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अ दलु साक ब अ दलु मजीद बोरगाव मंजू अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 मा णत नमुना QCl म य ेअयश वी

अिभजीत व ासराव खंडेल बोरगाव मंजू अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 मा णत क चा नमुना नाकारला

अिभ जत दामोदर भुईभार िनभोरा अकोला अकोला उड द ट एयु-1 मा णत क चा नमुना नाकारला

अिभ जत वनोद तळे माळोद अकोला अकोला उड द ट एयु-1 मा णत क चा नमुना नाकारला

अिभषेक राज कशोर जय वाल सांगलोड अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 मा णत नमुना QCl म य ेअयश वी

अदबुल खािलद अ दलु मजीद बोरगाव मंजू अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71 मा णत क चा नमुना नाकारला

अजय पु षो म भुईभार िनभोरा अकोला अकोला उड द ट एयु-1 मा णत क चा नमुना नाकारला

अ जत गजानन फाले मासा अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 मा णत क चा नमुना नाकारला

अ जत गजानन फाले मासा अकोला अकोला तूर बीड एन-716 मा णत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

अ य रामदास वाघमारे वडाड अकोला अकोला मुग बीएम -2003-2 मा णत क चा नमुना नाकारला

अलका सिचन गावंडे मैसांग अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71 मा णत क चा नमुना नाकारला

अलकाताई अ ण पांडे देवळ अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 मा णत नमुना QCl म य ेअयश वी

अिमत सुरेश लोहकपुरे मैसांग अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71 मा णत नमुना QCl म य ेअयश वी

अमोल रामलालजी जै वाल मैसांग अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71 मा णत नमुना QCl म य ेअयश वी

आनंद द ा य काळे सांगलोड अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत क चा नमुना नाकारला

आनंद साहेबरावजी बोड प सो अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 मा णत नमुना QCl म य ेअयश वी

अंगदराव शेषराव फाले १ मासा अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 मा णत क चा नमुना नाकारला

अिनल रामचं  मह ले कळंबे र अकोला अकोला UDID ट एयु-1 मा णत क चा नमुना नाकारला

अिनल शंकरराव तायडे कौलखेड अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 मा णत नमुना QCl म य ेअयश वी

अंकुश नंद कशोर तो णीवाल मैसांग अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 मा णत क चा नमुना नाकारला

अंकुश नारायण दोड मैसांग अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 मा णत क चा नमुना नाकारला

अनुप संजय धो े प सो अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत नमुना QCl म य ेअयश वी

अनुप संजय धो े प सो अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत नमुना QCl म य ेअयश वी

आरती गजानन गावंडे ब हरखेड अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 मा णत नमुना QCl म य ेअयश वी

अचना संजय भाकरे गोरेगाव अकोला अकोला मुग उ कषा मा णत नमुना QCl म य ेअयश वी

अचना संजय भाकरे गोरेगाव अकोला अकोला उड द ट एयु-1 मा णत क चा नमुना नाकारला

अ ण लोकनाथ पांडे देवळ अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 मा णत नमुना QCl म य ेअयश वी

अ ण नामदेवराव चौधर प सो अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 मा णत नमुना QCl म य ेअयश वी

अ ण रामराव देशमुख मैसांग अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत क चा नमुना नाकारला

अ ण साहेबराव देशमुख कुरणखेड अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 मा णत नमुना QCl म य ेअयश वी

अ ण ीराम जांभेकर घ गा अकोला अकोला मुग उ कषा मा णत क चा नमुना नाकारला

अ ण ीराम जांभेकर घ गा अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71 मा णत नमुना QCl म य ेअयश वी

अ ण ीराम जांभेकर घ गा अकोला अकोला तूर आयसीपी-8863 मा णत अलगाव म य ेअयश वी

अ ण ीराम जांभेकर घ गा अकोला अकोला कांदा भीमा शु ा मा णत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

अ णाताई दलीपराव देशमुख मैसांग अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 मा णत नमुना QCl म य ेअयश वी

अर वंद कसन गोगटे प सो अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 मा णत नमुना QCl म य ेअयश वी
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अर वंद कसन गोगटे प सो अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 मा णत नमुना QCl म य ेअयश वी

आिशष रामरावजी दातकर हंगणी अकोला अकोला अकोला मुग उ कषा मा णत क चा नमुना नाकारला

अशोक ब िसंग लह रया घुसर अकोला अकोला मुग उ कषा मा णत क चा नमुना नाकारला

अ नी अिनल पाग ट घुसर अकोला अकोला मुग उ कषा मा णत क चा नमुना नाकारला

अ वनाश दादाराव कांगटे घुसर अकोला अकोला मुग उ कषा मा णत क चा नमुना नाकारला

बाबाराव रामराव भुईभार िनभोरा अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 मा णत क चा नमुना नाकारला

बाबूलाल व णाजी डहाके घुसर अकोला अकोला मुग उ कषा मा णत क चा नमुना नाकारला

बाबूलाल व णाजी डहाके घुसर अकोला अकोला उड द एकेयु-10-01 मा णत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

बाबुराव मा णकराव तायडे कौलखेड अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 मा णत नमुना QCl म य ेअयश वी

बाबुराव मा णकराव तायडे कौलखेड अकोला अकोला तूर आयसीपी-8863 मा णत अलगाव म य ेअयश वी

बाबुराव ओंकार साखरकर उगवा अकोला अकोला उड द ट एयु-1 मा णत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

बाबुराव ओंकार साखरकर उगवा अकोला अकोला उड द ट एयु-1 मा णत नमुना QCl म य ेअयश वी

बाळू द ूजी िनकमे कळंबे र अकोला अकोला उड द ट एयु-1 मा णत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

भगवानदास नारायणदास तो णीवाल मैसांग अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 मा णत नमुना QCl म य ेअयश वी

भा कर ह रभाऊ डहाके घुसर अकोला अकोला मुग उ कषा मा णत क चा नमुना नाकारला

भा कर नरहर हांडे गोरेगाव अकोला अकोला मुग उ कषा मा णत नमुना QCl म य ेअयश वी

भा कर नरहर हांडे गोरेगाव अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 मा णत नमुना QCl म य ेअयश वी

भीमराव चं भान भाकरे गोरेगाव अकोला अकोला मुग उ कषा मा णत नमुना QCl म य ेअयश वी

भूषण मोद खंडेल बोरगाव मंजू अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 मा णत नमुना QCl म य ेअयश वी

चं शेखर साहेबराव बोड प सो अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत क चा नमुना नाकारला

चं कलाबाई नारायण तो णीवाल मैसांग अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 मा णत क चा नमुना नाकारला

छाया पूणाजी तायडे कौलखेड अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 मा णत नमुना QCl म य ेअयश वी

मु य बीजो पादन अिधकार  सी.ड .एफ राजापूर लॉक अकोला अकोला मुग बीएम -2003-2 मा णत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

मु य बीजो पादन अिधकार  सी.ड .एफ टाकनखेड लॉक अकोला अकोला मुग पीके ह-4 मा णत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

मु य बीजो पादन अिधकार  सी.ड .एफ वणी रंभापूर अकोला अकोला उड द एकेयु-10-01 मा णत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

 मु य बीजो पादन अिधकार अ वी लॉक अकोला अकोला बाजर  फुल ेएकादशी मा णत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

 मु य बीजो पादन अिधकार काटेपूणा अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71 मा णत नमुना QCl म य ेअयश वी

 मु य बीजो पादन अिधकार कोठार अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71 मा णत नमुना QCl म य ेअयश वी

 मु य बीजो पादन अिधकार कोठार अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71 मा णत नमुना QCl म य ेअयश वी

 मु य बीजो पादन अिधकार कुरणखेड अकोला अकोला सोयाबीन जएस-ु20-69 मा णत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

 मु य बीजो पादन अिधकार कुरणखेड अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत क चा नमुना नाकारला

 मु य बीजो पादन अिधकार कुरणखेड अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71 मा णत नमुना QCl म य ेअयश वी

 मु य बीजो पादन अिधकार पहाडपूर लॉक अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत नमुना QCl म य ेअयश वी

 मु य बीजो पादन अिधकार पहाडपूर लॉक अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत क चा नमुना नाकारला

 मु य बीजो पादन अिधकार सुकळ  लॉक अकोला अकोला सोयाबीन एएमएस-1001 मा णत नमुना QCl म य ेअयश वी

 मु य बीजो पादन अिधकार सुकळ  लॉक अकोला अकोला सोयाबीन एएमएस-1001 मा णत नमुना QCl म य ेअयश वी

 मु य बीजो पादन अिधकार सुकळ  लॉक अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71 मा णत नमुना QCl म य ेअयश वी

 मु य बीजो पादन अिधकार सुकळ  लॉक अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71 मा णत क चा नमुना नाकारला

 मु य बीजो पादन अिधकार वणी रंभापूर अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत नमुना QCl म य ेअयश वी

दादाराव व नाथ कांगटे घुसर अकोला अकोला मुग उ कषा मा णत नमुना QCl म य ेअयश वी

दशरथ ल मण ग डचवार खरप अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 मा णत नमुना QCl म य ेअयश वी

द ा अशोकराव वानखडे मैसांग अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71 मा णत क चा नमुना नाकारला

द ा य दगंबर ग डचवार खरप अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत नमुना QCl म य ेअयश वी

द ा य गुलाबराव काळे सांगलोड अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत नमुना QCl म य ेअयश वी



दयाराम जग नाथ पाग त घुसर अकोला अकोला मुग उ कषा मा णत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

देव  वसंतराव पाग ट घुसर अकोला अकोला मुग बीएम -2003-2 पायाभुत क चा नमुना नाकारला

धनल मी धनंजय भुईभार िनभोरा अकोला अकोला उड द ट एयु-1 मा णत क चा नमुना नाकारला

धनंजय ानदेवराव जाधव कौलखेड अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71 मा णत क चा नमुना नाकारला

दगंबर अशोकराव वानखडे मैसांग अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71 मा णत नमुना QCl म य ेअयश वी

दलीप रामराव देशमुख मैसांग अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 मा णत नमुना QCl म य ेअयश वी

दलीप वनायकराव देशमुख मैसांग अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71 मा णत नमुना QCl म य ेअयश वी

दनकर तुकाराम पाटेखेडे माळोद अकोला अकोला उड द ट एयु-1 मा णत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

दपा अजय आखरे घुसर अकोला अकोला मुग उ कषा मा णत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

दपक व नाथ पाग ट घुसर अकोला अकोला मुग उ कषा मा णत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

दपाली सुरेश पाग ट घुसर अकोला अकोला मुग उ कषा मा णत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

संचालक सीआरएस पीके ह   अकोला अकोला अकोला अकोला स.ु कपाशी रजत बी.ट मा णत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

