
सेंद्रिय शेती कृद्रिभिूण परुस्कार 
देण्यात येणारे पुरस्कार सखं्या ०८ (कणयेक कृिी द्रूभागातून ीक याकमाणे)  

 

सेंिीय शेतीमध्ये उणकृष्ठ काम करणा-या शेतकरी / संस्थेला सन  २००९-१० पासून कृद्रिभिूण )सेंद्रिय 
शेती ( पुरस्कार देण्यात येतो. सेंिीय शेतीच्या माध्यमातून शेतकऱयानंा सेंिीय द्रनद्रूष्ठा ूापरण्यात कोणसाहन 
देऊन शेती करणाऱया तसेच उणपादीत सेंिीय मालाची द्रूक्री व्यूस्था करणे या मुख्य हेतुने राज्यातील जे 
शेतकरी या संकल्पनेचा अूलंब करत आहेत. अशा शेतकऱयानंा सन्माद्रनत करण्यात येते. कृद्रिभिूण )सेंद्रिय 
शेती ( पुरस्कार द्रूजेणया संस्था/ शेतक-याला रु.५०,०००/- रकमेचा धनादेश,  स्मृतीद्रचन्ह )ट्रॉफी(, कशस्स्तपत्र 
ू सपणनीक / पतीसह सणकार असे या पुरस्काराचे स्ूरूप आहे. 

पुरस्कार द्रनूडीसाठी मा. मंत्री )कृद्रि( याचं्या अध्यॱतेखाली अस्स्तणूात असलेल्या मंत्री सद्रमती माफफ त 
राज्यातून काप्त झालेल्या कस्ताूाचंी छाननी करण्यात येऊन, सदर सद्रमतीने द्रनूड केलेल्या शेतक-यानंा  
अथूा संस्थेस हा पुरस्कार देण्यात येतो. सन २०१९ अखेर ७८   शेतीद्रमत्र पुरस्कार कदान करण्यात आलेले 
आहेत. 
सन २००९ 

१. श्री.शेख इलीयास शेख अब्बास कुरेशी, हैदरअली चौक, मु.पो ससदखेडा, ता. ससद्खेडा, द्रज.धुळे 
२. श्री.अनंत संतोिराू भोयर, मु.पो. कचारीसाूगंा, ता. काटोल, द्रज. नागपूर 
३. इस्न्स्टट्यूट फॉर इंद्रटगे्रटेड रूरल डेव्हलपमेंट )IIRD) ५४, काचंन नगर, नॱत्रूाडी, औरंगाबाद  

 
सन २०१० 

1. श्री.द्रदलीप गोसूद गोपाळ, मु.पो. कोस्ते खुदफ,ता.माणगाू,द्रज.रायगड,मोबा.नं.९३२४४२७५५४ 
2. श्री.द्रदलीप रामदास पाटील मु..पो.ूडणे, ता.द्रज.धुळे, मोबा.नं ९४०४९७०६१९ 
3. श्री.सतीश सनबा काटे मु.पो. कोळसपकी, ता.पारोळा, द्रज.जळगाू, मोबानं.९८९०८२५०३२   
4. श्री.नामदेू कृष्ण माळी,मु.पो. टाकळी द्रभमा, ता. द्रशरुर, द्रज. पुणे, मोबा.नं.९८२२२१२०५८ 
5. श्री.सुधीर अरसूद द्रचूटे मु.पो. तळबीड, ता. कराड, द्रज. सातारा, मोबा.नं.९८२२३२०९८३ 
6. श्री.द्रशूराम जयराम घोडके मु.लोळदगाू,पो.कुला, ता.बीड, द्रज.बीड, मोबा.नं.९८२३८२७४४४ 
7. श्री.भारत नारायण येरमे मु.द्रहप्पळगाू,पो.हाडोळती,ता.अहमदपूर,द्रज.लातूर मो.नं.९४२३३५०७३७ 
8. श्री.बाबाराम उत्तमराू जाधू,मु.दहागाू,पो.मरसूळ,ता.उमरखेड,द्रज.यूतमाळ मोबा.नं.९३२६९६२०८७ 
9. श्री. नरेंि द्रूठ्ठलराू पोकळे, मु.जामनी,पो.आकोली, ता.सेलू,द्रज.ूधा मोबा.नं.९५२७५८३७९७ 
10. सगफ द्रूकास सद्रमती, ६५१,ताम्हणे हॉस्पीटलजूळ, द्रकतीं नगर, अकोला,द्रज.अकोला               

