
प्रकल्पाचे नाांव :- माांजरा प्रकल्प जलाशय जजल्हा :- उस्मानाबाद

प्रवाही सिंचनािंाठी 
िं.नां

िंकु्ष्म सिंचनािंाठी 
िं.नां

खरीप रब्बी उन्हाळी

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 जवश्वांभर वैजीनाथ गजुर
आवाड 
जशरपरूा

31-03-93 2.00
िंोयाबीन, 

ज्वारी
221 7.5

2 नागनाथ जवश्वांभर गजुर
आवाड 
जशरपरूा

31-03-93 1.00 ज्वारी 221 7.5

3 दत्तात्रय वैजीनाथ गजुर
आवाड 
जशरपरूा

31-03-93 2.00 गहू,हरभरा 221 7.5

4 जशवपतु्र वैजीनाथ गजुर
आवाड 
जशरपरूा

31-03-93 2.00 ज्वारी, गहू 221 7.5

शाखाजिकारी
पाटबांिारे सिंचन शाखा क्रां .1

िनेगाांव

हांगामजनहाय पाणी पजरमाण 
दलघमी प्रजिवर्ष

पांपाची 
मांजरू 

अश्वशक्िी 
H.P.

दर जदवशी पाणी 
उचलण्याचे एकूण 

मांजरू िािं

प्रपत्र

मांजरूीचा 
जदनाांक व 
कालाविी

मांजरू पाणी पजरमाण दलघमी प्रजिवर्ष

सिंचनािंाठी जदलेल्या जठबक पाणी उपिंा पाणी परवाना बाबिचा िपजशल

अ.
क्रां .

परवानािारकाचे नाांव गाांवाचे नाांव मांजरू क्षेत्र 
हे.आर

मांजरू जपके

CADA Beed - Manjara Lift for Drip Irrigation.xlsx;A. Shirpura P- 1



प्रकल्पाचे नाांव :- माांजरा प्रकल्प जलाशय जजल्हा :- उस्मानाबाद

प्रवाही सिंचनािंाठी िं.नां िंकु्ष्म सिंचनािंाठी 
िं.नां

खरीप रब्बी उन्हाळी

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 मिकुाांि गोसवद टेळे दाभा 08-03-91 2.00 गहू,ज्वारी 45 7.5

2 िंौ. पषु्पा मिकुाांि  टेळे दाभा 08-03-91 2.00 हरभरा 45 7.5

3 प्रभाकर मोहनराव टेळे दाभा 08-03-91 0.80 हरभरा 22/क 5.0

4 अशोक जशवाजी टेळे दाभा 29-07-18 0.80 ज्वारी 43 5.0

5 रामराजे चांद्रकाांि टेळे दाभा 29-07-18 0.40 ज्वारी 22/ब 5.0

6 िात्यािंाहेब बांकट टेळे दाभा 29-07-18 0.80 गहू 32 5.0

7 महादेव जनवतृ्ती मस्के दाभा 29-07-18 0.40 ज्वारी 61 5.0

8 जदपक रामचांद्र टेळे दाभा 29-07-18 0.60 हरभरा 59 5.0

9 जवश्वनाथ महालींग इटकर दाभा 29-07-18 0.60 ज्वारी 506/अ 7.5

10 शेरे्राव मारुिी टेळे दाभा 29-07-18 0.60 गहू 19/क 5.0

11 बबन दामोिर टेळे दाभा 29-07-18 0.80 हरभरा 30 5.0

12 दत्तात्रय मरुलीिर टेळे दाभा 29-07-18 0.60 ज्वारी 23/क 5.0

13 अशोक रामराव टेळे दाभा 29-07-18 0.60 गहू 45 5.0

14 कुां डलीक नागोराव िंाबळे दाभा 29-07-18 0.60 ज्वारी 57/क 7.5

15 शेरे्राव भगवान िंावांि दाभा 29-07-18 0.60 ज्वारी 55/ब 5.0

16 जवकािं जवनायक टेळे दाभा 29-07-18 0.40 हरभरा 22 5.0

17 उत्तरेश्वर जबभीर्ण टेळे दाभा 29-07-18 0.40 ज्वारी 21/क 5.0

हांगामजनहाय पाणी पजरमाण 
दलघमी प्रजिवर्ष

पांपाची मांजरू 
अश्वशक्िी 

H.P.

दर जदवशी पाणी 
उचलण्याचे एकूण 

मांजरू िािं

प्रपत्र
सिंचनािंाठी जदलेल्या जठबक पाणी उपिंा पाणी परवाना बाबिचा िपजशल

अ.क्रां . परवानािारकाचे नाांव गाांवाचे नाांव मांजरूीचा 
जदनाांक व 
कालाविी

मांजरू क्षेत्र 
हे.आर

मांजरू जपके मांजरू पाणी पजरमाण दलघमी प्रजिवर्ष

CADA Beed - Manjara Lift for Drip Irrigation.xlsx;Dhabha P- 2



प्रकल्पाचे नाांव :- माांजरा प्रकल्प जलाशय जजल्हा :- उस्मानाबाद

प्रवाही सिंचनािंाठी िं.नां िंकु्ष्म सिंचनािंाठी 
िं.नां

खरीप रब्बी उन्हाळी

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

हांगामजनहाय पाणी पजरमाण 
दलघमी प्रजिवर्ष

पांपाची मांजरू 
अश्वशक्िी 

H.P.

दर जदवशी पाणी 
उचलण्याचे एकूण 

मांजरू िािं

प्रपत्र
सिंचनािंाठी जदलेल्या जठबक पाणी उपिंा पाणी परवाना बाबिचा िपजशल

अ.क्रां . परवानािारकाचे नाांव गाांवाचे नाांव मांजरूीचा 
जदनाांक व 
कालाविी

मांजरू क्षेत्र 
हे.आर

मांजरू जपके मांजरू पाणी पजरमाण दलघमी प्रजिवर्ष

शाखाजिकारी
पाटबांिारे सिंचन शाखा क्रां .1

िनेगाांव

CADA Beed - Manjara Lift for Drip Irrigation.xlsx;Dhabha P- 3



प्रकल्पाचे नाांव :- माांजरा प्रकल्प जलाशय जजल्हा :- बीड

प्रवाही सिंचनािंाठी 
िं.नां

िंकु्ष्म सिंचनािंाठी प्रवाही सिंचनािंाठी 
िं.नां

िंकु्ष्म सिंचनािंाठी खरीप रब्बी उन्हाळी

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 प्रकर्ष अशोक िंांगवे जशराढोण 29-07-18 511/क 1.00 ज्वारी 7.5

2 उत्कर्ष अशोक िंांगवे जशराढोण 29-07-18 511/ब 1.00 गहू 7.5

3 बाहुबली अशोक िंांगवे जशराढोण 29-07-18 511/ब 1.00 हरभरा 7.5

4 कमलबाई श्रीिर देशपाांडे जशराढोण
28/07/2017 
27/4/2035

515 1.00 ज्वारी, गहू 7.5

शाखाजिकारी
पाटबांिारे सिंचन शाखा क्रां .1

िनेगाांव

हांगामजनहाय पाणी पजरमाण 
दलघमी प्रजिवर्ष

पांपाची 
मांजरू 

अश्वशक्िी 
H.P.

दर जदवशी पाणी 
उचलण्याचे एकूण 

मांजरू िािं

मांजरू क्षेत्र हे.आर

प्रपत्र-1
सिंचनािंाठी जदलेल्या जठबक पाणी उपिंा पाणी परवाना बाबिचा िपजशल

अ.
क्रां .

परवानािारकाचे नाांव गाांवाचे नाांव मांजरूीचा 
जदनाांक व 
कालाविी

मांजरू जपके मांजरू पाणी पजरमाण दलघमी प्रजिवर्ष

CADA Beed - Manjara Lift for Drip Irrigation.xlsx;Shiradhon P- 4



प्रकल्पाचे नाांव :- माांजरा प्रकल्प जलाशय जजल्हा :- बीड

प्रवाही 
सिंचनािंाठी 

िं.नां

िंकु्ष्म 
सिंचनािंाठी

प्रवाही सिंचनािंाठी 
िं.नां

िंकु्ष्म सिंचनािंाठी 
िं.नां

खरीप रब्बी उन्हाळी

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 वैभव विंांिराव देशपाांडे सहगणगाांव 08-03-91 51,54 2.00 गहू,ज्वारी 7.5

2 िरु्ार भारि गायकवाड सहगणगाांव 08-03-91   12/2 1.80 गहू,ज्वारी 7.5

3 िकुाराम ज्ञानोबा कस्पटे सहगणगाांव 08-03-91 8 2.00 हरभरा,ज्वारी 7.5

4 िंोपान बळीराम कस्पटे सहगणगाांव 08-03-91 8 1.60 िंोयाबीन, ज्वारी 5.0

5 बन्िंी भगवान कस्पटे सहगणगाांव 08-03-91 8 1.60 िंोयाबीन, ज्वारी 5.0

6 गणुवांि नामदेव अभांग सहगणगाांव 08-03-91 68 2.00 गहू ,ज्वारी 7.5

7 बालािंाहेब रघनुाथअभांग सहगणगाांव 08-03-91 68 1.00 हरभरा 7.5

8 बाबािंाहेब रघनुाथअभांग सहगणगाांव 08-03-91 68 1.00 ज्वारी

9 राजेभाऊ रघनुाथ अभांग सहगणगाांव 08-03-91 68 1.00 गहू

10 जयदेव िात्या गवळी सहगणगाांव 08-03-91  14/3 1.40 हरभरा 7.5

11 िंजुनिा रामजी पटेल सहगणगाांव 08-03-91 65/अ 1.80 गहू ,ज्वारी 7.5

12 आश्रुर्ा जशवमिुी माळी सहगणगाांव 08-03-91 62/अ 2.00 हरभरा ,ज्वारी 7.5

13 अशोक जशवमिुी माळी सहगणगाांव 08-03-91 62/ब 1.40 हरभरा  -

14 िंगनुा  जशवमिुी माळी सहगणगाांव 08-03-91 62,65 2.00 ज्वारी 7.5

15 व्यांकट  जशवमिुी माळी सहगणगाांव 08-03-91 62,65 1.80 गहू  -

16 कडूबाई बाबरूाव कदम सहगणगाांव 08-03-91 41 0.80 ज्वारी 5.0

17 बालािंाहेब अांबादािं अभांग सहगणगाांव 08-03-91 69,75 2.00 हरभरा 7.5

18 जवठ्ठल मसुकद िळेु सहगणगाांव 08-03-91 76 2.00 ज्वारी 7.5

19 जभमराव अजुषन अभांग सहगणगाांव 08-03-91 75 2.00 हरभरा 7.5

हांगामजनहाय पाणी पजरमाण 
दलघमी प्रजिवर्ष

पांपाची मांजरू 
अश्वशक्िी 

H.P.

दर जदवशी पाणी 
उचलण्याचे एकूण 

मांजरू िािं

मांजरू क्षेत्र हे.आर

प्रपत्र-1
सिंचनािंाठी जदलेल्या जठबक पाणी उपिंा पाणी परवाना बाबिचा िपजशल

अ.
क्रां .

परवानािारकाचे नाांव गाांवाचे नाांव मांजरूीचा 
जदनाांक व 
कालाविी

मांजरू जपके मांजरू पाणी पजरमाण दलघमी प्रजिवर्ष

CADA Beed - Manjara Lift for Drip Irrigation.xlsx;Hingangaon P- 5



प्रकल्पाचे नाांव :- माांजरा प्रकल्प जलाशय जजल्हा :- बीड

प्रवाही 
सिंचनािंाठी 

िं.नां

िंकु्ष्म 
सिंचनािंाठी

प्रवाही सिंचनािंाठी 
िं.नां

िंकु्ष्म सिंचनािंाठी 
िं.नां

खरीप रब्बी उन्हाळी

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

हांगामजनहाय पाणी पजरमाण 
दलघमी प्रजिवर्ष

पांपाची मांजरू 
अश्वशक्िी 

H.P.

दर जदवशी पाणी 
उचलण्याचे एकूण 

मांजरू िािं

मांजरू क्षेत्र हे.आर

प्रपत्र-1
सिंचनािंाठी जदलेल्या जठबक पाणी उपिंा पाणी परवाना बाबिचा िपजशल

अ.
क्रां .

परवानािारकाचे नाांव गाांवाचे नाांव मांजरूीचा 
जदनाांक व 
कालाविी

मांजरू जपके मांजरू पाणी पजरमाण दलघमी प्रजिवर्ष

20 चांद्रिेंन फकीरजी अभांग सहगणगाांव 08-03-91 12,24,21 2.20 गहू ,ज्वारी 7.5

21 जशवाजी फकीरजी अभांग सहगणगाांव 08-03-91 12,24,21 2.20 ज्वारी 7.5

22 हरीदािं नारायण भोगले सहगणगाांव 08-03-91 11 0.40 गहू 7.5

23 जदपक माजणक देशपाांडे सहगणगाांव 08-03-91 58 0.80 ज्वारी 7.5

24 अजभजीि माजणक देशपाांडे सहगणगाांव 08-03-91 58 0.80 गहू  -

शाखाजिकारी
पाटबांिारे सिंचन शाखा क्रां .1

िनेगाांव

CADA Beed - Manjara Lift for Drip Irrigation.xlsx;Hingangaon P- 6



प्रकल्पाचे नाांव :- माांजरा प्रकल्प जलाशय जजल्हा :- उस्मानाबाद

प्रवाही सिंचनािंाठी िं.नां िंकु्ष्म सिंचनािंाठी 
िं.नां

खरीप रब्बी उन्हाळी

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 अनांि प्रिाप पाटील कोथळा 29-07-18 0.40 ज्वारी 55 7.5

2 रामदािं पांढरीनाथ डोंगरे कोथळा 29-07-18 0.60 गहू 57 5.0

3 भारि चांद्रकाांि माळकर कोथळा 29-07-18 0.60 हरभरा 79 5.0

4 लक्ष्मण रामचांद्र माळकर कोथळा 29-07-18 0.40 ज्वारी 76 5.0

5 राजाभाऊ आत्माराम राऊि कोथळा 29-07-18 0.60 हरभरा 4,09,410 5.0

6 उध्दव उत्तरेश्वर यादव कोथळा 29-07-18 1.00 ज्वारी 4,11,412 7.5

7 रामहरी गणपि सशदे कोथळा 29-07-18 0.60 गहू,ज्वारी 267 7.5

8 दत्तात्रय शांकर सशदे कोथळा 29-07-18 0.40 ज्वारी 144 5.0

9 भालचांद्र उत्तरेश्वर यादव कोथळा 29-07-18 0.60 गहू 1,10,118 7.5

10 श्रीहरी िंुांदरराव पाटील कोथळा 29-07-18 0.60 ज्वारी 134 7.5

11 िकुाराम िात्याबा जांरगे कोथळा 29-07-18 0.40 हरभरा 180 5.0

12 िंचीन शेशेराव पाटील कोथळा 29-07-18 0.60 ज्वारी 40 5.0

13 िंभुार् गोविषन डोंगरे कोथळा 29-07-18 1.00 गहू,ज्वारी 120 7.5

14 जवनायक पांडीि पाटील कोथळा 29-07-18 0.40 ज्वारी 53 5.0

15 मचांक िंुांदरराव पाटील कोथळा 29-07-18 0.40 ज्वारी 141 5.0

शाखाजिकारी
पाटबांिारे सिंचन शाखा क्रां .1

पांपाची मांजरू 
अश्वशक्िी 

H.P.

दर जदवशी पाणी 
उचलण्याचे एकूण 

मांजरू िािं

प्रपत्र
सिंचनािंाठी जदलेल्या जठबक पाणी उपिंा पाणी परवाना बाबिचा िपजशल

अ.
क्रां .

परवानािारकाचे नाांव गाांवाचे नाांव मांजरूीचा जदनाांक 
व कालाविी

मांजरू क्षेत्र 
हे.आर

मांजरू जपके मांजरू पाणी पजरमाण दलघमी प्रजिवर्ष हांगामजनहाय पाणी पजरमाण 
दलघमी प्रजिवर्ष

CADA Beed - Manjara Lift for Drip Irrigation.xlsx;Kothala P- 7



प्रकल्पाचे नाांव :- माांजरा प्रकल्प जलाशय जजल्हा :- उस्मानाबाद

प्रवाही सिंचनािंाठी िं.नां िंकु्ष्म सिंचनािंाठी 
िं.नां

खरीप रब्बी उन्हाळी

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

पांपाची मांजरू 
अश्वशक्िी 

H.P.

दर जदवशी पाणी 
उचलण्याचे एकूण 

मांजरू िािं

प्रपत्र
सिंचनािंाठी जदलेल्या जठबक पाणी उपिंा पाणी परवाना बाबिचा िपजशल

अ.
क्रां .

परवानािारकाचे नाांव गाांवाचे नाांव मांजरूीचा जदनाांक 
व कालाविी

मांजरू क्षेत्र 
हे.आर

मांजरू जपके मांजरू पाणी पजरमाण दलघमी प्रजिवर्ष हांगामजनहाय पाणी पजरमाण 
दलघमी प्रजिवर्ष

िनेगाांव

CADA Beed - Manjara Lift for Drip Irrigation.xlsx;Kothala P- 8



प्रकल्पाचे नाांव :- माांजरा प्रकल्प जलाशय जजल्हा :- उस्मानाबाद

प्रवाही सिंचनािंाठी िं.नां िंकु्ष्म सिंचनािंाठी िं.नां खरीप रब्बी उन्हाळी

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 अप्पा हरीबा अभांग लोहटा(पवूष) 08-03-91 2.00 गहू,ज्वारी 22 7.5

2 िंाहेबराव अबा काळे लोहटा(पवूष) 08-03-91 1.00 ज्वारी  24/2 7.5

3 िंगजनबाई श्रीराम लोहटा(पवूष) 08-03-91 1.20 हरभरा  26/2 7.5

4 मांगलबाई विंांि टोणगे लोहटा(पवूष) 08-03-91 0.60 गहू  26/2 5.0

5 ग्यानबा बळी मगर लोहटा(पवूष) 08-03-91 2.00 हरभरा 13 7.5

6 भास्कर पाांडूरांग माळकर लोहटा(पवूष) 08-03-91 1.80 गहू,ज्वारी 21 7.5

7 गणपि मारोिी लोहटा(पवूष) 08-03-91 2.00 हरभरा 20 7.5

8 आप्पाराव जनवतृ्ती मगर लोहटा(पवूष) 08-03-91 2.00 ज्वारी 12 7.5

9 शत्रघनु आप्पािंाहेब देशमखु लोहटा(पवूष) 08-03-91 2.00 गहू,ज्वारी 19 7.5

10 राविंाहेब आन्नािंाहेब देशमखु लोहटा(पवूष) 08-03-91 2.00 हरभरा 14 7.5

11 श्रीहरी आबा काळे लोहटा(पवूष) 08-03-91 1.00 ज्वारी  24/2 7.5

12 अनरुथ फकीरजी टोनगे लोहटा(पवूष) 08-03-91 1.80 हरभरा,ज्वारी 18/3,17/2 7.5

13 प्रभु शामराव मोरे लोहटा(पवूष) 08-03-91 2.00 गहू, हरभरा 16 7.5

14 बाब ूनरहरी मोरे लोहटा(पवूष) 08-03-91 2.00 गहू, हरभरा 40/3 7.5

15 चांद्रशेखर बाबरूाव मोरे लोहटा(पवूष) 08-03-91 2.00 हरभरा 95/1 7.5

16 िंयुषकाांि बाबरूाव मोरे लोहटा(पवूष) 08-03-91 2.00 ज्वारी 35/1 7.5

17 वामनराव जकिंनराव कुलकणी लोहटा(पवूष) 08-03-91 1.60 गहू,हरभरा 37 7.5

पांपाची मांजरू 
अश्वशक्िी 

H.P.

दर जदवशी पाणी 
उचलण्याचे एकूण 

मांजरू िािं

प्रपत्र
सिंचनािंाठी जदलेल्या जठबक पाणी उपिंा पाणी परवाना बाबिचा िपजशल

अ.
क्रां .

परवानािारकाचे नाांव गाांवाचे नाांव मांजरूीचा 
जदनाांक व 
कालाविी

मांजरू क्षेत्र 
हे.आर

मांजरू जपके मांजरू पाणी पजरमाण दलघमी प्रजिवर्ष हांगामजनहाय पाणी पजरमाण 
दलघमी प्रजिवर्ष

CADA Beed - Manjara Lift for Drip Irrigation.xlsx;Lohata(E) P- 9



प्रकल्पाचे नाांव :- माांजरा प्रकल्प जलाशय जजल्हा :- उस्मानाबाद

प्रवाही सिंचनािंाठी िं.नां िंकु्ष्म सिंचनािंाठी िं.नां खरीप रब्बी उन्हाळी

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

पांपाची मांजरू 
अश्वशक्िी 

H.P.

दर जदवशी पाणी 
उचलण्याचे एकूण 

मांजरू िािं

प्रपत्र
सिंचनािंाठी जदलेल्या जठबक पाणी उपिंा पाणी परवाना बाबिचा िपजशल

अ.
क्रां .

परवानािारकाचे नाांव गाांवाचे नाांव मांजरूीचा 
जदनाांक व 
कालाविी

मांजरू क्षेत्र 
हे.आर

मांजरू जपके मांजरू पाणी पजरमाण दलघमी प्रजिवर्ष हांगामजनहाय पाणी पजरमाण 
दलघमी प्रजिवर्ष

शाखाजिकारी
पाटबांिारे सिंचन शाखा क्रां .1

िनेगाांव

CADA Beed - Manjara Lift for Drip Irrigation.xlsx;Lohata(E) P- 10



प्रकल्पाचे नाांव :- माांजरा प्रकल्प जलाशय जजल्हा :- उस्मानाबाद

प्रवाही सिंचनािंाठी िं.नां िंकु्ष्म सिंचनािंाठी 
िं.नां

खरीप रब्बी उन्हाळी

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 नामदेव रांगनाथ ठाकर लोहटा(पश्श्चम) 08-03-91 2.00 ज्वारी 41 7.5

2 जवठ्ठल िकुाराम ठाकर लोहटा(पश्श्चम) 08-03-91 1.00 गहू 42/1 7.5

3 भास्कर मनाहर खोिें लोहटा(पश्श्चम) 08-03-91 1.40 हरभरा,ज्वारी 47/5 7.5

4 बळीराम सलबाजी अडिंळू लोहटा(पश्श्चम) 08-03-91 1.40 हरभरा,ज्वारी 47/5 5.0

5 भारि बाबरूाव खोिें लोहटा(पश्श्चम) 08-03-91 1.80 हरभरा 18 7.5

6 बाबरूाव गणुवांि खोिें लोहटा(पश्श्चम) 08-03-91 2.00 गहू,ज्वारी 47 7.5

7 राविंाहेब नागोराव खोिें लोहटा(पश्श्चम) 08-03-91 2.00 हरभरा 45/1 7.5

8 जवश्वनाथ नागोराव खोिें लोहटा(पश्श्चम) 08-03-91 1.60 ज्वारी 44/7 7.5

9 नवनाथ नागोराव खोिें लोहटा(पश्श्चम) 08-03-91 0.80 हरभरा 44/9 7.5

10 राजेंद्र बाबरूाव खोिें लोहटा(पश्श्चम) 08-03-91 2.00 गहू,ज्वारी 47/6 7.5

11 प्रकाश रावजी आडिंळू लोहटा(पश्श्चम) 08-03-91 2.00 हरभरा 14 7.5

12 उध्दव रावजी आडिंळू लोहटा(पश्श्चम) 08-03-91 2.00 गहू,ज्वारी 14  -

13 भास्कर रावजी आडिंळू लोहटा(पश्श्चम) 08-03-91 2.00 हरभरा 15  -

14 हरीश्चांद्र रावजी आडिंळू लोहटा(पश्श्चम) 08-03-91 2.00 गहू,ज्वारी 250 7.5

15 प्रिाप रावजी आडिंळू लोहटा(पश्श्चम) 08-03-91 2.00 हरभरा 250  -

16 भगवान जवश्वनाथ कदम लोहटा(पश्श्चम) 08-03-91 2.00 ज्वारी 24 7.5

17 द्रोपदी कृष्णा कदम लोहटा(पश्श्चम) 08-03-91 2.00 ज्वारी 23 7.5

पांपाची मांजरू 
अश्वशक्िी 

H.P.

दर जदवशी पाणी 
उचलण्याचे एकूण 

मांजरू िािं

प्रपत्र
सिंचनािंाठी जदलेल्या जठबक पाणी उपिंा पाणी परवाना बाबिचा िपजशल

अ.
क्रां .

परवानािारकाचे नाांव गाांवाचे नाांव मांजरूीचा जदनाांक 
व कालाविी

मांजरू क्षेत्र 
हे.आर

मांजरू जपके मांजरू पाणी पजरमाण दलघमी प्रजिवर्ष हांगामजनहाय पाणी पजरमाण 
दलघमी प्रजिवर्ष

CADA Beed - Manjara Lift for Drip Irrigation.xlsx;Lohata(w)  P- 11



प्रकल्पाचे नाांव :- माांजरा प्रकल्प जलाशय जजल्हा :- उस्मानाबाद

प्रवाही सिंचनािंाठी िं.नां िंकु्ष्म सिंचनािंाठी 
िं.नां

खरीप रब्बी उन्हाळी

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

पांपाची मांजरू 
अश्वशक्िी 

H.P.

दर जदवशी पाणी 
उचलण्याचे एकूण 

मांजरू िािं

प्रपत्र
सिंचनािंाठी जदलेल्या जठबक पाणी उपिंा पाणी परवाना बाबिचा िपजशल

अ.
क्रां .

परवानािारकाचे नाांव गाांवाचे नाांव मांजरूीचा जदनाांक 
व कालाविी

मांजरू क्षेत्र 
हे.आर

मांजरू जपके मांजरू पाणी पजरमाण दलघमी प्रजिवर्ष हांगामजनहाय पाणी पजरमाण 
दलघमी प्रजिवर्ष

18 जभमराव गांगाराम आडिंळू लोहटा(पश्श्चम) 08-03-91 2.00 हरभरा 249 7.5

19 िंगजनबाई श्रीराम चव्हाण लोहटा(पश्श्चम) 08-03-91 2.00 गहू,ज्वारी 140 7.5

20 जशवाजी श्रीपिी सशदे लोहटा(पश्श्चम) 08-03-91 0.80 हरभरा 96 7.5

21 भगवान आप्पा मोरे लोहटा(पश्श्चम) 08-03-91 2.00 हरभरा,ज्वारी 7.5

22 गोकुळदािं गणपि अडिंळू लोहटा(पश्श्चम) 08-03-91 0.40 ज्वारी 7.5

शाखाजिकारी
पाटबांिारे सिंचन शाखा क्रां .1

िनेगाांव
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प्रकल्पाचे नाांव :- माांजरा प्रकल्प जलाशय जजल्हा :- उस्मानाबाद

प्रवाही सिंचनािंाठी िं.नां िंकु्ष्म सिंचनािंाठी 
िं.नां

खरीप रब्बी उन्हाळी

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 जिंिाबाई पांढरी पवार करांजकल्ला 08-03-91 2.00 गहू,ज्वारी 41 7.5

2 जवनायक मरुलीिर पवार करांजकल्ला 08-03-91 1.00 हरभरा 42/1 7.5

3 अांकुश बाबरुाव िंावांि करांजकल्ला 08-03-91 2.00 ज्वारी 47/5 7.5

4 जशवाजी यशवांि िंावांि करांजकल्ला 08-03-91 2.00 हरभरा 47/5 7.5

5 गौरांद जवष्ण ूपवार करांजकल्ला 08-03-91 0.60 ज्वारी 18 5.0

6 हारीदािं जवठ्ठल पवार करांजकल्ला 08-03-91 1.40 गहू,ज्वारी 47 7.5

7 वेणबूाई अांकुश  िंावांि करांजकल्ला 08-03-91 2.00 हरभरा 45/1 5.0

8 परिंराम श्रीरांग पवार करांजकल्ला 08-03-91 1.60 गहू,ज्वारी 44/7 7.5

9 बालाजी श्रीरांग पवार करांजकल्ला 08-03-91 2.00 हरभरा 44/9 7.5

10 जशवाजी श्रीरांग पवार करांजकल्ला 08-03-91 2.00 गहू,ज्वारी 47/6 7.5

11 मकूुां द यशवांि पवार करांजकल्ला 08-03-91 2.00 गहू,ज्वारी 14 7.5

12 िंांजय नारायण पवार करांजकल्ला 08-03-91 0.40 हरभरा 14 7.5

13 बळीराम शाांिलींगगजुर करांजकल्ला 08-03-91 0.60 ज्वारी 15 7.5

14 पाांडूरांग जशवलींग कोरे करांजकल्ला 29-07-18 0.60 हरभरा 250 7.5

शाखाजिकारी

पांपाची मांजरू 
अश्वशक्िी 

H.P.

