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वसंतराव नाईक शेतीननष्ठ शेतकरी पुरस्कार 
 

देण्यात येणारे पुरस्कार संख्या ४० (सर्वसाधारण गटासाठी प्रतत तिल्हा १ याप्रमाणे ३४ आतण आतदर्ासी 
गटासाठी प्रतत तर्भाग ०१ याप्रमाणे ०६ असे एकूण ४०) 
 

र्संतरार् नाईक शेतीतनष्ठ शेतकरी पुरस्कार तमळर्ण्यासाठी शेतकऱ्याच्या स्र्तःच्या नार्ार्र शेती 
असार्ी आतण तो कुटंुबीयासह शेती करणारा असार्ा. शेतक-याच्या उदरतनर्ाह / चतरतार्थाचे मुख्य साधन शेती 
व्यर्साय आहे हे संबंतधत शेतक-याने स्र्प्रमातणत करार्.े  प्रस्तातर्त शेतकरी हा एकात्ममक शेती पध्दतीचा 
अर्लंब करणारा असार्ा. यातं्रीकीकरण, तठबक ससचन, गोबर गॅस, दुग्धव्यर्साय, गाडुंळ खत युतनट, इ. 
आधुतनक तंत्रज्ञानाचा अर्लंब करणारा असार्ा. अशा शेतकऱ्यानंा राज्य शासनाच्या कृति तर्भागाकडून सन 
१९६७ पासून र्संतरार् नाईक शेतीतनष्ठ शेतकरी पुरस्कार प्रदान करून सन्मातनत करण्यात येते. पुरस्कार 
तनर्डीसाठी मा. मंत्री (कृति) याचं्या अध्यक्षतेखाली अत्स्तमर्ात असलेल्या मंत्री सतमती मार्व त राज्यातून प्राप्त 
झालेल्या प्रस्तार्ाचंी छाननी करण्यात येऊन, सदर सतमतीने तनर्ड केलेल्या शेतक-यास अर्थर्ा संस्रे्थस हा 
पुरस्कार देण्यात येतो. सन २०१९ अखेर १४७१  शेतीतमत्र पुरस्कार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. 
 
 

सन 1991 
अ. सववसाधारण गट - 1991  
1.श्री. नशवराम गोववद गोगटे, मु.पो. वलेोरे, ता. वेंगुला, नि. वसधुदुगव 
2.श्री. रघुनाथ कृष्णा पाटील,  मु.पो.नशरसगाव, ता. चाळीसगाव, नि. िळगाव  
3.श्री. अरववद सखाराम काचंन, मु.पो. भाडंगाव, ता. दौंड, नि. पुणे 
4.श्री. मदन भपुाळ चौगुले, मु.पो. तारदाळ, ता. हातकणंगले, नि. कोल्हापूर 
5.श्री. नानासाहेब शंकर गायके,मु. सुलतानाबाद ,पो.लासूर स्टेशन, ता. गंगापूर, नि. औरंगाबाद 
6.श्री. पाडुंरंग बाबासो मगर,मु.पो. सोन्ना, ता. पाथरी,  नि. परभणी  
7.श्री. ियप्रकाश दत्तात्रय रावणकर,मु.खरवाडी पो.खराळा, ता. चादूंर बािार, नि. अमरावती 
8.श्री. आनंदराव पुडनलक महािन,मु.पो. वचचोळी (डागें), ता. आवी, नि. वधा  
ब. आनदवासी गट - 1991 
1.श्री. मालू बुध्या उघडा, मु.पो. वासगाव, ता. रोहा, नि. रायगड  
2.श्री. राविी चंदर महाले, मु.पो. गंगामहाळंुगी, ता. नि. नानशक 
3.श्री. नामदेव चागंदेव पारधी, मु.सायवखडी, पो.नचकणी, ता.संगमनेर, नि. अहमदनगर 
4.श्री. बापुराव लच्छमन्ना नयताम,मु.पो. खेरडा, ता. नकनवट, नि. नादेंड 
5.श्री. भाऊराव गोववदा कंगाले, मु.पो. डोंगरखरडा, ता. कळंब, नि. यवतमाळ 
6.श्री. मारोती नबिा कोकोडे, मु.घाटी,पो.कढोळी, ता. कुरखेडा, नि. गडनचरोली 
सन 1992 
अ.सववसाधारण गट - 1992 
1.श्री. बबन अनािी भोसले,मु.पो. नशरगाव, ता. खेड, निल्हा- रत्नागीरी 
2.श्री. रामदास प्रभ ूकाळे, मु.पो. देवळाने,ता. येवला , नि. नानशक 
3.श्री. पाडुंरंग ईश्वरा राचकर, मु.पो. नवझोरी, ता.माळनशरस, नि. सोलापूर 
4.श्री. मोहनराव दादू साळंुखे,  मु.पो.वनगळ, ता. नि. सातारा 
5.श्री. िीवनराम केरूबा बिगुडे, मु. पो. वांगी, ता. नि. बीड 
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6.श्री. वत्रबकराव नकसनराव गाढव,ेमु.पो. भमू, ता. भमू, नि. उस्मानाबाद 
7.श्री. रमेश माधव साविी, मु. पो. डोंणगाव, ता.मेहकर, नि. बुलढाणा 
8.श्री. नारायण रािाराम भोगे, मु.पो. ननलि, ता. पवनी, नि. भडंारा 
ब आनदवासी गट - 1992 
1. श्री. गोववद नभकू कातकरी मु. पो. ता.खालापूर, नि. रायगड 
2. श्री. रािाराम महादू कोकणी, मु.पो. काळदर, ता.साक्री, नि. धुळे 
3. श्री. नामदेव धोंडू पोटकुले मु.पो.गोहे बु., ता. आंबेगाव, नि. पुणे 
4. श्री. नामदेव बापूराव कातले मु.पो. पडसा, ता. नकनवट, नि. नादेंड 
5. श्री. तुळशीराम महादू डहाके मु.पो.काटी, ता. नदग्रस, नि.यवतमाळ 
6. श्री. दािीबा ओझा मडावी  मु.नचखलगाव, पो. नादंगाव, ता. नागभीड, नि.चंद्रपुर  
सन 1993 
अ  सववसाधारण गट - 1993 
1.श्री. अिुवन दगडू वशदे, मु. वचचवलीवाडी नं.2 पो.गोरेगाव, ता. माणगाव नि.रायगड 
2.श्री. अशोक नागनाथ नगरमे, मु.पो. िमदारवाडी, ता. िामखेड, नि. अहमदनगर 
3.श्री. संियकुमार मधुकरराव नससोदे मु. नरडाणा,पो. वशदखेडा, नि. धुळे 
4.श्री. नवठ्ठल शंकर काबंळे, मु.पो.खंडेरािूरी, ता. नमरि, नि. सागंली 
5.श्री. चंदेरभान नकसनराव इंदापूरे मु.पो. रािंणगाव खुरी, ता. पैठण, नि. औरंगाबाद 
6.श्री. पंचाप्पा बसवणप्पा धरणे, मु. पो. पेठ, ता.नि. लातूर  
7.श्री. देवानंद खंडुिी कायंदे, मु.पो. उंबरखेड, ता. देऊळगाव रािा, नि. बुलढाणा 
8.श्री. संिय भाऊिीराव ठाकरे, मु.वडंली (वाघ) ता. काटोल, नि. नागपूर 
ब आनदवासी गट -1993 
1.श्रीमती संगीता दामोदर वशगडा, मु. पो. पोशेरी, ता. वाडा, नि.ठाणे 
2.श्री. गंगाराम सखाराम गवारे, मु.पो. अंभोरे, ता. संगमनेर, नि. अहमदनगर 
3.श्री. पुंडनलक महादू तुंगार, मु.पो. ननरगुडे ता. पेठ, नि. नानशक  
4.श्री. अशोक मारुती मंगाम,मु.पो. नभलगाव, ता. नकनवट, नि. नादेंड 
5.श्री. देवराव केिुिी उइके,मु.पो. माकी खुु् , ता. मारेगाव, नि. यवतमाळ 
6.श्री. प्रकाशकुमार भगवानशहा काटेंगे, मु.पो. रागंी, ता. धानोरा, नि. गडनचरोली  
सन 1994 
अ सववसाधारण गट - 1994 
1 श्री. नदनेश रामचंद्र कोरे, मु.पो. दाभले, ता. डहाण,ूनिल्हा- ठाणे 
2.श्री. साहेबराव नसताराम पाटील,मु.पो. िवळके वणी, ता. वदडोरी , नि. नानशक 
3.श्री. अशोक पाटील तावरे ,मु.पो. माळेगाव बु., ता. बारामती, नि. पुणे  