)श्री.सजय रोमण,संचालक( मोबा.नं.९८२२३११०९६  
 
सन २०११ 

१ श्री.उत्तम तातू गाूडे, मु.पो.चनुूरे, ता. मालूण, द्रज. ससधुदुगफ मो.नं. ९४२३५१२३७७ 
२ श्री.कभाकर द्रभला चौधरी, मु.पो.सुभािनगर, जुने धुळे, ता.द्रज.धुळे  मो.नं.९४२१५३८७१३ 
३ श्रीमती.ूसुधा अद्रजत सरदार,मु.पो.पारगाू )सालोमालो( ता.दौंड,द्रज.पुणे मो.नं.९०११०३४९५०. 
४ श्री.श्रीद्रनूास बापूराू बागल,मु.पो.द्रचकूडे, ता.ूाळूा, द्रज.सागंली मो.नं.९८२२४९३११७  
५ श्री.कुलदीपक भालचंि देशपाडें,स्ूानंद नगर,चेतना नगरशेजारी,औरंगाबाद मो.नं.९४२३७८८३३१ 
६ श्री.तुकाराम नारायणराू दहे, मु. माळसोन्ना, पो.धसाडी ता.द्रज.परभणी, मो.नं.९८२२५४८३२५ 



७ श्री. हनूतंराू जयूतं्तराू देशमुख, मु. नेरसोपंत, ता.नेर द्रज.यूतमाळ मो.नं.९८६०७४९८७५ 
८ श्री.पुरुिोत्तम जगन्नाथ महाजन,मु.करंजी )भोगे( पों.खरागंणा)गोडे( ता.द्रज.ूधा मो.नं.९९२२३५४६६३ 
९ कम्यूद्रनटी अॅक्शन फॉर रूरल डेव्हलपमेंट सोसायटी )काडफ(,अंजनगाू सुजी, द्रज.अमराूती,  

 
सन २०१२ 

1. श्री.राजेंि श्रीकृष्ण भट, मु.पो.बेंडशीळ )भटूाडी( ता.अंबरनाथ, द्रज.ठाणे मो.नं.९३२४६०१२७२ 
2. श्री.यशूतं ूजंी पूार मु.पो.ूरसुस, ता.सशदखेडा द्रज.धुळे, मो.नं.९४२१६१६३८९  
3. श्री.बापूसाहेब द्रनूृत्ती गाडे, भरैूनाथ नगर )गोंधूणी(, ता.श्रीरामपूर द्रज.अहमदनगर, 

मोबा.नं.९३२६२२५२२२ 
4. श्री.सुदाम अजुफन सरोदे, मु. डोरहाळे, पो. कोरहाळे, ता.राहता, द्रज.अहमदनगर, मो.नं.९८८१३२५८९५ 
5. श्री.संभाजी धोंडीराम बोराडे, मु.पो.शेगाू, ता.जत, द्रज. सागंली, मो.नं.९७६४५६९००९,९७६४६०५८०० 
6. श्री.मंगेश धमफराज थोरात, मु.पागंरी, पो.अंजनडोह, ता.धारूर,द्रज.बीड, मो.नं.९२७१९७२१३३ 
7. श्री.माधूराू बापूराू अंधारे,मु.गणेशपूर,पो.अकोला देू,ता.जाफराबाद,द्रज.जालना, मो.९४२०४३०७९९ 
8. श्री.बाळासाहेब रघुनाथ पाढंरे, मु.सचचोलीराू, पो.गंगापूर, ता.द्रज.लातूर, मो.नं.९९२१५४३०६० 
9. श्री.मधुकरराू राजाराम सरप, मु.पो.कणेरी सरप, ता.बाशीटाकळी, द्रज.अकोला, मो.नं.९९२३५८४३६६ 
10. डॉ.नारायण सचधुजी लाबंट, मु.पो.द्रचखलापर, ता.द्रभूापूर, द्रज.नागपूर, मो.नं.९९२३०१५२४७ 
11. श्री.स्ूामी समथफ कृद्रि द्रूकास ू संशोधन च्यारीटेबल ट्रस्ट,मु.पो.सदडोरी,ता.सदडोरी, द्रज.नाद्रशक,श्री.श्रीराम 

