
१ उसरा बु. भा	र पांडुरंग घोपे सीताफळ 1.50

२ उसरा बु. �ंबकिसंघ भगवानिसह राजपूत सं�ा 1.00

३ उसरा बु. सागर पंुजाजी बोडखे सीताफळ 1.50

४ उसरा बु. शीतल $दीप चोपडे सीताफळ 2.00

५ उसरा बु. तुकाराम पंढरी गावंडे सीताफळ 1.00

६ उसरा बु. सीताराम नारायण काटोले सीताफळ 1.00

७ उसरा बु. तुकाराम पंढरी गावंडे सं�ा 0.80

८ चालठाना बु. बळीराम गणपत बोडखे सं�ा 1.50

९ खामखेड मह23 नारायण बोडखे सीताफळ 0.80

१० खेल बारी सुरेश िभकाजी उंबरकर सं�ा 2.00

११ धानोरा नामदेव शामराव डवले सं�ा 1.00

१२ धानोरा पु6षो8म $9ाद िनम:ल सं�ा 1.00

१३ धानोरा सुरेश नारायण पैसोडे सं�ा 1.00

१४ िपंपळगाव काळे मुरलीधर पंुडिलक राऊत िलंबू 1.00

१५ वायाळ नारायण ल=न काळपांडे सं�ा 1.00

१६ वायाळ भीमराव रामराव ढाने सीताफळ 1.00
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१७ वायाळ Bानदेव िकसन तायडे िलंबू 1.00

१८ िपं$ी खो3ी पंजाबराव वासुदवे धोट े सीताफळ 1.00

१९ उमापूर मुरली कैलास सCा सं�ा 1.00

२० खेलवगD जा. $काश गोवध:नदास चांडक सीताफळ 2.00

२१ खेलवगD जा. ममता लिलत चांडक सीताफळ 2.00

२२ खेलवगD जा. अनुसयाबाई जणू दलाल सीताफळ 0.50

२३ खेलवगD जा. रामगोपाल िभकमचंद राठी सीताफळ 1.00

२४ खेल लोन जा. िकसन िननाजी दामधर सं�ा 1.00

२५ खेल पा.जा. ल=न नारायण सपकाळ सं�ा 0.80

२६ खेल िशवापूर जा. जीवनलाल राधािकसन चांडक सं�ा 1.00

२७ खेल लोन जा. रमेश िकसन दलाल सीताफळ 2.00

२८ जामोद लिलत गोवध:नदास चांडक सीताफळ 2.00

२९ जामोद माळी समाधान िवFनाथ िहHल सं�ा 1.20

३० जामोद माळी चेतनकुमार मोहनलाल गांधी सं�ा 1.20

३१ जामोद माळी पु6षो8म रािनदान राठी सं�ा 2.70

३२ जामोद माळी मारोती ल=न धुडD सं�ा 2.60

३३ जामोद हष:द रमेश दलाल सीताफळ 1.00

३४ जामोद गणेश रामभाऊ लोने सीताफळ 1.00

३५ जामोद मोहन नारायण दामधर िलंबू 1.00

३६ जामोद माळी BानFेर ल=न करांगल े सं�ा 0.80



३७ जामोद शे.रािजक शे.आशीफ िलंबू 0.50

३८ जामोद शे.अहेमद  शे.आशीफ िलंबू 0.50

३९ जामोद साहेबराव शंकर बोळे सं�ा 1.00

४० जामोद परमFेर  शंकर बोळे सं�ा 1.00

४१ जामोद अ6णा साहेबराव  बोळे सीताफळ 1.00

४२ वायाळ राजू वसंता ढगे सीताफळ 0.80

वायाळ राज23 Jीरंग Aीरसागर सीताफळ 0.80

51.50


