
उद्यान पंडित पुरस्कार- (संख्या-8) 
देण्यात येणारे पुरस्कार सखं्या - ०८ (प्रत्येक कृडि डिभागातून एक याप्रमाणे) 

महाराष्ट्राची भौगोडिक पडरस्स्िती, जडमनीची प्रत ि हिामानातीि डिडिधता यामुळे फिोत्पादनास मोठा िाि 
आहे. भाजीपािा डपके, फळ डपके, फुि डपके, मसािा डपके, औिधी ि सुंगधी िनस्पती डपके यापासून शेतक-यांना मोठया 
प्रमाणात िाभ होत आहे. फिोत्पादन क्षेत्रामध्ये उत्कृष्ठ काम करणा-या शेतक-यािा सन २००१-०२ पासून उद्यानपंिीत 
परुस्कार देण्यात येतो. सदर शेतकरी हा फिोत्पादनांतगगत यशस्िी उत्पादन, रोपिाडिका, बीजोत्पादन, सेंडिय डनडिष्ठा 
उत्पादन ि िापर, काढणीत्तोर व्यिस्िापन, प्रतिारी, पॅकहाऊस, साठिणकु, मुल्यिधगन, प्रडिया, डिपणन, डनयात इ. 
कायात सहभागी होऊन उले्लखनीय कायग करणारा असािा. उद्यानपंिीत परुस्कार डिजते्या शेतक-यािा रु.25,०००/- 
रकमेचा धनादेश,  स्मृतीडचन्ह (ट्रॉफी), प्रशस्स्तपत्र ि सपत्नीक / पतीसह सत्कार अस ेपरुस्काराच ेस्िरूप आहे. 

परुस्कार डनििीसाठी मा. मंत्री (कृडि) यांच्या अध्यक्षतेखािी अस्स्तत्िात असिेल्या मंत्री सडमती माफग त राज्यातून 
प्राप्त झािेल्या प्रस्तािांची छाननी करण्यात येऊन, सदर सडमतीने डनिि केिेल्या शेतक-यास अििा संस्िेस हा परुस्कार 
देण्यात येतो. सन २०१९ अखेर   २२३  शेतीडमत्र परुस्कार प्रदान करण्यात आिेिे आहेत. 
 

उद्यान पंिीत पुरस्कार सन - 2001  
1 ज्ञानेश्वार कृडि डिज्ञान फामग मु.पो भिेे बु. ता नेिासा डज अहमदनगर 
2 पी.के सािंत (तिा बाळासाहेब सािंत) िोकन्यास ट्रस्ि, ता.डचपळूण डज रत्नाडगरी 
3 श्री.गणपतराि आप्पासाहेब पािीि, मु.पो कोंिीगरे, जयससगपुर ता डशरिळ, डज कोल्हापरु 
4 मॅग्रो ग्रोअसग असोडशएशन,अदाित रोि, ता. औरंगाबाद डज औरंगाबाद 
5 श्री उत्तमराि भगिानराि जाधि, मु.पो किमुळी, माहनाळ, ता चाकुर, डज िातुर 
6 श्री मोहनराि जानराि जायिे, मु.पो अकोिा जहासगर ता.अकोि, डज अकोिा 
7 श्री प्रकाशचंि बन्सीिाि कोचि, मु.पो नेहरुिािग, ता सहगणघाि, डज िधा 
8 श्री.नथ्िू जयराम माळी, मु.पो कापिणे, ता.डज धुळे 
सन - 2002  
1. श्री प्रसन्न तुकाराम कुबि,मु.पो. ता. िेंगुिा, डज ससधुदुगग 
2. श्री.ज्ञानदेि गणपत महाजन,मु.पो डचनािि, ता.रािरे, डज जळगाि 
3. श्री.अशोक पािीि तािर,मु.पो माळेगाि ब्र.ु ता.बारामती, डज पुणे 
4. श्री डदनकर रघुनाि पािीि,मु.पो डनगिी, ता. कराि, डज सातारा 
5. श्री रंगनाि परशरामजी कदम, मु.पो सिबगाि, ता.डज नादेंि 
6. श्री अशोक अंबादास जाधि,मु.पो.मुसरा, ता.िििणी डज.बीि 
7. श्री जगदेिराि डकसनराि आखािे,डज बुिढाणा 
8. श्री उत्तमराि रुपरािजी डफरके डज नागपूर 
सन 2003  
1. श्री.जिनराि केरुबा बजगुिे, मु.पो िागंी, डशिनी, ता. डज बीि 
2. श्री डशिाजी बाबूराि कचरे मु.पो.तमदिगे, ता.डशरोळ, ता कोल्हापुर 