खंडेराू मोरे,(संचालक( मो.नं.९९८५००९००१४,दूरध्ूनीक्र.०२५५७२२१७१० 
 
सन २०१३ 

1. श्री.आनंद द्रूष्ण ुगायकूाड, मु.दहागाू, पो.ूाहोली, ता.कल्याण, द्रज.ठाणे,मो.नं.९८२००९८५४३ 
2. श्री.भीमराू बारकू बोरसे, मु.पो.आमळी, ता.साक्री, द्रज.धुळे, मो.नं.९९२२७२१७०६ 
3. श्री.सदाद्रशू ूामनराू शेळके, मु.मानोरीबु.,पो.देशमाने, ता.येूला, द्रज.नाद्रशक, मो.नं.९४२३०४८७२२ 
4. श्री.नामदेू मारुती साबळे, मु.भालेूडी,पो.करंजे, ता.करमाळा,द्रज.सोलापूर, मो.नं.९८८१०२८१०२ 
5. श्रीमती शैलजा पोपट नाूदंर, मु.उमरी बाळापूर,पो.आश्वी बु.,ता. संगमनेर,द्रज.अहमदनगर, मो.नं.९७६७५०७६५० 
6. डॉ. कताप बाजीराू पाटील, मु.पो.ऐतूडे खु.,ता.ूाळूा, द्रज.सागंली, मो.नं.९८२२११९४९४ 
7. श्री.केदार मारोतराू जाधू, मु. द्रनरखेडा, पो. मौजपुरी, ता.द्रज.जालना, मो.नं.९५२७४७९६०४ 
8. श्री.द्रशूदास दाजी कोरे, मु.पो. द्रकरद्रमटी मेंढा, ता.नागभीड, द्रज.चंिपूर, मो.नं.९४०४१२०४१३ 
9. श्री.छत्रपती द्रशूाजी पयाूरण ू शेती द्रूकास कद्रतष्ठाण, २००, तळमजला, नूीन बी.जे.माकेट, जळगाू, 

श्री.सोन्याबापू मुरलीधर धनाड,(अध्यॱ( मोबा.नं. ९१५८०४५२८५, ९४२२२८२९८२ 
 
सन २०१४ 
१. श्री. मधुकर धमाजी मोहपे, मु.आणे, पो. रायते, ता.कल्याण, द्रज.ठाणे, मो.नं. ९८२००९८५४३ 
२. श्री. नारायण शद्रशकातं चौधरी, मु.पो. भालोद, ता.याूल, द्रज.जळगाू,  मो.नं. ९४२२३४१५२६ 
३. श्रीमती॰ नीता लालासो बादंल, मु.पो. संगमनेर, ता.भोर, द्रज.पुणे, मो.नं. ९०११९८०१३७ 
४. श्री. कदीप संभाजीराू द्रनकम, मु.पो. इंदोली, ता.कराड, द्रज.सातारा, मो.नं.९८५०११७७९० 
५. श्री.बाळासाहेब साहेबराू जीूरख, मु.पो. धोंदलगाू, ता.ूजैापूर, द्रज.औरंगाबाद,मो.नं. ९४०४५७३७२८ 
६. श्री. द्रदलीप गणपतराू कुलंकणी, मु.पो. नागलगाू, ता.उदगीर, द्रज.लातूर,मो.नं. ९०११४२००४९ 



७. कु.नासरी शेकड्या चव्हाण, मु. बोरव्हा, पो. खंडाळा, ता.तेल्हारा, द्रज.अकोला, मो.नं. ९९२३०८३७५२ 
८. श्री. सुधाकर मधुकरराू कुबडे, मु.सेलू, पो. कळंबी, ता.कळमेश्वर, द्रज.नागपूर, मो.नं. ९७६४५०८०१५ 
९. मानस रूरल डेव्हलपमेंट इंस्टीट्यूट, साजीूली, ता. शहापूर, द्रज. ठाणे, अध्यॱ ू व्यूस्थापकीय संचालक 
श्री.व्यंकटेश नारायण कुलकणी, मो.नं.९२२३३१८८८५ 

 

सन  २०१५ 
 --- 
  

सन २०१६ 

1. श्री.स्नेहल अनंतराू पोतदार, १३,अनुसया द्रनूास, श्री.आनंद सागर हाऊसींग सोसायटी, आंबेू ाडी, 
ता.डहाण,ूद्रज.पालघर,द्रप. को.नं.४०१६०३, मोबा.नं.९४२२४७७४४५, ९२०९२७०२६५  

2. श्री. तुकाराम राजाराम पडूळे, मु.पो.खुपसंगी,ता.मंगळूढेा,द्रज.सोलापरू, मोबा.न.९७६०३५४०८९ 
3. श्री.संजय सनबा भामरे, मु.काळगाू, पो.धमनार, ता.साक्री,द्रज. धुळे, मोबा.नं.९७६४८०७७६५  
4. श्री. ॱेत्र द्रसध्दद्रगरी  मठ, मु.पो.कन्हेरी, ता.करूीर, द्रज.कोल्हापरू,  मोबा. नं.९४२२०३१००८  
5. श्री.अदृश्य काडद्रसध्देश्वर स्ूामीजी. संस्था,  मठाद्रधपती. 

