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जििामाता कृजिभिुण परुस्कार 
 

देण्यात येणारे पुरस्कार सखं्या - ०८ (प्रत्येक कृषि षिभागातून एक याप्रमाणे) 
 

राज्यातील शेती क्षेत्राची सातत्याने होत असलेली प्रगती ि या प्रगतीत उत्पादन िाढीत मषहलांचाही फार मोठा िाटा आहे ि 
तो सातत्याने िाढत असुन शेती, सामाषिक, शैक्षषणक, रािकीय आषण आर्थिक चळिळीत मषहला सातत्याने पुढे येत आहेत. शेती 
षिकासाच्या दृष्टीने ही अषतशय महत्िाची बाब तसेच शेती क्षेत्रातील मषहलांचा िाढता सहभाग लक्षात घेऊन त्यांच्या कायाचा यिेाषचत 
गौरि व्हािा ि अशा मषहलांच्या कायाने प्रभाषित होऊन इतर मषहलांमध्ये िागृती षनमाण होण्याच्या उदे्दशाने सन १९९५ पासुन राज्य 
शासनाच्या कृषि षिभागामाफफ त कृषिभिुण पुरस्कारांच्या धतीिर फक्त मषहलांसाठीच षििामाता कृषिभिुण पुरस्काराची सुरुिात केली 
आहे. षििामाता कृषिभिुण हा पुरस्कार केिळ मषहला शेतक-यांसाठी आहे.  

पुरस्कारािी मषहलांना प्रत्येकी रुपये ५०,०००/- (रुपये पन्नास हिार) रकमेचा धनादेश, स्मृतीषचन्ह (ट्रॉफी), प्रशस्स्तपत्र ि 
पतीसह सत्कार असे या पुरस्काराच ेस्िरुप आहे. पुरस्कार षनिडीसाठी मा. मंत्री (कृषि) यांच्या अध्यक्षेखाली अस्स्तत्िात असलेल्या 
मंत्री सषमतीमाफफ त राज्यातून प्राप्त झालेल्या प्रस्तािांची छाननी करण्यात येऊन सदर सषमतीने षनिड केलेल्या मषहला शेतक-यांस हा 
पुरस्कार देण्यात येतो. सन २०१९ अखेर   १११  मषहलांना हा परुस्कार प्रदान करण्यात आलेला आहे. 

