
टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Adgaon Bk

अडेग व बीकेऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004005382 बंसीधर तुकाराम ठों बरे

Bansidhar Tukaram Thombre

93xxxxxxxx13 Aurangabad DCCB

पिं प्री राजा

आडगाव
2019-20 005011002001065 582

32,910.00

2020-06-26 99xxxxxx83

IN2004005285 दादा एकनाथ ठों बरे

Dada Eknath Thombare

58xxxxxxxx42 Aurangabad DCCB

पिं प्री राजा

आडगाव
2019-20 005011002001629 152

10,860.00

2020-06-25 99xxxxxx29

IN2004005301 जयाजीराव कडुबा ठों बरे

Jayajirao Kaduba Thombare

78xxxxxxxx07 Aurangabad DCCB

पिं प्री राजा

आडगाव
2019-20 005011002009933 218

47,430.00

2020-06-23 75xxxxxx92

IN2004004834 सुगनसिंसह नंदुसिंसग भाटे

Suganasingh Nandusing
Bhate

26xxxxxxxx63 Aurangabad DCCB

पिं प्री राजा

आडगाव
2019-20 005011002002491 578

31,000.00

2020-07-28 96xxxxxx12
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Adgaon Bk

अडेग व बीकेऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2034000374 शिवकन्याया एम ब दे्रे

SHIVKANYA M BONDRE

90xxxxxxxx14 Bank of Baroda

ब ड बाई ास रोड महाराष्ट्र

2019-20 50180100004910 50180500000208

53,500.00

2020-12-27 77xxxxxx59

IN2034000373 सुदाम भानुदास आव्हाहाड

SUDAM BHANUDAS AVHAD

77xxxxxxxx07 Bank of Baroda

ब ड बाई ास रोड महाराष्ट्र

2019-20 37770100001673 50180500000278

69,550.00

2021-01-17 93xxxxxx65

IN2034000379 संतोष भानुदास आव्हाहाड

SANTOSH BHANUDAS
AVHAD

53xxxxxxxx20 Bank of Baroda

ब ड बाई ास रोड महाराष्ट्र

2019-20 50188100004986 50180500000277

58,850.00

2021-01-15 74xxxxxx77

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Adgaon Maholi

अडेग व म ोळीऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2055000451 कृष्ण  भाऊसाहेब डगले

KRUSHANA BHAUSAHEB
DUGLE

39xxxxxxxx89 State Bank of India

पळशी

2019-20 20333703574 35846169772

61,733.00

2020-07-07 73xxxxxx48

IN2055000568 तुकाराम ज्ञाानदेव पाथडे

TUKARAM DNYANDEV
PATHADE

43xxxxxxxx05 State Bank of India

पळशी

2019-20 20333703868 35853296995

67,628.00

2020-07-21 89xxxxxx56

IN2055000487 ककशोर अप्पापाराव पाथडे

KISHOR APPARAO
PATHADE

93xxxxxxxx23 State Bank of India

पळशी

2019-20 30285511143 36901374319

1,69,070.00

2020-07-08 96xxxxxx36

IN2055000408 भीमराव लक्ष्मम  मोकले

BHIMRAV LAKSHMAN
MOKLE

66xxxxxxxx25 State Bank of India

पळशी

2019-20 34274429149 35793698193

38,597.00

2020-07-14 94xxxxxx93

IN2055000536 कवनोद बाबासाहेब पाथडे

VINOD BABASAHEB
PATHADE

48xxxxxxxx09 State Bank of India

पळशी

2019-20 20333703971 36901182526

1,57,947.00

2020-06-30 91xxxxxx05
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2055000493 सुरेश लक्ष्मम  पठाडे

SURESH LAXMAN PATHDE

21xxxxxxxx42 State Bank of India

पळशी

2019-20 20333701623 35892875852

57,840.00

2020-06-24 99xxxxxx48

IN2055000392 यशोडाबाई ग ेश पाथडे

YASHODABAI GANESH
PATHADE

32xxxxxxxx46 State Bank of India

पळशी

2019-20 35779616286 35931036676

55,949.00

2020-07-09 96xxxxxx76

IN2055000424 हरूनाखो गब्बुबुखो पठा

HARUNAKHO GABBUKHO
PATHAN

27xxxxxxxx02 State Bank of India

पळशी

2019-20 35217964926 35996140671

19,354.00

2020-07-24 89xxxxxx29

IN2055000541 अकबारखो उस्मामानाखो पठा

AKABARAKHO
USMANAKHO PATHAN

22xxxxxxxx33 State Bank of India

पळशी

2019-20 35223890874 35892301161

54,169.00

2020-07-27 77xxxxxx53

IN2055000513 इरफ़ाान खान गफुर पठा

IRAFAN KHAN GAFUR
KHAN PATHAN

27xxxxxxxx11 State Bank of India

पळशी

2019-20 35210520318 35825057053

67,628.00

2020-07-14 96xxxxxx24

IN2055000422 कांताबाई बाबासाहेब पाथडे

KANTABAI BABASAHEB
PATHADE

99xxxxxxxx99 State Bank of India

पळशी

2019-20 35800896494 35874803516

87,103.00

2020-07-21 96xxxxxx56

IN2055000463 नकबखान गनी खा जों वालन

NABIKHAN GHANI KHA
JONAVALAN

68xxxxxxxx57 State Bank of India

पळशी

2019-20 35800862862 35988576300

57,840.00

2020-07-13 98xxxxxx48

IN2055000524 आसेफ्खाखा गकनखा मेवाती

बेमरोत

AASEFKHA GANIKHA
MEVATI BEMRAOT

56xxxxxxxx52 State Bank of India

पळशी

2019-20 35852866913 36964352938

52,278.00

2020-08-03 98xxxxxx17

IN2055000504 शकील खा गब्बुबुख बेमरोत

SHAKIL KHA GABBUKHA
BEMROT

34xxxxxxxx85 State Bank of India

पळशी

2019-20 36320813450 36964388524

23,358.00

2020-08-14 89xxxxxx52

Page 2 of 4Wednesday, October 12, 2022



वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2055000531 रफीक खा शब्बुबीर पठा

मेवाती

RAFIK KHA SHABBIR KHA
PATHAN MEWATI

54xxxxxxxx77 State Bank of India

पळशी

2019-20 35823933748 36995382514

47,718.00

2020-08-03 85xxxxxx90

IN2055000427 संतोष क डीराम पाथडे

SANTOSH KONDIRAM
PATHADE

67xxxxxxxx77 State Bank of India

पळशी

2019-20 35229738846 35816748869

77,082.00

2020-07-02 96xxxxxx89

IN2055000548 कंुताबाई पाथडे

KUNTABAI PATHADE

36xxxxxxxx87 State Bank of India

पळशी

2019-20 35823934334 35870209525

40,710.00

2020-07-27 83xxxxxx40

IN2055000511 काकशनाथ बापूराव पाथडे

KASHINATH BAPURAV
PATHADE

31xxxxxxxx37 State Bank of India

पळशी

2019-20 35823935087 35861516651

77,082.00

2020-07-14 83xxxxxx40

IN2055000462 जोंावेद खान जोंब्बुबार जोंॉनवाल

मेवाती

JAVED KHAN JABBAR
KHAN JONVAL MEWATI

27xxxxxxxx70 State Bank of India

पळशी

2019-20 33469956300 37096346308

73,523.00

2020-08-07 91xxxxxx40

IN2055000657 मुक्तातारखा शब्बुबीरखा बेमरोत

MUKTARKHA SHABBIRKHA
BEMROT

82xxxxxxxx03 State Bank of India

पळशी

2019-20 35224516147 36990703349

47,829.00

2020-07-29 95xxxxxx80

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Adgaon Maholi

अडेग व म ोळीऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2055000343 नबाबाई सुभाष जोंाधव

NABABAI SUBHASH
JADHAV

64xxxxxxxx74 State Bank of India

शद्रा बन

2019-20 35796831961 37907921768

1,41,973.00

2020-07-31 70xxxxxx86

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Adgaon Sarak

अडेग व स रकऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004005114 जगन्ना थ बंडू प थडे

Jagnnath Bandu Pathade

41xxxxxxxx73 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

आडगाव सारक
2019-20 012211002000658 28

10,090.00

2020-07-15 77xxxxxx00

IN2004005146 लोभू द सू र ठोड़

Lobhu Dasu Rathod

81xxxxxxxx70 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

आडगाव सारक
2019-20 012211002000678 29

4,880.00

2020-07-09 96xxxxxx19

IN2004005178 वैजी थ ववश्वव थ प थडे

Vaijinath Vishvanath Pathade

49xxxxxxxx66 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

आडगाव सारक
2019-20 012211002000700 30

1,19,930.00

2020-07-03 96xxxxxx65

IN2004004896 पंवडत श हू र ठोड़

Pandit Shahu Rathod

68xxxxxxxx65 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

आडगाव सारक
2019-20 012211002000778 34

12,762.00

2020-07-09 98xxxxxx13

IN2004004972 बंसील ल ंदल ल जयसव ल

Bansilal Nandlal Jaiswal

97xxxxxxxx33 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

आडगाव सारक
2019-20 012211002000962 44

56,580.00

2020-08-24 72xxxxxx57

IN2004005004 संजय जुगलल जयसव ल

Sanjay Jugallal Jaiswal

26xxxxxxxx71 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

आडगाव सारक
2019-20 012211002001109 46

19,150.00

2020-06-22 96xxxxxx77
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004005085 वबरजल ल जुगलल

जयसव ल

Birajalal Jugallal Jaiswal

43xxxxxxxx77 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

आडगाव सारक
2019-20 012211002001712 57

16,006.00

2020-07-15 95xxxxxx25

IN2004005287 दौलत र यण प थडे

Daulat Narayan Pathade

30xxxxxxxx57 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

आडगाव सारक
2019-20 012211002002196 72

3,800.00

2020-07-21 77xxxxxx93

IN2004005030 र वस हेब श फ डू व घ

Ravsaheb Shanfadu Wagh

50xxxxxxxx82 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

आडगाव सारक
2019-20 012211002002862 76

22,328.00

2020-07-23 94xxxxxx80

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Adgaon Sarak

अडेग व स रकऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2055000200 र मेश्ववर दगडू पतुळे

RAMESHWAR DAGDU
PATULE

63xxxxxxxx57 State Bank of India

जाधववाडी हसल

2019-20 34786808806 35029948759

70,075.00

2020-06-30 96xxxxxx12

IN2055000213 गोपी थ धूम  र ठोड़

GOPINATH DHUMA
RATHOD

40xxxxxxxx87 State Bank of India

जाधववाडी हसल

2019-20 10654216183 36842589013

3,29,241.00

2020-08-14 96xxxxxx19

IN2055000224 गणेश र यण प थडे

GANESH NARAYAN
PATHADE

63xxxxxxxx95 State Bank of India

जाधववाडी हसल

2019-20 33848961137 38527853303

84,021.00

2020-08-12 96xxxxxx76

IN2055000190 गणेश संडु प थडे

GANESH SANDU PATHADE

48xxxxxxxx05 State Bank of India

जाधववाडी हसल

2019-20 32470712005 38526891930

1,18,659.00

2020-08-18 96xxxxxx82

IN2055000191 क रभ री मुकिंकद  प टोळे

KARBHARI MUKINDA
PATOLE

58xxxxxxxx00 State Bank of India

जाधववाडी हसल

2019-20 30383413939 38535127304

98,324.00

2020-07-07 99xxxxxx49
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2055000195 आण्णाण  म वणकर व प थडे

ANNA MANIKRAO PATHADE

99xxxxxxxx06 State Bank of India

जाधववाडी हसल

2019-20 30422218948 35787282740

1,01,553.00

2020-08-17 89xxxxxx52

IN2055000221 कलप ब ई भगव  घ यट

KALPANABAI BHAGAVAN
GHAYAT

79xxxxxxxx52 State Bank of India

जाधववाडी हसल

2019-20 34043949183 38550162837

59,735.00

2020-07-03 95xxxxxx92

IN2055000208 शेषर व धूम  र ठोड़

SHESHRAO DHUMA
RATHOD

40xxxxxxxx37 State Bank of India

जाधववाडी हसल

2019-20 32336749621 38581365810

1,36,314.00

2020-07-03 73xxxxxx36

IN2055000237 सुभ ष बन्नासी र ठोड़

SUBHASH BANSI RATHOD

40xxxxxxxx30 State Bank of India

जाधववाडी हसल

2019-20 30447849293 38580944194

83,247.00

2020-08-24 88xxxxxx15

IN2055000202 ववठ्ठल पंचु मोकळे

VITHAL PANCHU MOKALE

48xxxxxxxx13 State Bank of India

जाधववाडी हसल

2019-20 30762266303 38580765035

78,808.00

2020-06-10 96xxxxxx02

IN2055000189 अव ल एक थ सोमदे

ANIL EKNATH SOMADE

70xxxxxxxx27 State Bank of India

जाधववाडी हसल

2019-20 30086146072 37843494021

2,91,229.00

2020-08-14 98xxxxxx84

IN2055000223 कृष्णाण  सजर व वरठे

KRUSHNA SARJERAO
RITHE

93xxxxxxxx89 State Bank of India

जाधववाडी हसल

2019-20 32812108427 38027188491

83,200.00

2020-06-10 91xxxxxx11

IN2055000197 संतोष शेक  र ठोड़

SANTOSH SHEKA RATHOD

45xxxxxxxx18 State Bank of India

जाधववाडी हसल

2019-20 34072137451 35040353368

81,198.00

2020-08-14 97xxxxxx44

IN2055000227 अजु  रंग थ डगले

ARJUN RANGNATH DUGLE

20xxxxxxxx36 State Bank of India

जाधववाडी हसल

2019-20 32949672900 35050066257

1,10,118.00

2020-08-13 95xxxxxx60

Page 4 of 10Wednesday, October 12, 2022



टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Adgaon Sarak

अडेग व स रकऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2055000549 गज  भ ऊस हेब डगले

GAJANAN BHAUSAHEB
DUGLE

23xxxxxxxx38 State Bank of India

पळशी

2019-20 35103571989 35846232044

61,733.00

2020-07-07 86xxxxxx58

IN2055000404 अजय स वम थ डगले

AJAY SAMINATH DUGLE

65xxxxxxxx27 State Bank of India

पळशी

2019-20 35495571174 35799363964

31,044.00

2020-07-28 95xxxxxx14

IN2055000471 ववजय सोवम थ दुग ळे

VIJAY SOMINATH DUGALE

70xxxxxxxx60 State Bank of India

पळशी

2019-20 35431201266 35799364061

31,044.00

2020-07-24 96xxxxxx66

IN2055000445 रेव थ भ ऊर व दुग ळे

REVANATH BHAVARAO
DUGALE

89xxxxxxxx08 State Bank of India

पळशी

2019-20 35379116028 35825306986

75,191.00

2020-07-01 97xxxxxx40

IN2055000457 धुर जी सख र म पठ डे

DHURAJI SAKHARAM
PATHDE

40xxxxxxxx14 State Bank of India

पळशी

2019-20 35805668419 35827723737

59,842.00

2020-06-30 97xxxxxx05

IN2055000391 देवक  म रुती पव र

DEVAKA MARUTI PAWAR

70xxxxxxxx64 State Bank of India

पळशी

2019-20 35814586772 36922451360

16,685.00

2020-07-14 96xxxxxx04
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2055000402 अव केत भ वग थ प थडे

ANIKET BHAGINATH
PATHADE

23xxxxxxxx38 State Bank of India

पळशी

2019-20 36405608333 36995392588

87,872.00

2020-07-29 83xxxxxx61

IN2055000412 वदलीप र मर व डगले

DILIP RAMRAO DUGLE

74xxxxxxxx27 State Bank of India

पळशी

2019-20 35002500150 35826464874

44,381.00

2020-08-31 96xxxxxx29

IN2055000489 र ध वकस  कडुब  प थडे

RADHAKISAN KADUBA
PATHADE

48xxxxxxxx18 State Bank of India

पळशी

2019-20 10654205433 35846887013

36,706.00

2020-07-06 96xxxxxx50

IN2055000433 एक थ ब पूर व प थडे

EKNATH BAPURAO
PATHADE

97xxxxxxxx39 State Bank of India

पळशी

2019-20 32194534782 35861437633

77,082.00

2020-07-21 73xxxxxx36

IN2055000407 सखुब ई एक थ प थडे

SAKHUBAI EAKNATH
PATHADE

37xxxxxxxx12 State Bank of India

पळशी

2019-20 32949672795 35861429189

42,490.00

2020-07-28 73xxxxxx55

IN2055000397 त्र्यंयंबक वकस  प टोळे

TRIMBAK KISAN PATOLE

54xxxxxxxx08 State Bank of India

पळशी

2019-20 36922228773 37870504059

65,327.00

2020-07-14 73xxxxxx67

IN2055000570 संतोष श मर व प थडे

SANTOSH SHAMRAO
PATHADE

96xxxxxxxx27 State Bank of India

पळशी

2019-20 36908307899 37851810945

82,301.00

2020-07-07 83xxxxxx74

IN2055000484 द्रौौप द ब ई अप्पाप स हेब प थडे

DRAUPADABAI APPASAHEB
PATHADE

23xxxxxxxx04 State Bank of India

पळशी

2019-20 20333704374 35936845673

61,733.00

2020-07-08 96xxxxxx36

IN2055000425 भ ऊस हेब वभक जी प टोळे

BHAUSAHEB BHIKAJI
PATOLE

49xxxxxxxx27 State Bank of India

पळशी

2019-20 35077022040 35811677506

57,840.00

2020-07-14 95xxxxxx09

IN2055000417 सुशील  तुक र म प थडे

SHUSHILA TUKARAM
PATHADE

34xxxxxxxx62 State Bank of India

पळशी

2019-20 35772624895 35906108940

1,44,599.00

2020-07-29 99xxxxxx52
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2055000571 त र ब ई र वस हेब प थडे

TARABAI RAOSAHEB
PATHADE

67xxxxxxxx03 State Bank of India

पळशी

2019-20 32949673186 35869557758

23,339.00

2020-07-07 96xxxxxx44

IN2055000492 स हेब तेजर व प थडे

Nanasaheb Tejarao Pathade

97xxxxxxxx28 State Bank of India

पळशी

2019-20 37777646399 37851806597

14,070.00

2020-07-14 88xxxxxx50

IN2055000442 कृष्णाण  तेजर व प थडे

Krushna Tejerao Pathade

59xxxxxxxx78 State Bank of India

पळशी

2019-20 37780082877 37857164212

16,862.00

2020-07-14 77xxxxxx49

IN2055000546 कमल ब ब स हेब वगरी

KAMAL BABASAHEB GIRI

90xxxxxxxx64 State Bank of India

पळशी

2019-20 37101348905 37869160281

79,974.00

2020-08-03 97xxxxxx25

IN2055000491 र जू अंब द स जोशी

RAJU AMBADAS JOSHI

41xxxxxxxx77 State Bank of India

पळशी

2019-20 36320907553 37955972273

78,306.00

2020-07-14 99xxxxxx66

IN2055000538 ववक स शंकर प टोळे

VIKAS SHANKAR PATOLE

64xxxxxxxx72 State Bank of India

पळशी

2019-20 20333703711 37090951069

1,77,189.00

2020-06-30 70xxxxxx75

IN2055000414 सुखदेव य दव वरठे

SUKHADEV YADAV RITHE

28xxxxxxxx35 State Bank of India

पळशी

2019-20 36493275636 37956000410

77,164.00

2020-07-21 97xxxxxx65

IN2055000545 श्रीीधर सुद म प थडे

SHRIDHAR SUDAM
PATHADE

80xxxxxxxx41 State Bank of India

पळशी

2019-20 33140518267 37869032135

82,077.00

2020-07-30 97xxxxxx92

IN2055000432 दगडू सुखदेव मोकळे

DAGADU SUKHADEV
MOKALE

21xxxxxxxx71 State Bank of India

पळशी

2019-20 33242788921 36959047884

2,35,808.00

2020-06-30 70xxxxxx37

IN2055000519 ब बूर व द द  प थडे

BABURAV DADA PATHADE

74xxxxxxxx73 State Bank of India

पळशी

2019-20 30763919057 38720259873

54,724.00

2020-08-03 96xxxxxx23

IN2055000533 रुखम ब ई सुभ ष डगले

Rukhmanbai Subhash Dugle

24xxxxxxxx67 State Bank of India

पळशी

2019-20 37789694236 38723663513

72,950.00

2020-07-21 88xxxxxx19

IN2055000405 र वस हेब यम जी वरठे

RAUSAHEB YAMAJI RITHE

71xxxxxxxx07 State Bank of India

पळशी

2019-20 33955831446 37955952609

78,195.00

2020-08-04 73xxxxxx96
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Adgaon Sarak

अडेग व स रकऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2055000328 कववत  ज्ञा ेश्ववर प थडे

Kavita Dnyaneshwar Pathade

22xxxxxxxx40 State Bank of India

शद्रााबन

2019-20 37783391770 37954351723

1,79,482.00

2020-07-11 83xxxxxx81

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Anjandoh

अंिनडोऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004005170 रामराव शंकर शशनगारे

Ramrao Shankar Shingare

83xxxxxxxx27 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

अंजनाडोह
2019-20 012211002000045 5

27,140.00

2021-02-12 94xxxxxx31

IN2004004927 संतोष जगन्नानाथ शेजुल

Santosh Jagannath Shejul

26xxxxxxxx17 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

अंजनाडोह
2019-20 012211002002040 11

7,920.00

2020-05-29

IN2004004831 संडु शिकनप्प  कोथाळे

Sandu Bhikanappa Kothale

24xxxxxxxx52 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

अंजनाडोह
2019-20 012211002000679 43

59,010.00

2021-02-09 94xxxxxx18

IN2004005390 कचरू वामन िालेराव

Kacharu Vaman Bhalerao

29xxxxxxxx40 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

अंजनाडोह
2019-20 012211002001326 65

13,192.00

2020-04-09 87xxxxxx81

IN2004005261 बळीराम शकसन चव्हा ाण

Baliram Kisan Chavan

30xxxxxxxx30 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

अंजनाडोह
2019-20 012211002001781 104

42,135.00

2020-07-27 99xxxxxx87

IN2004005277 बळीराम िावसिंस  राठोड़

Baliram Bhavsing Rathod

71xxxxxxxx92 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

अंजनाडोह
2019-20 012211002001837 107

27,390.00

2020-06-25 70xxxxxx52
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004004883 बाबासा ेब िाऊसा ेब शेजुल

Babasaheb Bhausaheb
Shejul

42xxxxxxxx81 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

अंजनाडोह
2019-20 012211002002100 131

24,920.00

2020-05-30 98xxxxxx58

IN2004005021 वीजुबाई काशशनाथ कोथाळे

Vijubai Kashinath Kothale

69xxxxxxxx10 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

अंजनाडोह
2019-20 012211002002409 160

16,475.00

2020-05-27 94xxxxxx31

IN2004005332 ो ट देश यो शेजुल

Popat Devreo Shejul

35xxxxxxxx50 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

अंजनाडोह
2019-20 012211002002433 164

17,084.00

2020-05-27 94xxxxxx65

IN2004005293 बाळू देवराव शेजुल

Balu Devarao Shejul

79xxxxxxxx50 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

अंजनाडोह
2019-20 012211002002548 173

15,660.00

2020-07-15 93xxxxxx27

IN2004005003 कैलास श म्ममतराव शेजुल

Kailas Himmatrao Shejul

85xxxxxxxx99 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

अंजनाडोह
2019-20 012211002002851 180

37,840.00

2021-02-03 94xxxxxx94

IN2004005384 प्रदी  राव्हासे ेब ाटील

Pradep Raoseheb Patil

67xxxxxxxx88 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

अंजनाडोह
2019-20 012211002100165 189

16,324.00

2020-05-27

IN2004004894 दादाराव िानुदास शशनगारे

Dadarao Bhanudas Shingare

77xxxxxxxx38 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

अंजनाडोह
2019-20 012211002100216 193

7,285.00

2020-07-14 76xxxxxx02

IN2004004926 राम िावसिंसग राठोड़

Ram Bhavshing Rathod

82xxxxxxxx14 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

अंजनाडोह
2019-20 012211002100308 197

15,730.00

2020-06-25 97xxxxxx34

IN2004004947 दादाराव रंगनाथ श वळे

Dadarao Ranganath Hiwale

54xxxxxxxx62 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

अंजनाडोह
2019-20 012211002100685 218

9,799.00

2020-05-29 82xxxxxx49

IN2004005099 कल्प ना बालुआ ा कोथाळे

Kalpana Baluapaa Kothale

80xxxxxxxx68 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

अंजनाडोह
2019-20 012211002100690 222

16,250.00

2021-02-15 94xxxxxx38

IN2004005131 गणेश संदुआ  कोथाळे

Ganesh Sanduappa Kothale

23xxxxxxxx95 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

अंजनाडोह
2019-20 012211002100692 226

15,440.00

2021-02-03 94xxxxxx18

IN2004005472 मनीषा िगवान शेजुल

Manisha Bhagwan Shejul

75xxxxxxxx76 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

अंजनाडोह
2019-20 012211002100691 224

16,930.00

2020-07-15 94xxxxxx21
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Anjandoh

अंिनडोऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050000795 प्रयाग्बाबाई शवठ्ठल आ ेर

PRAYAGBAI VITTHAL AHER

64xxxxxxxx29 Maharashtra Gramin
Bank

लाडसावंगी

2019-20 55109002815 80031292955

1,05,930.00

2020-06-20 75xxxxxx57

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Anjandoh

अंिनडोऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2055000582 वीजुबाई काशशनाथ कोथाळे

VIJUBAI KASHINATH
KOTHALE

69xxxxxxxx10 State Bank of India

पळशी

2019-20 37112467512 37192281714

91,765.00

2020-07-03 94xxxxxx26

IN2055000386 ुताबाई उत्तम चव्हा ाण

Putabai Uttam Chavhan

75xxxxxxxx44 State Bank of India

पळशी

2019-20 37926970156 37940161862

75,623.00

2020-08-14 96xxxxxx93

IN2055000576 बाळू देवराव शेजुल

BALU DEVARAO SHEJUL

79xxxxxxxx50 State Bank of India

पळशी

2019-20 38706748986 38777353836

72,566.00

2020-07-23 93xxxxxx27

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

Page 5 of 5Wednesday, October 12, 2022



टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Apatgaon

आपटग वऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004005296 रावसाहेब भाऊराव चव्हाहाण

Raosaheb Bhaurao Chavan

57xxxxxxxx42 Aurangabad DCCB

चिते पिं ळगाव

आ तगाव
2019-20 005011002004779 43

1,38,670.00

2020-07-22 97xxxxxx60

IN2004005252 राजू रामभाऊ कुबेर

Raju Rambhau Kuber

67xxxxxxxx21 Aurangabad DCCB

चिते पिं ळगाव

आ तगाव
2019-20 005011002101290 17

14,770.00

2020-06-24 97xxxxxx48

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Aurangabad

औरंग ब दऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2036000907 मनोहर शामराव डीघुळे

MANOHAR SHAMRAO
DIGHULE

65xxxxxxxx95 Bank of Maharashtra

चिखलठाणा

2019-20 60029728441 60311187239

64,674.00

2019-12-11 75xxxxxx59

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Aurangabad

औरंग ब दऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2036000120 अशोक कान्हूह पवार

ASHOK KANHU PAWAR

72xxxxxxxx35 Bank of Maharashtra

देवगाव रंगारी

2019-20 60289929751 60311229827

52,880.00

2020-06-24 94xxxxxx46

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Aurangabad

औरंग ब दऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2036001355 प्रतिभा तवजयकुमार अनासपुरे

PRATIBHA VIJAYKUMAR
ANASPURE

35xxxxxxxx04 Bank of Maharashtra

चिडकीन

2019-20 60109909164 60136085949

95,333.00

2020-05-15 72xxxxxx66

IN2036001356 प्रवीण लक्ष्ममणराव गोड

PRAVIN LAXMANRAO
GORDE

27xxxxxxxx20 Bank of Maharashtra

चिडकीन

2019-20 60139852611 60308196269

1,01,595.00

2020-06-23 98xxxxxx06

IN2036001360 सतिन लक्ष्ममण गोड

SACHIN LAXMAN GORDE

50xxxxxxxx68 Bank of Maharashtra

चिडकीन

2019-20 20093480806 60308196281

1,01,595.00

2020-06-23 84xxxxxx93

IN2036001354 संगीिा जयंि भीलेगोआणकर

SANGEETA JAYANT
BHILEGOANKAR

85xxxxxxxx63 Bank of Maharashtra

चिडकीन

2019-20 60096404834 60103753053

1,07,901.00

2020-06-23 98xxxxxx78

IN2036001361 शंकर बाबासाहेब गोड

SHANKAR BABASAHEB
GORDE

31xxxxxxxx41 Bank of Maharashtra

चिडकीन

2019-20 68024203271 60313623140

96,801.00

2020-07-25 96xxxxxx75
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Aurangabad

औरंग ब दऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050000698 गायकवाड अशोक सानदुजी

GAIKWAD ASHOK SANDUJI

59xxxxxxxx00 Maharashtra Gramin
Bank

गारखेडा रोड औरंगािाद

2019-20 55101024666 80044377742

1,07,000.00

2020-08-27 94xxxxxx89

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

Page 5 of 9Wednesday, October 12, 2022



टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Aurangabad

औरंग ब दऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050001783 शर्मिमला सोमनाथ पाटील

SHARMILA SOMNATH PATIL

32xxxxxxxx96 Maharashtra Gramin
Bank

वरुळ

2019-20 54157025991 80012286401

1,07,000.00

2020-03-31 98xxxxxx10

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Aurangabad

औरंग ब दऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050000567 उषा राजन्हूना िुम्मोमोड

USHA RAJANNA TUMMOD

25xxxxxxxx38 Maharashtra Gramin
Bank

वाटुर फाटा

2019-20 80041182452 80044772742

36,380.00

2020-08-24 75xxxxxx87

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Aurangabad

औरंग ब दऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050000361 संगीिा ज्ञाानेश्ववर मोतहिे

Sangita Dnyaneshwar Mohite

23xxxxxxxx56 Maharashtra Gramin
Bank

चिल्लोलोड

2019-20 80044668040 80051341489

74,900.00

2020-05-06 94xxxxxx00

IN2050000595 शकंुिला मरोतटराव पवार

SHAKUNTALA MAROTIRAO
PAWAR

42xxxxxxxx11 Maharashtra Gramin
Bank

चिल्लोलोड

2019-20 80076188817 80030133052

26,750.00

2020-02-26 82xxxxxx69

IN2050000682 ज्ञाानेश्ववर गणपिराव मोतहिे

DNYANESHWAR
GANPATRAO MOHITE

49xxxxxxxx10 Maharashtra Gramin
Bank

चिल्लोलोड

2019-20 80044618146 80051341626

64,200.00

2020-05-06 95xxxxxx12
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Bakapur

ब कपूरऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2055000522 निवृन  बापूराव गाडेकर

NIVRUTTI BAPURAO
GADEKAR

56xxxxxxxx70 State Bank of India

पळशी

2019-20 31016503280 37014893813

2,03,239.00

2020-07-20 96xxxxxx70

IN2055000583 कृष्ण  िामदेव पळसकर

KRISHANA NAMDEV
PALASKAR

50xxxxxxxx98 State Bank of India

पळशी

2019-20 35428498160 36958132341

1,86,741.00

2020-07-31 98xxxxxx70

IN2055000466 परमेश्ववर िामदेव पळसकर

PRAMESHWAR NAMDEO
PALASKAR

80xxxxxxxx13 State Bank of India

पळशी

2019-20 35428445049 36995403013

2,12,595.00

2020-07-31 95xxxxxx74

IN2055000498 भीमराव दादा पळसकर

BHIMRAO DADA PALASKAR

40xxxxxxxx70 State Bank of India

पळशी

2019-20 35753469136 35859357727

29,031.00

2020-07-27 98xxxxxx41

IN2055000525 लड्डू भीकि शेख

LADDU BHIKAN SHAIKH

30xxxxxxxx24 State Bank of India

पळशी

2019-20 35271434291 37820168694

71,521.00

2020-08-03 90xxxxxx74
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Bangaon

ब णग वऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050000137 नसर बंडू शेख

NASER BANDU SHAIKH

33xxxxxxxx94 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 55111083213 80004481977

97,370.00

2020-06-05 96xxxxxx98

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Bhabarda

भ बर्डाऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेर्डा

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050000056 नारायण दादा काळे

NARAYAN DADA KALE

74xxxxxxxx74 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 55111002754 80031473952

92,020.00

2020-05-20 96xxxxxx96

IN2050000055 भिवसन साळुबा काळे

BHIVSAN SALUBA KALE

68xxxxxxxx06 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 55111025193 80031539563

1,07,000.00

2020-05-16 97xxxxxx84

IN2050000082 अभनल त्र्यंयबक द ड

ANIL TRIMBAK DAUND

31xxxxxxxx05 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 55111015720 55111104531

1,01,650.00

2020-05-06 99xxxxxx09

IN2050000130 पभडतराव रजीत्रव काळे

PANDITRAO RANJITRAV
KALE

57xxxxxxxx71 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 55111020604 80032354898

84,530.00

2020-05-19 99xxxxxx03

IN2050000150 बळीराम पभडतराव काळे

BALIRAM PANDITRAO KALE

95xxxxxxxx46 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 55111017397 80032354923

2,40,750.00

2020-05-21 99xxxxxx03
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेर्डा

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050000135 त्र्यंयबक नामदेव दाऊद

TRIMBAK NAMADEV DAUD

21xxxxxxxx72 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 80004498211 80004534931

97,370.00

2020-05-11 99xxxxxx09

IN2050000139 तुकाराम सतराम फकटे

TUKARAM SANTARAM
FUKATE

61xxxxxxxx55 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 55111061368 80030075350

1,07,000.00

2020-05-26 83xxxxxx67

IN2050000145 शेषराव माभणकराव द ड

SHESRAO MANIKRAO
DAUND

35xxxxxxxx52 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 55111001692 55111102125

3,21,000.00

2020-05-06 94xxxxxx01

IN2050000685 भनभतन बाबुराव काळे

NITIN BABURAO KALE

21xxxxxxxx09 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 55111042493 80031396578

2,67,500.00

2020-06-06 73xxxxxx31

IN2050000749 गणेश बाबुराव काळे

GANESH BABURAO KALE

23xxxxxxxx63 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 55111016994 80013596772

2,14,000.00

2020-06-02 92xxxxxx99

IN2050000840 तेजराव शेषराव द ड

TEJRAO SHESHRAO
DAUND

88xxxxxxxx88 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 55111010856 55111103729

3,21,000.00

2020-05-06 96xxxxxx61

IN2050000952 साहेबराव साळुबा काळे

SAHEBRAO SALUBA KALE

79xxxxxxxx81 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 55111014374 55111109073

1,38,030.00

2020-05-27 98xxxxxx17

IN2050000987 िाऊसाहेब रगनाथ पाथडे

BHAUSAHEB RANGANATH
PATHADE

84xxxxxxxx74 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 55111075916 80040443154

1,05,930.00

2020-05-12 96xxxxxx71

IN2050000938 गजानन िाऊसाहेब पाथडे

GAJANAN BHAUSAHEB
PATHADE

26xxxxxxxx25 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 80040427982 80040442537

1,05,930.00

2020-05-08 91xxxxxx17

IN2050000693 िाऊसाहेब रख्मामाजी पाथडे

BHAUSAHEB RAKHMAJI
PATHADE

96xxxxxxxx89 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 55111004309 80040442865

1,05,930.00

2020-05-16 90xxxxxx14
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेर्डा

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050001013 छगनाथ िानुदास काळे

CHHAGANATH BHANUDAS
KALE

43xxxxxxxx47 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 55111001909 80040452012

1,05,930.00

2020-06-03 75xxxxxx05

IN2050000977 बाबासाहेब नारायण काळे

BABASAHEB NARAYAN
KALE

65xxxxxxxx35 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 55111063751 80040549547

10,700.00

2019-08-31 90xxxxxx46

IN2050000924 गजानन नारायण काळे

GAJANAN NARAYAN KALE

70xxxxxxxx08 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 80026614063 80040550121

10,700.00

2019-08-31 80xxxxxx41

IN2050000972 कडुबा आण्णाणा पाथडे

KADUBA ANNA PATHADE

62xxxxxxxx73 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 55111002696 80040565988

1,05,930.00

2020-05-19 90xxxxxx31

IN2050000906 सोभमनाथ सडु जाधव

SOMINATH SANDU JADHAV

36xxxxxxxx46 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 80019092917 80040588826

26,750.00

2020-05-19 98xxxxxx51

IN2050000844 परमेश्ववर जीजा पाथडे

PARMESHWAR JIJA
PATHADE

89xxxxxxxx40 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 55111063387 80040721031

80,250.00

2020-06-09 75xxxxxx14

IN2050000934 गणेश जीजा पाथडे

GANESH JIJA PATHADE

71xxxxxxxx06 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 80003975831 80040721086

80,250.00

2020-06-11 99xxxxxx82

IN2050000915 अजुन शकरराव पठाडे

ARJUN SHANKARRAO
PATHDE

93xxxxxxxx42 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 55111033307 80040732292

1,05,930.00

2020-07-06 75xxxxxx20

IN2050000997 बाबासाहेब क डीबा फुकटे

BABASAHEB KONDIBA
PHUKATE

75xxxxxxxx45 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 80021594695 80040772064

74,900.00

2020-05-11 77xxxxxx72

IN2050000760 बाबासाहेब लक्ष्ममण भदवटे

BABASAHEB LAXMAN
DIWATE

84xxxxxxxx72 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 55111088369 80040828509

1,05,930.00

2020-06-04 80xxxxxx57
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेर्डा

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050000718 रमेश त्र्यंयबक काळे

RAMESH TRIMBAK KALE

47xxxxxxxx72 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 55111020900 80040828123

1,05,930.00

2020-05-20 88xxxxxx97

IN2050000919 सोभमनाथ िीका काळे

SOMINATH BHIKA KALE

39xxxxxxxx33 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 55111075360 55111108252

1,05,930.00

2020-05-22 72xxxxxx01

IN2050000903 दगडू िीकन काळे

DAGDU BHIKAN KALE

84xxxxxxxx51 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 55111076090 80041052579

1,05,930.00

2020-05-12 94xxxxxx88

IN2050000737 सजय त्र्यंयबक द ड

SANJAY TRIMBAK DAUND

54xxxxxxxx49 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 55111010200 80004535968

1,05,930.00

2020-05-16 90xxxxxx73

IN2050000710 भशवाजी भवठ्ठल भदवटे

SHIVAJI VITTHAL DIWATE

44xxxxxxxx38 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 80001365680 80030419247

1,05,930.00

2020-05-14 88xxxxxx32

IN2050000831 शकर नाथा पाथडे

SHANKAR NATHA PATHADE

76xxxxxxxx76 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 55111010630 80041578341

1,05,930.00

2020-07-13 94xxxxxx85

IN2050000789 सारगधर गीरजुबा भदवटे

SARANGDHAR GIRAJUBA
DIVTE

57xxxxxxxx90 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 55111023195 80043522884

1,05,930.00

2020-05-27 91xxxxxx27

IN2050000790 मुरलीधर एकनाथ लोखडे

MURLIDHAR EKNATH
LOKHANDE

32xxxxxxxx28 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 80043121576 80043524643

2,40,750.00

2020-07-06 82xxxxxx51

IN2050000883 भशवाजी िानुदास फुकटे

SHIVAJI BHANUDAS
PHUKATE

90xxxxxxxx98 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 55111015708 80033311014

62,060.00

2020-05-29 99xxxxxx75

IN2050000850 सतोष िानुदास फुकटे

SANTOSH BHANUDAS
FUKTE

70xxxxxxxx13 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 80001292632 80033528356

62,060.00

2020-05-27 90xxxxxx47
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेर्डा

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050001084 गणेश रावसाहेब पाथडे

GANESH RAOSAHEB
PATHADE

36xxxxxxxx97 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 80021724354 80051465664

2,46,100.00

2020-06-26 98xxxxxx67

IN2050001211 अशोक िानुदास काळे

ASHOK BHANUDAS KALE

69xxxxxxxx64 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 55111005529 80040772053

64,200.00

2020-05-21 98xxxxxx21

IN2050001208 सतोष भगरजूबा भदवटे

SANTOSH GIRJUBA DIVTE

94xxxxxxxx45 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 55111035611 80043552933

70,620.00

2020-05-27 78xxxxxx54

IN2050001209 गणेश बाबुराव िवर

GANESH BABURAO
BHAVAR

33xxxxxxxx13 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 80043681925 80043761378

74,900.00

2020-05-20 96xxxxxx11

IN2050001222 गजानन बाबुराव िवर

GAJANAN BABURAO
BHAVAR

52xxxxxxxx36 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 55111030769 80043763658

69,550.00

2020-05-21 98xxxxxx54

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Bhalgaon

भ लेग वऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2036000902 डीघुळे उत्तम रामभाऊ

DIGHULE UTTAM
RAMBHAU

84xxxxxxxx04 Bank of Maharashtra

चिखलठाणा

2019-20 20140835906 60309997019

1,06,425.00

2020-05-15 98xxxxxx12

IN2036001310 साहेबराव कडुबा डीघुळे

SAHEBRAO KADUBA
DIGHULE

72xxxxxxxx14 Bank of Maharashtra

चिखलठाणा

2019-20 20140875586 60266700773

3,09,389.00

2020-07-31 94xxxxxx52

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Bhindon

भिं डोणऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004005050 गयबाई भानुदास राठोड़

Gayabai Bhanudas Rathod

94xxxxxxxx41 Aurangabad DCCB

उस्मा नपुर

भिं दोन
2019-20 014611002100404 10

16,670.00

2020-06-18 94xxxxxx39

IN2004004922 भानुदास तोताराम राठोड़

Bhanudas Totaram Rathod

72xxxxxxxx52 Aurangabad DCCB

उस्मा नपुर

भिं दोन
2019-20 014611002001224 11

16,115.00

2020-06-29 94xxxxxx27

IN2004005063 अजय भाऊसाहेब शिं दे

Ajay Bhausaheb Shinde

37xxxxxxxx17 Aurangabad DCCB

उस्मा नपुर

भिं दोन
2019-20 014611002001025 25

36,740.00

2020-06-15 97xxxxxx51

IN2004005175 जीजा दादा शिं दे

Jija Dada Shinde

60xxxxxxxx32 Aurangabad DCCB

उस्मा नपुर

भिं दोन
2019-20 014611002001011 32

18,810.00

2020-06-18 97xxxxxx93

IN2004004953 बाबाबाई के व शिं दे

Bababai Keshav Shinde

63xxxxxxxx92 Aurangabad DCCB

उस्मा नपुर

भिं दोन
2019-20 014611002000753 41

15,690.00

2020-06-18 99xxxxxx40

IN2004004869 सचिन च वाजी शिं दे

Sachin Shivaji Shinde

43xxxxxxxx23 Aurangabad DCCB

उस्मा नपुर

भिं दोन
2019-20 014611002001100 74

49,470.00

2020-06-22 94xxxxxx67
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004005235 चहराबाई भाऊसाहेब शिं दे

Hirabai Bhausaheb Shinde

85xxxxxxxx20 Aurangabad DCCB

उस्मा नपुर

भिं दोन
2019-20 014611002001140 112

12,000.00

2020-07-04 97xxxxxx54

IN2004005088 मदन दत्तू शिं दे

Madan Dattu Shinde

21xxxxxxxx49 Aurangabad DCCB

उस्मा नपुर

भिं दोन
2019-20 014611002001136 115

18,050.00

2020-06-17 70xxxxxx13

IN2004005626 रोचहणी रोचहत शिं दे

Rohini Rohit Shinde

34xxxxxxxx55 Aurangabad DCCB

उस्मा नपुर

भिं दोन
2019-20 014611002100254 150

18,180.00

2020-06-22 99xxxxxx18

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Bhindon

भिं डोणऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050000702 सखाहारी दत्तू शिं दे

