1बनशेती आदे श पार<त केलेल< Yकरणे 1 जाने.12 ते 25 जुलै 2014 अखेर
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1778द.11.06.12

ी धनपाल ीपाल माणकापरु े तफ0 व.मु 1बपीनचं4 मरज स.न 932/1/1ब
9240 चौमी.
बापभ
ू ाई शहा रा. मरज

9े:

9240 चौमी.

रहवास

10 1730द 01.06.12

ी राजेश लखमीचंद गंगवाणी,रा-सांगल<

सांगल< स.नं 241/1/2अ
,241/1ब/3,241/1/2ब 9े:
1हे69आर, 2हे22आर, 1हे75आर.
एकूण 5हे54आर पैक>

17645.7चौमी रहवास
.

11 1759 द.11.06.12

 कलग?डा नेमग?डा पाट<ल रा. कुपवाड

9100 चौमी.

12 1781द. 18.07.12

ी आCपासो कDलाCपा कुमसगे ,रा.कुपवाड

कुपवाड स.न.217/2 9े: 0हे.92
आर पैक>
कुपवाड स.नं 307/1क Cलॉट
नं.29

13 1752 द. 07.11.12

अनंतकुमार शांतीनाथ खोत रा. ना4े ता. मरज

14 1795 द. 01.01.13

15 1766 द.31.01.13
16 1737 द. 31.01.13
17 1801 द.25.02.13

18 1808 द.25.02.13

पGमाळे स.नं.161 9े:
3हे66आर मधील
ी शंकरराव बाळकृKण खेडकर रा. 25/4 Lनलायम वानलेसवाडी येथीस सं.न 56/1
1हे.27आर पो.ख.27आर एकूण
1हे.45आर पैक>
सांगल< मरज रोड वालनेसवाडी
कुपवाड स.नं.39/ब 9े:
2हे45आर पैक>
कुपवाड स.नं.211 9े: 0हे80आर
शरद रामग?डा पाट<ल रा. कुपवाड
पैक>
ी अमर पंडीतराव कोरे व 4 तफ0 व.मु ी अमर कुपवाड स.नं.346 9े: 1हे45आर
पैक>
पंडीतराव कोरे व 3 म.ु पो. कवठे महकाळ
सौ आशालता आMणासो उपाOये, रा-सांगल<

ी बाबासा◌ो मातSड काल0कर व अलका Tवलास सांगल< स.नं402/4 व 402/6 9े:
1हे60आर पैक>
काल0कर तफ0
वटमुUVयार धारक ी साहेबराव
काका खरमाटे

19 1809 द.25.02.13

रहवास

534.77 चौमी वापरात बदल
रहवास एैवजी
वाणय
1100 चौमी. वाणय
14500 चौमी

रहवास

24500 चौमी

रहवास

4909.90
चौमी
14500 चौमी

रहवास

14754 चौमी

रहवास

10348.63
चौमी

रहवास

रहवास

सांगल<

मातSड काल0कर वै 5तफ0 वटमुUVयार सांगल< स.नं. 400/2/अ 9े:
1हे51आर पो.ख 02आर एकूण
धारकी साहेबराव काका खरमाटे
Tवामबाग 1हे53आर मधील 1हे11आर पैक>
ी मा◌ोहर



 

सांगल<
20 1810 द.25.02.13

ी अभिजत TवWवासराव जोग वै 2 रा. सराफ कXा कुपवाड स.नं. 470/3 9े:
1हे34आर पो.खं2आर एकूण 1हे
38अर पैक>
सांगल<
ता. मरज िज. सांगल< .

13800 चौमी

रहवास

21 1783 द.30.03.13

ी जयचंद माणलचंद लुंकड , रा. कुपवाड ता- कुपवाड स.नं.21/12 9े:
1हे32आर पैक>
मरज,िज-सांगल<

3799.91
चौमी

औ"योगीक
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अजदाराचे  



गांवचे  / . .

िजDहा - सांगल<
े
बन  

 

22 1803 द.23.04.13

  
ी अशोक बाबग?डा पाट<ल वटमुखVयार ी महावीर टाकळी ग.नं.23/2 9े: 2हे15आर
मधील
बाबग?डा पाट<ल म.ु पो. टाकळी, ता. मरज िज.

2131 चौमी.

