
अ.क्र. व्यक्तीचे/ संस्थेचेनाव

1 श्री. ववश्वंभरसोपानबाबर,

1 श्री. विवरामगोववदगोगटे,
2 श्री. समाधानदयारामपाटील,
3 श्री. रामचंद्रबाजीरावनागवडे,
4 श्री. कुबेरमहादेवरेडे,
5  श्री. सुरेिज्ञानदेवचव्हाण,

6 श्री. सुरेिनावभराजमगदुम,

7 श्री. रावसाहेबनागोरावढगे,
8 श्री. देवानंदभानुदासजीचौधरी,

1
सौ.मंदावकनीरववद्रनाथमोरडे,

2 सौ. राहीबाईसोमापोपेरे,
3 सौ.सववतावजवनरावयेळणे,

1 श्री. मोहनश्रीपतीपाटील,
2 श्री. वदनकरववठ्ठलरावपाटील,
3 श्रीवनलेिपुनमचंदसोमाणी,

1 श्री.मंगेिदत्तात्रयसावतं, मु.सोलनपाडा(जामरंग) पो.आंवबवली, ता.कजजतवजरायगड

2 श्री.हवरश्चदं्रधोंडूविगवण,
3 श्री.सवचनअनंतचरुी,
4 श्री.कृष्णाधमाभामरे,
5 श्री.रघुनाथपंढरीनाथआव्हाड,
6 श्री.समीरमोहनरावडोंबे,
7 श्री.वनतीनचंद्रकातंगायकवाड,
8 श्री.सुरेिआप्पासोकबाडे,
9 श्री.कंुडवलकववष्णूपाटील, मु.चाफोडीपो-सावडेदुमाला, ता-करवीरवजकोल्हापुर

10 श्री.अमोलआनंदरावलकेसर,
11 श्री.अवभमानिाहूरावआवचर
12 श्री.प्रल्हादविवाजीरावगवारे
13 श्री.पंजाबराववसंतरावहारे,
14 श्री.ओमकारमावणकरावमसकले्ल, मु.पो-महादेववाडीपो.दवणवहप्परगाता.देवणीवज.-लातूर

मु.कान्हापुरपो.सुकळी(स्टे) ता.वजवधा
4) वसंतरावनाईकिेतीवमत्रपुरस्कार2017

मु.कंुभव,े पोसाखळोली, तादापोली,  वजरत्नावगरी

मु.वडवाडी, पो.बोरखेड, ता.वजबीड

मु.पो-वचचवडगाव, ता.वडवणीवजबीड

मु.पो-जवळगाव, ता. अंबेजोगाई, .वजबीड

पत्ता

मु.पोम्हसवड, ता.माणवज.सातारा
2) वसंतरावनाईककृविभिूणपुरस्कार2017 

मु.पालकरवाडी, पो.वलेोरे, ता.वगंुेला, वज. वसधंुदुगज

मु. उमरे, पो.धुळवपप्रीता. एंरडोलवजजळगाव

मु.पो.बाभळूसर(बु.), ता.विरर, वज.पुणे.

मु.पो-वपगळवाडेता.बागलान,वज.-नाविक

मु.पो-विरसवाडी, ता.वजजालना

मु.पो- आमगावं(वद) ता.वजभडंारा

3) वजजामाता कृविभिूणपुरस्कारसन2017

1) डॉ.पंजाबराव देिमुखकृविरत्नपुरस्कार2017

मु.वखलारवाडीपो.सावरगाव, ता-जुन्नर, वजपुणे

मु.पो.कोंभाळणे, ता. अकोले, वज.अहमदनगर

मु.पो-महाळंुगता.माळविरस, वजसोलापुर

मु.पो.हातनूरता.तासगाव, वजसागंली

मु.पोकसागंाव(मगदुममळा) ता.कागल,  वजकोल्हापुर

मु.बसरेवाडी, पो.वमणचेखु. ता.भदुरगड, वजकोल्हापुर

मु.लातूररोड, पो.मोहनाळ. ता.चाकूर, वजलातूर

मु.पोधनजबु., ता. कारंजा, वजवाविम
5) वसंतरावनाईकिेतीवनष्ठ िेतकरीपुरस्कार(सवजसाधारणगट)2017

मु.पो-माहीमता.वजपालघर

मु.विवाजीनगरपो.खंबाळे, ता.वसन्नर, वजनाविक

मु.पो- खोरता.दौंड, वजपुणे

मु.पो-चादंखेड, तामावळवजपुणे

मु.पोकारंदवाडीता-वाळवावज-सागंली

मु.पो-दुधारीता-वाळवावजसागंली



15 श्री. मुरलीधरगोववदरावनागवटळक,

16 श्री.बाळकृष्णवासूदेवपाटील
17 श्री.ववठोबातुकारामदंदाले मु. पो-खल्याळगव्हाण,ता-देऊळगावराजा, वज-बुलढाणा

18 श्री.नरेिसदाविवकाळपाडें,
19 श्री.चंदुलालजगन्नाथराऊत,

1 श्री.सुवनलमहादूकामडी,
2 श्री.वदपकनामदेववघगे,
3 श्री.सुरेिअजुजनगावीत,
4 श्री.पुंजूवचधाभोये,
5 श्री.बाळूिंकरबेंढारी,
6 श्री.सखारामबाळूवनघरे,

