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1 ना शक स नर पाथरे खु. 350 पै सखुदेव मा ती गुजंाळ, योती म हार  गुजंाळ,  शभुम  म हार  गुजंाळ,  

तजुा  म हार  गुजंाळ अ.पा.क आई योती म हार  गुजंाळ
0.2100 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत

2 ना शक स नर पाथरे खु. 335 पै

सरेुश बाबरुाव मोकळ,  सु नल बाबरुाव मोकळ,  पु पा रमशे अ हरे,  शला 
नरेश सोनवणे,  ठकुबाई बाबरुाव मोकळ,  नलम चं कांत मोकळ,  नसग 

चं कांत मोकळ,  जनादन कारभार  मोकळ,  अचना मकेुश वसावा,  सं गता 
ीधर भालेराव,  वशैाल  ीधर भालेराव,  स चन ीधर भालेराव,  शरद 

भा कर केदारे,  म नषा भा कर केदारे,  वसंत भा कर केदारे

0.4800 करारनामा 12/29/2018 वाटप पूण

3 ना शक स नर पाथरे खु. 342 पै गयाबाई दनकर गुजंाळ 0.2600 करारनामा 12/21/2018 वाटप पूण
4 ना शक स नर पाथरे खु. 342 पै सु शला ानदेव गुजंाळ 0.4300 करारनामा 12/21/2018 वाटप पूण
5 ना शक स नर पाथरे खु. 342 पै मंदाबाई बाळासाहेब गुजंाळ 0.1100 करारनामा 12/21/2018 वाटप पूण

6 नाशिक सिन्नर सायाळे 760
भमा महाद ुथोरात, बाब ुदादा थोरात, कारभार  दगडु थोरात,  क डजी नाना 
थोरात, नवृ ी नाना थोरात, ल मीबाई शवसने, ल मीबाई नाना थेरात, 

भानदुास कोडांजी थोरात, काश नवृ ी थोरात
0.0600 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत

7 नाशिक सिन्नर सायाळे 648/7

संपतराव हतारबा शडगे, नवृ ी हतारबा शडगे, अ नता शवाजी शडगे, 

वामन सद ुशडगे, वालबुाई चं कांत शडगे, कसन नामदेव हाके, नारायन 

शंकर हाके, बाळ ुशंकर हाके, भाउसाहेब शंकर हाके, सखाहार  नामदेव हाके, 

सोपान हातरबा शडगे, गणपत दादा शडगे, बबन हतारबा शडगे

3.5200 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत

8 नाशिक सिन्नर सायाळे 747 सोमनाथ नवृ ी थोरात, काश नवृ ी थोरात, व ठल बळवंत लाडगे 0.3800 करारनामा 4/2/2019 वाटप पूण
9 नाशिक सिन्नर सायाळे 648/1 एकनाथ पांडुरंग शडेगे 0.4000 करारनामा 12/19/2018 वाटप पूण
10 नाशिक सिन्नर सायाळे 648/2 ठकाजी पांडुरंग शडेगे 0.2800 करारनामा 12/19/2018 वाटप पूण
11 नाशिक सिन्नर सायाळे 648/3 लता नामदेव शडगे 0.3600 करारनामा 12/19/2018 वाटप पूण
12 नाशिक सिन्नर सायाळे 648/4 साहेबराव कारभार  शडगे 2.2200 करारनामा 12/19/2018 वाटप पूण
13 नाशिक सिन्नर सायाळे 648/5 जग नाथ सयाराम शडगे 0.0100 करारनामा 12/19/2018 वाटप पूण
14 नाशिक सिन्नर सायाळे 648/6 रंगनाथ जग नाथ शडगे, हौशाबाई जग नाथ शडगे 0.6000 करारनामा 12/19/2018 वाटप पूण
15 ना शक स नर मलढोण 40 साहेबराव रेवजी हलवर, नामदेव रेवजी हलवर, ानदेव रेवजी हालवर 0.4400 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत
16 ना शक स नर मलढोण 117 चांगदेव रेवजी हालवर, भाऊसाहेब दगडु पावले, अशोक दगडु पावले 0.0700 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत

17 ना शक स नर मलढोण 120

ानदेव कारभार  पवार, नामदेव कारभार  पवार, सोपान कारभार  पवार, 

नवृ ी कारभार  पवार, जनादन महाद ुपवार, नारायण महाद ुपवार, शवनाथ 

महाद ुपवार, नवनाथ महाद ुपवार, सोमनाथ महाद ुपवार, मु ताबाई 

हातारबा घंगाळे, जनाबाई घमाजी सांगळे,  कांताबाई अशोक तांब,े जनाबाई 

पुंजाहर  को हे, भाऊसाहेब चांगदेव पवार, मु ताबाई बाजीराव गुजंाळ, शरद 

चांगदेव पवार, हौशाबाई चांगदेव पवार

0.0100 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत

18 ना शक स नर मलढोण 122

कांताबाई अशोक तांब,े जनाबाई पुंजाहर  को हे, ानदेव कारभार  पवार, 

नामदेव कारभार  पवार, नवृ ी कारभार  पवार, भाऊसाहेब चांगदेव पवार, 

मु ताबाई बाजीराव गुजंाळ, शरद चांगदेव पवार, सोपान कारभार  पवार, 

हौशाबाई चांगदेव पवार

0.2600 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत

19 ना शक स नर मलढोण 124
सोमनाथ महाद ुपवार, कारभार  हातारबा पवार, नवनाथ महाद ुपवार, 

मु ताबाई हातारबा घंगाळे, शवनाथ महाद ुपवार, जनाबाई घमाजी सांगळे, 

नारायण महाद ुपवार, ललाबाई नवृ ी पवार, अशोक रघनुाथ पवार
0.0600 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत

20 ना शक स नर मलढोण 120 अशोक रघनुाथ पवार, सोमनाथ महाद ुपवार 0.3100 करारनामा 2/14/2019 वाटप पूण

21 ना शक स नर मलढोण 132
वाि मक दगडु सरोदे, नतीन वाि मक सरोदे अ.पा.क. आई वमलबाई सरोदे, 

रामकृ ण ममता सरोदे
0.5400 करारनामा 2/21/2019 वाटप पूण

22 नाशिक सिन्नर मलढोण 133 अजंनाबाई अशोक सरोदे, सधंबुाई वामन सरोदे, बाळ ुवामन सरोदे, गोरख वामन सरोदे0.0600 करारनामा 2/20/2001 वाटप पूण
23 नाशिक सिन्नर मलढोण 156 रखमाबाई दगडु सरोदे, कशोर वा मीक सरोदे, अ.पा.क.आई वमलबाई, तळु शराम वाि मक सरोदे0.9800 करारनामा 2/21/2019 वाटप पूण
24 नाशिक सिन्नर मलढोण 157 रखमाबाई दगडु सरोदे 0.4200 करारनामा 2/21/2019 वाटप पूण
25 नाशिक सिन्नर दुसंगवाडी 276/2 सतंोष शवराम ढमाले, भारत ऊफ शरद शवराम ढमाले 0.4800 करारनामा 12/11/2018 वाटप पूण
26 नाशिक सिन्नर दुसंगवाडी 278 चं भान बाळकृ ण ढमाले, समु ाबाई नवनाथ पगार, चं भागा ीहर  शरोळे, म नषा सोमनाथ दघे, यमनुाबाई बाळकृ ण ढमाले, मंगल वकास सपकाळ, सं गता नंद ुजगताप, इं भान बाळकृ ण ढमाले0.0600 करारनामा 12/21/2018 वाटप पूण
27 नाशिक सिन्नर दुसंगवाडी 277 राजाराम एकनाथ सरगर, नानासाहेब जयवंत सरगर, दता य भाउसाहेब गडाख0.0200 करारनामा 12/6/2018 वाटप पूण
28 नाशिक सिन्नर दुसंगवाडी 177/2 सतंोष शवराम ढमाले, भारत ऊफ शरद शवराम ढमाले, बाबासाहेब ऊफ दगंबर शवराम ढमाले  1.1200 करारनामा 12/11/2018 वाटप पूण

29 नाशिक सिन्नर दुसंगवाडी 176
सतंोष शवराम ढमाले, भारत ऊफ शरद शवराम ढमाले, 

बाबासाहेब ऊफ दगंबर शवराम ढमाले, चं कला शवराम ढमाले
1.7300 करारनामा 12/11/2018 वाटप पूण

30 नाशिक सिन्नर वावी 1024 पै ी.मरुल धर देव व हवाटदार,  अनंत ल मीकांत कुलकण 4.0200 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत
31 नाशिक सिन्नर वावी 1030 पै कारभार  दाम ूलांडगे, व वनाथ सभुान लांडगे, रामा सभुान लांडगे, पंढर नाथ सभुान लांडगे, पुंजाबाई सभुान लांडगे, वसंत सखाराम लांडगे, दप सखाराम लांडगे, नवनाथ शवराम लांडगे, चांगदेव शवराम लांडगे, भगवान शवराम लांडगे, सभुाष शवराम लांडगे, आशा गो वदं गडदे, रामनाथ दाम ूलांडगे, बबनबाई छगन तपुसुंदर, शांताबाई व ण ूआरणे, वठाबाई उ म भालेराव, हराबाई नरहर  भालेराव, आनंद बाई रघनुाथ लांडगे, ता हुबाई का शनाथ लांडगे, काश रघनुाथ लांडगे, भाऊसाहेब का शनाथ लांडगे, भ गरथ रघनुाथ लांडगे, शवाजी रघनुाथ लांडगे अपाक ता हुबाई का शनाथ लांडगे0.1000 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत
32 नाशिक सिन्नर वावी 854 पै सोपान मोगल घेगडमल 0.2400 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत
33 नाशिक सिन्नर वावी 886 पै क पना दाम ुमाळव,े राह  देवराम घेगडमल, राज ुमरुल धर घेगडमल, दग ुमरुल धर घेगडमल, रघनुाथ मरुल धर घेगडमल, बबी नर सगं गोरे1.0200 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत

34 नाशिक सिन्नर वावी
944/1 पै
944/2 पै

जु मामशीद व हवाटदार - रयाज इ ा हम काजी, जु मामशीद व हवाटदार - मु तार इ ा हम काजी अ.पा.क. रोशन इ ा हम2.6000 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत
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35 नाशिक सिन्नर वावी 945 पै दगडू महाद ुलांडगे 0.1900 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत
36 नाशिक सिन्नर वावी 948 पै द ाराम रामा लांडगे, आशा गो वदं गडदे, सभुाष शवराम लांडगे, चांगदेव शवराम लांडगे, नवनाथ शवराम लांडगे, भगवान शवराम लांडगे, व वनाथ सभुाना लांडगे, पंढर नाथ सभुाना लांडगे, वशैाल  काश लांडगे, धनंजय काश लांडगे अ.पा.क.आई वशैाल , संकेत काश लांडगे अ.पा.क.आई वशैाल , स रता काश लांडगे अ.पा.क.आई वशैाल0.1700 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत
37 नाशिक सिन्नर वावी 955 पै व वनाथ सभुान लांडगे,  पंढर नाथ सभुान लांडगे,  रामा सभुान लांडगे, पुंजाबाई  सभुान लांडगे,  वसंत सखाराम लांडगे,  दप सखाराम लांडगे,  नवनाथ शवराम लांडगे,  चांगदेव शवराम लांडगे,  भगवाना शवराम लांडगे,  सभुाष शवराम लांडगे,  आशा गो वदं गडदे0.0200 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत
38 नाशिक सिन्नर वावी 959 पै जु मा मशीद व हवाटदार - जमखत मद अ दलु इसाक दगुभाई शखे, कयमु कासम मलुाणी, हमीद कासम मलुाणी0.5200 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत
39 नाशिक सिन्नर वावी 873 पै रामनाथ गेण ुपवार 0.1600 करारनामा 11/30/2018 वाटप पूण
40 नाशिक सिन्नर वावी 903 पै भमराज महाद ुखरात 0.4800 करारनामा 11/27/2018 वाटप पूण
41 नाशिक सिन्नर फुलेनगर 213 माया रामदास खरात, ल मीबाई नवृ ी खरात, मरा नारायण गायकवाड, भानदुास नवृ ी खरात, गणेश नवृ ी खरात, अशोक रामदास खरात, राज ी रामदास खरात, बाल का रामदास खरात, अ.नं.1 व 3, 4 च ेअपाक आई माय, राधाबाई मरु लधर रण दव,े सखबुाई बाप ु नकम, संतोष मा ती नरभवणे, अनंत मा ती नरभवणे, स वता नंदा दप भालेराव, पोपट बधुाजी नकम, कच  बधुाजी नकम, ल मीबाई खंडु भालेराव0.2400 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत
42 नाशिक सिन्नर फुलेनगर 214/ब माधव पुंजा खरात, हस ु भका खरात, यादव भका खरात 0.1100 करारनामा 5/6/2019 वाटप पूण
43 नाशिक सिन्नर म हळ बु 107 जयवंत मा ती शळेके, यागाबाई मा ती शळेके, रचना मा ती शळेके, पंढर  कृ णा शळेके, शांताराम नामदेव देशमखु, साहेबराव नामदेव देशमखु, समुन वामन सहाणे, वमल यादवराव तासकर, छाया दादासाहेब शळेके ऊफ देशमखु, ऊफ छाया वकास देशमखु, मंगल दादासाहेब शळेके ऊफ देशमखु ऊफ मंगल बाळासाहेब पवार, माधरु  दादासाहेब शळेके ऊफ देशमखु ऊफ माधरु  रमशे देशमखु, संतोष दादासाहेब शळेके ऊफ देशमखु0.2900 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत
44 नाशिक सिन्नर म हळ बु 135 पै लि मकांत दता य कुलकण , दगबंर द ा य कुलकण , सं या वलास जोशी, सशुमा श शकांत कुलकण , स तश कृ णाजी कुलकण , अ नल कृ णाजी कुलकण , योती अशोक मळेु, व या हेमंत खांदव,े इंदबुाई म. मरुल धर शर षकुमार अ.पा.क. लता . सताराम कुलकण0.0500 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत
45 नाशिक सिन्नर म हळ बु 136 पै श रषकुमार सताराम कुलकण  अ.पा.क. लता सताराम कुलकण  0.0100 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत
46 नाशिक सिन्नर म हळ खुद 105 पै मराबाई नाना कुटे, चं कांत नाना कुटे 0.0300 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत
47 नाशिक सिन्नर म हळ खुद 110 पै वठु म हार  कुटे, बाळमोहन बाब ुकुटे, चतंामण देवराम कुटे, मराबाई पांडुरंग हुळहुळे, स यभामा रामनाथ घगेु, हराबाई सहाद ुताडगे, राजहंस कारभार  कुटे, रामनाथ कारभार  कुटे, अलका कृ णा आ हाड0.0600 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत
48 नाशिक सिन्नर म हळ खुद 140 पै गंगुबाई बारकु कुटे, मराबाई द  ुकातकाड,े चं भागा हस ुकुटे, अनसुया ता या आ हाड, पावताबाई पुंजा कुटे, हराबाई हर दास शळेके, शांताबाई बाळु शळेके, िजजाबाई बाळु सांगळे, इंदबुाई सोमनाथ सानप, सं गता बारकु कुटे, स बाई द ा य शळेके, सोमनाथ बारकु कुटे, शांताबाई सोमनाथ कुटे, वशाल सोमनाथ कुटे अपाक आई शांताबाई सोमनाथ कुटे, रेशमा संपत घगेु, सषुमा सोमनाथ कुटे, वकास सोमनाथ कुटे अपाक आई शांताबाई0.0100 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत
49 नाशिक सिन्नर म हळ खुद 83 पुण गंगाराम सखाराम कुटे, ध डीबा कारभार  कुटे, सोमनाथ कारभार  कुटे, नामदेव द  ुकुटे, रामकृ ण द  ुकुटे, बबाबाई नाना कुटे, व ठल भागुजी कुटे, मा ती भागुजी कुटे, मराबाई यंबक साबळे, आवडाबाई ब छाव सांगळे, हराबाई सकुदेव चकोर, स बाई दशरथ कुटे, गणेश दशरथ कुटे, कशोर दशरथ कुटे, उषा दशरथ कुटे, पु पा उफ पावती सोमनाथ कुटे, शोभा सधुीर सानप, सुंदराबाई कच  आ हाड, मराबाई शंकर सानप, मंगल वसंतराव सांगळे, रामदास शंकर घगेु, शरद शंकर घगेु, चं कांत मरुल धर कुटे, बबन मरुल धर कुटे, छबरुाव मरुल धर कुटे, मनोहर मरुल धर कुटे, योगेश सोमनाथ कुटे, राजाराम शंकर घगेु0.0600 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत
50 नाशिक सिन्नर म हळ खुद 113 पै राजहंस कारभार  कुटे, अलका कृ णा आ हाड, रामनाथ कारभार  कुटे, संतोष माधवराव पाट ल, अ नल माधवराव पाट ल, सु नल माधवराव पाट ल, सं या सधुाकर आ हाड, चं शखेर माधवराव पाट ल0.7000 करारनामा 3/14/2019 वाटप पूण
51 नाशिक सिन्नर खंबाळे 257 ख तजाबाई दादा स यद, रामचं  ं जा भालेराव, कच  सभुाना भालेराव, बाळ ू भमा भालेराव, काळ ू भमा भालेराव, इंद ु भमा भालेराव, सु शलाबाई ता याबा भालेराव, अ नताबाई ता याबा भालेराव, लहानबाई दादा भालेराव, शरद दादा भालेराव, वलास ता याबा भालेराव, कैलास ता याबा भालेराव0.5700 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत
52 नाशिक सिन्नर खंबाळे 258 ीपत के  गायकवाड, देवराम के  गायकवाड, राज  केशव गायकवाड, अशोक केशव गायकवाड, चं कलाबाई केशव गायकवाड, वमलबाई केशव गायकवाड, शला बाळ ुगायकवाड, राहुल बाळ ुगायकवाड, ा बाळ ुगायकवाड अ.पा.क.आई शला, सगुधंाबाई कसन गायकवाड, वजय कसन गायकवाड, ल मण वामन गायकवाड0.8400 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत
53 नाशिक सिन्नर खंबाळे 260 अ ण पुंजा गायकवाड, पंढर नाथ पुंजा गायकवाड, बबनबाई यादव गायकवाड, यमनुाबाई रंगनाथ शरसाठ, रंजना ल मण शरसाठ, शलैाबाई शंकर शरसाठ, रेखाबाई यादव गायकवाड, सभुाष पुंजा गायकवाड 0.1450 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत
54 नाशिक सिन्नर खंबाळे 261 दल प अमतृा भालेराव, आशाबाई भगवान रणशवेरे, वठोबा नाना भालेराव, फुलाबाई अमतृा भालेराव0.2100 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत
55 नाशिक सिन्नर खंबाळे 263 सधंबुाई सरेुश गायकवाड, दल प ीपत गायकवाड, म नषा र वं  जाधव 0.1300 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत
56 नाशिक सिन्नर खंबाळे 310 चं भान सकुदेव आधंळे, िजजाबाई सकुदेव आधंळे, अशोक तकुाराम आधंळे, अ य द ा य आधंळे, कृ णा द ा य आधंळे, सागर द ा य आधंळे, मना द ा य आधंळे, देवधर शंकर भालेराव, अतलु भगवान भालेराव, बबेी भगवान भालेराव, अलका चं कांत भालेराव, स तष चं कांत भालेराव, ीकांत व ण ूभालेराव, न लनी रमशे मोरे, शा लनी दप जाधव, म नषा वलास मोरे, छाया पराग पगारे, दपाल  अ वनाश यादव1.1800 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत
57 नाशिक सिन्नर खंबाळे 700 बाळ ुगोपाळा आ हाड, कारभार  कसन आ हाड, मधकुर गोपाळा आ हाड, रामचं  कसन आ हाड, ल मीबाई गोपाळा आ हाड, वामन शबा, वाळीबा कारभार  आ हाड, शंकुतला मा ती चकोर, सदा शव गोपाळा आ हाड, सभुाष गोपाळा आ हाड, दादा नामदेव आ हाड, चं कांत गो वदं  आ हाड, ब तीराम का शनाथ आ हाड, शंकर का शनाथ आ हाड, सदा शव का शनाथ आ हाड, पंढर नाथ खंडु शळेके, नामदेव खंडु शळेके, लताबाई बंडु घगेु, सताराम बाब ुआ हाड, द ा य बाब ुआ हाड, जग नाथ बाब ुआ हाड, खंडु कसन आ हाड, पुंजाबाई कसन आ हाड, का शनाथ कारभार  आ हाड, चंदर शबा, बाळ ुगोपाळा, मधकुर गोपाळा, शंकुतला मा ती चकोर, मि छं  दादा आ हाड, व ण ुदादा, यंबक दादा, मनोहर दादा, रघनुाथ दादा, अशोक दादा, कुसमुबाई भमाजी वाघ, बाळबूाई रामनाथ सानप, भारत कारभार  आ हाड, योगेश कारभार  आ हाड, क याबाई कारभार  आ हाड1.2100 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत
58 नाशिक सिन्नर खंबाळे 703 का शनाथ कारभार  आ हाड, खंडु कसन आ हाड, चंदर शबा, भमा गोपाळा आ हाड, पुंजाबाई कसन आ हाड, बाळ ुगोपाळा आ हाड, मधकुर गोपाळा आ हाड, रामचं  कसन आ हाड, ल मीबाई गोपाळा आ हाड, वामन शबा, वाळीबा कारभार  आ हाड, शंकुतला मा ती चकोर, सदा शव गोपाळा आ हाड, सभुाष गोपाळा आ हाड, चं कांत गो वदं  आ हाड, ब तीराम का शनाथ आ हाड, शंकर का शनाथ आ हाड, सदा शव का शनाथ आ हाड, पंढर नाथ खंडु शळेके, नामदेव खंडु शळेके, लताबाई बंडु घगेु, सताराम बाब ुआ हाड, द ा य बाब ुआ हाड, जग नाथ बाब ुआ हाड, क याबाई कारभार  आ हाड, योगेश कारभार  आ हाड, भारत कारभार  आ हाड, बबाबाई रामनाथ सानप, कुसमुबाई भमाजी वाघ, अशोक दादा, रंगनाथ दादा, रघनुाथ दादा आ हाड, मि छं  दादा आ हाड, व ण ुदादा आ हाड, मनोहर दादा आ हाड, यंबक दादा आ हाड0.3500 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत
59 नाशिक सिन्नर खंबाळे 708 लताबाई बंडु घगेु, सताराम-द ा य-जग नाथ बाब ुआ हाड, चंदर-वामन शबा आ हाड, रामचं -खंडु कसन आ हाड, क छाबाई-योगेश-भारत कारभार  आ हाड, नामदेव-पंढर नाथ खंडु शळेके, वाळीबा कारभार  आ हाड, शंकर का शनाथ आ हाड, शंकुतला मा ती चकोर, सदा शव का शनाथ आ हाड, कमळाबाई रामनाथ कांगणे, सभुाष गोपाळा आ हाड, सीताबाई गगंाधर भाबड, आवडाबाई नागु घगेु, अजंाबाई सखाराम आधंळे, सदा शव गोपाळा आ हाड, चं कांत गो वदं आ हाड, तळुसाबाई नारायण नागरे, वारकाबाई भमा आ हाड, पनुम भमराव आ हाड, फशाबाई बंडु सानप, ब तीराम का शनाथ आ हाड, बाळ ुगोपाळा आ हाड, मधकुर गोपाळा आ हाड, राहुल भमा आ हाड, व छाबाई का शनाथ कांदे, मि छं - व ण-ू यंबक-मनोहर-रघनुाथ-रंगनाथ-अशोक दादा आ हाड, कुसमुबाई भमाजी वाघ, बबाबाई रामनाथ सानप, व सलाबाई का शनाथ आ हाड0.2900 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत
60 नाशिक सिन्नर खंबाळे 695/अ ी.मा ती ट तफ रामच  सगाजी आधंळे, कारभार  गणपत खाड,े कारभार  के  खाड,े नामदेव नंबाजी आधंळे, भाऊ रामकृ ण जोशी, ब ह  मनाजी आधंळे, रामचं  बाप ुआधंळे0.0600 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत
61 नाशिक सिन्नर खंबाळे 255 पांडुरंग मे ननाथ हर जन, राजेश ीरंग भालेराव, नलेश ीरंग भालेराव, यो ना र वं  तजेाळे, व नता मल ंद पवार, आशा ीरंग भालेराव0.1800 करारनामा 2/18/2019 वाटप पूण
62 नाशिक सिन्नर खंबाळे 256 उ वला उ म भालेराव, देवराम कारभार  भालेराव, गौतम कारभार  भालेराव, सु नल उ म भालेराव, नेहल उ म भालेराव, मनल उ म भालेराव0.7000 करारनामा 1/15/2019 वाटप पूण
63 नाशिक सिन्नर खंबाळे 259 ीपत के  गायकवाड, देवराम के  गायकवाड, अशोक केशव गायकवाड, मंदाबाई बाळ ु दव,े वमलबाई केशव गायकवाड, राज  केशव गायकवाड, हषल राज  भगत अ.पा.क. वमलबाई केशव गायकवाड, शला बाळ ुगायकवाड, राहुल बाळ ुगायकवाड, ा बाळ ुगायकवाड, पपाबाई केशव गायकवाड0.3100 करारनामा 3/26/2019 वाटप पूण
64 नाशिक सिन्नर खंबाळे 260 वजय कसन गायकवाड, ल मण वामन गायकवाड 0.0550 करारनामा 12/13/2018 वाटप पूण
65 नाशिक सिन्नर खंबाळे 699 मनोहर दादा आ हाड, रामचं  कसन आ हाड, खंडु कसन आ हाड, क याबाई कारभार  आ हाड, योगेश कारभार  आ हाड, भारत कारभार  आ हाड0.3400 करारनामा 1/24/2019 वाटप पूण

66 नाशिक सिन्नर खंबाळे 702 मधकुर गोपाळा आ हाड, सदा शव गोपाळा आ हाड, शंकुतला मा ती चकोर, सोपान रामचं  शळेके, रामनाथ रामचं  शळेके, द  ुरामचं  शळेके, मु ताबाई कारभार  सोनवणे, जनाबाई भानदुास नरगुड,े वाळीबा कारभार  आ हाड, ब तीराम का शनाथ आ हाड, शंकर का शनाथ आ हाड, सदा शव का शनाथ आ हाड, चं कांत गो वदंा आ हाड, वारकाबाई भमराव आ हाड, राहुल भमराव आ हाड, पनुम भमराव आ हाड, बाळ ुगोपाळा आ हाड, सभुाष गोपाळा आ हाड, भमा गोपाळा आ हाड, ल मीबाई गोपाळा आ हाड, वामन शबा शळेके0.8800 करारनामा
29-11-18
01-03-19
11-04-19

वाटप पूण

67 नाशिक सिन्नर खंबाळे 705 मधकुर गोपाळा आ हाड, सदा शव गोपाळा आ हाड, शंकुतला मा ती चकोर, सोपान रामचं  शळेके, रामनाथ रामचं  शळेके, द  ुरामचं  शळेके, मु ताबाई कारभार  सोनवणे, जनाबाई भानदुास नरगुड,े वाळीबा कारभार  आ हाड, ब तीराम का शनाथ आ हाड, शंकर का शनाथ आ हाड, सदा शव का शनाथ आ हाड, चं कांत गो वदंा आ हाड, वारकाबाई भमराव आ हाड, राहुल भमराव आ हाड, पनुम भमराव आ हाड, चं कांत गो वदंा आ हाड, अजंनाबाई सखाराम आधंळे, कमळाबाई रामनाथ कांगणे, फशाबाई खंडु सानप, व छाबाई का शनाथ कांदे, आशाबाई सभुाष पालव,े बाळ ुगोपाळा, सभुाष गोपाळा, वामन शबा शळेके0.2200 करारनामा
29-11-18
01-03-19
11-04-19

वाटप पूण

68 नाशिक सिन्नर खंबाळे 706 मनोहर दादा आ हाड, रामचं  कसन आ हाड, खंडु कसन आ हाड, क याबाई कारभार  आ हाड, योगेश कारभार  आ हाड, भारत कारभार  आ हाड0.3100 करारनामा 1/24/2019 वाटप पूण

69 नाशिक सिन्नर खंबाळे 707 बाळ ुगोपाळा आ हाड, सभुाष गोपाळा आ हाड, मधकुर गोपाळा आ हाड, सदा शव गोपाळा आ हाड, शंकुतला मा ती चकोर, सोपान रामचं  शळेके, रामनाथ रामचं  शळेके, द  ुरामचं  शळेके, मु ताबाई कारभार  सोनवणे, जनाबाई भानदुास नरगुड,े वाळीबा कारभार  आ हाड, ब तीराम का शनाथ आ हाड, शंकर का शनाथ आ हाड, सदा शव का शनाथ आ हाड, चं कांत गो वदंा आ हाड, वारकाबाई भमराव आ हाड, राहुल भमराव आ हाड, पनुम भमराव आ हाड, वामन शबा शळेके0.1500 करारनामा
29-11-18
01-03-19
11-04-19

वाटप पूण

70 नाशिक सिन्नर खंबाळे 713 चं भान खंडु आधंळे, बाळकृ ण खंडु आधंळे, मा ती खंडु आधंळे, मनोहर खंडु आधंळे, बबन दाम ुआधंळे, यंबक दाम ुआधंळे, शरद दाम ुआधंळे0.1800 करारनामा 12/29/2018 वाटप पूण
71 नाशिक सिन्नर खंबाळे 762 सहाद ु चमा गोफणे, इंदबुाई सहाद ुगोफणे, गोपानाथ कसन गफले, शोभा चंद ुऊफ चं कांत गफले, अशोक चंद ुऊफ चं कांत गफले, योगेश चंद ुऊफ चं कांत गफले, भा कर कसन गफले, व ठल परबत देशमखु0.6400 करारनामा 12/31/2018 वाटप पूण
72 नाशिक सिन्नर खंबाळे 319/अ वणेबुाई राण ुगुजंाळ 0.0900 करारनामा 3/29/2019 वाटप पूण
73 नाशिक सिन्नर गोंदे 62 एजाज गलुाम हसेुन खान, नद म गलुाम हसेुन खान, मतीन गलुाम हसेुन खान, सदफ सु हल शखे, रहेना गलुाम हसेुन खान0.3200 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत
74 नाशिक सिन्नर गोंदे 71 रामनाथ भवा तांबे, दौलत हनमुंता तांबे, दपीका नानासाहेब तांबे, उदय नानासाहेब तांबे, बेबीताई नानासाहेब तांबे, राजाराम ल मण तांबे0.0200 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत
75 नाशिक सिन्नर गोंदे 265 भाऊसाहेब आ णा तांबे 1.0000 निवाडा 1/9/2019 वाटप पूण
76 नाशिक सिन्नर गोंदे 276 ोपदाबाई बाळाजी तांबे, नमदाबाई कच  दातीर, नमदाबाई कच  दातीर, ं जा दगडु0.0200 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत
77 नाशिक सिन्नर गोंदे 278 हराबाई संत ुतांबे, इं दरा नवनाथ तांबे, मयरु नवनाथ तांबे, राहलु नवनाथ तांबे, वषा नवनाथ तांबे, दल प मधकुर गजुराथी0.5800 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत
78 नाशिक सिन्नर गोंदे 279 अ ह याबाई कंुड लक तांबे, जनाबाई दवाणजी गाड,े ाने वर कंुड लक तांबे, मंदा कंुड लक तांबे, मना नर  गायकवाड, व ठल कंुड लक तांबे, शोभा सभुाष बचुकुले0.0200 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत
79 नाशिक सिन्नर गोंदे 340 फु स ॲ ड इ स ल.तफ ी. उ सव धपेुल या (Highway Touch) 0.0200 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत
80 नाशिक सिन्नर गोंदे 343 राधाबाई नंद ुजायभावे, सखाराम कारभार  पालवे, संजय सोमनाथ सानप0.9900 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत
81 नाशिक सिन्नर गोंदे 361 तृ ती चंदन सोनी, गोपाळ जग नाथ पवार, शवाजी भानदुास थोरात, बाळासाहेब गो वदं सद गर, ाने वर भाकर शवेाळे, माधवी मोद कातकाड,े अ यतु नारायण गजुराथी, मल ंद पवतराव पगार, व या दल पराव डले, अ ण हाद रणशवेरेश,् शवबुाई हाद रणशवेरे, ीधर हाद रणशवेरे0.1900 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत
82 नाशिक सिन्नर गोंदे 766 दशरथ ब ह  तांबे 0.0500 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत
83 नाशिक सिन्नर गोंदे 848 राजाराम ल मण तांबे, सखबुाई ल मण तांबे, बेबीताई नानासाहेब तांबे, उदय नानासाहेब तांबे, दपीका नानासाहेब तांबे0.3000 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत
84 नाशिक सिन्नर गोंदे 849 बाळनाथ हनमंता तांबे, राजाराम ल मण तांबे, सखबुाई ल मण तांबे, बेबीताई नानासाहेब तांबे, उदय नानासाहेब तांबे, दपीका नानासाहेब तांबे, बाबा कसन तांबे, नंद कशोर कसन तांबे, इंदबुाई दशरथ तांबे, क पना मकेुश च हाण, मंजषुा बाळासाहेब मोगल, रेखा हरे वर सहाणे, वषा अिजत द ु सगं, सोनाल  वजय पवळे, वनायक दशरथ तांबे, ववेक ऊफ संजय दशरथ तांबे, भाऊसाहेब काळु गत,े मंदा कनी सताराम पानग हाणे, सभुाष काळू गत,े ता यासाहेब काळू गत,े लला बबन शदें0.0300 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत
85 नाशिक सिन्नर गोंदे 866 व हर सामाईक 0.0500 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत
86 नाशिक सिन्नर गोंदे 869 समुन संज ुच हाणके, नमदाबाई भाऊसाहेब च हाणके, राजाराम ल मण तांबे, सखबुाई ल मण तांबे1.0200 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत
87 नाशिक सिन्नर गोंदे 882 राजाराम ल मण तांबे, सखबुाई ल मण तांबे, बेबीताई नानासाहेब तांबे, उदय नासाहेब तांबे, दपीका नानासाहेब तांबे0.0100 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत
88 नाशिक सिन्नर गोंदे 884 वलास जयनारायण ल ढा, रामे वर जयनारायण ल ढा, सरुज ी नवास काबरा, पु पलता रमेशचंद बांगड, शलैजा जयकुमार लोया0.1200 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत



000000

89 नाशिक सिन्नर गोंदे 280/2 पै कुसमु भाऊ तांबे, पंडीत कसन सोनवणे, सधं ु नवृ ी उगले, स यभामा पंडीत ढे रगें, शारदा संजय हगवणे, श शकांत कसन सोनवणे, रमेश कसन से◌ानवणे, सभुाष भाऊ तांबे0.2600 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत

90 ना शक स नर ग दे 285/1, 
285/2

(285/1) अचना रमेश काळे, सं गता सखुदेव काकड, पांडुरंग 

वाळु जायभावे, (285/2) सदुाम नामदेव जायभाये
0.1600 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत

91 ना शक स नर ग दे 764/1 त े
4

दशरथ ब ह  तांबे, शंकर ब ह  तांबे, अंबादास ब ह  तांबे 4.0300 निवाडा 2/26/2019 वाटप लं बत

92 ना शक स नर ग दे 111
चं भान नवृ ी तांबे, दादा नवृ ी तांबे, नानासाहेब नवृ ी तांबे, 

भाऊसाहेब नवृ ी तांबे, संजय नवृ ी तांबे, सोपान नवृ ी तांबे
1.7500 करारनामा 11/17/2018 वाटप पूण

93 ना शक स नर ग दे 270 बाळु देवराम तांबे 0.3000 करारनामा 11/16/2018 वाटप पूण
94 ना शक स नर ग दे 763 व ठल देवराम तांबे, शवाजी संत ुतांबे 0.5300 करारनामा 11/26/2018 वाटप पूण
95 ना शक स नर ग दे 850 सरेुश शंकर तांबे 0.0500 करारनामा 11/16/2018 वाटप पूण
96 ना शक स नर ग दे 855 वठोबा राध ूतांबे 0.5900 करारनामा 12/21/2018 वाटप पूण

97 ना शक स नर ग दे 868

बाबा कसन तांबे, नंद कशोर कसन तांबे, इंदबुाई दशरथ तांबे, 

क पना मकेुश च हाण, मंजषुा बाळासाहेब मोगल, रेखा हरे वर 

सहाणे, वषा अिजत द ु सगं, सोनाल  वजय पवळे, भाउसाहेब 

काळु गत,े वनायक दशरथ तांबे, ववेक ऊफ संजय दशरथ तांबे

0.6100 करारनामा 12/15/2018 वाटप पूण

98 ना शक स नर ग दे 870

बाळु पुंजा च हाणके, समुन संजय च हाणके, यवुराज संजय 

च हाणके, रो हणी संजय च हाणके अ.पा.क. नं. 2 व 3 च ेसमुन, 

रामदास भाऊसाहेब च हाणके, रो हणी संजय च हाणके अ.पा.क 

समुन, सगणुा नवृ ी गायकवाड, स वता दादासाहेब तासकर, 

समुन संजय च हाणके, गंगबुाई पुंजा च हाणके, नमदाबाई 

भाऊसाहेब च हाणके, अलका ाने वर वाजे, बाळु पुंजा 
च हाणके, यवुराज संजय च हाणके अ.पा.क. समुन

0.1400 करारनामा 12/17/2018 वाटप पूण

99 ना शक स नर ग दे 199/4 पंढर नाथ गणपत तांबे 0.0900 करारनामा 11/15/2018 वाटप पूण
100 ना शक स नर ग दे 344/2 सनुंदा संपत पवार, वनायक अशोक बचुकूल 0.0400 करारनामा 2/16/2019 वाटप पूण
101 ना शक स नर ग दे 863/अ बबन शंकर तांबे, ाने वर शंकर तांबे 0.3600 करारनामा 11/16/2018 वाटप पूण

