
अ.न. लाभार्थी शेतकऱ्याचे नाव गाव गटाचे नाांव बाब

1 नामदेव बाळू डुबल दानोळी शशरोळ इले मोटर 5एचपीबोअर 
मधील2 अशोक जयपाल चौगुले उमळवाड शशरोळ इले मोटर 5एचपीबोअर 
मधील3 शजनगोडा शपरगोंडा पाटील कोर्थळी शशरोळ इले मोटर 5एचपी

4 शशवाजी रामचांद्र गावडां भरैववाडी शशरोळ इले मोटर 5एचपी

5 अमर केरबा गायकवाड टाकळी शशरोळ इले मोटर 3एचपी

6 बाबासो धनपाल कुमटाळे हसूर शशरोळ इले मोटर 7.5एचपी

7 बाबू दादू चौगुले चचचवाड शशरोळ इले मोटर 5एचपी

8 कुमार बापुसो शेटटी नृचसहवाडी शशरोळ इले मोटर 7.5एचपी

9 सजेराव भाऊ कोळी अ.लाट शशरोळ इले मोटर 5एचपी

10 सुरेश आण्णाप्पा कोळी अ.लाट शशरोळ इले मोटर 5एचपी

11 सुशनल रत्नाप्पा कासार दत्तवाड शशरोळ इले मोटर 5एचपी

12 ज्ञानू बाळकू पाटील हेरवाड शशरोळ इले मोटर 5एचपी

13 गुलाब अकबर नाईकवडे दत्तवाड शशरोळ इले मोटर 7.5एचपी

14 बळवांत कृष्णा चव्हाण दत्तवाड शशरोळ इले मोटर 5एचपी बोअर

15 भरमू आप्पाण्णा दानवाडे दत्तवाड शशरोळ इले मोटर 3एचपी बोअर

16 स्वप्नील वाल्मीक कोळी अ.लाट शशरोळ इले मोटर 5एचपी

17 हयातचा ाँद हासन जमादार हेरवाड शशरोळ इले मोटर 7.5एचपी

18 राजेंद्र महादेव परुळेकर हेरवाड शशरोळ इले मोटर 5एचपी

19 आप्पासो सातचलग सबने औरवाड शशरोळ इले मोटर 5एचपी

20 बापूसो भजुाप्पा सुययवांशी औरवाड शशरोळ इले मोटर 3एचपी

21 रावसोहेब  शावगोडा पाटील हेरवाड शशरोळ इले मोटर 5एचपी

22 इब्राशहम ऐनौददीन पटेल औरवाड शशरोळ शडझेल इांशजन

23 रामा चन्नाप्पा चौगुले कवठेगुलांद शशरोळ इले मोटर 7.5एचपी

24 सदाशशव गुरुपाद मळवाडे गौरवाड शशरोळ इले मोटर 5एचपी

25 आण्णाप्पा  बाबू शसदनाळे दत्तवाड शशरोळ इले मोटर 7.5एचपी 
बोअर26 तानीबाई कल्लाप्पा न्हावी अ.लाट शशरोळ इले मोटर 5एचपी बोअर

27 दत्तात्रय आप्पा उमराणे शशवनाकवाडी शशरोळ इले मोटर 5एचपी

28 चांद्रकाांत  मधुकर काांबळे शशरदवाड शशरोळ शडझेल इांशजन 5एचपी

29 रामू शांकर गुरव हेरवाड शशरोळ इले मोटर 3एचपी

30 रावसो दरी शठकणे अ.लाट शशरोळ इले मोटर 5एचपी

31 स्वागत बाळासो पाटील दानोळी शशरोळ इले मोटर 3एचपी

32 आशदनार्थ राजगोंडा पाटील दानोळी शशरोळ इले मोटर 5एचपी

33 नांदशकशोर शदनकरराव रणनवरे जैनापूर शशरोळ इले मोटर 5एचपी

34 शांकर आलगोडा पाटील दत्तवाड शशरोळ इले मोटर 5एचपी बोअर

35 सोलापूरे शतप्पान्ना  आण्णू हेरवाड शशरोळ इले मोटर7. 5एचपी

36 आण्णा गोचवदा गुरव हेरवाड शशरोळ इले मोटर7. 5एचपी

37 जमादार शौकत म्हमुलाल हेरवाड शशरोळ इले मोटर7. 5एचपी

38 राजेंद्र भगवान गोंधळी हेरवाड शशरोळ इले मोटर 5एचपी बोअर

39 श्री बाबासो दादासो कोगनोळे शमणचे हातकणांगले 3 HP इले.मोटार

40 श्री. बसगोडांाा शशवगोंडा पाटील तारदाळ हातकणांगले 3 HP इले.मोटार

41 श्री. आप्पासो काशीम मुल्लाणी नरांदे हातकणांगले 3 HP इले.मोटार

42 श्रीं.प्रकाश भास्कर पाटील चावरे हातकणांगले 3 HP इले.मोटार
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43 श्री. शभमराव शांकर जाधव नरांदे हातकणांगले 3 HP इले.मोटार

