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भूसंपादन मा हती 
महारा  समृ धी महामाग 

अनु . िज हा तालुका गाव 

गट / 

सव 

मांक 

शतेक याचे नाव 
भूसंपादन केलेले 

े  (हे.आर)

भूसंपादन 

नवाडा/भूसंपादन 

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 वधा आव नजामपरू 48 भाकर गलुाबराव सरदार 0.10 भसूंपादन 11/26/2018
मोबदला यायालयात जमा कर याची कायवाह  

सु  आहे. 

( न शकांत अ. सकेु)

उपिज हा धकार  तथा शासक नवनगर
नागपूर वभाग, नागपूर
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भूसंपादन मा हती 
महारा  समृ धी महामाग 

अनु . िज हा तालुका गाव 

गट / 

सव 

मांक 

शतेक याचे नाव 
भूसंपादन केलेले 

े  (हे.आर)

भूसंपादन 

नवाडा/भूसंपादन 

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 वधा आव
पपंळगा
व सोरटा

135

अ दलु र शद शखे नजाम शखे, अ दलु ब शर शखे 

नजाम शखे, अ दलु अजीज शखे नजाम शखे,  

फातमाबी रसलु मया पठाण, खै तबी शखे नजाम 

सै यद, खे नबी व. शखे नजाम सै यद, शखेस लम 

शखे नबी, जलुनरुनै अल  शौकत अल , जलुकरननै 

शौकत अल , फरजाना पर वन ज. जबेुर अहेमद, 

समीना पर वन ज. कौसर बोहरा, अ दलु रफ क शौकत 

अल , खरुशीद बेगम शखे अनवर, महबबु खान कर म 

खान पठाण, अहमद शखे स ार, शखे गनी शखे स ार, 

जाह द ग फार शखे स ार

1.21 करारनामा 10/2/2018 वाटप पणू

( न शकांत अ. सकेु)

उपिज हा धकार  तथा शासक नवनगर
नागपूर वभाग, नागपूर
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भूसंपादन मा हती 
महारा  समृ धी महामाग 

अनु . िज हा तालुका गाव 

गट / 

सव 

मांक 

शतेक याचे नाव 
भूसंपादन केलेले 

े  (हे.आर)

भूसंपादन 

नवाडा/भूसंपादन 

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 वधा आव बोर 22/ब
गोर न सं था बोर  तफ वह वाटदार बजाज गंगाबीन 

हरभगत जोगानी, गणेश नारायन जमुालाल 
1.12 भसूंपादन 11/26/2018

मोबदला यायालयात जमा कर याची कायवाह  

सु  आहे. 

2 वधा आव बोर 32
गोर न सं था बोर  तफ वह वाटदार बजाज गंगाबीन 

हरभगत जोगानी, गणेश नारायन जमुालाल 
0.92 भसूंपादन 11/26/2018

मोबदला यायालयात जमा कर याची कायवाह  

सु  आहे. 

3 वधा आव बोर 37/2/अ
मारोती गो वदंराव सोननेु, ल मण गो वदंराव सोननेु, 

शषेराव गो वदंराव सोननेु, आशा केशवराव तायवाड,े 

उषा नर  सयुवंशी, सधंबुाई गो वदंराव सोननेु
0.34 भसूंपादन 11/26/2018

मोबदला यायालयात जमा कर याची कायवाह  

सु  आहे. 

4 वधा आव बोर 51

संजय रामराव सालंकार, सु नल रामराव सालंकार, 

आ शष रामराव सालंकार, उषा ाने वर सावरकर, 

रेखा जनाधन तमांड,े सरोज वनायकराव बो धले, 

आशा दादाराव बो धले, नखील रामरावजी सालंकार, 

कमलाबाई व. रामराव सालंकार

2.15 भसूंपादन 11/26/2018
मोबदला यायालयात जमा कर याची कायवाह  

सु  आहे. 

5 वधा आव बोर 55 शंकर बाप ुसालंकार, भाकर बाप ूसालंकार 0.47 भसूंपादन 11/26/2018
मोबदला यायालयात जमा कर याची कायवाह  

सु  आहे. 

6 वधा आव बोर 57
वह वाटदार बजाज गंगाबीन हरभगत जोगानी गणेश 

नारायण जमुालाल रा वधा, गौर ण सं था बोर  तफ
0.01 भसूंपादन 11/26/2018

मोबदला यायालयात जमा कर याची कायवाह  

सु  आहे. 

7 वधा आव बोर 59
गोर न सं था बोर  तफ वह वाटदार बजाज गंगाबीन 

हरभगत जोगानी, गणेश नारायन जमुालाल 
3.40 भसूंपादन 11/26/2018

मोबदला यायालयात जमा कर याची कायवाह  

सु  आहे. 

( न शकांत अ. सकेु)

उपिज हा धकार  तथा शासक नवनगर
नागपूर वभाग, नागपूर
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भूसंपादन मा हती 



000000

महारा  समृ धी महामाग 

अनु . िज हा तालुका गाव 

गट / 

सव 

मांक 

शतेक याचे नाव 
भूसंपादन केलेले 

े  (हे.आर)

भूसंपादन 

नवाडा/भूसंपादन 

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 वधा आव रसलुाबाद 304
ी. व ठल मं दर देव थान तफ व ह. र वं  रमेशराव 

वानखेडे
0.01 भसूंपादन 5/30/2019

मोबदला यायालयात जमा कर याची कायवाह  

सु  आहे. 

2 वधा आव रसलुाबाद 305/अ सं दप मोहन महंतारे 0.17 करारनामा 4/8/2019 वाटप पणू
3 वधा आव रसलुाबाद 305/ब ह रा सगं ल मणराव बमनोटे 0.17 करारनामा 4/25/2019 वाटप पणू
4 वधा आव रसलुाबाद 318 लता सभुाषराव ध गडे 0.32 करारनामा 4/3/2019 वाटप पणू
5 वधा आव रसलुाबाद 320 पांडुरंग कृ णाजी महाजन , 1.07 करारनामा 4/3/2019 वाटप पणू

( न शकांत अ. सकेु)

उपिज हा धकार  तथा शासक नवनगर
नागपूर वभाग, नागपूर
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भूसंपादन मा हती 
महारा  समृ धी महामाग 

अनु . िज हा तालुका गाव 

गट / 

सव 

मांक 

शतेक याचे नाव 
भूसंपादन केलेले 

े  (हे.आर)

भूसंपादन 

नवाडा/भूसंपादन 

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 वधा आव रेणकापरू 11

वसंत ीधर देशपांड,े मनोहर ीधर देशपांड,े वमल 

माधोराव राजे, नंदतुाई मकंुुदराव वाणी, समुनबाई 

मकंुुदराव पांड,े  सु नल गो वदंराव देशपांड,े नमलाबाई 

गो वदं देशपांड,े उषा उफ बेबीताई अशोकराव देशपांड,े 

वंदना व. ीधर देशपांड,े मालतीबाई ीधर देशपांड,े 

रमाकांत गो वदं घाटपांड,े काळद  व. गो वदं देशपांड,े 

न लमा व. गो वदं देशपांड,े  साधना व. गो वदं 

देशपांड,े योती व. गो वदं देशपांड,े 

0.52 भसूंपादन 11/26/2018
मोबदला यायालयात जमा कर याची कायवाह  

सु  आहे. 