1 श्री. संतोिअमृतावदनकर
2 श्री. रववद्रमाधवरावमहाजन,
3 श्री. वदपकववनायकजगताप,
4 श्री.  मारूतीकेरूपाविे,
5 श्री. राजेिलक्ष्मणरावइंगळे, मु. माटेगाव, पो. कसाबखेडा, ता. कन्नड, वज. औरंगाबाद

6 सौ.प्रभावतीरेवणवसध्दलामतुरे,

7 श्री.उध्दवगुलाबरावफुटाणे,

8 सौ.चंद्रकलाबाईरेवारामचक्रवती,

9 श्रीसाधुरामिंकरजीपाटील,

1
श्री.कातंीलालगजाननपवार

2 श्री.संजयकोंडाजीफले्ल,

1
गोवधजनइकोव्व्हलेजट्रस्ट
अध्यक्ष- श्री. संजयहेरंबनाईक

2 श्री. बुधाजीबाबुबंगाल


3 श्री. एकनाथलक्ष्मणकराळे


4 श्रीववक्रमसदाविवकदम,
5 श्री. ओमकारनाथआनंदरावविदे,
6 श्री. प्रभाकरववठ्ठलठाकरे

7 सौ. िोभावझबलगायधने

रा. सनपूरी, पो. नादंखेडा, ता. वज. परभणी

मु.पो. विवणी, ता. वज. यवतमाळ

मु. खैरगाव, पो. वायगाव, ता. समुद्रपूर, वज. वधा

8) कृविभिूण (सेंवद्रयिेती) पुरस्कार2017

मु.पो-महाबळाता. सेलूवजवधा

मु.पोवमरेगावव्हायापोहरा, तालाखनीवजभडंारा

मौजेगालतरे, पो.हमरापूर,  ता. वाडा, वज. पालघर

मु.माणगाव,पो-बळेगावता. मुरबाड, वज. ठाणे

मु.पो. िेलवपपळगाव, ता. खेड, वज. पुणे

मु.पो. मालगाव, ता. वजसातारा

मु.पो.-तेर, ता.वज-उस्मानाबाद

ववभागीयसहाय्यकसावं्ययक,
ववभागीयकृविसहसंचालक, पुणेववभाग, पुणे

वसंतरावनाईकिेतीवनष्ठ िेतकरीपुरस्कार (आवदवासीगट) 2017

प्लॉटनं-25,गोववदकॉलनी, वाकीरोडजामनेर, ता.जामनेर, वज.-जळगाव.

मु.पो.वनबुत(जगतापवस्ती), ता. बारामती, वज.पुणे

मु.जवखणवाडी, पो.नादंलापूर, ता.कराड, सातारा

मु.वभवगेाव, पो-भोरवगरी, ता.खेड, वजपुणे
6) उद्यानपंडीतपुरस्कार2017

मु. पो.अस्नोली, ता-िहापूर, वज-ठाणे.

मु.पो-मुरूडता. वज.-लातूर

मु-कंडारी,पो-खैरा,ता-नादुंरा,वज-बुलढाणा

मु.पो.-वतवसाघाट, ता.वरूड, वज.-अमरावती

मु.बच्छेरापो.नवगेावखैरी, ता-पारविवनी, वज-नागपूर.

मु.पो.मोथाता. वचखलदरा, वजअमरावती

कृविपयजवके्षक, उपववभागीय, कृविअवधकारी, राजगुरनगर, ता.खेड,वजपुणे

7) पद्मश्री. डॉ. ववठ्ठलराव ववखेपाटील, कृविसेवारत्नपुरस्कार2017 

मु.कामडीपाडा, पो-डेंगाचीमेंट, ता. जव्हार,  वजपालघर

मु.दुधनोली, पो-वमल्हे, ता-मुरबाड, वजठाणे

मु.करंजीब.ु पो.पाटीबेडकी, ता.नवापूर, वज. नंदुरबार

मु.पो.अजेपूरता.वज. नंदुरबार

मु.पो.पोखरीता.आंबेगाव, वजपुणे



1 श्री.धोंडीरामखानगोंडाकतगर, मु.पो.सुळकूड, ताकागल, वजकोल्हापुर प्रथम
2 श्रीअिोकगणपतीदेसाई, मु.पोिेळोली, ता. भदुरगड, वजकोल्हापुर वित्तीय
3 श्री.कृष्णातमहादेवजरग,                 मु.पो.म्हसव,े ता.भदुरगड, वजकोल्हापुर तृत्तीय

1 श्री.संतोिबापुसोिेळके मु.पो.आळते, ताहतकणंगले, वजकोल्हापुर प्रथम
2 श्रीप्रमोदकल्लाप्पाचौगुले मु.पोगडमुडविगी, ता. करवीर, वजकोल्हापुर वित्तीय

3 श्री.मधुकरआण्णापातेलवकेर
   

मु.पो.वपपळगावखुदज, ता.कागल, वजकोल्हापुर तृत्तीय

राज्यस्तरीय पीकस्पधाखरीपसोयाबीन2017 सवजसाधारणगट

9) राज्यस्तरीय पीकस्पधाखरीपभात2017 सवजसाधारणगट