44 श्री. बाळासाहेब शांकर  भडाांरी नरांदे हातकणांगले 3 HP इले.मोटार

45 श्री.राजाराम कृष्णा पाटील चावरे हातकणांगले 3 HP इले.मोटार

46 श्री. भाउुसो दादा पाटील आळते हातकणांगले 3 HP इले.मोटार

47 श्री रमेश सदानांद स्वामी हातकणगांले हातकणांगले 3 HP इले.मोटार

48 श्री.शरद पाांडुरांग पाटील भादोले हातकणांगले 3 HP इले.मोटार

49 श्री.नेशमनार्थ जनगोंडा पाटील माणगाव हातकणांगले 3 HP इले.मोटार

50 श्रीमती सुनांदा कलगोंडा पाटील माणगाव हातकणांगले 3 HP इले.मोटार

51 श्री.सखाराम शांकर मेरे्थ पाटील पाडळी हातकणांगले 3 HP इले.मोटार

52 श्री उदयकुमार वज्रबाहू पाटील माणगाव हातकणांगले 3 HP इले.मोटार

53 श्रीं.रावसो आण्णा देसाई नेज हातकणांगले 3 HP इले.मोटार

54 श्री. कलगोडा बाळू आलमाने चोकाक हातकणांगले 3 HP इले.मोटार

55 श्री. राजेशा मुमताज सनदी रूकडी हातकणांगले 3 HP इले.मोटार

56 श्री. हशरशचांद्र बाबू कोळी तारदाळ हातकणांगले 3 HP इले.मोटार

57 ाेसौ.रेखा सुयाजी पाटील सावडे हातकणांगले 3 HP इले.मोटार

58 श्री.रमेश शवश्वासराव चशदे मुडचशगी हातकणांगले 3 HP इले.मोटार

59 श्री.श्रीकृष्ण आण्णासो मोरे हातकणांगले हातकणांगले 3 HP इले.मोटार

60 श्री.सशचन कलगोंडा पाटील माणगाव हातकणांगले 3 HP इले.मोटार

61 श्री.भगवान आनांदराव यादव शशरोली हातकणांगले 3 HP इले.मोटार

62 श्री.खांडेराव शामराव नायकवडी पेठवडगाव हातकणांगले 3 HP इले.मोटार

63 सौ.सुरेखा शवलास मुगुळखोड माणगाव हातकणांगले 3 HP इले.मोटार

64 सौ.लशलता सुरेश मुगुळखोड माणगाव हातकणांगले 3 HP इले.मोटार

65 श्री. शवठठल कृष्णा बागल यळगुड हातकणांगले 5 HP इले.मोटार

66 श्री. भगवान सखाराम पाटील भादोले हातकणांगले 5 HP इले.मोटार

67 श्री.शशीकाांत शनवृत्ती पाटील पाडळी हातकणांगले 5 HP इले.मोटार

68 श्री.भगवान मारूती कमलाकरsc भादोले हातकणांगले 5 HP इले.मोटार

69 श्री. पोपट रगांराव पवार लाटवडे हातकणांगले 5 HP इले.मोटार

70 श्री.शशवाजी श्रीपती पाटील भादोले हातकणांगले 5 HP इले.मोटार

71 श्री.अशोक रामचांद्र शेळके शकणी हातकणांगले 5 HP इले.मोटार

72 श्री शवठठल गणपती मोरे प.कोडोली हातकणांगले 5 HP इले.मोटार

73 श्री श्रीपाद जनादयन शुक्ल प.कोडोली हातकणांगले 5 HP इले.मोटार

74 श्री.प्रशदप शदनकरराव पाटील व.त.वडगाव हातकणांगले 5 HP इले.मोटार

75 श्री.रामु बसाप्पा मुगुळखोड माणगाव हातकणांगले 5 HP इले.मोटार

76 श्री.गुरुचलग दत्तात्रय महाजन माणगाव हातकणांगले 5 HP इले.मोटार

77 श्री.सुरेंद्र मुरारराव जाधव भेंडवडे हातकणांगले 7.5 HP इले.मोटार

78 श्री .महावीर श्रींमधर चपपळे कबनूर हातकणांगले 3 HP बोवले इले.मोटार

79 श्री. सदाशीव दौल ूयादव लाटवडे हातकणांगले 3 HP बोवले इले.मोटार

80 श्री.रावसो बापू कागले हेरले हातकणांगले 3 HP बोवले इले.मोटार

81 श्री. शदलीप रांगराव भोसले हेरले हातकणांगले 3 HP बोवले इले.मोटार

82 श्री. वसांतराव यल्लाप्पा सुययवांशी अशतगे्र हातकणांगले 3 HP बोवले इले.मोटार

83 श्री.सुशनलकुमार शभकाजी चोपडे sc भादोले हातकणांगले 5 HP बोवले इले.मोटार

84 श्री. प्रशाांत प्रकाश बल्लोळे हुपरी हातकणांगले 5 HP बोवले इले.मोटार

85 श्री.श्रीकाांत दादासाहेब पाटील साजणी हातकणांगले 5 HP शडझेल इांजीन

86 श्रीपती गोचवद सावांत वडकशशवाले करवीर 3 HP इले.मो.
87 शवश्वास शवष्णू बुगले शशये करवीर 3 HP इले.मो.



88 मारुती धुळोबा काांबळे शशरोली दुमाला करवीर 3 HP इले.मो.
89 एकनार्थ शशवाजी पाटील शशये करवीर 3 HP इले.मो.

90 नामदेव रांगराव मगदुम बीड करवीर 3 HP इले.मो.
91 सुरेश केशव भोसले आडूर करवीर 3 HP इले.मो.

92 शभकाजी कृष्णात भोगम आरळे करवीर 3 HP इले.मो.
93 हणमांत बापू चौगले खेबवडे करवीर 3 HP इले.मो.

94 शशवाजी नायकू मगदूम गडमुडचशगी करवीर 3 HP इले.मो.
95 तानाजी शवलास मगदूम गडमुडचशगी करवीर 3 HP इले.मो.

96 राजाराम बाबाजी चौगले पशरते करवीर 3 HP इले.मो.
97 शशवगोंडा धोंडीराम चौगले खेबवडे करवीर 3 HP इले.मो.

98 केशव जोती पाटील कावणे करवीर 3 HP इले.मो.
99 शशवाजी दत्तात्रय कारांडे बेले करवीर 3 HP इले.मो.

100 शारदा शशवाजी ढेरे नागदेववाडी करवीर 3 HP इले.मो.
101 महावीर आप्पासो पाटील वळीवडे करवीर 3 HP इले.मो.

102 राजेश आण्णा वाघमारे पाचगाव करवीर 3 HP इले.मो.
103 आनांदा बाळू चौगले दोनवडे करवीर 3 HP इले.मो.

104 तानाजी गणपती माने शशये करवीर 3 HP इले.मो.
105 शांकर गोचवद दुगंाूळे

बोलोली/ 
दुगुयळवाडी

करवीर 5HP शडझेल इांशजन

106 शशवाजी यशवांत पाटील सोनाळी करवीर 5 HPशडझेल इांशजन
107 पांडीतराव मारूती तोरस्कर साांगरुळ करवीर 5 HPशडझेल इांशजन

108 गुांडा देवबा पाचकटे पासाडे/पाचकटेवाडीकरवीर 5 शडझेल इांशजन
109 बापू शवष्णू सासणे तामगाव करवीर 5 HP.इले.मो.

110 भगवान महादेव माने वाकरे करवीर 5 HP.इले.मो.
111 मारुती नाना चव्हाण शनगव ेदुमाला करवीर 5 HP.इले.मो.

112 शनवृत्ती सावांता माळी गडमुडचशगी करवीर 5 HP.इले.मो.
113 पाांडुरांग गुांडू बेडगे चदडनेली करवीर 5 HP.इले.मो.

114 श्रीकाांत आण्णा चौगले वसगडे करवीर 5 HP.इले.मो.
115 शशवाजी ज्ञानोबा पोवार कां ळबे/ठाणे करवीर 5 HP.इले.मो.

116 भरत आनांदा आमते कोर्थळी करवीर 5 HP.इले.मो.
117 महेश मशहपती पाटील आरे करवीर 5 HP.इले.मो.

118 शशवाजी धोंडीराम गुरव खुशपरे करवीर 5 HP.इले.मो.
119 सुरेखा आनांदराव मगदुम काांडगाव करवीर 5 HP.इले.मो.

120 सांजय शवलास मस्कर चशगणापूर करवीर 5 HP.इले.मो.
121 पाांडुरांग धोंडीराम कावणेकर पशरते करवीर 5 HP.इले.मो.

122 बापू वाकोबा राशजगरे चुये करवीर 5 HP.इले.मो.
123 पाांडूरांग बापू खाडे साांगरुळ करवीर 5 HP.इले.मो.

124 राजाराम गणपती चौगले सोनाळी करवीर 5 HP.इले.मो.
125 अशोक ज्ञानदेव कारांडे बेले करवीर 5 HP.इले.मो.

126 दत्तात्रय महादेव कारांडे बेले करवीर 5 HP.इले.मो.
127 चहदूराव यशवांत पाटील सोनाळी करवीर 5 HP.इले.मो.

128 सहदेव श्रीपती जाधव चचचवाड करवीर 5 HP.इले.मो.
129 महादेव बाबूराव साळोखे उांचगाव करवीर 5 HP.इले.मो.

