बबारर्शी रबासस्तभबाव धबानन्य दक
द बानदबारबाचची न्यबादद
अ.क.

दक
द बान क.

रबासस्तदक
द बान दबारकबाचचे नबाव

1

बबारर्शी-1

शश्री. ववव्ही. ववव्ही. दससंगगे

2

बबारर्शी-2

बबारर्शी ममनम नि. ससोसबा. बबारर्शी / बबारर्शी कररितबा

बबारर्शी

3

बबारर्शी-3

ससौ.कसतरिस बबाई रिबाम जमदबाडगे

बबारर्शी

4

बबारर्शी-4

बबारर्शी अबर्बनि कसो. ऑप. ससोसबा. बबारर्शी

बबारर्शी

5

बबारर्शी-5

बबारर्शी अबर्बनि ससोसबा. बबारर्शी /बबारर्शी कररितबा

बबारर्शी

6

बबारर्शी-6

पप्रिमदरर्बनिश्री महवलबा मसं. बबारर्शी / बबारर्शी कररितबा

बबारर्शी

7

बबारर्शी-7

बबारर्शी नि. पबा. प्रिबा. शरक्षक ससो. बबारर्शी

बबारर्शी

8

बबारर्शी-8

एस ववव्ही कसबगे अलव्हीपसरि / बबारर्शी कररितबा

बबारर्शी

9

बबारर्शी-9

बबारर्शी ममनम नि. ससोसबा. बबारर्शी / बबारर्शी कररितबा

बबारर्शी

10

बबारर्शी-10

भगवसंत सवकबारिव्ही पमरिवठबा मसंडळश्री

बबारर्शी

11

बबारर्शी-11

अ. कक. चववबाण बबारर्शी / बबारर्शी कररितबा

बबारर्शी

12

बबारर्शी-12

ववव्ही. ववव्ही. दससंगगे बबारर्शी / बबारर्शी कररितबा

बबारर्शी

13

बबारर्शी-13

बबारर्शी मधमवतर्शी सव. गबा. भबासं.1 बबारर्शी

बबारर्शी

14

बबारर्शी-14

बबारर्शी मधमवतर्शी सव. गबा. भबासं.2 बबारर्शी

बबारर्शी

15

बबारर्शी-15

बबारर्शी ममनम नि. ससोसबा. बबारर्शी / बबारर्शी कररितबा

बबारर्शी

16

बबारर्शी-16

रिबाणबा औ.सव.ससंससबा बबारर्शी /बबारर्शी कररितबा

बबारर्शी

17

बबारर्शी-17

लसोकमबानम शमल ससोसबामटव्ही

बबारर्शी

18

बबारर्शी-18

ववव्ही. ववव्ही. दससंगगे बबारर्शी / बबारर्शी कररितबा

बबारर्शी

19

बबारर्शी-19

शरवबाजश्री शरक्षण प्रिसबारिक मसंडळ 1 बबारर्शी

बबारर्शी

20

बबारर्शी-20

शरवबाजश्री शर. प्रि. मसं.3 बबारर्शी / बबारर्शी कररितबा

बबारर्शी

21

बबारर्शी-21

शरवबाजश्री शरक्षण प्रिसबारिक मसंडळ 3 बबारर्शी

बबारर्शी

22

बबारर्शी-22

बबारर्शी ममनम नि. ससोसबा. बबारर्शी / बबारर्शी कररितबा

बबारर्शी

23

बबारर्शी-23

बबारर्शी ममनम नि. ससोसबा. बबारर्शी / बबारर्शी कररितबा

बबारर्शी

24

बबारर्शी-24

शरवबाजश्री शर. प्रि. मसं.1 बबारर्शी / बबारर्शी कररितबा

बबारर्शी

25

बबारर्शी-25

एस. ववव्ही. कसबगे

26

बबारर्शी-26

पव.कबा.सगे.ससोसबामटव्ही आगळगबासंव

आगळगबासंव

27

बबारर्शी-27

पवठ्ठल सवकबारिव्ही दध
म ससोसबा. आगळगबासंव

आगळगबासंव

28

बबारर्शी-28

रिबाजशश्री महवलबा बचतगट आळजबापमरि

आळजबापमरि

29

बबारर्शी-29

एम.बश्री.पबाटव्हील मबालगेगबासंव /आसंबगेगबासंव कररितबा