( न शकांत अ. सकेु)

उपिज हा धकार  तथा शासक नवनगर
नागपूर वभाग, नागपूर
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भूसंपादन मा हती 
महारा  समृ धी महामाग 

अनु . िज हा तालुका गाव 

गट / 

सव 

मांक 

शतेक याचे नाव 
भूसंपादन केलेले 

े  (हे.आर)

भूसंपादन 

नवाडा/भूसंपादन 

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 वधा आव व ळ 425

सधुा नर  सहारे
सनुील गलुाबराव बोरकर

स य वजय गलुाबराव बोरकर
संतोष गलुाबराव बोरकर

0.88 करारनामा 4/3/2019 वाटप पणू

2 वधा आव व ळ 430 सं दप सरेुश चाफले अ.पा.क. आई समुन 0.32 करारनामा 4/24/2019 वाटप पणू
3 वधा आव व ळ 442 भारत यबक लोखंडे 0.42 करारनामा 3/29/2019 वाटप पणू

4 वधा आव व ळ 443
पांडुरंग नागोराव ससाने, ल मन नागोराव ससाने, 

मनाबाई बापरुाव घोडमारे
0.35 करारनामा 4/4/2019 वाटप पणू

5 वधा आव व ळ 444 ाने वर उकंडा धामसे 0.16 करारनामा 4/1/2019 वाटप पणू
6 वधा आव व ळ 445 व ठल गणपत च हाण 0.25 करारनामा 4/1/2019 वाटप पणू
7 वधा आव व ळ 452 ललाबाई वामनराव पारसडे 0.45 करारनामा 6/5/2019 वाटप पणू
8 वधा आव व ळ 478 दल प भाउराव वंजार 0.55 करारनामा 4/25/2019 वाटप पणू
9 वधा आव व ळ 488/2 तीक दे वदास च हाण अपाक आई क वता 0.18 भसूंपादन 5/30/2019 वाटप पणू
10 वधा आव व ळ 492 दनेश जगनराव सोनट के 0.63 करारनामा 6/3/2019 वाटप पणू
11 वधा आव व ळ 494 सु नल रामराव सालंकार 0.85 भसूंपादन 5/30/2019 वाटप पणू

12 वधा आव व ळ 497

पु षो म पंढर नाथ लोखंड,े अशोक पंढर नाथ लोखंड,े 

दप पंढर नाथ लोखंड,े दवाकर पंढर नाथ लोखंड,े 

संजय पंढर नाथ लोखंड,े अ णा पंढर नाथ लोखंड,े उषा 
पंढर नाथ लोखंड,े क पना पंढर नाथ लोखंड,े बेबीबाई  

ज. गणुवंता स वालाखे

0.06 करारनामा 4/3/2019 वाटप पणू

13 वधा आव व ळ 498

पु षो म पंढर नाथ लोखंड,े अशोक पंढर नाथ लोखंड,े 

दप पंढर नाथ लोखंड,े दवाकर पंढर नाथ लोखंड,े 

संजय पंढर नाथ लोखंड,े अ णा पंढर नाथ लोखंड,े उषा 
पंढर नाथ लोखंड,े क पना पंढर नाथ लोखंड,े  बेबीबाई  

ज. गणुवंता स वालाखे

0.12 करारनामा 4/3/2019 वाटप पणू

14 वधा आव व ळ 594 व ठल ावण फोपारे 0.21 करारनामा 3/30/2019 वाटप पणू
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15 वधा आव व ळ 339

तकुाराम चं भान शरभाते, ाने वर नारायन 

शरभाते, सरेुश नारायन शरभाते, वी ठल नारायन 

शरभाते, आ शष वनायक शरभाते, स चन वनायक 

शरभाते, महेश वनायक शरभाते, व नता वनायक 

शरभाते

0.01 भसूंपादन 11/26/2018
मोबदला यायालयात जमा कर याची कायवाह  

सु  आहे. 

16 वधा आव व ळ 343 मारोतराव व ठल पदाम 1.16 भसूंपादन 11/26/2018 वाटप पणू

17 वधा आव व ळ 350
व ठल मीनी देव थान वह वाटदार अ य , 

कोषा य , सह स चव
0.70 करारनामा 10/5/2018 वाटप पणू

18 वधा आव व ळ 586
व ठल मीनी देव थान वह वाटदार अ य , 

कोषा य , सह स चव
0.37 करारनामा 10/5/2018 वाटप पणू

19 वधा आव व ळ 363

राम मधकूर शहाड,े संजय मधकूर शहाड,े अर वदं 

मधकूर शहाड,े नशा हांड,े सं या सरेुशराव चौकड,े 

बापरूाव जागोबा शहाड,े मनोहर जागोबा शहाड,े वभैव 

वलासराव शहाड,े शा लनी काश जय सगंपरेु, वजय 

भाउराव शहाड,े न लनी अशोकराव गु हाने, ललाबाई 

व. वलासराव शहाड,े कृ णकुमार भाउराव शहाड,े 

गौरव वलासराव शहाड,े वभा संजयराव गु हाने,

0.10 भसूंपादन 11/26/2018
मोबदला यायालयात जमा कर याची कायवाह  

सु  आहे. 

( न शकांत अ. सकेु)

उपिज हा धकार  तथा शासक नवनगर
नागपूर वभाग, नागपूर
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भूसंपादन मा हती 
महारा  समृ धी महामाग 

अनु . िज हा तालुका गाव 

गट / 

सव 

मांक 

शतेक याचे नाव 
भूसंपादन केलेले 

े  (हे.आर)

भूसंपादन 

नवाडा/भूसंपादन 

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 वधा आव शहापरू 5 का शनाथ वठोबाजी ना हे 0.12 करारनामा 4/24/2019 वाटप पणू

2 वधा आव शहापरू 6 नमला ीराम च हाण 2.56 करारनामा 5/17/2019
मोबदला यायालयात जमा कर याची कायवाह  

सु  आहे. 

