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प  - 2

भूसंपादन मा हती 
महारा  समृ धी महामाग 

अ. . िज हा तालकुा गाव 
गट / सव 

मांक 
शतेक याचे नाव 

भसूंपादन केलेले 

े  (हे.आर)

भसूंपादन 

नवाडा/भसूंपाद
न करारनामा

भसूंपादन नवाडा / करारनामा 
दनांक 

मोबदला 
र कम 

वाटपाची 
ि थती (वाटप 

पणू / 

यायालयात 

जमा / वाटप 

लं बत)

शरेा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 बलुडाणा मेहकर आंधडृ 24 ानबाराव शामराव देशमखु 1.0536
भूसंपादन 

करारनामा
15 December 2018 वाटप पूण

2 बलुडाणा मेहकर आंधडृ 23 हेमंत ानबाराव देशमखु 0.1139
भूसंपादन 

करारनामा
15 December 2018 वाटप पूण

3 बलुडाणा मेहकर आंधडृ 116 स तश उ दवराव देशमखु 0.7200
भूसंपादन 

करारनामा
15 December 2018 वाटप पूण

4 बलुडाणा मेहकर आंधडृ 138 राहूल मा णकराव देशमखु 1.0748
भूसंपादन 

करारनामा
15 December 2018 वाटप पूण

5 बलुडाणा मेहकर आंधडृ 139 पाडूरंग रामचं  देशमखु 1.1515
भूसंपादन 

करारनामा
15 December 2018 वाटप पूण

6 बलुडाणा मेहकर आंधडृ 24 कावेर  राजकुमार सरकटे 0.9496
भूसंपादन 

करारनामा
15 December 2018 वाटप पूण

7 बलुडाणा मेहकर आंधडृ 107 नंद कशोर ानबाराव देशमखु 0.0100
भूसंपादन 

करारनामा
15 December 2018 वाटप पूण

8 बलुडाणा मेहकर आंधडृ 115 मरुल धर देवकरण मुंदडा 0.1696
भूसंपादन 

करारनामा
19 December 2018 वाटप पूण

एकूण 5.2430

उप वभागीय अ धकार  तथा 
भसूंपादन अ धकार  मेहकर

प  - 2

भूसंपादन मा हती 
महारा  समृ धी महामाग 

अ. . िज हा तालकुा गाव 
गट / सव 

मांक 
शतेक याचे नाव 

भसूंपादन केलेले 

े  (हे.आर)

भसूंपादन 

नवाडा/भसूंपाद
न करारनामा

भसूंपादन नवाडा / करारनामा 
दनांक 

मोबदला 
र कम 

वाटपाची 
ि थती (वाटप 

पणू / 

यायालयात 

जमा / वाटप 

लं बत)

शरेा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 बलुडाणा मेहकर अंजनी ब ु 828
शोभा कैलासराव देशमखु
वण कैलासराव देशमखु
शांत कैलासराव देशमखु

0.1773
भूसंपादन 

करारनामा
15 December 2018 वाटप पूण

2 बलुडाणा मेहकर अंजनी ब ु 824 समाधान कसन जमुड े 0.9800
भूसंपादन 

करारनामा
15 December 2018 वाटप पूण

3 बलुडाणा मेहकर अंजनी बु 877 श ु न हर भाऊ ढोले 0.0034
भूसंपादन 

नवाडा
15 December 2018 वाटप पूण

4 बलुडाणा मेहकर अंजनी ब ु 817 ी.आ  ुह रभाऊ ढोले 0.3000
भूसंपादन 

करारनामा 
15 December 2018 वाटप लं बत

5 बलुडाणा मेहकर अंजनी ब ु 816 ी.भाऊराव परसराम वानखेडे 0.0761
भूसंपादन 

करारनामा 
15 December 2018 वाटप लं बत

6 बलुडाणा मेहकर अंजनी ब ु 816 ी.आ  ुह रभाऊ ढोले 0.7960
भूसंपादन 

करारनामा 
15 December 2018 वाटप लं बत

7 बलुडाणा मेहकर अंजनी ब ु 817 ी.भाऊराव परसराम वानखेडे 0.0711
भूसंपादन 

करारनामा 
15 December 2018 वाटप लं बत

8 बलुडाणा मेहकर अंजनी ब ु 824 वंदना समाधान जमुडे 0.2642
भूसंपादन 

करारनामा 
15 December 2018 वाटप लं बत



000000

9 बलुडाणा मेहकर अंजनी ब ु 818 ी.संजय कसन जमुडे 0.1700
भूसंपादन 

करारनामा 
15 December 2018 वाटप लं बत

10 बलुडाणा मेहकर अंजनी ब ु 39 ी.गोरखनाथ सताराम वै य व एक 1.0100
भूसंपादन 

करारनामा 
15 December 2018 वाटप लं बत

11 बलुडाणा मेहकर अंजनी ब.ु 824 गुंफाबाई दौलत व इतर दहा 0.2818
भूसंपादन 

नवाडा
19 December 2018 वाटप लं बत

12 बलुडाणा मेहकर अंजनी ब.ु 818 श न ह रभाऊ ढोले 0.1560
भूसंपादन 

नवाडा
19 December 2018 वाटप लं बत

एकूण 4.2859

उप वभागीय अ धकार  तथा 
भसूंपादन अ धकार  मेहकर

प  - 2

भूसंपादन मा हती 
महारा  समृ धी महामाग 

अ. . िज हा तालकुा गाव 
गट / सव 

मांक 
शतेक याचे नाव 

भसूंपादन केलेले 

े  (हे.आर)

भसूंपादन 

नवाडा/भसूंपाद
न करारनामा

भसूंपादन नवाडा / करारनामा 
दनांक 

मोबदला 
र कम 

वाटपाची 
ि थती (वाटप 

पणू / 

यायालयात 

जमा / वाटप 

लं बत)

शरेा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 बलुडाणा मेहकर बाभळुखेड 127 ी. तमु बळवंता खोकले 0.1823
भूसंपादन 

नवाडा
19 December 2018 वाटप लं बत

एकूण 0.1823

उप वभागीय अ धकार  तथा 
भसूंपादन अ धकार  मेहकर

प  - 2

भूसंपादन मा हती 
महारा  समृ धी महामाग 

अ. . िज हा तालकुा गाव 
गट / सव 

मांक 
शतेक याचे नाव 

भसूंपादन केलेले 

े  (हे.आर)

भसूंपादन 

नवाडा/भसूंपाद
न करारनामा

भसूंपादन नवाडा / करारनामा 
दनांक 

मोबदला 
र कम 

वाटपाची 
ि थती (वाटप 

पणू / 

यायालयात 

जमा / वाटप 

लं बत)

शरेा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 बलुडाणा मेहकर बेलगांव 139 रतषे ीराम वानखेडे 0.1260
भूसंपादन 

नवाडा
19 December 2018 वाटप पूण

2 बलुडाणा मेहकर बेलगांव 531 रेखा रामकृ ण काळे 1.8345
भूसंपादन 

नवाडा
19 December 2018 वाटप पूण

3 बलुडाणा मेहकर बेलगांव 519 अचना सभुाष वानखेडे 0.0600
भूसंपादन 

करारनामा
19 December 2018 वाटप पूण

4 बलुडाणा मेहकर बेलगांव 514 कशोर संपतराव वानखेडे 0.0313
भूसंपादन 

करारनामा
19 December 2018 वाटप पूण

एकूण 2.0518

उप वभागीय अ धकार  तथा 
भसूंपादन अ धकार  मेहकर

प  - 2

भूसंपादन मा हती 
महारा  समृ धी महामाग 



000000

अ. . िज हा तालकुा गाव 
गट / सव 

मांक 
शतेक याचे नाव 

भसूंपादन केलेले 

े  (हे.आर)

भसूंपादन 

नवाडा/भसूंपाद
न करारनामा

भसूंपादन नवाडा / करारनामा 
दनांक 

मोबदला 
र कम 

वाटपाची 
ि थती (वाटप 

पणू / 

यायालयात 

जमा / वाटप 

लं बत)

शरेा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 बलुडाणा मेहकर चायगाव 134 आ  ुल मण गायकवाड 0.4300
भूसंपादन 

करारनामा
15 December 2018 वाटप पूण

2 बलुडाणा मेहकर चायगाव 135 गजानन गंगाराम गायकवाड 0.2990
भूसंपादन 

करारनामा
15 December 2018 वाटप पूण

3 बलुडाणा मेहकर चायगाव 136
ी राम अमतृा नकाळजे 

पाडुरंग ी राम गायकवाड
0.1022

भूसंपादन 

करारनामा
15 December 2018 वाटप पूण

4 बलुडाणा मेहकर चायगाव 137 रामकोरबाई ी राम गायकवाड 0.1155
भूसंपादन 

करारनामा
15 December 2018 वाटप पूण

5 बलुडाणा मेहकर चायगाव 139 पाडूरंग ीराम गायकवाड 0.1496
भूसंपादन 

करारनामा
15 December 2018 वाटप पूण

6 बलुडाणा मेहकर चायगाव 192 कौतीकराव भमराव देशमखु 0.4770
भूसंपादन 

करारनामा
15 December 2018 वाटप पूण

7 बलुडाणा मेहकर चायगाव 192 नानाराव भमराव देशमखु 0.1000
भूसंपादन 

करारनामा
15 December 2018 वाटप पूण

8 बलुडाणा मेहकर चायगाव 193 वजय ीराम आखरे 0.3634
भूसंपादन 

करारनामा
15 December 2018 वाटप पूण

9 बलुडाणा मेहकर चायगाव 193 नानाराव भमराव देशमखु 0.1400
भूसंपादन 

करारनामा
15 December 2018 वाटप पूण

10 बलुडाणा मेहकर चायगाव 167 कासाबाई नानाराव देशमखु 0.7235
भूसंपादन 

करारनामा
15 December 2018 वाटप पूण

11 बलुडाणा मेहकर चायगाव 138 नंद ूअमतृा नकाळजे 0.1374
भूसंपादन 

करारनामा
19 December 2018 वाटप पूण

12 बलुडाणा मेहकर चायगाव 166

गौर  गजानन देशमखु 

अपाक आई सं गता गजानन देशमखु, 

गोपाल गजानन देशमखु अपाक आई 

सं गता गजानन ,पुंजाजी हादराव 

गजानन देशमखु,मोतीराम हादराव 

देशमखु,राजाराम हादराव देशमखु 

0.6619
भूसंपादन 

करारनामा
19 December 2018 वाटप पूण

13 बलुडाणा मेहकर चायगाव 168

कमल कच  ढगे
गजानन कच  ढगे
शवाजी कच  ढगे
ीक सन कच  ढगे

मडोदर  शवाजी धो े
यमनुा ल मण रंजवे 

0.5900
भूसंपादन 

करारनामा
19 December 2018 वाटप पूण

14 बलुडाणा मेहकर चायगाव 192 वजय ीराम आखरे 0.6500
भूसंपादन 

करारनामा
19 December 2018 वाटप पूण

15 बलुडाणा मेहकर चायगाव 133 मयूर वसंतराव सरोदे 0.0002
भूसंपादन 

नवाडा
19 December 2018 वाटप पूण

16 बलुडाणा मेहकर चायगांव 119 गटाम ये तफावत 0.8421
भूसंपादन 

नवाडा
19 December 2018 वाटप लं बत

17 बलुडाणा मेहकर चायगांव 118 गटाम ये तफावत 0.0926
भूसंपादन 

नवाडा
19 December 2018 वाटप लं बत

18 बलुडाणा मेहकर चायगांव 163 गटाम ये तफावत 0.0062
भूसंपादन 

नवाडा
19 December 2018 वाटप लं बत

19 बलुडाणा मेहकर चायगांव 169 संपाद त होत नाह 0.4504
भूसंपादन 

नवाडा
19 December 2018 वाटप लं बत

एकूण 6.3310

उप वभागीय अ धकार  तथा 
भसूंपादन अ धकार  मेहकर

प  - 2

भूसंपादन मा हती 
महारा  समृ धी महामाग 



000000

अ. . िज हा तालकुा गाव 
गट / सव 

मांक 
शतेक याचे नाव 

भसूंपादन केलेले 

े  (हे.आर)

