
 
मा. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री 
ग्रामपंचायत बाधंणी योजनेंतगगत 538 
ग्रामपंचायतींच्या बाधंकामास मंजुरी 
प्रदान करणेबाबत.  

महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 

शासन वनणगय क्रमाकं: ग्रापंइ-2018/प्र.क्र.21/बाधंकाम-4 
बाधंकाम भिन, 25 मर्गबान पथ, 

फोर्ग, मंुबइ-400 001 
तारीख:  8  माचग , 2019 

िाचा :-  
1) शा.वन.ग्रा.वि.वि. क्रमाकंः ग्रापंइ-2017/प्र.क्र.246/बाधंकाम-4, वद.23 जानेिारी, 2018 
2) शा.वन.ग्रा.वि.वि. क्रमाकंः ग्रापंइ-2018/प्र.क्र.91/बाधंकाम-4, वद.30 जून, 2018 
3) शा.वन.ग्रा.वि.वि. क्रमाकंः ग्रापंइ-2018/प्र.क्र.91/बाधंकाम-4, वद.03 ऑगस्र्, 2018 
4) शा.वन.ग्रा.वि.वि. क्रमाकंः ग्रापंइ-2018/प्र.क्र.91/बाधंकाम-4, वद.24 सप्र्ेंबर, 2018 
5) शा.वन.ग्रा.वि.वि. क्रमाकंः ग्रापंइ-2018/प्र.क्र.53/ बाधंकाम-4, वद.2 नोव्हेंबर, 2018 
6) शा.वन.ग्रा.वि.वि. क्रमाकंः ग्रापंइ-2018/प्र.क्र.91/ बाधंकाम-4, वद.21 जानेिारी,2019 

प्रस्तािना :- 
राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींना स्ित:च्या कायालयासाठी स्ितंत्र आमारत नाही ऄशा 

ग्रामपंचायतींना स्ितंत्र कायालयाची आमारत बांधण्यासाठी “मा.बाळासाहेब ठाकरे स्मृती 

मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजना” संदभीत शासन वनणगयान्िये मंजूर करण्यात अली 

अहे.  ग्रामीण भागासाठी पायाभतू सुविधांची ऄसणारी अिश्यकता ि त्यासाठी ईपलब्ध 

ऄसणाऱ्या स्तोत्रांची मयादा विचारात घेउन मा. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री 

ग्रामपंचायत बांधणी योजनेतंगगत स्ित:च्या कायालयासाठी स्ितंत्र आमारत नसलेल्या ऄशा 

538 ग्रामपंचायतींना स्ित:च े कायालय बांधण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 

विचाराधीन होती.   
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शासन वनणगय:-  
मा. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजनेतंगगत ज्या 

ग्रामपंचायतींना स्ित:च्या कायालयासाठी स्ितंत्र आमारत नाही ऄशा 538 ग्रामपंचायतींना 

स्ित:च े ग्रामपंचायत कायालय बांधण्यास शासन वनणगय क्र.ग्रापंइ-2017/ प्र. क्र. 246/ 

बांधकाम-4, वद.23 जानेिारी, 2018 ि शासन वनणगय क्र. ग्रापंइ-2018/प्र.क्र.53/बांधकाम-

4, वद. 2 नोव्हेंबर, 2018 मधील ऄर्ींच्या ऄधीन राहून शासनाची मान्यता देण्यात येत ऄसून 

सदर ग्रामपंचायतींची यादी सोबत प्रपत्र-ऄ मध्ये देण्यात अली अहे.              

2.   सोबतच्या प्रपत्र-ऄ मधील स्ित:च्या कायालयासाठी स्ितंत्र आमारत नसलेल्या 

ग्रामपंचायतींनी या योजनेमधून त्यांच्या कायालयाच े बांधकाम कराियाच े ऄसल्यास प्रथम 

ग्रामसभेचा ठराि करुन लोकसंख्येच्या र्प्प्याप्रमाणे शासनाने वनवित केलेल्या बांधकाम 

मुल्यांनुसार ग्रामपंचायतीने स्िवनधीतून भराियाचा वहस्सा भरण्यास सदर ग्रामपंचायत तयार 

ऄसल्याच े प्रमावणत कराि.े सदर ग्रामपंचायतींनी िरीलप्रमाणे ठराि संमत केल्यानंतर 

संबवंधत ग्रामपंचायतींना स्ित:च े कायालय ईपलब्ध नसल्याची खात्री  केल्यानंतर वजल्हा 

पवरषदेने ऄंवतम मंजूरी प्रदान करािी.  