 
सन २०१7 

1. गोूधफन इको स्व्हलेज ट्रस्ट अध्यॱ- श्री. संजय हेरंब नाईक, मौज ेगालतरे, पो.हमरापरू,  ता. ूाडा, द्रज. पालघर, 
मो.न. 9167760192 /9167204668 

2. श्री. बधुाजी बाब ुबगंाल, मु.माणगाू,पो-बळेगाू ता. मुरबाड, द्रज. ठाणे, मो.न. 9221801418 
3. श्री. ीकनाथ लक्ष्मण कराळे, मु.पो. शेलसपपळगाू, ता. खेड, द्रज. पणेु , मो.न. 9850501277 / 7588234297 
4. श्री द्रूक्रम सदाद्रशू कदम,  मु.पो. मालगाू, ता. द्रज सातारा, मो.न. 9766550591 
5. श्री. ओमकारनाथ आनंदराू सशदे, रा. सनपरूी, पो. नांदखेडा, ता. द्रज. परभणी, मो.न.  7588081248 
6. श्री. कभाकर द्रूठ्ठल ठाकरे, मु.पो. द्रशूणी, ता. द्रज. यूतमाळ , मो.न. 7719027587 / 9764800000 
7. सौ. शोभा द्रझबल गायधने, मु. खैरगाू, पो. ूायगाू, ता. समुिपरू, द्रज. ूधा, मो.न. 9309713162 / 

9421930386 
 
सन २०१8  
1  श्री.अद्रनल ूामन पाटील,  ईशकृपा, ककाश टॉकीजच्या मागे, माद्रहम रोड,पालघर, ता.द्रज.पालघर 9823147215 
2 श्री.अद्रनल द्रजूराम सपकाळे   मु.करंज, पो. द्रकनोद, ता.द्रज.जळगाू  7588009163, 9764897343 
3 श्री.नागेश अजुफन नन् नूरे मु.पो.बीबी दारफळ, ता.उत्तर सोलापरू, द्रज.सोलापरू9765063393, 9921010996 
4 श्री.अशोक गजानन द्रचूटे मु.पो. द्रकन्हई, ता.कोरेगाू, द्रज.सातारा 9766550591 
5 श्री. रायससग झेंडूससग सुंदडे, मु.राजेू ाडी,पो.केळीगव्हाण, ता.बदनापरू, द्रज.जालना,9422723549 
6 श्री.बाबासाहेब तातेराू रनेर  मु.पो.बाभळगाू, ता.पाथरी, द्रज.परभणी  9890342133 
7 श्री.राधेश्याम गोसूदराम मंत्री,  मु.पो.पसुदनाका ूाद्रशम, ता.द्रज.ूाद्रशम 9422165579, 7875106060 
8 श्री.तानाजी गोपाल गायधने,मु.द्रचखली पो.धानला )मौदा(, ता.द्रज.भंडारा,8007285305, 8329653475 



 
सन २०१९ 
1 श्री. द्रमनेश मोहन गाडगीळ,   मु. गुळसुंदे, ता.पनूले, द्रज रायगड 9822574854 
2 श्री यशूतं महादू गाूडें,   रा. गाूधंपाडा पो. करंजाळी ता. पठे द्रज.नाद्रशक 9423070911 
3 श्री.दादासाहेब नामदेू पाटील,  मु.पो.द्रबटरगाू )कंदर( , ता.करमाळा, द्रज सोलापरू 9766568555/ 9570759999 
4 श्री सद्रचन तानाजी येूले, मु. पो. पडूळूाडी, ता. ूाळूा, द्रज सांगली. 8888158553/ 8530815259 
5 श्री.अजय ककाशराू जाधू,मु.खेडा, पो.चापानेर, ता कन्नड द्रज औरंगाबाद 9028526526/ 9421403538 
6 श्री.भगूान रामजी इंगोले,मु.पो मालेगाू, ता.अधापरू, द्रज नांदेड 9421959884/ 7397291054 
7 श्री.कल्हाद संपत गूते, मु.मंगरुळ,पो.ईसरुळ,ता.द्रचखली द्रज बलुढाणा 9763479199 
8श्री.सुद्रनल मारोतराू कोंडे,  मु.साूगंी )तोमर( ता.कळमेश्वर द्रज नागपरू 9623576963 