भसूंपादन 

नवाडा/भसूंपाद
न करारनामा

भसूंपादन नवाडा / करारनामा 
दनांक 

मोबदला 
र कम 

वाटपाची 
ि थती (वाटप 

पणू / 

यायालयात 

जमा / वाटप 

लं बत)

शरेा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 बलुडाणा मेहकर डोणगांव 349 णव द लप पळसकर 0.3519
भूसंपादन 

करारनामा
19 December 2018 वाटप पूण

2 बलुडाणा मेहकर डोणगांव 284

ख मना ह रभाऊ हजारे
यादव ल मण गावंड,े दौलत ल मण 

गावंड,ेकेशव ल मण गावंड,ेकमल ज 

ल मण मळेु

0.2691
भूसंपादन 

करारनामा
19 December 2018 वाटप पूण

3 बलुडाणा मेहकर डोणगांव 348 समेुरनाथ सं थान 2.4443
भूसंपादन 

नवाडा
19 December 2018 वाटप लं बत

4 बलुडाणा मेहकर डोणगांव 348 हाद अंबजुी ीनाथ 0.4645
भूसंपादन 

नवाडा
19 December 2018 वाटप लं बत

5 बलुडाणा मेहकर डोणगांव 348 नंदा भागवत बाजड 1.5236
भूसंपादन 

नवाडा
19 December 2018 वाटप लं बत

6 बलुडाणा मेहकर डोणगांव 348 भागवत रामभाऊ बाजड 0.8922
भूसंपादन 

नवाडा
19 December 2018 वाटप लं बत

7 बलुडाणा मेहकर डोणगांव 348 अ मत मोहनलाल जै वाल 1.0000
भूसंपादन 

नवाडा
19 December 2018 वाटप लं बत

8 बलुडाणा मेहकर डोणगांव 348 अ मत मोहनलाल जै वाल 0.4226
भूसंपादन 

नवाडा
19 December 2018 वाटप लं बत

9 बलुडाणा मेहकर डोणगांव 281 रावसाहेब वनायक जोशी 0.1802
भूसंपादन 

नवाडा
19 December 2018 वाटप लं बत

10 बलुडाणा मेहकर डोणगांव 281 रावसाहेब वनायक जोशी 1.0800
भूसंपादन 

नवाडा
19 December 2018 वाटप लं बत

11 बलुडाणा मेहकर डोणगांव 268 रावसाहेब वनायक जोशी 0.0728
भूसंपादन 

नवाडा
19 December 2018 वाटप लं बत

एकूण 8.7012

उप वभागीय अ धकार  तथा 
भसूंपादन अ धकार  मेहकर

प  - 2

भूसंपादन मा हती 
महारा  समृ धी महामाग 

अ. . िज हा तालकुा गाव 
गट / सव 

मांक 
शतेक याचे नाव 

भसूंपादन केलेले 

े  (हे.आर)

भसूंपादन 

नवाडा/भसूंपाद
न करारनामा

भसूंपादन नवाडा / करारनामा 
दनांक 

मोबदला 
र कम 

वाटपाची 
ि थती (वाटप 

पणू / 

यायालयात 

जमा / वाटप 

लं बत)

शरेा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 बलुडाणा मेहकर फैजलापरू 2
मेहकर येथील पंचपीराचे तलावाचे पि चम 

बाजचुी म जीद चे पंच
1.9600

भूसंपादन 

नवाडा
19 December 2018 वाटप लं बत

एकूण 1.9600

उप वभागीय अ धकार  तथा 
भसूंपादन अ धकार  मेहकर

प  - 2

भूसंपादन मा हती 
महारा  समृ धी महामाग 



000000

अ. . िज हा तालकुा गाव 
गट / सव 

मांक 
शतेक याचे नाव 

भसूंपादन केलेले 

े  (हे.आर)

भसूंपादन 

नवाडा/भसूंपाद
न करारनामा

भसूंपादन नवाडा / करारनामा 
दनांक 

मोबदला 
र कम 

वाटपाची 
ि थती (वाटप 

पणू / 

यायालयात 

जमा / वाटप 

लं बत)

शरेा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 बलुडाणा मेहकर गौढांळा 114
गणेश भगावन बोडखे
भागवत रामभाऊ बोडखे

0.0339
भूसंपादन 

करारनामा
19 December 2018 वाटप पूण

एकूण 0.0339

उप वभागीय अ धकार  तथा 
भसूंपादन अ धकार  मेहकर

प  - 2

भूसंपादन मा हती 
महारा  समृ धी महामाग 

अ. . िज हा तालकुा गाव 
गट / सव 

मांक 
शतेक याचे नाव 

भसूंपादन केलेले 

े  (हे.आर)

भसूंपादन 

नवाडा/भसूंपाद
न करारनामा

भसूंपादन नवाडा / करारनामा 
दनांक 

मोबदला 
र कम 

वाटपाची 
ि थती (वाटप 

पणू / 

यायालयात 

जमा / वाटप 

लं बत)

शरेा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 बलुडाणा मेहकर पारडा 11 राजू नागोजी गायकवाड व इतर 0.30000
भूसंपादन 

करारनामा
15 December 2018 वाटप पूण

2 बलुडाणा मेहकर पारडा 160 अशोक हाद रसागर 0.03900
भूसंपादन 

करारनामा
15 December 2018 वाटप पूण

3 बलुडाणा मेहकर पारडा 160 गणपत महाद ु सागर 0.03420
भूसंपादन 

करारनामा
15 December 2018 वाटप पूण

एकूण 0.3732

उप वभागीय अ धकार  तथा 
भसूंपादन अ धकार  मेहकर

प  - 2

भूसंपादन मा हती 
महारा  समृ धी महामाग 

अ. . िज हा तालकुा गाव 
गट / सव 

मांक 
शतेक याचे नाव 

भसूंपादन केलेले 

े  (हे.आर)

भसूंपादन 

नवाडा/भसूंपाद
न करारनामा

भसूंपादन नवाडा / करारनामा 
दनांक 

मोबदला 
र कम 

वाटपाची 
ि थती (वाटप 

पणू / 

यायालयात 

जमा / वाटप 

लं बत)

शरेा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 बलुडाणा मेहकर पंीमाळी 253 रामदास जानूजी जाधव 1.2259
भूसंपादन 

करारनामा
19 December 2018 वाटप पूण

एकूण 1.2259

उप वभागीय अ धकार  तथा 
भसूंपादन अ धकार  मेहकर

प  - 2

भूसंपादन मा हती 



000000

महारा  समृ धी महामाग 

अ. . िज हा तालकुा गाव 
गट / सव 

मांक 
शतेक याचे नाव 

भसूंपादन केलेले 

े  (हे.आर)

भसूंपादन 

नवाडा/भसूंपाद
न करारनामा

भसूंपादन नवाडा / करारनामा 
दनांक 

मोबदला 
र कम 

वाटपाची 
ि थती (वाटप 

पणू / 

यायालयात 

जमा / वाटप 

लं बत)

शरेा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 बलुडाणा मेहकर सा ा 106 नारायण कसन दांदडे 1.1100
भूसंपादन 

नवाडा
1 January 2019 वाटप पूण

2 बलुडाणा मेहकर सा ा 86
कुसमु द ा य ठोकरे             जय ी राजू 
ठोकरे             

  राजू रामे वर नकस
0.0234

भूसंपादन 

नवाडा
1 January 2019 वाटप पूण

3 बलुडाणा मेहकर सा ा 107

राबीयाबी शखे गनी
आ मनबी गनी कुरेशी   
 समरन अ बास खाट क
 शखे नईम शखे गनी   
 शखे कर म शखे गनी

0.9000
भूसंपादन 

करारनामा
1 January 2019 वाटप पूण

4 बलुडाणा मेहकर सा ा 82

पराव पांडुरंग ठोकरे, दनकर पांडुरंग 

ठोकरे, का मनाबाई ज व वनाथ, रंजना 
ज भजुंगराव व भागेरथी ज पांडुरंग ठोकरे  

( े  3.43)

0.5424
भूसंपादन 

नवाडा
1 January 2019 वाटप लं बत

5 बलुडाणा मेहकर सा ा 108

 अबदलु मिजत श ेनाजकु अबदलु गफार 

श ेनाजकु 

नरुजहा बेगम अबदलु ईभा◌्रईम 

रहेमत ब ज हसन  ( े  2.27)

1.0600
भूसंपादन 

नवाडा
1 January 2019 वाटप लं बत

6 बलुडाणा मेहकर सा ा 108 अ दलु मजीद शखे नाजकु व इतर 3 1.0600
भूसंपादन 

नवाडा
1 January 2019 वाटप लं बत

एकूण 4.6958

उप वभागीय अ धकार  तथा 
भसूंपादन अ धकार  मेहकर

प  - 2

भूसंपादन मा हती 
महारा  समृ धी महामाग 

अ. . िज हा तालकुा गाव 
गट / सव 

मांक 
शतेक याचे नाव 

भसूंपादन केलेले 

े  (हे.आर)

भसूंपादन 

नवाडा/भसूंपाद
न करारनामा

भसूंपादन नवाडा / करारनामा 
दनांक 

मोबदला 
र कम 

वाटपाची 
ि थती (वाटप 

पणू / 

यायालयात 

जमा / वाटप 

लं बत)

शरेा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 बलुडाणा मेहकर शहापूर 16
भजुंग वलासराव काळे
सं या तषुार ध डगे