3. मातृमंदीर, देिरुख देिरुख ता सगमेश्वर डज रत्नाडगरी 
4. श्री माधरािराि भुंजगराि चव्हाण मु.पो यशितंिािी ता.रेनापुर, डज िातुर 
5. श्री शडशकातं बबन िोरात मु.पो खोिद, ता.जुन्नर डज पुणे 
6. श्री डििास िामन माळी, मु.पो गांे ेदुर,ता डज धुळे 
7. श्री प्रभाकर तुळशीराम मानकर, मु.पो रुईखेि, ता.अकोि, डज अकोिा 
8. श्री कोंिरा दुगगय्या िस्मय्या, मु.पो डसरांे ेचा, ता.डज गिडचरोिी 
 
सन - 2004  
1. श्री. अशोक व्यंकिराि देशमुख मु. पो. हरंगुळे ता. गंगाखेि, डज. परभणी 
2. श्री. भाऊगीर धुिकुगीर गोसािी मु. पो. नगाि, ता. अंमळनेर, डज. जळगाि 
3. श्री. बाळकृष्ण गणेश बापि मु.पो. डदिआेगार, ता. श्रीिधगन, डज. रायगि 
4. श्री. भगिानराि यशितंराि डशरसागर मु. कििचंी, पो. न्होिा, ता. डज. जािना 
5. श्री. देिाजी मारुती बनकर मु. पो. बौद्धनगर, ता. सिकअजुगनी, डज. गोंडदया 
6. श्री. धमेंि राधेश्याम िोया मु.पो. तळेगाि दशासर, ता. धामनगाि, डज. अमरािती 
7. श्री. दत्तात्रय साधू पािीि मु. डकरिािे, पो. घोिदे, ता. सािी, डज. धुळे 
8. श्री. गुिाब दगिू बरािे,मु. भागिी, पो. पारगाि (मंगळूर) ता. आंबेगाि, डज. पुणे 
9. श्री. गणेश िक्ष्मण म्हात्रे,मु. पो. डदग्रस, ता. डदग्रस डज. यितमाळ 
10. श्री. जनादगन रघुनाि सामन,मु. भोगि,े पो. तेरािळे, ता. िेंगुिा, डज. ससधुदुगग 
11. श्री. कैिास बाळासाहेब साळुंके,मु. दािेंगाि, पो. रामेश्वरतािंा, ता. कळमनुरी, डज. सहगोिी 
12. कृष्णाकाठ शेतीमाि प्रडिया ि साठिणकु सहकारी संस्िा मु. पो. दूधोंिी, ता. पिुस, डज. सागंिी 
13. श्री. डकतीकुमार रघुिीरससह राणा मु. गोिापूर, पो. पािळपूर, ता. तळोदा, डज. नंदूरबार 
14. श्री. मनोहर दमाजी देिरे,मु. पो. सिाणा, ता. बागिण, डज. नाडशक 
15. श्री. नरेंि युिराज पिार,मु. आरफळ, पो. ििूि, ता. डज. सातारा 
16. श्री. पािूंरंग ईश्वरा राचकर मु. पो. डिझोरी, ता. माळडशरस, डज. सोिापूर 
17. श्री. रसिि बब्रिूान पािे,मु. सपपरी (डश) पो. पािोळी, ता. कळम, डज. उस्मानाबाद 
18. श्री. रसिि बन्सीिाि संचेती,मु. िजैापूर, ता. िजैापूर, डज. औरंगाबाद 
19. श्री. राजकुमार ज्ञानोबा दािगे,मु. मोहगाि, पो. तळणी, ता. रेणापुर, डज. िातूर 
20. श्री. रमेश माधि सािजी मु. पो. िोणगाि, ता. मेहकर, डज. बुििाणा 
21. श्री. िॉ. राजेंि नामदेि आव्हाि मु. पो. खोसपूर, ता. डज. अहमदनगर 
22. श्री. रसिि िसंतराि सशदे मु. पो. मकरधोकिा, ता. उमरेि, डज. नागपूर 
23. श्री. सहदेि राजेंि घोि मु. पो. कोिगि, ता. डज. गिडचरोिी 
24. श्री. शेख सुभानी पाशा शेख इब्राडहम मु. पो. नेकनूर, ता. डज. बीि 
25. श्री. सडमर सुरेश रेडिज मु. पो. दळििणे, ता. डचपळून, डज. रत्नाडगरी 