102 नाशिक सिन्नर पाटोळे 77

शंकर गणपत खताळे, मि छं  कच  खताळे, सु शला श ु न सहाणे, रामभाऊ गणपत 

खताळे, काळु नामदेव खताळे, ल मण नामदेव खताळे, राजाराम नामदेव खताळे, 

तकुाराम नामदेव खताळे, सखाराम नामदेव खताळे, हराबाई रामदास जाधव, शवाजी 
वाळीबा खताळे, गोर नाथ वाळीबा खताळे, द  ुवाळीबा खताळे, ताराबाई माधव 

पाटोळे, गंगुबाई कच  खताळे, चं कला साईनाथ अडके, ललाबाई ब तीराम खताळे, 

शांताराम सकुा खताळे अ.पा.क. आई ललाबाई, सु नल ब तीराम खताळे, संजय 

ब तीराम खताळे, वसंत ब तीराम खताळे, ललाबाई कच  खताळे, अलका रमेश 

नगळ, यंबक सकुा खताळे, भ कर सकुा खताळे

1.5200 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत

103 नाशिक सिन्नर पाटोळे 144 काश सताराम कराड 0.0300 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत

104 नाशिक सिन्नर पाटोळे 149

काश सताराम , स बाई सताराम कराड, नवृ ी मरु लधर आ हाड, ीहर  

कसन आ हाड, ाने वर मधकुर खताळे, व ठल मधकुर खताळे, सनंुदा 
मधकुर खताळे, काश ध डीबा पाटोळे, भाऊसाहेब ध डीबा पाटोळे, शवराम 

गबाजी पाटोळे

0.1400 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत

105 नाशिक सिन्नर पाटोळे 152

ताराबाई कसन आडके, द ा य गोपाळा खताळे, मधकुर एकनाथ खताळे, 

नामदेव एकनाथ खताळे, अशोक एकनाथ खताळे, मंगला भा कर खताळे, 

पजुा भा कर खताळे, कोमल भा कर खताळे, व ण ुदेवराम खताळे, वणेबुाई  

देवराम खताळे, स यभामा रामनाथ डरे ंगे, कुसमु एकनाथ रेवगड,े भमाबाई 

गणपत कांदे, कमल चं कांत खताळे, संतोष चं कात खताळे, सभुाष चं कांत 

खताळे, दल प चं कांत खताळे, रंजना रामनाथ पाळदे, काश गोपाळा 
खताळे, वलास गोपाळा खताळे, वजय गोपाळा खताळे

0.9500 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत

106 नाशिक सिन्नर पाटोळे 188

दगडु धनराज खवंसरा, मोतीलाल धनराज खवंसरा, उ मचंद धनराज 

खवंसरा, शांतीलाल धनराज खवंसरा, कांतीलाल धनराज खवंसरा, रमशेचं  

धनराज खवंसरा, ताराचंद रतनचंद खवंसरा, अशोक रतनचं  खवंसरा, 
दल प रतनचंद खवंसरा, जय ी स तश दगुड, मदनबाई रतनचंद खवंसरा, 
लालचंद फुलचंद खवंसरा, पदमाबाई कांतीलाल बंब

0.0400 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत

107 नाशिक सिन्नर पाटोळे 205

दगडुचंद धनराज खवंसरा, मोतीलाल धनराज खवंसरा, उ मचंद धनराज 

खवंसरा, शांतीलाल धनराज खवंसरा, कांतीलाल धनराज खवंसरा, रमशेचं  

धनराज खवंसरा, ताराचंद रतनचंद खवंसरा, अशोक रतनचं  खवंसरा, 
दल प रतनचंद खवंसरा, जय ी स तश दगुड, मदनबाई रतनचंद खवंसरा, 
लालचंद फुलचंद खवंसरा, पदमाबाई कांतीलाल बंब

0.0100 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत

108 नाशिक सिन्नर पाटोळे 206
मरुल धर बाब ुसतुार, साळबुाई बाब ुसतुार, मोतीराम कसन सतुार, व ठल 

कसन सतुार, 
0.0500 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत

109 नाशिक सिन्नर पाटोळे 209
ल मण रेवजी, बाब ुदगडु, दाम ुदगडु, रामलाल गोपाळचंद, ब तीराम आनंदा 
शरसाठ, संपत आनंदा शरसाठ, झनुक  मद मोगा, ताई मदे द ,ू मो तलाला 
वरपचंद

0.0300 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत

110 नाशिक सिन्नर पाटोळे 423

का शनाथ भागवत साळव,े मेदास भागवत साळव,े अशोक भागवत साळव,े 

पावताबाई भागवत साळव,े कैलास हर  साळव,े दे वदास हर  साळव,े शांताबाई 

हर  साळव,े समुन राज  साळव,े आशा चांगदेव शंदे, स यभामा मधकुर 

घेगडमल, बबेी भगवान जाधव, वजय दल प जाधव, स वता शवाजी ह के, 

वंदना नारायण साळव,े जयेश नारायण साळव ेअपाक आई वंदना नारायण 

साळव,े चेतना नारायण साळवे

0.1600 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत

111 नाशिक सिन्नर पाटोळे 429 लघ ुड ग  साळवे 0.1000 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत

112 नाशिक सिन्नर पाटोळे 434
दनकर दादा साळव,े संपत मातड साळव,े गणपत मातड साळव,े छबबुाई 

मातड साळव,े कमल वजयकुमार सोनार, सोन ु वजयकुमार सोनार
0.2900 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत



000000

113 नाशिक सिन्नर पाटोळे 435

भाकर का शनाथ साळव,े बजरंग का शनाथ साळव,े कचराबाई का शनाथ 

साळव,े ता हुबाई शवा साळव,े माधरु  काश साळव,े सभुाष काश साळव,े 

अतलु काश साळव,े आशा काश साळव,े वठाबाई कसन साळव,े ीधर 

कसन साळव,े शरद कसन साळव,े सु शला अशोक जाधव, शाल नी अ ण 

भोसले, न लनी चं कांत बडवे

0.3100 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत

114 नाशिक सिन्नर पाटोळे 466

ानदेव नवृ ी खताळे, काळ ुके  खताळे, हेमलता फ करा खताळे, केतन 

फ करा खताळे, णता फ करा खताळे , क डाजी दामोधर खताळे, चं कात 

ध डीराम खताळे, बंडु ध डीराम खताळे, वमल वजय गडाख, शांताराम 

ध डीराम खताळे, तळुसाबाई सोपान खताळे, महेश सोपान खताळे, क वता 
सरेुश शंदे, स वता तळु शराम पवार, अ नता काश भसे

0.2400 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत

115 नाशिक सिन्नर पाटोळे 574
शवाजी बाबरुाव कराड, संपत बाबरुाव कराड, व ठल बाबरुाव कराड, कमळ 

वसंत लहाने, मु ताबाई बाबरुाव कराड 
0.2700 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत

116 नाशिक सिन्नर पाटोळे 580
कच  नामदेव कराड, भामाबाई अशोक लहाने, वा बाई खंडरेाव कराड, 

वमलबाई वठोबा बोडके, शवाजी खंडरेाव कराड, सलुोचना उ म चकोर
0.1500 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत

117 नाशिक सिन्नर पाटोळे 582 कच  नामदेव कराड, शंकर िजजाबा कराड 0.1400 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत

118 नाशिक सिन्नर पाटोळे 603

वजय नामदेव आ हाड, स तश नामदेव आ हाड, र वं  नामदेव आ हाड, 

रमशे नामदेव आ हाड, शरद रामचं  खताळे, र नाबाई नारायण सातभाई, 

रघनुाथ बाळा सोनार, मंगल व ण ुखताळे, ल मीबाई नामदेव आ हाड, 

भाकर यंबक आ हाड, पांडुरंग रामचं  खताळे, नमला नवनाथ काळे, 

जयराम यंबक आ हाड, के  महाद ुकराड, कसन गगंाराम खंताळे, आनंदा 
रामचं  खताळे, अ नता सं दप कवड,े मधकुर व ण ुखताळे

0.0200 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत

119 नाशिक सिन्नर पाटोळे 615

ीराम आबाजी कराड, पांडुरंग आबाजी कराड, रमशे कसन ढोल , दनकर 

कसन ढोल , सदुाम कसन ढोल , कमल नामदेव सांगळे, दशरथ आबाजी 
कराड, पांडुरंग  आबाजी कराड, बाबरुाव  आबाजी कराड, भमराव  आबाजी 
कराड, शंकर  आबाजी कराड, मला व ठल नागरे

0.9300 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत

120 नाशिक सिन्नर पाटोळे 622

हाळाबाई तकुाराम काकड, रघनुाथ बाळाजी सांगळे, हौसाबाई घमाजी केदार, 

आनंदाबाई कच  सांगळे, भामाबाई बबन काकड, यशोदाबाई अशोक सांगळे, 

रघनुाथ बाळाजी सांगळे, शवाजी अशोक सांगळे, शंकर सावळीराम सांगळे, 

सागर अशोक सांगळे

0.1200 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत

121 नाशिक सिन्नर पाटोळे 626

नामदेव गोपाळा सांगळे, सोमनाथ गोपाळा सांगळे, ब ह  गोपाळा सांगळे, 

ता याबा गोपाळा सांगळे, ोपदाबाई गोपाळा सांगळे, सकुबाई गोपाळा सांगळे, 

लहानबुाई गोपाळा सांगळे, हौशाबाई लहान ुआ हाड, कौशाबाई नवृ ी कराड, 

ब ह  पांडुरंग सांगळे, व ठल गगंाराम ढोल

0.0800 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत

122 नाशिक सिन्नर पाटोळे 627

देवराम मरुल धर ढोल , समुन अशोक भोर, क याणी वण काळे, कशोर 

व ठल ढोल , दनकर कसन ढोल , समा परशराम ढोल , सदुाम कसन 

ढोल , भामाबाई गगंाधर पाटोळे, मनोज परशराम ढोल , इंदबुाई व ठल ढोल , 

रमशे कसन ढोल , पाल  गणेश मरुकुटे, ललाबाई उफ वठाबाई नवृ ी 
सोनवणे, वसंत भोमाजी ढोल , वशाल व ठल ढोल , वभैव परशराम ढोल , 

अ णाबाई परशराम ढोल

0.3200 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत

123 नाशिक सिन्नर पाटोळे 128/1

कच  नामदेव कराड, शंकर िजजाबा कराड, एकनाथ जबाजी कराड, रामनाथ 

जबाजी कराड, दग ुजबाजी कराड, रघनुाथ जबाजी कराड, भामाबाई अशोक 

लहाने, वा बाई खंडरेाव कराड, सलुोचना उ म चकोर, वमलबाई वठोबा 
बोडके, शवाजी खंडरेाव कराड

0.1500 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत

124 नाशिक सिन्नर पाटोळे 327/B कृ णा नामदेव खताळे (सावज नक र ता) 0.1100 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत

125 नाशिक सिन्नर पाटोळे 105
हराबाई चं भान आधंळे, द  ु कसन सांगळे, मराबाई ब ह  पानसरे, सकुदेव 

कसन सांगळे, कसन फ करा सांगळे
0.0600 करारनामा 12/15/2018 वाटप पूण

126 नाशिक सिन्नर पाटोळे 201 व ठल कसन शरसाठ, गणेश रावजी खताळे 0.2500 करारनामा 19-01-19
28/2/19 वाटप पूण

127 नाशिक सिन्नर पाटोळे 204 शवाजी बाबरुाव कराड 0.0019 करारनामा 12/15/2018 वाटप पूण
128 नाशिक सिन्नर पाटोळे 218 शवाजी बाबरुाव कराड 0.3000 करारनामा 12/15/2018 वाटप पूण

129 नाशिक सिन्नर पाटोळे 431

शांताराम कारभार  साळव,े स यभामा कारभार  साळव,े स वता कारभार  

साळव ेउफ स वता स धाथ जाधव, समुन द  ुपवार, संजय काळ ुसाळव,े 

गगंुबाई काळ ुसाळव,े जय ी जगन वाघचौरे, दनकर काळ ुसाळव,े नमला 
सरु  जाधव, बाळ ुकाळ ुसाळव,े भगवान कारभार  साळव,े भमाबाई आनंदा 
साळव,े शंकर आनंदा साळव,े र वं  आनंदा साळव,े आरती दपक तपास,े 

नेहल ल मण साळव ेअ.पा.क आई ल लता, ओम ल मण साळव ेअ.पा.क 

आई ल लता, धा ल मण साळव ेअ.पा.क आई ल लता

0.1700 करारनामा 12/15/2018 वाटप पूण

130 नाशिक सिन्नर पाटोळे 438

शवाजी भागवत साळवे, शंकर भागवत साळवे, ता हाजी भागवत साळवे, संत ुके  

साळवे, आ द य चं कांत साळवे, आ द य व आि वनी यांचे अपाक आई ल लता 
चं कात साळवे, आि वनी चं कांत साळवे, उ वला अ नल शदें, कमल रामदास 

रामराजे, काशाबाई संत ुसोनवणे, कुसमु रामदास साळवे, जय ी जगद श मोकळ, 

नरंजन रामदास साळवे, नमला हर चं  सोनवणे, नंदना ीधर जाधव, पावताबाई 

वसंत जगताप, ा रामदास साळवे, ब सी नबंाजी साळवे, मीनी पांडुरंग साळवे, 

ल लता चं कांत साळवे, ल ल◌ाता मंगेश ढेगळे, वषा संतोष गांगुड, वशाल पंडीत 

साळवे, वंदना ता याबा पवत,े शभुम पंडीत साळवे, स बाई सदा शव भालेराव, सु नता 
व ण ुसाळवे, सयुकांत पांडुरंग साळवे, सं दप व वास जगताप, अ नता शवकुमार 

पगारे, वंदना ता याबा पवत,े शभुम पं डत साळवे, स बाई सदा शव भालेराव, सु नता 
व ण ुसाळवी, सयुकांत पांडुरंग साळवे,  सं दप व वास जगताप, अ नता शवकुमार 

पगारे, 

0.1000 करारनामा 12/15/2018 वाटप पूण

131 नाशिक सिन्नर पाटोळे 572
नवृ ी देवराम कराड, बाळ ुदेवराम कराड अ.पा.क. नवृ ी, शवराम आबा 
कराड, हर  आबा कराड

0.0600 करारनामा 6/5/2019 वाटप पूण

132 नाशिक सिन्नर पाटोळे 573

दाम ुनाना कराड, नामदेव नाना कराड, मा ती शंकर कराड, रामनाथ शंकर 

कराड, भमाबाई सावळीराम कराड, शवाजी सावळीराम कराड, बबाबाई 

राजाराम कराड, भाऊसाहेब राजाराम कराड, द  ुराजाराम कराड, संजय 

राजाराम कराड, रखमाबाई रामदास ढाकणे, ताराबाई पंढर नाथ शळेके

0.0900 करारनामा 3/22/2019 वाटप पूण

133 नाशिक सिन्नर पाटोळे 576 द  ुराजाराम कराड, संजय राजाराम कराड 0.3300 करारनामा 3/30/2019 वाटप पूण



000000

134 नाशिक सिन्नर पाटोळे 577
हर  आबा कराड, कृ णा गो वदं गत,े जनाबाई शवराम कराड, नवृ ी देवराम 

कराड, शांत गो वदं गत,े बाळ ुदेवराम कराड अ.पा.क. नवृ ी
0.1400 करारनामा 6/5/2019 वाटप पूण

135 नाशिक सिन्नर पाटोळे 579

दाम ुनाना कराड, नामदेव नाना कराड, मा ती शंकर कराड, रामनाथ शंकर 

कराड, भमाबाई सावळीराम कराड, शवाजी सावळीराम कराड, भाऊसाहेब 

राजाराम कराड, द  ुराजाराम कराड, संजय राजाराम कराड, रखमाबाई 

रामदास ढाकणे, ताराबाई पंढर नाथ शळेके, शांत गो वदं गत,े जनाबाई 

शवराम कराड, कृ णा गो वदं गत,े अजनु नवृ ी कराड अपाक कौषाबाई 

नवृ ी कराड, हर  आबा कराड

1.1300 करारनामा 3/22/2019 वाटप पूण

136 नाशिक सिन्नर पाटोळे 602
भाकर यंबक आ हाड, जयराम यंबक आ हाड, स तश नामदेव आ हाड, 

रमशे नामदेव आ हाड, र वं  नामदेव आ हाड, वजय नामदेव आ हाड, 

ल मीबाई नामदेव आ हाड
0.0300 करारनामा 12/15/2018 वाटप पूण

137 नाशिक सिन्नर पाटोळे 623
भमराव आबाजी कराड, दशरथ आबाजी कराड, पांडुरंग आबाजी कराड, 

बाबरुाव आबाजी कराड, शंकर आबाजी कराड, ीराम आबाजी कराड, कमल 

नामदेव सांगळे, मला व ठल नागरे
0.2600 करारनामा 12/15/2018 वाटप पूण

138 नाशिक सिन्नर पाटोळे 628

अ नल रामचं  ढोल , मंगला रामनाथ ढोल , र वं  रामनाथ ढोल , राणी 
रामनाथ ढोल , सं गता रामनाथ ढोल  अ.पा.क.आई जनाबाई, जनाबाई 

रामनाथ ढोल , कमळाबाई नारायण ढोल , कारभार  म हपत ढोल , कंुड लक 

म हपत ढोल , िजजाबाई परशराम खताळे, भाऊसाहेब म हपत ढोल , रंगनाथ 

हर  ढोल , शरद रामचं  ढोल , शवाजी म हपत ढोल , सं दप रामचं  ढोल , 

समुनबाई रामचं  ढोल , सरेुखा वलास च हाणके, शंकर सयुभान ऊफ 

भानदुास खताळे

0.3100 करारनामा 12/27/2018 वाटप पूण

139 नाशिक सिन्नर पाटोळे 606/7
कसन सहाद ुखताळे, मधकुर सहाद ुखताळे, कैलास सहाद ुखताळे, पोपट 

सहाद ुखताळे, रा हबाई सहाद ुखताळे, मंदाबाई रघनुाथ रानड,े सधंबुाई 

यवुराज मुंगसे
0.1300 करारनामा 11/27/2018 वाटप पूण

140 ना शक स नर ध ड वरनगर 912
वलास पंढर नाथ शदें, योगेश रायाजी शदें, वकास रायाजी 
शदें

0.0500 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत

141 ना शक स नर डुबेरे 394

देवराम मरु लधर ढोल , मनोज परशराम ढोल , वभैव परशराम ढोल , समा 
परशराम ढोल , अ णाबाई परशराम ढोल , वसंत भोमाजी ढोल , सदुाम कसन 

ढोल , दनकर कसन ढोल , रमशे कसन ढोल , कशोर व ठल ढोल , वशाल 

व ठल ढोल , पाल  गणेश मरुकुटे, क याणी वण काळे, देवराम मरु लधर 

ढोल , मनोज परशराम ढोल , वभैव परशराम ढोल , अ णा परशराम ढोल , 

समुन अशोक भोर, वशाल वठठल ढोल , वसंत भोमाजी ढोल , कशोर 

वठठल ढोल , दबुाई वठठल ढोल , कैलास नामदेव ढोल , सभुाष नामदेव 

ढोल , उ म भाउराव ढोल , रतन भाउराव ढोल

0.0100 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत

142 ना शक स नर डुबेरे 404

भोमा राजाराम ढोल , कंुड लक कसन ढोल , के  कसन ढोल , राधाबाई 

वामन ह के, शंकुतला ऊफ सनंुदा तानाजी रेवगड,े हाद वामन मुंगी, 
पंढर नाथ बळवंत ढोल , सदुाम ल मण ढोल , केशव ल मण ढोल , द  ू

ल मण ढोल

0.0600 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत

143 ना शक स नर डुबेरे 408

कशोर व ठल ढोल , वशाल व ठल ढोल , वसंत भोमाजी ढोल , पाल  

गणेश मरुकुटे, क याणी वण काळे, इंदबुाई व ठल ढोल ,  कंुड लक कसन 

ढोल , के  कसन ढोल , राधाबाई वामन ह के, शंकुतला ऊफ सुंनदा तानाजी 
रेवगड,े 

0.0100 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत

144 ना शक स नर डुबेरे 467 यवुराज कारभार  ढोल , समुन कारभार  घलेु, वजबुाई गो पनाथ गते 0.0630 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत

145 ना शक स नर डुबेरे 478
दादासाहेब बाळकृ ण ढोल , कसन  बाळकृ ण ढोल , रखमाबाई बाळकृ ण 

ढोल , लोकनेत ेशं.बा.वाजे. ा.श.े सह.पत.सं था डुबरेे
0.0300 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत

146 ना शक स नर डुबेरे 501

दगडु भाऊ वाजे, खंडु भाऊ वाजे, वाळीबा भाऊ वाजे, व ण ुभाऊ वाजे, 

सोमनाथ ीराम वाजे, अ.पा.क. यमनुाबाई ीराम वाजे, नारायण के जी वाजे, 

मोद कारभार  वाजे, नारायण तकुाराम पा.क. देऊ, जय ी दल प वाजे,  

गाय ी दल प वाजे, म हमा दल प वाजे, वभैव दल प वाजे, अकुंश दल प 

वाजे, अ.पा.क. आई ताराबाई

0.0100 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत

147 ना शक स नर डुबेरे 513 भाऊ ध डी वाजे, अजनु भाऊ वाजे 0.1100 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत

148 ना शक स नर डुबेरे 538

नामदेव कच  वाजे, शवाजी कच  वाजे, कंुड लक कच  वाजे, अ नल बबन 

वाजे, व सलाबाई बबन वाजे, वशैाल  संजय उगले, शशीकांत बबन वाजे, 

बाळासाहेब परशराम वाजे, गगंुबाई परशराम वाजे, सु नता वसंत डावरे, 

कैलास परशराम वाजे, द  ुदेवराम वाजे, अशोक देवराम वाजे, सं गता 
रामभाऊ नाठे, जय ी रावसाहेब कापसे

0.3100 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत

149 ना शक स नर डुबेरे 619

रामचं  बाळा बव, गो वदं आबा वाजे, मा ती भाऊ वाजे, रामकृ ण गोपाळा 
वाजे, कसन लहान ुबव, राजाराम बाप ुबव, ललाबाई शंकर बव, आनंद शंकर 

बव, बाळासाहेब तानाजी बव, सताबाई तानाजी बव, संजय ब ह  बव, वनोद 

ब ह  बव, का शबाई ब ह  बव, रामनाथ शंकर बव, दबुाई भरत बव, वशाल 

भरत बव, िजत  भरत बव, दता य भरत बव, आरती भा कर टाकळकर,

वलास शंकर बव, शवाजी ल मण बव, खंडु ल मण बव, िजजाबाई ल मण 

बव, अ ण सकुदेव बव, योगेश सकुदेव बव, सरेुखा सकुदेव बव, ललाबाई 

सकुदेव बव, इंदबुाई शांताराम बव, सरेुश शांताराम बव, करण शांताराम बव, 

संतोष शांताराम बव, प लवी द ा य च हाणके, दाम ुयशवंत वाजे, कसन 

यशवंत वाजे, ं जा नवृ ी वाजे, सदुाम नवृ ी वाजे, नंद ु नवृ ी वाजे, 

स यभामा बाजीराव सोनवणे, चं भागा नवृ ी वाजे, बजलाबाई नाना 
कांडकेर, रे मा पशे झनकर, दे वदास बाजीराव बव, मंगेश बाजीराव बव, 

शोभा बाजीराव बव, भावती बाजीराव बव, योती र वं  बव, नलेश र वं  

बव, पजुा पराग कवड,े क याणी र वं  बव, गोदाबाई शंकर वा ं गसे

0.2000 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत



000000

150 ना शक स नर डुबेरे 693

बाळा गण,ु दादा रामा, बा या शाबा, रामचं  भवाजी, चमा बाळा, दादा 
रखमा, आनंदा बाळ ुवाजे, नारायण रभाजी, रामचं  ऊफ घमा तकुाराम, महाद ु

यंबक वाजे, वामन दगडु वाजे, शंकर दगडु वाजे, भकुबाई दगडु वाजे, व ठल 

तकुाराम वाजे, पंढर नाथ व ण ुवाजे, यमनुाबाई कारभार  शंदे, व ठल 

कसन वाजे, पंढर  कसन वाजे, ाने वर कसन वाजे, ीहर  कसन वाजे, 

ल मीबाई संत ुवामने, मंदा कच  संधान, सोपान शंकर वाजे, ाने वर शंकर 

वाजे, द ा य शंकर वाजे, मराबाई शंकर वाजे, नखील द ा य वाजे, मोहन 

द ा य वाजे, रामहर  वामन वाजे, नवृ ी वामन वाजे, यंबक वामन वाजे, 

दादा वामन वाजे, रखमाबाई राण ुपावस,े इंदबुाई राजाराम तांब े

0.0300 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत

151 ना शक स नर डुबेरे 805
कच  खंडु माळी, नवृ ी खंडु माळी, दगडाबाई ल मण पवार, बबाबाई बाबरुाव 

माळी, ललाबाई ता हाजी पवार, मधतुाई पंढर नाथ शळेके, 
0.0100 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत

152 ना शक स नर डुबेरे 937

नवृ ी एकनाथ वा ं गस,े व ण ुसकुदेव वा ं गस,े शवाजी सकुदेव वा ं गस,े 

हर भाऊ बारकु वा ं गस,े आरती पोपट वा ं गस,े क वता पोपट वा ं गस,े नलेश 

पोपट वा ं गस,े पावताबाई व ठल वा ं गस,े योगेश व ठल वा ं गस,े 

समाधान पोपट वा ं गस,े बाळ ुबारकु वा ं गस,े मंदाबाई बबन गडाख, कमल 

मरु लधर वा ं गसे

1.0400 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत

153 ना शक स नर डुबेरे 938

रघनुाथ कच  वा ं गस,े भा कर नाना वा ं गस,े भाऊराव भागुजी वा ं गस,े 

सु शलाबाई देवराम ब हे, शंकुतला भागुजी वा ं गस,े मु ताबाई नवृ ी उगले, 

लता हर  सोनवणे, शलाबाई गेण ुवा ं गस,े राहुल गेण ुवा ं गस,े शतल सं दप 

चासकर, ता हुबाई  कच  वा ं गस,े दाम ुनामदेव वा ं गस,े ल मण क डाजी 
वा ं गस,े रमशे क डाजी वा ं गस,े नवृ ी क डाजी वा ं गस,े भमाबाई क डाजी 
वा ं गस,े राधाबाई भाऊराव वा ं गस,े मि छं  भाऊराव वा ं गस,े संपत भाऊराव 

वा ं गस,े स यभामा वठृठल वामने, आशाबाई रावसाहेब देशमखु, सं गता 
संतोष कांडकेर, राजाभाऊ पबत कोकणे, गोकुळ पबत कोकणे, अनरुाधा 
शवाजी शंदे, कैलास शवनाथ वा ं गस,े भगवान शवनाथ वा ं गस,े व ण ु

शवनाथ वा ं गस,े सरेुश शवनाथ वा ं गस,े मधकुर कारभार  वा ं गस,े 

ौपदाबाई पंढर नाथ रेवगड,े ताराबाई नामदेव शंदे, सनंुदा तकुाराम वाघ

0.1600 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत

154 ना शक स नर डुबेरे 942 तकुाराम के  वा ं गस,े ौपदाबाई अजनु तांब,े कृ णाबाई शांताराम सहाणे, 0.7000 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत
155 ना शक स नर डुबेरे 1002 ध डु भाऊ पवत,े कच  ल मण पवते 0.0800 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत

156 ना शक स नर डुबेरे 1004

भागुबाई हैबती पवत,े सो याबाई हैबती पवत,े हौशबाई भाकर खरात, 

नाना राघो पवत,े सरु  भका पवत,े मना ड म नक फडाणीस, मंदा राज ु

अभंग, कंुदा मनोहर अभंग, पु पा आनंदा जगताप, हराबाई भका पवत,े 

शांताबाई भका पवत,े करण नर  पवत,े मानशी नर  पवत,े अ.पा.क. 

आई मंज ुनर  पवत,े मंज ुनर  पवत,े ल मीबाई मा ती पवत,े अशोक 

मा ती पवत,े वजय मा ती पवत,े संजय मा ती पवत,े मंगेश मा ती 
पवत,े सं दप मा ती पवत,े दप मा ती पवत,े स चन मा ती पवत,े 

माया सधुाकर पवार

0.0600 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत

157 ना शक स नर डुबेरे 1006 दपक शंकर पवत,े सजना शंकर पवत,े इंदबुाई शंकर पवते 0.0700 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत
158 ना शक स नर डुबेरे 1009 ठकुबाई ावण पवत,े नामदेव शंकर पवत,े दाम ुशंकर पवते 0.0800 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत
159 ना शक स नर डुबेरे 530 पै सताबाई रामकृ ण वाजे 0.0800 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत
160 ना शक स नर डुबेरे 530 पै पुंजा गणपत वाजे 0.0700 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत
161 ना शक स नर डुबेरे 675 पै भमा गो वदं वाजे 0.0800 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत

162 ना शक स नर डुबेरे 959

मु ताबाई एकनाथ पोटे, राधाबाई शंकर वा ं गस,े रामकृ ण दशरथ वा ं गस,े 

वमल कैलास पवार, वै णवी वलास शजेवळ अ.पा.क.इंदबुाई, शवराज 

वलास शजेवळ अ.पा.क. इदबुाई, शवाजी बाबरुाव वा ं गस,े स यभामा 
नामदेव वा ं गस,े सताबाई राजाराम वाजे, सकुदेव कसन वा ं गस,े सधुाकर 

कसन वा ं गस,े समुन तकुाराम मटुकुळे, सलुोचना स तष भोर, संजय कसन 

वा ं गस,े मथरुा पुंडल क बजेेकर, बजलाबाई ऊफ सं गता कैलास खताळे, 

फु याबाई ऊफ नमदा तानाजी तांब,े पाट लबा रखमाजी वा ं गस,े नवृ ी 
रखमाजी वा ं गस,े तजे वीनी वलाय शजेवळ अ.पा.क. इंदबुाई, तजेस गणपत 

वा ं गस,े जनाबाई द ा य गायकवाड, गाय ी स चन हगवणे, खंडु रखमाजी 
वा ं गस,े क वता गणपत वा ं गस,े इंदबुाई शंकर वा ं गस,े इंदबुाई दशरथ 

वा ं गस,े अशोक ह रभाऊ सोनवणे, अलका व ठल शंदे, अ ण नामदेव 

वा ं गस,े हौशाबाई पुंजा वाजे, रामनाथ नामदेव वा ं गस,े ना शक िज हा 
मराठा व या सारक समाज ना शक हाय कुल डुबरेे

0.3800 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत

163 ना शक स नर डुबेरे 997 पै अ ण जबाजी पवत,े अ नल जबाजी पवते 0.1600 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत

164 ना शक स नर डुबेरे 997 पै
दौलत हर भाऊ पवत,े भमाबाई नामदेव भालेराव, वमल देवराम जगताप, 

बबनबाई रमशे शरसाठ, लताबाई ओमशरण मोहणे
0.0800 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत

165 ना शक स नर डुबेरे 998 पै
अशोक सावळा पवत,े भाकर मरु लधर पवत,े भा कर मरु लधर पवत,े 

सर वती मरु लधर पवत,े स यभामा बाजीराव जगताप, रमाबाई शांताराम 

जगताप, ोपदाबाई नाना साळव,े देवबुाई मरु लधर पवते
0.1334 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत

166 ना शक स नर डुबेरे 999 पै दौलत ह रभाउ पवत,े वमल देवराम जगताप, बबनबाई रमशे शरसाठ, 

लताबाई ओमशरण मोहने, भमाबाई नामदेव भालेराव
0.1500 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत

167 ना शक स नर डुबेरे 999 पै दगुबाई जबाजी पवत,े अ ण जबाजी पवत,े अ नल जबाजी पवत,े मंगला 
पराव मे ाम, शोभा सधुीर तोडकर

0.3800 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत

168 ना शक स नर डुबेरे 999 पै ग.नं ९९९ ची मु यांबाबत सामु हक मालक 0.0000 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत

169 ना शक स नर डुबेरे 399
यंबक रेवजी ढोल , कशोर व ठल ढोल , वशाल व ठल ढोल , वसंत 

भोमाजी ढोल
0.2400 करारनामा 12/27/2018 वाटप पूण

170 ना शक स नर डुबेरे 400 सदुाम कसन ढोल , दनकर कसन ढोल 0.1100 करारनामा 1/4/2019 वाटप पूण



000000

171 ना शक स नर डुबेरे 401

शवाजी म हपत ढोल , र वं  रामनाथ ढोल , रंगनाथ हर  ढोल , लताबाई 

रामनाथ ढोल , शरद रामचं  ढोल , शंकर सयुभान ऊफ भानदुास खताळे, 

समुनबाई रामचं  ढोल , सं दप रामचं  ढोल , अ नल रामचं  ढोल , 

कमळाबाई नारायण ढोल , कारभार  म हपत ढोल , िजजाबाई परशराम 

खताळे, पुंड लक म हपत ढोल , भाऊसाहेब म हपत ढोल

0.1000 करारनामा 12/27/2018 वाटप पूण

172 ना शक स नर डुबेरे 406

शवाजी म हपत ढोल , र वं  रामनाथ ढोल , रंगनाथ हर  ढोल , लताबाई 

रामनाथ ढोल ,  शरद रामचं  ढोल , शंकर सयुभान ऊफ भानदुास खताळे, 

समुनबाई रामचं  ढोल , सं दप रामचं  ढोल , अ नल रामचं  ढोल , 

कमळाबाई नारायण ढोल , कारभार  म हपत ढोल , िजजाबाई परशराम 

खताळे, पुंड लक म हपत ढोल , भाऊसाहेब म हपत ढोल

0.0200 करारनामा 12/27/2018 वाटप पूण

173 ना शक स नर डुबेरे 467

शांताराम मरुल धर ढोल , शंकर दाम ुढोल , सो याबाई वामनराव हारक, 

सं गता राजाराम बोचरे, आशाबाई भाऊसाहेब कडक, चहाबाई ब ह  तपु,े 

नवनाथ मरुल धर ढोल , पावताबाई रावजी ढोल , पुंजा भकाजी वाजे, 

बाळासाहेब रावजी ढोल , भाऊसाहेब रावजी ढोल , मधकुर भकाजी वाजे

0.2470 करारनामा 1/2/2019 वाटप पूण

174 ना शक स नर डुबेरे 472

गऊबाई मद सावळीराम ढोल , अशोक नवृ ी ढोल , मा ती नवृ ी ढोल , 

शंकुतला रामनाथ शंदे, सु नता भरत गोडस,े भमाबाई सदुाम शंदे, सरेुखा 
देवचंद वा ं गस,े रजनी के  ढोल , मनोज के  ढोल , सु नता कैलास पावस,े 

सं गता रमशे तुंगार, नता गणेश राऊत, र वं  दशरथ ढोल , दपक दशरथ 

ढोल , सु नता दशरथ ढोल

0.0500 करारनामा 1/9/2019 वाटप पूण

175 ना शक स नर डुबेरे 474 रामचं  कच  ढोल 0.3700 करारनामा 3/6/2019 वाटप पूण

176 ना शक स नर डुबेरे 477 समुनबाई भाऊसाहेब ढोल , दल प भवाजी ढोल 0.0700 करारनामा 1/1/19
23/1/19 वाटप पूण

177 ना शक स नर डुबेरे 482 चं भान वाळीबा ढोल 0.0200 करारनामा 1/9/2019 वाटप पूण

178 ना शक स नर डुबेरे 502

दगडु भाऊ वाजे, खंडु भाऊ वाजे, वाळीबा भाऊ वाजे, व ण ुभाऊ वाजे, भका 
राजाराम वाजे, रावजी राजाराम वाजे, नारायण तकुाराम वाजे अ.पा.क. 