संचालक सीआरएस पीके ह   अकोला बाभुळगाव अकोला अकोला स.ुबाजर धनश मा णत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

संचालक सीआरएस पीके ह   अकोला बाभुळगाव अकोला अकोला स.ु कपाशी एकेए-7 पायाभुत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

संचालक सीआरएस पीके ह   अकोला बाभुळगाव अकोला अकोला सोयाबीन एएमएस-1001 मा णत नमुना QCl म य ेअयश वी

संचालक सीआरएस पीके ह   अकोला बाभुळगाव अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71 मा णत नमुना QCl म य ेअयश वी

संचालक सीआरएस पीके ह   अकोला महामाग लॉक अकोला अकोला स.ु कपाशी एकेए-7 पायाभुत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

संचालक सीआरएस पीके ह   अकोला महामाग- लॉक अकोला अकोला मुग बीएम -2003-2 पायाभुत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

संचालक सीआरएस पीके ह   अकोला िशवानी अकोला अकोला स.ुबाजर धनश पायाभुत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

संचालक सीआरएस पीके ह   अकोला िशवानी अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71 पायाभुत क चा नमुना नाकारला

संचालक सीआरएस पीके ह   अकोला िशवानी अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71 पायाभुत नमुना QCl म य ेअयश वी

संचालक सीआरएस पीके ह   अकोला िशवानी- लॉक अकोला अकोला मुग बीएम -2003-2 पायाभुत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

संचालक सीआरएस पीके ह   अकोला वे टन लॉक अकोला अकोला मुग बीएम -2003-2 पायाभुत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

संचालक सीआरएस पीके ह   अकोला ड लुआरएस लॉक अकोला अकोला स.ुबाजर धनश पायाभुत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

संचालक सीआरएस पीके ह   अकोला ड लुआरएस लॉक अकोला अकोला स.ु कपाशी एकेए-7 पायाभुत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

संचालक सीआरएस पीके ह   अकोला ड लुआरएस लॉक अकोला अकोला सोयाबीन एएमएस-1001 मा णत नमुना QCl म य ेअयश वी

दवाकर साहेबराव गावंडे जावळा अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत नमुना QCl म य ेअयश वी

ाने र भीमरावजी बोबडे देवळ अकोला अकोला उड द ट एयु-1 मा णत नमुना QCl म य ेअयश वी

ाने र भीमरावजी बोबडे देवळ अकोला अकोला सोयाबीन MAUS-158 मा णत नमुना QCl म य ेअयश वी

ानदेव तुळशीराम जाधव कौलखेड अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 पायाभुत नमुना QCl म य ेअयश वी

गजानन काश गावंडे ब हरखेड अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 पायाभुत नमुना QCl म य ेअयश वी

गजानन शेषराव फाळे मासा अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 पायाभुत नमुना QCl म य ेअयश वी

गज  नंदलाल डहाके घुसर अकोला अकोला मुग उ कषा पायाभुत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

गणेश बाळू िनकामे कळंबे र अकोला अकोला उड द ट एयु-1 पायाभुत क चा नमुना नाकारला

गणेश गोपाळराव काकड सांगलोड अकोला अकोला उड द ट एयु-1 मा णत क चा नमुना नाकारला

गणेश लखुजी लाखे पातूर नांदापूर अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 मा णत क चा नमुना नाकारला

गौर  िशवहर  गावंडे ब हरखेड अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 पायाभुत क चा नमुना नाकारला

गोकुळ गजानन गावंडे कोठार अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 पायाभुत नमुना QCl म य ेअयश वी

गोपाळ कसनराव र हाळे पातूर नांदापूर अकोला अकोला मुग बीएम -2003-2 पायाभुत क चा नमुना नाकारलागोपाळ कसनराव र हाळे पातूर नांदापूर अकोला अकोला मुग बीएम -2003-2 पायाभुत क चा नमुना नाकारला

गोवधन गोपाळ काकड सांगलोड अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत क चा नमुना नाकारला

गोवधन गोपाळराव काकड सांगलोड अकोला अकोला उड द ट एयु-1 पायाभुत क चा नमुना नाकारला

ह र ं  राजारामजी ग डचवार खरप अकोला अकोला सोयाबीन एएमएस-71 मा णत नमुना QCl म य ेअयश वी

हष रणधीर सावरकर प सो अकोला अकोला मुग बीएम -2003-2 पायाभुत क चा नमुना नाकारला

हेमंत कृ णराव देशमुख मैसांग अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत क चा नमुना नाकारला

हेमंत मधुकर देशमुख मैसांग अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 पायाभुत नमुना QCl म य ेअयश वी

ह मत जगनाथ ग डचवार खरप अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 पायाभुत नमुना QCl म य ेअयश वी

भार  एमएसएससी पायलपाडा पायलपाडा अकोला अकोला मुग उ कषा मा णत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

इंदबूाई साहेबराव गावंडे जावळा अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत क चा नमुना नाकारला

जयंत कृ णराव देशमुख मैसांग अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत नमुना QCl म य ेअयश वी

जयेश वलास ढोरे िशवापूर अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत नमुना QCl म य ेअयश वी

जय ी नयन कशोर जै वाल सांगलोड अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 पायाभुत नमुना QCl म य ेअयश वी

योती दनकर पाटेखेडे माळोद अकोला अकोला उड द ट एयु-1 मा णत नमुना QCl म य ेअयश वी

कलावती नंद कशोर जय वाल सांगलोड अकोला अकोला उड द ट एयु-1 मा णत क चा नमुना नाकारला

कृ णराव माधवराव देशमुख मैसांग अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत क चा नमुना नाकारला

कुल दप वलास तायडे कौलखेड अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 मा णत नमुना QCl म य ेअयश वी

कंुदन संतोष काठोळे गोरेगाव अकोला अकोला मुग उ कषा मा णत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

कुसुम काश गावंडे ब हरखेड अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71 पायाभुत नमुना QCl म य ेअयश वी

लिलत ीराम जांभेकर घ गा अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71 पायाभुत क चा नमुना नाकारला

लता अ णराव देशमुख कुरणखेड अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 पायाभुत नमुना QCl म य ेअयश वी

लीलाबाई जयिसंगराव देशमुख कुरणखेड अकोला अकोला मुग उ कषा पायाभुत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

माधव मधुकर देशमुख मैसांग अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 पायाभुत नमुना QCl म य ेअयश वी

माधव शारंगधर हांडे गोरेगाव अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 पायाभुत नमुना QCl म य ेअयश वी

मधुकर बळ रामजी साबळे प सो अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 पायाभुत नमुना QCl म य ेअयश वी

मधुकर मा णकराव तायडे कौलखेड अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 पायाभुत नमुना QCl म य ेअयश वी

मधुकर मा णकराव तायडे कौलखेड अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 पायाभुत नमुना QCl म य ेअयश वी

महादेव कसन शेगोकार गोरेगाव अकोला अकोला मुग उ कषा मा णत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

मंदा रामचं  मह ले कळंबे र अकोला अकोला उड द ट एयु-1 पायाभुत नमुना QCl म य ेअयश वी

मंगेश रामभाऊ खानापुरे बोरगाव मंजू अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71 मा णत क चा नमुना नाकारला

मंगला काशराव तायडे कौलखेड अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 पायाभुत नमुना QCl म य ेअयश वी

मा णक मधुकर वाघमारे कांिशवणी अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 मा णत नमुना QCl म य ेअयश वी

मनीषा सुशांत बोड प सो अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत नमुना QCl म य ेअयश वी

मंजुषा रणधीर सावरकर प सो अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत नमुना QCl म य ेअयश वी

मनोज आनंदे र देशमुख मैसांग अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 पायाभुत क चा नमुना नाकारला

मीराबाई बाबाराव भुईभार िनभोरा अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 पायाभुत क चा नमुना नाकारला

मोहन लखुजी लाखे पातूर नांदापूर अकोला अकोला मुग बीएम -2003-2 पायाभुत नमुना QCl म य ेअयश वी

मोहन लखुजी लाखे पातूर नांदापूर अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 मा णत क चा नमुना नाकारला

मुकंुद िनळकंठराव पाग ट घुसर अकोला अकोला मुग उ कषा पायाभुत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

निमत पु षो म भुईभार िनभोरा अकोला अकोला उड द ट एयु-1 मा णत क चा नमुना नाकारला

नंद कशोर लोकनाथ पांडे देवळ अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत नमुना QCl म य ेअयश वी

नंद कशोर नारायणदास तो णीवाल मैसांग अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 पायाभुत नमुना QCl म य ेअयश वी

नंदलाल ह रभाऊ डहाके घुसर अकोला अकोला मुग उ कषा पायाभुत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

नंदलाल ह रभाऊ डहाके घुसर अकोला अकोला यूट जेआरओ-504 पायाभुत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले



िन खल भाकर भुईभार िनभोरा अकोला अकोला उड द ट एयु-1 पायाभुत क चा नमुना नाकारला

िनळकंठ ंबक मालोकर िनंबी मालोकर अकोला अकोला मुग बीएम -2003-2 पायाभुत क चा नमुना नाकारला

िनळकंठ ंबक मालोकर िनंबी मालोकर अकोला अकोला उड द एकेयु-15 पायाभुत नमुना QCl म य ेअयश वी

नीता मंगेश भुईभार प सो अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत नमुना QCl म य ेअयश वी

िनतीन रामभाऊ साबळे प सो अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 मा णत नमुना QCl म य ेअयश वी

िनतीन वसंत ठ बरे गोरेगाव अकोला अकोला मुग उ कषा पायाभुत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

ओंकार नारायण साखरकर उगवा अकोला अकोला उड द ट एयु-1 पायाभुत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

पांडुरंग मधुकर साबळे प सो अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 पायाभुत नमुना QCl म य ेअयश वी

पंजाब ावण ढोरे िशवापूर अकोला अकोला तूर आयसीपी-8863 पायाभुत अलगाव म य ेअयश वी

पंजाब उ मराव भागवत गोरेगाव अकोला अकोला मुग उ कषा पायाभुत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

पंजाब उ मराव भागवत गोरेगाव अकोला अकोला उड द ट एयु-1 पायाभुत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

पंकज ीकृ ण खडसे घुसर अकोला अकोला मुग उ कषा पायाभुत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

पूजा दलीपराव देशमुख मैसांग अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 पायाभुत नमुना QCl म य ेअयश वी

दप भीमरावजी बोबडे देवळ अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 पायाभुत नमुना QCl म य ेअयश वी

दप दे वदास गाडेकर िशवापूर अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुस-71 पायाभुत क चा नमुना नाकारला

दप मधुकर देशमुख मैसांग अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 पायाभुत नमुना QCl म य ेअयश वी

दप पूणाजी तायडे कौलखेड अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 पायाभुत नमुना QCl म य ेअयश वी

हाद गणपतराव सावरकर प सो अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत नमुना QCl म य ेअयश वी