SAKHAHARI DATTU
SHINDE

62xxxxxxxx42 Maharashtra Gramin
Bank

ग रखेड  रोड औरंग ब द

2019-20 80006049909 80044232898

53,500.00

2020-06-20 98xxxxxx21

IN2050000786 सचिन च वाजी शिं दे

SACHIN SHIVAJI SHINDE

43xxxxxxxx23 Maharashtra Gramin
Bank

ग रखेड  रोड औरंग ब द

2019-20 80043538725 80044822934

74,900.00

2020-06-30 94xxxxxx67

IN2050000958 बबनराव गंगाधर शिं दे

BABANRAO GANGADHAR
SHINDE

66xxxxxxxx12 Maharashtra Gramin
Bank

ग रखेड  रोड औरंग ब द

2019-20 55101078918 80045568588

2,56,800.00

2020-07-01 90xxxxxx64
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Borwadi Tanda

बोरवडी त ंडऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2055000459 शाम तातेराव राठोड़

SHAM TATERAV RATHOD

47xxxxxxxx29 State Bank of India

पळशी

2019-20 36172125937 36995404415

52,501.00

2020-06-16 77xxxxxx85

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Borwadi

बोरवडीऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004005300 गोरखनाथ शेषराव पाथडे

Gorakhnath Sheshrao
Pathade

77xxxxxxxx31 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

बोरवडी
2019-20 012211002100244 396

8,910.00

2020-05-28

IN2004004888 योगेश धन्नुन राठोड़

Yogesh Dhannu Rathod

89xxxxxxxx34 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

बोरवडी
2019-20 012211002100335 280

17,950.00

2020-06-02 73xxxxxx92

IN2004005244 मंगलबाई मच्छिं द्र पाथडे

Mangalbai Machindar
Pathade

24xxxxxxxx27 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

बोरवडी
2019-20 012211002100568 187

17,950.00

2020-05-28

IN2004005049 रेखा भानदास पाथडे

Rekha Bhnudas Pathade

99xxxxxxxx20 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

बोरवडी
2019-20 012211002100580 161

17,950.00

2020-05-29

IN2004005069 दीपक रामहरर पाथडे

Deepak Ramhari Pathade

39xxxxxxxx56 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

बोरवडी
2019-20 012211002100650 166

17,945.00

2020-06-08

IN2004005391 कमल दादाराव स दे

Kamal Dadarao Somde

31xxxxxxxx61 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

बोरवडी
2019-20 012211002100652 171

8,650.00

2020-05-27
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004004833 कैलास साहेबराव पाथडे

Kailas Sahebrao Pathade

58xxxxxxxx27 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

बोरवडी
2019-20 012211002100653 342

8,565.00

2020-05-30 75xxxxxx47

IN2004005028 योगेश भाऊसाहेब नारळे

Yogesh Bhausheb Narale

28xxxxxxxx58 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

बोरवडी
2019-20 012211002100713 225

9,015.00

2020-06-08 83xxxxxx90

IN2004005369 बाबासाहेब भाऊसाहेब नारळे

Babasaheb Bhausaheb
Narale

31xxxxxxxx95 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

बोरवडी
2019-20 012211002100715 226

9,015.00

2020-06-08

IN2004005383 मनीष प्रकाश पाथडे

Manish Prakash Pathade

99xxxxxxxx33 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

बोरवडी
2019-20 012211002100721 235

15,640.00

2020-05-28 95xxxxxx67

IN2004004867 ईश्ववर सखदेव पाथडे

Eshwar Sukhdev Pathade

73xxxxxxxx82 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

बोरवडी
2019-20 012211002100747 213

11,690.00

2020-06-01

IN2004005368 शाम तातेराव राठोड़

Sham Taterao Rathod

47xxxxxxxx29 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

बोरवडी
2019-20 012211002100758 253

17,135.00

2020-06-01

IN2004004970 रोरहदास नारायण पाथडे

Rohidas Narayan Pathade

33xxxxxxxx09 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

बोरवडी
2019-20 012211002100781 315

17,990.00

2020-06-10 93xxxxxx24

IN2004005002 सारदया रनज़ााम शाह

Sadiya Nizam Shaha

89xxxxxxxx85 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

बोरवडी
2019-20 012211002100811 203

8,135.00

2020-05-30

IN2004004994 ज्ञाानेश्ववर रामहरर पाथडे

Dnyaneshwar Ramhari
Pathade

58xxxxxxxx81 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

बोरवडी
2019-20 012211002100816 310

17,945.00

2020-06-08

IN2004005035 अहमद अमीर शाह

Ahmad Ameer Shah

29xxxxxxxx87 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

बोरवडी
2019-20 012211002100838 335

8,420.00

2020-07-27

IN2004004941 चंद्रभागा साहेबराव पाथडे

Chandrabhaga Sahebrao
Pathade

91xxxxxxxx67 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

बोरवडी
2019-20 012211002100850 435

8,910.00

2020-05-30
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004005165 योगेश अवरचत पाथडे

Yogesh Avchit Pathade

23xxxxxxxx20 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

बोरवडी
2019-20 012211002100889 360

8,950.00

2020-06-04

IN2004005006 रोहणी सनील पाथडे

Rohani Sunil Pathade

97xxxxxxxx95 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

बोरवडी
2019-20 012211002100890 412

8,950.00

2020-06-04

IN2004005038 सरायाकला अवरचत पाथडे

Surayakala Avchit Pathade

57xxxxxxxx66 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

बोरवडी
2019-20 012211002100891 429

8,610.00

2020-06-04

IN2004005215 शोभा दत्ताात्रय पाथडे

Shobha Dattatry Pathade

21xxxxxxxx98 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

बोरवडी
2019-20 012211002100977 183

17,865.00

2020-06-10

IN2004005298 सोरमनाथ अंबादास पाथडे

Sominath Ambadas Pathade

82xxxxxxxx91 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

बोरवडी
2019-20 012211002100983 338

8,910.00

2020-05-30

IN2004005314 चंद्रकला सोरमनाथ पाथडे

Chandrkala Sominath
Pathade

25xxxxxxxx11 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

बोरवडी
2019-20 012211002100984 337

8,910.00

2020-05-28

IN2004005163 रामेश्ववर रदनकर पाथडे

Rameshwar Dinkar Pathade

60xxxxxxxx62 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

बोरवडी
2019-20 012211002100992 194

8,910.00

2020-05-28

IN2004004842 मंदा अशोक पाथडे

Manda Ashok Pathade

30xxxxxxxx22 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

बोरवडी
2019-20 012211002101001 340

8,490.00

2020-05-30

IN2004005354 रशवनाथ रदनकर पाथडे

Shivnath Dinkar Pathade

41xxxxxxxx38 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

बोरवडी
2019-20 012211002101004 350

8,910.00

2020-05-28

IN2004005013 यराज हररचंद्र राठोड़

Youraj Harichandra Rathod

37xxxxxxxx35 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

बोरवडी
2019-20 012211002101023 293

17,992.00

2020-06-01

IN2004005045 मीरा गणेश पाथडे

Meera Ganesh Pathade

51xxxxxxxx39 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

बोरवडी
2019-20 012211002101024 377

8,155.00

2020-05-28

IN2004004830 मनीषा रोरहदास पाथडे

Manisha Rohidas Pathade

62xxxxxxxx62 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

बोरवडी
2019-20 012211002101061 454

8,555.00

2020-06-12
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004005098 इंदबाई गोविंवद राठोड़

Indubai Govind Rathod

69xxxxxxxx88 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

बोरवडी
2019-20 012211002000055 103

26,040.00

2020-06-03 90xxxxxx50

IN2004005259 तात्यायाराव सजराव राठोड़

Tatyrao Sarjerao Rathod

22xxxxxxxx48 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

बोरवडी
2019-20 012211002000083 64

42,840.00

2020-06-01 77xxxxxx09

IN2004004901 दगडू संड पाथडे

Dagadu Sandu Pathade

58xxxxxxxx76 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

बोरवडी
2019-20 012211002000137 15

40,390.00

2020-06-08 89xxxxxx49

IN2004005367 पद्मााबाई भाऊसाहेब पाथडे

Padmabai Bhausaheb
Pathade

84xxxxxxxx81 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

बोरवडी
2019-20 012211002000510 54

23,740.00

2020-06-04 96xxxxxx11

IN2004005225 भानदास देरवदास पाथडे

Bhanudas Devidas Pathade

83xxxxxxxx08 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

बोरवडी
2019-20 012211002000539 74

18,390.00

2020-05-29 96xxxxxx73

IN2004005241 गणू लालू राठोड़

Ganu Lalu Rathod

94xxxxxxxx49 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

बोरवडी
2019-20 012211002000568 60

50,350.00

2020-06-02 77xxxxxx29

IN2004005233 शेषराव परभतराव पाथडे

Sheshrao Parbhatrao
Pathade

32xxxxxxxx26 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

बोरवडी
2019-20 012211002000604 24

8,460.00

2020-05-28 97xxxxxx60

IN2004005103 बाबाबाई सोरमनाथ राठोड़

Bababai Sominath Rathod

22xxxxxxxx33 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

बोरवडी
2019-20 012211002000824 70

30,600.00

2020-06-05 96xxxxxx09

IN2004005119 अजन सोरमनाथ राठोड़

Arjun Sominath Rathod

81xxxxxxxx64 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

बोरवडी
2019-20 012211002000827 117

5,900.00

2020-06-15 77xxxxxx54

IN2004004979 कंचनबाई रामदास पाथडे

Kanchanbai Ramdas Pathade

55xxxxxxxx38 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

बोरवडी
2019-20 012211002000835 1

31,663.00

2020-06-01 96xxxxxx73

IN2004004933 ज्ञाानेश्ववर रतन पाथडे

Dnyaneshwar Ratan Pathade

23xxxxxxxx99 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

बोरवडी
2019-20 012211002001629 7

63,665.00

2020-05-27 96xxxxxx70
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004004997 राजू रतन पाथडे

Raju Ratan Pathade

97xxxxxxxx16 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

बोरवडी
2019-20 012211002001630 8

64,630.00

2020-05-27 95xxxxxx75

IN2004004848 परमेश्ववर प्रभू राठोड़

Parmeshvar Prabhu Rathod

51xxxxxxxx68 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

बोरवडी
2019-20 012211002001861 123

26,590.00

2020-06-05 83xxxxxx95

IN2004004880 कैलास साहेबराव स दे

Kailas Sahebrao Somde

92xxxxxxxx77 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

बोरवडी
2019-20 012211002002042 133

3,615.00

2020-05-30 88xxxxxx77

IN2004004976 मंसूर भीकन शाह

Mansur Bhikan Shaha

98xxxxxxxx12 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

बोरवडी
2019-20 012211002002164 198

8,550.00

2020-05-30 73xxxxxx32

IN2004005184 ज्ञाानेश्ववर बाबू राठोड़

Dnyaneshwar Babu Rathod

54xxxxxxxx63 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

बोरवडी
2019-20 012211002002466 379

12,120.00

2020-07-28 94xxxxxx87

IN2004005200 चरणविंसह प्रभू राठोड़

Charansing Prabhu Rathod

31xxxxxxxx04 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

बोरवडी
2019-20 012211002002480 322

17,155.00

2020-06-12 94xxxxxx32

IN2004005168 खशाल प्रभू राठोड़

Khushal Prabhu Rathod

61xxxxxxxx78 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

बोरवडी
2019-20 012211002002481 329

17,260.00

2020-06-05 95xxxxxx09

IN2004005181 कृष्णाणा तेजराव पाथडे

Krushna Tejrao Pathade

24xxxxxxxx69 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

बोरवडी
2019-20 012211002002897 57

72,530.00

2020-06-05 86xxxxxx90

IN2004005197 राधारकसन रतन पाथडे

Radhakisan Ratan Pathade

48xxxxxxxx48 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

बोरवडी
2019-20 012211002002920 6

67,840.00

2020-05-27 96xxxxxx63

IN2004005141 बाबासाहेब उत्ताम पाथडे

Babasaheb Uttam Pathade

71xxxxxxxx11 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

बोरवडी
2019-20 012211002100035 393

17,950.00

2020-05-30

IN2004005173 प ग्लेलेबाई दगडू पठाडे

Pinglabai Dagdu Pathde

62xxxxxxxx53 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

बोरवडी
2019-20 012211002100046 239

17,155.00

2020-06-08

IN2004004844 अजय भानदास पाथडे

Ajay Bhanudas Pathade

95xxxxxxxx44 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

बोरवडी
2019-20 012211002100056 243

17,110.00

2020-06-10
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004004876 सूरायकलाबाई सोरमयांथ

पाथडे

Surayakalabai Somianth
Pathade

44xxxxxxxx48 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

बोरवडी
2019-20 012211002100061 238

17,155.00

2020-06-08

IN2004004908 अमोल भानदास पाथडे

Amol Bhanudas Pathade

73xxxxxxxx56 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

बोरवडी
2019-20 012211002100062 333

17,110.00

2020-06-08

IN2004004940 गंगबाई रामहरर पाथडे

Gangubai Ramhari Pathade

45xxxxxxxx23 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

बोरवडी
2019-20 012211002100075 167

17,945.00

2020-06-08

IN2004005559 सूमान्नुबाई कौरतक पाथडे

Sumanbai Kautik Pathade

41xxxxxxxx12 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

बोरवडी
2019-20 012211002000432 111

16,315.00

2020-05-30

IN2004005563 समन बाबराव पाथडे

Suman Baburao Pathade

56xxxxxxxx45 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

बोरवडी
2019-20 012211002100993 192

8,180.00

2020-05-28

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Borwadi

बोरवडीऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2055000575 भानदास देरवदास पाथडे

BHANUDAS DEVIDAS
PATHADE

83xxxxxxxx08 State Bank of India

पळशी

2019-20 30191319365 36952838567

87,872.00

2020-06-10 96xxxxxx73

IN2055000507 ज्ञाानेश्ववर रामहरर पाथडे

DNYANESHWAR RAMHARI
PATHADE

58xxxxxxxx81 State Bank of India

पळशी

2019-20 37096956244 37372880941

89,651.00

2020-07-15 93xxxxxx02

IN2055000572 सूमान्नुबाई कौरतक पाथडे

SUMANBAI KAUTIK
PATHADE

41xxxxxxxx12 State Bank of India

पळशी

2019-20 35794348158 35892947749

48,465.00

2020-06-10 97xxxxxx66

IN2055000579 ईश्ववर सखदेव पाथडे

Ishwar Sukhdev Pathade

73xxxxxxxx82 State Bank of India

पळशी

2019-20 37927656230 38039344572

43,046.00

2020-06-10 91xxxxxx83

IN2055000508 मंगल मच्छिं द्र पाथडे

MANGAL MACHINDRA
PATHADE

24xxxxxxxx27 State Bank of India

पळशी

2019-20 39891188454 37043722321

87,872.00

2020-06-15 99xxxxxx42
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2055000573 कैलास साहेबराव पाथडे

KAILAS SAHEBRAO
PATHADE

58xxxxxxxx27 State Bank of India

पळशी

2019-20 35990356459 37862960104

30,811.00

2020-06-10 75xxxxxx47

IN2055000554 शेषराव परभतराव पाथडे

SHESHRAO PARBHATRAO
PATHADE

32xxxxxxxx26 State Bank of India

पळशी

2019-20 36496924191 37542513659

22,781.00

2020-06-10 77xxxxxx35

IN2055000395 कृष्णाणा तेजराव पाथडे

KRUSHNA TEJRAO
PATHADE

24xxxxxxxx69 State Bank of India

पळशी

2019-20 35925383981 36901095405

2,02,439.00

2020-06-12 86xxxxxx90

IN2055000490 चंद्रकलाबाई सोरमनाथ पाथडे

CHANDRAKALABAI
SOMINATH PATHADE

25xxxxxxxx11 State Bank of India

पळशी

2019-20 37022252406 38034604865

35,594.00

2020-08-05 99xxxxxx42

IN2055000416 सोरमनाथ अंबादास पाथडे

SOMINATH AMBADAS
PATHADE

82xxxxxxxx91 State Bank of India

पळशी

2019-20 37002801541 38034463243

35,371.00

2020-08-05 99xxxxxx42

IN2055000506 मनीष प्रकाश पाथडे

MANISH PRAKASH
PATHADE

99xxxxxxxx33 State Bank of India

पळशी

2019-20 20333701805 37171655448

36,851.00

2020-06-30 95xxxxxx67

IN2055000565 अहमद अमीर शाह

Ahmad Ameer Shah

29xxxxxxxx87 State Bank of India

पळशी

2019-20 37921139240 37939980353

30,811.00

2020-07-17 90xxxxxx91

IN2055000440 सारदया रनज़ााम शाह

SADIYA NIJAM SHAHA

89xxxxxxxx85 State Bank of India

पळशी

2019-20 37335966720 37940014056

13,400.00

2020-06-22 73xxxxxx64

IN2055000527 गणू लालू राठोड़

GANU LALU RATHOD

94xxxxxxxx49 State Bank of India

पळशी

2019-20 35835705956 35977536825

73,634.00

2020-07-23 77xxxxxx29

IN2055000499 लता संतोष पाथडे

LATA SANTOSH PATHADE

79xxxxxxxx82 State Bank of India

पळशी

2019-20 38529766950 38715853071

15,027.00

2020-06-26 97xxxxxx52

IN2055000447 सूयकला सोरमनाथ पाथडे

SURYKALA SOMINATH
PATHADE

44xxxxxxxx48 State Bank of India

पळशी

2019-20 35805463148 38729373699

71,558.00

2020-07-08 76xxxxxx10
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2055000476 मंदाबाई अशोक पाथडे

MANDABAI ASHOK
PATHADE

30xxxxxxxx22 State Bank of India

पळशी

2019-20 37022235967 38740521054

33,842.00

2020-08-05 76xxxxxx38

IN2055000470 कैलास साहेबराव स दे

KAILAS SAHEBRAO SOMDE

92xxxxxxxx77 State Bank of India

पळशी

2019-20 37022229679 38759350531

74,215.00

2020-07-08 97xxxxxx76

IN2055000552 रोरहदास नारायण पाथडे

ROHIDAS NARAYAN
PATHADE

33xxxxxxxx09 State Bank of India

पळशी

2019-20 38671036883 38784356894

74,625.00

2020-07-16 75xxxxxx77

IN2055000665 द्वाारका संदीप पाथडे

DVARAKA SANDEEP
PATHADE

90xxxxxxxx15 State Bank of India

पळशी

2019-20 38741594158 38755721830

67,860.00

2020-07-01 99xxxxxx50

IN2055000666 अरनता रविंवद्र पाथडे

ANITA RAVINDR PATHADE

90xxxxxxxx33 State Bank of India

पळशी

2019-20 38741626455 38755716966

67,861.00

2020-07-01 97xxxxxx15

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Chauka

चौकऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004005295 अशोक गोपीनाथ शिंशदे

Ashok Gopinath Shinde

30xxxxxxxx61 Aurangabad DCCB

चौका

चौका
2019-20 006111002001620 345

10,070.00

2020-06-09 81xxxxxx73

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Chauka

चौकऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2034000144 आण्णा ा गोशिं दरा  सांगले

ANNA GOVINDRAO
SANGLE

43xxxxxxxx95 Bank of Baroda

गणोरे  महाराष्ट्र

2019-20 13598100008700 13590500001973

47,933.00

2020-05-15 94xxxxxx52

IN2034000105 राजू फकीररा  शिंशदे

RAJU FAKIRRAO SHINDE

97xxxxxxxx91 Bank of Baroda

गणोरे  महाराष्ट्र

2019-20 13598100007612 13590500001343

74,695.00

2020-06-02 70xxxxxx49

IN2034000149 ग ेश बाबुरा  पुराण क

GANESH BABURAO
PURANIK

44xxxxxxxx34 Bank of Baroda

गणोरे  महाराष्ट्र

2019-20 13590100004052 13590500001369

1,07,074.00

2020-07-02 97xxxxxx05

IN2034000190 भाऊसाहेब रामरा  भोसले

BHAUSAHEB RAMRAV
BHOSLE

62xxxxxxxx08 Bank of Baroda

गणोरे  महाराष्ट्र

2019-20 13598100001819 13590500002032

32,040.00

2020-05-28

IN2034000161 जणलढ्र अन्नानाजी काकुशे

JALIDHR ANNAJI KAKUSHE

72xxxxxxxx47 Bank of Baroda

गणोरे  महाराष्ट्र

2019-20 13598100008818 13590500002353

38,642.00

2020-05-15 77xxxxxx21

IN2034000207 ण लास ण नायकरा  प ार

VILAS VINAYAKRAO PAWAR

68xxxxxxxx92 Bank of Baroda

गणोरे  महाराष्ट्र

2019-20 13590100005753 13590500002592

48,150.00

2020-07-15 93xxxxxx70

Page 2 of 4Wednesday, October 12, 2022



वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2034000319 मच्छिं द्र बाबूरा  ाघ

MACHINDR BABURAV
WAGH

99xxxxxxxx64 Bank of Baroda

गणोरे  महाराष्ट्र

2019-20 13598100002049 13590500002320

41,358.00

2020-06-06 81xxxxxx24

IN2034000346 पंुजाराम दादारा  ाघ

PUNJARAM DADARAO
WAGH

28xxxxxxxx06 Bank of Baroda

गणोरे  महाराष्ट्र

2019-20 13598100007921 13590500002144

34,218.00

2020-06-01 75xxxxxx46

IN2034000348 ण ठ्ठल भागजी ाघ

VITTHAL BHAGAJI WAGH

29xxxxxxxx34 Bank of Baroda

गणोरे  महाराष्ट्र

2019-20 13598100008738 13590500002059

74,804.00

2020-05-20 97xxxxxx20

IN2034000341 शांताबाई कारभारी भोसले

SHANTABAI KARBHARI
BHOSLE

49xxxxxxxx42 Bank of Baroda

गणोरे  महाराष्ट्र

2019-20 13598100001360 13590500001996

17,098.00

2020-06-12 99xxxxxx19

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Chauka

चौकऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2055000193 शहादे  काणशनाथ शिंनबाळकर

Shahadev Kashinath
Nimbalkar

73xxxxxxxx97 State Bank of India

जाधववाडी हर्सूल

2019-20 10654217427 35732180989

91,765.00

2020-07-27 99xxxxxx58

IN2055000228 णश ाजी भागजी णरठे

Shivaji Bhagaji Rithe

56xxxxxxxx46 State Bank of India

जाधववाडी हर्सूल

2019-20 30448368041 38581173242

51,115.00

2020-06-25 96xxxxxx18

IN2055000226 अशोक जगन्नानाथ हर े

Ashok Jagannath Harne

75xxxxxxxx83 State Bank of India

जाधववाडी हर्सूल

2019-20 32539944586 35866354615

74,524.00

2020-08-18 84xxxxxx80

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Chikalthana

जिकलथ नऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004004864 बंडू बन्सी  बकल

Bandu Bansi Bakal

64xxxxxxxx12 Aurangabad DCCB

चिकलठाणा

चिकलठाणा
2019-20 003411002005689 12

22,800.00

2021-03-16 86xxxxxx75

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Chikalthana

जिकलथ नऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2034000224 ंग ता रामनाथ नवपुते

SANGITA RAMNATH
NAVPUTE

77xxxxxxxx06 Bank of Baroda

समर्थ नगर औरंगाबाद

2019-20 18888100001541 18880500000176

2,56,417.00

2020-09-02 94xxxxxx15

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Chincholi

चिं ोळीऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004005218 कलयनराव भाऊसाहेब घोडके

Kalyanrao Bhausaheb
Ghodke

95xxxxxxxx32 Aurangabad DCCB

चिते पिं ळगाव

पिंििोली
2019-20 005011002002008 19

59,278.00

2020-07-01 95xxxxxx59

IN2004004985 शंकर बन्सीस  जाधव

Shankar Bansi Jadhav

76xxxxxxxx32 Aurangabad DCCB

चिते पिं ळगाव

पिंििोली
2019-20 005011002000618 34

46,010.00

2020-07-21 98xxxxxx00

IN2004005182 लिंलबा भाव्लालाल वाघ

Limba Bhavlal Wagh

84xxxxxxxx72 Aurangabad DCCB

चिते पिं ळगाव

पिंििोली
2019-20 005011002006957 39

18,210.00

2020-06-17 83xxxxxx13

IN2004005161 ववजय स ताराम पवार

Vijay Sitaram Pawar

34xxxxxxxx29 Aurangabad DCCB

चिते पिं ळगाव

पिंििोली
2019-20 005011002007150 58

19,383.00

2020-07-17 99xxxxxx12
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

VaijapurAURANGABAD Takli Sagaj

ट कळी सगिवैि पूरऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004003167 अरुण सोपान पवार

ARUN SOPAN PAWAR

35xxxxxxxx96 Aurangabad DCCB

पालखेड

टाकळी सागज
2019-20 012411002003068 59

53,225.00

2020-04-16

IN2004003271 बाबासाहेब मच्छिं द्र पवार

BABASAHEB MACHINDAR
PAWAR

35xxxxxxxx92 Aurangabad DCCB

पालखेड

टाकळी सागज
2019-20 012411002002890 103

30,080.00

2020-06-30 74xxxxxx10

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

VaijapurAURANGABAD Takli Sagaj

ट कळी सगिवैि पूरऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2036001210 ज्ञाानेश्ववर गंगाराम कारले

DNYANESHWAR
GANGARAM KARALE

52xxxxxxxx06 Bank of Maharashtra

वैजापूर

2019-20 60191416875 60296705404

66,930.00

2020-06-09 77xxxxxx82

IN2036001191 रामेश्ववर गंगाराम कारले

RAMESHWAR GANGARAM
KARALE

34xxxxxxxx55 Bank of Maharashtra

वैजापूर

2019-20 60191659681 60296703382

55,138.00

2020-06-06 77xxxxxx44

IN2036001109 ज्यो ोती ववठ्ठल विनगारे

JYOTI VITTHAL SHINGARE

22xxxxxxxx88 Bank of Maharashtra

वैजापूर

2019-20 60145301755 60150966643

1,37,678.00

2020-05-30 98xxxxxx57

IN2036001145 ववठ्ठल उत्तम विनगारे

VITTHAL UTTAM SHINGARE

39xxxxxxxx76 Bank of Maharashtra

वैजापूर

2019-20 60068879052 60287114311

3,14,018.00

2020-05-30 98xxxxxx57

IN2036001229 ववज  विवचांद कारले

VIJAY SHIVCHAND KARALE

25xxxxxxxx35 Bank of Maharashtra

वैजापूर

2019-20 60141539657 60233580147

42,999.00

2020-06-08 96xxxxxx82

IN2036001161 अरुण दादासाहेब कऱ्हाहाळे

ARUN DADASAHEB
KARHALE

86xxxxxxxx28 Bank of Maharashtra

वैजापूर

2019-20 60021389765 60311585229

2,41,185.00

2020-05-28 95xxxxxx33
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2036001164 विवचंद िहाजी कारले

SHIVACHAND SHAHAJI
KARALE

90xxxxxxxx63 Bank of Maharashtra

वैजापूर

2019-20 68025631579 60312426325

1,25,854.00

2020-06-03 96xxxxxx82

IN2036001179 बबन विकाजी विनगारे

BABAN BHIKAJI SHINGARE

60xxxxxxxx21 Bank of Maharashtra

वैजापूर

2019-20 60249777996 60313289397

77,724.00

2020-05-28 97xxxxxx54

IN2036001193 विवनाथ सोपान कारले

SHIVNATH SOPAN KARALE

90xxxxxxxx42 Bank of Maharashtra

वैजापूर

2019-20 68011093851 60316713008

43,664.00

2020-05-15

IN2036001199 रूपाली बाळासाहेब कारले

Rupali Balasaheb Karale

90xxxxxxxx04 Bank of Maharashtra

वैजापूर

2019-20 60202760067 60318651377

54,916.00

2020-07-04 94xxxxxx46

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

VaijapurAURANGABAD Talwada

तलव डवैि पूरऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004003165 सागर राजेंद्र मगर

SAGAR RAJENDRA MAGAR

62xxxxxxxx98 Aurangabad DCCB

लोणी खुर्द

तलवाडा
2019-20 007811002102430 262

19,920.00

2020-06-06

IN2004003234 त्र्यं बक कारभारी मगर

TRIMBAK KARBHARI
MAGAR

73xxxxxxxx55 Aurangabad DCCB

लोणी खुर्द

तलवाडा
2019-20 007811002000809 187

46,830.00

2020-05-20

IN2004003198 आसाराम परशरुाम मगर

ASARAM PARASRAM
MAGAR

35xxxxxxxx61 Aurangabad DCCB

लोणी खुर्द

तलवाडा
2019-20 007811002008204 3

33,130.00

2020-06-16

IN2004003154 शाहूलाल दादा मगर

SHAHULAL DADA MAGAR

72xxxxxxxx92 Aurangabad DCCB

लोणी खुर्द

तलवाडा
2019-20 007811002005720 186

53,000.00

2020-07-10
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

VaijapurAURANGABAD Talwada

तलव डवैि पूरऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050000483 डगू रामभाऊ मगर

Dagu Rambhau Magar

75xxxxxxxx64 Maharashtra Gramin
Bank

लोणी खु.

2019-20 55107038403 80043456626

85,600.00

2020-05-18 96xxxxxx94

IN2050000507 रतन मुरलीधर मगर

RATAN MURLIDHAR
MAGAR

73xxxxxxxx20 Maharashtra Gramin
Bank

लोणी खु.

2019-20 55107015033 80044287496

1,07,000.00

2020-06-06 93xxxxxx42

IN2050000548 दादासाहेब बाळासाहेब मगर

DADASAHEB BALASAHEB
MAGAR

64xxxxxxxx62 Maharashtra Gramin
Bank

लोणी खु.

2019-20 80031227872 80051345360

53,500.00

2020-07-10 88xxxxxx56

IN2050000416 अमोल बाळासाहेब मगर

AMOL BALASAHEB MAGAR

51xxxxxxxx38 Maharashtra Gramin
Bank

लोणी खु.

2019-20 80031313829 80051345665

53,500.00

2020-07-10 97xxxxxx97
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

VaijapurAURANGABAD Tembhi

टेंभीवैि पूरऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2036001170 उत्तम चांगदेव पवार

UTTAM CHANGDEO PAWAR

39xxxxxxxx35 Bank of Maharashtra

वैजापूर

2019-20 60029835941 60032516420

64,361.00

2020-05-30 97xxxxxx53

IN2036001251 पवार ववष्णू  नाराय

PAWAR VISHNU NARAYAN

76xxxxxxxx09 Bank of Maharashtra

वैजापूर

2019-20 20151782553 60013005826

53,797.00

2020-05-30 98xxxxxx26

IN2036001144 वदनेश ववष्णू  पवार

DINESH VISHNU PAWAR

60xxxxxxxx26 Bank of Maharashtra

वैजापूर

2019-20 60084296366 60186251513

1,56,012.00

2020-05-30 98xxxxxx57

IN2036001203 पवार लक्ष्मम  रंभाजी

PAWAR LAXMAN RAMBHAJI

57xxxxxxxx44 Bank of Maharashtra

वैजापूर

2019-20 20151781526 60318194817

71,079.00

2020-05-15
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

VaijapurAURANGABAD Tidhi

जिढीवैि पूरऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परिफेड

केलेली

ि रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004003217 रंगनाथ दगडू डुकरे

RANGNATH DAGADU
DUKARE

78xxxxxxxx92 Aurangabad DCCB

एम वाय वैजापूर

तिडी
2019-20 008211002004583 19

31,730.00

2020-04-27 87xxxxxx64

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

VaijapurAURANGABAD Tidhi

जिढीवैि पूरऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परिफेड

केलेली

ि रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2055000040 फाककरव शम्रव जाधव

FAQIRRAV SHAMRAV
JADHAV

72xxxxxxxx06 State Bank of India

वैजापूर

2019-20 33986077466 34186660803

1,54,967.00

2020-05-28 98xxxxxx72

IN2055000059 सुभाष चंगदेव डुकरे

SUBHASH CHNGDEO
DUKARE

69xxxxxxxx64 State Bank of India

वैजापूर

2019-20 32029768597 35845896754

1,00,419.00

2020-05-28 96xxxxxx14

IN2055000152 रंगनाथ दगडू डुकरे

RANGNATH DAGDU
DUKARE

78xxxxxxxx92 State Bank of India

वैजापूर

2019-20 52158125140 35937418855

1,01,219.00

2020-05-28 97xxxxxx48
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परिफेड

केलेली

ि रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

VaijapurAURANGABAD Titarkheda

जििरखेडवैि पूरऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परिफेड

केलेली

ि रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050000488 अविनाश रमेश साळंुखे

AVINASH RAMESH
SALUNKHE

44xxxxxxxx18 Maharashtra Gramin
Bank

लोणी खु.

2019-20 80023137818 80042670367

53,500.00

2020-06-04 86xxxxxx19

IN2050000528 नीता महेश साळंुके

Nita Mahesh Salunke

27xxxxxxxx85 Maharashtra Gramin
Bank

लोणी खु.

2019-20 80042427743 80042433291

74,900.00

2020-04-29 94xxxxxx65

IN2050000532 कमलाबाई कृष्ण राि साळंुके

KAMALBAI KRISHNARAO
SALUNKE

47xxxxxxxx62 Maharashtra Gramin
Bank

लोणी खु.

2019-20 55107017619 80042426182

2,14,000.00

2020-04-29 94xxxxxx65

IN2050000534 विठ्ठल पंुडवलक साळंुके

Vitthal Pundlik Salunke

76xxxxxxxx58 Maharashtra Gramin
Bank

लोणी खु.

2019-20 80041141710 80043110417

80,250.00

2020-07-21 70xxxxxx73

IN2050000582 गोविंिद जनादन साळंुके

GOVIND JANARDHAN
SALUNKE

89xxxxxxxx22 Maharashtra Gramin
Bank

लोणी खु.

2019-20 55107058373 80004538006

1,45,520.00

2020-03-12 94xxxxxx83
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

VaijapurAURANGABAD Tunki

तंुकीवैि पूरऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004002082 शभुम कल्या ण निकम

SHUBHAM KALYAN NIKAM

58xxxxxxxx97 Aurangabad DCCB

लोणी खुर्द

टनकी
2019-20 007811002102158 195

14,750.00

2020-06-23

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

VaijapurAURANGABAD Tunki

तंुकीवैि पूरऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2035000035 सुिीत  ब ळू समृत

SUNITA BALU SAMRUT

59xxxxxxxx87 Bank of India

शिवूर बंगलो

2019-20 068610110003588 068676310000599

53,500.00

2020-05-26 94xxxxxx08

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

VaijapurAURANGABAD Tunki

तंुकीवैि पूरऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050000440 नशवि थ हनिभ ऊ निकम

SHIVNATH HARIBHAU
NIKAM

44xxxxxxxx18 Maharashtra Gramin
Bank

लोणी खु.

2019-20 55107044520 80045008456

37,450.00

2020-07-22 99xxxxxx32

IN2050000560 अशोक नभक जी िि विे

ASHOK BHIKAJI
NANNAWARE

99xxxxxxxx89 Maharashtra Gramin
Bank

लोणी खु.

2019-20 55107039597 80043173079

96,300.00

2020-06-17 73xxxxxx81

IN2050000542 द द स हेब सुध कि निकम

Dadasaheb Sudhakar Nikam

64xxxxxxxx84 Maharashtra Gramin
Bank

लोणी खु.

2019-20 80042901114 80043116861

56,710.00

2020-06-11 86xxxxxx77

IN2050000428 मच्छिं द्र सुभ ष निकम

MACHINDRA SUBHASH
NIKAM

68xxxxxxxx96 Maharashtra Gramin
Bank

लोणी खु.

2019-20 55107060290 80004311052

1,07,000.00

2020-05-26 94xxxxxx09

IN2050000460 ि ि ण त तेि व निकम

NARAYAN TATERAO NIKAM

23xxxxxxxx37 Maharashtra Gramin
Bank

लोणी खु.

2019-20 55107046516 80005855036

93,090.00

2020-06-06 95xxxxxx51
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050000520 अिुस ब ई सुभ ष निकम

ANUSAYABAI SUBHASH
NIKAM

90xxxxxxxx96 Maharashtra Gramin
Bank

लोणी खु.

2019-20 55107031939 80044067208

2,35,400.00

2020-06-09 95xxxxxx90

IN2050000500 लत ब ई कल िि व निकम

LATABAI KALYANRAO
NIKAM

28xxxxxxxx58 Maharashtra Gramin
Bank

लोणी खु.

2019-20 80008072404 80042999119

96,300.00

2020-05-26 94xxxxxx07

IN2050000449 िंगि थ स व्लि लि म सोि वणे

RANGNATH SAVLIRAM
SONAWANE

78xxxxxxxx78 Maharashtra Gramin
Bank

लोणी खु.

2019-20 55107051173 80042858124

74,900.00

2020-05-29 99xxxxxx61

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

VaijapurAURANGABAD Vaijapur Rural 1

वैि पूर रुर ळ 1वैि पूरऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2055000103 आशाबाई रावसाहेब औटे

ASHABAI RAOSAHEB AUTE

98xxxxxxxx00 State Bank of India

वैजापूर

2019-20 35030654073 35288798067

73,303.00

2019-12-10 94xxxxxx95

IN2055000044 दौलत मुरलीधर कदम

DAULAT MURLIDHAR
KADAM

33xxxxxxxx49 State Bank of India

वैजापूर

2019-20 32476228154 35774462580

2,46,791.00

2020-06-29 80xxxxxx00

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

VaijapurAURANGABAD Vaijapur Rural 2

वैि पूर रुर ळ 2वैि पूरऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2055000160 संतोष एकनाथ नाईकवाडी

SANTOSH EKANATH
NAIKWADI

40xxxxxxxx41 State Bank of India

वैजापूर

2019-20 35023789362 37667566860

81,880.00

2020-05-28 90xxxxxx62

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

VaijapurAURANGABAD Vaijapur

वैि पूरवैि पूरऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004001700 बाळासाहेब काशिनाथ शनखाडे

BALASAHEB KASHINATH
NIKHADE

58xxxxxxxx19 Aurangabad DCCB

एम वाय वैजापूर

वैजापूर
2019-20 013411002011278 73

26,870.00

2020-05-28 94xxxxxx61

IN2004001764 उल्हाहास गुलाबराव साळंुके

ULHAS GULABRAO
SALUNKE

38xxxxxxxx58 Aurangabad DCCB

एम वाय वैजापूर

वैजापूर
2019-20 013411002002206 337

13,925.00

2020-06-23 94xxxxxx21

IN2004001768 सीमा िांतीलाल पवार

SIMA SHANTILAL PAWAR

59xxxxxxxx24 Aurangabad DCCB

एम वाय वैजापूर

वैजापूर
2019-20 008211002001458 342

27,859.00

2020-06-30 94xxxxxx46
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

VaijapurAURANGABAD Vaijapur

वैि पूरवैि पूरऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2034000036 कदम शिमाबाई केिव

KADAM BHIMABAI KESHAV

53xxxxxxxx43 Bank of Baroda

वैजापूर  महाराष्ट्र

2019-20 46450100002114 46450500000077

2,03,900.00

2020-05-21 96xxxxxx58

IN2034000037 िाऊसाहेब हनुमंत तुपे

BHAUSAHEB HANUMANTA
TUPE

59xxxxxxxx44 Bank of Baroda

वैजापूर  महाराष्ट्र

2019-20 46450100003943 46450500000449

85,565.00

2020-06-10 97xxxxxx71

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

VaijapurAURANGABAD Vaijapur

वैि पूरवैि पूरऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2036001233 साखरे शगरीि संतोष

SAKHARE GIRISH
SONTOSH

34xxxxxxxx06 Bank of Maharashtra

वैजापूर

2019-20 20151826999 60292065716

3,23,186.00

2020-06-06 90xxxxxx77

IN2036001194 साखरे अशिजीत संतोष

SAKHRE ABHIJEET
SANTOSH

78xxxxxxxx28 Bank of Maharashtra

वैजापूर

2019-20 20151825168 60288507446

3,22,784.00

2020-05-30 99xxxxxx43

IN2036001157 रेखा हशरश्चं ंद्र साळंुके

REKHA HARISHCHANDRA
SALUNKE

29xxxxxxxx48 Bank of Maharashtra

वैजापूर

2019-20 20151777858 60028579420

1,08,611.00

2020-06-30 97xxxxxx71

IN2036001209 गावडे सोन्या ाबापु एकनाथ

GAVADE SONYABAPU
EKNATH

65xxxxxxxx60 Bank of Maharashtra

वैजापूर

2019-20 20151833156 60138630202

1,40,465.00

2020-05-30 99xxxxxx85

IN2036001108 िोिा सोन्या ाबापु गावडे

SHOBHA SONYABAPU
GAVADE

46xxxxxxxx56 Bank of Maharashtra

वैजापूर

2019-20 20151715246 60138627530

1,39,487.00

2020-05-30 94xxxxxx85
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2036001173 घाटे रामिाऊ महादू

GHATE RAMBHAU MAHADU

38xxxxxxxx11 Bank of Maharashtra

वैजापूर

2019-20 20151729350 60309615168

1,42,792.00

2020-08-18

IN2036001162 गा कवाड लक्ष्ममण मुरलीधर

GAIKWAD LAXMAN
MURLIDHAR

27xxxxxxxx19 Bank of Maharashtra

वैजापूर

2019-20 20151758031 60262225633

1,01,412.00

2020-06-17

IN2036001131 वंदना ज्ञाानदेव िेळके

VANDANA DNYANDEO
SHELKE

89xxxxxxxx51 Bank of Maharashtra

वैजापूर

2019-20 60251965205 60255312570

2,66,685.00

2020-06-18

IN2036001165 सुधीर रत्नानाकर खांबेकर

SUDHIR RATNAKAR
KHAMBEKAR

61xxxxxxxx08 Bank of Maharashtra

वैजापूर

2019-20 60073560164 60079355547

10,107.00

2019-06-25 77xxxxxx04

IN2036001106 रुपेि बाबासाहेब गाडेकर

RUPESH BABASAHEB
GADEKAR

20xxxxxxxx61 Bank of Maharashtra

वैजापूर

2019-20 60197359692 60312668014

84,776.00

2020-06-03 85xxxxxx02

IN2036001158 केिव बाबासाहेब पवार

KESHAV BABASAHEB
PAWAR

63xxxxxxxx77 Bank of Maharashtra

वैजापूर

2019-20 60008499548 60312809023

54,121.00

2020-05-30 94xxxxxx92

IN2036001217 रहीम करीम िेख

RAHIM KARIM SHAIKH

51xxxxxxxx75 Bank of Maharashtra

वैजापूर

2019-20 68034106821 60313333813

60,103.00

2020-06-09 84xxxxxx23

IN2036001146 फशकरा िाऊराव गलांडे

FAKIRA BHAVRAO
GALANDE

82xxxxxxxx01 Bank of Maharashtra

वैजापूर

2019-20 60237803274 60314757424

53,316.00

2020-06-09
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

VaijapurAURANGABAD Vaijapur

वैि पूरवैि पूरऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2036000471 वाक ौरे वृषाली शवज

WAKCHAURE VRUSHALI
VIJAY

51xxxxxxxx05 Bank of Maharashtra

श्री रामपुर

2019-20 20152702972 60096218486

3,15,304.00

2020-07-27 82xxxxxx39

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

VaijapurAURANGABAD Vaijapur

वैि पूरवैि पूरऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2044000004 िवंतराव िाऊसाहेब