देऊवाई, सोमनाथ ीराम वाजे अ.पा.क. यमनुाबाई ीराम वाजे, नारायण 

के जी वाजे, मोद कारभार  वाजे, जय ी दल प वाजे, गाय ी दल प वाजे, 

म हमा दल प वाजे, वभैव दल प वाजे, अकुंश दल प वाजे अ.पा.क. आई 

ताराबाई, मराबाई एकनाथ कुरणे, चं भागा कच  वाजे

0.0300 करारनामा 1/9/2019 वाटप पूण

179 ना शक स नर डुबेरे 509

मंजळुाबाई पुंजा वाजे, शवेंताबाई धगणंराव पावस,े भालचं  जनादन मुंगी, 
भाऊसाहेब पांडुरंग भालेराव, ाने वर पांडुरंग भालेराव, हराबाई तकुाराम 

गाड,े सधंबुाई पांडुरंग गाड,े सं दप रघनुाथ नमस,े मह  रघनुाथ नमस,े 

छाया व ण ुआडके, सं गता रामनाथ वा ं गस,े तजे ी ग रश जोशी, महेश 

पु षो म मुंगी, रो हणी शशीकांत कुलकण , सनंुदा पु षो म मुंगी, िजत  

द ा य कुलकण , दगबंर द ा य कुलकण , सजुाता देव  केळकर, सं गता 
ग रश गोखले, असावर  अर वदं जोशी, व ांत भाकर मुंगी, ववके भाकर 

मुंगी, शवाजी ल मण वा ं गस,े शरद ल मण वा ं गस,े नाजी ल मण वा ं गसे

0.1000 करारनामा 1/3/2019 वाटप पूण

180 ना शक स नर डुबेरे 528 भाकर रामकृ ण वाजे 0.1000 करारनामा 1/1/2019 वाटप पूण

181 ना शक स नर डुबेरे 616

भालचं  जनादन मुंगी,तजे ी ग रश जोशी, महेश पु षो म मुंगी, रो हणी 
शशीकांत कुलकण , सनंुदा पु षो म मुंगी, िजत  द ा य कुलकण , दगबंर 

द ा य कुलकण , सजुाता देव  केळकर, सं गता ग रश गोखले, असावर  

अर वदं जोशी, व ांत भाकर मुंगी, ववके भाकर मुंगी, शवाजी ल मण 

वा ं गस,े शरद ल मण वा ं गस,े तानाजी ल मण वा ं गसे

0.0200 करारनामा 11/28/2018 वाटप पूण

182 ना शक स नर डुबेरे 619 संतोष शांताराम बव 0.2000 करारनामा 3/22/2019 वाटप पूण
183 ना शक स नर डुबेरे 695 पंढर नाथ व ण ुवाजे 0.0900 करारनामा 11/15/2018 वाटप पूण

184 ना शक स नर डुबेरे 697
ल मण हौशीराम वाजे, ताराबाई द ा य वा गसं,े हौशाबाई हौशीराम वाजे, 

सरेुश हौशीराम वाजे, पंढर नाथ व ण ुवाजे, जाईबाई व ण ुवाजे, अशोक 

दशरथ वाजे, रंगनाथ दशरथ वाजे, वठाबाई दशरथ वाजे
0.0800 करारनामा 2/26/2019 वाटप पूण

185 ना शक स नर डुबेरे 807
कच  देवजी माळी, के  देवजी माळी, शंकर रंगनाथ माळी, मराबाई शंकरराव 

काळोखे, ानदेव रंगनाथ माळी, संजय द ा य गते
0.3300 करारनामा 2/18/2019 वाटप पूण

186 ना शक स नर डुबेरे 936

रघनुाथ कच  वा ं गस,े ता हुबाई कच  वा ं गस,े दाम ुनामदेव वा ं गस,े 

ल मण क डाजी वा ं गस,े रमशे क डाजी वा ं गस,े नवृ ी क डाजी वा ं गस,े 

भमाबाई क डाजी वा ं गस,े राधाबाई भाऊराव वा ं गस,े मि छं  भाऊराव 

वा ं गस,े संपत भाऊराव वा ं गस,े स यभामा वठृठल वामने, आशाबाई 

रावसाहेब देशमखु, सं गता संतोष काडकर, राजाभाऊ पबत कोकणे, गोकुळ 

पबत कोकणे, अनरुाधा शवाजी शंदे, कैलास शवनाथ वा ं गस,े भगवान 

शवनाथ वा ं गस,े व ण ु शवनाथ वा ं गस,े सरेुश शवनाथ वा ं गसे

0.3500 करारनामा 2/15/2019 वाटप पूण

187 ना शक स नर डुबेरे 1000

अभय उ म धवर, अचना वजय पगारे, क पना भाकर बव, चंपालाल 

लबंाजी पवत,े जय ी सु नल सरुाडकर, मंगेश भाकर बव, यशोदा जयवंत 

डावरे, अ नता सभुाष भोजणे, ववके उ म धवर, शभुांगी संजय खरात, सनंुदा 
शांताराम शरसाठ, समुन नारायण जाधव, सं गता वण भस,े सं या 
अर वदं गवारे, लता गणेश पवत े(2 व हर, 2 पाईपलाईन - गट .998, 999  

व कंवा 1000)

0.6100 करारनामा 1/23/2019 वाटप पूण

188 ना शक स नर डुबेरे 1001

जग नाथ केशव पवत,े चं कात का शनाथ पवत,े रंजनाबाई का शनाथ 

पवत,े सरेुश का शनाथ पवत,े सरेुखा गणेश आ हरे, स तष का शनाथ 

पवत,े छबबुाई रघनुाथ पवत,े राज ुरघनुाथ पवत,े नत ुरघनुाथ पवत,े 

काश रघनुाथ पवत,े वलास हर  पवत,े अ ण हर  पवत,े मल ंद हर  

पवत,े सधं ु भमराव भंडागे, मनैाबाई हर  पवते

0.4100 करारनामा 1/3/2019 वाटप पूण

189 ना शक स नर डुबेरे 1005

जग नाथ केशव पवत,े चं कात का शनाथ पवत,े रंजनाबाई का शनाथ 

पवत,े सरेुश का शनाथ पवत,े सरेुखा गणेश आ हरे, स तष का शनाथ 

पवत,े छबबुाई रघनुाथ पवत,े राज ुरघनुाथ पवत,े नत ुरघनुाथ पवत,े 

काश रघनुाथ पवते

0.0600 करारनामा 1/3/2019 वाटप पूण

190 ना शक स नर डुबेरे 1007
तानाजी वामन पवत,े नलेश गगंाधर पवत,े शांत गगंाधर पवत,े वण 

गगंाधर पवत,े सलुभा गगंाधर पवते
0.0800 करारनामा 11/19/2018 वाटप पूण
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191 ना शक स नर डुबेरे 1008
कच  अनाजी पवत,े ए.कु.क. भाकर रामचं  पवत,े दपर न देवानंद 

पवत,े आरती सं दप यशवंत,े दपमाला अमोल बोढांरे, रंजना देवानंद पवत,े 

आशा अ ण शंदे, शला भगवान दाणी 
0.0800 करारनामा 1/14/2019 वाटप पूण

192 ना शक स नर डुबेरे 1010
ए.कु.क. भाकर रामचं  पवत,े कच  आनाजी पवत,े दपमाला अमोल 

बोढारे, दपर न देवानंद पवत,े रंजना देवानंद पवत,े आरती सं दप यशवंत,े 

शला भगवान दाणी, आशा अ ण शंदे
0.1800 करारनामा 1/14/2019 वाटप पूण

193 ना शक स नर डुबेरे 702 पै वामन कच  वाजे, शवराम कच  वाजे, एकनाथ कच  वाजे, ब ह  दगडु वाजे 0.0400 करारनामा 12/11/2018 वाटप पूण
194 ना शक स नर डुबेरे 997 पै रेवजी हस ु पवते 0.0800 करारनामा 1/29/2019 वाटप पूण
195 ना शक स नर डुबेरे 998 पै संतोष रंगनाथ कोकाटे 0.0666 करारनामा 12/13/2018 वाटप पूण
196 ना शक स नर डुबेरे 999 पै रेवजी हस ु पवते 0.2100 करारनामा 1/29/2019 वाटप पूण

197 ना शक स नर डुबेरे 999 पै पुंजा भकाजी वाजे, सं दप रघनुाथ नमस,े मह  रघनुाथ नमस,े छाया व ण ु

आडके, सं गता रामनाथ वा ं गस,े चंपालाल लबंाजी पवते
0.0300 करारनामा 2/7/2019 वाटप पूण

198 ना शक स नर डुबेरे 999 पै तकुाराम मा ती वाजे, बाळ ुराजाराम वाजे 0.0300 करारनामा 12/26/2018 वाटप पूण
199 ना शक स नर डुबेरे 675 भमा गो वदं वाजे 0.0800 करारनामा 3/29/2019 वाटप पूण
200 ना शक स नर  जे पी नगर 100 सरेुश के  कडभाने, ाने वर के  कडभाने 0.3100 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत

201 ना शक स नर  जे पी नगर 108 पै

मनेश शवाजी शदें, सुंदराबाई दाम ु शदें, वेणबुाई माधव, 

सो याबाई शंकर, अ नल शवाजी शदें, सु नल शवाजी शदें, 

अ नता सोमनाथ नव गरे, ज याबाई कंुड लक शदें, वठाबाई 

कंुड लक शदें, चं कांत कंुड लक शदें, सनुंदा चं कांत जाधव, 

मंदा पोपट कडाळे

0.0100 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत

202 ना शक स नर  जे पी नगर 258 पै

कमळाबाई पुंजा कडभाने, ताराबाई फ करा कडभाने, मंगला 
फ करा कडभाने, सोनी फ करा कडभाने, शोभा फ करा कडभाने, 

सु शला बाजीराव सहाणे, कौशाबाई सकुदेव जाधव, फशाबाई 

रामकृ ण धांड,े अ ण ं जा कडभाने, नंदाबाई ं जा शदें, काश 

ं जा कडभाने, भमाबाई ं जा कडभाने, मि छं  ं जा कडभाने, 

सं गता ह र चं  सोनवणे

0.0100 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत

203 ना शक स नर  जे पी नगर 345 पै पंढर नाथ हाळु कडभाने 0.0500 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत

204 ना शक स नर  जे पी नगर 357 पै
स यभामा संजय कडभाने, यंबक पांडुरंग कडभाने, ल मीबाई 

दपील खताळे, सधंबुाई सदा शव कडभाने, पंढर नाथ सदा शव 

कडभाने
0.0800 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत

205 ना शक स नर  जे पी नगर 367 पै
पुंजा वठोबा कडभाने, माधव क डाजी कडभाने, भरत क डाजी 
कडभाने,

0.0300 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत

206 ना शक स नर  जे पी नगर 88 पै सरेुश के  कडभाने, ाने वर के  कडभाने 0.2800 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत

207 ना शक स नर  जे पी नगर 90 पै
तकुाराम कारभार  कडभाने, मरु लधर ब ह  कडभाने, 

तळु शराम ब ह  कडभाने
0.0100 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत

208 ना शक स नर  जे पी नगर 91 पै मरु लधर ब ह  कडभाने, तळु शराम ब ह  कडभाने 0.0100 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत

209 ना शक स नर  जे पी नगर 97

सखाहर  ब ह  कडभाने, व ठल ब ह  कडभाने, अमोल 

नामदेव कडभाने, सं गता व ण ु शदें, उ वला संजय गुंजाळ, 

र वं  नामदेव कडभाने, समुन नामदेव कडभाने
1.2500 करारनामा 11/19/2018 वाटप पूण

210 ना शक स नर  जे पी नगर 98
भा कर नथ ुकडभाने, व ण ुनथ ुकडभाने, तळु शराम नथ ु

कडभाने
0.7900 करारनामा 16-01-19

23-01-19 वाटप पूण

211 ना शक स नर  जे पी नगर 345 पै कारभार  नवतृी कडभाने 0.1200 करारनामा 12/11/2018 वाटप पूण
212 ना शक स नर  जे पी नगर 345 पै मध ुकुमार 0.4000 करारनामा 3/14/2019 वाटप पूण
213 ना शक स नर  जे पी नगर 345 पै ीकांत नागराज पाट ल 0.3900 करारनामा 3/14/2019 वाटप पूण

214 ना शक स नर  जे पी नगर 346 पै
नवृ ी सावळीराम शदें, दशरथ सावळीराम शदें, शवाजी 
सावळीराम शदें, हराबाई नारायण जाधव

0.8800 करारनामा 1/3/2019 वाटप पूण

215 नाशिक सिन्नर सोनारी 335
योगेश खंडू शंदे, व म खंडू शंदे, योती संतोष जाधव, म नषा खंडू शंदे, 

मु ताबाई खंउ◌ ू शंदे, गजाबाई खंडू शंदे व हराबाई खंडू शंदे
0.0100 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत

216 नाशिक सिन्नर सोनारी 356 पोपट कंुड लक शंदे, सकुदेव के  शंदे 0.0010 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत

217 नाशिक सिन्नर सोनारी 606
राहुल द ा य वाजे, भारती भा कर हगवणे, हाळसाबाई दादा शंदे, वण 

द ा य वाजे, बाजीराव तकुाराम शंदे, अ नता पंढ त झाड,े ग वद पंढर नाथ 

शंदे, मराबाई पंढर नाथ शंदे, सु नता ं जा वाजे, सं गता रामनाथ पावसे
0.1500 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत

218 नाशिक सिन्नर सोनारी 648 रामनाथ कंुड लक काळुं गे 0.0800 निवाडा 1/9/2019 वाटप पूण

219 नाशिक सिन्नर सोनारी 650

पंढर नाथ रामभाऊ काळुं गे, झुंबर रामभाऊ काळुं गे, रखमाबाई देवराम वाजे, 

मंजळुावाई सहाद ुढोल , ललाबाई भाऊसाहेब शंदे, हराबाई नवृ ी आभाळे, 

दामोधर कसन काळुं गे, पुंजाबाई वनायक भणुगे, शांताराम कारभार  काळुं गे, 

व ण ुकारभार  काळुं गे, गणपत सहाद ुढोल , गोरख सहाद ुढोल , स याभामा 
झुंबर शंदे, मु ताबाई सोमनाथ दघे, सो याबाई नवृ ी काळुं गे, का शनाथ 

नवृ ी काळुं गे, व ठल नवृ ी काळुं गे, संजय नवृ ी काळुं गे, अशोक नवृ ी 
काळुं गे, दनकर नवृ ी काळुं गे, के  भमा काळुं गे, जनाबाई भमा काळुं गे, 

राज ी करण पाळदे, दता य शवाजी काळुं गे, कैलास शवाजी काळुं गे, वमल 

शवाजी काळुं गे

0.0200 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत

220 नाशिक सिन्नर सोनारी 659 का शनाथ गगंाधर काळुं गे 0.0200 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत



000000

221 नाशिक सिन्नर सोनारी 665

बाबरुाव संत ू शंदे, वाळ ूपुंजा शंदे, मधकुर ब ह  शंदे, सदा शव ब ह  शंदे, 

पंढर नाथ ब ह  शंदे, योगेश नामदेव शंदे, गणेश नामदेव शंदे, समुन 

नामदेव शंदे, मराबाई व ठल शंदे, चं भागाबाई का शनाथ पवार, 

यमनुाबाई संत ू शंदे

0.0400 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत

222 नाशिक सिन्नर सोनारी 667

ए.कु.क. कच  बारकु, गो वदंा रामचं , द ा य मरु लधर कडभाने, बाजीराव 

मरु लधर कडभाने, संपत मरु लधर कडभाने, आनंदा वाळ ुकडभाने, कारभार  

नवृ ी कडभाने, वसंत नवृ ी कडभाने, व ण ु नवृ ी कडभाने, गगंाधर 

नवृ ी कडभाने, कच  तकुाराम कडभाने, अशोक तकुाराम कडभाने, 

पंढर नाथ हाळ ुकडभाने, के  यंबक कडभाने, दशरथ वाळ ुकडभाने, 

रामदास वाळ ुकडभाने, देवराम बाप ुकडभाने, शवराम बाप ुकडभाने, संत ुबाप ु

कडभाने, गणपत बाप ुकडभाने, वधनाथ बाप ुकडभाने, सखुदेव गगंाधर 

कडभाने, भका गगंाधर कडभाने

0.0300 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत

223 नाशिक सिन्नर सोनारी 672
भगवंता बाब ुकडभाने, बाप ुबाब ुकडभाने, उ म  बाब ुकडभाने, लहान ुबाब ु

कडभाने, शवाजी  बाब ुकडभाने, संजय  बाब ुकडभाने, सखबुाई  बाब ुकडभाने, 

सु याबाई सरेुश सहाणे, तळुसाबाई दल प घोलप
0.0100 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत

224 नाशिक सिन्नर सोनारी 682 रामनाथ कंुड लक काळुं गे 0.0100 निवाडा 1/9/2019 वाटप पूण
225 नाशिक सिन्नर सोनारी 738 एकनाथ गो वदं काळुं गे, बाळ ुखंडु काळुं गे 0.0300 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत

226 नाशिक सिन्नर सोनारी 740

पंधर नाथ रमभाऊ काळुं गे, झुंबर रामभाउ काळुं गे, रखमाबाई देवराम वाजे, 

मंजळुाबाई सहाद ुढोल , ललाबाई भाऊसाहेब शंदे, हराबाई नवृ ी आभाळे, 

कमळ द ाराम वाजे, दामोधर कसन काळुं गे, पुंजाबाई वनायक भणुगे, 

शांताराम कारभार  काळुं गे, व ण ुकारभार  काळुं गे, गणपत सहाद ुढोल , 

गोरख सहाद ुढोल , स याभामा झुंबर शंदे, मु ताबाई सोमनाथ दघे, 

सो याबाई नवृ ी काळुं गे, का शनाथ नवृ ी काळुं गे, व ठल नवृ ी काळुं गे, 

संजय नवृ ी काळुं गे, अशोक नवृ ी काळुं गे, दनकर नवृ ी काळुं गे, के  

भमा काळुं गे, जनाबाई भमा काळुं गे, राज ी कसन पाळदे, द ा य शवाजी 
काळुं गे
कैलास शवाजी काळुं गे
वमल शवाजी काळुं गे

0.1400 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत

227 नाशिक सिन्नर सोनारी 742
पोपट पंढर नाथ काळुं गे, द  ुपंढर नाथ काळुं गे, बंडु पंढर नाथ काळुं गे, वण  

राजाराम काळुं गे अ.पा.क.पंढर नाथ रामभाऊ काळुं गे 
0.1800 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत

228 नाशिक सिन्नर सोनारी 746 सताबाई सकुदेव काळुं गे 0.0021 निवाडा 1/9/2019 वाटप लं बत

229 नाशिक सिन्नर सोनारी 348
तळु शराम नथ ुकडभाने, भा कर नथ ुकडभाने, व ण ुनथ ुकडभाने, 

दादापाट ल पंढर नाथ कडभाने, बबन पंढर नाथ कडभाने
0.2200 करारनामा 1/16/2019 वाटप पूण

230 नाशिक सिन्नर सोनारी 351 व ण ुनथ ुकडभाने, नवनाथ तळु शराम कडभाने 0.0150 करारनामा 1/23/2019 वाटप पूण
231 नाशिक सिन्नर सोनारी 357 पोपट कंुड लक शंदे 0.0400 करारनामा 11/22/2018 वाटप पूण
232 नाशिक सिन्नर सोनारी 361 अशोक गणपत शंदे, पुंजाबाई गणपत शंदे, पावताबाई ब ह  शंदे 0.0100 करारनामा 12/10/2018 वाटप पूण
233 नाशिक सिन्नर सोनारी 652 सकुदेव कंुड लक काळुं गे 0.0100 करारनामा 12/31/2018 वाटप पूण
234 नाशिक सिन्नर सोनारी 659 चं भागा बाप महाद ुकुटे 0.0700 करारनामा 3/1/2019 वाटप पूण

235 नाशिक सिन्नर सोनारी 660

अनसुयाबाई गणपत काळुं गे, वसंत गणपत काळुं गे, दशरथ गणपत काळुं गे, 

दल प गणपत काळुं गे, दौलत गणपत काळुं गे, सु मत गणेश तांब,े सवुणा 
गणेश तांब,े मनोज सधुाकर तांब,े रेखा उ म शंदे, अनघा उ म शंदे, 

कौशाबाई ऊफ भमाबाई रामनाथ शंदे, मु ताबाई ल मण पवार, स यभामा 
सकुदेव पवार

0.0950 करारनामा 2/16/2019 वाटप पूण

236 नाशिक सिन्नर सोनारी 741 रामनाथ कंुड लक काळुं गे 0.1300 करारनामा 1/24/2019 वाटप पूण
237 नाशिक सिन्नर सोनारी 745 सकुदेव कंुड लक काळुं गे 0.5200 करारनामा 12/31/2018 वाटप पूण
238 नाशिक सिन्नर सोनांबे 21 सं दप कच  शदें, र वं  कच  शदें, फुलाबाई कच  शदें 0.0900 निवाडा 2/26/2019 वाटप लं बत
239 नाशिक सिन्नर सोनांबे 24 ना शक िज हा सह. ज मन वकास बक ल. 0.1200 निवाडा 2/26/2019 वाटप लं बत

240 नाशिक सिन्नर सोनांबे 25

रामकृ ण वामन मळेु, नाना यमाजी, ब ह  वामन मळेु, व ण ुवामन मळेु, भका लाला, 
माधव तकुाराम पवार, व ठल के  पवार, द  ुके  पवार, भागवत के  पवार, संपत के  

पवार, समुन शंकर शळेके, भा गरथीबाई के  पवार, तानाजी कच  पवार, शवाजी कच  

पवार, सो याबाई कच  पवार, कच  कारभार  पवार

0.0400 निवाडा 2/26/2019 वाटप लं बत

241 नाशिक सिन्नर सोनांबे 61
चं भान व ण ुपवार, तकुाराम  व ण ुपवार, परशराम  व ण ुपवार, समुन परशराम 

हारक, वमल शंकर हगवणे, कमल सरेुश खाड,े स यभामा ीधर माळोदे, मंदाबाई 

भाऊसाहेब सातपतु,े हराबाई संजय खाडे
0.0100 निवाडा 2/26/2019 वाटप लं बत

242 नाशिक सिन्नर सोनांबे 62
ब सी राण ुजगताप, व वनाथ राण ुजगताप, चांगदेव राण ुजगताप, नंद ुराण ुजगताप, 

बजलाबाई पुंड लक जगताप , वनायक पुंड लक जगताप, शशीकांत पुंड लक जगताप, 

जय ी सभुाष काबंळे
0.3100 निवाडा 2/26/2019 वाटप लं बत

243 नाशिक सिन्नर सोनांबे 71

जनाबई एकनाथ बोडके, आबंादास मरुल धर बोडके, वाळु मरुल धर बोडके, नारायण 

मरुल धर बोडके, भाऊसाहेब मरुल धर बोडके, मंगल मरुल धर बोडके, राधाबाई मरुल धर 

बोडके, वसंत बाबरुाव बोडके, रामनाथ बाबरुाव बोडके, पांडुरंग बाबरुाव बोडके, शंकर 

बाबरुाव बोडके, ती नवृ ी बोडके, बबल ू नवृ ी बोडके, वशाल नवृ ी बोडके, सनुंदा 
नवृ ी बोडके, मालबुाई नवृ ी शदें, पोपट संत ुबोडके, जग नाथ संत ुबोडके, कमल 

सरेुश कडभाने, मथरुाबाई संत ुबोडके

0.0700 निवाडा 2/26/2019 वाटप लं बत

244 नाशिक सिन्नर सोनांबे 72

जनाबई एकनाथ बोडके, आबंादास मरुल धर बोडके, वाळु मरुल धर बोडके, नारायण 

मरुल धर बोडके, भाऊसाहेब मरुल धर बोडके, मंगल मरुल धर बोडके, राधाबाई मरुल धर 

बोडके, वसंत बाबरुाव बोडके, रामनाथ बाबरुाव बोडके, पांडुरंग बाबरुाव बोडके, शंकर 

बाबरुाव बोडके, ती नवृ ी बोडके, बबल ू नवृ ी बोडके, वशाल नवृ ी बोडके, सनुंदा 
नवृ ी बोडके, मालबुाई नवृ ी शदें, पोपट संत ुबोडके, जग नाथ संत ुबोडके, कमल 

सरेुश कडभाने, मथरुाबाई संत ुबोडके

0.4000 निवाडा 2/26/2019 वाटप लं बत

245 नाशिक सिन्नर सोनांबे 73

आबंादास मरुल धर बोडके, वाळु मरुल धर बोडके, नारायण मरुल धर बोडके, भाऊसाहेब 

मरुल धर बोडके, मंगल मरुल धर बोडके, राधाबाई मरुल धर बोडके, वसंत बाबरुाव 

बोडके, रामनाथ बाबरुाव बोडके, पांडुरंग बाबरुाव बोडके, शंकर बाबरुाव बोडके, ती 
नवृ ी बोडके, बबल ू नवृ ी बोडके, वशाल नवृ ी बोडके, सनुंदा नवृ ी बोडके, 

मालबुाई नवृ ी शदें, पोपट संत ुबोडके, जग नाथ संत ुबोडके, कमल सरेुश कडभाने, 

मथरुाबाई संत ुबोडके

0.4200 निवाडा 2/26/2019 वाटप लं बत

246 नाशिक सिन्नर सोनांबे 85 वाळीबा रघनुाथ वा ं गसे, मधकुर रघनुाथ वा ं गसे, हराबाई कसन कटके, 0.1000 निवाडा 2/26/2019 वाटप लं बत



000000

247 नाशिक सिन्नर सोनांबे 86

अजनु पुंजा वा ं गसे, का शनाथ पुंजा वा ं गसे, लहानबुाई के  वाजे, वठाबाई ं जा पवार, 

गताबाई पुंजा वा ं गसे, सोपान देवराम वा ं गसे, सदुाम देवराम वा ं गसे, परशराम 

देवराम वा ं गसे, सकुबाई देवराम वा ं गसे, सखाराम भवाजी वा ं गसे, पोपट भवाजी 
वा ं गसे, द  ुरामभाऊ वा ं गसे, अशोक रामभाऊ वा ं गसे, बाळु रामभाऊ वा ं गसे, 

हराबाई रामभाऊ वा ं गसे

0.2100 निवाडा 2/26/2019 वाटप लं बत

248 नाशिक सिन्नर सोनांबे 283 वाळीबा रघनुाथ वा ं गसे, मधकुर रघनुाथ वा ं गसे, हराबाई कसन कटके 0.1800 निवाडा 2/26/2019 वाटप लं बत
249 नाशिक सिन्नर सोनांबे 285 वाळीबा रघनुाथ वा ं गसे, मधकुर रघनुाथ वा ं गसे, हराबाई कसन कटके 0.1400 निवाडा 2/26/2019 वाटप लं बत

250 नाशिक सिन्नर सोनांबे 286

सोपान देवराम वा ं गसे, परशराम देवराम वा ं गसे, सदुाम देवराम वा ं गसे, सकुबाई 

देवराम वा ं गसे, सखाराम भवाजी वा ं गसे, पोपट भवाजी वा ं गसे, द  ुरामभाऊ 

वा ं गसे, अशोक रामभाऊ वा ं गसे, बाळु रामभाऊ वा ं गसे, हराबाई रामभाऊ वा ं गसे, 

अजनु पुंजा वा ं गसे, का शनाथ पुंजा वा ं गसे, लहानबुाई के  वाजे, वठाबाई ं जा पवार, 

गताबाई पुंजा वा ं गसे

0.3200 निवाडा 2/26/2019 वाटप लं बत

251 नाशिक सिन्नर सोनांबे 287

पजुा यंबक वा ं गसे, ं जा यानु, वठु सखाराम, वाळु तकुाराम, बाळा यंकु सोनवणे, 

ल मण कारभार  वा ं गसे, यंबक कारभार  वा ं गसे, वेणबुाई कारभार  वा ं गसे, गणेश 

दादा वा ं गसे, मा ती दादा वा ं गसे, मंगला तानाजी बोडके, व नता दादा व ंगसे, शोभा 
गोकुळ वा ं गसे, सर वती शवाजी उगले, कृ णा शवाजी वा ं गसे, चं कांत शवाजी 
वा ं गसे, ाने वर शवाजी वा ं गसे, सधंबुाई शवाजी वा ं गसे, सरला शवाजी उगले

0.0500 निवाडा 2/26/2019 वाटप लं बत

252 नाशिक सिन्नर सोनांबे 316

कैलास दग ुशहाणे, ल मीबाई दग ुशहाणे, सु नता रमेश मंड लक, गणेश दग ुशहाणे, 

व ठल के  पवार, द  ुके  पवार, भगवंता के  पवार, संपत के  पवार, समुन छगन 

शळेके, भागीरथीबाई के  पवार, नामेदव बाबरुाव पवार, पांडुरंग बाबरुाव पवार, अ दलु 

वहाब निजर अहमद क बो, भमा ध डीबा सातपतु,े बंडु महाद ुसातपतु,े तानाजी 
रामभाऊ सातपतु,े बळवंत गेण ुबोडके, भमाबाई गंगाधर टोचे

0.0800 निवाडा 2/26/2019 वाटप लं बत

253 नाशिक सिन्नर सोनांबे 780
पुंजा गेण ुपवार, भमाबाई नवृ ी पवार, संतोष नवृ ी पवार, रंजना ावण वाजे, 

सं गता नवृ ी पवार
0.0200 निवाडा 2/26/2019 वाटप लं बत

254 नाशिक सिन्नर सोनांबे 784 पोपटबाई रामनाथ काळंुगे 0.0500 निवाडा 2/26/2019 वाटप पूण

255 नाशिक सिन्नर सोनांबे 785
पोपटबाई रामनाथ काळंुगे, गताबाई के  पवार, मा ती के  पवार, ललाबाई दगडु 

तुंगार, समुन पांडुरंग गवळी
0.0300 निवाडा 2/26/2019 वाटप पूण

256 नाशिक सिन्नर सोनांबे 787 रामनाथ कंुड लक काळंुगे 0.2100 निवाडा 2/26/2019 वाटप पूण
257 नाशिक सिन्नर सोनांबे 13 ह र चं  पुंजा पवार 0.0700 करारनामा 3/12/2019 वाटप पूण
258 नाशिक सिन्नर सोनांबे 16 पं डत कसन पवार, संजय कसन पवार, वलास कसन पवार, ल मीबाई कसन पवार 0.1300 करारनामा 2/15/2019 वाटप पूण

259 नाशिक सिन्नर सोनांबे 65
राधाबाई दगुश पवार, नंद ुदगुश पवार, क वता सभुाष आढाव, सोपान शंकर पवार, 

सोमनाथ दगुश पवार, नथ ु शवराम बोडके, भा कर शवराम बोडके, व ण ु शवराम 

बोडके, नारायण शवराम बोडके
0.0100 करारनामा 3/26/2019 वाटप पूण

260 नाशिक सिन्नर सोनांबे 79
ाने वर महाद ुपवार, दल प महाद ुपवार, सदुाम महाद ुपवार, ललाबाई यंबक शदें, 

समुन बबन शरसाठ, हराबाई रामनाथ शरसाठ, च ा व वनाथ हगवणे 0.0068 करारनामा 3/26/2019 वाटप पूण

261 नाशिक सिन्नर सोनांबे 235 शंकर कच  बोडके, तकुाराम कच  बोडके, रामचं  कच  बोडके, मधकुर कच  बोडके, 0.0100 करारनामा 12/12/2018 वाटप पूण
262 नाशिक सिन्नर सोनांबे 284 तकुाराम ं जाजी वा ं गसे, नामदेव ं जाजी वा ं गसे, द  ुरामभाऊ वा ं गसे 0.7400 करारनामा 12/20/2018 वाटप पूण

263 नाशिक सिन्नर सोनांबे 291

चं कांत ल मण जगताप, गुलाब ल मण जगताप, बाब ुल मण जगताप, शांताबाई 

ल मण जगताप, चं भागा ल मण जगताप, इंदबुाई शंकर पांडव, पुंजाबाई दनकर 

जगताप, द  ु दनकर जगताप, शवाजी दनकर जगताप, तानाजी दनकर जगताप, 

हराबाई भागवत भालेराव, कचराबाई गबा जगताप, भा कर मधकुर जगताप, क पना 
मधकुर जगताप, अलका मधकुर जगताप, पावताबाई मधकुर जगताप, कांचन बंडु 

जगताप, आि वनी बंडु जगताप, अ.पा.क कांचन बंडु, माया भाकर जगताप, स यवान 

भाकर जगताप, स तश भाकर जगताप, दपाल  भाकर जगताप

0.1750 करारनामा 5/30/2019 वाटप पूण

264 नाशिक सिन्नर सोनांबे 724

गो वदं यादव जगताप, रमेश यादव जगताप, संजय यादव जगताप, आशाबाई नवृ ी 
जगताप, न तन नवृ ी जगताप, जनाबाई यादव जगताप, वजय यादव जगताप, 

भाकर रंभाजी जगताप, राजन रंभाजी जगताप, अजनु माधव जगताप, अ ण माधव 

जगताप, जनाबाई ल मण भालेराव, सोनबुाई नामदेव झनकर, अ नता बाळु आबंापरेु, 

समुन दनकर जगताप, सषुमा दनकर जगताप, नर  रतन जगताप, वंदना नरेश 

झनकर, भू मका योगेश जगताप, ेमा योगेश जगताप, न लनी रतन जगताप, ओमकार 

योगेश जगताप, अचना संद प नकम, ल लत नवृ ी जगताप, माया नामदेव जगताप,    

स धाथ नामदेव जगताप, श पा वीण मसळे, वशैाल  नामदेव जगताप

0.1600 करारनामा 6/17/2019 वाटप पूण

265 नाशिक सिन्नर सोनांबे 740 व वास लहुजी जगताप 0.1100 करारनामा 6/11/2019 वाटप पूण
266 नाशिक सिन्नर सोनांबे 743 व वास लहुजी जगताप 0.0500 करारनामा 6/11/2019 वाटप पूण

267 नाशिक सिन्नर सोनांबे 745

भाकर रंभाजी जगताप, राजन रंभाजी जगताप, अजनु माधव जगताप, गो वदं यादव 

जगताप, रमेश यादव जगताप, संजय यादव जगताप, आशाबाई नवृ ी जगताप, 

न तन नवृ ी जगताप, अ ण माधव जगताप, जनाबाई ल मण भालेराव, सोनबुाई 

नामदेव झनकर, जनाबाई यादव जगताप, वजय यादव जगताप, अ नता बाळु आबंापरेु, 

समुन दनकर जगताप, सषुमा दनकर जगताप, नर  रतन जगताप, वंदना नरेश 

झनकर,  भू मका योगेश जगताप, ेमा योगेश जगताप, न लनी रतन जगताप, 

ओमकार योगेश जगताप, अचना संद प नकम, ल लत नवृ ी जगताप, माया नामदेव 

जगताप, स धाथ नामदेव जगताप, श पा वीण मसळे, वशैाल  नामदेव जगताप     

0.1400 करारनामा 6/17/2019 वाटप पूण

268 नाशिक सिन्नर सोनांबे 787 सकुदेव कंुड लक काळुं गे 0.2100 करारनामा 12/31/2018 वाटप पूण
269 नाशिक सिन्नर सोनांबे 793 पाट लबवुा ल मण शंदे, ाने वर ल मण शंदे 0.1400 करारनामा 3/13/2019 वाटप पूण
270 नाशिक सिन्नर सोनांबे 795 नारायण वसंत शंदे 0.1000 करारनामा 11/22/2018 वाटप पूण
271 नाशिक सिन्नर सोनांबे 797 वसंत आनंदा शंदे, बाळ ुआनंदा शंदे, संदरुाबाई आनंदा शंदे 0.3700 करारनामा 12/5/2018 वाटप पूण

272 नाशिक सिन्नर सोनांबे 250/2
इं दरा दल प टेमगर, रामदास खंडु बोडके, अशोक खंडु बोडके, मराबाई 

बाबरुाव लांब,े ताराबाई मधकुर सोनवणे, नामदेव खंडु बोडके, स बाई खंडु 

बोडके, तकुाराम पंढर नाथ बोडके
0.1500 करारनामा 12/13/2018 वाटप पूण



000000

273 नाशिक सिन्नर कोनांबे 990

राघो राम वा ं गसे, राजाराम भवाजी वा ं गसे, सदुाम देवराम वा ं गसे, अजनु पुंजा 
वा ं गसे, का शनाथ पुंजा वा ं गसे, वठाबाई ं जा पवार, सोपान देवराम वा ं गसे, 

परशराम देवराम वा ं गसे, सखबुाई देवराम वा ं गसे, पोपट भवाजी वा ं गसे, द  ु

रामभाऊ वा ं गसे, बाळु रामभाऊ वा ं गसे, हराबाई रामभाऊ वाजे, अशोक रामभाऊ 

वाजे, छबबुाई रामभाऊ वाजे, बकुबाई हनमुंता हारक, सदाबाई ल मण गुंजाळ, चणबुाई 

सदा शव पवार, गजीराम लहान ुपवार, काश गो वदं वभां डक अ हरराव, सखाराम 

भवाजी वा ं गसे, पोपट भवाजी वा ं गसे, मधकुर रघनुाथ वा ं गसे, ी. वनायक श ण 

सारक मंडळ व यमान अ य  व ठल म हपत पवार, अ मत मौजीराम म ल, 

अकुंश अ मत म ल, दाम ुरामचं  सोनवणे, पंढर नाथ रामचं  सोनवणे, व ठल 

रामचं  सोनवणे, अनसुया गणपत खताळे, सोपान रामनाथ सोनवणे, मदन रामनाथ 

सोनवणे, इंदबुाई उ म कडभाने, स यभामा वसंत पगार, आशा रामदास खताळे, 

कमळाबाई रामनाथ सोनवणे, खंडरेाव रामचं  सोनवणे, सदा शव उफ वाळीबा रघनुाथ 

वा ं गसे

0.6500 निवाडा 2/26/2019 वाटप लं बत

274 नाशिक सिन्नर कोनांबे 1030 नामदेव सखाराम आबंकेर, पांडुरंग सखाराम आबंकेर, ं जा व वनाथ आबंकेर 0.0100 निवाडा 2/26/2019 वाटप लं बत
275 नाशिक सिन्नर कोनांबे 1036 नामदेव सखाराम आबंकेर, पांडुरंग सखाराम आबंकेर, ं जा व वनाथ आबंकेर 0.5600 निवाडा 2/26/2019 वाटप लं बत
276 नाशिक सिन्नर कोनांबे 1037 जग नाथ ब ह  आबंकेर 0.8400 निवाडा 2/26/2019 वाटप लं बत

277 नाशिक सिन्नर कोनांबे 1038/2
अशोक मरुल धर जाधव, शामराव मरु लधर जाधव, वजय मरु लधर जाधव, 

अ ण आ माराम घाटकर
0.8300 निवाडा 2/26/2019 वाटप लं बत

278 नाशिक सिन्नर कोनांबे 987 अ य  गु द  यवुक डा शतेी व सां कृ तक मंडळ कोनांब े 2.9900 करारनामा 11/15/2018 वाटप पूण

279 नाशिक सिन्नर कोनांबे 991
अ य  गु द  यवुक डा शतेी 
व सां कृ तक मंडळ कोनांब े

0.3300 करारनामा 11/15/2018 वाटप पूण

280 नाशिक सिन्नर शिवडे 26

अनसुयाबाई दशरथ शळेके, शांताराम दशरथ शळेके, परशराम दशरथ शळेके, 

व ण ूदशरथ शळेके, बाळ ूदशरथ शळेके, राजाराम दशरथ शळेके, सु नल 

दशरथ शळेके, अ नल दशरथ शळेके, मंदाबाई ल मण पुंड, मराबाई सरेुश 

कु हे, खंडू सोन ूशळेके, हर  सोन ूशळेके

0.7800 करारनामा 3/12/2019 वाटप पूण

281 नाशिक सिन्नर शिवडे 188 जयराम नवृ ी च हाणके 0.5400 करारनामा 12/20/2018 वाटप पूण
282 नाशिक सिन्नर शिवडे 189 काळ ूबळवंता च हाणके 0.5000 करारनामा 1/29/2019 वाटप पूण
283 नाशिक सिन्नर शिवडे 190 काळ ूबळवंता च हाणके 0.2200 करारनामा 1/29/2019 वाटप पूण