दर जदवशी पाणी 
उचलण्याचे एकूण 

मांजरू िािं

प्रपत्र
सिंचनािंाठी जदलेल्या जठबक पाणी उपिंा पाणी परवाना बाबिचा िपजशल

अ.
क्रां .

परवानािारकाचे नाांव गाांवाचे नाांव मांजरूीचा जदनाांक 
व कालाविी

मांजरू क्षेत्र 
हे.आर

मांजरू जपके मांजरू पाणी पजरमाण दलघमी प्रजिवर्ष हांगामजनहाय पाणी पजरमाण 
दलघमी प्रजिवर्ष
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प्रकल्पाचे नाांव :- माांजरा प्रकल्प जलाशय जजल्हा :- उस्मानाबाद

प्रवाही सिंचनािंाठी िं.नां िंकु्ष्म सिंचनािंाठी 
िं.नां

खरीप रब्बी उन्हाळी

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

पांपाची मांजरू 
अश्वशक्िी 

H.P.

दर जदवशी पाणी 
उचलण्याचे एकूण 

मांजरू िािं

प्रपत्र
सिंचनािंाठी जदलेल्या जठबक पाणी उपिंा पाणी परवाना बाबिचा िपजशल

अ.
क्रां .

परवानािारकाचे नाांव गाांवाचे नाांव मांजरूीचा जदनाांक 
व कालाविी

मांजरू क्षेत्र 
हे.आर

मांजरू जपके मांजरू पाणी पजरमाण दलघमी प्रजिवर्ष हांगामजनहाय पाणी पजरमाण 
दलघमी प्रजिवर्ष

पाटबांिारे सिंचन शाखा क्रां .1
िनेगाांव
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प्रकल्पाचे नाांव :- माांजरा प्रकल्प जलाशय जजल्हा :- उस्मानाबाद

प्रवाही सिंचनािंाठी िं.नां िंकु्ष्म सिंचनािंाठी 
िं.नां

खरीप रब्बी उन्हाळी

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 िंिुाकर रांगनाथ गजुर खडकी 08-02-91 1.60 ज्वारी 58 7.5

2 मिकुर रांगनाथ गजुर खडकी 08-02-91 1.60 गहू 58  -

3 भागवि रांगनाथ गजुर खडकी 08-02-91 1.60 हरभरा 58  -

4 नारायण भाऊ माळी खडकी 08-02-91 1.20 ज्वारी 50/7 7.5

5 िंांिराम गणपिी पवार खडकी 08-02-91 2.00 हरभरा 53/2 7.5

6 िकुाराम राजाराम चव्हाण खडकी 08-02-91 0.50 ज्वारी 50/4 5.0

7 नागोराव चांद्रिेंन खोले खडकी 08-02-91 1.60 गहू,ज्वारी 50/4 7.5

8 ज्ञानोबा िकुाराम चव्हाण खडकी 08-02-91 0.50 हरभरा 59 5.0

9 दत्त ूनारायण यादव खडकी 08-02-91 0.60 ज्वारी 45/4 5.0

10 रामचांद्र नाग ुठोंबरे खडकी 08-02-91 1.80 हरभरा 49 7.5

11 िंहुािं िंदाजशव जोशी खडकी 08-02-91 2.00 गहू,हरभरा 9 7.5

12 िंचीन िंदाजशव जोशी खडकी 08-02-91 2.00 गहू,हरभरा 9  -

13 प्रकाश राजेंद्र राटकां डे खडकी 29-07-18 0.40 ज्वारी 17/2,18/2 5.0

14 बाप ूरुद्राप्पा जहरे खडकी 29-07-18 0.40 गहू 65/4 5.0

15 ज्ञानोबा दत्तोबा राटकां डे खडकी 29-07-18 0.40 ज्वारी  8/1/2 5.0

16 दत्तात्रय नवनाथ राटकां डे खडकी 29-07-18 0.40 गहू  17,18,19 5.0

17 रोहीदािं हरीचांद्र राटकां डे खडकी 29-07-18 0.40 ज्वारी  10/1, 57/6 5.0

पांपाची मांजरू 
अश्वशक्िी 

H.P.

दर जदवशी पाणी 
उचलण्याचे एकूण 

मांजरू िािं

प्रपत्र
सिंचनािंाठी जदलेल्या जठबक पाणी उपिंा पाणी परवाना बाबिचा िपजशल

अ.
क्रां .

परवानािारकाचे नाांव गाांवाचे नाांव मांजरूीचा जदनाांक 
व कालाविी

मांजरू क्षेत्र 
हे.आर

मांजरू जपके मांजरू पाणी पजरमाण दलघमी प्रजिवर्ष हांगामजनहाय पाणी पजरमाण 
दलघमी प्रजिवर्ष

CADA Beed - Manjara Lift for Drip Irrigation.xlsx;Khadki P- 15



प्रकल्पाचे नाांव :- माांजरा प्रकल्प जलाशय जजल्हा :- उस्मानाबाद

प्रवाही सिंचनािंाठी िं.नां िंकु्ष्म सिंचनािंाठी 
िं.नां

खरीप रब्बी उन्हाळी

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

पांपाची मांजरू 
अश्वशक्िी 

H.P.

दर जदवशी पाणी 
उचलण्याचे एकूण 

मांजरू िािं

प्रपत्र
सिंचनािंाठी जदलेल्या जठबक पाणी उपिंा पाणी परवाना बाबिचा िपजशल

अ.
क्रां .

परवानािारकाचे नाांव गाांवाचे नाांव मांजरूीचा जदनाांक 
व कालाविी

मांजरू क्षेत्र 
हे.आर

मांजरू जपके मांजरू पाणी पजरमाण दलघमी प्रजिवर्ष हांगामजनहाय पाणी पजरमाण 
दलघमी प्रजिवर्ष

18 िकुाराम िंदाजशव सशदे खडकी 29-07-18 0.60 ज्वारी  74/5, 74/6 7.5

19 ओमप्रकाश भागवि वरे् खडकी 29-07-34 0.40 गहू  11/2, 11/4 7.5

20 अशोक प्रभुलींग जहरे खडकी 29-07-34 0.80 ज्वारी  28/3 5.0

21 प्रभु महादेव परळकर खडकी 29-07-34 0.60 ज्वारी 59 7.5

22 श्रीराम िंदाजशव सशद खडकी 29-07-34 0.60 गहू  22/4/2 5.0

23 िंचीन नामदेव जहरे खडकी 29-07-34 1.00 ज्वारी 64 7.5

शाखाजिकारी
पाटबांिारे सिंचन शाखा क्रां .1

िनेगाांव
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प्रकल्पाचे नाांव :- माांजरा प्रकल्प जलाशय जजल्हा :- बीड

प्रवाही सिंचनािंाठी िं.नां िंकु्ष्म सिंचनािंाठी 
िं.नां

खरीप रब्बी उन्हाळी

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 मौजे िनेगाांव केज

शाखाजिकारी
पाटबांिारे सिंचन शाखा क्रां .1

िनेगाांव

पांपाची मांजरू 
अश्वशक्िी 

H.P.

दर जदवशी पाणी 
उचलण्याचे एकूण 

मांजरू िािं

………………………………………………………………………………………………………. जनरांक ……………………………………………………………………………………………………..

प्रपत्र
सिंचनािंाठी जदलेल्या जठबक पाणी उपिंा पाणी परवाना बाबिचा िपजशल

अ.
क्रां .

परवानािारकाचे नाांव गाांवाचे नाांव मांजरूीचा जदनाांक 
व कालाविी

मांजरू क्षेत्र 
हे.आर

मांजरू जपके मांजरू पाणी पजरमाण दलघमी प्रजिवर्ष हांगामजनहाय पाणी पजरमाण 
दलघमी प्रजिवर्ष
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प्रकल्पाचे नाांव :- माांजरा प्रकल्प जलाशय जजल्हा :- बीड

प्रवाही सिंचनािंाठी 
िं.नां

िंकु्ष्म 
सिंचनािंाठी

प्रवाही सिंचनािंाठी 
िं.नां

िंकु्ष्म सिंचनािंाठी खरीप रब्बी उन्हाळी

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 विंांि त्र्यांबक कुलकणी नायगाांव 24-07-07 50,51 2.00 ज्वारी  -  - 2100.00  - 10.0

2 जशवाजी जवठ्ठल िंोमवांशी नायगाांव 27-07-07 24/4,25/6 1.00 हरभरा  -  - 2100.00  - 7.5

3 वैजीनाथ रामलींग जहरे नायगाांव 27-07-07 103/2 1.00 गहू  -  - 2100.00  - 7.5

4 महादेव करबिं भुिंारी नायगाांव 01-04-93   12/2 1.00 िंोयाबीन  -  - 2100.00  - 7.5

5 िंोमनाथ लक्ष्मण कां गळे नायगाांव 08-03-91 106/2 1.20 भुईमगू  -  - 1680.00  - 7.5

6 जशवराज जकिंनराव गजुर नायगाांव 08-03-91 100 0.80 ज्वारी  -  - 2100.00  - 7.5

7 जगन्नाथ नरहरी गजुर नायगाांव 08-03-91 109 1.20 हरभरा  -  -  - 7.5

8 इांद्रिेंन िंाहेबराव खोडिें नायगाांव 29-07-34  21/4 0.40 ज्वारी  -  -  -  -

9 महादेव पाांडूरांग कोल्हे नायगाांव 29-07-34 182/क/16 0.40 गहू  -  - 2100.00  - 7.5

10 िंजुशला वजशष्ठ गजुर नायगाांव 29-07-34 108/2अ 1.00 ज्वारी  -  -  -  -

11 नवनाथ िंोमनाथ गजुर नायगाांव 29-07-34 12,68/4 0.60 हरभरा  -  -  - 7.5

12 काजशनाथ गणपि गजुर नायगाांव 29-07-34 97,98 0.60 ज्वारी  -  -  - 7.5

13 प्रभाकर बळीराम िंोमवांशी नायगाांव 29-07-34  24/2 0.40 हरभरा  -  -  -  -

14 प्रिाप बळीराम िंोमवांशी नायगाांव 29-07-34 42/1 0.60 ज्वारी  -  -  - 7.5

15 राजेंद्र रामदािं कोल्हे नायगाांव 29-07-34 16/2,18 0.40 गहू  -  -  - -

16 रामेश्वर बाआिंाहेब िंोमवांशी नायगाांव 29-07-34 22,26 0.60 हरभरा  -  -  - 7.5

पांपाची 
मांजरू 

अश्वशक्िी 
H.P.

दर जदवशी 
पाणी 

उचलण्याचे 
एकूण मांजरू 

िािं

प्रपत्र-1
सिंचनािंाठी जदलेल्या जठबक पाणी उपिंा पाणी परवाना बाबिचा िपजशल

अ.
क्रां .

परवानािारकाचे नाांव गाांवाचे नाांव मांजरूीचा 
जदनाांक व 
कालाविी

मांजरू क्षेत्र हे.आर मांजरू जपके मांजरू पाणी पजरमाण दलघमी प्रजिवर्ष हांगामजनहाय पाणी पजरमाण 
दलघमी प्रजिवर्ष
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प्रकल्पाचे नाांव :- माांजरा प्रकल्प जलाशय जजल्हा :- बीड

प्रवाही सिंचनािंाठी 
िं.नां

िंकु्ष्म 
सिंचनािंाठी

प्रवाही सिंचनािंाठी 
िं.नां

िंकु्ष्म सिंचनािंाठी खरीप रब्बी उन्हाळी

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

पांपाची 
मांजरू 

अश्वशक्िी 
H.P.

दर जदवशी 
पाणी 

उचलण्याचे 
एकूण मांजरू 

िािं

प्रपत्र-1
सिंचनािंाठी जदलेल्या जठबक पाणी उपिंा पाणी परवाना बाबिचा िपजशल

अ.
क्रां .

परवानािारकाचे नाांव गाांवाचे नाांव मांजरूीचा 
जदनाांक व 
कालाविी

मांजरू क्षेत्र हे.आर मांजरू जपके मांजरू पाणी पजरमाण दलघमी प्रजिवर्ष हांगामजनहाय पाणी पजरमाण 
दलघमी प्रजिवर्ष

17 प्रदीप िंभुार् खोडिें नायगाांव 29-07-34 21,79 0.60 ज्वारी  -  -  - -

18 बलभीम लक्ष्मण खोडिें नायगाांव 29-07-34 42, 72 0.60 गहू  -  -  - 7.5

19 शहाजी कालीदािं मळेू नायगाांव 14-03-11  6/2 0.40 हरभरा  -  -  - -

20 मल्लीकाजुषन यशवांि गजुर नायगाांव 07-03-11  2/2 0.40 ज्वारी  -  -  - 7.5

21 िंांजीवन मल्लीकाजुषन  गजुर नायगाांव 07-03-11 107 0.40 गहू  -  -  -  -

22 भागवि महादेव गजुर नायगाांव 19-11-11  7/2 0.40 हरभरा  -  -  - 7.5

23 जशवराज चनबिं गजुर नायगाांव 19-11-11  6/2 0.40 ज्वारी  -  -  -  -

24 जकिंन दत्तात्रय माचवे नायगाांव 29-07-18  12/9 0.40 िंोयाबीन,ज्वारी  - 420.00 0.20 0.20  - 7.5

शाखाजिकारी
पाटबांिारे सिंचन शाखा क्रां .1

िनेगाांव
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प्रकल्पाचे नाांव :- माांजरा प्रकल्प जलाशय जजल्हा :- बीड

प्रवाही सिंचनािंाठी 
िं.नां

िंकु्ष्म 
सिंचनािंाठी

प्रवाही 
सिंचनािंाठी िं.नां

िंकु्ष्म सिंचनािंाठी खरीप रब्बी उन्हाळी

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 जनमषला ज्ञानोबा हाांडीबाग आनेगाांव 27-07-93 81 1.60 ज्वारी,गहू  -  -  - 7.5
2 दत्तात्रय रणजीि हाांडीबाग आनेगाांव 13-10-92 8 1.80 ज्वारी,हरभरा  -  -  - 7.5
3  रणजीि बाबरूाव हाांडीबाग आनेगाांव 13-10-92 9 2.00 गहू,हरभरा  -  -  - 7.5
4  िंत्यनारायण चिुषभजू हाांडीबाग आनेगाांव 29-07-18 50 0.40 ज्वारी  -  -  -  -
5 दशरथ राजाराम इांगळे आनेगाांव 29-07-18 34/1 1.00 ज्वारी  -  -  - 7.5
6 आश्रुबा दगडू हाांडीबाग आनेगाांव 29-07-18 90 0.60 ज्वारी  -  -  - 7.5
7 महादेव गांगाराम इांगळे आनेगाांव 23-12-14 40/3 0.40 ज्वारी  -  -  - 7.5
8 बन्िंी िात्या हाांडीबाग आनेगाांव 23-12-14 60/क 0.40 िंोयाबीन ज्वारी  -  -  -  -
9 अांकुश िंांभाजी इांगळे आनेगाांव 23-12-14  25/3 0.40 िंोयाबीन ज्वारी  -  -  - 7.5
10 नारायण आश्रुबा आठवे आनेगाांव 23-12-14 85 0.40 िंोयाबीन ज्वारी  -  -  -  -
11 जगन्नाथ सलबा इांगळे आनेगाांव 23-12-14 60/अ 0.40 िंोयाबीन ज्वारी  -  -  - 7.5
12 चत्रभुज जकिंन इांगळे आनेगाांव 23-12-14 26 0.40 हरभरा  -  -  -  -
13 कवीदािं कोंडीबा हाांडीबाग आनेगाांव 23-12-14 0.40 ज्वारी  -  -  - 7.5
14 बन्िंी गांगाराम आठवे आनेगाांव 23-12-14 79/ड 0.40 गहू  -  -  -  -
15 फुलचांद गोसवद हाांडीबाग आनेगाांव 23-12-14 0.40 ज्वारी  -  -  - 7.5
16 जबभीर्ण िंोपान राऊि आनेगाांव 29-07-34 42 0.40 हरभरा  -  -  - 7.5
17 नारायण चिुषभजू हाांडीबाग आनेगाांव 29-07-34 50 0.40 गहू  -  -  - -

शाखाजिकारी
पाटबांिारे सिंचन शाखा क्रां .1

िनेगाांव

पांपाची 
मांजरू 

अश्वशक्िी 
H.P.

दर जदवशी 
पाणी 

उचलण्याचे 
एकूण मांजरू 

िािं

प्रपत्र-1
सिंचनािंाठी जदलेल्या जठबक पाणी उपिंा पाणी परवाना बाबिचा िपजशल

अ.
क्रां .

परवानािारकाचे नाांव गाांवाचे नाांव मांजरूीचा 
जदनाांक व 
कालाविी

मांजरू क्षेत्र हे.आर मांजरू जपके मांजरू पाणी पजरमाण दलघमी प्रजिवर्ष हांगामजनहाय पाणी पजरमाण 
दलघमी प्रजिवर्ष
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प्रकल्पाचे नाांव :- माांजरा प्रकल्प जलाशय जजल्हा :- बीड

प्रवाही सिंचनािंाठी 
िं.नां

िंकु्ष्म 
सिंचनािंाठी

प्रवाही 
सिंचनािंाठी िं.नां

िंकु्ष्म 
सिंचनािंाठी

खरीप रब्बी उन्हाळी

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 राम लक्ष्मण िंाखरे आविंगाांव 29-07-93 79 0.60 ज्वारी  -  -  - 7.5

2 बालजकशन रामजकशन िंाखरे आविंगाांव 29-07-93 89/2 0.40 गहू  -  -  -

3 जवष्णे भाऊिंाहेब िंाखरे आविंगाांव 29-07-93 75/3 0.40 हरभरा  -  -  - 7.5

4 महेश राजेंद्र िंाखरे आविंगाांव 21-01-12 54 0.40 गहू  -  -  -  -

5 बन्िंी वामनराव जशनगारे आविंगाांव 21-01-12 81 0.40 ज्वारी  -  -  - 7.5

6 नाना बाजीराव जशनगारे आविंगाांव 21-01-12 82/3 0.40 हरभरा  -  -  -

7 िंजेराव शाहू िंाखरे आविंगाांव 21-01-12 69 0.40 गहू  -  -  - 7.5

8 िनांजय रािाजकशन िंाखरे आविंगाांव 21-01-12 80/1 0.40 ज्वारी  -  -  -  -

9 कल्याण नागोराव जशनगारे आविंगाांव 21-01-12 62 1.00 ज्वारी  -  -  - 7.5

10 बाबािंाहेब रांगराव जशनगारे आविंगाांव 21-01-12 67 0.80 गहू  -  -  -  -

11 काजशनाथ िोंडीबा िंाखरे आविंगाांव 21-01-12 94 0.40 गहू  -  -  - 7.5

12 रसवद्र रामचांद्र िंाखरे आविंगाांव 21-01-12 54 0.40 हरभरा  -  -  - 7.5

13 रामराव नागोराव जशनगारे आविंगाांव 21-01-12 62 1.00 गहू,ज्वारी  -  -  - 7.5

14 आांबादािं अनांिांराव जशनगारे आविंगाांव 21-01-12 41/1 0.40 हरभरा  -  -  -

15 हनमुांि मिकुर जशनगारे आविंगाांव 21-01-12 95 0.40 ज्वारी  -  -  - 7.5

16 दत्तात्रय छगनराव जशनगारे आविंगाांव  -  -  -

17 अांजली दत्तात्रय  जशनगारे आविंगाांव 21-01-12 69 0.40 हरभरा  -  -  - -

18 वत्िंला छगनराव जशनगारे आविंगाांव 21-01-12 86 1.80 ज्वारी 7.5

19 िंजुशला राघवेंद्र जशनगारे आविंगाांव 21-01-12 86 1.60 गहू,ज्वारी 10.0

20 प्रशाांि श्रीिर जशनगारे आविंगाांव 21-01-12 84 2.00 हरभरा 10.0

पांपाची 
मांजरू 

अश्वशक्िी 
H.P.

दर जदवशी 
पाणी 

उचलण्याचे 
एकूण मांजरू 

िािं

प्रपत्र-1
सिंचनािंाठी जदलेल्या जठबक पाणी उपिंा पाणी परवाना बाबिचा िपजशल

अ.
क्रां .

परवानािारकाचे नाांव गाांवाचे नाांव मांजरूीचा 
जदनाांक व 
कालाविी

मांजरू क्षेत्र हे.आर मांजरू जपके मांजरू पाणी पजरमाण दलघमी 
प्रजिवर्ष

हांगामजनहाय पाणी पजरमाण 
दलघमी प्रजिवर्ष
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प्रकल्पाचे नाांव :- माांजरा प्रकल्प जलाशय जजल्हा :- बीड

प्रवाही सिंचनािंाठी 
िं.नां

िंकु्ष्म 
सिंचनािंाठी

प्रवाही 
सिंचनािंाठी िं.नां

िंकु्ष्म 
सिंचनािंाठी

खरीप रब्बी उन्हाळी

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

पांपाची 
मांजरू 

अश्वशक्िी 
H.P.

दर जदवशी 
पाणी 

उचलण्याचे 
एकूण मांजरू 

िािं

प्रपत्र-1
सिंचनािंाठी जदलेल्या जठबक पाणी उपिंा पाणी परवाना बाबिचा िपजशल

अ.
क्रां .

परवानािारकाचे नाांव गाांवाचे नाांव मांजरूीचा 
जदनाांक व 
कालाविी

मांजरू क्षेत्र हे.आर मांजरू जपके मांजरू पाणी पजरमाण दलघमी 
प्रजिवर्ष

हांगामजनहाय पाणी पजरमाण 
दलघमी प्रजिवर्ष

21 अशोक जीवन दाांड आविंगाांव 22-01-14 91/1 0.60 गहू 10.0

22 जवकािं मिकुर दाांड आविंगाांव 22-01-14 91/1 0.40 ज्वारी

23 चत्रभुज काशीनाथ िंाखरे आविंगाांव 09-06-14  2/1 1.00 ज्वारी 7.5

24 अन्नाराव रामजकशन िंाखरे आविंगाांव 09-06-14 81/2 1.00 गहू

25 जोस्ना जयजकशन िंाखरे आविंगाांव 09-06-14 91/2 0.80 हरभरा 7.5

26 महादेव िमषराज जशनगारे आविंगाांव 09-06-14 13 1.00 ज्वारी  

27 िंिुीर चत्रभुज  िंाखरे आविंगाांव 09-06-14  25/1 1.00 हरभरा 7.5

28 शामल अनील दाांड आविंगाांव 09-06-14  23/4 0.40 ज्वारी 7.5

29 बन्िंी िळुशीराम जािव आविंगाांव 30-04-14  22/1 0.60 ज्वारी 7.5

30 जदलीप िळुशीराम जािव आविंगाांव 30-04-14  22/1 1.00 गहू  -

शाखाजिकारी
पाटबांिारे सिंचन शाखा क्रां .1

िनेगाांव
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प्रकल्पाचे नाांव :- माांजरा प्रकल्प जलाशय जजल्हा :- बीड

प्रवाही सिंचनािंाठी 
िं.नां

िंकु्ष्म सिंचनािंाठी प्रवाही 
सिंचनािंाठी िं.नां

िंकु्ष्म सिंचनािंाठी खरीप रब्बी उन्हाळी

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 अक्षय नांदजकशोर मुांदडा बावची 08-03-91 35, 36 1.00 ज्वारी  -  -  - 7.5

2 िंुांदर आश्रुबा नाांदे बावची 31-12-11 47 0.80 गहू  -  -  - 7.5

3 जशवाजी आश्रुबा नाांदे बावची 31-12-11 47 0.80 ज्वारी  -  -  -  -

4 दत्ता महादेव काांबळे बावची 05-05-12 9 0.40 ज्वारी  -  -  - 7.5

शाखाजिकारी
पाटबांिारे सिंचन शाखा क्रां .1

िनेगाांव

पांपाची 
मांजरू 

अश्वशक्िी 
H.P.

दर जदवशी 
पाणी 

उचलण्याचे 
एकूण मांजरू 

िािं

प्रपत्र-1
सिंचनािंाठी जदलेल्या जठबक पाणी उपिंा पाणी परवाना बाबिचा िपजशल

अ.
क्रां .

परवानािारकाचे नाांव गाांवाचे नाांव मांजरूीचा 
जदनाांक व 
कालाविी

मांजरू क्षेत्र हे.आर मांजरू जपके मांजरू पाणी पजरमाण दलघमी प्रजिवर्ष हांगामजनहाय पाणी पजरमाण 
दलघमी प्रजिवर्ष
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प्रकल्पाचे नाांव :- माांजरा प्रकल्प जलाशय जजल्हा :- बीड

प्रवाही 
सिंचनािंाठी िं.नां

िंकु्ष्म सिंचनािंाठी प्रवाही 
सिंचनािंाठी िं.नां

िंकु्ष्म सिंचनािंाठी खरीप रब्बी उन्हाळी

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 रावण गणा मोरे भालगाांव 08-03-91 38 2.00 ज्वारी,गहू  -  -  - 7.5

2 जवमलबाई नांदजकशोर भुिडा भालगाांव 08-03-91 41 0.80 ज्वारी  -  -  - 7.5

3 जशवाजी नारायण िंरुविें भालगाांव 19-11-11 28 0.60 ज्वारी  -  -  - 7.5

4 िंयुषकाांि गणपि होळांबे भालगाांव 19-11-11 41 0.40 ज्वारी  -  -  - 7.5

5 अांबादािं एकनाथ हाांडीबाग भालगाांव 08-03-91 57 1.60 हरभरा  -  -  - 7.5

6 िंत्यभामा रामेश्वर जावळे भालगाांव 08-03-91 53/ब 1.80 हरभरा  -  -  - 7.5

7 जशवचांदन सकिंन जगरी भालगाांव 08-03-91  27/2 1.30 गहू  -  -  - 7.5

8 नारायण यशवांि मोरे भालगाांव 08-03-91  16/1 2.00 हरभरा,ज्वारी  -  -  - 7.5

9 िंजेराव नारायण  मोरे भालगाांव 08-03-91  5/1 2.00 ज्वारी  -  -  - 7.5

10 लक्ष्मण रामचांद्र मोरे भालगाांव 08-03-91 51 2.00 हरभरा  -  -  - 7.5

शाखाजिकारी
पाटबांिारे सिंचन शाखा क्रां .1

िनेगाांव

पांपाची 
मांजरू 

अश्वशक्िी 
H.P.