4.श्री. शामराव मारुती िाधव, मु.पो. अनतत, नि. सातारा 
5.श्री. दत्तात्रय कोंनडबा ढोबळे  मु. नादंा, पो. रुईनाकोल, ता. आष्टी, नि. बीड  
6.श्री. रमेश शेषराव देशमुख,देशमुख गल्ली, परभणी  
7.श्री. दीपक खुशालराव पाडंव, मु. पो. डोंगरयावली, ता. मोशी, नि. अमरावती 
8.श्री. नंदनकशोर अंबादास तोटे,मु.पो. पवनार, नि. वधा  
 
ब आनदवासी गट -1994 
1.श्री. नथुराम गणपत कातकरी,मु. नढाळ, पो. चौक, ता.खालापूर, नि. रायगड 
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2.श्री. वासू सुरिा नाईक,मु. करंिव,े पो. वपपळोद, ता.नंदूरबार, नि. धुळे 
3.श्री. बाळासाहेब म्हातरबा सुपेकर,मु.पो.नादूंर खंदरमाळ, ता. संगमनेर, नि. अहमदनगर 
4.श्री. दत्तात्रय नाथा नखंडे ,मु. कारकीन, पो. ढोरकीन, ता. पैठण, नि.औरंगाबाद 
5.श्री. रामदास अिुवन कुमरे ,मु.नभलगाव, पो.वपपळगाव,ता. नकनवट, नि. नादेंड 
6.श्री. लखुिी भरैुिी भेंडे,मु.पो. इंदरानगर, ता.बाभळूगाव, नि.यवतमाळ  
7.श्री. कुले बोंडु पुंगाटी , मु.आवलगाटोला पो.ता एटापल्ली, नि. गडनचरोली 
सन 1995 
अ - सववसाधारण गट - 1995 
1.श्री. रामचंद्र रधुनाथ साव े मु.पो. वचचणी, ता. डहाण,ूनिल्हा- ठाणे 
2.श्री. आनंदराव नसद्रामप्पा नबरािदार मु.पो. वनबगी, ता. दनिण सोलापूर, नि. सोलापूर  
3.श्री. घन:श्याम त्र्यंबक पवार मु.पो. नवीबेि, ता. कळवण, नि. नानशक  
4.श्री. तानािीराव आनंदराव चव्हाण मु.पो. आष्टा, ता. वाळवा, नि. सागंली  
5.श्री. पोपटराव कचरुिी बोदरे, मु.पो. वाकला, ता. विैापरू, नि. औरंगाबाद  
6.श्री. त्र्यबंक अप्पाराव फंड, मु.पो. िलकाटवाडी, ता. तुळिापूर, नि. उस्मानाबाद 
7.श्री. नाना गणिूी भोकरे, मु. व्याहाळी,पो.नशरिगाव (पंढरी) ता.नेर,नि.यवतमाळ 
8.श्री. नशवराम मळुिी बोरकर , मु.पो. दोडकुली, ता. चामोशी, नि. गडनचरोली  
ब - आनदवासी गट -1995 
1.श्री. रमण उंद-या नवलात,मु. पो. नचखला, ता. डहाण,ू नि.ठाणे 
2.श्री. नामदेव दगडू सातकर मु.पो. गंगापूर खुु्. ता. आंबेगाव, नि. पुणे  
3.श्री. आनंद बदू चौधरी .मू.पो. वपप्री अंचला, ता. वदडोरी, नि. नानशक  
4.श्री. लक्ष्मण सखाराम छबीलवाड,मु.पो. ताडंा बुु्. ता. पैठण, नि.औरंगाबाद 
5.श्री. प्रकाश मारुती अत्राम ,मु.पो. उमरीबािार, ता. नकनवट, नि. नादेंड 
6.श्री. व्यकंट वामन मेटकर ,मु.पो. खरद नि. यवतमाळ  
7.श्री. िंगलुिी माधो पदा, मु.पो. माळदा, ता. धानोरा, नि. गडनचरोली  
सन 1996 
अ सववसाधारण गट - 1996 
1.श्री. बाळकृष्ण गोववद राऊत मौिे माहीम, ता. पालघर, नि. ठाणे 
2.श्री. वसंत केरुिी पाटील,वपपळगाव खाबं, ता. नि. नानशक 
3.श्री. नशवािी नगताराम नचखले,वपपरी दुमाळा, ता. नशरुर, नि. पुणे 
4.श्री. अरुणराव नवठ्ठलराव धुमाळ,मौिे सोनके, ता. कोरेगाव, नि. सातारा 
5.श्री. अंकुशराव अंबादासराव उबाळे,मोिे खडकेश्वर, ता. अंबड, नि. िालना 
6.श्री. नवश्वासराव बापूराव पाटील,मौिे वडवळ, ता. अहमदपूर नि. लातूर 
7.श्री. प्रदीप रामराविी िगताप,मौिे िळका (िगताप) ता. चादूंर रेल्व,े नि. अमरावती 
8.श्री. गणेश नवठ्ठलराव बानवस्कर,मौ. शेमडा, ता. नरखेड, नि. नागपूर 
ब आनदवासी गट - 1996 
1.श्री. देविी लक्ष्मण साबंर,डोंगरीपाडा. पो. घोलवड, ता. डहाण,ू नि.ठाणे 
2.श्री. बाळू गोववदा खैरनार,वािगाव, ता. कळवण, नि. नानशक 
3.श्री. कृष्णा गणपत गंभीरे,बोरी, ता. अकोले, नि. अहमदनगर 
4.श्री. दत्त ूश्रीपती िाधव,दाढेगाव (िहांगीर), ता. पैठण, नि. औरंगाबाद 
5.श्री. दादाराव पुंिािीराव टारपे,सोनपेठ, पो. कुपटी बु. ता. नकनवट, नि. नांदेड 
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6.श्री. चंद्रसा भारतसा उईके, दुनी, ता. धारणी, नि. अमरावती 
7.श्री. मारोती लक्ष्मण आलाम धानापूर, पो. करंिी, ता. गोंडवपपरी, नि. चंद्रपूर 
सन 1997 
अ सववसाधारण गट - 1997 
1) श्री.नविय वसंत प्रभ ू,मु.पो. काळसे,ता.मालवण,नि.वसधुदुगव  
2) श्री.उमेश पंडीत वाणी ,मु.पो.साकळी ,ता.यावल, नि.िळगाव  
3) श्री.आनंदा नाथा गाडेकर,मौिे घारगाव,ता.संगमनेर,नि.अहमदनगर  
4) श्री.पाडूंरंग मारूती भडके,रा.सावळि,ता.तासगाव,नि.सांगली  
5) श्री.वसंत बािीराव पवार,रा.चापानेर,ता.कन्नड,नि.औरंगाबाद  
6) श्री.महादेव श्रीपाद देवडीकर, मु.पो.वाशी,ता.भमू,नि.उस्मानाबाद  
7) श्री.नवलास तुकारामिी पवार,मु.पो.ननमखेड,बािार,ता.अंिनगाव,नि.अमरावती  
8) श्री. रामदास लहानू मुरतेली,मु.पो. पारडी,ता.नि.गडनचरोली  
ब आनदवासी गट - 1997 
1) श्री.नारायण नथ्थू पवार,मु.िांभीवली, पो.गौरकामत, ता.किवत, नि.रायगड  
2) श्री.दरबारवसग गुलाबवसग पवार,मु.पो. वपपळोद, ता.शहादा, नि.धुळे  
3) श्री.नामदेव ढवळा देशमुख,मु.केळगंुि ,पो.माळेगाव ,ता.अकोले, ि.अहमदनगर  
4) श्री.शेषराव नकसन वाघ,मु.पो.सािंोळ, ता.िाफ्राबाद, नि.िालना  
5) श्री.रामकृष्ण खंडूिी लसंते, मु.रूई ,पो.माहूर, ता.नकनवट, नि.नादेंड  
6) श्री.मुलरािवसह िगदबहादूरवसह सोमवशंी, मु.पो.तळेगाव, नि.यवतमाळ  
7) श्री.यशवतं पंढरी चौरीकर,  मु.मालदुगी, पो.गोठणगाव ,ता.कुरखेडा, नि.गडनचरोली  
सन 1998 
अ सववसाधारण गट 1998 
1 श्री. सुधीर दत्त ूपवार कोस्ते,ता.माणगाव,नि.रायगड 
2 श्रीमती सुहानसनी उत्तम वदै्य सातनायंगणी ता.वेंगुला,नि.वसधुदुगव 
3 श्री. अशोक खंडेराव मोरे वदडोरी नि.नानशक 
4 श्री. नवनायक बाबूराव नचने पाथरे,ता.नसन्नर,नानशक 
5 श्री. वसंतराव रुपचंद पाटील देवगाव,ता.पारोळा,नि.िळगाव 
6  श्री. बन्सी बाळू ताबंे चंद्रापरू ता.श्रीरामपूर, नि.अहमदनगर 
7  डॉ. दत्तात्रय सहदेव वने मानोरी,ता.राहूरी,नि.अहमदनगर 