284 नाशिक सिन्नर शिवडे 191
काळ ुबळवंता च हाणके, संजय मरु लधर च हाणके, अ ण मरु लधर 

च हाणके, सलुोचना मरु लधर च हाणके
1.1800 करारनामा 21-01-19

05-06-19 वाटप पूण

285 नाशिक सिन्नर शिवडे 192 भाऊसाहेब ल मण च हाणके 0.0400 करारनामा 11/29/2018 वाटप पूण
286 नाशिक सिन्नर शिवडे 193 यंबक पुंजा च हाणके 0.4000 करारनामा 12/17/2018 वाटप पूण

287 नाशिक सिन्नर शिवडे 195

ल मण बाळा च हाणके, रावसाहेब दशरथ हारक, छाया कैलास शंगोटे, 

भाऊसाहेब दशरथ हारक, शवाजी दशरथ हारक, वलास  दशरथ हारक, 

मालती रामदास गायधनी, सगुधंा दशरथ हारक, अजंना दशरथ हारक, छाया 
कैलास शंगोटे

0.1200 करारनामा 11/15/2018 वाटप पूण

288 नाशिक सिन्नर शिवडे 196 बाब ुगेण ुशळेके, अबंादास शंकर शळेके 0.2100 करारनामा 12/5/2018 वाटप पूण
289 नाशिक सिन्नर शिवडे 197 ाने वर शांताराम हारक, हराबाई शांताराम हारक 0.3800 करारनामा 6/14/2019 वाटप लं बत
290 नाशिक सिन्नर शिवडे 198 परशराम बाबरुाव हारक 0.3800 करारनामा 6/14/2019 वाटप लं बत

291 नाशिक सिन्नर शिवडे 199
रावसाहेब दशरथ हारक, शवाजी दशरथ हारक, भाऊसाहेब दशरथ हारक, 

वलास दशरथ हारक, अजंना दशरथ हारक, सगुधंा दशरथ हारक, मालती 
रामदास गायधनी, छाया कैलास शंगोटे, ाने वर काळ ूच हाणके

0.2300 करारनामा 4/5/2019 वाटप पूण

292 नाशिक सिन्नर शिवडे 200 ाने वर काळ ुच हाणके 0.0900 करारनामा 4/5/2019 वाटप पूण
293 नाशिक सिन्नर शिवडे 201 ाने वर काळ ुच हाणके 0.0900 करारनामा 1/29/2019 वाटप पूण
294 नाशिक सिन्नर शिवडे 202 ाने वर काळ ुच हाणके 0.2000 करारनामा 1/29/2019 वाटप पूण
295 नाशिक सिन्नर शिवडे 203 ाने वर शांताराम हारक, हराबाई शांताराम हारक 0.3700 करारनामा 6/14/2019 वाटप लं बत
296 नाशिक सिन्नर शिवडे 205 परसराम बाबरुाव हारक 0.0600 करारनामा 6/14/2019 वाटप लं बत
297 नाशिक सिन्नर शिवडे 243 परसराम बाबरुाव हारक 0.1200 करारनामा 6/14/2019 वाटप लं बत
298 नाशिक सिन्नर शिवडे 248 ललाबाई शांताराम च हाणके 0.1300 करारनामा 6/19/2019 वाटप लं बत

299 नाशिक सिन्नर शिवडे 249
द ा य शांताराम च हाणके, सु नल शांताराम च हाणके, शरद शांताराम 

च हाणके
0.0700 करारनामा 6/19/2019 वाटप लं बत

300 नाशिक सिन्नर शिवडे 250
द ा य शांताराम च हाणके, सु नल शांताराम च हाणके, शरद शांताराम 

च हाणके
0.1200 करारनामा 6/19/2019 वाटप लं बत

301 नाशिक सिन्नर शिवडे 251 शवाजी शंकर माळी 0.1300 करारनामा 12/15/2018 वाटप पूण
302 नाशिक सिन्नर शिवडे 252 शवाजी शंकर माळी 0.1500 करारनामा 12/15/2018 वाटप पूण

303 नाशिक सिन्नर शिवडे 256

व ठल वाळ ुखरपडु,े मला रघनुाथ जाधव, लताबाई कसन ताजणे, 

काशाबाई मधकुर यादव, मथरुाबाई भा कर शलेार, स यभामा तकुाराम पवार, 

सु शला द  ुमंड लक, चं भान वाळ ुखरपडु,े बबाबाई दगडु पवार, ललाबाई 

पुंजा मंड लक, लहानबुाई वाळ ुखरपडुे

0.2100 करारनामा 1/21/2019 वाटप पूण

304 नाशिक सिन्नर शिवडे 261 नवनाथ ब ह  वाघ 0.2200 करारनामा 6/14/2019 वाटप लं बत
305 नाशिक सिन्नर शिवडे 265 नवृ ी दादा शळेके 0.0300 करारनामा 11/27/2018 वाटप पूण

306 नाशिक सिन्नर शिवडे 266
सु शलाबाई सदुाम शळेके, राहुल सदुाम शळेके, कशोर सदुाम शळेके, र ना 
सदुाम शळेके

0.1000 करारनामा 1/2/2019 वाटप पूण

307 नाशिक सिन्नर शिवडे 267
सु शलाबाई सदुाम शळेके, राहुल सदुाम शळेके, कशोर सदुाम शळेके, र ना 
सदुाम शळेके

0.0600 करारनामा 11/27/2018 वाटप पूण

308 नाशिक सिन्नर शिवडे 268
सु शलाबाई सदुाम शळेके, राहुल सदुाम शळेके, कशोर सदुाम शळेके, र ना 
सदुाम शळेके

0.1800 करारनामा 11/27/2018 वाटप पूण

309 नाशिक सिन्नर शिवडे 270 रामनाथ ब ह  वाघ 0.0100 करारनामा 5/6/2019 वाटप पूण
310 नाशिक सिन्नर शिवडे 280 बबन सोन ुशळेके 0.0600 करारनामा 12/26/2018 वाटप पूण
311 नाशिक सिन्नर शिवडे 281 ब ह  कारभार  वाघ 0.1400 करारनामा 6/4/2019 वाटप पूण
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312 नाशिक सिन्नर शिवडे 282 ल मण अजनु हारक 0.0500 करारनामा 4/6/2019 वाटप पूण
313 नाशिक सिन्नर शिवडे 283 ब ह  कारभार  वाघ 0.2300 करारनामा 6/4/2019 वाटप पूण
314 नाशिक सिन्नर शिवडे 285 ब ह  कारभार  वाघ 0.2300 करारनामा 4/6/2019 वाटप पूण
315 नाशिक सिन्नर शिवडे 298 रामनाथ ब ह  वाघ 0.1100 करारनामा 5/6/2019 वाटप पूण
316 नाशिक सिन्नर शिवडे 299 पंडीत कारभार  वाघ, अ ण नामदेव हारक, व ठल नामदेव हारक 0.0200 करारनामा 11/27/2018 वाटप पूण
317 नाशिक सिन्नर शिवडे 301 पंडीत कारभार  वाघ 0.1100 करारनामा 12/15/2018 वाटप पूण
318 नाशिक सिन्नर शिवडे 302 भा कर सोन ुशळेके 0.1600 करारनामा 12/26/2018 वाटप पूण
319 नाशिक सिन्नर शिवडे 325 सखबुाई नारायण ताजणे 0.1100 करारनामा 11/27/2018 वाटप पूण
320 नाशिक सिन्नर शिवडे 326 सखबुाई नारायण ताजणे 0.1200 करारनामा 6/6/2019 वाटप पूण
321 नाशिक सिन्नर शिवडे 327 खंडु सोन ुशळेके, हर  सोन ुशळेके 0.1200 करारनामा 11/27/2018 वाटप पूण

322 नाशिक सिन्नर शिवडे 329 बाळ ूदशरथ शळेके, का शनाथ सोन ूशळेके 0.1600 करारनामा 08-02-19
20-02-19 वाटप पूण

323 नाशिक सिन्नर शिवडे 330 पंडीत कारभार  वाघ 0.1100 करारनामा 12/15/2018 वाटप पूण

324 नाशिक सिन्नर शिवडे 331
वण रतन शळेके, पनुम शरद आहेर, रोहन रतन शळेके, सनंुदा रतन शळेके,  

दनकर बाब ूमाळी (शळेके)
0.1900 करारनामा 2/20/2019 वाटप पूण

325 नाशिक सिन्नर शिवडे 332 पंडीत कारभार  वाघ 0.1000 करारनामा 12/27/2018 वाटप पूण
326 नाशिक सिन्नर शिवडे 333 शांताराम दशरथ शळेके 0.1800 करारनामा 12/27/2018 वाटप पूण

327 नाशिक सिन्नर शिवडे 343
सागर द ा य हारक, कावरे  करण एखंड,े सं या द ा य हारक, इंदबुाई 

पांडुरंब रेवगड,े मराबाई शवाजी घाडगे
0.1000 करारनामा 11/27/2018 वाटप पूण

328 नाशिक सिन्नर शिवडे 344 एकनाथ पंढर नाथ हारक 0.0500 करारनामा 11/29/2018 वाटप पूण
329 नाशिक सिन्नर शिवडे 345 बबन रामचं  हारक, जयराम रामचं  हारक 0.0600 करारनामा 3/29/2019 वाटप पूण

330 नाशिक सिन्नर शिवडे 346
तळुसाबाई हर भाऊ अभंग, अ ण हर भाऊ अभंग, मला शंकर अभंग, मयरु  

शंकर अभंग अपाक मला, संकेत शंकर अभंग अपाक मला, सागर शंकर 

अभंग अपाक मला, भारती अशोक जगझाप 

0.2000 करारनामा 2/20/2019 वाटप पूण

331 नाशिक सिन्नर शिवडे 349 एकनाथ पंढर नाथ हारक 0.0600 करारनामा 11/29/2018 वाटप पूण
332 नाशिक सिन्नर शिवडे 351 व ठल वाळ ुहारक, चं भागाबाई वाळ ुहारक 0.3000 करारनामा 12/17/2018 वाटप पूण
333 नाशिक सिन्नर शिवडे 352 वनोद आनंदा च हाणके 0.4200 करारनामा 3/12/2019 वाटप पूण
334 नाशिक सिन्नर शिवडे 353 दगुाबाई पांडुरंग जाधव 0.1900 करारनामा 12/15/2018 वाटप पूण
335 नाशिक सिन्नर शिवडे 329 का शनाथ सोन ूशळेके 0.0800 करारनामा 2/8/2019 वाटप पूण
336 नाशिक सिन्नर शिवडे 329 बाळ ूदशरथ शळेके 0.0800 करारनामा 2/20/2019 वाटप पूण
337 नाशिक सिन्नर शिवडे 354 बबन सोन ुशळेके 0.0200 करारनामा 12/26/2018 वाटप पूण
338 नाशिक सिन्नर शिवडे 356 पंडीत कारभार  वाघ, नाना वाळकृ ण हारक, शांताराम दशरथ शळेके 0.0600 करारनामा 1/16/2019 वाटप पूण
339 नाशिक सिन्नर शिवडे 357 बबन सोन ुशळेके 0.0500 करारनामा 12/26/2018 वाटप पूण
340 नाशिक सिन्नर शिवडे 358 बबन सोन ुशळेके 0.0900 करारनामा 12/26/2018 वाटप पूण
341 नाशिक सिन्नर शिवडे 409 ताराबाई कारभार  घगेु 0.2900 करारनामा 2/28/2019 वाटप पूण
342 नाशिक सिन्नर शिवडे 409 इंदबुाई शांताराम हारक 0.3800 करारनामा 3/6/2019 वाटप पूण
343 नाशिक सिन्नर शिवडे 359 आनंदा अजनु हारक, ल मण अजनु हारक 0.2000 करारनामा 4/6/2019 वाटप पूण
344 नाशिक सिन्नर शिवडे 360 रमशे काळ ूच हाणके 0.2400 करारनामा 3/6/2019 वाटप पूण
345 नाशिक सिन्नर शिवडे 361 राजाराम ल मण हारक, लताबाई भाऊसाहेब गाडे 0.0900 करारनामा 3/11/2019 वाटप पूण
346 नाशिक सिन्नर शिवडे 362 ल मण अजनु हारक 0.0900 करारनामा 4/6/2019 वाटप पूण
347 नाशिक सिन्नर शिवडे 363 भमाबाई कसन वाघ 0.0100 करारनामा 12/15/2018 वाटप पूण

348 नाशिक सिन्नर शिवडे 380
पु पा अ नल भस,े भाऊसाहेब गेण ुहारक, स यभामा गेण ुहारक, सु नता 
ाने वर आडके

0.2000 करारनामा 3/1/2019 वाटप पूण

349 नाशिक सिन्नर शिवडे 382
संजय ह रभाऊ हारक, रतन ह रभाऊ हारक, गगंुबाई ह रभाऊ हारक, सरेुखा 
योगेश वाजे, च ा भमराव कोटकर, पंडीत कारभार  हारक, राजाराम कारभार  

हारक, पुंजाबाई कारभार  हारक, 

0.2900 करारनामा 2/28/2019 वाटप पूण

350 नाशिक सिन्नर शिवडे 383 तकुाराम बाबरुाव हारक, अजंनाबाई सदुाम शळेके, भमाबाई सकुदेव शंदे 0.2000 करारनामा 6/17/2019 वाटप पूण
351 नाशिक सिन्नर शिवडे 405 सदुाम पांडुरंग हारक 0.3300 करारनामा 12/17/2018 वाटप पूण
352 नाशिक सिन्नर शिवडे 407 शांताराम पांडुरंग हारक, सदुाम पांडुरंग हारक 0.1900 करारनामा 12/27/2018 वाटप पूण
353 नाशिक सिन्नर शिवडे 408 भमाबाई कारभार  हारक 0.4400 करारनामा 2/22/2019 वाटप पूण
354 नाशिक सिन्नर शिवडे 413 भा कर के  वाघ, वलास के  वाघ, रमाकांत के  वाघ 1.4000 करारनामा 12/21/2018 वाटप पूण
355 नाशिक सिन्नर शिवडे 435 या र वं  शंदे, वाती नलेश गोडस,े राहुल तकुाराम हारक 0.8400 करारनामा 6/13/2019 वाटप पूण

356 नाशिक सिन्नर शिवडे 540

चं भान एकनाथ वाघ, मधकुर एकनाथ वाघ, िजजाबाई एकनाथ वाघ, वजय 

काश वाघ, उ वला राज  खाड,े ठकुबाई काश वाघ, सरेुश गो वदं वाघ, 

अशोक कसन वाघ, उ म संत ुवाघ, बाबरुाव कसन वाघ, पंडीत संत ूवाघ, 

रमशे रंगनाथ वाघ, कुमशे रंगनाथ वाघ, रामदास रंगनाथ वाघ

2.5700 करारनामा 1/14/2019 वाटप पूण

357 नाशिक सिन्नर शिवडे 184/क देवराम वाळ ुवाघ, कसन वाळ ुवाघ, यंबक वाळ ुवाघ, सु नल कसन वाघ 0.0200 करारनामा 11/27/2018 वाटप पूण
358 नाशिक सिन्नर शिवडे 184/ब देवराम वाळ ुवाघ, कसन वाळ ुवाघ, यंबक वाळ ुवाघ, सु नल कसन वाघ 0.0050 करारनामा 11/27/2018 वाटप पूण

359 नाशिक सिन्नर शिवडे 269/1
व ठल रामचं  हारक, कसन रामचं  हारक, ललाबाई रामचं  हारक, 

आ णा बाळकृ ण
0.0600 करारनामा 1/29/2019 वाटप पूण

360 नाशिक सिन्नर शिवडे 428/क नामदेव कसन शळेके 0.3100 करारनामा 6/11/2019 वाटप पूण
361 नाशिक सिन्नर शिवडे 434/1 ब ह  नारायण शळेके 0.3700 करारनामा 6/11/2019 वाटप पूण
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362 नाशिक सिन्नर शिवडे 543/अ/1
चधं ुल मण वाघ, कच  नवृ ी वाघ, भाऊसाहेब नवृ ी वाघ, चधं ुल मण 

वाघ
0.0500 करारनामा 11/27/2018 वाटप पूण

363 नाशिक सिन्नर शिवडे 544/1 कैलास शवाजी वाघ 0.2300 करारनामा 12/15/2018 वाटप पूण
364 नाशिक सिन्नर शिवडे 544/2 व ण ुकच  वाघ 0.5900 करारनामा 12/15/2018 वाटप पूण
365 नाशिक सिन्नर शिवडे 544/3 पै समंतीनी मा णकराव कोकाटे 0.5900 करारनामा 12/15/2018 वाटप पूण
366 नाशिक सिन्नर शिवडे 544/3 पै अबंादास कच  वाघ 0.3000 करारनामा 12/15/2018 वाटप पूण
367 नाशिक सिन्नर शिवडे 544/4 नामदेव कच  वाघ 0.8600 करारनामा 12/15/2018 वाटप पूण
368 नाशिक सिन्नर शिवडे 553/ब/2 सखाराम दगडु नरगुडे 0.3900 करारनामा 6/11/2019 वाटप पूण

369 नाशिक सिन्नर घोरवड 171

पांडुरंग रामा उंबरे, कारभार  रामा उंबरे, बाबरुाव रामा उंबरे, लहान ुगो वदं हसाळ, बाळु 

कच  उंबरे, पंढर नाथ कच  उंबरे, हौशाबाई कच  उंबरे, मथरुाबाई आनंदा सायळ, 

अनसुयाबाई कच  उंबरे, ल मीबाई वाळु हसाळ, शंकर वाळु हसाळ, जनाबाई वाळु 

हसाळ, सनुंदा वाळु हसाळ, आशा वाळु हसाळ, उषा वाळु हसाळ, नशा वाळु 

हसाळ, कसन तकुाराम करंवदे, िजजाबाई क डाजी करवंदे, पावताबाई नामदेव डगळे, 

समुनबाई शवाजी चौधर , वमलबाई आनंदा जाधव, मनाबाई एकनाथ हसाळ, 

नवृ ी तकुाराम हसाळ, कंुड लक तकुाराम हसाळ, सदुाम तकुाराम हसाळ, 

रखमाबाई तकुाराम हसाळ, सो याबाई दामोधर गवारे, सोमनाथ द ा य करवंदे, काळु 

ल मण हसाळ, वाळु ल मण हसाळ, चं भागा ल मण हसाळ, कसन महाद ु

हसाळ, का शनाथ महाद ु हसाळ, हराबाई रामचं  नाडकेर, रामनाथ तकुाराम करवंदे, 

तळुसाबाई यंबक हसाळ, बबाबाई फ कर हसाळ, बाळु शंकर हसाळ, सानाबाई 

शंकर हसाळ, आशाबाई शंकर हसाळ

4.1000 वाटप लं बत

370 नाशिक सिन्नर घोरवड 258
संजय शांताराम हारक,  चं भागा शांताराम हारक,  संजय शांताराम हारक,  

करण नवृ ी हारक,  मंदाबाई नवृ ी हारक,  चं भागाबाई शांताराम हारक
0.3500 करारनामा 11/15/2018 वाटप पूण

371 नाशिक सिन्नर घोरवड 259 करण नवृ ी हारक 1.3300 करारनामा 11/15/2018 वाटप पूण

372 नाशिक सिन्नर घोरवड 260
जनाबाई वठोबा गायधनी, ठकुबाई कसन पाटोळे, बाळ ुएकनाथ हारक, 

भागुबाई भमा तांब,े मराबाई पुंजा हगवणे, वठाबाई कच  एखंड,े सुंदराबाई 

मरुल धर शंदे
0.0500 करारनामा 1/5/2019 वाटप पूण

373 नाशिक सिन्नर घोरवड 261 मंदाबाई नवृ ी हारक,  दयाराम नवृ ी हारक 0.2600 करारनामा 11/15/2018 वाटप पूण
374 नाशिक सिन्नर घोरवड 262 मंदा कनी काश हारक, आशा संजय हारक 0.6300 करारनामा 11/15/2018 वाटप पूण
375 नाशिक सिन्नर घोरवड 264 अमोल सोपान हारक, लंकाबाई सोपान हारक, वाि मक सोपान हारक 0.1400 करारनामा 12/31/2018 वाटप पूण

376 नाशिक सिन्नर घोरवड 269
नवृ ी शांताराम हारक, काश शांताराम हारक, संजय शांताराम हारक, 

करण नवृ ी हारक, मंदाबाई नवतृी हारक, चं भागाबाई शांताराम हारक, 

अमोल सोपान हारक, लंकाबाई सोपान हारक, वाि मक सोपान हारक
1.3700 करारनामा 29/12/18

31/12/18 वाटप पूण

377 नाशिक सिन्नर घोरवड 270 बाळ ुएकनाथ हारक 0.7400 करारनामा 12/29/2018 वाटप पूण
378 नाशिक सिन्नर घोरवड 271 संजय शांताराम हारक,  बाजीराव शांताराम हारक 0.8200 करारनामा 11/15/2018 वाटप पूण

379 नाशिक सिन्नर घोरवड 276
गगंुबाई जग नाथ हारक,  मला उ म वाजे,  वण जग नाथ हारक,  चेतन 

जग नाथ हारक
0.7000 करारनामा 11/26/2018 वाटप पूण

380 नाशिक सिन्नर घोरवड 432 आ णा बाळकृ ण हारक 0.0700 करारनामा 1/1/2019 वाटप पूण
381 नाशिक सिन्नर घोरवड 432 व ठल रामचं  हारक,  कसन रामचं  हारक,  ललाबाई रामचं  हारक 0.0300 करारनामा 1/10/2019 वाटप पूण
382 नाशिक सिन्नर घोरवड 269 अमोल सोपान हारक, लंकाबाई सोपान हारक, वाि मक सोपान हारक 0.9500 करारनामा 12/29/2018 वाटप पूण

383 नाशिक सिन्नर घोरवड 269
नवृ ी शांताराम हारक, काश शांताराम हारक, संजय शांताराम हारक, 

करण नवृ ी हारक, मंदाबाई नवतृी हारक, चं भागाबाई शांताराम हारक
0.4200 करारनामा 12/31/2018 वाटप पूण

384 नाशिक सिन्नर घोरवड 277P
नंद ु ानदेव हारक, अबंादास ल मण हारक, उषा बाजीराव शंदे, कांता वसंत 

कोठुळे, द ा य ल मण हारक, दयाराम ल मण हारक, दनकर ल मण 

हारक, सभुाष ल मण हारक
0.9000 करारनामा 29/11/18

30/11/18 वाटप पूण

385 नाशिक सिन्नर पांढुर्ली 191

दनकर हर  पवार,सशुमा वा मीक नकम, व यलुता बाबरुाव जाधव, नवतृी हर  पवार,

वण व ठल पवार,मंगला गौतम भोळे,क वता गणपत साळवे,रेखा व ठल पवार,

अनसुया पंढर नाथ साळवे, िजजाबाई रामजी साळवे, गुलबाबाई व ण ुपवार, यमनुाबाई 

मनोहर सोनवणे, सा व बाई मध ुजाधव, बबन उमेश भोळे, गौतम उमेश भोळे, 

रा हबाई व ठल जाधव, समुनबाई भाऊराव बो हाड,े छाया रमेश जगताप, शांताबाई 

महाद ुसाळवे, ल मण सखाराम पवार, शलैा यादव रोकड,े वंदना मनोहर दवे, शशीकला 
वसंत नकम, वण अशोक पवार, सं गता स चन भंवर, शाम अशोक पवार, मंदा 
अशोक पवार, सभु ाबाई शंकर पवार, शंकर दाम ुपवार

0.0300 निवाडा 2/26/2019 वाटप लं बत

386 नाशिक सिन्नर पांढुर्ली 194 पंढर नाथ धमा ढोकणे 1.1800 निवाडा 2/26/2019 वाटप लं बत

387 नाशिक सिन्नर पांढुर्ली 200

ता हुबाई पोपट हरे, ल मण वठोबा ढोकणे, नानबुाई राजाराम मेढे, शांताराम सखाराम 

शळेके, काश सखाराम शळेके, मो तराम सखाराम शळेके, समुनबाई सखाराम शळेके, 

सु नल परशराम शळेके, वमल शरद घाटोळ, मंगल शामराव बो-हाड,े व ण ुकच  

ढोकणे, पांडुरंग कच  ढोकणे, ाने वर कच  ढोकणे,कमळाबाई धनाजी पोरजे,

कृ णाबाई ऊफ मनबुाई दशरथ शरसाठ,जग नाथ बापरुाव ढोकणे,दशरथ बापरुाव 

ढोकणे, नवृ ी बापरुाव ढोकणे,यशोदा भाकर कारे,भागीरथीबाई रामचं  ढोकणे,

नारायण रामचं  ढोकणे,शहाजी संपत रेवगड,ेसुंगधा भानदुास गत,ेहर  रामचं  ढोकणे

0.0500 निवाडा 2/26/2019 वाटप लं बत

388 नाशिक सिन्नर पांढुर्ली 202

वनायक पुंजा पवार, अशोक पुंजा पवार,  सभुाष पुंजा पवार, राज  दनकर पवार, 

वकास दनकर पवार, मंगला दनकर पवार, गोजराबाई पांडुरंग पवार, समुन राज ु

पगारे, बाळु पांडुरंग पवार, ाने वर पांडुरंग पवार, अ नल पांडुरंग पवार, शोभा वजय 

पवार, स चन वजय पवार, कशोर वजय पवार, अकाश वजय पवार, बबनबाई 

िजवराम पवार, शोभा खंडु कडलग, शतल बाळु डोळस, योती नवनाथ पवार, मोहन 

नवनाथ पवार, गौरव नवनाथ पवार

0.1800 निवाडा 2/26/2019 वाटप लं बत

389 नाशिक सिन्नर पांढुर्ली 208
ं जा हर  भालेराव, रामचं  कच  भालेराव, पनुा कच  भालेराव,  सकुाजी कच  

भालेराव, भगवंत कच  भालेराव, यशवंत कच  भालेराव, केशव कच  भालेराव, 

भामाबाई दादा पाटोळे, जयाबाई भम सगं भंडारे, 
0.0900 निवाडा 2/26/2019 वाटप लं बत

390 नाशिक सिन्नर पांढुर्ली 215

भाकर रावळा भालेराव, सं दप काश भालेराव, स चन काश भालेराव, कुसमु 

चतंामण भालेराव, बनबुाई अतं ुभालेराव, केशव अतं ुभालेराव, बाळु अतं ुभालेराव, 

मधकुर अतं ुभालेराव, दपक चतंामण भालेराव, र व ंरामचं  द दे, शलैा रामचं  द दे,  

संजय रामचं  द दे, शम ला रामचं  द दे, मला काश पंडीत

0.0300 निवाडा 2/26/2019 वाटप लं बत

391 नाशिक सिन्नर पांढुर्ली 216
नंदाबाई का शनाथ पवार, छाया शांताराम बव, बाळु म हार  भालेराव, संजय म हार  

भालेराव, ल मीबाई वामन भालेराव, वजय वामन भालेराव, वनोद वामन भालेराव, 

कशोर वामन भालेराव, सरेुखा वामन भालेराव
0.0100 निवाडा 2/26/2019 वाटप लं बत



000000

392 नाशिक सिन्नर पांढुर्ली 425

पोपट कारभार   कंुभार, द ा य कारभार  कंुभार, वठाबाई कारभार  कंुभार, वंसत 

नारायण केदार,  ल मण वठोबा ढोकणे, ता हुबाई पोपट हरे,  शांताराम सखाराम 

शळेके, काश सखाराम शळेके, मो तराम सखाराम शळेके, समुनबाई सखाराम शळेके, 

सु नल परशराम शळेके, वमल शरद घाटोळ, मंगल शामराव बो-हाड,े पांडुरंग कच  

ढोकणे, नवृ ी बापरुाव ढोकणे, जग नाथ बापरुाव ढोकणे, दशरथ बापरुाव ढोकणे, 

कमळाबाई धनाजी पोरजे, कृ णाबाई ऊफ मनबुाई दशरथ शरसाठ, यशोदा भाकर 

कारे, भागीरथीबाई रामचं  ढोकणे, नारायण रामचं  ढोकणे, शहाजी संपत रेवगड,े 

सुंगधा भानदुास गत,े हर  रामचं  ढोकणे

0.2800 निवाडा 2/26/2019 वाटप लं बत

393 नाशिक सिन्नर पांढुर्ली 201 पै बाळु हर  पवार 0.3350 निवाडा 2/26/2019 वाटप लं बत

394 नाशिक सिन्नर पांढुर्ली 235/क

उ म बाबरुाव केदार, नारायण बाबरुाव केदार, मराबाई सरेुश राऊत, हरा 
रमशे आबंकेर, ताराबाई  शंकर क तरेु, सं गता सु नल दवटे, ाने वर पोपट 

केदार, सोमनाथ पोपट केदार, मंगेश नारायण केदार, वसंत नारायण केदार, 

वंसत वामन वाजे

0.0300 निवाडा 2/26/2019 वाटप लं बत

395 नाशिक सिन्नर पांढुर्ली 192 राज  लहान ुकेदार, नवृ ी लहान ुकेदार 0.0200 करारनामा 3/6/2019 वाटप पूण

396 नाशिक सिन्नर पांढुर्ली 204
मनोहर देवराम पवार, शांताराम देवराम पवार, गऊबाई देवराम पवार, कमल म हार  

पवार, योगेश म हार  पवार, वकास म हार  पवार, रेखा अ नल जगताप, नंदा दयानंद 

भोळे, वंदा राज  भोळे, हेमंत भाकर पवार, राजेश भाकर पवार, जय ी मंगेश केदारे
0.0900 करारनामा 3/6/2019 वाटप पूण

397 नाशिक सिन्नर
सावतामाळीन

गर
115

राण ु भकाजी गत,े यंबक भकाजी गत,े माधव भकाजी गत,े सहाद ुखंडु गत,े 

सखाराम खंडु गत,े म हार  क डाजी माळी, मा ती हातारबा माळी, जय ी पांडुरंग 

गत,े खंडु भका माळी, वजय पांडुरंग गत,े सं दप पांडुरंग गत,े नतीन पांडुरंग गत,े 

अजंनाबाई पांडुरंग गत,े द  ुनामदेव गत,े दग ुनामदेव गत,े मना अ नल ताजणे, 

ाने वर नामदेव गत,े कुसमु का शनाथ शळेके, ल मण मरुल धर गते

0.0100 निवाडा 2/26/2019 वाटप लं बत

398 नाशिक सिन्नर आगासखिंड 138 पै

रंगनाथ नामदेव जाधव, मथरुा तळु शराम जाधव, रतन नामदेव जाधव, महेश 

तळु शराम जाधव, पजुा तळु शराम जाधव, अ.पा.क आई मथरुा जाधव, शारदा घमाजी 
जाधव, व ठल घमाजी जाधव, मथरुा बबन भोसले, गंगुबाई द  ुआरोटे, शंकर घमाजी 
जाधव, मंजळुाबाई घमाजी जाधव, तकुाराम महाद ुजाधव, नवृ ी पांडु जाधव, चं कांत 

रामदास जाधव, वण शंकर बरकले, 

0.0100 निवाडा 2/25/2019 वाटप लं बत

399 नाशिक सिन्नर आगासखिंड

107/1  
पैक ,  
107/2  
पैक

(१०७/१) व ण ुआनंदा आरोटे,भगवंता  आनंदा आरोटे,रतन  आनंदा आरोटे, ल मीबाई 

हर  आरोटे, सोमनाथ हर  आरोटे, कसन हर  आरोटे, शाम हर  आरोटे, रामदास रावजी 
आरोटे, सु धर शवराम आरोटे, मह  शवराम आरोटे, पजुा दल प आरोटे, नंद ु शवराम 

आरोटे, टना दल प आरोटे, (१०७/२) व ण ुआनंदा आरोटे,भगवंता  आनंदा आरोटे,

रतन  आनंदा आरोटे, ल मीबाई हर  आरोटे, सोमनाथ हर  आरोटे, कसन हर  आरोटे, 

शाम हर  आरोटे, रामदास रावजी आरोटे, 

0.3250 करारनामा 2/4/2019 वाटप पूण

400 नाशिक सिन्नर आगासखिंड 113 पै दाम ुभाग ुबरकले, नंद ुभाग ुबरकले, रावसाहेब भाग ुबरकले, खंडु भाग ुबरकले, संत ुदादा 
बरकले, हर  ध डु बरकले

0.2800 करारनामा 12/18/2018 वाटप पूण

401 नाशिक सिन्नर आगासखिंड 114/1 पै

हौसाबाई गणपत सोनवणे, नंद ुगणपत सोनवणे, सभुाष गणपत सोनवणे, बाळु गणपत 

सोनवणे, कमळाबाई कारभार  वा ं गसे, सहाद ुकंुड लक सोनवणे, ाने वर मोहन 

सोनवणे, सु याबाई तानाजी वा ं गसे, शांताबाई राजाराम जाधव, इंदबुाई वाळु वडजे, 

मराबाई मोहन सोनवणे, आशाबाई रमेश बो हाडे
0.1000 करारनामा

13/12/18
16/2/19
18/2/19

वाटप पूण

402 नाशिक सिन्नर आगासखिंड 127 पै बाळु नागु लहांगे, रामदास नागु लहांगे, अमतृा सगाजी पचड 0.3200 करारनामा 12/27/2018 वाटप पूण
403 नाशिक सिन्नर आगासखिंड 129 पै पांडुरंग सखुदेव बडकूळे, गो वदं सखुदेव बडकूळे 0.0650 करारनामा 11/20/2018 वाटप पूण

404 नाशिक सिन्नर आगासखिंड 147 पै

तानाजी नामदेव वाजे, राम नामदेव वाजे, पांडुरंग नामदेव वाजे, बाळासाहेब नामदेव 

वाजे, वलास नामदेव वाजे, मराबाई बाप ुध गड,े नंदा भा कर कटाळे, शलैा एकनाथ 

गल बले, वण द ा य वाजे,सं गता भा कर हगवणे, राहुल द ा य वाजे, दपक 

तानाजी वाजे, हेमा तानाजी वाजे

0.0400 करारनामा 5/27/2019 वाटप पूण

405 नाशिक सिन्नर बेलु 183
रखमाबाई उफ अनुसयाबाई नवृ ी तुपे, खंडु नवृ ी तुपे, पंडीत नवृ ी 
तुपे, सोमनाथ नवृ ी तुपे, क वता अशोक तुपे

0.1500 निवाडा 2/26/2019 वाटप लं बत

406 नाशिक सिन्नर बेलु 429

भमाबाई पांडुरग़ं मठुाळ,  मथुराबाई गेणू चारस, तुकाराम िजवराम 

तुपे, भमाजी िजवराम तुपे, ठमाबाई नामदेव तुपे, ध डयाबाई नामदेव 

तुपे, वठृठल दगडु देव गरे, शैला सरेुश दळवी, मंजुळा अ ण अनवट, 

स व ीबाई ल मण लोणे, सतंु ल मण लोणे, पांडुरगं सदंा शव लोणे, 

सजंय ल मण लोणे, यमनुा दशरथ भोर, शवाजी ल मण लोणे, 

शवाजी दगडु देव गरे

0.0300 निवाडा 2/26/2019 वाटप लं बत

407 नाशिक सिन्नर बेलु 199
कशोर माधवराव तुपे, कमल दप तुपे, शवानी दप तुपे व चेतन 

दप तुपे अपाक आई कमल दप तुपे
0.1200 करारनामा 3/6/2019 वाटप पूण

एकूण 125.7868

प  - 2

भूसंपादन मा हती 
महारा  समृ धी महामाग 

अन ु . िज हा तालकुा गाव 
गट / सव 

मांक 
शतेक याचे नाव 

भसूंपादन 

केलेले े  (हे.

आर)

भसूंपादन 

नवाडा/भसूंपा
दन 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 नाशिक इगतपुरी शे नत 132 पकै

बह  मोहन सकभोर 

बाजीराव माहन सकभोर
इंडीयन बँक शाखा पपंळगांव डुकरा
पपंळगांव डुकरा व.सो.

1.5750 भसुंपादन 11/12/2018 लं बत



000000

2 नाशिक इगतपुरी
पपंळगांव 

डुकरा
286 पकै

जयंतीलाल क हैयालाल लाहोट
पनुमचंद वा डलाल शहा
मतीमंद मलुां या पालकाची संघटना, मुंबई
अशोक मरुल धर भगत
शवाजी मरुल धर भगत
पपंळगांव डु. व.स.सो.

0.0250 करारनामा 11/27/2018 वाटप पणु

3 नाशिक इगतपुरी
पपंळगांव 

डुकरा
213 पकै

शंकरराव हस ुभगत
इंडीयन बँक पपंळगांव डु.

पपंळगांव डु. व.स.सो.
0.0200 करारनामा 11/5/2018 वाटप पणु

4 नाशिक इगतपुरी
पपंळगांव 

डुकरा
361

राम ुमरुल धर भगत
पपंळगांव डु. व.स.सो.
इंडीयन बँक पपंळगांव डु.

0.0210 करारनामा 10/23/2018 वाटप पणु

5 नाशिक इगतपुरी कवडदरा 90 पकै

देवराम बधुा र गटे
पांडु पनुाजी र गटे 

बळवंत सखाराम र गटे
गुणाजी शंकर र गटे
काळु शंकर र गटे
सोमा शंकर र गटे
फुलाबाई अशोक भाकरे
गंगुबाई शंकर र गटे

0.0400 भसुंपादन 11/12/2018 लं बत

6 नाशिक इगतपुरी कवडदरा 156 पणु पांडु सखाराम लहामटे 0.0901 भसुंपादन 11/12/2018 लं बत

7 नाशिक इगतपुरी भर वर खुद 508 पणु

शंकर रामचं  शदें  

इंदबुाई सताराम सोनवणे  

मनैाबाई बाजीराव झनकर  

राजबुाई द  ुकोरड े

आशाबाई राज  मसुळे  

भर वर ब.ु व.का.सो.

