लातूर निल्हयातील संपूर्ण स्वातंत्र्य सैनिकांची यादी.
अ.क्र.

स्वातंत्र्य सैनिकां चे िाव

स्वातंत्र्य सैनिक हयात पत्िीचे िाव

संपूर्ण पत्ता

1

लक्ष्मण बाबाराव पोडकर

लातूर ता.लातू र

2

व्यंका भागोजी घाडगे

लातूर ता.लातू र

3

निवृत्ती संभाजी होळीकर

4

नविायक ऊर्फ लालाजी खडके

लातूर ता.लातू र

5

पां डूरं ग महादू माळी

नकल्लारी ता.औसा

6

व्यंकट निवराज सुरवसे

नकल्लारी ता.औसा

7

िारायण जोिी भोसले

नकल्लारी ता.औसा

8

लक्ष्मण नवठोबा भोसले

नकल्लारी ता.औसा

9

मारूती सखाराम भोसले

10

नकराचं द्र रामचं द्र भोसले

नकल्लारी ता.औसा

11

पार्शवफिाथ मोतीचंद कोटे

नकल्लारी ता.औसा

12

माधव नलबां जी नबराजदार

नकल्लारीवाडी ता.औसा

रूक्मीिबाई

दु गाफ बाई िारायण कुलकणी

13
14

सु निलाबाई

बळीराम मारूती गवारे

नकल्लारी ता.औसा

नकल्लारी ता.औसा
नकल्लारी ता.औसा

सु निलाबाई कृष्णाजी वैदय

15

लातूर ता.लातू र

लातूर ता.लातू र

16

नकििराव हरीपं त आयानचत

लातूर ता.लातू र

17

मिोहर राम खोडसे

मुरूड ता.लातू र

18

करबसप्पा प्रभु अप्पा इं डे

19

गणपती सखाजी दू धभाते

20

िंकर बापू मुळजे

भागीरथीबाई

नकल्लारी ता.औसा

21

मलप्पा बळी परसागळे

राजाबाई

नकल्लारी ता.औसा

22

श्रीनिवास गोनवदचायफ अहं करी

सरोज

लातूर ता.लातू र

23

सखाराम राजाराम तां दळे

िळे गाव ता.चाकूर

24

गणपती प्रे मिाथ सां ळूके

नपंपळगाव(जेवरी) ता.निलंगा

सु लोचिाबाई

लातूर ता.लातू र
नकल्लारी ता.औसा

25

कलावतीबाई नवलासराव पवार

नकल्लारी ता.औसा

26

लक्ष्मीबाई अमृतराव अंबरखािे

उदगीर ता.उदगीर

27

नचमिाबाई हणमंत ददापूरे

पंठरपूर (क.) ता. दे वणी

28

अिुसयाबाई राम भोसले

नकल्लारी ता.औसा

29

प्रभावती बाबुराव कुलकणी

करखेली ता.उदगीर

30

नपराजी महादू तोगरे

घोणसी ता.जळकोट

31

धोंडाबाई लक्ष्मण हतागळे

निलंगा ता.निलंगा

32

निवमाला भगवाि रोडगे

दे वजफि ता.उदगीर

33

मारोती नभमराव ताटवाडे

तोंडनचर ता.उदगीर

34

१.लक्ष्मीबाई २.पदमीिबाई व्यंकटराव
बसुदे

मािे जवळगा ता.निलंगा

35

सु निलाबाई श्रीनिवास कुमठे कर

अंबुलंगा(बु.)ता.निलंगा

36

अिुसयाबाई श्रीपतराव नबरादार

कोदळी ता.उदगीर

37

सं ग्राम माधवराव हतागळे

38

व्यंकट नवर्शविाथराव सोमवं िी

39

निलंगा ता.निलंगा
सरस्वतीबाई

वािवडा ता.औसा

सु निलाबाई वसं तराव दे िमुख

वळसंगी ता.अहमदपू र
उदगीर ह.मु .कव्हारोड,लातू र

40

नवठ्ठल ऊर्फ ज्ञािोबा गोनवंद आयफ

41

मानणकराव अप्पाराव िे टकार

42

वत्सलाबाई िं कर बंडगर

आनिव ता.औसा

43

रामभाऊ/मिोहर गणपत हसिाबादे

पंढरपूर (क.) ता.दे वणी

सु भद्राबाई

िळगीर ता.उदगीर

44

लोचिाबाई रामनकिि मािे

मदिसुरी ता.निलंगा

45

नजजाबाई गोंनवंद र्ुले

िावंदी ता.उदगीर

46

हररदास िहाजीराव मोरे (मयत)

रूक्मीिबाई

गाजूं र ता.लातू र

47

नसताराम नवठ्ठल सुतार (मयत)

यमुिाबाई

गाजूं र ता.लातू र

48

पं डीत िामराव सुतार (मयत)

कुसुम

मदिसुरी ता.निलंगा

49

रामराव अं बादास दे िपां डे

मदिसुरी ता.निलंगा

50

मारूतीराव गंगाराम दू धाळे

कन्हेरी ता.लातू र

51

मालतीबाई रामकृष्ण वराडकर

लातूर ता.लातू र

52

वैजीिाथ सां ब ऊर्फ िं कर गडे

लातूर ता.लातू र

53

गंगाराम संभाजी नवरकपाळे

रत्िाबाई

उदगीर ता.उदगीर

54

वत्सला गोनवंद नहरास

लातूर ता.लातू र

55

सुं दराबाई नवर्शविाथ है बतपूरे

लोहारा ता.उदगीर

कलावतीबाई

उदगीर ता.उदगीर

तुळसाबाई अप्पाराव गायकवाड

निडे बिवेस,उदगीर

नहरकिबाई

उदगीर ता.उदगीर

59

िकुंतलाबाई नविायकराव दे िपां डे

काजळनहप्परगा ता.अ.पूर

60

सु निलाबाई त्र्यंबक पाटील

मदिसुरी ता.निलंगा

61

झुबंरबाई भगवाि दे खमुख

बाभळगाव ता.लातूर

56

गंगाधर िागप्पा लाला

57
58

गोनवं द लक्ष्मण गुरखेल(मयत)

62

नभमराव निवृ त्ती है बतपू रे (मयत)

वंदाबाई

लोहारा ता.उदगीर

63

मारोती नलंबराजराव खु णे(मयत)

िागीिबाई

ममदापूर ता.निलंगा

परबतबाई ग्यािोबा सोिाळे

टाकळी(बु.)ता.उदगीर

रूपवं तबाई

हलगरा ता.निलंगा

राजाबाई भाऊराव हे डे

हलगरा ता.निलंगा

64
65
66

एकिाथ नभमराव हे डे

67

व्यंकट नभमराव हे डे (मयत)

रूपवं तबाई

हलगरा ता.निलंगा

68

लक्ष्मण केिवराव निंदे(मयत)

भामाबाई

निवणखे ड ता.चाकूर

69

भाऊराव एकिाथ ये लगटे

70

लातूर ता.लातू र
तुळसाबाई धोंडीराम निं दे

मासु डी ता.औसा

सं गाबाई मानणक उमाटे

दे वजफि ता.उदगीर

71

मानणक संगप्पा उमाटे

72

तुळिीराम तु काराम चामले

आरसिाळ ता.उदगीर

73

राजकुमार िागप्पा हसिाबादे

पंठरपूर (क.) ता.दे वणी

74

व्यंकोबा नपराजी नबराजदार

धिे गाव ता.उदगीर

75

नहरकिबाई िंकरराव उमाटे

नकल्लारी ता.औसा

76

नसंधूबाई मारोती निे दे

बाभळगाव ता.लातूर

77

नकििराव िारायणराव पाटील

तोंडनचर ता.उदगीर

78

पं ढरी सहदे व नबराजदार

नकल्लारी ता.औसा

79

चन्िाबाई महादप्पा दलाल

नकल्लारी ता.औसा

80

िाबदाबाई आण्णाराव भोसले

नकल्लारी ता.औसा

81

रामलाल रामचं द्रजी बाहे ती

निलंगा ता.निलंगा

82

गोनवं दलाल बंकटलाल बाहे ती

निलंगा ता.निलंगा
तारादे वी पां डूरं ग बाहे ती

83

निलंगा ता.निलंगा

84

हणमंतराव लक्ष्मणराव सां ळूके

नपंपळवाडी ता.निलंगा

85

सु ग्रीव तु काराम माळी

मदिसुरी ता.निलंगा

86

राम गोनवंद मिाळे

87

गोरोबा बाजीराव जाधव

दादगी ता.निलंगा

88

गुरूपद िं कर नबराजदार

नकल्लारी ता.औसा
गंगाबाई नवरपसप्पा निलवंत

89
90

१.कोंडाबाई २.सु निला

करबसप्पा निवप्पा नडगे

सरवडी ता.निलंगा

कासारनिरसी ता.निलंगा
अंबलुगा ता.निलंगा

91

िरसाबाई बाबुराव इं गळे

सरवडी ता.निलंगा

92

कुिालबाई नवर्शविाथ मुळे

निलंगा ता.निलंगा

93

नवठ्ठाबाई मलप्पा जेकुरे

केळगाव ता.निलंगा

हारूबाई

िां दुगाफ ता.औसा

गंगाबाई रघु िाथराव पाटील

मदिसुरी ता.निलंगा

कमलबाई

हरीजवळगा ता.निलंगा

94

पं डीत नभमा ऊर्फ रावण लोकरे

95
96

नकििराव पुं डलींकराव नबराजदार

97

दत्तात्र्य अण्णाराव दे िपां डे

सरवडी ता.निलंगा

98

हरी िारायण कुंभार

मुरूड ता.लातू र

99

िारायण व्यंकटे ि हररदास

निलंगा ता.निलंगा

100 नवर्शविाथ धरमजी इं गळे
101

खरोसा ता. औसा
सुं दराबाई निवृत्तीराव पदकोडे

हणमंतवाडी ता.निलंगा

102

सरोजा नबभीषण नवहीरे

मदिु सरी ता.निलंगा

103

निलाबाई ितीरप्पा मलिेट्टे

मदिसुरी ता.निलंगा

104

भं गरव्वाबाई िां तीरप्पा मलिेट्टे

मदिसुरी ता.निलंगा

105 मारोती केिव चव्हाण

जािकाबाई मारोती चव्हाण

दादगी ता.निलंगा

106

गोदाबाई बापूराव निं दे

दादगी ता.निलंगा

107

लक्ष्मीबाई हररर्शचंद्र लोंढे

कुंभारगल्ली,निलंगा

108 मिोहर बळवं त/केयरपीरप मािे

मदिसुरी ता.निलंगा

109 डॉ.निवाजीराव भाऊराव पाटील

निलंगा ता.निलंगा
सुं दराबाई दादाराव सु यफवंिी

110
111 गुरूनलंग रामा कुंभार

नकल्लारी ता.औसा
मालिबाई गोनवंदचायफ प्रल्हाद

112

माते ळा ता. औसा

निलंगा ता.निलंगा

113 िारायण ग्यािोबा निे दे

मुंगाव ता.निलंगा

114 मधुकर रामराव पाटील

मुदगड ऐकाजी ता.निलंगा

115 यिोदाबाई तु ळिीराम माडजे

मदिसुरी ता.निलंगा

गणपतराव िारायणराव ऊर्फ सखाराम
निबां ळकर

सुं दराबाई

निलंगा ता.निलंगा

117 निवाजी संतराम धािू रे

सु काबाई निवाजी धािूरे

मदिसुरी ता.निलंगा

118

भागीरथीबाई रघु िाथराव कुलकणी

बाकली ता.नि.आिंतपाळ

119

सोिाबाई िागू सु यफवंिी

मदिसुरी ता.निलंगा

120 बाजीराव नभमराव खु दे (मयत)

सोजरबाई

आिंदवाडी(अ.नव.)ता.निलंगा

116

121 नभमराव रामराव खोत
122

झरी ता.निलंगा
इं नदराबाई ग्यािेबा भोपी

दापका(लां )ता.निलंगा

123 नकिि नवर्शविाथ /माधव

केळगाव ता.निलंगा

124 रामजी नचमाजी बंडगर

निलंगा ता.निलंगा

125 गुंडाजी नचमाजी बंडगर

निलंगा ता.निलंगा

126 बाजीराव वामिराव कुलकणी

नि.आिंतपाळ ता.निलंगा

127

िेषाबाई गणपतराव पाटील

मदिसुरी ता.निलंगा

128

रूक्मीिदे वी मारोतीराव होपाळे

मदिसुरी ता.निलंगा

129

सरूबाई िंकर पुजारी

दे वी हल्लाळी ता.निलंगा

130 िागोराव रामराव पाटील

मथु राबाई िागोराव पाटील

मदिसुरी ता.निलंगा

131 गणपती संभाजी हाळ्ळे

हररजवळगा ता.निलंगा

132

औसाबाई गोनवंद नबराजदार

हररजवळगा ता.निलंगा

133 कानििाथप्पा तु काप्पा आं बुलगे

कमलबाई

वलां डी ता.दे वणी

134 मारोती निवराम मां ग
135

मातोळा ता.औसा
सु भद्राबाई पंढरीिाथ मालसुरे

घोणसी ता.जळकोट

136 मल्लीकाजुफ ि निवलींगप्पा ये रोळे

िावंदी ता.उदगीर

137 सदानिव कृष्णाजी आलमले

धिे गाव ता.उदगीर

138 बाबाराव पुं डाजी मालूसरे

घोणसी ता.जळकोट
नगरजाबाई माधवराव नबराजदार

139
140 सं तराम होिाजी नबराजदार

नकल्लारी ता.औसा
घोणसी ता.जळकोट

141

गोदावरी तुकाराम महाजि

िेळगीरोड ता.उदगीर

142

रत्िाम्माबाई िंकरप्पा घटकोळे

दे वणी (बु.)

143

रत्िाम्माबाई िंकरप्पा बिाळे

दे वणी (बु.)