30

बबारर्शी-30

उधदवरिबावजश्री पबाटव्हील दध
म . ससोसबा. इलर

इलर

31

बबारर्शी-31

पव.कबा.सगे.ससो. कबारिव्ही / इसंदबापसरि कररितबा

इसंदबापसरि

32

बबारर्शी-32

पव.कबा.सगे.ससोसबामटव्ही

33

बबारर्शी-33

पव.कबा.सगे.ससोसबामटव्ही उसंडगेगबासंव

उसंडगेगबासंव

34

बबारर्शी-34

पव.कबा.ससो.आगळगबासंव /उसंबरिगगे कररितबा

उसंबरिगगे

35

बबारर्शी-35

टव्ही. बश्री. पबासलगे

बबारर्शी

बबारर्शी

बबारर्शी

बबारर्शी

बबारर्शी

अलव्हीपसरि

उककडगबासंव

उपळगेदम
म बालबा

गबावबाचचे नबाव

अलव्हीपसरि

आसंबगेगबासंव

उककडगबासंव

उपळगेदम
म बालबा

36

बबारर्शी-36

रुकमश्रीणश्री महवलबा मसंडळ

उपळबाई (ठठों)

उपळबाई (ठठों)

37

बबारर्शी-37

म.म डश्री. पबाटव्हील कववगे

38

बबारर्शी-38

रसोभबातबाई ससोपल म.बचत. कळसंबवबाडश्री

कळसंबवबाडश्री

39

बबारर्शी-39

व.शभ.खटबाळ सबाकत /कळसंबवबाडश्री कररितबा

कळसंबवबाडश्री

40

बबारर्शी-40

रिबा. उ. मबाळश्री रगेलगबासंव / कबाटगेगबासंव कररितबा

कबाटगेगबासंव

41

बबारर्शी-41

एनि कगे सबातपमतगे जबामगबासंव /कबापरश्री कररितबा

कबापरश्री

42

बबारर्शी-42

पव.कबा.सगे.ससोसबामटव्ही कबारिव्ही / कबारिव्ही कररितबा

कबारिव्ही

43

बबारर्शी-43

पव.कबा.ससो. ससौंदरिगे / कबासबारिवबाडश्री कररितबा

कबासबारिवबाडश्री

44

बबारर्शी-44

शश्री मवबादगेव बबाबमरिबाव जगतबाप

45

बबारर्शी-45

आरि. टव्ही. घबामनतडक

46

बबारर्शी-46

ससं. पव. गसोडसगे अरिणगबासंव /कमसळसंब कररितबा

कमसळसंब

47

बबारर्शी-47

मजसरि सव. ससोसबामटव्ही कसोरिफळगे

कसोरिफळगे

48

बबारर्शी-48

पव.कबा.ससो.धबामणगबासंव /कसोरिगेगबासंव कररितबा

कसोरिगेगबासंव

49

बबारर्शी-49

पव.कबा.सगे.ससोसबामटव्ही

50

बबारर्शी-50

मजरिम सव.ससो.कसोरिफळगे /खडकलगबासंव कररि.

51

बबारर्शी-51

हवरिबाबबाई लकमण निलवडगे

52

बबारर्शी-52

जम जगदसंबबा महवलबा बचतगट खबामगबासंव

53

बबारर्शी-53

पव.कबा.सगे. ससोसबामटव्ही

54

बबारर्शी-54

पव.कबा.सगे.ससो. मबालवसंडश्री /गमळपसोळश्री कररितबा

गमळपसोळश्री

55

बबारर्शी-55

एस.एनि.गबामकवबाड पपसंपळगबासंव/गसोरिमबाळगे क.

गसोरिमबाळगे

56

बबारर्शी-56

पव.कबा.सगे. ससोसबामटव्ही

गसौडगबासंव

57

बबारर्शी-57

कगे. कगे. मसोरिगे घबाणगेगबासंव

58

बबारर्शी-58

पव.कबा.सगे. ससोसबामटव्ही

59

बबारर्शी-59

एस. एम. घसोळवगे

60

बबारर्शी-60

पव.कबा.सगे.ससोसबा.पपसंपळवबाडश्री /चबारिगे कररितबा

61

बबारर्शी-61

एम. पश्री. गसोरिगे

चचखडर

चचखडर

62

बबारर्शी-62

एम.ए.पठबाण जवबानिपसरि/चचसंचसोलव्ही-ढढेंबरिगे.क.