0.3300 भसुंपादन 11/12/2018 लं बत

8 नाशिक इगतपुरी भर वर खुद 477 ड प.ै

शांताराम ब ह  ध गड े

बाळुबाई छब ुझनकर 

राजबुाई अशोक बोराड े

कोडयाबाई गंगाराम ध गड े

अ णा सकुदेव घोरपड े

ीरंग कसन ध गड े

हराबाई शांतराम ध गड े

क डयाबाई बह  ध गड े

भर वर ब.ु व.का.सो.

0.1900 भसुंपादन 11/12/2018 लं बत

9 नाशिक इगतपुरी भर वर खुद 522

रोशन कंुड लक ध गड े

माधरु  कंुड लक ध गड े

कमळाबाई कंुड लक ध गड े

क डयाबाई गंगाराम ध गड े

काश शवाजी ध गड े

लहान ु शवाजी ध गड े

ाने वर शवाजी ध गड े

रखमी शवा ध गड े

भर वर ब.ु व.का.सो.

2.5500 भसुंपादन 11/12/2018 लं बत

10 नाशिक इगतपुरी भर वर खुद 527

भमाबाई वाळु करवंदे 

जगन गणपत गोणके 

पांडुरंग गणपत गोणके 

यमनुा शवाजी खाड े

मराबाई गणपत गोणके
जयवंताबाई नागु कंुदे 

चांगुणाबाई नागु गोणके 

गेण ुध डु सा त े

मंजळुाबाई पांडुरंग करवंदे 

भका ध डु सा त े

वठाबाई द  ुजाधव 

सखाराम ध डु सा त े

मरुल धर ध डु सा त े

वाळयाबाई गणपत जाधव 

ीरंग ल मण र गटे 

पंढर नाथ ल मण र गटे

0.0500 करारनामा 11/5/2018 वाटप पणु

11 नाशिक इगतपुरी भर वर खुद 528

शांताबाई दादा माळी 
चं भागाबाई ल मण जाधव 

यमनुाबाई राजराम माळी 
भमाबाई शवाजी पपंळे 

अलकाबाई सरेुश बड 

ल लता वजय म ढे 

गंगुबाई बाळु कोकाटे 

व वनाथ राजाराम माळी 
सशुाबाई दग ुवाघ 

सोमनाथ राजाराम माळी 
नंदाबाई भरत बड

0.0050 भसुंपादन 11/12/2018 लं बत

12 नाशिक इगतपुरी भर वर खुद 546 पै

र वं  अबंादास पुंड े

राज  अबंादास पुंड े

मंदा कनी अबंादास पुंड े

रामचं  जय सगं पुंड े

एकनाथ जय सगं पुंड े

नामदेव जय सगं पुंड े

वसंत मरुल धर पुंड े

0.0800 करारनामा 11/17/2018 वाटप पणु



000000

13 नाशिक इगतपुरी भर वर खुद 620 प.ै

नाना वाळु बांड े

तकुाराम वाळु बांड े

यशोदाबाई सखाराम ग दके 

समुनबाई तकुाराम हसळे 

ताराबाई अशोक सोनवणे 

जगन भमा बांड े

नंदाबाई बाप भमा बांड े

हौसाबाई के  सा त े

0.1400 करारनामा 11/20/2018 वाटप पणु

14 नाशिक इगतपुरी भर वर खुद 618 प.ै

पावताबाई काळु बांड े

राजाराम पंढर  बांड े

नवृ ी पंढर  बांड े

भगवंता पंढर  बांड े

कलाबाई गो वदं र गटे 

गताबाई हर  गंभीरे 

ताईबाई नवनाथ 

माया पंढर  बांड े

स यभामा पंढर  बांड े

बाजीराम कसन बांड े

बाल  कसन बांड े

सोमा महाद ुबांड े

एकनाथ महाद ुबांड े

नामदेव महाद ुबांड े

स यभामाबाई नंद ुडगळे 

भर वर व.का.स.सो

0.0250 करारनामा 12/10/2018 वाटप पणु

15 नाशिक इगतपुरी भर वर खुद 624  शांताबाई लहु गोड,े वसंत वठोबा बांड,े शंकर वठोबा बांड ेहर  वठोबा बांड,ेबाळु वठोबा 
बांड,े,भर वर ब.ु व.का.स.सो., देना बँक शाखा धामणगांव 

0.0434 करारनामा 12/31/2018 वाटप पणु

16 नाशिक इगतपुरी भर वर खुद 624

कैलास भागा बांड,े सो याबाई भागा बांड,े  चं कला भागा बांड,े  अजय गणपत बांड,े  अ.

पा.क. आई 

शंकुतला गणपत बांड,े  समाधान गणपत बांड,े  शंकुतला गणपत बांड े

भर वर ब.ु व.का.स.सो., देना बँक शाखा धामणगांव 

0.1960 करारनामा 12/31/2018 वाटप पणु

17 नाशिक इगतपुरी भर वर खुद 626 प.ै

शांताबाई दादा माळी 
चं भागाबाई ल मण जाधव 

यमनुाबाई राजराम माळी 
भमाबाई शवाजी पपंळे 

अलकाबाई सरेुश बड 

ल लता वजय म ढे 

गंगुबाई बाळु कोकाटे 

व वनाथ राजाराम माळी 
सशुाबाई दग ुवाघ 

सोमनाथ राजाराम माळी
नंदाबाई भरत बड

0.7500 भसुंपादन 11/12/2018 लं बत

18 नाशिक इगतपुरी भर वर खुद 627 प.ै

हर  काळु बांड े

पावताबाई चंदर बांड े

पांडुरंग चंदर बांड े 

मु ताबाई चंदर बांड े

सखबुाई काळु बांड े

चं भागा गंगाराम र गटे 

ताराबाई तकुाराम मेदगे 

शवेंताबाई चंदर बनकर 

मनोहर देवराम बांडे
ध डयाबाई देवराम बांड े

सा व ीबाई जनादन चमटे 

वठाबाई चंदर बांड े

0.2000 भसुंपादन 11/12/2018 लं बत

19 नाशिक इगतपुरी भर वर खुद 628 मंगेश नवृ ी मलखे 0.1500 करारनामा 10/25/2018 वाटप पणु

20 नाशिक इगतपुरी भर वर खुद 822

ममता आनंदा केकरे 

मंगल आबा लहामटे 

आशा रमेश भोईर 

उषा बाळु डमाळे 

सु नता राज ु नगळे 

स वता गो वदं नगळे 

ई वर व ठल बांड े

संतोष व ठल बांड े

अ नता व ठल बांड े

सरला व ठल बांड े

गणेश व ठल बांड े

सु मत सरेुश बडकुळे

0.0200 भसुंपादन 11/12/2018 लं बत

21 नाशिक इगतपुरी भर वर खुद 819

शांताबाई दादा माळी 
ममताबाई आनंदा केकरे 

राधी म. सकुदेव बड 

पावताबाई म. दगडु बड 

काशीबाई रामदास गांगुड 

चं भागाबाई ल मण जाधव 

यमनुाबाई राजराम माळी 
भमाबाई शवाजी पपंळे 

अलकाबाई सरेुश बड 

ल लता वजय म ढे 

गंगुबाई बाळु कोकाटे 

व वनाथ राजराम माळी 
सशुाबाई दग ुवाघ 

सोमनाथ राजराम माळी 
नंदाबाई भरत बड 

0.0500 भसुंपादन 11/12/2018 लं बत



000000

22 नाशिक इगतपुरी भर वर खुद 821

शांताबाई दादा माळी 
चं भागाबाई ल मण जाधव 

यमनुाबाई राजराम माळी 
भमाबाई शवाजी पपंळे 

अलकाबाई सरेुश बड 

ल लता वजय म ढे 

गंगुबाई बाळु कोकाटे
व वनाथ राजाराम माळी 
सशुाबाई दग ुवाघ
सोमनाथ राजराम माळी 
नंदाबाई भारत बड

0.0050 भसुंपादन 11/12/2018 लं बत

23 नाशिक इगतपुरी भर वर खुद 684 प.ै

स बाई पुंजा टोच े

सकुदेव पुंजा टोच े

वामन पुंजा टोच े

मु ताबाई उ हास कोकणे 

जय ी वसंत भोर 

भर वर व.का.स.सोसा.

0.1850 भसुंपादन 4/23/2019 लं बत

24 नाशिक इगतपुरी धामणगांव 403 पै

सरेुश देवराम गाढवे 

संजय देवराम गाढवे 

गजाबाई कैलास पांढरे 

इंदबुाई महाद ुझनकर 

चं भागा मरुल धर शदें 

नशा जगद श कागदे 

बजलाबाई सावळीराम गाढवे 

भमाबाई भका काळे 

रंभाबाई ल मण भोसले 

लहानबुाई ल मण शगंोटे 

लना ब ह  जुंदरे 

व ाम सावळीराम गाढवे 

0.1010 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

25 नाशिक इगतपुरी धामणगांव 343 पै

संत ुदादा गाढवे 

पावती म. पंढर नाथ शदें 

रमेश रावजी ऊफ रामजी गाढवे
सरेुश रावजी ऊफ रामजी गाढवे 

महेश रावजी ऊफ रामजी गाढवे 

कमल रावजी ऊफ रामजी गाढवे 

महेश कैलास गाढवे 

पाल  संजय थेटे 

द ा कैलास गाढवे 

नवास कैलास गाढवे 

संतोष व वास गाढवे 

सरला वलास बोराड े

मना मधकुर जाधव 

समुन तानाजी सहाणे 

ऊषा कैलास गाढवे 

नंदा रामदास तगुांर 

जनाबाई राम कसन पडवळ 

वजय राणजुी गाढवे 

सधुाकर राणजुी गाढवे 

रामदास राणजुी गाढवे 

मु ताबाई व वास गाढवे 

सा व ाबाई राणजुी गाढवे 

ल मण भकाजी कडभाने 

कसन शवराम शदें 

गो वदं द ा य तुंगार 

नानासाहेब कसन टावरे  

शांताराम कसन टावरे 

0.3275 करारनामा 1/5/2019 वाटप पणु

26 नाशिक इगतपुरी धामणगांव 74 पै

क पना श शकांत जाधव 

सं या वजय खालकर 

हराबाई बाबरुाव गाढवे
संतोष अर वदं गाढवे (पाट ल) 

पुंजा महेश कासार 

स चन अर वदं गाढवे  (पाट ल) 

दपक अर वदं गाढवे (पाट ल) 

तुजूा बाबाजी गोळे 

मंदा अर वदं गाढवे (पाट ल) 

अ णा अर वदं गाढवे (पाट ल) 

0.1660 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

27 नाशिक इगतपुरी धामणगांव 798पै मरुल धर बबन टोच े 0.3637 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

28 नाशिक इगतपुरी गंभीरवाडी 262
हरामण ध डु नवाळे
देना बॅक शाखा धामणगांव 

0.0500 करारनामा 11/22/2018 वाटप पणु

29 नाशिक इगतपुरी गंभीरवाडी
236/अ 

प.ै

यमनुाबाई व ण ुसाबळे 

जग नाथ ध डु सा त े

कसन ध डु सा त े

राजबुाई लालमन घोड े

0.0200 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

30 नाशिक इगतपुरी गंभीरवाडी 164 प.ै

कसन लहान ुडगळे 

के  लहान ुडगळे 

िजजाबाई आ पा चौरे 

धामणगांव आ दवासी सहकार  सो.

0.0166 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

31 नाशिक इगतपुरी गंभिरवाडी

गट नं. 
235/2/1 
मधील
लॉट नं. 

88

पल  कशोर हरे 0.0005 करारनामा 11/20/2018 वाटप पणु



000000

32 नाशिक इगतपुरी गंभिरवाडी

गट नं. 
235/2/1 
मधील
लॉट नं. 

89

सोनाल  धनंजय हरे 0.0107 करारनामा 11/20/2018 वाटप पणु

33 नाशिक इगतपुरी गंभिरवाडी

गट नं. 
235/2/1 
मधील
लॉट नं. 

90

सधुाकर पोपट वाघचौरे 0.0169 करारनामा 11/20/2018 वाटप पणु

34 नाशिक इगतपुरी गंभिरवाडी

गट नं. 
235/2/1 
मधील
लॉट नं. 

91

महेश सरेुश कुलकण  

सु नता सरेुश कुलकण
0.0159 करारनामा 11/20/2018 वाटप पणु

35 नाशिक इगतपुरी गंभिरवाडी

गट नं. 
235/2/1 
मधील
लॉट नं. 

92

दल प भाकर नकम 

भालचं  भा कर नकंुभ
0.0159 करारनामा 11/20/2018 वाटप पणु

36 नाशिक इगतपुरी गंभिरवाडी

गट नं. 
235/2/1 
मधील
लॉट नं. 

93

दल प भाकर नकम 

भालचं  भा कर नकंुभ
0.0159 करारनामा 11/20/2018 वाटप पणु

37 नाशिक इगतपुरी गंभिरवाडी

गट नं. 
235/2/1 
मधील
लॉट नं. 

94

रेखा ब वान च वत 0.0159 करारनामा 11/20/2018 वाटप पणु

38 नाशिक इगतपुरी गंभिरवाडी

गट नं. 
235/2/1 
मधील
लॉट नं. 

95

सधुाकर पोपट वाघचौरे 0.0120 करारनामा 11/20/2018 वाटप पणु

39 नाशिक इगतपुरी गंभिरवाडी

गट नं. 
235/2/1 
मधील
लॉट नं. 

96

पंकज जग नाथ वालझाडे 0.0026 करारनामा 11/20/2018 वाटप पणु

40 नाशिक इगतपुरी गंभिरवाडी

गट नं. 
235/2/1 
मधील
लॉट नं. 
107

सधुाकर पोपट वाघचौरे 0.0410 करारनामा 11/20/2018 वाटप पणु

41 नाशिक इगतपुरी
बेलगांव त-

हाळे
610 प.ै

भाऊ रावजी आ हाड ,सुंदराबाई मद गोपाळा आ हाड ,वाळु ल मण पाट ल ,शंकर नाथ, 

रामा सजना ,ल मण सजना, का शनाथ शंकर आ हाड, नामदेव हर  आ हाड ,

भाऊसाहेब नवृ ी आ हाड ,गणेश नवृ ी आ हाड ,वामण नवृ ी आ हाड, अलका पुंजा 
वाघ, जानक  कैलास घगेु ,आमतृा दाम ुआ हाड ,राधा कसन दाम ुआ हाड , चतंामण 

दाम ुआ हाड ,एकनाथ हर  आ हाड ,भीमाबाई खंडु सानप ,िजजाबाई पांडुरंग आ हाड ,

बंक पांडुरंग आ हाड ,हौसाबाई शांतराम काकड, शवाजी कच  आ हाड 

0.1300 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

42 नाशिक इगतपुरी
बेलगांव त-

हाळे
524 प.ै

स◌ु◌ंधबुाई मरुल धर बरैागी , ी.मा ती देव व हवाटदार, मरुल धर मुंकूददास बरैागी,  
रामे वर मुंकूददास बरैागी, घन याम मुंकूददास बरैागी,राज   मुंकूददास बरैागी,
नमदाबाई  मुंकूददास बरैागी,इंदबुाई ानदास बरैागी,बोजा - सहकार  सो. इकरारा, घोट  

ब.ु तारण डॉ. हेगडवेार ा. ब.शतेी.स.म., बेलगांव त-हाळे व.का.सो

0.1700 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

43 नाशिक इगतपुरी
बेलगांव त-

हाळे
520 प.ै

हराबाई व ठल बाबळे,समुन यंबक िजजा यंबक अपाक, सं गताबाई व ठल बधुा 
बाई, बधुाबाई व ठल तातळे, वाळु सखाराम तातळे, सखबुाई सखाराम ताताळे,  उमेश 

अश◌ेाक तातळे,  वशैाल  अशोक तातळे, शरद सकुाराम तातळे, बालकृ ण तकुाराम 

तातळे, चं भागाबाई पंढर नाथ जाखेरे, लहानबुाई संपत कंुदे, फशाबाई सखाराम तातळे, 

सोनाबाई दगडु तातळे, राजाराम दगडु तातळे, रामदास दगडु तातळे, शांताबाई बधुा 
जाखेरे, मराबाई व ठल कंुदे, पावताबाई तकुाराम तातळे ,जासुंदाबाई व ठल तातळे,  

पाल  अशोक तातळे, सषुनाबाई अशोक तातळे, काश तकुाराम तातळे

0.1000 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

44 नाशिक इगतपुरी
बेलगांव त-

हाळे
513 प.ै

लहान ुशंकर भोसले,  वणकुमार राम कसन भोसले, धामणी व.का.सो. सहकार  सो. 
इकरार

0.6100 भसुंपादन 11/26/2018 वाटप पणु

45 नाशिक इगतपुरी
बेलगांव त-

हाळे
526 प.ै

वसंत व ठल उगले,  यशवंत शंकर सांगळे,  वाळु शंकर सांगळे,  पांडुरंग शंकर सांगळे,  

सताबाई खंडरेाव आ हाड,  सु नता बाळकृ ण आ हाड, अबंादास व ठल उगले, 

छबाबाई ावण लहाने,  मंदाबाई नामदेव सांगळे,  जनादन नामदेव सांगळे,  द लप 

नामदेव सांगळे, शरद नामदेव सांगळे,  र ना अ ण काकड, बेलगांव त-हाळे व सहकार  

सो., ी गजानन जल सचंन सह., सं था मया दत बेलगांव त-हाळे

0.0800 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

46 नाशिक इगतपुरी
बेलगांव त-

हाळे
533 प.ै

अनसुया भगवंत गवार , यमनुाबाई अजनु चौरे,  खंडु शंकर तातळे,  शांताबाई कारभार  

कोरड,े  मोहन काळु गोणके,  नंद ुकाळु गोणके, रामदास तकुाराम बडकोळी, सखाराम 

तकुाराम बडकोळी, राजाराम तकुाराम बडकोळी, भोराबाई नवल सा त े

0.4500 करारनामा 11/22/2018 वाटप पणु

47 नाशिक इगतपुरी
बेलगांव त-

हाळे
400 प.ै

नंद ु व ठल तातळे,  र वं  व ठल तातळे, ललाबाई बाप व ठल तातळे, मलाबाई 

बाप व ठल तातळे,  लताबाई गणपत घारे, द  ुकाळु तातळे, हराबाई संजय गोड,े  

वजया काळु तातळे,  वमल जालंदर गरंगे,  पोपट बाळु साबळे,  कैलास बाळु साबळे, 

बोजा सहकार  सो. इकरार, गजानन उपसा जल सचंन सहकार  

0.2150 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

48 नाशिक इगतपुरी
बेलगांव त-

हाळे
393

आनंद  मद गो वदंा तातळे,  यंबक बारकु बांगर
बेलगांव त-हाळे व.का.स.सो

0.1730 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

49 नाशिक इगतपुरी
बेलगांव त-

हाळे
351 प.ै

नामदेव हनमुंता तातळे, भवानी हनमुंता तातळे, यंबक हनमुंता तातळे,  यशवंत पनुा 
तातळे, अमतृा पनुा तातळे, का शनाथ पनुा तातळे, तकुाराम मरुल धर तातळे, ाने वर 

मरुल धर तातळे, नवृ ी मरुल धर तातळे, छगन मरुल धर तातळे,  इंदबुाई बाळु जाखरे,  

दगडु तळुशीराम तातळे

0.0150 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत



000000

50 नाशिक इगतपुरी
बेलगांव त-

हाळे
349 प.ै

छाया अ ण संगमनेरे, कमल तानाजी राव, व ण ुएकनाथ वा ं गुसे,  अलका केशव 

संगमनेरकर, सु नता भरत ठोल ,  रामनाथ दाम ुवा ं गुसे,  शंकुतला संत ुवाळके, रमेश 

सखाराम वा ं गुसे,  सरेुश सखाराम वा ं गुसे,  कांतीलाल सखाराम वा ं गुसे, मला 
पांडुरंग कांडकेर,  संगीता बाळासाहेब काटे, कैलास ग वद ढोल ,  भा कर गो वदं ढोल ,  

भाऊसाहेब ग वद ढोल ,  भरत गो वदं ढोल , भगवान पोपट वा ं गसे,  नर कुमार 

रतनलाल पारख, मह कुमार रतनलाल पारख, भावती वजयकुमार सरुाणा,
दल पकुमार रतनलाल पारख, िजवन कवर ऊफ कांताबाई रतनलाल पारख

0.6500 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

51 नाशिक इगतपुरी
बेलगांव त-

हाळे
621 प.ै

खंडरेाव कारभार  आ हाड
क डाजी महाद ुआ हाड
तळुसाबाई अजनु काकड 

पुंजाबाई वाळु मानकर 

सनुील पंडीत वाघ
सोमनाथ पंडीत वाघ 

मनीषा चधंभाऊ भाबड 

0.325 करारनामा 3/25/2019 वाटप पणु

52 नाशिक इगतपुरी
बेलगांव त-

हाळे
620 प.ै रेशमा भ ला 0.765 करारनामा 1/8/2019 वाटप पणु

53 नाशिक इगतपुरी धामणी 375 पै
कच  वठोबा भोसले 

बोजा सहकार  सो. इकरार
देना बँक शाखा धामणगांव 

0.5000 भसुंपादन वाटप पणु

54 नाशिक इगतपुरी धामणी 360 पै

राधा कसन हर  भोसले 

गोरख हर  भोसले 

बोजा महसलु माणप  

बोजा सहकार  सो. इकरार
धनराज तकतमल 

हर  नथ ुभोसले 

0.5600 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

55 नाशिक इगतपुरी धामणी 54 पै

मरुल धर भक भोसले 

ल लबाई ध डीराम भोर 

भका भवा भोसले 

रामदास भका भोसले 

ल लाबाई नवृ ी सहाणे 

ल लाबाई ध डीराम भोर 

भका भवा भोसले 

वसंत भका भोसले 

आयडीबीआय बँक शाखा एम जी. रोड ना शक 

0.0045 करारनामा 1/3/2019 वाटप पणु

56 नाशिक इगतपुरी धामणी 62

दगडु हनमुंता भोसले 

जनी बाप हनमुंता भोसले 

तळुसाबाई म. हनमुंता भोसले 

बोजा सहकार  सो. इकरार
धामणी व.का.से.स. 

0.0011 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

57 नाशिक इगतपुरी
पपंळगांव 

मोर
412 प.ै

देवराम भका काळे
रामभाऊ भका काळे 

0.0100 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

58 नाशिक इगतपुरी
पपंळगांव 

मोर
427 प.ै

स तश माधव रसागर 

वमल माधव रसागर 

कमलाकर माधव रसागर 

संजय माधव रसागर 

अ नता स तश सोनवणे 

सु नल वसंत रसागर 

शांता वसंत रसागर 

नेहा अशोक गतफणे 

रामदास पुंजा रसागर 

प.मोर. आ द. व.का.स.सो

2.5000 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

59 नाशिक इगतपुरी
पपंळगांव 

मोर
434 प.ै

सावा..
महाद ु..

अमतृा बाप राण ुगांगड 

सताराम भवा गांगड 

खंडु भवा गांगड 

बबाबाई देवराम आ गवले 

पांडुरंग चाप ुगांगड 

0.2200 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

60 नाशिक इगतपुरी
पपंळगांव 

मोर
432 प.ै

मराबाई नंद ुगोडसे ,सजाबाई अ ण जाधव, वठाबाई गजीराम काळे, हराबाई तानाजी 
सामोटे ,लंकाबाई भाऊराव काळे , दा भाऊराव काळे ,अ.पा.क.  आई लंकाबाई ,योगीता 
भाऊराव काळे अ.पा.क. आई लंकाबाई, नमला भाऊराव काळे, अ.पा.क. आई लंकाबाई, 

अि वनी भाऊराव काळे, अ.पा.क आई लंकाबाई ,भाऊसाहेब छब ुच हाण ,आरती 
भाऊसाहेब च हाण ,सहकार सो. इकरार,ना शक िज हा म यवती बँक, प.मोर. आ द.

व.का.स.सो, प. मोर व.का.से.सह.सो.ध डु महाद ुकंुदे (स.सा.कुळ) 

ह तांतरणास बंद  

0.5800 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

61 नाशिक इगतपुरी
पपंळगांव 

मोर
433 प.ै

छगण अकुंश धांड े,का शनाथ अकुंश धांड,े ,वाळु अकुंश धांड े,तळुसाबाई अकुंश धांड े,

कृ णा लहु धांड,े ,यमनुा बाप लहु धांड े,भीमाबाई लहु धांड े,यशोदा म. का शनाथ ढवळे, 

शांताराम का शनाथ ढवळे ,नामदेव का शनाथ ढवळे, सु नता म हार  पेढेकर 

को. े . सो. प.मोर 

प.मोर. व.का.स.सो

1.0300 भसुंपादन 11/26/2018 वाटप पणु

62 नाशिक इगतपुरी
पपंळगांव 

मोर
61/1 प.ै

भगवंत वाळु डगळे ,तानाजी वाळु डगळे, सताबाई वाळु डगळे वर ल तघांनसाठ  अपाक 

आई पावताबाई ,पावताबाई वाळु डगळे, गणपत काश डगळे ,जा लदंर ल मण डगळे ,

रो हणी रमेश पोरे, म चं  काश डगळे ,क वता संतोष काठे , करण ल मण डगळे, 

मंदाबाई काश डगळे ,इंदबुाई ल मण डगळे ,चं भागा पांडुरंग डगळे, कैलास दशरथ 

डगळे , ाने वर दशरथ डगळे , शवजी दशरथ डगळे, ल मीबाई दशरथ डगळे,गोपीनाथ 

यशवंत मदगे ,सरेुश यशवंत मदगे, मनबुाई अशोक भोईर, सखबुाई गणेश ध गड े,

ल लबाई यवुराज पोरे ,मनीराम ध डु मदगे ,अशोक ध डु मदगे ,नामदेव ध डु मदगे ,

हराबाई काळु भांगे,चं भागा यशवंत  मदगे ,स बाई का हु ला हरे ,द ा  नामदवे 

बडकोळी, अपाक आई सनुंदा, रो हदास नामदवे बडकोळी 
अपाक आई सनुंदा, सु नता बाळु आवार ,सवुणा कुड लकं र गटे ,शोबाबाई शवाजी 
लाडके ,सनुंदा नामदेव  बडकोळी, पजुीराम तकुाराम बडकोळी,ग वद तकुराम बडकोळी,
मोतीराम तकुराम बडकोळी,गणेश रामदास डगळे,शशीकांत रामदास डगळे,स वता 
रामदास डगळे,अजंना रामदास डगळे, पपंळगांव मोर  व.सो.

0.0200 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत



000000

63 नाशिक इगतपुरी
पपंळगांव 

मोर
61/2 प.ै

भगवंत वाळु डगळे ,तानाजी वाळु डगळे , सताबाई वाळु डगळे वर ल तघांनसाठ  अपाक 

आई पावताबाई ,पावताबाई वाळु डगळे ,गणपत काश डगळे ,जा लदंर ल मण डगळे, 

रो हणी रमेश पोरे ,म चं  काश डगळे ,क वता संतोष काठे , करण ल मण डगळे, 

मंदाबाई काश डगळे ,इंदबुाई ल मण डगळे, चं भागा पांडुरंग डगळे ,कैलास दशरथ 

डगळे, ाने वर दशरथ डगळे , शवजी दशरथ डगळे, ल मीबाई दशरथ डगळे,गोपीनाथ 

यश3वंत मदगे, सरेुश यशवंत मदगे ,मनबुाई अशोक भोईर, सखबुाई गणेश ध गड े,

ल लबाई यवुराज पोरे, मनीराम ध डु मदगे ,अशोक ध डु मदगे ,नामदेव ध डु मदगे ,

हराबाई काळु भांगे,चं भागा यशवंत  मदगे ,स बाई का हु ला हरे, द ा  नामदवे 

बडकोळी अपाक आई सनुंदा, सु नता बाळु आवार ,सवुणा कुड लकं र गटे, शोबाबाई 

शवाजी लाडके ,सनुंदा नामदेव  बडकोळी, पजुीराम तकुाराम बडकोळी,ग वद तकुराम 

बडकोळी

0.4200 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

64 नाशिक इगतपुरी उभाडे
139  
पकै

आनंद क डाजी कोरड े

बकुबाई तळु शराम बोराड े

मंगल र वं  यादव 

सरेुखा करण चौधर  

योगेश रावजी आबेंकर 

कमल अबंादास बडवे 

स यभामा रावजी आबेंकर 

वमल पोपट डोके 

उ म लहान ु शदें 

जनाबाई देवचं  रसागर 

0.0220 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

65 नाशिक इगतपुरी देवळे
467  
पकै

स व ीबाई देवराम गतीर 

गंगुबाई का शनाथ कडु 

बकुबाई एकनाथ आडोळे 

भागीरथ गंगाराम च हाण 

महाद ुगंगाराम च हाण 

आनंदा गंगाराम च हाण 

शांताबाई दुंदा गोइकणे 

सकुबाई तकुाराम गतीर 

राधाबाई गो वदं आडोळे

0.0300 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

66 नाशिक इगतपुरी देवळे
 458 
पकै

ठकुबाई म मरुल धर 

राण ुतकुाराम केणे 

कुड लक नामदेव केणे 

शांताबाई म नामदेव केणे 

भागुबाई व वनाथ भटाटे 

अजंनाबाई म चधं ुआडोळे 

गोदाबाई म गणपंत आडोळे 

मथरुा शांताराम च हाण 

योगेश धनराज केणे 

सलुोचना धनराज केणे 

मनैाबाई जनादन हसणे 

समुनबाई चंदर जोशी 
ललाबाई व ठल दालभगत 

छबाजी बारकु तोकड े

राण ुबारकु तोकड े

बाबलुाल बारकु तोकड े

0.0050 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

67 नाशिक इगतपुरी देवळे
 473 
पकै

गोपीनाथ तकुाराम तोकड े  पंढर नाथ तकुाराम तोकड े  जनाबाई आना भटाटे    

सुंगताबाई का शनाथ लहाने    बेबीबाई बंडु गतीर   सा व ाबाई सरेुश हसणे   सोमनाथ 

नामदेव लहाने    ढवळाबाई नामदेव लहाने 

0.2500 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

68 नाशिक इगतपुरी देवळे
 440/2 
पकै

सरला बाप ावण दालभगत 

अ.पा.क. भाऊ संजय 

कृ णाबाई म. ावण दालभगत
खंडु ावण दालभगत अ.पा.क
भाऊ संजय 

गणपत दुंदा दालभगत 

संजय ावण दालभगत 

शलैा पांडुरंग दालभगत 

सु म ा बाप ावण दालभगत 

अ.पा.क भाऊ संजय 

लहानबुाई दुंदा दालभगत 

शांताबाई पांडुरंग दालभगत 

बाळु पांडुरंग दालभगत 

कमळाबाई पांडरंग दालभगत 

रंजना शवनाथ शरेे 

नंदाबाई बाळु भागड े

खंबाळे आद  सो. तारण 

देवळे आद . व. सो.

0.1475 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

69 नाशिक इगतपुरी देवळे
 329 
पकै

भागा ल मण तोकड े

ाने वर काळु तोकड े

यमनुाबाई काळु तोकड े

बेबीताई अशोक च हाण  

रामदास काळु तोकड े

सीतराम काळु तोकड े

देवळा आद . व.का. सो.

0.6000 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

70 नाशिक इगतपुरी देवळे
 297 
पकै

द ा य नामदेव तोकड े

बेबीबाई सरेुश भागड े

पांडुरंग नामदेव तोकड े

अशोक नामदेव तोकड े

शकंुतला पुंड लक लायरे 

छबाबाई नामदेव तोकड े

लहु नामदेव तोकड े

सताबाई अकुंश तोकड े

सं गता गजानन भागड े

दगडु भाऊ 

0.0200 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत



000000

71 नाशिक इगतपुरी देवळे
  

327पकै

नथ ुबाळु तोकड ेअ.पा.क भागुबाई, भागुबाई म. बाळु दगडु बाळु तोकड,ेसावळीराम बाळु 

तोकड,े शांतबाई म.बाळु तोकड,े बकुबाई म. संत ुआडोळे,िजजाबाई म. व ण ुदालभगत ,

अजंनाबाई ह रशचं  तपेु, मनैाबाई ल लत लंगड े,जनाबाई नामदेव धारे, ग नाथ पांडु 

तोकड,े एकनाथ पांडु तोकड,े ाने वर पांडु तोकड,े राह बाई पांडु तोकड,े आनंदाबाई शंकर 

कडु , व ण ु कसन दालभगत, गो वदं कसन दालभगत, शलैाबाई तकुाराम भगत,

भाकर ध डु माळी ,चांगुनाबाई बाळकृ ण जोशी ,फशाबाई व नाथ हसणे,गोदाबाई 

ब सी हसणे ,संजय ध डु माळी ,हर चं  सहाद ुकडु, मराबाई रामदास दभुाष,े शारदा 
अशोक लहाने, रामदचं  सहाद ुकडु, वजय धोडु माळी,गु नाथ धोडु माळी , शवशंकर 

बाबरुाव आडाळे,भाऊ सहाद ुकडु ,वेणबुाई जग नाथ शगें◌ाळे,

शांताबाई हर चं  लहाने

0.1510 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

72 नाशिक इगतपुरी देवळे
 326 
पकै

राधाबाई गो वदं आडोळे ,शांताबाई दुंदा गोइकणे ,बकुबाई एकनाथ आडोळे,  भागाजी 
गंगाराम च हाण,  महाद ुगंगाराम च हाण,  सकुबाई तकुाराम गतीर 

,स व ीबाई देवराम गतीर ,आनंदा गंगाराम च हाण ,गंगुबाई काशीनाथ कडु
खंबाळे आ द व.का.स.सो.

0.0400 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

73 नाशिक इगतपुरी देवळे
 326 
पकै

वाळु भाऊ तोकड,े नथ ुवाळु तोकड ेअ.पा.क.आई भागुबाई म. वाळु ,पांडु वाळु तोकड ेअ.

पा.क. आई भागुबाई म. वाळु ,शांताबाई गोइकणे, बकुबाई संत ुआडोळे ,आनंदाबाई शंकर 

कडु , व ण ु कसन दालभगत, गो वदं कसन दालभगत, शलैाबाई तकुाराम भगत, 

भाकर ध डु माळी ,चांगुनाबाई बाळकृ ण जोशी फाशीबाई व वनाथ हसणे ,गोदाबाई 

ब सी हसणे ,संजय धोडु माळी, हर चं  सहाद ुकडु ,

मराबाई रामदास दभुाष े,शारदा अशोक लहाने, रामचं  सहाद ुकडु, वजय ध डु माळी ,
गु नाथ धोडु माळी, शवशंकर बाबरुाव आडोळे, भाऊ सहाद ुकडु ,वेणबुाई जग नाथ 

शगंोळे ,शांतबाई हर चं   लहाने ,खंबाळे आ द व.का.स.सो.

0.0400 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

74 नाशिक इगतपुरी देवळे
 336 
पकै

कमीणी उ म वळकंदे  यशवंत दगडु तोकड े  पावताबाई चंदर तोकड े   हर चं  चंदर 

तोकड े   परशराम चंदर तोकड े   सु नल ब सी गतीर   

मनैाबाई चं कांत लहाने     मननाथ नवतृी तोकड े   

पटुं नवतृी तोकड े   जयवंताबाई देवराम तोकड े  योती ल मण भागड े 

मना देवराम तोकड े  

सरला देवराम तोकड े  दपाल  देवराम तोकड े  मोह नी देवराम तोकड े

खंबाळे आ द. व.सहा. सो.  

0.0300 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

75 नाशिक इगतपुरी देवळे
  

322/1पै
क

र वं  मळुचं  गोठ  

अ वनाश मळुचं  गोठ  

महा वर कचरदास गोठ  
0.0900 करारनामा 1/21/2019 वाटप पणु

76 नाशिक इगतपुरी देवळे 321

हौसाबाई तकुाराम उघड े

आकाश बळीराम उघड े

योती वलास फसाळे 

पावतबाई ग वद सांबरे 

भगवान शवराम उघड े

अ वनाश तकुाराम उघड े

भागाजी रामजी उघड े

रखमीबाई जेठू कामडी
रोशनी तकुाराम उघड े

वशाला तकुाराम उघड े

सखबुाई गणपत रेरे 

सीतबाई शवराम उघड े

सरेुश शवराम उघड े

सोमबाई का शनाथ पोकळे 

भाऊ रामजी उघड े

देवळा आ द. व.सो.

0.1940 करारनामा 2/1/2019 वाटप पणु

77 नाशिक इगतपुरी देवळे
 320 
पकै

काश काळु तोकड े

मंजाबाई म. ल मण कडु 

कलाबाई काळु तोकड े

ग वद भागाजी तोकड े

जनादन काळु तोकड े

जयदेव कच  तोकड े

वसंत काळु तोकड े

यशवंत काळु तोकड े

नावजी हनमंता तोकड े  

ोपदाबाई म नामदेव कडु 

सीताबाई हर चं  भगत 

क पना बाळनाथ ब ड े

रंजनाबाई सरेुश लहाने 

ल मीबाई चं कात आडोळे 

शवेंताबाई भागाजी तोकड े

सदानंद भागाजी तोकड े

अजंनाबाई मि छं  आडोळे 

ाने वर सावळीराम हसणे 

राम कसन सावळीराम हसणे
ि मणी व ण ुगतीर 

रेखा व ण ुभटाटे 

रो हदास सावळीराम हसणे 

0.1000 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

78 नाशिक इगतपुरी देवळे
 277 
पकै

र वं  मळुचं  गोठ  

अ वनाश मळुचं  गोठ  

महा वर कचरदास गोठ  

देवळा आद . व.का.सो.