144

नजजाबाई सं भाजी वाघमारे

घोणसी ता.जळकोट

145

कां ताबाई श्रीरं ग जाधव

भाकसखेडा ता.उदगीर

146

अिुसयाबाई श्रीरं ग जाधव

भाकसखेडा ता.उदगीर

147 सोपािनगर लक्ष्मणनगर नगरी

िाहूबाई सोपािगीर नगरी

तोंडनचर ता.उदगीर

148 कानििाथ जयवंतराव नबरादार

वलां डी ता.दे वणी

149 नभमराव हणमंतराव नबरादार

िावंदी ता.उदगीर

150 निवृत्ती आं बाजी पां चाळ

िावंदी ता.उदगीर

151 नवरप्पा जयराज बिाटे (मयत)

सुं दराबाई

रोनहणा ता.चाकूर

152 हावगीराव मारोतीराव िावंदे

नहरकिबाई

तोंडार ता.उदगीर

153 भगवाि व्यंकटे ि कुलकणी
154 व्यंकट सदानिवराव निंदे

रामिगर,िई आबादी,उदगीर
रूक्मीिबाई

155 बाबुराव कृष्णाजी आलमले

धिे गाव ता.उदगीर
सु भद्राबाई कोंडीराम नबरादार(केंद्र)

156
157 पां डूरं ग पुं डाजी निे दे (केंद्र)
158

पंढरपूर (क.) ता.दे वणी
राचाबाई गुरूिाथ धिे प्पा

160 बाबाराव संग्राम खखं डे
161

दै ठणा ता.नि.आिंतपाळ
हे ळंब ता.दे वणी

निवनलंगप्पा इरप्पा नवरभद्रप्पा नसंद्रामप्पा
मंडगे

159

हें ळब ता.दे वणी

तोंडार ता.उदगीर
तोंडार ता.उदगीर

रूक्मीिबाई पुंडा िादरगे

162 धोंडीबा तु ळिीराम कां डगीरे

िळगीर ता.उदगीर
िावंदी ता.उदगीर

163 मल्लीकाजुफ ि निवप्पा कोिमारे

निवली ंगबाई

कवळखेड ता.उदगीर

164

पावफतीबाई लक्ष्मण है बतपूरे

तोंडार ता.उदगीर

165 गुंडा सुयाफ जी जाधव

िावंदी ता.उदगीर

166 घिर्शयाम/त्र्यं बक मानणकराव पाटील

कमलादे वी

नचघळी ता.उदगीर

167 जिाधफि िं कर/ रामजी पाटील

गयाबाई

तोंडार ता.उदगीर

168

वेणूबाई वामिराव अंबेगावकर

मातृ कृपा,उदगीर

169 लक्ष्मण मसरलप्पा कुसिू रे

िेकिाळ ता.उदगीर

170 हररर्शचंद्र पां डूरं ग रे णापू रकर

िवीि आदिफ कॉलिी,लातूर

171 िरनसंग होिाजी नबराजदार

घोणसी ता.जळकोट

172

नसंधूबाई मारोती निे दे

निवाजी चौक,लातू र

173

सुं दराबाई दिरथ हजारे

माटे र्ळ ता.लातू र

174

भागीरथीबाई मल्लीकाजुफ ि लंगोटे

स्वा.सै.िगर,लातू र

175

रूक्मीिबाई परिुराम गवळी

उस्मिापूरा,लातू र

176 नबरधीचंद नसरे मलजी कुचे ररया

िां तीनिकेति कॉलिी,लातूर

177 नवर्शविाथ ग्यािदे व नबराजदार

िां तीनिकेति कॉलिी,लातूर

178 हरी केरबा पु दाले

उदगीर ता.उदगीर

179 कोंडीबा तु काराम गवळी

ठकूबाई कोंडीबा गवळी

बोधेिगर,लातू र

180 सोमला जोमला चव्हाण

जािापूर ता.उदगीर

181 गणपतराव तु ळिीराम जाधव

आदिफ कॉलिी,लातूर

182 धोंडीबा िामदे व भोसले (मयत)

कलावती

िवी आबादी,उदगीर

183 नवरसं गप्पा माधवराव कारभारी

भागीरथीबाई

जळकोट ता.जळकोट

184

भामाबाई गणपतराव नबरादार

िावंदी ता.उदगीर

185 गोनवं दराव कुंडलराव कुलकणी(मयत)

हे मलता

महे बुबपू रा गल्ली,उदगीर
दावणगाव ता.उदगीर

186 बाळा संभा भोसले
187

अन्िपू णाफ रामली ंग स्वामी

बोरी ता.लातूर

188

िां ताबाई बलभीम भोयरे कर

नसंग्िलकॉप,लातू र

189

सरूबाई ग्यािेाबा पौळ

खोपेगाव ता.लातूर
अहमदपू र ता.अहमदपू र

190 गोनवं दराव िरनसं गराव ऊर्फ गजें द्र भारती
191 राजाराम संभाजी गवळी

िेवंताबाई

निरूर ताजबंद ता.अहमदपू र

192

लक्ष्मीबाई नवर्शविाथ सां गवे

इं नडया िगर,लातूर

193

सरस्वती नवठ्ठल सु यफवंिी

िाहूचौक,लातूर

194 वैजिाथ सावप्पा/ िं कर गड्डे (केंद्र)

कलावतीबाई

नमत्र िगर,लातू र

195

साळू बाई सं भा कां बळे

ताविीतां ड ता. औसा

196

नभकीबाई रामनसं ह चव्हाण

जयिगर,औसा

197 िेषेराव केिवराव भोसले (मयत)

हुकाबाई

मातोळा ता.औसा

198 बापू हररर्शचंद्र चव्हाण

एकंबी ता.औसा

199

पदमीिबाई लक्ष्मण गायकवाड

निवणी (लाख) ता.औसा

200

कानिबाई िेषेराव जाधव

मोगरगा ता.औसा

201 माधवराव यिवंतराव िाईक
202
203 बसप्पा नभमराव थोटे / अनभमन्यू अजुफि थोटे

दापका ता.निलंगा
व्दारकाबाई िारायण कुलकणी

चां दोरी ता.निलंगा
नचचोली (सा.)ता.निलंगा

204

महादे वी महारूद्रप्पा नबरादार

205 त्र्यं बक गोनवंदराव भोसले

नचचोली (सा.)ता.निलंगा
मातोळा ता.औसा

206

सु निलाबाई त्र्यंबकराव पाटील

मदिसुरी ता.निलंगा

207

द्रोपदाबाई िागिाथ गायकवाड

हाळणी ता.अहमदपू र

208

सं तूबाई मारोती येरमे

वळसंगी ता.अहमदपू र

209

सु निलाबाई पंडीतराव दे िमुख

वळसंगी ता.अहमदपू र

210

लक्ष्मीबाई सोपािराव सां ळूके(केंद्र)

नवळे गाव ता.अहमदपू र

211

प्रयागबाई चंद्रिाथ कलाल

अबुलंगा(बु.)ता.निलंगा

212

जािकाबाई सु जािगीर गोसावी

नटळकिगर,लातू र

213 रामनकिि पां डूरं ग कसबे (केंद्र)

पोनणफ मािगर तरोडा िाका,िां देड

214

अिुसयाबाई नवर्शविाथ िकाते

जवाहर कॉलिी,अहमदपू र

215 सयाजीराव दे नवदासराव सौताडे कर

गंगाबाई

जैि गल्ली,लातूर

216 भगवािबुवा सोमणूका गोसावी
217

मुरूड ता.लातू र
रक्मीिबाई रतिलाल बजाज

अहमदपू र ता.अहमदपू र

218 सं गप्पा रामप्पा स्वामी

चाकूर ता.चाकूर

219 कानििाथ िं कर पाटील

चापोली ता.चाकूर

220 रतिलाल नसद्राम आयफ

उदगीर ता.उदगीर

221

राजाबाई इं द्रनजत नगरी

222 नभमसू गंगाराम चें डके
223 मिोहर िरहरराव कुलकणी

मोगरगा ता.औसा
नकल्लारी ता.औसा

रमाबाई

224 नवर्शविाथ राम कातळे

नकल्लारी ता.औसा
नकल्लारी ता.औसा

225

यिोदाबाई केरबा बिसोडे (केंद्र)

पािगाव ता.रे णापूर

226 प्रभुप्पा संभाजी नडगोळे (मयत)

चंद्रकलाबाई

भां तगळी ता.लातूर

227

गयाबाई रािबा गोरे

भोकरं बा ता.रे णापूर

228 नकििराव गुंडेराव सुवणफकार

वडवळ(िा.)ता.चाकूर

229

लक्ष्मीबाई िां तीिाथ व्हसाळे

मजगेिगर,लातू र

230

गंगुबाई गणपतराव वाघमोडे

उस्मािपूरा,लातू र

231 रामचंद्र िं करराव जे वळीकर(मयत)

सीताबाई

नसग्िलकॉप,लातू र

232 नभमराव रामचं द्र पाटील
233

मंलग गल्ली,लातू र
रमाबाई िागोराव भातां ब्रेकर

नवजय कॉलिी,लातूर

234 दे नवदास माधवराव पटवारी(कुलकणी)

अंबुलंगा (बु .)ता.निलंगा

235 दत्तात्र्य िामराव कुलकणी

मुगाव ता.निलंगा

236 मोरे पंत गोनवंदराव कुलकणी

हलगरा ता.निलंगा

237
238 प्रभुराव रामचं द्र पाटील

सत्यभामा जगन्िाथ जोिी

रामगल्ली अबुलंगा ता.निलंगा
पंढरपूर ता.दे वणी

239 गोरखिाथ माधवराव भंडे

दावणगाव ता.उदगीर

240 नदं गाबर बाबाराव कुलकणी

नकल्लारी ता.औसा

241 डॉ. आजीिाथ िां तिाथ बोपलकर

मुरूड ता.लातू र

242

सुं दराबाई आण्णाराव मदिे

आनिव ता.औसा

243

पावफतीबाई राम नबराजदार

नकल्लारी ता.औसा

244

मथु राबाई िागोराव पाटील

तोंडार ता.उदगीर

245

पावफतीबाई िागिाथ मुळे

तोंडार ता.उदगीर

246

बंडयाबाई कल्लप्पा नबरादार

कवळखेड ता.उदगीर

247 आप्पाराव मलिे ट्टीअप्पा पाटील

रत्िाबाई

कवळखेड ता.उदगीर

248 मानणकराव हणमंतराव नबरादार

तेजम्माबाई मानणकराव नबरादार

कवळखेड ता.उदगीर

249 महारूद्र राचप्पा स्वामी

सोन्याबाई

बटिपू र ता.उदगीर

250 कानििाथ नभमराव आयफ

पंढरपूर (क.) ता.दे वणी

251 नभमसेि तु काराम/ नभमराव गुंडप्पा भालके

पंढरपूर (क.) ता.दे वणी

252

सानवत्रबाई िंकर कां बळे

धसवाडी ता.अहमदपू र

253 नवठ्ठल गंगाधर मद्रे वार

अहमदपू र ता. अहमदपू र

254 रामराव िारायणराव मोंद

नवळे गाव ता.अहमदपू र

255

सोिाबाई जगन्िाथ डूब्बेवार

नवळे गाव ता.अहमदपू र

256 मन्मथ नवठोबा आयफ / माधवराव आयफ

निवाजी चौक,लातू र

257 नवर्शविाथ महादप्पा स्वामी

नकल्लारी ता.औसा

258 रामराव बापूराव सुयफवंिी

माते ाळा ता. औसा

259 रामराव मकाजी निं दे

जाजिूर ता.निलंगा

260

रूक्मीिबाई भगवािराव अराध्ये

बोरी ता.लातूर

261

मंदोदरी हररर्शचंद्र जाधव

हत्तेिगर,लातूर

262

नवमलबाई गंगाधर सु वणफकार

प्रगृती िगर,लातू र

263 नवठ्ठल अण्णाराव गंगणे
264

माटे र्ळ ता.लातू र
िेषाबाई श्रीरं ग क्षीरसागर

मुरूड ता.लातू र

265 सु खदे व तु ळिीराम सुतार (पाचां ळ)

भोकरं बा ता.रे णापूर

266 बापू राव तु काराम सोिाळे

टाकळी(बु.)ता.उदगीर

267 सं ग्राम िरणप्पा साकोळकर

दे वजफि ता.उदगीर

268

रूक्मीिबाई िंकरराव नबराजदार

269 व्यंकट िामदे व लोहार

िावंदी ता.उदगीर
जेवरी ता.निलंगा

270 भरत माधवराव पाटील (मयत)

कुसूमबाई

िदीहत्तरगा ता.निलंगा

271 बाबाराव संभाजी नबराजदार

भागीरथीबाई

हणमंतवाडी ता.निलंगा

272 त्र्यं बक बाळप्पा मुरूडकर

निरूर आिंतपाळ

273 दत्तात्र्य रामराव पां चाळ

कमलाबाई

अंबुलंगा(बु.)ता.निलंगा

274

पावफतीबाई माधवराव मादलापूरे

अजंिी (बु.)ता.निलंगा

275

नहरकिबाई केरिाथ चेंडकापूरे

मदिसुरी ता.निलंगा

276 गोपाळ िरसोबा वागदरे

सोिाबाई गोपाळ वागदरे

हलगरा ता.निलंगा

277 मारोती लालाजी लोहार

अंबुलगा (बु .)ता.निलंगा

278 बाबुलाल दगडूलाल मारवाडी

मदिसुरी ता.निलंगा

279

सु गलाबाई मारोती येळिूरे

हररजवळगा ता.निलंगा

280

मुक्ताबाई िारायणराव पाटणकर

कारे पूर ता.रे णापूर

281 तुळिीराम महादू अडसू ळे

बुक्काबाई तुळिीराम अडसुळे

घिसरगाव ता.लातू र

282 मारोती गोनवंदराव धिाडे

तोंडनचर ता.उदगीर

283

झुमडाबाई सोमिाथ महाजि

पुस ता.उदगीर

284

नसताबाई रामचंद्र कोंडगीरे

नपंपरी,पुणे

285 नकिि तु काराम सोिकां बळे (मयत)

मुक्ताबाई

हे ळंब ता.दे वणी

286 भगवाि व्यंकटे ि दे िमुख
287 प्रभू गणपती केजकर

नटळकिगर,लातू र
सत्यभामा प्रभुअप्पा केजकर

288 सं ग्राम लक्ष्मण कां बळे

बोरी ता.लातूर
उदगीर ता.उदगीर

289

केराबाई उत्तम निं दे

अंबुलगा(बु.)ता.निलंगा

290 नवर्शविाथ बापूराव पाटील

केिाबाई नवर्शविाथ पाटील

बोंबळी ता.उदगीर
उदगीर ता.उदगीर

291 लक्ष्मण नकििराव ऊर्फ रामचं द्र सोिकां बळे
292

जिाबाई िंकरराव जाधव

293 रामकृष्ण कृष्णा निं दे
294

अजिी (बु.)ता.निलंगा
पावफतीबाई गोनवंद सु वणफकार

295 बाबुराव आप्पाराव कदम
296

बडूर ता.निलंगा

उदगीर ता.उदगीर
गंगानहप्परगा ता.अहमदपू र

चंद्रभागाबाई सत्यदे व सु यफवंिी

िळगीर ता.उदगीर

297 िामराव माधवराव नबरादार

हौसूर ता.निलंगा

298 िंकर तु काराम कदम

कासार निरसी ता.निलंगा

299

यमुिाबाई बाबुराव ढगे

कापडगल्ली,लातूर

300

सरस्वतीबाई बाबुराव स्वामी

बोरी ता.लातूर

301

पदमावती डी.निरसीकर

परळी ता.बीड

302

नजजाबाई नवर्शविाथ जाधव

मदिसुरी ता.निलंगा

303

भागीरथीबाई नजंदा भु रसे

चाकूर ता.चाकूर

304

गंगाबाई गंगाराम डावळे

घोणसी ता.जळकोट

305 हणमंतराव बाबाराव धुप्पे

िागीिबाई

हं डरगुळ ता.उदगीर

306

भागीरथी िाहू पाटील

उजिी ता.औसा

307 मानणक रतिजी पाटील

सरवडी ता.निलंगा

308

यमुिाबाई मोहिराव सोमिाथपू रकर

सोमिाथपू र ता.उदगीर

309

भागीरथीबाई भगवािराव पात्रे

अंबुलंगा ता.निलंगा

310

महादाबाई जी. परीट

हाळणी ता.अहमदपू र

311

तुळसाबाई पां डूरं ग सलगरे

औराद(िहा.)ता.निलंगा

312 माधव एकिाथ परसाळगे

कावेरीबाई

नकल्लारी ता.औसा

313

सारजाबाई नवठ्ठलराव पात्रे

अंबुलंगा(बु.)ता.निलंगा

314 कानििाथ इरप्पा सरण

यमुिाबाई

औसा ता.औसा

315 नवरभद्रप्पा महादाप्पा राचटे (मयत)