3.   ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या कायालयाच े बांधकाम शासन वनणगय क्र.ग्रापंइ-

2013/प्र.क्र.189/ पंरा-7, वद.30.01.2014 ऄन्िये तयार केलेल्या प्रचवलत 

अराखड्यानुसार करणे अिश्यक राहील. 

4.     या योजनेतंगगत ऄंवतमत: वनिड करण्यात अलेल्या ग्रामपंचायतींना त्यांच्या 

कायालयाच्या बांधकामासाठी वनधीच्या ईपलब्धतेनुसार र्प्प्यार्प्प्याने विहीत केलेल्या 

र्क्केिारीच्या मयादेत वजल्हा पवरषदांमाफग त वनधी वितवरत करण्यात येइल.  
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5. सदर शासन वनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 

संकेतस्थळािर ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा सांकेताक 201903071752454020                  

ऄसा  अहे. हा अदेश वडजीर्ल स्िाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत अहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या अदेशानुसार ि नािाने.  
 
 

 

          (वद. बा. पार्ील) 
 ऄिर सवचि, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1. मा.मंत्री (ग्रामविकास) याचंे खाजगी सवचि, मंत्रालय, मंुबइ 
2. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपवरषद यांच ेखाजगी सवचि, विधानभिन, मंुबइ 
3. मा.राज्यमंत्री (ग्रामविकास) यांचे खाजगी सवचि, मंत्रालय, मंुबइ 
4. मा.प्रधान सवचि, ग्राम विकास विभाग यांच ेस्िीय सहायक  
5. सिग विभागीय अयकु्त 
6. महालेखापाल, लेखा ि ऄनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा, महाराष्ट्र-1 मंुबइ/महाराष्ट्र-2 नागपरू 
7. सिग वजल्हावधकारी, 
8. सिग मुख्य कायगकारी ऄवधकारी, वजल्हा पवरषद 
9. सिग वजल्हा कोषागार ऄवधकारी 
10. मुख्य लेखा ि वित्त ऄवधकारी, सिग वजल्हा पवरषद 
11. सिग ईप सवचि/ऄिर सवचि/कक्ष ऄवधकारी, ग्राम विकास विभाग 
12.  सिग ऄवतवरक्त मुख्य कायगकारी ऄवधकारी, वजल्हा पवरषद 
13. सिग ईप मुख्य कायगकारी ऄवधकारी (ग्रा.प.ं), वजल्ह पवरषद 
14.  सिग कायगकारी ऄवभयंता (बाधंकाम), वजल्हा पवरषद 
15.  कायासन अस्था-15, ग्रा.वि.वि. बाधंकाम भिन, फोर्ग, मंुबइ. 
16.  वनिड नस्ती, कायासन बांधकाम-4, बाधंकाम भिन, फोर्ग, मंुबइ. 

  

http://www.maharashtra.gov.in/
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प्रपत्र “ऄ ” 
ऄ .क्र.  वजल्हा तालुका ग्रामपंचायतीचे नाि 

1.  ठाणे 

वभिडंी 

सािंदे 

2.  ननबिली 

3.  नचचिली (घाडणे) 

4.  कोवशि े

5.  

कल्याण 

ईत्तरशीि 

6.  नावरिली 

7.  बाळे 

8.  िडिली 

9.  वशरढोण 

10.  िाकळण 

11.  वनघू बामाली 

12.  दवहसर 

13.  दवहसर मोरी 

14.  नािाली 

15.  

मुरबाड 

वचखल े

16.  बळेगांि 

17.  ईमरोली (खुदग) 

18.  

पालघर 

डहाण ू गंजाड 

19.  

िाडा 

परळी 

20.  तुसे-कुसिडे 

21.  गांधरे 

22.  रायगड ऄवलबाग नारंगी 
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ऄ .क्र.  वजल्हा तालुका ग्रामपंचायतीचे नाि 

23.  

रायगड 

ऄवलबाग 

बोरीस 

24.  ढिर 

25.  िाघोडे 

26.  अंबेपरू 

27.  

पनिले 

देिळोली 

28.  वदघार्ी 

29.  कराडे 

30.  मुरुड अंबोली 

31.  रोहा रोठखुदग 

32.  खालापरू बोरगांि 

33.  माणगांि कोस्ते खु. 