वाणय

11700 चौमी

रहवास

7916.76
चौमी

रहवास

1658 चौमी

वाणय

सांगल<
कुपवाड स.नं.469/2 9े:
सांगल<
1हे17आर पैक>

23 1811 द.12.04.13

ी शांतीलाल मगालाल शहा रा.टबंर ए[रया

24 1818 द.23.04.13

ी सुर\4 सदाशव रानडे व जयी नारायण रानडे वै सांगल< स.नं.160/2 व 160/3
9े: 1हे 04आर पैक>
4 तफ0 व.मु . धारक डॉ बाळकृKण वासुदेव चैत]य.
रा. Tवनायक नगर ,हर<पूर रोड हर<पुर, ता मरज
िज. सांगल<

25 1814 द.06.05.13

तफ0 व.म.ु ी महेश मालगाव ग.नं.2450 9े: 16आर
पो.ख.11आर पैक>
रVनाकर खासनीस सी/1 भावेWवर< अपाट_ म\ट ,

ीमती शला (पसंग रजपूत

सहयोग नगर Tवामबाग सांगल<, ता. मरज िज.
सांगल<
26 1820 द.10.05.13

ी तानाजी दाद ु सरगर म,ु पो. कुपवाड ता.मरज िज. कुपवाड स.नं.25/1 9े: 1हे54आर 15400 चौमी
पैक>
सांगल<

27 1823 द.04.05.13

ी स`चन संभाजीराव पाट<ल

म.ु पो. इनाम धामनी Lनलजी ग.नं.98 9े: 3हे31आर
मधील

रहवास

2663 चौमी

वाणीय

, ता. मरज.िज. सांगल<
28 1792 द07.06.13

ी. अशोक Tवaल ठोमके रा. ेयश Lनवास, सांगल< स.नं.446/2ब/3+2ब/4/2
9े: 16 आर
गल
ु ाब कॉलनी, सांगल<

1080 चौमी

रहवास

29 1800 द.15.07.13

ी बलदे व आCपासो पाट<ल व इ.घ.न 10127 सांगल< 534/3 व 535/2 पैक>

19200 चौमी

वाणय

24290.00
चौ.मी.

वाणय

8766.75
चौ.मी

रहवास

इतर

23700.00
चौ.मी.

रहवास

ी. आशष Yभाकर शहा व 2 fदारा ी. सांगल< स.नं .485/1/ब/1 मधील
9े: 0 हे 93.50 आर पैक>
गजानन अडीमणी 6 शभ
ु म, बापट मळा माक0ट

8830.00
चौ.मी

रहवास

,वाडी मंगल काया_लय सांगल< ता. मरज िज.
सांगल<
30 1812 द.22.07.13

ी शर<ष दपक कुलकणd व सौ हेमंती दपक मालगांव 1)ग.नं.2263/अ/1/3
2)ग.नं 2263अ/1/13) ग.नं
कुलकणd
तफ0
वटमुखVयारधारक
राजेश 2246अ अनुeमे 1.61आर
2.06.50आर पैक>0.60आर
गणपतराव माळी रा. सं.नं.331/1 पुणे ब\गलोर 1.69 आर पैक> 0.40आर
एकूण 9े: 5.36.5आर मधील
हायवे म.ु पो. संभापूर, ता. हातकणंगलेिज 26100.00 चौ.मी. पैक>
कोDहापूर

31 1816 द.17.07.13

ी सरु \ 4 सदाशव रानडे व जयी नारायण सांगल< स.नं.159/2 9े:
0हे.57आर ,स.नं.159/3 9े:
रानडे वै 4तफ0 व.मु . धारक डॉ बाळकृKण 0हे.45आर एकूण 1हे.02आर पैक>
वासुदेव चैत]य.

रा. Tवनायक नगर ,हर<पूर

रोड हर<पुर, ता मरज िज. सांगल<

32 1785 द.31.08.13

ी

शामराव

बाबग?डा

दVतनगर,िजDहाप[रषद

पाट<ल

व

शाळे जवळ,

रा- बामणोल< ग.नं.14/4ब 9े: 2 हे
25 आर पो.ख 12आर
बामणोल< एकूण 2.37 आर.पैक>

ता-मरज,िज-सांगल<
33 1799 द.31.08.13

याड_ सांगल<
34 1807 द.12.08.13

ी शवाजी मातSड काल0कर व बाबसो◌ा मातSड सांगल< स.नं.402/3 व
स.नं.400/2ब अनुeमे 0.80 आर
कालेकर तफ0 वटमुUVयार धारक ी साहेबराव 1.20 आर एकूण 9े: 2हे.00आर
पैक>
काका खरमाटे सांगल<

18608.40
चौ.मी.

रहवास

35 1642 द.05.10.13

ी

इतर कुपवाड स.नं.37 9े: 03 हे.84
आर पैक>
तफ0वटमुखVयारधारक ी मधुकर शंकर कोKट<

38400.00
चौ.मी

रहवास

19,600-00
चौ.मी

रहवास

अशोक

दVता:य

कामटे

व

"ी Yसाद" जयहंद कॉलनी Tवामबाग सांगल<

36 1806 द.25.07.14

ी Tवनायक दनकर गोखले , डायरे hटर गोखले मरज स.नं.930/3 9े: 01 हे.96
आर पैक>
इ]iा
डेfहलपस_
Yा.ल7998 /2,शवरं जनी
)टे शनरोड, मरज