औसा ता.औसा

316 निवप्पा नसध्दप्पा नचल्लरगे

तोंडनचर ता.उदगीर

317

गुंडाबाई िागप्पा औरादे

तोंडनचर ता.उदगीर

318 त्र्यं बक गुंडप्पा मोहिाळे

सु निला

वडवळ(िा.)ता.चाकूर

319 दत्तू तु काराम मेळे

दादगी ता.निलंगा

320 पां डूरं ग आबाजी जाधव

भाकसखेडा ता.उदगीर

321 िंकर रामचं द्र पौळ

आिंदवाडी(अ.नव.)ता.निलंगा

322 मारोती रामराव मुरटे

अंबुलंगा(नव.)ता.निलंगा

323 तुळिीराम ज्योतीबा निेदे

दे वजफि ता.उदगीर

324 अभंगराव िामदे व आयफ

आरसिाळ ता.उदगीर

325

चंद्रभागाबाई लहू पेठे

गुरधाळ ता.उदगीर

326

गंगाबाई मल्लीकाजुफ ि खािापूरे

भातां गळी ता.लातू र

327

छबुबाई गणपत ढोरनसंगे

औराद(िहा.)ता.निलंगा

328 नवरभद्रप्पा निवमुती नबराजदार

कोराळी ता.निलंगा

329

सु भ्रदाबाई मानणकाराव पाटील

िंभुउमरगा ता.नि.आिंतपाळ

330

भागाबाई मारूतीराव

चवि नहप्परगा ता.उदगीर

331

सत्यभामाबाई मानणकाराव पाटील

िंभुउमरगा ता.नि.आिंतपाळ

332

१.लक्ष्मीबाई २.पावफतीबाई माधवराव
नबरादार

कवळखेड ता.उदगीर

333 कोयले नवर्शविाथ गणपतराव

अंबुलंगा ता.निलंगा

334

१.िेवंताबाई २.तुळसाबाई साधू कां बळे

जािवळ ता.चाकूर

335

लक्ष्मण पां डूरं ग सु रवसे

आबुलंगा ता.निलंगा

336 राघोबा लक्ष्मण सोळूं के

मुक्ताबाई राघोबा सोळूं के

नपंपळवाडी ता.निलंगा

337

पंढरीिाथ नभकाजी जाधव

निडे बि ता.उदगीर

338

रूक्मीिबाई रामचंद्र मुळे

उदगीर ता.उदगीर

339

अन्िपू णाफ सु रेंद्र मोदी

दे वणी(बु.) ता.दे वणी

340 नवठ्ठल दे वराव जाधव

सां गवी ता.रे णापूर

341 नवर्शविाथ अमृतप्पा नमरगाळे

आबुलंगा (बु.) ता.निलंगा

342 निवृत्ती गंगाराम सुयफवंिी

अंबुलंगा(बु.) ता.निलंगा

343 तुकाराम गोनवंद चामले

आरसिाळ ता.उदगीर

344 निवदास नवर्शविाथ नबरादार

चोंबळी ता.अहमदपू र

345

धोंडाबाई निवृत्ती गुरखेल

तोंडार ता.उदगीर

346

प्रयागबाई माधवराव हल्लाळे

पंढरपूर (क.)ता.दे वणी

347 पं ढरीिाथ रामचं द्र नतरूके
348 नवर्शविाथ नभमराव जगताप

साताळा ता.उदगीर
भागीरथीबाई

आनिव ता.औसा

349 निवृत्ती गोपाळराव निं दे

मासु डी ता.औसा

350 भं गारअप्पा िां तीअप्पा माळिे ट्टे

कासार निरसी ता.निलंगा

351

सं गमाबाई रनवंद्र आयफ (केंद्र)

बडूर ता.निलंगा

352 गणपत केरबा पाटील (केंद्र)

रे ल्वे गेट जवळ,उदगीर

353 निवाजी गणपती राठोड

मेवापूरतां डा ता.उदगीर

354 राच्चया बसय्या स्वामी

चापोली ता.चाकूर

355 त्र्यं बक िरणप्पा साकोळकर

दे वजफि ता.उदगीर

356 नललावती नवर्शविाथ कापसे

लातूर ता.लातू र

357 धोंडीराम पां डूरं ग कां बळे

लातूर ता.लातू र

358

कािीबाई प्रेमा धिगर

गुंजरगा ता.निलंगा

359

प्रयागबाई नकििराव बलां डे

िळगीर ता.उदगीर

360

भागीरथी रघु िाथ जगताप(केंद्र)

आनिव ता.औसा

361

चंपाबाई वसं तराव कुलकणी

लातूर ता.लातू र

362 िारायण व्यंकटे ि नहरास

निलंगा ता.निलंगा

363 िंकर माधवराव कापसे

सु मि

वडवळ(िा.)ता.चाकूर

364

पावफतीबाई केिवराव मादलापूरे

अजिी (बु.)ता.निलंगा

365

कावेरीबाई नभवाजीराव निं दे (केंद्र)

अबुलंगा(बु.)ता.निलंगा

366

सु निलाबाई श्रीरं ग सोमवं िी

वािवाडा ता.औसा

367 भागूराम रामचं द्र रे ड्डी

सरस्वती

बाभळगाव ता.लातूर

368 नवर्शविाथ बी.रे ड्डी

िळे गाव ता.चाकूर

369 राम सुदाम ठाकूर
370

कलावतीबाई जोतीराम सं दळे

लातूर ता.लातू र

371

गीताबाई मारोतीराव जढाळे

िळगीर ता.उदगीर

372

जागृती िंकरराव पाटील

लातूर ता.लातू र

373 दत्तराव कानिराम िें डगे

सरूबाई

मुरूड ता.लातू र

374 भाऊ िागू चव्हाण (केंद्र)
375 अिं त प्रल्हाद जोिी

मुरूड ता.लातू र
िेषाबाई

मुरूड ता.लातू र

376 राम रावजी चव्हाण

मुरूड ता.लातू र

377 निलंकढ एकिाथ माळी

मुरूड ता.लातू र

378

राजाबाई भगवाि गुरव

379 वैनजिाथ दिरथ माळी

मुरूड ता.लातू र
मुरूड ता.लातू र

380

जयाबाई धोंडीबा गोरे

िायगां व ता.कंळब

381

सु िंदाबाई रावसाहे ब नितोळे

िायगां व ता.कंळब

382

जाकासुबाई िंकर गरड

िायगां व ता.कंळब

383 श्रीधर बाबुराव पालकर
384

सै दां िा ता.उस्मािाबाद
सु भद्राबाई प्रल्हाद सां गवे

385 नवर्शविाथ िरसोबा औसेकर

निलंगा ता.निलंगा
लातूर ता.लातू र

386

नललाबाई मानणकाराव जोिी

करजगाव ता.औसा

387

पदमावती श्रीनिवास कुलकणी

नसंधीजवळगा ता.निलंगा ह.मु.समथफ
िगर,लातूर

388

श्रीनिवास रामचंद्र नचचोलकर

नचचोंडी ता.निलंगा

389

मालिबाई िारायणराव कुलकणी

समथफ िगर,लातू र

390 श्रीनिवास रामचं द्र नचचोलकर

कव्हा ता.लातू र

391 नवभन्िा िागप्पा रोकरे

वडवळ(िा.)ता.चाकूर

392 तुकाराम संभाजी गंगणे (जािगावे)

नवजया

वडवळ(िा.)ता.चाकूर

393 व्यंकट श्रीधर कुलकणी

सुं दराबाई

जवळा (बु.) ता.लातू र

394 अण्णाराव गोपाळराव कतल्लाकुटे

टाकळी ता.उदगीर

395

पारूबाई रामा रोडगे

चाटा ता.लातू र

396

चंपाबाई नकििराव गाडे कर

चाटा ता.लातू र

397

चंद्रभागाबाई दिरथ सु रवसे

चाटा ता.लातू र

399 रामली ंग िं करराव दे िमािे

सुं दराबाई

िळगीर ता.उदगीर

400

दे वीबाई ईरप्पा रायबोले

िळे गाव ता.चाकूर

401

नहराबाई िंकर स्वामी

बोधेिगर,लातू र

402

रत्िाबाई माधवराव वडीले

वडवळ(िा.)ता.चाकूर

403

नहराबाई नवठ्ठल परीट

वडवळ(िा.)ता.चाकूर

404

मैिाबाई सलबय्या स्वामी (केंद्र)

लातूर ता.लातू र

405 ज्ञािोबा तु काराम हौसलमल

मथु राबाई

लातूर ता.लातू र

406 मिोहर वामिराव पां ढरे

मालतीबाई

लातूर ता.लातू र

407 नवरभद्रप्पा िारबा मुरे

प्रभा

वडवळ(िा.)ता.चाकूर

408

चतु राबाई निवाजी नगरी

लातूर ता.लातू र

398 नकिि तु ळिीराम मोरे

409 बाळासाहे ब राजाराम बेळंबे

लातूर ता.लातू र

410 रावसाहे ब माधव पाटील

मुदगड(एकोजी) ता.निलंगा

411

सोिाबाई नदगंबरराव नहबारे

लातूर ता.लातू र

412

िां ताबाई रामराव कां बळे

लातूर ता.लातू र

413

पदमीिबाई सं तराम मुळे

वडवळ(िा.)ता.चाकूर

414

दमयंती अिंतराव काळे

लातूर ता.लातू र

415

िारदा हररयचं द्र नबडवे

लातूर ता.लातू र

416

मिोदे वी िारायणदास गुप्ता(केंद्र)

लातूर ता.लातू र

417

द्रोपदीबाई िागिाथ गायकवाड

लातूर ता.लातू र

418

रानधकाबाई नकििराव दे िपां डे

लातूर ता.लातू र

419

िेिीकला रघु वीर सोिार

आं धोरी ता. अहमदपू र

420

िां ताबाई नवठ्ठलराव दे िपां डे

अंधोरी ता.अहमदपू र

421

सुं गधाबाई सोपािराव बिसोडे

अहमदपू र ता. अहमदपू र

422

मथु राबाई रघु िाथ पौळ

अहमदपू र ता. अहमदपू र

423 गणपतराव बापूसाहे ब दे िमुख
424

वळसंगी ता.अहमदपू र
िारदाबाई एकिाथ घोन्से

425 िंकर रं गराव महाळं िकर
426

मोतोळा ता.औसा
भवराबाई रामचंद्र बदामे

427 नवठ्ठलराव माधवराव वलसे
428

रोकडा सावरगाव ता.अहमदपू र

रोकडा (सा.)ता.अहमदपू र
थोरलीवाडी ता.अहमदपू र

वच्छलाबाई ज्ञािोबा सोिार

429 रामचंद्र गेिू बाबर

थोरलीवाडी ता.अहमदपू र
उदगीर ता.उदगीर

430

चंद्रभागाबाई ज्ञािोबा बिसोडे

खोरी गल्ली,लातूर

431

िारदाबाई कानििाथ कां बळे

हाळणी ता.अहमदपू र

432

मिोरमा ज्ञािदे व जोिी

उजिी ता.औसा

433 गोनवं द पां डूरं ग माळी

चाकूर ता.चाकूर

434

कलावती रघु िाथ पाटील

लातूर ता.लातू र

435 रघुिाथ ज्ञािे र्शवर वे दपाठक

मौिाबाई

लातूर ता.लातू र

436 भाऊराव कृष्णा धवि

उजिी ता.औसा

437 भगवाि बाबाराव सोिार

सत्यभामाबाई

नकल्लारी ता.औसा

438

नजजाबाई नभमराव मां ग

उजिी ता.औसा

439

गुणाबाई भाऊराव चव्हाण (केंद्र)

एकंबीतां डा ता.औसा

440

लक्ष्मीबाई नकििराव राजे

रे णापूर ता.रे णापूर

441

चतु राबाई सं ताप्पा खुमसे(केंद्र)

रे णापूर ता.रे णापूर

442

नचमिाबाई बाबुराव र्टाले (केंद्र)