जानंद हांडूजी खंदारे ग डापूर अकोला अकोला मुग उ कषा पायाभुत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

काश गुणवंतराव गावंडे ब हरखेड अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुस-71 पायाभुत नमुना QCl म य ेअयश वी

काश मा णकराव तायडे कौलखेड अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 पायाभुत नमुना QCl म य ेअयश वी

हाद गणपतराव सावरकर प सो अकोला अकोला मुग बीएम -2003-2 पायाभुत क चा नमुना नाकारला

हादराव गुलाबराव देशमुख कुरणखेड अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 पायाभुत नमुना QCl म य ेअयश वी

मोद जानरावजी पाग ट घुसर अकोला अकोला मुग उ कषा पायाभुत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

मोद ीरामजी खंडेल बोरगाव मंजू अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुस-71 पायाभुत नमुना QCl म य ेअयश वी

शांत हादराव देशमुख कुरणखेड अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 पायाभुत क चा नमुना नाकारला

शांत व ठल र हाळे पातूर नांदापूर अकोला अकोला मुग बीएम -2003-2 पायाभुत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

वीण हाद सावरकर प सो अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत क चा नमुना नाकारला

वीण हाद सावरकर प सो अकोला अकोला तूर राजे र पायाभुत अलगाव म य ेअयश वी

वण वजय पाग ट घुसर अकोला अकोला मुग उ कषा मा णत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

पु षो म रामच  रोजतकर बोरगाव मंजू अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुस-71 मा णत नमुना QCl म य ेअयश वी

पु षो म रामच  रोजतकर बोरगाव मंजू अकोला अकोला उड द एमएयुस-71 मा णत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

पु षो म व ठलराव पाग ट घुसर अकोला अकोला मुग उ कषा मा णत क चा नमुना नाकारला

पु षो म रामरावजी भुईभार िनभोरा अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत क चा नमुना नाकारला

राज  गो वंदलाल जय वाल सांगलोड अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 पायाभुत क चा नमुना नाकारला

राजेश अजबराव ठाकरे माळोद अकोला अकोला उड द ट एयु-1 मा णत नमुना QCl म य ेअयश वी

राजेश आनंदराव गावंडे गोरेगाव अकोला अकोला मुग उ कषा पायाभुत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

राजेश दादाराव आपोतीकर आपोट अकोला अकोला मुग उ कषा पायाभुत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

राजेश पंजाबराव भुईभार िनभोरा अकोला अकोला उड द ट एयु-1 पायाभुत क चा नमुना नाकारलाराजेश पंजाबराव भुईभार िनभोरा अकोला अकोला उड द ट एयु-1 पायाभुत क चा नमुना नाकारला

राज कशोर रामनारायण जय वाल सांगलोड अकोला अकोला उड द ट एयु-1 पायाभुत क चा नमुना नाकारला

राजू मातडराव देशमुख पायलपाडा अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 पायाभुत क चा नमुना नाकारला

राम व ठल पाघतृ घुसर अकोला अकोला मुग उ कषा मा णत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

रामभाऊ ल मण खानापुरे बोरगाव मंजू अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 पायाभुत क चा नमुना नाकारला

रामचं  सूयभान मह ले कळंबे र अकोला अकोला उड द ट एयु-1 पायाभुत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

रामदास रामभाऊ देशमुख पायलपाडा अकोला अकोला मुग उ कषा पायाभुत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

रामदास शाळ ाम वाघमारे वडाड अकोला अकोला मुग बीएम -2003-2 पायाभुत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

रमेश गोपाळराव काकड सांगलोड अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत क चा नमुना नाकारला

रमेश गोपाळराव काकड सांगलोड अकोला अकोला उड द ट एयु-1 पायाभुत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

रमेश नागोराव चौखंडे कौलखेड अकोला अकोला स.ु कपाशी रजत बी.ट मा णत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

रमेश शाळ ाम पाग ट घुसर अकोला अकोला मुग उ कषा मा णत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

रणधीर हादराव सावरकर प सो अकोला अकोला मुग बीएम -2003-2 पायाभुत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

रणजीत दामोधर भुईभार िनभोरा अकोला अकोला उड द ट एयु-1 पायाभुत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

रवीं  दगंबर मालोकर िनंबी मालोकर अकोला अकोला मुग बीएम -2003-2 पायाभुत क चा नमुना नाकारला

रेखाबाई वनायकराव देशमुख पायलपाडा अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 मा णत क चा नमुना नाकारला

रेणकुा आिशष दातकर हंगणी अकोला अकोला अकोला मुग उ कषा पायाभुत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

रोहन काश काकड सांगलोड अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत नमुना QCl म य ेअयश वी

सिचन ीधर ढोरे गोरेगाव अकोला अकोला मुग उ कषा मा णत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

सिचन ीधर ढोरे गोरेगाव अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत नमुना QCl म य ेअयश वी

सदानंद नारायणराव गावंडे अकोला अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत नमुना QCl म य ेअयश वी

समीर ईओसाहेब तायडे कौलखेड अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 मा णत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

समीर गणेश लाखे पातूर नांदापूर अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 मा णत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

सं दप सहदेवराव हांडे गोरेगाव अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71 मा णत क चा नमुना नाकारला

सं दप वनायकराव देशमुख पायलपाडा अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 मा णत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

संिगता राजेश भुईभार प सो अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत नमुना QCl म य ेअयश वी

संिगता राज कशोर जै वाल सांगलोड अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 पायाभुत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

संजय भीमरावजी भाकरे गोरेगाव अकोला अकोला MOOG उ कषा पायाभुत क चा नमुना नाकारला

संजय शामराव धो े प सो अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत नमुना QCl म य ेअयश वी

संतोष दगंबर काठोळे गोरेगाव अकोला अकोला MOOG उ कषा मा णत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

संतोष मधुकरराव साबळे प सो अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 पायाभुत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

संतोष शेषराव फाळे मासा अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 पायाभुत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

संतोष शेषराव फाळे मासा अकोला अकोला तूर आयसीपी-8863 पायाभुत अलगाव म य ेअयश वी

सारंग सुनील फाले मासा अकोला अकोला उड द ट एयु-1 पायाभुत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

सारंगधर व ाम हांडे गोरेगाव अकोला अकोला मुग उ कषा पायाभुत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

स यभामा सहदेवराव हांडे गोरेगाव अकोला अकोला मुग उ कषा पायाभुत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

सौज या अ णराव देशमुख कुरणखेड अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 पायाभुत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

स यद अ ताफ स यद उ मान बोरगाव मंजू अकोला अकोला मुग बीएम -2003-2 पायाभुत क चा नमुना नाकारला

सीमा अर वंद देशमुख मैसांग अकोला अकोला उड द ट एयु-1 पायाभुत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

शकंुतला पूणाजी तायडे कौलखेड अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत नमुना QCl म य ेअयश वी

शकंुतला ीकृ ण वखे घुसर अकोला अकोला मुग उ कषा मा णत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

शािल ाम कसनराव गोटुकडे वडाड अकोला अकोला मुग बीएम -2003-2 पायाभुत क चा नमुना नाकारला

शंकरराव ीराम मावळे मैसांग अकोला अकोला उड द एकेयु-10-01 पायाभुत नमुना QCl म य ेअयश वी

शांताबाई नारायण ग डचवार खरप अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71 मा णत नमुना QCl म य ेअयश वी



शरद बाबरावजी फाले मासा अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 पायाभुत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

शरय ूआनंदे र देशमुख मैसांग अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 पायाभुत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

िशवहर  काश गावंडे ब हरखेड अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71 पायाभुत नमुना QCl म य ेअयश वी

ीधर भाऊराव ढोरे गोरेगाव अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71 मा णत नमुना QCl म य ेअयश वी

ीधर भाऊराव ढोरे गोरेगाव अकोला अकोला तूर आयसीपी-8863 पायाभुत अलगाव म य ेअयश वी

ीधर रामचं  मह ले कळंबे र अकोला अकोला उड द ट एयु-1 पायाभुत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

ी जत सुरेश पाग ट घुसर अकोला अकोला मुग उ कषा मा णत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

ीकांत हादराव देशमुख कुरणखेड अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 पायाभुत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

ीकृ ण दगंबर काठोळे गोरेगाव अकोला अकोला उड द ट एयु-1 पायाभुत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

ीकृ ण ह रभाऊ काळे गोरेगाव अकोला अकोला मुग उ कषा पायाभुत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

शुभम दपक देवर सांगलोड अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत नमुना QCl म य ेअयश वी

शुभम वसंतराव लाहोटे मैसांग अकोला अकोला मुग उ कषा मा णत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

शुभम वसंतराव लाहोटे मैसांग अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71 मा णत नमुना QCl म य ेअयश वी

शुभम वसंतराव लाहोटे मैसांग अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71 मा णत क चा नमुना नाकारला

याम सुखालाल तायडे कौलखेड अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 पायाभुत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

याम कशोर रामनारायण जय वाल सांगलोड अकोला अकोला उड द एकेयु-10-01 पायाभुत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

िसंधुताई दादाराव आपोतीकर आपोट अकोला अकोला मुग उ कषा पायाभुत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

िसंधुताई रामभाऊ खानापुरे बोरगाव मंजू अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71 मा णत क चा नमुना नाकारला

सोम  नंदलाल डहाके घुसर अकोला अकोला मुग उ कषा पायाभुत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

सुभाष बाळूराव िनकमे कळंबे र अकोला अकोला उड द ट एयु-1 पायाभुत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

सुभाष गो वंदलाल जय वाल सांगलोड अकोला अकोला उड द ट एयु-1 पायाभुत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

सुभाष रामभाऊ देशमुख पायलपाडा अकोला अकोला मुग उ कषा मा णत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

सुभाष साहेबराव देशमुख कुरणखेड अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 पायाभुत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

सुभाष शंकरराव पाट ल देवळ अकोला अकोला मुग उ कषा पायाभुत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

सुभाष शंकरराव पाट ल देवळ अकोला अकोला उड द ट एयु-1 पायाभुत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

सुदेशकुमार सुर लाल शहा सांगलोड अकोला अकोला मुग बीएम-2033-02 पायाभुत नमुना QCl म य ेअयश वी

सुखदेव लखुजी लाखे पातूर नांदापूर अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 मा णत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

सुमंताबेन सुर लाल शहा सांगलोड अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत नमुना QCl म य ेअयश वी

सुनील गुलाबरावजी तायडे कौलखेड अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 पायाभुत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

सुनील जीवनराव घावत घुसर अकोला अकोला मुग बीएम-2033-02 पायाभुत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

सुनील ीराम जांभेकर घ गा अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 पायाभुत क चा नमुना नाकारला