130 रघूनार्थ दत्तात्रय पाटील सडोली ाांदुमालाकरवीर 5 HP.इले.मो.
131 सांग्राम शवलास देसाई भामटे करवीर 5 HP.इले.मो.

132 तुकाराम गोपाळ डेळेकर कुरुकली करवीर 5 HP.इले.मो.



133 बळीराम श्रीपती चव्हाण कोगे करवीर 5 HP.इले.मो.

134 नानू शवठोााबा नाईक खुशपरे करवीर 5 HP.इले.मो.
135 बापू गणपती पाटील सोनाळी करवीर 5 HP.इले.मो.

136 अशोक शसदगोंडा पाटील हलसवडे करवीर 5 HP.इले.मो.
137 इांदूबाई भाऊसो वरुटे म्हालसवडे करवीर 5 HP.इले.मो.

138 कृष्णात प्रकाश माने आडूर करवीर 7.5 HP इले.मो.
139 राजाराम कृष्णा पाटील चाफोडी करवीर 7.5 HP इले.मो.

140 सागर रांगराव पाटील चचचवडे/कळे करवीर 7.5 HP इले.मो.
141 बत्तास महादेव एकचशगे शनगव ेदुमाला करवीर 7.5 HP इले.मो.

142 सांजीवनी मदन पाटील कणेरी करवीर 7.5 HP इले.मो.
143 सरदार शभमराव पाटील शशरोली दुमाला करवीर 7.5 HP इले.मो.

144 नारायण ज्ञानदेव खाडे साांगरुळ करवीर 7.5 HP इले.मो.
145 श्री तानाजी गणपती कदम कळे पन्हाळा 7.5एचपी इले.मोटार

146 श्री अशोक गोचवद पाटील कळे पन्हाळा 7.5 एचपी इले.मोटार
147 श्री आनांदा रामा देसाई कळे पन्हाळा 3 एचपी इले.मोटार

148 श्री सांपत दत्तात्रय पाटील कळे पन्हाळा 3 एचपी बोअर मोटार
149 श्री शवष्णू पाांडूरांग कुरणे जाधव कळे पन्हाळा 3 एचपी इले.मोटार

150 श्री चहदूराव धाांाेाांडी पाटील कळे पन्हाळा 7.5एचपी इले.मोटार
151 श्री बांडू रामचांद्र भोसले कळे पन्हाळा 3 एचपी बोअर.मोटार

152 श्री शांकर आकाराम पाटील मरळी पन्हाळा 5एचपी इले.मोटार
153 श्री बाबूराव कृष्णात गुरव मरळी पन्हाळा 5 एचपी इले.मोटार

154 हेमांतकुमार सदाशशव कुलकणी माजनाळ पन्हाळा 5एचपी इले.मोटार
155 श्री सरदार वांसत चौगले पुनाळ पन्हाळा 7.5एचपी इले.मोटार

156 श्री अरूण सदाशशव चौगले पुनाळ पन्हाळा 3एचपी इले.मोटार
157 चहदूराव धोंडीराम मगदुम पुनाळ पन्हाळा 7.5एचपी इले.मोटार

158 श्री शदलीप गुांडू पडवळ वतेवडे पन्हाळा 3 एचपी इले.मोटार
159 श्री दादू शशवा पाटील वतेवडे पन्हाळा 7.5 एचपी.इले.मोटार

160 श्री प्रकाश ज्ञानू पाटील वतेवडे पन्हाळा 3एचपी इले.मोटार
161 श्री केरबा आनांदा चौगले पणोरे पन्हाळा 3 एचपी इले.मोटार

162 श्री दत्त ूअांबाजी पाटील पणोरे पन्हाळा 7.5 एचपी इले.मोटार
163 श्री केशव राऊ पाटील पणुते्र पन्हाळा 7.5एचपी इले.मोटार

164 श्री शशवाजी राऊ पाटील पणुते्र पन्हाळा 5एचपी शडझेल इांशजन
165 श्री सहदेव लहु पाटील आांबडे पन्हाळा 7.5एचपी इले.मोटार

166 श्री गुलाब आयुब गोलांदाज हरपवडे पन्हाळा 5एचपी इले.मोटार
167 श्री भगवान सखाराम सुययवांशी हरपवडे पन्हाळा 5 एचपी शडझेल इांशजन

168 राजाराम मारूती पाटील सुळे पन्हाळा 3 एचपी इले.मोटार
169 श्री ज्ञानु राजबा पाटील मल्हारपेठ पन्हाळा 7.5एचपी इले.मोटार

170 प्रकाश शांकर पाटील ताांदूळवाडी पन्हाळा 7.5एचपी इले.मोटार
171 श्री धोंडीराम राणेजी देवणे ताांदूळवाडी पन्हाळा 5 एचपी इले.मोटार

172 श्री पाांडूरांग गणपती काांबळे ताांदूळवाडी पन्हाळा 5 एचपी शडझेल इांशजन
173 श्री एकनार्थ ज्ञानु पाटील ताांदूळवाडी पन्हाळा 7.5एचपी इले.मोटार

174 सरदार शांकर पाटील ताांदूळवाडी पन्हाळा 5 एचपी इले.मोटार
175 श्री बळवांत दत्त ू काांबळे ताांदूळवाडी पन्हाळा 5एचपी इले.मोटार

176 श्री शवलास शांकर आळवकेर ताांदूळवाडी पन्हाळा 3 एचपी इले मोटार
177 शकरण बाळकृष्ण भोसले आसगाव पन्हाळा 5 एचपी इले.मोटार



178 ज्ञानदेव बापू मोरे सावडे असांडोलीपन्हाळा 3 एचपी इले.मोटार
179 जोतीराम बाबू पाटील कळे पन्हाळा 3 एचपी इले मोटार

180 शशवाजी शवष्णू पाटील कळे पन्हाळा 5 एचपी शडझेल इांशजन
181 श्री आनांदा राघू कोले पाटील यवलजू पन्हाळा 5एचपी इले.मोटार

182 श्री बळवांत केरबा पाटील वाघवे पन्हाळा 3 एचपी इले.मोटार
183 रांगराव दादू महाडीक महाडीकवाडी पन्हाळा 5 एचपी इले.मोटार

184 श्री शदनकर दत्त ूपाटील पुशशरे बोरगाव पन्हाळा 5 एचपी इले.मोटार
185 श्री मारूती गणू पाटील देवठाणे पन्हाळा 5 एचपी इले.मोटार

186 शवष्णू दत्त ूकोले यवलजू पन्हाळा 5 एचपी इले.मोटार
187 जयवांत भाऊ सुतार माजगाव पन्हाळा 5एचपी इले.मोटार

188 पाांडूरांग हरी चव्हाण उते्र पन्हाळा 7.5एचपी इले.मोटार
189 श्री प्रकाश रामचांद्र पोवार कोतोली पन्हाळा 5एचपी इले.मोटार

190 श्री शभवाजी शामराव गवळी कणेरी पन्हाळा 5एचपी इले.मोटार
191 श्री बाळू गोचवद पाटील नणूांदे्र पन्हाळा 7.5एचपी इले.मोटार

