
प  -2

भुसंपादन मा हती
महारा  समृ द  महामाग

अन.ु . िज हा तालुका गाव स ह नं. गट नं. शतेकयाच ेनाव 
भूसंपादन 

केलेले े  

भूसंपादन 

नवाडा/भूसंप
◌ादन 

करारनामा 

भूसंपादन 

नवाडा/करार
नामा दनांक

 मोबदला वाटपाची 
ि थती/वाटप 

पूण/ यायालयात 

जमा/वाटप लं बत 

शरेा 

1

ठाणे क याण 

उतणे 125/4

जनाबाई मा त ब बे,गंगाबाई 

मा ती ब बे,संतोष मा ती ब बे,

तुकाराम मा ती ब बे,गौर  द  ु

कथोरे,जानकाबाई मा ती ब बे,

राजाराम मा ती ब बे, वजय मा ती 
ब बे,गणपत मा ती ब बे,कमल 

शंकर भोईर

0.0200
भूसंपादन 

नवाडा
12/12/2018 मोबदला वाटप 25 % वाढ व 

मोबदला 
मलणेकर ता दे यात 

आले या संमती 
प क धारकांचा 

देखील नवा याम ये 

समावेश कर यात 

आलेला आहे.2 उतणे 127/15 पैक

जनाबाई मा त ब बे,गंगाबाई 

मा ती ब बे,संतोष मा ती ब बे,

तुकाराम मा ती ब बे,गौर  द  ु

कथोरे,जानकाबाई मा ती ब बे,

राजाराम मा ती ब बे, वजय मा ती 
ब बे,गणपत मा ती ब बे,कमल 

शंकर भोईर

0.0620
भूसंपादन 

नवाडा
12/12/2018 मोबदला वाटप 

एकूण 0.0820
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भुसंपादन मा हती
महारा  समृ द  महामाग

अन.ु . िज हा तालुका गाव स ह नं. गट नं. शतेकयाच ेनाव 
भूसंपादन 

केलेले े  

भूसंपादन 

नवाडा/भूसंप
◌ादन 

करारनामा 

भूसंपादन 

नवाडा/करार
नामा दनांक

 मोबदला वाटपाची 
ि थती / वाटप पूण /  

यायालयात जमा / 
वाटप लं बत 

शरेा 

1

ठाणे क याण

उ शद २७/१  पै. दामोदर मोरे वर व इतर  0.0480 नवाडा 12/12/2018 मोबदला वाटप 

25 % वाढ व 

मोबदला 
मलणेकर ता दे यात 

आले या संमती 
प क धारकांचा 

देखील नवा याम ये 

समावेश कर यात 

आलेला आहे

2 उ शद २७/४  पै. दल प सुधीर दळवी व इतर 0.1160 नवाडा 12/12/2018 मोबदला वाटप 

3 उ शद ३६/३  पै. बुधाबाई बाबु गायकवाड व इतर 0.2400 नवाडा 12/12/2018 मोबदला वाटप 

4 उ शद ३७/२ बंक दादाशठे पोतदार 0.0010 नवाडा 12/12/2018 मोबदला वाटप 

5 उ शद ३७/८  हा या बाळु चौधर 0.008 नवाडा 12/12/2018 मोबदला वाटप 

6 उ शद ३७/१२ बंक दादाशठे पोतदार व इतर  0.076 नवाडा 12/12/2018 मोबदला वाटप 

7 उ शद ३८/२ दल प सुधीर दळवी व इतर 0.142 नवाडा 12/12/2018 मोबदला वाटप 

8 उ शद ३९/३  पै. समा बाळाराम ढोले व इतर 0.02 नवाडा 12/12/2018 मोबदला वाटप 

9 उ शद ४१/५ पैक समा बाळाराम ढोले व इतर   0.005 नवाडा 12/12/2018 मोबदला वाटप 

10 उ शद ४१/६ पैक चतंामण रघुनाथ पोतदार व इतर 0.02 नवाडा 12/12/2018 मोबदला वाटप 

11 उ शद ४७/२ पै. बाळू पांडू पतांबरे व इतर 0.019 नवाडा 12/12/2018 मोबदला वाटप 

12 उ शद ४७/३  पै. सोनुबाई गोमा तारमळे व इतर 0.203 नवाडा 12/12/2018 मोबदला वाटप 

13 उ शद ४८/४ पैक दल प अनंता सासे व इतर 0.005 नवाडा 12/12/2018 मोबदला वाटप 

14 उ शद ४९/३ समा बाळाराम ढोले व इतर 0.225 नवाडा 12/12/2018 मोबदला वाटप 

15 उ शद ६३/२  पै. नामदेव शंकर पतांबरे व इतर 0.4765 नवाडा 12/12/2018 मोबदला वाटप 

16 उ शद ६४/२ रमेश कृ णा तारमळेû 0.033 नवाडा 12/12/2018 मोबदला वाटप 

17 उ शद ६७/१ कसन व ठल गायकर 0.009 नवाडा 12/12/2018 मोबदला वाटप 

18 उ शद ७०/१/ब भागीरथीबाई ध डू भोईर 0.142 नवाडा 12/12/2018 मोबदला वाटप 

19 उ शद ७०/२ पै. संगीता जाण ूभोईर व इतर 0.074 नवाडा 12/12/2018 मोबदला वाटप 

20 उ शद ७०/५  पै. द  ूजानू भोईर व इतर 0.025 नवाडा 12/12/2018 मोबदला वाटप 

21 उ शद ७०/६/3 रमेश कृ णा तारमळे व इतर 0.0030 नवाडा 12/12/2018 मोबदला वाटप 

22 उ शद ७३/१  पै. सुशीलाबेन चमणलाल शहा व इतर  0.1950 नवाडा 12/12/2018 मोबदला वाटप 

23 उ शद ७३/७  पै. फ तमा बबी हुसेनखान व इतर 0.1170 नवाडा 12/12/2018 मोबदला वाटप 

24 उ शद १०५/३ रामचं  नारायण भोईर व इतर 0.1800 नवाडा 12/12/2018 मोबदला वाटप 

25 उ शद १०६/१ पै. बाळू चांगो पाट ल व इतर 0.0460 नवाडा 12/12/2018 मोबदला वाटप 

26 उ शद १०६/३ पै. रामचं  नारायण भोईर व इतर 0.3300 नवाडा 12/12/2018 मोबदला वाटप 

27 उ शद १०६/३ पै. रामचं  नारायण भोईर व इतर 0.8000 नवाडा 12/12/2018 मोबदला वाटप 

28 उ शद १०६/४क  पै. बाळू दुंदा येगड े 0.0260 नवाडा 12/12/2018 मोबदला वाटप 

29 उ शद ६३/१  पै. सोनुबाई गोमा तारमळे व इतर 0.3560 नवाडा 12/12/2018 मोबदला वाटप 

30 उ शद 49/4 वमल ल मण का शवले व इतर 0.0010 नवाडा 12/12/2018 मोबदला वाटप 

‹ÛæúÞÖ 3.9370
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भूसंपादन मा हती
महारा  समृ द  महामाग 