गा कवाड

YASHWANTRAO
BHAUSAHEB GAIKWAD

74xxxxxxxx93 IDBI Bank

वैजापूर

2019-20 1947104000000763 1947651100000550

93,153.00

2020-08-09 99xxxxxx21

IN2044000008 वाल्हामीक गोरक्षनाथ शगरी

VALMIK GORAKSHNATH
GIRI

50xxxxxxxx83 IDBI Bank

वैजापूर

2019-20 1947104000000824 1947651100001786

1,74,982.00

2020-07-16 90xxxxxx48

IN2044000025 अ ना ितु्रुघ्नन थोरात

ARCHANA SHATRUGHNA
THORAT

33xxxxxxxx99 IDBI Bank

वैजापूर

2019-20 1947104000004985 1947651100002295

1,61,828.00

2020-08-27 95xxxxxx34

IN2044000026 दीपक नारा ण रोठे

DEEPAK NARAYAN ROTHE

22xxxxxxxx35 IDBI Bank

वैजापूर

2019-20 1947104000014410 1947651100003216

54,420.00

2020-08-29 94xxxxxx85

IN2044000028 ंद्रकला नारा ण रोठे

CHANDRAKALA NARAYAN
ROTHE

96xxxxxxxx42 IDBI Bank

वैजापूर

2019-20 1947104000016278 1947651100003421

45,764.00

2020-08-29 78xxxxxx46
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2044000034 देशवदास वैजनाथ कदम

DEVIDAS VAIJNATH KADAM

78xxxxxxxx77 IDBI Bank

वैजापूर

2019-20 1947104000000532 1947651100001472

1,57,518.00

2020-08-07 94xxxxxx30

IN2044000036 बेबीताई ांगदेव गाडे

BEBITAI CHANGDEO GADE

25xxxxxxxx02 IDBI Bank

वैजापूर

2019-20 1947104000005708 1947651100002868

1,95,846.00

2020-08-27 98xxxxxx79

IN2044000039 िागवत एकनाथ डीके

BHAGWAT EKNATH DIKE

39xxxxxxxx55 IDBI Bank

वैजापूर

2019-20 1947104000019707 1947651100007009

99,174.00

2020-06-24 87xxxxxx49

IN2044000047 सुनंदा िाऊसाहेब हजारे

SUNANDA BHAUSAHEB
HAJARE

73xxxxxxxx55 IDBI Bank

वैजापूर

2019-20 1947104000018878 1947651100006286

71,333.00

2020-06-20 94xxxxxx54

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

VaijapurAURANGABAD Vaijapur

वैि पूरवैि पूरऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050001424 िडके ंद्रिागा जगन्यानाथ

BHADKE CHANDRABHAGA
JAGANNATH

31xxxxxxxx97 Maharashtra Gramin
Bank

महालगाव

2019-20 55124048069 80043507048

1,07,000.00

2020-08-13 98xxxxxx26

IN2050001574 गोरखनाथ गोपीनाथ पाटील

GORAKHNATH GOPINATH
PATIL

83xxxxxxxx32 Maharashtra Gramin
Bank

महालगाव

2019-20 80041864795 80042074830

1,01,650.00

2020-03-21 98xxxxxx65

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

VaijapurAURANGABAD Vaijapur

वैि पूरवैि पूरऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050001553 सुिाष शकसन शत्रुिुवन

SUBHASH KISAN
TRIBHUVAN

73xxxxxxxx75 Maharashtra Gramin
Bank

वैजापूर

2019-20 55127085869 80044474134

52,430.00

2020-07-06 95xxxxxx10

IN2050001660 शदलीपसिंसह शकसानसिंसग

राजपूत

DILIPSING KISANSING
RAJPUT

93xxxxxxxx62 Maharashtra Gramin
Bank

वैजापूर

2019-20 55127015358 55127150375

51,360.00

2020-05-26 94xxxxxx46

IN2050001841 रामदास बलवंत तुपे

RAMDAS BALWANTA TUPE

43xxxxxxxx80 Maharashtra Gramin
Bank

वैजापूर

2019-20 55127125521 80045272308

85,600.00

2020-09-20 99xxxxxx09
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

VaijapurAURANGABAD Vaijapur

वैि पूरवैि पूरऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2055000168 वाल्हामीक माधव काळे

VALMIK MADHAV KALE

44xxxxxxxx63 State Bank of India

वैजापूर

2019-20 62006577106 37668259236

3,29,516.00

2020-06-01 70xxxxxx22

IN2055000142 बालनाथ रामिाऊ अव्हाहाळे

BALNATH RAMBHAU
AVHALE

81xxxxxxxx34 State Bank of India

वैजापूर

2019-20 31539188092 35784840798

1,01,219.00

2020-06-10 98xxxxxx18

IN2055000178 वंदना संपत शतळे

VANDANA SAMPAT TILE

75xxxxxxxx49 State Bank of India

वैजापूर

2019-20 62233213435 37764850081

3,33,112.00

2020-06-19 94xxxxxx91

IN2055000041 ज्यो ोती प्रकाि अग्रवाल

JYOTI PRAKASH AGRAWAL

82xxxxxxxx19 State Bank of India

वैजापूर

2019-20 30800081942 35119077391

1,73,894.00

2020-08-14 82xxxxxx24

IN2055000032 सागर प्रकाि अग्रवाल

SAGAR PRAKASH
AGRAWAL

43xxxxxxxx00 State Bank of India

वैजापूर

2019-20 38244247520 35121596732

3,10,447.00

2020-08-21 94xxxxxx74

IN2055000083 रामदास माधव पवार

RAMDAS MADHAV PAWAR

51xxxxxxxx56 State Bank of India

वैजापूर

2019-20 62217725352 38771210362

72,965.00

2020-08-27 83xxxxxx02
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

VaijapurAURANGABAD Virgaon

जिरग ििैि पूरऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख ि रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004003254 भाऊसाहेब भभकाजी थोरे

Bhausaheb Bhikaji Thore

59xxxxxxxx13 Aurangabad DCCB

वीरगांव

सिद्धाापूरवाडी
2019-20 008311002000914 25

17,950.00

2020-06-19

IN2004003331 देभिदास त्र्यं बक बरासे

Devidas Trimbak Barase

38xxxxxxxx01 Aurangabad DCCB

वीरगांव

सिद्धाापूरवाडी
2019-20 008311002000803 43

23,975.00

2020-06-30

IN2004003240 पोपट सु भान थोरात

Popat Surybhan Thorat

48xxxxxxxx43 Aurangabad DCCB

वीरगांव

सिद्धाापूरवाडी
2019-20 008311002000635 109

22,220.00

2020-03-21

IN2004003282 पाटीलबा गगाधर बरासे

Patilaba Gangadhar Barase

95xxxxxxxx91 Aurangabad DCCB

वीरगांव

सिद्धाापूरवाडी
2019-20 008311002000429 112

21,650.00

2020-05-28
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

VaijapurAURANGABAD Virgaon

जिरग ििैि पूरऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख ि रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2044000002 दादासाहेब ज्ञाानदेि थोरात

DADASAHEB DNYANDEV
THORAT

48xxxxxxxx95 IDBI Bank

वैजापूर

2019-20 1947104000001526 1947651100000222

1,16,360.00

2020-06-05 90xxxxxx71

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

VaijapurAURANGABAD Virgaon

जिरग ििैि पूरऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख ि रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2055000046 अशोक बाबुराि बारशे

ASHOK BABURAO BARSHE

75xxxxxxxx69 State Bank of India

वैजापूर

2019-20 62102825562 37811270224

3,63,551.00

2020-07-14 98xxxxxx28

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

VaijapurAURANGABAD Wadji

व डिीवैि पूरऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004004308 सलीम बशीर शेख

SALIM BASHIR SHEKH

21xxxxxxxx86 Aurangabad DCCB

खंडाळा

वडजी
2019-20 012711002001569 1126

13,120.00

2020-07-01 97xxxxxx56

IN2004004305 हबीब उस्माम न शेख

HABIB USMAN SHEKH

61xxxxxxxx52 Aurangabad DCCB

खंडाळा

वडजी
2019-20 012711002000987 1141

24,806.00

2020-04-27 87xxxxxx84

IN2004004296 सलीम छोटू शेख

SALIM CHOTU SHEKH

59xxxxxxxx55 Aurangabad DCCB

खंडाळा

वडजी
2019-20 007711002103802 1341

32,692.00

2020-04-17

IN2004004298 जिि ब ई र विी ब गुल

JIJABAI RAVAJI BAGUL

70xxxxxxxx27 Aurangabad DCCB

खंडाळा

वडजी
2019-20 012711002100320 1287

19,843.00

2020-04-06
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

VaijapurAURANGABAD Waghla

व घलवैि पूरऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004003339 लक्ष्म ण अंबु गोरे

LAXMAN AMBU GORE

85xxxxxxxx46 Aurangabad DCCB

शिवूर

वाघला
2019-20 008111002002016 213

20,840.00

2020-07-07 93xxxxxx74

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

VaijapurAURANGABAD Waghla

व घलवैि पूरऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2035000053 संजय पांडुरंग वाघ

SANJAY PANDURANG
WAGH

71xxxxxxxx59 Bank of India

शिवूर बंगलो

2019-20 068610110003329 068676310000299

53,500.00

2020-06-19 99xxxxxx78

IN2035000032 द्वाारकाबाई पंुजाहारी त्रि भुवन

DWARAKABAI PUNJAHARI
TRIBHUVAN

30xxxxxxxx21 Bank of India

शिवूर बंगलो

2019-20 068610110003704 068676310000621

74,900.00

2020-06-04 83xxxxxx43

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

VaijapurAURANGABAD Wakla

व कळवैि पूरऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2035000073 छाया जगन्ना ाथ हुकिरे

CHHAYA JAGANNATH
HUKIRE

34xxxxxxxx36 Bank of India

बोलठन

2019-20 080410110008689 080476310002060

1,02,590.00

2020-03-31 93xxxxxx80

IN2035000077 जगन्ना ाथ भाऊराव हुकिरे

JAGANNATH BHAURAO
HUKIRE

26xxxxxxxx34 Bank of India

बोलठन

2019-20 080410100001871 080476310002046

1,02,650.00

2020-03-31 93xxxxxx80

IN2035000094 अमोल साहेबराव चौधरी

AMOL SAHEBRAO
CHAUDHARI

92xxxxxxxx24 Bank of India

बोलठन

2019-20 080410110006595 080476310001785

58,322.00

2020-05-28 99xxxxxx37
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

VaijapurAURANGABAD Wakla

व कळवैि पूरऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2036001559 बापू कवट्ठोोबा शिं दे

Bapu Vitthoba Shinde

59xxxxxxxx24 Bank of Maharashtra

नांदगाव

2019-20 60303340118 60310954742

3,55,964.00

2020-05-15 94xxxxxx07

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

VaijapurAURANGABAD Wakla

व कळवैि पूरऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050000531 बेबीबाई एि ाथ सो ावणे

Bebibai Eknath Sonawane

65xxxxxxxx19 Maharashtra Gramin
Bank

लोणी खु.

2019-20 80042940347 80043095088

53,500.00

2020-05-26 90xxxxxx95

IN2050000537 आ ाबाई ारायण बोढारे

ASHABAI NARAYAN
BODHARE

75xxxxxxxx77 Maharashtra Gramin
Bank

लोणी खु.

2019-20 80005032599 80042765249

85,600.00

2019-05-02

IN2050000555 ता ाजी रामचंद्र शिं गाडे

TANAJI RAMCHANDRA
SHINGADE

46xxxxxxxx47 Maharashtra Gramin
Bank

लोणी खु.

2019-20 55107077306 80043873956

1,07,000.00

2020-07-02 88xxxxxx37

IN2050000558 म ीषा रव द्र शिं दे

MANISHA RAVINDRA
SHINDE

75xxxxxxxx32 Maharashtra Gramin
Bank

लोणी खु.

2019-20 80011556287 80042612522

42,800.00

2020-05-26 90xxxxxx60

IN2050000562 क वाजी रामचंद्र सो ावणे

SHIVAJI RAMCHANDRA
SONAWANE

22xxxxxxxx31 Maharashtra Gramin
Bank

लोणी खु.

2019-20 80008351909 80042761437

1,07,000.00

2020-07-21
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050000564 लक्ष्मीमीबाई अश्रुु बोडरे

LAXMIBAI ASHRU BODARE

33xxxxxxxx06 Maharashtra Gramin
Bank

लोणी खु.

2019-20 55107039790 80030150828

53,500.00

2020-06-01

IN2050000446 अक ल असरू बोढारे

ANIL ASRU BODHARE

25xxxxxxxx41 Maharashtra Gramin
Bank

लोणी खु.

2019-20 55107024570 80042487431

74,900.00

2020-07-16 96xxxxxx63

IN2050000510 ीला बापू शिं दे

SHILA BAPU SHINDE

70xxxxxxxx24 Maharashtra Gramin
Bank

लोणी खु.

2019-20 80009001511 80045078989

85,600.00

2020-07-01 94xxxxxx07

IN2050000450 महद्र आत्मामाराम बोढरे

MAHENDRA ATMARAM
BODHRE

79xxxxxxxx95 Maharashtra Gramin
Bank

लोणी खु.

2019-20 80030050958 80042622608

74,900.00

2020-06-01 99xxxxxx12

IN2050000466 आत्मामाराम ंिर बोढारे

ATMARAM SHANKAR
BODHARE

96xxxxxxxx62 Maharashtra Gramin
Bank

लोणी खु.

2019-20 55107005206 80042570725

1,07,000.00

2020-07-16 95xxxxxx34

IN2050000444 कजजाबाई जगन्ना ाथ बोढरे

Jijabai Jagnnath Bodhre

67xxxxxxxx82 Maharashtra Gramin
Bank

लोणी खु.

2019-20 80042705234 80043021967

26,750.00

2020-07-30 95xxxxxx73

IN2050000476 दीपि जगन्ना ाथ बोढरे

Deepak Jagannath Bodhre

47xxxxxxxx02 Maharashtra Gramin
Bank

लोणी खु.

2019-20 80042705608 80043013876

32,100.00

2020-07-30 97xxxxxx95

IN2050000512 संजय प्रभािर जो ी

SANJAY PRABHAKAR
JOSHI

46xxxxxxxx13 Maharashtra Gramin
Bank

लोणी खु.

2019-20 55107000820 80043115096

2,14,000.00

2020-07-03 94xxxxxx30

IN2050000556 भाऊसाहेब लक्ष्मीमण वाघचौरे

BHAUSAHEB LAXMAN
WAGHCHOURE

66xxxxxxxx14 Maharashtra Gramin
Bank

लोणी खु.

2019-20 55107003661 80045171988

1,07,000.00

2020-08-13 94xxxxxx18

IN2050000579 ज्ञाा ेश्ववर महादू भागवत

Dnyaneshwar Mahadu
Bhagawat

59xxxxxxxx28 Maharashtra Gramin
Bank

लोणी खु.

2019-20 55107015952 55107092212

74,900.00

2020-05-22 77xxxxxx02
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050000568 क वराम रंभु राऊत

SHIVRAM RAMBHU RAUT

56xxxxxxxx67 Maharashtra Gramin
Bank

लोणी खु.

2019-20 55107043923 55107098815

1,51,940.00

2020-06-20 91xxxxxx72

IN2050000575 संभाजी सो ू चौधरी

Sambhaji Sonu Chaudhary

92xxxxxxxx28 Maharashtra Gramin
Bank

लोणी खु.

2019-20 80045199369 80045370406

96,300.00

2020-05-14 96xxxxxx65

IN2050000580 गजा  कभवस  वैलंगिर

GAJANAN BHIVSAN
WAYLANGKAR

33xxxxxxxx90 Maharashtra Gramin
Bank

लोणी खु.

2019-20 55107050907 80042861931

74,900.00

2020-06-09

IN2050000673 यमू ाबाई माधव कधवर

YAMUNABAI MADHAV
DHIVAR

25xxxxxxxx61 Maharashtra Gramin
Bank

लोणी खु.

2019-20 55107039654 80042698838

64,200.00

2020-06-01

IN2050000671 राजद्र रत  चव्हाहाण

RAJENDRA RATAN CHAVAN

36xxxxxxxx48 Maharashtra Gramin
Bank

लोणी खु.

2019-20 55107052643 80038477213

64,200.00

2020-05-14 91xxxxxx30

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

VaijapurAURANGABAD Wakti

व कतीवैि पूरऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004003268 कावेरी भास्ककर गायकवाड

KAVERI BHASKAR
GAIKWAD

23xxxxxxxx81 Aurangabad DCCB

महालगाव

वक्ती
2019-20 007911002003354 245

13,820.00

2020-04-07

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

VaijapurAURANGABAD Walan

व लनवैि पूरऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2055000125 विठ्ठल भुजंगराि घोगरे

VITTHAL BHUJANGRAO
GHOGARE

95xxxxxxxx55 State Bank of India

वैजापूर

2019-20 30976573751 35915291220

67,779.00

2020-05-28 95xxxxxx21

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Konewadi

कोनेव डीऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004005358 भाऊसाहेब दैनदेव भेरे

Bhausaheb Dayndeo Bhere

84xxxxxxxx48 Aurangabad DCCB

शेकटा

कोनेवाडी
2019-20 012911002004990 25

35,542.00

2020-06-05

IN2004005362 दादासाहेब श्राावण भेरे

Dadasaheb Shravan Bhere

50xxxxxxxx84 Aurangabad DCCB

शेकटा

कोनेवाडी
2019-20 012911002007427 117

19,455.00

2020-06-05 97xxxxxx99

IN2004004925 ज्ञाानदेव भावराव भेरे

Dnyandeo Bhawarao Bhere

85xxxxxxxx37 Aurangabad DCCB

शेकटा

कोनेवाडी
2019-20 012911002001318 28

36,173.00

2020-06-05 90xxxxxx20

IN2004005306 सूमान्बाबाई द्याानदेव भेरे

Sumanbai Dyandeo Bhere

56xxxxxxxx49 Aurangabad DCCB

शेकटा

कोनेवाडी
2019-20 012911002004983 84

20,075.00

2020-06-05 90xxxxxx20
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Krishnapurwadi

ज ष्णा पूरव डीऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004005254 चंद्रकलाबाई सुभाष घोडे

Chandrakalabai Subhash
Ghode

44xxxxxxxx02 Aurangabad DCCB

हर्सूल

कृष्ण नापरवाडी
2019-20 006611002004696 1

36,590.00

2020-06-24 96xxxxxx95

IN2004005370 अहिल्या ाबाई गोपीनाथ

जगदाळे

Ahilyabai Gopinath Jagadale

58xxxxxxxx16 Aurangabad DCCB

हर्सूल

कृष्ण नापरवाडी
2019-20 006611002004203 26

1,07,200.00

2020-06-22 99xxxxxx82

IN2004004866 हिवसिंसग छट्टू बिुरे

Shivsing Chattu Bahure

86xxxxxxxx90 Aurangabad DCCB

हर्सूल

कृष्ण नापरवाडी
2019-20 006611002000558 41

1,22,690.00

2020-06-15

IN2004005282 आसाराम हिवलाल घूसिंसगे

Asaram Shivlal Ghusinge

40xxxxxxxx99 Aurangabad DCCB

हर्सूल

कृष्ण नापरवाडी
2019-20 006611002004248 51

58,730.00

2020-06-10

IN2004004917 नंदू िेषराव चव्हािाण

Nandu Sheshrao Chavan

32xxxxxxxx51 Aurangabad DCCB

हर्सूल

कृष्ण नापरवाडी
2019-20 006611002002197 151

27,170.00

2020-07-04 95xxxxxx97
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004005087 संडु िेषराव चव्हािाण

Sandu Sheshrao Chavan

57xxxxxxxx15 Aurangabad DCCB

हर्सूल

कृष्ण नापरवाडी
2019-20 006611002007806 153

40,070.00

2020-07-04 99xxxxxx32

IN2004004913 धरमसिंसि हिरालाल भोप्ललट

Dharamsing Hiralal Bhoplat

79xxxxxxxx85 Aurangabad DCCB

हर्सूल

कृष्ण नापरवाडी
2019-20 006611002001324 163

40,000.00

2020-06-24 91xxxxxx92

IN2004005009 रतनसिंसि मानसिंसग बिुरे

Ratansing Mansing Bahure

63xxxxxxxx59 Aurangabad DCCB

हर्सूल

कृष्ण नापरवाडी
2019-20 006611002006086 179

74,610.00

2020-06-29 94xxxxxx56

IN2004004962 पवटाबाई आबाराव दाऊद

Parvatabai Aabarao Daud

25xxxxxxxx93 Aurangabad DCCB

हर्सूल

कृष्ण नापरवाडी
2019-20 006611002003301 204

25,530.00

2020-06-12 90xxxxxx72

IN2004005188 िेषराव भवानी चव्हािाण

Sheshrao Bhavani Chavan

69xxxxxxxx00 Aurangabad DCCB

हर्सूल

कृष्ण नापरवाडी
2019-20 006611002007443 224

26,310.00

2020-07-04 95xxxxxx97

IN2004005204 रमेि सजराव औतडे

Ramesh Sarjerao Autade

82xxxxxxxx11 Aurangabad DCCB

हर्सूल

कृष्ण नापरवाडी
2019-20 006611002004691 225

25,140.00

2020-06-20

IN2004005374 अक्ष  गोपीनाथ जगदाळे

Akshay Gopinath Jagadale

74xxxxxxxx31 Aurangabad DCCB

हर्सूल

कृष्ण नापरवाडी
2019-20 006611002101149 226

25,820.00

2020-06-20 77xxxxxx16

IN2004004850 धनाबाई राधाहकसन राठोड़

Dhanabai Radhakisan
Rathod

94xxxxxxxx33 Aurangabad DCCB

हर्सूल

कृष्ण नापरवाडी
2019-20 006611002101308 239

16,840.00

2020-07-22

IN2004005222 संडु माहणकराव औतडे

Sandu Manikrao Autade

90xxxxxxxx15 Aurangabad DCCB

हर्सूल

कृष्ण नापरवाडी
2019-20 006611002004293 296

20,600.00

2020-06-16

IN2004005316 मदनसिंसग आसाराम बिुरे

Madansing Asaram Bahure

34xxxxxxxx65 Aurangabad DCCB

हर्सूल

कृष्ण नापरवाडी
2019-20 006611002001250 332

40,180.00

2020-06-04

IN2004005308 मोतीलाल हिरालाल बिुरे

Motilal Hiralal Bahure

61xxxxxxxx26 Aurangabad DCCB

हर्सूल

कृष्ण नापरवाडी
2019-20 006611002102115 334

38,172.00

2020-06-28

IN2004004910 आनंद सुभाष घोडे

Anand Subhash Ghode

95xxxxxxxx54 Aurangabad DCCB

हर्सूल

कृष्ण नापरवाडी
2019-20 006611002101520 351

24,990.00

2020-06-24 96xxxxxx90
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004004942 पंुडहलक िहरभाऊ औतडे

Pundalik Haribhau Autade

34xxxxxxxx06 Aurangabad DCCB

हर्सूल

कृष्ण नापरवाडी
2019-20 006611002004654 353

18,020.00

2020-08-07

IN2004005520 हवठ्ठल नाना बोचरे

Vitthal Nana Bochare

28xxxxxxxx84 Aurangabad DCCB

हर्सूल

कृष्ण नापरवाडी
2019-20 006611002009085 191

16,060.00

2020-07-25

IN2004005562 अहनता साईनाथ औतडे

Anita Sainath Autade

21xxxxxxxx60 Aurangabad DCCB

हर्सूल

कृष्ण नापरवाडी
2019-20 006611002104172 270

14,310.00

2020-06-30

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Kubhephal

कुभेफळऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004005268 अनिता निलास मुळे

Anita Vilas Mule

44xxxxxxxx13 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

कंुभेफळ
2019-20 011511002003466 156

16,000.00

2020-07-04 75xxxxxx76

IN2004005284 अंतीकाबाई रामदास बागल

Antikabai Ramdas Bagal

34xxxxxxxx82 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

कंुभेफळ
2019-20 011511002000604 194

10,100.00

2020-06-10 86xxxxxx59

IN2004004879 दादाराि धों डीबा गोजे

Dadarao Dhondiba Goje

56xxxxxxxx81 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

कंुभेफळ
2019-20 011511002000140 37

63,940.00

2020-06-22 99xxxxxx05

IN2004004906 दादाराि यादि घाल

Dadarao Yadav Ghal

84xxxxxxxx23 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

कंुभेफळ
2019-20 011511002000062 33

12,450.00

2020-05-29 95xxxxxx73

IN2004004938 ज्ञाािदेि नकसिराि गोजे

Dnayndeo Kisanrao Goje

59xxxxxxxx68 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

कंुभेफळ
2019-20 011511002004565 207

29,120.00

2020-06-29 96xxxxxx38

IN2004005307 ज्ञाािदेि सजराि मुळे

Dnyandev Sarjrao Mule

56xxxxxxxx80 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

कंुभेफळ
2019-20 011511002001128 191

11,630.00

2020-06-21 97xxxxxx87
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004005323 द्वााकबाई संडु मुळे

Dwarkabai Sandu Mule

92xxxxxxxx96 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

कंुभेफळ
2019-20 011511002001439 203

39,000.00

2020-06-27

IN2004005100 हनरचंद्र धों डीबा शेळके

Harichandra Dhondiba
Shelke

86xxxxxxxx79 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

कंुभेफळ
2019-20 011511002004546 57

66,400.00

2020-05-25 96xxxxxx22

IN2004005116 जिादि शेषराि काचकुरे

Janardhan Shesharao
Kachkure

20xxxxxxxx78 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

कंुभेफळ
2019-20 011511002001016 62

88,100.00

2020-05-28 95xxxxxx07

IN2004005132 काका भाऊराि गोजे

Kaka Bhavrao Goje

61xxxxxxxx01 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

कंुभेफळ
2019-20 011511002003153 77

60,300.00

2020-05-30 76xxxxxx69

IN2004005340 कमलाबाई देनिदास शेळके

Kamalbai Devidas Shelke

96xxxxxxxx00 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

कंुभेफळ
2019-20 011511002001116 149

19,050.00

2020-06-29 97xxxxxx25

IN2004005101 कृष्णा ा धों डीबा शेळके

Krishna Dhondiba Shelke

29xxxxxxxx58 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

कंुभेफळ
2019-20 011511002004557 68

5,250.00

2020-06-26 91xxxxxx33

IN2004005117 लन्ककबाई भाऊसाहेब बागल

Lankabai Bhausaheb Bagal

94xxxxxxxx05 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

कंुभेफळ
2019-20 011511002000307 147

15,300.00

2019-06-27

IN2004004882 लक्ष्मीमीबाई अशोक भोसले

Laxmibai Ashok Bhosale

37xxxxxxxx45 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

कंुभेफळ
2019-20 011511002100408 133

21,300.00

2020-06-05

IN2004004914 मारुती िागोराि गोजे

Maruti Nagorao Goje

72xxxxxxxx70 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

कंुभेफळ
2019-20 011511002000033 89

39,480.00

2020-05-29 95xxxxxx97

IN2004004946 मीराबाई पारसिाथ गोजे

Mirabai Parasanath Goje

59xxxxxxxx14 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

कंुभेफळ
2019-20 011511002004131 119

21,850.00

2020-06-05 80xxxxxx70

IN2004004978 िामदेि संपत िाईकिाडे

Namdev Sampat Naikwade

45xxxxxxxx75 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

कंुभेफळ
2019-20 011511002002942 96

10,550.00

2020-06-09

Page 2 of 5Wednesday, October 12, 2022



वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004005010 िििाथ बापूराि गोजे

Navnath Bapurao Goje

96xxxxxxxx77 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

कंुभेफळ
2019-20 011511002004147 204

32,150.00

2020-08-01 85xxxxxx74

IN2004005202 नििृन  िामिराि कचाकुरे

Nivrutti Wamanrao Kachakure

79xxxxxxxx80 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

कंुभेफळ
2019-20 011511002000244 100

31,500.00

2020-06-29

IN2004004846 रामदास आगाजी बागल

Ramdas Aagaji Baagal

45xxxxxxxx51 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

कंुभेफळ
2019-20 011511002000171 193

10,100.00

2020-06-10

IN2004005148 रुकम  दामु शेळके

Rukhman Daamu Shelke

35xxxxxxxx61 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

कंुभेफळ
2019-20 011511002000101 138

22,200.00

2020-07-20

IN2004005164 साळुबा नगरजू मुळे

Saluba Girju Mule

81xxxxxxxx63 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

कंुभेफळ
2019-20 011511002100054 218

15,800.00

2020-06-04

IN2004005180 संदीप भरत घाल

Sandeep Bharat Ghal

41xxxxxxxx88 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

कंुभेफळ
2019-20 011511002100537 198

12,700.00

2020-06-29

IN2004004893 संदीप सूयकांत चौधोंरी

Sandeep Suryakant
Chaudhari

80xxxxxxxx04 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

कंुभेफळ
2019-20 011511002000517 130

17,800.00

2020-08-12 80xxxxxx79

IN2004004877 निष्णा ू बाबासाहेब शेळके

Vishnu Babasaheb Shelke

28xxxxxxxx01 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

कंुभेफळ
2019-20 011511002000720 205

37,980.00

2020-06-01 97xxxxxx97

IN2004005335 राधोंाबाई कल्याया  शेळके

Radhabai Kalyan Shelke

96xxxxxxxx30 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

कंुभेफळ
2019-20 011511002100490 226

15,100.00

2020-06-04 75xxxxxx65

IN2004005465 निजया बाबाजी गोजे

Vijaya Babaji Goje

98xxxxxxxx00 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

कंुभेफळ
2019-20 011511002001124 281

49,500.00

2020-06-16

IN2004005516 भरत लिंलबाजी घायल

Bharat Limbaji Ghayal

28xxxxxxxx59 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

कंुभेफळ
2019-20 011511002000385 496

15,800.00

2020-06-29

IN2004005507 मुरलीधोंर ििसाजी बागल

Murlidhar Navsaji Bagal

63xxxxxxxx47 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

कंुभेफळ
2019-20 011511002001748 495

14,800.00

2020-07-08 80xxxxxx45
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004005509 तुळशीराम बापूराि शेळके

Tulshiram Bapurao Shelke

20xxxxxxxx76 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

कंुभेफळ
2019-20 011511002002271 467

16,650.00

2020-06-29 95xxxxxx52

IN2004005510 निठ्ठल केशि घाल

Vitthal Keshav Ghal

73xxxxxxxx47 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

कंुभेफळ
2019-20 011511002000303 472

12,100.00

2020-06-19

IN2004005512 कैलाश िािासाहेब शेळके

Kailash Nanasaheb Shelke

31xxxxxxxx95 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

कंुभेफळ
2019-20 011511002002717 436

16,000.00

2020-07-24 81xxxxxx94

IN2004005514 शोभाबाई जिादि काचकुरे

Shobhabai Janardhan
Kachkure

75xxxxxxxx70 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

कंुभेफळ
2019-20 011511002000721 434

88,400.00

2020-05-28

IN2004005513 सुदाम बापूराि गोजे

Sudam Bapurao Goje

62xxxxxxxx33 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

कंुभेफळ
2019-20 011511002000216 430

30,100.00

2020-10-31 94xxxxxx87

IN2004005518 सुधोंीर लन मािराि मुळे

Sudhir Laximanrao Mule

22xxxxxxxx05 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

कंुभेफळ
2019-20 011511002004597 437

1,75,500.00

2020-06-08

IN2004005524 सुभाष बाबुराि बिसोडे

Subash Baburao Bansode

53xxxxxxxx88 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

कंुभेफळ
2019-20 011511002000925 532

9,960.00

2019-06-17 98xxxxxx02

IN2004005523 जिादि तुकाराम गोजे

Janardhan Tukaram Goje

50xxxxxxxx11 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

कंुभेफळ
2019-20 011511002000183 566

24,500.00

2020-06-02

IN2004005525 कानशिाथ मुलिंकदा गोजे

Kashinath Mukinda Goje

43xxxxxxxx93 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

कंुभेफळ
2019-20 011511002003793 567

12,750.00

2020-06-29 97xxxxxx95
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Ladgaon

ल डग वऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050000566 सुदाम बाबुराव वनखरे

SUDAM BABURAO
VANKHARE

48xxxxxxxx45 Maharashtra Gramin
Bank

शेळगाव

2019-20 80003671844 80050748223

1,60,500.00

2020-05-26 98xxxxxx27

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Ladsawangi

ल डस वंगीऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004004854 रखमजी सखाराम शिं दे

Rakhamaji Sakharam Shinde

36xxxxxxxx77 Aurangabad DCCB

लाडसावंगी

लाडसावंगी
2019-20 004311002002682 235

17,700.00

2020-06-17 97xxxxxx70

IN2004004886 कृष्णा ा बाबासाहेब दाभाडे

Krushna Babasaheb
Dabhade

85xxxxxxxx26 Aurangabad DCCB

लाडसावंगी

लाडसावंगी
2019-20 004311002003334 484

70,480.00

2020-06-15 78xxxxxx87

IN2004004859 अंकु  संडु म्हहस्केके

Ankush Sandu Mhaske

29xxxxxxxx17 Aurangabad DCCB

लाडसावंगी

लाडसावंगी
2019-20 004311002002726 549

11,290.00

2020-06-22 94xxxxxx76

IN2004005154 रावसाहेब रंुंजाबा म्हहस्केके

Raosaheb Runjaba Mhaske

51xxxxxxxx59 Aurangabad DCCB

लाडसावंगी

लाडसावंगी
2019-20 004311002004106 612

1,080.00

2020-07-18 91xxxxxx26

IN2004004907 बाबासाहेब दगडू ससेमाहल

Babasaheb Dagadu
Sasemahal

34xxxxxxxx90 Aurangabad DCCB

लाडसावंगी

लाडसावंगी
2019-20 004311002001952 799

10,580.00

2020-06-09 96xxxxxx45
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Ladsawangi

ल डस वंगीऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050000052 श वाजी ग े  पवार

SHIVAJI GANESH PAWAR

72xxxxxxxx52 Maharashtra Gramin
Bank

लाडसावंगी

2019-20 55109002724 80029820775

1,05,930.00

2020-05-16 94xxxxxx74

IN2050000084 बाबासाहेब मुरलीधर पडूल

BABASAHEB MURLIDHAR
PADUL

49xxxxxxxx73 Maharashtra Gramin
Bank

लाडसावंगी

2019-20 55109021066 55109106315

60,990.00

2020-05-27 94xxxxxx91

IN2050000014 सुखदेव तुळ ीराम रन्जजने

SUKHDEO TULSHIRAM
RANJNE

43xxxxxxxx14 Maharashtra Gramin
Bank

लाडसावंगी

2019-20 55109011069 80024760934

2,40,750.00

2020-05-16 94xxxxxx50

IN2050000022 साखरबाई नेशमनाथ जैन

SAKHARABAI NEMINATH
JAIN

93xxxxxxxx23 Maharashtra Gramin
Bank

लाडसावंगी

2019-20 55109010247 55109099395

3,21,000.00

2020-05-18 96xxxxxx08

IN2050000046 हशरचंद्र एकनाथ पवार

HARICHANDRA EKNATH
PAWAR

97xxxxxxxx97 Maharashtra Gramin
Bank

लाडसावंगी

2019-20 55109024760 80043001848

85,600.00

2020-05-14 94xxxxxx07
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050000054 कारभारी नामदेव ढोके

KARBHARI NAMDEO
DHOKE

53xxxxxxxx54 Maharashtra Gramin
Bank

लाडसावंगी

2019-20 55109021827 80025888853

74,900.00

2020-06-19 90xxxxxx97

IN2050000035 बंडू मदनराव पडूल

BANDU MADANRAO PADUL

95xxxxxxxx36 Maharashtra Gramin
Bank

लाडसावंगी

2019-20 55109031176 80001302573

3,12,440.00

2020-06-15 95xxxxxx76

IN2050000033 श यंका वी  खुळे

PRIYANKA PRAVIN KHULE

31xxxxxxxx36 Maharashtra Gramin
Bank

लाडसावंगी

2019-20 55109007891 55109102774

3,21,000.00

2020-05-22 94xxxxxx11

IN2050000201 हशरनाथ ग े  पवार

HARINATH GANESH
PAWAR

53xxxxxxxx30 Maharashtra Gramin
Bank

लाडसावंगी

2019-20 55109007007 55109098766

64,200.00

2020-05-18 94xxxxxx60

IN2050000842 नेशमनाथ अंबादास जैन

NEMINATH AMBADAS JAIN

29xxxxxxxx53 Maharashtra Gramin
Bank

लाडसावंगी

2019-20 55109001662 80013703424

3,12,440.00

2020-05-19 96xxxxxx08

IN2050000994 ग े  शवश्ववनाथ भ डे

GANESH VISHWANATH
BHONDE

38xxxxxxxx61 Maharashtra Gramin
Bank

लाडसावंगी

2019-20 55109059090 80025731389

1,92,600.00

2020-05-27 99xxxxxx15

IN2050000998 सरोजा भीकनराव क डके

SAROJA BHIKANRAO
KONDKE

35xxxxxxxx13 Maharashtra Gramin
Bank

लाडसावंगी

2019-20 55109079129 80013169525

62,060.00

2020-04-20 94xxxxxx15

IN2050000801 भीकनराव संडु क डके

BHIKANRAO SANDU
KONDKE

56xxxxxxxx74 Maharashtra Gramin
Bank

लाडसावंगी

2019-20 55109001163 55109101077

1,07,000.00

2020-04-20 97xxxxxx77

IN2050000985 राजद्र नेशमनाथ जैन

RAJENDRA NEMINATH JAIN

70xxxxxxxx74 Maharashtra Gramin
Bank

लाडसावंगी

2019-20 55109003375 55109106188

3,74,500.00

2020-06-15 94xxxxxx08

IN2050001000 उत्तम शवठ्ठल व्ययवहारे

UTTAM VITHAL VYAVHARE

32xxxxxxxx25 Maharashtra Gramin
Bank

लाडसावंगी

2019-20 55109001935 55109105753

2,14,000.00

2020-05-20 94xxxxxx12
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050000874 मीरा उत्तमराव व्ययावहारे

MIRA UTTAMRAO
VYAVAHARE

95xxxxxxxx45 Maharashtra Gramin
Bank

लाडसावंगी

2019-20 55109079866 55109105833

2,14,000.00

2020-05-20 94xxxxxx12

IN2050000727 नामदेव सखाराम पवार

NAMDEV SAKHARAM
PAWAR

35xxxxxxxx80 Maharashtra Gramin
Bank

लाडसावंगी

2019-20 55109024385 80043021876

1,01,650.00

2020-06-01 75xxxxxx49

IN2050000747 नाराय  शकसनराव पडूल

NARAYAN KISANRAO
PADUL

46xxxxxxxx84 Maharashtra Gramin
Bank

लाडसावंगी

2019-20 55109019057 55109098755

75,970.00

2020-05-29 94xxxxxx84

IN2050000731 ग े  बबनराव पडूल

GANESH BABANRAO
PADUL

74xxxxxxxx52 Maharashtra Gramin
Bank

लाडसावंगी

2019-20 80007014432 80043308587

1,07,000.00

2020-05-18 94xxxxxx01

IN2050000914 रुंख्मि मनबाई ग े  पडूल

RUKHMINBAI GANESH
PADUL

25xxxxxxxx96 Maharashtra Gramin
Bank

लाडसावंगी

2019-20 55109057990 80043684857

74,900.00

2020-06-16 91xxxxxx76

IN2050000812 सुभाष बाबुराव साळंुके

SUBHASH BABURAO
SALUNKE

91xxxxxxxx16 Maharashtra Gramin
Bank

लाडसावंगी

2019-20 55109008158 80027171243

39,590.00

2020-06-10 94xxxxxx20

IN2050000908 संदीप ग पत शिं दे

SANDIP GANPAT SHINDE

99xxxxxxxx82 Maharashtra Gramin
Bank

लाडसावंगी

2019-20 80023762581 80045238072

35,310.00

2020-06-18 85xxxxxx18

IN2050000739 वैजीनाथ भागजी गाडेकर

VAIJINATH BHAGAJI
GADEKAR

94xxxxxxxx64 Maharashtra Gramin
Bank

लाडसावंगी

2019-20 80004682947 80045845338

47,080.00

2020-06-05 98xxxxxx44

IN2050001234 ंकर ग े  पवार

SHANKAR GANESH PAWAR

64xxxxxxxx71 Maharashtra Gramin
Bank

लाडसावंगी

2019-20 55109001902 80043744692

64,200.00

2020-06-22 94xxxxxx51

IN2050001836 मधुकर कडुबा काळे

MADHUKAR KADUBA KALE

28xxxxxxxx49 Maharashtra Gramin
Bank

लाडसावंगी

2019-20 55109009139 55109098799

2,28,980.00

2020-07-24 70xxxxxx14
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Ladsawangi

ल डस वंगीऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2055000338 कंुडशलक सोनाजी पवार

Kundalik Sonaji Pawar

46xxxxxxxx78 State Bank of India

शेंद्रााबन

2019-20 37749462406 37820340463

2,42,481.00

2020-05-15 94xxxxxx65

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Lamkana

ल मकणऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004004838 शेख रुपा राठोड़

Shekha Rupa Rathod

57xxxxxxxx21 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

लामकाणा
2019-20 012211002000705 123

15,360.00

2020-07-24 97xxxxxx36

IN2004004870 भाऊसाहेब दगडू बारबैले

Bhausaheb Dagdu Barbaile

69xxxxxxxx52 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

लामकाणा
2019-20 012211002000940 184

32,510.00

2020-06-30 82xxxxxx20

IN2004004915 शशव्ना ा डा शंकर पाटोळे

Shivnanada Shankar Patole

81xxxxxxxx61 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

लामकाणा
2019-20 012211002001006 112

16,345.00

2020-06-05 94xxxxxx97

IN2004004851 भाऊसाहेब बंडू बारबैले

Bhausaheb Bandu Barbaile

96xxxxxxxx15 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

लामकाणा
2019-20 012211002001041 61

1,01,100.00

2020-06-29 99xxxxxx58

IN2004005071 सुभद्रााबाई कारभारी पाटोळे

Subhadrabai Karbhari Patole

47xxxxxxxx13 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

लामकाणा
2019-20 012211002001655 115

19,540.00

2020-02-05 99xxxxxx49

IN2004005388 सर्जेराव कडुबा बारबैले

Sarjerao Kaduba Barbaile

23xxxxxxxx13 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

लामकाणा
2019-20 012211002002823 38

48,750.00

2020-06-27 82xxxxxx05
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004005321 मांगीलाल शमा आदे

Mangilal Shama Ade

35xxxxxxxx20 Aurangabad DCCB

आडगाव सरक

लामकाणा
2019-20 012211002002934 10

38,900.00

2020-06-18 96xxxxxx88

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Lamkana

ल मकणऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2055000420 दगडू ामदेव बारबैले

DAGADU NAMDEV
BARBAILE

86xxxxxxxx06 State Bank of India

पळशी

2019-20 35431800699 35844163115

1,44,599.00

2020-06-19 82xxxxxx25

IN2055000390 मारोती सर्जेराव बारबैले

MAROTI SARJARAO
BARBAILE

81xxxxxxxx93 State Bank of India

पळशी

2019-20 35829491088 35859685181

67,628.00

2020-07-03 82xxxxxx04

IN2055000415 सुधाकर बाबुराव बारबैले

SUDHAKAR BABURAO
BARBAILE

48xxxxxxxx97 State Bank of India

पळशी

2019-20 20333704114 35851931000

96,325.00

2020-06-19 73xxxxxx85

IN2055000544 ारायण परुपाशटल बारबैले

NARAYAN PARUPATIL
BARBAILE

70xxxxxxxx89 State Bank of India

पळशी

2019-20 20333704158 35843566603

96,325.00

2020-06-26 82xxxxxx62

IN2055000409 अर्च ा गर्जेा  बारबैले

ARCHANA GAJANAN
BARBAILE

61xxxxxxxx96 State Bank of India

पळशी

2019-20 20333702106 36711411543

45,604.00

2020-06-26 82xxxxxx86
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2055000577 म ोहर ध डीराम बारबैले