दर जदवशी 
पाणी 

उचलण्याचे 
एकूण मांजरू 

िािं

प्रपत्र-1
सिंचनािंाठी जदलेल्या जठबक पाणी उपिंा पाणी परवाना बाबिचा िपजशल

अ.
क्रां .

परवानािारकाचे नाांव गाांवाचे नाांव मांजरूीचा 
जदनाांक व 
कालाविी

मांजरू क्षेत्र हे.आर मांजरू जपके मांजरू पाणी पजरमाण दलघमी प्रजिवर्ष हांगामजनहाय पाणी पजरमाण 
दलघमी प्रजिवर्ष
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प्रकल्पाचे नाांव :- माांजरा प्रकल्प जलाशय जजल्हा :- बीड

प्रवाही सिंचनािंाठी 
िं.नां

िंकु्ष्म सिंचनािंाठी प्रवाही 
सिंचनािंाठी िं.नां

िंकु्ष्म सिंचनािंाठी खरीप रब्बी उन्हाळी

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 भजनदािं िंांपिी इांगळे िंादोळा 08-03-91 16 0.70 ज्वारी  -  -  - 7.5

2 प्रकाश िंांपिी इांगळे िंादोळा 08-03-91 16 0.70 ज्वारी  -  -  - 7.5

3  िंांपि िंोनाजी इांगळे िंादोळा 08-03-91  16/3 1.40 हरभरा  -  -  - 7.5

4 हारी बप्पाजी इांगळे िंादोळा 08-03-91  16/4 1.20 हरभरा  -  -  - 7.5

शाखाजिकारी
पाटबांिारे सिंचन शाखा क्रां .1

िनेगाांव

पांपाची 
मांजरू 

अश्वशक्िी 
H.P.

दर जदवशी 
पाणी 

उचलण्याचे 
एकूण मांजरू 

िािं

प्रपत्र-1
सिंचनािंाठी जदलेल्या जठबक पाणी उपिंा पाणी परवाना बाबिचा िपजशल

अ.
क्रां .

परवानािारकाचे नाांव गाांवाचे नाांव मांजरूीचा 
जदनाांक व 
कालाविी

मांजरू क्षेत्र हे.आर मांजरू जपके मांजरू पाणी पजरमाण दलघमी प्रजिवर्ष हांगामजनहाय पाणी पजरमाण 
दलघमी प्रजिवर्ष
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प्रकल्पाचे नाांव :- माांजरा प्रकल्प जलाशय जजल्हा :- बीड

प्रवाही सिंचनािंाठी 
िं.नां

िंकु्ष्म 
सिंचनािंाठी

प्रवाही 
सिंचनािंाठी 

िं.नां

िंकु्ष्म 
सिंचनािंाठी

खरीप रब्बी उन्हाळी

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 दगडूअप्पा गणपि थळकरी यिुंफू वडगाांव 08-02-91 270/1 2.00 िंोयाबन,ज्वारी  - 1.00 1.00  - 7.5

2 महालींग श्रीपिी थळकरी यिुंफू वडगाांव 08-02-91 244/1 2.00 िंोयाबन, हरभरा  - 1.00 1.00  - 7.5

3 िंरेुश माकणक मकुादम यिुंफू वडगाांव 08-02-91 2,49,250 1.90 ज्वारी,हरभरा  -  - 1.90  - 7.5

4 काजशनाथ गांगाराम िंोरिंाळे यिुंफू वडगाांव 08-02-91 251 1.70 ज्वारी,हरभरा  -  - 1.70  - 7.5

5 प्रकाश त्र्यांबक पाटील यिुंफू वडगाांव 08-02-91 265/2 2.00 गहू,ज्वारी 2.00 7.5

6 गांगाबाई त्र्यांबक पाटील यिुंफू वडगाांव 08-02-91 259 2.00 हरभरा 2.00  -

7 लक्ष्मण िात्याबा इांगळे यिुंफू वडगाांव 08-02-91 229 0.80 ज्वारी 7.5

8 अशोक िात्याबा इांगळे यिुंफू वडगाांव 08-02-91 229 0.80 हरभरा  -

9 पाांडूरांग जकिंनराव जोशी यिुंफू वडगाांव 08-02-91 2,37,238 1.40 ज्वारी,गहू 7.5

10 िंोमनाथ मारोिी बावर यिुंफू वडगाांव 07-10-06 250 1.00 ज्वारी 7.5

11 अजनिा अशोक मोडवे यिुंफू वडगाांव 07-10-06 104/5 1.00 हरभरा 7.5

12 जवश्वनाथ परशरुाम मोडवे यिुंफू वडगाांव 07-10-06  28/2 0.40 गहू  -

13 अशोक जवश्वनाथ  मोडवे यिुंफू वडगाांव 07-10-06 1,02,104 1.50 ज्वारी, हरभरा  -

14 पावषिी श्रीमांि खरबड यिुंफू वडगाांव 07-10-06 79,77/1 1.00 हरभरा 7.5

15 बापरूाव बाबरूाव खरबड यिुंफू वडगाांव 07-10-06 214 1.50 ज्वारी  -

16 राजाबाई बापरूाव खरबड यिुंफू वडगाांव 07-10-06 191, 214 1.50 गहू,हरभरा 7.5

17 श्रीमांि बापरूाव खरबड यिुंफू वडगाांव 07-10-06 214 ,300 1.00 हरभरा  -

पांपाची 
मांजरू 

अश्वशक्िी 
H.P.

दर जदवशी 
पाणी 

उचलण्याचे 
एकूण मांजरू 

िािं

प्रपत्र-1
सिंचनािंाठी जदलेल्या जठबक पाणी उपिंा पाणी परवाना बाबिचा िपजशल

अ.
क्रां .

परवानािारकाचे नाांव गाांवाचे नाांव मांजरूीचा 
जदनाांक व 
कालाविी

मांजरू क्षेत्र हे.आर मांजरू जपके मांजरू पाणी पजरमाण दलघमी 
प्रजिवर्ष

हांगामजनहाय पाणी पजरमाण 
दलघमी प्रजिवर्ष
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प्रकल्पाचे नाांव :- माांजरा प्रकल्प जलाशय जजल्हा :- बीड

प्रवाही सिंचनािंाठी 
िं.नां

िंकु्ष्म 
सिंचनािंाठी

प्रवाही 
सिंचनािंाठी 

िं.नां

िंकु्ष्म 
सिंचनािंाठी

खरीप रब्बी उन्हाळी

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

पांपाची 
मांजरू 

अश्वशक्िी 
H.P.

दर जदवशी 
पाणी 

उचलण्याचे 
एकूण मांजरू 

िािं

प्रपत्र-1
सिंचनािंाठी जदलेल्या जठबक पाणी उपिंा पाणी परवाना बाबिचा िपजशल

अ.
क्रां .

परवानािारकाचे नाांव गाांवाचे नाांव मांजरूीचा 
जदनाांक व 
कालाविी

मांजरू क्षेत्र हे.आर मांजरू जपके मांजरू पाणी पजरमाण दलघमी 
प्रजिवर्ष

हांगामजनहाय पाणी पजरमाण 
दलघमी प्रजिवर्ष

18 चांद्रकाांि श्रीमांि  खरबड यिुंफू वडगाांव 07-10-06 190 1.00 ज्वारी 7.5

19 जशवराज श्रीमांि  खरबड यिुंफू वडगाांव 07-10-06 75 1.50 गहू,हरभरा  -

20 अांजली जशवहार लामिरेू यिुंफू वडगाांव 07-10-06 131 0.50 ज्वारी 7.5

21 कमलबाई बाबरूाव लामिरेू यिुंफू वडगाांव 07-10-06 131 0.50 गहू 7.5

22 महादेव िंखाहरी लामिरेू यिुंफू वडगाांव 07-10-06
136,156, 
151,259

1.00 हरभरा  -

23 जशवराज  िंखाहरी लामिरेू यिुंफू वडगाांव 07-10-06
135,137, 116, 

152
1.00 गहू,ज्वारी  -

24 िंोमनाथ  िंखाहरी लामिरेू यिुंफू वडगाांव 07-10-06
105,135, 152, 

159
1.00 हरभरा  -

25 जवलािं बाबरूाव लामिरेू यिुंफू वडगाांव 07-10-06 159,136, 135 1.50 ज्वारी,गहू 7.5

26 मन्मथ महारुद्र लामिरेू यिुंफू वडगाांव 07-10-06 137 1.50 हरभरा  -

27 िंजुशला महारुद्र लामिरेू यिुंफू वडगाांव 07-10-06 1311,37,160 2.00 ज्वारी,गहू  -

28 महारुद्र िंखाहरी लामिरेू यिुंफू वडगाांव 07-10-06
159,159/2,135, 

136
1.50 हरभरा  -

29 नागनाथ मारोिी बावर यिुंफू वडगाांव 07-10-06 250/2 1.00 ज्वारी 7.5

30 िंचीन रामेश्वर जावळे यिुंफू वडगाांव 24-07-07 18/ब 1.00 िंोयाबीन,ज्वारी 7.5

31 िंत्यभामा रामेश्वर जावळे यिुंफू वडगाांव 24-07-07 18/ब 1.00 हरभरा  -

32 जभमराव माजणकराव लामिरेू यिुंफू वडगाांव 29-07-34 179/2 0.40 ज्वारी 7.5
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प्रकल्पाचे नाांव :- माांजरा प्रकल्प जलाशय जजल्हा :- बीड

प्रवाही सिंचनािंाठी 
िं.नां

िंकु्ष्म 
सिंचनािंाठी

प्रवाही 
सिंचनािंाठी 

िं.नां

िंकु्ष्म 
सिंचनािंाठी

खरीप रब्बी उन्हाळी

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

पांपाची 
मांजरू 

अश्वशक्िी 
H.P.

दर जदवशी 
पाणी 

उचलण्याचे 
एकूण मांजरू 

िािं

प्रपत्र-1
सिंचनािंाठी जदलेल्या जठबक पाणी उपिंा पाणी परवाना बाबिचा िपजशल

अ.
क्रां .

परवानािारकाचे नाांव गाांवाचे नाांव मांजरूीचा 
जदनाांक व 
कालाविी

मांजरू क्षेत्र हे.आर मांजरू जपके मांजरू पाणी पजरमाण दलघमी 
प्रजिवर्ष

हांगामजनहाय पाणी पजरमाण 
दलघमी प्रजिवर्ष

33 बाबाराव उध्दव राजांणकर यिुंफू वडगाांव 29-07-18 184 0.60 गहू 1260.00 7.5

शाखाजिकारी
पाटबांिारे सिंचन शाखा क्रां .1

िनेगाांव
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प्रकल्पाचे नाांव :- माांजरा प्रकल्प जलाशय जजल्हा :- बीड

प्रवाही 
सिंचनािंाठी िं.नां

िंकु्ष्म सिंचनािंाठी प्रवाही 
सिंचनािंाठी िं.नां

िंकु्ष्म सिंचनािंाठी खरीप रब्बी उन्हाळी

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 जशवाजी अन्नािंाहेब बोराडे गोटेगाांव 08-03-91  45/2 2.00 ज्वारी,हरभरा  -  -  - 7.5

2 उत्तम बाबरूाव बोराडे गोटेगाांव 08-03-91  45/2 2.00 िंोयाबीन,हरभरा  -  -  - 7.5

3 बाबा दादाराव बोराडे गोटेगाांव 08-03-91 42 0.80 ज्वारी  -  -  - 7.5

4 दगडू दादाराव बोराडे गोटेगाांव 08-03-91 42 0.80 हरभरा  -  -  -  -

शाखाजिकारी
पाटबांिारे सिंचन शाखा क्रां .1

िनेगाांव

पांपाची 
मांजरू 

अश्वशक्िी 
H.P.

दर जदवशी 
पाणी 

उचलण्याचे 
एकूण मांजरू 

िािं

प्रपत्र-1
सिंचनािंाठी जदलेल्या जठबक पाणी उपिंा पाणी परवाना बाबिचा िपजशल

अ.
क्रां .

परवानािारकाचे नाांव गाांवाचे नाांव मांजरूीचा 
जदनाांक व 
कालाविी

मांजरू क्षेत्र हे.आर मांजरू जपके मांजरू पाणी पजरमाण दलघमी प्रजिवर्ष हांगामजनहाय पाणी पजरमाण 
दलघमी प्रजिवर्ष
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प्रकल्पाचे नाांव :- माांजरा प्रकल्प जलाशय जजल्हा :- बीड

प्रवाही सिंचनािंाठी 
िं.नां

िंकु्ष्म 
सिंचनािंाठी

प्रवाही 
सिंचनािंाठी िं.नां

िंकु्ष्म सिंचनािंाठी खरीप रब्बी उन्हाळी

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 जवठ्ठल राजाराम गायकवाड िंकुळी 08-03-91 14-Feb 2.00 हरभरा  -  -  - 7.5

2 अशोक बजरांग गायकवाड िंकुळी 08-03-91  24/2, 48 2.00 ज्वारी, गहू  -  -  - 7.5

3 नागोराव आबाराव गायकवाड िंकुळी 08-03-91 39/7 1.60 हरभरा  -  -  - 7.5

4 जवक्रम राजाराम गायकवाड िंकुळी 08-03-91 45 2.00 ज्वारी, गहू  -  -  - 7.5

5 बजरांग शांकर गायकवाड िंकुळी 08-03-91 24-Jan 2.00 गहू, ज्वारी  -  -  - 7.5

6 बन्िंी जजवनराव गायकवाड िंकुळी 08-03-91 38/6, 39 2.00 हरभरा  -  -  - 7.5

7 महादेव राविंाहेब गायकवाड िंकुळी 29-07-34 50 0.60 ज्वारी  - 1260.00  -  - 5.0

शाखाजिकारी
पाटबांिारे सिंचन शाखा क्रां .1

िनेगाांव

पांपाची 
मांजरू 

अश्वशक्िी 
H.P.

दर जदवशी 
पाणी 

उचलण्याचे 
एकूण मांजरू 

िािं

प्रपत्र-1
सिंचनािंाठी जदलेल्या जठबक पाणी उपिंा पाणी परवाना बाबिचा िपजशल

अ.
क्रां .

परवानािारकाचे नाांव गाांवाचे नाांव मांजरूीचा 
जदनाांक व 
कालाविी

मांजरू क्षेत्र हे.आर मांजरू जपके मांजरू पाणी पजरमाण दलघमी प्रजिवर्ष हांगामजनहाय पाणी पजरमाण 
दलघमी प्रजिवर्ष

CADA Beed - Manjara Lift for Drip Irrigation.xlsx;Sukli P- 30



प्रकल्पाचे नाांव :- माांजरा प्रकल्प जलाशय जजल्हा :- बीड

प्रवाही सिंचनािंाठी 
िं.नां

िंकु्ष्म 
सिंचनािंाठी

प्रवाही 
सिंचनािंाठी िं.नां

िंकु्ष्म सिंचनािंाठी खरीप रब्बी उन्हाळी

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 जवठ्ठल भानदुािं जचरके माळेगाांव 29-07-18 19 0.40 ज्वारी  - 7.5

2 अांगद जिंिाराम गव्हाणे माळेगाांव 29-07-18 22 0.60 गहू  - 7.5

3 महादेव शांकर हाांडगे माळेगाांव 29-07-18 13 0.60 हरभरा  - 1260.00 7.5

4 िंांजय शामराव गायकवाड माळेगाांव 17-10-31 42,43 0.60 ज्वारी  - 7.5

5 बालाजी शामराव गायकवाड माळेगाांव 17-10-31 43 0.80 गहू  -

6 जवलािं जवठ्ठल गव्हाणे माळेगाांव 29-07-18 27 0.40 ज्वारी 7.5

7 शरद नारायण दोडके माळेगाांव 29-07-18 96/2 0.40 गहू  -

8 नारायण दादाराव दोडके माळेगाांव 29-07-18 107/2 0.40 हरभरा 840.00 7.5

9 भगवान मोहन जगरी माळेगाांव 29-07-34 45/4,45/9 1.00 ज्वारी 2100.00 7.5

10 राजाभाऊ बाबरूाव देवकर माळेगाांव 29-07-34  21/1 0.40 गहू 840.00 5.0

11 रामदािं रांगनाथ गव्हाणे माळेगाांव 29-07-34 73/2 0.80 ज्वारी 1680.00 7.5

12 जदगांबर जवश्वांभर गव्हाणे माळेगाांव 29-07-34 58/3 0.60 हरभरा 1260.00 5.0

13 लहू परिंराम लोकरे माळेगाांव 29-07-34 9 0.60 ज्वारी 1260.00 5.0

14 प्रल्हाद बाबरूाव गांठाळ माळेगाांव 29-07-34 103/3 1.00 ज्वारी 2100.00 7.5

15 बिंळािंाहेब भुजांगराव माळेगाांव 29-07-35 47 1.00 हरभरा 2100.00 7.5

पांपाची 
मांजरू 

अश्वशक्िी 
H.P.

दर जदवशी 
पाणी 

उचलण्याचे 
एकूण मांजरू 

िािं

प्रपत्र-1
सिंचनािंाठी जदलेल्या जठबक पाणी उपिंा पाणी परवाना बाबिचा िपजशल

अ.
क्रां .

परवानािारकाचे नाांव गाांवाचे नाांव मांजरूीचा 
जदनाांक व 
कालाविी

मांजरू क्षेत्र हे.आर मांजरू जपके मांजरू पाणी पजरमाण दलघमी प्रजिवर्ष हांगामजनहाय पाणी पजरमाण 
दलघमी प्रजिवर्ष
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प्रकल्पाचे नाांव :- माांजरा प्रकल्प जलाशय जजल्हा :- बीड

प्रवाही सिंचनािंाठी 
िं.नां

िंकु्ष्म 
सिंचनािंाठी

प्रवाही 
सिंचनािंाठी िं.नां

िंकु्ष्म सिंचनािंाठी खरीप रब्बी उन्हाळी

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

पांपाची 
मांजरू 

अश्वशक्िी 
H.P.

दर जदवशी 
पाणी 

उचलण्याचे 
एकूण मांजरू 

िािं

प्रपत्र-1
सिंचनािंाठी जदलेल्या जठबक पाणी उपिंा पाणी परवाना बाबिचा िपजशल

अ.
क्रां .

परवानािारकाचे नाांव गाांवाचे नाांव मांजरूीचा 
जदनाांक व 
कालाविी

मांजरू क्षेत्र हे.आर मांजरू जपके मांजरू पाणी पजरमाण दलघमी प्रजिवर्ष हांगामजनहाय पाणी पजरमाण 
दलघमी प्रजिवर्ष

16 गोकुळदािं बाबू माळेगाांव 29-07-35 100/2 1.00 ज्वारी 2100.00  -

17 बाप ूजवठ्ठल गठुाळ माळेगाांव 29-07-35 100/1 1.00 गहू 2100.00 7.5

18 गणपि जबभीर्ण जचरगे माळेगाांव 29-07-35  24/3 0.40 ज्वारी 840.00 5.0

19 अजुषन िंदाजशव गव्हाणे माळेगाांव 29-07-35 72/1 0.60 ज्वारी 1260.00 5.0

20 लक्ष्मण रांगनाथ माळेगाांव 29-07-35 73/2 0.80 हरभरा 1680.00 5.0

21 माजणक बाबू माळेगाांव 29-07-35 100/2 1.00 ज्वारी 2100.00 5.0

22 अजवनाश अशोक गव्हाणे माळेगाांव 29-07-35  67/3 0.60 हरभरा 1260.00 5.0

23 शोभा महारुद्र गठुाळ माळेगाांव 29-07-35 102 1.00 गहू 2100.00 5.0

24 रामदािं रांबाब ूगठुाळ माळेगाांव 29-07-34 100/अ 1.00 ज्वारी 2100.00 5.0

25 अांबादािं बाबािंाहेब गव्हाणे माळेगाांव 29-07-34 75 0.60 ज्वारी 1260.00 5.0

26 बाप ूदेवीदािं लोकरे माळेगाांव 29-07-35 26.5 1.00 हरभरा 2100.00 5.0

27 मोसकदा एकनाथ शेळके माळेगाांव 29-07-34 50 1.00 ज्वारी 2100.00 7.5

28 खेला भानदुािं माळेगाांव 29-07-35 66/1 1.00 गहू 2100.00  -

29 जवठ्ठल पांढरी गठुाळां माळेगाांव 29-07-34 44/5 0.80 ज्वारी 1680.00 5.0

30 विंांि रांगनाथ उखाडे माळेगाांव 29-07-34 66/1ब 0.60 गहू 1260.00 5.0

31 राजाभाऊ बबन लोकरे माळेगाांव 29-07-35 53/3 1.00 ज्वारी 2100.00 5.0
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प्रकल्पाचे नाांव :- माांजरा प्रकल्प जलाशय जजल्हा :- बीड

प्रवाही सिंचनािंाठी 
िं.नां

िंकु्ष्म 
सिंचनािंाठी

प्रवाही 
सिंचनािंाठी िं.नां

िंकु्ष्म सिंचनािंाठी खरीप रब्बी उन्हाळी

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

पांपाची 
मांजरू 

अश्वशक्िी 
H.P.

दर जदवशी 
पाणी 

उचलण्याचे 
एकूण मांजरू 

िािं

प्रपत्र-1
सिंचनािंाठी जदलेल्या जठबक पाणी उपिंा पाणी परवाना बाबिचा िपजशल

अ.
क्रां .

परवानािारकाचे नाांव गाांवाचे नाांव मांजरूीचा 
जदनाांक व 
कालाविी

मांजरू क्षेत्र हे.आर मांजरू जपके मांजरू पाणी पजरमाण दलघमी प्रजिवर्ष हांगामजनहाय पाणी पजरमाण 
दलघमी प्रजिवर्ष

शाखाजिकारी
पाटबांिारे सिंचन शाखा क्रां .1

िनेगाांव
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प्रकल्पाचे नाांव :- माांजरा प्रकल्प जलाशय जजल्हा :- बीड

प्रवाही 
सिंचनािंाठी िं.नां

िंकु्ष्म सिंचनािंाठी प्रवाही 
सिंचनािंाठी िं.नां

िंकु्ष्म 
सिंचनािंाठी

खरीप रब्बी उन्हाळी

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 बप्पा रामभऊ लाांडगे िंोनेिंाांगवी 27-02-91 23 2.00 गहू,ज्वारी 7.5

2 िनराज बाजीराव कणिें िंोनेिंाांगवी 08-03-91 37/3 1.40 हरभरा  -

3 बजरांग जकिंनराव नाईकवाडे िंोनेिंाांगवी 27-02-91 56 2.00 गहू,ज्वारी 7.5

4 जकिंन बाजीराव नाईकवाडे िंोनेिंाांगवी 08-03-91 44/अ 2.00 गहू,ज्वारी  -

5 जशवाजी गणपिी लामिरेू िंोनेिंाांगवी 08-03-91 76/2 1.90 हरभरा 7.5

6 मारोिी लक्ष्मण मोजहजे िंोनेिंाांगवी 08-03-91 43/3 2.00 ज्वारी 7.5

7 जोिीराम मारुिी देवकर िंोनेिंाांगवी 08-03-91 49, 69 1.00 ज्वारी 7.5

8 ज्ञानोबा जोिीराम देवकर िंोनेिंाांगवी 08-03-91 47 1.30 हरभरा

9 िंिुाकर जोिीराम देवकर िंोनेिंाांगवी 08-03-91 47 1.30 ज्वारी

10 भैरुबा शांकर इरवे िंोनेिंाांगवी 08-03-91 6/अ,90 0.70 गहू 7.5

11 नारायण शांकर इरवे िंोनेिंाांगवी 08-03-91 6/अ,90 0.70 ज्वारी

12 श्रीराम शांकर इरवे िंोनेिंाांगवी 08-03-91 6/अ,90 0.70 हरभरा

13 जभमा रावण कणिें िंोनेिंाांगवी 08-03-91 80 1.20 ज्वारी 7.5

14 छब ुमारोिी यादव िंोनेिंाांगवी 08-03-91 25, 45 1.20 गहू 7.5

15 िंदाजशव जभवाजी कणिें िंोनेिंाांगवी 08-03-91 22/2,45 2.00 हरभरा 7.5

16 शहाजी बाजीराव करणे िंोनेिंाांगवी 08-03-91 22/2,45 2.00 गहू,ज्वारी 7.5

पांपाची 
मांजरू 

अश्वशक्िी 
H.P.

दर जदवशी 
पाणी 

उचलण्याचे 
एकूण मांजरू 

िािं

प्रपत्र-1
सिंचनािंाठी जदलेल्या जठबक पाणी उपिंा पाणी परवाना बाबिचा िपजशल

अ.
क्रां .

परवानािारकाचे नाांव गाांवाचे नाांव मांजरूीचा 
जदनाांक व 
कालाविी

मांजरू क्षेत्र हे.आर मांजरू जपके मांजरू पाणी पजरमाण दलघमी 
प्रजिवर्ष

हांगामजनहाय पाणी पजरमाण 
दलघमी प्रजिवर्ष
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प्रकल्पाचे नाांव :- माांजरा प्रकल्प जलाशय जजल्हा :- बीड

प्रवाही 
सिंचनािंाठी िं.नां

िंकु्ष्म सिंचनािंाठी प्रवाही 
सिंचनािंाठी िं.नां

िंकु्ष्म 
सिंचनािंाठी

खरीप रब्बी उन्हाळी

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

पांपाची 
मांजरू 

अश्वशक्िी 
H.P.

दर जदवशी 
पाणी 

उचलण्याचे 
एकूण मांजरू 

िािं

प्रपत्र-1
सिंचनािंाठी जदलेल्या जठबक पाणी उपिंा पाणी परवाना बाबिचा िपजशल

अ.
क्रां .