8 श्री.शहािीराव नारायणराव िाचक िाचकवस्ती,ता.इंदापूर,नि.पुणे 
9 श्री. रामचंद्र धोंनडराम म्हेत्रे तासगाव,नि.सागंली 

10 श्री. सिेराव संभािी धनवडे गडमुखवशगी,ता.करवीर,नि.कोल्हापूर 
11 श्री. रामेश्वर लालचंद बिाि नेर,ता.नि.िालना 
12 श्री.ियराम व्यंकटराव गोरे नडग्रस बु,ता.कळमनूरी,नि.परभणी 
13 श्री. समाधान मोतीराम माटे खेडा,ता.िळगाव िामोद, नि.बुलढाणा 
14 श्री. रािेश आश्रुिी मापारी गायखेड,पो.शारा.ता.लोणार नि.बुलढाणा 
15 श्री. नदवाकर पाडूंरंग पवार िाबं,ता.मोहाडी.नि.भंडारा 
16 श्री. रामभाऊ मंुिािी शेळके नवा मोंढा,परभणी,नि.परभणी 
17 श्री. भरत मधुकरराव राठोड माडंवी,ता.नकनवट,नि.नादेंड 
18 श्री. वसंत शंकरराव कुलकणी मुरूम ता.उमरगा,नि.उस्मानाबाद 
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ब  आनदवासी गट - 1998 
1 श्रीमती अनुबाई गोपीनाथ नभमरा सानतवली,ता.वसई,नि.ठाणे 
2 श्री.वामन नकसन भोये दलपतपूर,ता.पेठ,नि.नानशक 
3 श्री रघुनाथ नवठ्ठल नाडेकर  म्हाळंुगी,ता.अकोले, नि.अहमदनगर 
4. श्री.काकासाहेब दादासाहेब ठाकूर दासखेड, ता.पाटोदा,नि.बीड 
5. श्री.नवश्वनाथ नकसनराव खोकले करंिी(ई),ता.नकनवट,नि.नादेंड 
6. श्री.हनरराम िोगी िांभेकर सावलीखेडा,ता.धारणी, नि.अमरावती 
7. श्री.प्रभाकर तुकाराम तुलावी सलंगटोला ता. करखेडा, नि.गडनचरोली 
सन 1999 
अ सववसाधारण गट - 1999 
1 श्री. चंद्रकातं कृष्णािी साव ेकेळवा रोड,ता.पालघर नि.ठाणे 
2 श्री. वाल्ल्मक आनंदराव पाटील चादें,ता.नि.धुळे 
3 श्री. श्रीरंग भगवान झेंडे नदव,ेता.पुरंदर,नि.पुणे 
4 श्री. श्रीकातं रामचंद्र देसाई कवठेनपरान,ता.नमरि,नि.सागंली 
5 श्री. प्रताप तुकाराम आपेट नगरवली ता.अंबेिोगाई, नि.बीड 
6 श्री. प्रदीप श्रीरंग साळंुके काटी.ता.तुळिापूर,उस्मानाबाद  
7 श्री. मधुकर रामभाऊ मारोडे पळशी,ता.संग्रामपूर,नि.बुलढाणा 
8 श्री. प्रकाश कोठीराम दुगे बघेडा,ता.तुमसर,नि.भंडारा 
ब सववसाधारण मागासवगीय गट - 1999 
1 श्री. प्रल्हाद योगािी साळवी टाकळगव्हाण,ता.पाथरी,नि.परभणी 
2 श्री. माकंडराव नझटूिी घोडेस्वार सालेभट्टी,ता.नभवापूर,नि.नागपूर 
क सववसाधारण गट भटक्या व नवमुक्त िाती - 1999 
1 श्री. तानािी बािीराव धायगुडे अनहरे,ता.वाई,नि.सातारा  
ड शेनतननष्ठ शेतकरी (आनदवासी गट ) - 1999 
1 श्री.नथुराम कान्हा दुमाडा करिोन,ता.वसई,नि.ठाणे 
2. श्री.दामू देवािी भोये, मु.कुत्तरखाब,पो.टेंभ,ेता.साक्री नि.धुळे 
3 श्री.प्रकाश यशवतं गोंदे मु.गोंदेवाडी,पो.ओतूर,ता.िून्नर नि.पुणे 
4 श्री.परसराम गणपती फोले सोनवाडी,ता.नकनवट, नि.नादेंड 
5 श्री.बाबू तुमला नधकार वस्तापूर,ता.नचखलदरा,नि,अमरावती 
6 श्री.रामिी गोववदा सयाम एकलपूर ता.देसाईगंि,नि.गडनचरोली 
सन 2000 
वसंतराव नाईक शेतीननष्ठ शेतकरी ( सववसाधारण गट ) 2000 
1) श्री चंद्रकातं पाडुंरंग वतवक, मु पो  केळवा अंबीरे, ता  पालघर, निल्हा - ठाणे  
2) श्री नवकास नहराचंद कोटेचा, मु पो ता बोदवड, निल्हा िळगाव ं 
3) श्री रामचंद्र नवठोबा भरणे, मु पो भरणेवाडी,ता इंदापूर, निल्हा - पुणे  
4) श्री संिीव गणतपराव माने, मु पो आष्टा, ता वाळवा, निल्हा - सागंली  
5) श्री रािेंद्र आत्माराम नलावडे, मु पो बािार सावगंी, ता  खुलताबाद, निल्हा - औरंगाबाद  
6) श्री प्रशातं भाऊराव पुरी, मु िोगा,पो कािळी, ता  कारंिा, निल्हा - वधा  
7) श्री  अननल कानशनाथ चेळकर, मु पो वानेवाडी(कारला), पो नकल्लारी, ता औसा, नि लातूर 
8) श्री  रमेश मोतीरामिी टेके, मु बेलुरा पो तादंळी (बु) निल्हा अकोला  
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वसंतराव नाईक शेतीननष्ठ शेतकरी (आनदवासी गट ) 2000 
1. श्री यशवतं िान्या तुंबडा, मु पो  नागले, ता  वसई, निल्हा - ठाणे 
2. श्री पे्रमवसग वहमतवसग अहेर मु पो  मुबारकपरू, ता शहदा, निल्हा - नंदूरबार 
3. श्री दत्तात्रय वामन मंुढे, मु केवाडी, पो रािूर, ता िुन्नर,निल्हा पुणे 
4. श्री नदगंबर मारोती नभसे मु पो नचखली खुदव, पो नचखली,(बु), ता  नकनवट, निल्हा - नादेंड 
5. श्री बाबूराव बकाराम मलये, मु  रामपुरी, पो धाबेपवनी, ता  अिुवनी मोरगाव, निल्हा - गोंनदया 
6. श्री दमडू नागोराव कंुभकेर मु.नकटा, पो कापरा,(मेथड), ता निल्हा - यवतमाळ 
सन 2001 
अ सववसाधारण गट - 2001 
1. श्री यज्ञशे वसंत साव,े मु. ब्राम्हणपाडा,पो. बोरीगावं, ता.तलासरी, नि. ठाणे 
2. श्री नदलीप गणपत नारकर, मु.पो.आसगे, ता.लांिा, नि.रत्नानगरी 
3. श्री श्रीराम नथु देवरे, मु.पो.वािगावं, ता.देवळा, नि. नानशक 
4. श्री रािकुमार आण्णाप्पा पाराि, मु.पो.दाणोळी, ता. नशरोळ, नि. कोल्हापूर 
5. श्री सुधाकर शंकर साबळे, मु.पो.वडुथ, ता.नि.सातारा 
6. श्री अनितकुमार उफव  बाबासो. लालासो पाटील, मु.पो.घोगावं, ता.तासगावं(पलूस), नि.सागंली 
7. श्री भारत श्रीपाद रानरुई, मु.पो. आढीव/देगावं,ता.पंढरपूर, नि.सोलापूर 
8. श्री मदनवसह वसंतराव पाटील, मु.पो.बोरगावं, ता.माळनशरस, नि. सोलापूर 
9. श्री रववद्र रामदास पाटील, मु.पो. िरंडी, ता.सोयगावं, नि. औरंगाबाद 
10.श्री नशवहरी साखरुबा दामधर, मु.पो.भारि (बु.) ता.िाफ्राबाद, नि.िालना 
11.श्री नवठ्ठल व्यंकटराव काळे, मु.पो.काला, ता. औसा, नि.लातूर 
12.श्री ज्ञानोबा सखाराम चटे्ट, मु.पो.मोरेगावं, ता. सेलु, नि.परभणी 
13.श्री पुंडनलकराव नारायणराव वाठ, मु.पो. चौसाळा, ता. अंिनगाव सुिी, नि. अमरावती 
14.श्री संतोष िगदेवराव पाटील, मु.पो. सावरगांव, ता. िळगावं िामोद, नि. बुलढाणा. 