3 वधा आव शहापरू 7
मकंुुद गलुाबराव सालंकार, वसंत गलुाबराव सालंकार,  

वै णवी सु धरराव सालंकार, नतुन सु धरराव सालंकार, 

शाल ु व. सु धरराव सालंकार  

0.82 करारनामा 4/4/2019 वाटप पणू

4 वधा आव शहापरू 8 योगीताबाई देव  सालंकार 0.08 करारनामा 4/1/2019 वाटप पणू

( न शकांत अ. सकेु)

उपिज हा धकार  तथा शासक नवनगर
नागपूर वभाग, नागपूर

प  - 2

भूसंपादन मा हती 
महारा  समृ धी महामाग 

अनु . िज हा तालुका गाव 

गट / 

सव 

मांक 

शतेक याचे नाव 
भूसंपादन केलेले 

े  (हे.आर)

भूसंपादन 

नवाडा/भूसंपादन 

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 वधा आव हसेुनपरू 1 सु नल रामराव सालंकार 1.01 भसूंपादन 5/30/2019
मोबदला यायालयात जमा कर याची कायवाह  

सु  आहे. 

2 वधा आव हसेुनपरू 6 सु शलाबाई वसंतराव देशपांडे 0.38 करारनामा 3/29/2019 वाटप पणू

( न शकांत अ. सकेु)

उपिज हा धकार  तथा शासक नवनगर
नागपूर वभाग, नागपूर

प  - 2

भूसंपादन मा हती 
महारा  समृ धी महामाग 

अनु . िज हा तालुका गाव 

गट / 

सव 

मांक 

शतेक याचे नाव 
भूसंपादन केलेले 

े  (हे.आर)

भूसंपादन 

नवाडा/भूसंपादन 

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 वधा आव
हसेुनपरू 

सा. व ळ
44

मकंुुद गलुाबराव सालंकार, वसंत गलुाबराव सालंकार,  

वै णवी सु धरराव सालंकार, नतुन सु धरराव सालंकार, 

शाल ु व. सु धरराव सालंकार  

2.33 करारनामा 6/5/2019 वाटप पणू

2 वधा आव
हसेुनपरू 

सा. व ळ
49 राहलु ीराम च हाण 2.71 भसूंपादन 5/30/2019

मोबदला यायालयात जमा कर याची कायवाह  

सु  आहे. 



000000

3 वधा आव
हसेुनपरू 

सा. व ळ
50 राजकुमार ीराम च हाण 1.76 भसूंपादन 5/30/2019

मोबदला यायालयात जमा कर याची कायवाह  

सु  आहे. 

4 वधा आव
हसेुनपरू 

सा. व ळ
52 ीराम सदा शव च हाण 3.35 भसूंपादन 5/30/2019

मोबदला यायालयात जमा कर याची कायवाह  

सु  आहे. 

5 वधा आव
हसेुनपरू 

सा. व ळ
24 सताराम घलुबाजी चौधर 0.48 करारनामा 4/1/2019 वाटप पणू

6 वधा आव
हसेुनपरू 

सा. व ळ
25 गणेश सताराम चौधर 1.12 भसूंपादन 5/30/2019

मोबदला यायालयात जमा कर याची कायवाह  

सु  आहे. 

7 वधा आव
हसेुनपरू 

सा. व ळ
51 राजकुमार ीराम च हाण 0.99 भसूंपादन 5/30/2019

मोबदला यायालयात जमा कर याची कायवाह  

सु  आहे. 

( न शकांत अ. सकेु)

उपिज हा धकार  तथा शासक नवनगर
नागपूर वभाग, नागपूर

प  - 2

भूसंपादन मा हती 
महारा  समृ धी महामाग 

अनु . िज हा तालुका गाव 

गट / 

सव 

मांक 

शतेक याचे नाव 
भूसंपादन केलेले 

े  (हे.आर)

भूसंपादन 

नवाडा/भूसंपादन 

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 वधा वधा गणेशपरू 64/1 संतोषकुमार हद  पांडये 0.01 भसूंपादन 11/26/2018 वाटप पणू 

2 वधा वधा गणेशपरू 47/12 व सला मान सगं पवार 0.01 भसूंपादन 11/26/2018 वाटप पणू 

3 वधा वधा गणेशपरू 47/9
व सला उफ शकंुतला यामराव पवार, अंकुश शामराव 

पवार, स चन शामराव पवार, स वता शामराव पवार, 

जय ी शामराव पवार
0.85 भसूंपादन 11/26/2018 वाटप पणू 

( न शकांत अ. सकेु)

उपिज हा धकार  तथा शासक नवनगर
नागपूर वभाग, नागपूर

प  - 2

भूसंपादन मा हती 
महारा  समृ धी महामाग 

अनु . िज हा तालुका गाव 

गट / 

सव 

मांक 

शतेक याचे नाव 
भूसंपादन केलेले 

े  (हे.आर)

भूसंपादन 

नवाडा/भूसंपादन 

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 वधा वधा झाडगाव 101 राज  गोवधन खोड,े राजेश ई कुमार सराफ 0.29 भसूंपादन 11/26/2018
मोबदला यायालयात जमा कर याची कायवाह  

सु  आहे. 

( न शकांत अ. सकेु)

उपिज हा धकार  तथा शासक नवनगर
नागपूर वभाग, नागपूर

प  - 2

भूसंपादन मा हती 
महारा  समृ धी महामाग 

अनु . िज हा तालुका गाव 

गट / 

सव 

मांक 

शतेक याचे नाव 
भूसंपादन केलेले 

े  (हे.आर)

भूसंपादन 

नवाडा/भूसंपादन 

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 वधा वधा डोरल 70 रंगबुाई ज. नागोराव बोटरे 0.01 भसूंपादन 1/4/2019 वाटप पणू 

( न शकांत अ. सकेु)

उपिज हा धकार  तथा शासक नवनगर
नागपूर वभाग, नागपूर

प  - 2

भूसंपादन मा हती 
महारा  समृ धी महामाग 



000000

अनु . िज हा तालुका गाव 

गट / 

सव 

मांक 

शतेक याचे नाव 
भूसंपादन केलेले 

े  (हे.आर)

भूसंपादन 

नवाडा/भूसंपादन 

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 वधा वधा द स 50

 पदमाकर ल मन भ ,े र नाकर ल मन भ ,े 

कौश या आ माराम कांबळे, शांता सृ ट नाथ कांबळे, 

बेबी ज. स यवान कांबळे, अंज ूकैलाशराव कांबळे, 

सनुील शंकरराव भ ,े काश शंकरराव भ ,े द पक 

शंकरराव भ ,े वंदना भानदुास थलू, सीताबाई 

शंकरराव भ े

0.02 भसूंपादन 11/26/2018
मोबदला यायालयात जमा कर याची कायवाह  

सु  आहे. 