1.7000
भूसंपादन 

नवाडा
1 January 2019 वाटप पूण

2 बलुडाणा मेहकर शहापूर 117
तकुाराम रामभाऊ मंजळुकर 

अशोक रामभाऊ मंजळुकर 
2.4819

भूसंपादन 

करारनामा
1 January 2019 वाटप पूण

3 बलुडाणा मेहकर शहापूर 118 द ा य भकाजी काळे 0.1881
भूसंपादन 

करारनामा
8 January 2019 वाटप पूण

4 बलुडाणा मेहकर शहापूर 118 मजलमु बी शखे कवसर 0.1391
भूसंपादन 

करारनामा
1 January 2019 वाटप पूण

5 बलुडाणा मेहकर शहापूर 117 अशोककुमार सोहनलाल गटटानी 0.4580
भूसंपादन 

करारनामा
1 January 2019 वाटप पूण

6 बलुडाणा मेहकर शहापरू 116 -- 0.9625
भूसंपादन 

नवाडा
1 January 2018 वाटप लं बत

7 बलुडाणा मेहकर शहापरू 119 गटाम ये तफावत 0.5009
भूसंपादन 

नवाडा
1 January 2018 वाटप लं बत

8 बलुडाणा मेहकर शहापरू 120 गटाम ये तफावत 1.4912
भूसंपादन 

नवाडा
1 January 2018 वाटप लं बत



000000

9 बलुडाणा मेहकर शहापरू 121 गटाम ये तफावत 1.8357
भूसंपादन 

नवाडा
1 January 2018 वाटप लं बत

10 बलुडाणा मेहकर शहापरू 122 गटाम ये तफावत 0.2737
भूसंपादन 

नवाडा
1 January 2018 वाटप लं बत

11 बलुडाणा मेहकर शहापरू 103 गटाम ये तफावत 0.4455
भूसंपादन 

नवाडा
1 January 2018 वाटप लं बत

12 बलुडाणा मेहकर शहापरू 104 गटाम ये तफावत 0.3311
भूसंपादन 

नवाडा
1 January 2018 वाटप लं बत

13 बलुडाणा मेहकर शहापरू 105 गटाम ये तफावत 0.2586
भूसंपादन 

नवाडा
1 January 2018 वाटप लं बत

14 बलुडाणा मेहकर शहापरू 106 गटाम ये तफावत 0.1745
भूसंपादन 

नवाडा
1 January 2018 वाटप लं बत

15 बलुडाणा मेहकर शहापरू 107 गटाम ये तफावत 0.1523
भूसंपादन 

नवाडा
1 January 2018 वाटप लं बत

एकूण 11.3931

उप वभागीय अ धकार  तथा 
भसूंपादन अ धकार  मेहकर

प  - 2

भूसंपादन मा हती 
महारा  समृ धी महामाग 

अ. . िज हा तालकुा गाव 
गट / सव 

मांक 
शतेक याचे नाव 

भसूंपादन केलेले 

े  (हे.आर)

भसूंपादन 

नवाडा/भसूंपाद
न करारनामा

भसूंपादन नवाडा / करारनामा 
दनांक 

मोबदला 
र कम 

वाटपाची 
ि थती (वाटप 

पणू / 

यायालयात 

जमा / वाटप 

लं बत)

शरेा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 बलुडाणा मेहकर शवपूर  78

दनकर ल मण सु शे
पु षोतम ल मण सु शे
बाबरुाव ल मण सु शे
कांताबाई गणेश काळे
गोकणाबाई परशराम ग हाणे
शांताबाई द ा य ताकतोड े

0.6192
भूसंपादन 

करारनामा
19 December 2018 वाटप पूण

एकूण 0.6192

उप वभागीय अ धकार  तथा 
भसूंपादन अ धकार  मेहकर

प  - 2

भूसंपादन मा हती 
महारा  समृ धी महामाग 

अ. . िज हा तालकुा गाव 
गट / सव 

मांक 
शतेक याचे नाव 

भसूंपादन केलेले 

े  (हे.आर)

भसूंपादन 

नवाडा/भसूंपाद
न करारनामा

भसूंपादन नवाडा / करारनामा 
दनांक 

मोबदला 
र कम 

वाटपाची 
ि थती (वाटप 

पणू / 

यायालयात 

जमा / वाटप 

लं बत)

शरेा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 बलुडाणा लोणार गुंजापूर 68

गयाबाई ध डू पसे,              एकनाथ ध डू 

पसे,          

 ाने वर ध डू पसे,    

 ह रभाऊ उफ शवशंकर ध डू
 पसे

0.2466 भूसंपादन 

करारनामा

19 December 2018 वाटप पूण

2 बलुडाणा लोणार गुंजापूर 93 ब
मनकणाबाई राघोजी ठोके 0.4693 भूसंपादन 

करारनामा

26 December 2018 वाटप पूण



000000

3 बलुडाणा लोणार गुंजापूर 93 ब
अ ह याबाई आंनदा गवई 0.4693 भूसंपादन 

करारनामा

19 December 2018 वाटप पूण

एकूण 1.1852

उप वभागीय अ धकार  तथा 
भसूंपादन अ धकार  मेहकर

प  - 2

भूसंपादन मा हती 
महारा  समृ धी महामाग 

अ. . िज हा तालकुा गाव 
गट / सव 

मांक 
शतेक याचे नाव 

भसूंपादन केलेले 

े  (हे.आर)

भसूंपादन 

नवाडा/भसूंपाद
न करारनामा

भसूंपादन नवाडा / करारनामा 
दनांक 

मोबदला 
र कम 

वाटपाची 
ि थती (वाटप 

पणू / 

यायालयात 

जमा / वाटप 

लं बत)

शरेा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 बलुडाणा लोणार बांडा 125
सागर शवानंद तागड ेअपाक आई संगीता 
शवानंद तागडे

0.0430
भूसंपादन 

करारनामा
15 December 2018 वाटप पूण

2 बलुडाणा लोणार बांडा 129 गटाम ये तफावत 0.1642
भूसंपादन 

नवाडा
19 December 2018 वाटप लं बत

एकूण 0.2072

उप वभागीय अ धकार  तथा 
भसूंपादन अ धकार  मेहकर

प  - 2

भूसंपादन मा हती 
महारा  समृ धी महामाग 

अ. . िज हा तालकुा गाव 
गट / सव 

मांक 
शतेक याचे नाव 

भसूंपादन केलेले 

े  (हे.आर)

भसूंपादन 

नवाडा/भसूंपाद
न करारनामा

भसूंपादन नवाडा / करारनामा 
दनांक 

मोबदला 
र कम 

वाटपाची 
ि थती (वाटप 

पणू / 

यायालयात 

जमा / वाटप 

लं बत)

शरेा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 बलुडाणा लोणार मांडवा 82
नूर खाँ फैजु ला खाँ पठाण
दलदार खाँ फैजु ला खाँ पठाण
मु तफा खाँ फैजु ला खाँ पठाण

1.6000
भूसंपादन 

करारनामा
15 December 2018 वाटप पूण

2 बलुडाणा लोणार मांडवा 29 कमल हाद भारती 0.1129
भूसंपादन 

नवाडा
19 December 2018 वाटप पूण

3 बलुडाणा लोणार मांडवा 144 वण मारोती सोनूने 0.8100 भूसंपादन 

नवाडा
15 December 2018 वाटप पूण

4 बलुडाणा लोणार मांडवा 108 अशोक संपतराव सोनूने 0.2740 15 December 2018 वाटप पूण
5 बलुडाणा लोणार मांडवा 82 जलेुखॉबी हक मखॉ पठाण

0.1854
भूसंपादन 

नवाडा
19 December 2018 वाटप पूण

6 बलुडाणा लोणार मांडवा 82 अंजमुबी कौसर ह कमखॉ पठाण 19 December 2018 वाटप पूण

7 बलुडाणा लोणार मांडवा 121 कमल शंकर सोननेु 0.0700
भूसंपादन 

करारनामा
15 December 2018 वाटप पूण

8 बलुडाणा लोणार मांडवा 144
हाद बंक सोननेु 

शकंर बंक सोननेु  
0.4036

भूसंपादन 

करारनामा
15 December 2018 वाटप पूण

9 बलुडाणा लोणार मांडवा 145 ी. दगंबर शंकर मोरे व इतर पांच 0.6539
भूसंपादन 

नवाडा
19 December 2018 वाटप लं बत

10 बलुडाणा लोणार मांडवा 122 महमदखॉ बलनखॉ पठाण व इतर चार 0.5441
भूसंपादन 

नवाडा
19 December 2018 वाटप लं बत

11 बलुडाणा लोणार मांडवा 144 हाद शंकर सोननेु व एक 0.4036
भूसंपादन 

करारनामा 
26 December 2018 वाटप पूण

एकूण 5.0575



000000

उप वभागीय अ धकार  तथा 
भसूंपादन अ धकार  मेहकर

प  - 2

भूसंपादन मा हती 
महारा  समृ धी महामाग 

अ. . िज हा तालकुा गाव 
गट / सव 

मांक 
शतेक याचे नाव 

भसूंपादन केलेले 

े  (हे.आर)

भसूंपादन 

नवाडा/भसूंपाद
न करारनामा

भसूंपादन नवाडा / करारनामा 
दनांक 

मोबदला 
र कम 

वाटपाची 
ि थती (वाटप 

पणू / 

यायालयात 

जमा / वाटप 

लं बत)

शरेा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 बलुडाणा लोणार खळेगाव 248 गणेश रावबा नागरे 0.4138
भूसंपादन 

करारनामा
15 December 2018 वाटप पूण

2 बलुडाणा लोणार मांडवा 82
नूर खाँ फैजु ला खाँ पठाण
दलदार खाँ फैजु ला खाँ पठाण
मु तफा खाँ फैजु ला खाँ पठाण