MANOHAR DHONDIRAM
BARBAILE

61xxxxxxxx73 State Bank of India

पळशी

2019-20 35383602556 35893337721

2,79,299.00

2020-07-01 94xxxxxx68

IN2055000530 प्रभाकर वैर्जे ाथ बारबैले

PRABHAKAR VAIJANATH
BARBAILE

20xxxxxxxx39 State Bank of India

पळशी

2019-20 20333704078 36941237739

1,06,781.00

2020-07-16 86xxxxxx31

IN2055000562 अश ता परभाकर बारबैले

ANITA PARABHAKAR
BARBAILE

89xxxxxxxx17 State Bank of India

पळशी

2019-20 35875192811 36941225860

53,602.00

2020-07-15 86xxxxxx31

IN2055000520 ज्ञाा ेश्ववर रुस्ततम बारबैले

DNYANESHWAR RUSTUM
BARABAILE

85xxxxxxxx21 State Bank of India

पळशी

2019-20 35823931796 35838603054

73,301.00

2020-07-01 99xxxxxx20

IN2055000523 कृष्णाणा दादाराव बारबैले

KRUSHNA DADARAO
BARBAILE

74xxxxxxxx40 State Bank of India

पळशी

2019-20 33175976737 36977803658

2,69,177.00

2020-06-30 94xxxxxx62

IN2055000564 दतू्तू शवठ्ठल बारबैले

DATTU VITTHAL BARBAILE

56xxxxxxxx83 State Bank of India

पळशी

2019-20 35866737518 35901162288

57,840.00

2020-07-07 97xxxxxx31

IN2055000521 रामेश्ववर सर्जेराव बारबैले

RAMESHWAR SARJARAO
BARBAILE

46xxxxxxxx14 State Bank of India

पळशी

2019-20 20333703993 35859743927

61,733.00

2020-07-03 94xxxxxx02

IN2055000509 सोशम ाथ कडुबा र्चौधरी

SOMINATH KADUBA
CHAUDHARI

67xxxxxxxx04 State Bank of India

पळशी

2019-20 35852271824 36908598468

2,29,134.00

2020-06-25 99xxxxxx72

IN2055000458 शवमल कृष्णाणा बारबैले

Vimal Krushna Barbaile

53xxxxxxxx96 State Bank of India

पळशी

2019-20 37750238662 37915550816

38,638.00

2020-06-26 99xxxxxx71
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Lamkana

ल मकणऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2055000347 दीपक सारंगधर बारबैले

Dipak Sarangdhar Barbaile

79xxxxxxxx01 State Bank of India

शद्रााबन

2019-20 37781078338 37923917662

94,546.00

2020-08-14 70xxxxxx51

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Laygaon

ल यग वऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004004858 सूमान्बा ाई रामभाऊ गाणे

Sumanbai Rambhau
Bongane

26xxxxxxxx11 Aurangabad DCCB

कचनेर

लायगाव
2019-20 006011002000449 8

39,810.00

2020-05-19 94xxxxxx78

IN2004004890 चंपालाल ंदुसिंसग शिहीरे

Champalal Bandusing Shihire

37xxxxxxxx88 Aurangabad DCCB

कचनेर

लायगाव
2019-20 006011002000069 19

49,730.00

2020-04-27 96xxxxxx58

IN2004005231 अं ादास उत्तमराव गाणे

Ambadas Uttamrao Bongane

98xxxxxxxx17 Aurangabad DCCB

कचनेर

लायगाव
2019-20 006011002002422 27

1,06,291.00

2020-06-09 88xxxxxx55

IN2004005199 यूनुस कशरमखान पठाण

Younus Karimkhan Pathan

61xxxxxxxx06 Aurangabad DCCB

कचनेर

लायगाव
2019-20 006011002000781 63

18,350.00

2020-05-02 95xxxxxx57

IN2004005377 ा ू िा ािखां पठाण

Babu Shabashkhan Pathan

49xxxxxxxx36 Aurangabad DCCB

कचनेर

लायगाव
2019-20 006011002001018 65

34,878.00

2020-05-30 99xxxxxx36

IN2004004895 मम्ता ा ाई अं ादास गाणे

Mamtabai Ambadas Bongane

39xxxxxxxx04 Aurangabad DCCB

कचनेर

लायगाव
2019-20 006011002000428 26

40,182.00

2020-06-11 98xxxxxx37
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004005267 प्रल्हाहाद क डी ा गाणे

Pralhad Kondiba Bongane

49xxxxxxxx48 Aurangabad DCCB

कचनेर

लायगाव
2019-20 006011002003478 68

8,540.00

2020-05-11

IN2004005339 राजू कचरू शिहारे

Raju Kachru Shihare

32xxxxxxxx95 Aurangabad DCCB

कचनेर

लायगाव
2019-20 006011002003494 106

24,630.00

2020-05-28 95xxxxxx73

IN2004005331 रामभाऊ कचरू जाधव

Rambhau Kachru Jadhav

57xxxxxxxx63 Aurangabad DCCB

कचनेर

लायगाव
2019-20 006011002002373 29

27,800.00

2020-05-19 95xxxxxx16

IN2004005093 रावसाहे  काळू गाणे

Ravsaheb Kalu Bongane

37xxxxxxxx24 Aurangabad DCCB

कचनेर

लायगाव
2019-20 006011002004253 1

27,450.00

2020-04-27 97xxxxxx60

IN2004005344 शिवलाल ंदुसिंसग शिहारे

Shivlal Bandusing Shihare

29xxxxxxxx77 Aurangabad DCCB

कचनेर

लायगाव
2019-20 006011002002944 18

70,400.00

2020-04-27 95xxxxxx55

IN2004005522 अशन ा ा ूलाल शिहारे

Anita Babulal Shihare

33xxxxxxxx59 Aurangabad DCCB

कचनेर

लायगाव
2019-20 006011002003495 307

24,459.00

2020-05-27 77xxxxxx47

IN2004005517 नारायण कचरू शिहारे

Narayan Kachru Shihare

31xxxxxxxx96 Aurangabad DCCB

कचनेर

लायगाव
2019-20 006011002003496 310

24,400.00

2020-05-29 97xxxxxx59

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Laygaon

ल यग वऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2034000375 चांद िेखलाल िेख

CHAND SHEKHALAL
SHAIKH

95xxxxxxxx43 Bank of Baroda

बीड बाई पास रोड महाराष्ट्र

2019-20 50180100005238 50180500000279

64,200.00

2021-01-16 82xxxxxx55

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Laygaon

ल यग वऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050000581 ंडू िेषराव गाणे

BANDU SHESHRAO
BONGANE

23xxxxxxxx90 Maharashtra Gramin
Bank

चचते्ते पिंपपळगाव

2019-20 55118009184 80054262048

77,040.00

2020-07-06 90xxxxxx50

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Lingdari

लिं गदरीऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

के े ी

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050000030 त्र्यं बक मक्काक जी ढ कणे

TRIMBAK MAKKAJI
DHAKNE

49xxxxxxxx59 Maharashtra Gramin
Bank

लाडसावंगी

2019-20 55109070910 55109105764

1,82,970.00

2020-06-17 94xxxxxx59

IN2050000038 मह दू नरसिं ह ग वडे

MAHADU NARSING
GAWANDE

65xxxxxxxx93 Maharashtra Gramin
Bank

लाडसावंगी

2019-20 55109002871 55109102810

2,35,400.00

2020-05-21 93xxxxxx27

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Lingdari

लिं गदरीऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

के े ी

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2055000446 ोममत्र गणेश ब रबैले

SOMITRA GANESH
BARBAILE

94xxxxxxxx13 State Bank of India

पळशी

2019-20 20333702117 36711413890

45,604.00

2020-06-26 94xxxxxx73

IN2055000502 मवष्णूणू प्रभ कर व घ

VISHNU PRABHAKAR
WAGH

94xxxxxxxx29 State Bank of India

पळशी

2019-20 36493364720 36991331197

86,426.00

2020-07-15 94xxxxxx12

IN2055000401 कल्या ण रम क त ढ कणे

KALYAN RAMAKANT
DHAKNE

74xxxxxxxx77 State Bank of India

पळशी

2019-20 35869680997 35910803164

61,733.00

2020-07-01 94xxxxxx41

IN2055000437 मवठ ब ई प्रभ कर व घ

VITHABAI PRABHAKAR
WAGH

20xxxxxxxx29 State Bank of India

पळशी

2019-20 32840341287 36995385967

44,826.00

2020-07-15 94xxxxxx12

IN2055000406 मनलेश रखमजी ढ कणे

NILESH RAKHAMAJI
DHAKNE

90xxxxxxxx00 State Bank of India

पळशी

2019-20 62320440345 35910803584

61,733.00

2020-07-01 96xxxxxx40
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Lingdari

लिं गदरीऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

के े ी

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2055000335 भगव न र मभ ऊ ढ कणे

BHAGWAN RAMBHAU
DHAKNE

31xxxxxxxx48 State Bank of India

शद्रााबन

2019-20 37443755308 37797564411

1,49,310.00

2020-08-11 89xxxxxx61

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Mahalpimpri

म लपिं रीऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि रतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2036000903 पंुडलिक त्र्यं ंबक अंभोरे

PUNDLIK TRIMBAK
AMBHORE

56xxxxxxxx49 Bank of Maharashtra

चिखलठाणा

2019-20 20140878702 60320262524

1,01,421.00

2020-05-15 94xxxxxx65

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Malharpur

मल्हा रपूरऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004005106 लक्ष्म ण पांडुरंग अंभोरे

Laxman Pandurang Ambhore

36xxxxxxxx03 Aurangabad DCCB

चिकलठाणा

महालपिं री
2019-20 003411002004789 17

10,160.00

2020-06-16 77xxxxxx44

IN2004005138 अगाजी लक्ष्म णराव अंभोरे

Agaji Laxmanrao Ambhore

84xxxxxxxx28 Aurangabad DCCB

चिकलठाणा

महालपिं री
2019-20 003411002005252 25

5,550.00

2020-06-16 94xxxxxx95

IN2004004873 पंुडललक त्र्यं ंबक अभोरे

Pundlik Trimbak Abhore

56xxxxxxxx49 Aurangabad DCCB

चिकलठाणा

महालपिं री
2019-20 003411002000723 53

24,000.00

2020-06-06 94xxxxxx65

IN2004005269 लिनकर बापूराव अंभोरे

Dinkar Bapurao Ambhore

88xxxxxxxx62 Aurangabad DCCB

चिकलठाणा

महालपिं री
2019-20 003411002004913 101

14,210.00

2020-07-25 80xxxxxx59

IN2004005057 सुल त्राा अगाजी अंभोरे

Sumitra Agaji Ambhore

36xxxxxxxx26 Aurangabad DCCB

चिकलठाणा

महालपिं री
2019-20 003411002004140 142

3,140.00

2020-06-16 97xxxxxx10

IN2004005142 लजजाबाई अंकुश अंभोरे

Jijabai Ankush Ambhore

95xxxxxxxx77 Aurangabad DCCB

चिकलठाणा

महालपिं री
2019-20 003411002004141 144

4,190.00

2020-06-16 94xxxxxx95
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004005056 लन्ककबाई ज्ञाानेश्ववर अंभोरे

Lankabai Dnyaneshwar
Ambhore

75xxxxxxxx59 Aurangabad DCCB

चिकलठाणा

महालपिं री
2019-20 003411002100212 184

15,220.00

2020-06-25 98xxxxxx52

IN2004004969 िेलविास जनािन म्ह स्केके

Devidas Janardhan Mhaske

61xxxxxxxx28 Aurangabad DCCB

चिकलठाणा

महालपिं री
2019-20 003411002100785 230

14,880.00

2020-06-25 78xxxxxx90

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Maliwada

म ळीव डऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2055000249 गजानन गोपीचंद हिवळे

GAJANAN GOPICHAND
HIWALE

82xxxxxxxx71 State Bank of India

माळीवाडा

2019-20 32631443813 38416013042

3,19,627.00

2020-08-11 88xxxxxx30

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Mandki

म ंडकीऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004005229 भाऊराव दादा चक्क र

Bhaurao Dada Chakkar

29xxxxxxxx63 Aurangabad DCCB

हर्सूल

मांडकी
2019-20 001011002001617 24

71,630.00

2020-06-12 80xxxxxx24

IN2004005022 नाना आण्णा ा डा

Nana Anna Dak

82xxxxxxxx94 Aurangabad DCCB

हर्सूल

मांडकी
2019-20 001011002003187 33

5,940.00

2020-06-12

IN2004005194 अंजन श्री क सन चक्क र

Anjan Shrikisan Chakkar

47xxxxxxxx83 Aurangabad DCCB

हर्सूल

मांडकी
2019-20 001011002000265 39

13,970.00

2020-07-02

IN2004005053 सुभाष नाना डा

Subhash Nana Dak

57xxxxxxxx30 Aurangabad DCCB

हर्सूल

मांडकी
2019-20 001011002001044 49

6,430.00

2020-06-15

IN2004005122 भानुदास लक्ष्म  डा

Bhanudas Laxman Dak

66xxxxxxxx02 Aurangabad DCCB

हर्सूल

मांडकी
2019-20 001011002000186 53

21,240.00

2020-06-15 94xxxxxx05

IN2004005356 शांत लाल धुराज  थोरात

Shantilal Dhuraji Thorat

96xxxxxxxx31 Aurangabad DCCB

हर्सूल

मांडकी
2019-20 001011002003573 83

33,480.00

2020-06-27 99xxxxxx60
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004005364 अंजनाबाई धुराज  थोरात

Anjanabai Dhuraji Thorat

44xxxxxxxx74 Aurangabad DCCB

हर्सूल

मांडकी
2019-20 002711002000817 92

34,443.00

2020-06-27 99xxxxxx82

IN2004005134 द्वाार ादास दादा चक्क र

Dwarkadas Dada Chakkar

70xxxxxxxx23 Aurangabad DCCB

हर्सूल

मांडकी
2019-20 001011002001619 119

20,090.00

2020-06-10 73xxxxxx18

IN2004005150 चरू शा राव चौथे

Kachru Shamrao Chowthe

82xxxxxxxx63 Aurangabad DCCB

हर्सूल

मांडकी
2019-20 001011002002670 121

30,050.00

2020-06-24 98xxxxxx97

IN2004005023 बाबासाहेब पनुदुरंग डा

Babasaheb Panudurang Dak

88xxxxxxxx29 Aurangabad DCCB

हर्सूल

मांडकी
2019-20 001011002002678 123

10,430.00

2020-06-10 98xxxxxx25

IN2004005360 स्ववप्नीन ल बाबुराव वाडे र

Swapnil Baburao Wadekar

20xxxxxxxx71 Aurangabad DCCB

हर्सूल

मांडकी
2019-20 006611002100989 165

17,550.00

2020-07-09

IN2004005349 अकनल बाबुराव वाडे र

Anil Baburao Wadekar

80xxxxxxxx71 Aurangabad DCCB

हर्सूल

मांडकी
2019-20 006611002100988 166

17,550.00

2020-07-09

IN2004005230 दन भाऊसाहेब डा

Madan Bhausaheb Dak

53xxxxxxxx71 Aurangabad DCCB

हर्सूल

मांडकी
2019-20 001011002100307 198

11,300.00

2020-06-12 98xxxxxx97

IN2004005246 बाबासाहेब लिंलबाज  गाय े

Babasaheb Limbaji Gayake

92xxxxxxxx83 Aurangabad DCCB

हर्सूल

मांडकी
2019-20 001011002100063 201

15,240.00

2020-06-16 91xxxxxx68

IN2004005245 बाबासाहेब यादवराव चौथे

Babasaheb Yadavrao
Chowthe

96xxxxxxxx10 Aurangabad DCCB

हर्सूल

मांडकी
2019-20 001011002002684 229

9,340.00

2020-06-22 96xxxxxx67

IN2004005247 सुरेखा संतोष डा

Surekha Santosh Dak

54xxxxxxxx83 Aurangabad DCCB

हर्सूल

मांडकी
2019-20 006611002002335 235

17,633.00

2020-06-26 96xxxxxx32

IN2004005255 ानक्कनाबाई रा राव डा

Manaknabai Ramrao Dak

31xxxxxxxx39 Aurangabad DCCB

हर्सूल

मांडकी
2019-20 006611002002337 239

16,883.00

2020-06-26 77xxxxxx30

IN2004005458 जनादन बाबुराव जाधव

Janardhan Baburao Jadhav

34xxxxxxxx16 Aurangabad DCCB

हर्सूल

मांडकी
2019-20 001011002003063 156

8,500.00

2020-06-15 97xxxxxx44
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004005467 बापूराव हर  गै े

Bapurao Hari Gayke

36xxxxxxxx55 Aurangabad DCCB

हर्सूल

मांडकी
2019-20 001011002003203 72

10,760.00

2020-06-12

IN2004005471 बाबुराव कभ ाज  वाडे र

Baburao Bhikaji Wadekar

81xxxxxxxx02 Aurangabad DCCB

हर्सूल

मांडकी
2019-20 006611002004948 158

23,540.00

2020-07-09

IN2004005601 ज्ञाानेश्ववर कभ ाज  कहरडे

Dnyaneshwar Bhikaji Hirade

41xxxxxxxx27 Aurangabad DCCB

हर्सूल

मांडकी
2019-20 001011002000211 210

15,580.00

2020-07-30 80xxxxxx35

IN2004005606 द्वाा बाई साहेबराव कहरदे

DWARKABAI SAHEBRAO
HIRDE

84xxxxxxxx05 Aurangabad DCCB

हर्सूल

मांडकी
2019-20 006611002103789 209

17,283.00

2020-07-31 80xxxxxx35

IN2004005605 बाबासाहेब कभ ाज  कहरदे

Babasaheb Bhikaji Hirde

46xxxxxxxx23 Aurangabad DCCB

हर्सूल

मांडकी
2019-20 001011002000293 208

16,420.00

2020-07-30

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Mandki

म ंडकीऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2035000061 सुरेश भानुदास डा

SURESH BHANUDAS DAK

69xxxxxxxx39 Bank of India

औरंगाबाद

2019-20 068010110006683 068076310000265

1,04,600.00

2020-06-26 99xxxxxx13

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Mandki

म ंडकीऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2036000905 वैज नाथ जयवंत गाय े

VAIJINATH JAYWANTA
GAYAKE

75xxxxxxxx12 Bank of Maharashtra

चिखलठाणा

2019-20 60234746749 60239434281

3,14,864.00

2020-07-31 75xxxxxx59

IN2036000906 ए नाथ लिंलबाज  भेसर

EKANATH LIMBAJI BHESAR

89xxxxxxxx44 Bank of Maharashtra

चिखलठाणा

2019-20 68029924356 60343734332

85,330.00

2020-05-26 84xxxxxx27

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Mandki

म ंडकीऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2055000206 द्वाार ादास दादा चक्क र

DWARKADAS DADA
CHAKKAR

70xxxxxxxx23 State Bank of India

जाधववाडी हर्सूल

2019-20 32999049941 37011081167

91,209.00

2020-06-02 83xxxxxx16

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Mangrul

मंगरुळऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050000043 मुक्ता ब ई अब्बाब स हेब चिं ोले

MUKTABAI ABASAHEB
CHINCHOLE

53xxxxxxxx86 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 55111044853 80001395808

96,300.00

2020-05-15 99xxxxxx34

IN2050000141 अब्बाब स हेब पंडि र व चिं ोले

ABASAHEB PANDITRAO
CHINCHOLE

73xxxxxxxx55 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 55111013960 55111103934

1,05,930.00

2020-05-15 99xxxxxx34

IN2050000111 डिड ि अब्बाब स हेब चिं ोले

NITIN ABASAHEB
CHINCHOLE

33xxxxxxxx58 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 80021790860 80037663437

89,880.00

2020-05-15 99xxxxxx34

IN2050000071 सुिील कल्या ण चिं ोले

SUNIL KALYAN CHINCHOLE

37xxxxxxxx54 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 80029680770 80030649033

1,05,930.00

2020-05-26 88xxxxxx84

IN2050000166 सू भ ि ुकरि उडकि

SURYABHAN TUKARAN
UKIRDE

31xxxxxxxx96 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 80001024785 80001199155

62,060.00

2020-06-19 98xxxxxx24
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050000147 रत्निकल ब ई कल्या ण चिं ोले

RATNAKALABAI KALYAN
CHINCHOLE

55xxxxxxxx16 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 55111014250 80030134012

1,07,000.00

2020-05-26 97xxxxxx65

IN2050000097 लील ब ई डवठ्ठल चिं ोले

LILABAI VITHAL
CHINCHOLE

55xxxxxxxx93 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 55111014421 80032993404

3,21,000.00

2020-06-06 98xxxxxx51

IN2050000871 डवि क द द  चिं दे

VINAYAK DADA SHINDE

54xxxxxxxx76 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 55111005868 55111103854

83,460.00

2020-05-19 97xxxxxx31

IN2050000875 अडिल अब्बाब स हेब चिं ोले

ANIL ABASAHEB
CHINCHOLE

50xxxxxxxx45 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 80021790917 80037663404

89,880.00

2020-05-15 99xxxxxx34

IN2050000995 कल्या ण पंडि र व ड ोळे

KALYAN PANDITRAO
CHICHOLE

54xxxxxxxx89 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 55111001422 80029893052

1,07,000.00

2020-05-28 97xxxxxx65

IN2050000759 ोगे  कल्या ण चिं ोले

YOGESH KALYAN
CHINCHOLE

83xxxxxxxx77 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 80029680894 80031525153

78,110.00

2020-05-14 94xxxxxx18

IN2050000798 ि िीब ई जि दि स बळे

NANIBAI JANARDHAN
SABALE

89xxxxxxxx02 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 55111059279 80043537721

2,40,750.00

2020-07-07 97xxxxxx02

IN2050000967 जि दि डभक जी स बळे

JANARDHAN BHIKAJI
SABLE

31xxxxxxxx96 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 55111016235 80043540531

2,40,750.00

2020-07-09 97xxxxxx02

IN2050000937 संज  आस र म चिं दे

SANJAY ASARAM SHINDE

39xxxxxxxx23 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 80018538136 80043611957

81,320.00

2020-06-02 88xxxxxx90

IN2050000876 कल्या ण आस र म चिं दे

KALYAN ASARAM SHINDE

48xxxxxxxx78 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 80018537608 80043630855

81,320.00

2020-05-28 94xxxxxx36
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050000805 सुखदेव भ ऊर व क किे

SUKHADEO BHAVRAO
KAKADE

90xxxxxxxx42 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 55111075199 80043674859

94,160.00

2020-06-11 91xxxxxx93

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Mitmita

जिटजिटऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककि

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004005125 काकासाहेब गोरखनाथ जाधव

Kakasaheb Goraknath
Jadhav

81xxxxxxxx98 Aurangabad DCCB

उस्मा नपुर

म टम ट
2019-20 001011002002774 55

9,680.00

2020-07-22 94xxxxxx47

IN2004005157 मनोज गोरखनाथ जाधव

Manoj Gorakhnath Jadhav

83xxxxxxxx14 Aurangabad DCCB

उस्मा नपुर

म टम ट
2019-20 001011002002775 56

9,680.00

2020-07-22 94xxxxxx94

IN2004004837 द्वााकबाई गोरखनाथ जाधव

Dwarkabai Gorakhnath
Jadhav

72xxxxxxxx40 Aurangabad DCCB

उस्मा नपुर

म टम ट
2019-20 001011002002776 57

9,680.00

2020-07-22 95xxxxxx71

IN2004005089 कृष्णा ा पंडितराव सातपुते

Krushna Panditrao Satpute

33xxxxxxxx78 Aurangabad DCCB

उस्मा नपुर

म टम ट
2019-20 001011002100283 85

17,940.00

2020-06-29 97xxxxxx62

IN2004005121 चंद्रकला पंडित सातपुते

Chandrkala Pandit Satpute

63xxxxxxxx70 Aurangabad DCCB

उस्मा नपुर

म टम ट
2019-20 001011002100277 86

17,940.00

2020-06-29 94xxxxxx59

IN2004005153 पंडित त्री म्ब्क कराव सातपुते

Pandit Trimbkrao Satpute

85xxxxxxxx98 Aurangabad DCCB

उस्मा नपुर

म टम ट
2019-20 001011002100276 87

17,940.00

2020-06-29 94xxxxxx59
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककि

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004004861 अजुन पंडित सातपुते

Arjun Pandit Satpute

74xxxxxxxx02 Aurangabad DCCB

उस्मा नपुर

म टम ट
2019-20 001011002100372 93

17,940.00

2020-06-29 94xxxxxx89

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Murumkheda

मुरुमखेडऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050000021 रावसाहेब पिराजी बचाटे

RAOSAHEB PIRAJI
BACHATE

69xxxxxxxx91 Maharashtra Gramin
Bank

लाडसावंगी

2019-20 55109009195 80043401564

2,14,000.00

2020-06-30 94xxxxxx22

IN2050000190 छगन एकनाथ दाभाडे

CHAGAN EKNATH
DABHADE

57xxxxxxxx95 Maharashtra Gramin
Bank

लाडसावंगी

2019-20 55109018815 80043168106

1,07,000.00

2020-06-30 94xxxxxx58

IN2050000049 िंढरीनाथ कापिनाथ दाभाडे

PANDHARINATH
KASHINATH DABHADE

23xxxxxxxx85 Maharashtra Gramin
Bank

लाडसावंगी

2019-20 55109025492 80042760024

90,950.00

2020-06-06 99xxxxxx30

IN2050000836 सूलोचनाबाई मारुपटराव

दाभाडे

SULOCHANABAI
MARUTIRAO DABHADE

89xxxxxxxx70 Maharashtra Gramin
Bank

लाडसावंगी

2019-20 55109005077 80030508104

1,07,000.00

2020-06-30 94xxxxxx52

IN2050000973 गणेि मारोती दाभाडे

GANESH MAROTI
DABHADE

87xxxxxxxx53 Maharashtra Gramin
Bank

लाडसावंगी

2019-20 55109019670 80030505330

1,07,000.00

2020-06-30 94xxxxxx66
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050000694 गजानन सखाराम बचाटे

GAJANAN SAKHARAM
BACHATE

31xxxxxxxx95 Maharashtra Gramin
Bank

लाडसावंगी

2019-20 55109050632 80043998591

1,92,600.00

2020-06-03 96xxxxxx51

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Murumkheda

मुरुमखेडऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2055000236 कांता िंुजाराम परठे

KANTA PUNJARAM RITHE

63xxxxxxxx99 State Bank of India

जाधववाडी हसल

2019-20 30184866102 38580457699

75,025.00

2020-07-23 72xxxxxx10

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Murumkheda

मुरुमखेडऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2055000345 नारायण मारोती दाभाडे

NARAYAN MAROTI
DABHADE

71xxxxxxxx19 State Bank of India

शेंद्रााबन

2019-20 20287659375 37756560356

2,41,762.00

2020-07-02 88xxxxxx59

IN2055000320 ताराबाई गणेि दाभाडे

TARABAI GANESH
DABHADE

30xxxxxxxx64 State Bank of India

शेंद्रााबन

2019-20 36962002768 37801972767

2,42,381.00

2020-07-02 94xxxxxx66

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Naigaon

न यग वऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004004960 अप्पा र व कडुब  शेजुल

Apparao Kaduba Shejul

95xxxxxxxx21 Aurangabad DCCB

लाडसावंगी

नायगव्हा ाण
2019-20 004311002001533 6

31,430.00

2020-06-30 94xxxxxx46

IN2004004902 अरुण गुल बर व मगर

Arun Gulabrao Magar

62xxxxxxxx15 Aurangabad DCCB

लाडसावंगी

नायगव्हा ाण
2019-20 004311002004355 10

27,540.00

2020-06-01 94xxxxxx69

IN2004004966 अलक ब ई अरुण शेजुल

Alkabai Arun Shejul

97xxxxxxxx23 Aurangabad DCCB

लाडसावंगी

नायगव्हा ाण
2019-20 004311002003416 11

40,500.00

2020-06-24 77xxxxxx09

IN2004004945 बबन ब जीर व शजुल

Baban Bajirao Shajul

88xxxxxxxx33 Aurangabad DCCB

लाडसावंगी

नायगव्हा ाण
2019-20 004311002001270 25

62,120.00

2020-04-15 94xxxxxx86

IN2004004977 ब ळ स हेब लक्ष्ममणर व शेजुल

Balasaheb Laxmanrao Shejul

48xxxxxxxx21 Aurangabad DCCB

लाडसावंगी

नायगव्हा ाण
2019-20 004311002002708 28

1,06,560.00

2020-03-20 77xxxxxx75

IN2004005238 गोरखन थ लक्ष्ममणर व शेजुल

Gorakhanath Laxmanrao
Shejul

99xxxxxxxx64 Aurangabad DCCB

लाडसावंगी

नायगव्हा ाण
2019-20 004311002001894 55

1,51,580.00

2020-06-26 99xxxxxx21
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004005319 द्मा कर त्र्यं बक शेजुल

Padmakar Trimbak Shejul

63xxxxxxxx85 Aurangabad DCCB

लाडसावंगी

नायगव्हा ाण
2019-20 004311002004416 92

5,570.00

2020-06-05 93xxxxxx57

IN2004005143 र म शेषर व शेजुल

Ram Sesharao Shejul

78xxxxxxxx82 Aurangabad DCCB

लाडसावंगी

नायगव्हा ाण
2019-20 004311002001505 104

7,040.00

2020-06-20 94xxxxxx80

IN2004005270 शकुतल  भीकन शेजुल

Shakuntala Bhikan Shejul

51xxxxxxxx34 Aurangabad DCCB

लाडसावंगी

नायगव्हा ाण
2019-20 004311002003301 132

30,090.00

2020-06-26 94xxxxxx32

IN2004005286 शशव जी शिगबर शेजुल

Shivaji Digambar Shejul

77xxxxxxxx68 Aurangabad DCCB

लाडसावंगी

नायगव्हा ाण
2019-20 004311002001806 134

22,040.00

2020-06-04

IN2004005033 क लिंलि सुध कर शेजुल

Kalinda Sudhakar Shejul

93xxxxxxxx16 Aurangabad DCCB

लाडसावंगी

नायगव्हा ाण
2019-20 004311002000612 193

18,700.00

2020-06-30 82xxxxxx33

IN2004005351 सतोष शिव ण शेजुल

Santosh Diwan Shejul

86xxxxxxxx01 Aurangabad DCCB

लाडसावंगी

नायगव्हा ाण
2019-20 004311002000525 202

19,950.00

2020-06-29

IN2004004934 ब ळू तुक र म स त ुते

Balu Tukaram Satpute

69xxxxxxxx94 Aurangabad DCCB

लाडसावंगी

नायगव्हा ाण
2019-20 004311002004369 218

84,090.00

2020-06-29 99xxxxxx20

IN2004005240 िेशवि स तुक र म स त ुते

Devidas Tukaram Satpute

91xxxxxxxx53 Aurangabad DCCB

लाडसावंगी

नायगव्हा ाण
2019-20 004311002003722 254

93,090.00

2020-06-26 99xxxxxx20

IN2004004965 रमेश िगडू र ऊत

Ramesh Dagadu Raut

99xxxxxxxx93 Aurangabad DCCB

लाडसावंगी

नायगव्हा ाण
2019-20 004311002001834 352

64,660.00

2020-06-30
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Naigaon

न यग वऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004004905 नज़म बी शजल नी शेख

Najmabee Jilani Shaikh

40xxxxxxxx42 Aurangabad DCCB

सल

नायगाव
2019-20 006611002008182 43

19,660.00

2020-06-08 99xxxxxx39

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Naigaon

न यग वऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050000678 शेनफ ि शेकू जज ळ

SHENFAD SHEKU JANJAL

90xxxxxxxx21 Maharashtra Gramin
Bank

आळंद

2019-20 80024941263 80025230112

78,110.00

2020-05-30 94xxxxxx62

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Naigaon

न यग वऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050000670 एकन थ िगडू िेशमुख

EKNATH DAGADU
DESHMUKH

58xxxxxxxx56 Maharashtra Gramin
Bank

पैठण

2019-20 80006968162 80044861054

84,530.00

2020-08-10 98xxxxxx20

IN2050000681 सुरेश िगडू गीरगे

SURESH DAGADU GIRGE

60xxxxxxxx28 Maharashtra Gramin
Bank

पैठण

2019-20 80025643459 80044125922

1,55,150.00

2020-06-15 97xxxxxx33

IN2050000669 गणेश शशवन थ गीरगे

GANESH SHIVNATH GIRGE

65xxxxxxxx93 Maharashtra Gramin
Bank

पैठण

2019-20 80034774333 80043287816

84,530.00

2020-06-25 73xxxxxx13

IN2050000676 सतीश अण्णाण स हेब म री

SATISH ANNASAHEB
MAPARI

53xxxxxxxx41 Maharashtra Gramin
Bank

पैठण

2019-20 80044523489 80046089526

41,730.00

2020-06-30 96xxxxxx43

IN2050000672 सशिन शवठ्ठल ि स ुते

SACHIN VITTHAL DASPUTE

52xxxxxxxx40 Maharashtra Gramin
Bank

पैठण

2019-20 80044864328 80046155773

55,640.00

2020-05-26 88xxxxxx83
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050000674 म रोती न मिेव किम

MAROTI NAMDEV KADAM

59xxxxxxxx45 Maharashtra Gramin
Bank

पैठण

2019-20 80010065313 80045233335

84,530.00

2020-07-01 96xxxxxx07

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Naigavhan

न यगव्हा णऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050000754 कैलाश रमेश राऊत

KAILASH RAMESH RAUT

41xxxxxxxx44 Maharashtra Gramin
Bank

लाडसावंगी

2019-20 55109023110 80026424447

2,02,230.00

2020-07-07 94xxxxxx87

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Naigavhan

न यगव्हा णऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2055000441 रमेश अब्बा ासाहे  तवार

RAMESH ABASAHEB
TAWAR

80xxxxxxxx22 State Bank of India

पळशी

2019-20 10654206061 37919149059

78,306.00

2020-07-28 94xxxxxx70

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Naigavhan

न यगव्हा णऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2055000337 गोरखनाथ लक्ष्ममण शेजुल

GORAKHANATH LAXMAN
SHEJUL

99xxxxxxxx64 State Bank of India

शद्रााबन

2019-20 32965524678 38871029845

2,19,081.00

2020-07-23 94xxxxxx60

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Nipani

जिप णीऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2036000901 सुदाम पंुजाराम भालेकर

SUDAM PUNJARAM
BHALEKAR

72xxxxxxxx63 Bank of Maharashtra

चिखलठाणा

2019-20 60134265174 60137129160

1,07,595.00

2020-08-18 95xxxxxx02

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Ohar

ओ रऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004004937 नामदेव श्री पतराव नालावाड

Namdeo Sripatrao Nalawadi

47xxxxxxxx12 Aurangabad DCCB

हर्सूल

ओहर
2019-20 006611002004761 11

2,440.00

2020-08-04 99xxxxxx59

IN2004004899 तय्य ब महमूद शेख

Tayyab Mahemud Shaikh

68xxxxxxxx24 Aurangabad DCCB

हर्सूल

ओहर
2019-20 006611002004467 18

18,380.00

2020-06-19

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

Page 1 of 1Wednesday, October 12, 2022



टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Pachod

प चोडऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004004898 हनुमान रावसाहेब मॅज

Hanuman Raosaheb Madge

79xxxxxxxx12 Aurangabad DCCB

चिते पिं ळगाव

ािोड एकोड
2019-20 005011002006287 186

1,62,850.00

2020-06-18 86xxxxxx58

IN2004004930 सोपान रायभान मॅज

Sopan Raybhan Madge

40xxxxxxxx29 Aurangabad DCCB

चिते पिं ळगाव

ािोड एकोड
2019-20 005011002007345 187

1,41,600.00

2020-06-16 90xxxxxx21

IN2004005600 ज्योयोतिराम बबन चव्हाहाण

Jyotiram Baban Chavan

62xxxxxxxx08 Aurangabad DCCB

चिते पिं ळगाव

ािोड एकोड
2019-20 015011002100738 211

7,740.00

2020-07-01 99xxxxxx32

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Pachod

प चोडऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2034000380 अतिति भरि पवार

ADITI BHARAT PAWAR

49xxxxxxxx78 Bank of Baroda

बीड बाई ास रोड महाराष्ट्र

2019-20 50180100005459 50180500000292

2,14,000.00

2021-02-17 94xxxxxx93

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Palshi

पळशीऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004004931 अनिल बाबासाहेब पळसकर

Anil Babasaheb Palaskar

24xxxxxxxx86 Aurangabad DCCB

हर्सूल

पळशी
2019-20 006611002007888 273

13,850.00

2020-07-27 96xxxxxx21

IN2004004887 दारुबाई मच्छिं द्रिाथ पळसकर

Darubai Machindranath
Palaskar

53xxxxxxxx15 Aurangabad DCCB

हर्सूल

पळशी
2019-20 006611002001752 120

11,270.00

2020-06-30

IN2004005399 श्री राम बापूराव फुके

Shriram Bapurao Fuke

76xxxxxxxx37 Aurangabad DCCB

हर्सूल

पळशी
2019-20 006611002000123 274

10,010.00

2020-06-28 73xxxxxx41

IN2004004973 सूमान्बाबाई रावसाहेब पळसकर

Sumanbai Raosaheb
Palaskar

60xxxxxxxx16 Aurangabad DCCB

हर्सूल

पळशी
2019-20 006611002005624 53

26,575.00

2020-06-29

IN2004005574 सोनमिाथ रामभाऊ पळस्ककए

Sominath Rambhau Palaskae

68xxxxxxxx02 Aurangabad DCCB

हर्सूल

पळशी
2019-20 006611002005305 78

33,490.00

2020-06-27
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Palshi

पळशीऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2055000431 गजािि धों ड राम बारबैले

GAJANAN DHONDIRAM
BARBAILE

64xxxxxxxx19 State Bank of India

पळशी

2019-20 20333702128 35893339581

2,59,968.00

2020-07-01 94xxxxxx62

IN2055000449 भाऊसाहेब भावराव बारबैले

BHAUSAHEB BHAVRAV
BARBAILE

99xxxxxxxx90 State Bank of India

पळशी

2019-20 36363372651 36941239339

1,06,781.00

2020-06-26 94xxxxxx81

IN2055000486 पांडुरंग नवठ्ठल पवार

PANDURANG VITTHAL
PAWAR

24xxxxxxxx84 State Bank of India

पळशी

2019-20 36336441096 37807699032

53,724.00

2020-07-08 95xxxxxx05

IN2055000480 द पक रामहर  पाथडे

DIPAK RAMAHARI
PATHADE

39xxxxxxxx56 State Bank of India

पळशी

2019-20 20333702945 35826223747

67,628.00

2020-07-16 77xxxxxx75

IN2055000516 काकासाहेब अजुि बारबैले

KAKASAHEB ARJUN
BARBAILE

82xxxxxxxx34 State Bank of India

पळशी

2019-20 36753688811 36978425765

87,872.00

2020-07-03 70xxxxxx24
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2055000393 रुस्क म कडुबा बराबैले

RUSTUM KADUBA
BARABAILE

93xxxxxxxx60 State Bank of India

पळशी

2019-20 35941483931 36161443307

1,92,539.00

2020-06-26 82xxxxxx56

IN2055000501 सारंगधोंर िामदेव बारबैले

SARANGDHAR NAMDEV
BARBAILE

28xxxxxxxx95 State Bank of India

पळशी

2019-20 35893946029 36179928416

96,325.00

2020-07-06 77xxxxxx40

IN2055000534 काश  मिोहर बारबैले

KASHI MANOHAR
BARBAILE

40xxxxxxxx96 State Bank of India

पळशी

2019-20 36531487708 36711592639

84,535.00

2020-07-01 94xxxxxx73

IN2055000421 अजुि भुजंगराव बारबैले

ARJUN BHUJANGRAO
BARBAILE

86xxxxxxxx82 State Bank of India

पळशी

2019-20 35935090404 35980525829

77,082.00

2020-07-07 80xxxxxx62

IN2055000483 देनवदास वामि बारबैले

DEVIDAS VAMAN BARBAILE

33xxxxxxxx31 State Bank of India

पळशी

2019-20 36363372640 36941240979

89,442.00

2020-07-04 95xxxxxx36

IN2055000452 अंकुश बाबुराव पवार

ANKUSH BABURAO PAWAR

53xxxxxxxx22 State Bank of India

पळशी

2019-20 36753243021 37175375909

81,184.00

2020-07-03 91xxxxxx11

IN2055000473 कौन क भावडु गाढेकर

KAUTIK BHAVADU
GADHEKAR

37xxxxxxxx68 State Bank of India

पळशी

2019-20 35571437473 35892933859

48,274.00

2020-08-27 99xxxxxx10

IN2055000515 अरुण नवठ्ठल पवार

ARUN VITTHAL PAWAR

40xxxxxxxx51 State Bank of India

पळशी

2019-20 36302039632 37823231644

51,815.00

2020-07-06 88xxxxxx70

IN2055000426 सुरेश पंढर िाथ बारबैले

SURESH PANDHARINATH
BARBAILE

31xxxxxxxx62 State Bank of India

पळशी

2019-20 62063796993 35920067244

2,11,893.00

2020-07-08 90xxxxxx20

IN2055000413 चंद्रभाि बाळा पाथडे

CHANDRABHAN BALA
PATHADE

86xxxxxxxx90 State Bank of India

पळशी

2019-20 35760428475 35859643810

67,628.00

2020-07-07 88xxxxxx83

IN2055000482 नरयाज़अल  शेख चांदशा

RIYAJALI SHAIKH
CHANDSHA

31xxxxxxxx25 State Bank of India

पळशी

2019-20 36914130902 36995402112

87,872.00

2020-06-29 75xxxxxx52
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2055000567 दादाराव सुखदेव पवार

DADARAO SUKHADEV
PAWAR

36xxxxxxxx89 State Bank of India

पळशी

2019-20 36312270036 37271243860

91,765.00

2020-07-09 73xxxxxx28

IN2055000494 इंदुबाई कृष्णाणा पाथडे

INDUBAI KRUSHNA
PATHADE

41xxxxxxxx99 State Bank of India

पळशी

2019-20 35732191583 35826668685

67,628.00

2020-06-17 86xxxxxx90

IN2055000388 सुमि रावसाहेब पळसकर

SUMAN RAOSAHEB
PALASKAR

60xxxxxxxx16 State Bank of India

पळशी

2019-20 30435622254 37221740622

91,123.00

2020-06-24 98xxxxxx82

IN2055000400 सुदाम यमाज  बारबैले

SUDAM YAMAJI BARBAILE

50xxxxxxxx33 State Bank of India

पळशी

2019-20 36117296692 36978359450

2,36,740.00

2020-08-11 96xxxxxx46

IN2055000399 रामहनर पारुबा बारबैले

RAMHARI PARUBA
BARBAILE

95xxxxxxxx51 State Bank of India

पळशी

2019-20 36638940137 37021857413

87,872.00

2020-07-04 98xxxxxx34

IN2055000456 पुश्पापाबाई बाबासाहेब पाथडे

PUSHPABAI BABASAHEB
PATHADE

82xxxxxxxx13 State Bank of India

पळशी

2019-20 36686692607 36706384932

89,336.00

2020-07-03 90xxxxxx46

IN2055000569 रामेश्पावर नदिकर पाथडे

RAMESHWAR DINKAR
PATHADE

60xxxxxxxx62 State Bank of India

पळशी

2019-20 36336441165 37016177310

20,244.00

2020-06-15 77xxxxxx30

IN2055000454 मच्छिं द्र सखाराम राठोड़

MACHINDRA SAKHARAM
RATHOD

22xxxxxxxx18 State Bank of India

पळशी

2019-20 36268461245 36946723621

36,706.00

2020-07-08 93xxxxxx26

IN2055000439 अमोल भािुदास पाथडे

AMOL BHANUDAS
PATHADE

73xxxxxxxx56 State Bank of India

पळशी

2019-20 20333704067 36984395491

72,300.00

2020-07-08 93xxxxxx71

IN2055000578 ेजराव गजबा पाथडे

TEJRAO GAJABA PATHADE

60xxxxxxxx66 State Bank of India

पळशी

2019-20 36493275716 37822824997

70,799.00

2020-07-14 99xxxxxx14
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2055000418 गोरखिाथ शेषराव पाथडे