192 श्री दगडू ज्ञानू पाटील नणूांदे्र पन्हाळा 5 एचपी शडझेल इांशजन
193 तुकाराम चेंदबा पाटील नणूांदे्र पन्हाळा 5 एचपी शडझेल इांशजन

194 श्री शवलास ईश्वरा कुां भार नणूांदे्र पन्हाळा 5 एचपी शडझेल इांशजन
195 पाांडूरांग सखाराम लव्हटे घोटवडे पन्हाळा 5 एचपी शडझेल इांशजन

196 श्री शामराव बाबूराव काटकर शकसरूळ पन्हाळा 7.5एचपी इले.मोटार
197 श्री तुकाराम दत्त ूखोत शकसरूळ पन्हाळा 7.5 एचपी इले.मोटार

198 श्रीम.वैशाली शांकर माळवी शकसरूळ पन्हाळा 5 एचपी इले.मोटार
199 श्री शवठ्ठल शांकर पाटील शकसरूळ पन्हाळा 5 एचपी इले.मोटार

200 श्री दगडू भाऊ मुगडे मुगडेवडी पन्हाळा 7.एचपी इले मोटार
201 श्री हरी चांद्रकाांत सावांत काळजवडे पन्हाळा 7.5 एचपी इले मोटार

202 श्री श्रीपती दगडू सावांत काळजवडे पन्हाळा 3 एचपी इले.मोटार
203 श्री महादेव मारूती पाटील क बोरगाव पन्हाळा 3 एचपी इले.मोटार

204 श्री धमा महादेव खोत बाजारभोगाव पन्हाळा 7.5एचपी इले.मोटार
205 शबरू भगोजी लाांबोर कोशलक पन्हाळा 7.5 एचपी इले.मोटार

206 वाघू बाबू ढवण मानवाड पन्हाळा 7.5एचपी इले.मोटार
207 नारायण कोंडीबा पाटील मानवाड पन्हाळा 5 एचपी इले.मोटार

208 अनांत श्रीपती तेली पाटपन्हाळा पन्हाळा 5एचपी इले.मोटार
209 सोमाजी सखाराम वाघमोडे कोडोली पन्हाळा 3 एचपी बोअर मोटार

210 चांद्रकात मारूती कापरे कोडोली पन्हाळा 5 एचपी इले.मोटार
211 बळवांत शांकर पाटील सावडे तफय  सातवेपन्हाळा 3 एचपी इले.मोटार

212 श्री नारायन सखाराम पाटील माले पन्हाळा 3एचपी इले.मोटार
213 श्रीम.हेमलता बाळासो सनगर माले पन्हाळा 5 एचपी इले.मोटार

214 श्री पाांडुरांग शांकर पाटील माले पन्हाळा 3एचपी इले.मोटार
215 श्री सांपत शांकर तोरस्कर मोहरे पन्हाळा 5 एचपी इले.मोटार

216 श्री शवजयकुमार दत्ताजीराव मोशहते मोहरे पन्हाळा 3 एचपी इले.मोटार

217 श्री शवलास माधवराव काळे मोहरे पन्हाळा 3 एचपी इले.मोटार

218 श्री प्रशाांत शशवराम शेळके मोहरे पन्हाळा 3 एचपी इले.मोटार
219 श्री भाऊसो बाबूराव मोशहते मोहरे पन्हाळा 3एचपी इले.मोटार

220 आनांदा पाांडूरांग साळूखे मोहरे पन्हाळा 3 एचपी इले.मोटार
221 श्री सजेराव महादेव खवरे मोहरे पन्हाळा 5 एचपी इले.मोटार

222 बळीराम महादेव जाधव बोरपाडळे पन्हाळा 3एचपी इले.मोटार



223 श्री रांगराव तुकाराम पाटील शहापूर पन्हाळा 3 एचपी इले.मोटार

224 प्रकाश दत्तात्रय पाटील जाफळे पन्हाळा 3एचपी इले.मोटार
225 शभकाजी महादेव खवरे पोले ठाणे पन्हाळा 5 एचपी इले.मोटार

226 श्री सुभाष रांगराव कापसे आपटी पन्हाळा 3 एच.पी इले.मोटार
227 श्री पाांडुरांग चहदूराव कां दूरकर वाेेाांखडवाडी पन्हाळा 3 एच.पी इले.मोटार

228 श्री सुरेश पाांडूरांग कदम बुधवारपेठ पन्हाळा 3 एचपी इले.मोटार
229 श्री महादेव गोचवद गवड बादेवाडी पन्हाळा 5 एचपी शडझेल इांशजन

230 दगडू शवठू पाटील चपपळे सातवे पन्हाळा 5 एचपी इले.मोटार
231 सजेराव बापू पाटील चपपळे सातवे पन्हाळा 5 एचपी इले.मोटार

232 अमर दाजीपांत सांकपाळ चपपळे  सातवे पन्हाळा 3 एचपी बोअर मोटार
233 केरबा दगडू पाटील ताांदूळवाडी पन्हाळा 5 एचपी इले.मोटार

234 शवजय पाांडूरांग अडनाईक यवलजू पन्हाळा 5 एचपी इले.मोटार
235 उत्तम लक्ष्मण पाटील यवलजू पन्हाळा 3 एचपी इले.मोटार

236 मधूकर सत्त ाू अडनाईक यवलजू पन्हाळा 5एचपी इले.मोटार
237 बाजीराव राऊसो पाटील घोटवडे पन्हाळा 7.5एचपी इले.मोटार

238 बळवांत नामदेव पोवार आसुले पन्हाळा 3 एचपी इले.मोटार
239 सुरेश बांडू शनकम घरपण पन्हाळा 7.5एचपी इले.मोटार

240 श्री सुभाष रामचांद्र कुां भार पुशशरे बोरगाव पन्हाळा 3एचपी इले.मोटार
241 बळवांत यशवांत काांबळे आळवे पन्हाळा 3एचपी इले.मोटार

242 शशवाजी रावजी गायकवाड आळवे पन्हाळा 5एचपी इले.मोटार
243 प्रकाश गणपती सांकपाळ पोले बोरगाव (देसाईवाडी)पन्हाळा 5 एचपी इले.मोटार

244 महेश बाबूराव व्हणाले यवलुज पन्हाळा 3 एच.पी इले.मोटार
245 महादेव भाऊ चौगले माळवाडी पन्हाळा 3 एच.पी इले.मोटार

246 बाबूराव शांकर देसाई मानवाड पन्हाळा 5 एच पी इले मोटार
247 कृष्णा सखाराम खापणे मानवाड पन्हाळा 3 एचपी इले मोटार

248 आनांदा दादू खापणे मानवाड पन्हाळा 3 एच.पी इले.मोटार
249 गांगाराम बापू खापणे मानवाड पन्हाळा 3 एच.पी इले.मोटार

250 गणपती बयाजी गुरव मानवाड पन्हाळा 5एचपी इले.मोटार
251 शामराव आबा पाटील तेलवे पन्हाळा 7.5 एचपी इले.मोटार

252 श्री राजाराम बापू शेटे आवळी पन्हाळा 5 एचपी इले.मोटार
253 शभमराव नारायन खामकर सातवे पन्हाळा 3 एचपी इले.मोटार