1.6000
भूसंपादन 

करारनामा
15 December 2018 वाटप पूण

3 बलुडाणा लोणार बांडा 125
सागर शवानंद तागड ेअपाक आई संगीता 
शवानंद तागडे

0.0430
भूसंपादन 

करारनामा
15 December 2018 वाटप पूण

4 बलुडाणा लोणार गुंजापूर 68

गयाबाई ध डू पसे,              एकनाथ ध डू 

पसे,          

 ाने वर ध डू पसे,    

 ह रभाऊ उफ शवशंकर ध डू पसे

0.2466
भूसंपादन 

करारनामा
19 December 2018 वाटप पूण

5 बलुडाणा लोणार खळेगांव 106 ब नाथ शंकर उफ पाट ल बआु सानप 0.0024
भूसंपादन 

नवाडा
26 December 2018 वाटप पूण

2 बलुडाणा लोणार खळेगाव 190 चं कला द ा य वायाळ 0.3783
भूसंपादन 

नवाडा
26 December 2018 वाटप पूण

3 बलुडाणा लोणार खळेगाव 190 गोदावर  पु षो म वायाळ 0.4737
भूसंपादन 

नवाडा
26 December 2018 वाटप पूण

4 बलुडाणा लोणार खळेगाव 190 पु पा ज ीराम वायाळ 0.3559
भूसंपादन 

नवाडा
26 December 2018 वाटप पूण

5 बलुडाणा लोणार खळेगाव 190 संगीता वजय वायाळ 0.4402
भूसंपादन 

नवाडा
26 December 2018 वाटप पूण

6 बलुडाणा लोणार खळेगाव 190 सनुंदा ल मीकांत वायाळ 0.3975
भूसंपादन 

नवाडा
26 December 2018 वाटप पूण

7 बलुडाणा लोणार खळेगांव 106 ब नाथ शंकर उफ पाट ल बआु सानप 0.0024
भूसंपादन 

नवाडा
26 December 2018 वाटप पूण

8 बलुडाणा लोणार खळेगांव 239 ी. नळुबा भजुाजी नागरे 0.0452
भूसंपादन 

नवाडा
26 December 2018 वाटप लं बत

9 बलुडाणा लोणार खळेगांव 236 ी. नळुबा भजुाजी नागरे 0.7705
भूसंपादन 

नवाडा
26 December 2018 वाटप लं बत

10 बलुडाणा लोणार खळेगांव 105 ी. ानबा हर  मुंढे 1.4342
भूसंपादन 

नवाडा
26 December 2018 वाटप लं बत

11 बलुडाणा लोणार खळेगांव 104 गटाम ये तफावत 0.5680
भूसंपादन 

नवाडा
26 December 2018 वाटप लं बत

12 बलुडाणा लोणार खळेगांव 102 गटाम ये तफावत 0.2678
भूसंपादन 

नवाडा
26 December 2018 वाटप लं बत

13 बलुडाणा लोणार खळेगांव 101 गटाम ये तफावत 0.8632
भूसंपादन 

नवाडा
26 December 2018 वाटप लं बत

14 बलुडाणा लोणार खळेगांव 193 ी.उ दव नारायण मुंढे 0.4144
भूसंपादन 

नवाडा
26 December 2018 वाटप लं बत

15 बलुडाणा लोणार खळेगांव 193 ी.सरेुश नारायण मुंढे 0.9050
भूसंपादन 

नवाडा
26 December 2018 वाटप लं बत

16 बलुडाणा लोणार खळेगांव 241 काताबाई उ म नागरे 0.1456
भूसंपादन 

नवाडा
26 December 2018 वाटप पूण

एकूण 7.8757



000000

उप वभागीय अ धकार  

तथा 
भसूंपादन अ धकार  मेहकर

प  - 2

भूसंपादन मा हती 
महारा  समृ धी महामाग 

अन ु . िज हा तालकुा गाव गट / सव 

मांक 

शतेक याचे नाव भूसंपादन केलेले 

े  (हे.आर)

भूसंपादन 

नवाडा/भूसंपा
दन 

करारनामा

भूसंपादन नवाडा / 
करारनामा दनांक 

मोबदला 
र कम 

वाटपाची 
ि थती (वाटप 

पूण / 

यायालयात 

जमा / वाटप 

लं बत)

शरेा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
देऊळगाव 

कोळ

353 रवीं  व वनाथ चोले 0.4563 भसुंपादन 

करारनामा

5/16/2019 वाटप पणु

2 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
देऊळगाव 

कोळ

363 अशोक हमंतराव कायंदे 0.2000 भसुंपादन 

करारनामा

5/16/2019 वाटप पणु

3 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
देऊळगाव 

कोळ

175 दामोधर हाम ुराठोड 1.0541 भसुंपादन 

करारनामा

5/16/2019 वाटप पणु

4 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
देऊळगाव 

कोळ

364 अशाक ह मतराव कायंदे
अ नल ह मतराव कायंदे

0.0076 वाटप लं बत

5 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
देऊळगाव 

कोळ

323 रावसाहेब मोतीराम राठोड 0.3100 वाटप लं बत

6 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
देऊळगाव 

कोळ

318 सभुाष मोतीराम राठोड 0.0908 वाटप लं बत

7 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
देऊळगाव 

कोळ

318 शंकर रामदास राठोड
व हवाटदार
वसंता मोतीराम राठोड 

0.4500 वाटप लं बत

8 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
देऊळगाव 

कोळ

317 द  ुमोतीराम राठोड 

व हवाटदार
वसंता मोतीराम राठोड 

0.3103 वाटप लं बत

9 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
देऊळगाव 

कोळ

316 सभुाष मोतीराम राठोड
व हवाटदार
शंकर रामदास राठोड

0.0324 वाटप लं बत

10 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
देऊळगाव 

कोळ

315 वसंत मोतीराम राठोड 0.0712 वाटप लं बत

11 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
देऊळगाव 

कोळ

314 नारायण पुंजाजी गायकवाड
व हवाटदार
शवानंद कायंदे 

0.9343 वाटप लं बत

12 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
देऊळगाव 

कोळ

314 रमेश भमराव गायकवाड
व हवाटदार
नंदाबाई काश 

0.4136 वाटप लं बत

13 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
देऊळगाव 

कोळ

314 सभुाष मोतीराम राठोड
व व◌ाटदार
सभुाष कायंदे 

0.0386 वाटप लं बत

14 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
देऊळगाव 

कोळ

313 शवानंद जनाधन कायंदे
व हवाटदार
सभुाष कायंदे

0.0010 वाटप लं बत

15 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
देऊळगाव 

कोळ

265 काश वगला राठोड
मोताई ज काळु
क डाबाई राम पवार
सयुाबाई कसन जाधव 

0.0150 वाटप लं बत

16 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
देऊळगाव 

कोळ

271 सभुाष शवाजी गायकवाड
राम कसन ह रभाऊ गायकवाड 

0.2900 वाटप लं बत

17 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
देऊळगाव 

कोळ

214 अ नल रामराव गायकवाड 0.0010 वाटप लं बत

18 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
देऊळगाव 

कोळ

210 श शकला ज नामदेव
भागाबाई ज साहेबराव 

0.1516 वाटप लं बत



000000

19 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
देऊळगाव 

कोळ

210 ीराम पाट लबा वायाळ
व हवाटदार
व ण ुपाट लबा वायाळ 

0.2716 वाटप लं बत

20 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
देऊळगाव 

कोळ

193 अ पाजी साळुजी चोले
व हवाटदार
देवकाबाई कडुबा राठोड 

0.0712 वाटप लं बत

21 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
देऊळगाव 

कोळ

188 वठोबा तातबेा कायंदे
व हवाटदार
बंडु रतन राठोड
वजय परुा राठोड 

0.3227 वाटप लं बत

22 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
देऊळगाव 

कोळ

192 यंकट तकुाराम हसडुकर
व हवाटदार
मोहन परुा राठोउ 

0.0129 वाटप लं बत

23 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
देऊळगाव 

कोळ

192 व ण ुतकुाराम हसडुकर
व हवटदार
वजय परुा राठोड 

0.0740 वाटप लं बत

24 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
देऊळगाव 

कोळ

190 हाद गांग ुराठोड
शंकर वा छु राठोड
संतोष हरलाल राठोड
नतीन हरलाल राठोड
क वता गजानन च हाण
पंचफुला हरलाल राठोड 

0.2950 वाटप लं बत

25 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
देऊळगाव 

कोळ

190 बंडु रतन राठोड 0.1500 वाटप लं बत

26 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
देऊळगाव 

कोळ

174 दामोदर हाम ुराठोड 0.0121 वाटप लं बत

27 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
देऊळगाव 

कोळ

167 यंबक कंुड लक मोरे
िजजाराव कंुड लक मोरे
गलुाबराव कंुड लक मोरे
भगवान कंुड लक मोरे
मथरुाबाई हाद
दारकाबाई ज. कच
गयाबाई ज. यंबक
कमलाबाई रामभाऊ
लबंा नामा कायंदे
महाद ुनामा
व हवाटदार
संतोष दािजबा काकडे
सं दप दाजीबा काकड े

0.8400 वाटप लं बत

TOTAL 6.8773

उप वभागीय अ धकार  

तथा
भसुंपादन अ धकार , 

सदंखेड राजा
प  - 2

भूसंपादन मा हती 
महारा  समृ धी महामाग 

अन ु . िज हा तालकुा गाव गट / सव 

मांक 

शतेक याचे नाव भूसंपादन केलेले 

े  (हे.आर)

भूसंपादन 

नवाडा/भूसंपा
दन 

करारनामा

भूसंपादन नवाडा / 
करारनामा दनांक 

मोबदला 
र कम 

वाटपाची 
ि थती (वाटप 

पूण / 

यायालयात 

जमा / वाटप 

लं बत)

शरेा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
दसुरबीड 564 सकुलाल भू ब े 0.8500 भसुंपादन 

करारनामा

6/14/2019 वाटप पणु

2 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
दसुरबीड 528 देवचंद सीताराम केवट 0.0600 भसुंपादन 

करारनामा

1/18/2019 वाटप पणु

3 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
दसुरबीड 507 ल मी रंगनाथ दराडे 0.0700 भसुंपादन 

करारनामा

1/18/2019 वाटप पणु



000000

4 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
दसुरबीड 578 शखे क यमु शखे शकैत 0.1600 भसुंपादन 

करारनामा

1/18/2019 वाटप पणु

5 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
दसुरबीड 578 श ेअरबाज श ेशर फ

व हवाटदार
शखे नसीर शखे मनुीर 

0.1900 वाटप लं बत

6 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
दसुरबीड 563 ह रभाऊ नागोराव महा डक

व हवाटदार
कु शवताबाई नामदेव फरताड े

0.3200 वाटप लं बत

7 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
दसुरबीड 438 वामन बाप ुजाधव

उ म बाप ुजाधव
मु कंदा बाप ुजाधव 

0.1300 वाटप लं बत

TOTAL 1.7800

उप वभागीय अ धकार  

तथा
भसुंपादन अ धकार , 

सदंखेड राजा
प  - 2

भूसंपादन मा हती 
महारा  समृ धी महामाग 

अन ु . िज हा तालकुा गाव गट / सव 

मांक 

शतेक याचे नाव भूसंपादन केलेले 

े  (हे.आर)

भूसंपादन 

नवाडा/भूसंपा
दन 

करारनामा

भूसंपादन नवाडा / 
करारनामा दनांक 

मोबदला 
र कम 

वाटपाची 
ि थती (वाटप 

पूण / 

यायालयात 

जमा / वाटप 

लं बत)

शरेा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
हवरखेड पणुा 181 दशरथ बापू वीर 0.2800 भसुंपादन 

करारनामा

1/18/2019 वाटप पणु

2 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
हवरखेड पणुा 92 शवानंद पंढर नाथ ढाकणे 1.3046 भसुंपादन 

