
अ .� तालुका गाव शेतकयाचे नाव फळिपक लागवड �े� 

1 मोताळा धामणगाव बढे |É¶ÉÉÆiÉ iÉÖEòÉ®úÉ¨É MÉÉä®äú िलंबू 0.40

2 मोताळा भोरटेक अ�ण नीनु खच	 िलंबू 0.40

3 मोताळा वाडी रमेश चं�भान बोरसे िलंबू 0.40

4 मोताळा सोनबरड ¦ÉäMÉ´ÉÉxÉ xÉÉ¨Énäù´É <ÆMÉ³äý िसताफळ 0.40

5 मोताळा िपंपळगाव नाथ िवजय कव& करनर का िलंबू ०.५०
6 मोताळा पोफळी शांताराम मािणकराव गावंडे िलंबू 0.50

7 मोताळा खामखेड दयाराम रामचं+ सोन,र क ा िलंबू 0.60

8 मोताळा टाकली ºÉÆVÉªÉ ®úvÉÖxÉÉlÉ ¨ÉÉ®úÉäb÷Eò®ú िसताफळ 0.70

9 मोताळा ित-ा सोपान शेषराव धोरण सीताफळ 0.80

10 मोताळा ित-ा वाछा0ाई शेषराव धोरण सीताफळ 0.80

11 मोताळा धा. बढे राजू वसंत शहाणे सीताफळ 0.80

12 मोताळा पोखरी गणेश रामचं� िक�ोळकर िलंबू 0.80

13 मोताळा वाडी Ê¨ÉxÉÉ ®ú¨Éä¶É ¤ÉÉä®úºÉä िलंबू 0.80

14 मोताळा पा2रेा महादेव चं�भान राहणे सीताफळ ०.९
15 मोताळा जयपूर VÉMÉnäù´É ®úÉ¨ÉEÞò¹hÉ ¤ÉÉVÉÉäbä÷ िलंबू 0.80

16 मोताळा िलहा  बु समाधान शामराव हटकर सीताफळ 0.80

17 मोताळा िलहा बु शांताराम गजमल न$े सीताफळ 0.80

18 मोताळा िलहा बु ह%रराम दगडु आवटे सीताफळ 1.00

19 मोताळा िलहा बु शाली'ाम तुकाराम हरगळ सीताफळ 1.00

20 मोताळा िलहा बु %रतेश राधे(ाम मालपाणी सीताफळ 1.00

21 मोताळा िलहा बु सखाराम ओकंार पाटील सीताफळ 1.00

22 मोताळा खांडवा गणेश िमठाराम गाव6 का िलंबू ०.४०
23 मोताळा धा देशमुख बळीराम गंगाराम बाजोडे िलंबू 0.40

24 मोताळा धा. बढे गजानन तोताराम लहासे िलंबू 0.40

25 मोताळा पा2रेा नारायण सुपडा बाव,र िलंबू 0.40

26 मोताळा पा2रेा ¦ÉÉxÉÖnùÉºÉ nùMÉbÚ÷ Êeòx½þÉä³ýEò®ú िलंबू 0.40

27 मोताळा पा2रेा नारायण सुपडा बाव,र सीताफळ ०.४०
28 मोताळा पा2रेा संजय जनादन गवळी का िलंबू ०.४०
29 मोताळा मोताळा सुनंदा देवराव पाटील का िलंबू 0.40

30 मोताळा रोहीणखेड शारदाबाई पंिडत िहंगे िलंबू 0.40

31 मोताळा शेलापूर बु. सुनील ह%रभाऊ वाघ िलबू 0.40

32 मोताळा सोनबरड MÉVÉÉxÉxÉ ¨ÉÉ®úÉäiÉÒ ºÉÉäxÉÉäxÉä प&े 0.40

33 मोताळा जयपूर शािल8ाम पंढरी 2ावकर का िलंबू 0.50

34 मोताळा जहागीरपूर 9ीकृ; जग<ाथ िन=ोळकर सीताफळ 0.50

35 मोताळा रोहीणखेड िवनयकुमार रामचं� इसोकार िलंबू 0.50

36 मोताळा खांडवा लता रामशंकर गळणे िलंबू ०.६०
37 मोताळा खामखेड दयाराम रामचं+ सोन,र पे& 0.60

38 मोताळा धामणगाव बढे ¸ÉÒEÞò¹hÉ ¨ÉÉvÉ´É ºÉÉäxÉÖxÉä िलंबू 0.60

39 मोताळा पा2ेरा संजय जनादन गवळी सीताफळ ०.६०
40 मोताळा गुळभेली ºÉÆiÉÉä¹É VÉxÉÉvÉÇxÉ ºÉÖ®ú¶Éä िलंबू 0.70