( न शकांत अ. सकेु)

उपिज हा धकार  तथा शासक नवनगर
नागपूर वभाग, नागपूर

प  - 2

भूसंपादन मा हती 
महारा  समृ धी महामाग 

अनु . िज हा तालुका गाव 

गट / 

सव 

मांक 

शतेक याचे नाव 
भूसंपादन केलेले 

े  (हे.आर)

भूसंपादन 

नवाडा/भूसंपादन 

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 वधा वधा
धामनगा

व
71 मारोती चंपत ठाकरे 1.34 भसूंपादन 11/26/2018

मोबदला यायालयात जमा कर याची कायवाह  

सु  आहे. 

2 वधा वधा
धामनगा

व
75 तकुाराम शवा नागोसे 0.08 भसूंपादन 11/26/2018

मोबदला यायालयात जमा कर याची कायवाह  

सु  आहे. 

( न शकांत अ. सकेु)

उपिज हा धकार  तथा शासक नवनगर
नागपूर वभाग, नागपूर

प  - 2

भूसंपादन मा हती 
महारा  समृ धी महामाग 

अनु . िज हा तालुका गाव 

गट / 

सव 

मांक 

शतेक याचे नाव 
भूसंपादन केलेले 

े  (हे.आर)

भूसंपादन 

नवाडा/भूसंपादन 

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 वधा वधा
पांढरकवड

◌ा
93

सनुंदा महेश भांडकेर, कशोर अ णाजी बाराहाते, 
सतीश अ णाजी बाराहाते, मंगला दवाकर ड बरे, 

दल प रामजी दधुबड,े मोरे वर बाळकृ ण  उरकुड,े 

ाने वर बाळकृ ण उरकुड,े इंदबुाई शषेरेाव ग हाळे

0.90 करारनामा 9/26/2018 वाटप पणू 

2 वधा वधा
पांढरकवड

◌ा
170 पकै ववेक भाकर दाते 0.31 करारनामा 11/22/2018 वाटप पणू 

3 वधा वधा
पांढरकवड

◌ा
170 पकै ववेक भाकर दाते 0.10 करारनामा 11/22/2018 वाटप पणू 

4 वधा वधा
पांढरकवड

◌ा
158 श ा मंडळ वधा तफ 1.15 करारनामा 4/26/2019 वाटप पणू 

5 वधा वधा
पांढरकवड

◌ा
150 कसन बारकु सलाम, राधाबाई व. गो वदंराव सलाम 0.73 भसूंपादन 11/26/2018

मोबदला यायालयात जमा कर याची कायवाह  

सु  आहे. 

( न शकांत अ. सकेु)

उपिज हा धकार  तथा शासक नवनगर
नागपूर वभाग, नागपूर

प  - 2

भूसंपादन मा हती 
महारा  समृ धी महामाग 

अनु . िज हा तालुका गाव 

गट / 

सव 

मांक 

शतेक याचे नाव 
भूसंपादन केलेले 

े  (हे.आर)

भूसंपादन 

नवाडा/भूसंपादन 

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



000000

1 वधा वधा महाकाळ 238

जया सधुाकर नखार, वषा वजय पोराटे, ताईबाई 

अंबादास नखार, स म ा सधुाकर नखार अ.पा.क. 

आई जया सधुाकर नखार, दगुा भगवान सरोदे, चेतण 

सधुाकर नखार अ.पा.क. आई जया सधुाकर नखार, 

संतोष यामराव मह ले, नीता काश उघड,े लता 
मधकुर महा मे, रेखा सभुाष भडकर ,  जगन झामा 

नखर   बेबी झामा नखर

0.49 करारनामा 9/26/2018 वाटप पणू 

2 वधा वधा महाकाळ
248/1/2/

अ सभुाष नारायन मडु,े क पना शा लकराव महाकाळकर, 0.83 भसूंपादन 11/26/2018 वाटप पणू 

3 वधा वधा महाकाळ
248/1/2/

क सभुाष नारायन मडु,े क पना शा लकराव महाकाळकर, 0.07 भसूंपादन 11/26/2018 वाटप पणू 

4 वधा वधा महाकाळ 276

ल मन तकुडु ह वरकर, कसन तकुडु ह वरकर, उ म 

तकुडु ह वरकर, गरजाबाई ज. अजनु ताकसांड,े 

समुनबाई ज.  उ दव पाट ल, खमाबाई व. तकुडु 

ह वरकर

0.30 भसूंपादन 11/26/2018
मोबदला यायालयात जमा कर याची कायवाह  

सु  आहे. 

5 वधा वधा महाकाळ 289/2 रश म उफ मंजशुा अ नसराव साहु 0.35 करारनामा 4/26/2019 वाटप पणू 

6 वधा वधा महाकाळ 289/3 रश म उफ मंजशुा अ नसराव साहु 0.10 करारनामा 4/26/2019 वाटप पणू 

7 वधा वधा महाकाळ 317
लहजुी रामाजी डोळसकर, अंकुश रामाजी डोळसकर, 

वमल हाद चतरुकर, दशरथ रामाजी डोळसकर, 

जानकु रामाजी काळे
1.30 भसूंपादन 11/26/2018

मोबदला यायालयात जमा कर याची कायवाह  

सु  आहे. 

8 वधा वधा महाकाळ 321 नारायन हरबाजी कारामोरे 0.04 भसूंपादन 11/26/2018
मोबदला यायालयात जमा कर याची कायवाह  

सु  आहे. 

9 वधा वधा महाकाळ 341/2/अ
लहजुी रामाजी डोळसकर, अंकुश रामाजी डोळसकर, 

वमल हाद चतरुकर, दशरथ रामाजी डोळसकर, 

जानकु नानाजी काळे
0.74 भसूंपादन 11/26/2018

मोबदला यायालयात जमा कर याची कायवाह  

सु  आहे. 