परवानािारकाचे नाांव गाांवाचे नाांव मांजरूीचा 
जदनाांक व 
कालाविी

मांजरू क्षेत्र हे.आर मांजरू जपके मांजरू पाणी पजरमाण दलघमी 
प्रजिवर्ष

हांगामजनहाय पाणी पजरमाण 
दलघमी प्रजिवर्ष

17 जकिंन बाजीराव करणे िंोनेिंाांगवी 08-03-91 35 1.00 हरभरा 7.5

18 जवष्ण ूबाजीराव करणे िंोनेिंाांगवी 08-03-91 34, 45 1.20 गहू,ज्वारी 7.5

19 बाबािंाहेब बाजीराव करणे िंोनेिंाांगवी 08-03-91 34/क 1.00 हरभरा

20 पाांडूरांग केशव कुलकणी िंोनेिंाांगवी 08-03-91 28 2.00 गहू,ज्वारी 7.5

21 रुक्मीनबाई पाांडुरांग कुलकणी िंोनेिंाांगवी 08-03-91 27 2.00 हरभरा

22 मकरांद पाांडुरांग कुलकणी िंोनेिंाांगवी 08-03-91 13 2.00 ज्वारी 7.5

23 िंवुणा िंहुािं कुलकणी िंोनेिंाांगवी 08-03-91 31 2.00 हरभरा 7.5

24 रामलींग गणपिी भालेकर िंोनेिंाांगवी 08-03-91 41, 51 1.40 हरभरा 7.5

25 मल्लीकाजुषन गणपिी भालेकर िंोनेिंाांगवी 08-03-91 40,41,51 2.00 ज्वारी

26 शांकर  गणपिी भालेकर िंोनेिंाांगवी 08-03-91 41, 51 0.80 हरभरा 1680.00 1680.00

27 महादेव जनािषन राऊि िंोनेिंाांगवी 08-03-91 41, 51 2.00 ज्वारी 7.5

28 िंयुषभान मािव िेली िंोनेिंाांगवी 27-07-35 51 0.60 ज्वारी 1260.00  -

29 जिंध्दलींग दगडू कोटिंील िंोनेिंाांगवी 27-07-35 46 1.60 हरभरा 7.5

30 श्रीकृष्ण भाऊराव राांजणकर िंोनेिंाांगवी 29-07-18 42/1 0.40 ज्वारी 7.5

31 उत्तम गणपिी राऊि िंोनेिंाांगवी 29-07-18 87/4 0.40 ज्वारी 7.5

32 शाहू रावण कणिें िंोनेिंाांगवी 08-03-91 34 0.60 हरभरा

33 भारि भान ुवैद्य िंोनेिंाांगवी 29-07-34 31 1.00 हरभरा 2100.00 7.5

34 शशीकाांि गोपाळ कुलकणी िंोनेिंाांगवी 29-07-34 40/1 1.00 ज्वारी 2100.00 7.5
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प्रकल्पाचे नाांव :- माांजरा प्रकल्प जलाशय जजल्हा :- बीड

प्रवाही 
सिंचनािंाठी िं.नां

िंकु्ष्म सिंचनािंाठी प्रवाही 
सिंचनािंाठी िं.नां

िंकु्ष्म 
सिंचनािंाठी

खरीप रब्बी उन्हाळी

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

पांपाची 
मांजरू 

अश्वशक्िी 
H.P.

दर जदवशी 
पाणी 

उचलण्याचे 
एकूण मांजरू 

िािं

प्रपत्र-1
सिंचनािंाठी जदलेल्या जठबक पाणी उपिंा पाणी परवाना बाबिचा िपजशल

अ.
क्रां .

परवानािारकाचे नाांव गाांवाचे नाांव मांजरूीचा 
जदनाांक व 
कालाविी

मांजरू क्षेत्र हे.आर मांजरू जपके मांजरू पाणी पजरमाण दलघमी 
प्रजिवर्ष

हांगामजनहाय पाणी पजरमाण 
दलघमी प्रजिवर्ष

शाखाजिकारी
पाटबांिारे सिंचन शाखा क्रां .1

िनेगाांव
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प्रकल्पाचे नाांव :- माांजरा प्रकल्प जलाशय जजल्हा :- बीड

प्रवाही 
सिंचनािंाठी िं.नां

िंकु्ष्म सिंचनािंाठी प्रवाही 
सिंचनािंाठी िं.नां

िंकु्ष्म 
सिंचनािंाठी

खरीप रब्बी उन्हाळी

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 रामचांद्र नागोराव ठोंबरे िंडुी 27-02-91 37/2 2.00 हरभरा 7.5

2 नारायण भगवान जभिें िंडुी 27-02-91 11 2.00 ज्वारी 7.5

3 रामदािं जनवतृ्ती जभिें िंडुी 27-02-91 30,31 1.70 गहू 7.5

4 भागवि लानेबा अांकुशे िंडुी 27-02-91 4,5 2.00 हरभरा 7.5

5 दगडू नामदेव जभिें िंडुी 27-02-91 46/3 2.00 गहू 7.5

6 मच्छछद्र देवराव कुपकर िंडुी 27-02-91 38 1.40 हरभरा 7.5

7 शाहूराव देवराव कुपकर िंडुी 27-02-91 38 1.30 ज्वारी

8 लालािंाहेब चांद्रभान ठोंबरे िंडुी 27-02-91 50,51 2.00 ज्वारी 7.5

9 लालािंाहेब भुजांग कुपकर िंडुी 27-02-91 27 2.00 हरभरा 7.5

10 बालािंाहेब भुजांग कुपकर िंडुी 27-02-91 27 2.00 ज्वारी

11 जहरीचांद्र आप्पाराव जडकळे िंडुी 27-02-91  1/3 2.00 गहू 7.5

12 दादाराव जवठ्ठल ठोंबरे िंडुी 27-02-91 29 2.00 हरभरा 7.5

13 जदनकर जवठ्ठल ठोंबरे िंडुी 27-02-91 29 1.35 ज्वारी

14 जदलीप जवठ्ठल ठोंबरे िंडुी 27-02-91 29 2.00 गहू

15 श्रीराम िोंडीबा जभिें िंडुी 27-02-91 60/1 1.00 ज्वारी 7.5

पांपाची 
मांजरू 

अश्वशक्िी 
H.P.

दर जदवशी 
पाणी 

उचलण्याचे 
एकूण मांजरू 

िािं

प्रपत्र-1
सिंचनािंाठी जदलेल्या जठबक पाणी उपिंा पाणी परवाना बाबिचा िपजशल

अ.
क्रां .

परवानािारकाचे नाांव गाांवाचे नाांव मांजरूीचा 
जदनाांक व 
कालाविी

मांजरू क्षेत्र हे.आर मांजरू जपके मांजरू पाणी पजरमाण दलघमी 
प्रजिवर्ष

हांगामजनहाय पाणी पजरमाण 
दलघमी प्रजिवर्ष
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प्रकल्पाचे नाांव :- माांजरा प्रकल्प जलाशय जजल्हा :- बीड

प्रवाही 
सिंचनािंाठी िं.नां

िंकु्ष्म सिंचनािंाठी प्रवाही 
सिंचनािंाठी िं.नां

िंकु्ष्म 
सिंचनािंाठी

खरीप रब्बी उन्हाळी

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

पांपाची 
मांजरू 

अश्वशक्िी 
H.P.

दर जदवशी 
पाणी 

उचलण्याचे 
एकूण मांजरू 

िािं

प्रपत्र-1
सिंचनािंाठी जदलेल्या जठबक पाणी उपिंा पाणी परवाना बाबिचा िपजशल

अ.
क्रां .

परवानािारकाचे नाांव गाांवाचे नाांव मांजरूीचा 
जदनाांक व 
कालाविी

मांजरू क्षेत्र हे.आर मांजरू जपके मांजरू पाणी पजरमाण दलघमी 
प्रजिवर्ष

हांगामजनहाय पाणी पजरमाण 
दलघमी प्रजिवर्ष

16 मनोहर िोंडीबा जभिें िंडुी 27-02-91 43 0.60 हरभरा

17 िंदाजशव माजणक कुपकर िंडुी 27-02-91 78/1 2.00 हरभरा 7.5

18 शांकर बाबरूाव जभिें िंडुी 27-02-91 33 2.00 ज्वारी 7.5

19 बालािंाहेब राजेिंाहेब िंडुी 27-02-91 20 2.00 हरभरा 7.5

20 गांगािर राजेिंाहेब िंडुी 27-02-91 20 2.00 ज्वारी

21 जाफर कादर शेख िंडुी 27-02-91 16 2.00 ज्वारी 7.5

22 बाबािंाहेब आत्माराम जभिें िंडुी 29-07-18 9/अ 0.40 गहू 5.0

23 कल्याण नागोराव ठोंबरे िंडुी 29-07-18 87/6 0.40 ज्वारी 5.0

24 दत्तात्रय रामचांद्र  ठोंबरे िंडुी 29-07-18 37/6 0.40 ज्वारी 7.5

25 महादेव रामचांद्र  ठोंबरे िंडुी 29-07-18 37/6 0.40 गहू

शाखाजिकारी
पाटबांिारे सिंचन शाखा क्रां .1

िनेगाांव
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प्रकल्पाचे नाांव :- माांजरा प्रकल्प जलाशय जजल्हा :- बीड

प्रवाही 
सिंचनािंाठी िं.नां

िंकु्ष्म सिंचनािंाठी प्रवाही 
सिंचनािंाठी िं.नां

िंकु्ष्म 
सिंचनािंाठी

खरीप रब्बी उन्हाळी

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 जयचांद िानेबा कुपकर माांगवडगाांव 08-03-91 08-Apr 1.20 ज्वारी  -  -  - 7.5

2 जमरा उफष  अजनिा  जशला अांिारे माांगवडगाांव 08-03-91 17-Jul 1.60 गहू, ज्वारी  -  -  - 7.5

3 पांडीि जवश्वनाथ चादर माांगवडगाांव 08-03-91 200/अ 2.00 हरभरा  -  -  - 7.5

शाखाजिकारी
पाटबांिारे सिंचन शाखा क्रां .1

िनेगाांव

पांपाची 
मांजरू 

अश्वशक्िी 
H.P.

दर जदवशी 
पाणी 

उचलण्याचे 
एकूण मांजरू 

िािं

प्रपत्र-1
सिंचनािंाठी जदलेल्या जठबक पाणी उपिंा पाणी परवाना बाबिचा िपजशल

अ.
क्रां .

परवानािारकाचे नाांव गाांवाचे नाांव मांजरूीचा 
जदनाांक व 
कालाविी

मांजरू क्षेत्र हे.आर मांजरू जपके मांजरू पाणी पजरमाण दलघमी 
प्रजिवर्ष

हांगामजनहाय पाणी पजरमाण 
दलघमी प्रजिवर्ष
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प्रकल्पाचे नाांव :- माांजरा प्रकल्प जलाशय जजल्हा :- उस्मानाबाद

प्रवाही सिंचनािंाठी 
िं.नां

िंकु्ष्म सिंचनािंाठी प्रवाही 
सिंचनािंाठी िं.नां

िंकु्ष्म 
सिंचनािंाठी

खरीप रब्बी उन्हाळी

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 विंांि चांद्रिेंन टेकाळे सपपळगाांव 29-07-19 0.60 ज्वारी 10.0

2 छगन पांढरीनाथ टेकाळे सपपळगाांव 29-07-18 गहू 7.5

3 जवभीर्ण आबािंाहेब िंोमािें सपपळगाांव 29-04-14 0.40 ज्वारी 7.5

4 िंांजय ज्ञानोबा यादव सपपळगाांव 29-04-14 0.40 हरभरा 7.5

5 देवीदािं हारीभाऊ कावळे सपपळगाांव 29-04-14 0.40 गहू 7.5

6 ज्ञानोबा जािीराम कावळे सपपळगाांव 29-04-14 0.40 ज्वारी

7 िंभुार् हारीभाऊ कावळे सपपळगाांव 29-04-14 0.40 हरभरा 7.5

8 िात्या आत्माराम टेकाळे सपपळगाांव 29-07-26 0.60 ज्वारी 10.0

9 अजनल आत्माराम टेकाळे सपपळगाांव 29-07-26 0.80 गहू

10 शहाजी गणपिी टेकाळे सपपळगाांव 29-07-26 0.60 ज्वारी 7.5

शाखाजिकारी
पाटबांिारे सिंचन शाखा क्रां .1

िनेगाांव

पांपाची 
मांजरू 

अश्वशक्िी 
H.P.

दर जदवशी 
पाणी 

उचलण्याचे 
एकूण मांजरू 

िािं

प्रपत्र-1
सिंचनािंाठी जदलेल्या जठबक पाणी उपिंा पाणी परवाना बाबिचा िपजशल

अ.
क्रां .

परवानािारकाचे नाांव गाांवाचे नाांव मांजरूीचा 
जदनाांक व 
कालाविी

मांजरू क्षेत्र हे.आर मांजरू जपके मांजरू पाणी पजरमाण दलघमी 
प्रजिवर्ष

हांगामजनहाय पाणी पजरमाण 
दलघमी प्रजिवर्ष
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प्रकल्पाचे नाांव :- माांजरा प्रकल्प जलाशय जजल्हा :- उस्मानाबाद

प्रवाही 
सिंचनािंाठी िं.नां

िंकु्ष्म सिंचनािंाठी प्रवाही 
सिंचनािंाठी िं.नां

िंकु्ष्म 
सिंचनािंाठी

खरीप रब्बी उन्हाळी

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 मोहन िात्याबा पोळ कळांब 29-07-18 0.60 ज्वारी 7.5

2 पांडीि बांडोपांि दशरथ कळांब 29-07-18 1.00 ज्वारी 7.5

शाखाजिकारी
पाटबांिारे सिंचन शाखा क्रां .1

िनेगाांव

पांपाची 
मांजरू 

अश्वशक्िी 
H.P.

दर जदवशी 
पाणी 

उचलण्याचे 
एकूण मांजरू 

िािं

प्रपत्र-1
सिंचनािंाठी जदलेल्या जठबक पाणी उपिंा पाणी परवाना बाबिचा िपजशल

अ.
क्रां .

परवानािारकाचे नाांव गाांवाचे नाांव मांजरूीचा 
जदनाांक व 
कालाविी

मांजरू क्षेत्र हे.आर मांजरू जपके मांजरू पाणी पजरमाण दलघमी 
प्रजिवर्ष

हांगामजनहाय पाणी पजरमाण 
दलघमी प्रजिवर्ष
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प्रकल्पाचे नाांव :- माजलगाांव प्रकल्प    ता. माजलगाांव   जज. बीड.

अ.क्र. प्रकल्पाचे नाांव गावाचे नाांव तालकुा स.न./ग.न. बागयतदाराचे नाांव मांजरु क्षेत्र मांजरु पाणी वापर मांजरु अश्वशक्ती
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 माजलगाांव प्रकल्प पात्रडु माजलगाांव 42ई ववश्वनाथ खेमा 0.40 3 एच. पी.
2 माजलगाांव प्रकल्प पात्रडु माजलगाांव 28 पे्रम वकशोर नांदलाल मानधने 1.00 3 एच. पी.
3 माजलगाांव प्रकल्प पात्रडु माजलगाांव 27 जगुल वकशोर नांदलाल मानधने 1.00 3 एच. पी.
4 माजलगाांव प्रकल्प पात्रडु माजलगाांव 43 अ खांडु खेमा राठोड 1.00 3 एच. पी.
5 माजलगाांव प्रकल्प पात्रडु माजलगाांव 43 अ एकनाथ बाल ुराठोड 1.00 3 एच. पी.
6 माजलगाांव प्रकल्प पात्रडु माजलगाांव 38अ सत्यभामा ललबाजी पावर 1.00 3 एच. पी.
7 माजलगाांव प्रकल्प पात्रडु माजलगाांव 30 अ गोलवद शेका राठोड 0.80 3 एच. पी.
8 माजलगाांव प्रकल्प पात्रडु माजलगाांव 24 श्रीमती काांता भास्कर घबुडे 1.00 3 एच. पी.
9 माजलगाांव प्रकल्प पात्रडु माजलगाांव 431ई बाबरुाव बालाभाऊ सरवदे 1.00 3 एच. पी.
10 माजलगाांव प्रकल्प पात्रडु माजलगाांव 428 अ सखाराम आत्याबा सरवदे 0.6 3 एच. पी.
11 माजलगाांव प्रकल्प पात्रडु माजलगाांव 40अ आण्णासाहेब गोवपनाथ राठोड 0.6 3 एच. पी.
12 माजलगाांव प्रकल्प पात्रडु माजलगाांव 36 प्रकाश लोभा राठोड 1.00 3 एच. पी.
13 माजलगाांव प्रकल्प पात्रडु माजलगाांव 43 अ काललदाबाई भ्र. नागनाथ जोगडे 1.00 3 एच. पी.
14 माजलगाांव प्रकल्प पात्रडु माजलगाांव 52 अ बाबरुाव गणपती राठोड 1.00 3 एच. पी.
15 माजलगाांव प्रकल्प पात्रडु माजलगाांव 408 अ वभका आत्याबा कापसे 1.00 3 एच. पी.
16 माजलगाांव प्रकल्प पात्रडु माजलगाांव 446 अ सखाराम गणपती धोडे 1.00 3 एच. पी.
17 माजलगाांव प्रकल्प खानापरू माजलगाांव 31 पाांडुरांग वभमा राठोड 0.40 3 एच. पी.
18 माजलगाांव प्रकल्प खानापरू माजलगाांव 30 वैजनाथ वभमा राठोड 0.40 3 एच. पी.
19 माजलगाांव प्रकल्प खानापरू माजलगाांव 42 अ नवनाथ बाल ूराठोड 1.00 3 एच. पी.
20 माजलगाांव प्रकल्प खानापरू माजलगाांव 42 अशोक वभमा राठोड 0.60 3 एच. पी.
21 माजलगाांव प्रकल्प खानापरू माजलगाांव 34अ जगन्नाथ खेमा राठोड 1.00 3 एच. पी.
22 माजलगाांव प्रकल्प खानापरू माजलगाांव 34आ रांगनाथ बाळू राठोड 1.00 3 एच. पी.
23 माजलगाांव प्रकल्प खानापरू माजलगाांव 34/2 अ बजरांग ददु्या राठोड 1.00 3 एच. पी.
24 माजलगाांव प्रकल्प खानापरू माजलगाांव 33 गोकनाबाई एकनाथ भले 1.00 3 एच. पी.
25 माजलगाांव प्रकल्प लवळु माजलगाांव 139 वशवाजी रामराव  लशदे 1.00 3 एच. पी.
26 माजलगाांव प्रकल्प लवळु माजलगाांव 134 रोहीदास चावला चव्हाण 0.20 3 एच. पी.
27 माजलगाांव प्रकल्प लवळु माजलगाांव 24 गोरखनाथ बापरुाव भले 1.00 3 एच. पी.

माजलगाांव प्रकल्पाच्या जलशयाचा उपसा ससचनाचे परवाने
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प्रकल्पाचे नाांव :- माजलगाांव प्रकल्प    ता. माजलगाांव   जज. बीड.

अ.क्र. प्रकल्पाचे नाांव गावाचे नाांव तालकुा स.न./ग.न. बागयतदाराचे नाांव मांजरु क्षेत्र मांजरु पाणी वापर मांजरु अश्वशक्ती
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 माजलगाांव प्रकल्प पात्रडु माजलगाांव 42ई ववश्वनाथ खेमा 0.40 3 एच. पी.

माजलगाांव प्रकल्पाच्या जलशयाचा उपसा ससचनाचे परवाने

28 माजलगाांव प्रकल्प लवळु माजलगाांव 134 वदगाांबर चावला चव्हाण 1.00 3 एच. पी.
29 माजलगाांव प्रकल्प लवळु माजलगाांव 138 ज्ञानोबा रामराव लशदे 1.00 3 एच. पी.
30 माजलगाांव प्रकल्प लवळु माजलगाांव 130/ अ नारयण मारोती लशदे 1.00 3 एच. पी.
31 माजलगाांव प्रकल्प लवळु माजलगाांव 16 वकसन देवला राठोड 1.00 3 एच. पी.
32 माजलगाांव प्रकल्प लवळु माजलगाांव 135अ श्रीवकशन बाबरुाव लशदे 0.80 3 एच. पी.
33 माजलगाांव प्रकल्प लवळु माजलगाांव 25/अ ववजमाला गोरखनाथ भले 1.00 3 एच. पी.
34 माजलगाांव प्रकल्प लवळु माजलगाांव 41/आ सजेराव तात्या अपाटे 1.00 3 एच. पी.
35 माजलगाांव प्रकल्प लवळु माजलगाांव 132 सवुशलाबाई सांतराम लशदे 1.00 3 एच. पी.
36 माजलगाांव प्रकल्प लवळु माजलगाांव 53 नवनथ गोवपनाथ वाशींगे 0.80 3 एच. पी.
37 माजलगाांव प्रकल्प लवळु माजलगाांव 40 बालासाहेब भागवत चव्हाण 1.00 3 एच. पी.
38 माजलगाांव प्रकल्प लवळु माजलगाांव 74 वकसन  काशीनाथ लशदे 1.00 3 एच. पी.
39 माजलगाांव प्रकल्प लवळु माजलगाांव 25अ एकनाथ बाबरूाव भले 1.00 3 एच. पी.
40 माजलगाांव प्रकल्प लवळु माजलगाांव 74 पाांडुरांग काशीनाथ लशदे 1.00 3 एच. पी.
41 माजलगाांव प्रकल्प लवळु माजलगाांव 18 वबलवभम आश्रुबा लशदे 1.00 3 एच. पी.
42 माजलगाांव प्रकल्प लवळु माजलगाांव 25/अ आशामती पाांडुरांग भले 1.00 3 एच. पी.
43 माजलगाांव प्रकल्प लवळु माजलगाांव 20 शेषेराव चापला चव्हाण 0.20 3 एच. पी.
44 माजलगाांव प्रकल्प लवळु माजलगाांव 98आ रामवकशन रोहीदास वालशबे 1.00 3 एच. पी.
45 माजलगाांव प्रकल्प लवळु माजलगाांव 63 चांद्रकाांत अवभमान चव्हाण 1.00 3 एच. पी.
46 माजलगाांव प्रकल्प लवळु माजलगाांव 34 सगु्रीव्ह हनमुान लशगडे 0.6 3 एच. पी.
47 माजलगाांव प्रकल्प लवळु माजलगाांव 136 प्रभु रामा आडे 0.8 3 एच. पी.
48 माजलगाांव प्रकल्प लवळु माजलगाांव 42 अ बाबासाहेब ववठ्ठल झटेु 0.60 3 एच. पी.
49 माजलगाांव प्रकल्प लवळु माजलगाांव 25 आ गांगाराम नानाभाऊ  लशदे 1.00 3 एच. पी.
50 माजलगाांव प्रकल्प लवळु माजलगाांव 63 बाबासाहेब मारोती चव्हाण 0.40 3 एच. पी.
51 माजलगाांव प्रकल्प लवळु माजलगाांव 157 वशवाजी जनाधन कराांडे 1.00 3 एच. पी.
52 माजलगाांव प्रकल्प लवळु माजलगाांव 22 आ ववश्वनाथ बाबरुाव धपाटे 0.60 3 एच. पी.
53 माजलगाांव प्रकल्प लवळु माजलगाांव 94 ववठठल राधावकसन लशदे 1.00 3 एच. पी.
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प्रकल्पाचे नाांव :- माजलगाांव प्रकल्प    ता. माजलगाांव   जज. बीड.

अ.क्र. प्रकल्पाचे नाांव गावाचे नाांव तालकुा स.न./ग.न. बागयतदाराचे नाांव मांजरु क्षेत्र मांजरु पाणी वापर मांजरु अश्वशक्ती
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 माजलगाांव प्रकल्प पात्रडु माजलगाांव 42ई ववश्वनाथ खेमा 0.40 3 एच. पी.

माजलगाांव प्रकल्पाच्या जलशयाचा उपसा ससचनाचे परवाने

54 माजलगाांव प्रकल्प लवळु माजलगाांव 61 आ सखुदेव साहेबराव वालशबे 1.00 3 एच. पी.
55 माजलगाांव प्रकल्प लवळु माजलगाांव 76 आ भगवान बाबरुाव रासवे 1.00 3 एच. पी.
56 माजलगाांव प्रकल्प लवळु माजलगाांव 97 ज्ञानोबा नाथा बवहरे 0.90 3 एच. पी.
57 माजलगाांव प्रकल्प लवळु माजलगाांव 106 आभा साहेब वभमराव लशदे 1.00 3 एच. पी.
58 माजलगाांव प्रकल्प लवळु माजलगाांव 119 सभुाष  ऊफ बांडू नारायण लशदे 1.00 3 एच. पी.
59 माजलगाांव प्रकल्प लवळु माजलगाांव 68 अखण असाराम भांडारी 0.80 3 एच. पी.
60 माजलगाांव प्रकल्प लवळु माजलगाांव 94 पाांडुरांग ववठोबा गायकवाड 1.00 3 एच. पी.
61 माजलगाांव प्रकल्प लवळु माजलगाांव 23 अ वशवाजी यशवांतराव लशदे 1.00 3 एच. पी.

62
माजलगाांव प्रकल्प लवळु माजलगाांव 32

ओमकार पाांडुरांग आवक मांगल 
पाांडुरांग लशदे

1.00 3 एच. पी.

63 माजलगाांव प्रकल्प लवळु माजलगाांव 92 महादेव वनवतृ्ती दबुाले 1.00 3 एच. पी.
64 माजलगाांव प्रकल्प लवळु माजलगाांव 98/ अ अवनता उफफ  लक्ष्मीबाई व्यकां ट लशदे 1.00 3 एच. पी.
65 माजलगाांव प्रकल्प लवळु माजलगाांव 104 / आ महेश पाांडुरांग लशदे 1.00 3 एच. पी.
66 माजलगाांव प्रकल्प लवळु माजलगाांव 124 अवनस शमशेद्दीन 0.80 3 एच. पी.
67 माजलगाांव प्रकल्प लवळु माजलगाांव 20 वैजनाथ सदुाम लशदे 1.00 3 एच. पी.
68 माजलगाांव प्रकल्प लवळु माजलगाांव 40 मोतीराम सखाराम चव्हाण 0.80. 3 एच. पी.
69 माजलगाांव प्रकल्प लवळु माजलगाांव 98  अ अप्पा तळुवसराम लशदे 1.00 3 एच. पी.
70 माजलगाांव प्रकल्प लवळु माजलगाांव 56 आ लक्ष्मण देवजी सरवदे 1.00 3 एच. पी.
71 माजलगाांव प्रकल्प लवळु माजलगाांव 133 आ गोंववद श्रीरांग लशदे 1.00 3 एच. पी.
72 माजलगाांव प्रकल्प लवळु माजलगाांव 128 अ शेख वनसार शेख सत्तार 0.80 3 एच. पी.
73 माजलगाांव प्रकल्प लवळु माजलगाांव 25 आ परमेश्वर रामराव राठोड 1.00 3 एच. पी.
74 माजलगाांव प्रकल्प लवळु माजलगाांव 61अ सांवगता श्रीवकशन वालशगे 1.00 3 एच. पी.
75 माजलगाांव प्रकल्प लवळु माजलगाांव 156 आ चांद्रभाना सदुरराव लशदे 1.00 3 एच. पी.
76 माजलगाांव प्रकल्प लवळु माजलगाांव 139 दत्तात्रय रामराव लशदे 1.00 3 एच. पी.
77 माजलगाांव प्रकल्प लवळु माजलगाांव 64 वत्रबांक रामभाऊ भगत 1.00 3 एच. पी.
78 माजलगाांव प्रकल्प लवळु माजलगाांव 26 सवुधर प्रल्हाद झगडे 0.80 3 एच. पी.
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प्रकल्पाचे नाांव :- माजलगाांव प्रकल्प    ता. माजलगाांव   जज. बीड.

अ.क्र. प्रकल्पाचे नाांव गावाचे नाांव तालकुा स.न./ग.न. बागयतदाराचे नाांव मांजरु क्षेत्र मांजरु पाणी वापर मांजरु अश्वशक्ती
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 माजलगाांव प्रकल्प पात्रडु माजलगाांव 42ई ववश्वनाथ खेमा 0.40 3 एच. पी.