26. श्री. सोमराज शेिराज तेिखेिे मु. हेडिकंुिी (जा), पो. सािळी खु. ता. कारंजा (धािगे), डज. िधा 
27. सौ. सुमन तुकाराम गंगिी मु. पो. नेसरी, ता. गिसहगिज, डज. कोल्हापूर 
28. श्री. डशिदास तुळशीराम डशरसागर,मु. पो. डििरा, ता. पातूर, डज. अकोिा 
29. 29 श्री. उत्तमराि शेिराि पाििे, मु. कुयनी, पो. नेरिी, ता. डज. नादेंि 
30. 30 श्री. व्यंकिेश नारायण कुिकणी,मु. साजीििी, पो.भातसानगर ता. शहापूर, डज. ठाणे 
31. 31 श्री. िसंत सदाडशिराि धामणीकर, मु. पो. मानोरा, ता. मानोरा, डज. िाडशम 
32. 32 श्री. यादिराि महागा कापगते, मु. रेंगेपार, पो. सपपळगाि, ता. िाखणी, डज. भिंारा 
 
सन - 2005  

1. केळि ेशेतकी उत्पादन खरेदी डििी सहकारी सोसायिी डि. केळि,े ता. पािघर, डज. ठाणे 
2. श्री. सुभाि धोंिू डबरिािकर, मु. भोईघर, पो. बोरिी मािंिा, ता. मुरुि डज. रायगि 
3. श्री. अरसिद प्रभाकर अमृते, मु. पो. गव्हे, ता. दापोिी, डज. रत्नाडगरी, 
4. श्री. बाळकृष्ण गणेश गािगीळ मु. पो. पािकर िािी ितेोरे, ता. िेंगुिा डज. ससधुदूगग 
5. श्री. खेमराज त्र्यंबक  कोर, मु. पो. अंबासण, ता. सिाणा, डज. नाडशक 
6. श्री. डशिाजी रामचंि राऊत, मु. पो. सशदी ता. चाळीसगाि, डज. जळगाि 
7. श्री. डशिाजी िोिनससग राजपूत, मु.पो. भोरखेिा, ता. डशरपूर, डज. धुळे 
8. श्री. हाबंरससग भारतससग राजपूत, मु. खोिाळे, पो. न्याहिी ता. डज. नंदूरबार 
9. श्री. मधुकर नानाभाऊ कुिे, मु. पो. सपपरी पंेेढार, ता. जुन्नर, डज. पुणे 
10. श्री. तुकाराम अंबऋिी गव्हाणे, मु. पो. मधुबन, अडिपूर रोि, बाशी, डज. सोिापूर 
11. श्री. मनोहर जयराम सुि,े मु. पो. जिळेकििग, ता. संगमनेर, डज. अहमदनगर 
12. श्री. बाळू नाना चव्हाण मु. पो. िळसंदे, ता. हातकंणगंिे, डज. कोल्हापूर 
13. श्री. अडजत बिडभराि भोसिे, मु. एकसळ, पो. डशरंबे, ता. कोरेगाि, डज. सातारा 
14. श्री. सुभाि दत्तात्रय आि,े मु. पो. बोरगाि, ता. तासगाि, डज. सागंिी 
15. श्री. सत्रबक तुळशीराम पाथ्रीकर मु. पो. 83 आनंदी व्यंकिेशनगर, जािना रोि, डज. औरंगाबाद 
16. श्री. के. के. मुरिीधरन मु. पो. मादंळा, ता. घनसांगिी, डज. जािना 
17. श्री. राजेंि डनिृत्ती आतकरे, मु. पो. खोपिी, ता. गेिराई, डज. बीि 

18. श्री. बाबुराि कोंिीबा येणगे,मु. पो. आिग, ता. डज. िातूर 
19. श्री. शेख आयुब शेख अिी, मु. पो. 3/2/24, गाधंी चौक देगिूर, ता. देगिूर डज. नादेंि 
20. श्री. राजेंि दाजीसाहेब जाधि मु. महागाि, पो. चोंढीआंबा, ता. िसमत, डज. सहगोिी 
21. श्री. हरीभाऊ सिबाजी डनकम मु. पो. पाळोदी, ता. मानित, डज. परभणी 
22. श्री. शहाजी संभाजीराि गोरे मु. गोरेिािी पो. बुकनिािी, ता. डज. उस्मानाबाद 
23. श्री. डििके मगन संगई मु. पो. ता. अंजनगाि सुजी, डज. अमरािती 
24. श्री. डििके महादेिआप्पा महाजन, मु. पो. कारंजािाि, ता. डज. िाडशम 