करारनामा

1/18/2019 वाटप पणु

3 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
हवरखेड पणुा 69 वजय वलास नागरे आपाक आई 

 गीता वलास नगारे

0.2839 भसुंपादन 

करारनामा

1/18/2019 वाटप पणु

4 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
हवरखेड पणुा 70 वजय वलास नागरे आपाक आई 

 गीता वलास नगारे

0.4200 भसुंपादन 

करारनामा

1/18/2019 वाटप पणु

5 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
हवरखेड पणुा 97 हवाईबाई उ म नागरे

साधना सभुाष नागरे
सोमेश सभुाष 

1.1437 वाटप लं बत

TOTAL 3.4322

उप वभागीय अ धकार  

तथा
भसुंपादन अ धकार , 

सदंखेड राजा
प  - 2

भूसंपादन मा हती 
महारा  समृ धी महामाग 

अन ु . िज हा तालकुा गाव गट / सव 

मांक 

शतेक याचे नाव भूसंपादन केलेले 

े  (हे.आर)

भूसंपादन 

नवाडा/भूसंपा
दन 

करारनामा

भूसंपादन नवाडा / 
करारनामा दनांक 

मोबदला 
र कम 

वाटपाची 
ि थती (वाटप 

पूण / 

यायालयात 

जमा / वाटप 

लं बत)

शरेा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
जळगाव 222 बाबरुाव कसन नागरे

 परमे वर कसन नागरे
 समुनबाई मकु ंदा काकड

0.3951 भसुंपादन 

करारनामा

5/16/2019 वाटप पणु



000000

2 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
जळगाव 221 एकनाथ पांडुरंग डघे◌ाळे

मधकुर पांडुरंग डघोळे
वठोबा पांडुरंग डघोळे
गयाबाई पांडुरंग डघोळे
रेवती मा णकाराव डघोळे
सं गता मा णकाराव डघोळे

2.0200 वाटप लं बत

3 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
जळगाव 211 आ माराम सताराम जाधव

बबन सताराम जाधव
नारायण सताराम जाधव
पुंजाराम सताराम जाधव
व हवाटदार
रावसाहेब भानदुास जाधव

0.5070 वाटप लं बत

TOTAL 2.9221

उप वभागीय अ धकार  

तथा
भसुंपादन अ धकार , 

सदंखेड राजा
प  - 2

भूसंपादन मा हती 
महारा  समृ धी महामाग 

अन ु . िज हा तालकुा गाव गट / सव 

मांक 

शतेक याचे नाव भूसंपादन केलेले 

े  (हे.आर)

भूसंपादन 

नवाडा/भूसंपा
दन 

करारनामा

भूसंपादन नवाडा / 
करारनामा दनांक 

मोबदला 
र कम 

वाटपाची 
ि थती (वाटप 

पूण / 

यायालयात 

जमा / वाटप 

लं बत)

शरेा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
कनगाव राजा 214 नंद कशोर शंकर मांटे

 भारत शंकरराव मांटे
 वषा पंजाबराव मांटे

0.8900 भसुंपादन 

करारनामा

1/18/2019 वाटप पणु

2 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
कनगाव राजा 214 नंद कशोर शंकर मांटे

 भारत शंकरराव मांटे
 वषा पंजाबराव मांटे

0.6900 भसुंपादन 

करारनामा

1/18/2019 वाटप पणु

3 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
कनगाव राजा 213 नंद कशोर शंकर मांटे

 भारत शंकरराव मांटे
 वषा पंजाबराव मांटे

0.2600 भसुंपादन 

करारनामा

1/18/2019 वाटप पणु

4 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
कनगाव राजा 215 वठोबा कंुड लक चवरे

 गोदावर  वठोबा चवरे

0.1700 भसुंपादन 

करारनामा

1/18/2019 वाटप पणु

5 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
कनगाव राजा 247 भमराव वठोबा वाघमारे,

दनकर वठोबा वाघमारे, 

अजनु शंकर वाघमारे, 

सधुाकर वठोबा वाघमारे

0.6400 वाटप लं बत

6 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
कनगाव राजा 249 वठोबा नामदेव काकड,े 

कंुड लक नामदेव काकड,े

वजय नामदेव काकड,े

सभुाष नामदेव काकड,े 

गोदावर  राज  काकड े

0.6700 वाटप लं बत

7 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
कनगाव राजा 251 दनकर वठोबा वाघमारे,

अजनु शंकर वाघमारे,

रामे वर आ बुा भालेकर

0.1600 वाटप लं बत

TOTAL 3.4800

उप वभागीय अ धकार  

तथा
भसुंपादन अ धकार , 

सदंखेड राजा
प  - 2

भूसंपादन मा हती 
महारा  समृ धी महामाग 



000000

अन ु . िज हा तालकुा गाव गट / सव 

मांक 

शतेक याचे नाव भूसंपादन केलेले 

े  (हे.आर)

भूसंपादन 

नवाडा/भूसंपा
दन 

करारनामा

भूसंपादन नवाडा / 
करारनामा दनांक 

मोबदला 
र कम 

वाटपाची 
ि थती (वाटप 

पूण / 

यायालयात 

जमा / वाटप 

लं बत)

शरेा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
कंुबेफळ 155 आरती जगन सानप

 कासाबाई जगन सानप
 रवी जगन सानप

0.1330 भसुंपादन 

करारनामा

5/16/2019 वाटप पणु

TOTAL 0.1330

उप वभागीय अ धकार  

तथा
भसुंपादन अ धकार , 

सदंखेड राजाप  - 2

भूसंपादन मा हती 
महारा  समृ धी महामाग 

अन ु . िज हा तालकुा गाव गट / सव 

मांक 

शतेक याचे नाव भूसंपादन केलेले 

े  (हे.आर)

भूसंपादन 

नवाडा/भूसंपा
दन 

करारनामा

भूसंपादन नवाडा / 
करारनामा दनांक 

मोबदला 
र कम 

वाटपाची 
ि थती (वाटप 

पूण / 

यायालयात 

जमा / वाटप 

लं बत)

शरेा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
पळसखेड 

च का

110 भानदुास कडुत ुकाकड
संजय शंकर काकड + 28

0.1328 भसुंपादन 

करारनामा

5/16/2019 वाटप पणु

2 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
पळसखेड 

च का

102 कुणाल ह रदास वाघ 0.6000 वाटप लं बत

3 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
पळसखेड 

च का

117 नवृ ी पाट लबा डघोळे
जग नाथ पाट लबा डघोळे
साहेबराव गणपती डघोळे
कसन गणपती डघोळे
क डीबा गणपती डघोळे

0.0273 वाटप लं बत

4 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
पळसखेड 

च का

143 ल मण राजाराम वाघ
हसा राजाराम वाघ
सोना राजाराम वाघ
दगडु राजाराम वाघ
 ध डीबा राजाराम वाघ
भगवान नबाजी वाघ
राम साद नबाजी वाघ
याग भा कर मांटे
रेणकुा भगवान नागरे

0.4249 वाटप लं बत

5 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
पळसखेड 

च का

146  साहेबराव गणपती डीघोळे 0.0100 वाटप लं बत

6 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
पळसखेड 

च का

147 हाद ध डीबा वाघ 

व हवाटदार
शषेराव तकुाराम सोननेु

0.0198 वाटप लं बत

TOTAL 1.2148

उप वभागीय अ धकार  

तथा
भसुंपादन अ धकार , 

सदंखेड राजा
प  - 2

भूसंपादन मा हती 
महारा  समृ धी महामाग 



000000

अन ु . िज हा तालकुा गाव गट / सव 

मांक 

शतेक याचे नाव भूसंपादन केलेले 

े  (हे.आर)

भूसंपादन 

नवाडा/भूसंपा
दन 

करारनामा

भूसंपादन नवाडा / 
करारनामा दनांक 

मोबदला 
र कम 

वाटपाची 
ि थती (वाटप 

पूण / 

यायालयात 

जमा / वाटप 

लं बत)

शरेा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
पपंळखटुा 142 देवीदास बाजीराव घगेु 0.0700 भसुंपादन 

करारनामा

5/16/2019 वाटप पणु

2 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
पपंळखटुा 139 शवनाथ पंढर नाथ ताठे अपाक आई 0.5900 वाटप लं बत

3 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
पपंळखटुा 134 अजनु भानदुास काकड

व हवाटदार
द  ुभानदुास काकड

0.2700 वाटप लं बत

4 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
पपंळखटुा 134 गजानन बाजीराव घगेु

दे वदास बाजीराव घगेु
यंबक ल मण घगेु 

0.0050 वाटप लं बत

5 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
पपंळखटुा 140 भानदुास रामभाऊ ताठे 0.0042 वाटप लं बत

TOTAL 0.9392

उप वभागीय अ धकार  

तथा
भसुंपादन अ धकार , 

सदंखेड राजा
प  - 2

भूसंपादन मा हती 
महारा  समृ धी महामाग 

अन ु . िज हा तालकुा गाव गट / सव 

मांक 

शतेक याचे नाव भूसंपादन केलेले 

े  (हे.आर)

भूसंपादन 

नवाडा/भूसंपा
दन 

करारनामा

भूसंपादन नवाडा / 
करारनामा दनांक 

मोबदला 
र कम 

वाटपाची 
ि थती (वाटप 

पूण / 

यायालयात 

जमा / वाटप 

लं बत)

शरेा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
राहेर  ख.ु 145 उ म आनंद नगारे 0.2939 भसुंपादन 

करारनामा

1/18/2019 वाटप पणु

2 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
राहेर  ख.ु 145 गयाबाई गणपत च हाण 0.0508 भसुंपादन 

करारनामा

1/18/2019 वाटप पणु

3 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
राहेर  ख.ु 145 सभुाष उ म नगारे 0.2766 भसुंपादन 

करारनामा

5/16/2019 वाटप पणु

4 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
राहेर  ख.ु 145 गजानन का शनाथ नगारे 0.2027 भसुंपादन 

करारनामा

5/16/2019 वाटप पणु

5 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
राहेर  ख.ु 145 सदानंद अजनुराव वाघमारे 1.6823 वाटप लं बत

6 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
राहेर  ख.ु 145 उ म आनंदा नागरे

व हवाटदार
संदानंद अजनुराव वाघमारे 

0.1928 वाटप लं बत

TOTAL 2.6991

उप वभागीय अ धकार  

तथा
भसुंपादन अ धकार , 

सदंखेड राजा
प  - 2

भूसंपादन मा हती 
महारा  समृ धी महामाग 



000000

अन ु . िज हा तालकुा गाव गट / सव 

मांक 

शतेक याचे नाव भूसंपादन केलेले 

े  (हे.आर)

भूसंपादन 

नवाडा/भूसंपा
दन 

करारनामा

भूसंपादन नवाडा / 
करारनामा दनांक 

मोबदला 
र कम 

वाटपाची 
ि थती (वाटप 

पूण / 

यायालयात 

जमा / वाटप 

लं बत)