अन.ु . िज हा तालुका गाव स ह नं. गट नं. शतेकयाच ेनाव 
भूसंपादन 

केलेले े  

भूसंपादन 

नवाडा/भूसंप
◌ादन 

करारनामा 

भूसंपादन 

नवाडा/करार
नामा दनांक

 मोबदला वाटपाची 
ि थती/वाटप 

पूण/ यायालयात 

जमा/वाटप लं बत 

शरेा 

1

ठाणे क याण 

नबंवल ३४/४ पैक संजय कच  केणे 0.0003 नवाडा 12/12/2018 वाटप लं बत 

25 % वाढ व 

मोबदला 
मलणेकर ता दे यात 

आले या संमती 
प क धारकांचा 

देखील नवा याम ये 

समावेश कर यात 

आलेला आहे

2 नबंवल ४२/१/पैक ल मण गो वदं वाळंज व इतर 0.4565 नवाडा 12/12/2018 वाटप लं बत 

3 नबंवल ५२/१ पैक िजत  रामजी पटेल व इतर  0.0475 नवाडा 12/12/2018 वाटप लं बत 

4 नबंवल ५३ पैक बाबू श नवार जाधव व इतर 0.3924 नवाडा 12/12/2018 वाटप लं बत 

5 नबंवल ५५ पैक ीराम काथोड ग धळे व इतर 0.1409 नवाडा 12/12/2018 वाटप लं बत 

6 नबंवल ५६/१पैक अ नता सुरेश ग धळे व इतर 0.116 नवाडा 12/12/2018 वाटप लं बत 

7 नबंवल ५७/१० पैक राजबूाई बंध ूग धळे व इतर 0.0205 नवाडा 12/12/2018 वाटप लं बत 

8 नबंवल ५७/१९ पैक  काळूबाई शंकर पाट ल व इतर 0.0106 नवाडा 12/12/2018 वाटप लं बत 

9 नबंवल ५७/२० पैक ोपदाबाई कृ णा मांजरे व इतर 0.3477 नवाडा 12/12/2018 मोबदला वाटप 

10 नबंवल ५७/२१ पैक ोपदाबाई कृ णा मांजरे व इतर 0.5567 नवाडा 12/12/2018 मोबदला वाटप 

11 नबंवल ५७/२२ पैक ोपदाबाई कृ णा मांजरे व इतर 0.2667 नवाडा 12/12/2018 मोबदला वाटप 

12 नबंवल ५७/२४ पैक नंदा अशोल परटोले व इतर 0.049 नवाडा 12/12/2018 वाटप लं बत 

13 नबंवल ५७/६/१ फा तमा मु ताक कंुगले व इतर 0.1852 नवाडा 12/12/2018 वाटप लं बत 

14 नबंवल ५७/७/ब ोपदाबाई कृ णा मांजरे व इतर 0.0667 नवाडा 12/12/2018 मोबदला वाटप 

15 नबंवल ५७/८ काळूबाई रावजी ग धळे व इतर 0.3 नवाडा 12/12/2018 वाटप लं बत 

16 नबंवल ५७/९ पैक व ठल रावजी ग धळी व इतर 0.24 नवाडा 12/12/2018 वाटप लं बत 

17 नबंवल ७६/१ पैक नागुबाई जयराम तरे व इतर 0.2464 नवाडा 12/12/2018 वाटप लं बत 

18 नबंवल ७६/३ पैक नागुबाई जयराम तरे व इतर 0.1048 नवाडा 12/12/2018 वाटप लं बत 

19 नबंवल ७६/४ पैक ममतीबाई पंढर नाथ पाट ल व इतर 0.054 नवाडा 12/12/2018 मोबदला वाटप 

20 नबंवल ७६/७ पैक काळूबाई रावजी ग धळे व इतर 0.0467 नवाडा 12/12/2018 वाटप लं बत 

21 नबंवल ७६/८ पैक पांडुरंग गद या केणे व इतर  0.0105 नवाडा 12/12/2018 मोबदला वाटप 

22 नबंवल ८०/४/ब पैक अ नल द  ूकेणे 0.145 नवाडा 12/12/2018 मोबदला वाटप 

23 नबंवल ८०/५/अ पैक अ नल द  ूकेणे 0.1107 नवाडा 12/12/2018 मोबदला वाटप 

24 नबंवल ८५/२ पैक
नु द न तम ना नूर आलम शखे व 

इतर 
0.0578 नवाडा 12/12/2018 वाटप लं बत 

25 नबंवल ८६/१ पैक नो वद मया कंुगले व इतर 0.0111 नवाडा 12/12/2018 वाटप लं बत 

26 नबंवल ८७ /१पैक अ मना सुभान कंुगले व इतर 0.24 नवाडा 12/12/2018 मोबदला वाटप 

27 नबंवल ८७/२पैक बाबू श नवार जाधव व इतर 0.1028 नवाडा 12/12/2018 वाटप लं बत 

28 नबंवल ८९/ब पैक ीकांत नकुल जाधव व इतर 0.0046 नवाडा 12/12/2018 वाटप लं बत 

29 नबंवल ९७/१/६ पैक शक ल सकंदर नाचण व इतर  0.0005 नवाडा 12/12/2018 वाटप लं बत 

30 नबंवल ९७/२ आबंो शवा पाट ल व इतर 0.12 नवाडा 12/12/2018 वाटप लं बत 

31 नबंवल ९७/३ बळीराम कृ णा केणे व इतर 0.02 नवाडा 12/12/2018 वाटप लं बत 

32 नबंवल ५७/१८/क राजबूाई बंध ूग धळे व इतर 0.03 नवाडा 12/12/2018 वाटप लं बत 

33 नबंवल ५७/२३ पैक राजबूाई बंध ूग धळे व इतर 0.16 नवाडा 12/12/2018 वाटप लं बत 

34 नबंवल ८६/3  पैक मह मद जमील शखे व इतर  0.3578 नवाडा 12/12/2018 वाटप लं बत 
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भूसंपादन मा हती
महारा  समृ द  महामाग 

