ö 1.64 50000 -

‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

32
×¾ÖÀ¾ÖÖÖ£Ö ¸üŸÖÖ•Öß Ø¿Ö¤êü ×Ö»ÖÓ ÖÖ ÆÓü¦üÖôû ´ÖÖÓ Ö 24/²Ö 1.61 5000 -

‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

33
 ÖÖîŸÖ´Ö ×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾Ö ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß ×Ö»ÖÓ ÖÖ ÃÖ¸ü¾Ö›üß ´ÖÆüÖ¸ü 163/²Ö 0.61 36000 -

‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

34
 ÖÖîŸÖ´Ö ¸üÖÖ²ÖÖ  úÖÓ²Öôêû ×Ö»ÖÓ ÖÖ  úÖ™êü•Ö¾Öôû ÖÖ ´ÖÆüÖ¸ü 27/†Ö 1.07 45000 -

‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

35
¾ÖÖ´ÖÖ ³Ö Ö¾ÖÖÖ ¯ÖÖ¡Öê ×Ö»ÖÓ ÖÖ †Ó²Öã»Ö ÖÖ (²Öã.) ´ÖÆüÖ¸ü 311/ Ö 0.96 50000 -

‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

36
ÃÖã̧ êü¿Ö ³Ö Ö¾ÖÖÖ ¯ÖÖ¡Öê ×Ö»ÖÓ ÖÖ †Ó²Öã»Ö ÖÖ (²Öã.) ´ÖÆüÖ¸ü 305/ Ö 3.15 50000 -

‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

37
²ÖÖ²Öã ‹ úÖÖ£Ö ¯ÖÖ¡Öê ×Ö»ÖÓ ÖÖ  êú¤üÖ¸ü¯Öæ̧ ü ´ÖÆüÖ¸ü 21/²Ö 0.42 50000 -

‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

38
¬ÖÖë›üß¸üÖ´Ö ÆüÖ Ö´ÖÓŸÖ •Ö ÖŸÖÖ¯Ö ×Ö»ÖÓ ÖÖ ÆüÖ»ÖÃÖß (ŸÖã.) ´ÖÆüÖ¸ü 452 1.00 45000 -

‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

39
†¿ÖÖê ú ÆãüÃÖêÖß •Ö ÖŸÖÖ¯Ö ×Ö»ÖÓ ÖÖ ÆüÖ»ÖÃÖß (ŸÖã.) ´ÖÆüÖ¸ü 452 1.00 50000 -

‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

सद य             
                  
                  

अ य             
                 
                 

सद य सिचव                
                           
                           

सद य                  
                       
                       

सद य                  
                       
                       

सद य           
                
                

सद य                 
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अ ं लाभा याचे नांव गावाचे नांव जात सव नंबर े उ प न
दार ये 
रेषा 
ं माक

बाब पा शेरा

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११
१ िशवाजी रामा िसरसाठे नायगाव महार २४०/४२ ०.९७ ४५००० - इतर बाब पा
२ सजंय बाबरूाव माने देवं ा महार २०६ ०.६२ ४५००० - न वन वहर पा
३ िभमराव िचमाजी गायकवाड नायगाव मांग १४७/१ १.६२ ४५००० - इतर बाब पा
४ काशीराम िचमाजी गायकवाड नायगाव मांग १४०/१८ १.६२ ४५००० १० इतर बाब पा
५ कच  ल मण कांबळे देवं ा महार २२०-२१७-२१६ ०.५६ ४५००० - न वन वहर पा
६ गो वदं शकंर वाघमारे लातरूरोड चांभार २३६ १.७९ ४०००० - इतर बाब पा
७ अकूंश सखाराम कांबळे बेलगाव चांभार ९१ १.१५ ५०००० - न वन वहर पा
८ दैवशाला सोपान वाघमारे बेलगाव महार ६८ ०.५५ - ७१ इतर बाब पा
९ मारोती यानोबा आचाय बेलगाव महार ६० ०.८ ४५००० ३८ न वन वहर पा
१० शेषेराव नारायण वाघमारे नायगाव चांभार १४०/५१ १.२२ ४८००० - इतर बाब पा
११ अजंनाबाई गणपती दवेु कबनसांगवी मांग ४९३ १.५६ ४५००० - इतर बाब पा
१२ समखुराव िचमाजी गायकवाड नायगाव मांग १४०-१६ १.६२ ४५००० - इतर बाब पा
१३ ल मीबाई हाद मोतीवार बोथी मांग २८०-५ १.१ ४५००० - इतर बाब पा
१४ मधूकर लवगा माने महाळं ा महार १४५ १.१२ ४५००० - इतर बाब पा
१५ राहूल ब वुान माने महाळं ा महार ११५ १.५१ ४५००० - इतर बाब पा
१६ वपीन ब वुान माने महाळं ा महार ३३ 0.40 ४५००० - इतर बाब पा
१७ व णुदास वठल माने महाळं ा महार १५२ 0.70 ४०००० - इतर बाब पा
१८ अबंादास वठल माने महाळं ा महार १५२ 0.70 ४०००० - इतर बाब पा
१९ रामा दादाराव मोगले नायगाव मांग १४०-११ २.४३ ४५००० - इतर बाब पा
२० वठठल राजाराम साळंूके कबनसांगवी चांभार १७२ ०.४५ ५०००० . इतर बाब पा
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पंचायत सिमती , चाकूर
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अनुसुचीत जाती उपयोजना सन २०१५-१६ ा  तावाची याद                पंचायत सिमती लातूर

अ. . शेतक  यांचे नाव गाव तालकुा स ह . े जात उ प न ड .आर.ड
.ए

बाब पा  / 
आपा

शेरा

१ ी. राजकुमार िनवतृी 
बनसोडे

गगंापरू लातरू ५४ ०.६ महार - ८९६ इतर बाब

२ िनवतृी ावण सरवदे हरंगळु बू लातरू ५१३ ०.४ महार ५० - इतर बाब
३ नारायन पढंर  कांबळे हरंगळु बू लातरू ५४ १.६१ महार ५० - इतर बाब
४ कावेर बाई भानदुास कांबळे हरंगळु बू लातरू ५५८/२ १.५४ महार ५० - इतर बाब
५ माहादेव मा णक वाघमारे हरंगळु बू लातरू ४४५ ०.३९ चांभार - ५८ इतर बाब

६ रमाबाई शेट राम सरवदे हरंगळु बू लातरू ५१३ ०.४ महार ५०००० - इतर बाब

७ ीपती तकुाराम कांबळे उमरगा बोर लातरू १३४ ०.८१ मांग - ८२ इतर बाब

८ हणमतं सतंराम कांबळे उमरगा बोर लातरू १३४ ०.१७ मांग ४०००० - इतर बाब

९ भाकर ल मण टकाळे उमरगा बोर लातरू १४५ ०.४ महार - ५१ इतर बाब

१० िगरज पा आनेबा िमरकले बोर लातरू २१ १.३२ चांभार - ४८ इतर बाब
११ वजय कसन घाडगे बोडका लातरू ७ १ महार - ३० इतर बाब
१२ सनैाजी ल मण घाडगे बोडका लातरू १०८ ०.३८ महार ४५००० - इतर बाब
१३ हाद ल मण घाडगे बोडका लातरू १०८ ०.३८ - ४५००० - इतर बाब
१४ वसतं आमतृराव गायकवाड मिुशराबाद लातरू ५७ १.७७ महार ५०००० - इतर बाब

१५ भजुंग व ठल गायकवाड मांजर लातरू १३३ ०.२७ महार - ३५ इतर बाब
१६ बालाजी कोड ंराम गौतम खंडापरु लातरू ६३ ०.४ मांग ४०००० - इतर बाब

१७ बाप ूता याबा साबळे गुफंावाड लातरू २५/३५ ०.६३ चांभार ५०००० - इतर बाब
१८ आिनल सोमा कासार वाड  गाघोली लातरू १७३ १.८५ मांग - ३३ इतर बाब

पचंायत सिमती  - लातरू



अनुसुचीत जाती उपयोजना सन २०१५-१६ ा  तावाची याद                पंचायत सिमती लातूर
पचंायत सिमती  - लातरू

१९ सधुाकर न हू देडे िनवळ लातरू ३९६/३९७ १.०३ मांग ५०००० - न वन वह र रा. बोरगा (ब)ू 
ता ज. लातरू

२० भगवान सळुशीराम ढवारे एकुरगा लातरू ३९६ ०.८१ महार ५०००० - इतर बाब

२१ रमेश ीमतं लामतरेु रायवाड लातरू ५४ ०.४ महार ४५००० - इतर बाब
२२ सरेुश भ ुगायकवाड हारंगळु बू लातरू ६०१ ०.३७ महार ५०००० - इतर बाब
२३ गो वदं बळ राम देडे माटेफळ लातरू ३१९ १ मांग - ४५ इतर बाब
२४ पाबाई ानोबा ओ हळ माटेफळ लातरू १२४ ०.७२ महार - ९१ इतर बाब
२५ ानोबा तकुाराम कांबळे उमरगा बोर लातरू १३४ ०.१७ मांग - ४५ इतर बाब

२६ अश ् ◌वनकुमार बाबरुाव 
बनसोडै

साखरा लातरू ६५ १ महार - ३४ इतर बाब

२७ िशवाजी पढंर  आवरक सारसा लातरू २० १.६१ महार - २८ इतर बाब
२८ मा ती सोपान मगर गफुांवाड लातरू ९१ ०.८६ मांग - ४३ इतर बाब
२९ बाबरुाव सतंराम कांबळे सावरगाव लातरू १८२ ०.८६ महार ५०००० - इतर बाब
३० खंडु बाबरूाव घाडगे वांजरखेडा लातरू २८० ०.६२ महार - २० इतर बाब
३१ महादेव वइ ्ठल गायकवाड िनवळ लातरू ३२२ ०.५६ महार ४५००० - इतर बाब

३२ अजुन ीरंग म के बाभळगाव लातरू ३०४ १ मांग - २७ इतर बाब
३३ कंुडलीक पांडूरंग कांबळे सावरगाव लातरू १२०/१२१ ०.७ महार - २७ इतर बाब

३४ देवीदास व नाथ कांबळे धानोर लातरू २१/३७ ०.८४ चांभार ५०००० - इतर बाब
३५ वमलबाई वसतं गायकवाड धानोर लातरू १७६ ०.६ महार ५०००० - इतर बाब सावरगाव िशवार

३६ िभमा सपंत आदमाने भोयर लातरू ३५ १.८५ महार ५०००० - न वन वह र

३७ गणपी तकुाराम कांबळे उमरगा बोर लातरू १३४ ०.१७ मांग ४६००० - इतर बाब



अनुसुचीत जाती उपयोजना सन २०१५-१६ ा  तावाची याद                पंचायत सिमती लातूर
पचंायत सिमती  - लातरू

३८ बालाजी ल मण घाडगे बोडका लातरू १०८ ०.३८ महार ४५००० - इतर बाब

३९ िभमराव ावण सरवदे हरंगळु बू लातरू ५१३ ०.४ महार ५०००० - इतर बाब

४० बळ  बाब ूवाघमारे हरंगळु खुद लातरू २२९ ०.८४ चांभार ४०००० ११४ इतर बाब
४१ महादेव रंगनाथ म के वांजर खेडा लातरू ३८ ०.२२ मांग २०००० - इतर बाब
४२ बनसोडे दगडू एकनाथ अकंोली लातरू ४६ ०.७ महार ५०००० ० इतर बाब
४३ बनसोडे पांडुरंग एकनाथ अकंोली लातरू ४६ ०.६२ महार ५०००० ० इतर बाब
४४ कांबळे हाद िनवतृी अकंोली लातरू ५६ ०.४१ महार ५०००० ० इतर बाब
४५ बनसोडे ह रबा एकनाथ अकंोली लातरू ४६ ०.४९ महार ५०००० ० इतर बाब
४६ ध ड राम एकनाथ बनसोडे अकंोली लातरू ४६ ०.६ महार ५०००० ० इतर बाब
४७ शहाजी सावळा साबळे एकुरगा लातरू ४०८ ०.८३ महार ५०००० ० इतर बाब
४८ िसधंुबाई वामन सरवदे भोसा लातरू १३७ १.१ महार ० २ इतर बाब मयत वारसासाठ
४९ राजकुमार भा कर कांबळे धनेगाव लातरू ४७ ०.२ महार ० ४७ इतर बाब
५० भागवत सयुभान औटे बोरगांव (ब.ु) लातरू ३७६ १.७२ महार ० १५३ इतर बाब
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अ. . शेतक  यांचे नाव तालकु गाव सव नबंर े जात उ प न २००२-०७ बाब पा  / अपा

१ अजुन शकंर बु र रेणापरू कंुभार १३ 0.44 महार ५०००० - इतर बाब पा
२ पांडूरंग गणपती सरुवसे रेणापरू रामवाड  खरोळा ३७ 0.63 मांग ५०००० ४९ इतर बाब पा
३ नामदेव गणपती सरुवसे रेणापरू रामवाड  खरोळा ३७ 0.64 मांग ५०००० - इतर बाब पा
४ अशोक िशवाजी सरुवसे रेणापरू रामवाड  खरोळा ४२ 1.00 मांग ५०००० - इतर बाब पा
५ गणपती नारायण भोसले रेणापरू सेल ु(खु) १११ 0.62 महार - ५० इतर बाब पा
६ बाल ुतळुशीराम कांबळे रेणापरू कारेपरू ६०२ 1.33 महार ४०००० - इतर बाब पा
७ सिुनल िनवृ ी साळवे रेणापरू कारेपरू २२८ 0.30 महार ४५००० - इतर बाब पा
८ सभुाष नरहर  कांबळे रेणापरू मोटेगांव २८/१ 0.34 चांभार ५०००० - इतर बाब पा
९ एकनाथ ध ड राम साळंुके रेणापरू गरसळु १९ 0.90 चांभार ४०००० ९७ इतर बाब पा

१० नागोराव मा ती वाघमारे रेणापरू (जेवळ  ता. लातरू)
इंदरठाणा

१०२/१ 0.81 चांभार ४०००० - इतर बाब पा

११ वायदंडे व नाथ िलबंाजी रेणापरू त ापरु १३५ 0.61 मांग - ५ इतर बाब पा
१२ दगडू कृ णा कांबळे रेणापरू वांगदर ३०८ 0.66 महार ४५००० - इतर बाब पा
१३ नारायण कािशनाथ कसबे रेणापरू मोटेगांव ७७ 1.28 मांग ४५००० - इतर बाब पा
१४ राज  भ ूतोकटे रेणापरू रामवाड  खरोळा ४६ 1.11 मांग ५०००० - इतर बाब पा
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अनुसुिचत जाती उपयोजना सन २०१५-१६ िनवड याद  दसुर
पंचायत सिमती, रेणापूर
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अ. . नाव गाव उ प न
जात 
वग

शास कय 
सेवेत 

नस याचे 
माण प

७/१२ 
आठ. अ.