254 शभमराव आनांदा मोळे दरेवाडी पन्हाळा 5 एचपी इले.मोटार
255 बाजीराव दगडू साळोखे पोले ठाणे पन्हाळा 7.5एचपी इले.मोटार

256 मधुकर पाांडुरांग लाड आळवे पन्हाळा 3एचपी इले.मोटार
257 वैशाली बाजीराव मुगडे ा शकसरूळ पन्हाळा 7.5एच पी इले मोटार

258 महादेव ज्ञानु मुगडे शकसरूळ पन्हाळा 3 एच.पी इले.मोटार
259 आनांदा ज्ञानु आतशकरे पाटपन्हाळा पन्हाळा 7.5 एचपी इले मोटार

260 शशवाजी नरसु खोत माळवाडी को. पन्हाळा 5एचपी इले.मोटार
261 काशशनार्थ कृष्णा तेली पाटपन्हाळा पन्हाळा 5एचपी इले.मोटार

262 राजाराम मुरारी कणसे सातवे पन्हाळा 5 एचपी इले.मोटार
263 आनांदराव बांडू पाटील सातवे पन्हाळा 3 एचपी इले.मोटार

264 शवलासराव शामराव साळोखे मोहरे पन्हाळा 3एचपी इले.मोटार
265 सांपतराव चहदुराव पाटील काखे पन्हाळा 3एचपी इले.मोटार

266 पांडीत यशवांत पाटील सातवे पन्हाळा 5एचपी इले.मोटार
267 मारूती दत्तात्रय शनकम सातवे पन्हाळा 5एचपी इले.मोटार



268 तुळसीदास रांगराव इांगवले सातवे पन्हाळा 5 एचपी इले.मोटार
269 महादेव भाऊ उदाळे पोले ठाणे पन्हाळा 5 एचपी इले.मोटार

270 मशहपती गोचवद पाटील कणेरी पन्हाळा 7.5 एचपी इले.मोटार
271 नामदेव दादू पोवार कोतोली पन्हाळा 3एचपी बोअर मोटार

272 शनवास तुकाराम काांबळे पुशशरे बोरगाव पन्हाळा 5एचपी इले.मोटार
273 चशदे प्रकाश चेंदु पाटपन्हाळा पन्हाळा 3एचपी इले.मोटार

274 शशवाजी सदाशशव इांजूळकर कळे पन्हाळा 1.5 पेट्रोल शडझेल
275 शवजय केरबा चौगले माळवाडी पन्हाळा 7.5 एचपी इले.मोटार

276 आक्काताई रघुनार्थ पाटील माले पन्हाळा 3 एचपी इले.मोटार
277 कृष्णात चांद्रकाांत चौगले मल्हारपेठ पन्हाळा 5 एचपी इले.मोटार

278 आनांदा शांकर पाटील कोतोली पन्हाळा 3 एचपी इले.मोटर
279 शवनायक बाजीराव चशदे मोहरे पन्हाळा 3 एचपी इले.मोटर

280 सुभाष महादेव डोईफोडे मोहरे पन्हाळा 3 एचपी इले.मोटर
281 आनांदा बापू पायमल मोहरे पन्हाळा 5 एचपी इले.मोटार

282 चपटू बापू पाटील आसुले पन्हाळा 8 एचपी शडझेल इांशजन
283 दगडु ईश्वरा पाटील आसुले पन्हाळा 9 एचपी शडझेल इांशजन

284 सखाराम धोंडीबा काांबळे सावडी शाहूवाडी 10 hp इले . मोटर
285 गोचवद राऊ पाटील कडवे शाहूवाडी 5 hp इले . मोटर

286 उषाताई मारूती जाधव पेरीड शाहूवाडी 7.5 hp इले . मोटर
287 दत्तात्रय दादु पाटील रेठरे शाहूवाडी 5 hp इले . मोटर

288 सांजय यशवांत नारकर आलतुर शाहूवाडी 7.5 hp इले . मोटर
289 मनोहर लक्ष्मण काांबळे बुरांबाळ शाहूवाडी 7.5 hp इले . मोटर

290 गांगाधर दादा बोरगे साळशी शाहूवाडी 7.5 hp इले . मोटर
291 बाबुराव शांकर पाटील चशपे शाहूवाडी 5 hp इले . मोटर

292 रामचांद्र धोंडी पाटील माळापुडे शाहूवाडी 3 hp इले . मोटर
293 शवष्णु ज्ञानु पोवार साळशी शाहूवाडी 5 hp इले . मोटर

294 रांगराव गणपती पाटील रेठरे शाहूवाडी 7.5 hp इले . मोटर
295 बापु नामदेव पाटील शशवारे शाहूवाडी 5 hp इले . मोटर

296 शवठठल बापु पाटील परखांदळे शाहूवाडी 5 hp इले . मोटर
297 पाांडुरांग दौलु पाटील सोनुले शाहूवाडी 5 hp इले . मोटर

298 जयचसग आबासाहेब शवचारे नाांदगाांव शाहूवाडी 5 hp इले . मोटर
299 आनांदा केशव चशदे कडवे शाहूवाडी 3 hp इले . मोटर

300 यशवांत शवठठल बाळतुगडे उखळु शाहूवाडी 5 hp इले . मोटर
301 नजीर महांमद वारुणकर घोळसवडे शाहूवाडी 5 hp इले . मोटर

302 मधुकर रामचांद्र सोनटक्के कोतोली शाहूवाडी 8 hp शडझेल इांशजन
303 बांडु पाांडुरांग चाळके माण शाहूवाडी 5 hp शडझेल इांशजन

304 सदाशशव श्रीपती पाटील कडवे शाहूवाडी 5 hp शडझेल इांशजन
305 प्रकाश नामदेव पाटील कडवे शाहूवाडी 5 hp शडझेल इांशजन

306 शामराव कृष्णा पोवार पणुांदे्र शाहूवाडी 5 hp शडझेल इांशजन
307 अनांत बाळकृष्ण शेळके डोणोली शाहूवाडी 5 hp शडझेल इांशजन

308 शवश्वास नारायण पाटील कडवे शाहूवाडी 5 hp शडझेल इांशजन
309 बांडु नारायण पाटील आांबाडे शाहूवाडी 5 hp शडझेल इांशजन

310 गजाजन बापु पाटील आांबाडे शाहूवाडी 5 hp शडझेल इांशजन
311 सखाराम दगडु पाटील कोतोली शाहूवाडी 5 hp शडझेल इांशजन

312 अजुयन गणपती आगलावे कोतोली शाहूवाडी 5 hp शडझेल इांशजन



313 महादेव नाना पाटील कोतोली शाहूवाडी 5 hp शडझेल इांशजन

314 सुग्रीव गणपती पाटील कोतोली शाहूवाडी 5 hp शडझेल इांशजन
315 शशवाजी गणपती पाटील कोतोली शाहूवाडी 5 hp शडझेल इांशजन

316 वसांत शवठठल हालके आवळी खु राधानगरी 3 एच.पी
317 अशजत शदनकर पाटील चांदे्र राधानगरी 5 एच.पी

318 अशोक शवठठल शभसे शपरळ राधानगरी 5 एच.पी
319 शवलास शामराव मनुगडे कशपलेश् वर राधानगरी 5 एच.पी