34.  

पोलादपूर 

कोतिाल खुदग 

35.  बोरज 

36.  कापडे खुदग 

37.  
ईरण 

सोनारी 

38.  गोिठणे 

39.  पनिले पोसरी 

40.  
श्रीिधगन 

साखरोणे 

41.  धारिली 

42.  

रत्नावगरी 

वचपळूण 
रेहेळ भागाडी िजैी 

43.  दळिर्णे 

44.  
राजापरू 

कळसिली 

45.  मोंड 
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ऄ .क्र.  वजल्हा तालुका ग्रामपंचायतीचे नाि 

46.  

रत्नावगरी 

संगमेश्वर 

धामापूर तफे देिरुख 

47.  अरिली 

48.  करजुि े

49.  
रत्नावगरी 

भोके 

50.  चरिेली 

51.  
संगमेश्वर 

कोंडये 

52.  मेढे 

53.  
राजापरू 

तेरिण 

54.  तारळ-चौके 

55.  
लांजा 

कुरचुबं 

56.  िाकेड 

57.  

नसधुदुगग 

सािंतिाडी अमोदा 

58.  दोडामागग ईसि 

59.  

िेंगुला 

िाघोली 

60.  कुशेिाडा 

61.  वचपी 

62.  
कणकिली 

िायंगणी 

63.  नडवगि े

64.  
कुडाळ 

अंबडपाल 

65.  किठी 

66.  
मालिण 

अनंदव्हाळ 

67.  अमडोस 

68.  नावशक नदडोरी िरिडंी 
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ऄ .क्र.  वजल्हा तालुका ग्रामपंचायतीचे नाि 

69.  

नावशक 

नदडोरी 

िणारिाडी 

70.  खतिड 

71.  ओर्रखेड 

72.  जालखेड 

73.  

वनफाड 

कोकणगाि 

74.  िडाळी नवजक 

75.  मुखेड 

76.  
पेठ 

अमलोण 

77.  जुनोठी 

78.  नावशक वगरणारे 

79.  

कळिण 

कंकापरू 

80.  बेज 

81.  कोसुडे 

82.  

वसन्नर 

डुबरेे 

83.  पांढूली 

84.  बेल ू

85.  आगतपरुी खेड भैरि 

86.  

बागलाण 

तंुगण, 

87.  वदगर 

88.  दनहदुल े

89.  मोराणे, 

90.  सांडस 

91.  सुरगाणा ओरंभे 
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ऄ .क्र.  वजल्हा तालुका ग्रामपंचायतीचे नाि 

92.  

नावशक 

 हरणरे्कडी 

93.  

देिळाली 

लहवित 

94.  महादेिपूर 

95.  मुंगसरे 

96.  तळेगांि 

97.  

धुळे 

नशदखेडा 

तामथरे 

98.  देगांि 

99.  मंदाणे 

100.  पढािद 

101.  धुळे होरपाडा 

102.  

नशदखेडा 

साहुर 

103.  नेिाडे 

104.  दराणे 

105.  
साक्री 

दारखेल 

106.  वनळगव्हाण 

107.  धुळे नेर 

108.  साक्री पेर्ल े

109.  

जळगाि 

मुक्तीइनगर 

नचचखेडा 

110.  र्ाकळी 

111.  जोधनखेडा 

112.  काकोडा 

113.  
जामनेर 

पठारतोडा 

114.  मोरगांि 
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ऄ .क्र.  वजल्हा तालुका ग्रामपंचायतीचे नाि 

115.  

जळगाि 

जामनेर 
पळसखेडा 

116.  नागणा 

117.  धरणगाि ऄंजनविहीरे 

118.  रािरे ननभोरा ब.ु 

119.  

भडगाि 

भोररे्क  ब.ु 

120.  नपप्रीहार् 
 

121.  बांबरुड )प्र.ब(.  

122.  िडगांि 

123.  नालबंदी 

124.  

एरंडोल 

खडके ब.ु 
 

125.  जिखेडे 

126.  ईमरे 

127.  

पारोळा 

वशिरेवदगर 

128.  तरडी 

129.  बोळे 

130.  कराडी 

131.  
चाळीसगाि 

दरेगांि 

132.  ओर्र 

133.  
भसुािळ 

मोंढाळा 

134.  िर्रखेडा 

135.  