अन.ु . िज हा तालुका गाव स ह नं./गट नं. शतेकयाच ेनाव 
भूसंपादन 

केलेले े  

भूसंपादन 

नवाडा/भूसंप
◌ादन 

करारनामा 

भूसंपादन 

नवाडा/करार
नामा दनांक

 मोबदला वाटपाची 
ि थती / वाटप पूण 

/  यायालयात 

जमा / वाटप 

लं बत 

शरेा 

1

ठाणे क याण

गुरवल १५/४ पैक ल लाबाई यशवंत गु त ेव इतर 0.0670 नवाडा 12/12/2018 वाटप लं बत 

25 % वाढ व 

मोबदला 
मलणेकर ता दे यात 

आले या संमती 
प क धारकांचा 

देखील नवा याम ये 

समावेश कर यात 

आलेला आहे

2 गुरवल १८/१ पैक द  ूदेऊ मोरे व इतर 0.0597 नवाडा 12/12/2018 मोबदला वाटप 

3 गुरवल २९/१ पैक गुलाबाबाई भा कराव व इतर 0.0550 नवाडा 12/12/2018 वाटप लं बत 

4 गुरवल २९/२ पैक ल लाबाई यशवंत गु त ेव इतर 0.0500 नवाडा 12/12/2018 वाटप लं बत 

5 गुरवल २९/३ पैक द  ूसो या दळवी व इतर 0.3040 नवाडा 12/12/2018 मोबदला वाटप 

6 गुरवल २९/४ गुलाबबाई सदा शव दळवी व इतर 0.2110 नवाडा 12/12/2018 मोबदला वाटप 

7 गुरवल २९/५ पैक भाऊ उंदया दळवी व इतर 0.2800 नवाडा 12/12/2018 मोबदला वाटप 

8 गुरवल २९/६ ल मीचंद वजयगोपाल राठ  व इतर 0.0950 नवाडा 12/12/2018 वाटप लं बत 

9 गुरवल ३०/४ पैक
श बीर अहमद हुसेन मया कंुगले व 

इतर 
0.1920 नवाडा 12/12/2018 वाटप लं बत 

10 गुरवल ३१/५ पैक रा बया रफ उ द न कंुगले व इतर 0.0350 नवाडा 12/12/2018 वाटप लं बत 

11 गुरवल ३१/६ ह मद हुसेन मया कंुगले व इतर 0.0220 नवाडा 12/12/2018 वाटप लं बत 

12 गुरवल ३१/७ ह रशंकर दळवी व इतर 0.0530 नवाडा 12/12/2018 वाटप लं बत 

13 गुरवल ३१/९ ह रशंकर दळवी व इतर 0.0100 नवाडा 12/12/2018 वाटप लं बत 

14 गुरवल ३१/१०
श बीर अहमद हुसेन मया कंुगले व 

इतर 
0.0530 नवाडा 12/12/2018 वाटप लं बत 

15 गुरवल ३१/११ पैक ह मद हुसेन मया कंुगले व इतर 0.0265 नवाडा 12/12/2018 वाटप लं बत 

16 गुरवल ३१/१२ पैक ह मद हुसेन मया कंुगले व इतर 0.0035 नवाडा 12/12/2018 वाटप लं बत 



17

ठाणे क याण

गुरवल ३३/१ ल लाबाई यशवंत गु त ेव इतर 0.1470 नवाडा 12/12/2018 वाटप लं बत 

25 % वाढ व 

मोबदला 
मलणेकर ता दे यात 

आले या संमती 
प क धारकांचा 

देखील नवा याम ये 

समावेश कर यात 

आलेला आहे

18 गुरवल ३३/१/पै क ल लता अ ण भेरले व इतर 0.0020 नवाडा 12/12/2018 मोबदला वाटप 

19 गुरवल ३४/५/३ पैक
राये मशीद व हवाटदार मया बु हान 

कंुगले 
0.0340 नवाडा 12/12/2018 वाटप लं बत 

20 गुरवल १६२/१ पैक सा दक मया कंुगले व इतर 0.0160 नवाडा 12/12/2018 वाटप लं बत 

‹ÛæúÞÖ 1.7157

प  - 2

भूसंपादन मा हती
महारा  समृ द  महामाग 

अन.ु . िज हा तालुका गाव स ह नं./गट नं. शतेकयाच ेनाव 
भूसंपादन 

केलेले े  

भूसंपादन 

नवाडा/भूसंप
◌ादन 

करारनामा 

भूसंपादन 

नवाडा/करार
नामा दनांक

 मोबदला वाटपाची 
ि थती/वाटप 

पूण/ यायालयात 

जमा/वाटप लं बत 

शरेा 

1

ठाणे क याण 

फळेगाव 26/4 पैक हरामण नागो जाधव व इतर 0.0340 नवाडा 12/12/2018 मोबदला वाटप 

25 % वाढ व 

मोबदला 
मलणेकर ता दे यात 

आले या संमती 
प क धारकांचा 

देखील नवा याम ये 

समावेश कर यात 

आलेला आहे

2 फळेगाव २८/७  पैक चांगुणाबाई शवराम जाधव व इतर 0.3172 नवाडा 12/12/2018 वाटप लं बत 

3 फळेगाव २८/८  पैक मोद गजानन जाधव व इतर 0.0075 नवाडा 12/12/2018 वाटप लं बत 

4 फळेगाव २८/११  पैक मोहनलाल चं भूषण म ा व इतर 0.1186 नवाडा 12/12/2018 वाटप लं बत 

5 फळेगाव ४२/२/ब/२  गजानन दुंदा जाधव व इतर 0.0008 नवाडा 12/12/2018 वाटप लं बत 

6 फळेगाव ४९/५  पैक गणेश अनंत भोईर व इतर 0.0638 नवाडा 12/12/2018 मोबदला वाटप 

7 फळेगाव ५१/३ रामधनी सहं राजप त सहं व इतर 0.0500 नवाडा 12/12/2018 वाटप लं बत 

8 फळेगाव ५१/१०  पैक शवराम ध डू चौधर  व इतर 0.5635 नवाडा 12/12/2018 वाटप लं बत 

9 फळेगाव ५२/१७  पैक हाळसाबाई बांगो जाधव व इतर 0.0116 नवाडा 12/12/2018 वाटप लं बत 

10 फळेगाव ५७/३ भागुबाई महाद ूच हाण व इतर 0.16 नवाडा 12/12/2018 मोबदला वाटप 

11 फळेगाव १९८/१/ब पेरवी राघो शगें व इतर 0.0835 नवाडा 12/12/2018 मोबदला वाटप 

12 फळेगाव २०२/१/अ का हू लड या फसाळे व इतर  0.0920 नवाडा 12/12/2018 वाटप लं बत 

13 फळेगाव २०६/४  पैक बाळाराम खंडू जाधव व इतर 0.0198 नवाडा 12/12/2018 वाटप लं बत 

14 फळेगाव २०६/७/अ पैक बाळू माळू फसाळे व इतर 0.5889 नवाडा 12/12/2018 मोबदला वाटप 

15 फळेगाव २०६/७/ब पैक जाईबाई ल मण फसाळे व इतर 0.5889 नवाडा 12/12/2018 मोबदला वाटप 