15.श्री सोहनप्रकाश ऋषी मानकर, मु.पो.िाबं, ता. मोहाडी, नि.भडंारा 
16.श्री मधुकर वचधुिी भलमे, मु.पो.चारगांव(बु.) ता. वरोरा, नि.चंद्रपूर 
ब आनदवासी गट - 2001 
1. श्री िगन्नाथ लाल्या आंबात, मु.कुरगावं, पो. कुडण, ता.पालघर, नि.ठाणे 
2. श्री हनरश्चदं्र बारक्या ठाकूर, मु.महाळंुगे, पो. बोली, ता.मुरुड, नि. रायगड 
3. श्री प्रभाकर रामदास पावरा, मु.बुडकी, पो.बोराडी, ता. नशरपूर, नि.धुळे 
4. श्री अमीर हसन तडवी, मु. पाडळे खु., पो.पाडळे बु. ता.रावरे, नि.िळगांव 
5. श्री नविय िान्या गावीत, मु.पो.कारंिी बु., ता.नवापूर, नि.नंदुरबार 
6. श्री भगवतं लक्ष्मण वशदे, मु.पो.रोहकले, ता.खेड, नि.पुणे 
7. श्री िनाधवन हासेन्ना गड्डमवाड, मु.पो.नादंगांव, ता. नकनवट, नि. नादेंड 
8. श्री रमेश उंकडराव डहाणे, मु. नकटा, पो. कापरा (मेथड) ता. नि. यवतमाळ 
9. श्री तोमन मोतीराम हलामी, मु.खरमतटोला, पो. आंधळी, ता. कुरखेडा, नि. गडनचरोली 
सन 2002 
अ सववसाधारण गट - 2002 
1. श्री नदगंबर सखाराम भट, मु.पा. वाणगावं,ता. डहाण,ू नि. ठाणे 
2. श्री रमेश ियराम शेरके, मु.पो. आसोली, ता. वगुेला, नि. नसधुदुगव 
3. श्री लहू कानशनाथ पाटील, मु.पो. तरवाडे, ता. नि. धुळे 
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4. श्री शामराव गणपत औताडे, मु.पो. पोहेगावं, ता. कोपरगाव, नि. अहमदनगर 
5. श्री ियवसग मानणक देशमुख, मु.पो.कासेगाव, ता. पंढरपूर, नि. सोलापूर 
6. श्री सिेराव रंगनाथ नखलारी, मु.पो. करणगी(वराडखडी), ता. आटपाडी, नि. सागंली 
7. श्री आनंदराव कृष्णा मटकर, मु.पो. नशरपूर तफे नेसरी, ता. गडवहग्लि, नि. कोल्हापूर 
8. श्री नवकास रामराव पाटील, मु.पो. ताबंव,े ता. क-हाड, नि. सातारा 
9. श्री रामकृष्ण नारायण नमसाळ, मु.पो. पाडळी, ता. नशरुर (का), नि. बीड 
10. श्री मदनराव ियवतंराव वाडेकर, मु.मंगुिळगांव, पो. गुरुवपप्री, ता. घनसागंवी, नि. िालना 
11. श्री धमवराि धोंडीराम थोरात, मु.पागंरी, पो. धारुर, ता. धारुर, नि. बीड 
12. श्री मुवकदराव नारायणराव पतंगे, मु. कवडी, पो. शेवाळा, ता. कळमनूरी नि. नहगोंली 
13. श्री नवष्णदूास दत्तात्रय आहेर, मु.पो. कािळा ता. नि. उस्मानाबाद 
14. श्री देवलाल नभकािी डाखोरे, मु.पो. कोठारी बु., ता.पातूर, नि. अकोला 
15. श्री रववद्र रामकृष्ण मुळे, मु. खानिमानगर, पो. हरम, ता. अचलपूर, नि. अमरावती 
16. श्री डोमा उफव  नकसनािी केशवराव परबत, मु.पो. वाघेाली, ता. वहगणघाट, नि. वधा 
17. श्री देवािी मारोती बनकर, मु., बौध्दनगर, पो. ता.सडकअिुवनी, नि. गोंनदया 
ब आनदवासी गट 2002 
1. श्री भगवान महादेव भला, मु. नदघेफळ, पो. खुटल, ता. मुरबाड, नि. ठाणे 
2. श्री नामदेव कागंा खेडकर, मु.बनहरपूर,पो.रायखेड, ता. शहादा, नि. नंदुरबार 
3. श्री शंकरमालू दळवी, मु.पो. सुकापूर, ता. कळवण, नि. नानशक 
4. श्री मारुती िानकु काळे, मु.वारुळवाडी, पो.नारायणगांव, ता. िुन्नर, नि.पुणे 
5. श्री सदानशव गुणािी खुडे, मु.सोनपेठ (सोनवडी),पो. कुपटी बु., ता. नकनवट, नि. नादेंड 
6. श्री सुरेश ठाकुरवसग वमा, मु. बारतोंडा, पो.सावळीखेडा, ता. धारणी, नि. अमरावती 
7. श्री बाबुलाल झनकलाल उईके, मु. नझझेरीया पो. देवळापार, ता. रामटेक, नि. नागपूर 
8. श्री दसरु मानसू नरोटे, मु.पो. कारवाफा (गायडोंगरी), ता. धानोरा, नि. गडनचरोली 
सन 2003 
अ सववसाधारण गट  सन 2003 
1 श्री ननलाकातं गिानन राऊत, मु. पो. मानहम, ता. पालघर, नि. ठाणे 
2 श्री चंद्रकातं बळवतं साव,े मु. वरोर, पो. वचचणी, ता. डहाण,ू नि. ठाणे 
3 श्री अनंतराव िनादवन काळकुटे, मु .पो. रेडणी, ता. इंदापूर, नि. पुणे 
4 श्री अरुण रावसाहेब देसाई, मु. पो. तेरणी, ता. गडवहग्लि, नि. कोल्हापूर 
5 श्री पोपट बाबुराव दाबके, मु. पो. बनहरगाव, ता. कन्नड, नि .औरंगाबाद 
6 श्री पाडुंरंग एकनाथ बनकर, मु. पो. गोळेगाव (खुदव), ता. नसल्लोड, नि. औरंगाबाद 
7 श्री मधुकरराव नामदेवराव घुगे, मु. पो. केहाळ, ता. वितूर, नि. परभणी 
8 श्री काकासाहेब केरबा इदंलकर, मु. पो. पाटसागंवी, ता. भमू, नि. उस्मानाबाद 
9 श्री हरीदास रुपराविी नाथे, मु. पो. कुष्टा बु., ता. अचलपूर, नि. अमरावती 
10 श्री सुभाष संपतराव मेश्राम, मु. हैदतपूर वडाळा, पो. कुरळपूणा, ता. चादुंर बािार, नि. अमरावती 
11 श्री नकशोर झाळूभाऊ उफव  महेंद्र रहागंडाळे, मु. वडद, पो. अंिोरा, ता. आमगाव, नि. गोंनदया 
12 श्री. प्राणहंस नानािी मेहर, मु. कुशारी, पो. मोहगाव (देवी), ता. मोहाडी, नि. भडंारा 
13 श्री. अन्सारी अ.हनफि अ.रहेमान, मु. पो. ता. अक्कलकुवा, नि. नंदुरबार 
14 श्री. प्रकाश भतुा पाटील, मु. पो पढावद, ता. वसदखेडा, नि. धुळे 
ब आनदवासी गट  सन 2003 
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1 श्री. दसमा देवू ठाकरे, मु. पो. उपलाट, ता. तलासरी, नि. ठाणे 
2 श्री. बाबु िेठया बामनणया, मु. पो. तणाशी, ता. डहाण,ू नि. ठाणे 
3 श्री. ठकसेन डोंगरु लोहकरे, मु. मापोली, पो. गोहे (बु.), ता. आंबेगाव, नि. पुणे 
4 श्री. नभमा ठमािी रेंगडे, मु. पो. गोदे्र, ता. िुन्नर, नि. पुणे 
5 श्री. उमािी सदोबा भरूके, मु. पो. करंिी (इ) ता. नकनवट, नि. नादेंड 
6 श्री. अरुण देवराव कळंब,े मु. पो. बान्सी, ता. पुसद, नि. यवतमाळ 
7 श्री. परमात्मा पाडुंरंग गरुडे, मु. पो. ब्राम्हणगाव, ता. उमरखेड, नि. यवतमाळ 
8 सौ. शातंाबाई शामलाल इडपाची, मु. घोटी, पो. नहवराबािार, ता. रामटेक, नि. नागपूर 
9 श्री. दत्ता नारायण पल्लेवाड, मु. पो. टेकामाडंवा, ता. कोरपना, नि. चंद्रपूर 