चचसंचसोलव्ही-ढढेंबरिगे

63

बबारर्शी-63

गणगेर ककषश्री गबाम.मसंडळ असंबबाबबाईचश्रीवबाडश्री

असंबबाबबाईचश्रीवबाडश्री

64

बबारर्शी-64

हव.ल. निलवड खडकसोणश्री / चमसंब कररितबा

चमसंब

65

बबारर्शी-65

जगदसंबबा मतसम वमव.ससोसबा. जवळगबासंव

जवळगबासंव

66

बबारर्शी-66

ससं.पव.गसोडसगे अरिणगबासंव /जबामगबासंव कररितबा

जबामगबासंव

67

बबारर्शी-67

एनि. कगे. सबातपत
स गे जबामगबासंव (पबा)

68

बबारर्शी-68

एम. ए. ससंकपबाळ

झरिगेगबासंव कररितबा

झरिगेगबासंव

69

बबारर्शी-69

ववव्ही. एम. जबाधव

तडवळगे

तडवळगे

70

बबारर्शी-70

स.अ.भबालगेरिबाव

तबाडससौंदणगे

तबाडससौंदणगे

71

बबारर्शी-71

ससं. पव. गसोडसगे अरिणगबासंव / तबावडश्री कररितबा

तबावडश्री

72

बबारर्शी-72

बबाळममबामबा महवलबा बचतगट तक
म र्बपपसंपरिव्ही

कववगे

कबासबारिव्ही

कबाळगेगबासंव

कबासंदलगबासंव

खडकसोणश्री

खबासंडवश्री

गसौडगबासंव

कबासबारिव्ही
कबाळगेगबासंव

कबासंदलगबासंव
खडकलगबासंव
खडकसोणश्री
खबामगबासंव
खबासंडवश्री

घबाणगेगबासंव
घबारिव्ही

घबारिव्ही

घसोळवगेवबाडश्री

घसोळवगेवबाडश्री
चबारिगे

जबामगबासंव (पबा)

तक
म र्बपपसंपरिव्ही

73

बबारर्शी-73

अमत
क बा महवलबा बचतगट दहवटणगे

दहवटणगे

74

बबारर्शी-74

पव.कबा.सगे.ससोसबामटव्ही दगेवगबासंव

दगेवगबासंव

75

बबारर्शी-75

पव.कबा.सगे.ससोसबामटव्ही

धबानिसोरिगे

धबानिसोरिगे

76

बबारर्शी-76

पव.कबा.सगे.ससोसबामटव्ही

धबामणगबासंव (आ)

77

बबारर्शी-77

पव.कबा.सबा.रिबाळगेरिबास / धबामणगबासंव कररितबा

78

बबारर्शी-78

एस.एनि.गबामकवबाड ंसंपपपळगबाव /धसोतगे कररितबा

धसोतगे

79

बबारर्शी-79

पव.कबा.सगे.ससोसबा. कबारिव्ही /निबारिव्ही कररितबा

निबारिव्ही

80

बबारर्शी-80

स. ज. पबाटव्हील ननिसंबळक

ननिसंबळक

81

बबारर्शी-81

ज. रिबा. कमरुसंद ममसंगरश्री (आरि) /निबासंदणश्री कररितबा

निबासंदणश्री

82

बबारर्शी-82

सश्री. आरि. गबामकवबाड

पबासरिव्ही

83

बबारर्शी-83

एस. डश्री. पबानिसगे

84

बबारर्शी-84

रसोभबातबाई ससोपल महव. बचतगट पबानिगबासंव

पबानिगबासंव

85

बबारर्शी-85

एस.एनि.गबामकवबाड पपसंपळगबासंव /पबासंगरिव्ही क.

पबासंगरिव्ही

86

बबारर्शी-86

एस.एनि.गबामकवबाड पपसंपळगबासंव /पबासंगरिव्ही क.