16 फळेगाव २०६/८   पैक बाळाराम खंडू जाधव व इतर 0.0247 नवाडा 12/12/2018 वाटप लं बत 

17 फळेगाव २०८/२   पैक महेश बाळाराम हा  ेव इतर 0.8207 नवाडा 12/12/2018 मोबदला वाटप 

18 फळेगाव २०८/५  पैक दश या राघो कातकर  व इतर 0.1100 नवाडा 12/12/2018 मोबदला वाटप 

19 फळेगाव २०९/२ पैक आ माराम दामू ढोले व इतर 0.0717 नवाडा 12/12/2018 मोबदला वाटप 

‹ÛæúÞÖ 3.7272

प  -2

भुसंपादन मा हती
महारा  समृ द  महामाग

अन.ु . िज हा तालुका गाव स ह नं./गट नं. शतेकयाच ेनाव 
भूसंपादन 

केलेले े  

भूसंपादन 

नवाडा/भूसंप
◌ादन 

करारनामा 

भूसंपादन 

नवाडा/करार
नामा दनांक

 मोबदला वाटपाची 
ि थती /वाटप 

पूण/ यायालयात 

जमा/वाटप लं बत 

शरेा 

1

ठाणे क याण 

चचंवल  १८/२  पैक चं भागा द  ूमोरे व इतर 0.0701
भूसंपादन 

नवाडा 
  12/12/2018 मोबदला वाटप 

25 % वाढ व 

मोबदला 
मलणेकर ता दे यात 

आले या संमती 
प क धारकांचा 

देखील नवा याम ये 

समावेश कर यात 

आलेला आहे

2 चचंवल  १८/४  पैक जनाबाई गोपाल जोशी व इतर 0.1107
भूसंपादन 

नवाडा 
  12/12/2018 वाटप लं बत 

3 चचंवल  १९/४  पैक ठकाबाई धाऊ मोरे व इतर 0.0560
भूसंपादन 

नवाडा 
  12/12/2018 वाटप लं बत 

4 चचंवल  १९/५ आ मर समसु द न 0.0020
भूसंपादन 

नवाडा 
  12/12/2018 वाटप लं बत 

5 चचंवल  २०/३  पैक भाऊ गोपाल मोरे व इतर 0.0275
भूसंपादन 

नवाडा 
  12/12/2018 वाटप लं बत 

6 चचंवल  २३/५  पैक जलेुखा शफ क पावले व इतर 0.1001
भूसंपादन 

नवाडा 
  12/12/2018 वाटप लं बत 

7 चचंवल  २४/२/अ पैक इ ाह म शफ क पावले व इतर 0.5340
भूसंपादन 

नवाडा 
  12/12/2018 वाटप लं बत 

8 चचंवल  २४/२/ब पैक  हा न रशीद गुलाम मह मद पावले 0.0810
भूसंपादन 

नवाडा 
  12/12/2018 वाटप लं बत 

9 चचंवल  २४/८  पैक
फ तम मह मद अ वर पावले व 

इतर  
0.1625

भूसंपादन 

नवाडा 
  12/12/2018 वाटप लं बत 

10 चचंवल  २५/३/२  पैक पांडू देऊ मोरे व इतर 0.0249
भूसंपादन 

नवाडा 
  12/12/2018 वाटप लं बत 

11 चचंवल  २५/४  पैक रामू नारायण मोरे  व इतर 0.2031
भूसंपादन 

नवाडा 
  12/12/2018 मोबदला वाटप 

12 चचंवल  २५/५ पैक रामू नारायण मोरे 0.0189
भूसंपादन 

नवाडा 
  12/12/2018 मोबदला वाटप 
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ठाणे क याण 

चचंवल  २६/१  पैक फ तम मह मद अ वर पावले 0.1211
भूसंपादन 

नवाडा 
  12/12/2018 वाटप लं बत 

25 % वाढ व 

मोबदला 
मलणेकर ता दे यात 

आले या संमती 
प क धारकांचा 

देखील नवा याम ये 

समावेश कर यात 

आलेला आहे

14 चचंवल  २७/१/  पैक मु ना हा फस व इतर 0.0358
भूसंपादन 

नवाडा 
  12/12/2018 वाटप लं बत 

15 चचंवल  24/3 करण ल मीचंद राठ  व इतर 0.0709
भूसंपादन 

नवाडा 
  12/12/2018 मोबदला वाटप 

‹ÛæúÞÖ 1.6186

प  -2

भुसंपादन मा हती
महारा  समृ द  महामाग

अन.ु . िज हा तालुका गाव नवीन स.नं./गट नं. शतेकयाच ेनाव 
भूसंपादन 

केलेले े  

भूसंपादन 

नवाडा/भूसंप
◌ादन 

करारनामा 

भूसंपादन 

नवाडा/करार
नामा दनांक

 मोबदला वाटपाची 
ि थती /वाटप 

पूण/ यायालयात 

जमा/वाटप लं बत 

शरेा 

1

ठाणे क याण 

नडगाव ७८/१ पैक (OLD 72/1 ) मंगल काथोड लोणे व इतर 0.6509
भूसंपादन 

नवाडा 
  12/12/2018 वाटप लं बत 

25 % वाढ व 

मोबदला 
मलणेकर ता दे यात 

आले या संमती 
प क धारकांचा 

देखील नवा याम ये 

समावेश कर यात 

आलेला आहे

2 नडगाव ७८/२(OLD 72/2 ) मंगल काथोड लोणे व इतर 0.1700
भूसंपादन 

नवाडा 
  12/12/2018 वाटप लं बत 

3 नडगाव ७८/३ पैक  ( OLD72/3 ) मंगल काथोड लोणे व इतर 0.2000
भूसंपादन 

नवाडा 
  12/12/2018 वाटप लं बत 

4 नडगाव ९९/१ पैक  ( OLD 99 ) संतोष संभूलाल भानूशाल  0.0260
भूसंपादन 

नवाडा 
  12/12/2018 मोबदला वाटप 

5 नडगाव ९९/३ पैक  (OLD 99 ) रमेश हेमराज भानुशाल  0.0970
भूसंपादन 

नवाडा 
  12/12/2018 मोबदला वाटप 

6 नडगाव १००/१/२ पैक  ( OLD 100 ) सोनाबाई गोपाल गायकर व इतर 0.1700
भूसंपादन 

नवाडा 
  12/12/2018 वाटप लं बत 

7 नडगाव १०४/१ (OLD 104 ) इंदबुाई चमा भोईर व इतर 0.0700
भूसंपादन 

नवाडा 
  12/12/2018 वाटप लं बत 

8 नडगाव १०५/२/अ ( OLD 103 ) बांगो शवराम पाट ल व इतर 0.0580
भूसंपादन 

नवाडा 
  12/12/2018 वाटप लं बत 

9 नडगाव १०९/७ पैक  (OLD 107 ) आकारपडीत 0.0400
भूसंपादन 

नवाडा 
  12/12/2018 वाटप लं बत 

10 नडगाव १०९/९ पैक   (OLD 107 ) आकारपडीत 0.0400
भूसंपादन 

नवाडा 
  12/12/2018 वाटप लं बत 

11 नडगाव १०९/६पैक   (OLD 107 ) आकारपडीत 0.0070
भूसंपादन 

नवाडा 
  12/12/2018 वाटप लं बत 

12 नडगाव १३०/९/अ पैक  ( OLD 
132 )