माजलगाांव प्रकल्पाच्या जलशयाचा उपसा ससचनाचे परवाने

79 माजलगाांव प्रकल्प लवळु माजलगाांव 75 नारायण भागोजी सरवदे 1.00 3 एच. पी.
80 माजलगाांव प्रकल्प लवळु माजलगाांव 32 देवीदास ववषष्ट लशदे 1.00 3 एच. पी.
81 माजलगाांव प्रकल्प लवळु माजलगाांव 26 बालासाहेब एकनाथ झगडे 1.00 3 एच. पी.
82 माजलगाांव प्रकल्प लवळु माजलगाांव 95 सरजबूाई आत्माराम लशदे 1.00 3 एच. पी.
83 माजलगाांव प्रकल्प लवळु माजलगाांव 13 वशवाजी काशीनाथ लशदे 1.00 3 एच. पी.
84 माजलगाांव प्रकल्प लवळु माजलगाांव 57 आ राजकुमार वशवाजीराव लशदे 1.00 3 एच. पी.
85 माजलगाांव प्रकल्प लवळु माजलगाांव 57 आ कमलाकर लशवाजीराव लशदे 1.00 3 एच. पी.
86 माजलगाांव प्रकल्प लवळु माजलगाांव 53 मकुुां द यशवांतराव वालशगे 1.00 3 एच. पी.
87 माजलगाांव प्रकल्प परडी वडवणी 36 राहुल सखुदेव लांगडे 1.00 3 एच. पी.
88 माजलगाांव प्रकल्प परडी वडवणी 36 सवचन सखुदेव लांगडे 1.00 3 एच. पी.
89 माजलगाांव प्रकल्प परडी वडवणी 45 अ वसमा व्यांकटराव लशदे 1.00 3 एच. पी.
90 माजलगाांव प्रकल्प परडी वडवणी 41 अ परमेश्वर मनोहर शेंडके 0.80 3 एच. पी.
91 माजलगाांव प्रकल्प परडी वडवणी 27 ववष्ण ूवकसन द्यपाटे 1.00 3 एच. पी.
92 माजलगाांव प्रकल्प परडी वडवणी 13 आ. सवुनल आांनदराव गरड 0.80 3 एच. पी.
93 माजलगाांव प्रकल्प परडी वडवणी 47 ववजयकुमार जगन्नाथ करवा 1.00 3 एच. पी.
94 माजलगाांव प्रकल्प परडी वडवणी 20 श्रीराम सोपान सरुवसे 1.00 3 एच. पी.
95 माजलगाांव प्रकल्प परडी वडवणी 20 सखुदेव सोपान सरुवसे 1.00 3 एच. पी.
96 माजलगाांव प्रकल्प परडी वडवणी 77 अांकुश यांशवतराव लशदे 1.00 3 एच. पी.
97 माजलगाांव प्रकल्प परडी वडवणी 39 आ ववठ्ठल बळीराम लांगडे 1.00 3 एच. पी.
98 माजलगाांव प्रकल्प परडी वडवणी 60 अजुफन रघनुाथ धपाटे 1.00 3 एच. पी.
99 माजलगाांव प्रकल्प परडी वडवणी 31 मुांकूां द शांकरराव शेंडगे 1.00 3 एच. पी.
100 माजलगाांव प्रकल्प परडी वडवणी 24 आ  गोरख सटवा शेंदरे 1.00 3 एच. पी.
101 माजलगाांव प्रकल्प परडी वडवणी 15 इ सदुामती ज्ञानोबा राऊत 1.00 3 एच. पी.
102 माजलगाांव प्रकल्प परडी वडवणी 35 आ शांकर धन ुचव्हाण 1.00 3 एच. पी.
103 माजलगाांव प्रकल्प परडी वडवणी 46 अ मांदावकनी अरूणराव लशदे 1.00 3 एच. पी.
104 माजलगाांव प्रकल्प परडी वडवणी 33 चांद्रकाांत माधवराव सरुवसे 1.00 3 एच. पी.
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प्रकल्पाचे नाांव :- माजलगाांव प्रकल्प    ता. माजलगाांव   जज. बीड.

अ.क्र. प्रकल्पाचे नाांव गावाचे नाांव तालकुा स.न./ग.न. बागयतदाराचे नाांव मांजरु क्षेत्र मांजरु पाणी वापर मांजरु अश्वशक्ती
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 माजलगाांव प्रकल्प पात्रडु माजलगाांव 42ई ववश्वनाथ खेमा 0.40 3 एच. पी.

माजलगाांव प्रकल्पाच्या जलशयाचा उपसा ससचनाचे परवाने

105 माजलगाांव प्रकल्प परडी वडवणी 53 अ भास्कर ज्ञानोबा कुरे 1.00 3 एच. पी.
106 माजलगाांव प्रकल्प परडी वडवणी 17इ भागवत यशवांत लांगडे 1.00 3 एच. पी.
107 माजलगाांव प्रकल्प परडी वडवणी 35 काांलीदा आसाराम सरुवसे 0.60 3 एच. पी.
108 माजलगाांव प्रकल्प परडी वडवणी 75 भाऊसाहेब अांकुश पवार 0.50 3 एच. पी.
109 माजलगाांव प्रकल्प परडी वडवणी 63 नरहरी वसताराम मुांडे 1.00 3 एच. पी.
110 माजलगाांव प्रकल्प परडी वडवणी 11 नरेंद्र वांसतराव देशमखु 0.80 3 एच. पी.
111 माजलगाांव प्रकल्प परडी वडवणी 44 रुकमानांद मोहनराव शेंडगे 0.60 3 एच. पी.
112 माजलगाांव प्रकल्प परडी वडवणी 55 अ ज्ञानदेव हरी राठोड 1.00 3 एच. पी.
113 माजलगाांव प्रकल्प परडी वडवणी 74 प्रल्हाद रामभाऊ लशगाडे 1.00 3 एच. पी.
114 माजलगाांव प्रकल्प परडी वडवणी 21 आ शहादेव बाबासाहेब कां डे 1.00 3 एच. पी.
115 माजलगाांव प्रकल्प परडी वडवणी 6 नामदेव ज्ञानोबा राऊत 0.80 3 एच. पी.
116 माजलगाांव प्रकल्प परडी वडवणी 3 सुांदर अश्रोबा पाठक 1.00 3 एच. पी.
117 माजलगाांव प्रकल्प परडी वडवणी 20 अ व्यांकटी बाप ूभोजणे 1.00 3 एच. पी.
118 माजलगाांव प्रकल्प परडी वडवणी 33अ सवुमत्रा भागवत सरुवसे 0.20 3 एच. पी.
119 माजलगाांव प्रकल्प परडी वडवणी 56 आ  शे. शमशोद्दीन शे. नवाजोद्दीन 0.60 3 एच. पी.
120 माजलगाांव प्रकल्प परडी वडवणी 54 ई बबासाहेब आण्णाभाउळफ सवाशे 1.00 3 एच. पी.
121 माजलगाांव प्रकल्प परडी वडवणी 25 ई भुजण ववश्वनाथ शेंडगे 0.40 3 एच. पी.
122 माजलगाांव प्रकल्प परडी वडवणी 17 ई वैजनाथ यशवांत लांगडे 1.00 3 एच. पी.
123 माजलगाांव प्रकल्प परडी वडवणी 17 दत्तात्रय राधवकसन लांगडे 1.00 3 एच. पी.
124 माजलगाांव प्रकल्प परडी वडवणी 59 ववठ्ठल रामभाऊ भगत 1.00 3 एच. पी.
125 माजलगाांव प्रकल्प परडी वडवणी 78 नादेव यशवांत शेंदरे 0.80 3 एच. पी.
126 माजलगाांव प्रकल्प परडी वडवणी 5अ कारभारी गणपती वमसाळ 0.70 3 एच. पी.
127 माजलगाांव प्रकल्प परडी वडवणी 79 ई वदलीप अकुां श पवार 0.40 3 एच. पी.
128 माजलगाांव प्रकल्प परडी वडवणी 69 बाबासाहेब नारायण भगत 1.00 3 एच. पी.
129 माजलगाांव प्रकल्प परडी वडवणी 70 कमलाबाई बाबासाहेब भगत 1.00 3 एच. पी.
130 माजलगाांव प्रकल्प परडी वडवणी 42 शे शेरू शे. मसुा 0.90 3 एच. पी.
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प्रकल्पाचे नाांव :- माजलगाांव प्रकल्प    ता. माजलगाांव   जज. बीड.

अ.क्र. प्रकल्पाचे नाांव गावाचे नाांव तालकुा स.न./ग.न. बागयतदाराचे नाांव मांजरु क्षेत्र मांजरु पाणी वापर मांजरु अश्वशक्ती
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 माजलगाांव प्रकल्प पात्रडु माजलगाांव 42ई ववश्वनाथ खेमा 0.40 3 एच. पी.

माजलगाांव प्रकल्पाच्या जलशयाचा उपसा ससचनाचे परवाने

131 माजलगाांव प्रकल्प परडी वडवणी 11 अरून रावसाहेब देशमखु 1.00 3 एच. पी.
132 माजलगाांव प्रकल्प परडी वडवणी 55 आ नागनाथ महाललग जणनाडे 1.00 3 एच. पी.
133 माजलगाांव प्रकल्प परडी वडवणी 78 अ पाांडुरांग यांशवांत लशदे 0.80 3 एच. पी.
134 माजलगाांव प्रकल्प परडी वडवणी 45 आ हनमुान राधाकृष्ण लशदे 1.00 3 एच. पी.
135 माजलगाांव प्रकल्प परडी वडवणी 55 अ धोंडीराम हरी राठोड 1.00 3 एच. पी.
136 माजलगाांव प्रकल्प परडी वडवणी 53 आ रामेश्वर राजरराम लशदे 0.80 3 एच. पी.
137 माजलगाांव प्रकल्प परडी वडवणी 27 चांद्रसेठ केशवराव शेंडगे 1.00 3 एच. पी.
138 माजलगाांव प्रकल्प परडी वडवणी 71 मनोज मधकुरराव देशमखु 0.60 3 एच. पी.
139 माजलगाांव प्रकल्प परडी वडवणी 30 ववठ्ठल तकुाराम सरवसे 1.00 3 एच. पी.
140 माजलगाांव प्रकल्प परडी वडवणी 18  अ  गोपीनाथ रामा राठोड 1.00 3 एच. पी.
141 माजलगाांव प्रकल्प परडी वडवणी 11 गोलवद वसांतराव देशमखु 1.00 3 एच. पी.
142 माजलगाांव प्रकल्प परडी वडवणी 11 रांगनाथ वसांतराव देशमखु 1.00 3 एच. पी.
143 माजलगाांव प्रकल्प माटेगाव वडवणी 6 ववचष्ठ लक्ष्मण लांगडे 1.00 3 एच. पी.
144 माजलगाांव प्रकल्प माटेगाव वडवणी 6 सवुनल लक्ष्मण लांगडे 1.00 3 एच. पी.
145 माजलगाांव प्रकल्प माटेगाव वडवणी 33ई  कुसमूबाई आसाराम सेरकर 1.00 3 एच. पी.
146 माजलगाांव प्रकल्प माटेगाव वडवणी 4 मांच्छीद्र लक्ष्मण शेंडगे 1.00 3 एच. पी.
147 माजलगाांव प्रकल्प माटेगाव वडवणी 28 सखुदेव आसाराम शेटकर 1.00 3 एच. पी.
148 माजलगाांव प्रकल्प माटेगाव वडवणी 8 अ वभमाराव सखाराम लांगडे 0.50 3 एच. पी.
149 माजलगाांव प्रकल्प माटेगाव वडवणी 3अ ववचष्ठ सोपान शेंडगे 1.00 3 एच. पी.
150 माजलगाांव प्रकल्प माटेगाव वडवणी 13 अ जालींदर बन्सीधर पराईत 1.00 3 एच. पी.
151 माजलगाांव प्रकल्प माटेगाव वडवणी 41 धोंडीराम सुांदराव शेंडगे 1.00 3 एच. पी.
152 माजलगाांव प्रकल्प माटेगाव वडवणी 24 नरेंद्र कुडवलक शेंडगे 1.00 3 एच. पी.
153 माजलगाांव प्रकल्प माटेगाव वडवणी 28 सखुदेव सांपतराव  शेंडगे 1.00 3 एच. पी.
154 माजलगाांव प्रकल्प राजेवाडी माजलगाांव 59 परमेश्वर वकसन चव्हाण 0.80 3 एच. पी.
155 माजलगाांव प्रकल्प राजेवाडी माजलगाांव 59 रामराव  वकसन चव्हाण 0.50 3 एच. पी.
156 माजलगाांव प्रकल्प राजेवाडी माजलगाांव 62 वशवाजी  यशवांत ववघ्ने 1.00 3 एच. पी.
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प्रकल्पाचे नाांव :- माजलगाांव प्रकल्प    ता. माजलगाांव   जज. बीड.

अ.क्र. प्रकल्पाचे नाांव गावाचे नाांव तालकुा स.न./ग.न. बागयतदाराचे नाांव मांजरु क्षेत्र मांजरु पाणी वापर मांजरु अश्वशक्ती
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 माजलगाांव प्रकल्प पात्रडु माजलगाांव 42ई ववश्वनाथ खेमा 0.40 3 एच. पी.

माजलगाांव प्रकल्पाच्या जलशयाचा उपसा ससचनाचे परवाने

157 माजलगाांव प्रकल्प राजेवाडी माजलगाांव 58 राधावकशन रोहीदास काशींबे 1.00 3 एच. पी.
158 माजलगाांव प्रकल्प राजेवाडी माजलगाांव 58 दत्तात्रय रोहीदास वालशदे 1.00 3 एच. पी.
159 माजलगाांव प्रकल्प राजेवाडी माजलगाांव 216 / 218 अरुण सखुदेव पवार 0.97 3 एच. पी.
160 माजलगाांव प्रकल्प देवगाांव वडवणी 20 ज्ञानोबा नामदेव राठोड 1.00 3 एच. पी.
161 माजलगाांव प्रकल्प देवगाांव वडवणी 61 व्यकां ट ज्ञानोबा लांगडे 1.00 3 एच. पी.
162 माजलगाांव प्रकल्प देवगाांव वडवणी 53 अ उत्तम वत्रबांक इतापे 1.00 3 एच. पी.
163 माजलगाांव प्रकल्प देवगाांव वडवणी 21 शांकर सोपानराव सरुवसे 1.00 3 एच. पी.
164 माजलगाांव प्रकल्प देवगाांव वडवणी 63 आ  बाबासाहेब केशव गवळी 0.40 3 एच. पी.
165 माजलगाांव प्रकल्प देवगाांव वडवणी 63 आ वत्रबांक केशव गवळी 0.40 3 एच. पी.
166 माजलगाांव प्रकल्प देवगाांव वडवणी 56 अ रामेश्वर एकनाथ बादाडे 0.80 3 एच. पी.
167 माजलगाांव प्रकल्प देवगाांव वडवणी 63 आ वशवाजी केशव गवळी 0.40 3 एच. पी.
168 माजलगाांव प्रकल्प देवगाांव वडवणी 63 आ राजेभाऊ केशव गवळी 0.40 3 एच. पी.
169 माजलगाांव प्रकल्प देवगाांव वडवणी 50 शारदाबाई भारत पटाईत 2.00 5 एच.पी.
170 माजलगाांव प्रकल्प देवगाांव वडवणी 22 बजरांग खेमा चव्हाण 0.80 3 एच. पी.
171 माजलगाांव प्रकल्प देवगाांव वडवणी 60 जगन्नाथ मारोती लांगडे 1.00 3 एच. पी.
172 माजलगाांव प्रकल्प देवगाांव वडवणी 28 सौ. सरस्वती वशवाजी वशवगारे 2.00 5 एच. पी.
173 माजलगाांव प्रकल्प देवगाांव वडवणी 66 आ सेजय सोपान सरुवसे 0.80 3 एच. पी.
174 माजलगाांव प्रकल्प देवगाांव वडवणी 19 अ तकुाराम कोंडीबा सरुवसे 0.80 3 एच. पी.
175 माजलगाांव प्रकल्प देवगाांव वडवणी 91 अ सत्यपे्रम अश्रुबा सरुवसे 1.00 3 एच. पी.
176 माजलगाांव प्रकल्प देवगाांव वडवणी 19 अ सांपती कोंडीबा सरुवसे 1.00 3 एच. पी.
177 माजलगाांव प्रकल्प देवगाांव वडवणी 19 अ शांकर धोंडीबा सरुवसे 1.00 3 एच. पी.
178 माजलगाांव प्रकल्प देवगाांव वडवणी 64 जगननाथ तात्याबा सरुवसे 0.40 3 एच. पी.
179 माजलगाांव प्रकल्प देवगाांव वडवणी 56 ई रत्नमाला दामोधर बादाडे 0.80 3 एच. पी.
180 माजलगाांव प्रकल्प देवगाांव वडवणी 59 अ / 56 ई वशवाजी एकनाथ बादाडे 0.80 3 एच. पी.
181 माजलगाांव प्रकल्प देवगाांव वडवणी 24 अ तकुाराम नामदेव काळे 0.80 3 एच. पी.
182 माजलगाांव प्रकल्प देवगाांव वडवणी 20 दत्त ुचापला चव्हाण 1.00 3 एच. पी.
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प्रकल्पाचे नाांव :- माजलगाांव प्रकल्प    ता. माजलगाांव   जज. बीड.

अ.क्र. प्रकल्पाचे नाांव गावाचे नाांव तालकुा स.न./ग.न. बागयतदाराचे नाांव मांजरु क्षेत्र मांजरु पाणी वापर मांजरु अश्वशक्ती
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 माजलगाांव प्रकल्प पात्रडु माजलगाांव 42ई ववश्वनाथ खेमा 0.40 3 एच. पी.

माजलगाांव प्रकल्पाच्या जलशयाचा उपसा ससचनाचे परवाने

183 माजलगाांव प्रकल्प देवगाांव वडवणी 60 वकसन साहेबराव वगरगणेु 1.00 3 एच. पी.
184 माजलगाांव प्रकल्प देवगाांव वडवणी 29 मावनक भाऊसाहेब पटाईत 0.80 3 एच. पी.
185 माजलगाांव प्रकल्प देवगाांव वडवणी 66 अ रघनुाथ लक्ष्मण सरुवसे 0.60 3 एच. पी.
186 माजलगाांव प्रकल्प देवगाांव वडवणी 29 भारत भाऊसाहेबत पटाईत 0.40 3 एच. पी.
187 माजलगाांव प्रकल्प देवगाांव वडवणी 28 छत्रघनु अजुफन लांगडे 1.00 3 एच. पी.
188 माजलगाांव प्रकल्प देवगाांव वडवणी 56 सांपती कोंडीबा वटळे 1.00 3 एच. पी.
189 माजलगाांव प्रकल्प देवगाांव वडवणी 21 वशवाजी आश्रोबा सरुवसे 0.80 3 एच. पी.
190 माजलगाांव प्रकल्प देवगाांव वडवणी 54 देवीदास फकीरा लांगडे 1.00 3 एच. पी.
191 माजलगाांव प्रकल्प देवगाांव वडवणी 54 लक्ष्मण देववदास लांगडे 1.00 3 एच. पी.
192 माजलगाांव प्रकल्प देवगाांव वडवणी 61 धरुाजी ज्ञानोबा लांगडे 1.00 3 एच. पी.
193 माजलगाांव प्रकल्प देवगाांव वडवणी 27 भगवान साहेबराव लांगडे 1.00 3 एच. पी.
194 माजलगाांव प्रकल्प देवगाांव वडवणी 55 अ मांगल राजेंद्र लांगडे 1.00 3 एच. पी.
195 माजलगाांव प्रकल्प देवगाांव वडवणी 29 ज्ञानोबो यशवांत इतध्ये 0.80 3 एच. पी.
196 माजलगाांव प्रकल्प देवगाांव वडवणी 63 अ रामेश्वर आश्रोबासरुवसे 0.40 3 एच. पी.
197 माजलगाांव प्रकल्प देवगाांव वडवणी 47 उत्तम ववठठल सरुवसे 0.80 3 एच. पी.
198 माजलगाांव प्रकल्प देवगाांव वडवणी 64 कुां डलीक तात्याराव सरुवसे 0.80 3 एच. पी.
199 माजलगाांव प्रकल्प देवगाांव वडवणी 24 इ जालींदर ववठठल सरुवसे 1.00 3 एच. पी.
200 माजलगाांव प्रकल्प देवगाांव वडवणी 55 अ बालासाहेब शेषराव कराांडे 0.40 3 एच. पी.
201 माजलगाांव प्रकल्प देवगाांव वडवणी 53 वसताराम ज्ञानोबा काळे 1.00 3 एच. पी.
202 माजलगाांव प्रकल्प देवगाांव वडवणी 49 अ जगननाथ रामभाउ राउत 1.00 3 एच. पी.
203 माजलगाांव प्रकल्प देवगाांव वडवणी 49 अ ववठ्ठल  रामभाऊ राऊत 0.80 3 एच. पी.
204 माजलगाांव प्रकल्प देवगाांव वडवणी 54 बाबासाहेब फवकरा लांगडे 0.80 3 एच. पी.
205 माजलगाांव प्रकल्प देवगाांव वडवणी 61 ववचष्ठ कारभारी लगडे 0.80 3 एच. पी.
206 माजलगाांव प्रकल्प देवगाांव वडवणी 43 आ आश्रोबा शांकर उबाळे 0.80 3 एच. पी.
207 माजलगाांव प्रकल्प देवगाांव वडवणी 18 अ व्दरकाबाई आसाराम सरुवसे 1.00 3 एच. पी.
208 माजलगाांव प्रकल्प देवगाांव वडवणी 64 गणेश सदावशव वथगळे 1.00 3 एच. पी.
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प्रकल्पाचे नाांव :- माजलगाांव प्रकल्प    ता. माजलगाांव   जज. बीड.

अ.क्र. प्रकल्पाचे नाांव गावाचे नाांव तालकुा स.न./ग.न. बागयतदाराचे नाांव मांजरु क्षेत्र मांजरु पाणी वापर मांजरु अश्वशक्ती
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 माजलगाांव प्रकल्प पात्रडु माजलगाांव 42ई ववश्वनाथ खेमा 0.40 3 एच. पी.

माजलगाांव प्रकल्पाच्या जलशयाचा उपसा ससचनाचे परवाने

209 माजलगाांव प्रकल्प देवगाांव वडवणी 59 वनवतृी सटवाजी सानोने 0.60 3 एच. पी.
210 माजलगाांव प्रकल्प देवगाांव वडवणी 59 लक्ष्मण सखाराम लांगडे 1.00 3 एच. पी.
211 माजलगाांव प्रकल्प देवगाांव वडवणी 56 अक्षय सटवाजी सोनवने 1.00 3 एच. पी.
212 माजलगाांव प्रकल्प देवगाांव वडवणी 55 अ वदगाांबर मरुलीधर लांगडे 1.00 3 एच. पी.
213 माजलगाांव प्रकल्प देवगाांव वडवणी 47 गजेंद्र मधकुरउबाळे 0.60 3 एच. पी.
214 माजलगाांव प्रकल्प देवगाांव वडवणी 49 दतात्रय रामराव बदाडे 1.00 3 एच. पी.
215 माजलगाांव प्रकल्प देवगाांव वडवणी 41 गणपत सखुदेव गवारे 1.00 3 एच. पी.
216 माजलगाांव प्रकल्प देवगाांव वडवणी 19 रत्नाकर आश्रोबा सरुवसे 1.00 3 एच. पी.
217 माजलगाांव प्रकल्प देवगाांव वडवणी 19 प्रभाकर आश्रोबा सरुवसे 0.80 3 एच. पी.
218 माजलगाांव प्रकल्प देवगाांव वडवणी 31 ई रामेश्वर बाबासाहेब इतापे 1.00 3 एच. पी.
219 माजलगाांव प्रकल्प देवगाांव वडवणी 32 बळीराम वामन पटाईत 0.60 3 एच. पी.
220 माजलगाांव प्रकल्प देवगाांव वडवणी 59 काांता रावन वगरभुणे 1.00 3 एच. पी.
221 माजलगाांव प्रकल्प देवगाांव वडवणी 57 अ सोमेश्वर मोहन वटडे 1.00 3 एच. पी.
222 माजलगाांव प्रकल्प देवगाांव वडवणी 57 अ यशोदाबाई शामराव चव्हाण 1.00 3 एच. पी.
223 माजलगाांव प्रकल्प देवगाांव वडवणी 55 अ वसांत रोहीदास बादाडे 1.00 3 एच. पी.
224 माजलगाांव प्रकल्प देवगाांव वडवणी 34 दादासाहेब वनवतृ्ती लांगडे 1.00 3 एच. पी.
225 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 29 आ बाबासाहेब बाब ुइांगळे 0.80 3 एच. पी.
226 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 34 ई हनमुांत बापरूाव कां राडे 1.00 3 एच. पी.
227 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 16 आ तात्यासाहेब रामभाऊ इांगळे 1.00 3 एच. पी.
228 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 9 मधकुर बाबरुाव इांगळे 1.00 3 एच. पी.
229 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 29 आ अवभमान बाब ुइांगळे 0.80 3 एच. पी.
230 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 16 अ शामकणफ नारायण इांगळे 0.80 3 एच. पी.
231 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 28 आ रामभाऊ लक्ष्मण इांगळे 2.00 3 एच. पी.
232 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 29 आ आसाराम नारायण इांगळे 0.80 3 एच. पी.
233 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 28 अ सधुाकर बाबरुाव इांगळे 1.00 3 एच. पी.
234 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 32 / आ भाऊराव बाबरुाव घेालप 1.00 3 एच. पी.
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प्रकल्पाचे नाांव :- माजलगाांव प्रकल्प    ता. माजलगाांव   जज. बीड.

अ.क्र. प्रकल्पाचे नाांव गावाचे नाांव तालकुा स.न./ग.न. बागयतदाराचे नाांव मांजरु क्षेत्र मांजरु पाणी वापर मांजरु अश्वशक्ती
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 माजलगाांव प्रकल्प पात्रडु माजलगाांव 42ई ववश्वनाथ खेमा 0.40 3 एच. पी.

माजलगाांव प्रकल्पाच्या जलशयाचा उपसा ससचनाचे परवाने

235 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 30/आ केशरबाई रोहीदास घोलप 2.00 3 एच. पी.
236 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 14 रोहीदास बधुा घोलप 0.80 3 एच. पी.
237 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 20 ज्ञानदेव कारभारी चाळक 0.80 3 एच. पी.
238 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 32 आ वदलीप सोपान घोलप 0.80 3 एच. पी.
239 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 25 अ सदुाम पाराजी बादाडे 0.80 3 एच. पी.
240 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 32 अ प्रताप सहुास घोलप 0.80 3 एच. पी.
241 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 20 श्रीवकशन रामचांद्र चाळक 1.00 3 एच. पी.
242 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 16अ वशवाजी नारायण ईगांळे 0.80 3 एच. पी.
243 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 27अ पाांडुरांग ववनायक घोलप 1.00 3 एच. पी.
244 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 13 अ सवतष रांगनाथ गोलप 0.80 3 एच. पी.
245 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 20 वनवतृी रामांद्र चालक 1.00 3 एच. पी.
246 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 24 अरुण ववठ्ठल गवारे 1.00 3 एच. पी.
247 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 27 अ द्वरकाबाई कडुराम बादाडे 0.60 3 एच. पी.
248 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 18 पांजाबराव सहेबराव मस्के 1.00 3 एच. पी.
249 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 19 अमरलसह पांजाबराव मस्के 1.00 3 एच. पी.
250 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 21 अ बलभीम सुांदरराव गवारे 0.80 3 एच. पी.
251 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 27आ प्रवमलाबाई बलभीम गवारे 0.80 3 एच. पी.
252 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 20 लक्ष्मण कारभारी चालक 0.80 3 एच. पी.
253 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 29 आ भास्कर नामदेव इांगळे 1.00 3 एच. पी.
254 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 20 रामवकशन कारभारी चालक 0.80 3 एच. पी.
255 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 21 अ अवदत्य सदुरराव गवारे 1.00 3 एच. पी.
256 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 27 अ उर्ममला अवदनाथ गवारे 0.80 3 एच. पी.
257 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 16 आ आच्यतु नामदेव इांगळे 1.00 3 एच. पी.
258 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 8 आ सजेराव नामदेव इांगळे 1.00 3 एच. पी.
259 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 19 अांजली पांजाबराव मस्के 1.00 3 एच. पी.
260 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 23आ आसाराम रांगनाथ बादाडे 1.00 3 एच. पी.
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प्रकल्पाचे नाांव :- माजलगाांव प्रकल्प    ता. माजलगाांव   जज. बीड.