पबासंगरिव्ही

87

बबारर्शी-87

एस.एम.घसोळवगे घसोळवगेवबाडश्री /पबासंढरिव्ही कररितबा

पबासंढरिव्ही

88

बबारर्शी-88

मजमरि सव.ससो.कसोरिफळगे/पपसंपळगबासंव कररितबा

पपसंपळगबासंव

89

बबारर्शी-89

आरि.ए. वबाघ मळगेगबासंव / पपसंपळगबासंव कररितबा

पपसंपळगबासंव

90

बबारर्शी-90

पव.कबा.सगे.ससोसबा. पपसंपरिव्ही (पबा)

पपसंपरिव्ही (पबा)

91

बबारर्शी-91

पव.कबा.सगे.ससोसबामटव्ही

पपसंपळवबाडश्री

92

बबारर्शी-92

पव.कबा.ससो.आगळगबाव /बबाबळ
म गबासंव कररितबा

93

बबारर्शी-93

आरि.ए. वबाघ मळगेगबासंव

94

बबारर्शी-94

पव.कबा.ससो.आगळगबाव/बसोरिगबासंव कररितबा

बसोरिगबासंव

95

बबारर्शी-95

एनि.कगे.सबातपसतगे जबामगबासंवगे/ भबातसंबरिगे कररितबा

भबातसंबरिगे

96

बबारर्शी-96

पव.कबा.सगे.ससोसबा. रुई / भबालगबासंव कररितबा

भबालगबासंव

97

बबारर्शी-97

सश्री.एस.पठबाण वबासंगरिवबाडश्री/भसोईजगे कररितबा

भसोईजगे

98

बबारर्शी-98

भसोगबावतश्री सव. सबाखरि कबारिखबानिबा

ववैरिबाग

99

बबारर्शी-99

पव.कबा.सगे.ससोसबा.

100

बबारर्शी-100

आरि.ए.वबाघ मळगेगबासंव / मवबागबासंव कररितबा

मवबागबासंव

101

बबारर्शी-101

आरि.ए. वबाघ मळगेगबासंव

मळगेगबासंव

102

बबारर्शी-102

एम. ववव्ही. मसोटगे

मबानिगेगबासंव

मबानिगेगबासंव

103

बबारर्शी-103

एम.बश्री. पबाटव्हील मबालगेगबासंव

मबालगेगबासंव

104

बबारर्शी-104

पव.कबा.सगे.ससोसबा. मबालवसंडश्री

मबालवसंडश्री

105

बबारर्शी-105

म.म कगे. दरिबाडगे

शमझर्बनिपसरि

शमझर्बनिपरिस

106

बबारर्शी-106

ज. रिबा.कमरसंद

ममसंगरश्री (आरि)

107

बबारर्शी-107

टव्ही. एम. कक्षरिसबागरि

108

बबारर्शी-108

पव.कबा.सगे.ससोसबा. मबासंडगेगबासंव

मबासंडगेगबासंव

109

बबारर्शी-109

पश्री. बश्री. खरिबात मबावलव्ही

मबावलव्ही

पबासरिव्ही

पबानिगबासंव

धबामणगबासंव

पबानिगबासंव

पपसंपळवबाडश्री

/ बबावश्री कररितबा

ववैरिबाग

ममदबापसरि

ममसंगरश्री (वबा)

धबामणगबासंव (आ)

बबाबळ
म गबासंव
बबावश्री

ममदबापसरि

ममसंगरश्री (आरि)
ममसंगरश्री (वबा)