320 शदनकर हरी फराकटे कशपलेश् वर राधानगरी 5 एच.पी
321 जगशदश दत्तात्रय वाईगडे सरवडे राधानगरी 5 एच.पी

322 शभमराव मारुती पोवार कासारपुतळे राधानगरी 5 एच.पी
323 हरी ज्ञानदेव चौगले मालवे राधानगरी 5 एच.पी

324 शनतीन श्रीपती बागडी काांबळवाडी राधानगरी 7.5 एच.पी
325 भारती शाांताराम चौगले कुडूत्री राधानगरी 7.5 एच.पी

326 गुरुनार्थ तुकाराम पाटील आवळी खु राधानगरी 5 एच.पी
327 सुरेश सतू पाटील तळगाव राधानगरी 5 एच.पी

328 सागर आप्पा पाटील सावदे राधानगरी 7.5 एच.पी
329 लहू दौल ूखाांडेकर शख.व्हरव्हडे राधानगरी 5 एच.पी

330 सांभाजी कृष्णात सावांत कासारपुतळे राधानगरी 5 एच.पी
331 सात्तापा यशवांत पाटील कशपलेश् वर राधानगरी 5 एच.पी

332 सात्तापा यशवांत पाटील राशशवडे खु राधानगरी 5 एच.पी
333 कृष्णात दत्तात्रय पाटील अजुयनवाडा राधानगरी 5 एच.पी

334 केरबा महादेव पताडे बनाचीवाडी राधानगरी 5 एच.पी
335 जनादन तुकाराम पाटील माांगोली राधानगरी 5 एच.पी

336 बांडा भाउ भोईटे पालकरवाडी राधानगरी 5 एच.पी
337 सांतु दतु्त पाटील कोनोली राधानगरी 7.5 एच.पी

338 आनांदा धोंडी माांजरेकर सोळाांकूर राधानगरी 3 एच.पी
339 सांतोष बाजीराव पाटील माांगोली राधानगरी 7.5 एच.पी

340 हरी शामराव काांबळे शपरळ राधानगरी 5 एच.पी
341 शशवाजी मारुती मनुगडे कशपलेश्वर राधानगरी 5 एच.पी

342 यशवांत भाउुराव पाटील तळाशी राधानगरी 5 एच.पी
343 नामदेव धोंडी पाटील आम.व्हरव्हडे राधानगरी 5 एच.पी इांशजन

344 सखाराम दत्त ूपाटील राजापूर राधानगरी 5 एच.पी इांशजन
345 अशनकेत अशोक चरापले कौलव राधानगरी 5 एच.पी इांशजन

346 रशवराज बांडोपांत पोवार शशरगाव राधानगरी 5 एच.पी इांशजन
347 बाबू रामा चशदे सावडे पा राधानगरी 5 एच.पी इांशजन

348 शवजयमाला शवश्वास चौगले पांडेवाडी राधानगरी 5 एच.पी इांशजन
349 मारुती ज्ञानु शभउुगडे शठकपुली राधानगरी 5 एच.पी इांशजन

350 श्रीकाांत सीताराम पाटील सावदे राधानगरी 5 एच.पी इांशजन
351 शांकर बाबाजी पाटील सावदे राधानगरी 5 एच.पी इांशजन

352 सांभाजी शवठठल सायेकर क तारळे राधानगरी 5 एच.पी
353 राणे बाशजराव कुशाप्पा अणदूर गगनबावडा 3 hp इले . मोटर

354 चौगले गुांडा धोंडी मणदूर गगनबावडा 7.5 HP इले.मो.
355 काांबळे काांशडराम सांभाजी अणदूर गगनबावडा 3 HP इले . मोटर

356 मोरे प्रकाश बापू बालेवाडी गगनबावडा 5 HP इले . मोटर
357 पोतदार नारायण बापू शतसांगी गगनबावडा 3 HP इले . मोटर



358 पाटील बांडू गणू शेळाशी गगनबावडा 5 HP इले . मोटर
359 पाटील धाांशडराम बाबू खेशरवडे गगनबावडा 5HP इले . मोटर

360 डफडे गांगाराम शवठू
जाांभळुणेवाडी/
 वसेरफ

गगनबावडा 5 hp शडझेल इांशजन
361 सावांत शांकर पाांडुरांग सैतवडे गगनबावडा 3 HP इले . मोटर

362 पडवळ शशवाजी शांकर खोकूले गगनबावडा 3 HP इले . मोटर
363 देसाई प्रकाश आनांदा माांडुकली गगनबावडा 7.5 HP इले . मोटर

364 खेडेकर शदपक शांकर नरवलेी गगनबावडा 7.5HP इले . मोटर
365 चशदे नामदेव सदाशीव वतेवडे गगनबावडा 3 HP इले . मोटर

366 काांबळे शशवाजी श्रीपती वसेडे गगनबावडा 3 HP इले . मोटर
367 देसाई उदय शवटोबा गाशरवडे गगनबावडा 5 HP इले . मोटर

368 आब्बास गुलाब जमादार शचखली कागल इले.मोटर(3एच पी)
369 मलाप्पा शशवाप्पा चौगूले शचखली कागल इले.मोटर(5एच पी)

370 राजाराम दत्त ूपाटील मळगे खुदय कागल इले.मोटर(3एच पी)
371 परसू बाळू देसाई आनूर कागल इले.मोटर(3एच पी)

372 गोचवद केरबा ताांबेकर केनवडे कागल इले.मोटर (3एच पी)
373 तेजपाल चद्रापा चौगूलेाे करनूर कागल शडझेल इ (5एच पी)

374 आबाजी शांकर जाधव बेशनके्र कागल इले.मोटर (5एच पी)
375 महादेव नाना लेाहार शचखली कागल इले.मोटर (3एच पी)

376 मारुती शशवाप्पा चौगूले शचखली कागल इले.मोटर (5एच पी)
377 सोनाबाई बाळू बाांबरे गलगले कागल इले.मोटर (3एच पी)

378 भारती अशोक भोसले बस्तवडे कागल इले.मोटर (5एच पी)
379 शदनकर भाऊ कस्तूरे शचखली कागल इले.मोटर (5एच पी)

380 चांद्रकाांत बसाप्पा भोपळे बानगे कागल इले.मोटर (3एच पी)
381 सुभाष नारायण पाटील कौलगे कागल इले.मोटर (3एच पी)

382 बाजीराव दतात्रय खेाराटे शबद्री कागल इले.मोटर (5एच पी)
383 सांभाजी बाळू पाटील बामणी कागल इले.मोटर (7.5एच पी)

384 शकसन गूडू फराकटे बोरवडे कागल इले.मोटर (3एच पी)
385 वसांत आवबा काांबळे बामणी कागल इले.मोटर (5एच पी)

386 मलगोंडा रामगोंडा शमरजे क.सागाांव कागल इले.मोटर (3एच पी)
387 अजुयन नारायण गुरव बानगे कागल इले.मोटर (5एच पी)

388 ज्ञानू कृष्णा कोटे हणबरवाडी कागल इले.मोटर (5एच पी)
389 शभकाजी  बळवांत पाटील शबद्री कागल इले.मोटर (5एच पी)

390 दतात्रय अांकूश खुळाबे सोनाळी कागल इले.मोटर (5एच पी)
391 चांद्रकाांत शशवाजी साठे बोरवडे कागल शडझेल (5एच पी)