0.0100 करारनामा 1/21/2019 वाटप पणु

79 नाशिक इगतपुरी देवळे 255 पकै

मा ती देव व हवाटदार पंच 

रमाजी वाळु तोकड े

स ु  ल मण लायरे 

सद ुहर  दालभगत 

दगडु भवाजी तोकड े

चंदर पलाजी तोकड े

मु ता दमाजी तोकड े

ग हना क डाजी तोकड े

स.सा. कु.का. भाऊ दगडु तोकड े

0.2600 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत



000000

80 नाशिक इगतपुरी देवळे
252  
पकै

द ा य नामदेव तोकड े

बेबीबाई सरेुश भागड े

पांडुरंग नामदेव तोकड े

अशोक नामदेव तोकड े

शकंुतला पुंड लक लायरे 

छबाबाई नामदेव तोकड े

लहु नामदेव तोकड े

सताबाई अकुंश तोकड े

सं गता गजानन भागड े

घोट  ब.ु सहकार  सो.

0.4900 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

81 नाशिक इगतपुरी देवळे
253  
पकै

द ा य नामदेव तोकड े

बेबीबाई सरेुश भागड े

पांडुरंग नामदेव तोकड े

अशोक नामदेव तोकड े

शकंुतला पुंड लक लायरे 

छबाबाई नामदेव तोकड े

लहु नामदेव तोकड े

सताबाई अकुंश तोकड े

सं गता गजानन भागड े

घोट  ब.ु सहकार  सो.

0.1900 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

82 नाशिक इगतपुरी देवळे
 251 
पकै

बाळु चंदर तोकड े

मंजळुाबाई पंढर नाथ भागड े

शंकर चंदर तोकड े

हौसाबाई चंदर तोकड े

स.सा. कुळ
बंडु भवा तोकड े 

0.5200 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

83 नाशिक इगतपुरी देवळे
 229 
पकै

आनंदा सद ुदालभगत
( ी. ई वरलाल शवकरण बबेरवाल यांनी मे.

0.79 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

84 नाशिक इगतपुरी देवळे
 237 
पकै

चंदर पांडुरंग दालभगत ,दशरथ पांडुरंग दालभगत, सखबुाई गोपीनाथ च हाण, चं भागा 
अशोक कुडके, सलुाबाई ब सी दभुाष,े हराबाई यंबक तोकड े,व ाबाई चं कांत तोकड े,

धळुा नारायण दालभगत, बाबलुाल नारायण दालभगत ,तळुशीराम पुंजा दालभगत, 

ि मणी बाळु कडु ,भानदुास पुंजा दालभगत ,रमेश पुंजा दालभगत, नवृ ी पुंजा 
दालभगत, पावताबाई पुंजा दालभगत, दादा पाट ल काळु दालभगत, रामचं  काळु 

दालभगत, तानाजी काळु दालभगत, कसनबाई ल मण माळी, अनसुयाबाई सखाराम 

भंडार , वठाबाई ध डु भागड े,एकनाथ सखाराम लंगड े,ल लत सखाराम लंगड,े 

हरामण सखाराम लंगड े

0.02 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

85 नाशिक इगतपुरी देवळे
 234 
पकै

हौसाबाई तकुाराम उघड े

आकाश बळीराम उघड े

योती वलास फसाळे 

पावतबाई ग वद सांबरे 

भगवान शवराम उघड े

अ वनाश तकुाराम उघड े

भागाजी रामजी उघड े

रखमीबाई जेठू कामडी
रोशनी तकुाराम उघड े

वशाला तकुाराम उघड े

सखबुाई गणपत रेरे 

सीतबाई शवराम उघड े

सरेुश शवराम उघड े

सोमाबाई का शनाथ पोकळे 

भाऊ रामजी उघड े

देवळे आ द. व.का.सो.

0.65 करारनामा 2/1/2019 वाटप पणु

86 नाशिक इगतपुरी रैगांव
 318 
पकै

बाबरुाव वाळु कडु ,छबाजी वाळु कडु ,तकुाराम वाळु कडु, ाने वर वाळु कडु,मनबुाई,

बाबलुाल दालभगत,गंगुबाई वसंत लंगड,ेसोनाबाई गोरख हसणे,कमळाबाई माधव 

भगत,व नता भाऊराव गवळी,संजय कसन कडु , वजय कसन कडु,छाया कसन कडु,

पावताबाई कसन कडु, वमल दाद ुच हाण,लताबाई कच  तोकड,ेमीराबाई वने◌ाद 

पाट ल

0.0828 करारनामा 2/6/2019 वाटप पणु

87 नाशिक इगतपुरी रैगांव
314  
पकै

बाबरुाव वाळु कडु,छबाजी वाळु कडु, तकुाराम वाळु कडु, ाने वर वाळु कडु,मनबुाई 

बाबलुाल दालभगत,गंगुबाई वसंत लंगड,ेसोनाबाई गोरख हसणे,कमळाबाई माधव 

भगत,व नता भाऊराव गवळी,संजय कसन कडु, वजय कसन कडु,छाया कसन कडु,

पावताबाई कसन कडु, वमल दाद ूच हाण,लताबाई कच  तोकड,ेमीराबाई वनोद 

पाट ल ,डॉ. हेडगेवार ामीण बगरशतेी सहकार  पतसं था घोट  ब.ु 

0.1931 करारनामा 2/6/2019 वाटप पणु

88 नाशिक इगतपुरी रैगांव 305 पकै गोपाळ दगडु कडु 0.076 करारनामा 2/21/2019 वाटप पणु

89 नाशिक इगतपुरी रैगांव
 310 
पकै

गरजाबाई दौलत जोशी , गरजाबाई बाजीराव भागड े,गु नाथ ढवळु कडु, गुलबाबाई 

देवराम माळी ,गोरख रामजी दालभगत ,गंगाराम ढवळु कडु ,चांगदेव अकुंश कडु ,चंदर 

काळु दालभगत ,छबाबाई बाबरुाव कडु ,जनाबाई शंकर तोकड े,जयवंताबाई एकनाथ 

शगंोळे ,जयवंताबाई म. अनाजी कडु ,िजजाबाई गो वदं च हाण,तकुाराम काळु 

दालभगत , नळाबाई चंदर लहाने, नवृ ी काळु कडु, नंद ुअनाजी कडु ,पावतबाई 

गोपीनाथ  रा े, काशा बाबरुाव कडु ,बालाजी सोन ुकडु, भगवान पांडु कडु ,मनोहर ढवळु 

कडु,मनैाबाई नवृ ी हसणे, मंजळुाबाई रामदास गतीर ,रमेश पांडु कडु, राज ुबाबरुाव 

कडु अ.पा.क आई छबाबाई ,रामचदं अनाजी कडु, लहानबुाई सावळीराम भोईर ,अजनु 

रामजी दालभगत, कमलाबाई ह र चं  आडोळे,का तक अकुंश कडु,काळुबाई कसन 

तोकड े, कसन मरुल धर कडु ,कंुड लक सोन ुकडु ,हौसाबाई बाप अनाजी कडु अ.पा.क 

आई जयवंतबाई ,हौसाबाई सोन ुकडु, वमलबाइ◌्र नवृ ी गोइकणे,वेणबुाई रामजी 
दालभगत, शांतीलाल  यंबक शलेार, सा व ीबाई नारायण जोशी , सा व ीबाई रामदास 

गतीर, सु नता बाबरुाव कडु अ.पा.क आई छबाबाई, सु नताबाई संजय गोइकणे, सरेुश 

बाबरुाव कडु ,हर  भवा कडु ,यवुराज  बाबरुाव कडु   अ.पा.क आई छबाबाई, बाळु सोन ु

कडु

0.451 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

90 नाशिक इगतपुरी रैगांव
  

296पकै

यवुराज बाबरुाव कडु,सु नता बाबरुाव कडु अ.पा.क आई छबाबाई,कांतीलाल यंबक 

शलेार, काश बाबरुाव कडु ,सरेुश बाबरुाव कडु,राज ुबाबरुाव कडु,छबाबाई म. बाबरुाव 

कडु,नंद ुअनाजी कडु,रामचं  अनाजी कडु,हौसाबाई बाप आनाजी अ.पा.क आई 

जयवंताबाई ,जयवंताबाई म. अनाजी कडु गरजाबाई दौलत जोशी, नळाबाई चंदर लहाने 

भगवान पांडु कडु,मनैाबाई नवृ ी, हसणे,रमेश पांडु कडु,नेमीचंद भवराज मारवाडी,
सहकार  सोसायट  इकरार घोट  ब.ु

0.0299 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत



000000

91 नाशिक इगतपुरी रैगांव 308 पकै गोपाळ दगडु कडु,बाळु दगडु कडु,रामचं  दगडु कडु,सीताबाई मधकुर नवले ,बाप चमा 
पांडु, खरैगांव आ द. सह. सो.

0.225 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

92 नाशिक इगतपुरी रैगांव 329 पकै
सताबाई स ु  आ गवले, काळुबाई स ु  हंबीर, सोमा क डाजी आघाण, वामण क डाजी 
आघाण, देवराम क डाजी आघाण, वेणबुाई गो वदं आ गवले,रा हबाई भागा तलेम,

यशवंत क डाजी आघाण 
0.0064 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

93 नाशिक इगतपुरी रैगांव 330 पकै

नवृ ी मंगळु आघाण, चांगदेव मंगळु आघाण, रेणबुाई बबन तलेम,मथरुाबाई मंगळु 

आघाण, अ.पा.क आई पातळबाई मंगळु, सोनीबाई मा ती आघाण, सागर मा ती 
आघाण, अ नल मा ती आघाण, नंदाबाई मा ती आघाण, सु नता मा ती आघाण,

खंबाळे आ दवासी सोसायट ,  खरैगांव आ दवासी व.का.सो. 

0.01 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

94 नाशिक इगतपुरी रैगांव 331 पकै वेणबुाई बाप कमा आघाण, भकाबाई पांडु भले, सो याबाई यशवंत आवार ,मंगळु कमा 
आघाण, रा हबाई मद कमा आघाण, उमाबाई सखाराम आ गवले

0.01 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

95 नाशिक इगतपुरी रैगांव 332 पकै

दगडाबाई का शराम हंबीर, वमलाबाई रामा आघाण, स ु  भका आघाण,बाळु रामा 
आघाण, जावजी भका आघाण, काळु रामा आघाण, सोमनाथ रामा आघाण,सद ु भका 
आघाण, सु नल रामा आघाण, मराबाई मंगळु आघाण,ठमाबाई भका आघाण, राज  

मंगळु आघाण,अ.पा.क. आई मराबाई कमल  म हरा हंबीर,

र वं  मंगळु आघाण, अ.पा.क. आई मराबाई नावडी म. दगडु पुंजारा
हराबाई स  आवाल , गो वदं मंगळु आघाण

0.0141 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

96 नाशिक इगतपुरी रैगांव 294 पकै रामकृ ण अमतृा गभाले, आय.सी.आय.सी .आय बँक घोट  शाखा,
खरैगांव आ दवासी व. का. सोसायट  

0.0031 करारनामा 12/5/2018 वाटप पणु

97 नाशिक इगतपुरी रैगांव
342 पकै
इनाम

शरद दगडु जगताप ,जय ी बाप दगडु जगताप,सु नता बाप दगडु जगताप,अ.पा.क. 

आई भागबाई जगताप,भागुबाई दगडु जगताप,उलकाबाई अशोक रोकड,ेशांताबाई 

रामचं  भालेराव,इंदबुाई एकनाथ तवड,ेगीताबाई काळु हांडोर,सोनबुाई गणपत 

जगताप,अ वनाश गणपत जगताप, वभावर  वजय जगताप,संकेत वजय जगताप, अ.

पा.क. आई वभावर  वजय जगताप,शारदा सधुाकर जगताप,कौ शक सधुाकर जगताप,

तजेल सधुाकर जगताप, हराबाई जनादन जगताप,शंकर जनादन जगताप, हरामण 

जनादन जगताप,सौ. सं गता बाळु भडांगे,खरैगांव व.का.से.स.सोसा. खंबाळे आ द.

सोसा.

0.21 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

98 नाशिक इगतपुरी रैगांव
344 पकै
इनाम

अजंनाबाई भकाजी गायकर, रमेश भकाजी गायकर, अ ण भकाजी गायकर, 

कैलास भकाजी गायकर, संजय भकाजी गायकर, संतोष भकाजी गायकर, 

पंढर नाथ भकाजी गायकर, ोपदा सं दप ग हले, खरैगांव व.का. सोसायट ,

खंबाळे आ द. से. सह. सोसा.

0.4416 भसुंपादन 11/26/2018 वाटप पणु

99 नाशिक इगतपुरी रैगांव
345 पकै
इनाम

अ ण भकाजी गायकर, खरैगांव व.का.स.सोसा. 0.1785 भसुंपादन 11/26/2018 वाटप पणु

100 नाशिक इगतपुरी रैगांव
345 पकै
इनाम

चं भागा तकुाराम काळे, व ण ुतकुाराम काळे, ई वर तकुाराम काळे,समुन मधकुर 

बोराड,े मंदाबाई मधकुर रसागर, नमला बाप तकुाराम काळे, खरैगांव व.का.स.सोसा. 0.285 भसुंपादन 11/26/2018 वाटप पणु

101 नाशिक इगतपुरी रैगांव 311 पकै

काश बाबरुाव कडु,सरेुश बाबरुाव कडु ,राज ुबाबरुाव कडु,यवुराज बाबरुाव कडु,सु नता 
बाबरुाव कडु अ.पा.क आई छबाबाई,छबाबाई म. बाबरुाव कडु,नंद ुअनाजी कडु,रामचं  

आनाजी कडु,हौसाबाई बाप आनाजी अ.पा.क. आई जयवंताबाई,जयवंताबाई म. आनाजी 
कडु ,कांतीलाल यंबक शलेार, गरजाबाई दौलत जोशी, नळाबाई चंदर लहाने,भगवान 

पांडु कडु,मनैाबाई नवृ ी हसणे,रमेश पांडु कडु,द  ुमहाद ुवालझाड,ेसागर द  ुउफ 

द ा य वालझाड,े शवम द ा य वालझाड े,घोट  ब ु.सहकार  सोसायट  ,नेमीचंद भ. 

मारवाडी, चमा पांडु श.ख 

0.002 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

102 नाशिक इगतपुरी रैगांव 313 पकै

तकुाराम भाग ुकडु, लहान ुभाग ुकडु, गोकुळ भाग ुकडु, भागाबाई . भाग ुकडु, बबनताई 

हनमुंता भगत, मनैाबाई बाळु तोकड,े गु नाथ कांगुजी कडु, चंदाबाई रामदास लंगड,े 

चं भागाबाई कांगुजी कडु, बाळाबाई काश डावखर,बेबीबाई पांडुरंग भागड,े भोराबाई 

ह र चं  भगत,शंकर कांगुजी कडु, खरैगांव आ दवासी व.का. सोसायट , खंबाळे आ द. 

सोसा.

0.0014 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

103 नाशिक इगतपुरी रैगांव 347 पकै अशोक सगं दगडु सगं परदेशी, सरेुखा नथु सगं ठाकुर,

सनुंदा सरेुश सगं परदेशी
0.1643 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

104 नाशिक इगतपुरी शेनवड बु. 704 पकै

गणपत गोगा घारे,िजजाबाई सोमा घारे,वाघ ुसोमा घारे अ.पा.क आई िजजाबाई, 

भोराबाई बाळु सा त,ेकाळाबाई सावंत डावखरे, दारकाबाई बाप सोमा अ.पा.क आई 

िजजाबाई,बबाबाई कसन खाड,ेपावताबाई पनुाजी कोरडे
कमाबाई बाप सोमा अ.पा.क.

आई िजजाबाई, देवराम पांडु गळंदे,देऊबाई मद ावण घारे, ावण गणपत घारे,वाळु 

गणपत घारे,साळुबाई सावळीराम घारे,रमेश सावळीराम घारे, वठाबाई सावळीराम घारे,

सावळीराम गणपत घारे,काळु गंगाराम घारे,नाना गंगाराम घारे,फसाबाई सोमनाथ 

कोरड,ेशोभाबाई जनादन कंुदे,दवळाबाई गोरख सा त,े हराबाई गंगाराम घारे,

काळु त ेआ दवासी सोसा. 

0.05 करारनामा 1/1/2019 वाटप पणु

105 नाशिक इगतपुरी शेनवड बु.
 710 
पकै

अमतृा व ठल गळंदे,परशरुाम व ठल गळंदे,यशोदाबाई व ठल गळंदे,

यशोदाबाई नामदेव सखभोर, मराबाई कसन खाड,ेदेवबुाई रंगनाथ गभाले,पंढर  अकुंश 
0.02 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

106 नाशिक इगतपुरी शेनवड बु.
726  
पकै

मा ती काळु दवटे
नामदेव काळु दवटे
शांताराम काळु दवटे
भागुबाई म. गजीराम गळंदे
खरैगांव व.का.सोसायट

0.0225 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

107 नाशिक इगतपुरी शेनवड बु.
726  
पकै

सताराम के  दवटे
अजनु के  दवटे
पोपट के  दवटे
भोराबाई के  दवटे
कमळाबाई म. शवराम मकुणे
शांताबाई का शराम गळंदे 

मनाबाई नारायण सा त े

गताबाई गणपत दवटे
दशरथ गणपत दवटे
ाने वर गणपत दवटे

खमुचंद गणपत दवटे
खरैगांव व.का.सोसायट

0.0225 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत



000000

108 नाशिक इगतपुरी शेनवड बु.
726  
पकै

कंुड लक ठमाजी दवटे
गोट राम ठमाजी दवटे
चं भागाबाई ठमाजी दवटे
बाबरुाव ठमाजी दवटे
सताबाई सकुदेव गळंदे 

हौशाबाई कसन खादे
गताबाई मरुल धर कोकनारे
यशवंत आवडाजी दवटे
भो  आवडाजी दवटे
उ म आवडाजी दवटे
भमा ठमाजी दवटे
तळुशीराम आवडाजी दवटे
पनुाबाई आवडाजी दवटे
खरैगांव व.का.सोसायट

0.045 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

109 नाशिक इगतपुरी शेनवड बु.
733  
पकै

तानाजी कच  कडु
द ा ये कच  कडु अ.पा.क आई ल मीबाई 

ल मीबाई कच  कडु 

संताबाई गटल ुकडु
भागाबाई गटल ुकडु 

पोपट नामदेव कडु 

खंडु नामदेव कडु
यमनुाबाई म. नामदेव कडु 

सा व ीबाई हर चं  कडु
मंगेश ह रचं  कडु अ.पा.क आई सा व ीबाई 

सगुंधबाई पांगाजी दालभगत 

शवेंताबाई भवानी भगत
लहान ुहर  आडोळे
जयवंताबाई कसन भागडे
मनैाबाई लहु ब डे
पावताबाई अकुंश ब डे
मु ताबाई कसन डावखर
मथरुाबाई मद रखमा कडु 

अनसुयाबाई मद खंडु लहाने 

सु म ाबाई मद गोरख गोईकणे
कलावती बाप रखमा कडु अ.पा.क. आई मथरुाबाई 

बाळु पलाजी कडु 

गुलाब पलाजी कडु 

अजंनाबाई नवृ ी रा े
चांगुनाबाई पनुाजी तोकडे
दौलत पलाजी कडु 

सुंदराबाई पलाजी कडु
माया नंद ुकडु
महेश नंद ुकडु अ.पा.क. आई माया 
मा णक नंद ुकडु अ.पा.क. आई माया
हराबाई का

0.17 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

110 नाशिक इगतपुरी शेनवड बु.
743  
पकै

तानाजी कच  कडु
द ा ये कच  कडु अ.पा.क आई ल मीबाई 

 ल मीबाई कच  कडु 

संताबाई गटल ुकडु
भागाबाई गटल ुकडु
पे◌ापट नामदेव कडु 

खंडु नामदेव कडु, यमनुाबाई म. नामदेव कडु, 

सा व ीबाई ह रचं  कडु, मंगेश ह रचं  कडु अ.पा.क. आई सा व ीबाई,सगुंधाबाई 

पांगाजी दालभगत,शवेंताबाई भवानी भगत,लहान ुहर  आडोळे,जयवंताबाई कसन 

भागड,ेमनैाबाई लहु ब ड,ेपावताबाई अकुंश ब ड,ेमु ताबाई कसन डावखर,मथरुाबाई मद 

रखमा कडु, अनसुयाबाई मद खंडु लहाने, सु म ाबाई मद गोरख गोईकणे,

कलावती बाप रखमा कडु, अ.पा.क आई मथरुाबाई, बाळु पलाजी कडु ,गुलाब पलाजी 
कडु, अजंनाबाई नवृ ी रा े,चांगुनाबाई पनुाजी तोकड,ेदौलत पलाजी कडु ,सुंदराबाई 

पलाजी कडु,माया नंद ुकडु,महेश नंद ुकडु अ.पा.क. आई माया, मा णक नंद ुकडु अ.पा.
क. आई माया, हराबाई का

0.24 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

111 नाशिक इगतपुरी शेनवड बु.
 741 
पकै

तानाजी कच  कडु,द ा ये कच  कडु
अ.पा.क आई ल मीबाई, ल मीबाई कच  कडु, संताबाई गटल ुकडु ,भागाबाई गटल ुकडु 

,पोपट नामदेव कडु, खंडु नामदेव कडु ,यमनुाबाई म. नामदेव कडु ,सा व ीबाई ह रचं  

कडु, मंगेश ह रचं  कडु अ.पा.क आई सा व ीबाई, सगुंधाबाई पांगाजी दालभगत,

शवताबाई भवानी भगत,लहान ुहर  आडोळे,जयवंताबाई कसन भागड,ेमनैाबाई लहु 

ब ड,ेपावताबाई अकुंश ब ड,ेमु ताबाई कसन डावखर,मथरुाबाई मद रखमा कडु, 

,अनसुयाबाई मद खंडु लहाने,सु म ाबाई मद गोरख गोईकणे,कलावती बाप रखमा कडु 

अ.पा.क आई मथरुाबाई,बाळु पलाजी कडु, 

गुलाब पलाजी कडु, अजंनाबाई नवृ ी रा े,
चांगुनाबाई पनुाजी तोकड,ेदौलत पलाजी कडु, सुंदराबाई पलाजी कडु,माया नंद ुकडु,

महेश नंद ुकडु अ.पा.क. आई माया, मा णक नंद ुकडु अ.पा.क. आई माया, हराबाई का

0.081 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत



000000

112 नाशिक इगतपुरी शेनवड बु.
738  
पकै

अशोक ल मण कडु 

सु नल ल मण कडु
नारायण ल मण कडु
मनोहर ल मण कडु 

सुंगधाबाई म. ल मण कडु
मराबाई बाप ल मण कडु 

अ.पा.क आई सगुंधाबाई
हरामण देवराम कडु 

नामदेव देवराम कडु
आनंदाबाई चं कांत जोशी
अजंनाबाई गो वदं हसणे
सं गताबाई सकुदेव लायरे
लहान ुसद ुकडु
िजजाबाई म. महाद ुकडु
सोमनाथ महाद ुकडु
िजजाबाई म. देवराम आडोळे
ललाबाई म. गो पनाथ च हाण
बबाबाई म. रघनुाथ भागडे
आशा ध डीराम भागडे
छाया ध डीराम भागडे
बाजीराव गोपीनाथ कडु 

सखबुाई गोपीनाथ कडु 

संतोष गोपीनाथ कडु 

0.231 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

113 नाशिक इगतपुरी शेनवड बु. 737 पकै

तानाजी कच  कडु,द ा ये कच  कडु ,अ.पा.क आई ल मीबाई ,ल मीबाई कच  कडु ,

संताबाई गटल ुकडु,भागाबाई गटल ुकडु 

पोपट नामदेव कडु, खंडु नामदेव कडु, यमनुाबाई म. नामदेव कडु ,सा व ीबाई हर चं  

कडु, मंगेश ह रचं  कडु अ.पा.क आई सा व ीबाई,  सगुंधाबाई पांगाजी  दालभगत, 

शवेंताबाई भवानी भगत,लहान ुहर  आडोळे
,जयवंताबाई कसन भागड,ेमनैाबाई लहु ब डे
पावताबाई अकुंश ब ड,ेमु ताबाई कसन डावखर,मथरुाबाई मद रखमा कडु,अनसुयाबाई 

मद खंडु लहाने,सु म ाबाई मद गोरख गोईकणे,कलावती बाप रखमा कडु अ.पा.क. आई 

मथरुाबाई, बाळु पलाजी कडु  ,गुलाब पलाजी कडु ,अजंनाबाई नवृ ी रा े, चांगुनाबाई 

पनुाजी तोकड,ेदौलत पलाजी कडु 

सुंदराबाई पलाजी कडु,माया नंद ुकडु,

,महेश नंद ुकडु अ.पा.क. आई माया ,
मा णक नंद ुकडु अ.पा.क. आई माया, हराबाई का

0.05 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

114 नाशिक इगतपुरी शेनवड बु.
735  
पकै

बाबरुाव वाळु कडु,छबाजी वाळु कडु,तकुाराम वाळु कडु, ाने वर वाळु कडु,मनबुाई 

बाबलुाल दालभगत, गंगुबाई वसंत लंगड,ेसोनाबाई गोरख हसणे,कमळाबाई माधव 

भगत,छाया कसन कडु, पावताबाई कसन कडु ,मीराबाई वनोद पाट ल,लताबाई कच  

तोकड,ेव नता भाऊराव गवळी, वजय कसन कडु , वमल दाद ूच हाण,संजय कसन कडु 

,खरैगांव व.का.सोसायट

0.4577 करारनामा 2/6/2019 वाटप पणु

115 नाशिक इगतपुरी शेनवड बु.
764  
पकै

बाबरुाव वाळु कडु ,छबाजी वाळु कडु ,तकुाराम वाळु कडु , ानेवशवर वाळु कडु ,मनबुाई 

बाबलुाल दालभगत ,गंगुबाई वसंत लंगड,े सोनाबाई गोरख हसणे ,कमळाबाई माधव 

भगत, छाया कसन कडु , वजय कसन कडु, संजय कसन कडु ,व नता भावराव गवळी 
, मराबाई वनोद पाट ल,लताबाई कच   तोकड े, वमल दाद ुच हाण, पावताबाई  कसन 

कडु 

0.225 करारनामा 2/6/2019 वाटप पणु

116 नाशिक इगतपुरी शेनवड बु.
764  
पकै

रघनुाथ ल मण कडु, अ.पा.क आई शवेंताबाई ल मण कडु ,शवेंताबाई मदल मण कडु , 

चं भगाबाई मद पांडुरंग तपेु, भागी ाबाई शंकर हा ,े सं गता तळुशीदास हसणे, 

सा व ाबाई नामदेव च हाण ,गंगाराम गणपत कडु ,जयवंताबाई गणपत कडु, दल प 

गणपत कडु, योगेश गणपत कडु ,मंजळुाबाई ल मण च हाण,पावताबाई गणपत कडु, 

मनाबाई रामचं  कडु ,राज ुरामचं  कडु सताबाई नामदेव तपेु, हौसाबाई काळु भटाटे, 

पांडुरंग दाद ुभंडारे, वठाबाई देवराम गतीर ,ल मीबाई नामदेव लंगड े,नमदाबाइ 

तकुाराम भगत, दशरथ काळु कडु , भमराव काळु कडु, ललाबाई पोपट भंडारे , शवाजी 
काळु कडु,गो वदं काळु कडु ,स बाई पंढर नाथ भागड े, कशोर तकुाराम भगत अ.पा.क 

आई , नलेश तकुाराम भगत, वामी तकुाराम भगत, नं दनी नामदेव लहाने , ोपदा 
दल प भागड े,रंजनाबाइ◌्र तकुाराम भगत मनैाबाई ीराम भागड,ेखरैगांव आ द . व. 

सो.

0.1125 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

117 नाशिक इगतपुरी शेनवड बु.
765  
पकै

तानाजी कच  कडु ,द ा कच  कडु ,ल मीबाई म. कच  कडु ,यमबुाई म. नामदेव कडु ,

वाळु बा. सावळीराम कडु तकुाराम भाग ुकडु ,लहान ुभाग ुकडु ,गोकुळ भाग ुकडु ,

भागाबाई . भाग ुकडु ,पोपट नामदेव कडु ,खंडु नामदेव कडु ,सा व ाबाई हर चं  कडु ,

मंगेश हर चं  कडु अ.पा.क आई सा व ाबाई, बबनबाई हनमंता भगत, मनैाबाई बाळु 

तोकड े,सुंगताबाई पागाजी दालभगत ,मु ताबाई कसन डावखर,शवेंताबाई भवानी 
भगत ,जयवंताबाई कसन भागड े,मौनाबाई लहु ब ड े, पावताबाई अकुंश ब ड े,मथरुाबाई 

म. रखमा कडु ,अनसुयाबाई म. खंडु लहाने ,सु म ाबाई गोरख गोइकणे ,

कलावती बाप रखमा कडु अ.पा.क आई मथरुाबाई ,बाळु पलाजी कडु ,गुलाब पलाजी 
कडु, अजंनाबाई नवृ ी रा े, चांगुणाबाई पनुाजी कोरड,ेसुंदराबाई पलाजी कडु ,बेबीबाई 

पांडुरंग भागड े,भोराबाई हर चं  भगत ,बाळाबाई काश डावखर,चंदाबाई रामदास लंगड े

,गु नाथ कांगाजी कडु, शंकर कांगाजी कडु ,चं भागाबाई कांगाजी कडु,धळुचंद हर  

आडोळे ,फुलचंद हर  आडोळे ,गुलचंद हर  आडोळे ,सनुंदा गोपाळ तोकड,े शंकर हर  

आडोळे,माया नंद ुकडु
महेश नंद ुकडु अ.पा.क. आई माया
मा णक नंद ुकडु अ.पा.क., आई माया
हराबाई का शनाथ भगत ,अलकाबाई ल मण तोकड,े खरैगांव आ द. व . सो

0.09 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

118 नाशिक इगतपुरी शेनवड बु.
771  
पकै

बाबरुाव वाळु कडु,छबाजी वाळु कडु,तकुाराम वाळु कडु, ाने वर वाळु कडु,मनबुाई 

बाबलुाल दालभगत,गंगुबाई वसंत लंगड,ेसोनाबाई गोरख हसणे,कमळाबाई माधव 

भगत,छाया कसन कडु ,पावताबाई कसन कडु ,मीराबाई वनोद पाट ल,लताबाई कच  

तोकड,ेव नता भाऊराव गवळी, वजय कसन कडु , वमल दाद ुच हाण,

,संजय कसन कडु ,खरैगांव व.का.सोसा.

0.02 करारनामा 2/6/2019 वाटप पणु



000000

119 नाशिक इगतपुरी शेनवड बु.
763  
पकै

तकुाराम भाग ुकडु ,लहान ुभाग ुकडु 

गोकुळ भाग ुकडु ,भागीबाई म. भाग ुकडु 

,तानाजी कच  कडु ,द ा कच  कडु 

,ल मीबाई म. कच  कडु ,पोपट नामदेव कडु ,खंडु नामदेव कडु , यमनुाबाई म. नामदेव 

कडु, बबनताई हनमंता भगत ,मनैाबाई बाळु तोकड े,सुंगधाबाई पागाजी दालभगत ,

मु ताबाई म. कसन डावखर, 

,शवेंताबाई भवानी भगत ,लहानबुाई हर  आडोळे, जयवंताबाई कसन भागड,े मनैाबाई 

लहु ब ड,े पावताबाई अकुंश ब ड े,सा व ाबाई हर चं  कडु, मथरुाबाई म. रखमा कडु ,

अनसुयाबाई म. खंडु लहाने 

,समुी ाबाई म. गोरख गोहकणे ,कलावती बाप रखमा कडु ,संजय कसन कडु ,बाळु 

पलाजी कडु ,गुलाब पलाजी कडु ,अजंनाबाई नवृ ी रा े ,चांगुनाबाई पनुाजी कोरड े,

दौलत पलाजी कडु ,सुंदराबाई पलाजी कडु ,बेबीबाई पांडुरंग भागड े,भो बाई हर चं  

भागड े,बाळाबाई काश डावखर, चंदाबाइ◌्र रामदास लंगड े,गु नाथ कांगाजी कडु ,

शंकर कांगाजी कडु ,चं भागाबाई कांगाजी कडु,माया नंद ुकडु,महेश नंद ुकडु अ.पा.क. 

आई माया, मा णक नंद ुकडु अ.पा.क. आई माया, हराबाई का

0.0085 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

120 नाशिक इगतपुरी अव चतवाडी 52 पकै यंबक पनुाजी भोतडे
कांचनगांव सह.सो.

0.22 करारनामा 11/19/2018 वाटप पणु

121 नाशिक इगतपुरी अव चतवाडी 42 पकै

कमळाबाई गंगाराम च हाण,वसंत शंकर कडु, मीनी बजरंग भोर ,शारजाबाई 

का शनाथ कडु ,बाळु रामा कडु
व वनाथ रामा कडु,नामदेव शंकर कडु अ.पा.क चं भागाई ,वाळाबाई म. गंगाराम 

च हाण, मराबाई रामा कडु,कलाबाई म. दादा भागड,ेसु शलाबाई म. दनकर भागड,े

यमनुाबाई नाना कडु, दगंबर नाना कडु,तानाजी नाना कडु,वंदना नाना कडु,अकुंश रामा 
कडु,स यवान का शनाथ कडु,द ा य का शनाथ कडु , ोपदाबाई तकुाराम च हाण,सरेुखा 
नवृ ी भोर,बबीता राम कडु,

ल मण दगडु कडु अ.पा.क. शंकर दगडु कडु, 

कांचनगांव आ दवासी  व.का.सो.डॉ. हेडगेवार ामीण बगर शतेी सह. पतसं था घे◌ाट  

ब.ु,

टेट बँक ऑफ इं डया कृषी शाखा इगतपरु

0.07 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

122 नाशिक इगतपुरी अव चतवाडी 41 पकै

व वनाथ नामदेव कडु,वा याबाई बाप बाबरुाव कडु,अ.पा.क वा याबाई बाबरुाव कडु,अ.

पा.क. आई ल मीबाई बाबरुाव कडु,गोदाबाई द ा य माळी,
नवृ ी कच  कडु,अकुंश बाबरुाव कडु अ.पा.क. वा याबाई बाबरुाव कडु,बाजीराव बाबरुाव 

कडु,

अ.पा.क. वा याबाई बाबरुाव कडु,हर चं  कच  कडु,

गो वदं कच  कडु,रमेश तकुाराम कडु,गोरख तकुाराम कडु,द  ुतकुाराम कडु,जा लदंर 

तकुाराम कडु,भागाबाई पांडुरंग च हाण,अजंनाबाई हर चं  हसणे,लताबाई हनमुान 

गतीर,ताईबाई जय सगं गतीर,लहान ुकच  कडु,ल मीबाई बाबरुाव कडु,दे वदंास 

नामदेव कडु,

,कासबुाई रमेश भागड,ेयमनुाबाई कच  लंगड,ेगंगाबाई व ठल लंगड,ेचं भागाबाई 

का शनाथ भगत, ि मणी शंकर भागड,ेनंदाबाई रामदास भागड े,काळुबाई गोरख 

डावखर, राजबुाई सभुाष भागड े,लंकाबाई का शनाथ जोशी, समाबाई सदा शव आडोळे ,

बाळु रतन लंगड,े व ठल गोरख लंगड,े दपक गोरख लंगड,ेगाय ी गोरख लंगड,ेराजबुाई 

ध डु लंगड,ेदौलत ध डु लंगड,े

शोभा गोरख लंगड,ेकाळुबाई मोतीराम लहाणे,

सु शलाबाई ध डीराम लहाणे,भाऊराज पुंजा लंगड,े

गोपीनाथ पुंजा लंगड,ेगुणाबाई नथ ुमाळी,
टेट बँक ऑफ इं डया कृषी 

0.5169 करारनामा 11/5/2018 वाटप पणु

123 नाशिक इगतपुरी अव चतवाडी 38 पकै

वठाबाई मि छं  भागड,ेआनंदाबाई क डाजी कडु,

,ध डीराम भाऊ कडु,गजाबाई  भाऊ कडु,

मेघराज क डाजी कडु,संत ुभागुजी कडु,येणबुाई एकनाथ तोकड ेऊफ येणबुाई क डाजी 
कडु, बाळु भागुजी कडु,

काश भागुजी कडु,लहानबुाई गोरख भागड,ेकृ णा भागुजी कडु,संजनाबाई पांडुरंग 

च हाण,भगवान क डाजी कडु, पचंद भाऊ कडु,स यभामाबाई म. भागुजी कडु,रतनाबाई 

बाबलुाल भोर, हरामण क डाजी कडु,,मंजळुाबाई भगवान भागड ेऊफ मंजळुा क डाजी 
कडु,जा लदंर नारायण भागड,ेमनोहर नारायण भागड,ेभगवान नारायण भागड,ेरोशन 

तानाजी भागड,ेअ.पा.क आई काळाबाई तानाजी भागड े, शतल सभुाष लंगड,े सोपान 

तानाजी भागड े,आरती जग दश च हाण, पजुा व णदुास कडु ,काळाबाई तानाजी भागड े

,मि छं  नारायण भागड,े टेट बँक ऑफ इं डया कृ व. शाखा इगतपरु ,कांचनगांव 

आ द. से.स.सोसा.

0.49 करारनामा 1/4/2019 वाटप पणु

124 नाशिक इगतपुरी अव चतवाडी 25 पकै

समुनबाई म. मि छं  भगत,काळु एकनाथ दभुाष,ेरंजना ानदेव गटकळ,ल मण 

एकनाथ दभुाष,ेल लता रघनुाथ आडोळे,लहाणबुाई तकुाराम गटकळ,लहु एकनाथ 

दभुाष,े ललाबाई दगडु धारे, वठाबाई ल मण लहाणे,

हराबाई म. पांडुरंग भगत,चंदलुाल गंगाराम भोर,

िजजाबाई अशोक केणे,तानाजी कच  आडोळे,

ताराबाई म. चहाद ुतोकड,ेदादा एकनाथ दभुाष,े ोपदाबाई म. सकुदेव गटकळ,न लनी 
शंकर दभुाष,े

पावताबाई कच  आडोळे,पावताबाई एकनाथ दभुाषे
पांडुरंग कच  आडोळे,पु पा म. बाळु भागड,ेपोपट का शनाथ दभुाष,ेइं दराबाई बबवुान 

भागड,ेमाधव शंकर दभुाष,ेरामदास एकनाथ दभुाष,े व या सभुाष दभुाष ेअ.पा.क. आई 

पावताबाई,गणेश सभुाष दभुाष ेअ.पा.क. आई पावताबाई, जो सना सभुाष दभुाष ेअ.पा.
क. आई पावताबाई,पावताबाई सभुाष दभुाष,ेयशोदा का नफनाथ तांगड,ेबेबीबाई गोरख 

आडोळे,राजन जग नाथ गायकवाड, टेट बँक ऑफ इं डया कृ व. शाखा इगतपरु
कांचनगांव, आ द. से.स.सोसा.घोट  ब.ु व.का.से.सोसा.