ऄमंळनेर 

बहादरिाडी 

136.  जानि े

137.  र्ाकरखेडा 
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ऄ .क्र.  वजल्हा तालुका ग्रामपंचायतीचे नाि 

138.  

जळगाि 

ऄमंळनेर डांगर ब.ु 

139.  
जळगांि 

धामणगांि 

140.  िडनगरी 

141.  

धरणगांि 

नपप्री खु. 

142.  चमगांि 

143.  र्ुरखेडा 

144.  

चाळीसगांि 

बेलदारिाडी 

145.  रामनगर 

146.  नपप्री खुदग 

147.  रे्किडे खु. 

148.  रे्किडे ब.ु 

149.  नहगोणे खुदग 

150.  र्ाकळी प्र. दे. 

151.  

चोपडा 

कोळंबा 

152.  वनमगव्हाण 

153.  िडगांि बु 

154.  यािल थोरगव्हाण 

155.  
पाचोरा 

वदघी 

156.  लासुरे 

157.  
भडगांि 

सािदे 

158.  घुसडी खु. 

159.  
ऄहमदनगर नेिासा 

बवहरिाडी 

160.  लांडेिाडी 
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ऄ .क्र.  वजल्हा तालुका ग्रामपंचायतीचे नाि 

161.  

ऄहमदनगर 

राहुरी नचचाळे 

162.  ऄकोल े िाघापरू 

163.  

शेिगाि 

अंतरिाली ब.ु 

164.  दादेगांि 
 

165.  माळेगांि ने. 
 

166.  शेकरे् ब.ु 
 

167.  शेकरे् खु. 
 

168.  नागलिाडी 
 

169.  अंतरिाली खु. 
 

170.  प्रभिुडगाि 
 

171.  नपगेिाडी 
 

172.  राणेगांि 
 

173.  रांजणी 
 

174.  वनभेनांदूर 
 

175.  

पाथडी 

पारेिाडी 
 

176.  डांगेिाडी 
 

177.  लांडकिाडी 
 

178.  वचतळिाडी 
 

179.  दुलचेांदगांि 
 

180.  अगासखांड 
 

181.  तीनखडी 
 

182.  िाळंुज 
 

183.  देिराइ 
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ऄ .क्र.  वजल्हा तालुका ग्रामपंचायतीचे नाि 

184.  

ऄहमदनगर 

 
नांदुर ननबदैत्य 

 
185.  मोहरे् 

186.  

कजगत 

खंडाळा 
 

187.  नागापरू 
 

188.  ननब े
 

189.  बजरंगिाडी 
 

190.  गणेशिाडी 

191.  जामखेड जायभायिाडी 

192.  

पारनेर 

िडुल े
 

193.  िडर्ीरे 
 

194.  दैठणे गंुजाळ 

195.  

नगर 

ईदरमल 
 

196.  पारगाि 
 

197.  भातोडी 

198.  िाळकी 

199.  वनमगाि िाघा 

200.  वहिरे र्रे 

201.  पारनेर पाडळी दया 

202.   नचचोली 

203.   नपपरी पठार 

204.  संगमनेर चंदनापरुी 

205.   बोरबन 

206.  राहुरी देसिडंी 
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207.  

पुणे 
 

बारामती सोनकसिाडी 

208.  
दौंड 

खोरिडी 

209.  राजेगांि 

210.  
आंदापूर 

र्गडेिाडी 

211.  पंधारिाडी 

212.  
जुन्नर 

बाणेिाडी 

213.  धालेिाडी 

214.  

पुरंदर 

िागदरिाडी 

215.  अडाची िाडी 

216.  सोमुडी 

217.  गुऱ्होळी 

218.  मािचडी क.प. 

219.  वशरुर कान्हूर मेसाइ 

220.  

खेड 

रोहकल 

221.  कडधे 

222.  िडगांि पार्ोळे 

223.  िाळद 

224.  

जून्नर 

वभिाडे ब.ु 

225.  वभिाडे खु. 

226.  जळिडंी 

227.  सुकाळिडेे 

228.  ओर्र नं. २ 

229.  सातारा 
 

पार्ण चाळकेिाडी 
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230.  

सातारा 
 

माण बीजिडी 

231.  कराड भिानिाडी 

232.  खर्ाि रेिलकरिाडी 

233.  
कोरेगाि 

चौधरिाडी 

234.  सोळशी 

235.  खंडाळा नलबाचीिाडी 

236.  