10 श्री. चैत्राम देवचदं पवार, मु. पो. मािंरी, ता. साक्री, नि. धुळे 
11 श्री. िगदीश कृष्णा सहारे, मु. पो. िुनेाटी, ता. पेठ, नि. नानशक 
सन 2004 :- 
अ सववसाधारण गट   
1.श्री. नशवािी मुरग्याप्पा काळगी, मु.पो. रामपूर, ता. ित, नि. सागंली 
2.श्री. सुननल आनंदा माने, मु.पो. आष्टा, ता. वाळवा, नि. सागंली 
3.श्री. नवनयकुमार तुळनशराम बोथरा,मु.पो. धनि बु. ता. कारंिा नि. वानशम 
4.श्री. बाबाराव नवनायकराव िामदार, मु. देवठाणा, पो.ता. मानोरा, नि. वानशम 
5.श्री. आप्पासाहेब आण्णासाहेब देशमुख, मु.पो. िवळा, ता. सागंोला, नि. सोलापूर 
6.श्री. सुरेश रामनाथिी वाखणकर, मु.पो. नाथरा, ता. पाथरी, नि. परभणी 
7.श्री. नितेंद्र लक्ष्मणराव देशमुख, मु.पो. साळापूरी, ता.नि. परभणी 
8.श्री. उदय दत्तात्रय पाटील,मु.पो. चहाडी, ता. चोपडा, नि. िळगावं 
9.श्री.कृष्णा नारायणराव पाडंव, मु. मलकापूर, पो. कसाबखेडा, ता. खुलताबाद, नि. औरंगाबाद 
10.श्री. रािेंद्र लक्ष्मण चरुी, मु.पो. वाणगाव अंिली पाकव , ता.डहाण ूनि. ठाणे 
11.श्री. हेमंत वसंतराव शेंदरे, मु.पो. सावरगाव, ता. नचमूर, नि. चंद्रपूर 
12.श्री. पुष्पराि हनरश्चदं्र सातपुते, मु. िमाकुडो,पो. दरेकसा, ता. सालेकसा,नि. गोंनदया 
13.श्री. बािीराव बच्चाराम झेंडे, मु.पो. नहलोक, ता. कुडाळ, नि.वसधुदुगव 
ब आनदवासी गट   
1.श्री. मधुकर मारुती लाडें, मु. केवाडी, पो. रािुर, ता. िुन्नर, नि. पुणे 
2.श्री. बापू चडुािी शेळके, मु.पो. वडभ ेबु. ता. आंबेगाव नि. पुणे 
3.श्री. बाबुराव राण ूनपचड, मु. वादें्र, पो. अंबोळी, ता. खेड, नि. पुणे 
4.श्री. नथू चंपती टारपे, मु.पो. बोधडी, ता. नकनवट, नि. नादेंड 
5.श्री. आनंदराव सोनबा मडावी, मु. भगवती, पो. देहळी ताडंा, ता. माहूर, नि. नादेंड 
6.श्री. प्रकाश देवराम मडावी, मु.नसरपूर, पो. नागापूर,ता. नकनवट, नि. नादेंड 
7.श्री. भपुेंद्र गोववद िाधव, मु.पो.मैदाणे, ता. साक्री, नि. धुळे 
8.श्री. सायवसग सुरभान पावरा, मु. िोयदा, पो. सागंवी, ता. नशरपूर, नि. धुळे 
9.श्री. नवठ्ठल दत्त ुनशवारे, मु.पो. लेनाड ब्र.ु वा-याचा पाडा, ता. शहापूर, नि. ठाणे  
10.श्री.लक्ष्मण नवठ्ठल लोहकरे, मु.डोंगरपाडा, पो. पाथ्रि ता. किवत, नि. रायगड 
11.श्री.संभािी आत्माराम सालेकर, मु.पो. वाकण, ता. पोलादपूर, नि. रायगड 
सन 2005 :- 
अ. सववसाधारण गट  
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1.श्री. महमंद सईद ईस्माईल नतसेकर, मु.पो. नतसे, ता. खेड नि. रत्नानगरी 
2.श्री. भगवान रुपला पाटील, मु.पो. डोंगरगाव, ता. शहादा, नि. नंदूरबार 
3.श्री. भारतबापू दत्तात्रय पाटील - गावडे, मु. पो. गुणवडी, ता. बारामती, नि. पुणे. 
4.श्री. महादेव पाडूंरंग कदम, मु. पो. ता. नशराळा, नि. सागंली. 
5.श्री. चंदनवसग प्रतापवसग ठाकुर, मु.पो दाडेंगाव, ता. कळमनुरी, नि. वहगोली. 
6.श्री. रववद्र बाळासाहेब गोल्डे, मु.पो वपपरखेड, ता. अंबड, नि. िालना. 
7.श्री. गिानन तुकारामिी धमे, मु.पो. आकोला, ता. अकोट, नि. अकोला. 
8.श्री. पुरुषोत्तमभाऊ भयै्यालालिी कटरे, मु. गोरे, पो. लोहारा, ता. सालेकसा, नि. गोंनदया. 
9.श्री. बारकु शंकर बेडसे, मु. पो. देऊर (बु.) ता.नि. धुळे 
10.श्री. हनुमंतराव दत्तािीराव सोळसकर, मु.पो. पवरचे, ता. पुरंदर, नि. पणेु. 
11.श्री. नदलीप भगवान माने (पाटील), मु.पो. सावडे, ता. तासगाव, नि. सांगली. 
12.श्री. संतोष गुलाबराव िाधव, मु.पो बनहरगाव, ता. कन्नड, नि. औरंगाबाद. 
13.श्री. नवठ्ठल आप्पासाहेब नगराम, मु.पो. बाभळुगाव, ता. पाथरी, नि. परभणी. 
14.श्री. पुंडलीक नशवराम घ्यार, मु. कोटलापार, पो. आमगावं आदशव, ता. पवनी, नि. भडंारा. 
ब. आनदवासी गट  
1.श्री. लक्ष्मण निव्या धापशी,मु.पो. चारोटी, ता. डहाण,ु नि.ठाणे. 
2.श्री. नरपत बोंडा राऊत, मु. बारी सरगस,पो. वपपळखंुटा, ता. अक्कलकुवा, नि. नंदुरबार 
3.श्री. रामदास सखाराम सुपे, मु. नभवाडे(बु), पो. उल्च्छल, ता. िुन्नर, नि. पुणे. 
4.श्री. खंडेराव ननवृत्ती मोदे,मु.डोंगरगांव (नचखली), ता. नकनवट, नि. नादेंड. 
5.श्री. लक्ष्मण तुळशीराम ठाकरे, मु. नकटा, पो. कापरा, ता.नि. यवतमाळ. 
6.श्री. गणेश चेतराम गावळकर, मु. वचचेवाडा, पो. मुरदोली, ता. देवरी, नि. गोंनदया. 
7.श्री. नवठोबा हरी साबळे, मु. बारपे, पो. महागांव. ता. तळा, नि. रायगड. 
8.श्री. कानशनाथ शंकर ठुबल, मु.पो. आसाणे, ता. आंबेगाव, नि. पुणे 
9.श्री. भाऊराव धोंडूिी मडावी, मु.पो. आवाळपुर, ता. कोरपना, नि. चंद्रपूर. 
10.श्री. नदगंबर गोववदराव अंकुरवार, मु. पो. कोल्हारी, ता. नकनवट, नि. नादेंड. 
11.श्री. खुशाल गोववद गांगुडे, मु.पो. नवापाडा, ता. साक्री, नि. धुळे 
सन 2006 :-  
अ) सववसाधारण गट 
1. श्री. नगरीश नवठ्ठल बोंदे्र, मु.देवघर, पो.कली, ता.संगमेश्वर नि.रत्नानगरी. 
2. श्री. नवशाल बबन चरुी, मु.पो.बावडा, ता.डहाण,ू नि.ठाणे.  
3. श्री. प्रमोद आनंदराव पाटील, मु.पो.ता.देवळा, नि.नानशक  
4 श्री. अरुण पुंडनलक पवार, मु.पो.सौंदाणे, ता. मालेगावं, नि. नानशक  
5 श्री. साहेबराव आप्पासाहेब बोराटे, मु.वपपळगावं आळवा, पो.घोडेगावं, ता.िामखेड नि.अहमदनगर.  
6 श्री. दादासाहेब श्रीरंग काळे, मु.नपसेवाडी, पो.वळेापूर, ता.माळनशरस, नि.सोलापूर  
7 श्री. बािीराव वसंत पाटील, मु.पो.मदववाडी, ता.वाळवा, नि.सागंली.  
8 श्री. मच्च्छद्र नशवराम कंुभार, मु.वाठाररोड, पो.भादोले (पेठ वडगावं), ता.हातकणंगले नि. कोल्हापूर.  