रे णापूर ता.रे णापूर

443

दत्तू मुकूंदराव कातळे

रे णापूर ता.रे णापूर

444 नविायक भगवािराव पाटील
445

रे णापूर ता.रे णापूर
गोदावरीबाई िंकरराव कुलकणी

निलंगा ता.निलंगा

मथु राबाई भगवाि कलिेट्टे

446

नकल्लारी ता.औसा

447 गोंनवं द वाघमाजी ईगळे

सावळसूर उमरगा

448 मन्मथ निलकंठ बालकुंदे

नकल्लारी ता.औसा

449

मैिाबाई नवर्शविाथ यादव

जावळी ता.औसा

450

यमुिाबाई वामिराव भातलवंडे

लातूर ता.लातू र

451 नवठ्ठल रामचं द्र गरड

रूपाबाई नवठ्ठलराव गरड

नबरवली ता.औसा

452

सु िंदा नवर्शविाथ यादव

नबरवली ता.औसा

453 िजीर अब्बास सय्यद

नबरवली ता.औसा

454 भगवाि तात्याराव करडे

नबरवली ता.औसा

455

रूक्मीिबाई गणपती गरड

नबरवली ता.औसा

456 नभमराव रावण वाघमारे

लोचिाबाई नभमराव वाघमारे

निवली ता.औसा

457

गुणवं तबाई टी. कुसूले

नबरवली ता.औसा

458 निवृत्ती भाऊ नहप्परकर

भारतबाई निवृत्ती नहप्परकर

नबरवली ता.औसा

459 लक्ष्मण रं गा गरड

रूक्मीिबाई लक्ष्मण गरड

नबरवली ता.औसा

460

साळू बाई सोपाि खडके

निवली ता.औसा

461 िागिाथ गणपती केजकर

कलावतीबाई िागिाथ केजकर

बोरी ता.लातूर

462

जािकीदे वी रामप्रसाद पररहार

बोरी ता.लातूर

463 पां डू महादू जगताप

नबरवली ता.औसा

464

केवळबाई नकििराव सु वणफकार

वडवळ(िा.)ता.चाकूर

465

सरूबाई नसद्राम हुलकुदे

लेबर कॉलिी,लातूर

466 िरनसंग महादू नबरकले

वडवळ(िा.)ता.चाकूर

467 िरनसग प्रे मिाथ साळू के

निलंगा ता.निलंगा

468

कमलादे वी नकिि मलवाडे

लातूर ता.लातू र

469 गोनवं दलाल रामनकिि राठी

रामकुंवरबाई

निलंगा ता.निलंगा

470 टी.पी.जाधव
471 बाबूराव एस.नबराजदार

निलंगा ता.निलंगा
सरस्वतीबाई

472 के.के.रूपिार

लातूर ता.लातू र
पावफतीबाई सं तराम भालेराव

473

गंगापूर ता.उदगीर

मलकापूर ता.उदगीर

474 केरबा महादू भालेराव

मलकापूर ता.उदगीर

475 एस.आर.कायस्थ

मलकापूर ता.उदगीर

476

लक्ष्मण िारायणराव नबराजदार

बििेळकीरोड,उदगीर

477 रामचंद्र हणमंतराव कां बळे

उदगीर ता.उदगीर

478 सं भाजी नभमराव पाटील

गंगापूर ता.उदगीर

479 वैजिाथ मन्मथप्पा गारटे

उदगीर ता.उदगीर

480 नकिि अंबाजी कां बळे

मुनद्रकाबाई नकििराव कां बळे

हडोळती ता. अहमदपू र

कौिल्याबाई नकिि ढोबळे

481
482 िागिाथ अप्पाराव राऊत

हाडोळी ता.अहमदपू र
उमरगा ता.अहमदपू र

483

गंगाबाई कानििाथ ढोबळे

उमरगा (रे तू ) ता.अहमदपू र

484

लक्ष्मीबाई िेरनसंग ठाकूर

उमरगा ता.अहमदपू र

485

पावफतीबाई तुकाराम पन्हाळे

वळसंगी ता.अहमदपू र

486 निवली ंग मल्लीकाजुफ ि हें गणे

हाडोळी ता.अहमदपू र
सं तुबाई मारोती येरमे

487
488 िंकर निवप्पा राऊत

वळसंगी ता.अहमदपू र
वळसंगी ता.अहमदपू र

489

भागीरथीबाई दत्तात्र्य पाठक

लातूर ता.लातू र

490

सं गम्मा बसनलंगप्पा दयाडे

लातूर ता.लातू र

491

सरूबाई दत्तात्र्य झां बरे

मजगेिगर,लातू र

492

राजाबाई दत्तात्र्य सदरे

लातूर ता.लातू र

493

सत्यभामाबाई अिंतराव िेटे

लातूर ता.लातू र

494

कडूबाई बाबुराव बारबुरे

लातूर ता.लातू र

495

पावफतीबाई यादव कदीरे

रामवाडी ता.ओसा

496 चं द्रिेखर िं दनकिोर बाजपाई

औसा ता.औसा

497 धोडीराम पां डूरं ग कां बळे

लातूर ता.लातू र

498 मुरलीधर तु काराम निलंगेकर
499

नवमल

नवर्शविाथ िं करप्पा कासिाळे

उदगीर ता.उदगीर
लोहारा ता.उदगीर

500 कानििाथ गणपतराव हसिाबादे

पंढरपूर ता.दे वणी

501 बंकट बाबुराव यादव

नहरकिबाई

आनिव ता.औसा

502

मुक्ताबाई गंगाधर पाटील

तोंडार ता.उदगीर

503 पां डूरं ग िे कूराम सुयफवंिी

अन्िपू णाफ

उदगीर ता.उदगीर

504 सू रजकुवं र िारायणलाल लोहोटी

लातूर ता.लातू र

505 बळीराम बापूराव सोिटक्के

चाकूर ता.चाकूर

506 िागिाथ बाबुराव टे काळे

गां जूर ता.लातू र

507

र्ुलाबाई हणमंतराव नबराजदार

लातूर ता.लातू र

508 हणमंत संगप्पा नबरादार

राजाबाई हणमंतराव नबराजदार

िंभुउमरगा ता.उदगीर

509

सरस्वतीबाई मुकूंदराव आं बेकर

हाळी ता.उदगीर

510

गुणाबाई िेषेराव दापके

हाळी ता.उदगीर

511 उमािाथ सोमिाथ ते ली

तळे गाव ता.अहमदपू र

512

कानिबाई भागवत जाधव

रोकडा सावरगाव ता.अहमदपू र

513 सोमिाथ बसनलंग महाजि

पदमीिबाई सोमिाथ महाजि

नकिगाव ता.अहमदपू र

514

नसताबाई िंकरराव बिवसकर

वडवळ(िा.)ता.चाकूर

515

सोिाबाई निवृत्ती हं गरगे

वडवळ(िा.)ता.चाकूर

516 बाबुराव मिोहरराव पाटील

का.नहप्परगा ता.अहमदपू र

517 िािासाहे ब मोहिजी सोळूं के

मावलगाव ता.अहमदपू र

518

लक्ष्मीबाई श्रीपती पेठकर

नवळे गाव ता.अहमदपू र

519

लक्ष्मीबाई बाबु जंगापल्ले

उजिी ता.औसा

520

िां ताबाई सं भाजी िाळापूरे

काजळनहप्परगा ता.अहमदपू र

521

गंगाबाई गोंनवंदराव नपचकेवाड

निरूर ताजंबद ता.अहमदपू र

522 नभमराव नकििराव दे वसाळे
523

िणंद ता. औसा
केिरबाई िंकरनसग राजपूत

नकल्लारी ता.औसा

524 सीताराम सखाराम आळणे

मासु डी ता.औसा

525 चिप्पा निवप्पा उटगे

औसा ता.औसा

526 निवराज गुरूबसप्पा स्वामी

िणंद ता.निलंगा

527

केिबाई नलबां जी निं दे

आनिव ता.औसा

528

बाई िामदे व लोखंडे

आनिव ता.औसा

529

प्रयागबाई अण्णाराव महामूरे

मोगरगा ता.औसा

530

नसंधूबाई कानििाथ कुलकणी

मोगरगा ता.औसा

531

पावफतीबाई धुळप्पा रे ड्डी

नकल्लारी ता.औसा

532 िागिाथ संभाजी गोरे

आनिव ता.औसा

533

राजाबाई लक्ष्मण येरवडे

येळी ता.ओसा

534

गजराबाई गणपतराव मोरे

से लू ता.ओसा

535 चिप्पा तम्मणअप्पा सुरळीकर

रत्िाबाई

लातूर ता.लातू र

536 मारूती ऊर्फ हणमंत बाबाराव कुमठे

राजाबाई

नसरसल ता.औसा

537 बब्रुवाि तात्याराव करडे

आनिव ता.औसा

538

प्रयागबाई िंकर नबराजदार

मंगरूळ ता.औसा

539

र्ुलाबाई नवठ्ठल मोरे

मंगरूळ ता.औसा

540 सु यफभाि हररभाऊ निंदे
541

औसा ता.औसा
केिरबाई नदगां बर मोरे

542 मारूती िारायण खै रमोडे

चलबुगाफ ता.औसा
चलबुगाफ ता.औसा

543

सोिाबाई नभमराव बोधिे

हसलगि ता.औसा

544

कालीद
ं ाबाई बाळाचायफ सं दीकर

हसलगि ता.औसा

545

चंद्रकलाबाई बळीराम पवार

औसा ता.औसा

546

कमलाबाई िंकरराव पाटील

निलंगा ता.निलंगा

547 गणपत तु काराम नबराजदार

हाडगा उमरगा ता.निलंगा

548

रूक्मीिबाई तुकाराम खोमणे

निलंगा ता.निलंगा

549

सु मिबाई िागिाथ बुधे

दापका ता.निलंगा

550

सु निलाबाई राघवेंद्र सावरीकर

अंबुलंगा(बु.)ता.निलंगा

551

पदमीिबाई सु रेंद्र कस्तुरे

552 िागिाथराव एकिाथराव नहबारे
553

अबुलंगा(बु.)ता.निलंगा
हालगरा ता.निलंगा

सुं दराबाई चंदरराव परीट

साकोळ ता.निलंगा

554 वासुदेव बाप्पाचायफ नपं पळे

निलंगा ता.निलंगा

555 राम लक्ष्मण भंडे

निलंगा ता.निलंगा

556 जगन्िाथ निवलाल दरक

मदिसुरी ता.निलंगा

557 भाऊराव गोपाळराव मािे

मदिसुरी ता.निलंगा

558 बापू राव हणमंतराव वडगावे

मदिसुरी ता.निलंगा

559

मथु राबाई दामोधर पाटील

गुडसू र ता.उदगीर

560

मथु राबाई नवठ्ठलराव भोसले

मासु डी ता.औसा

561

कोंडाबाई सं भाजी कदम

िणंद ता.औसा

562 नवर्शविाथ तु काराम बंडे

िणंद ता.निलंगा

563 रामचंद्र धोंडीबा निंदे

गुडसू र ता.उदगीर

564 नसताराम महादू िां गरे

िां ताबाई

िणंद ता. औसा

565 नवर्शविाथ निवरायप्पा स्वामी

हररजवळगा ता.निलंगा

566 रामहरी यादव मुगळे

हररजवळगा ता.निलंगा

567 नवठ्ठल हररबा इं गळे (मयत)

सु मिबाई

सरवडी ता.निलंगा

568 रामचंद्र महादे व पडवळ

सुं दरबाई

कासार निरसी ता.निलंगा

569 िंकर निवृत्ती रक्षाळे

कासारनिरसी ता.निलंगा

570

लक्ष्मीबाई िागाप्पा र्ुलारी

आनिव ता.औसा

571

गुणाबाई सदानिव सु यफवंिी

निलंगा ता.निलंगा

572 प्रल्हाद लक्ष्मण सां गवे

कमल

निलंगा ता.निलंगा

573

पदमीिबाई श्रीपतराव सां ळूके

निलंगा ता.निलंगा

574

कमलबाई जडावनसह उच्छाव

निलंगा ता.निलंगा

575 नलंबाजी िामराव हाडोळे

चंपाबाई

हररजवळगा ता.निलंगा

576

िागीिबाई दत्तात्र्य दे िपां डे

सरवडी ता.निलंगा

577

कमलादे वी लक्ष्मीिारायण व्यास

औराद(िहा.)ता.निलंगा

578

गंगाबाई मानणकराव बावगे

निरूरआिंतपाळ

579

लक्ष्मीबाई हणमंतराव िां गरे

िणंद ता.औसा

580

आयोध्याबाई श्रीनिवास सोिी

औराद(िहा.)ता.निलंगा

581

सरूबाई कानििाथ स्वामी

नसंधखेड ता.निलंगा

582

प्रभावती नवरभद्रप्पा आयफ

औराद(िहा.)ता.निलंगा

583

नसिाबाई सदानिव सावरे

औराद(िहा.)ता.निलंगा

584

पदमावती नजंदास नकंवडे

कासारनिरसी ता.निलंगा

585

बाई िामदे व मािे

कासार निरसी ता.निलंगा

586

रूक्मीिबाई रामराव मािे

587 नवर्शविाथ सखाराम पाटील

मदिु सरी ता.निलंगा
मदिसुरी ता.निलंगा

588 नवरभद्रप्पा नसध्दप्पा निलवं त(मयत)

कां ताबाई

कासार निरसी ता.निलंगा

589 गोंनवं द नलंबाजी लोहार(मयत)