25. श्री. साहेबराि रुस्तमराि िभिे मु. पो. पुनोती ब्रिुक, ता. बाशीिाकळी, डज. अकोिा 
26. श्री. डकसन काशीराम कळसकर,मु. पो. डतमोिी, ता. नादूंरा डज. बुििाणा 
27. श्री. डप्रतीश रामराि तायिे, मु. पो. िाख (रायणी) ता. डदग्रस, डज. यितमाळ 
28. श्री. डभमराि केशिराि किू, मु. पो. पािी (देशमुख), ता. कळमेश्वर, डज. नागपूर 
29. श्री. सडचन अरुणराि सोनिक्केमु. सािोिा, पो. नाििािी, ता. डज. िधा 
30. श्री. सचतामणराि सदाडशिजी मेहर,मु. पिािी, पो. डभरेिािा, ता. डज. भिंारा 
31. श्री. कमिनयन राजकरण गोिेच्छा, मु. कािििी (बामणी),पो.कोठारी, ता.बल्लारपूर,डज.चंिपूर 
32. श्री. गणपती डढिरु सातपूते, मु. ताबंोसी, पो. निगेाि रै. ता. चामोशी, डज. गिडचरोिी 
33. श्री. डकशोर झाळूभाऊ रहांगिािे, मु. ििद, पो. अंजोरा, ता. आमगाि, डज. गोंडदया 
34. श्री. म.यासीन म.कासीम (बागिान), रा.बागिान कॉिनी, पूणा सहकारी साखर कारखाना रोि, 

मु.पो.ता. िसमत, डज. सहगोिी 
35. सौ. कल्याणी अडनि सोनोने, मु.पो.सशदखेि (मोरेश्वर), ता. बार्शशिाकळी, डज.अकोिा 
36. श्री. डििाधर पुंिडिक गाखरे मु.पो. सािळी (बुिुक), ता. कारंजा, डज.िधा 

 
सन - 2006  

1. सौ. संपदा संजय रागंणेकर मु. पो. निघर, ता. सुधागि, डज. रायगि 
2. िॉ. स्िस्प्नि मुरिीधर बच्छाि रा. बळितंनगर, गंगापूर रोि, डज. नाडशक 
3. श्री. संदीप कशाितग जाचक मु. जाचकिस्ती, पो. भिानीनगर, ता. इंदापूर, डज. पुणे 
4. सौ. अडश्वनी सुबोध सभगािे मु. पो. येिूर (मिकापूर) ता. शाहूिािी, डज. कोल्हापूर 
5. श्री. डशिाजी आसाराम सशदे म. पो. पाथ्रुि, ता. माजिगाि, डज. बीि 
6. श्री. राजेभाऊ रामभाऊ चव्हाण मु. पो. सागंिी म्हाळसा, ता. सजतूर, डज. परभणी 
7. िॉ. डििातं खुशािराि मापारी मु. पो. ता. िोणार, डज. बुििाणा 
8. श्री. महादेि चागंदेिजी ईखार एचआयजी कॉिनी, कािोि रोि, ता. कळमेश्वर,डज. नागपूर 

सन - 2007  
1. श्री. उदय श्रीकृष्ण जोशी, काळोशी मु. पो. केळशी, ता. दापोिी, डज. रत्नाडगरी 
2. श्री. सुभाि दगिू माळी रा. कोल्हे, ता. पाचारो, डज. जळगाि 
3. श्री. नािाजीराि डशिाजीराि देशमुख मु. पो. नोतेपुते, ता. माळडशरस, डज. सोिापूर 
4. श्री. डिनोद दशरिराि डक्षरसागर, मु. पो. माळीआळी, िोणंद, ता. खंिाळा, डज. सातारा 
5. श्री. दुष्यंत िक्ष्मणराि आठििे मु. आखातिािा, पो. रहािगाि ता. पैठण डज. औरंगाबाद 
6. श्री. प्रकाश डिश्वभरंराि झ ुंजेपािीि, मु. पो. हरंगुळ खुदग ता. डज. िातूर 
7. िॉ. डदपक नरेंि याििे, मु.पो.ता. डचमुर, डज. चंिपूर 