सुरेश शाळ ाम पाग ट घुसर अकोला अकोला मुग उ कषा मा णत क चा नमुना नाकारला

व नील याम कशोर जय वाल सांगलोड अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 पायाभुत क चा नमुना नाकारला

स यद सा जद स यद बशीर बोरगाव मंजू अकोला अकोला मुग बीएम-2033-02 पायाभुत क चा नमुना नाकारला

उदय अ णराव पाग ट घुसर अकोला अकोला मुग उ कषा मा णत क चा नमुना नाकारला

उदय अ णराव पाग ट घुसर अकोला अकोला उड द ट एयु-1 पायाभुत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

वैकंुठ रामकृ ण ढोरे िशवापूर अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71 मा णत क चा नमुना नाकारला

वनमाला सुरेश लोहकपुरे मैसांग अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

व ण जयिसंगराव देशमुख कुरणखेड अकोला अकोला मुग बीएम-2033-02 पायाभुत पावसामुळे े ाचे नुकसान झालेव ण जयिसंगराव देशमुख कुरणखेड अकोला अकोला मुग बीएम-2033-02 पायाभुत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

वसंत काशीराम ठ बरे गोरेगाव अकोला अकोला उड द ट एयु-1 पायाभुत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

वासुदेव रामकृ ण ढोरे िशवापूर अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71 मा णत क चा नमुना नाकारला

वेणूताई पंजाबराव भुईभार िनभोरा अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

व ाताई गजानन गावंडे जावळा अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 पायाभुत क चा नमुना नाकारला

वजय नरहर हांडे गोरेगाव अकोला अकोला मुग उ कषा मा णत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

वजय नरहर हांडे गोरेगाव अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71 मा णत नमुना QCl म य ेअयश वी

वजय साहेबराव गावंडे जावळा अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 पायाभुत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

वजय शाळ ाम डहाके घुसर अकोला अकोला मुग उ कषा मा णत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

वजय शाळ ाम डहाके घुसर अकोला अकोला उड द ट एयु-1 पायाभुत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

वजय शंकरराव तायडे कौलखेड अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 पायाभुत नमुना QCl म य ेअयश वी

वजय सूयकांत मालवीय कौलखेड अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 पायाभुत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

वलास बाळूराव िनकमे कळंबे र अकोला अकोला उड द ट एयु-1 पायाभुत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

वमल गोवधन काकड सांगलोड अकोला अकोला उड द ट एयु-1 पायाभुत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

वनोद सुदाम पाग ट घुसर अकोला अकोला मुग उ कषा पायाभुत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

वपुल काश वडेवाले बोरगाव मंजू अकोला अकोला मुग बीएम-2033-02 पायाभुत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

वशाल दयाराम पाग ट घुसर अकोला अकोला मुग उ कषा पायाभुत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

वशाल नंद कशोर जय वाल सांगलोड अकोला अकोला उड द ट एयु-1 पायाभुत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

वासुदेव मोतीराम नवलकर सांगलोड अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 पायाभुत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

योगेश ानदेव जाधव कौलखेड अकोला अकोला सोयाबीन जेएस-335 पायाभुत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

योगेश रामभाऊ खानापुरे बोरगाव मंजू अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71 पायाभुत नमुना QCl म य ेअयश वी

योगेश वलास ढोरे िशवापूर अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71 पायाभुत नमुना QCl म य ेअयश वी

युवराज सुदेश शहा सांगलोड अकोला अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 पायाभुत पावसामुळे े ाचे नुकसान झाले

 ट एसएफ अलांडा आलंदा बाश टाकळ अकोला सोयाबीन जेएस-335 पायाभुत GP% म य ेअयश वी

नंद कशोर अशोकराव लुळे ितवसा बाश टाकळ अकोला सोयाबीन जेएस-335 पायाभुत GP% म य ेअयश वी

शांत रामदास ताठे ितवसा बाश टाकळ अकोला सोयाबीन जेएस-335 पायाभुत GP% म य ेअयश वी

ीकुखान नामदेव लुले ितवसा बाश टाकळ अकोला सोयाबीन जेएस-335 पायाभुत GP% म य ेअयश वी

वनमाला अशोकराव लुळे ितवसा बाश टाकळ अकोला सोयाबीन जेएस-335 पायाभुत GP% म य ेअयश वी

अ रफाबी शफा  उ ला खान बािशटक बाश टाकळ अकोला सोयाबीन जेएस-335 पायाभुत GP% म य ेअयश वी

राहबर खान मैफुज उ ला खान बािशटक बाश टाकळ अकोला सोयाबीन जेएस-335 पायाभुत  लांटम य ेनाकारले

गु फर अहमद खान ग फर खान बािशटक बाश टाकळ अकोला सोयाबीन जेएस-335 पायाभुत  लांटम य ेनाकारले

साहेबराव मनोहर सावळे बािशटक बाश टाकळ अकोला सोयाबीन जेएस-335 पायाभुत GP% म य ेअयश वी

संतोष मनोहर सावळे बािशटक बाश टाकळ अकोला सोयाबीन जेएस-335 पायाभुत GP% म य ेअयश वी

पु पा दलीप मोरे टटवा बाश टाकळ अकोला सोयाबीन जेएस-335 पायाभुत GP% म य ेअयश वी

चं कांत अ ण मोरे टटवा बाश टाकळ अकोला सोयाबीन जेएस-335 पायाभुत GP% म य ेअयश वी

पूजा भाकर देशमुख टटवा बाश टाकळ अकोला सोयाबीन जेएस-335 पायाभुत GP% म य ेअयश वी

रामदास मधुकरसपकाळ रा हत बाश टाकळ अकोला सोयाबीन जेएस-335 पायाभुत शार रक गुणव ा चांगली नाह

रवीं  नागोराव च हाण िनंबी खुधा बाश टाकळ अकोला सोयाबीन जेएस-335 पायाभुत  नाकारले

अ वनाश नागोराव च हाण िनंबी खुधा बाश टाकळ अकोला सोयाबीन जेएस-335 पायाभुत नाकारले

फराहान अहमद खान अिनक उ ला खान वडाळा बाश टाकळ अकोला सोयाबीन जेएस-335 पायाभुत GP% म य ेअयश वी

अफसर बेगम नजीब उ हा खान वडाळा बाश टाकळ अकोला सोयाबीन जेएस-335 पायाभुत GP% म य ेअयश वी

दलीप दगंबर हातोळकर सलपी बाश टाकळ अकोला सोयाबीन जेएस-335 पायाभुत GP% म य ेअयश वी

चं शेखर वासुदेव ठाकरे पंजर बाश टाकळ अकोला सोयाबीन जेएस-335 मा णत GP% म य ेअयश वी

िनतीन बाबराव वखे टभी बाश टाकळ अकोला सोयाबीन जेएस-335 मा णत GP% म य ेअयश वी



बाबराव यशवंतराव वखे टभी बाश टाकळ अकोला सोयाबीन जेएस-335 मा णत GP% म य ेअयश वी

दादाराव यशवंतराव वखे टभी बाश टाकळ अकोला सोयाबीन जेएस-335 मा णत GP% म य ेअयश वी

दनकर रामभाऊ महाले राजंदा बाश टाकळ अकोला सोयाबीन जेएस-335 मा णत  नाकारले

कमलाबाई दनकर माहाळे राजंदा बाश टाकळ अकोला सोयाबीन जेएस-335 मा णत नाकारले

कसाबाई तमराव काळते राजंदा बाश टाकळ अकोला सोयाबीन जेएस-335 मा णत GP% म य ेअयश वी

स वता रमेश काळदाते राजंदा बाश टाकळ अकोला सोयाबीन जेएस-335 मा णत GP% म य ेअयश वी

तम जयराम काळते राजंदा बाश टाकळ अकोला सोयाबीन जेएस-335 मा णत GP% म य ेअयश वी

मोद आनंदराव डेहनकर कनेर  सराप बाश टाकळ अकोला सोयाबीन जेएस-335 मा णत नकार ा

दलीप आनंदराव डेहनकर कनेर  सराप बाश टाकळ अकोला सोयाबीन जेएस-335 मा णत GP% म य ेअयश वी

भाकर नामदेवराव देशमुख टटवा बाश टाकळ अकोला सोयाबीन जेएस-335 पायाभुत GP% म य ेअयश वी

सतीश रामभाऊ ठाकरे िन हडा बाश टाकळ अकोला सोयाबीन जेएस-335 पायाभुत GP% म य ेअयश वी

ताहेर उ ला खान कर म खान बाश टाकळ बाश टाकळ अकोला सोयाबीन जेएस-335 मा णत GP% म य ेअयश वी

फरोजाबी झजु ला खान बाश टाकळ बाश टाकळ अकोला सोयाबीन जेएस-335 मा णत GP% म य ेअयश वी

अशोक भगवान काकड बाश टाकळ पुणोती अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत GP% म य ेअयश वी

रवीं  मा णकराव काकड बाश टाकळ पुणोती अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत GP% म य ेअयश वी

परमानंद उ मराव सावरकर बाश टाकळ पुणोती अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत GP% म य ेअयश वी

फरोज खान अतौ लाह खान बाश टाकळ बाश टाकळ अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत  चिलत नाह

 दगुा संतोष सावळे बाश टाकळ बाश टाकळ अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत  पास पण लांटवर नाकारला

ल मीबाई ओंकारराव गावंडे टटवा बाश टाकळ अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत GP% म य ेअयश वी

देवमान गंगाराम गावंडे टटवा बाश टाकळ अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत GP% म य ेअयश वी

उषा व नील मोरे टटवा बाश टाकळ अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत GP% म य ेअयश वी

ह रदास रामचं  कदम टटवा बाश टाकळ अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत GP% म य ेअयश वी

चं शेखर अशोकराव लुळे ितवसा बाश टाकळ अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत GP% म य ेअयश वी

संजय ओंकार गावंडे टटवा बाश टाकळ अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत GP% म य ेअयश वी

मोद शािल ाम लुले ितवसा बाश टाकळ अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत GP% म य ेअयश वी

मंगेश मधुकर गुळवडे रा हत बाश टाकळ अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत GP% म य ेअयश वी

व नील मधुकर आखारे कनेर  सराप बाश टाकळ अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत GP% म य ेअयश वी

मा णकराव ंबक आखरे कनेर  सराप बाश टाकळ अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत GP% म य ेअयश वी

वजय गजानन चांदरूकर रा हत बाश टाकळ अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत GP% म य ेअयश वी

तुळशीराम सुखदेव जाधव १ टटवा बाश टाकळ अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत GP% म य ेअयश वी

भाऊराव तुळशीराम काकड पुणोती बाश टाकळ अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत GP% म य ेअयश वी

द ाराज परमामानंद सावरकर पुणोती बाश टाकळ अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत GP% म य ेअयश वी

मंगेश देवराव सावरकर पुणोती बाश टाकळ अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत GP% म य ेअयश वी