( न शकांत अ. सकेु)

उपिज हा धकार  तथा शासक नवनगर
नागपूर वभाग, नागपूर

प  - 2

भूसंपादन मा हती 
महारा  समृ धी महामाग 

अनु . िज हा तालुका गाव 

गट / 

सव 

मांक 

शतेक याचे नाव 
भूसंपादन केलेले 

े  (हे.आर)

भूसंपादन 

नवाडा/भूसंपादन 

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 वधा वधा
लोणसाव
ळी

125/1, 
125/2, 
125/3

राज ूगलूाब कोराम, इं दरा गलूाब कोराम, मराबाई 

रमेश परूके, भमाबाई सोमाजी कोराम, इंदबूाई रामचं  

कोराम, पावता चेतराम पंदराम, अचना ाने वर 

मडावी, नंद कशोर सदा शव कूमरे, भ ूरामचं  

इरपाते, पु षो म चधं ुइरपाते, सभुाष चधं ुईरपाते, 
कलावती रामभाऊ कुमरे, छबीबाई ई तार  मडावी, 
बेबीबाई रामलाल कंगाल , अनबुाई मनीराम मसराम, 

गयाबाई अ नाजी मसराम, णय व ण ुकंुभरे अपाक 

आई, सा ी व ण ुकंुभरे अपाक आई, लता भाकर 

परुके, वषा व ण ुकंुभरे, लल ता संजय मर को हे
पंजाब उपासराव कुळमत,े राज  बापरूाव कुळमत,े 

आनंदाबाई बापरूाव कुळमत,े संजय गलुाबराव वाढवे, 

शरद गलुाबराव वाढवे, काश गलुाबराव वाढवे, पवन 

गोपीचंद मडावी, शभुम गोपीचंद मडावी, वाती राज ू

परतके , श पा शाल कराम कुमरे
मोतीराम कसन मर को हे, नळकंठा झ जुी वडमे, 

दनेश अजाबराव खंडाते, मनोज अजाबराव खंडाते, 
गलुाब अजाबराव खंडाते, वलास अजाबराव खंडाते, 
जय ी गणेश पदाम, सलुोचना अजाबराव खंडाते

0.65 भसूंपादन 11/26/2018
मोबदला यायालयात जमा कर याची कायवाह  

सु  आहे. 

2 वधा वधा
लोणसाव
ळी

133/1

र नाबाई उदेभान ठाकरे, वासदेुव बापरुाव कंगाल , 

जरैाम बापरुाव कंगाल , वमल ज. देवराव उईके, 

सधंबुाई व. मारोतराव उईके, पंकज दशरथ कंगाले, 

राज ुदशरथ कंगाले, सार का मह  उईके, दगुा व. 

दशरथ कंगाले

0.93 भसूंपादन 11/26/2018
मोबदला यायालयात जमा कर याची कायवाह  

सु  आहे. 

3 वधा वधा
लोणसाव
ळी

230

अंकुश मारोती कुमरे, पांडुरंग मारोती कुमरे, गणुवंता 
मारोती कुमरे, जया व. संतोष कुमरे, बयनाबाई 

मारोती कुमरे, शभुांगी संतोष कुमरे , शभुम संतोष 

कुमरे 

0.62 भसूंपादन 11/26/2018 वाटप पणू 

4 वधा वधा
लोणसाव
ळी

231

रामभाऊ गलुाब उईके, व ठल  गलुाब उईके , 

ाने वर गलुाब उईके , बेबीबाई देवराव मसराम, 

भागीरथ गलुाब उईके,कवडु वठोबा उईके, कसन राघो 
उईके, कासी व. रामाजी उईके

1.32 भसूंपादन 11/26/2018
मोबदला यायालयात जमा कर याची कायवाह  

सु  आहे. 

5 वधा वधा
लोणसाव
ळी

260 सता ज. दमडु मसराम, बेबी ज. रमेश आतराम 1.52 भसूंपादन 11/26/2018
मोबदला यायालयात जमा कर याची कायवाह  

सु  आहे. 



000000

6 वधा वधा
लोणसाव
ळी

270

शांता अ नल गाडकेर, कवडु शाल कराव कासार, 

माबाई शाल कराव कासार, उषा वामन कासार, 

सशुीलाबाई भमराव गजुाराम, दे वदास गलुाबराव 

कासार, जतैाबाई गलुाबराव कासार, पो णमा बंडु 

कासार अपाक आई, स वता बंडु कासार, गंगा 
अमतृराव रामगड,े ोपदा ाने वर कासार, नामदेव 

सो या कासार, सयुभान सो या कासार, झलक  हसेुन 

कासार, नबंा सताराम कासार, कसना सताराम 

कासार, यशवंता सताराम कासार, वामन सताराम 

कासार, कथर  सताराम कासार, चं भान सताराम 

कासार, चंपत सताराम कासार

0.29 भसूंपादन 11/26/2018
मोबदला यायालयात जमा कर याची कायवाह  

सु  आहे. 

( न शकांत अ. सकेु)

उपिज हा धकार  तथा शासक नवनगर
नागपूर वभाग, नागपूर

प  - 2

भूसंपादन मा हती 
महारा  समृ धी महामाग 

अनु . िज हा तालुका गाव 

गट / 

सव 

मांक 

शतेक याचे नाव 
भूसंपादन केलेले 

े  (हे.आर)

भूसंपादन 

नवाडा/भूसंपादन 

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 वधा वधा वाठोडा 9

वसंता महादेव गो हर, वषा काश गाडगेोने, माधरु  

कशोरराव नरड, भा कर भागव गो हर, उषाबाई 

उ मराव गरपुंजे, सलुोचना देवराव पंढरे, वेणबुाई 

भागव गो हर, रेखा भा करराव मतु,े कंुदा नरेशराव 

काळपांड,े बेबी शाल कराव खेलकर, शामराव तानबाजी 
गो हर, राधाबाई गंगाधर सावरकर

0.17 भसूंपादन 11/26/2018
मोबदला यायालयात जमा कर याची कायवाह  

सु  आहे. 

2 वधा वधा वाठोडा 20
स चन वजय द त , संकेत वजय द त, 

ल लाबाई वजयराव द त
0.24 भसूंपादन 11/26/2018 वाटप पणू 

3 वधा वधा वाठोडा 69
स चन वजय  द ीत, संकेत  वजय  द ीत, 

ल लाबाई  वजय  द ीत
0.29 भसूंपादन 11/26/2018 वाटप पणू 

4 वधा वधा वाठोडा 71 भदुान य  मंडल नागपरू 0.01 भसूंपादन 11/26/2018 वाटप पणू 

5 वधा वधा वाठोडा 73/1 संघमी ा सखुदेव ध गडे 1.14 भसूंपादन 11/26/2018
मोबदला यायालयात जमा कर याची कायवाह  

सु  आहे. 

6 वधा वधा वाठोडा 98 भदुान य  मंडल नागपरू 0.20 भसूंपादन 11/26/2018 वाटप पणू 

( न शकांत अ. सकेु)

उपिज हा धकार  तथा शासक नवनगर
नागपूर वभाग, नागपूर

प  - 2

भूसंपादन मा हती 
महारा  समृ धी महामाग 

अनु . िज हा तालुका गाव 

गट / 

सव 

मांक 

शतेक याचे नाव 
भूसंपादन केलेले 

े  (हे.आर)

भूसंपादन 

नवाडा/भूसंपादन 

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 वधा सेलू
आमगाव 

खडक
53 सभु ा रामजी उईके ,  दौलत सखाराम पंधराम 0.64 भसूंपादन 11/26/2018

मोबदला यायालयात जमा कर याची कायवाह  

सु  आहे. 