41 मोताळा रोहीणखेड िवनयकुमार रामचं� इसोकार सीताफळ 0.70

42 मोताळा शेलगाव बा सतीश सदािशव खच6 का िलंबू 0.70

43 मोताळा को?ी गवळी नामदेव शंकर िशंदे िसताफळ 0.80

44 मोताळा को?ी गवळी िदवाकर मधुकर बोराळे िलंबू 0.80

45 मोताळा िचंचपूर xÉÆnÖù ®úÉ¨ÉVÉÒ MÉÉbä÷Eò®ú िलंबू 0.80



46 मोताळा धामणगाव बढे Ê´É¨É±É¤ÉÉ<Ç ¶ÉÉÊ±ÉOÉÉ¨É PÉÉåMÉbä÷ िलंबू 0.80

47 मोताळा धामणगाव बढे tÉxÉnäù´É ÊºÉiÉÉ®úÉ¨É PÉÉåMÉ]äõ पे& 0.80

48 मोताळा िप. नाथ देिवदास पंढरी पाटील िलंबू 0.80

49 मोताळा भोरटेक SÉÆpùEòÉÆiÉ nùªÉÉ®úÉ¨É Ë½þMÉä िसताफळ 0.80

50 मोताळा व@ड 9ीकृ; मुगुटराव जुणारे का िलंबू 0.80

51 मोताळा खामखेड ®äúJÉÉ +ÉÄ¨É|ÉEòÉ¶É EòºiÉÖ®äú का िलंबू 0.90

52 मोताळा डीडोला बु िननाजी िभकाजी गाढे अंबा 0.90

53 मोताळा अडिवहीर ABील गणेश पाटील सीताफळ 1.00

54 मोताळा अडिवहीर नरेश लCन जंगले सीताफळ 1.00

55 मोताळा आडिवहीर Eकाश शेनु खच6 सीताफळ 1.00

56 मोताळा आडिवहीर सुभाष गजानन पाटील प&े6*6 1.00

57 मोताळा कोथळी िसमा आनंद जोहरी का िलंबू 1.00

58 मोताळा कोथळी न2ता िशवाजी महाकाळ का िलंबू 1.00

59 मोताळा कोहाला अिनकेत िशवाजी शेळके सीताफळ 1.00

60 मोताळा कोहाला Ê¶É´ÉÉVÉÒ ÊeòºÉxÉ ¶Éä³ýEäò मोसंबी 1.00

61 मोताळा को?ी गोलार िशवाजी सुखदेव घाटे का िलंबू 1.00

62 मोताळा खांडवा दीपक िभका गोरे िलंबू 1.00

63 मोताळा खांडवा दीपक िभका गोरे सीताफळ १.००
64 मोताळा खामखेड ®äúJÉÉ +ÉÄ¨É|ÉEòÉ¶É EòºiÉÖ®äú मोसंबी 1.00

65 मोताळा िगरोली पंजाबराव राघो चHाण का िलंबू 1.00

66 मोताळा िगरोली सुभाष राघो चHाण का िलंबू 1.00

67 मोताळा िचंचपूर रामराव बाळकृ4 मापारी पे& 1.00

68 मोताळा जयपूर शािल'ाम िशवराम इंगळे िलंबू 1.00

69 मोताळा टाकली घ कुसुमबाई रामशंकर इंगोले का िलंबू 1.00

70 मोताळा तालखेड आनंद देिवदास चोपडे सीताफळ 1.00

71 मोताळा तालखेड 5मोद रामकृ4 को6े िलंबू 1.00

72 मोताळा दाभा सागर 7ीराम होणाळे िलंबू १
73 मोताळा धा बढे आनंदा रामकृ4 8ीरसागर का िलंबू 1.00

74 मोताळा धामणगाव बढे ½þ¯ûhÉ JÉÉ {ªÉÉ®úÉJÉÉ ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉ पे& 1.00

75 मोताळा धामणगाव बढे ºÉÖ±ÉÉäSÉxÉÉ tÉxÉnù´É PÉÉåMÉbä÷ िलंबू 1.00

76 मोताळा धामणगाव बढे xÉªÉxÉÉ¤ÉÉ<Ç ÊEò¶ÉÉä®ú ¨ÉÉänäù िलंबू 1.00

77 मोताळा नळकंुड गंगाराम काळूजी िचंचोले आंबा 1.00

78 मोताळा नJकंुड िनम9ला रामनाथ झाडे सीताफळ 1.00

79 मोताळा नJकंुद ठाकूरिसंग रणजीत धीरबKी सीताफळ 1.00

80 मोताळा नJकंुद गंगाराम काळूजी िचंचोले का िलंबू 1.00

81 मोताळा नJकंुद गणेश हरिसंग धीरबKी सीताफळ 1.00

82 मोताळा पा2रेा शािल8ाम नामदवे वैराळकर सीताफळ १.००
83 मोताळा पा2रेा एकनाथ कािशनाथ गाव	 सीताफळ 1.00