कां ताबाई

मदिसुरी ता.निलंगा

590 दत्तात्र्य धोंडीबा सावंत
591

कासार निरसी ता.निलंगा
भागीरथीबाई बाबूराव िेटकार

592 मानणकराव मारोतीराव सावं त

नकल्लारी ता.औसा
निलंगा ता.निलंगा

593

रूक्मीिबाई िामदे वराव वैजवाडे

वायगाव ता.उदगीर

594

िागरबाई कृष्णाजी निे दे

गुजंरगा ता.निलंगा

595

प्रयागबाई सं भाजी िेटकार

औराद(िहा.)ता.निलंगा

596 पां डूरं ग कृष्णाजी इं गळे

रूक्मीिबाई

सरवडी ता.निलंगा

597 गोपाळ रामजी तां बोळे
598

औराद(िहा.)ता.निलंगा
यिोदाबाई श्रीरं ग सु रवसे

599 पाडूरं ग गोनवंदराव वाळके

मदिसुरी ता.निलंगा
मदिसुरी ता.निलंगा

600

आऊबाई पां डूरं ग गाडीवाि

उजिी ता.औसा

601

भागाबाई कानििाथ सारणे

मदिसुरी ता.निलंगा

602

सजाबाई निवृत्ती पलमटे

कां बळगा ता.नि.आिंतपाळ

603 गोनवं द निवराम वारीक

भागूबाई गोंनवंद वारीक

मदिसुरी ता.निलंगा

604

गंगाबाई रघु िाथ नवहीरे

मदिसुरी ता.निलंगा

605

मथु राबाई गोनवंद भू से

मदिसुरी ता.निलंगा

606

यमुिाबाई रामभाऊ तां दळे

बोरी ता.लातूर

607 रामभाऊ रूकोबा आळं दकर

इं नदराबाई

महालक्ष्मी कॉलिी,लातू र

608

यमुिाबाई रामभाऊ गंगणे

लातूर ता.लातू र

609

िां ताबाई रामकृष्ण व्यास

स्वा.सै.िगर,लातू र

610 निवमूती गुरूसंगय्या स्वामी
611

खंडोबा गल्ली,लातू र
कौिल्याबाई नवष्णूपंत वडे

612 दादाराव रामराव म्हेत्रे
613

रामकृष्णिगर,लातू र
माळी गल्ली,लातू र

रूक्मीिबाई िंकर ठोणे

स्वा.सै.िगर,लातू र
कव्हा ता.लातू र

614 नवरभद्रप्पा िागप्पा ऊर्फ दािप्प रूकारे
615

कल्लामाबाई िंकरप्पा येिाळे

खडकहिुमाि,लातूर

616

नसनमंताबाई नवठ्ठलराव माळी

मुरूड ता.लातू र

617 पं ढरी सखाराम माळी
618

मुरूड ता.लातू र
लक्ष्मीबाई अिंतराव जोिी

मुरूड ता.लातू र

619 रं गा नभमा वारीक

मुरूड ता.लातू र

620 गोनवं द रामभाऊ ढोर

मासु डी ता.औसा

621

मिोरमा गुंडेराव परळकर

सावेवाडी ता.लातूर

622 गुंडेराव ग्यािोबा सां ळूके

निलंगा ता.निलंगा

623 ग्यािोबा िामदे व माळी

निलंगा ता.निलंगा

624

सु कुमारबाई अिंतराव होळीकर

लातूर ता.लातू र

625

महादे वी िंकर स्वामी

मेिरोड,लातूर

626

भागीरथीबाई बळवंतराव गाडे कर

नमत्र िगर,लातू र

627 पं ढरीिाथ नवठोबा मलवाड

पदमीिबाई पंढरीिाथ मलवाड

मुनिराबाद ता.लातूर

628

कमलाबाई नकििराव काळे

लातूर ता.लातू र

629

सत्यभामा नवर्शविाथ नबराजदार

नकल्लारी ता.औसा ह.मु.मंटाळे
िगर,लातूर

630

भागीरथीबाई सोपािराव जाधव

सां गवी

631

सु मिबाई हणुमंतचायफ सं दीकर

लातूर ता.लातू र

632

राजाबाई ग्यािदे व मािे

रामगल्ली,लातू र

633

मथु राबाई दत्तात्र्य सु वणफकार

उदगीर ता.उदगीर

634

केराबाई गणपती जाधव

गुडसू र ता.उदगीर

635 नकििराव तु ळिीराम मोरे
636 निवृत्ती गुणवंतराव खटके

भाकसखेडा ता.उदगीर
पानलंकाबाई

637 वैजिाथ महानलंगप्पा गारटे

दे वजफि ता.उदगीर
गुरिाळ ता.उदगीर

638

िागम्माबाई नभमसेि भालके

पंढरपूर ता.दे वणी

639 चिबसप्पा नवर्शविाथ ते ली

निलम्माबाई

तोंडनचर ता.उदगीर

640 मारोती नभमराव वारवाडे

तोंडनचर ता.उदगीर

641 नभमराव जळबा सुयफवंिी

अंजिाबाई

िळगीर ता.उदगीर

642

रूक्मीिबाई गंगाराम इतबारे

गुडसू र ता.उदगीर

643 िारायणगीर नहरागीर तोंडनचरकर

तोंडनचर ता.उदगीर

644 ग्यािेाबा नवठोबा केंद्रे

िावंदी ता.उदगीर

645

लक्ष्मीबाई गुंडू सालेवार

िावंदी ता.उदगीर

646

चंद्रम्माबाई माधवराव र्लझाळके

सं तोषी िगर,उदगीर

647

सु निलाबाई नवर्शविाथ नसध्दमवार

उदगीर ता.उदगीर

648

सं गम्माबाई मानणकराव कारामुंगे

हिुमािरोड,उदगीर

649

गुंडम्माबाई घाळप्पा काळा

उदगीर ता.उदगीर

650

चंद्रम्मा सं ग्राम रावणकोळे

उदगीर ता.उदगीर

651 केिव गुंडाजी रूपिर

भाकसखेडा ता.उदगीर

652 कानििाथ गणपती हसिाबादे

भाकसखेडा ता.उदगीर

653

नसिाबाई त्र्यंबकराव जाधव

भाकसखेडा ता.उदगीर

654 नभमराव हावगीराव पाटील

सरूबाई नभमराव पाटील

गंगापूर ता.उदगीर

655

तेजलाबाई मानणकराव नबरादार

गंगापूर ता.उदगीर

656

द्रौपदाबाई मिोहरराव कां बळे

उदगीर ता.उदगीर

657

गंगाबाई कानििाथ ढोंबळे

उमरगा (रे तू ) ता.अहमदपू र

658 नसद्राम आप्पाराव पाटील

बाई नसद्राम पाटील

कवळखेड ता.उदगीर

659 नदगां बर केरबा मुळे

उदगीर ता.उदगीर

660

नवमल माधवाचायफ निलंगेकर

कवळखेड ता.उदगीर

661

िकुंतला दासराव मुस्कावाड

गुडसू र ता.उदगीर

662 िरणप्पा रामिे ट्टी अं बेसंगे
663

गुडसू र ता.उदगीर
अन्िपू णाफ कानििाथ अंबेसंगे

664 दासराव रामराव बोकील

उदगीर ता.उदगीर
उदगीर ता.उदगीर

665

र्ुलाबाई िामराव नकल्लारीकर

लातूर ता.लातू र

666

प्रयागबाई भाऊराव जाधव

खडकहिुमाि,लातूर

667

तुळसाबाई केिवराव नबरादार

अंबुलंगा(बु.)ता.निलंगा ह.मु.लातूर

668

भागीरथीबाई िंकरप्पा मजगे

निविगर,उदगीर

669

कमलबाई रामराव पां डे

लातूर ता.लातू र

670

नगरजाबाई नलंबाजी सु यफवंिी

औसा ता.औसा

671

भागरथीबाई िंकर अळणे

औसा ता.औसा

672

मालिबाई मारोती गायकवाड

मासु डी ता.औसा

673 नविाय माधवराव जावळीकर

मातोळा ता.औसा

674

गुरूबाई राम हलकट्टे

आनिव ता.औसा

675

र्ुलाबाई नवठ्ठल मािे

आनिव ता.औसा

676 बब्रुवाि बळीराम जगताप
677

बोरर्ळ ता.औसा
मैिाबाई राघवेंद्र जोिी

678 लक्ष्मण तु काराम गरड

लातूर ता.लातू र
आनिव ता.औसा

679

सु भद्राबाई मारोती जगताप

आनिव ता.औसा

680

कािीबाई केरबा नपंपरे

आनिव ता.औसा

681

पावफतीबाई सोपािराव जगताप

आनिव ता.औसा

682

मलकाबाई धमाफ परीट

आनिव ता.औसा

683

केिरबाई नलंबराज गरड

आनिव ता.औसा

684

इं दूबाई वामिराव जोिी

औसा ता.औसा

685

नललाबाई वामिराव कुलकणी

औसा ता.औसा

686

नत्रवेणाबाई तुकाराम लोंखडे

आनिव ता.औसा

687

भागीरथीबाई गुरूलींगप्पा हुच्चे

आनिव ता.औसा

688

पुतळाबाई पां डूरं ग वाडीकर

आनिव ता.औसा

689

सु लगाबाई सनद्रमप्पा ठे से

औसा ता.औसा

690

चंद्रकलाबाई महादप्पा निगुडगे

691 मुगेप्पा कानििाथप्प खु मसे

औसा ता.औसा
रे णापूर ता.रे णापूर

692 अब्दुल रहीम अत्तार

कोंदिबी

मुरूड ता.लातू र

693

तािाबाई धोंडीबा निं दे

होळी ता.औसा

694

िवलाबाई िुरंदअप्पा सलगरे

लातूर ता.लातू र

695

कमलबाई गंगाधरराव भोसले

लातूर ता.लातू र

696

रत्िम्मा गुरूलींग जंगम

लातूर ता.लातू र

697

पावफतीबाई िंकर जडे

लातूर ता.लातू र

698

पावफतीबाई भागूराम वाडकर

लातूर ता.लातू र

699

कमलबाई आिंदराव कुलकणी

लातूर ता.लातू र

700

कलावती ज्ञािदे व गोरे

तापसनचं चोली,लातू र

701 िरहर गोनवंदराव भूमकर

आनिव ता.औसा

702

राधाबाई सोपाि सगट

उजिी ता.औसा

703 राम गणपती गरड

रूक्मीिबाई राम गरड

नबरवली ता.औसा

704

महािंदा राम जाधव

औसा ता.औसा

705

सुं दराबाई मानणकराव भोसले

मातोळा ता.औसा

706

सत्यभामा अंकुि कां बळे

बेलकुंड ता.औसा

707 दौलतराव नवठोबा सगट
708

बेलंकुड ता.औसा
द्रोपदाबाई श्रावण निं दे

अंबुलंगा(बु.)ता.निलंगा

709 कानििाथ बसली ंगप्पा वाडकर

अजंिी ता.नि.आिंतपाळ

710 राम पां डूरं ग सगट

वडवळ(िा.)ता.चाकूर

711 चिबसप्पा राचप्पा ईर्शवरिे ट्टे

सोिाबाई चिबसप्पा ईर्शवरिे ट्टे

िंभुउमरगा ता.नि.आिंतपाळ

712

केिरबाई नलंबाजी निं दे

अंबुलंगा (बु .)ता.निलंगा

713 िागोराव संतराम सुयफवंिी

मुरूड ता.लातू र

714 भास्कर अं बाजी वै दय

लातूर ता.लातू र

715 िागोराव धोंडीबा वाघमोडे

गुंडाबाई

गुडसू र ता.उदगीर

716

कमल िारायण चाकूरकर

लातूर ता.लातू र

717

नसिाबाई कानििाथ खडके

लातूर ता.लातू र

718

कमलबाई िरणप्पा चिाळे

दे वणी ता.दे वणी

719

कृष्णाबाई रामचंद्र निं दे

जाजिूर

720

नजजाबाई वामिराव सगर

लातूर ता.लातू र

721 नवरभद्र िरबा भूरे

महािंदा नवरभद्र भू रे

वडवळ(िा.)ता.चाकूर

722

सीताबाई रामचंद्र जेवळीकर

वडवळ(िा.)ता.चाकूर

723

सु भद्राबाई बापूराव अवाळे

साकोळ ता.नि.आिंतपाळ

724

वत्सलाबाई रामा सगर

नकल्लारी ता.औसा

725 उत्तमराव श्रीधरराव कुलकणी

नकल्लारी ता.औसा

726

सु निलाबाई नवठ्ठलराव सु यफवंिी

लातूर ता.लातू र

727

कृष्णाबाई गोबकराव मोतीपवळे

लातूर ता.लातू र

728

मंदानकिी सोपाि जाधव

सां गवी ता.रे णापूर

729

सु भद्राबाई मालू निं दे

लातूर ता.लातू र

730

धोंडाबाई नवर्शविाथ कदम

िां दुगाफ ता.औसा

731 िारायण गुंडप्पा निंदे

सोमिाथपू र ता.उदगीर

732 बळवंत गुंडेराव कुलकणी

लातूर ता.लातू र

733 नदगंबरराव िारायणराव िाईक

निलंगा ता.निलंगा

734 बळवंतराव गोनवंदराव नदवाि

निलंगा ता.निलंगा

735

गंगाबाई त्र्यंबकराव डूमिे

लातूर ता.लातू र

736 मािनसंग खं डू सगट

नलंबाबाई

उजिी ता.औसा

737

कमल दे नवदास निलवंत

लातूर ता.लातू र

738 सोपाि केरबा सगर
739

लातूर ता.लातू र

नलंबदअप्पा नभमण्णाप्पा ऊर्फ कंठप्पा
पाटणकर

उजिी ता.औसा

740

सोिाबाई लक्ष्मणराव नबदरकर

लातूर ता.लातू र

741

केिरबाई श्रीमंत मुसडे

लातूर ता.लातू र

742

सु भद्राबाई लक्ष्मणराव कराड

लातूर ता.लातू र

743

पुतळाबाई िरणप्पा िास्त्री

रामेर्शवर ता.लातूर

744

सु मिबाई िंकरदे व कासले

लातूर ता.लातू र

745

भागीरथीबाई गोपाल कुलकणी

वडवळ(िा.)ता.चाकूर

746

गोपाबाई िंकर कराड

लातूर ता.लातू र

747

प्रनमला मिोहर दे िपां डे

रामेर्शवर ता.लातूर

748

अंबुबाई महादू कुलकणी

लातूर ता.लातू र

749

चंद्रकलाबाई भू जंगराव दे िपां डे

पािनचंचोली ता.निलंगा

750

चंद्रकलाबाई मुकूंदराव मिकुलवार

लातूर ता.लातू र

751

मिुबाई सामली ंगप्पा भरडे

लातूर ता.लातू र

752

िालीिी जिाधफि कुलकणी

लातूर ता.लातू र