सन - 2008  
1. श्री. अशोक डशिराम रानिे, मु. पो. नािे, ता. राजापूर, डज. रत्नाडगरी 



2. श्री. सुयगकातं महादेि देऊिकर मु. पो. भिेशी, ता. दोिामागग, डज. ससधूदुगग 
3. श्री. डिजय डगरधारीिाि चािंक, मु. पो. गोंदूर ता. डज. धुळे 
4. श्री. िसंत कचरु आहेर मु. पो. मुखेि, ता. येििा, डज. नाडशक 
5. श्री. साहेबराि बाळाजी िांिगे मु. पो. ििगाि िािंगा, ता. संगमनेर, डज. अहमदनगर 
6. श्री. डिठ्ठिराि आबासाहेब किूपािीि मु. पो. सात्रळ, ता. रािरी, डज. अहमदनगर 
7. श्री. बाबासाहेब बाबुराि सस्ते, मु. पो. करििे खु. ता. फििण, डज. सातारा 
8. श्री. सुडमत सदाडशि धाकोजी, मु. पो. िड्याची िािी, ता. गिसहगिज, डज. कोल्हापूर 
9. श्री. भगिान आसाराम िोंगरे, मु. पो. सािरगाि हिप ता. डज. जािना 
10. श्री. भागित डदगंबर ठोंबरे, मु. पो. उंदरी, ता. केज, डज. बीि 
11. श्री. भानुदास महादजी सिराते मु. आिेगाि, पो. काििगाि, ता. पुणा, डज. परभणी 
12. श्री. शेख ताहेर िािापिेि, मु. शेखापूर, पो. सािरगाि, ता. भमू, डज. उस्मानाबाद 
13. श्री. प्रडिणकुमार भगिानदास गट्टाणी, मु. पो. जाणेफळ, ता. मेहकर, डज. बुििाणा 
14. श्री. रमेश रामचि आकोिकर मु. पो.पणज, ता. आकोि, डज. अकोिा 
15. श्री. मनोज जानरािजी जिजंाळ, मु. पो. ता. कािोि, डज. नागपूर 
16. श्री. डकशोर गोंसिदराि कन्हेरे मु.पो. केतापार,ता. कळमेश्वर डज. नागपूर 

सन 2009   
1. श्री. डििास अनंतराि ठाकूर, मु. पो. मठ, गाििदेििािी,ता.िगुेिे,डज.ससधुदूगग  
      मो. 9422436681 
2. श्री. डसताराम दामू पािीि, मु. खरग, पो.ििणी, ता. चोपिा, डज. जळगािं मो.9545729955 
3. श्री. गणेश गोसिद पािीि, मु. पो. िोणखेिा, ता. शहादा, डज. नंदूरबार मो.02562/229012 
4. श्री. राजेंि हरी पािीि, मु. पो. िािे, ता. भिगाि, डज. जळगाि मो.9822225703 
5. श्री. अशोक आबाजी देशमुख, मु.पो. सचचाळे (गिदेआखािा), ता. राहूरी, डज. अहमदनगर  

मो.02425-266055 
6. श्री. डशिानंद मल्लेशी सशगिगाि,मु. पो. मंिुप, ता.दडक्षण सोिापूर,डज. सोिापूर  
     मो. 9423326180 
7. श्री. डिठ्ठि दत्त ूनिििे , मु.पो.बेिग, ता.डमरज, डज.सागंिी मो. 9970542635  
8. श्री. राजाराम देिबा मेिे, मु. पो. मु.पो.िाशी (मेिेमळा),ता.करिीर,डज.कोल्हापूर 

मो.9657844730 
9. श्री. डदिीप भानुदासराि चव्हाण मु.घारी, पो. चागंतपुरी, ता. पैठण, डज. औरंगाबाद 

मो.9422206570  
10. श्री. रसिि डभमराि पािीि, मु.ििगािं (जाधि), पो. सायगव्हाण, ता. कन्नि, डज. औरंगाबाद 
     मो.9420403198 
11. श्री. म.यासीन म.कासीम (बागिान) रा.बागिान कॉिनी, पूणा सहकारी साखर कारखाना रोि,      



    मु.पो.ता. िसमत, डज. सहगोिी मो.9422876431 
12. सौ. कल्याणी अडनि सोनोने, मु.पो.सशदखेि (मोरेश्वर), ता. बार्शशिाकळी, डज.अकोिा  
    मो.9960916677' 
13. श्री. डििाधर पुंिडिक गाखरे,मु.पो. सािळी (बुिुक), ता. कारंजा, डज.िधा मो.9881820240 