110

बबारर्शी-110

पव.कबा.सगे.ससोसबा. रिऊळगबासंव

रिऊळगबासंव

111

बबारर्शी-111

पव.कबा.सगे.ससोसबा. सड
म र्शी/ रिसतबापसरि कररितबा

रिसतबापसरि

112

बबारर्शी-112

पव.कबा.सगे.ससोसबा. रिबातसंजनि

रिबातसंजनि

113

बबारर्शी-113

पव.कबा.सगे.ससोसबा. रिबाळगेरिबास

रिबाळगेरिबास

114

बबारर्शी-114

ए.ए. शरसंदगे

भबासंडगेगबासंव

115

बबारर्शी-115

पव.कबा.सगे.ससोसबा. रुई

116

बबारर्शी-116

ससं. पव.गसोडसगे अरिणगबाव/वबानिगेवबाडश्री कररितबा

वबानिगेवबाडश्री

117

बबारर्शी-117

रिबा.उ. मबाळश्री रगेलगबासंव वव./वबालवड कररितबा

वबालवड

118

बबारर्शी-118

सश्री. एस. पठबाण

वबासंगरिवबाडश्री

119

बबारर्शी-119

बश्री. ए. दगेरमख
म

ढसोरिबाळगे

120

बबारर्शी-120

ववैरिबाग बवक त ससोसबा. निसं. 1, ववैरिबाग

ववैरिबाग

121

बबारर्शी-121

ववैरिबाग बवक त ससोसबा. निसं. 2, ववैरिबाग

ववैरिबाग

122

बबारर्शी-122

मरवसंत दध
म ससोसबामटव्ही, ववैरिबाग

ववैरिबाग

123

बबारर्शी-123

एनि. कगे. असंकमरगे

शररिबाळगे

124

बबारर्शी-124

पव.कबा.ससो.ससौंदरिगे/रगेळगबासंव (मबा) कररितबा

रगेळगबासंव (मबा)

125

बबारर्शी-125

एम. टव्ही. गबामकवबाड

रगेळगबासंव (आरि)

126

बबारर्शी-126

सश्री.एस.पठबाण वबासंगरिवबाडश्री / रढेंदव्ही कररितबा

रढेंदव्ही

127

बबारर्शी-127

सश्री.एस.पठबाण वबासंगरिवबाडश्री/शश्रीपतपपसंपरिव्ही क.

शश्रीपतपपसंपरिव्ही

128

बबारर्शी-128

पव.कबा.सगे.ससोसबा. रिबातसंजनि / सजबार्बपसरि कररितबा

सजबार्बपसरि

129

बबारर्शी-129

व.शभ.खटबाळ

सबाकत

130

बबारर्शी-130

ए. डश्री. पबाटव्हील सबारिसोळगे

131

बबारर्शी-131

एनि.कगे.सबातपमतगे जबामगबासंव/सबावरिगबासंव कररितबा

132

बबारर्शी-132

टव्ही.एम.कक्षरिसबागरि

133

बबारर्शी-133

पव.कबा.सगे.ससोसबा. सड
म र्शी

सड
म र्शी

134-1

बबारर्शी-134-1

पव.कबा.सगे.ससोसबा. ससौंदरिगे

ससौंदरिगे

134-2

बबारर्शी-134-2

पव.कबा.ससो. ससौंदरिगे / बळगेवबाडश्री कररितबा

बळगेवबाडश्री

135

बबारर्शी-135

ववव्ही. एम. जबाधव

ससंगमनिगेरि

136

बबारर्शी-136

अ.भबा. जगतबाप

137

बबारर्शी-137

रिमबाबबाई महवलबा बचत गट वततश्रीज

138

बबारर्शी-138

पव.कबा.ससोसबा.पपसंपरिव्ही /हवसंगणश्री (पबा)कररितबा

139

बबारर्शी-139

पवनिबामक सव. गबावक ससोसबा.1 बबारर्शी

बबारर्शी

140

बबारर्शी-140

पप्रिमदरर्बनिश्री महवलबा मसंडळ, बबारर्शी

बबारर्शी

141

बबारर्शी-141

बबारर्शी ममनम नि. ससोसबा. बबारर्शी / बबारर्शी कररितबा

बबारर्शी

142

बबारर्शी-142

बबारर्शी ममनम नि. ससोसबामटव्ही

बबारर्शी

143

बबारर्शी-143

पव.कबा.सगे.ससोसबा. ससौंदरिगे / दडशससंगगे कररितबा

144

बबारर्शी-144

पश्री. एनि. पबाटव्हील पपसंपरिव्ही (आरि)

पपसंपरिव्ही (आरि)

145

बबारर्शी-145

एनि. बश्री. भसोसलगे उपळबाई (ठठोंगगे)

उपळबाई (ठठोंगगे)

भबासंडगेगबासंव

रुई

वबासंगरिवबाडश्री
ढसोरिबाळगे

शररिबाळगे

रगेळगबासंव (आरि)