शरेा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
सावरगाव 

माळ

30 शाहुबाई देवराव गवई 0.0167 वाटप लं बत

TOTAL 0.0167

उप वभागीय अ धकार  

तथा
भसुंपादन अ धकार , 

सदंखेड राजा
प  - 2

भूसंपादन मा हती 
महारा  समृ धी महामाग 

अन ु . िज हा तालकुा गाव गट / सव 

मांक 

शतेक याचे नाव भूसंपादन केलेले 

े  (हे.आर)

भूसंपादन 

नवाडा/भूसंपा
दन 

करारनामा

भूसंपादन नवाडा / 
करारनामा दनांक 

मोबदला 
र कम 

वाटपाची 
ि थती (वाटप 

पूण / 

यायालयात 

जमा / वाटप 

लं बत)

शरेा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
शलेगाव राऊत 225 रामभाऊ सीताराम मांटे

 एकनाथ सीताराम मांटे
भगवान गबाजी चपाटे
 जनाबाई नारायण नगारे
 चं भागा राज  डोईफोडे
 गोदावर  भगवान नागरे
 राधाबाई कडुबा नागरे

0.6954 भसुंपादन 

करारनामा

5/16/2019 वाटप पणु

2 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
शलेगाव राऊत 198 बाबरुाव बारकु काकडे

दाजीबा बारकु काकडे
समीं ाबाई ज. दामोजी काळे
रखमाबाई ज. नाथाजी काळे
इं बाई ज. बळीराम आढाव

0.0635 वाटप लं बत

3 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
शलेगाव राऊत 211 शांताबाई भमाजी

संपत नंदा काकडे
शषेराव स यभान आढाव
गोदावर  रामराव काकडे
क डीबा नारायण काकडे
व ण ुनारायण काकडे
अ णा नवृ ी च हाण
वमल भगवान बनसोड

1.3037 वाटप लं बत

TOTAL 2.0626

उप वभागीय अ धकार  

तथा
भसुंपादन अ धकार , 

सदंखेड राजा
प  - 2

भूसंपादन मा हती 
महारा  समृ धी महामाग 



000000

अन ु . िज हा तालकुा गाव गट / सव 

मांक 

शतेक याचे नाव भूसंपादन केलेले 

े  (हे.आर)

भूसंपादन 

नवाडा/भूसंपा
दन 

करारनामा

भूसंपादन नवाडा / 
करारनामा दनांक 

मोबदला 
र कम 

वाटपाची 
ि थती (वाटप 

पूण / 

यायालयात 

जमा / वाटप 

लं बत)

शरेा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
तढेगाव 485 चं भागाबाई एकनाथ मांटे

 संजय एकनाथ मांटे
 गणेश एकनाथ मांटे
 मंदा कनी मधकुर घगेु
 शोभा अशोक सोननेु
 वजया एकनाथ मसाळ
 नमला गणेश मुंढे

1.2600 भसुंपादन 

करारनामा

1/18/2019 वाटप पणु

2 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
तढेगाव 498 सयुकांत एकनाथ राजमाने 0.3200 भसुंपादन 

करारनामा

1/18/2019 वाटप पणु

3 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
तढेगाव 216 रामे वर रामकृ ण दराडे 0.0900 भसुंपादन 

करारनामा

1/18/2019 वाटप पणु

4 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
तढेगाव 483 संजयकुमार एकनाथ मांटे 0.5000 भसुंपादन 

करारनामा

1/18/2019 वाटप पणु

5 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
तढेगाव 497 चं भागाबाई एकनाथ मांटे

 संजय एकनाथ मांटे
 गणेश एकनाथ मांटे
 मंदा कनी मधकुर घगेु
 शोभा अशोक आंतर व यापीठ
 वजया एकनाथ मसाळ
 नमला गणेश मुंढे

1.0800 भसुंपादन 

करारनामा

1/18/2019 वाटप पणु

6 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
तढेगाव 212 गजानन बाजीराव घगेु 0.2300 भसुंपादन 

करारनामा

5/16/2019 वाटप पणु

7 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
तढेगाव 479 मंदा कनी एकनाथ मांटे

व हवाटदार
कारभार  गबाजी जायभाये

0.0050 वाटप लं बत

8 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
तढेगाव 481 जग नाथ क डीबा दराडे

व हवाटदार
मंदा कनी एकनाथ मांटे
मनोहर वनायकराव दराडे

0.0450 वाटप लं बत

9 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
तढेगाव 496 गोपाळ कृ णाराव पवार

उ दव कृ णराव पवार
वलास कृ णराव पवार
गोदावर  ज. कृ णराव
कुसूम ज. कृ णराव

1.8400 वाटप लं बत

10 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
तढेगाव 494 व नता वसंतराव देशमखु

शभुम दनकर इंगळे
शांत वसंत देशमखु
पंकज दनकर इंगळे
दनकर अजाबराव इंगळे
करण वभैवराजे महा डक
संदेश वसंत देशमखु 

0.5400 वाटप लं बत

11 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
तढेगाव 206  राज  कारभार  मसाळ 

व हवाटदार
सभुाष कसन मांटे

0.2300 वाटप लं बत

12 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
तढेगाव 204 आसाराम यानजुी सोरमारे

नलेश शरद दराडे
अपाक शरद बा रकराव दराडे
मु य कायकार  अ धकार  िज हा प रषद 

बलुढाणा वतीने उप वभागीय अ धकार  

िज हा प रषद सचंन उप वभाग 

देऊळगाव राजा ी. रमेश संपत काळवाघे 

राधाकृ ण वठोबा दराड ेव इतर

0.8200 वाटप लं बत



000000

13 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
तढेगाव 495 शवाजीराव का शरव देशमखु

द ती यवुराज पोळ
अंजल  शंकर पाट ल
रामराव का शराव देशमखु
श◌ेाभा अनंतराव खान वलकर
अ भजीत अमतृराव देशमखु
स यवती अमतृराव देशमखु
अचना मदन पाट ल
ल मण का शराव देशमखु
तृ ती अमोल खान वलकर 

1.8500

TOTAL 8.8100

उप वभागीय अ धकार  

तथा
भसुंपादन अ धकार , 

सदंखेड राजा
प  - 2

भूसंपादन मा हती 
महारा  समृ धी महामाग 

अन ु . िज हा तालकुा गाव गट / सव 

मांक 

शतेक याचे नाव भूसंपादन केलेले 

े  (हे.आर)

भूसंपादन 

नवाडा/भूसंपा
दन 

करारनामा

भूसंपादन नवाडा / 
करारनामा दनांक 

मोबदला 
र कम 

वाटपाची 
ि थती (वाटप 

पूण / 

यायालयात 

जमा / वाटप 

लं बत)

शरेा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
19 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
उगला 185 काश साहेबराव दराडे 0.7620 भसुंपादन 

करारनामा

5/16/2019 वाटप पणु

104 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
उगला 185 द  ुकारभार  सरोदे

रामदास आनंदा
रायभान पाट ल
कसन रामचं
यंबक बाबरुाव वनवे
भकाजी गो वदंा
नंदा अजनुा
व हवाटदार
शवाजी वनवे

0.5000 वाटप लं बत

105 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
उगला 186 गणेश द  ुवनवे 0.4559 वाटप लं बत

TOTAL 1.7179

उप वभागीय अ धकार  

तथा
भसुंपादन अ धकार , 

सदंखेड राजा
प  - 2

भूसंपादन मा हती 
महारा  समृ धी महामाग 

अन ु . िज हा तालकुा गाव गट / सव 

मांक 

शतेक याचे नाव भूसंपादन केलेले 

े  (हे.आर)

भूसंपादन 

नवाडा/भूसंपा
दन 

करारनामा

भूसंपादन नवाडा / 
करारनामा दनांक 

मोबदला 
र कम 

वाटपाची 
ि थती (वाटप 

पूण / 

यायालयात 

जमा / वाटप 

लं बत)

शरेा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
वझोरा 309 केशवराव रामभाऊ काळुसे 0.0477 भसुंपादन 

करारनामा

1/18/2019 वाटप पणु

2 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
वझोरा 309 कशोर वठोबा शळेके 0.0234 भसुंपादन 

करारनामा

1/18/2019 वाटप पणु



000000

3 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
वझोरा 429 अजनु ीपत भानसेु 0.3237 भसुंपादन 

करारनामा

1/18/2019 वाटप पणु

4 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
वझोरा 324 वठोबा रामभाऊ काळुसे 0.2508 भसुंपादन 

करारनामा

1/18/2019 वाटप पणु

5 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
वझोरा 308 ल मण बाबरुाव शळेके

 राहुल कशोर शळेके
 कशोर वठोबा शळेके

1.5720 भसुंपादन 

करारनामा

5/16/2019 वाटप पणु

6 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
वझोरा 321 सखुदेव उ म काकड

शवहर  उ म काकड 

0.3968 वाटप लं बत

7 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
वझोरा 322 अंबादास चं भान ह के

ललाबाई चं भान ह के
मंदा पता चं भान 

कासाबाई चं भान ह के
व हवाटदार
भकाजी हर  काळुसे 

0.3904 वाटप लं बत

8 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
वझोरा 324 वठोबा रामभाऊ काळुसे 0.2508 वाटप लं बत

TOTAL 3.2556

उप वभागीय अ धकार  

तथा
भसुंपादन अ धकार , 

सदंखेड राजा
प  - 2

भूसंपादन मा हती 
महारा  समृ धी महामाग 

अन ु . िज हा तालकुा गाव गट / सव 

मांक 

शतेक याचे नाव भूसंपादन केलेले 

े  (हे.आर)

भूसंपादन 

नवाडा/भूसंपा
दन 

करारनामा

भूसंपादन नवाडा / 
करारनामा दनांक 

मोबदला 
र कम 

वाटपाची 
ि थती (वाटप 

पूण / 

यायालयात 

जमा / वाटप 

लं बत)

शरेा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
वाघजाई 96 बबन दगडुबा बो डे

मधकुर दगडुबा बो डे

0.2631 भसुंपादन 

करारनामा

5/16/2019 वाटप पणु

2 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
वाघजाई 113 दगडु यान ुबो डे 0.8154 वाटप लं बत

3 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
वाघजाई 114 मधकुर संतबुा सानप 0.0018 वाटप लं बत

TOTAL 1.0803

उप वभागीय अ धकार  

तथा
भसुंपादन अ धकार , 

सदंखेड राजा
प  - 2

भूसंपादन मा हती 
महारा  समृ धी महामाग 

अन ु . िज हा तालकुा गाव गट / सव 

मांक 

शतेक याचे नाव भूसंपादन केलेले 

े  (हे.आर)

