अ. क्र.

स्वस्त धान्य दु कानदाराचे नां ााव

दु कान क्र.
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गावाचे नाांव

3

4

सौ. ए. डी. कोष्टी

अकोला

वव.का. सेवा सोसायटी

आंधळगांव

एम.एम. माळी

आंधळगांव

श्रीमती एल.आर. भांजे

अरळी

तुळजाभवानी मविला संस्था

आसबेवाडी

एम.एस. पाटील

बावची

खरे दी ववक्री संघ

ब्रम्िपुरी

वव.का. सेवा सोसायटी नं. 1

भोसे

वव.का. सेवा सोसायटी नं. 2

भोसे

डी. जे. आवताडे

आवताडे वाडी

पी.एस. नागणे

नागणेवाडी

वव.का. सेवा सोसायटी

भाळवणी

एस आर आठवले नंदुर

भाले वाडी

श्रीमती एस.टी. लाड

बोराळे

एस.बी. पवार

वचक्कलगी

जी.डी. ढे कळे

दे गांव

के. के. टकले

धममगांव

वव.का. सेवा सोसायटी

ढवळस

सौ. यु.एस. पाटील

वडकसळ

एस.आर. मे टकरी

डोंगरगांव

वव.का. सेवा सोसायटी

फटे वाडी

एस.ए. मोरे

गणेशवाडी

जी.डी. ढे कळे (दे गांव)

घरवनकी

बी.डी. मासाळ

गोणेवाडी

श्रीमती एम.एसृ. चौगुले

गुंजेगांव

एस.आर. मे टकरी

गुंजेगांव

मंगळवेढा27

एस एच उन्िाळे पाठखळ (िाजापूर करीता)

िाजापूर

28

मंगळवेढा28

विवरगांव

29

मंगळवेढा29

पी.एम. माने

िु न्नूर
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पावमतीदे वी मविला संस्था

िु लजंती
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एस.आर. मासाळ
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िु लजंती
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डी.के. भोरकडे

जालीिाळ
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वव.का.सेवा सोसायटी

जंगलगी
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वव.का.सेवा सोसायटी
एस.जी. सावंत

वजत्ती
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वव.का.सेवा सोसायटी

जु नोनी

वव.का.सेवा सोसायटी

कचरे वाडी

सौ. जी.एच. पाटील

कागष्ट

बी.डी. पांढरे

कात्राळ

श.ि. उन्िाळे ( पाठखळ )

खडकी

आर.डी. दु धाळ

खवे

वव.का.सेवा सोसायटी

पडोळकरवाडी

व्िी.के. वबले

खोमनाळ

डी.आर माळी

खु पसंगी

के.व्िी. पवार

लमाणतांडा

एस.के. जाधव

लवंगी

अंवबका मविला संस्था

लक्ष्मी दिीवडी

सरस्वती मविला संस्था

लक्ष्मी दिीवडी

वव.का.सेवा सोसायटी

लें डवे चचचाळे

वव.का.सेवा सोसायटी

लोणार

व्िी.एस. डोके

माचणूर

वव.का.सेवा सोसायटी

मिमदाबाद िु .

सोलापूर वजल्िा वबज संघ

मिमदाबाद (शे )

सौ. एस.एस. कनशे ट्टी

माळे वाडी

के.एस. गावडे

मानेवाडी

एस.डी. माळी

मल्लेवाडी

के.ए. वबराजदार

मारोळी

वव.का. सेवा सोसायटी नं. 1

मरवडे

वव.का. सेवा सोसायटी नं. 2

मरवडे

एस.ए. यादव

मारापूर

साववत्रीबाई फुले मा.मविला

मे टकरवाडी

एस.व्िी. खरात

मुढवी

व्िी.जी. घोडके

मुंढेवाडी

वव.का.सेवा सोसायटी

नंदेश्वर

खरे दी ववक्री संघ

नंदेश्वर

डी सी धोत्रे

डोणज

खरे दी ववक्री संघ

नंदूर

एस.आर. आठवले

नंदूर

एल.आर. माळी

चनबोणी

एस.एच. उन्िाळे

पाटकळ

एम.आर. माने

पौट

के.टी. वशले दार

रड्डे

एस.के. पुजारी

रड्डे
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वव.का.सेवा सोसायटी

रे वव
े ाडी

श्रीमती आर.एस. कदम

सलगर बु.

एस.वाय. वबराजदार

सलगर बु.

के सी कांबळे

सलगर खु .

वव.का.सेवा सोसायटी

शे लेवाडी

डी.के. यादव

वशरसी

के.सी. कांबळे

वशरनांदगी

आर.जे. पाटील

वसध्दनकेरी

एम.एन. नांगरे पाटील

वसध्दापूर

एस.एम. म्िे त्रे

सोड्डी

वव.का.सेवा सोसायटी

तळसंगी

एम.एस. सोमुत्ते

वशवणगी

सी.ए. मळगे

तांडोर

ए.टी. चशदे

तामदडी

ए.टी. चशदे

रिाटे वाडी

एस.एस. खांडेकर

उचेठाण

एस आर मासाळ िु लजंती (येड्रावकरीता)

येड्राव

एम.पी. गंगमई

येळगी

स्वामी समथम

बठाण

वबसवमल्ला म ब गट

डोणज

चेअरमन दामाजी िमाल

मंगळवेढा

नगरपवरषद

मंगळवेढा

ब्र वव.का. सेवा सोसायटी नं. 1 बंंंद

मंगळवेढा

ब्र वव.का. सेवा सोसायटी नं. 2

मंगळवेढा

खरे दी ववक्री संघ नं. 1

मंगळवेढा

खरे दी ववक्री संघ नं. 2

मंगळवेढा

व्िी.एस. मुदगूल

मंगळवेढा

एस.व्िी. िजारे

मंगळवेढा

श्रीमती जे.बी. िजारे

मंगळवेढा

व्िी. एस. खवतोडे

मंगळवेढा

चेअरमन दत्त मा.संस्था

मंगळवेढा

अंवबका मविला संस्था

मंगळवेढा

वियदशमनी इं.ग्रा.संस्था

मंगळवेढा