गट .
सामाईक 

े

न वन 
व हर/  
इतरबाब

पा

१ सोनकांबळे कमलबाई माधवराव मािळ ह परगा ड.आर. ड.ए महार आहे आहे ७४२ 0.28 इतर बाब पा
२ गोरेवार रो हदास मा णक मािळ ह परगा 45,000 मांग आहे आहे ७१८ 1.69 इतर बाब पा
३ कांबळे गणुवतं बाबाराव ड गरगाव 40,000 महार आहे आहे Jan07- 1.00 इतर बाब पा
४ कांबळे ीरंग भजुंग मगं ळ 40,000 महार आहे आहे ३२/२/१ 1.08 इतर बाब पा
५ कोकाटे ल मीबाई गणपती घ नसी 4,200 महार आहे आहे २२१ 1.81 इतर बाब पा
६ िशदें पराजी िशवराम कोनाळ  ड . ड.आर. ड.ए महार आहे आहे ११८ 2.00 इतर बाब पा
७ सोनकांबळे सारजाबई यशवतं मािळ ह परगा 40,000 महार आहे आहे ४८९ 0.99 इतर बाब पा
८ गायकवाड बालाजी सभुाष उमरदरा ड.आर. ड.ए मांग आहे आहे १०० 1.18 इतर बाब पा
९ कांबळे माधव िशवाजी केकमिसदंगी ड.आर. ड.ए मांग आहे आहे ९६ 1.00 इतर बाब पा
१० गवळे यकंटराव माधवराव जळकोट ५०००० महार आहे आहे २०९ 0.89 इतर बाब पा
११ िशदें हौसाजी मरे पा कोनाळ  ड . ड.आर. ड.ए महार आहे आहे ५२ 1.57 इतर बाब पा
१२ गायकवाड गोपाळ भजुंग िचंचोली ड.आर. ड.ए महार आहे आहे ३८/३ 2.08 इतर बाब पा
१३ गवळे उषा क डबा पाटोदा बु ३५००० महार आहे आहे ३३५ 0.23 इतर बाब पा
१४ भालेराव तकुाराम माधव कोळनरु ४५००० महार आहे आहे ३५७ 0.27 इतर बाब पा
१५ नामवाड सभंाजी गो वदं हाळदवाढोणा ४५००० मांग आहे आहे ४८ 1.61 इतर बाब पा
१६ कांबळे मजंुळाबाई दगांबर केकतिसदंगी ५०००० मांग आहे आहे ३१९ 0.69 इतर बाब पा
१७ वराळे कोयाळ पुडंिलक हावरगा ४०००० मांग आहे आहे १६ 0.66 इतर बाब पा
१८ लोहकरे खंडु सटवाजी चेरा ४०००० चांभार आहे आहे Jan06- 1.11 इतर बाब पा
१९ लोहकरे भरत सटवाजी चेरा 40,000 चांभार आहे आहे ६ 1.11 इतर बाब पा
२० वाघमारे दगांबर क डबा चेरा ५०००० चांभार आहे आहे ३११ 0.80 इतर बाब पा
२१ घ गडे द ा य यानोबा घ नसी ४२००० मांग आहे आहे १२२ 2.02 इतर बाब पा
२२ घाडके बालाजी यानोबा ग हाण ४८००० मांग आहे आहे ३९/१२ 4.86 इतर बाब पा
२३ मोरे माधव पांडुरंग होकणा ड.आर. ड.ए मांग आहे आहे १५६ 0.20 इतर बाब पा
२४ गायकवाड ल मण ध डबा ग हाण ४०००० महार आहे आहे ३९ 4.85 इतर बाब पा
२५ गवळे रमेश ध डबा पाटोदा बु ३८००० महार आहे आहे २९९ 0.65 इतर बाब पा
२६ वाघमारे उ म एकनाथ िशवाजी ५०००० महार आहे आहे ५५४ 0.60 इतर बाब पा
२७ कांबळे गौतम माधव ड गरगाव ४०००० महार आहे आहे ३१/२ 1.00 इतर बाब पा

अनुसुिचत जाती /जमाती/उपयोजना ( व.घ.यो.)सन -२०१५-१६ मधील  लाभा याचे तावाची दसुर  याद
पंचायत सिमती जळकोट
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अनुसुिचत जाती /जमाती/उपयोजना ( व.घ.यो.)सन -२०१५-१६ मधील  लाभा याचे तावाची दसुर  याद
पंचायत सिमती जळकोट

२८ कांबळे मनोज व नाथ पाटोदा बु ३८००० महार आहे आहे ३०८ 0.62 इतर बाब पा
२९ सयुवशंी राज  गणपती रावणकोळा ४०००० महार आहे आहे १०९ 1.00 इतर बाब पा
३० गवळे िशवाजी मोहन पाटोदा बु ३८००० महार आहे आहे २८६ 0.27 इतर बाब पा

३१ िशदें ारकोबा महादु को.ड गर ४०००० महार आहे आहे ५३ 2.00 इतर बाब पा

३२ गायकवाड म हं  ावण जळकोट ४०००० महार आहे आहे ११३६ 1.84 इतर बाब पा
३३ सवारे राजकुमार नागोराव ित का ड.आर. ड.ए महार आहे आहे ३५२ 3.00 इतर बाब पा
३४ गवळे सरेुश ध डबा पाटोदा बु ४०००० महार आहे आहे ३३० 2.03 इतर बाब पा
३५ नामवाड क डबा सखाराम पाटोदा बु ४०००० मांग आहे आहे ७७ 0.23 इतर बाब पा
३६ बालाजी ध डबा गायकवाड सु लाळ ड.आर. ड.ए महार आहे आहे ४२० 0.61 इतर बाब पा

३७ सोनकांबळे ह रबा गणपती मािळ ह परगा ४५००० महार आहे आहे ६२३ 0.78 इतर बाब पा
३८ द ा म रबा कांबळे मािळ ह परगा ड.आर. ड.ए महार आहे आहे ५१४ 0.51 इतर बाब पा
३९ िसताराम सभंाजी कांबळे केकतिसदंगी ५०००० मांग आहे आहे ९५ 0.97 इतर बाब पा
४० सोनकांबळे अ नाराव वठठल मािळ ह परगा ४०००० महार आहे आहे ६२८ 1.07 इतर बाब पा
४१ सोनकांबळे दादाराव वठठल मािळ ह परगा ४०००० महार आहे आहे ६२६ 0.80 इतर बाब पा
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अ. . लाभा याचे नाव गावाचे नांव जात बाब र हवाशी गट नं. े ् उ प न . अप य 
शा.से. 

शेरा.

१ द ु अमतृा वाघमारे वांगजी महार इतर बाब आहे ४६ ०.८१ ० ८४ आहे पा
२ द ु यादव मोरे बरवली महार इतर बाब आहे ३०५ २.०२ ५०००० आहे पा
३ कंुडिलक सतंराम कसबे कोरंगळा मांग इतर बाब आहे २५७ १.१९ ५०००० आहे पा
४ कािशनाथ गेणा कांबळे िचंचोली (का.) महार इतर बाब आहे २७३ १.३२ ५०००० आहे पा
५ गोरख गुडंा आयवळे आिशव महार इतर बाब आहे १७३/४ 2.00 ५०००० आहे पा
६ अिभम य ुबाबरुाव कांबळे बेलकंूड महार इतर बाब आहे २५ ०.४६ ० १२७ आहे पा
७ सजंय नवनाथच हाण बरवली चांभार इतर बाब आहे ३४७ १.९४ ५०००० आहे पा
८ िसताराम बाप ुकांबळे याकतपरू महार इतर बाब आहे १२७ १.२८ ० ११९ आहे पा
९ जािलदंर सावळा कांबळे आिशव महार इतर बाब आहे २५५/ ◌ 0.40 ५०००० आहे पा
१० दादाराव गुडंा आयवळे आिशव महार इतर बाब आहे १७३/४ २.०६ ५०००० आहे पा
११ गोरोबा नागा िशदें िचंचोली (का) मांग इतर बाब आहे २७० ०.६१ ५०००० आहे पा
१२ सधुाकर नागा िशदें िचंचोली (का) मांग इतर बाब आहे २७० ०.६१ ५०००० आहे पा
१३ व ठल कािशनाथ कांबळे िचंचोली (का.) महार इतर बाब आहे २७३ 1.32 ५०००० आहे पा
१४ नामदेव अजून म के िचंचोली (का.) महार इतर बाब आहे २१८ ०.८२ ५०००० आहे पा
१५ ल मण अजून म के िचंचोली (का.) महार इतर बाब आहे २७८ १.२३ ५०००० आहे पा
१६ रमाबाई वलास कांबळे िचंचोली (का.) महार इतर बाब आहे २७३ 1.50 ५०००० आहे पा
१७ र वं  रामचं  थोरात उंबडगा (ब.ु) महार इतर बाब आहे ३० ०.८१ ० ७९ आहे पा
१८ पनुम रामराव थोरात उंबडगा (ब.ु) महार इतर बाब आहे ८४ १.६५ ५०००० आहे पा
१९ सोजरबाई भ ुवाघमारे बरवली चांभार इतर बाब आहे ३९३ १.३२ ० ७८ आहे पा
२० मनैाबाई नागनाथ च हाण बरवली चांभार इतर बाब आहे २० ०.६२ ५०००० आहे पा
२१ ानोबा द ु सरुवसे ग चांभार न वन  वह र आहे १३६ १.११ ५०००० आहे पा
२२ शकंर हाणमतं यादव लोदगा चांभार न वन  वह र आहे १९८ ०.४१ ० ८० आहे पा
२३ भगवान शकंर रसाळ बरवली मांग इतर बाब आहे ३४४ ०.७ ५०००० आहे पा
२४ वा मीक कसन रण दवे बरवली मांग इतर बाब आहे ३५२ ०.५ ५०००० आहे पा
२५ महादेव क ड बा िसतापे दापेगाव महार न वन  वह र आहे १६० ०.५ ५०००० आहे पा

पंचायत सिमती ,औसा. वशेष घटक योजना स न.२०१५-१६ पा  लाभाथ   याद   २ र .



अ. . लाभा याचे नाव गावाचे नांव जात बाब र हवाशी गट नं. े ् उ प न . अप य 
शा.से. 

शेरा.

पंचायत सिमती ,औसा. वशेष घटक योजना स न.२०१५-१६ पा  लाभाथ   याद   २ र .

२६ द ा िस ाम कांबळे बरवली चांभार इतर बाब आहे २०, २३ 0.63 ४५००० आहे पा
२७ गोपाळ कसन च हाण बरवली चांभार इतर बाब आहे २० ०.४५ ५०००० आहे पा
२८ अजंना सु ीव कलाकार बरवली चांभार इतर बाब आहे ३६६ २.०२ ५०००० आहे पा
२९ इंदबुाई वजय गजुरे बरवली चांभार इतर बाब आहे ८२ ०.५२ ५०००० आहे पा
३० भागवत ल मण बनसोडे भादा चांभार न वन  वह र आहे २०५/ई १.१३ ५०००० आहे पा
३१ िनतीश दासराव वाघमारे उंबडगा (ब.ु) महार न वन  वह र आहे ९२ 1.01 ५०००० आहे पा
३२ सं जवनी जवन कावळे तुगंी महार न वन  वह र आहे ३३० ०.८ ५०००० आहे पा
३३ जयाबाई महादेव कांबळे बोरफळ महार न वन  वह र आहे ६०३ ०.५ ५०००० आहे पा
३४ भानदुास मा ती मांजरे बोरफळ महार न वन  वह र आहे १०३, १०६ 0.72 ५०००० आहे पा
३५ मा ती व भंर कांबळे माळंु ा महार न वन  वह र आहे ५१० ०.६ ५०००० आहे पा
३६ ोपद बाई रानबा कांबळे लखनगाव महार न वन  वह र आहे १९५, १९९ १.५५ ५०००० आहे पा
३७ िभमा िलबंा उबाळे भादा महार न वन  वह र आहे १६० 0.81 ५०००० आहे पा
३८ पेश राघ ुम के माळंु ा महार न वन  वह र आहे १०६ ०.५ ५०००० आहे पा
३९ समाधान िभमा उबाळे भादा महार न वन  वह र आहे १९९ ०.६ ५०००० आहे पा
४० राजु मा णक गायकवाड भादा महार न वन  वह र आहे १५४ २.२ ५०००० आहे पा
४१ सजाबाई व भंर कांबळे माळंु ा महार न वन  वह र आहे ५१० ०.७ ५०००० आहे पा
४२ वकास शाहुराज सरुवसे भादा महार न वन  वह र आहे १३० ०.५ ५०००० आहे पा
४३ योती नागनाथ कावळे तुगंी महार न वन  वह र आहे ३२९ ०.५ ५०००० आहे पा
४४ हरकनाबाई व णु कावळे तुगंी महार न वन  वह र आहे ३०१, ३२३ १.६ ५०००० आहे पा
४५ अिंतका मोहन कावळे तुगंी महार न वन  वह र आहे ३५९ ०.५ ५०००० आहे पा
४६ कशन जंगल ुआलटे तुगंी महार न वन  वह र आहे ५३० ०.५ ५०००० आहे पा
४७ ितक धनराज कांबळे स रधरवाड महार न वन  वह र आहे ३५ ०.५१ ५०००० आहे पा
४८ अिभ जत पढंर नाथ वाडेकर स रधरवाड महार न वन  वह र आहे ९१/१९/अ 3.79 ० ३२ आहे पा
४९ तातेबा म हार  भडंारे बोरगाव न.ं चांभार न वन  वह र आहे ८५/८३/अ १.३९ ५०००० आहे पा
५० झुंपाबाई जंगल ुआलटे तुगंी महार इतर बाब आहे ५३० ०.५ ५०००० आहे पा
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शेरा.

पंचायत सिमती ,औसा. वशेष घटक योजना स न.२०१५-१६ पा  लाभाथ   याद   २ र .

५१ नारायण व भंर च हाण बरवली चांभार न वन  वह र आहे ३१७ १.१९ ५०००० आहे पा
५२ आकाश अिभम य ुिशदें िशवणी लख मांग न वन  वह र आहे ७२ १ ५०००० ० आहे पा
५३ दगडु नरिसगं  जोगदंड बधुडा महार न वन  वह र आहे ० ० ५०००० ० आहे पा
५४ लोखंडे बिळ मेसा ऐरंड महार इतर बाब आहे ८२ ०.५१ ० ६२ आहे पा
५५ ब वुान नारायण शेवाळे ऐलोर चांभार इतर बाब आहे 231,236 १.६९ ५०००० ० आहे पा
५६ पवन िशवराज कांबळे बेलकंूड महार इतर बाब आहे ८६ ०.४ ० १४१ आहे पा
५७ महादेव व नाथ िशदें गबुाळ मांग इतर बाब आहे ४८/ब २.३ ५०००० ० आहे पा
५८ राज  भगवान वाघमारे हासलगण महार इतर बाब आहे १८६ १ ५०००० ० आहे पा
५९ द ा यकंट कांबळे सेलु महार इतर बाब आह ३८७ १.२ ० शेतकर  आ मह या कुटंूबातली
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अ ं लाभा याचे नांव गावाचे नांव जात सव नंबर े उ प न
दार ये 
रेषा 
ं माक

बाब पा शेरा

१ कमळाबाई मारोती कांबळे येणक महार 79/1 1.75 ३५००० ९२ इ.बाब पा
२ मगंलबाई साधु कवडेकर उमरगा (म.) मांग 9 0.82 ४०००० ७ इ.बाब पा
३ गोरख हणमतं कवडेकर उमरगा (म.) मांग 88 0.59 ४०००० - इ.बाब पा
४ गड कर गणपती पुडंा देवळूवाड मांग 2 0.40 ५०००० - इ.बाब पा
५ कांबळे उ म बापनुा मांजर महार 16/1. 1.01 नाह ३० इ.बाब पा
६ गायकवाड राम म णा क लरू मांग 46/8 1.01 नाह ३७ इ.बाब पा
७ भानदुास क ड बा कांबळे दावणगाव महार 7/1,7/2 १.२९ ५०००० - इ.बाब पा
८ सयुवशंी मनोहर गणपती कोदळ मांग 243 4.63 ४०००० - इ.बाब पा
९ भानदुास ध ड बा कांबळे चांदेगाव महार 98 0.66 ३५००० - इ.बाब पा
१० तलवारे ल मीबाई माधव कुमठा (खु.) नवबौ द 278 1.63 ४०००० - इ.बाब पा
११ दलीप पांडूरंग बलांडे नळगीर महार 10/16,10/22,10/27 0.89 ४०००० १०२ इ.बाब पा
१२ सकुुमारबाई वर पा िमरगे देवजन मांग 16/1. 1.23 ४५००० ७९ इ.बाब पा
१३ गायकवाड रावसाहेब साधू हेर महार 20/3. 1.26 ५०००० १९० इ.बाब पा
१४ ध ड बा ई माईल कांबळे तादलापरू महार 52 १.८ ४०००० - इ.बाब पा
१५ शोभाबाई सं ाम सयुवशंी देवळूवाड मांग 344 0.47 ५०००० - इ.बाब पा
१६ सोनवने रमेश कशनराव शे हाळ महार 342 0.44 ४०००० ९९ इ.बाब पा
१७ दादाराव नामदेव गायकवाड ध ड ह परगा मांग 106 1.24 नाह २ इ.बाब पा
१८ ावण यानोबा गायकवाड ध ड ह परगा मांग 179 0.61 नाह १० इ.बाब पा
१९ पढंर  ग डबा कांबळे नागलगाव मांग 199 3.23 ४०००० - इ.बाब पा
२० कांबळे राधाबाई िसताराम लोहारा महार 474 0.69 ४०००० - इ.बाब पा
२१ कांबळे सभुाष मारोती लोहारा महार 351 १.२१ ३५००० - इ.बाब पा
२२ सजंीव यादवराव वाघमारे शेकापरू मांग 184 0.81 ३५००० - इ.बाब पा
२३ जगताप वजैयता पुडंलीक देवजन मांग १८/२(धोतरवाड ) 1.08 ४५००० २१७ इ.बाब पा

सन २०१५-१६ अनुसूिचत जाती उपयोजना अंतगत ा  पा  तावाची याद  दश वणारे प
कृ ष वभाग पंचायत सिमती , उदगीर.