सन 1995 
1. श्रीमती पुष्पलता मधुकर म्हात्रे, मु.पो. वडगाव, ता. पेण, जि. रायगड 
2. श्रीमती पाववतीबाई जिवािीराव तोरकर, मु.पो. कोंढई, ता. पुसद, जि. यवतमाळ 
सन 1996 
1. श्रीमती अजहल्याबाई धोंडीराम झारगड, मु.सायगाव, पो. चाांगतपुरी, ता. पैठण, जि. औरांगाबाद 
2. श्रीमती जनिाताई रािुससग नाईक, मौिे पांचाळा, ता. धानोरा, जि. अकोला 
सन 1997 
1. सौ.पुष्पलता साहेबराव पाटील, रािवड, ता.पारोळा.जि.िळगाव 
2. श्रीमती पुष्पाताई अिोकराव जरधोरकर, मु.पो.लाडगाव,ता.काटोल,जि.नागपूर 
सन 1998 
1. श्रीमती पाववतीबाई कडू देवरे, वािगाव ता. कळवण,जिल्हा नाजिक 
2. श्रीमती जवमल अिोकराव पाटील, जचखलहोळ,ता. खानापूर जिल्हा साांगली 
3. श्रीमती प्रभावती जिवािी बनकर, धानुरी,ता. उमरगा,जिल्हा उस्मानाबाद 
4. श्रीमती कल्पना केिवराव पाटील, कापूसतळणी,ता. अांिनगाव,जिल्हा अमरावती 
सन 1999 
1. श्रीमती ियश्री कृष्णा तेंडूलकर, मु. पो. ता. लाांिा जिल्हा रत्नाजगरी 
2. श्रीमती सुहाजसनी उत्तम वदै्य, मु.पो. मातोंता. वेंगुला, जिल्हा ससधुदुगव 
3. श्रीमती िकुां तलाबाई जसताराम मारेकर, मु. पो. माडि,तालुका उमरगा जि. उस्मानाबाद 
सन 2000 
1. श्रीमती मीना खांडेराव राऊत, मु पो बोडी तेरफडा (अस्वाली बांगली), ता डहाण,ू जि ठाणे  
2. श्रीमती लजलता पे्रमानांद काांबळे, मुपो. चके बोडा, ता.जि.चांद्रपूर 
3. श्रीमती िकुां तला बापूसाहेब जिरगावकर, मु पो अांकलखोप, ता पलुस, जिल्हा - साांगली  
सन 2001 
1. श्रीमती िैलिा सुधाकर बेहेरे, मु.कुधे,पो.मेवी,ता.जि. रत्नाजगरी 
2. श्रीमती सुनांदाबाई गजहनािी भागवत, मु.पो.नाांदूरखांदरमाळ, ता.सांगमनेर, जि. अहमदनगर 
3. श्रीमती वांदना दादासाहेब माळी, श्रेयि बांगला, हजरपूर रोड, ता.जमरि, जि. साांगली 
4. श्रीमती जििाबाई जदगांबरराव गायकवाड, मु.पो.हलगरा, ता. जनलांगा, जि.लातूर 
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5. श्रीमती सुभद्राबाई मरीबा गायकवाड, मु.पो िेकेकूर, ता.उमरगा, जि.उस्मानाबाद 
सन 2002 
1. श्रीमती दांदुबाई सोपानराव िाधव, मु.पो. कारवाडी (िहा)., ता. जसनर,र, जि. नाजिक 
2. श्रीमती साखरबाई जकसनराव गिे, मु.पो. महासाांगवी ता. पाटोदा, जि. बीड 
3. श्रीमती जवमलताई हजरश्चांद्र वानखेडे, मु.पो. िेंदुुरुिना खुदव, ता. धामणगाव रेल्व,े जि. अमरावती 
4. श्रीमती जनमवलाबाई बाळासाहेब लटके, मु.पो. जिऊर, ता. िामखेड, जि. अहमदनगर 
5. श्रीमती िोभा उमेिराव वाणी, मु.पो. साकळी, ता. यावल, जि. िळगाांव 
सन 2003  
1. श्रीमती सुमन भगवांत पाटील, मु .पो. िाांबुगाव, ता. डहाण ू, जि. ठाणे 
2. श्रीमती कुमुजदनी सदाजिवराव पोखरकर, मु .पो . कोतूळ, ता. अकोले, जि. अहमदनगर 
3. श्रीमती सांगीता तानािी धनवडे, मु.पो.गडमुडसिगी (धनवडेमळा),ता.करवीर,जि.कोल्हापूर  
4. श्रीमती िाजलनी िाांताराम बनकर, मु.पो. सपपळगाव (ब), ता. जनफाड, जि. नाजिक 
5. श्रीमती जधमीबाई सुरुपससग नाईक, मु. पो. नवागाव, ता. नवापूर, जि. नांदुरबार. 
सन 2004 
1. श्रीमती वजनता मुरलीधर गुांिाळ, मु.पो. काांदळी, ता. िुनर,र, जि. पुणे 
2. श्रीमती वत्सला अिोक माने, मु.पो. अबांप, ता. हातकणांगले, जि. कोल्हापूर 