2 वधा सेलू
आमगाव 

खडक
43/1

नारायन गणपत जामतुकर, व वनाथ गणपत 

जामतुकर, ल मीबाई व. गणपत जामतुकर, जनाबाई 

गणपत जामतुकर, ताईबाई गणपत जामतुकर, 

पंचफुला दादाराव काळे, सखबुाई मकंुुदराव चाफले, 

नंद कशोर शंकरराव जामतुकर अ.पा.क. आई, कमलेश 

शंकरराव जामतुकर अ.पा.क. आई, बंडु शंकरराव 

जामतुकर अ.पा.क. आई, अ नल शंकरराव जामतुकर 

अ.पा.क. आई, जयाबाई शंकरराव जामतुकर अ.पा.क. 

आई, कमलाबाई व. शंकरराव जामतुकर , वमल 

महादेव जामतुकर, कसना महादेव जामतुकर, 

गजानन महादेव जामतुकर, योती महादेव 

जामतुकर, गता रामभाउ जामतुकर, अमोल रामभाउ 

जामतुकर, देवेश रामभाउ जामतुकर, वषा नतीन 

वाळके

0.01 भसूंपादन 11/26/2018
मोबदला यायालयात जमा कर याची कायवाह  

सु  आहे. 

3 वधा सेलू
आमगाव 

खडक
158 मे. कोझी ापट ज ा. ल. 0.21 करारनामा 12/6/2018 वाटप पणू 

4 वधा सेलू
आमगाव 

खडक
159 मे. कोझी ापट ज ा. ल. 0.25 करारनामा 12/6/2018 वाटप पणू 



000000

( न शकांत अ. सकेु)

उपिज हा धकार  तथा शासक नवनगर
नागपूर वभाग, नागपूर

प  - 2

भूसंपादन मा हती 
महारा  समृ धी महामाग 

अनु . िज हा तालुका गाव 

गट / 

सव 

मांक 

शतेक याचे नाव 
भूसंपादन केलेले 

े  (हे.आर)

भूसंपादन 

नवाडा/भूसंपादन 

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 वधा सेलू इटाळा 38

सोनी दमडु देशमखु, अ नल व वनाथ सयाम, महादेव 

वसंतराव तमुडाम, ल लता व. हाद सयाम, महेश 

हाद सयाम अपाक आई लल ता, स मर हाद 

सयाम अपाक आई लल ता, करण हाद सयाम 

अपाक आई लल ता, रामा का शनाथ सयाम, भाऊराव 

का शनाथ सयाम, देवराव का शनाथ सयाम, सु म ा 
र वं  ऊइके, ल मीबाई का शनाथ सयाम, उमेश राज ु

देशमखु, म नषा गजानन मडावी, दनेश राज ुदेशमखु, 

वषा नारायण मसराम, मा णक तकुाराम देशमखु, 

पावता राज ूदेशमखु, राज ूतकुाराम देशमखु, कल ु

सदा शव मसराम, दषुांत केशव सयाम, लता अर वदं 

कोडामे, सता चंदिजत चडाम, नता हर दास आड,े 

गता रामाजी आ ाम, समुन केशव सयाम 

1.49 भसूंपादन 11/26/2018
मोबदला यायालयात जमा कर याची कायवाह  

सु  आहे. 

( न शकांत अ. सकेु)

उपिज हा धकार  तथा शासक नवनगर
नागपूर वभाग, नागपूर

प  - 2

भूसंपादन मा हती 
महारा  समृ धी महामाग 

अनु . िज हा तालुका गाव 

गट / 

सव 

मांक 

शतेक याचे नाव 
भूसंपादन केलेले 

े  (हे.आर)

भूसंपादन 

नवाडा/भूसंपादन 

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 वधा सेलू क हाळा 6

सौ.शमुन रामाजी घोडाम,  इंदबुाई व. दादाराव कौरती, 
र वं  दादाराव कौरती, वंदना कवडु उईके, लता 
दगुादास उईके, वासदेुव गणपत उईके, गजानन 

गणपत उईके, जनाबाई भाकर मसराम, उपास 

गणपत उईके, गरजाबाई व. गोद  मंगाम

0.62 करारनामा 9/27/2018 वाटप पणू 

2 वधा सेलू क हाळा 7

सौ.शमुन रामाजी घोडाम,  इंदबुाई व. दादाराव कौरती, 
र वं  दादाराव कौरती, वंदना कवडु उईके, लता 
दगुादास उईके, वासदेुव गणपत उईके, गजानन 

गणपत उईके, जनाबाई भाकर मसराम, उपास 

गणपत उईके, गरजाबाई व. गोद  मंगाम

0.27 करारनामा 9/27/2018 वाटप पणू 

3 वधा सेलू क हाळा 9/2
 कोमल ाने वर हटवार, धम   ाने वर हटवार, 

यो गता शरदराव हांडे
0.21 भसूंपादन 11/26/2018 वाटप पणू 

4 वधा सेलू क हाळा 143/2

 स वता म राज भोसले, मकेुश म ा भोसले, स वता 
मथनु पवार , वषा  वजेश पवार, सल ता म ा 

भोसले, नर या इं पाल पवार, धमकला बलवीर पवार, 

धमराज म ा भोसले, शोभा म ा भोसले.( FRA)

0.68 करारनामा 10/12/2018 वाटप पणू 

5 वधा सेलू क हाळा 143/3 रंधावा यारेलाल भोसले, चं ावती रंधावा भोसले( 
FRA) 

1.01 करारनामा 10/12/2018 वाटप पणू 

6 वधा सेलू क हाळा 143/4 वजय राम सगं पवार, कंुताबाई वजय पवार (FRA) 0.26 भसूंपादन 11/26/2018 वाटप पणू 

7 वधा सेलू क हाळा 127/4
म ा यारेलाल भोसले ,सु नल यारेलाल भोसले ,

कंुता वजयराव पवार ,सं गता सरेुदास पवार ,रंधवा 
यारेलाल भोसले (FRA)

0.30 भसूंपादन 11/26/2018 वाटप पणू 

8 वधा सेलू क हाळा 124/1 बखबुाई ज. वठोबा देवतळे 0.08 भसूंपादन 11/26/2018
मोबदला यायालयात जमा कर याची कायवाह  

सु  आहे. 