सबाकत

सबारिसोळगे

ममसंगरश्री वबा. सबासरिम गे कररितबा

ससंगमनिगेरि
वळदग
म गे

सबावरिगबासंव
सबासरिम गे

वळदग
म गे

बबारर्शी

वततश्रीज
हवसंगणश्री (पबा)

दडशससंगगे

146

बबारर्शी-146

एस.एल. बमरिगमटगे

उपळगेदम
म बालबा

147

बबारर्शी-147

एनि.एम.गसोरिगे चचखडर / तबासंदळ
म वबाडश्री कररितबा

तबासंदळ
म वबाडश्री

148

बबारर्शी-148

पश्री.एनि.पबाटव्हील पपसंपरिव्ही / तबासंबगेवबाडश्री कररितबा

तबासंबगेवबाडश्री

149

बबारर्शी-149

बश्री. सश्री. झबालटगे

150

बबारर्शी-150

रिबा.उ. मबाळश्री रगेलगबासंव (वव.)

151

बबारर्शी-151

पव.कबा.ससो. आगळगबासंव / भबानिसबाळगे कररितबा

भबानिसबाळगे

152

बबारर्शी-152

एस.एनि.गबामकवबाड पपसंपळगबासंव/मगेळसंब कररि.

मगेळसंब

153

बबारर्शी-153

ए.जश्री. चबासंडगगे

बगेलगबासंव

बगेलगबासंव

154

बबारर्शी-154

आरि.एस. मतगे

झबाडश्री

झबाडश्री

155

बबारर्शी-155

पव.कबा.ससो. कबासंदलगबासंव / गबाडगेगबासंव कररितबा

156

बबारर्शी-156

पवनिबामक सव. गबावक ससोसबा.2 बबारर्शी

बबारर्शी

157

बबारर्शी-157

भगवसंत मबागबास. चमर्बकबारि ससोसबा. बबारर्शी

बबारर्शी

158

बबारर्शी-158

पवनिबामक सव.ससोसबा.2 बबारर्शी / बबारर्शी कररितबा

बबारर्शी

159

बबारर्शी-159

पव.कबा.सगे.ससोसबा. कसोरिफळगे

कसोरिफळगे

160

बबारर्शी-160

ससं. पव. गसोडसगे

अरिणगबासंव

अरिणगबासंव

161

बबारर्शी-161

सश्री.एस.पठबाण वबासंगरिवबाडश्री /शश्रीपतपपसंपरिव्ही क.

शश्रीपतपपसंपरिव्ही

162

बबारर्शी-162

ववैरिबाग बवक त ससोसबा. निसं. 3 ववैरिबाग

ववैरिबाग

163

बबारर्शी-163

ववैरिबाग बवक त ससोसबा. निसं. 4 ववैरिबाग

ववैरिबाग

164

बबारर्शी-164

जनितबा सव.गबावक ससंससबा ववैरिबाग

ववैरिबाग

165

बबारर्शी-165

जनितबा सव.गबावक ससंससबा ववैरिबाग

ववैरिबाग

166

बबारर्शी-166

पव.कबा.ससो. आगळगबासंव / भसोमरिगे कररितबा

भसोमरिगे

167

बबारर्शी-167

बबारर्शी मधम.सव.गबा.1 बबारर्शी / बबारर्शी कररितबा

बबारर्शी

168

बबारर्शी-168

एस. एनि. गबामकवबाड

169

बबारर्शी-169

एम. डश्री. रगेख

भबातसंबरिगे

170

बबारर्शी-170

एम.ए. पठबाण

जवबानिपरिस

171

बबारर्शी-171

पव. कबा. सगे. ससोसबामटव्ही

172

बबारर्शी-172

पश्री. बश्री. पबाटव्हील गसौडगबासंव

173

बबारर्शी-173

ववव्ही.ववव्ही.दससंगगे बबारर्शी /निबागसोबबाचश्रीवबाडश्री कररि.