होळी ता.औसा

753 िाथराव तु ळिीराम मुस्कावाड
इं दूबाई हणमंतराव कल्याणे

754

वडवळ(िा.)ता.चाकूर

755 नदगां बर केिराव कुलकणी

वडवळ(िा.)ता.चाकूर

756 तुकाराम हुलप्पा गवं डी

वडवळ(िा.)ता.चाकूर

757 नकििराव माधवराव पोतदार

लातूर ता.लातू र

758

केिव गोनवंद लां डगे

कासरगाव ता.लातू र

759 िहरकर जीवलिधर िं खाहरी
760

लातूर ता.लातू र
रक्मीिबाई वासुदेव कुलकणी

नकल्लारी ता.औसा

761 बसवणप्पपा िागप्पा र्ताटे

पािनचंचोली ता.निलंगा

762 श्रीपती िारायणराव बाजूळगे

होळी ता.औसा

763 व्यंकटराव बाबाराव पोतदार

नकल्लारी ता.औसा

764

रूक्मीिबाई वैजिाथ धावारे

नचचोली(बु.ता.लातू र

765 नवठ्ठलराव रामदे व ऊर्फ रामचं द्र जोिी

कु.िोभा नवठ्ठलराव जोिी

निरूर ताजंबद ता.अहमदपू र

766

भागीरथी नकिि बाळापूरे

नकल्लारी ता.औसा

767

र्ुलाबाई नवठ्ठल भोसले

नकल्लारी ता.औसा

768

मैिाबाई नवर्शविाथ जोगी

नकल्लारी ता.औसा

769

मुक्ताबाई निलकंठ हें ळबे

नकल्लारी ता.औसा

770 िागिाथ धोंडीबा जोगी
771

नकल्लारी ता.औसा
िेषाबाई िामराव हें ळबे

नकल्लारी ता.औसा

772 निलकंठ नवरसंगअप्पा मीरगाळे

नकल्लारी ता.औसा

773 माधव साधू मोरे

अंबुलगा (बु .) ता.निलंगा

774

पावफतीबाई बळीराम भोसले

नकल्लारी ता.औसा

775

सुं दराबाई नहराचं द भोसले

नकल्लारी ता.औसा

776 िंदलाल बंकटलाल जोिी

मातोळा ता.औसा

777

गुणाबाई निवप्पा बेलकुंदे

नकल्लारी ता. औसा

778

धोंडाबाई तािाजी वाघमारे

चाकूर ता.चाकूर

779 मखिद्र बापूराव रोकडे

रोकडा सावरगाव ता.अहमदपू र

780 अंबादास राम भारती

रोकडा (सा.)ता.अहमदपू र

781

सरूबाई जगन्िाथ कां बळे

अहमदपू र ता.अहमदपू र

782 नभमनसग नदवािनसंग बयास

सावरगाव ता.अहमदपू र

783 िागू अंकुि घोडके

माटे र्ळ ता.लातू र

784 िामदे व पां डूरं ग गुंडरे

अंधोरी ता.अहमदपू र

785 मन्मथप्पा भद्रप्पा नचल्ले

करडखे ल ता.उदगीर

786

रत्िाबाई नसध्दलीग
ं प्पा कप्पीकेरे

उदगीर ता.उदगीर

787

अिुसय्या अमृत नटटे वाडे

उदगीर ता.उदगीर

788

मथु राबाई पुंडलीकराव वाकुडे

तोंडार ता.उदगीर

789

िेवंताबाई ग्यािोबा जाधव

तोंडार ता.उदगीर

790

अजंिाबाई सु यफवंिी

तोंडनचर ता.उदगीर

791

नहरकिबाई िंकरिाथ जोगी

तळे गाव (भो.)ता.उदगीर

792

िां ताबाई त्र्यंबक नजविे

उदगीर ता.उदगीर

793

सु निलाबाई वामिराव तां दळे

उदगीर ता.उदगीर

794

सरूबाई गोनवंद निं दे

उदगीर ता.उदगीर

795

लक्ष्मीबाई बापूराव राजूरे

औसा ता.औसा

796

िाहूबाई लक्ष्मण दे वणे

औसा ता.औसा

797

सारजाबाई बापूराव सावंत

बोरोळ ता.दे वणी

798

लक्ष्मीबाई रामदे व जोिी

बोरोळ ता.दे वणी

799 माधव रावजी ऊर्फ कृष्णा

बोरोळ ता.दे वणी

800

मैिाबाई िारायणराव बेंद्रे

उदगीर ता.उदगीर

801

गंगाबाई नकििराव नबरादार

सावरगाव ता.दे वणी

802

राधाबाई बाबाराव पाटील

कासिाळ ता.उदगीर

803

रत्िाबाई िंकर टोंपे

उदगीर ता.उदगीर

804 तुकाराम रामचं द्र टोंपे

उदगीर ता.उदगीर

805

हररबाई रामचंद्र बोरूळे

सावरगाव दे िपां डे ता.उदगीर

806

लक्ष्मीबाई नवर्शविाथ आिकल्ले

उदगीर ता.उदगीर

807 धोंडीराम राजाराम कोटलवार

गुडसू र ता.उदगीर

808 दे नवदास नकििराव जोिी

गुडसू र ता.उदगीर

809

भागीरथीबाई बाबाराव मुडपे

गुडसू र ता.उदगीर

810

सु मिबाई पां डूरं ग इं द्राळे

उदगीर ता.उदगीर

811

कमलबाई गोनवंदराव पाटील

उदगीर ता.उदगीर

812

राजाबाई व्यंकट जाधव

रे णापूर ता.रे णापूर

813 गणपतराव मारोतीराव मुस्कावाड

अिुसयाबाई

गुडसू र ता.उदगीर

814

नगरजाबाई िागोराव िेटकार

हं डरगुळी ता. उदगीर

815

भागीरथी नवर्शविाथ कपाळे

उदगीर ता.उदगीर

816

कमलाबाई गोनवंद पां चाळ

घोणसी ता.जळकोट

817

रत्िाबाई दत्तूगीर तोंडनचरकर

उदगीर ता.उदगीर

818

सु भद्राबाई तुकाराम थोटे

गुडसू र ता.उदगीर

819 प्रभू िरनसगराव डोईजोडे

उदगीर ता.उदगीर

820

रूक्मीिबाई दिरथ िेळके

तळे गाव ता.अहमदपू र

821

नवमलबाई महालींगप्पा सां गवीकर

अहमदपू र ता.अहमदपू र

822 बाबुराव नसद्रामअप्पा नचचंिसू रे

अहमदपू र ता.अहमदपू र

823 व्यंकट नलंबाजी जाधव

कासारनिरसी ता.निलंगा

824

मथु राबाई गंगाराम लोंखडे

वडवळ(िा.)ता.चाकूर
वडवळ(िा.)ता.चाकूर

825 अंबाजी रामजी जाधव ऊर्फ तात्याजी
826 रामरति मोतीलाल काबरा

सु मि रामरति काबरा

लातूर ता.लातू र

827

भागीरथीबाई करबसप्पा कजरगे

लातूर ता.लातू र

828

प्रयागबाई बाबूराव निं दे

लातूर ता.लातू र

829 नवरें द्र मल्हारी निंदे

गुंजरगा ता.निलंगा

830 नभमराव पे मा गोबाडे

नभमाबाई

गुंजरगा ता.निलंगा

831

अिुसयाबाई दत्तू मुळे

गुंजरगा ता.निलंगा

832

िागाबाई हणमंतराव होळकर

नचचोली(स.)ता.निलंगा

833

रूक्मीिबाई नभमराव दे िमुख

नचंचोली ता.निलंगा

834 नवरें द्र बालनकिि दु गे

जािकीबाई

ह.मु. परळीवैजिाथ

835

सोिाबाई पंढरीिाथ निं दे

निलंगा ता.निलंगा

836

गजराबाई जी.सोळूं के

निलंगा ता.निलंगा

837 चन्िानवरजी संगिबसप्पा डोिगावकर

नपपळे वाडी ता.निलंगा

838 बापू राव नलंबाजी मािे

उदगीर ता.उदगीर

839 निवृत्ती बाजीराव मािे

मदिसुरी ता.निलंगा

840 बळीराम नभवाजी पाटील

मदिसुरी ता.निलंगा

841

नचमि नकििराव धोंडदे व

842 मदिलाल नकिि अट्टल
843

निलंगा ता.निलंगा
िणंद ता.निलंगा

जिाबाई नतमिाप्पा आयफ

844 हािू मंत संभाजी कलवािी

निलंगा ता.निलंगा
निलंगा ता.निलंगा

845

गोदावरीबाई गोनवंदराव िाईक

निलंगा ता.निलंगा

846

िां ताबाई दे नवचं द इं डे

िणंद ता.औसा

847 िामदे व लक्ष्मणराव चोपणे
848

िणंद ता.निलंगा
इं गळे कावेरीबाई नसद्राम

849 पं डीत गणे ि मुळजकर

सरवडी ता.निलंगा
सरवडी ता.निलंगा

850 पुं डलीक िरनसग आयफ

नहराबाई

निलंगा ता.निलंगा

851

िागराबाई महादा एं कुडे

सरवडी ता.निलंगा

852

र्ुलाबाई बाबुराव गायकवाड

सरवडी ता.निलंगा

853

चंद्रभागाबाई लक्ष्मण धुमाळ

निलंगा ता.निलंगा

854

सोिाबाई बाबाराव टोंपे

खरोसा ता.औसा

855

िां ताबाई नजवराज दे िमािे

कासारनिरसी ता.निलंगा

856

चंद्रभागाबाई नवर्शविाथ निटू रे

कासार निरसी ता.निलंगा

857

पावफती िागप्पा कलिेट्टे

मुबारकपूर ता.निलंगा

858

नजजाबाई धोंडीबा बंडगर

िेडोळ ता.निलंगा

859 निवा नभमराव बालकुंदे

निलंगा ता.निलंगा

860

निटू रे सोजरबाई बाबू

नकल्लारी ता.औसा

861

कलावतीबाई त्र्यंबकराव पाटील

िळगेाव ता.अहमदपू र

862 रामचंद्र िामराव कोटे

िकुंतलाबाई रतिचंद कोटे

नकल्लारी ता.औसा

863

लक्ष्मीबाई व्यंकटराव कोकाटे

नकल्लारी ता.औसा

864

यमुिाबाई रघु िाथ पोतदार

नकल्लारी ता.औसा

865

वत्सलाबाई राम भोसले

नकल्लारी ता.औसा

866

अिुसया राम भोसले

नकल्लारी ता.औसा

867

ललीता बसवंतराव पाटील

अलमला ता. औसा

868 िामदे व दत्तू खोसे

माटे र्ळ ता.लातू र

869 हररर्शचंद्र एकिाथ नबरले

करकट्टा ता. औसा

870 सोपािबुवा कृष्णबुवा गोसावी

नलंबूबाई

मुरूड ता.लातू र

871

सोजरबाई नभमप्पा भोसले

मुरूड ता.लातू र

872

िां ताबाई िामदे वराव िाडे

नकल्लारी ता.औसा

873 गोनवं द रामभाऊ कोकणे

मुरूड ता.लातू र

874 निवाजीराव तु काराम िाडे

मुरूड ता.लातू र

875 उध्दवराव गणपतराव सुयफवंिी

मुरूड ता.लातू र

876 भगवािराव गणपतराव पाटील

मुरूड ता.लातू र

877 दत्तू व्यंका हवालदार

केळगाव ता. निलंगा

878

कस्तुरबाई पंढरीिाथ िाडे

मुरूड ता.लातू र

879

राणीबाई िंकरदास सू रजमल

मुरूड ता.लातू र

880

मथु राबाई भगवािराव कलिेट्टी

अहमदपू र ता.अहमदपू र

881

सीताबाई केिव नबरादार

नकल्लारी ता.औसा

882

चंद्रकला गोनवंद आरदवाड

काजळनहप्परगा ता.अ.पूर

883

लोचिाबाई त्र्यंबक जाधव

काजळनहप्परगा ता.अ.पूर

884 नवर्शविाथ पां डूरं ग आरदवाड

भाकसखेडा ता.उदगीर

885

अंबुबाई तुकाराम महाजि

उदगीर ता.उदगीर

886 पं ढरीिाथ ग्यािे ाबा उगीले

इं नदराबाई

काजळनहप्परगा ता.अ.पूर

887

नजजाबाई व्यंकटराव हालसे

काजळनहप्परगा ता.अ.पूर

888

कुिाबाई मानणकाराव पाटील

िंभुउमरगा ता.उदगीर

889

१.नजजाबाई २.जिाबाई ग्यािेाबा साखरे

सोिखेड ता.अहमदपू र

890

१.गोदावरीबाई २.कािीबाई िंकरप्पा
चाकोते

िणंद ता.निलंगा ह.मु .अन्सारवाडा

891

कमलाबाई अंबादास हं बीरे

अन्सावाडा ता.निलंगा

892 भगवाि बळी िाडे

प्रयागबाई

मुरूड ता.लातू र

893 नलंबाजी नवठोबा गायकवाड

हाळणी ता.अहमदपू र

894

कमलाबाई गंगाराम रोडगे

दे वजफि ता.उदगीर

895

नत्रवेणी गणपतराव होळीकर

लातूर ता.लातू र

896 मल्लीकाजुफ ि गुरबसप्पा चाकोते
897

बोरसुरी ता.निलंगा
मद्रावती अजुफि क्षीरसागर

लातूर ता.लातू र

898 रामराव रं गराव पाटील

साविगीरा ता.निलंगा

899

राजामती बाबू लोहार

मुरूड ता.लातू र

900

लक्ष्मीबाई भाऊराव मािे

मदिसुरी ता.निलंगा

901 नभमा गणपती बिसोडे

िागाबाई

हाळणी ता.अहमदपू र

902

सरस्वती पां डूरं ग जाधव

लातूर ता.लातू र

903 कालीदास अमृतराव दे िपां डे

िां ताबाई

उमरगा(रे तू ) ता.अहमदपू र

904 घीसूलाल गोपीलाल िमाफ

कावेरीबाई

लातूर ता.लातू र

905 भागूराम बापूराव चामले

लातूर ता.लातू र

906 माधवराव नचतां बरराव कुलकणी

बोरोळ ता.उदगीर

907 पी.के.नहबारे

लातूर ता.लातू र

908

मुक्ताबाई आण्णाराव बोधे

बडूर ता.निलंगा

909 दत्ताजी राघोबा दे वणे

बोरोळ ता.उदगीर

910 दौलतराव तु काराम घाटे

रोकडा सावरगाव ता.अहमदपू र

911

लक्ष्मीबाई मामंडेवार

912 नदगां बर िं करराव पाटील
913 िारायण नवर्शविाथ बेल्लाळे

रोकडा सावरगाव ता.अहमदपू र
निवाकाई

914 िेषेराव नलबां जी जाधव
915 दत्तात्र्य नवठोबा िागपू णे

रोकडा सावरगाव ता.अहमदपू र