भूसंपादन 

नवाडा/भूसंपा
दन 

करारनामा

भूसंपादन नवाडा / 
करारनामा दनांक 

मोबदला 
र कम 

वाटपाची 
ि थती (वाटप 

पूण / 

यायालयात 

जमा / वाटप 

लं बत)

शरेा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
वदडी ख.ु 80 दनकर भगवान मोरे 0.3926 भसुंपादन 

करारनामा

5/16/2019 वाटप पणु

2 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
वदडी ख.ु 73 शामराव हर  काकड 0.4639 भसुंपादन 

करारनामा

5/16/2019 वाटप पणु



000000

3 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
वदडी ख.ु 103 यागबाई नारायण घगेु

 ल मण नारायण घगेु
 व नता बाजीराव आंधळे
 मंगला माधव मुंडे
 ाने वर नारायण मुंढे
गजानन नारायण घगेु

0.5256 भसुंपादन 

करारनामा

5/16/2019 वाटप पणु

4 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
वदडी ख.ु 24 बाबरुाव साहेबराव खंदारे 0.2011 भसुंपादन 

करारनामा

5/16/2019 वाटप पणु

5 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
वदडी ख.ु 23 बाबरुाव साहेबराव खंदारे 0.1658 भसुंपादन 

करारनामा

5/16/2019 वाटप पणु

6 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
वदडी ख.ु 73 वठोबा हर  काकड 0.2968 भसुंपादन 

करारनामा

5/16/2019 वाटप पणु

7 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
वदडी ख.ु 79 दनकर भगवान अ धक 0.1600 भसुंपादन 

करारनामा

5/16/2019 वाटप पणु

8 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
वदडी ख.ु 79 सभुाष भकाजी पडघान 0.3200 भसुंपादन 

करारनामा

5/16/2019 वाटप पणु

9 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
वदडी ख.ु 79 भारती सभुाष पडघान 0.2100 भसुंपादन 

करारनामा

5/16/2019 वाटप पणु

10 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
वदडी ख.ु 80 व वास यशवंता मोरे 0.2500 भसुंपादन 

करारनामा

5/16/2019 वाटप पणु

11 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
वदडी ख.ु 80 जयवंता यशवंता मोरे 0.0500 भसुंपादन 

करारनामा

5/16/2019 वाटप पणु

12 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
वदडी ख.ु 79 जयवंता यशवंता मोरे 0.0100 भसुंपादन 

करारनामा

5/16/2019 वाटप पणु

13 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
वदडी ख.ु 35 मीनाबाई रामचं  शपे

मराबाई गलुाबराव ड गरे
कपरुचंद रामचं  शपे
रामे वर रामचं  शपे
रंजना राजकुमार ड गरे
व हवाटदार
सोजरबाई रामलाल शपे

0.2479 वाटप लं बत

14 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
वदडी ख.ु 34 मंगलाबाई नामदेव बोरकर 

व हवाटदार
दाम शगं क हयैा शपे 

0.0789 वाटप लं बत

15 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
वदडी ख.ु 25 बाबरुाव साहेबराव खंदारे 

व हवाटदार
रामे वर शवानंद गत े

0.2839 वाटप लं बत

16 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
वदडी ख.ु 19 रामभाऊ दौलत मा टे  0.6687 वाटप लं बत

17 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
वदडी ख.ु 19 सखुदेव रामभाऊ मा टे  0.1778 वाटप लं बत

18 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
वदडी ख.ु 58 म लदं डग बर मोरे

स दाथ डगांबर मोरे
सौ. मु ताबाई डगांबर मोरे

0.8588 वाटप लं बत

19 बलुडाणा सदंखेड 

राजा
वदडी ख.ु 97 ीकृ ण शषेराव उगले

व हवाटदार
शषेराव वामनराव उगले 

0.1889 वाटप लं बत

TOTAL 5.5507

उप वभागीय अ धकार  

तथा
भसुंपादन अ धकार , 

सदंखेड राजा
प  - 2

भूसंपादन मा हती 
महारा  समृ धी महामाग 



000000

अन ु . िज हा तालकुा गाव गट / सव 

मांक 

शतेक याचे नाव भूसंपादन केलेले 

े  (हे.आर)

भूसंपादन 

नवाडा/भूसंपा
दन 

करारनामा

भूसंपादन नवाडा / 
करारनामा दनांक 

मोबदला 
र कम 

वाटपाची 
ि थती (वाटप 

पूण / 

यायालयात 

जमा / वाटप 

लं बत)

शरेा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
आसोला जहाँ. 489 नानाभाऊ मा णकराव शळेके 0.6200 भसुंपादन 

करारनामा

1/18/2019 वाटप पणु

2 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
आसोला जहाँ. 485 शवाजी सखुदेव शळेके 0.5696 भसुंपादन 

करारनामा

1/18/2019 वाटप पणु

3 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
आसोला जहाँ. 489 ल मी शवाजी शळेके 0.7935 भसुंपादन 

करारनामा

1/18/2019 वाटप पणु

4 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
आसोला जहाँ. 489 वाती नामदेव शळेके 0.2202 भसुंपादन 

करारनामा

1/18/2019 वाटप पणु

5 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
आसोला जहाँ. 483 केसरबाई सीताराम शळेके

 सखाराम अ णा शळेके
 समींदर तकुाराम शळेके

0.0049 भसुंपादन 

करारनामा

5/16/2019 वाटप पणु

6 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
आसोला जहाँ. 480 कमल भजुंगा खरात

 सखुदेव भजुंगा खरात
 द ा भजुंगा खरात

0.0488 भसुंपादन 

करारनामा

5/16/2019 वाटप पणु

7 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
आसोला जहाँ. 481 शभेाबाई गजानन शळेके 1.3658 भसुंपादन 

करारनामा

5/16/2019 वाटप पणु

8 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
आसोला जहाँ. 483 केसरबाई सताराम शळेके

सखाराम अ णा शळेके
स मदंर तकुाराम शळेके

0.0049 वाटप लं बत

9 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
आसोला जहाँ. 480 दौलत फक रा खरात

सुंदराबाई फक रा खरात 

0.3057 वाटप लं बत

10 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
आसोला जहाँ. 480 दौलत फक रा खरात 0.1057 वाटप लं बत

11 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
आसोला जहाँ. 480 कमलबाई जगन ह के

अ नता वजय झोटे
गलुाब फ करा खरात
इलबुाई व म इंगळे
व छलाबाई केशव पवार
कमल भजुंगा खरात
दौलत फक रा खरात
सखबुाई ल. भालेराव

0.2000 वाटप लं बत

एकुण 4.2391

उप वभागीय अ धकार  

तथा 
भसुंपादन अ धकार , 

सदंखेड राजा
प  - 2

भूसंपादन मा हती 
महारा  समृ धी महामाग 

अन ु . िज हा तालकुा गाव गट / सव 

मांक 

शतेक याचे नाव भूसंपादन केलेले 

े  (हे.आर)

भूसंपादन 

नवाडा/भूसंपा
दन 

करारनामा

भूसंपादन नवाडा / 
करारनामा दनांक 

मोबदला 
र कम 

वाटपाची 
ि थती (वाटप 

पूण / 

यायालयात 

जमा / वाटप 

लं बत)

शरेा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
बामखेड 2 ब नाथ आ माराम नलख 0.3775 भसुंपादन 

करारनामा

1/18/2019 वाटप पणु

2 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
बामखेड 4 संतोष मा णकराव घ गे 0.2000 भसुंपादन 

करारनामा

1/18/2019 वाटप पणु

3 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
बामखेड 175 नंद कशोर हाद घ गे

 हाद आसाराम घ गे

0.3479 भसुंपादन 

करारनामा

6/11/2019 वाटप पणु



000000

4 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
बामखेड 173 मधकुर सखाराम घ गे,

काश सखाराम घ गे

0.6342 वाटप लं बत

5 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
बामखेड 174 गोदावर  मधकुर घ गे

व हवाटदार
तभा मधकुर घ गे 

0.1932 वाटप लं बत

6 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
बामखेड 174 छाया काश घ गे, 

ब नाथ आ माराम नलख

0.4870 वाटप लं बत

7 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
बामखेड 174 जनादन आसाराम घ गे,

गजानन आसाराम घ गे,

परमे वर जनादन घ गे, 

वनोद जनादन घ गे

1.1106 वाटप लं बत

8 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
बामखेड 180 व वनाथ उ मराव घ गे, ोपदाबाई 

उ मराव घ गे, ख मना उ मराव घ गे
व हवाटदार
दामोधर उ मराव घ गे 

0.3455 वाटप लं बत

9 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
बामखेड 177 नंद कशोर हाद घ गे 0.2000 वाटप लं बत

10 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
बामखेड 177 हाद आसाराम घ गे

व हवाटदार
आसाराम संपत घ गे 

0.3200 वाटप लं बत

11 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
बामखेड 176 मीना दामोदर घ गे

व हवाटदार
आसाराम संपत घ गे

0.1650 वाटप लं बत

12 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
बामखेड 7 गजानन रामचं  घ गे 0.1136 वाटप लं बत

13 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
बामखेड 174 गोदावर  मधकुर घ गे 0.4467 वाटप लं बत

एकुण 4.9412

उप वभागीय अ धकार  

तथा 
भसुंपादन अ धकार , 

सदंखेड राजा
प  - 2

भूसंपादन मा हती 
महारा  समृ धी महामाग 

अन ु . िज हा तालकुा गाव गट / सव 

मांक 

शतेक याचे नाव भूसंपादन केलेले 

े  (हे.आर)

भूसंपादन 

नवाडा/भूसंपा
दन 

करारनामा

भूसंपादन नवाडा / 
करारनामा दनांक 

मोबदला 
र कम 

वाटपाची 
ि थती (वाटप 

पूण / 

यायालयात 

जमा / वाटप 

लं बत)

शरेा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
गोळेगाव 228 व णू बापूराव क हळे 0.0301 भसुंपादन 

करारनामा

1/18/2019 वाटप पणु

2 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
गोळेगाव 222 जनादन भकाजी को हे

बाबासाहेब पुंजाजी को हे

0.0300 भसुंपादन 

करारनामा

1/18/2019 वाटप पणु

3 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
गोळेगाव 220 शकंुतला गणेश चौधर

 रावसाहेब शाहुबा को हे
 बाबासाहेब शाहुबा को हे
 भागबुाई शाहुबा को हे

0.0482 भसुंपादन 

करारनामा

5/16/2019 वाटप पणु

4 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
गोळेगाव 231 रामराव आ  ुबरुकुल,

एकनाथ आ  ुबरुकुल,

शवाजी नारायण भतुकेर,

देऊबाई ल मणराव,

कमलाबाई रामभाऊ
रामकला सखुदेव चेके
चं कला सखुदेव कापसे

2.3972 वाटप लं बत

5 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
गोळेगाव 288 पुंजाजी मा ती को हे 0.0668 वाटप लं बत