( न शकांत अ. सकेु)

उपिज हा धकार  तथा शासक नवनगर
नागपूर वभाग, नागपूर

प  - 2

भूसंपादन मा हती 
महारा  समृ धी महामाग 

अनु . िज हा तालुका गाव 

गट / 

सव 

मांक 

शतेक याचे नाव 
भूसंपादन केलेले 

े  (हे.आर)

भूसंपादन 

नवाडा/भूसंपादन 
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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



000000

1 वधा सेलू केळझर 612/1 मे. कोझी ापट ज ा. ल. 8.12 करारनामा 12/6/2018 वाटप पणू 

2 वधा सेलू केळझर 613/1 मे. कोझी ापट ज ा. ल. 4.92 करारनामा 12/6/2018 वाटप पणू 

3 वधा सेलू केळझर 613/2 मे. कोझी ापट ज ा. ल. 7.63 करारनामा 12/6/2018 वाटप पणू 

( न शकांत अ. सकेु)

उपिज हा धकार  तथा शासक नवनगर
नागपूर वभाग, नागपूर

प  - 2

भूसंपादन मा हती 
महारा  समृ धी महामाग 

अनु . िज हा तालुका गाव 

गट / 

सव 

मांक 

शतेक याचे नाव 
भूसंपादन केलेले 

े  (हे.आर)

भूसंपादन 

नवाडा/भूसंपादन 

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 वधा सेलू केळी 36 व ठल खमाई देव थान 0.74 करारनामा 5/26/2018 वाटप पणू 

2 वधा सेलू केळी 43 अर हंत सरेुशचं  बेद, स दाथ भषुणकुमार सेठ या 0.13 करारनामा 10/3/2018 वाटप पणू 

3 वधा सेलू केळी 44 अर हंत सरेुशचं  बेद, स दाथ भषुणकुमार सेठ या 0.57 करारनामा 10/3/2018 वाटप पणू 

4 वधा सेलू केळी 46 अ नश बलरामजी साहू 1.28 करारनामा 11/22/2018 वाटप पणू 

5 वधा सेलू केळी 47/1
सु नल सधुाकर गोडबोले, अ नल रघनुाथ गोडबोले, 

कशोर न थजुी चोरोड,े फु ल र नाकर सगंोटे, 

पेश दनकरराव भोयर अ नल व ठल कुटे
0.05 करारनामा 11/22/2018 वाटप पणू 

6 वधा सेलू केळी 47/12
अ नल व ठलराव कुटे, फु ल र नाकर शगंोटे, 

पेश दनकरराव भोयर
0.00 करारनामा 11/22/2018 वाटप पणू 

7 वधा सेलू केळी 47/118 अ ण शंकरराव नागोसे 0.00 करारनामा 11/22/2018 वाटप पणू 

8 वधा सेलू केळी 47/119
अ नल व ठलराव कुटे, फु ल र नाकर शगंोटे, 

पेश दनकरराव भोयर
0.00 करारनामा 11/22/2018 वाटप पणू 

9 वधा सेलू केळी 47/127
अ नल व ठलराव कुटे, फु ल र नाकर शगंोटे, 

पेश दनकरराव भोयर
0.01 करारनामा 11/22/2018 वाटप पणू 

10 वधा सेलू केळी 47/128
सु नल रघनुाथ गोडबोले, कशोर न थजुी चोरोड,े 

फु ल र नाकर सगंोटे, अ नल रघनुाथ गोडबोले 

पेश दनकरराव भोयर, अ नल व ठल कुटे
0.05 करारनामा 11/22/2018 वाटप पणू 

( न शकांत अ. सकेु)

उपिज हा धकार  तथा शासक नवनगर
नागपूर वभाग, नागपूर
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भूसंपादन मा हती 
महारा  समृ धी महामाग 

अनु . िज हा तालुका गाव 

गट / 

सव 

मांक 

शतेक याचे नाव 
भूसंपादन केलेले 

े  (हे.आर)

भूसंपादन 

नवाडा/भूसंपादन 

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 वधा सेलू कोटंबा 216/2 गजानन कृ णाजी चडाम 0.28 करारनामा 9/26/2018 वाटप पणू 

2 वधा सेलू कोटंबा 211

आ शष नळकंठ वरकड,े चरकुट नामदेव सलाम , 

दमडू मकुा भलावी, पचीता नळकंठ वरकड,े पावता 
ह रदास मसराम , श पा संद पराव मसराम, शोभा 
वामनराव सयाम, सनुंदा काश मरसको हे, अ नल 

नामदेव सलाम, आकाश नळकंठ वरकडे

1.61 भसूंपादन 11/26/2018 वाटप पणू 

3 वधा सेलू कोटंबा 204/2 मकबलु अल  अ बास अल  सै यद 0.27 भसूंपादन 11/26/2018 वाटप पणू 

4 वधा सेलू कोटंबा 203

महादेव गलुाब रसागर, शंकर गलुाब रसागर, 

समुन मा णक वाघमारे, कांता अजाब नाकाड,े का लदंा 
हनमुंत डोळसकर, ल लता व ण ुसाखरकर, सधं ु

अ ण सेलकुर, 

0.83 भसूंपादन 11/26/2018
मोबदला यायालयात जमा कर याची कायवाह  

सु  आहे. 

5 वधा सेलू कोटंबा 201/2
 माल त ज. यशवंतराव ताजने,   व छलाबाई व. 

न थजुी रसागर,  वजयकुमार न थजुी रसागर,
0.40 करारनामा 9/26/2018 वाटप पणू 

6 वधा सेलू कोटंबा 199/1 गलुाब जानबा लोणकर 0.30 भसूंपादन 11/26/2018 वाटप पणू 

7 वधा सेलू कोटंबा 194

ाने वर न थ ुभावरकर, नारायन न थ ुभावरकर, 

राज ुन थ ुभावरकर, वजय न थ ुभावरकर, सौ.सनुंदा 
दवुास भरेु,सौ.  रेखा उरकंुडराव वाट, राईबाई व. न थ ु

भावरकर

0.10 भसूंपादन 11/26/2018
मोबदला यायालयात जमा कर याची कायवाह  

सु  आहे. 

8 वधा सेलू कोटंबा 196/1 वामन कसना गाठे 1.45 करारनामा 9/27/2018 वाटप पणू 

9 वधा सेलू कोटंबा 304 नंद कशोर देवराव वां दले,  सं दप देवराव वां दले 0.39 भसूंपादन 11/26/2018
मोबदला यायालयात जमा कर याची कायवाह  

सु  आहे. 