अ.क्र. प्रकल्पाचे नाांव गावाचे नाांव तालकुा स.न./ग.न. बागयतदाराचे नाांव मांजरु क्षेत्र मांजरु पाणी वापर मांजरु अश्वशक्ती
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 माजलगाांव प्रकल्प पात्रडु माजलगाांव 42ई ववश्वनाथ खेमा 0.40 3 एच. पी.

माजलगाांव प्रकल्पाच्या जलशयाचा उपसा ससचनाचे परवाने

261 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 33 आ सभुाष चादगेव भोसले 0.80 3 एच. पी.
262 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 23 आ गोलवद प्रल्हाद थावरे 1.00 3 एच. पी.
263 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 36 आ राधावकशन वभमराव घणेु 0.80 3 एच. पी.
264 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 29 आ नांद ुनारायण इांगळे 0.80 3 एच. पी.
265 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 20 सोपान कारभारी चालक 1.00 3 एच. पी.
266 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 24 चांद्रवदप अवाक राधाबाई कल्यान गवरे 0.80 3 एच. पी.
267 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 32 अ आांगद सदुाम घोलप 0.80 3 एच. पी.
268 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 38 अ नामदेव रावसाहेब घगेु 0.80 3 एच. पी.
269 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 38 अआ चागांदेव रावसाहेब घगेु 1.00 3 एच. पी.
270 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 33 आ सधुाकर राधावकसन घगेु 1.00 3 एच. पी.
271 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 17 अ रत्नवदप कल्यान गवारे 1.00 3 एच. पी.
272 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 13 अ सांवगत गांगाधर आगे 1.00 3 एच. पी.
273 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 17 आ आसाराम गणपती गवरे अपाक प्रभावती 1.00 3 एच. पी.
274 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 17 आ प्रल्हाद वशवाजी गवारे 0.80 3 एच. पी.
275 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 41 आ कल्यान सोपान गवारे 1.00 3 एच. पी.
276 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 77 धनराज सत्यपे्रम घगेु 1.00 3 एच. पी.
277 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 38 अ  बाब ुव्यांकट घगेु 1.00 3 एच. पी.
278 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 71 काांन्तीलाल ववष्णपूांत घगेु 0.40 3 एच. पी.
279 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 70 ववष्णपूांत भाऊसाहेब घगेु 1.00 3 एच. पी.
280 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 36 अ बालासाहेब नामदेव घगेु 0.80 3 एच. पी.
281 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 75 गणेश सत्यपे्रम घगेु 1.00 3 एच. पी.
282 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 36आ दत्तात्रय काशीनाथ घगेु 0.80 3 एच. पी.
283 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 36आ सरेुखा नामदेव घगेु 0.80 3 एच. पी.
284 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 75 सत्यपे्रम भाउुसाहेब घगेु 1.00 3 एच. पी.
285 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 12आ ववनायक एकनाथ घोलप 0.60 3 एच. पी.
286 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 12आ रांगनाथ एकनाथ घोलप 0.60 3 एच. पी.
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प्रकल्पाचे नाांव :- माजलगाांव प्रकल्प    ता. माजलगाांव   जज. बीड.

अ.क्र. प्रकल्पाचे नाांव गावाचे नाांव तालकुा स.न./ग.न. बागयतदाराचे नाांव मांजरु क्षेत्र मांजरु पाणी वापर मांजरु अश्वशक्ती
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 माजलगाांव प्रकल्प पात्रडु माजलगाांव 42ई ववश्वनाथ खेमा 0.40 3 एच. पी.

माजलगाांव प्रकल्पाच्या जलशयाचा उपसा ससचनाचे परवाने

287 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 31 आ पाांडुरांग बाबरुाव घोलप 0.70 3 एच. पी.
288 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 85 आसाराम राजाराम घगेु 0.80 3 एच. पी.
289 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 84 हौसाबाई राजाराम घगेु 0.80 3 एच. पी.
290 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 57/2 ओमप्रकाश आश्रुबा घगेु 0.80 3 एच. पी.
291 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 15 श्रीकृष्ण पांवडतराव आगे 1.20 3 एच. पी.
292 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 15 गांगाधर रामप्रसाद आगे 2.00 3 एच. पी.
293 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 49 इांदबुाई ववचष्ट घगेु 1.00 3 एच. पी.
294 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 77 गोपवनथ भाऊसाहेब घगेु 0.80 3 एच. पी.
295 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 72 बाबरुाव भाऊसाहेब घुु्गे 0.80 3 एच. पी.
296 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 82 आ सयुफवकरण ज्ञानोबा घगेु 0.80 3 एच. पी.
297 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 39,40 वशवाजी सोपान घगेु 0.80 3 एच. पी.
298 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 57 गणपत शामराव घगेु 0.80 3 एच. पी.
299 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 39 कैलास अश्रुबा पवार 0.80 3 एच. पी.
300 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 34,3.4 शेषीकला वभकाजी पायके 1.00 3 एच. पी.
301 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 32/1 आसाराम वामन घोलप 1.00 3 एच. पी.
302 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 65 ववनायक नारायण आांधाळे 1.00 3 एच. पी.
303 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 67 जालींदर बजरांग घगेु 1.00 3 एच. पी.
304 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 61 ववलास गोपालराव नागरगोजे 1.00 3 एच. पी.
305 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 15 उमेश पांडीत आगे 1.00 3 एच. पी.
306 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 25 लत्रबक दत्तात्रय बादाडे 1.00 3 एच. पी.
307 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 17 गणपत सखुदेव गवारे  2.00 3 एच. पी.
308 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 20 सैा. सखबुाई श्रीवकशन चालक 0.80 3 एच. पी.
309 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 7अ चांद्रसेन रामभऊ घोलप 1.00 3 एच. पी.
310 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 21अ ज्ञानेश्वर अवदनाथ गवारे 1.00 3 एच. पी.
311 माजलगाांव प्रकल्प वचचवडगाांव वडवणी 27अ वरूण अवदनाथ गवारे 1.00 3 एच. पी.
312 माजलगाांव प्रकल्प काडीवडगाांव वडवणी 51 बाप ुवजजा कां राडे 1.00 3 एच. पी.
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प्रकल्पाचे नाांव :- माजलगाांव प्रकल्प    ता. माजलगाांव   जज. बीड.

अ.क्र. प्रकल्पाचे नाांव गावाचे नाांव तालकुा स.न./ग.न. बागयतदाराचे नाांव मांजरु क्षेत्र मांजरु पाणी वापर मांजरु अश्वशक्ती
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 माजलगाांव प्रकल्प पात्रडु माजलगाांव 42ई ववश्वनाथ खेमा 0.40 3 एच. पी.

माजलगाांव प्रकल्पाच्या जलशयाचा उपसा ससचनाचे परवाने

313 माजलगाांव प्रकल्प काडीवडगाांव वडवणी 67 व्यांकट आसाराम बादाडे 2.00 3 एच. पी.
314 माजलगाांव प्रकल्प काडीवडगाांव वडवणी 69 तकुाराम दगडोबा बादाडे 1.00 3 एच. पी.
315 माजलगाांव प्रकल्प काडीवडगाांव वडवणी 45 दगुाबाई अजुफन नाईकनवरे 1.00 3 एच. पी.
316 माजलगाांव प्रकल्प काडीवडगाांव वडवणी 68 मोहन बन्सीधर बादाडे 1.00 3 एच. पी.
317 माजलगाांव प्रकल्प काडीवडगाांव वडवणी 105 सेापान गीताराम राऊत 1.00 3 एच. पी.
318 माजलगाांव प्रकल्प काडीवडगाांव वडवणी 68 नागोराव  बन्सीधर बादाडे 1.00 3 एच. पी.
319 माजलगाांव प्रकल्प काडीवडगाांव वडवणी 51 पाडुरांग ववठ्ठल बादाडे 1.00 3 एच. पी.
320 माजलगाांव प्रकल्प काडीवडगाांव वडवणी 70 कडुराम दगडोबा बादाडे 1.00 3 एच. पी.
321 माजलगाांव प्रकल्प काडीवडगाांव वडवणी 69 भारत आबासाहेब बादाडे 1.00 3 एच. पी.
322 माजलगाांव प्रकल्प काडीवडगाांव वडवणी 45 ववश्वनाथ दगडुबा बादाडे 1.00 3 एच. पी.
323 माजलगाांव प्रकल्प काडीवडगाांव वडवणी 55 गांगाधर वनवतृ्ती बादाडे 1.00 3 एच. पी.
324 माजलगाांव प्रकल्प काडीवडगाांव वडवणी 50 सोपान बाबरुाव वटळे 2.00 3 एच. पी.
325 माजलगाांव प्रकल्प काडीवडगाांव वडवणी 59 तारामती नानाभाऊ बादाडे 0.80 3 एच. पी.
326 माजलगाांव प्रकल्प काडीवडगाांव वडवणी 59 अवनता नानाभाऊ बादाडे 0.80 3 एच. पी.
327 माजलगाांव प्रकल्प काडीवडगाांव वडवणी 85 लक्ष्मण ववठ्ठोबा बादाडे 1.00 3 एच. पी.
328 माजलगाांव प्रकल्प काडीवडगाांव वडवणी 86 गयाबाई अबाजी राऊत 1.00 3 एच. पी.
329 माजलगाांव प्रकल्प काडीवडगाांव वडवणी 51,53 गोरख कोंडीबा बादाडे 0.60 3 एच. पी.
330 माजलगाांव प्रकल्प काडीवडगाांव वडवणी 52 कोंडीबा भानदुास बादाडे 1.20 3 एच. पी.
331 माजलगाांव प्रकल्प काडीवडगाांव वडवणी 52 ववश्वनाथ भगवान लशदे 1.00 3 एच. पी.
332 माजलगाांव प्रकल्प काडीवडगाांव वडवणी 50 लत्रबक लक्ष्मण बादाडे 1.00 3 एच. पी.
333 माजलगाांव प्रकल्प काडीवडगाांव वडवणी 38 मेाहन पांढरीनाथ बादाडे 1.00 3 एच. पी.
334 माजलगाांव प्रकल्प काडीवडगाांव वडवणी 51 रत्नमाला मोहन बादाडे 1.00 3 एच. पी.
335 माजलगाांव प्रकल्प काडीवडगाांव वडवणी 62 रामराव आबाजी बादाडे 0.40 3 एच. पी.
336 माजलगाांव प्रकल्प काडीवडगाांव वडवणी 54 मावनक दासा सरवदे 1.00 3 एच. पी.
337 माजलगाांव प्रकल्प काडीवडगाांव वडवणी 54 लत्रबक दासा सरवदे 1.00 3 एच. पी.
338 माजलगाांव प्रकल्प काडीवडगाांव वडवणी 58 अांगद गोरक्षनाथ बादाडे 1.00 3 एच. पी.
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प्रकल्पाचे नाांव :- माजलगाांव प्रकल्प    ता. माजलगाांव   जज. बीड.

अ.क्र. प्रकल्पाचे नाांव गावाचे नाांव तालकुा स.न./ग.न. बागयतदाराचे नाांव मांजरु क्षेत्र मांजरु पाणी वापर मांजरु अश्वशक्ती
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 माजलगाांव प्रकल्प पात्रडु माजलगाांव 42ई ववश्वनाथ खेमा 0.40 3 एच. पी.

माजलगाांव प्रकल्पाच्या जलशयाचा उपसा ससचनाचे परवाने

339 माजलगाांव प्रकल्प काडीवडगाांव वडवणी 69 ज्ञानोबा आण्णाभाऊ सरवदे 1.00 3 एच. पी.
340 माजलगाांव प्रकल्प काडीवडगाांव वडवणी 49 दामोधर गणपती बादाडे 1.00 3 एच. पी.
341 माजलगाांव प्रकल्प काडीवडगाांव वडवणी 42 सांतराम आप्पराव बादाडे 1.00 3 एच. पी.
342 माजलगाांव प्रकल्प काडीवडगाांव वडवणी 44 जनाधफन तकुाराम सरुवसे 0.80 3 एच. पी.
343 माजलगाांव प्रकल्प काडीवडगाांव वडवणी 69 सवचन आबासाहेब बादाडे 1.40 3 एच. पी.
344 माजलगाांव प्रकल्प काडीवडगाांव वडवणी 69 सरेुश आबासाहेब बादाडे 1.00 3 एच. पी.
345 माजलगाांव प्रकल्प काडीवडगाांव वडवणी 69 वसलाबाई आबासाहेब बादाडे 1.40 3 एच. पी.
346 माजलगाांव प्रकल्प काडीवडगाांव वडवणी 45 अ बळीराम आप्पाराव बादाडे 1.00 3 एच. पी.
347 माजलगाांव प्रकल्प काडीवडगाांव वडवणी 45/2 हनमुांत लक्ष्मण बादाडे 0.80 3 एच. पी.
348 माजलगाांव प्रकल्प काडीवडगाांव वडवणी 59 शहु रांगनाथ बादाडे 1.00 3 एच. पी.
349 माजलगाांव प्रकल्प काडीवडगाांव वडवणी 49/8 दत्तात्रय मरुलीधर बादाडे 0.30 3 एच. पी.
350 माजलगाांव प्रकल्प काडीवडगाांव वडवणी 49/8 लक्ष्मण मरुलीधर बादाडे 0.30 3 एच. पी.
351 माजलगाांव प्रकल्प काडीवडगाांव वडवणी 104 वशवराम बाबरुाव बादाडे 1.00 3 एच. पी.
352 माजलगाांव प्रकल्प काडीवडगाांव वडवणी 61 देवराव शेषराव बादाडे 1.00 3 एच. पी.
353 माजलगाांव प्रकल्प काडीवडगाांव वडवणी 39 सटवा नागोराव बादाडे 0.80 3 एच. पी.
354 माजलगाांव प्रकल्प काडीवडगाांव वडवणी 73  राजेभाऊ सांयाजी बादाडे 1.00 3 एच. पी.
355 माजलगाांव प्रकल्प काडीवडगाांव वडवणी 58 अवणता गोरख झोटे 1.00 3 एच. पी.
356 माजलगाांव प्रकल्प काडीवडगाांव वडवणी 68 नानाभाऊ वनवतृ्ती बादाडे 1.00 3 एच. पी.
357 माजलगाांव प्रकल्प काडीवडगाांव वडवणी 106 काशीनाथ वाघनाथ राऊत 1.00 3 एच. पी.
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प्रकल्पाचे नाांव :- वाण मध्यम प्रकल्प    ता.परळी  जि. बीड.

अ.क्र. प्रकल्पाचे नाांव गावाचे नाांव तालकुा स.न./ग.न. बागयतदाराचे नाांव मांजरु क्षेत्र मांजरु पाणी वापर मांजरु अश्वशक्ती
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 वाण मध्यम प्रकल्प नागापरू परळी
124/1, 126/2

प्रभु अप्पा,धोंडी अप्पा,मनोज, नन ळकां ट,नागनाथ 
अ.पा. प्रभु अप्पा व इतर

12.21
10 एच.पी.

2 वाण मध्यम प्रकल्प नागापरू परळी 145/इ पाडूरांग राम मसुळे 1.20 3 एच.पी.
3 वाण मध्यम प्रकल्प नागापरू परळी 145/अआउ ज्ञानोबा नन लप्पा जाधव 0.80 3 एच.पी.
4 वाण मध्यम प्रकल्प नागापरू परळी 149 गोनव द भगवान गोसावी व इतर(2) 4.00 7.5एच.पी
5 वाण मध्यम प्रकल्प नागापरू परळी 145/इ मोतीराम लक्ष्मण मसुळे 2.00 3 एच.पी.
6 वाण मध्यम प्रकल्प नागापरू परळी 146 दत्तात्रय बाबरुाव कळसकर 4.00 7.5एच.पी

7 वाण मध्यम प्रकल्प दवनापरु परळी

87ते 91 वाण 
टाकळी 8/5,8/6,3/1

शेषराव पाडूरांग अघाव व इतर (5)

9.32 10 एच.पी.
8 वाण मध्यम प्रकल्प दवनापरु परळी 8/1,8/2,8/3,8/4 हरीभाऊ बाजीराव अघाव व बांकट पाडूरांग अघाव 10.89 10 एच.पी.
9 वाण मध्यम प्रकल्प नागापरू परळी 146 नक सन बाबरुाव कळसकर वइतर (5) 6.00 7.5एच.पी
10 वाण मध्यम प्रकल्प अस्वल अांबा परळी 72 लक्ष्मण माणीक गटेु व इतर (2) 0.80 3 एच.पी.
11 वाण मध्यम प्रकल्प अस्वल अांबा परळी 525 नक सन ग्यानबा ढाकणे वइतर (5) 2.05 5 एच.पी.
12 वाण मध्यम प्रकल्प दवनापरु परळी 34,35,36,37 नश वाजी व्यांकटी राक 2.40 5 एच.पी.
13 वाण मध्यम प्रकल्प अस्वल अांबा परळी 182 मारोती नक सन कानगडेु 1.00 3 एच.पी.
14 वाण मध्यम प्रकल्प दवनापरु परळी 45 पांडीत शांकरराव अघाव व इतर (2) 1.80 3 एच.पी.
15 वाण मध्यम प्रकल्प अस्वल अांबा परळी 183 माधव ज्ञानोबा व इतर (1) 2.00 3 एच.पी.

16 वाण मध्यम प्रकल्प अस्वल अांबा परळी
184/185/186/187

,375,83,84
कुडांनल क रघनुाथ कानगडेु व इतर (5)

6.00 5 एच.पी.
17 वाण मध्यम प्रकल्प अस्वल अांबा परळी 379 रांगनाथ यशवांत कानगडेु 0.80 3 एच.पी.
18 वाण मध्यम प्रकल्प माळ नहवरा परळी 63/66 नरसोबा अश्रुबा मुांडे 2.00 5 एच.पी.
19 वाण मध्यम प्रकल्प माळ नहवरा परळी 63 साहेबराव अश्रुबा मुांडे 2.00 5 एच.पी.
20 वाण मध्यम प्रकल्प अस्वल अांबा परळी 46,47,49,57, अशोक गोनवद भताने व गोनवद नसदबा भताने 2.40 5 एच.पी.
21 वाण मध्यम प्रकल्प अस्वल अांबा परळी 50,51,52,57 वैजनाथ नारायण भताने 3.00 3 एच.पी.

22 वाण मध्यम प्रकल्प अस्वल अांबा परळी
65

नव ठल नन वतृी ढाकणे व सांतोष अपाक सौ. 
नीलाबाई ढाकणे 1.60 3 एच.पी.

23 वाण मध्यम प्रकल्प अस्वल अांबा परळी
191, 192, 193, 194

नज जाराम, एकनाथ, गांगाधर,पांढरी नपता नामदेव 
कानगडेु 2.00 5 एच.पी.

24 वाण मध्यम प्रकल्प नागापरू परळी 368 माणीक मारोती कराड व इतर (4) 1.20 3 एच.पी.
25 वाण मध्यम प्रकल्प नागापरू परळी 371 लक्ष्मण प्रभाकर गोसावी व इतर (3) 3.00 5 एच.पी.
26 वाण मध्यम प्रकल्प दौनापरू परळी 91/119 दत्तात्रय मारोती आघाव व इतर (5) 9.00 7.5 एच.पी.
27 वाण मध्यम प्रकल्प अस्वल अांबा परळी 17,20,24,26 जनाधधन हरीबा व वांकटी जनाधधन ढाकणे 1.80 5 एच.पी.

मध्यम प्रकल्पावरील सरळ उपसा परवानाधारकाची यादी
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28 वाण मध्यम प्रकल्प अस्वल अांबा परळी
44,46,47,49,52,

57
हरीभाऊनसदबुा व व्यांकटी हरीभाऊ भताने

2.40 5 एच.पी.
29 वाण मध्यम प्रकल्प माळ नहवरा परळी 71,72 नामदेव नारायण व भागाबाई नामदेव मुांडे 1.20 3 एच.पी.
30 वाण मध्यम प्रकल्प माळ नहवरा परळी 64,66 नबभीषण, रावण,व मोतीराम नप बाबरुाव नागरगोजे 1.00 3 एच.पी.
31 वाण मध्यम प्रकल्प माांडखेळ परळी 131 नत्रबांकराव पाटीलबा मुांछे व इतर (2) 3.40 5 एच.पी.
32 वाण मध्यम प्रकल्प माांडखेळ परळी 131 काशीनाथ पांडीत मुांडे व इतर (2) 1.60 5 एच.पी.

33 वाण मध्यम प्रकल्प माांडखेळ परळी
109/114/115/196  

/107
माणीक सोपान घगेु व इतर (2)

2.20 5 एच.पी.
34 वाण मध्यम प्रकल्प माांडखेळ परळी 112, 116, 130 तात्या बाबाजी घगेु व इतर (3) 1.00 3 एच.पी.
35 वाण मध्यम प्रकल्प माांडखेळ परळी 39 आश्रुबा गणपती नागरगोजे 0.60 3 एच.पी.
36 वाण मध्यम प्रकल्प माांडखेळ परळी 32 नवश्वनाथ ज्ञानोबा नागरगोजे 0.50 3 एच.पी.
37 वाण मध्यम प्रकल्प माांडखेळ परळी 46 माणीक बाबरूाव नागरगोजे 0.50 3 एच.पी.
38 वाण मध्यम प्रकल्प माांडखेळ परळी 33 नवश्वनाथ तकुाराम नागरगोजे 0.40 3 एच.पी.
39 वाण मध्यम प्रकल्प माांडखेळ परळी 39 नवश्वनाथ गणपती नागरगोजे 0.60 3 एच.पी.
40 वाण मध्यम प्रकल्प माांडखेळ परळी 30,60 माणीक सखाराम नागरगोजे 0.60 3 एच.पी.
41 वाण मध्यम प्रकल्प माांडखेळ परळी 38,45,48 गांगाधर वांसत नप कोंडीबा नागरगोजे 0.73 3 एच.पी.

42 वाण मध्यम प्रकल्प नागापरू परळी 326
गणपत सांतराम नकसन,नारायण वांसतराव नाथा 
बनसोडे 1.00 3 एच.पी.

43 वाण मध्यम प्रकल्प माांडखेळ परळी 117, 118, 129
प्रभाकर श्रीपती नागरगोजे बाळासाहेब अनांतरारव व 
इतर (3) 5.00 10 एच.पी.

44 वाण मध्यम प्रकल्प अस्वल अांबा परळी 7 ददगबरननवतृी काजगडेु 0.40 3 एच.पी.
45 वाण मध्यम प्रकल्प माांडखेळ परळी 54,44 नारायण रखमाजी नागरगोजे 0.40 3 एच.पी.
46 वाण मध्यम प्रकल्प माांडखेळ परळी 71 आत्माराम तकुाराम मुांडे 0.60 3 एच.पी.

47 वाण मध्यम प्रकल्प माांडखेळ परळी 34,41,47
मधकुर हरीभाऊ, एकनाथ हरीभाऊ, भानदुास 
हरीभाऊ 0.60 3 एच.पी.

48 वाण मध्यम प्रकल्प माांडखेळ परळी 49,59,58,12 तकुाराम सखाराम नागरगोजे व इतर (3) 0.80 3 एच.पी.

49 वाण मध्यम प्रकल्प अस्वल अांबा परळी 37,38
प्रभाकर रखमाजी नागरगोजे नशवाजी प्रभाकर 
अपाक रखमाजी 0.30 3 एच.पी.

50 वाण मध्यम प्रकल्प अस्वल अांबा परळी 3753,76,377 रघनुाथ मोकींदा ढाकणे व महादेव रघनुाथ ढाकणे 0.60 3 एच.पी.

51 वाण मध्यम प्रकल्प वाणटाकळी परळी 84
सजेराव हरीभाऊ चामणर व सौ.समनुबाई सोपन 
कीरणे 0.60 3 एच.पी.

52 वाण मध्यम प्रकल्प दौनापरू परळी 320 नसताबाई रामराव आघाव व इतर (3) 0.80 5 एच.पी.
53 वाण मध्यम प्रकल्प दौनापरू परळी 38,18 अरुण वैजनाथ राख बाबरूाव आप्पाराव राख 0.80 3 एच.पी.