सन 2010    
1. श्री. डिश्वनाि (राजाराम दादू महाजन) 'मु. पोो्. ता. िाळिा, डज. सागंिी मो.9975064572 
2. श्री. िॉ. संदेश मारुती पािीि 'मु. पो. हाडशिरे, ता. अडिबाग, डज. रायगि मो.9422352322 
3. श्री. आनंद जयंत देसाई, मु. पो. पािस, ता. डज. रत्नाडगरी मो. 02352-237005 
4. श्री. अिधुत गरबि महाजन,मु.पो. चचुाळे, ता. चोपिा, डज. जळगाि मो.9561836905 
5. श्री. संजय सनबा भामंरे,मु. काळगाि, पो. धमणार, ता. सािी, डज. धुळे मो.9764807765 
6. श्री. संतोश पािूंरंग कोंिे, मु. पो. केळििे, ता. भारे डज. पुणे मो.9922299630 
7. श्री. संडदि अरुण नरके, मु. पो. बोरगाि, ता. पन्हाळा, डज. कोल्हापूर मो.9422415577 
8. श्री. चंिकातं डशिाजीराि डक्षरसागर, मु. कििचंी, पो. नाव्हा, ता. डज. जािना मो.9765770605 
9. श्री. डशिाजी नरससगराि पािीि, मु. पो. मिकापूर, ता. उदगीर, डज. िातूर मो.9422072313 
10 श्री. जयितंर पािूंरंगजी सागूंनिढेे, मु.पो. खंिाळा, ता. तेल्हारा, डज. अकोिा मो.8805227997 
11 श्री. कंुदन आनंदराि कळंबे, मु. पो. िरखेि, ता. डतिसा, डज. अमरािती मो.9422157505 
12 श्री. राधेश्याम सुरजमि अग्रिाि, मु. िरुि, पो. सेिाग्राम, ता. डज. िधा मो.8823799724 

सन 2011    
1. श्री. चंिकातं बाबुराि मोरे, मु. पो.िोणे, ता. अंबरनाि डज. ठाणे मो.9850518001 
2. श्री. भरतससग बिूससग डगरास,े मु. पो. आराि,े ता. सशदखेिा, डज. धुळे मो.9423941204 
3. श्री. रामकृष्ण दगिू पािीि,मु. आसाणे, पो. न्याहिी, ता. डज. नंदूरबार मो.9403712657 
4. श्री. राजेंि जयराम चौधरी, मु. नादूंखी, पो. कोऱ्हाळे, ता.राहता,डज.अहमदनगर,मो.9970331871 
5. श्री. प्रभाकर पािूंरंग भोसि,े मु. पो. भईुंज, ता. िाई डज. सातारा मो.9890641032 
6. श्री. प्रतापराि भगिानराि ठोंबरे,मु.िोणगाि,पो.आनंदगाि,ता. माजिगाि,डज.बीि 
मो.9422509284 
7. श्री. ईश्वर िोभाजी होनराि, मु. जाब, पो. डहप्पळगाि, ता.अहमदपूर,डज.िातूर मो. 8698613244 
8. श्री. दादाराि मागंो हिकर, मु. पो. डहिरखेि, ता. खामगाि, डज. बुिढाणा मो.9921126101 
9. श्री. तारासंसग बाळकृष्ण काळे 'रा. डपल्कापार, ता. कळमेश्वर, डज. नागपूर मो.9049952545 

सन 2012    
1. श्री. डदनानाि डिनायक धारगळकर, मु. पो. आिेिी, ता. िगुेिा,  डज. ससधुदुगग  मो.9673684053 
2. श्री. डिनायक रघुनाि बारी, मु.कंकािी, पो.िाकी, ता. िहाण,ू डज. ठाणे मो.9423358078/ 
9226484228 
3. श्री. रसिि काडशनाि चव्हाण,मु. पो. म्हसदी (प्र.नेर), ता. सािी, डज.धुळे मो.9881595325 



4. श्री. मारुती संपत िाके, मु. पो. दत्तिािी, ता. श्रीगोंदा, डज. अहमदनगर मो.7588603557 / 
7588603558 
5. सौ. अंजिी जयकुमार देसाई, मु.पो.पेठ ििगाि,ता.हातकणंगिे,डज.कोल्हापूर दु.ि.0231-
2660402 
6. श्री. अडभमन्यु शंकरराि किबाने, मु. पो. बोरीसािरगाि, ता. केज, डज. बीि मो.7588597342 
7. श्री. डदिीप माधिराि पाििे, मु. पो.पाििेिािी, ता. डज. नादेंि मो.9823249115/ 9049379000 
8. श्री. डिश्वासराि जयराम बोरकर, मु. पो. नंधाना, ता. डरसोि, डज. िाडशम मो.9765659500 
9. श्री. सडतश नथ्िुजी खुबाळकर, मु. पो. खुबाळा, ता. सािनेर, डज. नागपूर मो.9552106538 