392 यशवांत बाबूराव पाटील वाळव ेखुदय कागल इले.मोटर (3एच पी)
393 नामदेव पाांडुरांग शतकोडे वाळव ेखुदय कागल इले.मोटर (5एच पी)

394 मांगल मारुती कोकणे व्हन्नूर कागल इले.मोटर (5एच पी)
395 पाांडूरांग भरैू शनकम व्हन्नूर कागल इले.मोटर (3एच पी)

396 दादू गोपाळा चोपडे बानगे कागल इले.मोटर (5एच पी)
397 केशव दतात्रय पाटील शबद्री कागल इले.मोटर (5एच पी)

398 आण्णासो तुकाराम कुराडे चलगनूर का. कागल इले.मोटर (7.5एच पी)
399 बांडोपत रामचांद्र चौगूलें म्हाकवे कागल इले.मोटर (3एच पी)

400 शहदांराव शांकर पाटील बाळेघोल कागल इले.मोटर (5एच पी)
401 राजाराम शामराव पाटील गोरांबे कागल इले.मोटर (3एच पी)

402 अशजत पाांडूरांग कुां भार कापशी से. कागल इले.मोटर (5एच पी)



403 तुकाराम रामचांद्र सुययवांशी कापशी से. कागल इले.मोटर (3एच पी)

404 राजेंद्र ऊफय  राजाराम रावजी भोसले कापशी से. कागल इले.मोटर (3एच पी)

405 आनांदा शवठोबा यादव बाळेघोल कागल इले.मोटर (5एच पी)

406 गुडू गणपती पाटील अजुयनवाडा कागल इले.मोटर (5एच पी)
407 सांभाजी आण्णासो पाटील बस्तवडे कागल इले.मोटर (3एच पी)

408 रामचांद शभमराव भोसले शचखली कागल इले.मोटर (5एच पी)
409 कृष्णात गणपती बोगाडे बानगे कागल इले.मोटर (3एच पी)

410 सांजय कृष्णात चव्हाण करनूर कागल इले.मोटर (5एच पी)

411 शदलीपराव दताजीराव घोरपडे करनूर कागल इले.मोटर (7.5एच पी)

412 रावसाहेब कृष्णात चव्हाण करनूर कागल इले.मोटर (7.5एच पी)
413 लक्ष्मण गोचवद चनबाळकर क.सागाांव कागल इले.मोटर (5एच पी)

414 रणजीत शवजय वासमकर हमीदवाडा कागल इले.मोटर (3.5एच पी)

415 बाबासो चसध्दू मगदूम चपपळगाांव खु कागल इले.मोटर (5एच पी)

416 आण्णसो मारुती जाधव सूळकूड कागल इले.मोटर (5एच पी)
417 नामदेव बांडा पाटील बाचणी कागल इले.मोटर (5एच पी)

418 शवनायक शनवृत्ती पाटील बाचणी कागल इले.मोटर (5एच पी)
419 युवराज यशांवत मुसळे शचमगाांव कागल इले.मोटर (5एच पी)

420 भरैवनार्थ ईश्वर पाटील यमगे कागल इले.मोटर (7.5एच पी)
421 पाांडूरांग कृष्णा भाट मूरगूड कागल इले.मोटर (3एच पी)

422 देसाई शांकरगोंडा शलगोंडा येनेचवांडी गडचहग्लज इले. मोटर 7.5
423 बांदी मारुती शनलापा भडगाव गडचहग्लज इले. मोटर 5

424 पाटील शशवगोंडा बाबूराव जरळी गडचहग्लज इले. मोटर 3
425 यादव मदन गोचवदा करांबळी गडचहग्लज इले. मोटर 3

426 पाटील गोचवद हुलजी अजुयनवाडी गडचहग्लज इले. मोटर 3
427 पाटील प्रशवण शामराव अजुयनवाडी गडचहग्लज इले. मोटर 5

428 पाटील शवनायक रावसाहेब हुनगीनाळ गडचहग्लज इले. मोटर 3
429 चौगुले शांकर सोमा

माध्याळ क// 
नूल

गडचहग्लज इले. मोटर 3

430 देसाई मारुती शांकर नेसरी गडचहग्लज इले. मोटर 7.5
431 वाघ पाांडुरांग नारायण मुगळी गडचहग्लज इले. मोटर 5

432 पाटील अशजत रामा हडलगे गडचहग्लज इले. मोटर 5
433 गावडे सुहास तूकाराम

हेब्बाळ - 
जलद्याळ

गडचहग्लज इले. मोटर 3

434 आसवले अशजत शवष्णूपांत महागाव गडचहग्लज इले. मोटर 7.5
435 कूरळे गोचवदा भागोजी चन्नेकूपी गडचहग्लज इले. मोटर 3

436 शचनगोंडा मालवा मलगोंडा
माध्याळ क// 
नूल

गडचहग्लज इले. मोटर  3
437 चव्हाण शवष्णू कृष्णा साांबरे गडचहग्लज इले. मोटर 5

438 कोले हणमांत बबु्रवान साांबरे गडचहग्लज इले. मोटर 5
439 कालकूां द्रीकर सांभाजी जानबा हडलगे गडचहग्लज इले. मोटर 5

440 मुजावर मूमताज मेहबूब बडयाचीवाडी गडचहग्लज इले. मोटर 3
441 पोवार आनांदराव धोंडीबा इांचनाळ गडचहग्लज इले. मोटर 7.5

442 मगदुम रचवद्र शशवाजी हशनमनाळ गडचहग्लज इले. मोटर 3
443 चौगुले दत्तात्रय मारुती औरनाळ गडचहग्लज इले. मोटर 3

444 पाटील बाळागेडा ऊफय  गुडू शसद्राम एैनापूर गडचहग्लज इले. मोटर 3
445 इांगळे आप्पासो गणपतराव गारगोटी भदुरगड 7.5 इले मोटर