अ ं लाभा याचे नांव गावाचे नांव जात सव नंबर े उ प न
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सन २०१५-१६ अनुसूिचत जाती उपयोजना अंतगत ा  पा  तावाची याद  दश वणारे प
कृ ष वभाग पंचायत सिमती , उदगीर.

२४ कांबळे सजंीवकुमार रामराव लोहारा बौ द 485 0.55 ३५००० - इ.बाब पा
२५ भानदुास सभंाजी कांबळे शेकापरू मांग 197 0.85 ४०००० ३५ इ.बाब पा
२६ ीमती ल मीबाई मा णकराव कांबळेतादलापरू महार 46 1.01 ४०००० २५ इ.बाब पा
२७ सयुवशंी नामदेव केरबा हेर मांग 85/1/4 0.27 नाह २५९ इ.बाब पा
२८ कांबळे वठठल नारायण शेकापरू मांग 172,195 १.५८ ३५००० - इ.बाब पा
२९ गायकवाड रामराव िस ाम गगंापरू मांग 56 1.74 नाह २३ इ.बाब पा
३० कांबळे पांडूरंग नारायण शेकापरू मांग 172,195 1.58 ४०००० - इ.बाब पा
३१ दगबंर नरबा सोमवशंी िनडेबन महार ९७/ब,१२१ 0.25 ४०००० ६६ इ.बाब पा
३२ ीरंग वठठल वाघमारे िनडेबन महार 121 1.31 ४०००० - इ.बाब पा
३३ बलांडे रमेश चंदर गडुसरु महार 62 1.00 ४०००० २५ इ.बाब पा
३४ गणपत तळुिशराम कांबळे नागलगाव मांग 246 2.00 ४०००० - इ.बाब पा
३५ होनमाने चंदर महादू धडकनाळ होलर 12/2. ०.८३ ५०००० - इ.बाब पा
३६ िशवाजी बापनूा कांबळे मांजर महार 16/1. 1.01 ४०००० - इ.बाब पा
३७ तेजपाल वठठल कांबळे मांजर महार 16/1. १.०१ ४०००० - इ.बाब पा
३८ मारोती सभंाजी िशदें मांजर मांग 16/4. 1.01 ५०००० - इ.बाब पा
३९ िशवाजी क डबा िशदें मांजर मांग 16/4. 1.01 ४०००० - इ.बाब पा
४० कांबळे िभमराव साधुराम करडखेल महार 167 1.09 नाह २२४ इ.बाब पा
४१ कांबळे गोरख नवनाथ बनशेळक महार 98/2. 0.42 नाह २ इ.बाब पा
४२ मानकरे ीमतं पांडुरंग बनशेळक महार 74/3. 0.54 नाह ७० इ.बाब पा
४३ सतुार पांडूरंग गा वदं बनशेळक मांग 72/1. 0.75 ४५००० - इ.बाब पा
४४ तलवाडे भ ुमारोती बनशेळक महार 91/4. 1.00 ४५००० - इ.बाब पा
४५ बनशेळक कर मरुहर  म हार बनशेळक महार 75 0.40 ४५००० - इ.बाब पा
४६ कामाजी गणपती कांबळे बनशेळक मांग 68 0.90 ४५००० - न वन व हर पा
४७ भरेु सयुकांत शकंर अरसनाळ मांग ४५/१/२ 1.00 ४०००० - इ.बाब पा
४८ भोसले म छं  हैबती कुमदाळ (हेर) महार 13 0.86 - ११ इ.बाब पा
४९ सोनकांबळे सदुाम नामा त डार मांग २०९/१ 0.12 - १९० इ.बाब पा
५० श ुघन रामराव गायकवाड क लरु मांग 2/4. 0.80 ४८००० - इ.बाब पा
५१ गगंाधर वठठल गायकवाड क लरु मांग 46/13 0.50 ३५००० नाह इ.बाब पा
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सन २०१५-१६ अनुसूिचत जाती उपयोजना अंतगत ा  पा  तावाची याद  दश वणारे प
कृ ष वभाग पंचायत सिमती , उदगीर.

५२ गो वदं एकनाथ सयुवशंी देऊळवाड महार 283 1.44 ५०००० - इ.बाब पा
५३ सतुार सतंोष सं ाम बनशेळक महार 108,109 2.00 ४०००० - इ.बाब पा

सद य           अ य             सद य सिचव                सद य               सद य                सद य              सद य            



अ. . लाभा याचे नांव गाव जात बाब र हवाशी गट नं. े ् उ प न . अप य 
शा.से. ठराव

शेरा.

१ अमोल अशोक कांबळे टाकळ महार इतर बाब आहे १२९/१ 0.45 ४५००० १०४ आहे पा
२ शरद दगबंर कांबळे दवण ह परगा महार इतर बाब आहे १४५/२ 0.81 ४५००० आहे पा
३ नामदेव माधवराव कांबळे देवणी (खु.) मांग इतर बाब आहे ४३/२ 1.70 ४५००० आहे पा
४ मीणबाई नरिसगं कांबळे इं ाळ महार इतर बाब आहे २०३ 0.80 ५०००० आहे पा
५ आनदं नरिसगंराव कांबळे इं ाळ महार इतर बाब आहे २०३, २०४ 1.15 ५०००० आहे पा
६ धनराज नरिसगंराव कांबळे इं ाळ महार इतर बाब आहे २०३ 1.14 ५०००० आहे पा
७ गायकवाड ल मण बाबरुाव दरेवाड मांग इतर बाब आहे १०१/४ 0.56 ४५००० आहे पा
८ ध ड बा बळ राम गायकवाड वलांड मांग इतर बाब आहे ९२/१ 1.00 ४५००० आहे पा
९ गायकवाड बालाजी गगंाधर वलांड महार इतर बाब आहे - 0.00 ४५००० १८४ आहे पा
१० वठल सटवा सयुवशंी दवण ह परगा मांग इतर बाब आहे ५१/१ 0.83 ५०००० आहे पा
११ िभमराव माधव कांबळे दवण ह परगा महार इतर बाब आहे ६२/२ 0.40 ० ८८ आहे पा
१२ गो वदं नरिसगं सयुवशंी दवण ह परगा मांग इतर बाब आहे ४४/३ 0.88 ० १०८ आहे पा
१३ भागवत पांडुरंग कांबळे वलांड मांग इतर बाब आहे १४६/४ 1.08 ४५००० २२९ आहे पा
१४ वलास जयवतं गायकवाड दवण ह परगा महार इतर बाब आहे ४३/१ 1.65 ४५००० १३० आहे पा
१५ सं ाम ल मण सयुवशंी दवण ह परगा मांग इतर बाब आहे Jan05- 1.00 ५०००० आहे पा
१६ व भंर शामराव गायकवाड बोळेगाव महार इतर बाब आहे ८३, ८७ ०.५८,०.२५ ४५००० आहे पा
१७ रंगराव कामाजी गायकवाड बोळेगाव महार इतर बाब आहे १५४ 1.26 ५०००० आहे पा
१८ बग शेषेराव क ड बा गरुनाळ महार इतर बाब आहे ५९/२ 1.28 ५०००० १२ आहे पा
१९ िशवाजी गणपत गायकवाड दवण ह परगा महार इतर बाब आहे ६५/२ 0.73 ४५००० आहे पा
२० िलबंराज सभंाजी िशदें स यदपरु महार इतर बाब आहे ४३ 0.44 ५०००० २० आहे पा
२१ रमेश केरबा काळे कोनाळ महार इतर बाब आहे ४१, ९४ 0.86 ४५००० आहे पा
२२ अकुंश बाब ुकांबळे कोनाळ महार इतर बाब आहे ६८/३८/१ 0.41 ० ५५ आहे पा
२३ पराजी नारायण कांबळे स यदपरु महार इतर बाब आहे १०४/१ 1.78 ५०००० आहे पा
२४ ह र ं  दौलतराव गायकवाड दवण ह परगा महार इतर बाब आहे ६५/१ 2.94 ० ५७ आहे पा
२५ कांबळे वामन अमीनसाहेब टाकळ महार इतर बाब आहे ८२/१ 1.01 ५०००० आहे पा
२६ बबीनवरे जय हंद ानोबा टाकळ मांग इतर बाब आहे ७८/३ 1.05 ५०००० आहे पा
२७ बलिभम गोपाळ गायकवाड बोळेगाव महार इतर बाब आहे ९६ 0.68 ४५००० ० आहे पा
२८ हाद मदनराव गायकवाड बोळेगाव महार इतर बाब आहे ८४ २ ४५००० ० आहे पा
२९ सितष रामराव गायेकवाड बोळेगाव महार इतर बाब आहे ८१ ०.९ ४५००० ० आहे पा

पंचायत सिमती ,देवणी. वशेष घटकक योज ना स न.२०१५-१६ पा  लाभाथ   याद  .



†. Îú. »ÖÖ³ÖÖ£µÖÖÕ“Öê ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ»Öæ úÖ  ÖÖÓ¾Ö •ÖÖŸÖ ÃÖ¾Öì ÖÓ.  Öê¡Ö ˆŸ¯Ö®Ö
›üß.†Ö¸ü.›üß. 

 Îú´ÖÖÓ ú
´ÖÖ Ö Öß ²ÖÖ²Ö ¿Öȩ̂ üÖ

1 ÃÖÓ•Öß¾Ö ÃÖÖê̄ ÖÖÖ ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß ×Ö»ÖÓ ÖÖ †Ó²Öã»Ö ÖÖ (´Öê.) ´ÖÖÓ Ö 94 0.81 50000 - ‡ŸÖ ü̧ ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö
2 ´Öã Óú¤ü  êú¿Ö¾Ö ü̧Ö¾Ö Æü Ö´ÖÓŸÖê ×Ö»ÖÓ ÖÖ ¯ÖÖÖØ“Ö“ÖÖê»Öß ´ÖÖÓ Ö 362 0.74 45000 - ‡ŸÖ ü̧ ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö
3 †  ÖÖ ü̧Ö¾Ö ´ÖÖ× Ö ú ´Æêü¡Öê ×Ö»ÖÓ ÖÖ †Ó²Öã»Ö ÖÖ (²Öã.) “ÖÖÓ³ÖÖ ü̧ 435 0.65 50000 - ‡ŸÖ ü̧ ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö
4 ÖÖ ü̧ÖµÖ Ö ²ÖÖ²Öæ̧ üÖ¾Ö  úÖÓ²Öôêû ×Ö»ÖÓ ÖÖ  ÖÖî̧ ü ´ÖÆüÖ ü̧ 143 0.80 - 153 ‡ŸÖ ü̧ ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö
5 †•ÖãÔÖ ´ÖÖ ü̧ÖêŸÖß  ÖÖµÖ ú¾ÖÖ›ü ×Ö»ÖÓ ÖÖ ˆ´Ö ü̧ ÖÖ (ÆüÖ) ´ÖÆüÖ ü̧ 154 1.19 50000 - ‡ŸÖ ü̧ ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö
6 ¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ  úÖë›üß²ÖÖ ´Æîü¡Öê ×Ö»ÖÓ ÖÖ †Ó²Öã»Ö ÖÖ (²Öã.) “ÖÖÓ³ÖÖ ü̧ 61/ ÖÖ 0.91 50000 - ‡ŸÖ ü̧ ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

7 ¿ÖÓ ú ü̧ ×¯Ö ü̧Ö•Öß  úÖÓ²Öôêû ×Ö»ÖÓ ÖÖ †Ó²Öã»Ö ÖÖ (²Öã.) ´ÖÖÓ Ö 234 0.54 50000 - ‡ŸÖ ü̧ ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

8  ÖÖêØ¾Ö¤ü ŸÖãôû¿Öß ü̧Ö´Ö  úÖÓ²Öôêû ×Ö»ÖÓ ÖÖ †Ó²Öã»Ö ÖÖ (²Öã.) ´ÖÖÓ Ö 141/ ÖÖ 0.96 50000 - ‡ŸÖ ü̧ ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

9 ü̧Ö¾ÖÃÖÖÆêü²Ö ÃÖÓŸÖ ü̧Ö´Ö  ú»µÖÖ Ö ú ü̧ ×Ö»ÖÓ ÖÖ  úÖÃÖÖ ü̧ ²ÖÖ»Ö ãÓú¤üÖ “ÖÖÓ³ÖÖ ü̧ 43 0.91 40000 - ‡ŸÖ ü̧ ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö

10 ¯ÖÏ»ÆüÖ¤ü ´ÖÖ¬Ö¾Ö ü̧Ö¾Ö ´ÖÖÖê ×Ö»ÖÓ ÖÖ  ÖÖî̧ ü “ÖÖÓ³ÖÖ ü̧ 366 1.67 50000 - ‡ŸÖ ü̧ ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö
11 ü̧Ö•Ö ãú´ÖÖ ü̧ ü̧Ö´Ö ü̧Ö¾Ö ÃÖÖế Ö¾ÖÓ¿Öß ×Ö»ÖÓ ÖÖ ×¿Ö¾Öæ̧ ü “ÖÖÓ³ÖÖ ü̧ 220/ ÖÖ 0.63 40000 - ‡ŸÖ ü̧ ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö
12 ü̧Ö´Ö ÖÖ ÖÖÖ£Ö Ø¿Ö¤êü ×Ö»ÖÓ ÖÖ ×Ö™æü ü̧ ´ÖÖÓ Ö 183 1.39 49000 - ‡ŸÖ ü̧ ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö
13  ÖÓ›æü ü̧Ö´Ö ü̧Öê×Æü¤üÖÃÖ ÃÖÖôãÓû êú ×Ö»ÖÓ ÖÖ ×¿Ö¾Öæ̧ ü “ÖÖÓ³ÖÖ ü̧ 195/ ÖÖ 2.84 50000 - ‡ŸÖ ü̧ ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö
14 ¿ÖÖÓŸÖÖ²ÖÖ‡Ô ´ÖÖ¬Ö¾Ö Ø¿Ö¤êü ×Ö»ÖÓ ÖÖ †Ó²Öã»Ö ÖÖ (×¾Ö.) ´ÖÖÓ Ö  28/3 1.43 - 16 Ö×¾ÖÖ ×¾ÖÆüß ü̧ ¯ÖÖ¡Ö
15 ¾Öî•ÖßÖÖ£Ö ¯ÖÏ³Öæ ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß ×Ö»ÖÓ ÖÖ  ú»ÖÖÓ›üß ´ÖÆüÖ ü̧ 65/† 1.85 48000 - ‡ŸÖ ü̧ ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö
16 ¬ÖÖ ü̧Ö•Ö ¯ÖÖÓ›æü Ó̧ü Ö  úÖÓ²Öôêû ×Ö»ÖÓ ÖÖ Æü¦üÖôû ´ÖÆüÖ ü̧ 33/²Ö 1.12 50000 - ‡ŸÖ ü̧ ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö
17 ¾µÖÓ ú™ü ¾ÖÖ´ÖÖ ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß ×Ö»ÖÓ ÖÖ  ú»ÖÖÓ›üß ´ÖÖÓ Ö 57 1.84 46000 - ‡ŸÖ ü̧ ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö
18 ×Ö»ÖÖ²ÖÖ‡Ô ü̧Ö¾Ö Ö Ø¿Ö¤êü ×Ö»ÖÓ ÖÖ ´Ö¤üÖÃÖã̧ üß ´ÖÖÓ Ö 207 0.60 50000 - ‡ŸÖ ü̧ ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö
19 ÃÖã³ÖÖÂÖ µÖÖ¤ü¾Ö ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ ȩ̂ü ×Ö»ÖÓ ÖÖ ÆüÖ»ÖÃÖß (ŸÖã.) ´ÖÖÓ Ö 136 0.81 - 90 ‡ŸÖ ü̧ ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö
20 ´ÖÖêÆüÖ ÃÖ¤üÖ×¿Ö¾Ö »ÖÖëœêü ×Ö»ÖÓ ÖÖ ¯ÖÖ»ÖÖ¯Öæ̧ ü ´ÖÖÓ Ö  61/2,3 1.43 40000 - ‡ŸÖ ü̧ ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö
21 ºþÛŒ´Ö Ö²ÖÖ‡Ô ¬ÖÖë›üß²ÖÖ ‘ÖÖê»Ö¯Ö ×Ö»ÖÓ ÖÖ ØÃÖ¬Öß •Ö¾Öôû ÖÖ ´ÖÖÓ Ö 185 2.60 50000 - ‡ŸÖ ü̧ ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö
22 ü̧´Öê¿Ö ¾µÖÓ ú™ü ü̧Ö¾Ö ‘ÖÖȩ̂ ü¯Ö›êü ×Ö»ÖÓ ÖÖ  ú»ÖÖÓ›üß ´ÖÖÓ Ö 55/²Ö 0.42 45000 - ‡ŸÖ ü̧ ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö
23  ãú´ÖÖ ü̧ ÆãüÃÖêÖ •Ö ÖŸÖÖ¯Ö ×Ö»ÖÓ ÖÖ ÆüÖ»ÖÃÖß (ŸÖã.) ´ÖÆüÖ ü̧ 452 1.00 50000 - ‡ŸÖ ü̧ ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö
24  ÖÖȩ̂ üÖê²ÖÖ ¯ÖÖÓ›æü Ó̧ü Ö  úÖÓ²Öôêû ×Ö»ÖÓ ÖÖ Æü Ö´ÖÓŸÖ¾ÖÖ›üß (†.²Öã.) ´ÖÖÓ Ö 37/† 0.47 50000 - ‡ŸÖ ü̧ ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö
25 †Ó Ö¤ü ×¾Ö÷ü»Ö ‡üÃÖÖôêû ×Ö»ÖÓ ÖÖ †Ó²Öã»Ö ÖÖ (²Öã.) ´ÖÆüÖ ü̧ 342/ Ö 1.03 50000 - ‡ŸÖ ü̧ ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö
26 ¿ÖÖ´Ö»Ö ÃÖÓ ÖÏÖ´Ö  úÖÓ²Öôêû ×Ö»ÖÓ ÖÖ †Ó²Öã»Ö ÖÖ (²Öã.) ´ÖÖÓ Ö 215 0.88 40000 - ‡ŸÖ ü̧ ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö
27 ŸÖÖÖÖ•Öß ¯ÖÓœü ü̧ß  úÖÓ²Öôêû ×Ö»ÖÓ ÖÖ ´ÖÃÖ»Ö ÖÖ ´ÖÆüÖ ü̧ 178 0.82 50000 - ‡ŸÖ ü̧ ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö
28 Ø»Ö²ÖÖ•Öß  ÖÖêØ¾Ö¤ü  úÖÓ²Öôêû ×Ö»ÖÓ ÖÖ ¿Öêôû Öß ´ÖÆüÖ ü̧ 37/ ú 1.29 49000 - ‡ŸÖ ü̧ ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö
29 ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ²ÖÖ²Öæ̧ üÖ¾Ö ‘ÖÖȩ̂ ü¯Ö›êü ×Ö»ÖÓ ÖÖ  ú»ÖÖÓ›üß ´ÖÖÓ Ö 51 0.81 - 69 ‡ŸÖ ü̧ ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö
30 ü̧Ö´Ö ³Ö ü̧ŸÖ  Ö¾ÖÖ ȩ̂ü ×Ö»ÖÓ ÖÖ ×Ö™æü ü̧ ´ÖÖÓ Ö 472 1.20 - 33 ‡ŸÖ ü̧ ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö
31 ÃÖÖê•Ö ü̧²ÖÖ‡Ô ²ÖÖ²Öã ‘ÖÖê»Ö¯Ö ×Ö»ÖÓ ÖÖ ÆüÖ›ü ÖÖ ´ÖÖÓ Ö 389 1.19 50000 - ‡ŸÖ ü̧ ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö
32 ³Ö Ö¾ÖÖÖ ÃÖÖê̄ ÖÖÖ Ø¿Ö¤êü ×Ö»ÖÓ ÖÖ ×Ö™æü ü̧ ´ÖÖÓ Ö 294 1.21 50000 - ‡ŸÖ ü̧ ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö
33 ÃÖÖ¬Öæ ¤ü¿Ö ü̧£ÖÖ  ú¤ü´Ö ×Ö»ÖÓ ÖÖ ²ÖÖê™üü ãúôû ´ÖÖÓ Ö 53 0.60 - 7 ‡ŸÖ ü̧ ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö
34 ÃÖã³ÖÖÂÖ ü̧Öê×Æü¤üÖÃÖ  Ö¾ÖÖ ȩ̂ü ×Ö»ÖÓ ÖÖ ×Ö™æü ü̧ ´ÖÖÓ Ö 472 1.40 - 43 ‡ŸÖ ü̧ ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö
35 •ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ‘ÖÖȩ̂ ü¯Ö›êü ×Ö»ÖÓ ÖÖ  ú»ÖÖÓ›üß ´ÖÖÓ Ö 51 1.24 - 69 ‡ŸÖ ü̧ ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö
36  ú ü̧²ÖÃÖ ¾µÖÓ ú¯¯ÖÖ ´Öê»Ö Öß ȩ̂ü ×Ö»ÖÓ ÖÖ  úÖȩ̂ üÖôûß ²Öê›ü ü̧ 28/†, 28/²Ö 0.52 50000 - ‡ŸÖ ü̧ ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö
37 †Ö¯¯ÖÖ ü̧Ö¾Ö ×¾Ö ü̧Ö¯¯ÖÖ ²Öã ú»Öê ×Ö»ÖÓ ÖÖ  úÖȩ̂ üÖôûß ²Öê›ü ü̧ 25/† 0.41 50000 - ‡ŸÖ ü̧ ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö
38 ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ‡ ü̧Ö¯¯ÖÖ ²Öã ú»Öê ×Ö»ÖÓ ÖÖ  úÖȩ̂ üÖôûß ²Öê›ü ü̧ 38/ ú 1.00 40000 - ‡ŸÖ ü̧ ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö
39 ÃÖÓ ÖßŸÖÖ Æü× ü̧“ÖÓ¦ü ²Öã ú»Öê ×Ö»ÖÓ ÖÖ  úÖȩ̂ üÖôûß ²Öê›ü ü̧ 27 0.80 50000 - ‡ŸÖ ü̧ ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö
40 ×¾ÖÀ¾ÖÖÖ£Ö ´ÖÖ× Ö ú  ÖÖê̄ ÖÖôûê ×Ö»ÖÓ ÖÖ ˆÃŸÖã̧ üß ´ÖÆüÖ ü̧ 169/† 0.86 50000 - ‡ŸÖ ü̧ ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö
41 •ÖµÖ¯ÖÏ úÖ¿Ö –ÖÖÖÖê²ÖÖ ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß ×Ö»ÖÓ ÖÖ ÆüÖ›ü ÖÖ ´ÖÖÓ Ö 347 1.22 50000 - ‡ŸÖ ü̧ ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö
42 ´ÖÖ× Ö ú †Ö¯¯ÖÖ ü̧Ö¾Ö  ÖÖê̄ ÖÖôêû ×Ö»ÖÓ ÖÖ ˆÃŸÖã̧ üß ´ÖÆüÖ ü̧ 169/† 0.86 50000 - ‡ŸÖ ü̧ ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö
43 ŸÖÖŸÖȩ̂ üÖ¾Ö ŸÖã úÖ ü̧Ö´Ö  úÖÓ²Öôêû ×Ö»ÖÓ ÖÖ ²ÖÖê™ü ãúôû ´ÖÆüÖ ü̧ 55 1.21 - 30 ‡ŸÖ ü̧ ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö
44 ´ÖÖ ü̧ÖêŸÖß ´ÖÆüÖ¤æü  úÖÓ²Öôêû ×Ö»ÖÓ ÖÖ ×¿Ö ü̧Öêôû ´ÖÖÓ Ö 28/† 0.40 40000 - ‡ŸÖ ü̧ ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö
45 ˆ¢Ö´Ö ü̧Ö‘Öæ  ÖÖµÖ ú¾ÖÖ›ü ×Ö»ÖÓ ÖÖ ØÃÖ ÖÖÖôû ´ÖÖÓ Ö 20/²Ö 0.56 - 10 ‡ŸÖ ü̧ ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö
46 ÃÖÓ³ÖÖ•Öß ´ÖÆüÖ¤æü  ÖÖµÖ ú¾ÖÖ›ü ×Ö»ÖÓ ÖÖ ØÃÖ ÖÖÖôû ´ÖÖÓ Ö 20/† 1.07 41000 - ‡ŸÖ ü̧ ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö
47  ÖÖêØ¾Ö¤ü †Ó²ÖÖ•Öß ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ ȩ̂ü ×Ö»ÖÓ ÖÖ ÆüÖ»Ö Ö ü̧Ö “ÖÖÓ³ÖÖ ü̧ 61/ ú 0.81 40000 - ‡ŸÖ ü̧ ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö
48 ¬ÖÖë›üÖ²ÖÖ‡Ô ´ÖÆüÖ¤æü ȩ̂ü¾Ö Öê ×Ö»ÖÓ ÖÖ  úÖȩ̂ üÖôûß ²Öê›ü ü̧ 246 1.17 40000 - ‡ŸÖ ü̧ ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö
49 ²Ö¿ÖÖÖß ´Ö»»Öæ ´Öî»ÖÖ ȩ̂ü ×Ö»ÖÓ ÖÖ ×“Ö»Ö¾ÖÓŸÖ¾ÖÖ›üß ´ÖÖÓ Ö 98/† 0.62 40000 - ‡ŸÖ ü̧ ²ÖÖ²Ö ¯ÖÖ¡Ö
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अ. नाव गाव तालुका सव नं. े जात उ प न ड .आर.ड . बाब पा / अपा
१ २ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११
१ काश राम बनसोडे हपरु अहमदपरू ६९ ०.४२ महार ५०००० - इतर बाब पा

२ वाघमोडे िशवाजी भगवान कामलवाड   अहमदपरू ९० ०.४२ चांभार ५०००० - इतर बाब पा
३ जाभाडे दे वदास द ा िसदंगी (खु) अहमदपरू २०३ १.३५ महार ५०००० - इतर बाब पा
४ नागोराव मुजंाजी हरगीले मोघा अहमदपरू ६२/२/२ ०.४३ मांग - ६८/२३ इतर बाब पा

५ कांबळे जनाधन गो वदं टाकळगाव 
(का)

अहमदपरू ३५३ ०.२ महार - ३०/०९ इतर बाब पा

६ गायकवाड नागनाथ िशवराम काळेगाव अहमदपरू ५५/२३ १.५ महार ४५००० - इतर बाब पा
७ कांबळे रघनुाथ िगरज पा ई (उ र) अहमदपरू १९ ०.३६ महार ५०००० - इतर बाब पा
८ पोतवळे भागवत रामा बेलरु अहमदपरू ४७/१५ १.२४ मांग ४८००० - इतर बाब पा
९ शेषेराव नामा गायकवाड लांजी अहमदपरू २०० २.३६ महार - १४/०६ इतर बाब पा
१० जाभाडे िशवाजी हर शचं िशदंगी (खु) अहमदपरू २८८ ०.५ महार ५०००० - इतर बाब पा

११ कांबळे व नाथ िगरज पा खंडाळ अहमदपरू ९१ १.३ मांग - १८६/१२ इतर बाब पा

१२ कांबळे िशवाजी रामचं खंडाळ अहमदपरू ४७६ १.१८ महार ५०००० - इतर बाब पा

१३ रसागर ध ड राम केशव कनगाव अहमदपरू १२३ ०.८१ मांग ५०००० - इतर बाब पा

१४ जोशी ल मण हर भाऊ कनगाव अहमदपरू १३९/३ १.६९ चांभार ५०००० - इतर बाब पा
१५ कांबळे सभंाजी जळबा कौडगाव अहमदपरू ९२ ०.४८ मांग ५०००० - इतर बाब पा
१६ कांबळे दगडु अजुन ढाळेगाव अहमदपरू ६६४ ०.२९ महार ५०००० - इतर बाब पा
१७ सोनकांबळे दगडू वठल खंडाळ अहमदपरू १४७ ५.१९ महार ५०००० - इतर बाब पा

१८ सोनकांबळे राजर  
कािशनाथ

खंडाळ अहमदपरू ८९१ १.०८ महार ५०००० - इतर बाब पा

१९ कांबळे बापरूाव सटवाजी सांगवी सु अहमदपरू ११,४४,२६ १.६७ महार ५०००० - इतर बाब पा
२० कोकाटे मनोहर खंडू क नीकदू अहमदपरू ३६ १.०२ महार - ४७/१८ इतर बाब पा
२१ नामप ले वलास सोमनाथ समुठाणा अहमदपरू ३६७ ०.३५ मांग ५०००० - इतर बाब पा

२२ कांबळे सभुाष बाबरूाव खंडाळ अहमदपरू १२१ 2.00 मांग ४६००० - इतर बाब पा
२३ {É®úiÉ´ÉÉPÉ ªÉÉnù́ É ½þÉ®úÒ¤ÉÉ उजना अहमदपरू १७४ १.३ महार ५०००० - इतर बाब पा
२४ गळुवे सोपानराव गो वदं दा अहमदपरू २३० १.६१ महार ५००० - इतर बाब पा

सद य           अ य             सद य        

योजनेचे नाव :- अनुसुिचत जाती उपयोजना ( वशेष घटक योजना) पा  ताव दसुर  याद  २०१५- १६ पंचायत सिमती, अहमदपूर

सद य सिचव            सद य                सद य               सद य                



अ.
.