संतोष बबनराव राऊत बाश  टाकळ बाश टाकळ अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत GP% म य ेअयश वी

गो वंदराव वासुदेवराव सरप का हेर  सरप बाश टाकळ अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत GP% म य ेअयश वी

मधुकर ंबक आखरे का हेर  सरप बाश टाकळ अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71 मा णत GP% म य ेअयश वी

पादरंुग सुखदेव आखरे का हेर  सरप बाश टाकळ अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71 मा णत GP% म य ेअयश वी

शोभा पांडुरंग लोथे का हेर  सरप बाश टाकळ अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71 मा णत GP% म य ेअयश वी

ल मी महादेव पात ड का हेर  सरप बाश टाकळ अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71 मा णत GP% म य ेअयश वील मी महादेव पात ड का हेर  सरप बाश टाकळ अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71 मा णत GP% म य ेअयश वी

हषल महादेव पात ड का हेर  सरप बाश टाकळ अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71 मा णत GP% म य ेअयश वी

शिशकांत उ मराव सावरकर पुणोती बाश टाकळ अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71 मा णत GP% म य ेअयश वी

वीण परमानंद सावरकर पुणोती बाश टाकळ अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71 मा णत GP% म य ेअयश वी

िनलेश देवराव सावरकर पुणोती बाश टाकळ अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71 मा णत GP% म य ेअयश वी

देवराव उ मराव सावरकर पुणोती बाश टाकळ अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71 मा णत GP% म य ेअयश वी

गणेश ीराम नंदापुरे सलपी बाश टाकळ अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71 मा णत GP% म य ेअयश वी

जया दयाराम नंदापुरे सलपी बाश टाकळ अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71 मा णत GP% म य ेअयश वी

व णु वामन नंदापुरे सलपी बाश टाकळ अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71 मा णत GP% म य ेअयश वी

हाद वामनराव नंदापुरे सलपी बाश टाकळ अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71 मा णत GP% म य ेअयश वी

अडमोनो न मोहो न पटेल वडाळा बाश टाकळ अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71 मा णत GP% म य ेअयश वी

फर दा खातुन मौिसक उ लाखान वडाळा बाश टाकळ अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71 मा णत GP% म य ेअयश वी

ह फजाखातुन सरफराज खान वडाळा बाश टाकळ अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71 मा णत GP% म य ेअयश वी

सरोश खानम महेफूज उ लाह खान बाश  टाकळ बाश  टाकळ अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71 मा णत  पास पण लांटवर नाकारला

वसीम अहमद वसेकु ला खान बाश  टाकळ बाश  टाकळ अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71 मा णत नाकारले

आ दल अहमद मु तार उ हा खान बाश  टाकळ बाश  टाकळ
अकोला सोयाबीन

एमएयुएस-71
मा णत GP% म य ेअयश वी

सोहेल अहमदखान अिनक उ लाखान बाश  टाकळ बाश  टाकळ
अकोला सोयाबीन

एमएयुएस-71
मा णत GP% म य ेअयश वी

शफाकतु ला खान हदायतु ला खान बाश  टाकळ बाश  टाकळ
अकोला सोयाबीन

एमएयुएस-71
मा णत 

ारकाबाई ीराम नानादापुरे सलपी बाश  टाकळ अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71 मा णत 

सुधीर सदािशव ठाकरे वरखेड व  जाळ बाश  टाकळ अकोला यूट जेआरओ-542 पायाभुत हॅरो ड

दगंबर ल मणराव सरप का हेर  सरप बाश  टाकळ अकोला यूट जेआरओ-542 पायाभुत हॅरो ड

राहुल पादरंुग आखरे का हेर  सरप बाश  टाकळ अकोला यूट जेआरओ-542 पायाभुत हॅरो ड

गजानन ल मण सरप का हेर  सरप बाश  टाकळ अकोला यूट जेआरओ-542 पायाभुत हॅरो ड

ट एसएफ एडलांडा बाश  टाकळ अकोला यूट जेआरओ-542 पायाभुत हॅरो ड

मुकंुद ंबकराव देशमुख रा हत बाश टाकळ अकोला तूर पीके ह  तारा
पायाभुत 

अलगाव म य ेअयश वी

क याणी अिनल देशमुख रा हत बाश टाकळ अकोला तूर पीके ह  तारा
पायाभुत 

अलगाव म य ेअयश वी

दादाराव यशवंतराव वखे टभी बाश टाकळ अकोला तूर आयसीपी-8863
पायाभुत 

अलगाव म य ेअयश वी

नंद कशोर अशोकराव लुळे ितवसा बाश टाकळ अकोला तूर आयसीपी-8863
पायाभुत 

अलगाव म य ेअयश वी

शांत रामदास ताठे ितवसा बाश टाकळ अकोला तूर आयसीपी-8863
पायाभुत 

अलगाव म य ेअयश वी

चं शेखर अशोकराव लुळे ितवसा बाश टाकळ अकोला आयसीपी-8863
पायाभुत 

अलगाव म य ेअयश वी

िशतल मोहन देशमुख टटवा बाश टाकळ अकोला तूर पीके ह  तारा
पायाभुत 

अलगाव म य ेअयश वी

गजानन ल मण सरप कनेर  सराप बाश टाकळ अकोला तूर एमपी ह -106
पायाभुत 

अलगाव म य ेअयश वी

आनंद दनकर मह ले राजंदा बाश टाकळ अकोला कापूस रजत मा णत हॅरो ड

दप महादेव नवलकर िशंदखेड बाश टाकळ अकोला उड द ट एयु-1 पायाभुत हायरस भा वत

पु षो म हादराव धैत बाश  टाकळ बाश टाकळ अकोला उड द ट एयु-1 पायाभुत हायरस भा वत

संतोष बबनराव राऊत बाश  टाकळ बाश टाकळ अकोला उड द ट एयु-1 पायाभुत हॅरो ड

दपक ह रभाऊ राऊत बाश  टाकळ बाश टाकळ अकोला उड द ट एयु-1 पायाभुत हॅरो ड

बेबीबाई महादेव क डणकर वरखेड बाश टाकळ अकोला उड द ट एयु-1
पायाभुत 

GP% म य ेअयश वी

दयाराम वामनराव नंदापुरे सलपी बाश टाकळ अकोला उड द ट एयु-1 पायाभुत हायरस भा वत



संिगता गणेश नंदापुरे सलपी बाश टाकळ अकोला उड द ट एयु-1 पायाभुत हायरस भा वत

इंदबूाई हाद नंदापुरे सलपी बाश टाकळ अकोला उड द ट एयु-1 पायाभुत हायरस भा वत

विनता वजय काकड पुणोती बाश टाकळ अकोला उड द ट एयु-1 पायाभुत हायरस भा वत

मंगला नर  काकड पुणोती बाश टाकळ अकोला उड द ट एयु-1 पायाभुत हायरस भा वत

नयन दगंबर काकड पुणोती बाश टाकळ अकोला उड द ट एयु-1 पायाभुत हायरस भा वत

राजू आ माराम आगे टभी बाश टाकळ अकोला उड द ट एयु-1 पायाभुत हायरस भा वत

गजानन माधवराव वखे टभी बाश टाकळ अकोला उड द ट एयु-1 पायाभुत हायरस भा वत

व ठलराव नामदेव आगे टभी बाश टाकळ अकोला उड द ट एयु-1 पायाभुत हायरस भा वत

पु पा दलीपराव मोरे टटवा बाश टाकळ अकोला उड द ट एयु-1 पायाभुत हायरस भा वत

लताबाई तमराव काळदाते राजंदा बाश टाकळ अकोला उड द ट एयु-1 पायाभुत हायरस भा वत

वनोद भाकर नवलकर िशंदखेड बाश टाकळ अकोला उड द ट एयु-1 पायाभुत हायरस भा वत

उषा यंबक नवलकर िशंदखेड बाश टाकळ अकोला उड द ट एयु-1 पायाभुत हायरस भा वत

अशोक सुखदेव नवलकर िशंदखेड बाश टाकळ अकोला उड द ट एयु-1 पायाभुत हायरस भा वत

कसन ह रभाऊ नवलकर िशंदखेड बाश टाकळ अकोला उड द ट एयु-1 पायाभुत हायरस भा वत

संतोष ह रभाऊ नवलकर िशंदखेड बाश टाकळ अकोला उड द ट एयु-1 पायाभुत हायरस भा वत

वंगजन नवलकर िशंदखेड बाश टाकळ अकोला उड द ट एयु-1 पायाभुत हायरस भा वत

िचंतामण शामराव वै िशंदखेड बाश टाकळ अकोला उड द ट एयु-1 पायाभुत हायरस भा वत

िशव शामराव नवलकर िशंदखेड बाश टाकळ अकोला उड द ट एयु-1 पायाभुत हायरस भा वत

रामदास खंडू नवलकर िशंदखेड बाश टाकळ अकोला उड द ट एयु-1 पायाभुत हायरस भा वत

दप शामराव नवलकर िशंदखेड बाश टाकळ अकोला उड द ट एयु-1 पायाभुत हायरस भा वत

नलुबाई ह रभाऊ नवलकर िशंदखेड बाश टाकळ अकोला उड द ट एयु-1 पायाभुत हायरस भा वत

पराव शामराव वै िशंदखेड बाश टाकळ अकोला उड द ट एयु-1 पायाभुत हायरस भा वत

शंकर नारायण नवलकर िशंदखेड बाश टाकळ अकोला उड द ट एयु-1 पायाभुत हायरस भा वत

अ वनाश नागोराव च हाण िनंबी खुद बाश टाकळ अकोला उड द ट एयु-1 पायाभुत हायरस भा वत

काश बंधुजी जाधव रेडवा बाश टाकळ अकोला उड द ट एयु-1 पायाभुत हायरस भा वत

ट एसएफ आलंदा बाश टाकळ अकोला उड द एकेयु-10-01 पायाभुत अपयशी

राजेश आनंदराव डेहनकर कनेर  सराप बाश टाकळ अकोला मुग उ कष पायाभुत हॅरो ड

देवराव गणपत लांडकर आगीखेड पातूर अकोला उड द ट एयु-1

मा णत 

हायरस भा वत आ ण पावसामुळे होणारे नुकसान

लाद वामन काळे आगीखेड पातूर अकोला उड द ट एयु-1

मा णत 

हायरस भा वत आ ण पावसामुळे होणारे नुकसान

दलीप महादेव काळे आगीखेड पातूर अकोला उड द ट एयु-1

मा णत 

हायरस भा वत आ ण पावसामुळे होणारे नुकसान

 गो वंद तेजराव लाहोळे अंबाशी पातूर अकोला उड द ट एयु-1

मा णत 

हायरस भा वत आ ण पावसामुळे होणारे नुकसान

महादेव ओंकार मोहाडे  अंबाशी पातूर अकोला उड द ट एयु-1

मा णत 

हायरस भा वत आ ण पावसामुळे होणारे नुकसान

दलीप गुलाबराव लाहोळे  अंबाशी पातूर अकोला उड द ट एयु-1 हायरस भा वत आ ण पावसामुळे होणारे नुकसानदलीप गुलाबराव लाहोळे  अंबाशी पातूर अकोला उड द ट एयु-1