446 पाटील जयवांत कृष्णा आदमापूर भदुरगड 5 इले मोटर

447 गुरव धोंशडराम राजाराम वाघापूर भदुरगड 3 इले मोटर



448 कदम धनाजी अजुयना पाळयाचाहुडा भदुरगड 5 hp शडझेल

449 पाशटल शामराव मारुती मशडलगे खुााा भदुरगड 3 इले मोटर

450 पाटील मधुकर मारूती मशडलगे खुााा भदुरगड 3 इले मोटर

451 भराडे मशनषा पाांडूरांग पाांशगरे भदुरगड 7.5 इले मोटर

452 देसाई मोहन पाांडूरांग म्हसवे भदुरगड 5 इले मोटर

453 पोवार रघुनार्थ तुकाराम म्हसवे भदुरगड 5इले मोटर

454 पाटील बाबुराव नाना कूर भदुरगड 5 इले मोटर

455 हळदकर साताप्पा दतात्रय कूर भदुरगड 3 इले मोटर

456 कुरडे तानाजी मारुती वाघापूर भदुरगड 5 इले मोटर

457 माांडे सांतोष बांडेराव मशडलगे खुााा भदुरगड 7.5 इले मोटर

458 पाटील अशभशजत शदनकर नवरसवाडी भदुरगड 5 इले मोटर

459 वारके सुशनल आनांदराव कलनाकवाडी भदुरगड 3 इले मोटर

460 कोराणे शशशकाांत गोपाळ महालवाडी भदुरगड 5 इले मोटर

461 केणे धोंशडराम शाहु व्हणगुांती भदुरगड 3 इले मोटर

462 भाटले दतात्रय कृष्णा पाांगीरे भदुरगड 5 इले मोटर

463 पाांडुरांग मारूती पाटील मडूर भदुरगड 5 इले मोटर

464 दत्तात्रय कृष्णा व्हडगे मेघाली भदुरगड 5 इले मोटर

465 रेखाताई तुळशशदास यादव ममदापूर भदुरगड 5 इले मोटर

466 गुररूपेन तुकाराम पोवार म्हसवे भदुरगड 5 इले मोटर

467 बाजीराव ईश्वरा देाेसाई म्हसवे भदुरगड 7.5 इले मोटर

468 दत्तात्रय नाना पाटील नाधवडे भदुरगड 7.5 इले मोटर

469 महादेव ज्ञानोबा लोंढे पेरणोली आजरा इलेक्ट्रीक मोटार -5

470 प्रकाश गोपाळ सरदेसाई शचतळे आजरा शडझेल इांशजन -5
471 अजुयन कुशाप्पा लोहार साळगाव आजरा इलेक्ट्रीक मोटार -3

472 धोंडीबा लक्ष्मण आडे शकणे आजरा 5 सबमर्ससबल
473 शवष्णू शभमराव गुडूळकर शकणे आजरा इलेक्ट्रीक मोटार -5

474 एकनार्थ शांकर कातकर मशडलगे आजरा इलेक्ट्रीक मोटार -5
475 सदाशशव शभकू डेळेकर सोहाळ आजरा इलेक्ट्रीक मोटार -3

476 शभवा मारूती गुरव मशडलगे आजरा इलेक्ट्रीक मोटार -5
477 मोहन दत्तात्रय अडसोळ मशलगे्र आजरा इलेक्ट्रीक मोटार -3

478 स्नेहलता मारूती दळवी शकणे आजरा इलेक्ट्रीक मोटार -5
479 शसघ्दचलग सोमा पाटील शकटवडे आजरा इलेक्ट्रीक मोटार -5

480 परसू गणपती लोकरे उत्तरू आजरा इलेक्ट्रीक मोटार -3
481 गणपतराव गोचवद  देसाई शसरसांगी आजरा इलेक्ट्रीक मोटार -5

482 काांबळे मारूती कृष्णा लाटगाव आजरा शडझेल इांशजन -5
483 शनवृती गोपाळ केसरकर साळगाव आजरा इलेक्ट्रीक मोटार -5

484 शभकू सावबा हळवणकर हरपवडे आजरा इलेक्ट्रीक मोटार -5
485 मोहन गणपतराव देसाई उचांगी आजरा इलेक्ट्रीक मोटार -5

486 जानबा कृष्णा येसणे मशडलगे आजरा इलेक्ट्रीक मोटार -5
487 बाबू कृष्णा माईनकर मशडलगे आजरा इलेक्ट्रीक मोटार -5

488 शवठ्ठल कृष्णा चौगूले कोवाडे आजरा इलेक्ट्रीक मोटार -5
489 शशवाजी कृष्णा राजाराम उत्तरू आजरा इलेक्ट्रीक मोटार -5

490 सदानांद बाळासाहेब पाटील मशडलगे आजरा इलेक्ट्रीक मोटार -5
491 शांकर नरसु कोलते भादवण आजरा इलेक्ट्रीक मोटार -5

492 बावतीस शाहू बारदेसकर गजरगाव आजरा इलेक्ट्रीक मोटार -5



493 कृष्णा गणपती उत्तरूकर उत्तरू आजरा इलेक्ट्रीक मोटार -5

494 पाांडूरांग लक्ष्मण मुळीक उत्तरू आजरा इलेक्ट्रीक मोटार -5
495 सखाराम भरैू बोटे उत्तरू आजरा इलेक्ट्रीक मोटार -5

496 प्रकाश शवठ्ठल सावांत उत्तरू आजरा इलेक्ट्रीक मोटार -5
497 मारूती बाळकृष्ण मुळे उत्तरू आजरा इलेक्ट्रीक मोटार -5

498 शनजाम आप्पा फशकर मुरूडे आजरा इलेक्ट्रीक मोटार -5
499 पाांडूरांग गणू खबरे शचतळे आजरा शडझेल इांशजन -5

500 शभमराव बाळू दोरुगडे पोळगाांव आजरा शडझेल इांशजन -5
501 शभकाजी शवठ्ठल खरुडे धनगरमोळा आजरा इलेक्ट्रीक मोटार -5

502 श्री शांकर अप्पाजी काांबळे डुकरवाडी चांदगड ऑईल इांजीन

503 शवलास दत्तात्रय नाईक डुकरवाडी चांदगड ऑईल इांजीन

504 सांजय कृष्णा पाटील घुलेवाडी चांदगड इ.ले.मोटर7.5 एच.पी

505 अप्पासाहेब बळवांत वाडेकर आडकुर चांदगड इ.ले.मोटर3एच.पी

506 मारुती धोंडीबा गुरव नागवे चांदगड इ.ले.मोटर5 एच.पी

507 शशवाजी भरमाना पाटील ढोलगरवाडी चांदगड इ.ले.मोटर 7.5 एच.पी

508 अमृत वैजू डुकळे कारवे चांदगड इ.ले.मोटर5 एच.पी

509 नारायण गुडु पेडणेकर आांबेवाडी चांदगड इ.ले.मोटर7.5 एच.पी

510 नामदेव आजोबा गावडे कुणी चांदगड इ.ले.मोटर.5 एच.पी

511 महादेव वैंकु मेलगे ढांकाांळी चांदगड इ.ले.मोटर.5 एच.पी

512 लक्ष्मण सटुपा फनसवडेकर खा.गुडवळे चांदगड इ.ले.मोटर.5 एच.पी

513 महादेव अप्पा काांबळे रायदेवाडी चांदगड इ.ले.मोटर.5 एच.पी

514 शशवाजी दवलु पाटील शशप्पुर चांदगड इ.ले.मोटर.3 एच.पी

515 मानकु गोशवद तरवाळ बसगे चांदगड इ.ले.मोटर.5 एच.पी

516 यशवांत भरमु पाटील तेवुरवाडी चांदगड इ.ले.मोटर.5 एच.पी

517 गोपाळ सटुप्पा पाटील शशनोळी बु. चांदगड इ.ले.मोटर.5 एच.पी

518 दुगाप्पा मारुती बोकमुरकर शशनोळी बु. चांदगड इ.ले.मोटर.5 एच.पी

519 मारुती बाळु हळवणकर आसगाांव चांदगड इ.ले.मोटर.3 एच.पी

520 गणपती कृष्णा शगलशबले इब्राशहमपुर चांदगड इ.ले.मोटर.5 एच.पी

521 उदयचसग शवठ्ठल देसाई इब्राशहमपुर चांदगड इांशजन

522 रामु गांगाराम चव्हाण मुरकुटेवाडी चांदगड इ.ले.मोटर.5 एच.पी