GORAKHNATH SHESHRAO
PATHADE

77xxxxxxxx31 State Bank of India

पळशी

2019-20 36259802367 36995384497

31,256.00

2020-06-15 97xxxxxx70

IN2055000528 अनि ाबाई निवृन  पाथडे

ANITABAI NIVRUTTI
PATHADE

97xxxxxxxx43 State Bank of India

पळशी

2019-20 36385903712 36995392077

28,920.00

2020-07-17 76xxxxxx57

IN2055000410 अप्पापासाहेब गंगाधोंर शेळके

APPASAHEB GANGADHAR
SHELKE

38xxxxxxxx49 State Bank of India

पळशी

2019-20 33004316904 38553747393

69,058.00

2020-06-26 98xxxxxx19

IN2055000479 गणेश दादाराव पवार

GANESH DADARAO PAWAR

68xxxxxxxx88 State Bank of India

पळशी

2019-20 36922228762 36983372768

1,34,588.00

2020-07-23 97xxxxxx76

IN2055000403 रुकमण वैज िाथ पाथडे

RUKHMAN VAIJINATH
PATHADE

71xxxxxxxx18 State Bank of India

पळशी

2019-20 33377770567 35944324626

67,628.00

2020-07-30 96xxxxxx65

IN2055000556 कंचिबाई रामदास पाथडे

KANCHANBAI RAMADAS
PATHADE

55xxxxxxxx38 State Bank of India

पळशी

2019-20 36818888911 36986560883

87,872.00

2020-06-30 96xxxxxx73

IN2055000580 गोरख दामोदर पवार

GORAKH DAMODHAR
PAWAR

73xxxxxxxx95 State Bank of India

पळशी

2019-20 36487965661 37903855798

40,043.00

2020-07-09 95xxxxxx51

IN2055000474 रंजिा सुभाष चव्हाहाण

RANJANA SUBHASH
CHAVAN

46xxxxxxxx40 State Bank of India

पळशी

2019-20 35800838828 36958965985

16,685.00

2020-07-06 90xxxxxx58

IN2055000566 रामनकशि भौलाल जारडे

RAMKISAN BHAULAL
JARADE

68xxxxxxxx34 State Bank of India

पळशी

2019-20 20333704454 38597928470

93,563.00

2020-07-24 86xxxxxx14

IN2055000529 अनिल काकाज  स दे

ANIL KAKAJI SOMDE

93xxxxxxxx86 State Bank of India

पळशी

2019-20 36369910719 37895148570

57,172.00

2020-07-16 70xxxxxx25

IN2055000464 बळ राम काकाज  सोमदे

BALIRAM KAKAJI SOMADE

49xxxxxxxx00 State Bank of India

पळशी

2019-20 36223019489 37895135887

83,200.00

2020-07-22 91xxxxxx76
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2055000450 अजुि सोनमिाथ राठोड़

ARJUN SOMINATH RATHOD

81xxxxxxxx64 State Bank of India

पळशी

2019-20 36336440911 36997675610

77,861.00

2020-07-17 77xxxxxx54

IN2055000435 अनिल बाबासाहेब पळसकर

ANIL BABASAHEB
PALASKAR

24xxxxxxxx86 State Bank of India

पळशी

2019-20 30425798912 38009315331

82,412.00

2020-07-27 96xxxxxx21

IN2055000551 पदमसिंसग बजरंग घुमावट

PADAMSING BAJRANG
GHUMAWAT

29xxxxxxxx18 State Bank of India

पळशी

2019-20 33112081231 37919319589

24,804.00

2020-08-13 99xxxxxx76

IN2055000558 हिुमं  व्हायांकाटराव भांबड

HANUMANT VYANKATARAO
BHAMBARDE

60xxxxxxxx69 State Bank of India

पळशी

2019-20 35879793895 37930600531

44,571.00

2020-07-14 91xxxxxx46

IN2055000396 रामचंद्र नकसि बारबैले

RAMCHANDRA KISAN
BARBAILE

72xxxxxxxx87 State Bank of India

पळशी

2019-20 36922228615 36995395114

87,872.00

2020-07-04 75xxxxxx08

IN2055000453 नदिकर पंढर िाथ पवार

DINKAR PANDHARINATH
PAWAR

60xxxxxxxx07 State Bank of India

पळशी

2019-20 36470132740 38744127124

77,791.00

2020-07-06 97xxxxxx48

IN2055000505 रसिंवद्र नवश्पावािाथ पाथडे

RAVINDR VISHWANAT
PATHADE

87xxxxxxxx70 State Bank of India

पळशी

2019-20 36336440604 38748402891

27,340.00

2020-06-26 97xxxxxx35

IN2055000481 बाळू वैज िाथअप्पापा कोथाळे

BALU VAIJINATHAPPA
KOTHALE

56xxxxxxxx09 State Bank of India

पळशी

2019-20 36380752461 38776983520

74,082.00

2020-07-23 94xxxxxx38

IN2055000559 संद प नवश्पावास पाथडे

SANDIP VISHWAS
PATHADE

50xxxxxxxx01 State Bank of India

पळशी

2019-20 36336440615 38823862059

30,426.00

2020-06-26 99xxxxxx50
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Palshi

पळशीऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2055000325 रामू गंगाधोंर पवार

RAMU GANGADHAR
PAWAR

71xxxxxxxx51 State Bank of India

शद्रा बन

2019-20 36522030300 37723576569

1,11,341.00

2020-07-03 96xxxxxx77

IN2055000344 पांडुरंग कडुबा बारबैले

PANDURANG KADUBA
BARBAILE

24xxxxxxxx05 State Bank of India

शद्रा बन

2019-20 36469600601 37740212045

2,01,989.00

2020-08-29 88xxxxxx22

IN2055000322 कल्यायाण नवठ्ठल घायट

KALYAN VITTHAL GHAYAT

27xxxxxxxx59 State Bank of India

शद्रा बन

2019-20 20333704501 37842345321

2,37,458.00

2020-07-20 98xxxxxx12

IN2055000333 चंद्रभाि कचरू पाथडे

CHANDRABHAN KACHRU
PATHADE

75xxxxxxxx10 State Bank of India

शद्रा बन

2019-20 36878818363 37878445608

72,048.00

2020-07-07 97xxxxxx94
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Patoda

प तोडऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050000008 देवचंद बालचंद पेरे

DEVCHAND BALCHAND
PERE

86xxxxxxxx16 Maharashtra Gramin
Bank

वळूज

2019-20 55102098015 80042698179

3,21,000.00

2020-06-16 98xxxxxx20

IN2050000009 सुधाकर बालचंद पेरे

SUDHAKAR BALCHAND
PERE

28xxxxxxxx11 Maharashtra Gramin
Bank

वळूज

2019-20 80003088578 80042699138

3,21,000.00

2020-06-12 99xxxxxx06

IN2050000012 सुमन बालचंद पेरे

Suman Balchand Pere

51xxxxxxxx06 Maharashtra Gramin
Bank

वळूज

2019-20 80042205639 80042692495

3,21,000.00

2020-06-15 99xxxxxx07
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Pimpal Khunta

पिं ळ खंुटऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि रतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2034000072 सकुबाई सोमिनाथ पडूल

SAKUBAI SOMINATH
PADUL

48xxxxxxxx52 Bank of Baroda

मूकून्ड्व दी  औरंगाबाद

महाराष्ट्र

2019-20 49160100027947 49160500000376

1,88,900.00

2020-05-30 96xxxxxx96

IN2034000067 वंदना हनुिंत दाभाडे

VANDANA HANUMANTA
DABHADE

97xxxxxxxx39 Bank of Baroda

मूकून्ड्व दी  औरंगाबाद

महाराष्ट्र

2019-20 49160100027946 49160500000389

2,52,000.00

2020-06-10 94xxxxxx20

IN2034000073 कालिंलद मनवृम  दाभाडे

KALINDA NIVRUTTI
DABHADE

73xxxxxxxx60 Bank of Baroda

मूकून्ड्व दी  औरंगाबाद

महाराष्ट्र

2019-20 49160100028050 49160500000378

2,01,000.00

2020-05-29 94xxxxxx07

IN2034000068 मििाबाई पांडुरंग दाभाडे

JIJABAI PANDURANG
DABHADE

70xxxxxxxx91 Bank of Baroda

मूकून्ड्व दी  औरंगाबाद

महाराष्ट्र

2019-20 49160100028052 49160500000381

1,90,000.00

2020-05-28 94xxxxxx07
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि रतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2034000069 सोमिनाथ बापूराव पडूल

SOMINATH BAPURAO
PADUL

71xxxxxxxx51 Bank of Baroda

मूकून्ड्व दी  औरंगाबाद

महाराष्ट्र

2019-20 49160100027948 49160500000375

2,39,000.00

2020-06-08 96xxxxxx96

IN2034000070 िनसाराि बापूराव पडूल

MANSARAM BAPURAO
PADUL

90xxxxxxxx20 Bank of Baroda

मूकून्ड्व दी  औरंगाबाद

महाराष्ट्र

2019-20 49160100027944 49160500000374

2,80,000.00

2020-05-08 95xxxxxx41

IN2034000071 संदीप सुभाष दाभाडे

SANDIP SUBHASH
DABHADE

23xxxxxxxx73 Bank of Baroda

मूकून्ड्व दी  औरंगाबाद

महाराष्ट्र

2019-20 49160100027945 49160500000380

59,500.00

2020-06-10 78xxxxxx78

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Pimpal Khunta

पिं ळ खंुटऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि रतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2035000001 संिय कडुबा अंभोर

SANJAY KADUBA AMBHOR

44xxxxxxxx78 Bank of India

शेंद्राा इंडस्ट्रि यल इ

2019-20 068510110000559 068576310001079

1,08,622.00

2020-05-08 88xxxxxx12

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Pimpal Khunta

पिं ळ खंुटऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि रतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2042000011 भाऊसाहेब गंगाराि बचाटे

BHAUSAHEB GANGARAM
BACHATE

55xxxxxxxx25 HDFC Bank

सिडको - औरंगाबाद

2019-20 50100059012148 50200008155408

3,00,490.00

2019-10-04 94xxxxxx87

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Pimpal Khunta

पिं ळ खंुटऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि रतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050000189 रािमकशन देओचंद बड़वाल

RAMKISAN DEOCHAND
BARWAL

89xxxxxxxx60 Maharashtra Gramin
Bank

लाडिा ंगी

2019-20 55109021340 80043365625

1,07,000.00

2020-07-08 82xxxxxx82

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Pimpal Khunta

पिं ळ खंुटऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि रतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2055000340 िीराबाई रािमकशन दाभाडे

MIRABAI RAMKISAN
DABHADE

76xxxxxxxx61 State Bank of India

शेंद्रााबन

2019-20 20287667353 35799417334

2,06,044.00

2020-07-07 94xxxxxx93

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Pimpalgaon Pandhari

पिं ळग व ंढरीऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि रतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004004992 स्वा ती सुभ ष मोरे

Swati Subhash More

32xxxxxxxx58 Aurangabad DCCB

चिते पिं ळगाव

पिं ळगाव ांढरी
2019-20 005011002007887 281

1,24,155.00

2020-06-18 87xxxxxx31

IN2004004862 र हुल त्र्यं बक ठों बरे

Rahul Trimbak Thombre

31xxxxxxxx22 Aurangabad DCCB

चिते पिं ळगाव

पिं ळगाव ांढरी
2019-20 005011002007015 183

57,420.00

2020-06-09 95xxxxxx75

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Pimpalgaon Pandhari

पिं ळग व ंढरीऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि रतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2034000088 गो र्धन व श्व न थ ठों बरे

GOVARDHAN VISHWANATH
THOMBARE

83xxxxxxxx42 Bank of Baroda

मूकून्ड्व वदी  औरंगाबाद

महाराष्ट्र

2019-20 49160100025748 49160500000307

3,24,000.00

2020-06-24 77xxxxxx74

IN2034000087 न मदे  मन ठों बरे

NAMDEV VAMAN
THOMBARE

26xxxxxxxx59 Bank of Baroda

मूकून्ड्व वदी  औरंगाबाद

महाराष्ट्र

2019-20 49160100023370 49160500000306

2,87,500.00

2020-06-09 74xxxxxx05

IN2034000086 आश  सज  बूचुडे

ASHA SANJAY BUCHUDE

71xxxxxxxx15 Bank of Baroda

मूकून्ड्व वदी  औरंगाबाद

महाराष्ट्र

2019-20 49160100029939 49160500000410

91,800.00

2020-03-30 94xxxxxx81

IN2034000093 कृष्णा  वगरीर्धर कोळपे

KRISHNA GIRIDHAR
KOLAPE

43xxxxxxxx88 Bank of Baroda

मूकून्ड्व वदी  औरंगाबाद

महाराष्ट्र

2019-20 49160100024928 49160500000323

2,38,000.00

2020-06-09 80xxxxxx93
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Pimpri Bk

पिं री बीकेऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि रतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004005191 पल्ल वी संदीपन पवार

Pallavi Sandipan Pawar

66xxxxxxxx97 Aurangabad DCCB

पिं प्री राजा

पिं र  राजा
2019-20 005011002007656 29

14,015.00

2021-02-26 94xxxxxx93

IN2004005066 मारोती कडुबा नरवडे

Maroti Kaduba Narwade

87xxxxxxxx17 Aurangabad DCCB

पिं प्री राजा

पिं र  राजा
2019-20 005011002001117 131

11,150.00

2020-05-18 90xxxxxx13

IN2004005223 एकनाथ ववठोबा डोख े

Eknath Vithoba Dokhale

80xxxxxxxx70 Aurangabad DCCB

पिं प्री राजा

पिं र  राजा
2019-20 005011002003514 368

67,540.00

2021-03-01 90xxxxxx38

IN2004005279 क्ष्ममण सर्जेराव पवार

Laxman Sarjerao Pawar

32xxxxxxxx42 Aurangabad DCCB

पिं प्री राजा

पिं र  राजा
2019-20 005011002001092 397

52,285.00

2021-02-26 90xxxxxx93

IN2004005135 ववर्जेय सर्जेराव पवार

Vijay Sarjerao Pawar

29xxxxxxxx70 Aurangabad DCCB

पिं प्री राजा

पिं र  राजा
2019-20 005011002000816 493

52,285.00

2021-02-24 88xxxxxx32

IN2004005151 ववक्रम शंकर पवार

Vikram Shankar Pawar

28xxxxxxxx87 Aurangabad DCCB

पिं प्री राजा

पिं र  राजा
2019-20 005011002003522 511

3,030.00

2020-05-11 95xxxxxx11
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि रतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004004974 बबन पंढरीनाथ पवार

Baban Pandharinath Pawar

63xxxxxxxx27 Aurangabad DCCB

पिं प्री राजा

पिं र  राजा
2019-20 005011002002785 778

56,960.00

2020-05-28 99xxxxxx05

IN2004005220 संदीपन सर्जेराव पवार

Sandipan Sarjerao Pawar

71xxxxxxxx22 Aurangabad DCCB

पिं प्री राजा

पिं र  राजा
2019-20 005011002000187 984

50,195.00

2021-02-24 94xxxxxx93

IN2004005264 शांताबाई गर्जेानन पवार

Shantabai Gajanan Pawar

41xxxxxxxx24 Aurangabad DCCB

पिं प्री राजा

पिं र  राजा
2019-20 005011002002077 1346

21,310.00

2020-06-26 99xxxxxx23

IN2004005280 अवधुत भानुदास पवार

Avdhut Bhanudas Pawar

55xxxxxxxx30 Aurangabad DCCB

पिं प्री राजा

पिं र  राजा
2019-20 005011002001805 1623

63,000.00

2020-05-04 88xxxxxx80

IN2004005624 अक्षय संदीपन पवार

Akshay Sandipan Pawar

66xxxxxxxx32 Aurangabad DCCB

पिं प्री राजा

पिं र  राजा
2019-20 005011002007657 688

14,015.00

2021-02-26 94xxxxxx93

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Pimpri Bk

पिं री बीकेऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि रतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2038000009 अवदवत वर्जेतद्र भंडारी

ADITI JEETENDRA
BHANDARI

97xxxxxxxx02 Central Bank of India

पिं र  राजा

2019-20 3487322400 3529502374

1,02,934.00

2020-03-24

IN2038000011 संगीता सुरेश पाथडे

SANGITA SURESH
PATHADE

39xxxxxxxx40 Central Bank of India

पिं र  राजा

2019-20 3625922210 3640878032

93,073.00

2020-09-21

IN2038000010 ववर्जेय गोरख पवार

VIJAY GORAKH PAWAR

27xxxxxxxx08 Central Bank of India

पिं र  राजा

2019-20 2279544336 3136504366

1,07,000.00

2020-06-15

IN2038000008 ववष्णूण यशवंत गोरे

VISHNU YASHVANT GORE

32xxxxxxxx86 Central Bank of India

पिं र  राजा

2019-20 3637671419 4049204919

1,05,930.00

2020-07-02

IN2038000012 कृष्णूण वशवार्जेी डोख े

KRISHANA SHIVAJI
DOKHALE

35xxxxxxxx35 Central Bank of India

पिं र  राजा

2019-20 2279532104 2279532091

1,07,000.00

2020-06-19
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि रतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2038000038 संतोष रघुनाथ पवार

SANTOSH RAGHUNATH
PAWAR

67xxxxxxxx14 Central Bank of India

पिं र  राजा

2019-20 2279500262 3273019532

9,63,000.00

2020-10-22

IN2038000041 अवनता बळवंत कु कण

ANITA BALWANT KULKARNI

48xxxxxxxx40 Central Bank of India

पिं र  राजा

2019-20 3346759543 3377429881

83,460.00

2020-10-11

IN2038000043 योवगता संदीप वाघ

YOGITA SANDEEP WAGH

91xxxxxxxx31 Central Bank of India

पिं र  राजा

2019-20 3459712108 3467296642

1,07,000.00

2020-07-08

IN2038000032 राधाबाई गणेश घोरपडे

RADHABAI GANESH
GHORPADE

98xxxxxxxx36 Central Bank of India

पिं र  राजा

2019-20 2279507393 3093490562

89,381.00

2020-03-19

IN2038000037 सववता रामेश्ववर पवार

SAVITA RAMESHWAR
PAWAR

86xxxxxxxx06 Central Bank of India

पिं र  राजा

2019-20 2279500568 3138010148

97,667.00

2020-05-22

IN2038000046 ववक्रम शंकर पवार

VIKRAM SHANKAR PAWAR

28xxxxxxxx87 Central Bank of India

पिं र  राजा

2019-20 2279517914 3148553014

1,98,628.00

2020-06-15

IN2038000042 वदगंबर त्र्यंयंबकराव र्जेोशी

DIGAMBAR TRIMBAKRAO
JOSHI

84xxxxxxxx01 Central Bank of India

पिं र  राजा

2019-20 2279504256 3319904335

1,08,496.00

2020-06-24

IN2038000044 गणेश उत्तमराव पवार

GANESH UTTAMRAO
PAWAR

23xxxxxxxx64 Central Bank of India

पिं र  राजा

2019-20 3251222051 3474105843

2,07,126.00

2020-04-27

IN2038000047 मदन गोरख पवार

MADAN GORAKH PAWAR

85xxxxxxxx71 Central Bank of India

पिं र  राजा

2019-20 3439649592 3486154864

67,531.00

2020-06-15

IN2038000033 सर्जेराव नथ पवार

SARJERAO NATHU PAWAR

51xxxxxxxx52 Central Bank of India

पिं र  राजा

2019-20 2279518066 2279518033

1,07,038.00

2020-05-22

IN2038000035 र्जेनादन त्र्यंयंबक पवार

JANARDHAN TRIMBAK
PAWAR

21xxxxxxxx86 Central Bank of India

पिं र  राजा

2019-20 3317016046 3436077885

1,00,520.00

2020-02-06
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Pisadevi

जिस देवीऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि िरतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004004929 कडुबा धर्मा जी वाडेकर

Kaduba Dharmaji Wadekar

41xxxxxxxx60 Aurangabad DCCB

हर्सूल

पिर्सूादेवी
2019-20 006611002004780 77

60,560.00

2020-05-30

IN2004004961 भाऊसाहेब दगडू काळे

Bhausaheb Dagdu Kale

21xxxxxxxx01 Aurangabad DCCB

हर्सूल

पिर्सूादेवी
2019-20 006611002006715 97

1,18,625.00

2020-06-15

IN2004005046 अंबादास तातेराव काळे

Ambadas Taterao Kale

84xxxxxxxx42 Aurangabad DCCB

हर्सूल

पिर्सूादेवी
2019-20 006611002008160 107

25,230.00

2020-06-25

IN2004005171 शभुर्मा चंद्रभान काळे

Shubham Chandrabhan Kale

31xxxxxxxx79 Aurangabad DCCB

हर्सूल

पिर्सूादेवी
2019-20 006611002100986 137

20,410.00

2020-06-15 79xxxxxx36

IN2004004863 नार्मादेव र्मााधवराव पाडळे

Namdev Madhavrao Padale

86xxxxxxxx67 Aurangabad DCCB

हर्सूल

पिर्सूादेवी
2019-20 006611002001210 51

17,821.00

2020-06-15 98xxxxxx41
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Pisadevi

जिस देवीऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि िरतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2055000465 जनादन ववट्ठलराव पाटील

JANARDHAN VITTHALRAO
PATIL

69xxxxxxxx95 State Bank of India

िळशी

2019-20 20333704330 35898926813

57,840.00

2020-07-18 98xxxxxx75

IN2055000495 कांता वशवाजी पाथडे

KANTA SHIVAJI PATHADE

48xxxxxxxx07 State Bank of India

िळशी

2019-20 37227764921 37969429707

44,158.00

2020-06-18 84xxxxxx42

IN2055000512 सुधाकर भानुदास ढाकणे

SUDHAKAR BHANUDAS
DHAKNE

89xxxxxxxx78 State Bank of India

िळशी

2019-20 36268461234 37721940260

58,507.00

2020-07-17 88xxxxxx75
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Pokhari

पोखर्डीऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेर्डी

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004005029 छगन शेषराव ववखे

Chagan Sheshrao Vikhe

61xxxxxxxx50 Aurangabad DCCB

हर्सूल

पोखरी
2019-20 006611002005296 54

1,15,160.00

2020-06-12 96xxxxxx73

IN2004005061 ज्ञाानेश्ववर भानुदास मते

Dnyaneshwar Bhanudas
Mate

53xxxxxxxx19 Aurangabad DCCB

हर्सूल

पोखरी
2019-20 006611002007187 61

26,110.00

2020-06-16 90xxxxxx52

IN2004005274 भरत पंढरीनाथ मते

Bharat Pandharinath Mate

68xxxxxxxx22 Aurangabad DCCB

हर्सूल

पोखरी
2019-20 006611002005153 68

20,160.00

2020-06-15 97xxxxxx27

IN2004005068 उत्तम एकनाथ मते

Uttam Eknath Mate

74xxxxxxxx76 Aurangabad DCCB

हर्सूल

पोखरी
2019-20 006611002001908 77

81,730.00

2020-06-06 84xxxxxx42

IN2004004889 लीलाबाई साहेबराव ववखे

Lilabai Sahebrao Vikhe

32xxxxxxxx61 Aurangabad DCCB

हर्सूल

पोखरी
2019-20 006611002004960 83

1,37,500.00

2020-06-11 99xxxxxx39

IN2004004857 गोपीनाथ एकनाथ मते

Gopinath Eknath Mate

25xxxxxxxx69 Aurangabad DCCB

हर्सूल

पोखरी
2019-20 006611002003994 95

95,480.00

2020-06-06 78xxxxxx71
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेर्डी

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004004921 राधाबाई सत्य नारा ण

मालपाणी

Radhabai Satyanarayan
Malpani

86xxxxxxxx10 Aurangabad DCCB

हर्सूल

पोखरी
2019-20 006611002009166 99

17,010.00

2020-06-09 98xxxxxx46

IN2004004928 भाऊसाहेब सुखदेव मगरे

Bhausaheb Sukhadev
Magare

82xxxxxxxx61 Aurangabad DCCB

हर्सूल

पोखरी
2019-20 006611002003225 145

11,830.00

2020-06-22 90xxxxxx34

IN2004005144 उद्धव रामवकशन ववखे

Uddhav Ramkisan Vikhe

33xxxxxxxx62 Aurangabad DCCB

हर्सूल

पोखरी
2019-20 006611002003610 149

38,750.00

2020-06-22 88xxxxxx88

IN2004005290 गोपीनाथ लक्ष्ममण ववखे

Gopinath Laxman Vikhe

84xxxxxxxx96 Aurangabad DCCB

हर्सूल

पोखरी
2019-20 006611002007671 163

18,200.00

2020-06-26 90xxxxxx07

IN2004005084 उत्तम दगडू दंडगे

Uttam Dagdu Dandage

37xxxxxxxx40 Aurangabad DCCB

हर्सूल

पोखरी
2019-20 006611002003951 171

18,200.00

2020-06-29 94xxxxxx22

IN2004005077 अलका नाथा मते

Alka Natha Mate

53xxxxxxxx79 Aurangabad DCCB

हर्सूल

पोखरी
2019-20 006611002100255 227

23,600.00

2020-06-26 90xxxxxx03

IN2004005109 गणेश तेजराव काकडे

Ganesh Tejrao Kakde

66xxxxxxxx29 Aurangabad DCCB

हर्सूल

पोखरी
2019-20 006611002002346 229

37,440.00

2020-06-26

IN2004005457 मच्छिं छद्र मनोहर हरणे

Machindra Manohar Harane

54xxxxxxxx35 Aurangabad DCCB

हर्सूल

पोखरी
2019-20 006611002104175 164

20,970.00

2020-07-22 96xxxxxx73

IN2004005511 गोपीनाथ श्रीीरंग मते

Gopinath Shrirang Mate

45xxxxxxxx89 Aurangabad DCCB

हर्सूल

पोखरी
2019-20 006611002005233 93

26,520.00

2020-06-15 80xxxxxx63

IN2004005558 संगीता नारा ण काळे

Sangita Narayan Kale

76xxxxxxxx98 Aurangabad DCCB

हर्सूल

पोखरी
2019-20 011511002100387 181

17,200.00

2020-07-03 98xxxxxx72
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Pokhari

पोखर्डीऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेर्डी

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2055000185 वैजनाथ ववठ्ठल मते

VAIJANATH VITHTHAL
MATE

43xxxxxxxx63 State Bank of India

जाधववाडी हर्सूल

2019-20 33339665978 36914790108

91,209.00

2020-08-13 99xxxxxx27

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

Page 4 of 5Wednesday, October 12, 2022



टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Pokhari

पोखर्डीऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेर्डी

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2055000460 गोपीनाथ श्रीीरंग मते

GOPINATH SHRIRANG
MATE

45xxxxxxxx89 State Bank of India

पळशी

2019-20 20333701601 36016915947

77,082.00

2020-08-27 80xxxxxx63

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Sanjkheda

स ंिखेडऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004005380 अलकाबाई जनार्दन मुळे

Alkabai Janardhan Mule

67xxxxxxxx42 Aurangabad DCCB

पिं प्री राजा

सांजखेडा
2019-20 005011002005186 173

47,270.00

2020-04-07 97xxxxxx74

IN2004004872 चन्द्र्भा ागबाई ीमराव चावली

Chandrbhagabai Bhimrao
Chavli

64xxxxxxxx42 Aurangabad DCCB

पिं प्री राजा

सांजखेडा
2019-20 005011002005073 38

6,860.00

2020-04-03 97xxxxxx36

IN2004005167 धों डीबा जगन्द्र्भानाथ गवळी

Dhondiba Jagnnath Gavli

81xxxxxxxx38 Aurangabad DCCB

पिं प्री राजा

सांजखेडा
2019-20 005011002000253 207

42,400.00

2020-04-16 82xxxxxx39

IN2004004855 हिम्ममत्रव गोहिनाथरव गवळी

Himmatrav Gopinatharav
Gavali

90xxxxxxxx41 Aurangabad DCCB

पिं प्री राजा

सांजखेडा
2019-20 005011002000167 248

1,86,750.00

2020-05-30 95xxxxxx33

IN2004004912 हवनायक हकसन तांबे

Vinayak Kisan Tambe

38xxxxxxxx48 Aurangabad DCCB

पिं प्री राजा

सांजखेडा
2019-20 005011002005101 152

42,970.00

2020-06-16 94xxxxxx97

IN2004005456 अनंत उद्धव ठों बरे

Anant Uddhav Thombre

98xxxxxxxx10 Aurangabad DCCB

पिं प्री राजा

सांजखेडा
2019-20 005011002007687 310

22,470.00

2020-03-30 96xxxxxx24

Page 1 of 2Wednesday, October 12, 2022



टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Sarola

स रोळऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2034000175 बाबासाहेब सखाहारी भाके्रे

BABASAHEB SAKHAHARI
BHAKRE

46xxxxxxxx34 Bank of Baroda

गणोरे  महाराष्ट्र

2019-20 13590100004281 13590500001579

52,772.00

2020-06-26 99xxxxxx51

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Satala

स तळऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004005186 अंकुश रामराव सांगळे

Ankush Ramrao Sangale

50xxxxxxxx22 Aurangabad DCCB

चौका

साताला
2019-20 006111002004099 8

29,130.00

2020-07-04 97xxxxxx59

IN2004005014 अशोक शंकर सांगळे

Ashok Shankar Sangale

32xxxxxxxx01 Aurangabad DCCB

चौका

साताला
2019-20 006111002003843 59

15,980.00

2020-06-25 74xxxxxx82

IN2004004835 रामराव त्र्यं ंबक सांगळे

Ramrao Trimbak Sangale

61xxxxxxxx75 Aurangabad DCCB

चौका

साताला
2019-20 006111002001138 142

29,130.00

2020-07-04 90xxxxxx03

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Satala

स तळऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2034000176 जनार्दन गोविंवर्दराव सांगले

JANARDAN GOVINDRAO
SANGLE

37xxxxxxxx60 Bank of Baroda

गणोरे  महाराष्ट्र

2019-20 13598100005425 13590500001442

1,06,462.00

2020-05-08 94xxxxxx74

IN2034000182 गोविंवर्द म्ह तारजी सांगळे

GOVIND MHATARJI
SANGALE

40xxxxxxxx35 Bank of Baroda

गणोरे  महाराष्ट्र

2019-20 13598100006178 13590500001978

1,06,556.00

2020-05-15 94xxxxxx74

IN2034000186 पंडित प्रभात घुगे

PANDIT PRABHAT GHUGE

56xxxxxxxx66 Bank of Baroda

गणोरे  महाराष्ट्र

2019-20 13598100001884 13590500002183

69,941.00

2020-07-01 88xxxxxx97

IN2034000163 त्र्यं ंबक कारभारी घुगे

TRIMBAK KARBHARI
GHUGE

78xxxxxxxx81 Bank of Baroda

गणोरे  महाराष्ट्र

2019-20 13598100002668 13590500002238

1,06,281.00

2020-06-19 94xxxxxx82

IN2034000167 भाऊसा ेब गुणाजी सांगळे

BHAUSAHEB GUNAJI
SANGALE

28xxxxxxxx15 Bank of Baroda

गणोरे  महाराष्ट्र

2019-20 13590100000995 13590500000125

1,66,526.00

2020-03-03 96xxxxxx42
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2034000169 सुनील जगन्नानाथ सांगले

SUNIL JAGANNATH
SANGLE

41xxxxxxxx78 Bank of Baroda

गणोरे  महाराष्ट्र

2019-20 13590100004665 13590500001956

45,524.00

2020-05-18 85xxxxxx74

IN2034000208 मनोज त्र्यं ंबक घुगे

MANOJ TRIMBAK GHUGE

66xxxxxxxx85 Bank of Baroda

गणोरे  महाराष्ट्र

2019-20 13590100004730 13590500001972

55,283.00

2020-06-26 80xxxxxx17

IN2034000337 डवश्ववनाथ कारभारी सांगळे

VISHWANATH KARBHARI
SANGALE

45xxxxxxxx97 Bank of Baroda

गणोरे  महाराष्ट्र

2019-20 13598100008460 13590500001882

86,038.00

2020-07-09 93xxxxxx57

IN2034000364 रे्दडवर्दास किुबा सांगळे

DEVIDAS KADUBA
SANGALE

35xxxxxxxx12 Bank of Baroda

गणोरे  महाराष्ट्र

2019-20 13590100005202 13590500001911

1,39,192.00

2020-07-09 97xxxxxx85

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Satana

सतनऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050000123 सूमान्बा ाई तुळशीराम जगधणे

SUMANBAI TULSHIRAM
JAGDHANE

82xxxxxxxx69 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 55111087092 80031422454

1,05,930.00

2020-06-04 91xxxxxx09

IN2050000133 तुलसीराम वामन जगधणे

TULSIRAM WAMAN
JAGDHANE

40xxxxxxxx22 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 55111002211 80031529714

78,110.00

2020-07-01 91xxxxxx09

IN2050000103 गणपतराव साहे राव घावटे

GANPATRAO SAHEBRAO
GHAWATE

78xxxxxxxx36 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 55111023956 80003170542

2,84,620.00

2020-06-02 94xxxxxx66

IN2050000197 सुदाम ववश्ववनाथ घावटे

SUDAM VISHVNATH
GHAWATE

70xxxxxxxx76 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 55111038894 80037663335

64,200.00

2020-08-03 96xxxxxx92
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Satana

सतनऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2055000444 जयश्रीी कारभारी अवहरे

JAYSHREE KARBHARI
AHIRE

43xxxxxxxx39 State Bank of India

थांगोडे

2019-20 11372675388 37794801752

1,12,274.00

2020-05-12 80xxxxxx53

IN2055000394 कौवतक मोतीराम जाधव

KAUTIK MOTIRAM JADHAV

86xxxxxxxx23 State Bank of India

थांगोडे

2019-20 36813779676 35866908892

1,61,293.00

2020-08-26 95xxxxxx81

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Satana

सतनऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2055000014 अवहल्याया ाई कडू ागुल

AHILYABAI KADU BAGUL

63xxxxxxxx27 State Bank of India

सातना बागलण

2019-20 34043829865 34348498859

1,55,722.00

2020-07-30 91xxxxxx90

IN2055000011 प्रभाकर नानजी ठाकरे

PRABHAKAR NANAJI
THAKARE

49xxxxxxxx44 State Bank of India

सातना बागलण

2019-20 32342468676 36905246500

3,33,690.00

2020-04-09 88xxxxxx11

IN2055000013 मनोहर वजभऊ मंडावदे

MANOHAR JIBHAU
MANDAWADE

71xxxxxxxx51 State Bank of India

सातना बागलण

2019-20 35206924555 35226633697

3,35,010.00

2021-02-24 95xxxxxx51

IN2055000012 महद्र ा ूलाल ठोके

MAHENDRA BABULAL
THOKE

94xxxxxxxx47 State Bank of India

सातना बागलण

2019-20 32721540609 37717072275

2,41,390.00

2020-08-05 99xxxxxx70
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Sawangi

स वंगीऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004005213 लीलाबाई बाबुराव जगदाळे

Lilabai Baburao Jagdale

21xxxxxxxx88 Aurangabad DCCB

हर्सूल

र्सूावंगी (तुळजापर)
2019-20 006611002006799 16

21,000.00

2020-06-08

IN2004004874 रामदास ववठ्ठल रोडे

Ramdas Vitthal Rode

78xxxxxxxx67 Aurangabad DCCB

हर्सूल

र्सूावंगी (तुळजापर)
2019-20 006611002005005 33

75,070.00

2020-07-24

IN2004005396 सुभाष तुकाराम राऊत

Subhash Tukaram Raut

87xxxxxxxx45 Aurangabad DCCB

हर्सूल

र्सूावंगी (तुळजापर)
2019-20 006611002002235 126

33,190.00

2020-07-05

IN2004005348 बबन वनवृव  रोडे

Baban Nivrutti Rode

93xxxxxxxx80 Aurangabad DCCB

हर्सूल

र्सूावंगी (तुळजापर)
2019-20 006611002000892 141

11,920.00

2020-07-21

IN2004005397 सुनील लक्ष्ममण दहीहंडे

Sunil Laxman Dahihande

88xxxxxxxx74 Aurangabad DCCB

हर्सूल

र्सूावंगी (तुळजापर)
2019-20 006611002002872 145

24,300.00

2020-06-26

IN2004004897 रतन पांडु भालेराव

Ratan Pandu Bhalerao

65xxxxxxxx10 Aurangabad DCCB

हर्सूल

र्सूावंगी (तुळजापर)
2019-20 006611002100118 238

18,200.00

2020-07-24
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Sayyadpur

सय्य दपूरऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050000116 सत्य जित बाबासाहेब पडूल

SATYAJIT BABASAHEB
PADUL

91xxxxxxxx19 Maharashtra Gramin
Bank

लाडसावंगी

2019-20 55109075432 80026822186

39,590.00

2020-05-08 94xxxxxx97

IN2050000051 दीपक जिष्णू ू काळे

DIPAK VISHNU KALE

28xxxxxxxx21 Maharashtra Gramin
Bank

लाडसावंगी

2019-20 55109084720 80001457958

1,07,000.00

2020-06-16 88xxxxxx42

IN2050000037 सुरेश बस्रााि जशहीरे

SURESH BASRAJ SHIHIRE

79xxxxxxxx66 Maharashtra Gramin
Bank

लाडसावंगी

2019-20 55109054412 80043244612

2,03,300.00

2020-06-30 94xxxxxx76

IN2050000053 पारसनाथ पांडुरंग पडूल

PARASNATH PANDURANG
PADUL

48xxxxxxxx22 Maharashtra Gramin
Bank

लाडसावंगी

2019-20 55109045929 80024754976

1,07,000.00

2020-05-28 96xxxxxx21

IN2050000085 जिष्णू ू आसाराम काळे

VISHNU ASARAM KALE

52xxxxxxxx64 Maharashtra Gramin
Bank

लाडसावंगी

2019-20 55109026042 80042862877

2,14,000.00

2020-06-23 94xxxxxx93
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050000942 भाऊसाहेब सू भान गिरे

BHAUSAHEB SURYABHAN
GAWARE

39xxxxxxxx66 Maharashtra Gramin
Bank

लाडसावंगी

2019-20 55109002043 80030184031

84,530.00

2020-06-12 88xxxxxx53

IN2050000774 शांताबाई अंकुशराि गिरे

SHANTABAI ANKUSHRAO
GAWARE

24xxxxxxxx71 Maharashtra Gramin
Bank

लाडसावंगी

2019-20 55109080689 55109106575

1,88,320.00

2020-06-19 94xxxxxx59

IN2050000864 मथूराबाई सुखदेि जदधोरे

MATHURABAI SUKHDEO
DIDHORE

21xxxxxxxx51 Maharashtra Gramin
Bank

लाडसावंगी

2019-20 80005232442 80009740326

1,05,930.00

2020-06-25 95xxxxxx17

IN2050000820 भीमसिंसह कपूरचंद चंुगडे

BHIMSING KAPURCHAND
CHUNGADE

88xxxxxxxx37 Maharashtra Gramin
Bank

लाडसावंगी

2019-20 55109030229 80043694446

2,01,160.00

2020-07-09 90xxxxxx26

IN2050000726 नंदजकशोर सुखदेि जडडोरे

NANDKISHOR SUKHDEO
DIDORE

98xxxxxxxx66 Maharashtra Gramin
Bank

लाडसावंगी

2019-20 55109032169 80001054084

1,07,000.00

2020-06-26 96xxxxxx00

IN2050000771 िगन्नानाथ सुखदेि जदधोरे

JAGANNATH SUKHDEO
DIDHORE

35xxxxxxxx91 Maharashtra Gramin
Bank

लाडसावंगी

2019-20 80003657092 80014539393

1,07,000.00

2020-06-11 95xxxxxx17

IN2050001236 कुश्वित बाई पांडुरंग पडूल

KUSHVARTABAI
PANDURANG PADUL

56xxxxxxxx35 Maharashtra Gramin
Bank

लाडसावंगी

2019-20 55109082144 80023857521

1,47,660.00

2020-05-28 96xxxxxx21

IN2050001238 भाऊसाहेब कडुबा मखरे

BHAUSAHEB KADUBA
MAKHARE

35xxxxxxxx53 Maharashtra Gramin
Bank

लाडसावंगी

2019-20 55109030150 80042880375

64,200.00

2020-06-20
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Selud

सेलूदऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2055000321 भाऊसाहेब अंबादास नरवाडे

BHAUSAHEB AMBHADAS
NARAVADE

75xxxxxxxx27 State Bank of India

शेंद्रा बन

2019-20 31876820255 38054845762

1,31,251.00

2020-07-02 77xxxxxx51

IN2055000323 सकुबाई सुभाष चौधरी

Sakubai Subhash Chaudhari

60xxxxxxxx31 State Bank of India

शेंद्रा बन

2019-20 37895349822 38192559240

69,112.00

2019-07-30 91xxxxxx11

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Shekta

शेकटऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050001718 कचरू राम काळे

KACHARU RAMA KALE

61xxxxxxxx66 Maharashtra Gramin
Bank

आळंद

2019-20 80014521386 80024471863

78,110.00

2020-06-30 90xxxxxx79

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Shekta

शेकटऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050001428 रुखमनबाई सोनाजी मगर

RUKHMANBAI SONAJI
MAGAR

72xxxxxxxx31 Maharashtra Gramin
Bank

गंगापूर

2019-20 50512515858 50512595506

2,99,600.00

2021-01-04 89xxxxxx15

IN2050001480 रघुनाथ दत्ताात्रय मगर

RAGHUNATH DATTATRAYA
MAGAR

39xxxxxxxx29 Maharashtra Gramin
Bank

गंगापूर

2019-20 50512509956 50512595936

3,09,230.00

2021-02-23 98xxxxxx17

IN2050001615 शालीननताई एकनाथ दीन त

SHALINITAI EKNATH DIXIT

65xxxxxxxx95 Maharashtra Gramin
Bank

गंगापूर

2019-20 80013659430 80013720949

2,14,000.00

2020-08-28 98xxxxxx14

IN2050001564 शैलजा अननल दीन त

SHAILJA ANIL DIXIT

29xxxxxxxx96 Maharashtra Gramin
Bank

गंगापूर

2019-20 80036349454 80036440944

2,14,000.00

2020-08-11 94xxxxxx66

IN2050001394 सीताराम दत्ताात्रय बोडखे

SITARAM DATTATRAY
BODKHE

55xxxxxxxx35 Maharashtra Gramin
Bank

गंगापूर

2019-20 80039691543 80005509845

2,78,200.00

2021-03-22 97xxxxxx47
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050001592 पद्मााबाई सोपान मनाल