6 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
गोळेगाव 227 गणपत क डीबा को हे 0.4200 वाटप लं बत
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7 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
गोळेगाव 227 गोपाल द  ुको हे 0.7700 वाटप लं बत

8 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
गोळेगाव 227 सखबुाई द  ूको हे 0.6000 वाटप लं बत

9 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
गोळेगाव 227 द  ूक डीबा को हे,

गणपत क डीबा को हे 

0.0200 वाटप लं बत

10 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
गोळेगाव 227 द  ुके◌ा◌ंडीबा को हे 0.4500 वाटप लं बत

11 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
गोळेगाव 225 सर वती रंगनाथ को हे

वसंता वनायक को हे
जग नाथ वनायक को हे 

0.1000 वाटप लं बत

12 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
गोळेगाव 217 शंकर दगडू को हे 0.6520 वाटप लं बत

13 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
गोळेगाव 296 गणेश रतनराव को हे,

गर धर आसाराम को हे,

दामोदर शंकर को हे,

रामभाऊ शंकर को हे,

रामे वर शंकर को हे,

गणेश राजेश को हे 

0.1298 वाटप लं बत

14 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
गोळेगाव 297 गरधर  आसाराम को हे, 

संजय आसाराम को हे

0.3042 वाटप लं बत

15 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
गोळेगाव 210 तारामती कसन हवाळे,

पूजा कसन हवाळे,

कोमल कसन हवाळे,

अंजना कसन हवाळे,

सु मत कसन हवाळे 

0.0837 वाटप लं बत

16 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
गोळेगाव 231 रामराव आ  ुबरुकुल,

एकनाथ आ  ुबरुकुल,

शवाजी नारायण भतुकेर,

देऊबाई ल मणराव,

कमलाबाई रामभाऊ
रामकला सखुदेव चेके
चं कला सखुदेव कापसे 

0.6897 वाटप लं बत

17 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
गोळेगाव 296 गणेश रतनराव को हे,

गर धर आसाराम को हे, 

दामोदर शंकर को हे, 

रामभाऊ शंकर को हे, 

रामे वर शंकर को हे, 

गणेश राजेश को हे 

0.8100 वाटप लं बत

18 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
गोळेगाव 296 गणेश रतनराव को हे, 

गर धर आसाराम को हे, 

दामोदर शंकर को हे, 

रामभाऊ शंकर को हे, 

रामे वर शंकर को हे, 

गणेश राजेश को हे
व हवाटदार
शंकर दगडु को हे
संजय आसाराम को हे
गर धार  आसाराम को हे 

0.8100 वाटप लं बत

19 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
गोळेगाव 297 गरधर  आसाराम को हे, 

संजय आसाराम को हे
व हवाटदार
गजानन रतनराव को हे
गणेश रतनराव को हे
दामोधर शंकर को हे 

0.1343 वाटप लं बत

एकुण 8.5460

उप वभागीय अ धकार  

तथा 
भसुंपादन अ धकार , 

सदंखेड राजा
प  - 2

भूसंपादन मा हती 



000000

महारा  समृ धी महामाग 

अन ु . िज हा तालकुा गाव गट / सव 

मांक 

शतेक याचे नाव भूसंपादन केलेले 

े  (हे.आर)

भूसंपादन 

नवाडा/भूसंपा
दन 

करारनामा

भूसंपादन नवाडा / 
करारनामा दनांक 

मोबदला 
र कम 

वाटपाची 
ि थती (वाटप 

पूण / 

यायालयात 

जमा / वाटप 

लं बत)

शरेा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
पळसखेड 

मलकदेव

145 काश साहेबराव जाधव 0.0106 भसुंपादन 

करारनामा

1/18/2019 वाटप पणु

2 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
पळसखेड 

मलकदेव

149 गौतम कसान झने
 गयाबाई गणपत झने

0.3700 भसुंपादन 

करारनामा

1/18/2019 वाटप पणु

3 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
पळसखेड 

मलकदेव

69 सु शलाबाई ल मण डुकरे 1.2800 भसुंपादन 

करारनामा

1/18/2019 वाटप पणु

4 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
पळसखेड 

मलकदेव

70 सु शलाबाई ल मण डुकरे 0.1541 भसुंपादन 

करारनामा

1/18/2019 वाटप पणु

5 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
पळसखेड 

मलकदेव

67 अंबादास ल मण डुकरे 0.3000 भसुंपादन 

करारनामा

1/18/2019 वाटप पणु

6 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
पळसखेड 

मलकदेव

84 नळोबा दौलत भतुकेर 0.5050 भसुंपादन 

करारनामा

1/18/2019 वाटप पणु

7 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
पळसखेड 

मलकदेव

56 का शनाथ कारभार  भतुकेर 0.4200 भसुंपादन 

करारनामा

1/18/2019 वाटप पणु

8 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
पळसखेड 

मलकदेव

149 रामदास दगडुजी तडके 0.5750 भसुंपादन 

करारनामा

1/18/2019 वाटप पणु

9 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
पळसखेड 

मलकदेव

92 सरला शवाजी वाहुळ
 तषुार शवाजी वाहुळ
 सशुीला संतोष बनसोडे
 वजयंता सरेुश अ धक
 गोदावर  राजू झने

0.7500 भसुंपादन 

करारनामा

5/16/2019 वाटप पणु

10 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
पळसखेड 

मलकदेव

26 कडुबा तकुाराम भतुकेर 0.2700 भसुंपादन 

करारनामा

5/16/2019 वाटप पणु

11 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
पळसखेड 

मलकदेव

26 मधकुर ओकंार वायकोस 0.5900 भसुंपादन 

करारनामा

5/16/2019 वाटप पणु

12 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
पळसखेड 

मलकदेव

137 बाबासाहेब जग नाथ को हे 0.2000 भसुंपादन 

करारनामा

6/14/2019 वाटप पणु

13 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
पळसखेड 

मलकदेव

179 चंद ूल मण भतुकेर 0.0329 भसुंपादन 

करारनामा

6/14/2019 वाटप पणु

14 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
पळसखेड 

मलकदेव

71   मधकुर राजाराम
बबन राजाराम जाधाव  

0.0019 वाटप लं बत

15 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
पळसखेड 

मलकदेव

73 रामभाऊ जीवनाजी 
नारायण गंगाराम 

िजजा गंगाराम
भानदुास गंगाराम
फ करा तकुाराम
शारज ुयेसु
नारायण संत ु

0.0021 वाटप लं बत

16 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
पळसखेड 

मलकदेव

138 ीराम शामराव भतुकेर
व हवाटदार
सु मत संजय कदम

0.4000 वाटप लं बत

17 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
पळसखेड 

मलकदेव

138 वजय उ मराव कदम 0.6800 वाटप लं बत

18 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
पळसखेड 

मलकदेव

138 रामदास ल मण शरेे 0.1300 वाटप लं बत

19 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
पळसखेड 

मलकदेव

40 अशोक सखाराम वाहुळ
कमल पुंजाजी झ◌ेने
गोदावर  सखाराम वाहुळ
सु म ाबाई सखाराम वाहुळ 

0.2200 वाटप लं बत

20 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
पळसखेड 

मलकदेव

26 छाया अ भनंदन महाजन 0.0600 वाटप लं बत
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21 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
पळसखेड 

मलकदेव

138 ीराम शामराव भतुकेर
व हवाटदार
सु मत संजय कदम 

0.4000 वाटप लं बत

22 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
पळसखेड 

मलकदेव

138 ीराम शामराव भतुकेर
व हवाटदार
वजय उ मराव कदम

0.8000 वाटप लं बत

23 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
पळसखेड 

मलकदेव

138 रामदास ल मण शरेे 0.1300 वाटप लं बत

24 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
पळसखेड 

मलकदेव

40 अशोक सखाराम वाहुळ
कमल पुंजाजी झ◌ेने
गोदावर  सखाराम वाहुळ
सु म ाबाई सखाराम वाहुळ 

0.2200 वाटप लं बत

एकुण 8.5016

उप वभागीय अ धकार  

तथा 
भसुंपादन अ धकार , 

सदंखेड राजा
प  - 2

भूसंपादन मा हती 
महारा  समृ धी महामाग 

अन ु . िज हा तालकुा गाव गट / सव 

मांक 

शतेक याचे नाव भूसंपादन केलेले 

े  (हे.आर)

भूसंपादन 

नवाडा/भूसंपा
दन 

करारनामा

भूसंपादन नवाडा / 
करारनामा दनांक 

मोबदला 
र कम 

वाटपाची 
ि थती (वाटप 

पूण / 

यायालयात 

जमा / वाटप 

लं बत)

शरेा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
तळुजापरु 287 कारभार  पांडुरंग को हे 0.0037 भसुंपादन 

करारनामा

1/18/2019 वाटप पणु

2 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
तळुजापरु 276 भाऊराव क डीबा तडके + 12 0.2980 भसुंपादन 

करारनामा

5/16/2019 वाटप पणु

3 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
तळुजापरु 392 ीरंग वठोबा को हे

 सारंगधर वठोबा को हे

0.0645 भसुंपादन 

करारनामा

5/16/2019 वाटप पणु

4 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
तळुजापरु 276 भाऊराव क डीबा तडके + 12 0.0680 भसुंपादन 

करारनामा

5/16/2019 वाटप पणु

5 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
तळुजापरु 379 मालता संतोष को हे 0.0729 भसुंपादन 

करारनामा

5/16/2019 वाटप पणु

6 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
तळुजापरु 288 भानदुास नारायण को हे

समुन हमंतराव 

मंदा कनी हमंतराव 

0.6324 वाटप लं बत

7 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
तळुजापरु 276 भमराव ओकंार तडके

सभु बाई ल मण 

गयाबाई ओकंार

0.2600 वाटप लं बत

8 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
तळुजापरु 277 शवेंतराव पुंड लक तडके

सि चदानंद सदा शव वाघमारे
भमराव ओकंार
सभु ा ल मण 

गयाबाई ओकंार
शंकरराव पुंड लक
गजानन सदा शव वाघमारे
व छलाबाई एकनाथ 

कौश या वामन  

0.0150 वाटप लं बत

9 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
तळुजापरु 385 भानदुास नारायण को हे,

समुन ह मतराव को हे
मंदा कनी ह मतराव के◌ा हे 

0.0800 वाटप लं बत

10 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
तळुजापरु 275 भानदुास नारायण को हे,

समुन ह मतराव को हे
मंदा कनी ह मतराव के◌ा हे  

0.5400 वाटप लं बत

11 बलुडाणा देऊळगाव 

राजा
तळुजापरु 279 भानदुास नारायण को हे,

समुन ह मतराव को हे
मंदा कनी ह मतराव के◌ा हे 

0.5243 वाटप लं बत



000000

एकुण 2.5588

उप वभागीय अ धकार  

तथा 
भसुंपादन अ धकार , 

सदंखेड राजा