9 श्री. रमेश नारायणराव भोंगाणे, मु.पो.दहीफळ भेंगाणे, ता.परतूर, नि.िालना. 
10 श्री. नशवािी ियराम थोरात, मु.पो.कळंकी, ता.कन्नड, नि.औरंगाबाद. 
11 श्री. माधव सखाराम अंबेकर, मु.पो.अंबा, ता.वसमत, नि.वहगोली.  
12 श्री. श्रीकातं नरवसगराव खंदाडे, मु.पो.पेठ, ता.नि.लातूर. 
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13 श्री. सय्यद खुशीद सै.हाशम, मु.अन्वी नमझापूर,पो.बोरगांव मंिू, ता.नि.अकोला.  
14 श्री. अशोक नभकािी मेतकर, मु.पो.तुलंगा, खुदव, ता.पातूर नि.अकोला. 
15 श्री. प्रकाश गोपीचंद मस्के, मु.डव्वा,पो.धारगांव,ता.नि.भडंारा.  
16 श्री. शामसुंदर गोपाळ बन्सोड, मु.भेंडाळा, पो.खातगावं, ता.वसदेवाही, नि.चंद्रपूर.  
17 श्री. बाबासाहेब केशवराव चौधरी, मु.बाभळुगावं गंगा, पो.वहगोणी, ता.विैापूर, नि.औरंगाबाद. 
18 श्री. गोपीचंद बुधा पाटील, मु.पो.भोकर, ता.नि.धुळे.  
19 श्री. लक्ष्मण रािाराम परब, मु.पो.कुणकेरी, ता.सावतंवाडी, नि.वसधुदुगव. 
ब. आनदवासी गट  
1. श्री. यशवतं गोपाळ तुंबडा, मु. देवखोप (काळेपाडा) पो.डोरे, ता.पालघर, नि.ठाणे. 
2 श्री. रामचंद्र सावळीराम भोये, मु.बंधारपाडा, पो. कोवशबे, ता.वदडोरी, नि.नानशक.  
3 श्री. रघुनाथ बापू देशमुख, मु.केळंुगण,पो.माळेगांव, ता.अकोले,नि.अहमदनगर  
4 श्री. नंदा काल्या नचमोटे, मु.पलस्या, पो.चनुी, ता.नचखलदरा,नि.अमरावती.  
5 श्री. राधेशाम भरुशािी उईके, मु.पो.पथरई ता.रामटेक,नि.नागपूर.  
6 श्री. नवष्ण ूबुधा पवार, मु.पो.धोंगडे नदगर, ता.साक्री, नि.धुळे.  
सन 2007 :- 
अ) सववसाधारण गट 
1 श्री. नवनोद नवद्याधर प्रभदेुसाई, मु.पो. हरचेरी, ता.नि.रत्नानगरी                                    
2 श्री. संिय नारायण चरुी , मु.पो बोडी, ता. डहाण,ू नि.ठाणे. 
3 श्री. सदानशव वामनराव शेळके, मु.पो. मानोरी बु. ता. येवला, नि. नानशक  
4 श्री. रािेंद्र गुरुदयाल पटेल, मु.पो पाचोराबारी, ता. नि. नंदुरबार, 
5 श्री. हनुमंत भानुदास गािरे, मु.पो अरण, ता.माढा, नि.सोलापूर 
6 श्री. मकरंद बलनभम सरगर, मु.पो खुडूस, ता.माळनशरस, नि.सोलापूर 
7 श्री. शातंाराम (बापू)  मोहनराव कदम, मु.पो.वचचणी (अंबक), ता.कडेगावं, नि.सागंली 
8 श्री. युवराि अिुवनराव वशदे, मु.पो.बोरगांव, ता.वाळवा, नि.सागंली 
9 श्री. साहेबराव लक्ष्मण दाबके, मु.पो.अंधानेर, ता. कन्नड, नि.औरंगाबाद 
10 श्री. बाबासाहेब नानाभाऊ नपसोरे, मु.पो. दौलावडगाव, ता. आष्टी, नि.बीड 
11 श्री. बेगािीराव संभािीराव गावडें, मु.पो. डोंगरकडा, ता. कळमनुरी, नि.वहगोली 
12 श्री. देवकुमार देवराव पाटील, मु.पो. हरडफ, ता.माहुर, नि.नादेंड 
13 श्री. नकशोर ओंकारराव चागंोले, मु.वचचखेड, पो.डवरगावं, ता. नि. अमरावती 
14 श्री. भास्करराव रामकृष्ण चोपडे, मु.उसरा खुदव, पो. सुनगावं, ता.िळगावं िामोद, नि. बुलढाणा  
15 श्री. शेषराव शंकरिी ननखाडे, मु.पो. सेलोटी, ता.लाखनी, नि.भडंारा 
16 श्री. भास्कर वनवासिी भिुाडे, मु.पो. गरा बघेडा, ता.तुमसर, नि.भडंारा 
17 श्री. पे्रमानंद हरी महािन, मु.पो तादंळवाडी, ता रावरे , नि. िळगावं  
18 श्री. दत्तात्रय गणपतराव गंुडावार, मु. मांगली ( वचचाळा (रै.)), पो. ता.भद्रावती, नि.चंद्रपूर  
19 श्री. हेमंत नारायण राऊत, मु.पो केळव,े ता.पालघर, नि.ठाणे. 
ब) आनदवासी गट 
1 श्री. गणपत कृष्णा िाधव, मु.चादंके, पो.साखर, ता.पोलादपुर, नि.रायगड 
2 श्री. प्रभाकर परशराम भगरे, मु.पो. कोहोर, ता. पेठ, नि. नानशक 
3 श्री. शंकरराव मल्हारी कोरडे, मु.पो.कोळेवाडी ता.राहुरी, नि.अहमदनगर 
4 श्री. रामवसग नसताराम नचमोटे, मु. सोमठाणा खुदव, पो. पोपटखेडा, ता. नचखलदरा,नि. अमरावती 
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5 श्री. प्रल्हाद देवािी उईके, मु. पो. िाबं, ता. नि. यवतमाळ  
6 श्री. उदयवसग मान्या पावरा, मु. रोषमाळ बु.//,(नशवनीपाडा), ता. अक्राणी, नि.नंदुरबार 
सन 2008 :- 
अ) सववसाधारण गट  
1. श्री. नविय रामचंद्र गौरत, मु. नगम्हवणे, पो. दापोली, ता. दापोली, नि.रत्नानगरी 
2. श्री. नदलीप बाबािीराव देशमुख, मु.काराव, पो.वांगणी, ता.अंबरनाथ, नि.ठाणे 
3. श्री. भबुता बन्सी पटेल, मु.पो. वळेावद, ता.नि.नंदुरबार 
4. श्री. सनतश वनबािी काटे, मु.पो. कोळवपप्री, ता. पारोळा, नि. िळगाव 
5. श्री. रािकुमार चंदुलाल शहा, मु.पो. वडगावं वनबाळकर, ता.बारामती, नि.पुणे 
6. श्री. देनवदास रामदास मोरे, मु.पो.बावी, ता.माढा, नि.सोलापूर 
7. श्री. आप्पासाहेब पाडूंरंग पाटील, मु.पो.मौिे सांगाव, ता.कागल, नि.कोल्हापूर 
8. श्री. िनादवन संतराम अडसूळ, मु.पो. तरडगावं, ता.फलटण, नि.सातारा 
9. श्री. प्रकाश पाडूंरंग घुले, मु.पो. वचचखेडा (खुदव), ता.कन्नड, नि. औरंगाबाद 
10.श्री. आण्णासाहेब पाटीलबा होंडे, मु.साडेगावं, पो.गोंदी, ता.अंबड, नि. िालना 
11. श्री. सुभाष तुकाराम डुकरे, मु. नवरेगावं, पो. दारेफळ, ता. वसमत, नि. वहगोली 