पार्ण 

भडुकेिाडी 

237.  येराड 

238.  ठोमसे 

239.  येराडिाडी 

240.  

सांगली 

जत 
गोंधळेिाडी 

241.  लडकेिाडी 

242.  तासगाि िजंारिाडी 

243.  जािळी मेढा बोडारिाडी 

244.  

खानापरू 

रामनगर 

245.  जोधळनखडी 

246.  देिनगर 

247.  अर्पाडी खानजोडिाडी 

248.  

सोलापरू 

ऄक्कलकोर् अदेंिाडी 

249.  बाशी िांगरिाडी/तािरिाडी 

250.  कुडुगिाडी नशगेिाडी 

251.  
करमाळा 

मांजरगांि 

252.  कंुभारगांि 



शासन वनणगय क्रमांकः ग्रापंइ-2019/प्र.क्र.21/बांधकाम-4, वदनांक  08.03.2019  

  

पृष्ट्ठ 27 पैकी 15  

 

ऄ .क्र.  वजल्हा तालुका ग्रामपंचायतीचे नाि 

253.  
सोलापरू 

माढा रोपळे 

254.  माढा वरधोरे 

255.  

कोल्हापरू 
 

गडनहग्लज नरेिाडी 

256.  राधानगरी िडाचीिाडी 

257.  पन्हाळा मोरेिाडी 

258.  अजरा सुळे 

259.  चंदगड कळसगादे 

260.  शाहुिाडी तुरुकिाडी 

261.  

पन्हाळा 

राक्षी 

262.  अिळी 

263.  ईंड्री 

264.  पोहाळे तफग  बोरगांि 

265.  वकसरुळ 

266.  शाहूिाडी मालिेाडी 

267.  

हातकणंगल े

संभापरू 

268.  कंुभोज 

269.  ऄवतगे्र 

270.  तळंदगे 

271.  

राधानगरी 

कौलि 

272.  कांबळिाडी 

273.  वतर्ि े

274.  भदुरगड मवडलगे खुदग 

275.   चांदमिाडी 



शासन वनणगय क्रमांकः ग्रापंइ-2019/प्र.क्र.21/बांधकाम-4, वदनांक  08.03.2019  

  

पृष्ट्ठ 27 पैकी 16  

 

ऄ .क्र.  वजल्हा तालुका ग्रामपंचायतीचे नाि 

276.  

कोल्हापरू 
 

वशरोळ 

र्ाकिडे 

277.  नि ेदानिाड 

278.  ईमळिाड 

279.  वनमवशरगांि 

280.  
करिीर 

नशदेिाडी 

281.  साबळेिाडी 

282.  करिीर कंुदलगांि 

283.  अजरा अिडंी 

284.  

औरंगाबाद 
 
 

औरंगाबाद 

वपरिाडी 
 

285.  देमणी 
 

286.  जोडिाडी 
 

287.  नपळखुर्ा 
 

288.  गाडीिार् 
 

289.  नपपळगांि 

290.  

फुलबं्री 

लालिण 
 

291.  वलहा 
 

292.  मुरशीबाद िाडी 
 

293.  वनमखेडा 
 

294.  साताळा नपप्री 
 

295.  िाकोद 

296.  गंगापूर खडकनारळा 

297.  
पैठण 

लाखेगांि 

298.  एकतुनी 
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299.  औरंगाबाद 
 

 नलबगांि 

300.   रांजणगांि दांडगा 

301.  

जालना 

जालना 

सारिाडी 

302.  गोकुळिाडी 
 

303.  वपरसािगंी 
 

304.  दािलिाडी 

305.  बाजी ईम्रद 

306.  वसरसिाडी 

307.  पोखरी (नसदखेड) 

308.  गंुडेिाडी 

309.  धारकल्याण 

310.  

मंठा 

कर्ाळा खु. 

311.  ईमरखेडा 
 

312.  गेिराइ 

313.  

भोकरदन 

ताडकळस 
 

314.  मनापरू 
 

315.  वहसोडा ब.ु 
 

316.  कोळेगाि 
 

317.  दवहगाि 

318.  

जाफ्राबाद 

सोनगीरी 
 

319.  भोरज खु 
 

320.  तपोिन 
 

321.  धानखेडा 
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322.  

नहगोली 

नहगोली 
जांभरुन तांडा 

323.  ऄंधरिाडी 

324.  िसमत राजिाडी 

325.  कळमनुरी ईमरदरािाडी 

326.  सेनगाि सापडगांि 

327.  औंढा नागनाथ िगरिाडी तांडा 

328.  कळमनुरी कृष्ट्णापरू 

329.  
िसमत 

मारे्गांि, 

330.  पयुणी (खु.) 