0.12 करारनामा 11/5/2018 वाटप पणु

125 नाशिक इगतपुरी अव चतवाडी 22 पकै

समुनबाई म. मि छं  भगत,काळु एकनाथ दभुाष,ेरंजना ानदेव गटकळ,ल मण 

एकनाथ दभुाष,े ललाबाई दगडु धारे, वठाबाई ल मण लहाणे, हराबाई म. पांडुरंग भगत
चंदलुाल गंगाराम भोर,िजजाबाई अशोक केणे,तानाजी कच  आडोळे,ताराबाई म. चहाद ु

तोकड,ेदादा एकनाथ दभुाष,े ोपदाबाई म. सकुदेव गटकळ,न लनी शंकर दभुाष,े

पावताबाई कच  आडोळे,पावताबाई एकनाथ दभुाष,ेपांडुरंग कच  आडोळे,पु पा म. बाळु 

भागडे
पोपट का शनाथ दभुाष,ेइं दराबाई बबवुान भागड,ेमाधव शंकर दभुाष,ेरामदास एकनाथ 

दभुाष,े व या सभुाष दभुाष ेअ.पा.क. आई पावताबाई,गणेश सभुाष दभुाष ेअ.पा.क. आई 

पावताबाई,जो सना सभुाष दभुाष ेअ.पा.क. आई पावताबाई,पावताबाई सभुाष दभुाष,े

यशोदा का नफनाथ तांगड,े,बेबीबाई गोरख आडोळे,मि छं  का शनाथ दभुाषे
ल लता रघनुाथ आडोळे,लहानबुाई तकुाराम गटकळ,लहु एकनाथ दभुाष,े टेट बँक ऑफ 

इं डया कृ व. शाखा इगतपरु ,घोट  ब.ु व.का.से.सोसा.

0.04 करारनामा 11/5/2018 वाटप पणु

126 नाशिक इगतपुरी अव चतवाडी 23 पकै

कौसाबाई कच  दालभगत
गणपत महाद ुकडु
सोनाबाई हरामण गोईकणे
घोट  ब.ु व.का.स.स.ंसोसा.

0.35 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत



000000

127 नाशिक इगतपुरी अव चतवाडी 17 पकै

काळु एकनाथ दभुाष,ेपांडुरंग कच  आडोळे
पु पा बाळु भागड,ेरामदास एकनाथ दभुाष,ेल मण एकनाथ दभुाष,ेलहानबुाई म. 

तकुाराम गटकळ,लहु एकनाथ दभुाषे
ललाबाई दगडु धारे, वठाबाई ल मण लहाणे,समुनबाई मि छं  भगत,चंदलुाल 

गंगाराम भोर,िजजाबाई अशोक केणे,तानाजी कच  आडोळे,दादा एकनाथ दभुाष,े

ोपदाबाई म. सकुदेव गटकळ,पावताबाई एकनाथ दभुाष,ेपावताबाई कच  आडोळे,

व या सभुाष दभुाष ेअ.पा.क. आई पावताबाई,गणेश सभुाष दभुाष ेअ.पा.क. आई 

पावताबाई,जो सना सभुाष दभुाष ेअ.पा.क. आई पावताबाई,पावताबाई सभुाष दभुाष,े

यशोदा का नफनाथ तांगड,ेबेबीबाई गोरख आडोळे, वपलु दल प करंजक (संयु त 

मोजणी अहवालात 1 पाईपलाईनची न द घे यात आलेल  आहे याअनशुंगाने महारा  

जीवन ा धकरण वभागा या प  . जा. ./मजी ा वना/तांशा-2/2364/2018 दनांक 

31/10/2018 या प ा वये सदर गटांत पाईप नस यांने मु यांकन दे याचा न 

उदभवत नाह )

0.09 करारनामा 11/5/2018 वाटप पणु

128 नाशिक इगतपुरी अव चतवाडी 19 पकै

गणपत महाद ुकडु
सोनाबाई हरामण गोईकणे
कौसाबाई कच  दालभगत
घोट  ब.ु व.का.से.स.सोसा.

0.15 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

129 नाशिक इगतपुरी अव चतवाडी 4 पकै

समुनबाई म. मि छं  भगत,काळु एकनाथ दभुाष,ेरंजना ानदेव गटकळ,ल मण 

एकनाथ दभुाष,े ललाबाई दगडु धारे, वठाबाई ल मण लहाणे, हराबाई म. पांडुरंग भगत
चंदलुाल गंगाराम भोर,िजजाबाई अशोक केणे,तानाजी कच  आडोळे,ताराबाई म. चहाद ु

तोकड,ेदादा एकनाथ दभुाष,े ोपदाबाई म. सकुदेव गटकळ,न लनी शंकर दभुाष,े

पावताबाई कच  आडोळे,पावताबाई एकनाथ दभुाष,ेपांडुरंग कच  आडोळे,पु पा म. बाळु 

भागड,ेपोपट का शनाथ दभुाष,ेइं दराबाई बबवुान भागड,ेमाधव शंकर दभुाष,ेरामदास 

एकनाथ दभुाष,े व या सभुाष दभुाष ेअ.पा.क. आई पावताबाई,गणेश सभुाष दभुाष ेअ.

पा.क. आई पावताबाई, जो सना सभुाष दभुाष ेअ.पा.क. आई पावताबाई,पावताबाई 

सभुाष दभुाष,ेयशोदा का नफनाथ तांगड,ेबेबीबाई गोरख आडोळे,मि छं  का शनाथ 

दभुाष,ेल लता रघनुाथ आडोळे,लहानबुाई तकुाराम गटकळ,लहु एकनाथ दभुाष,े टेट 

बँक ऑफ इं डया कृ व. शाखा इगतपरु ,,कांचनगांव आ द. व.का.सोसा
घोट  ब.ु व.का. सह.

घर मालकांच ेनाव
कैलास बाबरुाव दभुाष,ेसंजय तानाजी दभुाष,े 

रंगनाथ हरामण च हाण,मनोहर नामदेव दभुासे 

, काश महाद ुनवाळे गती काश नवाळे

0.8329 करारनामा 11/5/2018 वाटप पणु

130 नाशिक इगतपुरी अव चतवाडी 174 पकै

रखमाबाई फक रा भोर
ठकुबाई बबन लंगडे
कलाबाई गो वदं दालभगत
लहानबुाई तकुाराम भागडे
र वना बाप गोरख दभुाषे
उ म गोरख दभुाषे
क पना हेमंत डावखर
योगेश गोरख दभुाषे
जनाबाई गोरख दभुाषे
सरेुश कच  दभुाषे
सताबाई काळु माळी
चं भागा सकुदेव भागडे
गोपीनाथ कच  दभुाषे
वजय व ण ुभटाटे
सु नल व ण ुभटाटे
र नाबाई भा कर माळी
घोट  ब.ु व.का.से.स.ंसोसा.
डॉ.हेगडवेार ामीण बगर शतेी सह.पतसं था मया. घोट  ब.ु

0.005 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

131 नाशिक इगतपुरी अव चतवाडी 173 पकै

वजयकुमार कांतीलाल पचा
राजेश कांतीलाल पचा
छबाबाई . का शनाथ काळे
पावताबाई .वजीर भगत
घोट  ब.ु व.का.से.सोसा.
कुळांच ेवारस
द ा य कसन भोर
पांडुरंग कसन भोर
मा ती कसन भोर
यशोदा का हु लंगडे
व ाबाई कसन भोर
शंकर कसन भोर
सखबुाई कसन भोर
सर वती राज ु हसणे
सोमनाथ कसन भोर

1.15 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

132 नाशिक इगतपुरी अव चतवाडी 155

दौलत तकुाराम दभुाषे
संपत बाबरुाव दभुाषे
कैलास बाबरुाव दभुाषे
ध डाबाई सोन ुतोकडे
मनैाबाई कसन दालभगत
लहान ुबाबरुाव दभुाषे
गताबाई रामनाथ भागडे
सोमनाथ गो वदं दभुाषे
ाने वर गो वदं दभुाषे

भागाबाई शंकर ड गरे
दगडाबाई गो वदं दभुाषे
अजनु बाबरुाव दभुाषे
शवनाथ संत ुभागडे
हौसाबाई अशोक लंगडे
भगवान संत ुभागडे
ताराबाई मधकुर दभुाषे
हराबाई गणपत दभुाषे
टेट बँक ऑफ इं डया कृषी वकास शाखा इगतपरु
घोट  ब.ु सोसा.
कांचनगांव आ द. व.का.स.सोसा.

0.349 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत



000000

133 नाशिक इगतपुरी अव चतवाडी 153 पकै

बबाबाई क डाजी भागड,ेमनैाबाई म. देवजी,जग नाथ सकुदेव कडु,कृ णाबाई सकुदेव 

कडु,दगडाबाई सखाराम भागड,ेकाळुबाई आ माराम ,बबन सकुदेव कडु,नंदराम सकुदेव 

कडु,तकुाराम पांडुरंग कडु,मनोहर पांडुरंग कडु
अनसुया गोट राम लंगड,ेइं दरा पंडीत भागड,ेभाऊ कच  रा े,ठकाबाई ब सी ब ड,े

सईबाई धमा गोईकणे,मानसी भाऊ रा े ऊफ मानसी कृ णा लंगड,ेअ य भाऊ रा े,
अि वनी ानदेव कडु,राहुल ानदेव कडु, वाती ानदेव कडु,जनाबाई का शनाथ माळी,
अलका ानदेव कडु, मराबाई होनाजी दभुाष,ेघोट  ब.ु व.का.से.सोसा.
कांचनगांव आ द. व.का.से.सोसा.

1.09 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

134 नाशिक इगतपुरी अव चतवाडी 141 पकै

अजनु व ण ुमाळी
गणपत व ण ुमाळी
गंगुबाई नवनाथ रा े
चं भागा जनादन लहाणे
तळुशीराम व ण ुमाळी
पंढर  व ण ुमाळी
ममताबाई व ण ुमाळी
वठाबाई गणपत लहाणे
सनुंदा बंडु च हाण
सलुाबाई मि छं  रा े
हौसाबाई हर चं  लहाणे
दे वचंद ीमल अवाड
घोट  ब.ु व.का.से.स.ंसोसा.

0.02 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

135 नाशिक इगतपुरी अव चतवाडी 144 पकै व ठल महाद ुदभुाषे 0.02 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत
136 नाशिक इगतपुरी अव चतवाडी 115 पकै नवृ ी कसन दभुाषे 0.07 करारनामा 10/31/2018 वाटप पणु

137 नाशिक इगतपुरी अव चतवाडी 122 पकै ल मण शंकर दभुाषे
घोट  ब.ु व.का.से.स.ंसोसा.

0.31 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

138 नाशिक इगतपुरी अव चतवाडी 123 पकै

दौलत तकुाराम दभुाष,ेलहान ुबाबरुाव दभुाष,ेसंपत बाबरुाव दभुाष,ेकैलास बाबरुाव दभुाष,े

ध डाबाई सोन ुतोकड,ेमनैाबाई कसन दालभगत, गताबाई रामनाथ भागड,ेसोमनाथ 

गो वदं दभुाष,े ाने वर गो वदं दभुाषे
भागाबाई शंकर ड गरे,दगडाबाई गो वदं दभुाष,े

अजनु बाबरुाव दभुाष,ेचं भागाबाई बाबरुाव दभुाष,े

शवनाथ संत ुभागड,ेहौसाबाई अशोक लंगड,ेभगवान संत ुभागड,ेताराबाई मधकुर दभुाष,े

हराबाई गणपत दभुाष,े टेट बँक ऑफ इं डया कृषी व. शाखा इगतपरु ,

घोट  ब.ु व.का.से.स.ंसोसा.,कांचनगांव आ द. व.का.से.सोसा.

0.09 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

139 नाशिक इगतपुरी तारांगणपाडा 63पकै

आ शष मदनलाल राठ
चांगाबाई सया आ गवले
राज ुमंगा खडके
घर मालक 

आनंदाबाई हर  ठाकरे 

1.07 भसुंपादन 11/26/2018 वाटप पणु

140 नाशिक इगतपुरी तारांगणपाडा 61 पकै आ शष मदनलाल राठ  0.3555 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

141 नाशिक इगतपुरी तारांगणपाडा 17 पकै
आ शष मदनलाल राठ  

फुलाबाई काश ठाकरे
मंदाबाई काश ठाकरे

0.79 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

142 नाशिक इगतपुरी
प ीस ो यी
न

47
इनाम 

सोमे वर महादेव व हवाटदार
ह र का शनाथ कुलकण
व सला केशव कुलकण  

वजयकुमार केशव कुलकण
पु षो म कृ णाजी कुलकणी
देव थान इनाम

0.6482 करारनामा 1/3/2019 वाटप पणु

143 नाशिक इगतपुरी
प ीस ो यी
न

48

कासम पटेल
कुलसमबी ऊफ लाडु  दलवर खान  

बोनबुी मद महमंद यसुफू पटेल 

शाह  नवाझ

0.1335 भसुंपादन लं बत लं बत

144 नाशिक इगतपुरी नांदगांव सदो 917 प.ै

व वनाथ रामा भागड,ेछबाबाई तकुाराम भागड े,एकनाथ रामा भागड,ेरघनुाथ रामा 
भागड ेपोपट सकुदेव भागड े,कलाबाई ानदेव लहाणे , णाल  पंढर नाथ भागड,े 

अ खलेश पंढर नाथ भागड ेअ.पा.क आई णाल  ,नयन पंढर नाथ भागड ेअ.पा.क आई 

णाल , कारभार  ग वद भागड े,बाजीराव ग वद भागड,े बबाबाई सकुदेव भागड े,गो वदं 

सकुदेव भागड,े बाळु चेत ुभागड,ेध डीराम चतै ुभागड े,नामदेव चतै ुभागड,ेसु म ाबाई 

गोरख भगत ,काळु चेत ुभागड े,बनबुाई चेत ुभागड े

0.085 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

145 नाशिक इगतपुरी नांदगांव सदो 917 प.ै गजानन शंकर भागडे 0.045 करारनामा 1/5/2019 वाटप पणु

146 नाशिक इगतपुरी नांदगांव सदो 814प.ै

भागीरथ कंुड लक हसणे ,सकुदेव कंुड लक हसणे, अशोक कंुड लक हसणे ,लालचंद 

कंुड लक हसणे, नवनाथ कंुड लक हसणे ,

ल मण कंुड लक हसणे, गो पनाथ कंुड लक हसणे, हर चं  कंुड लक हसणे ,ताईबाई 

कंुड लक हसणे, भागाबाई पचंद गतीर ,गुणाबाई गोपाळा आडोळे, सु नताबाई 

गजीराम आडोळे, कुसमु तानाजी हसणे ,गणेश तानाजी हसणे 

0.21 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

147 नाशिक इगतपुरी नांदगांव सदो 812 प.ै
अ भषके ीकांत देशपांड े

व दशा चं कांत देशपांड े
0.04 करारनामा 1/5/2019 वाटप पणु

148 नाशिक इगतपुरी नांदगांव सदो 813 प.ै

चं भागाबाई छब ुड गरे 

मि छं  शंकर लंगड े

वामन शंकर लंगड े

दारकाबाई दौलत आडोळे 

सकुबाई छब ुड गरे 

हौसाबाई ता याबा गतीर 

महादेव छब ुड गरे 

फांगुळग हाण व.का.स.सो

0.2 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

149 नाशिक इगतपुरी नांदगांव सदो 822 प.ै

भाकर नवृ ी भागड े,बाळु नवृ ी भागड,े ताराबाई व ण ुड गरे, भागाबाई कच  

भगत,ब चबुाई रामचं  हसणे मराबाई सरेुश तोकड,े कुसमुबाई बाबरुाव गतीर ,समुन 

रामचं  आरशड,े चं भागा अशोक च हाण  ,मोहनलाल फतचेंद 
0.015 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

150 नाशिक इगतपुरी नांदगांव सदो 809 प.ै
सचुेता सु नल सोमानी 
नांदगांव सदो व.का.सो 

0.016 करारनामा 11/5/2018 वाटप पणु

151 नाशिक इगतपुरी नांदगांव सदो 809 प.ै
वन जग नाथ चांडक

नांदगांव सदो व.का.सो 
0.0225 करारनामा 11/5/2018 वाटप पणु



000000

152 नाशिक इगतपुरी नांदगांव सदो 809 प.ै भवा देवजी दभुाष े,कासाबाई मकंुुदा मलेै,काळाबाई चंदर मलेै,नांदगांव सदो व.का.सो 0.1189 करारनामा 1/30/2019 वाटप पणु

153 नाशिक इगतपुरी नांदगांव सदो 805 प.ै

जनाबाई मद स यवान कडु ,कंुड लक गोकुळ भागड े,शवेंताबाई मद गोकुळ भागड,े

सा व ीबाई अजनु भागड े,कृ णा अजनु भागड े,सरेुश अजनु भागड ेअ.पा.क  सा व ीबाई 

,मंगला चं कांत गतीर ,संगीत अजनु भागड ेअ.पा.क सा व ीबाई ,गणवंतबाई मद 

द ा य भटाटे,जयवंताबाई . व ठल भागड े,रामचं  व ठल भागड े,ठकुबाई व ठल 

भागड,े सनुीता व ठल भागड े,इगतपरु  आ द स.सो. 

0.02 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

154 नाशिक इगतपुरी नांदगांव सदो 714

भाऊ भागा ,लकडु भागा ,कंुड लक ढवळु 

हर  ढवळु अ.पा.क. मरुल धर ,द  ुह र चं  अ.पा.क आनंदाबाई ह र चं  ,इंदबुाई मद 

मरुल धर वळकंदे, व ण ुमरुल धर वळकंदे ,र नाबाई मद नारायण भगत ,आशा द  

शलेार 

व नता सरेुश भोईर ,ताराबाई बाळु लंगड े,जयवंताबाई का शनाथ वळकंदे ,स बाई मद 

काळु आडोळे 

0.111 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

155 नाशिक इगतपुरी नांदगांव सदो
701 प.ै

इनाम

गोरख काळु जगताप 

कमळाबाई यशवंत पगारे 

चं भागा नवृ ी जगताप
 राज ु नवृ ी जगताप 

पौ णमा नवृ ी जगतपा 
योती संजय पंडीत

भागुबाई हर  पंडीत 

अनसुया जनादन बागुल 

रवीं नाथ काळु वाघचौरे 

भरत काळु वाघचौरे 

शामसदंुर काळु वाघचौरे 

सदानंद काळु वाघचौरे 

काश काळु वाघचौरे 

राज ुकाळु वाघचौरे 

उषा काळु वाघचौरे 

गोरखा काळु जगताप 

मि छं  काळु जगताप 

समीर जग नाथ पवत े

सं या द ा य साळवे 

सं दप जग नाथ पवत े

राज साद भागाजी पवत े

पु पा उ म भालेराव 

चं कांत भागाजी पवत े

मराबाई जग नाथ पवत े

मनोहर भागाजी पवत े

संपत भागाजी पवत े

0.36 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

156 नाशिक इगतपुरी नांदगांव सदो 669 प.ै

धळुचंद दादा भागड े,देवराम दादा भागड े, मराबाई राधाकृ ण हराबाई नवृ ी ,चं भागा 
बबन भागड े, काश बबन भागड े, वजय बबन भागड े, वलास बबन भागड े,भगवान 

बबन भागड े, दपक बबन भागड े, रमा कैलास गत े,र नाबाई ध डीराम भागड,े रमेश 

ध डीराम  भागड े,सरेुश ध डीराम  भागड े,भाऊ ध डीराम  भागड े,नांदगांव सदो व.

सहकार सो.

0.01 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

157 नाशिक इगतपुरी नांदगांव सदो 675 प.ै ी ी. तसददुकु हुसेन मजजुफर हुसेन 0.15 भसुंपादन 11/26/2018 वाटप पणु

158 नाशिक इगतपुरी नांदगांव सदो 677 प.ै
स बहा जावेद मु ला 
जावेद शफ  मु ला 

0.18 भसुंपादन 11/26/2018 वाटप पणु

159 नाशिक इगतपुरी नांदगांव सदो
679 प.ै

इनाम

गोरख काळु जगताप 

कमळाबाई यशवंत पगारे 

चं भागा नवृ ी जगताप
पावताबाई मद काळु जगताप
 राज ु नवृ ी जगताप 

पौ णमा नवृ ी जगतपा अ.पा.क
आई चं भागाबाई
भागुबाई हर  पंडीत 

अनसुया जनादन बागुल 

रवीं नाथ काळु वाघचौरे 

भरत काळु वाघचौरे 

शामसदंुर काळु वाघचौरे 

सदानंद काळु वाघचौरे 

काश काळु वाघचौरे 

राज ुकाळु वाघचौरे 

उषा काळु वाघचौरे 

योती संजय पंडीत
मि छं  काळु जगताप 

समीर जग नाथ पवत े

सं या द ा य साळवे 

सं दप जग नाथ पवत े

राज साद भागाजी पवत े

पु पा उ म भालेराव 

चं कांत भागाजी पवत े

मराबाई जग नाथ पवत े

मनोहर भागाजी पवत े

संपत भागाजी पवत े

1.18 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

160 नाशिक इगतपुरी नांदगांव सदो 493 प.ै

 आबंी येस ुआडोळे 

राह बाई हर  जगताप 

नारायण कंुडल क आडोळे 

सरेुश कंुड लक आडोळे
देवराम येस ुआडोळे 

1.5 करारनामा 1/25/2019 वाटप पणु

161 नाशिक इगतपुरी नांदगांव सदो 508 प.ै

चहानबुाई भो  तोकड े,कंुड लक येस ुआडोळे, 

राज ुरामदास लंगड,ेशवेंताबाई बाळु च हाण ,शंकुतला मनोज भगत ,शंकर ल मण 

लंगड े

,दुंदा ल मण लंगड े,बाळाबाई रामदास लंगड े

,मा ती ल मण लंगड े,अनसुयाबाई दशरथ गतीर 

,मनबुाई हर  गतीर ,देवराम येस ुआडोळे ,पावताबाई केशव आडोळे ,नामदेव हर  च हाण 

0.0045 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

162 नाशिक इगतपुरी नांदगांव सदो 495 प.ै
कृ णा सहाद ुआडोळे 

ाने वर सहाद ुआडोळे 

गरजाबाई नारायण भटाटे
0.26 करारनामा 11/22/2018 वाटप पणु



000000

163 नाशिक इगतपुरी नांदगांव सदो 501 प.ै
देवराम येस ुआडोळे 

पावताबाई केशव आडोळे 

नामदेव हर  च हाण 
0.0494 करारनामा 12/11/2018 वाटप पणु

164 नाशिक इगतपुरी नांदगांव सदो

473
कुळकाय
दा

अलकाबाई धनराज गतीर ,कौस याबाई मि छं  भागड े,गीताबाई पुंड लक ,गुळसाबाई 

दुंदा दळवी ,चेतन रामदास कडु ,छब ुनामदेव कडु , ाने वर जग नाथ कडु ,ठकुबाई 

अकुंश आडोळे,नारायण ध डु कडु  ,पावताबाई जग नाथ कडु ,पु पा जग नाथ कडु अ.पा.
क पावताबाई जग नाथ ,फशाबाई बाळु गत े,फुलचंद दगडु भागड े,बाजबुाई फुलचंद 

भागड,े बाबरुाव ध डु कडु ,भगवान रामदास कडु, भगाबाई रामदास कडु ,भारती पंढर  

भागड े,मनाल  रामदास कडु अ.पा.क आई समुन ,मनबुाई नामदेव कडु , मनीनाथ 

नामदेव कडु , कसन दगडु भागड,े मोतीराम दगडु भागड े,संपत कंुड लक भागड,े 

बाळकृ ण कंुड लक भागड े,व ाबाई चंदर च हाण 

गणपत कंुड लक भागड,े गोकुळ दगडु भागड े,फुलचंद दगडु भागड े, घनुाथ कंुड लक 

भागड े,मौजाबाई व ण ुकडु ,रतन ध डु कडु ,रमेश फुलचंद भागड े,राज ुनामदेव कडु ,

राधाबाई रामदास कडु   ,राधाबाई  वसंत गत े, ि मणी देवीदास कडु ,श ु न ्

0.13 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

165 नाशिक इगतपुरी नांदगांव सदो
477 प.ै

कुळ 

कायदा

काळु परश ुआडोळे 

द  ुपरश ुआडोळे 

ध डु परश ुआडोळे 

व ण ुचडु आडोळे 

नामदेव चडु आडोळे 

सुंदराबाई चडु आडोळे 

हाळासाबाई कंुड लक आडोळे 

चडु काळु 

द  ुमहाद ुपरुत े

0.1 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

166 नाशिक इगतपुरी नांदगांव सदो 478 प.ै

वंसंत व ठल आडोळे
सतीश व ठल आडोळे
उ म पांडुरंग आडोळे 

चं भागा क डाजी गतीर 

भागीरथीबाई पांडुरंग आडोळे
गोट राम पांडुरंग आडोळे 

दारकाबाई शंकर घोटेकर 

सा व ीबाई पांडुरंग आडोळे 

सरेुखा पांडुरंग आडोळे 

हराबाई ावण भोपे 

0.04 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

167 नाशिक इगतपुरी नांदगांव सदो 521 प.ै
डॅ नयल जॉन जोसेफ 

स यद अिजज अहमद
0.16 करारनामा 11/15/2018 वाटप पणु

168 नाशिक इगतपुरी नांदगांव सदो 519

कंुड लक येस ुआडोळे 

देवराम येस ुआडोळे 

चहानबुाई भो  तोकड े

राज ुरामदास लंगड े

शवेंताबाई बाळु च हाण 

शकंुतला मनोज भगत 

मा ती ल मण लंगड े

अनसुयाबाई दशरथ गतीर 

मनबुाई हर  गतीर 

शंकर ल मण लंगड े

दुंदा ल मण लंगड े

बाळाबाई रामदास लंगड े

नामदेव हर  च हाण 

पावताबाई केशव आडोळे 

0.026 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

169 नाशिक इगतपुरी नांदगांव सदो 519

लहानबुाई  कंुडल क भगत 

कमळाबाई आनंदा आडोळे 

काळुबाई पांडुरंग आडोळे 

कसन पांडुरंग आडोळे  

सं गता आनंदा आडोळे 

सु नता आनंदा आडोळे 

भगवान पांडुरंग आडोळे  अ.पाक.  आई कमळाबाई 

म नषा आनंंदा आडोळे 

वासदेुव आनंदा आडोळे 

माधव पांडुरंग आडोळे 

मोतीराम पांडुरंग आडोळे 

हर चं  धोडु धारे 

मनोहर ध डु धारे 

0.026 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

170 नाशिक इगतपुरी नांदगांव सदो 469 प.ै

मोतीराम गंगाराम भागड े

हराबाई रामदास च हाण 

ताराबाई भीमा गतीर 

अ.पा.क. आई ल मीबाई 

कच  गंगाराम भागड े

0.2385 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

171 नाशिक इगतपुरी नांदगांव सदो
450 प.ै

इनाम

शंकर गंगाराम भागड े

ठकुबाई गंगाराम भागड े

ोपद  मद दुंदा 
इगतपरु  आ द व.का.से
(पाट ल इनाम )

0.0031 भसुंपादन 11/26/2018 वाटप पणु

172 नाशिक इगतपुरी नांदगांव सदो 457 प.ै
हाळशी बाप क डु वळकंदे ऊफ
हाळसाबाई कच  भगत 

नांदगांव सदो आ द. व.सह.सो.
0.005 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

173 नाशिक इगतपुरी नांदगांव सदो
458 प.ै

इनाम
दुंदा वठुजी आडोळे 0.02 भसुंपादन 11/26/2018 वाटप पणु

174 नाशिक इगतपुरी नांदगांव सदो
459 प.ै

इनाम

शवेंताबाई नारायण भागड े

धनराज नारायण भागड े

रमेश नारायण  भागड े

नंदलाल नारायण भागडे
माधव नारायण  भागड े

आनंद बाई ल मण दभुाष े

0.005 भसुंपादन 11/26/2018 वाटप पणु

175 नाशिक इगतपुरी नांदगांव सदो
460प.ै

इनाम
भमराज भागा आडोळे 0.005 करारनामा 1/5/2019 वाटप पणु



000000

176 नाशिक इगतपुरी नांदगांव सदो 461 प.ै
देवराम येस ुआडोळे 

नांदगांव सदो व.का.स.सो.
0.99 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

177 नाशिक इगतपुरी नांदगांव सदो 308 प.ै

मीराबाई बाबरुाव भोईर ,अलकाबाई दनकर अदंाड,ेअजंना गंगाराम भागड े,अजनु 

बाबरुाव भागड े,कमलबाई सोपान कडु ,काळीबाई रतन जोशी ,शंकर साजन भागड े,

चं कांत बाबरुाव भागड े, शवाजी बाबरुाव भागड े,तानाजी बाबरुाव भागड े

,शांताबाई गंगाराम भागड े,नंदा बाळु  आमले ,पु पा भगवान भोर , वमल रमेश ब ड े,

व सलाबाई बाबरुाव भागड े,रमेश बाबाराव भागड े, हरामण गंगाराम भागड,े गताबाई 

संजय भगत ,मनैाबाई अकुंश अडोळे, बबनताई दाद ुभागड े, दनकर सखाराम अदंाड े,

व ठल स राम अदंाड े,चं भागा पांडुरंग भागड,े अजंनाबाई पचंद गतीर ,भगवान 

बबन कडु 

मु ताबाई रघनुाथ आडोळे, सोपान बबन कडु ,बेबीबाई बाबरुाव भागड,ेनांदगांव सदो व.

का. सह.सो.

0.12 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

178 नाशिक इगतपुरी नांदगांव सदो 271
नरेश जगुमल कारडा 
इगतपरु  आ द. सह. सो.
नांदगांव सदो आ द. सह. सो.

0.42 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

179 नाशिक इगतपुरी नांदगांव सदो
275 प.ै

इनाम

नवृ ी पांडु भागडे
जनाबाई व ठल भागड े

व ाबाई नामदेव तांगड े

पावताबाई ग वद भागड े

नांदगाव सदो आ द. व. सह.

(पाट ल इनाम )

0.005 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

180 नाशिक इगतपुरी नांदगांव सदो 264

चं कांत ग वदं भागड े,सयुकांत ग वदं भागड े,सु नल ग वदं भागड े,सु म  मनाहेर 

लोटे 

व सला दल प आमले, द ा य बबन भागड े

,राज ुबबन भागड े,रमेश बबन भागड,ेसलुोचना अ न भटाटे, ललाबाई जा लदंर डावखर 

,भागाबाई बबन भागड,ेनथ ुसखाराम भागड,ेनं दनी संद प ईकर, सलु णा राजेश 

आमले,संजय दगंबर शळेके,  वशैाल  न तन आमले ,देवराम दगंबर शळेके, नांदगाव 

सदो आ द. व.सो.दौलत गणपत हडप ,मोतीराम गणपत हडप 

0.033 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

181 नाशिक इगतपुरी नांदगांव सदो 263 प.ै
मोहन ध डराम आडोळे 

इगतपरु  आ द. व.स.सो
0.1 भसुंपादन 11/26/2018 वाटप पणु

182 नाशिक इगतपुरी नांदगांव सदो 262 प.ै

ोपदाबाई व ठल वारघड े,चं भागाबाई वाळु भगत 

ल मीबाई रामा गत,े गंगुबाई शवराम लायरे ,भगवान  छगन च हाण ,बजरंग छगन 

च हाण 

,राज ुछगन च हाण अ.पा.क भगवान,चं भागा वाळु भगत, ोपदाबाई व ठल ,ल मी 
रामा ,गंगुबाई शवराम, ताराबाई छगन

0.025 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

183 नाशिक इगतपुरी नांदगांव सदो 257 प.ै

लकुडया गोगा जगताप ,दाम ुगोगा जगताप ,मि छ  काळु जगताप ,गोरख काळु 

जगताप ,पावताबाई मद काळु जगताप, झु बराबाई तकुाराम जगताप ,कांताबाई सरेुश 

घनघाप,वसंत नाना जगताप 

यशवंत नाना जगताप, हराबाई मद दनकर द दे ,ध डी मद पांडुरंग भडांगे ,कमळाबाई 

मद यशवंत पगारे, आनंदा भका जगताप ,भागचंद भका जगताप, भागाजी भका 
जगताप ,राज ु भका जगताप ,भागुबाई हर  पंडीत ,राज ु नवृ ी जगताप , योती संजय 

पंडीत, पौ णमा नवृ ी जगताप,चं भागाबाई नवृ ी जगताप,अनसुयाबाई जनादन 

बागुल ,र वं नाथ काळु वाघचौरे ,भारत काळु वाघचौरे 

, यामसुंदर काळु वाघचौरे ,सदानंद काळु वाघचौरे 

, काश काळु वाघचौरे ,राज ुकाळु वाघचौरे ,उषा काळु वाघचौरे,समीर जग नाथ पवत े ,

सं या द ा य साळवे ,संद प जग नाथ पवत े,राज साद भागाजी पवत,े पु पा 
उ म भालेराव ,चं कांत भागाजी पवत,े मराबाई जग नाथ पवत े,मनोहर भागाजी 
पवत,े संपत भागाजी पवते

0.19 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

184 नाशिक इगतपुरी नांदगांव सदो 252  क डयाबाई दगडु भागड े 0.56 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

185 नाशिक इगतपुरी नांदगांव सदो 258 प.ै

भागा म हपती भागड े

क डयाबाई मद दगडु भागड े

व ण ुराण ुभागड े

वेणबुाई राण ुभागड े

शांतबाई यंबक च हाण
समुन यशवंत भगत 

पुंजाराम वठु भागड े

काळुबाई यंबक नवले 

यशवंत वठु भागड े

हर चं  वठु भागड े

वालाबाई वठु भागड े

कृ णा वठु भागड े

0.025 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

186 नाशिक इगतपुरी नांदगांव सदो
251 प.ै

कुळ
कायदा

तकुाराम आनंदा भागड े

नांदगांव सदो व. सह. सो. 0.06 करारनामा 1/5/2019 वाटप पणु

187 नाशिक इगतपुरी नांदगांव सदो 250 प.ै गंगुबाई भांऊ भागडे 0.09 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

188 नाशिक इगतपुरी नांदगांव सदो 246 प.ै

यशोदाबाई गजाराम आतकर  ,कौशाबाई का शनाथ लंगड,े ताईबाई गज  वळकंदे ,आशा 
द ा य मोरे 

सु शला हर  सरोज, क पना गज  वळकंदे ,लता राज  वळकंदे , दपाल  राजे  वळकंदे 

अ.पा.क आई लता राज , द यानी राज  वळकंदे ,अ.पा.क आई लता राज  ,सवुणा 
राज  वळकं  अ.पा.क आई लता राज , सोनबाई झुंबर वळकंदे ,सरेुखा कैलास वळकंदे, 

आकाश कैलास वळकंदे, सरुज कैलास वळकंदे , नरज कैलास वळकंदे ,वसंत गज  

वळकंदे ,कलावती म. पंढर नाथ हसणे ,दादा बबन हसणे, योगेश पंढर नाथ हसणे 

अ.पा.क आई कलावंती, व म पंढर नाथ हसणे शारदा पंढर नाथ हसणे ,अ.पा.क 

आई कलावती पंढर नाथ ,स बाई मरुल धर भटाटे,सलुोचना रमेश शळेके ,सनुंदा 
नामदेव भागड े, हराबाई ल मण कडु 

0.02 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत



000000

189 नाशिक इगतपुरी नांदगांव सदो
245 प.ै

इनाम

चं भागा वाघ ुजगताप 

हरामण वाघ ुजगताप
सलुोचना रामचं  पवार 

आशा चं कांत पगारे 

वेणबुाई मनोहर भडांगे 

चं भागा आवजी पंडीत 

िजजाबाई देवराम 

सावराबाई चतंामण 

गणेश काश जगताप 

वण काश जगताप 

शलैा काश जगताप 

चं कांत रघनुाथ जगताप 

सयुकांत रघनुाथ जगताप 

शशीकांत रघनुाथ जगताप
नांदगांव सदो व.का. स.सो

0.11 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

190 नाशिक इगतपुरी नांदगांव सदो
241
इनाम

नारायण चंदर जगताप 

भा कर चंदर जगताप 

रमेश चंदर जगताप 

जनाबाई व  पंडीत 

गुणाबाई चतंामण पवत े

चं भागा ब सी सोनवणे 

सु नता बाळु पवार 

गंगुबाई चंदर जगताप
दगडु बाप ुजगताप 

0.03 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

191 नाशिक इगतपुरी नांदगांव सदो
240
इनाम

काळु सखाराम जगताप 

अ.पा.क. सुंदराबाई 

मधकुर सखाराम जगताप 

अ.पा.क सुंदराबाई 

भागा म हार  जगताप

0.036 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

192 नाशिक इगतपुरी नांदगांव सदो
239
इनाम

कमल सकुदेव जगताप 

संतोष सकुदेव जगताप 

अ.पा.क कमल सकुदेव 
0.019 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

193 नाशिक इगतपुरी नांदगांव सदो
239
इनाम  मधकुर कसन जगताप 0.019 करारनामा 11/5/2018 वाटप पणु

194 नाशिक इगतपुरी नांदगांव सदो
238 प.ै

इनाम

वण बबन जगताप 

जना गजानन कांबळे 

नंद ुबबन जगताप 

वमलबाई काश भवर 

भवबुाई बबन जगताप 

सनुमबाई भगवान पवार
आशाबाई पांडुरंग शदें 

काळुबाई यंबक पालवे 

जयवंताबाई ब सीलाल शदें 

हौसाबाई तकुाराम जगताप

0.03 करारनामा 11/13/2018 वाटप पणु

195 नाशिक इगतपुरी नांदगांव सदो
237  प.ै

इनाम

के  रामचं  जगताप 

मराबाई भालचं  जगताप 

नर  भालचं  जगताप 

संजय भालचं  जगताप 

वजय भालचं  जगताप 

संघमी ाबाई अशोक सोनवणे 

क पनाबाई पुंड लक जाधव 

बाजयबाई जग नाथ शदें 

अनसुयाबाई चमाजी गवळे 

बनबुाई स दाथ भालेराव 

गुलाबाबाई गौतम पगारे 

मह  भालचं  जगताप

0.025 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

196 नाशिक इगतपुरी नांदगांव सदो
236  प.ै

इनाम

शंकर भागा जगताप 

ावण सताराम जगताप 

वठु भावडा जगताप 

अजनु सावळीराम जगताप 

कृ णा सावळीराम जगताप 

सताबाई मोतीराम ब-हाडे

0.03 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

197 नाशिक इगतपुरी नांदगांव सदो

235  प.ै

इनाम 

जमीन

र वं  हनमुंत जगताप ,सु नल हनमुंत जगताप ,उ म हनमुंत जगताप ,सदुाम जयराम ,

ीधर जयराम ,शंकुतला दाम ुहांडोरे ,कलाबाई ठकसेन रोकड े,शीलाबाई का तक जाधव, 

अशोक द पा ,धमा दपा,इंदबुाई पुंजा साबळे , सधंबुाई जयवंत शदें ,िजवबुाई साबळे ,

संद प पचंद , हराबाई पचंद, रंजना पचंद ,नारायण वामन जगताप , सरकार
,भागा वामन जगताप , वमल दौलत जगताप ,गौतम दौलत जगताप ,अ नल दौलत 

जगताप ,र वं  दौलत जगताप 

,र नमाला र वं  मोरे ,सु नता संजय जाधव ,सु ाबाई तळुशीराम जाधव
इनाम जमीन

0.04 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

198 नाशिक इगतपुरी नांदगांव सदो
234  प.ै

इनाम

भागाबाई तळु शराम अ.पा.क. काशीबाई ,काशीबाई मद तकुाराम ,मि छं  काळु 

जगताप 

गोरख काळु जगताप ,पावताबाई मद काळु जगताप 

अ.पा.क. काशीबाई, लकुडा गोगा ,सकुबाई मद गोगा भडांगे ,दाम ुगोगा जगताप ,

दगडाबाई मद काळु वाकचौरे , भकुबाई मद भागा पवत े,सुंदराबाई तकुाराम जगताप ,

कांताबाई सरेुश जगताप ,वसंत नाना जगताप ,यशवंत नाना जगताप , हराबाई मद 

दनकर द दे ,ध डी मद पांडुरंग भडांगे ,कमलाबाई मद यशवंत ,आनंदा भका जगताप ,

भागचंद भका जगताप ,भागाजी भका जगताप ,राज ु भका जगताप ,राज ु नवृ ी 
जगताप 

पोण मा नवृ ी जगताप , योती संजय पंडीत,चं भागा नवृ ी जगताप 

नांदगांव व.सह. सो.