मा णत 

हायरस भा वत आ ण पावसामुळे होणारे नुकसान

संजय यंबक बराटे देऊळगाव पातूर अकोला उड द ट एयु-1

मा णत 

हायरस भा वत आ ण पावसामुळे होणारे नुकसान

गजानन चं भान तायडे  आलेगाव पातूर अकोला उड द ट एयु-1

मा णत 

हायरस भा वत आ ण पावसामुळे होणारे नुकसान

जयवंत मुकंुदराव देशमुख पंपरडपली पातूर अकोला उड द ट एयु-1

मा णत 

हायरस भा वत आ ण पावसामुळे होणारे नुकसान

 लीलाबाई सदानंद बराटे देऊळगाव पातूर अकोला उड द ट एयु-1

मा णत 

हायरस भा वत आ ण पावसामुळे होणारे नुकसान

पांडुरंग पुंडिलक बोचरे  नांदखेड पातूर अकोला उड द ट एयु-1

मा णत 

हायरस भा वत आ ण पावसामुळे होणारे नुकसान

ओम अशोक अमंकर तांदळ पातूर अकोला मुग उ कष

मा णत 

हायरस भा वत आ ण पावसामुळे होणारे नुकसान

`देव  नामदेवराव लांडे तुळंगा पातूर अकोला मुग बीएम 2003-02

मा णत 

हायरस भा वत आ ण पावसामुळे होणारे नुकसान

व णू रामचं  बोराळे सावरगाव पातूर अकोला मुग बीएम 2003-02

मा णत 

हायरस भा वत आ ण पावसामुळे होणारे नुकसान

कृ णराव व ासराव देशमुख पंपरडोली पातूर अकोला उड द वजय

मा णत 

हायरस भा वत आ ण पावसामुळे होणारे नुकसान

योिगनी वैभव देशमुख पंपरडोली पातूर अकोला उड द एकेय-ु15

मा णत 

हायरस भा वत आ ण पावसामुळे होणारे नुकसान

दौलत उदेभान बोराळे सावरगाव पातूर अकोला उड द एकेय-ु15

मा णत 

हायरस भा वत आ ण पावसामुळे होणारे नुकसान

ट एसएफ िशरला िशरला पातूर अकोला उड द एकेय-ु15

मा णत 

हायरस भा वत आ ण पावसामुळे होणारे नुकसान

ट एसएफ िशरला िशरला पातूर अकोला सोयाबीन जेएस ३३५

मा णत 

पावसा या नुकसानीमुळे नाकारले

राजेश वनायक लाहोळे अंबाशी पातूर अकोला सोयाबीन जेएस ३३५ मा णत उगवणात अपयश

भगवान गजानन लाहोळे अंबाशी पातूर अकोला सोयाबीन जेएस ३३५ मा णत उगवणात अपयश

शंकर बाबाराव लाहोळे अंबाशी पातूर अकोला सोयाबीन जेएस ३३५ मा णत उगवणात अपयश

देव  नामदेवराव लांडे तुळंगा पातूर अकोला सोयाबीन जेएस ३३५ मा णत उगवणात अपयश

रेणकुा अ ण कचाळे तुळंगा पातूर अकोला सोयाबीन जेएस ३३५ मा णत उगवणात अपयश

सखाराम नारायण माडोकर सावरगाव पातूर अकोला सोयाबीन जेएस ३३५ मा णत उगवणात अपयश

व ठल नारायण माडड सावरगाव पातूर अकोला सोयाबीन जेएस ३३५ मा णत उगवणात अपयश

अमोल सखाराम माडोकर सावरगाव पातूर अकोला सोयाबीन जेएस ३३५ मा णत उगवणात अपयश

जगद श अिभमानु पाचपोर अडगावं पातूर अकोला सोयाबीन जेएस ३३५ मा णत उगवणात अपयश

मनोहर अिभमानु पाचपोर अडगाव ं पातूर अकोला सोयाबीन जेएस ३३५

मा णत 

पावसा या नुकसानीमुळे नाकारले

अशोक यशवंतराव निलंदे आलेगाव परतूर अकोला सोयाबीन जेएस ३३५

मा णत 

पावसा या नुकसानीमुळे नाकारले

वामन अजुन पायघन आलेगाव परतूर अकोला सोयाबीन जेएस ३३५ मा णत उगवणात अपयश



वषृाली जयवंतराव देशमुख पंपरडोली पातूर अकोला सोयाबीन जेएस ३३५

मा णत 

पावसा या नुकसानीमुळे नाकारले

सागर जयवंतराव देशमुख पंपरडोली पातूर अकोला सोयाबीन जेएस ३३५

मा णत 

पावसा या नुकसानीमुळे नाकारले

 जयवंतराव मुकंुदराव देशमुख पंपरडोली पातूर अकोला सोयाबीन जेएस ३३५

मा णत 

पावसा या नुकसानीमुळे नाकारले

दादाराव देवराव लांडकर आगीखेड पातूर अकोला सोयाबीन जेएस ३३५ मा णत उगवणात अपयश

हाद वामन काळे आगीखेड पातूर अकोला सोयाबीन जेएस ३३५ मा णत उगवणात अपयश

वनायक महादेव अ रकर आगीखेड पातूर अकोला सोयाबीन जेएस ३३५ मा णत उगवणात अपयश

भाकर ल मण अ रकर आगीखेड पातूर अकोला सोयाबीन जेएस ३३५ मा णत उगवणात अपयश

अ न ह मतराव लांडकर आगीखेड पातूर अकोला सोयाबीन जेएस ३३५ मा णत उगवणात अपयश

संतोष यामराव देशमुख चारांगाव पातूर अकोला सोयाबीन जेएस ३३५ मा णत उगवणात अपयश

नागोराव दशरथ लाहोळे अंबाशी पातूर अकोला सोयाबीन जेएस ३३५ मा णत उगवणात अपयश

दलीप महादेव काळे आगीखेड पातूर अकोला सोयाबीन जेएस ३३५

पायाभुत 

पावसा या नुकसानीमुळे नाकारले

गौरव सुभाषराव देशमुख पंपरडोली पातूर अकोला सोयाबीन जेएस ३३५ पायाभुत उगवणात अपयश

नारायण अविच ाव देशमुख बेलुरा पातूर अकोला सोयाबीन जेएस ३३५

पायाभुत 

पावसा या नुकसानीमुळे नाकारले

अ ण मारोती कचाळे तुळंगा पातूर अकोला सोयाबीन जेएस ३३५

पायाभुत 

पावसा या नुकसानीमुळे नाकारले

बंडू रामकृ ण सरते  देऊळगाव पातूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71 मा णत उगवणात अपयश

शांत यंबक बराटे  देऊळगाव पातूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71 मा णत उगवणात अपयश

मनकण चं भान बराटे  देऊळगाव पातूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71 मा णत उगवणात अपयश

यंबक काशीराम बराटे  देऊळगाव पातूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71 मा णत उगवणात अपयश

सदानंद काशीराम बराटे  देऊळगाव पातूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71 मा णत उगवणात अपयश

पु षो म सदानंद बराटे  देऊळगाव पातूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71 मा णत उगवणात अपयश

सुभाषराव गोपाळ देशमुख पंपरडोली पातूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71 मा णत उगवणात अपयश

व णू रामचं  बोराळे सावरगाव पातूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71 मा णत उगवणात अपयश

व णू वासुदेव बोराळे सावरगाव पातूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71 मा णत उगवणात अपयश

वनोद हाद बोराळे सावरगाव पातूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71 मा णत उगवणात अपयश

ीकृ ण वासुदेव बोराळे सावरगाव पातूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71 मा णत उगवणात अपयश

गणेश सखाराम माडोकर सावरगाव पातूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71 मा णत उगवणात अपयश

दौलत उदेभान बोराळे सावरगाव पातूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71 मा णत उगवणात अपयश

साहेबराव अवधूत लाहोळे अंबाशी पातूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71 मा णत उगवणात अपयश

देवनंदन चं भान तायडे आलेगाव पातूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71

मा णत 

पावसा या नुकसानीमुळे नाकारले

रामकृ ण वासुदेव बोराळे सावरगाव पातूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत उगवणात अपयश

वासुदेव गणू बोराळे सावरगाव पातूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत उगवणात अपयशवासुदेव गणू बोराळे सावरगाव पातूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत उगवणात अपयश

गजानन चं भान तायडे आलेगव पातूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत उगवणात अपयश

योगेश अजबराव लाहोळे अंबाशी पातूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत उगवणात अपयश

अजबराव अवधूतराव लाहोळे अंबाशी पातूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत उगवणात अपयश

वजय गुलाबराव लाहोळे अंबाशी पातूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत उगवणात अपयश

दलीप गुलाबराव लाहोळे अंबाशी पातूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत उगवणात अपयश

सुरेश समाधान लाहोळे अंबाशी पातूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत उगवणात अपयश

गो वंदा तेजराव लाहोळे अंबाशी पातूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत उगवणात अपयश

जयवंत केशव लाहोळे अंबाशी पातूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत उगवणात अपयश

नकुल साहेबराव लाहोळे अंबाशी पातूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत उगवणात अपयश

ाने र यशवंत लाहोळे अंबाशी पातूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत उगवणात अपयश

राजेश साहेबराव लाहोळे अंबाशी पातूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत उगवणात अपयश

चं कला ीकृ ण मह ले अंबाशी पातूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158

मा णत 

पावसा या नुकसानीमुळे नाकारले

महादेव बाबराव लाहोळे अंबाशी पातूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत उगवणात अपयश

सहदेव तेजराव लाहोळे अंबाशी पातूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत उगवणात अपयश

रामकृ ण ओंकार मह ले अंबाशी पातूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत उगवणात अपयश

उ म वामन भारसाकळे अंबाशी पातूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत उगवणात अपयश

अजबराव नारायण लाहोळे अंबाशी पातूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत उगवणात अपयश

सुहास रामचं  कोकाटे िशरला पातूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत उगवणात अपयश

संतोष महादेव काळे तांदळ पातूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत उगवणात अपयश

उषा मनोहर आतकर तांदळ पातूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत उगवणात अपयश

मनोहर जयराम आतकर तांदळ पातूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत उगवणात अपयश

अ य सुभाष जैन आलेगाव पातूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-162
मा णत 

कमी उगवण यामुळे harrowed

 शकंुतला सुभाष जैन आलेगाव पातूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-162
मा णत 

कमी उगवण यामुळे harrowed

सुभाष जैन आलेगाव पातूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-162
मा णत 