नाव गाव तालकुा जात स.न. े ..... उ प न बाब
पा  / 
अपा

शेरा

१ ी भरत रामचं  जर पटके िभगंोली िश.अं मांग ३५ 0.83 - ५०००० इतर बाब पा

२ ीमती सिुशलाबाई माधव जाधव बेवनाळ िश.अं मांग २७,३० 0.67 - ५०००० इतर बाब पा

३ ी.सजंय पांडूरंग कांबळे हसामाबाद िश.अं महार २६ 0.40 - ५०००० इतर बाब पा

४ ी. व नाथ गोपा िशदें साकोळ िश.अं मांग ९०/इ/१ 1.31 - ५०००० इतर बाब पा

५ ी. ंबक कशनराव सोनकांबळे शद (द) िश.अं मांग ५० 0.80 ३४ ० न वन व हर पा

६ ी.नागनाथ कशनराव सोनकांबळे हसामाबाद िश.अं महार २६ 0.80 ४३ ५०००० इतर बाब पा सामाईक े

७ ी. वन गोरोबा सयुवशंी तळेगाव (दे) िश.अं महार ३६ 0.61 - ५०००० इतर बाब पा
८ ीम अनरुाधा वसतं जाधव बेवनाळवाड िश.अं मांग ७५ 0.80 - ५०००० इतर बाब पा

९ ी. चं मणी भानदुास सोनकांबळे हसामाबाद िश.अं महार ५४/स 1.56 - ५०००० इतर बाब पा सामाईक े

१० ी. एकनाथ शकंर कांबळे हसामाबाद िश.अं महार २६,३० 1.86 - ५०००० इतर बाब पा

११ ी. िशवदास रानबा सोनकांबळे हसामाबाद िश.अं महार २६ ०.६ २४१ ५०००० इतर बाब पा सामाईक े

१२ ी. गोरोबा सतंराम कदम ितपराळ िश.अं मांग ४४/२ ०.८३ - ४५००० इतर बाब पा

१३ ी नागनाथ बहुरंग िशदें अजनी ब.ु िश.अं मांग ७२ ०.८१ ४२ - इतर बाब पा

१४ ी. ानोबा उफ बाब ूइरा पा 
कांबळे

हसामाबाद िश.अं महार २६ ०.६ ९२ ३६००० इतर बाब पा

१५ ी.मोहन ध ड राम सयुवशंी हालक िश.अं महार ८७ १.९ २० - इतर बाब पा सामाईक े

१६ ीमती आशाबाई माधव सयुवशंी हालक िश.अं महार २५७ ०.९५ १४१ - इतर बाब पा
१७ ी.मा णक गो वदं वाघमारे येरोळ िश.अं चांभार १४६ ०.२५ - ५०००० इतर बाब पा

१८ ी. कडाजी भजूंगा कांबळे हसामाबाद िश.अं महार २६ ०.९ - ५०००० इतर बाब पा

१९ ीमती भारतबाई वनायक िशदें वांजरखेडा िश.अं मांग ४२ ०.५४ - ५०००० इतर बाब पा

अनुसूचीत जाती उपयोजनेतील ताव सन २०१५-१६
पंचायत सिमती, िश र अनंतपाळ ता.िश र अनंतपाळ ज.लातूर दसुर  याद



अ ं लाभा याचे नांव तालकूा गाव जात सव नबंर े मजंूर बाब बाब बदल
1 जळकोट सलुाळ मांग १९५ १.८८ इतर बाब न वन व हर
2 लातरू गांजूर मांग न वन व हर इतर बाब

अनुसूिचत जाती उपयोजना सन २०१४-१५ व सन २०१५-१६ म ये मंजूर  २०१५-१६ म ये बाब बदल  याद
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अ. . लाभा याचे नांव तालूका गांव जात सव नं. े उ प न
ड .आर.ड . 

मांक
मागणी बाब शेरा

१ सपंताबाई ल मण कांबळे िनलगंा कोराळ वाड बेडर ३६/ब 0.50 -- ३७ न वन वह र पा
२ अगंद गुडंाजी सयुवशंी िनलगंा कलमगुळ महार ३३४/खा 1.45 ५०००० - न वन वह र पा
३ परमे र म छं  गायकवाड िनलगंा बामणी महार ५५ 0.85 -- ६ न वन वह र पा
४ बालाजी नामदेव कांबळे िनलगंा ह ांळ महार १२/अ 0.29 ५०००० - इतर बाब पा
५ कािशनाथ लकुळा भोसले िनलगंा दादगी महार ३५/२ 0.94 ४०००० - इतर बाब पा
६ गुडूं शकंर घोरपडे िनलगंा कंलाड मांग १७४/अ 0.82 -- ९२ इतर बाब पा
७ माधव ीपती काळे िनलगंा धानोरा मांग 59 1.04 ४८००० - इतर बाब पा
८ हराजी मा णक ड गरे िनलगंा सोनखेड हंद ूखा टक ३१/अ६५/अ 0.83 ४५००० - इतर बाब पा
९ वशैाली कमलाकर िशदें िनलगंा हाडगा मांग २९५ 0.60 ५०००० - इतर बाब पा
१० अिभजीत सदािशव जगताप िनलगंा रामतीथ महार १७/अ,२७/अ 0.79 -- ३३ इतर बाब पा
११ पडं त तळुशीराम गायकवाड िनलगंा हंगरगा (िस) महार १३७ 0.82 ५०००० - इतर बाब पा
१२ गो वदं केरबा सयुवशंी िनलगंा बोटकुळ चांभार १८ 0.30 -- १७८ इतर बाब पा
१३ केशव मरुलीधर अवचारे िनलगंा खडकउमरगा महार १४८/खा 0.85 -- ४७ इतर बाब पा
१४ कडाजी महाद ूघोरपडे िनलगंा कंलाड मांग ३६,५५/ब 2.19 -- २६ इतर बाब पा
१५ तकुाराम गुडंा मलैारे िनलगंा िचलवतंवाड मांग ९५/क, ९८/इ 1.03 ४०००० - इतर बाब पा
१६ भारतबाई अ पाराव मलैारे िनलगंा िचलवतंवाड मांग ९५/उ, ९८/अ 0.25 ४०००० - इतर बाब पा
१७ अिभम य ुमा णक मलैारे िनलगंा िचलवतंवाड मांग ९५उ, ९८/इ 0.95 ४५००० - इतर बाब पा
१८ बाब ुहाणमतं मादळे िनलगंा प पटेलवाड मांग १२ 1.71 ४०००० - इतर बाब पा
१९ दगांबर रामजी मलैारे िनलगंा िचलवतंवाड मांग ९५/५, ९८/अ 0.25 ४५००० - इतर बाब पा
२० वसतं लकुळा मादळे िनलगंा प पटेलवाड महार १२ 1.70 ४०००० - इतर बाब पा
२१ मन गणपती कांबळे िनलगंा टाकळ महार २६४ 0.40 ४०००० - इतर बाब पा
२२ ल मण पांडूरंग काळे िनलगंा िचलवतंवाड मांग ४९/अ/४ 1.03 -- ६० इतर बाब पा
२३ तानाजी पडूं कांबळे िनलगंा नणंद मांग २८१ 0.36 ४५००० - इतर बाब पा
२४ भरत बाबरुाव कांबळे िनलगंा बसपरू चांभार ६अ 0.36 ४२००० - इतर बाब पा

वशेष  घटक योजना सन २०१५-१६ ३ र  याद  पं.स. िनलंगा



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

मांक
मागणी बाब शेरा

वशेष  घटक योजना सन २०१५-१६ ३ र  याद  पं.स. िनलंगा

२५ सं दप नरिसगं कांबळे िनलगंा अबुलंगा(ब)ु मांग २३३ 0.27 ५०००० - इतर बाब पा
२६ यकंा नरिसगं कांबळे िनलगंा अबुलंगा(ब)ु मांग २३३.२५१ 0.27 ५०००० - इतर बाब पा
२७ वसतंाबाई भानदूास कांबळे िनलगंा केदारपरू मांग २१/अ 0.26 ५०००० - इतर बाब पा
२८ नामदेव पांडूरंग घोरपडे िनलगंा कंलाड मांग ३६ 0.30 -- ५८ इतर बाब पा
२९ ानोबा रतन वाघमारे िनलगंा सोनखेड चांभार १३/२/न 0.40 -- ५९ इतर बाब पा
३० समुनबाई नरिसगं घोरपडे िनलगंा कंलाड मांग ३६ 1.24 ४८००० - इतर बाब पा

३१ तळुशीराम सदुाम माने िनलगंा अबुलंगा(मे) महार ५७ 0.85 ५०००० - इतर बाब पा

३२ नामदेव गो वदं कांबळे िनलगंा गौर मांग ३६७ 0.38 ४८००० - इतर बाब पा

३३ अजुन बाबरुाव कांबळे िनलगंा गौर महार १४३ 0.80 ५०००० - इतर बाब पा

३४ भानदूास नरहार  कांबळे िनलगंा हगरंगा (िस) चांभार 354,356 0.74 ४८००० - इतर बाब पा

३५ आ णाराव पराजी मेलगीरे िनलगंा कोराळ वाड बडेर २६ ब, २७ 1.70 ५०००० - इतर बाब पा

३६ अकुंश नामदेव गायकवाड िनलगंा माने जवळगा महार ५८ / ब 0.71 ५०००० - इतर बाब पा

३७ दलीप व ठलराव पाट ल िनलगंा कोराळ वाड बेडर ३४/क, 2.08 ४९००० - इतर बाब पा

३८ दामबुाई रामिलगं मेलिगरे िनलगंा कोराळ वाड बेडर २५/अ 0.64 - ४० न वन वह र पा

३९ गणपती इ माईल कांबळे िनलगंा उ तरु महार ४८/अ 0.60 - २२ इतर बाब पा

४० अगंद माधव कांबळे िनलगंा गौर महार १४८ 1.78 ४०००० - इतर बाब पा

४१ आ णाराव ता याराव सरुवसे िनलगंा लांबोटा महार २९६ 1.38 ४०००० - इतर बाब पा

४२ जतेश रो हदास काळगे िनलगंा खडकउमरगा चांभार ४२/ख 1.21 ४९००० - इतर बाब पा

४३ भारतबाई वाघबंर सयुवशंी िनलगंा अबंलुगा मेन मांग ५५ 0.40 ५०००० - इतर बाब पा

४४ यकंट गुडंाजी सरुवसे िनलगंा होसरु चांभार २५७ 1.21 ४५००० - इतर बाब पा

४५ वै जनाथ हुसेनी िशदें िनलगंा नणंद मांग ६५५ 3.31 - १६४ इतर बाब पा

४६ जजाबाई िलगंा पा अं बलपरेू िनलगंा होसरु चांभार ३८ 0.74 ५०००० - इतर बाब पा

४७ तळुिशराम केरबा सयुवशंी िनलगंा होसरु चांभार १८ 0.60 ५०००० - इतर बाब पा

४८ ध डाबाई लकुळा मादळे िनलगंा िचलवतंवाड मांग १२ 1.70 ४०००० - इतर बाब पा



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

मांक
मागणी बाब शेरा

वशेष  घटक योजना सन २०१५-१६ ३ र  याद  पं.स. िनलंगा

४९ माधव रामा कांबळे िनलगंा िनटुर महार ४६९ 1.42 ५०००० - इतर बाब पा
५० गोपाळ मारोती सयुवशंी िनलगंा टाकळ चांभार ११३/उ 0.61 ५०००० - इतर बाब पा
५१ गो वदं मारोती सयुवशंी िनलगंा टाकळ चांभार ११३/अ 0.96 ५०००० - ज.ु व.द.ु पा



ितसर  याद
अ. . लाभा याचे नांव गाव तालुका जात स. न. े . उ प न बाब पा  अपा
१ ी. दलीप बापरूाव वाघमारे येरोळ िश.अ. चांभार ११८/अ १.०२ ५०००० इतर बाब पा

२ ी. उ दव नरिसगं वाघमारे येरोळ िश.अ. चांभार १५९/ब ०.६२ १३६ - इतर बाब पा

३ ी. गजानन तकुाराम वाघमारे येरोळ िश.अ. चांभार ८८ ०.६३ ४९००० इतर बाब पा

४ ी. नरिसगं मा ती वाघमारे येरोळ िश.अ. चांभार ११८/अ १.२३ ५०००० इतर बाब पा

५ ी. मा णक तकुाराम वाघमारे येरोळ िश.अ. चांभार ८८ ०.६३ ४८००० इतर बाब पा

६ ी. पुडंिलक िनवृ ी ल ढे येरोळ िश.अ. मांग ५०/ब ०.४१ ४९००० इतर बाब पा

७ ी. रामराव राघोबा वाघमारे तळेगाव (दे) िश.अ. चांभार 225,257 १.८४ ५०००० इतर बाब पा

८ ी. यकंट खंडू वाघमारे तळेगाव (दे) िश.अ. चांभार २५६ १.३१ ७८ - इतर बाब पा

९ ी. बाबरूाव नागोराव कांबळे साकोळ िश.अ. मांग १८५/ब ०.९१ ५०००० इतर बाब पा

१० ी. वामन माधव सोनकांबळे उमरदरा िश.अ. महार ६७ ०.४१ ५०००० इतर बाब पा

११ ी. शामराव सभंाजी हौसे थेरगाव िश.अ. चांभार २३ ०.३५ ४६ ४५००० इतर बाब पा

१२ ी. बाब ूकबीरदास सोनकांबळे हसामाबाद िश.अ. महार २९ ०.८१ ५०००० इतर बाब पा

१३ ी. दगबंर कशन वाघमारे येरोळ िश.अ. चांभार ८७/क, ९१/क ०.८४ ४९००० इतर बाब पा

१४ वामण वठठोबा िशदें अजनी बु िश.अ. मांग ६३ १.०३ ८७ इतर बाब पा

१५ काशीनाथ िलबंाजी कांबळे आकुंलगा (स) िश.अ. महार २४७ 0.40 ५०००० इतर बाब पा

१६ सोमनाथ  िलबंाजी कांबळे आकुंलगा (स) िश.अ. महार ५५ ०.६१ ५०००० इतर बाब पा

१७ सजंीव रामा िशदें अजनी बु िश.अ. मांग ६३ ०.३१ ८४ इतर बाब पा

१८ अशोक चं ोबा ल ढे येरोळ िश.अ. मांग ११५/अ ०.३८ ५०००० इतर बाब पा

१९ सपंत नारायण कांबळे

हसामाबाद िश.अ. महार २६ १.६१ ५०००० इतर बाब पा

२० ानोबा सपंती कांबळे चामरगा िश.अ. महार १०८ 0.80 ५०००० इतर बाब पा

२१ गो वदं धो डबा िचंते ह पळगांव
िश.अ.