12. श्री. सनतश नवठ्ठल खडके, मु.पो. वाघोली, ता. नि. उस्मानाबाद 
13. श्री. नसताराम लच्छु िाधव, मु. वाकद (ई), पो.काळी (दौ), ता. महागांव, नि. यवतमाळ 
14. श्री. अरववद उध्दवराव बेंडे, मु.रातचादंणा, पो.मुरझडी, ता. नि. यवतमाळ 
15. श्री. यादवराव महादेव मेंढे, मु.पो.भेंडाळा, ता.पवनी, नि.भडंारा 
16. श्री. नरेंद्र गंगारामिी भसुारी, मु.पो.िाबं, ता.मोहाडी, नि.भडंारा 
17. श्री. िगन्नाथ गंगाराम तायडे, मु.औरंगपूर, पो.लाडसावगंी, ता.नि. औरंगाबाद 
18. श्री. सुननल ऊफव  युवराि भानुदास पाटील, मु.पो.आरवडे, ता.तासगावं, नि.सागंली 
19. श्रीमती.माधुरी महादेव भोईर, मु.पो.वढेे, ता. नभवडंी, नि.ठाणे 
ब) आनदवासी गट  
1. श्री. दंुदा धोंडू फसाळे, मु.अनडवली, पो.मामणोली, ता.कल्याण, नि.ठाणे 
2. श्री. राघो गोववद चौधरी, मु.भावसे, पो. अघई, ता.शहापूर, नि.ठाणे 
3. श्री. प्रकाश बाबुलाल पवार, मु.पो. ठाणेपाडा, ता.नि.नंदुरबार 
4. श्री. मोचडा भामटा पावरा, मु. हरणखुरी, पो. सुरवाणी, ता.धडगाव - अक्राणी, नि. नंदुरबार 
5. श्री. तुकाराम वनबािी नदवटे, मु.पुर, पो.चावडं, ता.िुन्नर, नि.पुणे 
6. श्री. वचतामण मारुती हांडे, मु. धामणगांव खुदव, पो.नशरगाव, ता.खेड, नि.पुणे 
सन 2009  
वसंतराव नाईक शेतीननष्ठ शेतकरी पुरस्कार (सववसाधारण गट) 
1 श्री. रािेश वामन सोनावणे मु.पो. तेटघर, ता. महाड, नि. रायगड 
2 श्री. शरद गणपत धुरी मु.पो. झाराप, ता. कुडाळ, नि. वसधुदुगव 
3 श्री. मोहन तुंबडू पाटील मु.पो. बोरद, ता.तळोदा, नि.नंदुरबार 
4 श्री. अरुण बबनराव पवार मु.पो.पवारवाडी, (रावळगावं), ता.मालेगाव, नि.नानशक 
5 श्री. िावलदर देवबा सुळ मु.पो. मोरोची, ता. माळनशरस, नि. सोलापूर 
6 श्री. बाबासाहेब भाऊराव हासे मु.पो. इंदोरी, ता. अकोले, नि. अहमदनगर 
7 श्री. शामराव पाडुंरंग देसाई मु.पो. नशरोली दुमाला, ता.करवीर, नि.कोल्हापूर 
8 श्री. दत्तात्रय बापूराव ननवरे मु.पो. रािाळे, ता. फलटण, नि.सातारा 
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9 श्री. नवष्ण ुनारायण घोडके मु.वपपळखंुटा, पो. लाडसावगंी, ता.नि.औरंगाबाद 
10 श्री. नविय रामदास चव्हाण मु.नंदापूर, पो.नाव्हा, ता.नि.िालना 
11 श्री. आनंद धोंडीराम पवार मु.पो. हरंगुळ (खुदव), ता. नि. लातूर 
12 श्री. मारोतराव पुंडनलकराव देशमुख मु.पो. पाडी (म.), ता. अधापूर, नि. नादेंड 
13 श्री. संतोष सुरेशपंत तनपुरे मु. घोडगावं, पो. कनवठा बु., ता. अचलपूर, नि. अमरावती 
14 श्री. महादेव बळीराम डाबरे मु.पो. वरवट बकाल, ता. संग्रामपूर, नि. बुलडाणा. 
15 श्री. होमेश्वर नमताराम परशुरामकर मु. खाडीपार, पो. पाढंरी, ता. सडक / अिुवनी, नि. गोंनदया 
16 श्री. यादव दसरूिी मेश्राम मु.पो. लवारी, ता. साकोली, नि.भडंारा 
17 श्री. नितेंद्रवसग झुलालवसग रािपुत मु.पो.भोणे, ता. नि. नंदुरबार 
18 श्री. प्रतापराव रघुनाथ धोडे मु.डोणगांव, पो.वहगोणी, ता.विैापूर,नि.औरंगाबाद 
19 श्री. रािेंद्र नानासाहेब गायकवाड मु.पो. भईुंि, ता. वाई, नि. सातारा 
वसंतराव नाईक शेतीननष्ठ शेतकरी पुरस्कार (आनदवासी गट) 
1 श्री. रनशद (नवशाल) मोहन गानवत मु.पो.धनराट, ता.नवापूर, नि. नंदुरबार 
2 श्री. नवष्ण ूलक्ष्मण वरठा, मु.नवरे, पो. गोवणे, ता.डहाण,ू नि. ठाणे 
3 श्री. हेमंत नामदेवराव मगरे मु.पो. लाडबोरी, ता. वसदेवाही, नि. चंद्रपूर 
4 श्री. भाऊ नारायण केदारी मु.पो. दोंदे, ता. खेड, नि. पुणे 
5 श्री. रामचंद्र महादू डुकरे, मु. दहेगाव (साकुर), पो. वानोळा, ता. माहूर, नि. नादेंड 
6 श्री. वा-या महारु कोकणी, मु.वासदरे, पो.भोणे, ता. नि.नंदुरबार 
सन 2010  
अ) सववसाधारण गट  
1.श्री.चंद्रकातं रामचंद्र इरमल, मु.पो.नाणीि, ता.नि.रत्नानगरी  
2.श्री. कारभारी महादू सागंळे, मु.वडगावं- नसन्नर पो.लोणारवाडी, ता.नसन्नर, नि.नानशक 
3 श्री. कुबेर महादेव रेडे, मु.पो.महाळंुग, ता.माळनशरस, नि.सोलापूर 
4 श्री. संग्राम खानािीराव िाधव, मु.वाझर, पो.आळसंद, ता.खानापूर, नि.सागंली  
5 श्री. नसकंदर कडुबा िाधव, मु.पो.िळगाव फेरण, ता.नि.औरंगाबाद 
6 श्री. गंगाधर बळवतंराव शंृगारे, मु.टाकळगव्हाण, पो.नादंापूर, ता.कळमनुरी, नि.वहगोली  
7 श्री. प्रनवणकुमार नवश्वनाथराव बोबडे, मु.पो.रासेगाव, ता.अचलपूर, नि.अमरावती 
8 श्री. नारायण रूषीिी बोरकर, मु. िोटलापूर(मोठा),पो.िी.टी.सी,ता. वसदेवाही,नि. चंद्रपूर 
9 श्री. उध्दव आसाराम खेडेकर, मु.नशवनी, पो.नेर, ता.नि.िालना 
10 श्री. गंगाधर तुकाराम सपकाळ, मु.टाकळी (अंतूर), पो.वचचोली (वलबािी), ता.कन्नड, नि.औरंगाबाद 
11 श्री. ननसार अली शेर महंमद मक्राणी, मु.पा. प्रतापूर, ता. तळोदा, नि. नंदुरबार 
12 श्री. दत्तािीराव संपतराव वशदे, मु.पो. मळणगाव, ता. कवठेमहाकंाळ, नि.सांगली. 
13 श्री. अतुल मधुकर पाटील, मु.पो. केहाळे,बु,ता. रावरे,नि. िळगाव 
14 श्री. िनादवन िोती काटकर, मु.पो. वडिल, ता. माण,नि. सातारा. 