खंडू नागो जाधव व इतर 0.1148
भूसंपादन 

नवाडा 
  12/12/2018 मोबदला वाटप 

13 नडगाव १३२/८/ पैक  ( OLD 133 ) ताराबाई द ा ये क शवले व इतर 0.1376
भूसंपादन 

नवाडा 
  12/12/2018 वाटप लं बत 

‹ÛæúÞÖ 1.7813

समृ द  महामागात संपा दत गटांची याद

अन.ु िज हा गाव तालकुा स ह नं / गट नं शतेक-याचे नाव
भसूंपादन केलेले  

े

भसूंपादन नवाडा 
/ भसूंपादन 

करारनामा 

भसूंपादन नवाडा 
/ करारनामा 

दनांक शरेा

1  ठाणे अंबर्जे शहापुर 601,602 गौराबाई बधुाजी परटोले 0.1700 भसूंपादन करारनामा 14/2/2019

2  ठाणे अंबर्जे शहापुर 701 देऊ ह रभाऊ परटोले व इरत 0.1620 भसूंपादन करारनामा 15/2/2019

3  ठाणे अंबर्जे शहापुर 668 नकुल जगन परटोले व इतर 0.0014 भसूंपादन नवाडा 6/6/2019

4  ठाणे अंबर्जे शहापूर 487 ेमाबाई का शनाथ बोटक डले व इतर 0.09 भसूंपादन नवाडा 14/2/2019

समृ द  महामागात संपा दत गटांची याद

अन.ु िज हा गाव तालकुा स ह नं / गट नं शतेक-याचे नाव
भसूंपादन केलेले  

े

भसूंपादन नवाडा 
/ भसूंपादन 

करारनामा 

भसूंपादन नवाडा 
/ करारनामा 

दनांक शरेा

1  ठाणे बिरवाडी शहापुर 292/5 व ण ुहेमा भेरे, पांडुरंग हेमा भेरे 0.6660 भसूंपादन नवाडा 14/2/2019

2  ठाणे बिरवाडी शहापुर 276/4 व ण ुहेमा भेरे, पांडुरंग हेमा भेरे 0.1300 भसूंपादन नवाडा 14/2/2019

3  ठाणे बिरवाडी शहापुर 307/2/अ व ण ुहेमा भेरे, पांडुरंग हेमा भेरे 0.0703 भसूंपादन नवाडा 14/2/2019

4  ठाणे बिरवाडी शहापुर 293/3 व ण ुहेमा भेरे, पांडुरंग हेमा भेरे 0.3134 भसूंपादन नवाडा 14/2/2019

5  ठाणे बिरवाडी शहापुर 297/5 व ण ुहेमा भेरे, पांडुरंग हेमा भेरे 0.3228 भसूंपादन नवाडा 14/2/2019

6  ठाणे बिरवाडी शहापुर 292/6 व ण ुहेमा भेरे, पांडुरंग हेमा भेरे 0.2640 भसूंपादन नवाडा 14/2/2019

7  ठाणे बिरवाडी शहापुर 166/4

गणेशा फुड ोसेसस तफ अमर अशोक 

अ वाल 0.9982 भसूंपादन नवाडा 14/2/2019

8  ठाणे बिरवाडी शहापुर 73

गणेशा फुड ोसेसस तफ अमर अशोक 

अ वाल 0.6200 भसूंपादन नवाडा 14/2/2019

9  ठाणे बिरवाडी शहापुर 163

गणेशा फुड ोसेसस तफ अमर अशोक 

अ वाल 0.2913 भसूंपादन नवाडा 14/2/2019



10  ठाणे बिरवाडी शहापुर 145/18

बबन ध डू मगाळ (मयत) वारस जनाबाई बबन 

मगाळ 0.1152 भसूंपादन नवाडा 14/2/2019

11  ठाणे बिरवाडी शहापुर 120/2/1 व ण ूके अ धकार  0.2680 भसूंपादन नवाडा 14/2/2019

  (अ भजीत भांड ेपाट ल)

उप िज हा धकार  (सामा य शासन) तथा
       भसूंपादन अ धकार  (समृ द  महामाग), िज हा ठाणे

समृ द  महामागात संपा दत गटांची याद

अन.ु िज हा गाव तालकुा स ह नं / गट नं शतेक-याचे नाव
भसूंपादन केलेले  

े

भसूंपादन नवाडा 
/ भसूंपादन 

करारनामा 

भसूंपादन नवाडा 
/ करारनामा 

दनांक शरेा

1  ठाणे चांदे शहापुर 101 ी. कसन तकुाराम तारमाळे 0.3000 भसूंपादन नवाडा 14/2/2019

2  ठाणे चांदे शहापुर 70 ी. कसन तकुाराम तारमाळे 0.5972 भसूंपादन नवाडा 14/2/2019

3  ठाणे चांदे शहापुर 104 केशव मंगा नरगडु े 0.0227 भसूंपादन नवाडा 14/2/2019

समृ द  महामागात संपा दत गटांची याद

अन.ु िज हा गाव तालकुा स ह नं / गट नं शतेक-याचे नाव
भसूंपादन केलेले  

े

भसूंपादन नवाडा 
/ भसूंपादन 

करारनामा 

भसूंपादन नवाडा 
/ करारनामा 

दनांक शरेा

1  ठाणे दळखन शहापुर 222 ब तकुाराम सखाराम सरखोत व इतर 0.2315 भसूंपादन नवाडा 14/2/2019

2  ठाणे दळखन शहापुर 56

अ मत हो स एलएलपी तफ अ मत कैलाश 

अ वाल 0.2009 भसूंपादन नवाडा 14/2/2019

3  ठाणे दळखन शहापुर 222अ2 222अ3 तकुाराम सखाराम सरखोत व इतर 1.4068 भसूंपादन नवाडा 14/2/2019