रोकडा सावरगाव ता.अहमदपू र
सां गवी ता.रे णापूर

केराबाई

हं डरगुळी ता. उदगीर

916 गणपती संभाजी हाडोळे

हररजवळगा ता.निलंगा

917 प्रल्हाद रामचं द्र ये ळिू रे

हररजवळगा ता.निलंगा

918 नलंबाजी रामजी हाके

िेवंताबाई

919 कोंडीबा िरहरी हाडोळे
920 डॉ.चं द्रकां त दत्तोपं त दे ऊळगावकर

होळी ता.औसा
हररजवळगा ता.निलंगा

मालती चंद्रकां त दे ऊळगावकर

लातूर ता.लातू र

921 माधव पाडूरं ग रे ड्डी

लातूर ता.लातू र

922 गंगाराम माधवराव उगीले

िळगीर ता.उदगीर

923 िां तीरअप्पा िं करअप्पा मािाळकर

आनिव ता.औसा

924 मुकूंद नवठ्ठलराव चव्हाण

आनिव ता.औसा

925 भं गारअप्पा निवय्या स्वामी

आनिव ता.औसा

926 धमफवीर पां डूरं ग घोडके

आनिव ता.औसा

927 नभमराव निवन्िा मुळखे डे

अिुसयाबाई

928 बाबुराव बळवं तराव गोरे
929

बोरोळ ता.दे वणी
आनिव ता.औसा

सु नमत्रादे वी िेषेराव वाघमारे

930 महादाप्पा इराप्पा मलवाडे

निलंगा ता.निलंगा
बोरी ता.लातूर

931

सीताबाई रामचंद्र मोरे

बोरोळ ता.दे वणी

932

चंद्रभागाबाई नभमराव नसरसाट

बोरी ता.लातूर

933 नवठ्ठल रामचं द्र ऊर्फ सटवाजी सोिकां बळे

अिुसयाबाई

खंडाळी ता.अहमदपू र

934 कृ.ि.पें डसे

प्रनतभा कृरूणाजी

मुरूड ता.लातू र

935

प्रभावती मानणकराव आयाचीत

वाठवणा(बु.) ता.उदगीर

936 जगन्िाथ बाबाराव कडतिे

लातूर ता.लातू र

937 िामदे व कािीराम नबराजदार

हररजवळगा ता.निलंगा

938 तुकाराम पं ढरीिाथ लोखं डे

आनिव ता.औसा

939 चिबसप्पा मूरगप्पा माळिे ट्टे

नकल्लारी ता.औसा

940 बाबू िारायण गरड

मासु डी ता.औसा

941 बळीराम कृष्णाजी नमरकले

बोरी ता.लातूर

942 दादाराव रावजी वै दय

उदगीर ता.उदगीर

943 नवठ्ठल ग्यािोबा मुसिे

भागीथफबाई

944 नविायक माधवराव जे वळीकर
945 गणपतनसं ग धोडूनसं ग राजपू त

लातूर ता.लातू र
नवठ्ठाबाई

946 गोपाळा िामा चां दूरे
947 श्रीपतराव गणपतराव बोडके

मुनिराबाद ता.लातूर

नकल्लारी ता.औसा
हररजवळगा ता.निलंगा

मथु राबाई

रोकडा सावरगाव ता.अहमदपू र

948 िंकरराव तात्याराव हं गरगे

हाळणी ता.अहमदपू र

949 नवर्शविाथ सदानिव सुतार

गंगापूर ता.उदगीर

950 मलाप्पा पुं डलीकराव जे केकुरे

नवठाबाई

951 निवृत्ती पं ढरी सवाळे
952 िागिाथ अंबादास हे बाडे

केळगाव ता. निलंगा
मुरूड ता.लातू र

मालिबाई

953 सं गप्पा श्रीिै ल्यअप्पा अतिू र

कासारनिरसी ता.निलंगा
टाकेिगर,लातूर

954

भागाबाई पां डूरं ग िादरगे

उदगीर ता.उदगीर

955 साधूराम िामगीर

लक्ष्मीबाई

बडूर ता.निलंगा

956 सं गप्पा परतप्पा नचं चिसु रे

िागाम्माबाई

कासार निरसी ता.निलंगा

957 बाबाराव अं बाजी मुळे

गोपाबाई

गां जूर ता.लातू र

958 श्रावण अं बाजी कां बळे

अजिी(बु.) ता.नि.आिंतपाळ

959 पं डीत नसताराम बोकील

औसा ता.औसा

960 रामचंद्र आप्पाराव वाघमारे

तळे गाव ता.अहमदपू र

961 भारतलाल बाजपाई

लातूर ता.लातू र

962 वसं त व्यंकटे ि जोिी

लातूर ता.लातू र

963 गुंडू मारोती माळी

मुरूड ता.लातू र

964 चं द्रिाथ ऊर्फ चं दू गणपती सगर

मुरूड ता.लातू र

965 रामभाऊ दाजीबा िाडे
966 दे वीनसं ग व्यकंटनसं ग चौव्हाण

सीताबाई

मुरूड ता.लातू र
लातूर ता.लातू र

967 तुळिीराम दिरथ कां बळे

उदगीर ता.उदगीर

968 महालीग निवलीग स्वामी

लक्ष्मीबाई

उजेड ता.निलंगा

969 िामदे व संभाजी सुयफवंिी

िागूबाई

निलंगा ता.निलंगा

970 गोनवं द नदगां बर पळसे

लातूर ता.लातू र

971 केिव लक्ष्मणराव होळीकर

पदमावतीबाई

लातूर ता.लातू र

972

मथु राबाई िंकर निं दे

केळगाव ता. निलंगा

973 बसवणप्पा नसंद्रामप्पा माळिे ट्टे

निळाबाई

कासार निरसी ता.निलंगा

974 अिं त नवठोबा बोयणे

सरस्वती

बोरी ता.लातूर

975 प्रल्हाद केिव कुलकणी

िकुंतला

लातूर ता.लातू र

976 बाबुराव िारायण ऊर्फ दे वराव बुरबुरे

कडूबाई

लातूर ता.लातू र

977

पावफतीबाई िारायण पवार

लातूर ता.लातू र

978 लक्ष्मण नवठ्ठलराव चाकूरकर

लक्ष्मीबाई

चाकूर ता.चाकूर

979 माधवराव यिवंतराव कुलकणी

लातूर ता.लातू र

980 िामराव एि. अपनसंगेकर

मीराबाई

लातूर ता.लातू र

981

गुराव्वाबाई कानििाथ कडूबंले

निलंगा ता.निलंगा

982

बाई दे नवदास सगर

मुरूड ता.लातू र

983

सु लूबाई नवर्शविाथ कोिमारे

कवळखेड ता.उदगीर

984 िागप्पा नतपन्िा

निडोळ ता.निलंगा

985

गंगाबाई नवर्शविाथ ऊर्फ महालींगप्पा मुळे कवळखेड ता.उदगीर

986 कृष्णराव िरनसं गराव दे िपां डे

राधाबाई

मुरूड ता.लातू र

987 मंगलदे व राजबाजी पवळे

प्रभावती

लातूर ता.लातू र

988 िकंरदे व नवरप्पा अष्टूरे
989

लातूर ता.लातू र
निलाबाई इराप्पा मुखडे

उजिी ता.औसा

990 कानििाथ दगडूराम अग्रवाल

मदिसुरी ता.निलंगा

991 रतिलाल आयोध्याप्रसाद राजपू त(अवस्थी)

उदगीर ता.उदगीर

992 धैयफिीलराव बाबाराव दे िमुख

निलंगा ता.निलंगा

993 ग्यािबा जयराम काळे

केळगाव ता. निलंगा

994 िामराव दत्तात्र्य निवणगीकर

लातूर ता.लातू र

995 मारोती गोनवंदराव निं दे

बाभळगाव ता.लातूर

996 पारबा धोंडीबा परगे

वळसंगी ता.अहमदपू र

997

कुंदिबी मोतीलाल सुं गधी

उदगीर ता.उदगीर

998

मथु राबाई व्यंकोबा माळवदकर

औराद(िहा.)ता.निलंगा

999 श्रीरं ग तात्या क्षीरसागर
1000

मुरूड ता.लातू र
िामसंदरबाई गंगाधरराव घोन्सीकर

उदगीर ता.उदगीर

राजाबाई दत्ताजीराव मुळखे डे

1001

बोरोळ ता.दे वणी

1002 ग्यािबा िागप्पा नबडवे

लातूर ता.लातू र

1003 धोंडीबा नभमराव नबरादार

सावरगाव ता.उदगीर

1004 चं द्रिेखर त्र्यं बकराव िास्त्री

बेलकुंड ता.औसा

1005

राधाबाई माधवराव कां बळे

उदगीर ता.उदगीर

1006

प्रयागबाई सं तराम रे ड्डी

वडवळ(िा.)ता.चाकूर

1007

सीताबाई धिराज सु यफवंिी

माकणीथोर ता.निलंगा

1008

भागीरथीबाई होिय्या स्वामी

चाकूर ता.चाकूर

1009 मोहिराव रामराव पाटील

हाडोळी ता.अहमदपू र

1010 भास्कर नकििराव कुलकणी

प्रभावती

माळनहप्परगा ता.उदगीर

1011

हौसाबाई नकििराव निं दे

सां गवी ता.रे णापूर

1012 रामराव हररराव कां बळे

लातूर ता.लातू र
पदमीिबाई नकििराव वाघमारे

1013

निलंगा ता.निलंगा

1014 प्रल्हाद रामचं द्र पं डीत

उदगीर ता.उदगीर

1015 प्रभूराव नसद्राम मंडगे

पंढरपूर(क.)ता.उदगीर

1016 रािबा इरप्पा मंदाडे

लातूर ता.लातू र
कमलाबाई भोसले

1017

लातूर ता.लातू र

1018 सरजू हररिारायण चां डक

मुरूड ता.लातू र

1019 चन्िप्पा अप्पाराव मोहळकर

निलंगा ता.निलंगा
रूक्मीिबाई वासुदेवराव होळीकर

1020
1021 िरहरी गणपतराव बेळंबे

पािनचंचोली ता.निलंगा
लातूर ता.लातू र

1022 महारूद्रप्पा निवरूद्रप्पा दु लंगे

रे वम्माबाई

उदगीर ता.उदगीर

1023

रूक्मीिबाई िरनसं गराव चोपणे

निलंगा ता.निलंगा

1024

सरस्वतीबाई यिवं तराव पवार

जवळगा ता.औसा

1025 बिीर महमंद हनिर् िे ख

सु ग्रीवबी बिीर महमंद हनिर् िेख

नदडे गाव ता.लातूर

1026

चंपाबाई वसं तराव गोनवंदपू रकर

लातूर ता.लातू र

1027

गोदावरीबाई माधवराव कुलकणी

पािनचचोंली ता.निलंगा

1028

कस्तुरबाई नकििंनसं ग राजपूत

औसा ता.औसा

1029

गंगाबाई गोनवंदराव तुबामी

निलंगा ता.निलंगा

1030

जािकीबाई बाबुराव जोिी

आनिव ता.औसा

1031

मल्लीकाजुफ ि नसद्रामप्पा ऊर्फ िागप्पा संगप्पा
तोळमारे

बेलकुंड ता.औसा

1032 रं गिाथ गंगाराम नभंगे

ढाळे गाव ता.अहमदपू र

1033

िकुंतलाबाई नकििराव कुलकणी

तळे गाव (भो.)ता.उदगीर

1034

कमलाबाई भगवािराव कुलकणी

साकोळ ता.नि.आिंतपाळ

1035

नसताबाई केिवराव नबराजदार

नकल्लारी ता.औसा

1036

कलावती हावगीराव चाळके

साकोळ ता.नि.आिंतपाळ

1037 िरनसग रामा ऊर्फ चं द्राजी कदम

हाळणी ता.अहमदपू र

1038 लक्ष्मण ज्योतीबा वाघमारे

गुजंरगा ता.निलंगा

1039

मालिबाई रामा गोरे

निलंगा ता.निलंगा

1040

चंद्रबाई िारायण मादलापूरे

अजिी(बु.) ता.नि.आिंतपाळ

1041

सं गव्वाबाई सं भाजी झाडे

िां दुगाफ ता.औसा

1042

नवमलबाई जगन्िाथराव पोतदार

लातूर ता.लातू र

1043

भागीरथीबाई िंकर आळणे

मासु डी ता.औसा

1044

कोंडाबाई नकििराव सारोळा

जढाळा ता.अहमदपू र

1045

यमुिाबाई दत्तू भोसले

मातोळा ता.औसा

1046

पुष्पाबाई गां नवंदराव कोरं गळे कर

औसा ता.औसा

1047 अकुंि नजं दा कां बळे

बेलकुंड ता.औसा

1048

धोंडाबाई प्रल्हादराव पाटील

1049 नभमराव रामा आयफ

कलावतीबाई नभमराव आयफ

िळगीर ता.उदगीर

1050 वसं त हणमंत जं गाले

सोजरबाई

कोरं गळा ता.औसा

1051

िमफदाबाई नभमराव पेठकर

िणंद ता.औसा

1052

भागीरथीबाई त्र्यंबकराव िाईक

लातूर ता.लातू र

1053

भागाबाई है बती म्हेत्रे

िळगीर ता.उदगीर

1054

प्रल्हाद अंबादास बेंद्रे

नकल्लारी ता.औसा

1055 श्री.िागिाथ इरप्पा चां डसूर

मोहिाळ ता.अहमदपू र

1056 राजारामनसं ग निवचरणनसं ग चौव्हाण

जपिगर,औसा

1057 भािुदास नभमराव साठे

िां दुगाफ ता.औसा

1058

पावफतीबाई नवठ्ठलराव सगर

दे वूळवाडी ता.उदगीर

1059

नकिि रामजी सावरे

जेवरी ता. निलंगा

1060 मारोतीराव अमृतराव िे रे

ताराबाई

सावरी ता.निलंगा

1061

रत्िम्माबाई नवर्शविाथ घटकाळे

दे वणी ता.दे वणी

1062 दौलतराव नजविराव क-हाड

अहमदपू र ता.अहमदपू र

1063 सहदे व कुंडलीकराव पौळ

छबुबाई

आिंदवाडी(अ.)ता.निलंगा

1064 रं गराव रामराव पाटील

रूक्मीिबाई

मुदगड(ए.)ता.निलंगा

1065 िंकरप्पा नसंद्रामप्पा कुमारे

गंगाबाई

मुदगड(ए.)ता.निलंगा

1066 मानणकराव मातफ डराव पाटील

मोगरगा ता.औसा

1067

अंजिाबाई कुंडाजी सोिवणे

अंबुलंगा(बु.)ता.निलंगा

1068

सु निलाबाई िामदे वराव बाबळसूरे

नकल्लारी ता.औसा

1069 नवठ्ठल सटवाजी पौळ

अंबुलंगा (नव.) ता.निलंगा

1070 बाजीराव दौलतराव नबरादार(जाधव)