( न शकांत अ. सकेु)

उपिज हा धकार  तथा शासक नवनगर
नागपूर वभाग, नागपूर
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भूसंपादन मा हती 
महारा  समृ धी महामाग 

अनु . िज हा तालुका गाव 

गट / 

सव 

मांक 

शतेक याचे नाव 
भूसंपादन केलेले 
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भूसंपादन 

नवाडा/भूसंपादन 

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 वधा सेलू
खडक  

आमगाव
197/1 नरुजहॉ जु फुकार अल 2.15 करारनामा 1/18/2019 वाटप पणू 

2 वधा सेलू
खडक  

आमगाव
175 अशपाक अल  शौकत अल  सै यद 0.06 करारनामा 10/3/2018 वाटप पणू 

( न शकांत अ. सकेु)

उपिज हा धकार  तथा शासक नवनगर
नागपूर वभाग, नागपूर
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भूसंपादन मा हती 
महारा  समृ धी महामाग 

अनु . िज हा तालुका गाव 

गट / 

सव 

मांक 

शतेक याचे नाव 
भूसंपादन केलेले 

े  (हे.आर)

भूसंपादन 

नवाडा/भूसंपादन 

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 वधा सेलू
खडक  

बेलगाव
34/1 रामभाउ तकुाराम सोमनाथे 0.23 करारनामा 9/27/2018 वाटप पणू 

2 वधा सेलू
खडक  

बेलगाव
104/1

तनय आ शषराव मेघे अ.पा.क. आई यो गता 
आ शषराव मेघे

0.28 करारनामा 10/3/2018 वाटप पणू 

( न शकांत अ. सकेु)

उपिज हा धकार  तथा शासक नवनगर
नागपूर वभाग, नागपूर
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भूसंपादन मा हती 
महारा  समृ धी महामाग 

अनु . िज हा तालुका गाव 

गट / 

सव 

मांक 

शतेक याचे नाव 
भूसंपादन केलेले 

े  (हे.आर)

भूसंपादन 

नवाडा/भूसंपादन 

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 वधा सेलू
धानोल  

मेघे
103 राजेश साधरुाम जोतवाणी 0.46 करारनामा 5/27/2019 वाटप पणू 

2 वधा सेलू
धानोल  

मेघे
104/ब/2/

1
राजेश साधरुाम जोतवाणी 0.41 करारनामा 5/27/2019 वाटप पणू 

( न शकांत अ. सकेु)

उपिज हा धकार  तथा शासक नवनगर
नागपूर वभाग, नागपूर
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भूसंपादन मा हती 
महारा  समृ धी महामाग 

अनु . िज हा तालुका गाव 

गट / 

सव 

मांक 
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भूसंपादन 

नवाडा/भूसंपादन 

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 वधा सेलू ध डगाव 1 अशोक घन याम काचोरे 0.40 भसूंपादन 11/26/2018 वाटप पणू 

2 वधा सेलू ध डगाव 2/1 र वं  घन यामजी काचोरे 0.13 भसूंपादन 11/26/2018 वाटप पणू 

3 वधा सेलू ध डगाव 2/2 र वं  घन यामजी काचोरे 0.01 भसूंपादन 2/12/2019 वाटप पणू 

( न शकांत अ. सकेु)

उपिज हा धकार  तथा शासक नवनगर
नागपूर वभाग, नागपूर

प  - 2

भूसंपादन मा हती 



000000

महारा  समृ धी महामाग 

अनु . िज हा तालुका गाव 

गट / 

सव 

मांक 

शतेक याचे नाव 
भूसंपादन केलेले 

े  (हे.आर)

भूसंपादन 

नवाडा/भूसंपादन 

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 वधा सेलू वानोडा 93/1 मनैाबाई व. वार या टेनपे 0.15 भसूंपादन 11/26/2018
मोबदला यायालयात जमा कर याची कायवाह  

सु  आहे. 

( न शकांत अ. सकेु)

उपिज हा धकार  तथा शासक नवनगर
नागपूर वभाग, नागपूर
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भूसंपादन मा हती 
महारा  समृ धी महामाग 

अनु . िज हा तालुका गाव 

गट / 

सव 

मांक 

शतेक याचे नाव 
भूसंपादन केलेले 

े  (हे.आर)

भूसंपादन 

नवाडा/भूसंपादन 

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 वधा सेलू सरुगाव 321
शांत वसंतराव वानखेड,े  लताताई मरु लधर चौधर , 

लना मोदराव टाले, रेनकुा वलासराव शदें
1.91 भसूंपादन 11/26/2018

मोबदला यायालयात जमा कर याची कायवाह  

सु  आहे. 

2 वधा सेलू सरुगाव 293

ल मन वठोबा सावरकर , आ माराम कृ णाजी 
सावरकर, ेमानंद वठोबा सावरकर, सखबुाई व. 

कृ णाजी सावरकर, मंदा कनी सि चतानंद सावरकर, 

अभय सि चतानंद सावरकर, अना मका सि चतानंद 

सावरकर, अचना सि चतानंद सावरकर, अजय 

सि चतानंद सावरकर,

0.11 भसूंपादन 11/26/2018
मोबदला यायालयात जमा कर याची कायवाह  

सु  आहे. 

( न शकांत अ. सकेु)

उपिज हा धकार  तथा शासक नवनगर
नागपूर वभाग, नागपूर
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भूसंपादन मा हती 
महारा  समृ धी महामाग 

अनु . िज हा तालुका गाव 

गट / 

सव 

मांक 

शतेक याचे नाव 
भूसंपादन केलेले 

े  (हे.आर)

भूसंपादन 

नवाडा/भूसंपादन 
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भूसंपादन नवाडा 
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पूण / यायालयात जमा / वाटप 

लं बत)

शरेा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 वधा सेलू सेलडोह 211/1 अ ण  सदा शवराव पारखेडकर 0.06 करारनामा 9/26/2018 वाटप पणू 

2 वधा सेलू सेलडोह 274 पावता केशव सयाम, हषा संभा सयाम 0.17 भसूंपादन 11/26/2018
मोबदला यायालयात जमा कर याची कायवाह  

सु  आहे. 

3 वधा सेलू सेलडोह 330
यादव गलुाब सोनट के ,ल मण गलुाब सोनट के ,

गोपाळ गलुाब सोनट के
1.31 भसूंपादन 11/26/2018

मोबदला यायालयात जमा कर याची कायवाह  

सु  आहे. 

4 वधा सेलू सेलडोह 182 महारोगी सेवा समीती कु ठधाम द परु वधा 0.10 भसूंपादन 5/28/2019 वाटप लं बत
5 वधा सेलू सेलडोह 189/1 पवन सु नल काटोले अपाक आई ं दा 0.23 करारनामा 5/8/2019 वाटप लं बत
6 वधा सेलू सेलडोह 220 न थ ुपकुै  सरुकार 0.18 भसूंपादन 5/28/2019 वाटप लं बत
7 वधा सेलू सेलडोह 217 कवडु शवरामजी ठाकरे 0.05 भसूंपादन 5/28/2019 वाटप लं बत
8 वधा सेलू सेलडोह 274 संभा केशव सयाम 0.74 भसूंपादन 5/28/2019 वाटप लं बत

( न शकांत अ. सकेु)

उपिज हा धकार  तथा शासक नवनगर
नागपूर वभाग, नागपूर