3. श्रीमती कमल रावसाहेब पाटील, मु.पो.सांख, ता. ित, जि. साांगली 
4. श्रीमती सुजवद्याताई नरेंद्र सिगणे, मु.पो. सचचोली सिगणे, ता. अांिनगाव सुिी, जि. अमरावती 
5. श्रीमती सुजप्रया आजिि देिपाांडे, मु.पो. महागाव, ता. सुधागड (पाली), जि.रायगड 
सन 2005 
1. श्रीमती खैरूजनर,सा अ.गफूर कौचाली, मु.बांडवाडी ( तोराडी ) , पो.पाांगळोली, ता.म्हसळा, जि.रायगड 
2. श्रीमती जललाबाई पांडीतराव िाधव, मु.पो. साांगवीभसुार, ता.कोपरगाव, जि.अहमदनगर 
3. श्रीमती मोजहनी मोहन िाधव, मु.पो. करनूर, ता.कागल, जि.कोल्हापूर 
4. श्रीमती माया नारायण लाांबट, मु. जचखलगाव, पो. महालगाव, ता.जभवापूर, जि. नागपूर 
5. श्रीमती सुजिला िगनर,ाथ कराळे, मु.पो. श्रीक्षते्र नागझरी, ता.िेगाव, जि.बुलढाणा 
सन 2006 
1. श्रीमती िौला अरसवद अमृते, मु.पो.गव्हे, ता.दापोली, जि.रत्नाजगरी. 
2. श्रीमती िोभा दत्तात्रय वणे, मु.पो.मानोरी, ता.राहुरी, जि.अहमदनगर. 
3. श्रीमती पौर्णणमाताई जवियराव सवाई, मु.पो.टाकरखेडा (सांभ)ू, ता.भातकुली, जि.अमरावती. 
4. श्रीमती लक्ष्मीबाई पाटील, मु.पो.केसलवाडा / वाघ, ता.लाखणी, जि.भांडारा. 
5. श्रीमती वौिालीताई बाबासाहेब वासाडे, मु.पो.पळसगाांव, ता.बल्लारपूर, जि.चांद्रपूर. 
सन 2007 
1) श्रीमती सुिाता जविय साळवी, मु. पो. मुांढर (आपट्याचे खोरे), ता. गुहागर, जि. रत्नाजगरी   
2) श्रीमती जवियादेवी जवियससह यादव, मु.पो. पेठ वडगाांव, देवजगरी, ता. हातकणांगले, जि. कोल्हापूर   
3) श्रीमती नूतन िगनर,ाथ मोजहते, मु.पो. रेठरे बु.।।, ता. कराड, जि. सातारा   
4) श्रीमती कुसुमबाई नामदेवराव िाधव, मु.सपप्री (खुदव), पो.दहेली, ता.दारव्हा, जि.यवतमाळ  
5) श्रीमती सीताबाई रामभाऊ मोजहते, मु. घोडेगाांव, पो. हस्ते सपपळगाव, ता. जि.िालना   
सन 2008 
1. श्रीमती सुजनता िामराव मोजहते, मु.पो.मोव,े ता.खांडाळा, जि.सातारा 
2. श्रीमती सुिाता अजनल गाट, मु.पो.हुपरी, ता.हातकणांगले, जि.कोल्हापूर 
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3. श्रीमती नांजदनीदेवी जवियससह मोजहते-पाटील, मु. पो. यिवांतनगर, ता.माळजिरस, जि.सोलापूर 
4. श्रीमती सुनांदा ियकृष्णराव जदव,े मु.पो.तळेगाांव (ठा), ता.जतवसा, जि.अमरावती. 
5. श्रीमती छाया दत्तात्रय मोरे, मु.पो.गोलापाांगरी, ता. जि. िालना 
6. श्रीमती अांिली मकरांद चरुी, मु. आवरे, पो. ता.िहापूर, जि.ठाणे 
7.  श्रीमती मेघा सांिीव बोरसे, गट नां.1687, न्यू दांग्ललि स्कुल िवळ, आडगाांव, ता.जि.नाजिक 
सन 2009 
1. श्रीमती पुिा पाांडुरांग सावांत, मु.पो. टाकळी जसकां दर, ता. मोहोळ, जि. सोलापूर 
2. श्रीमती जवमल सहदूराव पाटील, मु.पो.कामेरी, ता. वाळवा, जि. साांगली 
3. कु. सुनांदा सांतोिराव सालोटकर, मु.पो. सोनेगाव, ता. कळमेश्वर, जि. नागपूर 
4. श्रीमती सुनांदा रािेंद्र पवार, मु.पो. सपपळी, ता. बारामती, जि. पुणे 
5. श्रीमती जवमल बालािी कदम, मु.पो. गणपूर, ता. अधापूर, जि. नाांदेड 
सन 2010 
1.श्रीमती. प्रज्ञा प्रदीप परब, श्रीदेवी सातेरी मांजदरािवळ, ता. वेंगुला,जि. ससधुदुगव  
2.श्रीमती. योजगता गांगाधर पाटील, मु.पो. नेर, ता. जि. धुळे 