PADMABAI SOPAN MANAL

85xxxxxxxx12 Maharashtra Gramin
Bank

गंगापूर

2019-20 50512514059 80003270999

1,33,750.00

2020-06-22 98xxxxxx65

IN2050001373 सोपान सयाजी मनाल

SOPAN SAYAJI MANAL

82xxxxxxxx70 Maharashtra Gramin
Bank

गंगापूर

2019-20 50512507926 80003808713

2,14,000.00

2020-07-01 94xxxxxx94

IN2050001324 भाऊसाहेब बाबुराव माने

BHAUSAHEB BABURAO
MANE

60xxxxxxxx66 Maharashtra Gramin
Bank

गंगापूर

2019-20 50512507085 80042852767

1,07,000.00

2021-02-08 99xxxxxx33

IN2050001670 प्रयाग्बाबाई एकनाथ मगर

PRAYAGBAI EKNATH
MAGAR

66xxxxxxxx59 Maharashtra Gramin
Bank

गंगापूर

2019-20 50512515881 80003858482

2,14,000.00

2020-11-09 80xxxxxx48

IN2050001671 सुभाष सोनाजी मगर

SUBHASH SONAJI MAGAR

86xxxxxxxx73 Maharashtra Gramin
Bank

गंगापूर

2019-20 50512509683 50512595890

3,00,670.00

2021-01-13 98xxxxxx45

IN2050001364 नकरण रामचंद्र ननर्फळ

KIRAN RAMCHANDRA
NIRPHAL

23xxxxxxxx90 Maharashtra Gramin
Bank

गंगापूर

2019-20 50512539947 80003347625

85,600.00

2020-07-07 78xxxxxx74

IN2050001307 ननमला रामचंद्र ननरर्फल

NIRMALA RAMCHANDRA
NIRFAL

53xxxxxxxx26 Maharashtra Gramin
Bank

गंगापूर

2019-20 50512552062 80045815563

1,07,000.00

2020-07-07 98xxxxxx77

IN2050001458 रामचंद्र महेदेव ननरर्फल

RAMCHANDRA MAHEDEO
NIRFAL

85xxxxxxxx51 Maharashtra Gramin
Bank

गंगापूर

2019-20 50512537826 80045813010

1,07,000.00

2020-07-08 98xxxxxx77

IN2050001619 रघुनाथ नामदेव धनवटे

RAGHUNATH NAMDEO
DHANAVATE

73xxxxxxxx17 Maharashtra Gramin
Bank

गंगापूर

2019-20 50512581990 80045774704

32,100.00

2020-07-15 98xxxxxx32

IN2050001454 अमोल जगन्नानाथ सवाई

AMOL JAGANNATH SAWAI

48xxxxxxxx98 Maharashtra Gramin
Bank

गंगापूर

2019-20 50512561190 80045713219

3,21,000.00

2020-06-09 99xxxxxx60
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050001331 अंजनाबाई रावसाहेब गवरे

ANJANABAI RAOSAHEB
GAWARE

31xxxxxxxx87 Maharashtra Gramin
Bank

गंगापूर

2019-20 50512561928 80045627794

42,800.00

2020-06-09 75xxxxxx22

IN2050001586 मीना संदीप जाधव

MINA SANDIP JADHAV

58xxxxxxxx14 Maharashtra Gramin
Bank

गंगापूर

2019-20 80044667251 80045088783

1,60,500.00

2020-06-30 73xxxxxx64

IN2050001529 दत्ताात्रय मच्छिं द्र भवर

DATTATRAYA MACHINDRA
BHAVAR

88xxxxxxxx95 Maharashtra Gramin
Bank

गंगापूर

2019-20 80004875756 80044438469

42,800.00

2020-06-18 83xxxxxx10

IN2050001681 संतोष नारायण वैसल

SANTOSH NARAYAN
WAYSAL

89xxxxxxxx44 Maharashtra Gramin
Bank

गंगापूर

2019-20 50512573285 80014855105

1,07,000.00

2020-03-16 89xxxxxx12

IN2050001340 गोरखनाथ ध डीराम वैसल

GORAKHNATH
DHONDIRAM WAYSAL

58xxxxxxxx08 Maharashtra Gramin
Bank

गंगापूर

2019-20 50512526304 80043348677

1,07,000.00

2020-03-16 88xxxxxx96

IN2050001295 माने रामेश्ववर ननवृनत्ता

MANE RAMESHWAR
NIVRUTTI

44xxxxxxxx63 Maharashtra Gramin
Bank

गंगापूर

2019-20 50512512846 80043362329

74,900.00

2021-03-10 98xxxxxx21

IN2050001639 नारायण ध डीराम वयसल

NARAYAN DHONDIRAM
VAYASAL

39xxxxxxxx86 Maharashtra Gramin
Bank

गंगापूर

2019-20 50512519727 80043336376

53,500.00

2020-03-16 94xxxxxx56

IN2050001407 बव तन्नाहाबाई मोहन

BARVE TANHABAI MOHAN

61xxxxxxxx71 Maharashtra Gramin
Bank

गंगापूर

2019-20 50512561123 80043094459

53,500.00

2020-06-30

IN2050001565 भाऊसाहेब बबनराव जाधव

BHAUSAHEB BABANRAO
JADHAV

33xxxxxxxx76 Maharashtra Gramin
Bank

गंगापूर

2019-20 50512545725 80043097085

1,07,000.00

2020-06-26 77xxxxxx78

IN2050001423 पंनडत नकसन मोहनराव

PANDIT KISAN MOHANRAO

52xxxxxxxx66 Maharashtra Gramin
Bank

गंगापूर

2019-20 50512530263 80042741896

1,07,000.00

2020-06-12

Page 4 of 36Wednesday, October 12, 2022



वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050001280 नकसन सदानशव साळंुके

KISAN SADASHIV SALUNKE

69xxxxxxxx73 Maharashtra Gramin
Bank

गंगापूर

2019-20 50512574879 80051824580

1,07,000.00

2020-08-07 90xxxxxx15

IN2050001437 स्वावाती रघुनाथ मगर

SWATI RAGHUNATH
MAGAR

21xxxxxxxx87 Maharashtra Gramin
Bank

गंगापूर

2019-20 80027167838 80048980180

3,21,000.00

2021-02-20 98xxxxxx17

IN2050001624 इंद्रायणी सुभाष मगर

INDRAYANI SUBHASH
MAGAR

22xxxxxxxx48 Maharashtra Gramin
Bank

गंगापूर

2019-20 50512527681 50512597116

3,00,670.00

2021-01-11 98xxxxxx45

IN2050001582 पूनम ज्ञाानेश्ववर मगर

POONAM DNYANESHWAR
MAGAR

56xxxxxxxx88 Maharashtra Gramin
Bank

गंगापूर

2019-20 50512509741 80048981139

3,21,000.00

2021-02-24 98xxxxxx17

IN2050001724 रामदास पंुजाराम कणसे

RAMDAS PUNJARAM
KANASE

36xxxxxxxx33 Maharashtra Gramin
Bank

गंगापूर

2019-20 80006658582 80044325251

69,550.00

2020-06-18 98xxxxxx44

IN2050001704 नकशोर दत्ताात्रय मगर

KISHOR DATTATRAYA
MAGAR

33xxxxxxxx65 Maharashtra Gramin
Bank

गंगापूर

2019-20 80004769204 80045098917

64,200.00

2021-03-10 95xxxxxx37

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Shekta

शेकटऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050001695 गणपत आसाराम र्फारतारे

GANPAT ASARAM
PHARTARE

63xxxxxxxx30 Maharashtra Gramin
Bank

पैठण

2019-20 80001470286 80045444802

84,530.00

2020-06-09 96xxxxxx06

IN2050001714 गणेश अशोक म्हहस्वाके

GANESH ASHOK MHASKE

67xxxxxxxx01 Maharashtra Gramin
Bank

पैठण

2019-20 80006748261 80043930575

69,550.00

2020-06-04 98xxxxxx78

IN2050001721 संदीप मधुकरराव भारदे

SANDIP MADHUKARRAO
BHARDE

30xxxxxxxx97 Maharashtra Gramin
Bank

पैठण

2019-20 80018981703 80044300213

84,530.00

2020-06-23 82xxxxxx46
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Shekta

शेकटऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050001487 ध डीराम उखडू संदराडे

DHONDIRAM UKHADU
SUNDARADE

20xxxxxxxx66 Maharashtra Gramin
Bank

बाबरा

2019-20 80038551244 80039508504

1,66,920.00

2020-07-09 94xxxxxx34

IN2050001566 तुकाराम आनंदराव नगरधारी

TUKARAM ANANDRAO
GIRDHARI

99xxxxxxxx70 Maharashtra Gramin
Bank

बाबरा

2019-20 55122029172 55122047942

96,300.00

2020-06-04 98xxxxxx20

IN2050001266 वाळूबा एकनाथ भूमे

WALUBA EKNATH BHUME

83xxxxxxxx44 Maharashtra Gramin
Bank

बाबरा

2019-20 55122003211 55122044996

1,17,700.00

2020-05-05 83xxxxxx44

IN2050001281 गोविंवद भाऊराव मोरे

GOVIND BHAVRAO MORE

67xxxxxxxx74 Maharashtra Gramin
Bank

बाबरा

2019-20 55122031374 80045555909

2,14,000.00

2020-06-23 84xxxxxx00

IN2050001374 धनजी आसाराम नशसोदे

DHANJI ASARAM SHISODE

72xxxxxxxx27 Maharashtra Gramin
Bank

बाबरा

2019-20 80044264069 80045440772

35,310.00

2020-06-26
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050001444 परमेश्ववर सुरेश नशसोदे

PARAMESHWAR SURESH
SHISODE

97xxxxxxxx35 Maharashtra Gramin
Bank

बाबरा

2019-20 80044040887 80045450598

58,850.00

2020-07-01 93xxxxxx70

IN2050001329 चंद्रभान सोनाजी जंगले

CHANDRABHAN SONAJI
JANGLE

20xxxxxxxx40 Maharashtra Gramin
Bank

बाबरा

2019-20 55122012090 55122045162

82,390.00

2020-06-23 94xxxxxx52

IN2050001328 दादाराव रामराव विंशदे

DADARAO RAMRAO
SHINDE

75xxxxxxxx00 Maharashtra Gramin
Bank

बाबरा

2019-20 55122018047 80001506984

1,76,550.00

2020-03-30 95xxxxxx61

IN2050001522 देनवदास नथू मोटे

DEVIDAS NATHU MOTE

62xxxxxxxx61 Maharashtra Gramin
Bank

बाबरा

2019-20 55122003108 55122047227

3,21,000.00

2020-06-26 75xxxxxx39

IN2050001485 उत्ताम संडु कंुटे

UTTAM SANDU KUNTE

66xxxxxxxx45 Maharashtra Gramin
Bank

बाबरा

2019-20 55122025587 80015394413

47,080.00

2020-04-23 82xxxxxx04

IN2050001668 शंकर शेनर्फाडु विंशदे

SHANKAR SHENFADU
SHINDE

60xxxxxxxx41 Maharashtra Gramin
Bank

बाबरा

2019-20 55122016991 55122045344

2,30,050.00

2020-05-08 91xxxxxx00

IN2050001441 मच्छिं द्र सम्हपात्रो नवले

MACHINDRA SAMPATRAO
NAVLE

48xxxxxxxx78 Maharashtra Gramin
Bank

बाबरा

2019-20 55122016684 80001185993

1,19,840.00

2020-05-28 91xxxxxx91

IN2050001590 भाऊसाहेब वाळूबा भूमे

BHAUSAHEB WALUBA
BHUME

76xxxxxxxx52 Maharashtra Gramin
Bank

बाबरा

2019-20 55122030948 80001371808

1,46,590.00

2020-05-08 94xxxxxx75

IN2050001688 शेषराव नकसन भूमे

SHESHRAO KISAN BHUME

36xxxxxxxx39 Maharashtra Gramin
Bank

बाबरा

2019-20 55122004689 55122045333

1,53,010.00

2020-05-04 96xxxxxx82

IN2050001362 प्रकाश तुळशीराम दाभाडे

PRAKASH TULSHIRAM
DABHADE

29xxxxxxxx70 Maharashtra Gramin
Bank

बाबरा

2019-20 55122032775 80045441629

58,850.00

2020-06-23 94xxxxxx77
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050001542 दामू गज्रााब कंुटे

DAMU GAJRABA KUNTE

98xxxxxxxx05 Maharashtra Gramin
Bank

बाबरा

2019-20 55122001327 80045452585

80,250.00

2020-07-15

IN2050001604 अनुसयाबाई आसाराम मोरे

ANUSAYABAI ASARAM
MORE

76xxxxxxxx67 Maharashtra Gramin
Bank

बाबरा

2019-20 55122004102 80045326026

51,360.00

2020-06-30

IN2050001426 योगेश गोविंवदा मोरे

YOGESH GOVINDA MORE

90xxxxxxxx05 Maharashtra Gramin
Bank

बाबरा

2019-20 80025547299 80044748095

47,080.00

2020-06-26 91xxxxxx06

IN2050001382 सुनील नाना मोरे

SUNIL NANA MORE

23xxxxxxxx51 Maharashtra Gramin
Bank

बाबरा

2019-20 80023542612 80044735198

23,540.00

2020-06-10 96xxxxxx06

IN2050001568 ननमलाबाई सुदाम जंगले

NIRMALABAI SUDAM
JANGLE

34xxxxxxxx45 Maharashtra Gramin
Bank

बाबरा

2019-20 55122017474 80044505380

1,07,000.00

2020-06-23 89xxxxxx03

IN2050001575 दादाराव कडुबा गायकवाड

DADARO KADUBA
GAIKAWAD

39xxxxxxxx43 Maharashtra Gramin
Bank

बाबरा

2019-20 80043772562 80044463155

82,390.00

2020-07-03 96xxxxxx49

IN2050001605 कल्यायाण अजुन नशसोदे

KALYAN ARJUN SHISODE

32xxxxxxxx67 Maharashtra Gramin
Bank

बाबरा

2019-20 80035761130 80044458861

57,780.00

2020-06-23 75xxxxxx90

IN2050001306 नमनाज़ अकबर शाह

MINAJ AKBAR SHAHA

38xxxxxxxx89 Maharashtra Gramin
Bank

बाबरा

2019-20 55122017666 55122044827

96,300.00

2020-06-26 99xxxxxx98

IN2050001533 रंगनाथ देवराव जंगले

RANGNATH DEORAO
JANGLE

26xxxxxxxx94 Maharashtra Gramin
Bank

बाबरा

2019-20 55122009994 80032464663

1,07,000.00

2020-06-23 83xxxxxx40

IN2050001528 भास्वाकर नकसन जंगले

BHASKAR KISAN JANGLE

43xxxxxxxx15 Maharashtra Gramin
Bank

बाबरा

2019-20 55122006563 80044044780

58,850.00

2020-06-25 70xxxxxx52
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050001411 सनचन बाबुराव नशसोदे

SACHIN BABURAO
SHISODE

48xxxxxxxx19 Maharashtra Gramin
Bank

बाबरा

2019-20 80006427576 80043982558

1,07,000.00

2020-06-08 94xxxxxx41

IN2050001652 कैलास दौलतराव सोनावणे

KAILAS DAULATRAO
SONAWANE

62xxxxxxxx55 Maharashtra Gramin
Bank

बाबरा

2019-20 80006427463 80043990579

96,300.00

2020-06-08 94xxxxxx52

IN2050001583 मोनाबाई सुनील शोसोडे

MONABAI SUNIL SHOSODE

62xxxxxxxx48 Maharashtra Gramin
Bank

बाबरा

2019-20 80006427418 80043980888

1,07,000.00

2020-06-09 91xxxxxx61

IN2050001327 नवठ्ठल एकनाथ मोरे

VITHAL EKNATH MORE

28xxxxxxxx93 Maharashtra Gramin
Bank

बाबरा

2019-20 55122015852 80043993933

82,390.00

2020-06-20 98xxxxxx19

IN2050001457 सुनीता कडुबा नशसोदे

SUNITA KADUBA SHISODE

86xxxxxxxx96 Maharashtra Gramin
Bank

बाबरा

2019-20 80040129714 80043844744

18,190.00

2020-06-10 94xxxxxx15

IN2050001666 रोनहदास नामदेव जगताप

ROHIDAS NAMDEV JAGTAP

25xxxxxxxx11 Maharashtra Gramin
Bank

बाबरा

2019-20 80016234913 80043851831

32,100.00

2020-03-30 98xxxxxx38

IN2050001290 राधाबाई पंुजाराम गारखेडे

RADHABAI PUNJARAM
GARKHEDE

43xxxxxxxx21 Maharashtra Gramin
Bank

बाबरा

2019-20 80006786057 80043844926

58,850.00

2020-06-01 96xxxxxx28

IN2050001443 हनरदास भाऊराव कापसे

HARIDAS BHAVRAO KAPSE

54xxxxxxxx83 Maharashtra Gramin
Bank

बाबरा

2019-20 55122010739 80043586010

53,500.00

2020-05-30 90xxxxxx56

IN2050001345 शाहुबा क डीबा जाधव

SHAHUBA KONDIBA
JADHAV

80xxxxxxxx01 Maharashtra Gramin
Bank

बाबरा

2019-20 55122012782 80043536502

35,310.00

2020-06-17 98xxxxxx83

IN2050001591 गुणाजी भाऊराव देवतकर

GUNAJI BHAURAO
DEVATKAR

71xxxxxxxx66 Maharashtra Gramin
Bank

बाबरा

2019-20 80003687561 80043477920

80,250.00

2020-06-05 95xxxxxx16
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050001312 सोनमनाथ खुशालराव जाधव

SOMINATH KHUSHALRAO
JADHAV

52xxxxxxxx56 Maharashtra Gramin
Bank

बाबरा

2019-20 55122026591 80043505461

51,360.00

2020-06-09 94xxxxxx58

IN2050001314 नहराबाई मच्छिं द्र नवले

HIRABAI MACHINDRA
NAWALE

77xxxxxxxx32 Maharashtra Gramin
Bank

बाबरा

2019-20 55122008888 80043413773

62,060.00

2020-05-28 86xxxxxx17

IN2050001309 सजराव ओंकार आगे्रे

SARJERAO ONKAR AGRE

97xxxxxxxx27 Maharashtra Gramin
Bank

बाबरा

2019-20 55122002150 80043368229

41,730.00

2020-06-08

IN2050001282 सहदेव मानणकराव जाधव

SAHADEO MANIKRAO
JADHAV

36xxxxxxxx17 Maharashtra Gramin
Bank

बाबरा

2019-20 55122014949 80043347038

1,25,190.00

2020-06-03 94xxxxxx87

IN2050001256 संजय रंगनाथ जंगले

SANJAY RANGNATH
JANGLE

36xxxxxxxx18 Maharashtra Gramin
Bank

बाबरा

2019-20 55122022575 80043302030

3,21,000.00

2020-07-02 88xxxxxx64

IN2050001608 सोनाजी वाळूबा मोरे

SONAJI WALUBA MORE

89xxxxxxxx49 Maharashtra Gramin
Bank

बाबरा

2019-20 55122003200 80043269433

58,850.00

2020-06-12 91xxxxxx79

IN2050001342 नागोराव र्फकीरराव जंगले

NAGORAO FAKIRRAO
JANGLE

63xxxxxxxx72 Maharashtra Gramin
Bank

बाबरा

2019-20 55122000753 80043262223

60,990.00

2020-06-30 96xxxxxx57

IN2050001517 अशोक कौसाब मोटे

ASHOK KAUSABA MOTE

67xxxxxxxx17 Maharashtra Gramin
Bank

बाबरा

2019-20 55122016775 80042880681

35,310.00

2020-06-24 95xxxxxx97

IN2050001683 एकनाथ शंकर विंशदे

EKNATH SHANKAR SHINDE

94xxxxxxxx81 Maharashtra Gramin
Bank

बाबरा

2019-20 55122022155 80042727350

58,850.00

2020-04-23 91xxxxxx00

IN2050001339 भागजी शंकर विंशदे

BHAGAJI SHANKAR
SHINDE

58xxxxxxxx31 Maharashtra Gramin
Bank

बाबरा

2019-20 55122021220 80042727361

58,850.00

2020-04-23 94xxxxxx00
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050001476 भगवान बाबुराव दाभाडे

BHAGWAN BABURAO
DABHADE

56xxxxxxxx21 Maharashtra Gramin
Bank

बाबरा

2019-20 55122001780 55122043584

1,35,890.00

2020-06-23 94xxxxxx87

IN2050001284 मनोहर देवराव जंगले

MANOHAR DEORAO
JANGLE

75xxxxxxxx37 Maharashtra Gramin
Bank

बाबरा

2019-20 55122003595 80001154103

47,080.00

2020-06-03 99xxxxxx29

IN2050001427 सुनील बाबुराव नशसोदे

SUNIL BABURAO SHISODE

70xxxxxxxx08 Maharashtra Gramin
Bank

बाबरा

2019-20 55122024049 55122048094

1,82,970.00

2020-06-08 98xxxxxx44

IN2050001596 नगज बाई उत्तामराव पेरकर

GIRJABAI UTTAMRAO
PERKAR

77xxxxxxxx01 Maharashtra Gramin
Bank

बाबरा

2019-20 55122015400 80014015653

58,850.00

2020-06-12 92xxxxxx68

IN2050001632 लताबाई बाबुराव नशसोदे

LATABAI BABURAO
SHISODE

23xxxxxxxx40 Maharashtra Gramin
Bank

बाबरा

2019-20 55122005901 55122043947

2,78,200.00

2020-06-08 76xxxxxx28

IN2050001614 सनवता मच्छिं द्र नवले

SAVITA MACHINDRA
NAVALE

82xxxxxxxx06 Maharashtra Gramin
Bank

बाबरा

2019-20 55122032800 80001187504

80,250.00

2020-05-28 78xxxxxx04

IN2050001664 सुभद्राबाई सुभाष जाधव

SUBHADRABAI SUBHASH
JADHAV

72xxxxxxxx95 Maharashtra Gramin
Bank

बाबरा

2019-20 80026278857 80042476360

1,17,700.00

2020-06-09 99xxxxxx76

IN2050001501 श्रीीराम तुळशीराम दाभाडे

SHRIRAM TULSHIRAM
DABHADE

59xxxxxxxx52 Maharashtra Gramin
Bank

बाबरा

2019-20 55122007782 80042474782

58,850.00

2020-06-23 97xxxxxx80

IN2050001408 नवनायक तुकाराम मोटे

VINAYAK TUKARAM MOTE

43xxxxxxxx97 Maharashtra Gramin
Bank

बाबरा

2019-20 80037149078 80052041100

1,92,600.00

2020-06-15 94xxxxxx96

IN2050001334 दत्ताात्रय नवनायक जाधव

DATTATRY VINAYAK
JADHAV

39xxxxxxxx27 Maharashtra Gramin
Bank

बाबरा

2019-20 80035508462 80052082964

70,620.00

2020-05-28 95xxxxxx75
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050001536 वाळूबा मानणकराव गुंजाळ

WALUBA MANIKRAO
GUNJAL

37xxxxxxxx10 Maharashtra Gramin
Bank

बाबरा

2019-20 80031459111 80052074168

52,430.00

2020-06-23 77xxxxxx42

IN2050001647 तारेक युसूर्फ पठाण

TAREK YUSUF PATHAN

68xxxxxxxx21 Maharashtra Gramin
Bank

बाबरा

2019-20 80029149545 80052321926

36,380.00

2020-07-20 99xxxxxx12

IN2050001425 प्रवीण बापूराव जाधव

PRAVIN BAPURAO JADHAV

75xxxxxxxx98 Maharashtra Gramin
Bank

बाबरा

2019-20 80022589141 80052137880

49,220.00

2020-07-13 95xxxxxx53

IN2050001386 पंुडनलक मानणकराव कप

PUNDALIK MANIKRAO
KARPE

77xxxxxxxx78 Maharashtra Gramin
Bank

बाबरा

2019-20 80019492053 80052695303

17,120.00

2020-06-17 97xxxxxx32

IN2050001399 दगडू मोहन जंगले

DAGDU MOHAN JANGLE

96xxxxxxxx83 Maharashtra Gramin
Bank

बाबरा

2019-20 80012865557 80052074271

49,220.00

2020-06-11 90xxxxxx70

IN2050001310 रेवनाथ येदुबा जाधव

REVNATH YEDUBA JADHAV

96xxxxxxxx79 Maharashtra Gramin
Bank

बाबरा

2019-20 80004898208 80052101183

28,890.00

2020-06-04 91xxxxxx02

IN2050001255 कैलाश भीमराव जंगले

KAILASH BHIMRAO
JANGLE

62xxxxxxxx75 Maharashtra Gramin
Bank

बाबरा

2019-20 55122022224 80051311498

2,25,770.00

2020-06-25 88xxxxxx94

IN2050001464 कमलाबाई भाऊसाहेब जंगले

KAMALBAI BHAUSAHEB
JANGLE

90xxxxxxxx80 Maharashtra Gramin
Bank

बाबरा

2019-20 55122020395 80052135667

68,480.00

2020-06-16 96xxxxxx12

IN2050001325 परमेश्ववर येदुबा जाधव

PARMESHWAR YEDUBA
JADHAV

26xxxxxxxx81 Maharashtra Gramin
Bank

बाबरा

2019-20 55122020180 80052082512

28,890.00

2020-05-06 97xxxxxx24

IN2050001370 अशोक कानशनाथ वाधेकर

ASHOK KASHINATH
WADHEKAR

71xxxxxxxx10 Maharashtra Gramin
Bank

बाबरा

2019-20 55122016107 80052074282

1,05,930.00

2020-06-10 99xxxxxx02
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050001479 नकसन कानशनाथ वाडेकर

KISAN KASHINATH
WADEKAR

68xxxxxxxx84 Maharashtra Gramin
Bank

बाबरा

2019-20 55122003629 80052074634

95,230.00

2020-06-10 94xxxxxx71

IN2050001283 दगडू रामचंद्र जंगले

DAGDU RAMCHANDRA
JANGLE

38xxxxxxxx50 Maharashtra Gramin
Bank

बाबरा

2019-20 55122001917 80052105542

86,670.00

2020-06-11 87xxxxxx67

IN2050001712 पंुडनलक बाबुराव नशसोदे

PUNDALIK BABURAO
SHISODE

40xxxxxxxx12 Maharashtra Gramin
Bank

बाबरा

2019-20 55122035120 80047397596

70,620.00

2020-07-13 74xxxxxx71

IN2050001722 संतोष भीका दाभाडे

SANTOSH BHIKA DABHADE

70xxxxxxxx60 Maharashtra Gramin
Bank

बाबरा

2019-20 55122013694 80001408398

70,620.00

2020-06-20 94xxxxxx97

IN2050001698 वीमल्याबाई सोनाजी मोरे

VIMALBAI SONAJI MORE

29xxxxxxxx85 Maharashtra Gramin
Bank

बाबरा

2019-20 55122011960 80043268859

70,620.00

2020-06-12 91xxxxxx79

IN2050001719 भानगत्रबाई बाबुराव दाभाडे

BHAGITRABAI BABURAO
DABHADE

88xxxxxxxx76 Maharashtra Gramin
Bank

बाबरा

2019-20 55122015727 55122043970

70,620.00

2020-06-26 94xxxxxx88

IN2050001709 गणेश नवष्णूणू दाभाडे

GANESH VISHNU
DABHADE

84xxxxxxxx34 Maharashtra Gramin
Bank

बाबरा

2019-20 55122009031 80044747965

63,130.00

2020-07-20 97xxxxxx59

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Shekta

शेकटऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050001356 अण्णाणासाहेब हनरचंद्र नेमणे

ANNASAHEB
HARICHANDRA NEMANE

92xxxxxxxx96 Maharashtra Gramin
Bank

महालगाव

2019-20 80023473827 80031237507

1,07,000.00

2020-09-10 96xxxxxx80

IN2050001556 राजद्र कडुबा सोनवणे

RAJENDRA KADUBA
SONAVANE

27xxxxxxxx58 Maharashtra Gramin
Bank

महालगाव

2019-20 55124044031 80031183184

1,07,000.00

2020-02-26

IN2050001420 संजय केशवराव थोरात

SANJAY KESHAVRAO
THORAT

68xxxxxxxx63 Maharashtra Gramin
Bank

महालगाव

2019-20 55124000988 80014124107

78,110.00

2020-06-12 77xxxxxx70

IN2050001550 साहेबराव सुखदेव गायकवाड

SAHEBRAO SUKHDEO
GAIKWAD

24xxxxxxxx15 Maharashtra Gramin
Bank

महालगाव

2019-20 55124023600 80015037461

78,110.00

2020-06-15 94xxxxxx95

IN2050001353 काळे चंद्रकला भगवान

KALE CHANDRAKALA
BHAGWAN

93xxxxxxxx91 Maharashtra Gramin
Bank

महालगाव

2019-20 55124023791 80045824271

28,890.00

2020-07-10 82xxxxxx73
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050001275 बाबासाहेब रामराव मोइन

BABASAHEB RAMRAO
MOIN

42xxxxxxxx07 Maharashtra Gramin
Bank

महालगाव

2019-20 55124043275 80045763419

1,07,000.00

2020-06-17 97xxxxxx02

IN2050001378 माधुरी पंकज ठावरे

MADHURI PANKAJ
THAWARE

32xxxxxxxx33 Maharashtra Gramin
Bank

महालगाव

2019-20 80009082296 80024037903

1,07,000.00

2020-06-24 82xxxxxx58

IN2050001581 पंकज नननशकांत ठावरे

PANKAJ NISHIKANT
THAWARE

42xxxxxxxx14 Maharashtra Gramin
Bank

महालगाव

2019-20 80009082343 80024037696

1,07,000.00

2020-06-24 94xxxxxx77

IN2050001496 अननल लक्ष्ममण सामसे

ANIL LAXMAN SAMSE

25xxxxxxxx90 Maharashtra Gramin
Bank

महालगाव

2019-20 55124031882 80014502170

78,110.00

2020-06-24 99xxxxxx02

IN2050001679 नशनाबाई कारभारी जाधव

SHINABAI KARBHARI
JADHAV

23xxxxxxxx60 Maharashtra Gramin
Bank

महालगाव

2019-20 55124043785 80014209398

1,07,000.00

2020-06-30 97xxxxxx21

IN2050001467 भीमराज एकनाथ भांडे

BHIMRAJ EKNATH BHANDE

52xxxxxxxx81 Maharashtra Gramin
Bank

महालगाव

2019-20 55124006469 80024361442

1,07,000.00

2020-06-30 75xxxxxx49

IN2050001482 लक्ष्ममण खंडु कांगुणे

LAXMAN KHANDU
KANGUNE

89xxxxxxxx40 Maharashtra Gramin
Bank

महालगाव

2019-20 55124013783 80014201457

1,07,000.00

2020-07-01 94xxxxxx13

IN2050001303 प्रल्याहाद नामदेव चव्हाहाण

PRALHAD NAMDEO
CHAVAN

40xxxxxxxx00 Maharashtra Gramin
Bank

महालगाव

2019-20 55124002147 80044918036

1,07,000.00

2019-12-19 96xxxxxx76

IN2050001473 शीला संदीप औतडे

SHEELA SANDEEP AUTADE

89xxxxxxxx50 Maharashtra Gramin
Bank

महालगाव

2019-20 55124074837 80005419022

78,110.00

2020-06-30

IN2050001483 एकनाथ तुळशीराम नांगरे

EKNATH TULSHIRAM
NANGARE

54xxxxxxxx39 Maharashtra Gramin
Bank

महालगाव

2019-20 80033822507 80043924391

28,890.00

2020-06-17
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050001498 सुखदेव भानुदास वारडे

SUKHADEO BHANUDAS
WARADE

96xxxxxxxx58 Maharashtra Gramin
Bank

महालगाव

2019-20 55124073130 80043918059

35,310.00

2020-06-30 73xxxxxx47

IN2050001298 नानासाहेब जनादन तागड

NANASAHEB JANARDHAN
TAGAD

95xxxxxxxx52 Maharashtra Gramin
Bank

महालगाव

2019-20 80001007770 80043846140

40,660.00

2020-06-24 96xxxxxx39

IN2050001294 दादाभाऊ नरयोजी रोठे

DADABHAU REOJI ROTHE

79xxxxxxxx53 Maharashtra Gramin
Bank

महालगाव

2019-20 55124072546 80043786508

78,110.00

2020-06-26 77xxxxxx98

IN2050001308 बाबासाहेब रख्मामाजी दानतर

BABASAHEB RAKHMAJI
DATIR

25xxxxxxxx96 Maharashtra Gramin
Bank

महालगाव

2019-20 55124022062 80043756765

1,04,860.00

2020-06-16 97xxxxxx74

IN2050001530 अशोक प्रल्याहाद आहेर

ASHOK PRALHAD AHER

74xxxxxxxx48 Maharashtra Gramin
Bank

महालगाव

2019-20 80008725376 80043740187

40,660.00

2020-06-19 77xxxxxx52

IN2050001416 नवलास पौलस नशनगारे

VILAS PAULAS SHINGARE

48xxxxxxxx36 Maharashtra Gramin
Bank

महालगाव

2019-20 80001189975 80043718775

58,850.00

2020-06-19 78xxxxxx80

IN2050001434 राजू कारभारी धोते्र

RAJU KARBHARI DHOTRE

50xxxxxxxx79 Maharashtra Gramin
Bank

महालगाव

2019-20 55124040842 80043568499

1,07,000.00

2020-07-02 94xxxxxx78

IN2050001606 गोर नाथ खंडु भांडे

GORAKSHNATH KHANDU
BHANDE

24xxxxxxxx44 Maharashtra Gramin
Bank

महालगाव

2019-20 55124015306 80043538872

1,07,000.00

2019-10-17 90xxxxxx26

IN2050001369 ताराबाई रतन कोतवाल

TARABAI RATAN KOTWAL

48xxxxxxxx52 Maharashtra Gramin
Bank

महालगाव

2019-20 55124068733 80043378634

77,040.00

2020-06-20 95xxxxxx84

IN2050001594 बाबूलाल जगन्नानाथ भडके

BABULAL JAGANNATH
BHADKE

64xxxxxxxx96 Maharashtra Gramin
Bank

महालगाव

2019-20 55124009415 80043357794

87,740.00

2020-07-22 98xxxxxx26
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050001313 अशोक रामचंद्र पवार

ASHOK RAMCHANDRA
PAWAR

99xxxxxxxx89 Maharashtra Gramin
Bank

महालगाव

2019-20 55124002862 80043317105

1,07,000.00

2020-07-23 78xxxxxx01

IN2050001470 दादासाहेब खंडु खोमने

DADASAHEB KHANDU
KHOMANE

44xxxxxxxx59 Maharashtra Gramin
Bank

महालगाव

2019-20 80013370197 80043299399

1,07,000.00

2019-08-20 98xxxxxx74

IN2050001561 इंदुबाई अशोक पवार

INDUBAI ASHOK PAWAR

66xxxxxxxx35 Maharashtra Gramin
Bank

महालगाव

2019-20 80000970517 80043291049

1,03,790.00

2020-07-23 78xxxxxx01

IN2050001682 नवजय देनवदास चव्हाहाण

VIJAY DEVIDAS CHAVAN

29xxxxxxxx48 Maharashtra Gramin
Bank

महालगाव

2019-20 55124072115 80025038521

1,07,000.00

2020-06-09 94xxxxxx49

IN2050001521 दादासाहेब नारायण चौबे

DADASAHEB NARAYAN
CHOBE

91xxxxxxxx08 Maharashtra Gramin
Bank

महालगाव

2019-20 55124013171 80043291594

84,530.00

2020-06-20 88xxxxxx05

IN2050001629 साहेबराव पांडुरंग भडके

SAHEBRAO PANDURANG
BHADKE

51xxxxxxxx71 Maharashtra Gramin
Bank

महालगाव

2019-20 55124037396 80043210274

98,440.00

2020-08-03 93xxxxxx81

IN2050001492 संपत र्फकीरचंद र्फालके

SAMPAT FAKIRCHAND
FHALKE

65xxxxxxxx90 Maharashtra Gramin
Bank

महालगाव

2019-20 55124031032 80043221515

75,970.00

2020-08-03 90xxxxxx56

IN2050001616 रामेश्ववर जगन्नानाथ गलांडे

RAMESHWOR JAGANNATH
GALANDE

27xxxxxxxx23 Maharashtra Gramin
Bank

महालगाव

2019-20 55124071213 80043185575

1,03,790.00

2020-06-23 95xxxxxx67

IN2050001641 देनवदास नकसनराव चव्हाहाण

DEVIDAS KISANRAO
CHAVAN

36xxxxxxxx79 Maharashtra Gramin
Bank

महालगाव

2019-20 55124042125 80031441910

1,07,000.00

2020-06-11 94xxxxxx68

IN2050001264 नशवाजी आसाराम गलांडे

SHIVAJI ASARAM GALANDE

93xxxxxxxx03 Maharashtra Gramin
Bank

महालगाव

2019-20 80004727151 80043064752

1,07,000.00

2020-06-22 98xxxxxx43
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050001350 प्रवीण नामदेव नेहे

PRAVIN NAMDEO NEHE

86xxxxxxxx05 Maharashtra Gramin
Bank

महालगाव

2019-20 80001462822 80043049701

40,660.00

2020-08-06 95xxxxxx63

IN2050001544 बाळासाहेब तुकाराम भराडे

BALASAHEB TUKARAM
BHARADE

41xxxxxxxx23 Maharashtra Gramin
Bank

महालगाव

2019-20 55124068041 80042845841

35,310.00

2020-07-13 97xxxxxx39

IN2050001433 इमाम दादाभाई शेख

IMAM DADABHAI SHAIKH

38xxxxxxxx55 Maharashtra Gramin
Bank

महालगाव

2019-20 80019509352 80042824660

1,07,000.00

2020-06-30 98xxxxxx45

IN2050001560 राजद्र थाकाजी दहे

RAJENDRA THAKAJI DAHE

96xxxxxxxx97 Maharashtra Gramin
Bank

महालगाव

2019-20 55124034533 80042792818

1,07,000.00

2020-06-26 97xxxxxx01

IN2050001618 कमलाबाई कारभारी धोते्र

KAMALBAI KARBHARI
DHOTRE

36xxxxxxxx22 Maharashtra Gramin
Bank

महालगाव

2019-20 55124027672 80042598492

1,07,000.00

2020-08-07 94xxxxxx78

IN2050001572 स्वावाती ज्ञाानेश्ववर नवराळे

SWATI DNYANESHWAR
VIRALE

99xxxxxxxx26 Maharashtra Gramin
Bank

महालगाव

2019-20 55124051151 80042521280

1,07,000.00

2020-06-08 98xxxxxx44

IN2050001453 एकनाथ जानकु नवराळे

EKNATH JANKU VIRALE

67xxxxxxxx81 Maharashtra Gramin
Bank

महालगाव

2019-20 55124047383 80042524598

1,05,930.00

2020-06-25 98xxxxxx44

IN2050001635 ज्ञाानेश्ववर एकनाथ नवराळे

DNYANESHWAR EKNATH
VIRALE

42xxxxxxxx70 Maharashtra Gramin
Bank

महालगाव

2019-20 55124033743 80042521610

1,07,000.00

2020-06-16 98xxxxxx44

IN2050001446 शीतल योगेश ठावरे

SHITAL YOGESH THAWARE

78xxxxxxxx74 Maharashtra Gramin
Bank

महालगाव

2019-20 80022787018 80024153726

1,07,000.00

2020-07-02 82xxxxxx66

IN2050001438 योगेश नननशकांत ठावरे

YOGESH NISHIKANT
THAWARE

60xxxxxxxx18 Maharashtra Gramin
Bank

महालगाव

2019-20 80022786900 80024156524

1,07,000.00

2020-07-02 94xxxxxx55
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050001419 कारभारी कमलाजी नागुडे

KARBHARI KAMLAJI
NAGUDE

60xxxxxxxx55 Maharashtra Gramin
Bank

महालगाव

2019-20 55124037851 80007619132

53,500.00

2020-06-29 96xxxxxx58

IN2050001494 गोरखनाथ शाह्दूदू करडे

GORAKHNATH SHAHDU
KARDE

60xxxxxxxx23 Maharashtra Gramin
Bank

महालगाव

2019-20 55124000739 80042465462

82,390.00

2020-07-13 99xxxxxx26

IN2050001570 ननमलाबाई गोरखनाथ पाटील

NIRMALABAI GORKHNATH
PATIL

91xxxxxxxx80 Maharashtra Gramin
Bank

महालगाव

2019-20 80028897376 80042011665

82,390.00

2020-04-18 98xxxxxx65

IN2050001711 नशवाजी दतू्ता थोरात

SHIVAJI DATTU THORAT

46xxxxxxxx49 Maharashtra Gramin
Bank

महालगाव

2019-20 80037661973 80044595909

70,620.00

2020-06-29 97xxxxxx49

IN2050001723 श्रीीदास अंबादास बास

SHRIDAS AMBADAS BARSE

34xxxxxxxx00 Maharashtra Gramin
Bank

महालगाव

2019-20 80013802017 80042951406

64,200.00

2020-06-17 91xxxxxx45

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Shekta

शेकटऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050001371 बाळासाहेब जनादन रक्ताताटे

BALASAHEB JANARDHAN
RAKTATE

34xxxxxxxx50 Maharashtra Gramin
Bank

वैजापूर

2019-20 55127003657 80005184757

1,92,600.00

2020-06-10 75xxxxxx12

IN2050001543 नामदेव आनंदराव खवले

NAMDEV ANANDRAO
KHAWALE

95xxxxxxxx81 Maharashtra Gramin
Bank

वैजापूर

2019-20 55127042348 55127146799

1,07,000.00

2020-05-26 88xxxxxx73

IN2050001357 भाऊसाहेब शंकर चांदने

BHAUSAHEB SHANKAR
CHANDANE

37xxxxxxxx73 Maharashtra Gramin
Bank

वैजापूर

2019-20 55127071458 80031557425

98,440.00

2020-06-29 97xxxxxx66

IN2050001585 र्फकीरचंद कारभारी हरडे

FAKIRCHAND KARBHARI
HARDE

41xxxxxxxx15 Maharashtra Gramin
Bank

वैजापूर

2019-20 55127010949 55127148844

99,510.00

2020-06-17 98xxxxxx74

IN2050001468 संगीता प्रकाश सांबरे

SANGITA PRAKASH
SAMBARE

40xxxxxxxx26 Maharashtra Gramin
Bank

वैजापूर

2019-20 80009401611 80032277844

49,220.00

2020-08-27 99xxxxxx63
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050001684 रजनीबाई कचरू थोरात

RAJANIBAI KACHRU
THORAT

68xxxxxxxx77 Maharashtra Gramin
Bank

वैजापूर

2019-20 80024481373 80024503217

77,040.00

2020-09-19 99xxxxxx11

IN2050001602 बाबुराव सगन नदवे

BABURAO SAGAN DIVE

73xxxxxxxx06 Maharashtra Gramin
Bank

वैजापूर

2019-20 55127067408 80004311937

96,300.00

2020-06-10 94xxxxxx37

IN2050001445 नानासाहेब मच्छिं द्र रोहम

NANASAHEB MACHHINDRA
ROHAM

71xxxxxxxx41 Maharashtra Gramin
Bank

वैजापूर

2019-20 55127026937 80027769093

32,100.00

2020-06-23 95xxxxxx24

IN2050001579 लता मच्छिं द्र रोहम

LATA MACHINDRA ROHAM

80xxxxxxxx37 Maharashtra Gramin
Bank

वैजापूर

2019-20 55127022966 80031083281

58,850.00

2020-06-23 95xxxxxx24

IN2050001649 नवक्रम जयवंतराव खताणे

VIKARAM JAYVANTRAO
KHATANE

23xxxxxxxx82 Maharashtra Gramin
Bank

वैजापूर

2019-20 80008844156 80046080501

48,150.00

2020-06-26 84xxxxxx38

IN2050001577 गंगा धनजी महद्रकर

GANGA DHANJI
MAHENDRAKAR

33xxxxxxxx40 Maharashtra Gramin
Bank

वैजापूर

2019-20 80032320290 80046008772

3,15,650.00

2020-03-17 94xxxxxx90

IN2050001346 गोकुळ केशव जगताप

GOKUL KESHAV JAGTAP

56xxxxxxxx86 Maharashtra Gramin
Bank

वैजापूर

2019-20 55127016918 80014342568

1,07,000.00

2020-06-26 94xxxxxx43

IN2050001293 सुरेश साहेबराव हरडे

SURESH SAHEBRAO
HARDE

89xxxxxxxx06 Maharashtra Gramin
Bank

वैजापूर

2019-20 55127084537 80005467361

1,07,000.00

2020-06-19 95xxxxxx69

IN2050001654 साहेबराव शामराव हरडे

SAHEBRAO SHAMRAO
HARDE

86xxxxxxxx12 Maharashtra Gramin
Bank

वैजापूर

2019-20 55127008237 80005470328

93,090.00

2020-06-19 97xxxxxx17

IN2050001469 जावेद अब्दुदुल सय्ययद

JAVED ABDUL SAYYAD

93xxxxxxxx36 Maharashtra Gramin
Bank

वैजापूर

2019-20 55127126364 80045283762

48,150.00

2020-06-24 96xxxxxx42
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050001379 आनरफ़ अज़ीज़ सय्ययद