84 मोताळा पा2रेा सुनंदा शांताराम राहणे सीताफळ 1.00

85 मोताळा िप. देवी अिवनाश भा,र वाघ िलंबू 1.00

86 मोताळा िप. देवी सुरेश रामलाल वाघ िलंबू 1.00

87 मोताळा पु2ई वसुदेव जनाध9न कोलते सीताफळ 1.00

88 मोताळा पु2ई संतोष तुळशीराम राउत का िलंबू 1.00

89 मोताळा पु2ई गजानन उ?म बांगर का िलंबू 1.00

90 मोताळा पोफळी गुणवंतराव यशवंतराव देशमुख सीताफळ 1.00

91 मोताळा पोफळी मंजुळाबाई अतामाराम @वहारे सीताफळ १.००
92 मोताळा बMंदा ´Éè¶ÉÉ±ÉÒ MÉVÉÉxÉxÉ ¶É½þÉxÉä सं�ा 1.00



93 मोताळा बMंदा MÉVÉÉxÉxÉ ºÉÉä{ÉÉxÉ ¶É½þÉxÉä िलंबू 1

94 मोताळा भोरटेक िदलीप ह%रभाऊ नाफडे िलंबू 1.00

95 मोताळा महाळंूगी मंगेश रमेश फाटे सीताफळ 1.00

96 मोताळा माकोडी इंदुबाई गुणाजी मोहये सीताफळ 1.00

97 मोताळा मूतN आकाश अशोक रोकडे िलंबू 1.00

98 मोताळा मोताळा राज9ी कामालकर िकनगे पे& 1.00

99 मोताळा राजूर सै.जुबेदाबी शे बुडण पे& 1.00

100 मोताळा राहीनखेड VÉMÉzÉÉlÉ Ê´É·ÉxÉÉlÉ SÉÉä{Ébä÷ िलंबू 1.00

101 मोताळा राहीनखेड Eò¨É±É¤ÉÉ<Ç BEòxÉÉlÉ xÉ´É±ÉÉJÉä िसताफळ 1.00

102 मोताळा Oरधोरा खं संजय Bंबक कानडजे िलंबू 1.00

103 मोताळा रोहीणखेड पंिडत रामचं� िक�ोळकर पे& 1.00

104 मोताळा रोहीणखेड अशोक 7ीराम राजस पाटील पे& 1.00

105 मोताळा िलहा बु सुपडा चांगो नP े सीताफळ 1.00

106 मोताळा िलहा बु भागवत 56ाद न$े सीताफळ 1.00

107 मोताळा िलहा बु गजानन रामा हरगळ सीताफळ 1.00

108 मोताळा व@ड िनवृQी एकनाथ खच6 सीताफळ 1.00

109 मोताळा शेलगाव बा दीपक वासुदेव खच6 सीताफळ 1.00

110 मोताळा शेलगाव बा लCन E?ाद खच6 का िलंबू 1.00

111 मोताळा सारोळा मारोती िशवाजीराव रामचं� पाटील िसताफळ 1.00

112 मोताळा सोनबरड tÉxÉä·É®ú ¨ÉÉ®úÉäiÉÒ ºÉÉäxÉÖxÉä प&े 1.00

113 मोताळा गुळभलेी ºÉÖ¦ÉÉ¹É ®úÉ¨ÉEÞò¹hÉ =SÉÉbä÷ िलंबू 1.20

114 मोताळा रामगाव रिवकांत वसंतलाल जैDाल का िलंबू 1.2

115 मोताळा को?ी गोलर िभकु द?ाEय पाटील िलंबू 1.30

116 मोताळा बोरखेडी माधव कािशनाथ पाटील िसताफळ १.३०
117 मोताळा पी. देवी राजF� िवGासराव अढाव िलंबू 1.50

118 मोताळा मोताळा Tामराव नारायणराव देशमुख सीताफळ 1.50

119 मोताळा पोखरी धोडूं तुकाराम मख का िलंबू १.८०
120 मोताळा बोरखेडी �खिमनी कािशनाथ पाटील सीताफळ 1.90

121 मोताळा काबरखेड समाधान दशरथ मराठे सं�ा २.००
122 मोताळा िचंचपूर उQम अशोक मापारी का िलंबू 2.00

123 मोताळा पांगरखेड ºÉÊiÉ¶É ¦ÉÉMÉ´ÉiÉ nù®úÉJÉä मोसंबी 2.00

124 मोताळा पोफळी Eस< कैलासराव देशमुख मोसंबी 2.00

125 मोताळा पोफळी कैलासराव िभकनराव देशमुख सीताफळ 2.00

126 मोताळा महालिपंEी Ê´É¹hÉÖ ®úPÉÖxÉÉlÉ SÉÉèvÉxÉÒ िसताफळ 2.00

127 मोताळा िशरवा भाऊराव शंकर जुणारे का िलंबू 2.00

128 मोताळा हनवतखेड पंुडिलक सुरतिसंग राजपूत सीताफळ 2.00

129 मोताळा िशरवा गोिवंदा नामदेव िदवाने का िलंबू 0.80

122.30एकूण 