4  ठाणे दळखन शहापुर 288

अ मत हो स एलएलपी तफ अ मत कैलाश 

अ वाल 0.4035 भसूंपादन नवाडा 14/2/2019

5  ठाणे दळखन शहापुर 60 सजेश भोगीलाल शहा व इतर 2.5304 भसूंपादन नवाडा 14/2/2019

6  ठाणे दळखन शहापुर 58 अकबर जलालु ददन मोमीन 0.2726 भसूंपादन नवाडा 14/2/2019

  (अ भजीत भांड ेपाट ल)

उप िज हा धकार  (सामा य शासन) तथा
       भसूंपादन अ धकार  (समृ द  महामाग), िज हा ठाणे

समृ द  महामागात संपा दत गटांची याद

अन.ु िज हा गाव तालकुा स ह नं / गट नं शतेक-याचे नाव
भसूंपादन केलेले  

े

भसूंपादन नवाडा 
/ भसूंपादन 

करारनामा 

भसूंपादन नवाडा 
/ करारनामा 

दनांक शरेा

1  ठाणे गोलभन शहापुर 80

शव इंड ज तफ भागीदार अमर अशोक 

अ वाल 0.1505 भसूंपादन नवाडा 14/2/2019

2  ठाणे गोलभन शहापुर 117

शव इंड ज तफ भागीदार अमर अशोक 

अ वाल 0.9372 भसूंपादन नवाडा 14/2/2019

3  ठाणे गोलभन शहापुर 94

शव मॅ यफुा चर ंग तफ भागीदार गीता याम 

अ वाल 1.4618 भसूंपादन नवाडा 14/2/2019

4  ठाणे गोलभन शहापुर 93 गो वदं राघो घरत 0.0264 भसूंपादन नवाडा 14/2/2019

5  ठाणे गोलभन शहापुर 141 वनोद मलुचंद कां या व इतर 1.5108 भसूंपादन नवाडा 14/2/2019

6  ठाणे गोलभण शहापूर 186 बाळू का ह ूभोईर व इतर 0.4115 भसूंपादन करारनामा 14/2/2019

  (अ भजीत भांड ेपाट ल)

उप िज हा धकार  (सामा य शासन) तथा
       भसूंपादन अ धकार  (समृ द  महामाग), िज हा ठाणे

समृ द  महामागात संपा दत गटांची याद

अन.ु िज हा गाव तालकुा स ह नं / गट नं शतेक-याचे नाव
भसूंपादन केलेले  

े

भसूंपादन नवाडा 
/ भसूंपादन 

करारनामा 

भसूंपादन नवाडा 
/ करारनामा 

दनांक शरेा

1  ठाणे हीव शहापुर 142 नवसी तकुा रेरा 0.4079 भसूंपादन करारनामा 14/2/2019

  (अ भजीत भांड ेपाट ल)

उप िज हा धकार  (सामा य शासन) तथा
       भसूंपादन अ धकार  (समृ द  महामाग), िज हा ठाणे

समृ द  महामागात संपा दत गटांची याद

अन.ु िज हा गाव तालकुा स ह नं / गट नं शतेक-याचे नाव
भसूंपादन केलेले  

े

भसूंपादन नवाडा 
/ भसूंपादन 

करारनामा 

भसूंपादन नवाडा 
/ करारनामा 

दनांक शरेा

1  ठाणे कसारा शहापुर 99क ताईबाई धाकटे 0.4000 भसूंपादन करारनामा 19/2/219

2  ठाणे कसारा शहापूर 155/6

सताबाई गोगाजी पं डत,      शफ क मोहमद 

जमील अ सार  व इतर 0.425 भसूंपादन नवाडा 14/2/2019

  (अ भजीत भांड ेपाट ल)

उप िज हा धकार  (सामा य शासन) तथा
       भसूंपादन अ धकार  (समृ द  महामाग), िज हा ठाणे

समृ द  महामागात संपा दत गटांची याद

अन.ु िज हा गाव तालकुा स ह नं / गट नं शतेक-याचे नाव
भसूंपादन केलेले  

े

भसूंपादन नवाडा 
/ भसूंपादन 

करारनामा 

भसूंपादन नवाडा 
/ करारनामा 

दनांक शरेा

1  ठाणे कासगाव शहापुर 115 ी. मधकुर द ा य घरत 0.0080 भसूंपादन नवाडा 14/2/2019

2  ठाणे कासगाव शहापुर 149/40 ीम. ललाबाई कातोड ठाकरे 0.4976 भसूंपादन करारनामा 7/6/2019



  (अ भजीत भांड ेपाट ल)

उप िज हा धकार  (सामा य शासन) तथा
       भसूंपादन अ धकार  (समृ द  महामाग), िज हा ठाणे

समृ द  महामागात संपा दत गटांची याद

अन.ु िज हा गाव तालकुा स ह नं / गट नं शतेक-याचे नाव
भसूंपादन केलेले  

े

भसूंपादन नवाडा 
/ भसूंपादन 

करारनामा 

भसूंपादन नवाडा 
/ करारनामा 

दनांक शरेा

1  ठाणे खुताडी शहापुर 119 बांडुबाई बबन शगंोले व इतर 0.0098 भसूंपादन करारनामा 14/2/2019

  (अ भजीत भांड ेपाट ल)

उप िज हा धकार  (सामा य शासन) तथा
       भसूंपादन अ धकार  (समृ द  महामाग), िज हा ठाणे

समृ द  महामागात संपा दत गटांची याद

अन.ु िज हा गाव तालकुा स ह नं / गट नं शतेक-याचे नाव
भसूंपादन केलेले  

े

भसूंपादन नवाडा 
/ भसूंपादन 

करारनामा 

भसूंपादन नवाडा 
/ करारनामा 

दनांक शरेा

1  ठाणे खुटघर शहापुर 149ब ीम.म नषा सरेुश वाघ 1.4814 भसूंपादन करारनामा 6/6/2019

2  ठाणे खुटघर शहापुर 129 ी. ध डीबाई राम ु डगंोर 1.5300 भसूंपादन नवाडा 14/2/2019

समृ द  महामागात संपा दत गटांची याद

अन.ु िज हा गाव तालकुा स ह नं / गट नं शतेक-याचे नाव
भसूंपादन केलेले  

े

भसूंपादन नवाडा 
/ भसूंपादन 

करारनामा 

भसूंपादन नवाडा 
/ करारनामा 

दनांक शरेा

1  ठाणे लाहे शहापुर 154

मे.शहापरु भगर फुड एलएलपी तफ भागीदार 

न खल राधे याम अ वाल 0.3820 भसूंपादन नवाडा 14/2/2019

2  ठाणे लाहे शहापुर 126

सावरमल फूड ोड स एलएलपी तफ नखील 

राधे याम अ वाल 0.3770 भसूंपादन नवाडा 14/2/2019

  (अ भजीत भांड ेपाट ल)