कमी उगवण यामुळे harrowed

ट एसएफ िशरला िशरला पातूर अकोला देशी कापूस उफ ५
मा णत 

ा यांनी मारलेले खाणे

हाद वामन काळे आगीखेड पातूर अकोला तूर बीड एन-716
मा णत 

अलगाव म य ेअयश वी

ीराम दशरथ लाहोळे अंबाशी पातूर अकोला तूर राजे र
मा णत 

अलगाव म य ेअयश वी

चैत य जयवंत तराळे अंबाशी पातूर अकोला तूर राजे र
मा णत 

अलगाव म य ेअयश वी

ट एसएफ िशरला िशरला पातूर अकोला सं. कपाशी उफ ५ पायाभुत ा यांनी खा ले

मंगलाबाई अभयकुमार शहा बाळापूर बाळापूर अकोला मुग बीएम 2003-02

मा णत 

हायरस भा वत आ ण पावसामुळे होणारे नुकसान

सुजय रंगरावजी देशमुख रधोरा बाळापूर अकोला मुग बीएम 2003-02

मा णत 

हायरस भा वत आ ण पावसामुळे होणारे नुकसान

रामदास ीराम नाकसकर नकाशी बाळापूर अकोला मुग बीएम 2003-02

मा णत 

हायरस भा वत आ ण पावसामुळे होणारे नुकसान

शांत दामोदर दांदळे खरपुर  बु बाळापूर अकोला मुग उ कष

मा णत 

हायरस भा वत आ ण पावसामुळे होणारे नुकसान

वषा घन याम दांदळे खरपुर  बु बाळापूर अकोला मुग उ कष

मा णत 

हायरस भा वत आ ण पावसामुळे होणारे नुकसान



अनंता िनळकंठराव नकासकर नकाशी बाळापूर अकोला मुग उ कष

मा णत 

हायरस भा वत आ ण पावसामुळे होणारे नुकसान

अजुन न थुजी घाटोळ नकाशी बाळापूर अकोला मुग उ कष

मा णत 

हायरस भा वत आ ण पावसामुळे होणारे नुकसान

िमला देवमान रहाणे टाकळ  खुरेशी बाळापूर अकोला मुग उ कष

मा णत 

हायरस भा वत आ ण पावसामुळे होणारे नुकसान

वंदना मोद मांगटे याला बाळापूर अकोला मुग उ कष

मा णत 

हायरस भा वत आ ण पावसामुळे होणारे नुकसान

र वं  शेषरावजी मु मकर नकाशी बाळापूर अकोला मुग उ कष पायाभुत हायरस भा वत आ ण पावसामुळे होणारे नुकसान

ट एसएफ बाबुलखेड बाळापूर बाळापूर अकोला उड द ट एयु-1

मा णत 

हायरस भा वत आ ण पावसामुळे होणारे नुकसान

शरद बाबुराव गायकवाड कासारखेड बाळापूर अकोला उड द ट एयु-1

मा णत 

हायरस भा वत आ ण पावसामुळे होणारे नुकसान

ववेक ह रदास शेगोकार कासारखेड बाळापूर अकोला उड द ट एयु-1

मा णत 

हायरस भा वत आ ण पावसामुळे होणारे नुकसान

शांताराम वसंतराव नावकर खरपुर  बु बाळापूर अकोला उड द ट एयु-1

मा णत 

हायरस भा वत आ ण पावसामुळे होणारे नुकसान

गजानन रमेश दांदळे खरपुर  बु बाळापूर अकोला उड द ट एयु-1

मा णत 

हायरस भा वत आ ण पावसामुळे होणारे नुकसान

वषा घन याम दांदळे खरपुर  बु बाळापूर अकोला उड द ट एयु-1

मा णत 

हायरस भा वत आ ण पावसामुळे होणारे नुकसान

ितक च धर शेगोकार नकाशी बाळापूर अकोला उड द ट एयु-1

मा णत 

हायरस भा वत आ ण पावसामुळे होणारे नुकसान

रामदास ीराम नाकसकर नकाशी बाळापूर अकोला उड द ट एयु-1

मा णत 

हायरस भा वत आ ण पावसामुळे होणारे नुकसान

गोकुळा मोहन घाटोळ नकाशी बाळापूर अकोला उड द ट एयु-1

मा णत 

हायरस भा वत आ ण पावसामुळे होणारे नुकसान

काश अजुन घाटोळ नकाशी बाळापूर अकोला उड द ट एयु-1

मा णत 

हायरस भा वत आ ण पावसामुळे होणारे नुकसान

व ासराव शंकरराव ताथोड िनमकरडा बाळापूर अकोला उड द ट एयु-1

मा णत 

हायरस भा वत आ ण पावसामुळे होणारे नुकसान

आशाताई व ठलराव ताथोड िनमकरडा बाळापूर अकोला उड द ट एयु-1

मा णत 

हायरस भा वत आ ण पावसामुळे होणारे नुकसान

दनकरराव यशवंतराव देशमुख रधोरा बाळापूर अकोला उड द ट एयु-1

मा णत 

हायरस भा वत आ ण पावसामुळे होणारे नुकसान

सुजय रंगरावजी देशमुख रधोरा बाळापूर अकोला उड द ट एयु-1 हायरस भा वत आ ण पावसामुळे होणारे नुकसानसुजय रंगरावजी देशमुख रधोरा बाळापूर अकोला उड द ट एयु-1