सन 2013    
1. श्री. िॉ. मकरंद अरसिद आठिि,े मु. पो. नागाि, ता. अडिबाग,  डज. रायगि मो.9764557001 
2. श्री. प्रडिण बाबुिाि पािीि (काकुळदे) मु.पो.फरकांिे, ता.एरंिोि, डज.जळगाि मो.9766784333/  
       9766984343 
3. श्री. डभमराि यशितंराि गाजरे, मु. पो. ईनामगाि, ता. डशरुर, डज. पुणे मो.9960279031 
4. श्री. राजकुमार बापू आिमुठे मु. पो. तमदिगे, ता. डशरोळ, डज. कोल्हापूर मो.9822543528 
5. श्री. डिष्णू बाबूराि आंबेकर, मु.पो. तेििािी, ता. पैठण, डज. औरंगाबाद मो.9822596528 / 
7350413030 
6. श्री. दत्तप्रसाद ऊफग  राजेंि मिुरादासजी मंुदिा मु. पो. डशराढोण, ता. कळंब, डज. उस्मानाबाद 
मो.9422010245 
7.श्री. महादेि काडशराम भोयर, मु. पो. सोयता, ता. डज. िाडशम मो.9850363054 
8.श्री. नागोराि रामचंि िोंगे,मु. पो. धामणा (सिगा), ता.डज. नागपूर मो.9096450170 
9.श्री. अनंत डदगंबर प्रभ ूआजगािकर.मु. पो. आिेिी, ता.िगुेिा, डज.ससधुदुगग मो.9890312472 
10. श्री. सुरेश काडशनाि कदम, मु. नेउरगािं पो. जळगािं ,ता.येििा,डज.नाडशक मो.9822411041 
11. श्री. भारत एकनाि सशदे मु.पो. बोरी, ता. इंदापूर, डज. पुणे मो.7588622922 

सन 2014 
1. श्री प्रकाश शातंाराम ठाकूर, मु.नागािं (मािंळआळी) ता. उरण, डज. रायगि मो.नं. 9322010777/ 

8080067777 
2. श्री. सुभाि अडहिाजी गंुजाळ, मु.पो. दैठणे गुजाळं, ता.पारनेर, डज.अहमदनगर गोंडदया   
      मो ि 9422187617/9922252196 
3. श्री. रसिि मातंि पािीि (साठे) मु.पो.ता. सचचोिी, ता.यािि, डज. जळगािं,मो - 9921266909 
4. श्री गणपत रामचंि पारिे मु.पो-डभिार, ता.महाबळेश्वर डज. सातारा मो.नं. 923033809 
5. श्री डभमराि डनिृत्ती शेिंगे, मु.पो-काजळा, ता. डज. उस्मानाबाद,मो. नं. 09623664745 
6. श्री दत्तात्रय सदाडशि फिांगरे,मु.पो-नादंर, ता.पैठण डज. औरंगाबाद मो.नं. 9423726517 
7. सौ पुष्पा डदिीप खुबाळकर, मु.पो-खुबाळा, ता.सािनेरडज.नागपूर, मो. नं. 9011825971 



8. श्री डहम्म्तराि राजाराम िप्पे, मु.कोठारी खु पो- खानापुर, ता.पातूर डज. अकोिा  
मो.नं. 9403113020 

सन 2015 
        1 श्री. शडशकातं शंकर पुदे, मु. शेजबाभळूगाि, पो. अंकोिी, ता. मोहोळ,डज.सोिापूर मो.9765415191 
        2 श्री. भाऊसाहेब गोसिद जाधि मु. पो. सपपळगाि खाबं, नाडशक मो.9423102265, 9371526694 
        3 श्री. प्रकाश मारुती सशदे मु. पो. परखंिी, ता. िाई, डज. सातारा मो.9324210380 
        4 श्री. डिकास तुकाराम डििे, मु.पो. बािची, ता. परंिा, डज. उस्मानाबाद मो.9423585271 
        5 श्री. रमेश उत्तमराि डसरसि रा. आरणगाि, ता. केज, डज. बीि मो.9421338614 
        6 श्री. भदू गणपत कायते,मु. पो. पहेिा, ता. डज. भिंारा मो.7774958979/ 8605628356 
        7 श्री. अतुि पुरूिोत्तम िकिे, मु.पो. अचिपूर, ता. अचिपूर, डज. अमरािती मो.9923851185 
        8 सौ. पुष्पा एकनाि कोिकर, मु. पो. डबरिािी, ता. शहापूर, डज. ठाणे मो.7738178000 

 
सन 2016 

   1 श्री.सडचन साधु सागंळे, मु. कुरििी बु. पो. राजुरी फििण डज. सातारा मो.8411985500 
   2 श्री. रमेश नामदेि मेहेर,   मु. पो .अिदरे ता. जुन्नर, डज.पुणे मो 881091357 
   3 श्री अशोक डशिराम िानखेिे, मु.पो.िाकळी सुकळी ता.उमरखेि डज.यितमाळ मो.9545595271 
   4 श्री डिजय उत्तम ठाकरे,  मु. पो. डनराळा  ता. डकनिि, डज.   नादेंि मो ि 9423112911 
   5 श्री. अशोक पंजाबराि धोिे, मु. कोच्छी पो .खुबाळा,  ता. सािनेर,डज. नागपुर मो.9422114039 
  6 श्री चंिशेखर रामभाऊ बढे, मु.पो. रुईखेिा.  ता. मुक्ताईनगर डज. जळगाि मो ि 9404371359 
  7 श्री भाऊसाहेब गोसिद जाधि, मु. पो. डपपंळगाि खाबं ता.डज. नाडशक मो  9423102265 