उप िज हा धकार  (सामा य शासन) तथा
       भसूंपादन अ धकार  (समृ द  महामाग), िज हा ठाणे

समृ द  महामागात संपा दत गटांची याद

अन.ु िज हा गाव तालकुा स ह नं / गट नं शतेक-याचे नाव
भसूंपादन केलेले  

े

भसूंपादन नवाडा 
/ भसूंपादन 

करारनामा 

भसूंपादन नवाडा 
/ करारनामा 

दनांक शरेा

1  ठाणे पिसे भिवंडी 119/3 रो हदास शांताराम पाट ल 0.0255 भसूंपादन करारनामा 19/6/2019

  (अ भजीत भांड ेपाट ल)

उप िज हा धकार  (सामा य शासन) तथा
       भसूंपादन अ धकार  (समृ द  महामाग), िज हा ठाणे

समृ द  महामागात संपा दत गटांची याद

अन.ु िज हा गाव तालकुा स ह नं / गट नं शतेक-याचे नाव
भसूंपादन केलेले  

े

भसूंपादन नवाडा 
/ भसूंपादन 

करारनामा 

भसूंपादन नवाडा 
/ करारनामा 

दनांक शरेा

1  ठाणे रातांधळे शहापुर 1/7 ी. कमलाकर नामा वशे 0.0801 भसूंपादन नवाडा 14/2/2019

  (अ भजीत भांड ेपाट ल)

उप िज हा धकार  (सामा य शासन) तथा
       भसूंपादन अ धकार  (समृ द  महामाग), िज हा ठाणे

समृ द  महामागात संपा दत गटांची याद

अन.ु िज हा गाव तालकुा स ह नं / गट नं शतेक-याचे नाव
भसूंपादन केलेले  

े

भसूंपादन नवाडा 
/ भसूंपादन 

करारनामा 

भसूंपादन नवाडा 
/ करारनामा 

दनांक शरेा

1  ठाणे शेई शहापुर 332

कसन का शनाथ तारमाळे/ चं कात 

का शनाथ तारमाळे 0.2100 भसूंपादन नवाडा 14/2/2019

2  ठाणे शेई शहापुर 349 एकनाथ द  ुतारमळे 0.1150 भसूंपादन करारनामा 14/2/2019

3  ठाणे शेई शहापुर 29 अजय एकनाथ तारमले 0.2850 भसूंपादन करारनामा 6/6/2019

समृ द  महामागात संपा दत गटांची याद

अन.ु िज हा गाव तालकुा स ह नं / गट नं शतेक-याचे नाव
भसूंपादन केलेले  

े

भसूंपादन नवाडा 
/ भसूंपादन 

करारनामा 

भसूंपादन नवाडा 
/ करारनामा 

दनांक शरेा

1  ठाणे शेलवली शहापुर 276/ब ी.संगीता रघनुथ दधुाळे 0.1485 भसूंपादन करारनामा 14/2/2019

2  ठाणे शेलवली शहापुर 265 ी. सदा शव देऊ दधुाळे 0.0300 भसूंपादन नवाडा 14/2/2019

3  ठाणे शेलवली शहापुर 261अ ी. सदा शव देऊ दधुाळे 0.2561 भसूंपादन नवाडा 14/2/2019

4  ठाणे शेलवली शहापुर 318 हष त जगद श राजन 0.0142 भसूंपादन करारनामा 14/2/2019

5  ठाणे शेलवली शहापुर 313 हष त जगद श राजन 0.1465 भसूंपादन नवाडा 14/2/2019

समृ द  महामागात संपा दत गटांची याद

अन.ु िज हा गाव तालकुा स ह नं / गट नं शतेक-याचे नाव
भसूंपादन केलेले  

े

भसूंपादन नवाडा 
/ भसूंपादन 

करारनामा 

भसूंपादन नवाडा 
/ करारनामा 

दनांक शरेा

1  ठाणे शेरे शहापुर 393 ी. जगद श वठठल तारमाळे 0.0770 भसूंपादन करारनामा 6/6/2019

2  ठाणे शेरे शहापुर 608 केशव रघनुाथ तारमळे  व इतर 0.0870 भसूंपादन करारनामा 14/2/2019

उप िज हा धकार  (सामा य शासन) तथा
       भसूंपादन अ धकार  (समृ द  महामाग), िज हा ठाणे



समृ द  महामागात संपा दत गटांची याद
अन.ु िज हा गाव तालकुा स ह नं / गट नं शतेक-याचे नाव भसूंपादन केलेले  

े
भसूंपादन नवाडा 

/ भसूंपादन 

करारनामा 

भसूंपादन नवाडा 
/ करारनामा 

दनांक

शरेा

1  ठाणे चराडपाडा भवंडी 104/2 ी.चं कात मोतीराम ढमणे 0.0700 भसूंपादन 

करारनामा

12/2/2019

2  ठाणे चराडपाडा भवंडी 210/3 ी. बाळाराम शम या वाघे (कातकर ) व इतर 0.6009 भसूंपादन 

करारनामा

7/2/2019

3  ठाणे चराडपाडा भवंडी (13) 186/2/ब शरद शांताराम जाधव व इतर 0.0120 भसूंपादन नवाडा 11/2/2019

4  ठाणे चराडपाडा भवंडी 100/1/अ यशवंत पांडूरंग सपाट व इतर 0.1340 भसूंपादन नवाडा 11.2.19 मोबदला अदा केला आहे.
5  ठाणे चराडपाडा भवंडी 128/5 अंजनी भा कर सपाट व इतर 0.3400 भसूंपादन नवाडा 11.2.19 मोबदला अदा केला आहे.
6  ठाणे चराडपाडा भवंडी 128/6 यशवंत पांडूरंग सपाट व इतर 0.1390 भसूंपादन नवाडा 11.2.19 मोबदला अदा केला आहे.
7  ठाणे चराडपाडा भवंडी मोकळी जागा _ 0.2439 _ _ नेम या कोण या गटाचे 

संपादन करायचे आहे 

याबाबत संपादन सं थेचा 
खलुासा मागवला आहे.

8  ठाणे चराडपाडा भवंडी 101/2 सताराम सखाराम ढमणे 0.5376 भसूंपादन नवाडा 11.2.19 हरकत सनुावणी चालू
9  ठाणे चराडपाडा भवंडी 97 पकै वालकु चाह ुढमणे 0.1260 _ _ थेट खरेद  झालेल  आहे, 

सदर न ती या 
कायालयास ा त 

झालेल  नाह
10  ठाणे चराडपाडा भवंडी 105/1अ अनंता रामभाऊ ढमणे व इतर 0.2400 भसूंपादन नवाडा 11.2.19 हरकत सनुावणी चालू
11  ठाणे चराडपाडा भवंडी 105/1ब सताराम सखाराम ढमणे 0.2669 भसूंपादन नवाडा 11.2.19 मोबदला घेणेकामी सव 

खातदेार हजर नाह . 