ARIF AJIJ SAYYAD

61xxxxxxxx59 Maharashtra Gramin
Bank

वैजापूर

2019-20 80043878467 80045093930

42,800.00

2020-06-23 76xxxxxx85

IN2050001497 मंगल सुनील बोरनारे

MANGAL SUNIL BORNARE

87xxxxxxxx81 Maharashtra Gramin
Bank

वैजापूर

2019-20 80007313125 80044480068

94,160.00

2020-05-27 97xxxxxx97

IN2050001617 यासीन जमाल सय्ययद

YASIN JAMAL SAYYAD

97xxxxxxxx11 Maharashtra Gramin
Bank

वैजापूर

2019-20 55127013316 80043571581

32,100.00

2020-06-17 84xxxxxx46

IN2050001686 ज्ञाानेश्ववर डगू खताणे

DNYANESHWAR DAGU
KHATANE

42xxxxxxxx98 Maharashtra Gramin
Bank

वैजापूर

2019-20 80023462226 80043506420

77,040.00

2020-06-26 97xxxxxx42

IN2050001319 सखाहारी शंकर सरोदे

SAKHAHARI SHANKAR
SARODE

40xxxxxxxx20 Maharashtra Gramin
Bank

वैजापूर

2019-20 55127003534 80043496830

82,390.00

2020-06-18 93xxxxxx60

IN2050001503 नदलीप बाबुराव डोमे

DILIP BABURAO DOME

31xxxxxxxx98 Maharashtra Gramin
Bank

वैजापूर

2019-20 55127027329 80043448978

43,870.00

2020-06-02 97xxxxxx95

IN2050001271 प्रकाश गणपत ननकम

PRAKASH GANPAT NIKAM

43xxxxxxxx53 Maharashtra Gramin
Bank

वैजापूर

2019-20 55127011444 80043187775

43,870.00

2020-08-14 88xxxxxx31

IN2050001622 सुरेश साहेबराव हरडे

SURESH SAHEBRAO
HARDE

89xxxxxxxx06 Maharashtra Gramin
Bank

वैजापूर

2019-20 55127084537 80033301027

1,93,670.00

2020-06-19 95xxxxxx69

IN2050001273 उज्जजवला युवराज चांदने

UJWALA YUVRAJ
CHANDANE

34xxxxxxxx03 Maharashtra Gramin
Bank

वैजापूर

2019-20 80024613390 80043037739

82,390.00

2020-06-26 97xxxxxx66

IN2050001268 संजय अप्पापासाहेब जाधव

SANJAY APPASAHEB
JADHAV

85xxxxxxxx79 Maharashtra Gramin
Bank

वैजापूर

2019-20 55127045779 80042984443

1,07,000.00

2020-07-15 94xxxxxx18
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050001404 ननरंजन साहेब्रव हॉन

NIRANJAN SAHEBRAV HON

50xxxxxxxx05 Maharashtra Gramin
Bank

वैजापूर

2019-20 55127014412 80042945357

62,060.00

2020-06-11 98xxxxxx42

IN2050001372 नदगंबर रायभान हरडे

DIGAMBAR RAYBHAN
HARDE

69xxxxxxxx31 Maharashtra Gramin
Bank

वैजापूर

2019-20 55127090607 80042913380

1,07,000.00

2020-06-29 77xxxxxx50

IN2050001267 भागीरथी एकनाथ हॉन

BHAGIRATHI EKNATH HON

37xxxxxxxx76 Maharashtra Gramin
Bank

वैजापूर

2019-20 80042810205 80042893293

1,07,000.00

2020-06-30 96xxxxxx56

IN2050001689 सोमनाथ एकनाथ हॉन

SOMNATH EKNATH HON

61xxxxxxxx55 Maharashtra Gramin
Bank

वैजापूर

2019-20 80024593495 80042893168

1,07,000.00

2020-06-30 86xxxxxx24

IN2050001620 सरफ़राज युनूसखा पठाण

SARFARAZ YUNUSKHA
PATHAN

57xxxxxxxx32 Maharashtra Gramin
Bank

वैजापूर

2019-20 80042852643 80042854210

1,76,550.00

2020-06-03 91xxxxxx64

IN2050001633 वसंत कानशनाथ वाकले

VASANT KASHINATH
WAKALE

69xxxxxxxx10 Maharashtra Gramin
Bank

वैजापूर

2019-20 55127123567 80042856896

94,160.00

2020-06-22 77xxxxxx13

IN2050001380 गोरख धम  चव्हाहाण

GORAKH DHARMA CHAVAN

30xxxxxxxx93 Maharashtra Gramin
Bank

वैजापूर

2019-20 55127011943 80005435179

1,07,000.00

2020-06-26

IN2050001431 कैलाश चांगदेव ड गरे

KAILASH CHANGDEO
DONGARE

51xxxxxxxx62 Maharashtra Gramin
Bank

वैजापूर

2019-20 80012476718 80012614536

1,07,000.00

2020-06-18 95xxxxxx03

IN2050001558 मनकण बाई नवट्ठलराव खताणे

MANKARNABAI
VITTHALRAO KHATANE

43xxxxxxxx59 Maharashtra Gramin
Bank

वैजापूर

2019-20 80004518488 80004582589

97,370.00

2020-06-20 90xxxxxx42

IN2050001440 गोरख नशवाजी ड गरे

GORAKH SHIVAJI
DONGARE

38xxxxxxxx44 Maharashtra Gramin
Bank

वैजापूर

2019-20 80001029364 80042794768

99,510.00

2020-08-21 99xxxxxx97
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050001636 बाळासाहेब पंजाबा गायकवाड

BALASAHEB PUNJABA
GAIKWAD

46xxxxxxxx49 Maharashtra Gramin
Bank

वैजापूर

2019-20 55127027884 80014562038

1,07,000.00

2020-06-30 93xxxxxx90

IN2050001358 जाफ़रखान अमजदखान

पठाण

JAFARKHAN AMJADKHAN
PATHAN

78xxxxxxxx47 Maharashtra Gramin
Bank

वैजापूर

2019-20 55127042916 80042748789

2,35,400.00

2020-06-29 77xxxxxx95

IN2050001656 गुर्फाबाई भास्वाकर गरुड

GUFABAI BHASKAR GARUD

56xxxxxxxx38 Maharashtra Gramin
Bank

वैजापूर

2019-20 80005542329 80042717513

41,730.00

2020-06-18 83xxxxxx80

IN2050001580 कारभारी सयाजी खताणे

KARBHARI SAYAJI
KHATANE

76xxxxxxxx44 Maharashtra Gramin
Bank

वैजापूर

2019-20 55127024941 80042719917

1,07,000.00

2020-07-16

IN2050001422 सीताराम कल्यायाण खताणे

SITARAM KALYAN KHATANE

27xxxxxxxx99 Maharashtra Gramin
Bank

वैजापूर

2019-20 55127064940 80042696319

1,49,800.00

2020-07-08 76xxxxxx94

IN2050001546 नानासाहेब कल्यायाण खताणे

NANASAHEB KALYAN
KHATANE

66xxxxxxxx44 Maharashtra Gramin
Bank

वैजापूर

2019-20 55127029100 80042696761

1,63,710.00

2020-07-15 97xxxxxx30

IN2050001349 दगडू लक्ष्ममण खताणे

DAGADU LAXMAN
KHATANE

48xxxxxxxx64 Maharashtra Gramin
Bank

वैजापूर

2019-20 80004846996 80005180593

96,300.00

2020-06-26 97xxxxxx42

IN2050001510 पद्मााबाई ठकचंद खवले

PADAMABAI THAKCHAND
KHAWALE

26xxxxxxxx05 Maharashtra Gramin
Bank

वैजापूर

2019-20 55127107624 55127151255

1,07,000.00

2020-06-24 92xxxxxx66

IN2050001391 रव द्र नवनायकराव ड गरे

RAVINDRA VINAYAKRAO
DONGARE

26xxxxxxxx55 Maharashtra Gramin
Bank

वैजापूर

2019-20 55127083805 80042685818

1,07,000.00

2020-06-17 96xxxxxx31

IN2050001555 ठकचंद आनंदराव खवले

THAKCHAND ANANDRAO
KHAWALE

45xxxxxxxx24 Maharashtra Gramin
Bank

वैजापूर

2019-20 55127059066 55127145843

1,07,000.00

2020-06-17 92xxxxxx66
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050001436 सुधाकर दगडू खताणे

SUDHAKAR DAGDU
KHATANE

34xxxxxxxx27 Maharashtra Gramin
Bank

वैजापूर

2019-20 55127045939 80005230818

60,990.00

2020-06-24 96xxxxxx49

IN2050001507 गोपीनाथ बाबुराव डोमे

GOPINATH BABURAO
DOME

38xxxxxxxx14 Maharashtra Gramin
Bank

वैजापूर

2019-20 55127126954 80042668814

50,290.00

2020-06-04 96xxxxxx18

IN2050001366 जमशेद गुलाब सय्ययद

JAMSHED GULAB SAYYAD

68xxxxxxxx39 Maharashtra Gramin
Bank

वैजापूर

2019-20 55127105402 80014341188

1,07,000.00

2020-06-19 99xxxxxx33

IN2050001385 नवजय देवराव कापसे

VIJAY DEORAO KAPSE

39xxxxxxxx06 Maharashtra Gramin
Bank

वैजापूर

2019-20 55127089738 80004444800

1,07,000.00

2020-07-13 97xxxxxx60

IN2050001548 धम  नदगंबर खताणे

DHARMA DIGAMBAR
KHATANE

85xxxxxxxx52 Maharashtra Gramin
Bank

वैजापूर

2019-20 55127015370 80042665982

1,07,000.00

2020-06-11 86xxxxxx38

IN2050001541 केशव एकनाथ गुरसळ

KESHAV EKNATH GURSAL

61xxxxxxxx17 Maharashtra Gramin
Bank

वैजापूर

2019-20 55127011932 80042660304

36,380.00

2020-06-11 87xxxxxx77

IN2050001662 सुनील शंकर वाडेकर

SUNIL SHANKAR WADEKAR

74xxxxxxxx57 Maharashtra Gramin
Bank

वैजापूर

2019-20 80019458465 80033105748

28,890.00

2020-06-23 99xxxxxx45

IN2050001429 संदीप बाळकृष्णूण गायकवाड

SANDIP BALKRISHNA
GAIKWAD

74xxxxxxxx52 Maharashtra Gramin
Bank

वैजापूर

2019-20 55127107726 80042546205

47,080.00

2020-06-08 99xxxxxx04

IN2050001455 गन रंगनाथ सावंत

CHHAGAN RANGNATH
SAWANT

20xxxxxxxx77 Maharashtra Gramin
Bank

वैजापूर

2019-20 55127015541 55127146198

1,07,000.00

2020-06-29 88xxxxxx54

IN2050001535 एकनाथ साहेबराव गागरे

EKNATH SAHEBRAO
GAGARE

46xxxxxxxx37 Maharashtra Gramin
Bank

वैजापूर

2019-20 80037037147 80042450273

73,830.00

2020-07-15 91xxxxxx52
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050001402 सुनील अण्णाणासाहेब बोरनारे

SUNIL ANNASAHEB
BORNARE

82xxxxxxxx04 Maharashtra Gramin
Bank

वैजापूर

2019-20 55127089670 80004550884

1,07,000.00

2020-05-27 97xxxxxx97

IN2050001727 देनवदास र्फकीरचंद हरडे

DEVIDAS FAKIRCHAND
HARDE

86xxxxxxxx35 Maharashtra Gramin
Bank

वैजापूर

2019-20 80003410565 80004614171

70,620.00

2020-06-17 98xxxxxx74

IN2050001725 आशाबाई देनवदास हरडे

ASHABAI DEVIDAS HARDE

52xxxxxxxx44 Maharashtra Gramin
Bank

वैजापूर

2019-20 80003410587 80004614568

71,690.00

2020-06-17 98xxxxxx74

IN2050001733 कौसल्यायाबाई बाळासाहेब

रक्ताताटे

KAUSALYABAI BALASAHEB
RAKTATE

92xxxxxxxx89 Maharashtra Gramin
Bank

वैजापूर

2019-20 55127020403 80005145344

1,07,000.00

2020-06-10 75xxxxxx18

IN2050001708 अननता सुरेश हरडे

ANITA SURESH HARDE

55xxxxxxxx45 Maharashtra Gramin
Bank

वैजापूर

2019-20 80030984480 80031046067

71,690.00

2020-06-19 95xxxxxx82

IN2050001739 अचना शरद हरडे

ARCHANA SHARAD HARDE

43xxxxxxxx66 Maharashtra Gramin
Bank

वैजापूर

2019-20 80030984333 80031046715

71,690.00

2020-06-19 96xxxxxx81

IN2050001702 ताराचंद कन्नाहीराम चारवंदे

TARACHAND KANHIRAM
CHARVANDE

45xxxxxxxx07 Maharashtra Gramin
Bank

वैजापूर

2019-20 55127016827 80043966647

1,39,100.00

2020-08-07 98xxxxxx27

IN2050001731 इसाक मूसा सय्ययद

ISAQ MUSA SAYYAD

26xxxxxxxx30 Maharashtra Gramin
Bank

वैजापूर

2019-20 55127125860 80042971375

70,620.00

2020-07-06 73xxxxxx59

IN2050001726 भास्वाकर पंजाबा वाघ

BHASKAR PUNJABA WAGH

22xxxxxxxx52 Maharashtra Gramin
Bank

वैजापूर

2019-20 55127049398 80042835479

70,620.00

2020-06-30 83xxxxxx67

IN2050001692 प्रकाश भगीरथ सांबरे

PRAKASH BHAGIRATH
SAMBARE

70xxxxxxxx00 Maharashtra Gramin
Bank

वैजापूर

2019-20 55127019840 80026022576

64,200.00

2020-08-29 99xxxxxx63
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Shekta

शेकटऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050000677 योगेश पंढरीनाथ वाघ

YOGESH PANDHARINATH
WAGH

85xxxxxxxx80 Maharashtra Gramin
Bank

शेक्टा ा

2019-20 55121030235 80042366119

38,520.00

2020-06-29 73xxxxxx60

IN2050001493 रमेश शेषराव बागल

RAMESH SHESHRAO
BAGAL

74xxxxxxxx92 Maharashtra Gramin
Bank

शेक्टा ा

2019-20 55121041645 80031558134

92,020.00

2020-06-19 99xxxxxx28

IN2050001403 आशा सुरेश भुतडा

ASHA SURESH BHUTADA

78xxxxxxxx42 Maharashtra Gramin
Bank

शेक्टा ा

2019-20 55121008528 55121064356

1,05,930.00

2020-06-18 89xxxxxx01

IN2050001448 भानुदास पानटल्याबा वाघ

BHANUDAS PATILBA WAGH

79xxxxxxxx92 Maharashtra Gramin
Bank

शेक्टा ा

2019-20 80042253683 80042467628

44,940.00

2020-06-30 98xxxxxx62

IN2050001520 नवलास बाबुराव भेरे

VILAS BABURAO BHERE

58xxxxxxxx50 Maharashtra Gramin
Bank

शेक्टा ा

2019-20 80007671691 80037720464

77,040.00

2020-05-08 99xxxxxx40
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050001276 गणेश नवठ्ठल पडूल

GANESH VITTHAL PADUL

90xxxxxxxx92 Maharashtra Gramin
Bank

शेक्टा ा

2019-20 55121008040 80030898284

2,84,620.00

2020-06-02 99xxxxxx58

IN2050001263 सोनमनाथ गजानन कनुले

SOMINATH GAJANAN
KANULE

65xxxxxxxx15 Maharashtra Gramin
Bank

शेक्टा ा

2019-20 80011529026 80045449470

53,500.00

2020-06-04 77xxxxxx46

IN2050001613 ज्ञाानदेव काकाजी विंशदे

DNYANDEO KAKAJI
SHINDE

39xxxxxxxx91 Maharashtra Gramin
Bank

शेक्टा ा

2019-20 55121005720 80045447451

51,360.00

2020-05-29 91xxxxxx61

IN2050001400 नंदा कृष्णूणा विंशदे

NANDA KRUSHNA SHINDE

38xxxxxxxx52 Maharashtra Gramin
Bank

शेक्टा ा

2019-20 55121045606 80045093601

1,05,930.00

2020-05-15 99xxxxxx76

IN2050001595 नशवनंद नसकंदर जाधव

SHIVNANDA SIKANDER
JADHAV

86xxxxxxxx48 Maharashtra Gramin
Bank

शेक्टा ा

2019-20 55121034194 80045042534

1,05,930.00

2020-05-28 96xxxxxx29

IN2050001557 नशवनाथ शंकर साळंुके

SHIVNATH SHANKAR
SALUNKE

57xxxxxxxx00 Maharashtra Gramin
Bank

शेक्टा ा

2019-20 55121035915 80044543778

40,660.00

2019-07-01 77xxxxxx77

IN2050001677 अप्पापासाहेब कारभारी गैके

APPASAHEB KARBHARI
GAYKE

34xxxxxxxx10 Maharashtra Gramin
Bank

शेक्टा ा

2019-20 55121049598 80044473844

99,510.00

2020-03-27 97xxxxxx01

IN2050001259 हौसाबाई रंगनाथ रोडे

HAUSABAI RANGNATH
RODE

60xxxxxxxx27 Maharashtra Gramin
Bank

शेक्टा ा

2019-20 80042490454 80044371955

41,730.00

2020-06-29 95xxxxxx09

IN2050001323 नवष्णूणू आबाजी भेरे

VISHNU ABAJI BHERE

36xxxxxxxx06 Maharashtra Gramin
Bank

शेक्टा ा

2019-20 80043244431 80044103544

58,850.00

2020-05-13 70xxxxxx45

IN2050001279 रंगनाथ राम रोडे

RANGNATH RAMA RODE

40xxxxxxxx31 Maharashtra Gramin
Bank

शेक्टा ा

2019-20 55121024889 80044100746

2,05,440.00

2020-06-08
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050001630 अमोल अंकुश मोरे

AMOL ANKUSH MORE

29xxxxxxxx80 Maharashtra Gramin
Bank

शेक्टा ा

2019-20 80043190404 80044078447

42,800.00

2020-05-13 73xxxxxx05

IN2050001576 सागर अंकुश मोरे

SAGAR ANKUSH MORE

43xxxxxxxx86 Maharashtra Gramin
Bank

शेक्टा ा

2019-20 80043190277 80044078027

33,170.00

2020-05-13 78xxxxxx79

IN2050001322 बाबुराव पांडुरंग भोजणे

BABURAO PANDURANG
BHOJNE

80xxxxxxxx72 Maharashtra Gramin
Bank

शेक्टा ा

2019-20 55121033633 80044065109

58,850.00

2020-06-19 78xxxxxx09

IN2050001675 सारसाबाई कारभारी गायके

SARASABAI KARBHARI
GAYAKE

57xxxxxxxx44 Maharashtra Gramin
Bank

शेक्टा ा

2019-20 80001027902 80014187191

1,87,250.00

2020-06-01 77xxxxxx08

IN2050001545 भगवान नामदेव वाघ

BHAGWAN NAMDEO WAGH

52xxxxxxxx95 Maharashtra Gramin
Bank

शेक्टा ा

2019-20 55121001645 80043917714

1,05,930.00

2020-05-13 99xxxxxx05

IN2050001502 भाऊसाहेब केशवराव तांगडे

BHAUSAHEB KESHAVRAO
TANGADE

86xxxxxxxx73 Maharashtra Gramin
Bank

शेक्टा ा

2019-20 55121005684 80030817805

85,600.00

2020-06-09 99xxxxxx71

IN2050001459 संजय भाऊसाहेब तांगडे

SANJAY BHAUSAHEB
TANGADE

38xxxxxxxx38 Maharashtra Gramin
Bank

शेक्टा ा

2019-20 55121026637 80043626033

58,850.00

2020-05-27 90xxxxxx81

IN2050001332 शांताबाई चुन्नानीलाल बैनाडे

SHANTABAI CHUNNILAL
BAINADE

25xxxxxxxx64 Maharashtra Gramin
Bank

शेक्टा ा

2019-20 80042849211 80043468019

52,430.00

2020-07-21 91xxxxxx42

IN2050001381 रामनकशन मारुती सौरमारे

RAMKISAN MARUTI
SORMARE

33xxxxxxxx43 Maharashtra Gramin
Bank

शेक्टा ा

2019-20 80037134572 80043480230

40,660.00

2020-08-07 90xxxxxx10

IN2050001333 रव द्र चुन्नानीलाल बैनाडे

RAVINDRA CHUNILAL
BAINADE

54xxxxxxxx57 Maharashtra Gramin
Bank

शेक्टा ा

2019-20 80030939516 80043466497

52,430.00

2020-08-06 87xxxxxx75
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050001439 आण्णाणा भीका सरोदे

ANNA BHIKA SARODE

78xxxxxxxx99 Maharashtra Gramin
Bank

शेक्टा ा

2019-20 55121043234 80043468950

35,310.00

2020-07-16 97xxxxxx61

IN2050001508 एकनाथ बाबुराव सरोदे

EKNATH BABURAO
SARODE

51xxxxxxxx01 Maharashtra Gramin
Bank

शेक्टा ा

2019-20 80004967068 80043433960

47,080.00

2020-07-14 97xxxxxx34

IN2050001463 मच्छिं द्र रावसाहेब शेळके

MACHHINDRA RAVSAHEB
SHELKE

31xxxxxxxx91 Maharashtra Gramin
Bank

शेक्टा ा

2019-20 55121039760 80043435129

35,310.00

2020-05-29 83xxxxxx57

IN2050001554 भाऊसाहेब रंगनाथ रोडे

BHAUSAHEB RANGNATH
RODE

64xxxxxxxx94 Maharashtra Gramin
Bank

शेक्टा ा

2019-20 55121022611 80043413365

2,23,630.00

2020-06-09 96xxxxxx49

IN2050001571 वसंत नवठ्ठलराव पडूल

VASANT VITHALRAO
PADUL

85xxxxxxxx30 Maharashtra Gramin
Bank

शेक्टा ा

2019-20 80009552978 80043371785

82,390.00

2020-06-12 99xxxxxx18

IN2050001584 संजीवनी भगवान भोसले

SANJIWANI BHAGWAN
BHOSALE

96xxxxxxxx50 Maharashtra Gramin
Bank

शेक्टा ा

2019-20 80019548654 80043248866

99,510.00

2020-07-30 95xxxxxx14

IN2050001663 दत्ताात्रय रामभाऊ जगताप

DATTATRAY RAMBHAU
JAGTAP

68xxxxxxxx65 Maharashtra Gramin
Bank

शेक्टा ा

2019-20 55121031262 80043194181

47,080.00

2020-06-16 97xxxxxx35

IN2050001552 सीता कारभारी भावले

SITA KARBHARI BHAVLE

58xxxxxxxx43 Maharashtra Gramin
Bank

शेक्टा ा

2019-20 55121049565 80043012001

52,430.00

2020-05-22 99xxxxxx51

IN2050001388 योगेश भाऊसाहेब जाधव

YOGESH BHAUSAHEB
JADHAV

21xxxxxxxx27 Maharashtra Gramin
Bank

शेक्टा ा

2019-20 80042866270 80042994155

43,870.00

2020-06-29 77xxxxxx64

IN2050001486 रूश दार तान्नाहाजी खाडेकर

RUSHINDAR TANHAJI
KHADEKAR

88xxxxxxxx43 Maharashtra Gramin
Bank

शेक्टा ा

2019-20 55121022666 80042993832

94,160.00

2020-06-10 73xxxxxx22
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050001491 अप्पापासाहेब लहू मोरे

APPASAHEB LAHU MORE

28xxxxxxxx22 Maharashtra Gramin
Bank

शेक्टा ा

2019-20 80042807871 80042966853

52,430.00

2020-05-11 97xxxxxx82

IN2050001351 लहू रामराव मोरे

LAHU RAMRAO MORE

48xxxxxxxx05 Maharashtra Gramin
Bank

शेक्टा ा

2019-20 80042794893 80042947025

52,430.00

2020-05-11 97xxxxxx82

IN2050001514 कौशल्यायाबाई बाबुराव

सेलूलन्नाके

KAUSHALYABAI BABURAO
SALULNKE

67xxxxxxxx37 Maharashtra Gramin
Bank

शेक्टा ा

2019-20 55121046111 80042903199

1,84,040.00

2020-06-20 96xxxxxx83

IN2050001505 अब्दुबासाहेब पांडुरंग साळंुके

ABASAHEB PANDURANG
SALUNKE

51xxxxxxxx03 Maharashtra Gramin
Bank

शेक्टा ा

2019-20 55121032607 80031420025

92,020.00

2020-07-23 77xxxxxx56

IN2050001270 शांताबाई गोविंवद नशहीरे

SHANTABAI GOVIND
SHIHIRE

27xxxxxxxx93 Maharashtra Gramin
Bank

शेक्टा ा

2019-20 80004719139 80042739659

96,300.00

2020-07-02 99xxxxxx66

IN2050001300 सुदाम ननवृनत्ता साळंुके

SUDAM NIVRATTI SALUNKE

98xxxxxxxx92 Maharashtra Gramin
Bank

शेक्टा ा

2019-20 55121004090 80042632537

1,05,930.00

2020-06-12 94xxxxxx10

IN2050001317 उत्ताम नवश्ववनाथ शेळके

UTTAM VISHWANATH
SHELKE

55xxxxxxxx00 Maharashtra Gramin
Bank

शेक्टा ा

2019-20 55121006428 80042512797

52,430.00

2020-04-23 94xxxxxx21

IN2050001326 वीमल्याबाई उत्तामराव शेळके

VIMALBAI UTTAMRAO
SHELKE

92xxxxxxxx53 Maharashtra Gramin
Bank

शेक्टा ा

2019-20 55121005049 80042512107

99,510.00

2020-04-23 94xxxxxx21

IN2050001355 नामदेव विंलबाजी विंशदे

NAMDEV LIMBAJI SHINDE

26xxxxxxxx54 Maharashtra Gramin
Bank

शेक्टा ा

2019-20 55121004465 80042514353

43,870.00

2020-08-05 99xxxxxx05

IN2050001674 भागुबाई भाऊसाहेब तंगडे

BHAGUBAI BHAUSAHEB
TANGDE

55xxxxxxxx40 Maharashtra Gramin
Bank

शेक्टा ा

2019-20 80010481695 80042477614

77,040.00

2020-06-03 90xxxxxx81
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050001336 गोविंवद नामदेव पचे

GOVIND NAMDEO PACHE

39xxxxxxxx15 Maharashtra Gramin
Bank

शेक्टा ा

2019-20 55121036511 80042426284

87,740.00

2020-07-16 97xxxxxx68

IN2050001367 नशवनंद बाबासाहेब रोडे

SHIVNANDA BABASAHEB
RODE

70xxxxxxxx92 Maharashtra Gramin
Bank

शेक्टा ा

2019-20 55121049871 80051924006

80,250.00

2020-06-09 97xxxxxx91

IN2050001474 नवष्णूणू भानुदास रोडे

VISHNU BHANUDAS RODE

33xxxxxxxx66 Maharashtra Gramin
Bank

शेक्टा ा

2019-20 55121045991 80051979656

90,950.00

2020-06-29 96xxxxxx21

IN2050001644 अंकुश नवट्ठलराव पडूल

ANKUSH VITTHALRAO
PADUL

59xxxxxxxx62 Maharashtra Gramin
Bank

शेक्टा ा

2019-20 55121010694 80051126109

2,35,400.00

2020-06-02 99xxxxxx64

IN2050001475 सुरेश पांडुरंग नवकार

SURESH PANDURANG
NAVKAR

48xxxxxxxx54 Maharashtra Gramin
Bank

शेक्टा ा

2019-20 55121009383 80051972027

32,100.00

2020-05-29 99xxxxxx90

IN2050001710 इंनदराबाई दामोदर आमले

INDIRABAI DAMODHAR
AAMLE

62xxxxxxxx19 Maharashtra Gramin
Bank

शेक्टा ा

2019-20 55121042139 80037719798

70,620.00

2020-08-05 83xxxxxx29

IN2050001740 कानशनाथ काकाजी विंशदे

KASHINATH KAKAJI
SHINDE

29xxxxxxxx44 Maharashtra Gramin
Bank

शेक्टा ा

2019-20 55121005708 80045446649

70,620.00

2020-06-20 95xxxxxx76

IN2050001720 सोपान नवठ्ठल साळंुके

SOPAN VITTHAL SALUNKE

67xxxxxxxx48 Maharashtra Gramin
Bank

शेक्टा ा

2019-20 55121024823 80044957439

70,620.00

2020-06-30 88xxxxxx35

IN2050001705 नवष्णूणू जगन्नानाथ शेळके

VISHNU JAGANNATH
SHELKE

94xxxxxxxx58 Maharashtra Gramin
Bank

शेक्टा ा

2019-20 55121050853 80044735824

70,620.00

2020-05-28 80xxxxxx56

IN2050001717 नेहाबाई गोपीनाथ विंशदे

NEHABAI GOPINATH
SHINDE

79xxxxxxxx19 Maharashtra Gramin
Bank

शेक्टा ा

2019-20 55121009032 80042722250

70,620.00

2020-06-18 97xxxxxx61

Page 35 of 36Wednesday, October 12, 2022



वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050001730 प्रल्याहाद लक्ष्ममण जाधव

PRALHAD LAXMAN JADHAV

79xxxxxxxx50 Maharashtra Gramin
Bank

शेक्टा ा

2019-20 55121000607 80043430324

64,200.00

2020-07-18

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Shendra Kamangar

शेंद्रा  क मनगरऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004005266 अनिल निवाजी तुपे

Anil Shivaji Tupe

56xxxxxxxx31 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

शेंद्रा
2019-20 011511002100147 59

14,900.00

2020-06-24 94xxxxxx05

IN2004005278 दत्तू गामाजी फतेह

Dattu Gamaji Fate

49xxxxxxxx68 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

शेंद्रा
2019-20 011511002003527 15

13,850.00

2020-06-30

IN2004005024 जिादि बाप काळे

Janardhan Bapu Kale

83xxxxxxxx36 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

शेंद्रा
2019-20 011511002003521 23

9,650.00

2020-08-10 86xxxxxx30

IN2004005120 काकासाहेब संतुकराव बारबेळे

Kakasaheb Santukarao
Barbele

86xxxxxxxx63 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

शेंद्रा
2019-20 011511002002168 26

13,700.00

2020-07-02

IN2004005152 िारायण दादाराव तुपे

Narayan Dadarao Tupe

82xxxxxxxx79 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

शेंद्रा
2019-20 011511002000341 31

16,600.00

2020-06-27

IN2004005236 राधानकिि वामि वाघमारे

Radhakishan Vaman
Waghamare

82xxxxxxxx45 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

शेंद्रा
2019-20 011511002100423 66

14,850.00

2020-06-28
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004004954 सुिील निवाजी तुपे

Sunil Shivaji Tupe

79xxxxxxxx08 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

शेंद्रा
2019-20 011511002100148 60

14,900.00

2020-06-24

IN2004004986 थाकाजी आण्णाणा फतेह

Thakaji Anna Fate

99xxxxxxxx62 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

शेंद्रा
2019-20 011511002001549 18

28,500.00

2020-06-30 73xxxxxx37

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Shernapur

शेर्णा पूरऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2034000225 सदावर्ते नारायण गोपिनाठ्ब

आप्पािा

SADAVARTE NARAYAN
GOPINATHB APPA

56xxxxxxxx35 Bank of Baroda

समर्थ नगर औरंगाबाद

2019-20 18880100007196 18880500000120

1,08,657.00

2020-08-20 90xxxxxx01

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Shevga

शेवगऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004005346 रशीदखान रहिमखा पठाण

Rashidkha Rahimkha Pathan

30xxxxxxxx43 Aurangabad DCCB

करमाड

शेवगा
2019-20 004111002003051 34

31,100.00

2020-05-28 91xxxxxx52

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Shevga

शेवगऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050000087 िबीबेग यासीन्बेबेग हमर्ज़ा

HABIBAIG YASINBAIG
MIRZA

54xxxxxxxx09 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 55111021585 80004885710

97,370.00

2020-05-26 96xxxxxx51

IN2050000066 हिसानसिंसग हशवलाल सुलाणे

KISANSING SHIVLAL
SULANE

57xxxxxxxx35 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 55111003123 80032742610

94,160.00

2020-05-30 97xxxxxx90

IN2050000081 अन्बेसबग दावल्बेबेग हमर्ज़ा

ANSARBEG DAWALBEG
MIRZA

52xxxxxxxx64 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 55111012128 80042721631

1,05,930.00

2020-05-20 92xxxxxx51

IN2050000176 अनुराधा अशोि उहिर्डे

ANURADHA ASHOK
UKIRDE

84xxxxxxxx96 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 55111077312 80042672343

1,05,930.00

2020-06-24 99xxxxxx14

IN2050000210 रूपचंद संरु्डे जरवाल

ROOPCHAND SANDU
JARWAL

38xxxxxxxx39 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 55111016484 55111104495

1,30,540.00

2020-05-30 97xxxxxx63
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050000930 गुलामनबी राम्जाजान्बेबेग हमर्ज़ा

GULAMNABI RAMZANBEG
MIRZA

96xxxxxxxx38 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 55111003076 80026775462

1,05,930.00

2020-07-02 96xxxxxx11

IN2050000979 चंपालाल िचरू गुस गे

CHAMPALAL KACHRU
GUSINGE

69xxxxxxxx55 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 55111016756 80041322264

2,40,750.00

2020-05-27 99xxxxxx57

IN2050000929 फूलबेग रहिम्जाबेग हमर्ज़ा

FULBEG RAHIMBEG MIRZA

56xxxxxxxx95 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 55111012195 80043226568

47,080.00

2020-05-28 77xxxxxx30

IN2050000684 िेसरसिंसग हशवसिंसग सुलाणे

KESARSING SHIVSING
SULANE

90xxxxxxxx70 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 80017661547 80045157817

81,320.00

2020-05-30 85xxxxxx05

IN2050000893 हवठ्ठल हशवसिंसग सुलाणे

VITTHAL SHIVSING
SULANE

67xxxxxxxx01 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 80017705553 80045157806

81,320.00

2020-05-28 91xxxxxx77

IN2050000902 दगरू्डे धनसिंसि राठोड़

DAGDU DHANSING
RATHOD

53xxxxxxxx09 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 55111046678 80032868677

1,05,930.00

2020-06-17 88xxxxxx07

IN2050000943 द्रोोपदाबाई दगरू्डे राठोड़

DROPADABAI DAGDU
RATHOD

56xxxxxxxx34 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 55111057726 80032869284

53,500.00

2020-06-17 88xxxxxx07

IN2050001217 हमर्ज़ा  हबबीबानो फूलबेग

MIRZA BIBIBANO FULBEG

29xxxxxxxx06 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 55111042573 80043226477

70,620.00

2020-05-27 77xxxxxx30
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Sindon

सिं दोणऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050000832 मोहन त्र्यं बक शिं दे

MOHAN TRIMBAK SHINDE

22xxxxxxxx08 Maharashtra Gramin
Bank

गारखेडा रोड औरंगाबाद

2019-20 80002621033 80044148214

32,100.00

2020-06-16 93xxxxxx10

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Sultanpur

सुलत नपूरऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004005317 धों डीराम नानासाहेब डांड्गे े

Dhondiram Nanasaheb
Dandge

64xxxxxxxx66 Aurangabad DCCB

चिकलठाणा

सुलतानपूर-वरूड्काकाजी
2019-20 003411002000418 37

6,100.00

2019-06-15 97xxxxxx06

IN2004005333 आबाजी नानासाहेब दंड े

Abaji Nanasaheb Dandage

38xxxxxxxx41 Aurangabad DCCB

चिकलठाणा

सुलतानपूर-वरूड्काकाजी
2019-20 003411002002973 40

6,100.00

2019-06-15 99xxxxxx81

IN2004004904 काकासाहेब रावसाहेब डांड्गे े

Kakasaheb Ravsaheb
Dandge

89xxxxxxxx01 Aurangabad DCCB

चिकलठाणा

सुलतानपूर-वरूड्काकाजी
2019-20 003411002006953 80

61,900.00

2020-06-11 95xxxxxx80

IN2004005015 भाऊराव दादा डांड्गे े

Bhavrao Dada Dandge

22xxxxxxxx83 Aurangabad DCCB

चिकलठाणा

सुलतानपूर-वरूड्काकाजी
2019-20 003411002002568 84

24,380.00

2020-03-18 99xxxxxx68

IN2004005005 बबन धों डीबा दंड े

Baban Dhondiba Dandage

21xxxxxxxx09 Aurangabad DCCB

चिकलठाणा

सुलतानपूर-वरूड्काकाजी
2019-20 003411002005788 97

13,855.00

2020-06-30 86xxxxxx18

IN2004005037 भरत धों डीबा दंड े

Bharat Dhondiba Dandage

71xxxxxxxx39 Aurangabad DCCB

चिकलठाणा

सुलतानपूर-वरूड्काकाजी
2019-20 003411002001803 98

13,885.00

2020-06-28 99xxxxxx02
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004005011 राजद्र रावसाहेब दंड े

Rajendra Raosaheb Dandage

26xxxxxxxx77 Aurangabad DCCB

चिकलठाणा

सुलतानपूर-वरूड्काकाजी
2019-20 003411002002507 114

52,460.00

2020-01-16 77xxxxxx54

IN2004005043 नरसिंसह दलसिंस  बबघोत

Narsingh Dalsingh Bighot

78xxxxxxxx97 Aurangabad DCCB

चिकलठाणा

सुलतानपूर-वरूड्काकाजी
2019-20 003411002000343 119

57,200.00

2020-06-17 99xxxxxx94

IN2004005075 मनोहर बबन डांड्गे े

Manohar Baban Dandge

26xxxxxxxx60 Aurangabad DCCB

चिकलठाणा

सुलतानपूर-वरूड्काकाजी
2019-20 003411002100189 138

14,920.00

2020-06-30

IN2004005107 चंपाबाई बबन डांड्गे े

Champabai Baban Dandge

87xxxxxxxx19 Aurangabad DCCB

चिकलठाणा

सुलतानपूर-वरूड्काकाजी
2019-20 003411002100191 139

14,920.00

2020-06-30

IN2004005139 णेश बबन डांड्गे े

Ganesh Baban Dandge

47xxxxxxxx77 Aurangabad DCCB

चिकलठाणा

सुलतानपूर-वरूड्काकाजी
2019-20 003411002100190 140

14,920.00

2020-06-30

IN2004005074 मीराबाई भरत डांड्गे े

Mirabai Bharat Dandge

63xxxxxxxx10 Aurangabad DCCB

चिकलठाणा

सुलतानपूर-वरूड्काकाजी
2019-20 003411002100188 141

14,962.00

2020-06-28

IN2004005392 बनवृब  चंद्रभान डांड्गे े

Nivruti Chandrabhan Dandge

44xxxxxxxx77 Aurangabad DCCB

चिकलठाणा

सुलतानपूर-वरूड्काकाजी
2019-20 003411002001972 147

14,820.00

2020-03-13 77xxxxxx14

IN2004005394 ज्ञाानदेव काकासाहेब डांड्गे े

Dnyanadev Kakasaheb
Dandge

87xxxxxxxx73 Aurangabad DCCB

चिकलठाणा

सुलतानपूर-वरूड्काकाजी
2019-20 003411002100770 148

17,900.00

2020-06-23 97xxxxxx19

IN2004004841 सूमान्बाबाई आबशेब डांड्गे े

Sumanbai Aabasheb Dandge

67xxxxxxxx06 Aurangabad DCCB

चिकलठाणा

सुलतानपूर-वरूड्काकाजी
2019-20 003411002100470 149

17,950.00

2020-06-22 96xxxxxx48

IN2004005160 बवष्णूणू तात्या ाराव डांड्गे े

Vishnu Tatyarao Dandge

90xxxxxxxx40 Aurangabad DCCB

चिकलठाणा

सुलतानपूर-वरूड्काकाजी
2019-20 003411002001120 151

14,962.00

2020-06-30 97xxxxxx40

IN2004004853 वीज बाई भाऊसाहेब डांड्गे े

Vijayabai Bhausaheb Dandge

85xxxxxxxx96 Aurangabad DCCB

चिकलठाणा

सुलतानपूर-वरूड्काकाजी
2019-20 003411002003308 152

21,000.00

2020-03-17

IN2004004885 बशवजी बवट्ठलराव डांड्गे े

Shivji Vitthalrao Dandge

47xxxxxxxx55 Aurangabad DCCB

चिकलठाणा

सुलतानपूर-वरूड्काकाजी
2019-20 003411002004784 154

14,630.00

2020-03-23 99xxxxxx90
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004005216 अचना बशवाजीराव बजघे

Archana Shivajirao Jighe

23xxxxxxxx81 Aurangabad DCCB

चिकलठाणा

सुलतानपूर-वरूड्काकाजी
2019-20 003411002007455 163

14,525.00

2020-01-16 79xxxxxx07

IN2004005232 बबन बवठ्ठल डांड्गे े

Baban Vitthal Dandge

70xxxxxxxx72 Aurangabad DCCB

चिकलठाणा

सुलतानपूर-वरूड्काकाजी
2019-20 003411002004780 164

17,800.00

2020-06-11 95xxxxxx90

IN2004005462 कल्या ाण छ न दंड े

Kalyan Chagan Dandage

40xxxxxxxx43 Aurangabad DCCB

चिकलठाणा

सुलतानपूर-वरूड्काकाजी
2019-20 003411002006211 240

2,100.00

2020-06-16

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Takli Vaidya

ट कळी वैद्यऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004005275 शेषराव तात्या ा खडके

Sheshrao Tatya Khadke

59xxxxxxxx89 Aurangabad DCCB

चिकलठाणा

चिपाणी
2019-20 003411002005684 24

19,110.00

2020-06-28 88xxxxxx33

IN2004005355 मूनाबाई ववष्णू ू म्ह स्केके

Yamunabai Vishnu Mhaske

59xxxxxxxx83 Aurangabad DCCB

चिकलठाणा

चिपाणी
2019-20 003411002003720 68

15,110.00

2020-06-26 84xxxxxx08

IN2004005363 वैजीनाथ केशव म्ह स्केके

Vaijinath Keshav Mhaske

64xxxxxxxx43 Aurangabad DCCB

चिकलठाणा

चिपाणी
2019-20 003411002000847 70

14,740.00

2020-03-16 99xxxxxx30

IN2004004944 शंकर भीमराव म्ह स्केके

Shankar Bhimrao Mhaske

36xxxxxxxx79 Aurangabad DCCB

चिकलठाणा

चिपाणी
2019-20 003411002003771 86

7,400.00

2020-03-17 70xxxxxx19

IN2004004963 कल्या ा  भानुदास नाबदे

Kalyan Bhanudas Nabade

89xxxxxxxx65 Aurangabad DCCB

चिकलठाणा

चिपाणी
2019-20 003411002001592 106

14,800.00

2020-06-12 98xxxxxx50

IN2004004995 सीताराम रंगनाथ म्ह स्केके

Sitaram Rangnath Mhaske

96xxxxxxxx54 Aurangabad DCCB

चिकलठाणा

चिपाणी
2019-20 003411002006313 113

9,030.00

2020-06-05 95xxxxxx89
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004005311 देववदास काकासा ेब म्ह स्केके

