
अ.क्र. व्यक्तीचे/ संस्थेचेनाव

1 श्री.संजीवगणपतरावमाने,

1 श्री. ववजयजगन्नाथमाळी,

2
श्री. कारभारीमहादूसागंळे,

3 श्री. वाल्ममकआनंदरावपाटील,
4 श्री. गंगारामधोंडूधधदळे,
5 श्री.रवीअशोकपाटील,
6 श्री.जनाददनसंतरामअडसूळ,

7
श्री.आप्पासाहेबपाडुंरंगपाटील,

8 श्री. दत्तात्रयमहादेवजाधव,

9
श्री.नानासाहेबशंकररावगायके,

10 श्री. तात्यासाहेबतुळशीरामगोरे,

1 सौ.प्राजक्तावगरीधारीकाळे,

1 श्री.बालचंदकपुरचंदघुनावत,
2 श्री. मविकाजुदनदशरथसोनवणे,
3 डॉ.श्री.प्रवदपधचतामणसुयदवशंी,

1 श्री.वमलींदवदनकरवदै्य,
2 श्री.ववनायकभास्करपाटील,
3 श्री.केशवतुकारामदेसले,
4 श्री.बबनरावधोंडीरामकागंणे,
5 श्री.नामदेवराववशवाजीरावबस्ते,
6 श्री.भागवतववठोबाबलक,
7 श्री.शंकरनारायणकाळे,
8 श्री.मुकंुदबबनठाकर,
9 श्री.ववकासहवरभाऊचव्हाण,

10 श्री.धोंडीरामखानगोंडाकतगर,
11 श्री.वदलीपधोंडीरामचौगुले,
12 श्री.वनवृत्तीनामदेववडडोरे,
13 सौ.सुवचतादत्तात्रयवसनगारे,
14 श्री.चौरंगनाथवभमराववाघमोडे,
15 श्री.नागनाथभगवतंपाटील,

16 श्री.डॉ.शवशभषुणभाऊरावजीउमेकर,

17 श्री.ववनोदज्ञानदेवरावइंगोले,
18 श्री.ववष्णुरामभाऊजीआवथलकर,

पत्ता

मु.धाकली,पो.जमकेश्वर, ता-बाशीटाकळी, वज.अकोला

मु.पो.नेरी, ता-मोहाडी, वज-भडंारा

मु.पो.हारपवडे, ता.पन्हाळा, वज-कोमहापूर

मु.औरंगपूर, पो. लाडसावगंी, ता.वज. औरंगाबाद

मु.खेडगाव,पो.रोशनगावं, ता.अंबड, वजजालना

मु.पो. वशराळा, ता.परंडा, वजउस्मानाबाद

मु.धलबाळवाडी, पो.नळेगाव, ता.चाकुर,वजलातुर

मु.पो.टेंभरूखेडा, ता-वरुड, वज-अमरावती

मु.पो.तळेगाववणी, ता.धदडोरी, वज-नावशक

मु.वडगाववसन्नरपो.लोणारवाडी, ता.वसन्नर, वज-नावशक

मु.पो.काळेवाडीवदव,े ता.पुरंदर, वज-पुणे

मु.येळस,ेपो.पवनानगर,ता.वडगावमावळ,वज.पुणे

मु.पो.पारगावत.आळे, ता.जुन्नर, वज-पुणे

मु.पो.सुळकूड, ता.कागल, वज-कोमहापूर

मु.पो-सागंाव(अजुदननगररोड), ता.कागल, वज.कोमहापूर.

मु.उदंडवडगाव,पो-मोरगाव, ता.वज.बीड

मु.सुलतानाबाद, पो-लासुरस्टेशन, ता.गंगापुर, वज-औरंगाबाद

मु.पो-आंतरगाव, ता.भमुवज.उस्मानाबाद
3)वजजामाता कृवषभषूणपुरस्कारसन2018

मु.पोवहाणगाव., ता.मावळ, वज.पुणे

1) डॉ.पंजाबराव देशमुखकृवषरत्नपुरस्कार2018

2) वसंतरावनाईककृवषभषूणपुरस्कार2018

मु.पो. आष्टाता.वाळवा, वजसागंली

मु.पो-वशरगाव,नवोद्यालयसमोर, ता. वजपालघर

मु.सागंळेवस्तीवडगाववसन्नर, पो-लोणारवाडी, ता.वसन्नर,वज.नावशक

मु.चादें,पो-मोरदड, ता.वज.धुळे

मु.पो-अंकलखोप,(औदंुबर), ता.पलुस, वज.सागंली.

मु.पो.वशरपुंजे, ता.अकोले, वज.अहमदनगर

मु.पो.लाखेगाव, ता-पैठण, वज-औरंगाबाद

4) वसंतरावनाईकशेतीवमत्रपुरस्कार2018

मु. झरेगाव, पो.वचलवडी, ता.वजउस्मानाबाद
मु.पो.वारणानगर, ता-पन्हाळा, वज.कोमहापूर

5) वसंतरावनाईकशेतीवनष्ठ शेतकरीपुरस्कार (सवदसाधारणगट)2018

मु.वरळ, पो.केसपुरी, तावज-रत्नावगरी

रा.दलोंडेपाडा, पो-वदघाशी, ता-वभवडंी,     वज-ठाणे

मु.पो.वहेळे, ता-कमयाण, वज-ठाणे

मु.दोनवाडेपो.धवचरुदवळी, ता.वज-नावशक

मु.पो-तरडगावं, ता.फलटण, वज.सातारा



19 श्री.वरवषकुमारयुवराजटेंभरे,

1 श्री.तानाजीजानूगावडंा,
2 श्री.गंगाधरधाऊवाख,
3 श्री.शामरावकावशनाथगावढें,
4 श्री.कुमारधसगथावऱ्यापावरा,
5 श्री.कातंारामलुमाजीलोहकरे,
6 श्री. अत्रस्वामीरामभाऊकोडाप,े