चांभार १३५ ०.२२ ११८ इतर बाब पा

२२ सं ाम भ ूसोनवणे थेरगाव िश.अ. महार ११६ १.६९ ५०००० इतर बाब पा
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पंचायत सिमती, िश र अनंतपाळ ितसर  याद



अ . शेतक-याचे नाव गाव तालकुा स ह ं . े जात उ प न ड  आर ड  ए बाब पा  / अपा शेरा
१ २ ३ ४ ६ ८ १० १२ १३ १४ १५ १६
१ ी. कमलाकर व नाथ बनसोडे भांतागळ लातरू १५७ ०.४ महार .५०,०००/- - इतर बाब पा
२ ी. व ठल गलुाब आदमाने पपंर  - अबंा लातरू १७३ ०.८ महार ० १६ इतर बाब पा
३ ी. यकंट राम पोतवळे महापरू लातरू १५२/१ १.२४ मांग .५०,०००/- - इतर बाब पा
४ ी. राम कशन हर बा बनसोडे गगंापरू लातरू ४२९ ०.४३ महार .५०,०००/- - इतर बाब पा
५ ी. दासराव िलबंाजी देडे ग देगाव लातरू १९३ ०.७६ मांग ० ६९ इतर बाब पा
६ ी. महादेव भाकर म के कातपरू लातरू ९५/१ ०.७७ मांग .५०,०००/- - इतर बाब पा
७ ी. तकुाराम दगडू म के कातपरू लातरू ३५७ १.४२ मांग .५०,०००/- - इतर बाब पा
८ ी. तकुाराम बार कराव सरुवसे ढाकणी लातरू १४८ ०.७१ महार .५०,०००/- - इतर बाब पा
९ ी. वलास भगवान सवई िशराळा लातरू २२३ ०.८१ महार .५०,०००/- - इतर बाब पा
१० ी. सरेुश ल मण घाडगे बोडका लातरू १०८ ०.४ महार .५०,०००/- - इतर बाब पा
११ ी. गगंाबाई आ दनाथ घाडगे बोडका लातरू १०८ ०.३८ महार .५०,०००/- - इतर बाब पा
१२ ी. दपक अजून बनसोडे खोपेगाव लातरू ३.१३ १.५७ महार .५०,०००/- - इतर बाब पा
१३ ी. काश व नाथ वाळवे मु ड लातरू ३०३ ०.८४ महार .५०,०००/- - इतर बाब पा
१४ ी. उ म िसताराम बनसोडे महापरू लातरू १५२/१ १.२३ महार .५०,०००/- - इतर बाब पा
१५ ी. कमलाकर िनवृ ी करवजें पेठ लातरू १९७/१ ०.५६ महार .५०,०००/- - इतर बाब पा
१६ ी. पडूं भागोबा आगवाणे अकंोली लातरू १३७/१,१३८/१ १.४३ चांभार .५०,०००/- - इतर बाब पा
१७ ी. भागीरथीबाई काशीनाथ कोकणे िचंचोली - ब लातरू ५३० १.२२ ढोर .४०,०००/- - इतर बाब पा
१८ ी. परसराम भागोजी आगवाने अकंोली लातरू १३७/१,१३८/१ ०.४५ चांभार .५०,०००/- - इतर बाब पा
१९ ी. राजर  मदन सवाई िशराळा लातरू २४० १.७३ महार .५०,०००/- - इतर बाब पा
२० ी. रखमाजी व ानाथ सवाई िशराळा लातरू २५९ १.०६ महार .४९,०००/- - इतर बाब पा
२१ ी जग नाथ देवराव वाघमारे तांदळुजा लातरू ३५१ १.७३ चांभार .५०,०००/- - इतर बाब पा
२२ ी मु कंदा देवराव वाघमारे तांदळुजा लातरू ३५१ १.७३ चांभार - १००/०९ इतर बाब पा
२३ ीमती लता बळ राम आदमाने बोरगांव (ब.ु) लातरू १५० ०.२७ महार - ११०/१४ इतर बाब पा
२४ ी राम कशन सोपान रण दवे जेवळ लातरू १५७ ०.४१ मांग - १८/२० इतर बाब पा
२५ ी बळ राम रंगनाथ म के वांजरखेडा लातरू ३८ ०.२२ मांग - १२७/१६ इतर बाब पा
२६ ीमती वमल गोवघनं सोनवणे हसोर लातरू ३४ ०.५ महार .५०,०००/- - इतर बाब पा
२७ ीमती आ पाली वलास सरुवसे मु ड लातरू ८३७ १ महार .५०,०००/- - इतर बाब पा
२८ सतीश अिभम य ुमाने मु ड लातरू ३३२ ०.६४ महार .५०,०००/- - इतर बाब पा
२९ कुल दप अिभम य ुसवाई िशराळा लातरू २४० १.७४ महार .५०,०००/- - इतर बाब पा

अनुसंिचत जाती उपयोजना २०१५-१६ पा  तावाची  ३ र  याद  पंचायत सिमती लातूर

सद य सिचव                   सद य                       सद य                     सद य                     सद य                       सद य                 



अ ं
लाभा याचे नांव गावाचे नांव जात सव नबंर े उ प न

दार ये रेषा 
ं माक

बाब पा शेरा

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११
१ ग वद क ड बा वाघमारे जानवळ चांभार १७१ १.४१ ५०००० - इतर बाब पा
२ हाद चंदर अजुने सगुाव मांग १२६/२ १.०९ ५०००० - इतर बाब पा
३ बाबरुाव शकंरराव गायकवाड नायगाव मांग ० १.२२ ४५००० - न वन वहर पा
४ नागनाथ नरिसगं खरटमोल नळेगाव ढोर ५५२/२ ०.८ ४७००० - इतर बाब पा
५ गरजाबाई सं ाम सयुवशंी महाडोळ महार ३९ १.०१ ५०००० - इतर बाब पा
६ रामा भागरुाम माने शेळगाव मांग १०४/४ ०.८३ ५०००० - इतर बाब पा
७ लिलताबाई कमलाकर कांबळे महाडोळ महार १८२ ०.६ ० १६ इतर बाब पा
८ साहेबराव ग वद बडें महाडोळ महार ११४ ०.४४ ० ४२ इतर बाब पा
९ व णू अजुन सयुवशंी महाडोळ मांग २४० ०.३८ ५०००० ० इतर बाब पा
१० नारायण भनदुास घायाळ झर  बुं चांभार ८५ १.१ ५०००० ० इतर बाब पा
११ ताईबाई म हार  सयंवशंी महाडोळ मांग ४३ १.५ ० ७२ इतर बाब पा
१२ रामचं  शामराव दामवाले ितवटघाळ चांभार ११५ २.०५ ५०००० - इतर बाब पा
१३ नामदेव नारायण कांबळे महाळं ा मांग ४४५ ०.५१ ४०००० - इतर बाब पा
१४ यानोबा कशन कांबळे महाळं ा मांग ४४५ ०.५ ४५००० - इतर बाब पा
१५ राधेशाम पांडुरंग ट पे गांजुर खट क ३०८ ०.९ ४०००० - इतर बाब पा
१६ िलबंाजी िसताराम तांदळे देवं ा महार २८५ १.३३ ४५००० - न वन वहर पा
१७ िशवाजी तळुिशराम जोगदंड हणमतंजवळगा महार १६८/१६९/१७० १४८ ५०००० - न वन वहर पा
१८ िशवाजी बळ राम टाळकुटे म ेरवाड होलार ११७ १.६३ ५०००० - ईतर बाब पा
१९ वसतं व वनाथ कांबळे कवठाळ महार ५२ ०.८५ ४९००० - ईतर बाब पा

पंचायत सिमती , चाकूर
वशेष घटक योजना सन २०१५-१६ ितसर  याद



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

े  हे. आर ८ अ जातीचे माणप उ प नाचे माणप ड आरड ए 
माणप

बाब पा /अपा शेरा

१ ल मीबाई सं ाम बलांडे देवळूवाड 30 0.40 महार - ११० इ.बाब पा
२ उ म सोपान कवडेकर उमरगाम ना 133 2.40 मांग ४०००० १२ इ.बाब पा
३ बालाजी िभवाजी सयुवशंी करखेली 35 0.40 महार ४५००० - इ.बाब पा
४ जाधव पढंर  कृ णा ( कशनराव)त डचीर 305 ०.८३ मांग ४०००० - इ.बाब पा
५ गायकवाड शांताबाई काळबा गडुसरु १०७/२/१ 0.17 मांग ३५००० - इ.बाब पा
६ गायकवाड ह रचं  गो वदं गडुसरू 107/2/1 १.३६ मांग ४२००० - इ.बाब पा
७ जाधव नरिसगं ीपती िशरोळ(जा.) 232 ०.५ मांग ४०००० - न. व हर पा
८ िशदं मनोहर तकुाराम मांजर 16/10. १.०१ मांग ४०००० - इ.बाब पा
९ वलास गगंाधर गायकवाड ड स 313 ०.९५ मांग ४०००० ९५ इ.बाब पा
१० सोमवशंी यागबाई जळबा वाढवणा खु. 60/5 १.०३ महार ३५००० - इ.बाब पा
११ सोमवशंी तकुाराम सभंाजी वाढवणा खु. 60/2 ०.८३ महार ५०००० - इ.बाब पा
१२ ने गावकर भगवान गगंाराम ने गाव ६९/अ,९०/आ १.९३ महार ४०००० ३४ इ.बाब पा
१३ कांबळे ावण गुडंा अनपुवाड 03/07. १.४२ महार ३५००० - इ.बाब पा
१४ हणमतं यानोबा कांबळे तादलापरू 34.. 0.70 महार ४०००० ३११६५ इ.बाब पा
१५ अमतृ चांदोबा सयुवशंी देवळूवाड १५/३(मतुलगाव) 0.91 मांग ५०००० इ.बाब पा
१६ िगलचे भगवान नामदेव देवजन ५२/१(हनमतंवाड 1.21 महार ४५००० - न. व हर पा
१७ बाब ुगो वदं भांग डांगेवाड 28/.2 0.81 मांग ३५००० २४ इ.बाब पा
१८ सदािशव शकंर गायकवाड हंगरगा 90,98,93 0.64 मांग ४०००० - इ.बाब पा
१९ अ णाराव गो◌ृपाळ सोनकांबळे त डार 209/.8 0.72 मांग ४५००० - इ.बाब पा
२० धमा व ना  मानकरे बनशेळक 49/3,49/4 0.93 महार ४५००० - न. व हर पा

अ य               
                    
                    
                    
                    

सन २०१५-१६ अनुसूिचत जाती उपयोजना अंतगत ा  पा  तावाची याद  दश वणारे प  ितसर  याद
कृ ष वभाग पंचायत सिमती , उदगीर.
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अ. . नाव गाव उ प न जात वग
शास कय सेवेत 
नस याचे माण 

प
७/१२ आठ. अ. गट .

सामाईक 
े

न वन 
व हर/  
इतरबाब

पा

१ सोनकांबळे सतंोष पडुिलकं सु लाळ ४०,०००/- महार आहे आहे २६४ 0.80 इतर बाब पा
२ पवार भाऊराव शकंर कुनक ४५,०००/- मांग आह आहे 4.3 0.24 इतर बाब पा
३ भाले ह रचं  भजुंग येवर ड.आर. ड.ए. महार आहे आहे ७३ 55.00 इतर बाब पा
४ गायकवाड जयवतं गो वदं अतनरु ४०,०००/- महार आहे आहे २४१ 0.19 इतर बाब पा
५ नामवाड गोपाळ गो वदं हळदवाढवणा ४०,०००/- मांग आहे आहे ४८ 1.61 इतर बाब पा
६ देवक े माधव ग ◌वद मरसांगवी ४८,०००/- मांग आहे आहे ४८ 1.01 इतर बाब पा
७ गायकवाड माधव नरिसगं अतनरु ५००००/- महार आहे आहे २४३ 0.41 इतर बाब पा
८ कांबळे म हार  बापरुाव केकत िसदंगी ५०,०००/- मांग आहे आहे ३१९ 0.42 इतर बाब पा
९ कांबळे माधव तकुाराम घोणसी ४२,०००/- महार आहे आहे १०३ 0.64 इतर बाब पा
१० गायकवाड राघोबा शकंर अतनरु ५०,०००/- महार आहे आहे २४३ 0.42 इतर बाब पा
११ कांबळे सं ाम तकुाराम घोणसी ४२,०००/- महार आहे आहे १०३ 0.63 इतर बाब पा
१२ सयूवशंी वदंना गुडेंराव रावणकोळा ४२,०००/- महार आहे आहे ३२७ 0.60 इतर बाब पा
१३ गायकवाड गणपती कमाजी अतनरु ४८,०००/- महार आहे आहे २४३ 1.10 इतर बाब पा
१४ सोनकांबळे िसमा रमेश केकत िसदंगी ५०,०००/- महार आहे आहे ९१ 0.42 इतर बाब पा
१५ कांबळे यकंट रावजी येवर ड.आर. ड.ए. मांग आहे आहे ७२ 0.70 इतर बाब पा
१६ िशदें सभंाजी नाग पा ड गर को नाळ ४८,०००/- महार आहे आहे ११७ 1.37 इतर बाब पा
१७ सोनकांबळे सरेुश दगडोबा माळ ह परगा ४५००० महार आहे आहे ६२३ 0.88 इतर बाब पा

अनुसुिचत जाती /जमाती/उपयोजना ( व.घ.यो.)सन -२०१५-१६ मधील  लाभा याचे तावाची तीसर  याद
पंचायत सिमती जळकोट
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अ.
.

लाभा याचे नाव गावाचे नाव जात बाब र हवाशी गट नं. े उ प न .
अप य 
शा.से.

शेरा

१ यानोबा साधुराम माने कोनाळ मांग इतर आहे ६३/३७८/३ ०.८१ ० ९५ आहे पा

पंचायत सिमती,  देवणी. वशेष घटकक योजना स न.२०१५-१६ पा  लाभा याची ितसर  याद

सद य सिचव         
                   
                   
                   
                   

सद य                   
                         
                         
                         

सद य            
                 
                 
                 
                 

सद य           
                
                
                
                
                

सद य              
                   
                   
                   
                   

सद य                 
                       
                       
                       
                       

अ य                   
                        
                        
                        
                        



अ. . शेतक  यांचे नाव तालकु गाव सव नबंर े जात उ प न २००२-०७ बाब पा  / अपा
१ ानोबा बळ राम राजपेटे रेणापरू सारोळा १९१ 0.41 मांग - १२ इतर बाब पा
२ यकंट मा ती राजपेटे रेणापरू सारोळा १९१ 0.41 मांग - ५७ इतर बाब पा
३ ानोबा शकंर कांबळे रेणापरू आनदंवाड २७१ खरोळा 1.47 मांग - ३७ इतर बाब पा
४ वदंनाबाई वठोबा कांबळे रेणापरू आनदंवाड २५० खरोळा 0.20 महार - १ इतर बाब पा
५ राम शकंर कांबळे रेणापरू आनदंवाड २७१ खरोळा 1.46 मांग - ३३ इतर बाब पा
६ अकुंश शकंर कांबळे रेणापरू आनदंवाड २७१ खरोळा 0.99 मांग ५०००० - इतर बाब पा
७ सरेुश पांडूरंग च हाण रेणापरू मरुढव १३५/१३७ 0.60 महार ४०००० - इतर बाब पा
८ बळ राम रो हदास कांबळे रेणापरू मरुढव १९५ 0.41 चांभार ५०००० - इतर बाब पा
९ शामल िशवचरण आचाय रेणापरू मरुढव १३१ 1.20 महार ५०००० - इतर बाब पा
१० ीकृ ण बकंट कांबळे रेणापरू मोहगांव १३६ 1.92 महार ४१००० - इतर बाब पा
११ व ठल ह रबा च हाण रेणापरू कामखेडा २७३ 1.07 महार ५०००० - इतर बाब पा
१२ पांडूरंग यानबा तोकटे रेणापरू रामवाड  (ख) ४६ 1.00 मांग ५०००० - इतर बाब पा
१३ राज  भ ुतोकटे रेणापरू रामवाड  (ख) ४६ 1.01 मांग ५०००० - इतर बाब पा
१४ म छं  केरबा गायकवाड रेणापरू कारेपरू ८२३ 1.72 महार ५०००० - इतर बाब पा
१५ पढंर  मेसाजी साळवे रेणापरू कारेपरू २२८ 0.60 महार ४५००० - इतर बाब पा
१६ उ म तळुशीराम घोडके रेणापरू रेणापरू ७०२ 0.53 महार ४०००० - इतर बाब पा
१७ सितश गणपती वाघमारे रेणापरू खलं ी २२३ 0.45 मांग ४५००० - इतर बाब पा
१८ सगंीता भा कर वरैागे रेणापरू डघोळ (दे.) ११४ भोकरंबा 0.41 मांग ४०००० - इतर बाब पा
१९ राम दगडू बनसोडे रेणापरू सांगवी ६७ 0.20 चांभार ४५००० - इतर बाब पा
२० मधुकर िनवृ ी जोगदंड रेणापरू आरजखेडा १० 0.66 मांग - ६६ इतर बाब पा
२१ अ ण दगडू रण दवे रेणापरू इं ठाणा ५१ 0.94 मांग ५०००० - इतर बाब पा
२२ आचाय वकास केरबा रेणापरू पानगांव २२३ 2.05 महार ४०००० - इतर बाब पा
२३ शहाजी सोपान उफाडे रेणापरू वजंारवाड ३४५ बटरगांव 1.22 मांग ४०००० - इतर बाब पा
२४ गगंाराम पढंर  म के रेणापरू बटरगांव ६३६ 0.27 महार - ४७ इतर बाब पा