54 वाण मध्यम प्रकल्प नागापरू परळी 352, 350, 355
सत्यजीत नवष्णपुांत अपाक नवष्णपुांत सोळांके इतर (3)

3.60 5 एच.पी.
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55 वाण मध्यम प्रकल्प नागापरू परळी 355, 358 मीराबाई बाळासाहेब व नागराबाई रामकृष्ण 2.00 5 एच.पी.
56 वाण मध्यम प्रकल्प माांडखेळ परळी 322 प्रभाकरनकसन मुांडे 0.40 3 एच.पी.
57 वाण मध्यम प्रकल्प अस्वल अांबा परळी 183, 165 नत्रबांक नागेराव ढाकणे 0.80 3 एच.पी.
58 वाण मध्यम प्रकल्प अस्वल अांबा परळी 223, 224, 225 राजाभाऊ नामदेव व इतर (4) 1.20 5 एच.पी.
59 वाण मध्यम प्रकल्प नागापरू परळी 330/106 भागीरथीबाई नारायण सोळांके 1.80 5 H.P.
60 वाण मध्यम प्रकल्प माडेखेल परळी 170/226  नवष्ण ूशेषराव नागरगोजे 0.70 3 H.P.
61 वाण मध्यम प्रकल्प माडेखेल परळी 38/43 सभा महादा नागारगोजे 1.40 5 H.P.
62 वाण मध्यम प्रकल्प माडेखेल परळी 31/317 हनमुांत  नवनायक नागरगोजे 0.80 3 H.P.
63 वाण मध्यम प्रकल्प माळ नहवरा परळी 65/123 भागवत रामकृष्ण नागरगोजे 1.20 5 H.P.
64 वाण मध्यम प्रकल्प माळ नहवरा परळी 4/21 व 8 वाल्मीक  नगताराम सलगर 1.40 5 H.P.
65 वाण मध्यम प्रकल्प माळ नहवरा परळी 59/122 बालासाहेब सोपान नागरगोजे 0.90 3 H.P.
66 वाण मध्यम प्रकल्प डाबी परळी 235  नवलास गोंनवदराव मुांडे 1.50 5 H.P.
67 वाण मध्यम प्रकल्प माळ नहवरा परळी 72/133 दशरथ बालासाहेब नागरगोजे 1.30 5 H.P.
68 वाण मध्यम प्रकल्प अस्वलअांबा परळी 437 अांगद नारायण काांदे 0.70 3 H.P.
69 वाण मध्यम प्रकल्प डाबी परळी  9/63 नशवराम पाटीलबवुा मुांडे 0.50 3 H.P.
70 वाण मध्यम प्रकल्प डाबी परळी  2/8 नवष्ण ूदेवराव मुांडे 0.60 3 H.P.
71 वाण मध्यम प्रकल्प माळ नहवरा परळी 40/19 मांचक खांडू मदने 0.40 3 H.P.
72 वाण मध्यम प्रकल्प अस्वलअांबा परळी 89/437 बाळू प्रभाकर ढाकणे 0.70 3 H.P.
73 वाण मध्यम प्रकल्प माडेखेल परळी 127/243 गौतम तकुाराम मुांडे 0.20 3 H.P.
74 वाण मध्यम प्रकल्प माडेखेल परळी 54/86 नवनोद भास्कर पाळवदे 0.60 3 H.P.
75 वाण मध्यम प्रकल्प माळ नहवरा परळी  9/40 अनांत नकशन शेडांगे 0.30 3 H.P.
76 वाण मध्यम प्रकल्प नागापरू परळी 213/391 दामोधर केशव जोशी 1.80 5 H.P.
77 वाण मध्यम प्रकल्प नागापरू परळी 338/486 गाणपत पाराजी सोनटक्के 0.80 3 H.P.
78 वाण मध्यम प्रकल्प नागापरू परळी 338/130 भगवान एकनाथ सातभाई 1.50 5 H.P.
79 वाण मध्यम प्रकल्प नागापरू परळी 129/337,338 दैालत भानदुास सातभाई 1.10 5 H.P.
80 वाण मध्यम प्रकल्प दौनापरू परळी 49/53 नववेक  नवजय आघाव 2.00 5 H.P.
81 वाण मध्यम प्रकल्प बहादरूवाडी परळी 186 भगवान  नवठल मुांडे 1.00 3 H.P.
82 वाण मध्यम प्रकल्प बहादरूवाडी परळी 201 नागनाथ रूस्तमु मुांडे 1.40 3 H.P.
83 वाण मध्यम प्रकल्प बहादरूवाडी परळी 232 हनमुांत  नशवाजी मुांडे 0.20 3 H.P.
84 वाण मध्यम प्रकल्प बहादरूवाडी परळी 134 मोतीराम  नवठलराव मुांडे 0.40 3 H.P.
85 वाण मध्यम प्रकल्प बहादरूवाडी परळी 143 गोपीनाथ सांभाजी मुांडे 1.00 3 H.P.
86 वाण मध्यम प्रकल्प नागापरू परळी 71/1/232 शाम वामनराव सोळांके 0.50 3 H.P.
87 वाण मध्यम प्रकल्प नागापरू परळी 216/478 आबा जयांवता कौले 0.50 3 H.P.
88 वाण मध्यम प्रकल्प माळ नहवरा परळी 57/73 आत्माराम महादा कराड 0.80 3 H.P.
89 वाण मध्यम प्रकल्प गोपाळपरू परळी 73 सखाराम महादेव कराड 0.80 3 H.P.
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प्रकल्पाचे नाांव :- वाण मध्यम प्रकल्प    ता.परळी  जि. बीड.

अ.क्र. प्रकल्पाचे नाांव गावाचे नाांव तालकुा स.न./ग.न. बागयतदाराचे नाांव मांजरु क्षेत्र मांजरु पाणी वापर मांजरु अश्वशक्ती

मध्यम प्रकल्पावरील सरळ उपसा परवानाधारकाची यादी

90 वाण मध्यम प्रकल्प माळ नहवरा परळी 123 आ नदनाथ मकुुदराव नागरगोजे 1.20 5 H.P.
91 वाण मध्यम प्रकल्प माळ नहवरा परळी 225 सनवता नागोराव सलगर 1.00 3 H.P.
92 वाण मध्यम प्रकल्प नागापरू परळी 412 मदन जगन्नाथ जजुगर 0.20 3 H.P.
93 वाण मध्यम प्रकल्प नागापरू परळी 419 सांभाजी माणीक 1.00 3 H.P.
94 वाण मध्यम प्रकल्प नागापरू परळी 624 मोतीराम अन्ना सोळांके 0.90 3 H.P.
95 वाण मध्यम प्रकल्प नागापरू परळी 103/317 सनचन भास्कर सोळांके 0.80 3 H.P.
96
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100
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104
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अ.क्र. प्रकल्पाचे नाांव गावाचे नाांव तालकुा स.न./ग.न. बागयतदाराचे नाांव मांजरु क्षेत्र मांजरु पाणी वापर मांजरु अश्वशक्ती
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प उपळी माजलगाांव
301,302,

रामभाऊ सोनाजी साांवत शेख मबुारक 
बाबामीया 7.60 7.5 एच.पी.

2 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प धनकुवाड केज
106, 107

कचरु भागोजी यादव, सखाराम 
भागोजी यादव 3.00 10 एच.पी.

3 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प धनकुवाड केज
48, 89, 93, 94, 

108
सखाराम शांकर व इतर(8)

8.00 20 एच.पी.
4 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प धनकुवाड केज 21/3, महाद ूबाब ूभासेले 1.60 10 एच.पी.
5 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प धनकुवाड केज 24/3,  15/2 दादाभाऊ यादव 2.00 5 एच.पी.
6 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प नह गव्हाण केज  19/143 दादा काशीनाथ शेटे व इतर (3) 3.00 15 एच.पी.
7 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प धनकुवाड केज 20/1, रामा सटवा काळे 2.00 10एच.पी.
8 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प धनकुवाड केज 17/2, 17/3 पाांडूरांग काशीनाथ व इतर (4) 4.00 10 एच.पी.
9 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प धनकुवाड केज 127/1 नत्रबक दादाराव काांगणे 1.00 5 एच.पी.
10 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प धनकुवाड केज 127/2 नारायण दादाराव काांगणे 2.00 5 एच.पी.
11 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प धनकुवाड केज 14/2, 15/1 देवराव लक्ष्मण यादव व इतर (3) 4.00 10 एच.पी.
12 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प धनकुवाड केज 47/7 प्रल्हाद नरहारी कुलकणी 2.00 5 एच.पी.
13 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प उपळी माजलगाांव 94 , 95 दत्तासींग मोतीसींग परदेशी 0.40 3 एच.पी.

14 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प धनकुवाड केज
16/आ

परुुषोत्तम व कृष्णा सभुाष कुलकणी 
अपाक सनूांदा सभुाष कुलकणी 2.00 5 एच.पी.

15 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प धनकुवाड केज
19/2,3,5 साहेबराव जयाजी भोसले व इतर (4)

4.00 7.5एच.पी.
16 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प धनकुवाड केज 68/अ,आ 69 नदगांबर नसताराम कुलकणी व इतर (2) 4.80 5 एच.पी.
17 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प धनकुवाड केज 65/2अ गणेशनसताराम कुलकणी 0.80 5 एच.पी.

18 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प
गावधरा व 
अांबेवडगाांव केज

78ते82,87,88,2
4ते 

26,34,35,43ते45
,47,48,50ते 
59,62,66,71,

चेअरमन यशांवत लघदुसचन पाणी 
परुवठा सह सांस्था अांबेवडगाांव

70.00 70 एच.पी.

19 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प अांबेवडगाांव केज

78ते88,90,94ते 
96,101 ते 103

चेअरमन बालाजी लघदुसचन पाणी 
परुवठा सह सांस्था अांबेवडगाांव ता.केज 40.00 40 एच.पी.

मध्यम प्रकल्पावरील सरळ उपसा परवाना धारकाची यादी
प्रकल्पाचे नाांव :- क ां डजलका मध्यम प्रकल्प    ता. वडवणी  जि. बीड.
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अ.क्र. प्रकल्पाचे नाांव गावाचे नाांव तालकुा स.न./ग.न. बागयतदाराचे नाांव मांजरु क्षेत्र मांजरु पाणी वापर मांजरु अश्वशक्ती

मध्यम प्रकल्पावरील सरळ उपसा परवाना धारकाची यादी
प्रकल्पाचे नाांव :- क ां डजलका मध्यम प्रकल्प    ता. वडवणी  जि. बीड.

20 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प धनकुवाड केज
25 आ

एकनाथ दगडू व तकुाराम एकनाथ 
काांबळे 0.50 3 एच.पी.

21 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प धनकुवाड केज 109 भाऊराव मगुाजी कापसे 1.00 3 एच.पी.
22 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प धनकुवाड केज 64/70 रावसाहेब हरी गाांवडे व इतर(5) 1.20 3 एच.पी.

23 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प गाांवदर वडवणी
98/अ

नशवाजी अजूधन, जलीदांर,नपता नामदेव 
बडे 1.00 3 एच.पी.

24 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प अांबेवडगाांव वडवणी 53/3,49,24/3,26/3सखाहरी शामराव व इतर(2) 1.80 3 एच.पी.

25 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प अांबेवडगाांव वडवणी
109/2,109/4

कोंडीबा सावजी व आसाराम सावजी 
कापले 0.80 3 एच.पी.

26 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प धनकुवाड वडवणी 47/5, 47/6 हरी मनोहर कुलकणी व इतर (1) 1.20 3 एच.पी.
27 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प धनकुवाड वडवणी 20/2, आसाराम दगडू व इतर (1) 0.80 3 एच.पी.
28 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प धनकुवाड वडवणी 18 राम नारायण महाद ूयादव व इतर (4) 2.00 3 एच.पी.
29 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प उपळी वडवणी 316 कस्तरुबाई श्रीराम थोरात 0.40 3 एच.पी.
30 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प धनकुवाड वडवणी 47/7,47/5,47/6 प्रभाकर सखाराम 0.60 3 एच.पी.
31 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प उपळी वडवणी 326 गणपत तळुशीराम साांवत 0.60 3 एच.पी.
32 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प उपळी वडवणी 326 धोंडीबा नारायण साांवत 0.60 3 एच.पी.
33 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प उपळी वडवणी 3,16,327 तकुाराम ज्योतीराम, कारभारी ज्योतीराम 0.60 3 एच.पी.

34 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प नह गव्हाण वडवणी
136/121/182/119/

120/187/127 रावसाहेब शेषराव नाईकवाडे
5.40 7.5 एच.पी.

35 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प अांबेवडगाांव वडवणी 86/अ, 97/2 सयुधकाांत मथरुाम व इतर(4) 2.60 5 एच.पी.
36 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प धनकुवाड वडवणी 12 महादेव साध ुव परसराम साध ुमसुळे 2.00 5 एच.पी.
37 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प धनकुवाड वडवणी 12 अजुधन व सोमा नसध ुमसुळे 2.00 5 एच.पी.

38 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प धनकुवाड वडवणी 16/आ
सदानशव नारायण बोडखे, वांसत 
उत्तरेश्वर नपता नवश्वनाथ भोसले 2.20 5 एच.पी.

39 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प धनकुवाड वडवणी 21/2, वांसत,त्रांबक उत्तरेश्वर व इतर (3) 1.18 3 एच.पी.
40 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प गाांवदरा वडवणी 87/1अ अजुधन सोपान घळेु 0.40 3 एच.पी.
41 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प धनकुवाड वडवणी 22 भागवत महाद ूव व्यांकटी महाद ूभोसले 0.80 3 एच.पी.
42 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प धनकुवाड वडवणी 1 सखुदेव मारुती यादव 1.00 3 एच.पी.
43 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प धनकुवाड वडवणी 51/9,10,52/1 महादेव सरबा कागणे व इतर (3) 1.20 3 एच.पी.
44 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प धनकुवाड वडवणी 23 गोरख गोनव द यादव व इतर (4) 1.80 3 एच.पी.

45 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प उपळी वडवणी 291
पाशखुॉ चादखॉ पठाण, हमीदाबी 
चादखॉ पठाण 1.20 3 एच.पी.
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अ.क्र. प्रकल्पाचे नाांव गावाचे नाांव तालकुा स.न./ग.न. बागयतदाराचे नाांव मांजरु क्षेत्र मांजरु पाणी वापर मांजरु अश्वशक्ती

मध्यम प्रकल्पावरील सरळ उपसा परवाना धारकाची यादी
प्रकल्पाचे नाांव :- क ां डजलका मध्यम प्रकल्प    ता. वडवणी  जि. बीड.

46 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प धनकुवाड वडवणी 73/1,73/2,82 सटवा नवठोबा कागणे व इतर(3) 3.00 5 एच.पी.

47 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प
गावधरा व 
अांबेवडगाांव वडवणी

81/1,81/4,79,53/
1,53/4 नकसन राजाराम घलेु व इतर(4)

1.90 15 एच.पी.
48 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प गावधरा वडवणी 90/1,96/1 भगवानननवतृी बडे वइतर (3) 1.60 5 एच.पी.
49 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प धनकुवाड वडवणी 22 शेख बनेमीया आगामीया 2.00 5 एच.पी.
50 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प धनकुवाड वडवणी 57 अरुण वैजनाथ यादव व इतर(2) 1.20 5 एच.पी.
51 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प धनकुवाड वडवणी 74, 68/अ दशरथ नकसन यादव व इतर (8) 2.40 10 एच.पी.
52 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प धनकुवाड वडवणी 108/1, दादाराव काशीनाथ व इतर (2) 1.60 3 एच.पी.
53 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प धनकुवाड वडवणी 90 रामदास गांगाराम यमगर वइतर (4) 4.00 10 एच.पी.
54 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प धनकुवाड वडवणी 79,81,84 भाऊ रामभाऊ तोंडे व इतर (4) 6.00 15 एच.पी.
55 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प धनकुवाड वडवणी 77,78/1,78/2 ज्ञानोबा पांडीत तोंडे व इतर (4) 4.80 15 एच.पी.

56 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प नह गव्हाण वडवणी
143

मनचच्छद्र व नवठल नप. कारभारी 
कडाणी ग्यानबा 2.40 10 एच.पी.

57 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प 143 नवनाथ व श्रीरांग नपता पाांडूरांग भोसले 1.60 7.5 एच.पी.
58 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प धनकुवाड वडवणी 24 नव श्वनाथ सांभाजी डोंगरे 0.80 3 एच.पी.
59 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प धनकुवाड वडवणी 82,76/2 दत्त ूनवठोबा कागने व इतर (5) 3.00 10 एच.पी.
60 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प धनकुवाड वडवणी 55 बांकट, दत्त ुव ददगबर नप. भीमा 0.60 3 एच.पी.

61 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प धनकुवाड वडवणी
21/4,21/5,19/1,2

9/4,22
कुां डलीक नारायण भोसले व इतर(3)

2.00 5 एच.पी.
62 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प धनकुवाड वडवणी 2/2,2/4 महादेव राघ ूकराडे आसाराम राघ ूकराडे 0.40 3 एच.पी.

63 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प धनकुवाड वडवणी
16/अ,16/आ

रामकीसन सखाराम व सौ. 
चांद्रकलाबाई रामकीसन यादव 0.40 3 एच.पी.

64 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प अांबेवडगाांव वडवणी 91/1,92/1,92/2 बाबासाहेब नद नानाथ व इतर (3) 0.80 5 एच.पी.

65 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प धनकुवाड वडवणी
70/1,71/1,64/2,7

1/2
ज्ञानोबा तकुाराम व इतर (2)

2.00 10 एच.पी.
66 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प गाांवदर वडवणी 350 नशवाजी नरहारी बडे 2.00 10 एच.पी.

67 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प धनकुवाड वडवणी
71/1,69/1

कचरु गोरख,भाऊसदुामनप. रावसाहेब 
गाांवडे व इतर(4) 1.20 5 एच.पी.

68 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प धनकुवाड वडवणी
111/4

प्रकाश अजूधन यादव मजुाबा अजूधन 
यादव 0.19 3 एच.पी.

69 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प अांबेवडगाांव वडवणी 88 आसाराम सखुदेव घोळवे 0.32 3 एच.पी.
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मध्यम प्रकल्पावरील सरळ उपसा परवाना धारकाची यादी
प्रकल्पाचे नाांव :- क ां डजलका मध्यम प्रकल्प    ता. वडवणी  जि. बीड.

70 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प उपळी माजलगाांव
301,302,

रामभाऊ भोनाजी साांवत शेख मबुारक 
बाबामीया 7.60 7.5 एच.पी.

71 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प उपळी वडवणी 301 परजने मकु्ता नारायण 1.00 5 एच.पी.
72 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प उपळी वडवणी 127/2 नारायण रामराव काांगणे 2.00 5 एच.पी.
73 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प नह गव्हाण वडवणी 178 बाबासाहेब नग न्यादेव नाईकवाडे 1.00 7.5 एच.पी.
74 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प उपळी वडवणी 314 मानण क तेजा राठोड 0.20 5 एच.पी.
75 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प धनुकवड धारूर 51/6 महादेव नवठोबा यादव 0.30 3 H.P.
76 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प धनुकवड धारूर 97/1 सत्यनारायण सांचीदानांद यादव 1.00 3 H.P.
77 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प धनुकवड धारूर 73/1 महादेव सटवा कागणे 0.70 3 H.P.
78 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प आबेवडगाांव धारूर 91/1 लक्ष्मण दगडू शेरकर 1.00 3 H.P.
79 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प नागझरी धारूर 35 प्रयागबाई बळीराम मरुकुटे 0.90 3 H.P.
80 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प धनुकवड धारूर 1 नदपक भरत यादव 0.60 3 H.P.
81 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प धनुकवड धारूर 48 धोंडीबा शांकर यादव 0.90 3 H.P.
82 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प धनुकवड धारूर 47/7 सभुाष प्रल्हाद कुलकणी 0.30 3 H.P.
83 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प गावांदरा धारूर 108 सधुाकर वसांतराव राठोड 2.00 5 H.P.
84 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प धनुकवड धारूर 64/3 रावसाहेब हरीभाऊ गावडे 0.29 3 H.P.
85 कुां डनलका मध्यम प्रकल्प नागझरी धारूर 35 हनमुांत सोपान मरुकुटे 0.80 3 H.P.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 बोरणा मध्यम प्रकल्प नांदणज परळी 189 भागोजी धोंडीबा गटुट्रे 1.50 5 एच.पी.
2 बोरणा मध्यम प्रकल्प नांदणज परळी 15 वाल्मीक गणपत ताांदळे 0.60 5 एच.पी.
3 बोरणा मध्यम प्रकल्प नांदणज परळी 191 ज्ञानोबा गणपत ताांदळे 0.86 5 एच.पी.
4 बोरणा मध्यम प्रकल्प नमरवट परळी 54 (18) अमतृ ज्ञानोबा भदाडे 1.50 5 एच.पी.
5 बोरणा मध्यम प्रकल्प नमरवट परळी 137 भाउराव ननळकां ठ भदाडे 1.50 5 एच.पी.
6 बोरणा मध्यम प्रकल्प नमरवट परळी 56(127) लक्ष्मण नवठ्ठल भदाडे 1.50 5 एच.पी.
7 बोरणा मध्यम प्रकल्प नमरवट परळी 38 (70) वैजनाथ नसताराम 1.50 5 एच.पी.
8 बोरणा मध्यम प्रकल्प नमरवट परळी 43 , 44 नकसन अमतृराव आरबड 2.00 5 एच.पी.
9 बोरणा मध्यम प्रकल्प नमरवट परळी 142 रामभाऊ दशरथ इांगळे 1.00 5 एच.पी.
10 बोरणा मध्यम प्रकल्प नमरवट परळी 26 (51) तकुाराम गांगाराम इांगळे 1.20 5 एच.पी.
11 बोरणा मध्यम प्रकल्प नमरवट परळी 143 लक्ष्मण  दौलतराव इांगळे 0.50 5 एच.पी.
12 बोरणा मध्यम प्रकल्प नमरवट परळी 23 रामनकसन तकुाराम भदाडे 1.50 5 एच.पी.
13 बोरणा मध्यम प्रकल्प नमरवट परळी 31 ,34 नारायण देवराव 1.00 5 एच.पी.
14 बोरणा मध्यम प्रकल्प नांदणज परळी 190 भास्कर भागोजी गटुटे 1.00 5 एच.पी.
15 बोरणा मध्यम प्रकल्प नांदणज परळी 153 माणीक मारोती गटेु्ट 0.60 5 एच.पी.
16 बोरणा मध्यम प्रकल्प नांदणज परळी 200 एकनाथ राघ ु गटेु्ट 1.00 5 एच.पी.
17 बोरणा मध्यम प्रकल्प नमरवट परळी 102 भीवाजी तकुाराम 3.00 5 एच.पी.
18 बोरणा मध्यम प्रकल्प नांदणज परळी 191 पांढरीनाथ वामण आघाव 1.20 5 एच.पी.
19 बोरणा मध्यम प्रकल्प नमरवट परळी 56, 57, 228, 229 नसताराम सखाराम इांगळे व इतर (2) 5.00 10 एच.पी
20 बोरणा मध्यम प्रकल्प नमरवट परळी 26, 59 ग्यानबा बाबाजी इांगळे 2.00 5 एच.पी.
21 बोरणा मध्यम प्रकल्प नमरवट परळी 154 रामभाऊ नभ मराव पवार 2.00  5एच.पी.
22 बोरणा मध्यम प्रकल्प नमरवट परळी 1,71,174 नारायण तळुशीराम व इतर (1) 1.00 3 एच.पी.
23 बोरणा मध्यम प्रकल्प नमरवट परळी 53 रांगनाथ दौलतराव बोडखे 2.00 5 एच.पी.
24 बोरणा मध्यम प्रकल्प नमरवट परळी 54 श्रीपती ग्यानबा भदाडे 2.00 5 एच.पी.
25 बोरणा मध्यम प्रकल्प नमरवट परळी 44,55 अनांता तकुाराम भदाडे 2.00 5 एच.पी.
26 बोरणा मध्यम प्रकल्प नमरवट परळी 91 बाब ूकोंडीबा लाांडगे 1.00 5 एच.पी.
27 बोरणा मध्यम प्रकल्प नमरवट परळी 126 गोनवद नामदेव भदाडे 1.00 5 एच.पी.
28 बोरणा मध्यम प्रकल्प नमरवट परळी 39 रावसाहेब बाबरूाव भदाडे 1.00 5 एच.पी.
29 बोरणा मध्यम प्रकल्प सारडगाव परळी 428 श्रीराम शांकर ताांदळे 0.34 5 एच.पी.

मध्यम प्रकल्पावरील सरळ उपसा धारकाची यादी
प्रकल्पाचे नाांव :- बोरणा मध्यम प्रकल्प    ता.परळी  जि. बीड.
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मध्यम प्रकल्पावरील सरळ उपसा धारकाची यादी
प्रकल्पाचे नाांव :- बोरणा मध्यम प्रकल्प    ता.परळी  जि. बीड.

30 बोरणा मध्यम प्रकल्प नमरवट परळी 125 कारभारी महाद ूइांगळे 0.80 5 एच.पी.
31 बोरणा मध्यम प्रकल्प नमरवट परळी 115,  122 रांगनाथ नच माजी व इतर (3) 1.20 7.5एच.पी.
32 बोरणा मध्यम प्रकल्प नमरवट परळी 89 सोपान दगडूबा इांगळे 0.60 5 एच.पी.
33 बोरणा मध्यम प्रकल्प नमरवट परळी 37 बाळासाहेब बाबरूाव भदाडे 1.20 7.5 एच.पी.
34 बोरणा मध्यम प्रकल्प नमरवट परळी 63 नव श्वनाथ,नपलाजी गणपती 0.40 5 एच.पी.
35 बोरणा मध्यम प्रकल्प नमरवट परळी 39 रामभाऊ भाउराव इांगळे 0.80 5 एच.पी.
36 बोरणा मध्यम प्रकल्प नमरवट परळी 58, 66 वैजनाथननवतृी व  (1) 0.80 5 एच.पी.
37 बोरणा मध्यम प्रकल्प नमरवट परळी 30, 31, 33 ज्ञानोबा मारुती, हनमुान ज्ञानोबा 0.80 5 एच.पी.
38 बोरणा मध्यम प्रकल्प नमरवट परळी 70 नभवाजी तकुाराम इांगळां व  (1) 0.60 3 एच.पी.
39 बोरणा मध्यम प्रकल्प नमरवट परळी 9 शांकर आप्पाराव व (1) 0.40 3 एच.पी.
40 बोरणा मध्यम प्रकल्प नमरवट परळी 228, 229 परूबा बाबरूाव बोंबले व (1) 0.60 7.5 एच.पी.
41 बोरणा मध्यम प्रकल्प नमरवट परळी 102, 106, 107, 122 अांबादास ग्यानबा व(1) 1.00 10 एच.पी.
42 बोरणा मध्यम प्रकल्प नमरवट परळी 135, 303 भाउसाहेब रांगनाथ व (1) 0.80 7.5एच.पी.

43
बोरणा मध्यम प्रकल्प नमरवट परळी

181, 184, 185, 186, 
187, 201 वामन नामदेव व (2) 1.20 10 एच.पी.

44 बोरणा मध्यम प्रकल्प सारडगाव परळी 467 प्रभु भानदुास आघाव 0.60 5 एच.पी.
45 बोरणा मध्यम प्रकल्प सारडगाव परळी 471 भानदुास एकनाथ मुांडे 0.20 5 एच.पी.
46 बोरणा मध्यम प्रकल्प सारडगाव परळी 141 जगन्नाथ नसताराम गटेु 0.60 5 एच.पी.
47 बोरणा मध्यम प्रकल्प सारडगाव परळी 128 बाब ूगनुाजी गटेु 0.60 5 एच.पी.
48 बोरणा मध्यम प्रकल्प सारडगाव परळी 203 हनर भाऊ तकुाराम गटेु 0.40 5 एच.पी.
49 बोरणा मध्यम प्रकल्प सारडगाव परळी 149 यांशवत मारोती 0.60 10 एच.पी.
50 बोरणा मध्यम प्रकल्प सारडगाव परळी 99 आप्पाराव सटवाजी गटेु 0.60 5 एच.पी.
51 बोरणा मध्यम प्रकल्प नांदणज परळी 164 नवठ्ठल तकुाराम गटेु्ट 0.40 3 एच.पी.
52 बोरणा मध्यम प्रकल्प नांदणज परळी 204, 206, 210 श्रीपती आबाजी गटेु्ट 0.40 3 एच.पी.
53 बोरणा मध्यम प्रकल्प नांदणज परळी 190 बलभीम भागजुी गटेु्ट 0.60 10 एच.पी.
54 बोरणा मध्यम प्रकल्प नांदणज परळी 179 नवठ्ठल शेषराव गटेु्ट 0.40 5 एच.पी.
55 बोरणा मध्यम प्रकल्प नांदणज परळी 45/5 लक्ष्मण शांकर गटेु्ट 0.20 5 एच.पी.
56 बोरणा मध्यम प्रकल्प नांदणज परळी 140 आश्रुबा अांबाजी गटेु्ट 0.60 5 एच.पी.
57 बोरणा मध्यम प्रकल्प नांदणज परळी 190 बांकट भागजुी गटेु्ट 0.40 10 एच.पी.
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मध्यम प्रकल्पावरील सरळ उपसा धारकाची यादी
प्रकल्पाचे नाांव :- बोरणा मध्यम प्रकल्प    ता.परळी  जि. बीड.