331.  

परभणी 

गंगाखेड 

ऄंबरिाडी 

332.  बोथी 

333.  वचलगरिाडी 

334.  नजतुर रेपा 

335.  

परभणी 

किडगांि 

336.  नागापरू 

337.  बाभळी 

338.  रायपरू 

339.  मांडिा 

340.  मुरंुबा 

341.  पूणा नपपळगांि (बा.) 

342.  पाथरी मौजे रामपुरी(खु.) 

343.  
बीड ऄंबाजोगाइ 

धानोरा खुदग 

344.  तडोहा 
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345.  

बीड 

 ऄंजनपरू 

346.   तर्बोरगांि 

347.   जोगाइिाडी 

348.   ऄकोला 

349.   ममदापूर 

350.  

परळी 

कासारिाडी प 

351.  नाथ्रा 

352.  लमानतांडा 

353.  

अष्ट्र्ी 

शेकापरू 

354.  पांगरा 

355.  कारखेल ब.ु 

356.  िजंारिाडी 

357.  नागतळा 

358.  पोखरी 

359.  मंगरुळ 

360.  हाकेिाडी 

361.  वशरापूर 

362.  वचखली 

363.  

बीड 

ऄंथरिननपप्री तांडा 

364.  घोसापरूी 

365.  तांदळिाडी घार् 

366.  भाळिणी 

367.  मन्यारिाडी 
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ऄ .क्र.  वजल्हा तालुका ग्रामपंचायतीचे नाि 

368.  

बीड 

 रुइ शहाजानपरू 

369.  

धारुर 

कोयाळ 

370.  देिठाणा 

371.  ईमरेिाडी 

372.  प दवहफळ 

373.  चोंडी 

374.  नहगणी ब.ु 

375.  

गेिराइ 

नांदलगांि 

376.  िसंतनगर तांडा 

377.  ईक्कडनपप्री 

378.  िाहेगाि अम्ली 

379.  मन्यारिाडी 

380.  गंगािाडी 

381.  ठाकर अडगाि 

382.  महारर्ाकळी 

383.  रानमळा 

384.  भोजगांि 

385.  कंुभेजळगांि 

386.  अहेरिाहेगांि 

387.  तळणेिाडी 

388.  

केज 

दरडिाडी 

389.  रामेश्वरिाडी 

390.  सांगिी )सा(  
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391.  

बीड 

माजलगाि 

नशदेिाडी 

392.  गव्हाणथडी 

393.  वसमरी पारगांि 

394.  राजेगांि 

395.  पाथ्रडु 

396.  ग्रगामसला 

397.  घाघोरा 

398.  

पार्ोदा 

सािरगांि सोने 

399.  थेरला 

400.  सािरगाि घा. 

401.  गांधनिाडी 

402.  तांबाराजूरी 

403.  डोंगरवकन्ही 

404.  नाळिडंी 

405.  कोतन 

406.  

वशरुर कासार 

खोपर्ी 

407.  सािरगाि च 

408.  र्ेंभणूी 

409.  पौंडुळ 

410.  घोगस पारगाि 

411.  तागडगांि 

412.  पाडळी 

413.  कान्होबाचीिाडी 
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414.  

वशरुर कासार 

कळमेश्वर धानोरा 

415.  िडाळी 

416.  जांब 

417.  मातोरी 

418.  ब्र. येळंब 

419.  अनंदगांि 

420.  दवहिडंी 

421.  बोरगाि चकला 

422.  येिलिाडी 

423.  

िडिणी 

कान्हापूर 

424.  पुसरा 

425.  नपपळर्क्का 

426.  हा  .नपप्री  

427.  लोणिळ बाबी 

428.  वचखलबीड 

429.  परडी मोरगांि 

430.  ईपळी 

431.  माजलगांि मंगळूर 

432.  परळी पोहनेर 

433.  ऄंबाजोगाइ घार्नांदुर 

434.  गेिराइ मादळमोही 

435.  
नांदेड 

मुदखेड राजिाडी 

436.  कंधार रुइ 
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437.  