174

बबारर्शी-174

रबा. भबा. गमसंड

175

बबारर्शी-175

एस ववव्ही कसब अलव्हीपसरि/तबावरिवबाडश्री कररितबा

176

बबारर्शी-176

अ. कक. चववबाण बबारर्शी / बबारर्शी कररितबा

बबारर्शी

177

बबारर्शी-177

बबारर्शी ममनम नि. ससोसबा. बबारर्शी / बबारर्शी कररितबा

बबारर्शी

178

बबारर्शी-178

भगवसंत मबा.चमर्ब.सव.सबा.बबारर्शी/बबारर्शी कररितबा

बबारर्शी

179

बबारर्शी-179

रिबाणबा औ. उतपबा.ससं.बबारर्शी /बबारर्शी कररितबा

बबारर्शी

180

बबारर्शी-180

पव. कबा. सगे. ससोसबामटव्ही

181

बबारर्शी-181

रिबाणबा औ. उतपबा. ससंससबा, बबारर्शी

बबारर्शी

182

बबारर्शी-182

एनि. एम. गसोरिगे

चचखडर

पमरिव्ही

उपळगेदम
म बालबा

परिम व्ही

पपसंपळगबासंव

रगेलगबासंव (वव.)

गबाडगेगबासंव

पपसंपळगबासंव
भबातसंबरिगे

कबारिव्ही

लबाडसोळगे

जवबानिपरिस
कबारिव्ही
गसौडगबासंव
निबागसोबबाचश्रीवबाडश्री
लबाडसोळगे

पबानिगबासंव

चचखडर / चचखडर कररितबा

तबावरिवबाडश्री

पबानिगबासंव

183

बबारर्शी-183

एच. आरि. बसोधलगे

बसोरिगबासंव (झबा.)

184

बबारर्शी-184

स.अ.भबालगेरिबाव तबाडससौं./गबातबाचश्रीवबाडश्री क.

185

बबारर्शी-185

ए. एस. मबानिगे तडवळगे

186

बबारर्शी-186

ववव्ही.ववव्ही.दससंगगे बबारर्शी/लकमबाचश्रीवबाडश्री कररितबा

लकमबाचश्रीवबाडश्री

187

बबारर्शी-187

ससं. पव.गसोडसगे अरिणगबाव/फपबाळवबाडश्री कररि.

फपबाळवबाडश्री

188

बबारर्शी-188

रगेखबा गसौरिव्ही दध
स उतपबा. मबालवसंडश्री

189

बबारर्शी-189

एम.ए.पठबाण जवबानिपसरि / पबासंगरिव्ही कररितबा

190

बबारर्शी-190

वश्री.बबा.आलबाट रगेळगबासंव (आरि)

191

बबारर्शी-191

कगे.कगे. दगेवकतगे

खबासंडवश्री

192

बबारर्शी-192

आरि.एनि. शरसंदगे

निबारिव्हीवबाडश्री

193

बबारर्शी-193

पव.कबा.ससोसबा.कबासंदलगबासंव /उपळबाई कररितबा

194

बबारर्शी-194

नि.स.गसोडगगे रगेळगबासंव (आरि)

195

बबारर्शी-195

शश्री. एस. जश्री. वश्रीरि

196

बबारर्शी-196

बबारर्शी ममनम नि. ससोसबा. बबारर्शी / बबारर्शी कररितबा

197

बबारर्शी-197

भबा. ब. मसोहवतगे

198

बबारर्शी-198

जम ससंतसोषश्री मबातबा महवलबा ससंससबा

199

बबारर्शी-199

सबाधनिबा दगेवढेंद कबासंबळगे

200

बबारर्शी-200

अरसोक ककषणबा चववबाण

201

बबारर्शी-201

अ.कक. चववबाण बबारर्शी / बबारर्शी कररितबा

202

बबारर्शी-202

सवबामश्री समसर्ब म. बचतगट वबाघबाचश्रीवबाडश्री

बसोरिगबासंव (झबा.)
गबातबाचश्रीवबाडश्री
तडवळगे

मबालवसंडश्री
पबासंगरिव्ही
रगेळगबासंव (आरि)
खबासंडवश्री
निबारिव्हीवबाडश्री
उपळबाई
रगेळगबासंव (आरि)

बबारर्शी

बबारर्शी

इलरवबाडश्री

बबारर्शी
इलरवबाडश्री

सड
म र्शी

बबारर्शी
बबारर्शी

सड
म र्शी
बबारर्शी
बबारर्शी
बबारर्शी
वबाघबाचश्रीवबाडश्री