अनुसुिचत जाती उपयोजना सन २०१५-१६ िनवड याद  ितसर
पंचायत सिमती, रेणापूर



पंचायत सिमती, रेणापूर
२५ राम पढंर  म के रेणापरू बटरगांव ६३६ 0.27 महार - ५४ इतर बाब पा
२६ ल मण पढंर  म के रेणापरू बटरगांव ६३६ 0.27 महार - २० इतर बाब पा
२७ नागनाथ बाप ुभोसले रेणापरू सेलु ११६ 1.70 महार ४५००० - इतर बाब पा
२८ रमेश रो हदास सोनवणे रेणापरू पोहरेगांव ३१५ 0.40 चांभार ५०००० - इतर बाब पा
२९ व ठल मकंूुद भडके रेणापरू मोरवड २८४ 0.50 महार - ५० इतर बाब पा
३० र दप राम ससाणे रेणापरू लखमापरू १०९ 0.64 महार ४०००० - इतर बाब पा
३१ वदंना अ वनाश लामतरेू रेणापरू लखमापरू ५ 0.75 महार ४०००० - इतर बाब पा
३२ धनजंय भगवान कांबळे रेणापरू शेरा १०६ 1.23 मांग - ७५ इतर बाब पा
३३ नानसाहेब गणपती साळवे रेणापरू लखमापरू १४ 0.83 महार ५०००० - इतर बाब पा
३४ राज  पढंर  भतुके रेणापरू शेरा २२१ 1.21 महार - ७३ इतर बाब पा
३५ सोपान तानाजी भोसले रेणापरू सेलु १०१/१२६ 1.10 महार ५०००० - इतर बाब पा
३६ जानकाबाई पा राऊत रेणापरू बटरगांव २८१ 0.40 मांग ४०००० - इतर बाब पा
३७ िशवाजी रामा राऊत रेणापरू बटरगांव २८९ 0.59 मांग ४०००० - इतर बाब पा
३८ गुडं बा िलबंाजी राऊत रेणापरू बटरगांव २९० 0.60 मांग - १२४ इतर बाब पा
३९ िशवाजी क ड राम सयुवशंी रेणापरू कामखेडा २५३ 0.57 मांग ४५००० - इतर बाब पा
४० काश महाद ूबनसोडे रेणापरू सांगवी ६७ 0.39 चांभार ४५००० - इतर बाब पा
४१ महादेव रो हदास कांबळे रेणापरू मरुढव १९५ 0.42 चांभार ५०००० - इतर बाब पा
४२ बकंट गो पनाथ जाधव रेणापरू को गांव २३ 0.88 चांभार ५०००० - इतर बाब पा
४३ भगवान मु कंद दासदू रेणापरू वाला ७९ 0.85 महार - २७ इतर बाब पा
४४ राघोबा िसताराम िशदें रेणापरू मोहगांव ११८ तळणी 0.81 मांग ४०००० - इतर बाब पा
४५ बाब ुराघोबा िशदें रेणापरू मोहगांव ११९ तळणी 0.80 मांग ५०००० - इतर बाब पा
४६ बालाजी बिळराम लांडगे रेणापरू कारेपरू ७७१ 0.99 महार ५०००० - इतर बाब पा
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पंचायत सिमती, रेणापूर
                    
                    

                     
                     

                
                

                   
                   

                     
                     

                           
                           



अ. नाव गाव तालुका सव नं. े जात उ प न ड .आर.ड . ए बाब
पा / 
अपा

१ २ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११
१ भालेराव सटवा पुडंिलक िलगंधाळ अहमदपरू १२०/१३५ १.६१ महार ५०,०००/- - इतर बाब पा
२ ◌ृकांबळे नेमाजी नामदेव खंडाळ अहमदपरू १००८/१००९ १.१२ मांग - ३६/०८ इतर बाब पा
३ वाघमोडे बालाजी भगवान कमलवाड  अहमदपरू ९० ०.४२ चांभार ४८,०००/- - इतर बाब पा
४ मोहाळे बापरुाव ध ड बा हपरु अहमदपरू ७२ ०.४२ मांग May06- इतर बाब पा
५ सरुनर पांडूरंग हैबती सनेुगाव (सा)ं अहमदपरू ६२ ०.४१ होलेर - १३/१९ इतर बाब पा
६ रायभोळे यशवतं तकुाराम खंडाळ अहमदपरू १२०/१२२ १.०१ महार 50,000 इतर बाब पा
७ जाभाडे द ा गणपती िशदंगी (ब)ु, अहमदपरू १२/२८४ १.१३ महार - ४७/१३ इतर बाब पा
८ कांबळे वजैनाथ नामदेव काळेगाव अहमदपरू ५५/८ १.५ महार ४८,०००/- इतर बाब पा
९ ितगोटे पांडूरंग मा णक कुमठा (ब)ु, अहमदपरू ३६५/३६७ १.३२ - ५०,०००/- इतर बाब पा
१० ढवळे गौतम रामराव वळेगाव अहमदपरू ११४/१३२ ०.९५ महार ४८,०००/- इतर बाब पा
११ सितश गौतम जाभाडे िशदंगी (खुद) अहमदपरू १२९ ०.८५ मांग ५०,०००/- इतर बाब पा
१२ सयुवशंी नारायण शकंर वरवटं अहमदपरू २२ १ मांग ५०,०००/- इतर बाब पा
१३ काश पांडूरंग कांबळे नागठाणा अहमदपरू १३/६, १३/१७ ०.८९ महार इतर बाब पा
१४ नामप ले तकुाराम शेषेराव समुठाणा अहमदपरू ७० ०.५ मांग - - इतर बाब पा
१५ कोटंबे कशन रामा सावरगाव रो अहमदपरू ३२० १.२१ मांग - ७५/१४ इतर बाब पा
१६ सरुवसे तकुाराम यकंटराव देवकरा अहमदपरू १५५/१६९ ०.९७ - ५०,०००/- इतर बाब पा
१७ गायकवाड गोपाळ कशन िचखली अहमदपरू २४३ ०.८२ महार ५०,०००/- - इतर बाब पा
१८ सरुनर गगंाधर रामचं सनेुगाव (सा)ं अहमदपरू ६२ ०.४१ होलेर - २३/११ इतर बाब पा
१९ जाभाडे ध ड बा चोखोबा सनेुगाव (सा)ं अहमदपरू ६२ ०.४१ महार - Jun08- इतर बाब पा
२० आचाय सभुाष माधवराव कोपरा अहमदपरू २७/२/३ 1.00 महार - १६/१० इतर बाब पा
२१ वाघमारे उमा सजंीव कोपरा अहमदपरू ३६/२ ०.४१ चांभार ५०,०००/- १३/१९ इतर बाब पा
२२ भाकर टकाराम सोनकांबळे खंडाळ अहमदपरू 922,431,037 २.२१ महार - २०७/१३ इतर बाब पा
२३ बाब ुसोपान सोनकांबळे खंडाळ अहमदपरू 139,236 ३.६ महार - १४४/११ इतर बाब पा
२४ राजपगंे हर चं  पढंर थोडगा अहमदपरू ३२० 1.20 मांग ५०,०००/- इतर बाब पा

योजनेचे नाव :- अनुसुिचत जाती उपयोजना ( वशेष घटक योजना) पा  ताव ितसर  याद  २०१५- १६ पंचायत सिमती, अहमदपूर



अ. नाव गाव तालुका सव नं. े जात उ प न ड .आर.ड . ए बाब
पा / 
अपा

१ २ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११

योजनेचे नाव :- अनुसुिचत जाती उपयोजना ( वशेष घटक योजना) पा  ताव ितसर  याद  २०१५- १६ पंचायत सिमती, अहमदपूर

२५ जोहारे पांडूरंग जळबा हंगरगा अहमदपरू ६३ ०.४५ मांग ४५,०००/- इतर बाब पा
२६ जोहारे माधव सटवा हंगरगा अहमदपरू १८०, १८१, १८५, १९१ २.५ मांग - ४२/१२ इतर बाब पा
२७ जोहारे अकुंश राजाराम हंगरगा अहमदपरू १८२ ०.४६ मांग - ३ इतर बाब पा
२८ ितभा दपक कांबळे सोरा अहमदपरू ३३, ३५, ४३ १.२८ महार - ३८/१५ इतर बाब पा
२९ गो पनाथ ध ड बा सोमवशंी सोरा अहमदपरू १८,१९ १.२३ महार ४५,०००/- इतर बाब पा
३० बालाजी हर बा कांबळे सोरा अहमदपरू ७७ १.७४ महार ५०,०००/- - इतर बाब पा
३१ नारायण वजैनाथ वाघमारे सताळा अहमदपरू ३१,१ 1.20 महार ४५,०००/- - इतर बाब पा
३२ जोहारे गगंाराम गुडंा हंगरगा अहमदपरू १७९, १८० ०.९६,              मांग ५०,०००/- - इतर बाब पा
३३ जोहारे पावती वसतं हंगरगा अहमदपरू ६५ २.५२ - ३२/११ इतर बाब पा
३४ खंडाळ कर मगंेश मधुकर खंडाळ अहमदपरू ५० 0.80 महार ५०,०००/- - इतर बाब पा
३५ गोरख सोपान कांबळे तळेगाव अहमदपरू ६३/२/१ ०.४ महार - ४५/१४ इतर बाब पा
३६ घोडके तकुाराम ध ड बा धानोरा (ब)ु अहमदपरू ७७/१/१ 1.00 मांग - १२५/१४ इतर बाब पा
३७ कांबळे पु पाबाई पुडंलीक हडोळती अहमदपरू १७०/२३, १७०/२७, १.२२ महार 45,000 - इतर बाब पा
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अ. . लाभा याचे नांव गावाचे नांव जात बाब गट न.ं े उ प न . शेरा

१ गणुवतं बालाजी गजुरे बरवली चांभार इतर २३ ०.९१ 50,000 -- पा
२ बालाजी रानबा गजुरे बरवली चांभार इतर ५५ ०.४४ 50,000 -- पा
३ ानोबा व ठल गोरे हासेगाव मांग न. व. ४१६ ०.४१ ८३ पा
४ वामन ल मण वाघमारे चलबगुा महार न. व. ३६० ०.७६ 50,000 -- पा
५ बाब ुमलकु कांबळे लामजना मांग इतर २१४/अ १.०४ 50,000 -- पा
६ दलीप भ ूिशखरे हळदगु महार इतर २१ १ 50,000 -- पा
७ झ ्◌ु◌ंबर तकुाराम च हाण बरवली चांभार इतर १७ १.०९ 50,000 -- पा
८ बळ  रामा कांबळे हळदगु महार इतर ३७ १.३१ 50,000 -- पा
९ भागीथ बाई राम वाघमारे चलबगुा महार न. व. ३४६ १.५१ 50,000 -- पा
१० खंडू नागोराव टके हळदगु चांभार न. व. १५ १.९५ 50,000 -- पा
११ व म बळ राम च हाण बरवली चांभार इतर १७ ०.८८ -- १२ पा
१२ फु ल ब वुान टके हळदगु चांभार न. व. ४८ १.२२ 50,000 -- पा
१३ मनाबाई तकुाराम भडंारे बोरगाव (न) चांभार न. व. ४३-अ १.२१ 50,000 -- पा
१४ ललीताबाई यकंटराव कांबळेभसुणी महार इतर ९० ०.८६ 50,000 -- पा
१५ कमलबाई ह र ं  सातपतेु भसुणी महार इतर १२८ ०.६ 50,000 -- पा
१६ िशवाजी िनवृ ी गायकवाड भसुणी मांग इतर ४७ ०.८१ 50,000 -- पा
१७ वजैनाथ अबंादास वाघमारे तावशी ताड चांभार इतर २६६ १.०४ 50,000 -- पा
१८ नागनाथ अबंादास वाघमारे तावशी ताड चांभार इतर २६६ १.०३ 50,000 -- पा
१९ बालाजी ानोबा कांबळे ह परगा (क) मांग इतर ९२ ०.४१ 50,000 -- पा
२० बकंट राम रणशींगे ह परगा (क) मांग इतर २४५, ३५६ ०.८१ 50,000 -- पा
२१ गवळाबाई राम कांबळे ह परगा (क) मांग इतर १४० ०.८२ 50,000 -- पा
२२ दशरथ िनवृ ी कांबळे ह परगा (क) मांग इतर ६६२ १.३५ 50,000 -- पा
२३ ानोबा कशन कांबळे ह परगा (क) मांग इतर ९२ ०.८२ 50,000 -- पा

पंचायत सिमती, औसा, वशेष घटक योजना सन २०१५-१६ पा  लाभाथ  याद  ३ र .



अ. . लाभा याचे नांव गावाचे नांव जात बाब गट न.ं े उ प न . शेरा
पंचायत सिमती, औसा, वशेष घटक योजना सन २०१५-१६ पा  लाभाथ  याद  ३ र .

२४ गावधन नरहर  कांबळे ह परगा (क) मांग इतर ६६० ०.४५ -- १३० पा
२५ ललीता बाबरुाव अवचारे खरोसा महार इतर २१/७ १.१९ 50,000 -- पा
२६ दगांबर कंुडिलक रसाळ वडजी मांग इतर ५०/५५ ०.८१ 40,000 -- पा
२७ िस दाथ िसताराम टेकाळे वाघोली महार इतर २५२ ०.७७ 50,000 -- पा
२८ कािलदंा रावण माने इळ महार इतर २०७ ०.७५ 21,000 -- पा
२९ मु ाबाई ानोबा उबाळे भादा महार इतर १२० १.८१ 50,000 -- पा
३० व भंर शेखा गायकवाड तावशी ताड महार इतर १८८ ०.६६ 50,000 -- पा
३१ नागनाथ व भंर कावळे तुगंी (ब)ु महार इतर ५०५, ५०८ १.१२ 50,000 -- पा
३२ हाद व भंर कावळे तुगंी (ब)ु महार इतर ५१३ १ 50,000 -- पा
३३ गोरोबा शेखा गायकवाड तावशी ताड महार इतर १८८ ०.६७ 50,000 -- पा
३४ व णू बाब ुउबाळे कोरंगळा महार इतर ४२१, ४२९, ४३१ ०.६७ 50,000 -- पा
३५ लहू ब सी सयुवशंी गाढवेवाड महार इतर ५३ ०.६ 50,000 -- पा
३६ दगबंर ब सी सयुवशंी गाढवेवाड महार इतर ५३ ०.६ 50,000 -- पा
३७ शेषेराव नागनाथ िसतापरेु हसलगन महार इतर ३६ ०.८१ 50,000 -- पा
३८ अमोल शेषेराव िसतापरेु हसलगन महार इतर ३५ ०.८१ 50,000 -- पा
३९ जािलदंर शामराव सरुवसे सेलु महार इतर २७७ ०.६१ 50,000 -- पा
४० बळ  अ पाराव कांबळे सेलु महार इतर २७४ ०.८१ 50,000 -- पा
४१ सितष सभंाजी लोखंडे सारोळा महार इतर ९१ ०.९८ 50,000 -- पा
४२ चं कला खंडू नेटके िचंचोली (त) महार इतर ४९ २.२ 50,000 -- पा
४३ मधुकर ल मण नेटके िचंचोली (त) मांग इतर १७६ ०.८२ 50,000 -- पा
४४ माधव बळ  जाधव िचंचोली (त) महार इतर १२३/ब ०.४ 50,000 -- पा
४५ गोरख राघ ूनेटके िचंचोली (त) मांग इतर ४८, ७४/क, ७५/अ १.२२ 50,000 -- पा
४६ व ठल साधू कांबळे बधुोडा महार इतर ५१५ १.१५ 50,000 -- पा



अ. . लाभा याचे नांव गावाचे नांव जात बाब गट न.ं े उ प न . शेरा
पंचायत सिमती, औसा, वशेष घटक योजना सन २०१५-१६ पा  लाभाथ  याद  ३ र .