नांदेड 

मुखेड 

खैरका 

438.  कमळेिाडी 

439.  दबडे वशरुर 

440.  कोर्ग्याळ 

441.  वहरानगर 

442.  फुर्कळिाडी 

443.  वबलोली गळेगाि 

444.  
माहुर 

मांडिा 

445.  मच्च्िंद्र पारडी 

446.  
देगलुर 

लोणी 

447.  रमतापूर 

448.  

वबलोली 

लोहगांि 

449.  केसराळी 

450.  बोंढार हिलेी 

451.  आंजेगांि 

452.  िडगांि 

453.  माकंड 

454.  
हदगांि 

नपपरखेड 

455.  कोळी 

456.  
वहमायतनगर 

कांडली 

457.  पळसपरू 

458.  
ईस्मानाबाद 

ईस्मानाबाद ईमरेगव्हाण 

459.  तुळजापूर िडाचा तांडा 
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460.  

ईस्मानाबाद 

तुळजापूर धनगरिाडी 

461.  
भमु 

चांदिड 

462.  सािरगाि 

463.  परंडा जर्केिाडी 

464.  
िाशी 

लाखनगांि 

465.  नपपळगांि (नलगी) 

466.  
ईमरगा 

माडज 

467.  गुगुळगांि 

468.  
लोहारा 

दस्तापरु 

469.  एकोंडी (लो.) 

470.  

लातूर 

ऄहमदपरू 
ईजणी 

471.  धसिाडी 

472.  

रेणापरू 

यशिंतिाडी 

473.  चाडगांि 

474.  कुभारिाडी 

475.  मोरे्गाि 

476.  खळा 

477.  वशरुर ऄनंतपाळ तळेगाि 

478.  देिणी बोळेगांि 

479.  

बुलढाणा 

मोताळा 
महाळुगी ज 

480.  माळेगांि 

481.  
मेहकर 

वहिरखेड 

482.  दादुलगव्हाण 
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483.  

बुलढाणा 

नसदखेड राजा 
नाइकनगर 

484.  िडाळी 

485.  वचखली तोरणिाडा 

486.  
देउळगाि राजा 

र्ाल्र्ा 

487.  दगडिाडी 

488.  नांदुर मार्ोडा 

489.  लोणार तांबोळा 

490.  

मेहकर 

ब्रम्हपुरी 

491.  सुकळी 

492.  खंडाळादेिी 

493.  जिळा 

494.  
लोणार 

वर्र्िी 

495.  सािरगांि तेली 

496.  
नसदखेडराजा 

सिडद 

497.  बाळसमुद्र 

498.  देउळगांिराजा वकन्ही-पिार 

499.  

ऄकोला 

ऄकोला बोरगांि खु. 

500.  बाळापरू िरे्गाि 

501.  बाशी र्ाकळी साखरिीरा 

502.  मुतीजापरू नागोली 

503.  

िावशम 
कारंजा 

माळेगांि 

504.  नपपळगाि खु. 

505.  िावशम देिठाण 
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506.  

िावशम 

 बोरखेडी 

507.  मालगेाि वशरसाळा 

508.  मंगरुळपीर लाठी 

509.  
ऄमरािती 

 

वचखलदरा कार्कंुभ 

510.  नांदगाि िाघोडा 

511.  िरुड बारगांि 

512.  

यितमाळ 

यितमाळ 

रामिाकडी 

513.  र्ेंभणुी जा. 

514.  बोरी नखह 

515.  पांढरकिडा मोहंदरी 

516.  अणी वशिरभंडारी 

517.  
दारव्हा 

नपपळखुर्ा 

518.  आरथळ 

519.  
वदग्रस 

ननबा 

520.  कांदळी 

521.  नेर बाळेगांि 

522.  

नागपरू 

नागपरू 
सोनेगाि )लोधी(  

523.  बोखारा 

524.  
कार्ोल 

िाजबोडी 

525.  घरतिाडा 

526.  कळमेश्वर कवनयाडोल 

527.  
सािनेर 

गोसेिाडी 

528.  दहेगाि )रं(  
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529.  

नागपरू 
नरखेड 

परसोडी )वदक्षीत(  

530.  सायिाडा 

531.  पारशीिणी पालासािळी 

532.  

गोंवदया 

सडक ऄजुगनी वसतेपार 

533.  
गोरेगाि 

कालीमार्ी 

534.  किलेिाडा 

535.  

चंद्रपरू 

िरोरा 
माढेळी 

536.  अशी 

537.  
भद्रािती 

मुधोली 

538.  विसलोन 
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