3.श्रीमती. हिा रमेि गणेिपुरे मु.पो. अनभोरा, ता. मूर्णतिापूर, जि. अकोला 
4.श्रीमती. िारदा पोपट पाटील मु.पो.बेडग, ता. जमरि, जि. साांगली 
5.श्रीमती. सुनांदा बबनराव सिदे मु.पो. जनमगाांव(टें), ता. माढा,जि. सोलापूर 
सन 2011 
1.सौ.सुजनताबाई धजनराम भािीपाले मु. जझलजमली,पो.कामठा, ता.जि. गोंजदया, 
2.सौ. सुलोचना रािकुमार भाांगे  मु.पो. कां दर ता. करमाळा, जि. सोलापूर 
3.सौ. कमलाबाई अिाबराव सुरडकर मु. बेराळा, पो. कोलारा, ता. जचखली, जि. बुलढाणा                                  
4.सौ. जचत्रा सांिय िोिी रा. वाकला ता. विैापूर जि.औरांगाबाद.                                              
5.सौ.मजनिा श्रीजनवास पाटील रा.म्हैिाळ ,ता.जमरि.जिल्हा साांगली  
6.सौ. सुरेखा भास्करराव जदघे  रा. कोल्हेवाडी ता. सांगमनेर जि. अहमदनगर 
सन 2012 
1.सौ.रांिना रामचांद्र कदम,मु.पो. दळये ता. देवगड जि ससधुदुगव मो. 9421645430  
2.सौ. सुनांदा प्रभाकर पाटील,गाव- जमतावली, ता.चोपडा, जि. िळगाव मेा. 8308712656 
3.सौ. िांकुतला िनादनव सांकपाळ,मु.पो झरेगाव, ता. बािी जि सोलापुर मो.9427717480  
4.सौ.पुष्पा अमोल कोरडे, मु.पो बोरी बु, ता. िुनर,र जि पुणे मो. 9096514759 
5.सौ.साईश्रीया अिोक घाटे, रा. साईमॉ िुभम अपाटवमेंट,साांगली जि. साांगली मो. 7709168001   
6.सौ.सरस्वती जिवािी दाबेकर मु.पो कसलकानगर नेकनुर ता.जि बीड,मो.9860612287  
7.सौ. अनुपमा भारत कुलकणी, श्री. तुळिाभवानी साखर कारखान्या समोर, सव ेनां- 241, नळदुगव ता. 
तुळिापुर जि. उस्मानाबाद. मो. 9423352658 
8.श्रीमती जनता रािेंद्र सावदे,रा. कणी जमझापुर पो. वणेी गणेिपुर, ता. नाांदगाव खांडेश्वर,           जिल्हा 
अमरावती मो. 9881965117 /07221221084 
9.सौ.वांदना पांडीतराव सवाई, मु.पो. उत्तमसरा ता. भातकुली जिल्हा अमरावती मो.7588084454  
10.सौ. मालतीबाई मधुकर कूथे, मु.पो.गाांगलवाडी, ता.ब्रम्हपूरी,जि. चांद्रपूर मो. 9765308340 
सन 2013 
1.सौ. जमलन कष्णा राणे, मु.पो. खारपाले, ता. पेण जि. रायगड 
2.सौ. चांदकला देजवदास वाणी, मु. पो. वणी, ता. जि. धुळे 
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3.सौ. सुिाता अजवनाि थेटे, मु. पो. जनमगाव िाळी, ता सांगमनेर जि. अहमदनगर 
4.सौ. जमनाक्षी मदन चौगुले, मु. पो. तारदाळ, ता. हातकां णगले, जि कोल्हापुर 
5.सौ. विैयांती जवद्याधर वझे, मु. पो. तमदलगे, ता. जिरोळ जि. कोल्हापुर 
6.श्रीमती ज्योतीताई गोपल पागधुने, मु.पो. गोधी, पो. सहगणी, ता. तेल्हारा जि. अकोला 
सन 2014 
1. श्रीमती. माधुरी महादेव भोईर, मु. पो. वढेे, ता. जभवांडी, जि. ठाणे, मो. 9960171747/8698724273 
2. श्रीमती सुजनता दाराससग रावताळे, मु.पो. आडगाव, ता. िहादा, जि. नांदूरबार, मो. 9921744891 
3. सौ. विैाली रािेंद्र पवार, मु.पो. पारुां डे, ता. िुनर,र , जि. पुणे, मो. 9975571007/8600116029 
4. सौ. जवद्या बाबुराव रुद्राक्ष, मु.पो. जडघोळ अांबा, ता. आांबेिोगाई, जि.बीड, मो. 8308736613 
5. सौ लक्ष्मीबाई बापुिी पारवकेर, मु.पो. सवना, ता महागाव,जि. यवतमाळ, मो. 9637550479 
 
