
  

28/3/2018 रोजी मा. अ�य� िज�हा �नवड स�मती  तथा िज�हा पशसुवंध#न उपाय%ुत परभणी, 

यांचे अ�य�तखेाल- जनजाती �.ेाबाहेर-ल उपयोजन0तग#त अन.ुजमाती2या 5 लाभा4या5ना 2 दधुाळ 

जनावरांचे गट वाटप करणेसाठ; सगंणक<वारे ऑनलाईन  प�दतीने �नवडलेले लाभाथ?  

 

अ.@ं. लाभा4या5चे नाव गाव तालकुा Aवग# 

�नवड याद- 

1 कुशBपा मCणBपा पणुD बनवस पालम पEुष 

2 बबन सटवाजी बGड े साखरतळा िजंतरु पEुष 

3 कमल खंडु घोगरे साखरतळा िजंतरु िI. 

4 सधुाकर Aभाकर कGडरे सोKना परभणी पEुष 

5 मनोहर नामदेव पटटेवार बोडा# गगंाखेड पEुष 

 

 

 

      िज�हा पशसुवंध#न अLधकार- 

         िज�हा पMरषद परभणी 

 

Nद. 28/3/2018 रोजी मा. अ�य� िज�हा �नवड स�मती  तथा िज�हा पशसुवंध#न उपाय%ुत 

परभणी, यांचे अ�य�तखेाल- जनजाती �.ेाबाहेर-ल उपयोजन0तग#त अन.ुजमाती2या 3 लाभा4या5ना शळेी 

गट वाटप करणेसाठ; सगंणक<वारे ऑनलाईन प�दतीने �नवडलेले लाभाथ?  

 

अ.@ं. लाभा4या5चे नाव गाव तालकुा Aवग# 

�नवड याद- 

1 दOता Pवठठल धनेवाड वनबजुवाडी पालम पEुष 

2 अकुंश खंडजी घोगरे साखरतळा िजंतरु पEुष 

3 आमोल अबंादास नालमे नांदखेडा परभणी पEुष 

 

 

िज�हा पशसुवंध#न अLधकार- 

िज�हा पMरषद परभणी 

 

 

 



  

 

 

Nद. 28/3/2018 रोजी मा. अ�य� िज�हा �नवड स�मती  तथा िज�हा पशसुवंध#न उपाय%ुत परभणी, यांचे 

अ�य�तखेाल- Pवशषे घटक योजनतंग#त अन.ुजाती2या 38 लाभा4या5ना 2 दधुाळ जनावरांचे गट वाटप 

करणेसाठ; सगंणक<वारे ऑनलाईन प�दतीने �नवडलेले लाभाथ?  

 

अ.@ं. लाभा4या5चे नाव गाव तालकुा Aवग# 

�नवड याद- 

1 Rकशन सखाराम धाडवे टाकळी कंु. परभणी पEुष 

2 राजाभाऊ आशोक डुकरे आसोला परभणी पEुष 

3 देPवदास Rकशन थोरात साटला परभणी पEुष 

4  PवTणु नामदेवराव घGगड े �मरखेल परभणी पEुष 

5 शषेराव भागोजी उघड े बाभळी परभणी पEुष 

6 Nदपक सधुाकर धाडवे टाकळी कंु. परभणी पEुष 

7 भारत मारोतराव Cख�लारे समसापरू परभणी पEुष 

8 Pवनोद कचEबा ढाले शहापरू परभणी पEुष 

9 सिंजवनी खेमाजी राऊत  जोडपरळी परभणी I.ी 

10 Zयोजी सरेुशराव धाडवे टाकळी कंु. परभणी I.ी 

11 अEणा सदुामराव वायवळ समसापरू परभणी I.ी 

12 [ानोबा पाराजी कदम बोरग\हाण पाथर- पEुष 

13 डGगरे महादेव यशवतंराव बाबळुतारा पाथर- पEुष 

14 <वारका PवTण ुकदम बांदरवाडा पाथर- I.ी 

15 मरुल-धर �भमराव मळेु Eढ- मानवत पEुष 

16 महानदंा Nदपक तपुस�म<गे RकKहोळा मानवत I.ी 

17 उOतम नारायण पचंांगे दधुागाव िजंतरु पEुष 

18 शषेराव कचE वाकळे माक िजंतरु पEुष 



  

19 Pवठठल यशवतंा वाघमारे कंुभेफळ िजंतरु पEुष 

20 सजंय नारायण आळणे सोरजा िजंतरु पEुष 

21 Nद�ा मुजंाजी अभंोरे मातला िजंतरु I.ी 

22 परुभाजी नागोराव वावळेू ना\हा पालम पEुष 

23 शांताबाई शषेराव एंगड े पालम पालम I.ी 

24 माधव नामदेव खंदारे आहेरवाडी पणुा# पEुष (अपगं) 

25 आशोक चांदोजी सरवदे काKहेगाव पणुा# पEुष (अपगं) 

26 देPवदास फालाजी सदावतD धोतरा पणुा# पEुष 

27 Pवaवनाथ शकंर सदावतD धोतरा पणुा# पEुष 

28 आच#ना बालाजी राजभोज गौर पणुा# I.ी 

29 केशव लcमण वाघमारे गdडगाव गगंाखेड पEुष 

30 मारोती �लबंाजी कांबळे इरळद गगंाखेड पEुष 

31 मनोहर आशोकराव ढेरे इरळद गगंाखेड पEुष 

32 �शवाजी बापरुाव मोरे धारासरू गगंाखेड पEुष 

33 गवळणबाई Aकाश गायकवाड मालेवाडी गगंाखेड I.ी 

34 अनपु रामराव अवचार �नळा सोनपेठ पEुष 

35 पTुपाबाई Pवठठलराव सरुवसे कोरटेक सोनपेठ I.ी 

36 सखाराम �नवOृती खंदारे हातनरु सेल ू पEुष 

37 सखाराम हMरभाऊ Aधान हादगाव सेल ू पEुष 

38 आशामती सखाराम खंदांरे हातनरु सेल ू I.ी 

 
 

 

िज�हा पशसुवंध#न अLधकार- 

      िज�हा पMरषद परभणी 