४७ पढंर  रामचं  टके कोरंगळा महार इतर ५७ ०.५६ 50,000 -- पा
४८ गो वदं भानदुास वाघमारे बेलकंुड चांभार इतर ४५ ०.५८ 50,000 -- पा
४९ नागनाथ पडंा घोडके लोहटा चांभार इतर १८६/अ १.०१ 50,000 -- पा
५० समुनबाई बाळासाहेब थोरातउमरगा (ब)ु महार इतर १२८/अ ०.४१ 50,000 -- पा
५१ अिभजीत पु षो म गायकवाडयेलोर मांग इतर ८०/८१ १.६६ 50,000 -- पा
५२ गोरख अबंाजी यादव लोदगा चांभार इतर २०७, १५८ ०.६९ 50,000 -- पा
५३ ानोबा ीमतं सयुवशंी लोदगा चांभार इतर २३७ ०.८६ 50,000 -- पा
५४ बाब ुखंडा सरुवसे िचंचोली (त) चांभार इतर ७८ ०.८१ 50,000 -- पा
५५ बलिभम सखाराम कांबळे ह परगा (क) महार इतर ७८४ ०.८२ 50,000 -- पा
५६ भरत व ठल गोरे हासेगाव मांग इतर ४१६ ०.४१ ८३ पा
५७ पांडुरंग ीरंग कांबळे वाघोली महार इतर १०६ १.२५ 50,000 -- पा
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अ. . लाभा याचे नांव गावाचे नांव तालूका जात बाब गट नं. े उ प न ड आरड ए पा  / 
अपा

शेरा

१ ल मीबाई गोरोबा यादव लोदगा औसा चांभार इतर १९७, १९९ १.४३ ५०००० ० पा
२ गो वदं शकंर गायकवाड कनीनवरे औसा महार इतर ६५२ ०.६ -- ८१ पा
३ िशवाजी तळुशीराम सातपतेु मोघरगा औसा महार इतर ३३२ १.७६ ५०००० ० पा
४ कृ णा तळुशीराम कांबळे सेलु औसा चांभार न. व. ३७९ १.२ ५०००० ० पा
५ हणमतं गोरोबा शकें भगंेवाड औसा मांग इतर ४५ १.२३ ५०००० ० पा
६ सखाराम दास ूशकें भगंेवाड औसा मांग इतर १२१, १५७ ०.६ ५०००० ० पा
७ जनाधन तकुाराम कांबळे बधुोडा औसा महार जु. व. ५८/१/क ०.९२ ५०००० ० पा
८ वामन शकंर म के कुमठा औसा मांग जु. व. ९०, ९५ १.४ ५०००० ० पा
९ िमराबाई रो हदास कांबळे बरवली औसा चांभार इतर २२ ०.८ ५०००० ० पा
१० स बाई मु ाराम कांबळे बधुोडा औसा चांभार इतर १४०/अ/४ १.२१ ४०००० ० पा
११ मा णकरामा टकाळे वाघोली औसा महार इतर ३७ १.२ ५०००० ० पा
१२ नामदेव आबंादास वाघमारे जावळ औसा चांभार इतर ५१५ ०.९८ ० १६६ पा
१३ ी वशाल सौदागर सवई िशराळा लातरू महार इतर १०० ०.६ ० २१ पा
१४ व ास सौदागर ववई िशराळा लातरू महार इतर १०० ०.६ ० २१ पा
१५ सौदागार गोपीनाथ सवई िशराळा लातरू महार इतर १०० ०.६ ० २१ पा
१६ घोडसे जग नाथ महादेव बोरगांव (क.) लातरू चांभार इतर ४२३ ०.८ ० ८५ पा
१७ व नाथ दगडु ल ढे कासास जवळगा लातरू मांग इतर २६८ ०.६१ ० ४६ पा
१८ नागनाथ दगडु ल ढे कासास जवळगा लातरू मांग इतर १४१ ०.६१ ० २२/१४ पा
१९ कांबळे सिुनल मा णकराव हरंगळु लातरू महार इतर ४८ ०.६ 50,000 ० पा
२० इं जत अमतृ घाडगे बोडका लातरू महार इतर ११४ ०.४ ० २७ पा
२१ बाप ुता याबा साबळे गुफंावाड लातरू चांभार इतर २५ ३.२ 50,000 ० पा
२२ ीमती मथुराबाई केरबा आणवाने अकंोली लातरू चांभार इतर १५७ १.१७ 50,000 ० पा
२३ हजारे सितष गणपती माटेफळ लातरू मांग इतर २५० ०.८५ 50,000 ० पा
२४ हजारे बाबरुाव गलुाब माटेफळ लातरू मांग इतर २४४ ०.४५ ० ६१ पा
२५ गणपत रामराव सयुवशंी रावणकोळा जळकोट महार इतर १०९ २.२२ ० ड आड ए पा

वशेष घटक योजना सन २०१५-१६ पा  लाभाथ  याद  ४ थी दनांक ०९ /०२ /२०१६
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अपा

शेरा

वशेष घटक योजना सन २०१५-१६ पा  लाभाथ  याद  ४ थी दनांक ०९ /०२ /२०१६

२६ गधंारबाई सपं ी गायकवाड चेरा जळकोट महार इतर ४१२ ०.२ ४५००० ० पा
२७ समुन माधव बलरेु पाटोदा ब.ु जळकोट मांग इतर ३९७ १.०१ ४८००० ० पा
२८ मीन मारोती मोरे होकणा जळकोट मांग इतर ४५६ ०.४३ ५०००० ० पा
२९ ध डुबाई रोह दास मोरे सु लाळ जळकोट मांग इतर १७२ ३ ० ड आड ए पा
३० वठठल सठवा होणमाने आलगर वाड चाकुर महार इतर ५५ १ ४५०००/- पा
३१ वठठल जळबा सरुणार आलगर वाड चाकुर मांग इतर १७८-२ ०.२८ ४५०००/- ३९ पा
३२ िशवाजी नामदेव स◌्ु◌ारनार आलगर वाड चाकुर होलार इतर १७८/२ ०.२१ ४५०००/- पा
३३ िलबंाबाई िसताराम गायकवाड ितवटघाळ चाकुर मांग इतर बाब २५/५ २५/६ ०.३ ४८०००/- पा
३४ बाई तकुाराम गायकवाड बडगा िनलगंा महार नवीन वह र ४६/ब -१.९४ ४८००० - पा
३५ वै जताबाई बाबरुाव िशदें िसगंनाळ िनलगंा मांग नवीन वह र ३५ -१.५ ५०००० - पा
३६ सयुभान िभमराव कांबळे अबुलंगा ( व) िनलगंा महार इतर बाब १५/ब १.२३ ५०००० - पा
३७ मा णक मा ती मगंे नेलवाड िनलगंा महार इतर बाब ७६/क ०.३३ ५०००० - पा
३८ सोनाबाई बालाजी िशदें झर िनलगंा मांग इतर बाब ११९ ०.७६ ५०००० - पा
३९ तानाजी यशबा कांबळे परवाड िनलगंा महार इतर बाब ३१/ब १.४१ ५०००० - पा
४० कंुडिलकं िभवा गायकवाड सावर िनलगंा मांग इतर बाब ४/ख १.६३ ५०००० - पा
४१ सधुाकर भाऊराव िशदें झर िनलगंा मांग इतर बाब ४२५८३ १.११ ० ४५ पा
४२ मधू साधू िशदें िनटूर िनलगंा मांग इतर बाब २९४ १.६१ ५०००० - पा
४३ यबंक जयवतंा कांबळे अबुलंगा (ब)ु िनलगंा मांग इतर बाब २४३ ०.७६ ५०००० - पा
४४ ल मण िनवृ ी िशदें िनटूर िनलगंा मांग इतर बाब ४३९ १.२२ ५०००० - पा
४५ नरिसगं कृ णा िशदें झर िनलगंा मांग इतर बाब १९ १.१६ ४०००० - पा
४६ मोहन व ठल िशदें िसगंनाळ िनलगंा मांग इतर बाब २०/अ ०.६४ ५०००० - पा
४७ िनमला चं कांत सयुवशंी हणमतंवाड  आब.ु िनलगंा मांग इतर बाब ३८ ०.८ ५०००० - पा
४८ तलवाडे भरत शेषेराव समुठाणा उदगीर महार इतर बाब ०.७३ ७९ - २३ पा
४९ वमलबाई वठठल सयुवशंी गु ी जळकोट महार इतर बाब १९ १.७८ ४८००० - पा
५० सयुवशंी चं कांत सभुाष गु ी जळकोट महार इतर बाब १२५ २ ४८००० - पा
५१ वाघमारे गो वदं नरिसगं मरसांगवी जळकोट मांग इतर बाब ४८ २ ४५००० - पा
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वशेष घटक योजना सन २०१५-१६ पा  लाभाथ  याद  ४ थी दनांक ०९ /०२ /२०१६

५२ पराबाई तकुाराम बडें बेळसांगवा◌ी जळकोट मांग इतर बाब ३० ०.४५ ४५००० - पा
५३ कांबळे वनायक गणुवतं ड गरगांव जळकोट महार इतर बाब ७ १ ५०००० - पा
५४ सयुवशंी मीन बळ राम घोनसी जळकोट मांग इतर बाब ४२४९४ १.१ ड आड ए पा
५५ नामवाड तातेराव वामण हाळद वाढोण जळकोट मांग इतर बाब १५५ २.३७ ५०००० - पा
५६ सोनकांबळे रमाकंत सतंराम मरसांगवी जळकोट महार इतर बाब ३९ १.६२ ४५००० - पा
५७ अणाराव मोहन कांबळे ड गरगांव जळकोट महार इतर बाब ४२३७६ १ ५०००० - पा
५८ ल मण बाप ुकांबळे बबराळ िश र अन.ं मांग इतर बाब १७० ०.२२ ३६००० १४ पा
५९ व नाथ रामचं  कांबळे बाकली िश र अन.ं महार इतर बाब ११३१२१ ०.९६ ५०००० - पा
६० िगर धर चं ोबा लोढे येरोळ िश र अन.ं मांग इतर बाब ११५/ अ ०.३८ ५०००० - पा
६१ अजय सयुकांत गाथाडे सावरगांव िश र अन.ं महार इतर बाब ५७ ०.३ ५०००० - पा
६२ कमलाकर नामदेव िशदें अजनी (ब.ु) िश र अन.ं मांग इतर बाब ६३ ०.५२ ४०००० ७६ पा
६३ माधव गोपाळ सयंवशंी ल कउ जवळगा िश र अन.ं मांग इतर बाब २७/अ/२ , ३२/अ ०.९९ ५०००० - पा
६४ शकंर शेषेराव वाघमारे येरोळ िश र अन.ं चांभार इतर बाब १६६/ अ १.६१ ५०००० - पा
६५ पांडुरंग गो वदं िशदें साकोळ िश र अन.ं मांग इतर बाब २६० ,२६१ २.१४ ५०००० - पा
६६ गौतम कािशनाथ परतवाघ उजना अहमदपरू महार इतर बाब ४४१ ०.८७ ५०००० - पा
६७ वाघमारे यकंट  सभंाजी िश र ताजबदं अहमदपरू मांग इतर बाब ३४७ १.६ - १३१/१२ पा
६८ मसरेु धड राम रामा खरबरवाड अहमदपरू महार इतर बाब १४५ १.८३ - Sep03- पा
६९ सिचन सरेुश कांबळे स ाधरवाड औसा महार न. व. ३५ ०.८१ ५०००० Jan00- पा
७० यकंट रामा कांबळे सेलू औसा महार इतर बाब ३८७ १.२१ ५०००० पा
७१ बाब ुकेशव िसतापे उमडगा (ब.ु) औसा महार इतर बाब १३५/ ब १.२१ ५०००० पा
७२ कबीर पढंर  कांबळे बधुोडा औसा महार इतर बाब १२०/४ १.३२ ५०००० पा
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१ वा मीक वठोबा वठूबोणे िनलगंा सोनखडे को.महादेव ८/ड ०.२५ ९५ इतरबाब पा शेरा
२ िनलाबाई मा ती वठूबोणे िनलगंा अबुलंगा ( व) को.महादेव ६८/क ०.९२ २५०००/- - न वन वह र पा
३ गो वदं पुडंलीक काळगे िनलगंा बसपरू को.महादेव १७/अ १.३६ २५०००/- - इतरबाब पा
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१ ल मीबाई गोरोबा यादव लोदगा औसा चांभार इतर १९७, १९९ १.४३ ५०००० ० पा
२ गो वदं शकंर गायकवाड कनीनवरे औसा महार इतर ६५२ ०.६ -- ८१ पा
३ िशवाजी तळुशीराम सातपतेु मोघरगा औसा महार इतर ३३२ १.७६ ५०००० ० पा
४ कृ णा तळुशीराम कांबळे सेलु औसा चांभार न. व. ३७९ १.२ ५०००० ० पा
५ हणमतं गोरोबा शकें भगेंवाड औसा मांग इतर ४५ १.२३ ५०००० ० पा
६ सखाराम दास ूशकें भगेंवाड औसा मांग इतर १२१, १५७ ०.६ ५०००० ० पा
७ जनाधन तकुाराम कांबळे बधुोडा औसा महार ज.ु व. ५८/१/क ०.९२ ५०००० ० पा
८ वामन शकंर म के कुमठा औसा मांग ज.ु व. ९०, ९५ १.४ ५०००० ० पा
९ िमराबाई रो हदास कांबळे बरवली औसा चांभार इतर २२ ०.८ ५०००० ० पा
१० स बाई मु ाराम कांबळे बधुोडा औसा चांभार इतर १४०/अ/४ १.२१ ४०००० ० पा
११ मा णक रामा टकाळे वाघोली औसा महार इतर ३७ १.२ ५०००० ० पा
१२ नामदेव आबंादास वाघमारे जावळ औसा चांभार इतर ५१५ ०.९८ ० १६६ पा
१३ ी वशाल सौदागर सवई िशराळा लातरू महार इतर १०० ०.६ ० २१ पा

पंचायत सिमती, वशेष घटक योजना सन २०१५-१६ पा  लाभाथ  याद  ४ थी
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१ २०१५-१६ वाघमारे उमा सजंीव कोपरा अहमदपरू ३६/२ ०.४१ चांभार इतर बाब न वन वह र
२ २०१५-१६ मा ती गणपती वाघमारे रावणकोळा जळकोट २६६ २.०२ मांग न वन वह र इतर बाब
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अ. . िनवड वष अजदाराचे नांव गाव तालुका शेरा

१ २०१५-१६ भानुदास ध ड बा कांबळे चांदेगांव उदगीर लाभा या या खाजगी 
अडचणीमुळे

२ २०१५-१६ सोपान तानाजी भोसले सेलू (खु.) रेणापुर शेतक-या या अजानुसार
३ २०१५-१६ सं दपान पांडुरंग समुखराय महाळं ी चाकुर दबुार लाभामुळ

४ २०१५-१६ द ा यंकट  कांबळे सेलू औसा मयत झा यामुळे

सन२०१४-१५ व २०१५-१६ अनुसूिचत जाती उपयोजना अंतगत रदद तावाची याद  दश वणारे प
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