सन 2017  
1. श्री. संतोि अमृता डदनकर मु. पो.अस्नोिी, ता-शहापूर, डज-ठाणे. 7038537893 

      2  श्री. रसिि माधिराि महाजन, ता.जामनेर, डज.-जळगाि.8308150111 
      3. श्री. डदपक डिनायक जगताप, मु.पो.सनबुत (जगताप िस्ती), ता. बारामती, डज.पुणे  9763437407 
      4. श्री.  मारूती केरू पािशे, मु.जडखणिािी, पो.नांदिापूर, ता.कराि, सातारा9822835631 
      5. श्री. राजेश िक्ष्मणराि इंगळे,  मु. मािेगाि, पो. कसाबखेिा, ता. कन्नि, डज. औरंगाबाद 9423397938 
      6. सौ.प्रभािती रेिणडसध्द िामतुरे,   मु.पो.-तेर, ता.डज-उस्मानाबाद 9423343414 

      7.श्री.उध्दि गुिाबराि फुिाणे,मु.पो.-डतिसाघाि, ता.िरूि, डज.-अमरािती 9422857573 

     8.सौ.चंिकिाबाई रेिाराम चििती,मु.बच्छेरा पो.निगेाि खैरी, ता-पारडशिनी, डज-नागपूर. 
 8975797452 / 7218276006 

     9.श्री साधुराम शंकरजी पािीि,मु.पो.मोिा ता. डचखिदरा, डज अमरािती 9422548745 

सन 2018  
1.श्री. शेखर डशिाजीराि डिचारे, मु.पो.िरििेी,ता-गुहागर,डज-रत्नाडगरी 9822056799 



2. श्री.डसताराम काळू चौधरी मु.मांगधे, पो.जाहुिे ,ता.सुरगाणा, डज.नाडशक 7507521849       
3.श्री. डकरण निनाि िोके, मु.कंदर, पो. अंकोिी, ता-करमाळा,डज-सोिापूर  9049125133 
4. श्री.काकासाहेब रािसाहेब साितं, मु.पो.बनाळी/अंतराळ, ता.जत, डज.सागंिी. 8275391582 
5.श्री.सुदाम नामदेि डशरित,मु.पो.मुिानी िािगाि, ता.पैठण, डज.औरंगाबाद 9922609620 
6.श्री.धोंिीराम इरितंा सुपारे, मु. िाकळगाि पो.देिगाि ता.नायगाि, डज नादेंि  9923452794 
7.श्री.प्रफुल्ल गणपतराि हेिोिे,  मु.पो.ओमनगर, ससभोरा रोि, ता-मोशी, डज-अमरािती 9890952416 
8.श्री.डनळकंठ डिठ्ठिराि कोढे  मु.पो.धापेिािा, ता-कळमेश्वर, डज-नागपूर  9422805921 

सन 2019  
1 श्री.रामचंि रािजी कदम  मु.पो सहयािीनगर, ता.पोिादपूर, डज रायगि 9529518097 
2 श्री.बाळासाहेब किू देिरे,  मु.पो. िाजगाि, ता.देिळा, डज नाडशक 9403402643 
3 श्री.राहुि अमृता रसाळ,  मु.पो.डनघोज, ता.पारनेर, डज अहमदनगर 9766550624 
4 श्री.रामकृष्ण ज्ञानदेि िरुिे, मु.पो डनमसोि ता.खिाि डज सातारा 9130804621 
5 श्री.अभयकुमार बाजीराि काळंुके, मु.पो.रायपूर, ता.परतूर, डज जािना 9021039999/ 9923990989 
6 श्री.प्रताप डकशनराि काळे,   मु.पो धानोरा काळे, ता.पुणा, डज परभणी 9403061823 
7 श्री. जगदीश हरीदास चव्हाण,  मु.गाजीपूर, पो.देऊरिािी, ता.दारव्हा, डज यितमाळ 9763381777 
8 "श्री.ज्ञानेश्वर दौित बनसींगे,मु. कोच्छी, पो. खुबाळा, ता. सािनेर, डज. नागपूर. 9325551360  
 

 