स ती ताबा प  देणे 

बाक . घो षत 0.4576 

पकै  0.2668 े  थेट 

खरेद  झाल  आहे.
12  ठाणे चराडपाडा भवंडी 106/2 अशोक देऊ पाट ल 0.0359 भसूंपादन नवाडा 11.2.19 मोबदला अदा करणेकामी 

प  दले. सह ह सेदार 

हजर होत नाह त. 
13  ठाणे चराडपाडा भवंडी 107/10 क र मा अ शष सोनवणे 0.3838 भसूंपादन नवाडा 11.2.19 मोबदला अदा करणेकामी 

प  दले. सह ह सेदार 

हजर होत नाह त. 
14  ठाणे चराडपाडा भवंडी 129/2 सताराम सखाराम ढमणे 0.0153 भसूंपादन नवाडा 11.2.19 मोबदला अदा करणेकामी 

प  दले. सह ह सेदार 

हजर होत नाह त. 
15  ठाणे चराडपाडा भवंडी 129/3 कृ णा गणपत ढमणे व इतर 0.0007 भसूंपादन नवाडा 10.5.2019 मोबदला अदा करणेकामी 

प  दले. सह ह सेदार 

हजर होत नाह त. 
16  ठाणे चराडपाडा भवंडी 130/1 कृ णा गणपत ढमणे व इतर 0.0330 भसूंपादन नवाडा 11.2.19 मोबदला अदा करणेकामी 

प  दले. सह ह सेदार 

हजर होत नाह त. 
17  ठाणे चराडपाडा भवंडी 130/2 वालकु चाह ुढमणे 0.2986 _ _ थेट खरेद  झालेल  आहे, 

सदर न ती या 
कायालयास ा त 

झालेल  नाह
18  ठाणे चराडपाडा भवंडी 132/3 वालकु चाह ुढमणे 0.0924 _ _ थेट खरेद  झालेल  आहे, 

सदर न ती या 
कायालयास ा त 

झालेल  नाह
19  ठाणे चराडपाडा भवंडी 132/1 धमा चाह ूढमणे व इतर 0.1184 भसूंपादन नवाडा ११.2.19 स ती ताबा प  देणे 

बाक20 132/2
21 132/4
22 132/5
23 132/6
24 132/7
25  ठाणे चराडपाडा भवंडी 137 कशोर  कशोर गायकवाड 0.0092 _ _ थेट खरेद  झालेल  आहे, 

सदर न ती या 
कायालयास ा त 

झालेल  नाह
26  ठाणे चराडपाडा भवंडी 138 धमा गण ुसपाट 0.4580 _ _ थेट खरेद  झालेल  आहे, 

सदर न ती या 
कायालयास ा त 

झालेल  नाह
27  ठाणे चराडपाडा भवंडी 140/2 का हा धमा चोरघे व इतर 0.0516 भसूंपादन नवाडा ११.२.१९ मोबदला अदा करणेकामी 

प  दले. सह ह सेदार 

हजर होत नाह त. 
28  ठाणे चराडपाडा भवंडी 184 पकै बधुाजी गणपत ढमणे 0.3562 _ _ अवाड झालेला नाह
29  ठाणे चराडपाडा भवंडी 186/1 कृ णा गणपत ढमणे व इतर 0.1122 भसूंपादन नवाडा ११.२.१९ अवाड म ये सदर े  

एक तपणे  186/1 े  

0.7419 म ये संपाद त 

झाले आहे.
30  ठाणे चराडपाडा भवंडी 186/1 कृ णा गणपत ढमणे व इतर 0.2445 भसूंपादन नवाडा ११.२.१९ अवाड म ये सदर े  

एक तपणे  186/1 े  

0.7419 म ये संपाद त 

झाले आहे.
31  ठाणे चराडपाडा भवंडी 186/1 कृ णा गणपत ढमणे व इतर 0.7419 भसूंपादन नवाडा 11.2.19 मोबदला अदा करणेकामी 

प  दले. सह ह सेदार 

हजर होत नाह त. 
32  ठाणे चराडपाडा भवंडी 186/4 शवा बाप ूसपाट व इतर 0.2480 भसूंपादन नवाडा 11.2.19 मोबदला घेणेकामी सव 

खातदेार हजर नाह .       

स ती ताबा प  देणे 

बाक . हरकतीवर 

सनुावणी चालु



33  ठाणे चराडपाडा भवंडी 186/2/ब काळु धाऊ जाधव 0.0120 भसूंपादन नवाडा 11.2.19 ताबापावती झाल  आहे, 

मोबदला अदा करणेकामी 
बाक . कोणाला कती 
र कम वभागनू 

यायची याची मा हती 
अ ा त

34  ठाणे चराडपाडा भवंडी 187 पकै परशरुाम पांडूरंग सपाट व इतर 0.0385 भसूंपादन नवाडा 11.2.19 मोबदला घेणेकामी सव 

खातदेार हजर नाह .       

स ती ताबा प  देणे 

बाक . 
35  ठाणे चराडपाडा भवंडी 185 कृ णा गणपत ढमणे व इतर 0.2500 भसूंपादन नवाडा 11.2.19 मोबदला घेणेकामी सव 

खातदेार हजर नाह .       

स ती ताबा प  देणे 

बाक . 
36  ठाणे चराडपाडा भवंडी 189/2 धमा गण ुसपाट व इतर 0.3100 _ _ थेट खरेद  झालेल  आहे, 

सदर न ती या 
कायालयास ा त 

झालेल  नाह
37  ठाणे चराडपाडा भवंडी 190 केतन खशुालचंद ठ कर व इतर 0.0398 भसूंपादन नवाडा 11.2.19 मोबदला अदा करणेकामी 

प  दले. सह ह सेदार 

हजर होत नाह त. इतर 

ह कात कुळ
38  ठाणे चराडपाडा भवंडी 210/4 मुंबई महानगर पा लका 0.2956 _ _ सदर भखूंड मुंबई 

महानगरपा लके या नावे 

दाखल आहे. संपादन 

सं थेकडून जागा वग 

करणेची कायवाह  सु . 

  (अ भजीत भांड ेपाट ल)

उप िज हा धकार  (सामा य शासन) 

तथा
       भूसंपादन अ धकार  (समृ द  

महामाग), िज हा ठाणे