सन 2015 
1. सौ. सुलोचना तुकाराम पपगट,मु.रािडेिाडी, पो. टाकळीहािी, ता.जिरुर, षि. पुणे. मो.9925100590 
2. सौ. मंदाताई िसंतराि पाटील, मु. माळेिाडी-डुके्रिाडी,(सात्रळ) पो.सोनगाि, ता. राहुरी, षि.अहमदनगर, 

मो.9689850307 
3. सौ. आनंदी षसताराम चौगले, मु.पो.पोहाळे त.आळते, ता. पन्हाळा, षि.कोल्हापूर, मो.9503380377 
4. सौ. सुिणा षिनय षनकम, मु.पो. पलुस, ता. पलुस, षि. सागंली मो. 9422763333 

 
सन 2016 
1. सौ. प्रभािती िनादफन घोगरे,मु.पो. लोणी खुदफ, ता.राहाता,  षि.अहमदनगर, मो.9420636777 
2. सौ. कषिता प्रषिण िाधि(षबडि)े, मु.पो.िोगेश्वरी आखाडा ता.राहुरी, षि.अहमदनगर मो.9860118980/ 

9922998384  
3. सौ.सुनंदा जििािी षक्षरसागर, मु.पागंरा, पो.षचतेगाि,ता.पैठण,षि.औरंगाबाद मो.8657270340 
 
सन 2017  
1. सौ.मंदाषकनी रपिद्रनाि मोरडे, मु.षखलारिाडी पो.सािरगाि, ता-िुन्नर, षि पुणे, मो.न. 9860374848 
2. सौ. राहीबाई सोमा पोपेरे, मु.पो.कोंभाळणे, ता. अकोले, षि.अहमदनगर, मो.न. 7218722710 /      
3. सौ.सषिता षििनराि येळणे, मु.कान्हापुर पो.सुकळी (स्टे) ता.षि िधा, मो.न. 8806693116 
 
सन 2018  
1.सौ.प्रािक्ता षगरीधारी काळे, मु.पो िहाणगाि., ता.मािळ, षि.पुणे, मो.न. 9823017643 
 
सन 2019  
1. सौ.संषगता िास्ल्मक सागंळे,  मु.सत् यगाि पो.मुखेड, ता.येिला षि.नाषशक, मो.न. 9422194141 
2. सौ.सुषनता रािाभाऊ खेमनार,  मु.पो.साकुरी  (षन), ता.मालेगाि षि.नाषशक, मो.न. 9422860400 
3. श्रीमती मेघा षिलासराि देशमुख (साितं),  मु.पो झरी ता.षि परभणी, मो.पो.  8275238899 
4. सौ.आशा षशिािीराि खलाटे,  मु.पो काबंळेश्वर, ता.बारामती, षि पुणे,  मो.न. 9850524408 
5. सौ.प्रषतभा प्रभाकर चौधरी,  मु.निगेाि पो.मुडझा, ता.षि गडषचरोली, मो.न. 9423501942 
 

 