1 श्री. शेखरवशवाजीरावववचारे,
2 श्री.वसतारामकाळूचौधरी
3 श्री. वकरणनवनाथडोके,
4 श्री.काकासाहेबरावसाहेबसावतं,
5 श्री.सुदामनामदेववशरवत,
6 श्री.धोंडीरामइरवतंासुपारे,
7 श्री.प्रफुिगणपतरावहेलोडे,
8 श्री.वनळकंठववठ्ठलरावकोढे

1 श्री.सुवनलरघुनाथलाडंगे,
2 श्री.वसंतयशवतंरावकातबने,

1 श्री.अवनलवामनपाटील,
2 श्री.अवनलवजवरामसपकाळे
3 श्री.नागेशअजुदननन्नवरे
4 श्री.अशोकगजाननवचवटे
5 श्री. रायधसगझेंडूधसगसुंदडे,
6 श्री.बाबासाहेबतातेरावरनेर
7 श्री.राधेश्यामगोधवदराममंत्री,
8 श्री.तानाजीगोपालगायधने,

1 श्री.साताप्पायशवतंपाटील. मु.येळवडेपो.कोदवडे, ता.राधानगरी, वज.कोमहापूर प्रथम

2 श्री.देवेंद्रहणमंतयादव. मु. पो.कंरजेत.परळी, आंबवडे, ता.वज. सातारा. वित्तीय

3 श्री.मलगोंडासातगोंडाटेळे. मु.पो.सुळकूड, ताकागल, वजकोमहापुर तृत्तीय

1 श्री.बाळगोंडाबाबगोंडापाटील. मु.पो.वकणी,ता.हातकणंगले,वज.कोमहापूर प्रथम
2 श्री.रधवद्रवसंतपाटील. मु.पो.पाडळी, ता.हातकणंगले, वज.कोमहापूर वित्तीय

3 श्री.क्रातंीधसहसंपतरावपवार- पाटील. मु.पो.सडोलीखा./बाचणी, ता.करववर, वज.कोमहापूर तृत्तीय

9) राज्यस्तरीय पीकस्पधाखरीपभात2018 सवदसाधारणगट

राज्यस्तरीय पीकस्पधाखरीपसोयाबीन 2018 सवदसाधारणगट

मु.धचचवली,पो-वागंणी,ता-अंबरनाथ,वज-ठाणे

मु.घरटन,पो-वहेळोलीबु., ता.शहापुर, वज-ठाणे

मु.गावधंपाडा,पो.करंजाळी, ता.पेठ, वज-नावशक

मु.पो.न्यु.बोराडी, ता.वशरपूर, वज-धुळे

मु.पो. तेरंुगन, ता.आंबेगाव, वजपुणे

मु.जामगडपो.ठाणा(पादरी) ताउमरेड, वजनागपुर

मु.पो.बीबीदारफळ, ता.उत्तरसोलापूर, वज.सोलापूर

मु.पो. वकन्हई, ता.कोरेगाव, वज.सातारा

मु.राजेवाडी,पो.केळीगव्हाण, ता.बदनापूर, वज.जालना,

मु.पो.बाभळगाव, ता.पाथरी, वज.परभणी

मु.पो.पुसदनाकावावशम, ता.वज.वावशम

मु.वचखलीपो.धानला(मौदा), ता.वज.भडंारा,

मु.पो.मुलानीवाडगाव, ता.पैठण, वज.औरंगाबाद

मु. टाकळगावपो.देवगावता.नायगाव, वजनादेंड

मु.पो.ओमनगर, धसभोरारोड, ता-मोशी,    वज-अमरावती

8) कृवषभषूण (सेंवद्रयशेती) पुरस्कार2018

ईशकृपा, प्रकाशटॉकीजच्यामागे, मावहमरोड,पालघर, ता.वज.पालघर

मु.करंज, पो. वकनोद, ता.वज.जळगाव

मु.पोचवुटया,  ता. वजगोंवदया
वसंतरावनाईकशेतीवनष्ठ शेतकरीपुरस्कार (आवदवासीगट) 2018

6) उद्यानपंडीतपुरस्कार2018

मु.पो.वरवलेी,ता-गुहागर,वज-रत्नावगरी

मु.पो.धापेवाडा, ता-कळमेश्वर, वज-नागपूर
7) पद्मश्री. डॉ. ववठ्ठलराव ववखेपाटील, कृवषसेवारत्नपुरस्कार2018

कृवषसहाय्यक,तालुकाकृवषअवधकारी, पैठण, ता.पैठण, वजऔरंगाबाद

मंडळकृवषअवधकारी, हवलेी, ता.हवलेी,वज.पुणे

मु.मागंधे, पो.जाहुले,ता.सुरगाणा, वज.नावशक

मु.कंदर, पो. अंकोली, ता-करमाळा,वज-सोलापूर

मु.पो.बनाळी/अंतराळ, ता.जत, वज.सागंली.