िेषाबाई

तोंडनचर ता.उदगीर

1071 नवर्शविाथ माधवराव नबरादार

तोंडनचर ता.उदगीर

1072 िेका महादू कोपरकर

मुरूड ता.लातू र

1073

पदमीिबाई दादाराव लोखंडे

आनिव ता.औसा

1074

रूपाबाई िरनसं ग जगताप

आनिव ता.औसा

1075 भगवाि िरनसं ग निंदे

आिंदवाडी(हाडोळी) ता.निलंगा

1076

इं द्राबाई नकििराव गोरे

लामजािा ता.औसा

1077 मारोती नवठोबा ऊर्फ लक्ष्मण निरमळे

गंगाबाई

तगरखेड ता.निलंगा

1078 व्यंकटराव िामराव पाटील

हालगरा ता.निलंगा

1079

मानणफकाबाई नहरानसंह बायस

औसा ता.औसा

1080 गुलाबनसंह बाबा करमनसं ह चं देल

सु भद्राबाई गुलाबनसंह चंदेल

जयिगर,औसा ह.मु .िां देड

1081

वच्छलाबाई अिंतराव कुलकणी

लातूर ता.लातू र

1082

कृष्णाबाई गोनवंदराव कोयले

बोरोळ ता.दे वणी

1083

सीताबाई रामराव मािे

मदिसुरी ता.निलंगा

1084

केवळबाई व्यंकटराव सावंत

हे ळंब ता.दे वणी

1085

लक्ष्मीबाई निवृत्ती गरड

उजिी ता.औसा

1086

सु भद्राबाई बाबुराव निं दे

निलंगा ता.निलंगा

1087

कपािबाई िारायणप्रसाद नमश्रा

औसा ता.औसा

1088

कौिल्याबाई नकििराव ढोंबळे

उमरगा(रे तू ) ता.अहमदपू र

1089

लक्ष्मीबाई राम सु यफवंिी

मातोळा ता.औसा

1090 गंगाराम व्यंकोबा याचवाड

तोंडनचर ता.उदगीर

1091 गुरूिाथ नवठोबा दाजी

तोंडार ता.उदगीर

1092 निवृत्ती रामजी मोगले

कृष्णाबाई

लातूर ता.लातू र

1093 तुळिीराम रामचं द्र निं दे

गयाबाई तुळिीराम निं दे

गुजंरगा ता.निलंगा

1094

लक्ष्मीबाई तात्याराव दे िमुख

दापका ता.निलंगा

1095

सोिाबाई बापूराव कां बळे

बेलंकुड ता.औसा

1096 गुंडेराव माधवराव आलाट

आष्टा ता.चाकूर

1097 नकिि रामराव चव्हाण

लातूर ता.लातू र

1098

अिुसयाबाई अंबाजी जाधव

निलंगा ता.निलंगा

1099

कमलाबाई जडावनसंह कच्छवा

औराद(िहा.)ता.निलंगा

1100

राजूबाई ग्यािदे व भोसले

लातूर ता.लातू र

1101

राधाबाई बाबूराव रणनदवे

वडवळ(िा.)ता.चाकूर

1102

भागीथीबाई यादवराव सु यफवंिी

वडवळ(िा.)ता.चाकूर

1103

राधाबाई रं गिाथ खताळ

रे णापूर ता.रे णापूर

1104

पावफतीबाई नदगंबरराव पत्तेवार

उदगीर ता.उदगीर

1105

िकुंतलाबाई लक्ष्मणराव दडपे

नलंबाळा ता.निलंगा

1106

िेषाबाई रामराव गरड

नबरवली ता.औसा

1107 बळीराम संभाजी मुळे

भागीथीबाई बळीराम मूळे

लातूर ता.लातू र

1108 राम कानििाथ कोडगीरे

नसताबाई

वडवळ(िा.)ता.चाकूर

1109

सत्यभामाबाई निवराम मनहं द्रकर

मोघा ता.उदगीर

1110

गंगाबाई िंकरराव कोटलवार

हाडोळती ता.उदगीर

1111

गंगाबाई जगन्िाथ िाईक

कासारनिरसी ता.निलंगा

1112 तुळिीराम लक्ष्मण निं दे

नसंनमताबाई

दे वजफि ता.उदगीर

1113

सुं दरबाई नवठ्ठलराव बोरूळे

सावरगाव ता.उदगीर

1114

दरूबाई बळीराम मोरे

मािे जवळगा ता.निलंगा

1115 पुं डलीक संग्राम नबराजदार
1116

िावंदी ता.उदगीर
पावफतीबाई िंकरप्पा गस्तगर

औराद(िहा.)ता.निलंगा

1117 एकिाथ ईरप्पा मरे

सानबतवाडी(हररजवळगा) ता.निलंगा

1118 गणपतराव सखाराम लवटे

तळे गाव ता.निलंगा

1119

कलावतीबाई नवर्शविाथ पां डे

तोंडार ता.उदगीर

1120

नजजाबाई तुकाराम पाटील

उदगीर ता.उदगीर

1121

निवम्माबाई नवर्शविाथ पाटील

कवळखेड ता.उदगीर

1122

मिुबाई निवमूती पाटील

िणंद ता.निलंगा

1123 बाबुराव नसताराम पाटील

दै ठणा ता.निरूर आिंतपाळ

1124 िामदे वराव गोनवंदराव पाटील

दै ठणा ता.निरूर आिंतपाळ

1125

िकुंतलाबाई मानणकराव बारस्कर

लातूर ता.लातू र

1126

नत्रवेणाबाई दादाराव क्षीरसागर

औराद(िहा.)ता.निलंगा

1127 गोपीिाथ िारायण ढोंबळे

वाठवणा(बु.) ता.उदगीर

1128 िेमीिाथ रूकोबा अळं दकर

रोकडा सावरगाव ता.अहमदपू र

1129

तुकाबाई लक्ष्मणराव पेंडकर

1130 बाबाराव संग्राम खखं डे

लातूर ता.लातू र
तोंडार ता.उदगीर

1131

अिुसयाबाई दत्तात्र्य गजे

उदगीर ता.उदगीर

1132

मथु राबाई गंगाराम लोंखडे

आनिव ता.औसा

1133

पावफतीबाई िंकरदे व आष्टूरे

लातूर ता.लातू र

1134

सु लोचिा दासराव जोिी

लातूर ता.लातू र

1135

सु रजकुंवरदे वी िारायणलाल लोहोटी

लातूर ता.लातू र

1136

मथु राबाई गणपती लां डगे

मदिसुरी ता.निलंगा

1137

वसुं धरा िरदे वजी गुडे

लातूर ता.लातू र

1138

पावफतीबाई राघू रणनदवे

नबरवली ता.औसा

1139

लक्ष्मीबाई गुरबसप्पा निलंगे

उदगीर ता.उदगीर

1140

गजूबाई गणपतराव सां ळूके

नपपळवाडी ता.निलंगा

1141

तुळसाबाई व्यकोबा नबरादार

सावरगाव दे िपां डे ता.उदगीर

1142 बळवंतराव िारायणराव नबराजदार

सावरगाव दे िपां डे ता.उदगीर

1143 जगन्िाथ बंकटलाल बाहे ती

निलंगा ता.निलंगा

1144 धोंडीबा िं कर नसरसाट

लातूर ता.लातू र

1145 त्र्यं बकराव सखाराम माळवदकर

लातूर ता.लातू र

1146 सं तराम नकििराव आयफ

चंद्रभागाबाई

1147 भािूदास िामदे व गंगणे
1148 रघुिाथ रामचं द्र गुंजोटे

लातूर ता.लातू र
लातूर ता.लातू र

सु निलाबाई रघु िाथ गुंजोटे

लातूर ता.लातू र

1149 नकििराव बाजीराव नबरादार

सावरगाव दे िपां डे ता.उदगीर

1150 गोपाळराव रामजी ताबंळी

कळमुगळी ता.निलंगा

1151 तुकाराम ग्यािोबा मलवाडे

मुिीराबाद ता.लातूर

1152 गणपतराव राजाराम पं त

टाकळी(ब.)ता.लातूर

1153 नदगंबर गणपतराव धमाफ नधकारी

लातूर ता.लातू र

1154 िंकर गुंडप्पा रे ड्डी

नकल्लारी ता.औसा

1155 गंगाधर नवठ्ठलराव भोसले

लातूर ता.लातू र

1156 हररर्शचंद्र िामदे व कोष्टी

मातोळा ता.औसा

1157

िेवंताबाई ग्यािबा म्हेत्रे

िळगीर ता.उदगीर

1158 नकिि दादाराव धुमाळ

लातूर ता.लातू र

1159 गंगाराम िरसू भोसले

नकल्लारी ता.औसा

1160 धोंडीबा ग्यािोबा होळकर

निलंगा ता.निलंगा

1161 यिवं त ग्यािोबा जाधव

इटी ता.लातू र

1162

मिकनणफकाबाई रामचंद्र बावगे

वडवळ(िा.)ता.चाकूर

1163 रं गराव बापूराव निटू रे

निलंगा ता.निलंगा

1164 मल्हारी ग्यािबा होळकर

निलंगा ता.निलंगा

1165

पदमीिबाई मानणकाराव मुळे

उदगीर ता.उदगीर

1166 व्यंकट हणमंतराव नबरादार

धिे गाव ता.उदगीर

1167 लक्ष्मणराव िागिे ट्टी नबरादार

बििेळकी ता.उदगीर

1168

लक्ष्मीदे वी भौसलालजी परािर

1169 िारायण कृष्णात यादव
1170

लातूर ता.लातू र
बोरर्ळ ता.औसा

भागाबाई िंकर साबदे

लातूर ता.लातू र

1171 गोपाळराव बाजीराव पाटील

एकुकाफ रोड ता.उदगीर

1172 बंकटलाल श्रीनकिि चां डक

मुरूड ता.लातू र

1173 तुळिीराम मरे प्पा चां देगावकर

उदगीर ता.उदगीर

1174 कोंडीराम जयराम टे काळे

लातूर ता.लातू र

1175 रामचंद्रजी तु काराम स्वामी

आयफ समाज,लातू र

1176 गोनवं दनसंग नवठ्ठलनसं ग राजपू त

नकल्लारी ता.औसा

1177 बापू राव सहदे व केंद्रे

िावंदी ता.उदगीर

1178 नवर्शविाथ मलिे ट्टी पाटील

कवळखेड ता.उदगीर

1179 धमफपाल नवरप्पा चौधरी

उदगीर ता.उदगीर

1180 महादू नपराजी हुगे

कवळखेड ता.उदगीर

1181 नभमराव आत्माराम नबरादार

कवळखेड ता.उदगीर

1182

लक्ष्मीबाराव बाजीराव कोळी

1183 लक्ष्मण गणपती कदम
1184

नकल्लारी ता.औसा
वलां डी ता. दे वणी

मथु राबाई मानणकराव नबराजदार

िणंद ता.औसा

1185 भाऊ िागू मां ग

मुरूड ता.लातू र

1186 निवृत्ती माधवराव नचत्ते

लोहारा ता.उदगीर

1187 सोपािराव गुणवंतराव खटके

दे वजफि ता.उदगीर

1188 गंगाधर रावण घोणसीकर

उदगीर ता.उदगीर

1189 बाळाचायफ अिं ताचायफ जोिी

िां ताबाई

लातूर ता.लातू र ह.मु.पुणे

1190

रूक्मीिबाई प्रभाकरराव जाधव

निलंगा ता.निलंगा

1191

कानिबाई िागिाथ मोतीपवळे

वडवळ(िा.)ता.चाकूर

1192 मानणक रामचं द्र पाटील

चाकूर ता.चाकूर

1193 मलप्पा गुरूबसप्पा सरसं बे

उदगीर ता.उदगीर

1194 रामचंद्र व्यंकोबा कापसे

िळगीर ता.उदगीर

1195

इं द्राबाई तुळिीराम गवळी

वडवळ(िा.)ता.चाकूर

1196

रूक्मीिबाई नवठ्ठलराव आं बेकर

हं डरगुळी ता. उदगीर

1197 सरस्वतीबाई प्रकािचं द्रजी जाधव

लातूर ता.लातू र

1198 नकसि नवर्शविाथ ऊर्फ माधवराव

झरी ता. निलंगा

1199 हरर बाळकृष्ण पाठक

नललावती हरी पाठक

लातूर ता.लातू र

1200 धोंडीबा ऊर्फ िं कर लक्ष्मण सुरवसे

नचचोंली(का.)ता.औसा

1201 भािुदास गणपती िाडे

मुरूड ता.लातू र

1202 महादा सदा गोबाडे

गुंजरगा ता.निलंगा

1203 गोनवं द सदानिव रे ड्डी

काजळनहप्परगा ता.अ.पूर

1204

वेणूबाई दु गाफ दास घुंगुडे

लातूर ता.लातू र

1205 व्यंकटराव नवठ्ठलराव परगे

घोणसी ता.जळकोट

1206 वौजिाथ नवरिे ट्टी मुळे

कवळखेड ता.उदगीर

1207 ग्यािराव पुं डलीकराव जाधव

तोंडनचर ता.उदगीर

1208 गुंडाजी दाजीबा सावरे

निलंगा ता.निलंगा

1209 गुंडाजी महादू गोबाडे

गुजंरगा ता.निलंगा

1210 कलप्पा हावगीराव लोहारे

उदगीर ता.उदगीर

1211

सं तुबाई मारोती येळिूरे

गुजंरगा ता.निलंगा

1212

गंगाबाई िािासाहे ब दे िपां डे

सरवडी ता.निलंगा

1213 गोनवं दराव गुंडाजी निं दे

हे ळंब ता.दे वणी

1214 वसं तराव गंगाराम पवार

हडोळती ता.अहमदपू र

1215 श्रीपती रामराव खटके

अंबुलगा (बु .) ता.निलंगा

1216

कृष्णाबाई गणपतराव नहबारे

1217 ज्ञािोबा रामजी गाडे कर
1218

निलंगा ता.निलंगा
निलंगा ता.निलंगा

पारूबाई िामदे व आं बेवाले

मदिसुरी ता.निलंगा

गौरम्मा आनडप्पा नबरदावण

औराद(िहा.)ता.निलंगा

1219 िथमल निविारायण िावंदर
1220
1221 दादाराव हणमंतराव नबरादार
1222

दै ठणा ता.निरूर आिंतपाळ
रत्िाबाई नबरू गोबाडे

गुजंरगा ता.निलंगा

1223 तुळिीराम नभमराव निं दे

गुंजरगा ता.निलंगा

1224 गंगाराम संतराम लोखंडे

वडवळ(िा.)ता.चाकूर

1225

सु निलाबाई नभमा भोसले

नकल्लारी ता.औसा

1226

नगरजाबाई धोंडीबा माडजे

होळी ता.औसा

1227 व्यंकटराव महादप्पा निं दे

हे ळंब ता.दे वणी

1228 श्रीरं ग आण्णाराव नभसे

भोकरं बा ता.लातू र

1229

मथु राबाई राघवेंद्र धोंडदे व

निलंगा ता.निलंगा

1230

कृष्णाबाई आिंदराव टाकसाळे

उदगीर ता.उदगीर

1231 गोनवं दाचायफ िािाचायफ केसरी

निलंगा ता.निलंगा

1232

ठकूबाई व्यंकटराव मनहं द्रकर

निलंगा ता.निलंगा

1233

वत्सलाबाई मुकूंदराव मनहं द्रकर

निलंगा ता.निलंगा

1234

पदमीिबाई रािबा िाईकवाडे

निलंगा ता.निलंगा

1235

िंकरबाई अप्पाराव लद्दे

निलंगा ता.निलंगा

1236 अिं त निवप्पा मठपती
1237

पािनचंचोली ता.निलंगा
इं नदराबाई गुंडाजी लोंढे

निलंगा ता.निलंगा

1238 भाल बळी जं गाले

कोरं गळा ता.औसा

1239 सोपाि संभाजी खटके

निवली ता.औसा

1240 साहे बराव रामराव कदम

नबरवली ता.औसा

1241 बाजीराव जयवंतराव गरड

नबरवली ता.औसा

1242

गौराबाई तमणप्पा कुरले

औसा ता.औसा

1243

कलावतीबाई रं गिाथराव पाटील

रूई ता. अहमदपू र

1244 गणपती गोनवद मािे

मदिसुरी ता.निलंगा

1245 नदगां बर रघुिाथ सुतार

मदिु सरी ता.निलंगा

1246 माधवराव बसं तराव र्ुलझाडे

दे वजफि ता.उदगीर

1247 गुरूिाथ नलंबाजी ऊर्फ िागोबा चव्हाण

लातूर ता.लातू र

1248 दत्तात्र्य िं करराव रोडगे

दे वजफि ता.उदगीर

1249 व्यंकट होिाजी नबरादार

घोणसी ता.जळकोट

1250 श्री. भास्कर नजविराव ते रखे डकर

रा.युसूर्वडगाव ता.केज नज.बीड

1251

नललाबाई बाबुराव कुलकणी

जावळी ता.औसा

1252 िारायण गणपती काप्रतवार

कंधार ता. िां देड ह.मु. लातूर ता.लातूर

1253 िािाजी गुणवंतराव पाटील

उदगीर ता.उदगीर

1254 नभमनसं ग नदवािनसंग बायस

हिुमाि चौक, लातूर