Devidas Kakasaheb Mhaske

60xxxxxxxx20 Aurangabad DCCB

चिकलठाणा

चिपाणी
2019-20 003411002001804 116

9,030.00

2020-06-05 97xxxxxx19

IN2004005327 मारोती कावशनाथ म्ह स्केके

Maroti Kashinath Mhaske

74xxxxxxxx36 Aurangabad DCCB

चिकलठाणा

चिपाणी
2019-20 003411002006112 117

35,730.00

2020-06-15

IN2004005343 मीरा रामनाथ म्ह स्केके

Mira Ramnath Mhaske

94xxxxxxxx09 Aurangabad DCCB

चिकलठाणा

चिपाणी
2019-20 003411002100119 119

23,962.00

2020-06-08 77xxxxxx36

IN2004005359 सुमन जनादन नाग्वेवे

Suman Janardhan Nagwe

55xxxxxxxx89 Aurangabad DCCB

चिकलठाणा

चिपाणी
2019-20 003411002101719 121

18,300.00

2020-06-22 76xxxxxx70

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Taklimali

टकळीम ळीऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2038000036 निनिि निष्णू  ठाले

NITIN VISHNU THALE

57xxxxxxxx01 Central Bank of India

पिं री राजा

2019-20 2279493651 3234053783

1,07,863.00

2020-06-29

IN2038000048 िरसिं ह नििायक ठाले

NARSING VINAYAK THALE

53xxxxxxxx49 Central Bank of India

पिं री राजा

2019-20 2279500625 3545639490

1,08,189.00

2020-07-02

IN2038000031 ंभाजी नििाजी ठाले

SAMBHAJI SHIVAJI THALE

97xxxxxxxx82 Central Bank of India

पिं री राजा

2019-20 2998499430 3626558157

64,959.00

2020-06-29

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

Page 1 of 1Wednesday, October 12, 2022



टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Tongaon

टोणग वऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004005210 नाना चन्द्रे भान चौधरी

Nana Chandrebhan
Chaudhari

51xxxxxxxx00 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

टोनगांव
2019-20 011511002001577 37

38,200.00

2020-06-20

IN2004005226 नारायण भाऊराव कोळग

Narayan Bhaurao Kolge

85xxxxxxxx78 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

टोनगांव
2019-20 011511002000659 142

23,400.00

2020-06-26

IN2004005330 पद्मााकर पुरुषोत्तम पूणपात्रे

Padmakar Purushottam
Purnapatre

24xxxxxxxx81 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

टोनगांव
2019-20 011511002100404 117

21,000.00

2020-06-17

IN2004005338 परशरुाम तात्यायाराव आहर

Parasharam Tatyarao Aher

72xxxxxxxx88 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

टोनगांव
2019-20 011511002002472 125

14,600.00

2020-06-18 99xxxxxx25

IN2004004950 प्रभाकर बाजीराव थोरात

Prabhakar Bajirao Thorat

25xxxxxxxx13 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

टोनगांव
2019-20 011511002000379 41

26,600.00

2019-08-03 98xxxxxx54
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004004982 प्रकाश जनार्दन चौधरी

Prakash Janardhan
Chaudhari

64xxxxxxxx63 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

टोनगांव
2019-20 011511002100411 112

15,000.00

2020-06-19 97xxxxxx98

IN2004005105 रामनाथ अंबार्दास गरड

Ramnath Ambadas Garad

77xxxxxxxx07 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

टोनगांव
2019-20 011511002100415 136

13,200.00

2020-06-22

IN2004005137 रुखमनबाई भाव्ला ा  आहर

Rukhmanbai Bhavlal Aher

48xxxxxxxx00 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

टोनगांव
2019-20 011511002002221 45

42,700.00

2020-06-17 98xxxxxx90

IN2004005242 संगीता कल्यायाण चौधरी

Sangita Kalyan Chaudhari

75xxxxxxxx92 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

टोनगांव
2019-20 011511002100414 104

7,300.00

2020-06-17 97xxxxxx41

IN2004005258 संजय पूरशौत्तम पूणपात्रे

Sanjay Purshouttam
Purnapatre

79xxxxxxxx30 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

टोनगांव
2019-20 011511002003359 70

10,750.00

2020-06-17

IN2004005250 संजय शषराव जाधव

Sanjay Sheshrao Jadhav

30xxxxxxxx69 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

टोनगांव
2019-20 011511002000269 53

48,500.00

2020-06-19 98xxxxxx10

IN2004005337 सतीश कंुड ीक आहर

Satish Kundlik Aher

70xxxxxxxx60 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

टोनगांव
2019-20 011511002001198 31

26,900.00

2020-06-24 88xxxxxx60

IN2004004936 सुभ ाबाई संजय जाधव

Subhadrabai Sanjay Jadhav

49xxxxxxxx30 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

टोनगांव
2019-20 011511002000172 58

26,200.00

2020-06-17

IN2004005192 सुर्दाम ववट्ठोोबा चौधरी

Sudam Vitthoba Choudhari

38xxxxxxxx27 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

टोनगांव
2019-20 011511002000195 91

16,750.00

2020-06-19

IN2004005224 सुधाकर पुरुषोत्तम पूणपात्रे

Sudhakar Purushottam
Purnapatre

89xxxxxxxx33 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

टोनगांव
2019-20 011511002100405 116

21,000.00

2020-06-17

IN2004005041 सूमान्द्रेबाई उत्तम आहर

Sumanbai Uttam Aher

40xxxxxxxx95 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

टोनगांव
2019-20 011511002003833 78

3,100.00

2020-06-16 98xxxxxx85
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004005073 सुरज कल्यायाण चौधरी

Suraj Kalyan Chaudhari

26xxxxxxxx18 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

टोनगांव
2019-20 011511002100413 108

14,600.00

2020-06-17

IN2004005018 अवन्द्रेसराम ववठोबा चौधरी

Ansiram Vithoba Chaudhari

99xxxxxxxx95 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

टोनगांव
2019-20 011511002002124 4

94,020.00

2020-12-31 98xxxxxx16

IN2004005082 अप्पापा परशरुाम आहर

Aappa Parasram Aher

91xxxxxxxx18 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

टोनगांव
2019-20 011511002100285 126

14,600.00

2020-06-15 97xxxxxx25

IN2004005001 बाबुराव बन्द्रेसी भातापुड

Baburao Bansi Bhatapude

62xxxxxxxx20 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

टोनगांव
2019-20 011511002100407 109

15,600.00

2020-06-19

IN2004005113 भाऊसाहब गजबा सरोर्द

Bhausaheb Gajaba Sarode

85xxxxxxxx02 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

टोनगांव
2019-20 011511002002377 139

14,800.00

2020-06-22

IN2004005129 भुजंगराव रामराव चौधरी

Bhujangarao Ramrao
Choudhari

47xxxxxxxx28 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

टोनगांव
2019-20 011511002000353 11

34,100.00

2020-06-17

IN2004005145 चं क ा त्र्यंयंबक जाधव

Chandrakla Trimbak Jadhav

73xxxxxxxx89 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

टोनगांव
2019-20 011511002003295 20

26,500.00

2020-06-27

IN2004004924 ज्ञाानश्ववर जनार्दन चौधरी

Dnyaneshwar Janardhan
Chaudhari

52xxxxxxxx27 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

टोनगांव
2019-20 011511002003343 114

15,050.00

2020-06-19 96xxxxxx12

IN2004004956 गहनाजी भाऊराव सरोर्द

Gahenaji Bhavrao Sarode

74xxxxxxxx95 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

टोनगांव
2019-20 011511002001478 85

11,500.00

2020-06-22

IN2004004988 गंगासागरबाई भगवान को ग

Gangasagarbai Bhgwan
Kolage

91xxxxxxxx89 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

टोनगांव
2019-20 011511002000386 96

17,800.00

2020-06-19

IN2004004860 गयबाई अंबार्दास गरड

Gayabai Ambadas Garad

83xxxxxxxx31 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

टोनगांव
2019-20 011511002100286 137

13,200.00

2020-06-22
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004004892 गोडाबाई हरीचं  आहर

Godabai Harichandre Aher

58xxxxxxxx03 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

टोनगांव
2019-20 011511002003832 80

6,040.00

2020-06-16

IN2004005052 गोरखनाथ ववठ्ठ  र्दहीहंड

Gorakhnath Vitthal
Dahihande

26xxxxxxxx49 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

टोनगांव
2019-20 011511002100417 133

14,780.00

2020-06-22

IN2004005017 जनाबाई शषराव जाधव

Janabai Sheshrao Jadhav

57xxxxxxxx63 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

टोनगांव
2019-20 011511002001559 26

12,950.00

2020-06-17

IN2004005519 भाऊसाहब गोविंवर्दा गरड

Bahusaheb Govinda Garad

56xxxxxxxx90 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

टोनगांव
2019-20 011511002000423 84

12,540.00

2020-06-19

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Tongaon

टोणग वऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2036000904 ववष्णूणू र्दार्दाराव काकड

VISHNU DADARAO KAKDE

34xxxxxxxx43 Bank of Maharashtra

चिखलठाणा

2019-20 60089804241 60091053899

1,60,811.00

2019-08-27 97xxxxxx74

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Tongaon

टोणग वऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050000129 अवन  बाबुराव को ग

ANIL BABURAO KOLAGE

44xxxxxxxx77 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 55111024687 55111108693

2,11,860.00

2020-04-18 94xxxxxx44

IN2050000095 बाबुराव पाविल्याबा कोळग

BABURAO PATILBA KOLGE

50xxxxxxxx01 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 55111004036 55111102103

1,05,930.00

2020-04-18 93xxxxxx44

IN2050000048 भाऊसाहब र्दार्दा काकड

BHAUSAHEB DADA
KAKADE

76xxxxxxxx76 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 55111002391 55111106221

1,05,930.00

2020-04-18 96xxxxxx82

IN2050000131 ववजय भाऊसाहब काकड

VIJAY BHAUSAHEB
KAKADE

32xxxxxxxx26 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 55111027735 55111108503

71,690.00

2020-04-18 97xxxxxx69

IN2050000757 महारू्द र्दशरथ पवार

MAHADU DASHRATH
PAWAR

61xxxxxxxx79 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 55111004490 55111103106

1,01,650.00

2020-07-08 94xxxxxx08
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050000768 वनवृवत्त आण्णाणा आहर

NIVRUTTI ANNA AHER

71xxxxxxxx54 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 55111009679 55111106107

88,810.00

2020-05-04 98xxxxxx33

IN2050000935 भानुर्दास सम्पापात्रेो मत

BHANUDAS SAMPATRAO
MATE

62xxxxxxxx80 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 55111006486 80033270064

97,370.00

2019-04-29 96xxxxxx17

IN2050000861 मंर्दाबाई संडु कोळग

MANDABAI SANDU KOLGE

79xxxxxxxx99 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 55111009476 55111106083

1,05,930.00

2020-06-15 99xxxxxx01

IN2050001012 प्रर्दीप संडु कोळग

PRADEEP SANDU KOLGE

40xxxxxxxx28 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 55111009487 80038314655

1,05,930.00

2020-06-19 94xxxxxx88

IN2050001093 जगन्द्रेनाथ बाबुराव कोळग

JAGNNATH BABURAO
KOLGE

30xxxxxxxx82 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 55111008553 80053473694

1,05,930.00

2020-05-14 94xxxxxx44

IN2050001034 मारोती बाबुराव कोळग

MAROTI BABURAO KOLGE

63xxxxxxxx99 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 55111027713 80053475239

1,05,930.00

2020-05-14 97xxxxxx91

IN2050001213 राधाबाई रामर्दास मत

RADHABAI RAMDAS MATE

46xxxxxxxx00 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 55111012616 80033306150

69,550.00

2020-06-16 97xxxxxx81

IN2050001214 कम ाबाई अप्पापाराव जाधव

KAMALBAI APPARAV
JADHAV

39xxxxxxxx06 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 55111027906 80041285345

64,200.00

2020-06-22 86xxxxxx57
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Wadgaon Kh.

वडग व ख.औरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004004959 सबेर खान आलमखा पठाण

Saber Khan Alamkha Pathan

82xxxxxxxx70 Aurangabad DCCB

सातारा

वडगाव
2019-20 002911002000204 30

13,250.00

2020-03-31 90xxxxxx48

IN2004004991 शहाणपूर खान आलम्खाखा

पठाण

Shahanur Khan Aalamkha
Pathan

75xxxxxxxx36 Aurangabad DCCB

सातारा

वडगाव
2019-20 002911002000195 27

10,000.00

2020-03-31 90xxxxxx48

IN2004005159 जाखड़ बेगम शब्बीब र खा पटेल

Jakera Begum Sabbir Kha
Patel

89xxxxxxxx16 Aurangabad DCCB

सातारा

वडगाव
2019-20 002911002000827 6

1,43,090.00

2020-03-31 98xxxxxx33

IN2004005078 जे़ेबा बेगम जम ल पटेल

Zeba Begam Jamil Patel

24xxxxxxxx19 Aurangabad DCCB

सातारा

वडगाव
2019-20 002911002100085 49

20,310.00

2020-03-31 96xxxxxx44
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004005260 शबाना बेगम फ़रूक़ खान

पटेल

Shabana Begam Farooq
Khan Patel

74xxxxxxxx16 Aurangabad DCCB

सातारा

वडगाव
2019-20 002911002100140 48

20,310.00

2020-03-31 97xxxxxx55

IN2004005312 सफरा बेगम शफ़ क़ खा पटेल

Safra Begam Safik Kha Patel

75xxxxxxxx13 Aurangabad DCCB

सातारा

वडगाव
2019-20 002911002100261 50

20,310.00

2020-03-31 98xxxxxx33

IN2004005328 सनय्या ा अन स पटेल

Sanaiya Anis Patel

20xxxxxxxx03 Aurangabad DCCB

सातारा

वडगाव
2019-20 002911002100262 51

20,310.00

2020-03-31 99xxxxxx49

IN2004005039 ज़ेकि ा बेगम शि ल पटेल

Zakiya Begam Sakil Patel

46xxxxxxxx33 Aurangabad DCCB

सातारा

वडगाव
2019-20 002911002100259 52

20,310.00

2020-03-31 98xxxxxx33

IN2004005055 रुखसाना बेगम सरदार खा

पटेल

Rukhsana Begam Sardar Kha
Patel

39xxxxxxxx48 Aurangabad DCCB

सातारा

वडगाव
2019-20 002911002100260 53

20,310.00

2020-03-31 98xxxxxx33

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Wadkha

व डखऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004004935 अनिल मुरलीधर काकडे

Anil Murlidhar Kakde

76xxxxxxxx76 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

वडखा
2019-20 011511002100262 421

19,080.00

2020-06-02

IN2004004968 अशोक रावसाहेब काकडे

Ashok Ravsaheb Kakde

85xxxxxxxx12 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

वडखा
2019-20 011511002002949 31

20,950.00

2020-06-08 83xxxxxx71

IN2004005000 बबि ओंकार काकडे

Baban Onkar Kakde

40xxxxxxxx18 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

वडखा
2019-20 011511002001859 46

7,450.00

2020-06-19 95xxxxxx23

IN2004005032 बाबासाहेब संडु काकडे

Babasaheb Sandu Kakde

50xxxxxxxx36 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

वडखा
2019-20 011511002002863 53

16,675.00

2020-06-15

IN2004005064 नििकर ध डीबा काकडे

Dinkar Dhondiba Kakde

30xxxxxxxx83 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

वडखा
2019-20 011511002003138 91

65,300.00

2020-06-05 83xxxxxx52

IN2004005096 गंगाधर संडु काकडे

Gangadhar Sandu Kakade

90xxxxxxxx38 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

वडखा
2019-20 011511002001045 130

83,070.00

2020-06-24 80xxxxxx63
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004005128 कल्या ाण रावसाहेब काकडे

Kalyan Ravasaheb Kakade

65xxxxxxxx57 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

वडखा
2019-20 011511002000093 193

19,080.00

2020-06-06 78xxxxxx91

IN2004005034 लताबाई पंुजाराम काकडे

Latabai Punjaram Kakde

39xxxxxxxx21 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

वडखा
2019-20 011511002002896 394

15,480.00

2020-06-18 91xxxxxx20

IN2004005130 मारुनिराव केशेराव काकडे

Marutirao Kesherao Kakde

70xxxxxxxx68 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

वडखा
2019-20 011511002000088 209

7,360.00

2020-06-10 97xxxxxx23

IN2004005162 िारा ण श्या ामराव काकडे

Narayan Shyamrao Kakde

32xxxxxxxx10 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

वडखा
2019-20 011511002000158 244

16,560.00

2020-06-02 86xxxxxx13

IN2004005205 नशवाजी नविा कराव काकडे

Shivaji Vinayakrao Kakade

31xxxxxxxx06 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

वडखा
2019-20 011511002002878 308

14,200.00

2020-06-19 77xxxxxx33

IN2004005237 नशवाजी रावसाहेब काकडे

Shivaji Raosaheb Kakde

98xxxxxxxx73 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

वडखा
2019-20 011511002002879 359

19,080.00

2020-06-06 97xxxxxx64

IN2004005253 सूमान्बाबाई िारा ण काकडे

Sumanbai Narayan Kakde

69xxxxxxxx54 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

वडखा
2019-20 011511002001574 323

28,800.00

2020-06-15 96xxxxxx33

IN2004005183 सुिील मुरलीधर काकडे

Sunil Murlidhar Kakde

32xxxxxxxx68 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

वडखा
2019-20 011511002001584 361

1,07,170.00

2020-06-08 99xxxxxx78

IN2004004840 तात्या ाराव साळुबा काकडे

Tatyarao Saluba Kakde

46xxxxxxxx55 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

वडखा
2019-20 011511002002874 366

17,720.00

2020-06-03 95xxxxxx51

IN2004004839 ोगेश अशोक काकडे

Yogesh Ashok Kakde

33xxxxxxxx46 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

वडखा
2019-20 011511002004393 389

17,700.00

2020-06-04

IN2004005460 आप्पापा आगाजी काकडे

Appa Aagaji Kakde

37xxxxxxxx68 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

वडखा
2019-20 011511002001565 114

35,000.00

2020-06-03

IN2004005469 अशोक िारा ण काकडे

Ashok Narayan Kakde

58xxxxxxxx76 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

वडखा
2019-20 011511002000076 115

23,400.00

2020-06-15 96xxxxxx33
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004005561 राधाबाई जिािि काकडे

Radhabai Janardhan Kakde

49xxxxxxxx40 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

वडखा
2019-20 011511002100862 159

24,900.00

2020-06-20 88xxxxxx31

IN2004005565 राधानकसि लिंलबाजी काकडे

Radhakisan Limbaji Kakde

73xxxxxxxx12 Aurangabad DCCB

कंुभेफळ

वडखा
2019-20 011511002001686 525

15,850.00

2020-06-05

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Wadkha

व डखऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050000865 हनरभाऊ माजी काकडे

HARIBHAU YAMAJI KAKADE

85xxxxxxxx45 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 55111052354 80013016624

1,07,000.00

2020-05-20 96xxxxxx84

IN2050001245 सुरेश सुिमराव काकडे

SURESH SUDAMRAO
KAKDE

47xxxxxxxx84 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 55111038577 80033743599

85,600.00

2020-06-11 97xxxxxx30

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Wahegaon

व ेग वऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004005322 बाबुराव एकनाथ तांगडे

Baburao Eknath Tangade

21xxxxxxxx46 Aurangabad DCCB

शेकटा

वाहेगाव दमणी
2019-20 012911002003185 225

15,914.00

2020-06-15

IN2004005375 भाऊसाहेब रंगनाथ शिं दे

Bhausaheb Rangnath Shinde

67xxxxxxxx22 Aurangabad DCCB

शेकटा

वाहेगाव दमणी
2019-20 012911002001563 19

54,543.00

2020-06-01 99xxxxxx09

IN2004005027 कृष्ण  भाऊराव शिं दे

Krishana Bhavrao Shinde

64xxxxxxxx99 Aurangabad DCCB

शेकटा

वाहेगाव दमणी
2019-20 012911002001314 59

46,830.00

2020-05-26

IN2004005219 नाराय  भाऊराव शिं दे

Narayan Bhavrao Shinde

50xxxxxxxx85 Aurangabad DCCB

शेकटा

वाहेगाव दमणी
2019-20 012911002001432 77

49,310.00

2020-05-26

IN2004005251 पंढरीनाथ देवराव शिं दे

Pandharinath Deorao Shinde

89xxxxxxxx84 Aurangabad DCCB

शेकटा

वाहेगाव दमणी
2019-20 012911002004351 102

30,280.00

2020-08-05 94xxxxxx19

IN2004004847 सोमिनाथ गजानन कनुले

Sominath Gajanan Kanule

65xxxxxxxx15 Aurangabad DCCB

शेकटा

वाहेगाव दमणी
2019-20 012911002002864 132

4,040.00

2020-06-30
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Waladgaon

व ळदग वऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004005256 चांद्रभान सखाराम झलके

Chandrbhan Sakharam Zalke

79xxxxxxxx33 Aurangabad DCCB

पंढरपुर

वळडगाव
2019-20 013211002001632 2

76,700.00

2020-06-16 96xxxxxx71

IN2004005288 राधाककसन सूर्यभान नवले

Radhakisan Suryabhan
Nawale

43xxxxxxxx99 Aurangabad DCCB

पंढरपुर

वळडगाव
2019-20 013211002000523 4

1,06,250.00

2020-06-16 94xxxxxx47

IN2004004878 बंडेराव रामभाऊ झलके

Banderao Rambhau Zalke

61xxxxxxxx03 Aurangabad DCCB

पंढरपुर

वळडगाव
2019-20 013211002002740 33

2,12,500.00

2020-06-26 98xxxxxx48

IN2004005341 अप्पा ासाहेब बाबुराव झलके

Appasaheb Baburao Zalke

70xxxxxxxx26 Aurangabad DCCB

पंढरपुर

वळडगाव
2019-20 013211002002717 106

2,20,930.00

2020-06-25 98xxxxxx38

IN2004005357 जनार्दन रंगनाथ झलके

Janardhan Rangnath Zalke

64xxxxxxxx88 Aurangabad DCCB

पंढरपुर

वळडगाव
2019-20 013211002000083 109

50,530.00

2020-08-07 95xxxxxx55
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Warzadi

व रझडीऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004004958 कल्या ण सोमन थ प थडे

Kalyan Somnath Pathade

20xxxxxxxx37 Aurangabad DCCB

करमाड

वरझडी
2019-20 011511002003931 12

60,750.00

2020-06-22 90xxxxxx13

IN2004004990 ननवृन  नवठोब  प थडे

Nivarutti Vithoba Pathade

38xxxxxxxx42 Aurangabad DCCB

करमाड

वरझडी
2019-20 004111002001258 112

43,000.00

2020-06-29 96xxxxxx03

IN2004005065 चंद ब ई कल्या ण प थडे

Chandabai Kalyan Pathade

69xxxxxxxx43 Aurangabad DCCB

करमाड

वरझडी
2019-20 011511002100719 46

24,510.00

2020-06-22 90xxxxxx13

IN2004005177 दौलतर व सम्पाप त्रोो मते

Daulatrao Sampatrao Mate

81xxxxxxxx31 Aurangabad DCCB

करमाड

वरझडी
2019-20 004111002006331 111

44,500.00

2020-06-04 70xxxxxx03
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

AurangabadAURANGABAD Warzadi

व रझडीऔरंग ब दऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050000882 तेजर व भीमर व प थडे

TEJRAO BHIMRAO
PATHADE

73xxxxxxxx22 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 55111004194 55111108116

96,300.00

2020-05-29 95xxxxxx10

IN2050000712 जगन्नान थ ब पूर व प थडे

JAGGNATH BAPURAO
PATHADE

66xxxxxxxx48 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 55111032665 55111103945

1,07,000.00

2020-07-02 88xxxxxx93

IN2050000818 नदलीप नजजर व प थडे

DILIP JIJARAO PATHADE

55xxxxxxxx53 Maharashtra Gramin
Bank

करमाड

2019-20 55111047763 80032362026

85,600.00

2020-06-29 82xxxxxx07
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

GangapurAURANGABAD Agar Kanadgaon

आग र क नडग वगंग पूरऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2044000005 सलमानखान हबीबखान पठाण

SALMANKHAN HABIBKHAN
PATHAN

40xxxxxxxx84 IDBI Bank

गंगापूर

2019-20 1568104000039747 1568651100003506

1,68,993.00

2020-07-07 95xxxxxx15

IN2044000006 हबीब्खोख  आमीराख  पठाण

HABIBKHO AMIRAKHO
PATHAN

39xxxxxxxx76 IDBI Bank

गंगापूर

2019-20 1568104000022385 1568651100004190

1,41,965.00

2020-07-08 95xxxxxx53

IN2044000033 स यबखान हपपजखान पठाण

SOYABKHAN HAPIJKHAN
PATHAN

75xxxxxxxx13 IDBI Bank

गंगापूर

2019-20 1568104000022394 1568651100003537

1,42,402.00

2020-07-10 95xxxxxx22

IN2044000052 हफ़ीीज़खान अमीरखान पठाण

HAFIJKHAN AMIRKHAN
PATHAN

35xxxxxxxx33 IDBI Bank

गंगापूर

2019-20 1568104000018391 1568651100003513

1,69,382.00

2020-07-13
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

GangapurAURANGABAD Agathan

आगथ नगंग पूरऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004001493 देविदास एकनाथ कऱ्हा ाळे

DEVIDAS EKNATH
KARHALE

57xxxxxxxx12 Aurangabad DCCB

लासूर स्टे शन

आगा ान
2019-20 007211002002822 139

18,000.00

2020-06-29 91xxxxxx86

IN2004001494 जालिं दर अबाराि औतडे

JALINDAR ABARAO
AUTADE

36xxxxxxxx70 Aurangabad DCCB

लासूर स्टे शन

आगा ान
2019-20 007211002001153 127

20,240.00

2020-06-17 97xxxxxx47

IN2004001360 िीमल्बाबाई जालिं दर औतडे

VIMALBAI JALINDAR
AUTADE

84xxxxxxxx27 Aurangabad DCCB

लासूर स्टे शन

आगा ान
2019-20 007211002004291 16

20,240.00

2020-06-17 97xxxxxx47

IN2004001495 गोरख अबाराि औतडे

GORAKH ABARAO AUTADE

96xxxxxxxx20 Aurangabad DCCB

लासूर स्टे शन

आगा ान
2019-20 007211002004292 111

34,020.00

2020-06-18 98xxxxxx26
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

GangapurAURANGABAD Amalner

अमळनेरगंग पूरऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2036001342 मनीषा सुनील भांगे

MANISHA SUNIL BHANGE

93xxxxxxxx84 Bank of Maharashtra

गंगापूर

2019-20 60281208386 60308299061

3,24,797.00

2020-08-21 94xxxxxx69

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

GangapurAURANGABAD Ambegaon

अंबेग वगंग पूरऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004001377 संतोष चंद्रभान थोरात

SANTOSH CHANDRABHAN
THORAT

63xxxxxxxx71 Aurangabad DCCB

आसेगाव

अंबेगाव
2019-20 013311002000699 16

26,040.00

2020-06-20 96xxxxxx45

IN2004001385 कान्हू  आसाराम थोरात

KANHU ASARAM THORAT

20xxxxxxxx05 Aurangabad DCCB

आसेगाव

अंबेगाव
2019-20 013311002000443 173

55,500.00

2020-06-25 94xxxxxx71

IN2004001393 सुभाष रामचंद्र बनकर

SUBHASH RAMCHANDRA
BANKAR

74xxxxxxxx46 Aurangabad DCCB

आसेगाव

अंबेगाव
2019-20 013311002100500 249

23,050.00

2020-03-30 90xxxxxx91

IN2004001401 लालुबाई यमाजी गवळी

LALUBAI YAMAJI GAVALI

90xxxxxxxx86 Aurangabad DCCB

आसेगाव

अंबेगाव
2019-20 013311002001867 200

18,740.00

2020-06-20 74xxxxxx58

IN2004001409 प्रकाश मुरलीधर प्रधान

PRAKASH MURLIDHAR
PRADHAN

36xxxxxxxx72 Aurangabad DCCB

आसेगाव

अंबेगाव
2019-20 013311002002434 244

11,236.00

2020-03-24 99xxxxxx72
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004001417 अंबादास तुकाराम बनकर

AMBADAS TUKARAM
BANKAR

49xxxxxxxx88 Aurangabad DCCB

आसेगाव

अंबेगाव
2019-20 013311002001478 205

19,040.00

2020-06-30 85xxxxxx08

IN2004001423 रघुनाथ पांडुरंग वागळे

RAGHUNATH PANDURANG
WAGHALE

36xxxxxxxx58 Aurangabad DCCB

आसेगाव

अंबेगाव
2019-20 013311002000551 96

41,800.00

2020-06-23 94xxxxxx25

IN2004002232 ने ाबाई नारायण थोरात

NEHABAI NARAYAN
THORAT

76xxxxxxxx63 Aurangabad DCCB

आसेगाव

अंबेगाव
2019-20 013311002100653 260

36,560.00

2020-06-22 94xxxxxx30

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

GangapurAURANGABAD Ambegaon

अंबेग वगंग पूरऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2035000005 शशवशिंशग मेगशन्हूसग परदेशी

SHIVSHING MAGANSIG
PARDESHI

48xxxxxxxx98 Bank of India

लासुर स्टे ेशन

2019-20 068410110001850 068476310000778

1,06,026.00

2020-05-29 98xxxxxx70

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

GangapurAURANGABAD Ambegaon

अंबेग वगंग पूरऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2038000061 गोकुळ आसाराम बनकर

GOKUL ASARAM BANKAR

38xxxxxxxx85 Central Bank of India

वालुज (स्टे ानीय)

2019-20 1738420453 3368944440

79,475.00

2020-03-12 75xxxxxx81

IN2038000063 कान्हू  आसाराम थोरात

KANHU ASARAM THORAT

20xxxxxxxx05 Central Bank of India

वालुज (स्टे ानीय)

2019-20 1738459323 1738434217

2,11,976.00

2020-03-20 94xxxxxx71

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

GangapurAURANGABAD Ambegaon

अंबेग वगंग पूरऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2042000019 शनवृश  देवाराव थोरात

NIVRUTTI DEVARAV
THORAT

57xxxxxxxx10 HDFC Bank

गुरुना  संकुल

2019-20 50100006445220 50200002090247

1,72,048.00

2020-03-05 94xxxxxx60

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

GangapurAURANGABAD Anantpur (CT)

अनंतपूर (सीटी)गंग पूरऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004001406 दादासाहेब दत्तू झिन्जु र्डे

DADASAHEB DATTU
ZINJURDE

56xxxxxxxx07 Aurangabad DCCB

लासूर स्टे शन

दायगांव
2019-20 007211002009630 214

34,640.00

2020-04-27 94xxxxxx45

IN2004001414 ताराबाई रावसाहेब दबे

TARABAI RAOSAHEB DUBE

21xxxxxxxx35 Aurangabad DCCB

लासूर स्टे शन

दायगांव
2019-20 007211002002703 87

64,500.00

2020-04-23 98xxxxxx66

IN2004001369 लीलाबाई झवष्णू  ाधव

LILABAI VISHNU JADHAV

79xxxxxxxx74 Aurangabad DCCB

लासूर स्टे शन

दायगांव
2019-20 007211002008447 119

59,550.00

2020-03-17 91xxxxxx17

IN2004001422 कैलास भ ंगराव पवार

KAILAS BHUJANGARAV
PAWAR

86xxxxxxxx78 Aurangabad DCCB

लासूर स्टे शन

दायगांव
2019-20 007211002009187 140

42,200.00

2020-03-18 96xxxxxx65
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

GangapurAURANGABAD AURANGABAD

औरंग ब दगंग पूरऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2036000884 धनंजय भानुदासराव जोशी

DHANANJAY
BHANUDASRAO JOSHI

62xxxxxxxx59 Bank of Maharashtra

धोरेगाव

2019-20 60165653091 60288314579

42,321.00

2020-07-08 98xxxxxx00

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

GangapurAURANGABAD Bagadi

ब गडीगंग पूरऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2034000075 विजय गोरखनाथ बोडाखे

VIJAY GORAKHNATH
BODAKHE

48xxxxxxxx33 Bank of Baroda

गंगापूर  महाराष्ट्र

2019-20 41290100000438 41290500000544

4,94,138.00

2020-08-13 98xxxxxx52

IN2034000080 नरमडाबाई गोरखनाथ बोडाखे

NARMADABAI
GORAKHNATH BODAKHE

74xxxxxxxx51 Bank of Baroda

गंगापूर  महाराष्ट्र

2019-20 41290100005403 41290500000543

4,95,534.00

2020-08-18 98xxxxxx52

IN2034000081 मुक्ता ाबाई गोरखनाथ बोडाखे

MUKTABAI GORAKHNATH
BODAKHE

92xxxxxxxx32 Bank of Baroda

गंगापूर  महाराष्ट्र

2019-20 41290100005299 41290500000542

4,77,507.00

2020-08-14 98xxxxxx52

IN2034000216 अर्चना विजय बोडाखे

ARCHANA VIJAY BODAKHE

68xxxxxxxx13 Bank of Baroda

गंगापूर  महाराष्ट्र

2019-20 41290100003180 41290500000366

4,44,411.00

2020-08-20 88xxxxxx97
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

GangapurAURANGABAD Bhalgaon

भ लेग वगंग पूरऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2034000074 शभुम जनार्दन करडे

SHUBHAM JANARDHAN
KARDE

87xxxxxxxx71 Bank of Baroda

गंगापूर  महाराष्ट्र

2019-20 41290100008151 41290500000828

5,34,890.00

2020-05-20 95xxxxxx03

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

GangapurAURANGABAD Bhendala

भेंड ळगंग पूरऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2034000077 सविता सुदाम गरुले

SAVITA SUDAM GARULE

52xxxxxxxx87 Bank of Baroda

गंगापूर  महाराष्ट्र

2019-20 41298100005131 41290500001251

80,323.00

2020-10-01 87xxxxxx74

IN2034000269 दादासाहेब गोरखनाथ कडू

DADASAHEB
GORKHANATH KADU

37xxxxxxxx37 Bank of Baroda

गंगापूर  महाराष्ट्र

2019-20 41290100010229 41290500001246

1,07,000.00

2020-10-07 98xxxxxx77

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

GangapurAURANGABAD Bhendala

भेंड ळगंग पूरऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2036001346 विक्रम मच्छिं द्रनाथ परभणे

VIKRAM MACHINDRANATH
PARBHANE

70xxxxxxxx67 Bank of Maharashtra

गंगापूर

2019-20 20253152105 60247958409

2,62,062.00

2020-06-01 95xxxxxx16

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

GangapurAURANGABAD Bhoigaon

भोईग वगंग पूरऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004001386 लक्ष्मी बाई गणपत खैरे

LAXMIBAI GANPAT KHAIRE

80xxxxxxxx01 Aurangabad DCCB

गंगापूर

भोईगाव
2019-20 007111002102320 173

42,520.00

2020-03-18 99xxxxxx31

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

GangapurAURANGABAD Bhoigaon

भोईग वगंग पूरऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2036000885 सुन ल रावसाहेब ंचरे

SUNIL RAVSAHEB
MANCHARE

30xxxxxxxx76 Bank of Maharashtra

धोरेगाव

2019-20 20219924164 60314861015

78,255.00

2020-06-30 98xxxxxx96

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

GangapurAURANGABAD Butte Wadgaon

बुट्टे वडग वगंग पूरऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफड

कलली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004001372 हरिभाऊ झंुबि रिवाडे

HARIBHAU JHUMBAR
TIVADE

64xxxxxxxx34 Aurangabad DCCB

सिद्धनाथ वडगाव

बुट्टे वडगाव
2019-20 008411002003954 102

41,320.00

2020-06-09 97xxxxxx30

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

GangapurAURANGABAD Butte Wadgaon

बुट्टे वडग वगंग पूरऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफड

कलली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2038000079 संजय नामदेव खेडकि

SANJAY NAMDEV
KHEDKAR

63xxxxxxxx58 Central Bank of India

लािुर स्टे शन

2019-20 1975442557 1975426090

99,000.00

2020-07-08 97xxxxxx39

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

GangapurAURANGABAD Butte Wadgaon

बुट्टे वडग वगंग पूरऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफड

कलली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050000265 ऊशिाई नवनाथ खेडकि

USHATAI NAVNATH
KHEDKAR

42xxxxxxxx96 Maharashtra Gramin
Bank

लािूर स्टे शन

2019-20 80022601035 80029603444

1,07,000.00

2020-06-26 94xxxxxx25

IN2050000281 कचरू माधव खेडकि

KACHRU MADHAV
KHEDKAR

84xxxxxxxx92 Maharashtra Gramin
Bank

लािूर स्टे शन

2019-20 55120068974 80029267003

3,74,500.00

2019-05-08 82xxxxxx01

IN2050000291 रुस्त म िावसाहेब खेडकि

RUSTUM RAOSAHEB
KHEDKAR

35xxxxxxxx21 Maharashtra Gramin
Bank

लािूर स्टे शन

2019-20 55120019121 80028682009

2,55,730.00

2020-06-09 82xxxxxx42

IN2050000245 दत्तू लक्ष्ममण रनकम

DATTU LAXMAN NIKAM

98xxxxxxxx38 Maharashtra Gramin
Bank

लािूर स्टे शन

2019-20 80001303236 80005986046

1,07,000.00

2020-06-11 94xxxxxx93

IN2050000261 िव द्र रदगंबि िाजगुरु

RAVINDRA DIGAMBAR
RAJGURU

64xxxxxxxx78 Maharashtra Gramin
Bank

लािूर स्टे शन

2019-20 55120065576 80042616785

90,950.00

2019-05-24 94xxxxxx06
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वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफड

कलली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2050000917 केसिाबाई कचरू खेडकि

KESARABAI KACHRU
KHEDKAR

45xxxxxxxx16 Maharashtra Gramin
Bank

लािूर स्टे शन

2019-20 80001557442 80001792453

1,07,000.00

2019-05-16 99xxxxxx61

IN2050000723 ात्यायासाहेब रशविाम भोसले

TATYASAHEB SHIVRAM
BHOSALE

33xxxxxxxx80 Maharashtra Gramin
Bank

लािूर स्टे शन

2019-20 55120041362 55120089020

3,21,000.00

2020-06-19 94xxxxxx81

IN2050000880 ा ेिाव शेषिाव खेडकि

TATERAO SHESHRAV
KHEDKAR

26xxxxxxxx98 Maharashtra Gramin
Bank

लािूर स्टे शन

2019-20 80031431388 80044657492

67,410.00

2020-06-26 94xxxxxx17

IN2050000848 मयि दत्तूात्रय थेिे

MAYUR DATTATRAY THETE

33xxxxxxxx46 Maharashtra Gramin
Bank

लािूर स्टे शन

2019-20 80033784183 80044749178

40,125.00

2020-06-26 94xxxxxx83

IN2050000846 गोकुळ भारगनाथ खेडकि

GOKUL BHAGINATH
KHEDKAR

47xxxxxxxx63 Maharashtra Gramin
Bank

लािूर स्टे शन

2019-20 80044792941 80045298509

90,950.00

2020-07-22 94xxxxxx52

IN2050001224 ुलसा ात्यायासाहेब भोसले

TULASA TATYASAHEB
BHOSALE

82xxxxxxxx41 Maharashtra Gramin
Bank

लािूर स्टे शन

2019-20 55120070915 80025222055

1,43,380.00

2020-06-19 94xxxxxx45

IN2050001195 सोमनाथ ध डीिाम खेडकि

SOMNATH DHONDIRAM
KHEDKAR

99xxxxxxxx11 Maharashtra Gramin
Bank

लािूर स्टे शन

2019-20 80031431242 80044672307

74,900.00

2020-06-26 94xxxxxx25

IN2050001220 भगवान कारशनाथ िाऊ

BHAGWAN KASHINATH
RAUT

64xxxxxxxx87 Maharashtra Gramin
Bank

लािूर स्टे शन

2019-20 55120066818 80045303519

63,130.00

2020-07-10 78xxxxxx77
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

GangapurAURANGABAD Dahegaon

द ेग वगंग पूरऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004001567 संगीता सुभाष बेडवाल

SANGITA SUBHASH
BEDWAL

29xxxxxxxx94 Aurangabad DCCB

ढोरेगाव

दहेगाव
2019-20 008611002002250 22

16,692.00

2020-06-26 94xxxxxx32

IN2004001511 संजय मोहन जाधव

SANJAY MOHAN JADHAV

88xxxxxxxx15 Aurangabad DCCB

ढोरेगाव

दहेगाव
2019-20 008611002002504 124

19,635.00

2020-04-28 73xxxxxx39

IN2004001527 किसन िाकिनाथ राऊत

KISAN KASHINATH RAUT

65xxxxxxxx53 Aurangabad DCCB

ढोरेगाव

दहेगाव
2019-20 008611002001077 167

16,458.00

2020-05-18 98xxxxxx70
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

GangapurAURANGABAD Dahegaon

द ेग वगंग पूरऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2036000872 किलीप मोहनराव जाधव

DILIP MOHANRAO JADHAV

72xxxxxxxx08 Bank of Maharashtra

धोरेगाव

2019-20 60096525893 60321322631

1,04,772.00

2020-03-27 98xxxxxx39

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

GangapurAURANGABAD Daigaon

दईग वगंग पूरऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004001496 रुस्त म खंडु घिगे

RUSTUM KHANDU GHIGE

91xxxxxxxx27 Aurangabad DCCB

लासूर स्टे शन

पो ुल
2019-20 007211002000814 25

38,650.00

2020-07-07 94xxxxxx21

IN2004001497 रंगनाथ पंजाबा घिकणे

RANGNATH PUNJABA
CHIKANE

30xxxxxxxx02 Aurangabad DCCB

लासूर स्टे शन

पो ुल
2019-20 007211002008346 24

55,474.00

2020-07-28

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.

महात्माा जोटिराि फुले कजमुक्ती  योजने

अंिर्गि प्रोोत्सााहनपर लाभ योजना

गाव तालुकाजिल्हा

GangapurAURANGABAD Derhal

डेऱ्हा ळगंग पूरऔरंग ब द 1

2022-10-13

यादी क्रमांक

यादी प्रकाशन तारीख

आधार प्रोमाण करणासाठ  याद

वववशष्ट  

क्रमांक

पूर्ण नाव (पविले, मधले, 

शेव चे नाव)

आधार 

क्रमांक

बँक नाव

शाखा

ववकास संस्था ा नवीनतम कर्ज वर्ष बचत खाते क्रमांक कर्ज खाते क्रमांक कि परतफेड

केलेली

त रीख व रक्ककम

मोबाईल 

क्रमांक

IN2004001498 प्रेमचंद संतराम मोर

PREMCHAND SANTARAM
MORE

94xxxxxxxx68 Aurangabad DCCB

लासूर स्टे शन

दऱ्ह ळ
2019-20 007211002005122 19

25,330.00

2020-04-16 99xxxxxx43

टिप : 

१. आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्याासाठी  खालील प्रससध्द  केलेल्याा या ीमधील शेतकऱ्यांयानी पुढील काग पते्रे घेवून आपल्याा जवळच्याा आपले सरकार सेवा कद्र / बँक शाखा मधे्ये जावून 

प्रमाणीकरण करुन घ्याावे.

               1. आधार कार्ड

               2. कज खात्यााचे व बचत खात्यााचे  पासबुक 

               3. या ीमधे्ये आपल्याा नावासमोरील नमू  असलेला टिटिष्ट क्रमांक (स्वत: सलहून न्याावा)

२. काही सवसगती असल्याास पोर्टलवर असहमतीचे बर्टण ाबून शेतकरी तक्राार नो वू शकतो.

३. उपरोक्त कजखात्यााची या ी असतम नसून, बँकाकरू्डन जशी मासहती उपलब्ध होईल त्यााप्रमाणे नवीन कजखाात्यााची या ी प्रससध्द  करण्याात येईल.
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