मा णत 

हायरस भा वत आ ण पावसामुळे होणारे नुकसान

ितभा दनकरराव देशमुख रधोरा बाळापूर अकोला उड द ट एयु-1

मा णत 

हायरस भा वत आ ण पावसामुळे होणारे नुकसान

गजानन गोपाळराव होले रधोरा बाळापूर अकोला उड द ट एयु-1

मा णत 

हायरस भा वत आ ण पावसामुळे होणारे नुकसान

िनलेश पंजाबराव देशमुख रधोरा बाळापूर अकोला उड द ट एयु-1

मा णत 

हायरस भा वत आ ण पावसामुळे होणारे नुकसान

माधवी गुणवंत रहाणे टाकळ  खुरेशी बाळापूर अकोला उड द ट एयु-1

मा णत 

हायरस भा वत आ ण पावसामुळे होणारे नुकसान

द ा य पुंडिलक रहाणे टाकळ  खुरेशी बाळापूर अकोला उड द ट एयु-1

मा णत 

हायरस भा वत आ ण पावसामुळे होणारे नुकसान

राज  देवराव उगले कळंबा बाळापूर अकोला उड द ट एयु-1

मा णत 

हायरस भा वत आ ण पावसामुळे होणारे नुकसान

वलास रामकृ ण मानकर कळंबा बाळापूर अकोला उड द ट एयु-1

मा णत 

हायरस भा वत आ ण पावसामुळे होणारे नुकसान

दगंबर राजाभाऊ उगले कळंबा बाळापूर अकोला उड द ट एयु-1

मा णत 

हायरस भा वत आ ण पावसामुळे होणारे नुकसान

मा रमेश दांदळे खरपुर  बु बाळापूर अकोला उड द ट एयु-1

मा णत 

हायरस भा वत आ ण पावसामुळे होणारे नुकसान

उ जल व णू गायकवाड कु ा बाळापूर अकोला उड द ट एयु-1

मा णत 

हायरस भा वत आ ण पावसामुळे होणारे नुकसान

सुशीला नंदलुाल घाटोळ नकाशी बाळापूर अकोला उड द ट एयु-1

मा णत 

हायरस भा वत आ ण पावसामुळे होणारे नुकसान

वण आनंद घाटोळ नकाशी बाळापूर अकोला उड द ट एयु-1

मा णत 

हायरस भा वत आ ण पावसामुळे होणारे नुकसान

राजाभाऊ ह रभाऊ उगले कळंबा बाळापूर अकोला स.ं कपाशी राजत बी.ट

मा णत 

बॉल ॉ पंग यामुळे हैराण झाले

िनलयकुमार अभयकुमार शहा बाळापूर बाळापूर अकोला तूर राजे र
मा णत 

अलगाव म य ेअयश वी

गजानन रमेश दांदळे खरपुर  बु बाळापूर अकोला तूर पीके ह  तारा
मा णत 

अलगाव म य ेअयश वी

बजुताई नारायणराव दांदळे खरपुर  बु बाळापूर अकोला तूर पीके ह  तारा
मा णत 

अलगाव म य ेअयश वी

रवीं  रमेश दांदळे खरपुर  बु बाळापूर अकोला तूर पीके ह  तारा
मा णत 

अलगाव म य ेअयश वी

धनंजय नारायणराव दांदळे खरपुर  बु बाळापूर अकोला तूर पीके ह  तारा
मा णत 

अलगाव म य ेअयश वी

आकाश नारायणराव दांदळे खरपुर  बु बाळापूर अकोला तूर पीके ह  तारा
मा णत 

अलगाव म य ेअयश वी

ट एसएफ बाबुलखेड बाबुलखेड बाळापूर अकोला यूट जेआरओ-524
मा णत 

DUR ते तण बयाणे नाकारले

वसुंधरा रणजीत मह ले गायगाव बाळापूर अकोला यूट जेआरओ-524 मा णत उगवणात अपयश

रणजीत सुरेश महा ले गायगाव बाळापूर अकोला यूट जेआरओ-524 मा णत उगवणात अपयश

सागर व ठलराव ताथोड िनमकरडा बाळापूर अकोला यूट जेआरओ-524 मा णत उगवणात अपयश

यांका व णू इंगळे पारस बाळापूर अकोला यूट जेआरओ-524 मा णत उगवणात अपयश

रवीं  ह मतराव उमाळे पारस बाळापूर अकोला यूट जेआरओ-524
मा णत 

DUR ते तण बयाणे नाकारले



ट एसएफ बाबुलखेड बाळापूर बाळापूर अकोला सोयाबीन जेएस-335

मा णत 

पावसा या नुकसानीमुळे नाकारले

हषल व ठलराव ताथोड िनमकरडा बाळापूर अकोला सोयाबीन जेएस-335

मा णत 

पावसा या नुकसानीमुळे नाकारले

मंगेश सुखदेव धनोकर वाडेगाव बाळापूर अकोला सोयाबीन जेएस-335 मा णत उगवणात अपयश

गजानन सुखदेव धनोकर वाडेगाव बाळापूर अकोला सोयाबीन जेएस-335 मा णत उगवणात अपयश

वमलबाई सुखदेव धनोकर वाडेगाव बाळापूर अकोला सोयाबीन जेएस-335 मा णत उगवणात अपयश

महादेव राजाराम मेटांगे ड गरगाव बाळापूर अकोला सोयाबीन जेएस-335

मा णत 

पावसा या नुकसानीमुळे नाकारले

सहदेव राजाराम मेटांगे ड गरगाव बाळापूर अकोला सोयाबीन जेएस-335 मा णत उगवणात अपयश

मंदाबाई सहदेव मेटांगे ड गरगाव बाळापूर अकोला सोयाबीन जेएस-335

मा णत 

पावसा या नुकसानीमुळे नाकारले

िमला महादेव मेटांगे ड गरगाव बाळापूर अकोला सोयाबीन जेएस-335

मा णत 

पावसा या नुकसानीमुळे नाकारले

सुिमत सहदेव मेटांगे ड गरगाव बाळापूर अकोला सोयाबीन जेएस-335

मा णत 

पावसा या नुकसानीमुळे नाकारले

अिमत सहदेव मेटांगे ड गरगाव बाळापूर अकोला सोयाबीन जेएस-335 मा णत उगवणात अपयश

रामे र राजाराम मेटांगे ड गरगाव बाळापूर अकोला सोयाबीन जेएस-335

मा णत 

पावसा या नुकसानीमुळे नाकारले

र वं  शेषरावजी मु मकर नकाशी बाळापूर अकोला सोयाबीन जेएस-335 मा णत उगवणात अपयश

राजेश देवराव नळकांडे  हंगणा बाळापूर अकोला सोयाबीन जेएस-335 पायाभुत 

ीकृ ण ह र ं  नळकांडे  हंगणा बाळापूर अकोला सोयाबीन जेएस-335 पायाभुत 

मनीषा राहुल खारोडे  हंगणा बाळापूर अकोला सोयाबीन जेएस-335 पायाभुत 

नीळकंठ ीकृ ण नळकांडे  हंगणा बाळापूर अकोला सोयाबीन जेएस-335 पायाभुत 

अनंता शेषराव नळकांडे  हंगणा बाळापूर अकोला सोयाबीन जेएस-335 पायाभुत 

अमोल देवराव नळकांडे  हंगणा बाळापूर अकोला सोयाबीन जेएस-335 पायाभुत 

महानंदा देवराव नळकांडे  हंगणा बाळापूर अकोला सोयाबीन जेएस-335 पायाभुत 

देवमान वामनराव रहाणे टाकळ  खुरेशी बाळापूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158

मा णत 

पावसा या नुकसानीमुळे नाकारले

सतीश भाऊराव आखरे बटवाड  बी.के बाळापूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत उगवणात अपयश

अतुल भाऊराव आखरे बटवाड  बी.के बाळापूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत उगवणात अपयश

स.ु वजय उ दन आखरे बटवाड  बी.के बाळापूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत उगवणात अपयश

िसंधुबाई सुभाष भारसाकळे बटवाड  बी.के बाळापूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत उगवणात अपयश

ीकृ ण व ाम गावंडे बटवाड  बी.के बाळापूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत उगवणात अपयश

मुरलीधर ल मण आखरे बटवाड  बी.के बाळापूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत उगवणात अपयश

जयवंत यशवंत आखरे बटवाड  बी.के बाळापूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत उगवणात अपयश

अ वनाश ल मण आखरे बटवाड  बी.के बाळापूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत उगवणात अपयश

व नाथ सुखदेव टापरे बटवाड  बी.के बाळापूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 पावसा या नुकसानीमुळे नाकारले

संयु  तपासणीत िमसळ यामुळे अयश वी

व नाथ सुखदेव टापरे बटवाड  बी.के बाळापूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158

मा णत 

पावसा या नुकसानीमुळे नाकारले

सुभाष व ठल भारसाकळे बटवाड  बी.के बाळापूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158

मा णत 

पावसा या नुकसानीमुळे नाकारले

शेख लतीफ शेख हसन बटवाड  बी.के बाळापूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत उगवणात अपयश

शेखअतीक शेख हसन बटवाड  बी.के बाळापूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत उगवणात अपयश

दगंबर महादेव आखरे बटवाड  बी.के बाळापूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत उगवणात अपयश

उदयजयवंत आखरे बटवाड  बी.के बाळापूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत उगवणात अपयश

मह  हरामण आखरे बटवाड  बी.के बाळापूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत उगवणात अपयश

गणेश आढळराव सुलताने बटवाड  बी.के बाळापूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158

मा णत 

पावसा या नुकसानीमुळे नाकारले

गजानन तुकाराम आखरे बटवाड  बी.के बाळापूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत उगवणात अपयश

उषाबाई सुरेशराव आखरे बटवाड  बी.के बाळापूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत उगवणात अपयश

फु ल भाकर आखरे बटवाड  बी.के बाळापूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत उगवणात अपयश

राहू आनंदराव सुलताने बटवाड  बी.के बाळापूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158

मा णत 

पावसा या नुकसानीमुळे नाकारले

रवीं  सुखालाल आखरे बटवाड  बी.के बाळापूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158

मा णत 

पावसा या नुकसानीमुळे नाकारले

रतनमाला भाकर आखरे बटवाड  बी.के बाळापूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत उगवणात अपयश

राजेश तुकाराम आखरे बटवाड  बी.के बाळापूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत उगवणात अपयश

िसंधुबाई मुरलीधर फुरंगे कु ा बाळापूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158

मा णत 

पावसा या नुकसानीमुळे नाकारले

शांत मुरलीधर फुरंगे कु ा बाळापूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158

मा णत 

पावसा या नुकसानीमुळे नाकारले

मोहन मुरलीधर फुरंगे कु ा बाळापूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158

मा णत 

पावसा या नुकसानीमुळे नाकारले

रेखा उ जल गायकवाड कु ा बाळापूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158

मा णत 

पावसा या नुकसानीमुळे नाकारले

शांत व णू गायकवाड कु ा बाळापूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158

मा णत 

पावसा या नुकसानीमुळे नाकारले

मुरलीधर हाद फुरंगे कु ा बाळापूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158

मा णत 

पावसा या नुकसानीमुळे नाकारले

अनंता िनळकंठराव नकासकर नकाशी बाळापूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत उगवणात अपयश

च धर सारंगधर शेगोकार नकाशी बाळापूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158

मा णत 

पावसा या नुकसानीमुळे नाकारले

शांत काशराव ताथोड िनमकरडा बाळापूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158

मा णत 

पावसा या नुकसानीमुळे नाकारले

दप रंगरावजी देशमुख रधोरा बाळापूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158

मा णत 

पावसा या नुकसानीमुळे नाकारले

मोद ` व नाथ सोनट के सांगवी (जोमदेव) बाळापूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत उगवणात अपयश

रामे र मा णकराव पाखरे सांगवी (जोमदेव) बाळापूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158

मा णत 

पावसा या नुकसानीमुळे नाकारले



भानुदास अवधूत सांगोकार सांगवी (जोमदेव) बाळापूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158

मा णत 

पावसा या नुकसानीमुळे नाकारले

व नाथ यंबक सोनट के सांगवी (जोमदेव) बाळापूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत उगवणात अपयश

तानाजी काशीराम काळे सांगवी (जोमदेव) बाळापूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158

मा णत 

पावसा या नुकसानीमुळे नाकारले

गणेश व ासराव लांडे सांगवी (जोमदेव) बाळापूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत उगवणात अपयश

उ वराव व ासराव लांडे सांगवी (जोमदेव) बाळापूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत उगवणात अपयश

सूयभान तुकाराम सांगोकार सांगवी (जोमदेव) बाळापूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत उगवणात अपयश

कैलास यंबक सोनट के सांगवी (जोमदेव) बाळापूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत उगवणात अपयश

व ासराव ीराम लांडे सांगवी (जोमदेव) बाळापूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत उगवणात अपयश

नारायण गो वंदसो मानकर याला बाळापूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158

मा णत 

पावसा या नुकसानीमुळे नाकारले

राजेश गो वंदराव मानकर याला बाळापूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158

मा णत 

पावसा या नुकसानीमुळे नाकारले

िनलेश मुरलीधर भु कुटे वाडेगाव बाळापूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158

मा णत 

पावसा या नुकसानीमुळे नाकारले

सुिचता राजेश शेगोकार वाडेगाव बाळापूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158

मा णत 

पावसा या नुकसानीमुळे नाकारले

व णू मधुकर मानकर वाडेगाव बाळापूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-158 मा णत उगवणात अपयश

ट एसएफ बाबुलखेड बाळापूर बाळापूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71

मा णत 

पावसा या नुकसानीमुळे नाकारले

कृ णराव सुखालाल आखरे बटवाड  बी.के बाळापूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71 मा णत उगवणात अपयश

वण अशोक आखरे बटवाड  बी.के बाळापूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71 मा णत उगवणात अपयश

राजाभाऊ ह रभाऊ उगले कळंबा बाळापूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71

मा णत 

पावसा या नुकसानीमुळे नाकारले

वलास रामकृ ण मानकर कळंबा बाळापूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71

मा णत 

पावसा या नुकसानीमुळे नाकारले

आकाश रमेश मांगटे याला बाळापूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71

मा णत 

पावसा या नुकसानीमुळे नाकारले

रमेश अवधूत मांगटे याला बाळापूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71

मा णत 

पावसा या नुकसानीमुळे नाकारले

िनलयकुमार अभयकुमार शहा बाळापूर बाळापूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71 मा णत उगवणात अपयश

अर वंद मा णकराव आखरे बटवाड  बी.के बाळापूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71

मा णत 

पावसा या नुकसानीमुळे नाकारले

अशोक सुखालाल आखरे बटवाड  बी.के बाळापूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71 मा णत उगवणात अपयश

सतीश पंजाबराव देशमुख रधोरा बाळापूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71 मा णत उगवणात अपयश

गो वंदा पुंडिलक रहाणे टाकळ  खुरेशी बाळापूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71 मा णत उगवणात अपयशगो वंदा पुंडिलक रहाणे टाकळ  खुरेशी बाळापूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस मा णत उगवणात अपयश

मुरलीधर संपत भु कुटे वाडेगाव बाळापूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71

मा णत 

पावसा या नुकसानीमुळे नाकारले

वनायक महादेव का े याला बाळापूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71

मा णत 

पावसा या नुकसानीमुळे नाकारले

सुभ ाबाई तुकाराम आखरे बटवाड  बी.के बाळापूर अकोला सोयाबीन एएमएस-1001

पायाभुत 

तूर आंतरपीक झा यामुळे नाकारली

स ुरजनी गजा नान आखरे बटवाड  बी.के बाळापूर अकोला सोयाबीन एएमएस-1001

पायाभुत 

तूर आंतरपीक झा यामुळे नाकारली

सागर व ठलराव ताथोड िनमकरडा बाळापूर अकोला यूट जेआरओ-524 मा णत पावसाचे नुकसान

द ा य आसाराम उगले पारस बाळापूर अकोला यूट जेआरओ-524 मा णत पावसाचे नुकसान

ट एसएफ बाबुलखेड बाळापूर बाळापूर अकोला सोयाबीन जेएस-335 मा णत पावसाचे नुकसान

हषल व ठलराव ताथोड िनमकरडा बाळापूर अकोला सोयाबीन जेएस-335 मा णत पावसाचे नुकसान

ट एसएफ बाबुलखेड बाळापूर बाळापूर अकोला सोयाबीन एमएयुएस-71 मा णत पावसाचे नुकसान