0.015 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत



000000

199 नाशिक इगतपुरी नांदगांव सदो 267

जनाबाई मद स यवान कडु 

पुंड लक गोकुळ भागड े

शवेंताबाई मद गोकुळ भागडे
सा व ीबाई अजनु भागड े

कृ णा अजनु भागड े

सरेुश अजनु भागड ेअ.पा.क
सा व ीबाई 

मंगला चं कांत गतीर 

संगीत अजनु भागड ेअ.पा.क 

सा व ीबाई 

गणवंतबाई मद द ा य भटाटे 

0.03 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

200 नाशिक इगतपुरी नांदगांव सदो 267

 रामचं  व ठल भागड े

जयवंताबाई व ठल भागड े

ठकुबाई व ठल भागड े

सनुीता व ठल भागड े

0.03 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

201 नाशिक इगतपुरी
फांगुळग हा
ण

394 पै

फशाबाई गु नाथ गोईकणे, हराबाई जाल ंदर गोईकणे,तारा काळु हसणे अ.पा.क. आई 

मनकुाबाई काळु ,सरेुखा संजय आडोळे
कृ णा काळु हसणे अ.पा.क आई मनकुाबाई काळु, शंकर काळु हसणे अ.पा.क. आई 

मनकुाबाई काळु , दमाखाबाई व ठल हसणे,भागीबाई यंबक हसणे ,मनकुाबाई 

काळु हसणे, मराबाई गु नाथ दळवी, व ठल यंबक हसणे,अशाबाई ल मण 

आतकर ,गजानन व ठल हसणे, दपक व ठल हसणे,कलाबाई गो वदं दालभगत,

ठकुबाई बबन लंगड,ेरखमाबाई फ करा भे◌ार,र ना भ कर माळी, वजय व ण ुभटाटे,

सु नल व ण ्भटाटे,र वना गोरख दभुाष,ेक पनाबाई हेमंत डावखर,उ म गोरख दभुाषो,
योगेश गोरख दभुाष,ेसीताबाई काळु माळी,चं भागाबाई सकुदेव भागड,ेसरेुश कच  

दभुाष,ेजनाबाई गोरख दभुाष,ेगोपीनाथ कच  दभुाष,ेअजंनाबाई बारकु हसणे, यंबक 

सहाद ु हसणे,जनाबाई बाळु लाहणे,िजजाबाई महाद ुकडापे, दशरथ बारकु हसणे ,

बालकाबाई मद राण ुतोकड,े सरेुश बारकु हसणे , नवृ ी महाद ु हसणे ,प प ुबारकु 

हसणे , भाकर सहाद ु हसणे ,रतन सहाद ु हसणे ,रा हबाई बारकु हसणे ,अशोक 

बारकु हसणे ,फागुळग हाण व.का.सोसाय
राखीव वने

0.89 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

202 नाशिक इगतपुरी
फांगुळग हा
ण

393 पै

शंकर व ठल हसणे, दनकर व ठल हसणे,भाऊ वाळु हसणे,भागाबाई म. 

सावळीराम हसणे,नथ ुसावळीराम हसणे,रघनुाथ सावळीराम हसणे, नवृ ी 
सावळीराम हसणे,अजनु सावळीराम हसणे,नामदेव सावळीराम हसणे,यमनुाबाई 

महाद ुभटाटे,साळुबाई एकनाथ भटाटे,राधाबाई कसन अदंाडो
,ल मीबाई . महाद ुकडु,शांताबाई गंगाराम भागड,ेअनसुया पांडु हसणे, भागाबाई नंद ु

गोईकणे,पावताबाई बाजीराव भागड,ेिजजाबाई शवराम च हाण,अनसुयाबाई रामचं  

वळकंुदे,कृ णा व ण ुगतीर,काळाबाई राज ुआडोळे,भोराबाई चंद ुआडोळे, नमला 
हरामण घोटकर,वजैयंता शंकर तांगड,ेव नता भगवान डावखर,अ नता व ण ुगतीर
शलैा व ण ुगतीर, हरमण काळु हसणे
बेबी कसन तांगड,ेमो हनी काळु हसणे,

रो हणी काळु हसणे,तारा काळु हसणे,

संजय बाबरुाव कुडके,रंजनी रघनुाथ भागड,ेस वता सदानंद भसुारे,फागुळग हाण व.का.
सोसायट

0.6604 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

203 नाशिक इगतपुरी
फांगुळग हा
ण

387 पै

इं दराबाई पंडीत भागड े,बबन गणपत हसणे, अनसुया गोट राम मलुगी ,मनोहर 

पांडुरंग कडु, मनोहर गणपत हसणे, तकुाराम पांडुरंग कडु, दल प गणपत हसणे, 

कृ णा गणपत हसणे ,अनबुाई सोन ुदालभगत ,मनकुा प नालाल भगत ,राधाबाई 

अजनु डावखर ,भागाबाई गणपत हसणे ,नवनाथ संपत हसणे , मनाबाई म. वाळु 

ड गरे, जनाबाई म. धनराज माळी, मंदाबाई म. जा लदंर गतीर ,सुंदर म. कैलास लंगड,े 

उषाबाई म. कात क लंगड,े वमल संपत हसणे ,फांगुळग हाण व. का. सो.

0.0723 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

204 नाशिक इगतपुरी
फांगुळग हा
ण

433पै

ध डु येस ु हसणे,सकुदेव सखाराम ,रंगनाथ सखाराम ,धो याबाई सखाराम हसणे,

रा हबाई सखाराम हसणे,भाऊ वाळु हसणे,काळाबाई राजाराम हसणे,जयवंती 
राजाराम हसणे अ.पा.क ,काळाबाई राजाराम हसणे,शवेंती राजाराम हसणे,अ.पा.क 

काळाबाई राजाराम हसणे,फशाबाई राजाराम हसणे,अ.पा.क काळाबाई राजाराम 

हसणे,भागाबाई सावळीराम हसणे,नथ ुसावळीराम हसणे,रघनुाथ सावळीराम 

हसणे, नवृ ी सावळीराम हसणे,अजनु सावळीराम हसणे,नामदेव सावळीराम 

हसणे,दादापाट ल बबन हसणे,कलाबाई पंढर नाथ हसणे, व म पंढर नाथ हसणे 

अ.पा.क. आई कलाबाई पंढर नाथ हसणे,योगेश पंढ रानाथ ्

0.29 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

205 नाशिक इगतपुरी
फांगुळग हा
ण

412 पै

रामदास बाप ु हसणे
शवेंताबाई गोकुळ भागडे
जनाबाई तानाजी हसणे
हरालाल तानाजी हसणे
द ा तानाजी हसणे
गीताबाई बाळु भागडे
जयवंताबाई राज  गोगरे
मंदाबाई रामदास भगत
र नाबाई तकुाराम भोर
रामचं  फतचेंद
फागुळग हाण व.का.सोसायट

0.0013 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

206 नाशिक इगतपुरी
फांगुळग हा
ण

421 पै

अनंत ढवळु हसणे
अ नल रामचं  हसणे
कमलाकर रामचं  हसणे
कलावती रामचं  हसणे
क पेश रामचं  हसणे
ाने वर रामचं  हसणे

भारती महेश आमले
र व  रामचं  हसणे
राजेश रामचं  हसणे
वलास रामचं  हसणे
सु नल रामचं  हसणे
व ठल काळु
ल मीबाई बाबरुाव कडु 

ानदेव पांडु हसणे
ख मनीबाई व ण ुभागडे
छगन पांडु हसणे
बबाबाई नामदेव भागडे
बबन पांडु हसणे 

फुलचंद पांडु हसणे 

 फांगुळग हाण व.का.सोसायट

0.0262 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत



000000

207 नाशिक इगतपुरी
फांगुळग हा
ण

491 पै

आरती योगेश बहाणी
करण वसंत भतुडा
मंगला वसंत भतुडा
वजय वसंत भतुडा

0.0083 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

208 नाशिक इगतपुरी
फांगुळग हा
ण

503 पै

काळु वाळु हसणे
कुशाबाई कारभार  हसणे
चं भागा रतन भोर
जानकाबाई वाळु हसणे
ाने वर बाळु हसणे अ.पा.क आई जानकाबाई 

नामदेव बाळु हसणे
अ.पा.क. जानकाबाई 

नारायण ल मण हसणे
भगवान कारभार  हसणे
भागीरथ कारभार  हसणे
रामचं  कारभार  हसणे
ल मण कारभार  हसणे
सोपान बाळु हसणे अ.पा.क आई जानकाबाई 

फांगुळग हाण व.का.सो.

0.0111 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

209 नाशिक इगतपुरी
फांगुळग हा
ण

506 पै

काळु वाळु हसणे
कुशाबाई काराभार  हसणे
चं भागा रतन भोर
जानकाबाई वाळु हसणे
ाने वर वाळु हसणे

अ.पा.क. आई जानकाबाई 

नामदेव वाळु हसणेअ.पा.क आई जानकाबाई 

नारायण ल मण हसणे
भगवान कारभार  हसणे
भगीरथ कारभार  हसणे
रामचं  कारभार  हसणे
ल मण कारभार  हसणे
सोपान वाळु हसणे अ.पा.क
आई जानकाबाई
फागुळग हाण व.का.सोसायट

0.0166 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

210 नाशिक इगतपुरी
फांगुळग हा
ण

507 पै

अशोक चहाद ु हसणे,   शांताबाई महाद ुगतीर , वजय कंुडल क हसणे , नागेश 

कंुडल क हसणे ,ल लाबाई कंुडल क हसणे ,जयवंताबाई तकुाराम तोकड े,  फुलाबाई 

संतोष गतीर ,यमनुाबाई बजरंग मराड े,भोराबाई द ा य भागड े,इंदनुाथ मजबतु 

आरशड े,एकनाथ मजबतु आरशड े बाळु मजबतु आरशडे
फांगुळग हाण व.का. सो.

0.0979 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

211 नाशिक इगतपुरी
फांगुळग हा
ण

514 पै मनोहर नामा पंडीत   0.0085 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

212 नाशिक इगतपुरी
फांगुळग हा
ण

541 पै

जीत  लल तकुमार लणुावत
सरला लल तकुमार लणुावत
हतशे लल तकुमार लणुावत
वशैाल  जयकुमार चोरडीया
सशुीला मेघराज लणुावत
उ मचं  मेघराज लणुावत
वजया शरदचं  साबक
शोभा मेघराज लणुावत
सु मत अ नल तलसेरा अ.पा.क. वजया रामचं  साबक 

आकां ा अ नल तलसेरा अ.पा.क वजया शरदचं  साबक 

गीतबाई घेवचं  लणुावत  

फागुळग हाण व.का.सोसायट

0.2118 करारनामा 2/8/2018 वाटप पणु

213 नाशिक इगतपुरी
फांगुळग हा
ण

540 पै

चंद ुके  भागडे
बकुबाई म. रडकु तोकडे
ठकुबाई पांडुरंग नवले
शवेंताबाई यंबक गटकळ
पावताबाई रामकृ ण दालभगत

0.2674 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

214 नाशिक इगतपुरी
फांगुळग हा
ण

545 पै

द  ुरामा हसणे
सोनाबाई यंबक च हाण
बबाबाई महाद ुआडोळे
भागीरथ कंुड लक हसणे
सकुदेव कंुड लक हसणे
अशोक कंुड लक हसणे
लालचं  कंुड लक हसणे
नवनाथ कंुड लक हसणे
ल मण कंुड लक हसणे
ह रचं  कुड लक हसणे
ताईबाई कंुड लक हसणे
गुणाबाई गोपाळ आडोळे
सनुीताबाई गजाराम आडोळे
गणेश तानाजी हसणे
कुसमु तानाजी हसणे
मा ती पचं  हसणे
पवता राज ुभोईर
काश गोपीनाथ हसणे
समुनबाई गोपीनाथ हसणे
फांगुळग हाण व.का.सोसायट

0.0905 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

215 नाशिक इगतपुरी
फांगुळग हा
ण

548 पै
आनंदा दशरथ च हाण
दल प गणपतराव देशमखु
फागुळग हाण व.का.सोसायट

0.09 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत



000000

216 नाशिक इगतपुरी
फांगुळग हा
ण

379पै

दशरथ सहाद ु ड गरे
व ण ुरामा ड गरे
अशोक तळु शराम डोगरे
सरेुश तळु शराम ड गरे
सखुदेव तळु शराम ड गरे
पावताबाई सोन ुभगत
चं भागा काळु नवले 

बजल  पडु लक लहाणे
दपक ल मण ड गरे
मंदा ल मण ड गरे
राणी गोरख दालभगत
संतोष ल मण ड गरे
वजया संजय धमुाळ
देवराम भगवंता हसणे
बाबरुाव भगवंता हसणे
नंदाबाई नामदेव भागडे
मीराबाई राजाराम माळी 
फांगुळग हाण व.का.सोसायट

0.2487 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

217 नाशिक इगतपुरी तळोशी 367 वाळु नारायण गतीर 0.0025 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

218 नाशिक इगतपुरी तळोशी 138

पांडु के  शळेके 

अ हलाजी के  शळेके 

महाद ुके  शळेके अ.पा.क आई गोपाबाई
गोपाबाई के  शळेके 

0.06 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

219 नाशिक इगतपुरी तळोशी 562
रामदास वामन घेळ, मधकुर सावळीराम गुंजाळ, 

घोट  व.का. सोसायट  
0.06 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

220 नाशिक इगतपुरी तळोशी
440 पै
इनाम.

बबन ध डु भडांगे
अ.पा.क कचराबाई 

कचराबाई ध डी शदें 

पपी . अजनुा  
शांती . मोहन पगारे 

चं भागा . काळु पालवे 

राहुल वामन भडांगे
दपक वामन भडांगे
च ा तानाजी पवार
सरेुखा भारत गांगुड
गताबाई वामन भडांगे
घोट  सोसायट  

0.11 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

221 नाशिक इगतपुरी तळोशी 446

अि वनी सतीष बोराडे
भाऊसाहेब सरेुश गुंजाळ अपाक वडील सरेुश कच  गुंजाळ 

वनायक सरेुश गुंजाळ अपाक वडील सरेुश कच  गुंजाळ 

आय.डी.बी आय बँक शाखा एम.जी. रोड ना शक 

0.252 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

222 नाशिक इगतपुरी तळोशी 556 वाळु नारायण गतीर 0.0056 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

223 नाशिक इगतपुरी तळोशी 558
संजय कसनचंद दादवाणी 
घोट  व.का.सोसायट  

0.005 करारनामा 11/29/2018 वाटप पणु

224 नाशिक इगतपुरी तळोशी 554
सगुणा ल मण गत े

घोट  ब.ु सोसा.
0.0133 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

225 नाशिक इगतपुरी तळोशी 580

दादा पुंजा गुजाळ 

पंढर  पुंजा गुंजाळ 

मि छं  पुंजा गुंजाळ 

मंजळुबाई द  ुध गड े

यशवंत पुंजा गुंजाळ 

वामन पुंजा गुंजाळ 

घोट  व.का.सोसायट  

0.23 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

226 नाशिक इगतपुरी तळोशी 591

वामन पुंजा गुंजाळ 

यशवंत पुंजा गुंजाळ 

दादा पुंजा गुजाळ 

पंढर नाथ पुंजा गुंजाळ 

मंजळुा द  ुध गड े

मि छ  पुंजा गुंजाळ 

घोट  व.का.सोसायट  

0.05 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

227 नाशिक इगतपुरी तळोशी 601 दनकर पांडुरंग गुंजाळ 0.4067 भसुंपादन लं बत लं बत
228 नाशिक इगतपुरी तळोशी 601 भगवान पांडुरंग गुंजाळ 0.34 भसुंपादन लं बत लं बत

229 नाशिक इगतपुरी तळोशी 608

वठाबाई खंडु ब हे,ध डीराम संत ुगुंजाळ, सताबाई शवराम शदें, सरेुश संत ुगुंजाळ, 

दशरथ संत ुगुंजाळ, अलकाबाई क डीराम गुंजाळ, ताराबाई ाने वर शदें,म नषा पंढर  

महाले,सागर क डीराम गुंजाळ, ाने वर क डीराम गुंजाळ, मथरुाबाई क डीराम गुंजाळ,

च ा हर  वा ं गसे, 

घोट  व.का. सोसायट  

0.04 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

230 नाशिक इगतपुरी तळोशी 607

यशवंत पुंजा गुंजाळ 

दादा पुंजा गुंजाळ 

मि छ  पुंजा गुंजाळ 

पंढर नाथ पुंजा गुंजाळ 

मंजळुा द  ुध गडे
वामन पुंजा गुजाळ 

घोट  व.का. सोसायट  

0.06 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

231 नाशिक इगतपुरी तळोशी 602

वामन पुंजा गुंजाळ 

यशवंत पुंजा गुजाळ 

दादा पुंजा गुंजाळ 

मि छं  पुंजा गुजाळ 

मंजळुा द  ुध गडे
पंढर नाथ पुंजा गुंजाळ 

घोट  व.का. सोसायट  

0.04 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

232 नाशिक इगतपुरी तळोघ 860 प.ै
अशोक यशवंत लंगड,े बबाबाई म. गो वदं भागड,े कांताबाई ग. गो वदं भागड,े राजाराम 

शवराम लंगड,े पावताबाई शवराम लंगड,े सगुणा कृ णा कडु, कोमल शवराम लंगड,े 

ल मी शवराम लंगड,े यशवंत सटवा लंगड,े सहकार सो. तळोघ
1.22 करारनामा 2/20/2019 वाटप पणु



000000

233 नाशिक इगतपुरी तळोघ 861 प.ै
दे वदास सद ुगोइकणे, अशोक सद ुगोइकणे, बाबलुाल सद ुगोइकणे, मराबाई सकुदेव 

गतीर, बाळु सद ुगोइकणे, ल मीबाई सद ुगोइकणे, ह तीमल बधुमल नागराज
0.02 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

234 नाशिक इगतपुरी तळोघ 876

वेणबुाई संभाजी जाधव ,ब बता रेवजी हांडोरे ,संतोष रेवजी हांडोरे, वजय रेवजी हांडोरे ,

सागर रेवजी हांडोरे ,छाया रमेश जाधव ,शशीकला संजय शदें , दनकर बाबरुाव हांडोरे ,

इंदमुती बाबरुाव हांडोरे ,संजय बाबरुाव हांडोरे, जय ी राज  हांडोरे ,सु नता यशवंत हांडोरे 

, वशाल यशवंत हांडोरे ,शोभा यशवंत हांडोरे, रंजना काशीनाथ हांडोरे ,आकाश काशीनाथ 

हांडोरे ,भारती गुमन द दे
सरुज गौतम हांडोरे ,सोमा येस ुहांडोरे  

0.712 करारनामा 1/24/2019 वाटप पणु

235 नाशिक इगतपुरी तळोघ 877प.ै

महाद ुकाळु धारे ,रामचं  काळु  धारे,सायजाबाई कसन माळी ,जयवंताबाई भावराव कडु 

,आनंदाबाई जनादन नवले ,ध डु परशराम  धारे,बंडु परशराम  धारे,क डाजी परशराम  

धारे,नामदेव परशराम  धारे ,गोरख परशराम धारे , हराबाई र वं  हा  े,कमळाबाई 

रामदास च हाण ,हौसाबाई म. परशराम धारे ,आ◌ाशाबाई नारायण धारे ,इंदबुाई 

व वनाथ ब ड े, ाने वर वामन  धारे , काश वामन  धारे,फुलवंताबाई संपत आडोळे ,

वठाबाई का शनाथ ब ड े,सु शलाबाई सरेुश भागड े(संयु त मोजणी अहवालात 1 

पाईपलाईनची न द घे यात आलेल  आहे याअनशुंगाने महारा  जीवन ा धकरण 

वभागा या प  . जा. ./मजी ा वना/तांशा-2/2365/2018 दनांक 31/10/2018 या 
प ा वये सदर गटांत पाईप नस यांने मु यांकन दे याचा न उदभवत नाह )

0.62 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

236 नाशिक इगतपुरी तळोघ 464

नमदाबाई ध डु भटाटे 

बारकाबाई म. का शनाथ गोइकणे 

चांगुणाबाई म. का शनाथ मराड े

मनाबाई भागुजी भटाटे 

बबन भागुजी भटाटे 

चं कांत भागुजी भटाटे 

शोभा म. ाने वर तोकड े

क पना म नामदेव तोकड े

चं भागा सोमनाथ भटाटे 

मणी म. रामदास डाके 

संतोषी एकनाथ मराड े

गोदावर  लहान ुगोइकणे 

जनादन राघो भटाटे 

काळुबाई सयुभान च हाण 

राजबुाई बाळु लंगड े

दौलत राघो भटाटे 

सखबुाई सावळीराम भटाटे 

नयना का शनाथ तांगड े

पांडुरंग सावळीराम भटाटे 

कंुड लक सावळीराम भटाटे 

क ना संतोष तांगड े

(संयु त मोजणी अहवालात 1 पाईपलाईनची न द घे यात आलेल  आहे याअनशुंगाने 

महारा  जीवन ा धकरण वभागा या प  . जा. ./मजी ा वना/तांशा-
2/2365/2018 दनांक 31/10/2018 या प ा वये सदर गटांत पाईप नस यांने 

मु यांकन दे याचा न उदभवत नाह )

0.03 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

237 नाशिक इगतपुरी तळोघ 463

बाळु भाऊ जोशी 
परशराम भाऊ जोशी
मंजळुा  रामचं  गतीर 

रंजनाबाई . शवाजी नवले 

पावताबाई सरेुश लंगड े

अकुंश पुंड लक डावखर 

यमनुाबाई नवृ ी च हाण 

गंगुबाई र वं  ब ड े

नामदेव पुंड लक डावखर 

शंकर पुंड लक डावखर 

सताबाई अ नल भगत

0.114 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

238 नाशिक इगतपुरी तळोघ 466प.ै

कैलास आनंदा जोशी 
कचराबाई का शनाथ गत े

सरेुखा गोपीनाथ नवले 

रंजना द ा य च हाण 

वजय आनांदा जोशी 
माया नंद ुकडु 

छाया पंढर नाथ भागड े

सु शला राज  च हाण 

दल प मि छं  ब ड े

व छला राज ुच हाण 

0.0412 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

239 नाशिक इगतपुरी तळोघ 459प.ै

नारायण कच  गोइकणे 

हर  कच  गोइकणे 

रमेश कच  गोइकणे 

ल मीबाई वसंत कडु 

बेबीबाई रामदास गत े

अजंनाबाई बाळु रा े 
तळुसाबाई गणपत गोइकणे 

पाल  गणपत गोइकणे          

तळोघ सह.सोसायट

0.02 करारनामा 1/4/2019 वाटप पणु

240 नाशिक इगतपुरी तळोघ 856प.ै

अशोक यशवंत लंगड े

बबाबाई म.ग वद भागड े

कांताबाई म. ग वद  भागड े

राजाराम शवराम लंगड े

पावताबाई शवराम लंगड े

सगुणा कृ णा कडु 

कोमल शवराम लंगड े

ल मी शवराम  लंगड े

दे वदास सद ुगोईकणे 

अशोक सद ुगोइकणे 

बाबलुाल सद ुगोइकणे 

मराबाई सकुदेव गतीर 

बाळु सद ुगोइकणे 

ल मीबाई सद ुगोइकणे 

यशवंत सखा लंगड े

0.05 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत



000000

241 नाशिक इगतपुरी तळोघ 857 प.ै

अशोक यशवंत लंगड े

बबाबाई म.ग वद भागड े

कांताबाई म. ग वद  भागड े

राजाराम शवराम लंगड े

पावताबाई शवराम लंगड े

सगुणा कृ णा कडु 

कोमल शवराम लंगड े

ल मी शवराम  लंगड े

0.02 करारनामा 2/20/2019 वाटप पणु

242 नाशिक इगतपुरी तळोघ 770 प.ै

वेणबुाई संभाजी जाधव 

ब बता रेवजी हांडोरे 

संतोष रेवजी हांडोरे 

वजय रेवजी हांडोरे 

सागर रेवजी हांडोरे 

छाया रमेश जाधव 

शशीकला संजय शदें 

दनकर बाबरुाव हांडोरे 

इंदमुती बाबरुाव हांडोरे 

संजय बाबरुाव हांडोरे 

जय ी राज  हांडोरे 

सु नता यशवंत हांडोरे 

वशाल यशवंत हांडोरे 

शोभा यशवंत हांडोरे 

रंजना का शनाथ हांडोरे 

आकाश का शनाथ हांडोरे 

भारती गुमन द दे 

सरुज गौतम हांडोरे 

घौट  ब.ु व.का.स.सो.

0.09 करारनामा 1/24/2019 वाटप पणु

243 नाशिक इगतपुरी तळोघ 863प.ै
देवजी काळु गोइकणे 

पुंजा वठु गोइकणे 
0.07 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

244 नाशिक इगतपुरी तळोघ 864प.ै

ताराबाई खंडु भोर 

ोपदाबाई क डाजी गोइकणे 

मराबाई अशोक भगत 

मु ताबाई ठकाजी कडु 

मनैाबाई क डाजी भगत 

ीराम क डाजी गोइकणे 

सोमनाथ क डाजी गोइकणे 

हराबाई गोट राम भगत 

सहकार  सोसायट  

0.0029 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

245 नाशिक इगतपुरी तळोघ 887 प.ै

द  ुलहान ुकडु 

गोरख लहान ुकडु 

नवनाथ लहान ुकडु 

सकुबाई लहान ुकडु
मराबाई ह र चं  आडाळे 

अनसुयाबाई हरामण भागड े

स यभामाबाई राज ुभागड े

0.02 करारनामा 1/4/2019 वाटप पणु

246 नाशिक इगतपुरी तळोघ 981

ल मीबाई चहाद ुकडु अ.पा.क आई
ममताबाई चहाद ुकडु 

चांगुणी चहाद ुकडु अ.पा.क. आई 

ममताबाई चहाद ुकडु 

गोदाबाई ब सी हसणे 

फशाबाई व वनाथ हसणे 

सखबुाई म. नवस ुमाळी 
भावराव चहाद ुकडु अ.पा.क आई 

ममताबाई चहाद ुकडु 

रामचं  चहाद ुकडु अ.पा.क आई 

ममताबाई चहाद ुकडु 

ह र चं  चहाद ुकडु अ.पा.क आई 

ममताबाई चहाद ुकडु
ममताबाई म.चहाद ुकडु
कौसाबाई लहु कडु 

0.02 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

247 नाशिक इगतपुरी तळोघ 982

राज ुबबन आतकर
सरेुश बबन आतकर  

काळु तकुाराम कडु 

मनैाबाई म. कच  कडु 

बाळु कच  कडु अ.पा.क 

आई मनैाबाई 

बबंाबाई कच  कडु अ.पा.क. आई मनैाबाई
भाकर कच  कडु अ.पा.क आई मनैाबाई 

यशोदा कच  कडु अ.पा.क.आई मनैाबाई 

सं गता कच  कडु अ.पा.क 

आई मनैाबाई 

व वास गणपत कडु 

इंदबुाई म. गणपत कडु 

सुंदराबाई गणपत कडु 

का शनाथ चंदर माळी 
स वता अशोक कडु 

क पना सोमनाथ लायरे 

संतोष अशोक कडु 

0.01 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

248 नाशिक इगतपुरी तळोघ 983
रंगनाथ सावळीराम कडु 

स यभामा दगडु दालभगत 0.005 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

249 नाशिक इगतपुरी तळोघ 983

गो वदं शंकर कडु 

गोपाळ शंकर कडु 

धनराज क डु भागड े

यवुराज क डु भागड े

अनंता क डु भागड े

रंजना म. ल मण आरशड े

0.005 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत



000000

250 नाशिक इगतपुरी तळोघ 985

बकुबाई पांडु कडु 

ौपद  बाप पांडु कडु अ.पा.क आई 

बकुबाई पांडु कडु 

अनसुया बाप पांडु कडु अ.पा.क.

बकुबाई पांडु कडु 

मंजळुाबाई सखाराम कडु 

भागीरथ सखाराम कडु 

काश सखाराम कडु 

दे वदास सखाराम कडु 

अजंनाबाई म. शंकर आडोळे 

 मु ताबाई बाप सखाराम कडु 

तकुाराम महाद ु हसणे 

पंढर नाथ सद ुजोशी 
ल मीबाई दाद ुरा े 
चं कांत सद ुजोशी

0.03 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

251 नाशिक इगतपुरी तळोघ 986

माया देवराम कडु 

मि छं  देवराम कडु 

तानाजी देवराम कडु 

भानदुास देवराम कडु 

(संयु त मोजणी अहवालात 1 पाईपलाईनची न द घे यात आलेल  आहे याअनशुंगाने 

महारा  जीवन ा धकरण वभागा या प  . जा. ./मजी ा वना/तांशा-
2/2365/2018 दनांक 31/10/2018 या प ा वये सदर गटांत पाईप नस यांने 

मु यांकन दे याचा न उदभवत नाह )

0.08 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

252 नाशिक इगतपुरी तळोघ 987

ग वद शंकर कडु 

गोपाळ शंकर कडु 

रंजना म. ल मण आरशड े

धनराज क डु भागड े

यवुराज क डु भागड े

अनंता क डु भागड े

0.09 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

253 नाशिक इगतपुरी तळोघ 1024प.ै

हौसाबाई बाप कंुड लक लंगडे
सरला बाप कंुड लक लंगड े

नामदेव कंुड लक लंगड े

पदमाबाई म. काश कडु 

पंढर नाथ कंुड लक लंगड े

मि छं  कंुड लक लंगड े

रमेश कंुड लक लंगड े

रामदास कंुड लक लंगड े

अ.पा.क आई व ाबाई 

सरेुश कंुड लक लंगड े

कांचनगांव आ द. व.का.सो.
काळु त ेसह. सो.

0.24 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

254 नाशिक इगतपुरी तळोघ 958 प.ै

सोमनाथ लहु लंगड े

यंबक लहु लंगड े

दशरथ लहु लंगड े

कुसमु गो वदं भागड े

चं भागाबाई घुंगर लंगड े

दपक घुंगर लंगड े

सुंदराबाई लाल ुगतीर 

जयाबाई तानाजी भगत 

का तक रामभाऊ लंगड े

केशव रामभाऊ लंगड े

चौकेश रामभाऊ लंगड े

क पना रामभाऊ लंगड े

टेट बँक शाखा, इगतपरु  

सहकार  सो. काळु त े

0.2 भसुंपादन 11/26/2018 वाटप पणु

255 नाशिक इगतपुरी तळोघ 1032

मंगला सुंदर कडु ऊफ 

मंगला द ा लहाने
हरामण गो वदं कडु  

जनाबाई सदंुर कडु 

तानाजी सदंुर कडु 

मनाबाई रघनुाथ कडु 

सरेुश रघनुाथ कडु 

शवाजी रघनुाथ कडु
बाळु रघनुाथ कडु

0.13 करारनामा 11/27/2018 वाटप पणु

256 नाशिक इगतपुरी तळोघ 943

नारायण कच  गोइकणे 

हर  कच  गोइकणे ,रमेश कच  गोइकणे ,ल मीबाई वसंत कडु ,बेबीताई रामदास गत े,

अजंनाबाई बाळु रा े ,तळुसाबाई गणपत गोइकणे 

पाल  गणपत गोइकणे 

0.08 भसुंपादन 11/26/2018 वाटप पणु

257 नाशिक इगतपुरी तळोघ 943

,मयुरेश हनमुंत काळे अ.पा.क वडील हनमुंत शवाजी काळे, का तक  हनमुंत काळे अ.

पा.क.हनमुंत शवाजी काळे,आकाश तकुाराम गोइकणे ,योगेश तकुाराम गोइकणे ,

गणपत कसन गोइकणे ,क वता तकुाराम गोइकणे ,महादेव शंकर गोइकणे ,अनसुया 
तकुराम गोइकणे , मनाबाई शंकर गोइकणे ,पुंड लक गो वदें गोइकणे ,चं भागाबाई 

शंकर गतीर 

0.08 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

258 नाशिक इगतपुरी तळोघ 944 दाम ुसावळीराम कडु 0.09 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत
259 नाशिक इगतपुरी तळोघ 944 वठोबा सावळीराम कडु 0.09 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

260 नाशिक इगतपुरी तळोघ 944

गो वदंा शंकर कडु 

गोपाळ शंकर कडु 

रंजना म. ल मण आरशडे े

धनराज क डु भागड े

यवुराज क डु भागड े

अनंता कोडु भागड े

0.09 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत



000000

261 नाशिक इगतपुरी तळोघ 1035प.ै

मंगला सुंदर कडु ऊफ 

मंगला द ा लहाने 

मनाबाई रघनुाथ कडु 

सरेुश रघनुाथ कडु 

शवाजी रघनुाथ कडु 

बाळु रघनुाथ कडु 

हरामण गो वदं कडु 

जनाबाई सदंुर कडु 

तानाजी सदंुर कडु 

0.14 करारनामा 11/27/2018 वाटप पणु

262 नाशिक इगतपुरी तळोघ 939

अशोक का शनाथ गोइकणे 

दुंदा राघो गोइकणे 

नमला बाळु शगंोळे 

मंजळुाबाई काश भागड े

लताबाई अशोक तोकड े

संगीता का शनाथ गोइकणे 

0.12 करारनामा 1/4/2019 वाटप पणु

263 नाशिक इगतपुरी तळोघ 946

मयरेुश हनमुंत काळे अ.पा.क. 

वडील हनमुंत शवाजी काळे 

का तक  हनमुंत काळे अ.पा.क.

हनमुंत शवाजी काळे 

आकाश तकुराम गोईकणे 

योगेश तकुाराम गोइकणे 

गणपत कसन गोईकणे 

क वता तकुाराम गोइकणे 

महादेव शंकर गोइकणे 

अनसुया तकुाराम गोइकणे 

मनाबाई शंकर गोइकणे 

पुंड लक ग वद गोइकणे 

चं भागाबाई शंकर गतीर

0.15 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

264 नाशिक इगतपुरी तळोशी
440 पै
इनाम.

बबन ध डु भडांगे
अ.पा.क कचराबाई 

कचराबाई ध डी शदें 

पपी . अजनुा  
शांती . मोहन पगारे 

चं भागा . काळु पालवे 

राहुल वामन भडांगे
दपक वामन भडांगे
च ा तानाजी पवार
सरेुखा भारत गांगुड
गताबाई वामन भडांगे
घोट  सोसायट  

0.11 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत

265 नाशिक इगतपुरी तळोशी 446

अि वनी सतीष बोराडे
भाऊसाहेब सरेुश गुंजाळ अपाक वडील सरेुश कच  गुंजाळ 

वनायक सरेुश गुंजाळ अपाक वडील सरेुश कच  गुंजाळ 

आय.डी.बी आय बँक शाखा एम.जी. रोड ना शक 

0.252 भसुंपादन 11/26/2018 लं बत