58 बोरणा मध्यम प्रकल्प नांदणज परळी 43/88 मधकुर धोंडीबा 0.40 3 एच.पी.
59 बोरणा मध्यम प्रकल्प नांदणज परळी 45/5 धोंडीबा कोंडीबा 0.20 3 एच.पी.
60 बोरणा मध्यम प्रकल्प नांदणज परळी 3, 4 नवठ्ठल  राघ ुगटेु्ट 0.40 10 एच.पी.
61 बोरणा मध्यम प्रकल्प नांदणज परळी 152 हनरबा आबाजी गटेु्ट 0.40 10 एच.पी.
62 बोरणा मध्यम प्रकल्प नमरवट परळी 126 मरुलीधर अजुधन 0.40 3 एच.पी.
63 बोरणा मध्यम प्रकल्प नांदणज परळी 193 सोपान रानबा गटेु्ट 0.40 3 एच.पी.
64 बोरणा मध्यम प्रकल्प नांदणज परळी 15 दगडू गोदवद गटेु्ट 0.40 3 एच.पी.
65 बोरणा मध्यम प्रकल्प नांदणज परळी 104 मरुलीधर अजुधन 0.50 5 एच.पी.
66 बोरणा मध्यम प्रकल्प नांदणज परळी 43 पाटलोबा नवठ्ठल गटेु्ट 0.60 5 एच.पी.
67 बोरणा मध्यम प्रकल्प नांदणज परळी 156 ननवतृ्ती तळुशीराम 0.60 5 एच.पी.
68 बोरणा मध्यम प्रकल्प नांदणज परळी 205 प्रल्हाद ग्यानबा गटेु्ट 0.26 5 एच.पी.
69 बोरणा मध्यम प्रकल्प नांदणज परळी 207 शेषराव कुां डनलक गटेु्ट 0.60 5 एच.पी.
70 बोरणा मध्यम प्रकल्प नांदणज परळी 62 दगडाबाई ननवतृ्ती 0.60 5 एच.पी.
71 बोरणा मध्यम प्रकल्प नांदणज परळी 199/3 काशीनाथ नसताराम गटेु्ट व (1) 0.38 3 एच.पी.
72 बोरणा मध्यम प्रकल्प नांदणज परळी 43 सदाशीव तात्या गटेु्ट 0.50 3 एच.पी.
73 बोरणा मध्यम प्रकल्प नांदणज परळी 192 वैजा बळी गटेु्ट 0.60 5 एच.पी.
74 बोरणा मध्यम प्रकल्प नांदणज परळी 45/1 तात्या  शीवराम गटेु्ट 0.60 3 एच.पी.
75 बोरणा मध्यम प्रकल्प नांदणज परळी 62 माणीक  नवठोबा गटेु्ट 0.60 3 एच.पी.
76 बोरणा मध्यम प्रकल्प नांदणज परळी 17 ,/1 राजाराम नामदेव गटेु्ट 0.40 5 एच.पी.
77 बोरणा मध्यम प्रकल्प नांदणज परळी 15 वैजनाथ नारायण गटेु्ट 0.60 5 एच.पी.
78 बोरणा मध्यम प्रकल्प नांदणज परळी 107/1 केशव वामन गटेु्ट 0.20 3 एच.पी.
79 बोरणा मध्यम प्रकल्प नांदणज परळी 90 नाथराव नसताराम 0.60 5 एच.पी.
80 बोरणा मध्यम प्रकल्प नांदणज परळी 42/1 दत्त ू गोदवद गटेु्ट 0.60 3 एच.पी.
81 बोरणा मध्यम प्रकल्प नांदणज परळी 76 माणीक  नपराजी गटेु्ट 0.60 5 एच.पी.
82 बोरणा मध्यम प्रकल्प नांदणज परळी 45/4 ज्ञानोबा मकुींदा गटेु्ट 0.20 3 एच.पी.
83 बोरणा मध्यम प्रकल्प नांदणज परळी 45/4 सोपान मकुींदा गटेु्ट 0.20 3 एच.पी.
84 बोरणा मध्यम प्रकल्प नांदणज परळी 185 होनाजी पाटलोबा 0.60 5 एच.पी.
85 बोरणा मध्यम प्रकल्प नांदणज परळी 107/3 पाटलोबा  श्रीपती गटेु्ट 0.20 3 एच.पी.
86 बोरणा मध्यम प्रकल्प नांदणज परळी 199 उध्दव  राणबा गटेु्ट  व (3) 0.60 5 एच.पी.
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अ.क्र. प्रकल्पाचे नाांव गावाचे नाांव तालकुा स.न./ग.न. बागयतदाराचे नाांव मांजरु क्षेत्र मांजरु पाणी वापर मांजरु अश्वशक्ती
1 2 3 4 5 6 7 8 9

मध्यम प्रकल्पावरील सरळ उपसा धारकाची यादी
प्रकल्पाचे नाांव :- बोरणा मध्यम प्रकल्प    ता.परळी  जि. बीड.

87 बोरणा मध्यम प्रकल्प नांदणज परळी 139 मारुती माणीक गटेु्ट 0.60 5 एच.पी.
88 बोरणा मध्यम प्रकल्प नांदणज परळी 190 दीनानाथ भागजुी गटेु्ट 0.40 5 एच.पी.
89 बोरणा मध्यम प्रकल्प नांदणज परळी 18, /4 रांगनाथ शामराव गटेु्ट 0.20 5 एच.पी.
90 बोरणा मध्यम प्रकल्प नमरवट परळी 68 शांकर दशरथ इांगळे 0.60 5 एच.पी.
91 बोरणा मध्यम प्रकल्प नमरवट परळी 210 बांकट माधव इांगळे 0.60 5 एच.पी.
92 बोरणा मध्यम प्रकल्प नमरवट परळी 152, 147 अनांत भागजुी इांगळे 0.60 5 एच.पी.
93 बोरणा मध्यम प्रकल्प नमरवट परळी 28, 69 माणीक महाद ूइांगळे 0.60 5 एच.पी.
94 बोरणा मध्यम प्रकल्प नमरवट परळी 90, 92 बाबरूाव नारायण लाांडगे 0.60 5 एच.पी.
95 बोरणा मध्यम प्रकल्प नमरवट परळी 11 शे. अजमेर छोटुमीया ाँ 0.60 5 एच.पी.
96 बोरणा मध्यम प्रकल्प सारडगाव परळी 441, 447 यशवांत जोतीबा मुांडे 0.60 5 एच.पी.
97 बोरणा मध्यम प्रकल्प माांडवा परळी 142 शीवदास नवठ्ठल नागरगोजे व (1) 0.60 5 एच.पी.
98 बोरणा मध्यम प्रकल्प नांदणज परळी 105 पाांडूरांग गणपती  गटेु्ट 0.40 3 एच.पी.
99 बोरणा मध्यम प्रकल्प सारडगाव परळी 443 ग्यानबा जयवांता मुांडे 0.40 3 एच.पी.
100 बोरणा मध्यम प्रकल्प नांदणज परळी 76 पारुबाई दत्त ुगटेु्ट 0.60 3 एच.पी.
101 बोरणा मध्यम प्रकल्प नांदणज परळी 17 नवठ्ठल नामदेव गटेु्ट 0.40 3 एच.पी.
102 बोरणा मध्यम प्रकल्प नांदणज परळी 201 अजुधन सांभाजी गटेु्ट 0.40 3 एच.पी.
103 बोरणा मध्यम प्रकल्प नांदणज परळी 142 /3 एकनाथ सांतोबा 0.40 3 एच.पी.
104 बोरणा मध्यम प्रकल्प नांदणज परळी 46, 47 दत्त ुपाटलोबा गटेु्ट 0.40 3 एच.पी.
105 बोरणा मध्यम प्रकल्प नांदणज परळी 150 जगन्नाथ मानाजी 0.60 3 एच.पी.
106 बोरणा मध्यम प्रकल्प नांदणज परळी 138 नामदेव महाद ुगटेु्ट 0.60 3 एच.पी.
107 बोरणा मध्यम प्रकल्प सारडगाव परळी 46 वनमाला सतीश मुांडे 0.76 3 एच.पी.
108 बोरणा मध्यम प्रकल्प नांदणज परळी 154 मधकुर  धोडींबा गटेु्ट 0.20 3 एच.पी.
109 बोरणा मध्यम प्रकल्प नांदणज परळी 207 अांतराम अांबादास गटेु्ट 0.60 3 एच.पी.
110 बोरणा मध्यम प्रकल्प सारडगाव परळी 447 ननवतृ्ती जोतीबा 0.40 3 एच.पी.
111 बोरणा मध्यम प्रकल्प नमरवट परळी 49 अन्साबाई  तात्याराव सावांत 0.60 3 एच.पी.
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अ.क्र. प्रकल्पाचे नाांव गावाचे नाांव तालकुा स.न./ग.न. बागयतदाराचे नाांव मांजरु क्षेत्र मांजरु पाणी वापर मांजरु अश्वशक्ती
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

सरस्वती मध्यम प्रकल्प मोहखेड माजलगाांव 1,2,8,11,209,213,2
18,438

धैयधशील सुांदरराव सोळांके प्रकाश सुांदरराव सोळांके
25.00 15 एच.पी.

2 सरस्वती मध्यम प्रकल्प मोहखेड माजलगाांव 132 अत्तम भाउसाहेब सोळेके 3.00 10 एच.पी

3

सरस्वती मध्यम प्रकल्प मोहखेड माजलगाांव  139, 161, 162, 
163, 166, 171, 

179  

नारायण भाउसाहेब सोळेके व इतर (4)

10.00 10 एच.पी
4 सरस्वती मध्यम प्रकल्प मोहखेड माजलगाांव 186, 188 सभुाष वैजनाथ सोळांके व इतर (3) 12.00 10 एच.पी
5 सरस्वती मध्यम प्रकल्प दहगणी  ब.ु माजलगाांव 95, 96 रावण कोंडीबा ननरडे व इतर (5) 4.00 10 एच.पी
6 सरस्वती मध्यम प्रकल्प दहगणी  ब.ु माजलगाांव 60 वैजनाथ रामभाउ सोळांके 2.00 5 एच.पी.
7 सरस्वती मध्यम प्रकल्प दहगणी  ब.ु माजलगाांव 56, 57, 58, 59, गांगाधर आनांदराव सोळांके व(1) 2.00 10 एच.पी.
8 सरस्वती मध्यम प्रकल्प मोहखेड माजलगाांव 25 मानणक नानाभाउ सोळांके 1.20 5 एच.पी
9 सरस्वती मध्यम प्रकल्प दहगणी  ब.ु माजलगाांव 54 अशोक नदगांबर सोळांके व इतर (2) 2.00 5 एच.पी.
10 सरस्वती मध्यम प्रकल्प मोहखेड माजलगाांव 130, चांद्रहांस नागोराव सोळांके 0.60 3 एच.पी
11 सरस्वती मध्यम प्रकल्प मोहखेड माजलगाांव 135 चांद्रहांस नागोराव सोळांके 3.00 5 एच.पी.
12 सरस्वती मध्यम प्रकल्प कचारवाडी माजलगाांव 47/168 नसद्राम सभुाना ननरडे व इतर (6) 1.60 5 एच.पी.
13 सरस्वती मध्यम प्रकल्प दहगणी  ख ु. धारुर 205 मांचक व ओमप्रकाश नप भाऊसाहेब सोळांके 1.20 3 एच.पी.
14 सरस्वती मध्यम प्रकल्प दहगणी  ब.ु धारुर 136 नादेव तात्याबा शेंडगे 1.00 3 एच.पी.

15

सरस्वती मध्यम प्रकल्प दहगणी  ख ु. धारुर
194

भारत नहमांत नवनायक नप. परुुषोत्तम नप. नवठल 
सोळांके 2.00 5 एच.पी.

16 सरस्वती मध्यम प्रकल्प दहगणी  ब.ु धारुर 115 मुांजाजी नागोराव नवइस नकसन माने 1.20 3 एच.पी.
17 सरस्वती मध्यम प्रकल्प दहगणी  ब.ु धारुर 136 बाब ूतकुाराम गवळी 0.60 3 एच.पी.
18 सरस्वती मध्यम प्रकल्प मोहखेड धारुर 131 मानणक कानभाउ सोळांके 1.20 5 एच.पी.
19 सरस्वती मध्यम प्रकल्प कारेवाडी धारुर 36,38 अांकुश भास्कर, भास्कर सजेराव 0.60 5 एच.पी.
20 सरस्वती मध्यम प्रकल्प दहगणी  धारुर 10 जगन्नाथ शेषराव,  अमोद शेषराव 0.80 5 एच.पी.
21 सरस्वती मध्यम प्रकल्प दहगणी(ख)ु धारूर 184 सरेुश श्रीधरराव सोळांके 2.00 5 एच.पी.

मध्यम प्रकल्पावरील सरळ उपसा धारकाची यादी
प्रकल्पाचे नाांव :- सरस्वती मध्यम प्रकल्प    ता.धारुर  जि. बीड.
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अ.क्र. प्रकल्पाचे नाांव गावाचे नाांव तालकुा स.न./ग.न. बागयतदाराचे नाांव मांजरु क्षेत्र मांजरु पाणी वापर मांजरु अश्वशक्ती
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 बोधेगाांव मध्यम प्रकल्प बोधेगाांव परळी 159
सांतरामनसद्राम व दादारावनसद्राम 
अपाकनसद्राम देवराव रुपनर 2.00 5 एच.पी.

2 बोधेगाांव मध्यम प्रकल्प बोधेगाांव परळी 265, 266 रुस्तमू पाडूांरग श्रीरामनप. माणीकराव गडदे 1.80 3 एच.पी.

3 बोधेगाांव मध्यम प्रकल्प बोधेगाांव परळी
171, 176, 

179
लक्ष्मण रानबा व इतर (4) 1.17 3 एच.पी.

4 बोधेगाांव मध्यम प्रकल्प बोधेगाांव परळी 255 सौ. सभुद्राबाई रांगनाथ नशदें 2.00 5 एच.पी.
5 बोधेगाांव मध्यम प्रकल्प बोधेगाांव परळी 256 शेषराव मारोती गडदे 1.20 3 एच.पी.
6 बोधेगाांव मध्यम प्रकल्प बोधेगाांव परळी 107 अश्वीनी रुस्तमू मुांडे 1.00 3 एच.पी.
7 बोधेगाांव मध्यम प्रकल्प बोधेगाांव परळी 99,100 धारबा पाटीलबा मुांडे 1.00 3 एच.पी.
8 बोधेगाांव मध्यम प्रकल्प सोन नह वरा परळी 102, 108 हनमुत नन वतृी मुांडे 0.60 3 एच.पी.
9 बोधेगाांव मध्यम प्रकल्प बोधेगाांव परळी 115 भास्कर कुडांलीक व इतर (2) 2.00 5 एच.पी.
10 बोधेगाांव मध्यम प्रकल्प बोधेगाांव परळी 48,49 केशव नवक्रम मुांडे 1.80 5 एच.पी.
11 बोधेगाांव मध्यम प्रकल्प बोधेगाांव परळी 93,97 सोपान नामदेव व (1) 0.50 5 एच.पी.
12 बोधेगाांव मध्यम प्रकल्प बोधेगाांव परळी 120,98,66 श्रीहरी नव ठल, सांतोष श्रीहरी 1.60 5 एच.पी.
13 बोधेगाांव मध्यम प्रकल्प बोधेगाांव परळी 97,98 बाळासाहेब नव ठल व इतर (2) 2.00 5 एच.पी.
14 बोधेगाांव मध्यम प्रकल्प बोधेगाांव परळी 157 बाब ूगणपती गडदे 1.00 5 एच.पी.
15 बोधेगाांव मध्यम प्रकल्प बोधेगाांव परळी 125 सांतराम सखाराम 1.00 5 एच.पी.
16 बोधेगाांव मध्यम प्रकल्प बोधेगाांव परळी 46,50 भगवान श्रीराम गणपती श्रीराम 0.80 5 एच.पी.

17 बोधेगाांव मध्यम प्रकल्प बोधेगाांव परळी 20
शरद अांबादास उर्ध  नशवाजी झबुांर अपाक 
दैवशाला झबुांर 0.40 5 एच.पी.

18 बोधेगाांव मध्यम प्रकल्प बोधेगाांव परळी 262, 263 आश्रुबा नक शन व इतर (3) 1.00 5 एच.पी.
19 बोधेगाांव मध्यम प्रकल्प बोधेगाांव परळी 270 परमेश्वर गणपती वाघमारे 1.00 5 एच.पी.
20 बोधेगाांव मध्यम प्रकल्प बोधेगाांव परळी 279 सयुधभान रामराव व (1) 1.00 5 एच.पी.
21 बोधेगाांव मध्यम प्रकल्प बोधेगाांव परळी 276 एकनाथ गोरख वइतर (2) 0.80 5 एच.पी.
22 बोधेगाांव मध्यम प्रकल्प बोधेगाांव परळी 270 हरीचांद्र व्यांकटी रुपनर 0.80 5 एच.पी.
23 बोधेगाांव मध्यम प्रकल्प बोधेगाांव परळी 111 पाडूरांग देवराव रुपनर 1.00 5 एच.पी.
24 बोधेगाांव मध्यम प्रकल्प बोधेगाांव परळी 50 इांदमूामा नव ठल 0.50 5 एच.पी.

मध्यम प्रकल्पावरील सरळ उपसा परवानाधारकाची यादी
प्रकल्पाचे नाांव :- बोधेगाांव मध्यम प्रकल्प    ता.परळी  जि. बीड.
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अ.क्र. प्रकल्पाचे नाांव गावाचे नाांव तालकुा स.न./ग.न. बागयतदाराचे नाांव मांजरु क्षेत्र मांजरु पाणी वापर मांजरु अश्वशक्ती
1 2 3 4 5 6 7 8 9

मध्यम प्रकल्पावरील सरळ उपसा परवानाधारकाची यादी
प्रकल्पाचे नाांव :- बोधेगाांव मध्यम प्रकल्प    ता.परळी  जि. बीड.

25 बोधेगाांव मध्यम प्रकल्प बोधेगाांव परळी 58 हैसाबाई जीजाराम 0.70 5 एच.पी.
26 बोधेगाांव मध्यम प्रकल्प बोधेगाांव परळी 24 अांजन श्रीपती गडदे 0.50 5 एच.पी.
27 बोधेगाांव मध्यम प्रकल्प बोधेगाांव परळी 140,74 जीजाराम रामभाऊ 1.00 5 एच.पी.
28 बोधेगाांव मध्यम प्रकल्प बोधेगाांव परळी 47 आशाबाई तकुाराम 0.90 5 एच.पी.
29 बोधेगाांव मध्यम प्रकल्प बोधेगाांव परळी 50 राजबुाई महादेव गडदे 0.80 5 एच.पी.
30 बोधेगाांव मध्यम प्रकल्प बोधेगाांव परळी 121 वदीमाला मरुलीधर 0.50 5 एच.पी.
31 बोधेगाांव मध्यम प्रकल्प बोधेगाांव परळी 63 कौसाबाई गणुाजी गडदे 0.50 5 एच.पी.
32 बोधेगाांव मध्यम प्रकल्प बोधेगाांव परळी 60 मोतीराम उमाजी गडदे 0.50 5 एच.पी.
33 बोधेगाांव मध्यम प्रकल्प बोधेगाांव परळी 77 वैजयांता यशवांत गडदे 0.70 5 एच.पी.
34 बोधेगाांव मध्यम प्रकल्प बोधेगाांव परळी 314 अांकुश श्रीहरी मडेु 0.50 5 एच.पी.
35 बोधेगाांव मध्यम प्रकल्प बोधेगाांव परळी 314 रावण श्रीहरी मडेु 0.50 5 एच.पी.
36 बोधेगाांव मध्यम प्रकल्प बोधेगाांव परळी 330 देशीम श्रीहरी मुांडे 0.50 5 एच.पी.
37 बोधेगाांव मध्यम प्रकल्प बोधेगाांव परळी 264 व्यांकट मारोती 0.50 5 एच.पी.
38 बोधेगाांव मध्यम प्रकल्प बोधेगाांव परळी 269 रमेश लक्ष्मण 0.50 5 एच.पी.
39 बोधेगाांव मध्यम प्रकल्प बोधेगाांव परळी 253 रावण यादवराव 0.50 5 एच.पी.
40 बोधेगाांव मध्यम प्रकल्प बोधेगाांव परळी 99 अच्यतु देशीम 0.35 5 एच.पी.
41 बोधेगाांव मध्यम प्रकल्प बोधेगाांव परळी 7 अशोक सखुदेव गडदे 0.50 5 एच.पी.
42 बोधेगाांव मध्यम प्रकल्प बोधेगाांव परळी 55 कडाजी गनुाजी 0.50 5 एच.पी.
43 बोधेगाांव मध्यम प्रकल्प बोधेगाांव परळी 134 बाबरुाव पाटीलबा व इतर(2) 1.00 5 एच.पी.
44 बोधेगाांव मध्यम प्रकल्प बोधेगाांव परळी 162 धनराज बाबासाहेब व इतर (2) 0.20 5 एच.पी.
45 बोधेगाांव मध्यम प्रकल्प बोधेगाांव परळी 51 अकुां श बाबरुाव (1) 1.00 5 एच.पी.
46 बोधेगाांव मध्यम प्रकल्प बोधेगाांव परळी 118 सखबुाईनवष्ण ू 0.50 5 एच.पी.
47 बोधेगाांव मध्यम प्रकल्प बोधेगाांव परळी 85 कोंडीबा गणपती 0.50 5 एच.पी.
48 बोधेगाांव मध्यम प्रकल्प बोधेगाांव परळी 42 भाऊसाहेब दादाराव 0.50 5 एच.पी.
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अ.क्र. प्रकल्पाचे नाांव गावाचे नाांव तालकुा स.न./ग.न. बागयतदाराचे नाांव मांजरु क्षेत्र मांजरु पाणी वापर मांजरु अश्वशक्ती
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 वाघेबाभुळगाांव मध्यम प्रकल्प चाकरवाडी बीड 9,30,933 सोपान देवाजी डोईर्ोडे 1.00 3 एच.पी.
2 वाघेबाभुळगाांव मध्यम प्रकल्प चाकरवाडी बीड 9,30,933 सत्यवान काशीनाथ 1.00 3 एच.पी.
3 वाघेबाभुळगाांव मध्यम प्रकल्प चाकरवाडी बीड 875 नशवराम नन वतृी डोईर्ोडे 1.80 3 एच.पी.
4 वाघेबाभुळगाांव मध्यम प्रकल्प वाघेबाभुळगाांव केज 470अ नबभीषण भालचांद्र हावळे 0.80 3 एच.पी.
5 वाघेबाभुळगाांव मध्यम प्रकल्प वाघेबाभुळगाांव केज 897 दगडू साध ूघोडके 0.40 3 एच.पी.
6 वाघेबाभुळगाांव मध्यम प्रकल्प वाघेबाभुळगाांव केज 962 साहेबराव दगडू हजारे 0.60 3 एच.पी.
7 वाघेबाभुळगाांव मध्यम प्रकल्प वाघेबाभुळगाांव केज 962 भगवान दगडू हजारे 0.60 3 एच.पी.
8 वाघेबाभुळगाांव मध्यम प्रकल्प वाघेबाभुळगाांव केज 962 मालनबाई भगवान 0.60 3 एच.पी.
9 वाघेबाभुळगाांव मध्यम प्रकल्प वाघेबाभुळगाांव केज 916 अजधन रामभाऊ अणवणे 0.60 3 एच.पी.
10 वाघेबाभुळगाांव मध्यम प्रकल्प डोईर्ोडवाडी केज 871 आ ननवतृी देवाजी डोईर्ोडे 0.20 3 एच.पी.
11 वाघेबाभुळगाांव मध्यम प्रकल्प चाकरवाडी बीड 884 शांकर रांगनाथ कवडे 0.80 3 एच.पी.
12 वाघेबाभुळगाांव मध्यम प्रकल्प चाकरवाडी बीड 917 नवनायक रांगनाथ अनवणे 0.60 3 एच.पी.
13 वाघेबाभुळगाांव मध्यम प्रकल्प डोईर्ोडवाडी केज 930/933 बाबासाहेब हरीभाऊ 0.60 3 एच.पी.
14 वाघेबाभुळगाांव मध्यम प्रकल्प चाकरवाडी बीड 884 आ1 वैजनाथ बाजीराव कवडे 1.00 3 एच.पी.

15 वाघेबाभुळगाांव मध्यम प्रकल्प

यकां बघाट

केज

931

शांशीकाांत, चांद्रकाांत, सयुधकाांत, 
सशुीलव नारायण नप. नशवाजी 
अपाक. गजुराबाई नशवाजी 
डोईर्ोडे 2.00 3 एच.पी.

16 वाघेबाभुळगाांव मध्यम प्रकल्प चाकरवाडी बीड 897 नवनाथ दगडू सरुवसे 0.20 3 एच.पी.
17 वाघेबाभुळगाांव मध्यम प्रकल्प चाकरवाडी बीड 916 नरहारी भैरव आणवणे 0.40 3 एच.पी.
18 वाघेबाभुळगाांव मध्यम प्रकल्प वाघेबाभुळगाांव केज 24 मारोती दशरथ मेथे व इतर (1) 1.00 3 एच.पी.
19 वाघेबाभुळगाांव मध्यम प्रकल्प चाकरवाडी बीड 9,16,938 लक्ष्मण नव श्वनाथ अनवणे 0.60 3 एच.पी.
20 वाघेबाभुळगाांव मध्यम प्रकल्प चाकरवाडी बीड 904 नानासाहेब रावसाहेब काकडे 0.60 3 एच.पी.
21 वाघेबाभुळगाांव मध्यम प्रकल्प चाकरवाडी बीड 916 पाांडू कोंडीबा आणवणे 0.60 3 एच.पी.
22 वाघेबाभुळगाांव मध्यम प्रकल्प चाकरवाडी बीड 9,09,910 यशोदा मसा जाधव 0.60 3 एच.पी.
23 वाघेबाभुळगाांव मध्यम प्रकल्प वाघेबाभुळगाांव केज 18अ भगवान नवठल गायकवाड 0.40 3 एच.पी.
24 वाघेबाभुळगाांव मध्यम प्रकल्प चाकरवाडी बीड 897 रांगनाथ गांगाराम घोडवे 0.40 3 एच.पी.
25 वाघेबाभुळगाांव मध्यम प्रकल्प चाकरवाडी बीड 923 आण्णा रामकृष्ण पवार 0.40 3 एच.पी.

मध्यम प्रकल्पावरील सरळ उपसा धारकाची यादी
प्रकल्पाचे नाांव :- वाघेबाभ ळगाांव मध्यम प्रकल्प    ता.केि  जि. बीड.
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अ.क्र. प्रकल्पाचे नाांव गावाचे नाांव तालकुा स.न./ग.न. बागयतदाराचे नाांव मांजरु क्षेत्र मांजरु पाणी वापर मांजरु अश्वशक्ती
1 2 3 4 5 6 7 8 9

मध्यम प्रकल्पावरील सरळ उपसा धारकाची यादी
प्रकल्पाचे नाांव :- वाघेबाभ ळगाांव मध्यम प्रकल्प    ता.केि  जि. बीड.

26 वाघेबाभुळगाांव मध्यम प्रकल्प चाकरवाडी बीड 897 बाबासाहेब रांगनाथ 0.40 3 एच.पी.
27 वाघेबाभुळगाांव मध्यम प्रकल्प चाकरवाडी बीड 935 सांतोष लक्ष्मण, समुन लक्ष्मण 1.80 5 एच.पी.
28 वाघेबाभुळगाांव मध्यम प्रकल्प वाघेबाभुळगाांव केज 62 सरस्वती रामहरी गायकवाड 0.80 5 एच.पी.

29 वाघेबाभुळगाांव मध्यम प्रकल्प वाघेबाभुळगाांव केज 18अ
अशोक कुमार रामहरी  व रामहरी 
नवठलराव गायकवाड 0.80व 0.25 3 एच.पी.
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