15 श्री. नितेंद्र चंद्रकातं नबडवई, मु.पो.गोळेगाव, ता.िुन्नर, नि.पुणे 
16 श्री. अण्णा गोरख पाटील, मु.पो.नचकमहुद, ता.सांगोला, नि.सोलापूर 
17 श्री. सत्यवान धोंडू कदम, मू. फाळकेवाडी. पो. नवन्हेरे, ता. महाड, नि. रायगड 
18 श्री. प्रकाश नानासाहेब चव्हाण, मु.पो.अणदुर, ता.तुळिापूर, नि.उस्मानाबाद  
19 श्री. प्रशातं ियसुखलाल शाह, आझाद लेन, दत्त मंनदरािवळ, ता. डहाण,ू नि. ठाणे 
ब) आनदवासी गट  
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1 श्री. प्रकाश खंडू कोरडे, मु.पो. दहागाव, ता. शहापूर, नि. ठाणे 
2 श्रीमती िवराबाई आमश्या पाडवी, मु. कोयनलनवहीर, पा. अंकुशनवहीर, ता. अक्कलकुवा, नि.नंदुरबार  
3 श्री. िमवनवसग मोहन वळवी, मु.पो. नशव,े ता. तळोदा, नि. नंदुरबार 
4 श्री. सीताराम नवठ्ठल उगले, मु.उगलेवाडी, पो.नशनोली, ता.आंबेगाव, नि.पुणे 
5 श्री. धरमवसग फुलवसग केसरोद, मु.रवळा, पो.िामठी, ता.सोयगाव, नि.औरंगाबाद  
6 श्री. नझटू विदू उईके, मु.कािलडोह, पो.डोमा, ता.नचखलदरा, नि.अमरावती  
7 श्री. आनंदराव सोमािी डडमल, मु.पो.रानमागंली, ता.नभवापूर, नि.नागपूर 
सन 2011 वसंतराव नाईक शेतीननष्ठ शेतकरी पुरस्कार 
सववसाधारण गट :-  
1 श्री. नवनायक दत्तात्रय गोगटे, मु. कोंढाणे, पो. कोंदीवडे, ता.किवत, नि. रायगड 
2 श्री. ननत्यानंद नवश्राम झगडे, मु. पो. असगोली, ता. गुहागर नि. रत्नानगरी  
3 श्री. समाधान दयाराम पाटील, मु. उमरे, पो. धुळवपप्री, ता. एरंडोल, नि. िळगाव  
4 डॉ. नरेंद्र रावसाहेब भदाणे, मु.पो. सामोडे, ता.साक्री, नि. धुळे  
5 श्री. रामचंद्र बािीराव नागवडे, मु.पो.बाभळुसर बु. ता. नशरुर, नि. पुणे  
6 श्री. आबासाहेब तुकाराम बंडगर, मु.पो. नशरभावी, ता. सागंोला, नि.सोलापूर  
7 श्री. प्रकाश नदनकर देसाई,मु. वचचवडे तफे कळे, पो. भामटे, ता. करवीर, नि. कोल्हापूर  
8 श्री. सुरेश नानभराि मगदुम, मु.पो. कसबा सागंाव, ता. कागल, नि. कोल्हापूर  
10 श्री. सुरेश ज्ञानदेव चव्हाण, मु.पो.हातनूर, ता.तासगावं, नि.सागंली  
10 श्री. भालचंद्र लक्ष्मणराव भोिने, मु.माडी, पो अंबड ता.अंबड, नि.िालना 
11 श्री. लक्ष्मण धुरािी पठाडे, मु.पो.आडगांव सरक, ता.नि.औरंगाबाद  
12 श्री. दत्तात्रय महादेव िाधव, मु.पो. उदंडवडगाव, ता. नि. नबड  
13 श्री. अनितकुमार उत्तमराव मगर, मु. आलापूर पाढंरी, पो.असोला, ता.नि.परभणी  
14 श्रीमती. लक्ष्मीबाई नशवािी मुटकुळे, मु.पो. उमरा (वाबळे) ता. नि. वहगोली   
15 श्री. सुननल गलुाबराव महाले, मु.पो.वरवट, खंडेराव, ता.संग्रामपूर, नि.बुलढाणा  
16 श्री. नहम्मत उफव  घन:श्याम मानणकराव िोगदंड, मु.पो.आमखेडा, ता.मालेगाव,नि.वानशम  
17 श्री. वचतामण रामचंद नबसेन, मु.पो.नहरडा माली, ता.गोरेगांव, नि.गोंनदया 
18 श्री. देवानंद भानुदासिी चौधरी, मु.पो.आमगांव (नदघोरी), ता.नि.भडंारा  
19 श्री.मालू नचन्ना गावडे, मु.पो. पंदेवाही, ता. एटापल्ली, नि. गडनचरोली  
आनदवासी गट :-  
1 श्री. संम्रत  यशवतं राऊत, मु.खोरीपाडा, पो. हस्तेदुमाला, ता.वदडोरी, नि. नानशक.  
2 श्री. शामाराव झुनकािी नसडाम, मु.पो.बोथली, ता.सावली, नि.चंद्रपूर  
3 श्री. कालु भद्द ूअखंडे, मु. कोरडा, पो. गागंरखेडा, ता. नचखलदरा, नि. अमरावती 
4 श्री. लहु लच्छीराम इनवाते, मु.पो.घोटी, ता.रामटेक, नि.नागपूर 
5 श्री. गंगाराम धोंडू वधदळे, मु. पो. नशरपुंिे, ता. अकोले, नि. अहमदनगर 
6 श्री. शामराव कानशराम पवार, मु. पो. सुतारे ता. नि. नंदूरबार  
सन 2012 वसंतराव नाईक शेतीननष्ठ शेतकरी पुरस्कार 
सववसाधारण गट :-  
1 श्री. नविय िगन्नाथ माळी, मु.पो.नशरगाव ता.पालघर ,नि.ठाणे मो.न.9822638137  
2 श्री. वसंत केरु गायकवाड,मु.पो.आपटी ता.दापोली ,नि.रत्नानगरी मो.न.9273117471  
3 श्री.सुधाकर प्रकाश वाघ, मु.खलाणे ता. वशदखेडा नि. धुळे मो.न.9730855885  
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4 श्री.प्रकाश खुशाल पाटील,मु.म्हसावद ता.शहादा नि.नंदुरबार   
5 श्री. साहेबराव नामदेव मोनहते, मु.पो.काटी  ता. इंदापुर नि पुणे  
6 श्री. सनचन अरुणराव िगताप,मु.बनवपप्री पो.माडंवगण ता.श्रीगोंदा नि.अहमदनगर मो.न.9960666666 
7 श्री. अनवनाश अरववद िामदार,मु.कोकणगाव पो.नहरडगाव ता.श्रीगोंदा नि.अहमदनगर मो.9850780780 
8 श्री. रवी अशोक पाटील, मु.पो अकेलखोप ता.पलूस नि.सागंली मो. 7588058037 
9 श्री. आनंदराव गणपत वशदे, मु.पो बोरगाव ता.नि- सातारा मो.न.9822306310  
10 श्री.बाबासाहेब अण्णासाहेब वशदे, मु.पो.नशवराई ता.विैापूर नि.औरंगाबाद                       11 
श्री.बाबासाहेब रंगनाथ खांडेभराड, मु.पो.माहेर भायगाव ता.अंबड नि.िालना 
12 श्री. तात्यासाहेब तुळशीराम गोरे, मु.पो. अंतरगाव ता. भमु निल्हा उस्मानाबाद मो.न.9423340312 
13 श्री. संग्राम मानणकराव डोंगरे, रा. साकेाळ ता. नशरुर अनंतपाळ, निल्हा लातुर मो.न.9422642460 
14 श्री.उमेश मोहनराव ठेाकळ, मु.पो.दहीगाव गांवडे ता.नि.अकोला मो.न.8888982601 
15 सौ.चंद्रकलाबाई प्रकाश सुरुशे, मु.पो. शेलगाव आटोळ ता.नचखली नि.बुलढाणा  
16 श्री. अशोक बालराम गायधने,मु. नशवणी पो. नचरचाळबाधं ता. आमगाव नि गोंनदया  
17 श्री. नदनेश नामदेव शेंडे, मु.मेंढा,पो. पळसगाव(िाट),ता. वसदेवाही निल्हा चंद्रपुर 
18 श्री.संिय नवठठलराव अवचट, रा.वानहतपुर पो.सुकळी स्टेशन ता.सेलू नि.वधा   
19 श्री. नसताराम व्यंका मडावी,मु.पो. नििगाव ता. भामरागड, नि.गडनचरोली            
आनदवासी गट :-  
1. श्रीमती. कासाबाई दत्त ूनशद, मु. मढवाडी पो. कळमाडं, ता.मुरबाड, नि.ठाणे 
2 श्री.संिय रतन ठाकरे, मु . पो .भावनगर, ता. सटाणा, नि.नानशक. 
3 श्री.रमण खाप-या गावीत मु.पो. रायपूर,ता. नवापूर, नि.नंदुरबार  
4 श्री. नदगंबर ननबािंी गवारी, मु.पो.असाणे,ता.आंबेगावं, नि.पुणे  
5 श्री. नकसन भ-ुया कास्देकर, रा.बारु,ता.धारणी नि.अमरावती    
6 श्री. बळवतं सदानशव डडमल,मु.माडंवा(मारवाडी) पो. आमगावदेवळी ता. वहगणा नि.नागपुर 
सन 2013 वसंतराव नाईक शेतीननष्ठ शेतकरी पुरस्कार 
सववसाधारण गट :-  
१. श्री. एकनार्थ बाबू मोरे  मु.पो. कातदर्ली, ता. दापोली, ति. रमनातगरी 
२. श्री. तर्िय यशर्तं पाटील मु.खंबाळा पो.दाभाड, ता. तभर्डंी,ति. ठाणे 
३. श्री. उल्हास बतहरु िाधर्  मु.शेतणत, ता.इगतपूरी, ति. नातशक 
४. श्री. दत्त ुरामभाऊ ढगे मु.बेलगार्, ढगा ता. ति. नातशक 
५. श्री. संतोि महादेर् राऊत  मु.पो. तनमगांर् केतकी,ता. इंदापूर, ति. पुणे 
६. श्री. दौलत नारायण भाकरे, मु.पो.माळर्ाडी टाकळी हािी, ता. तशरुर, ति. पुणे 
७. श्री. प्रमोद कल्लाप्पा चौगुले मु.पो. गडमुडसशगी, ता. करर्ीर, ति. कोल्हापूर 
८. श्री. नागेश कृष्णा बामणे मु.पो. सरोळी, ता. गडसहग्लि, ति. कोल्हापूर  
९. श्री. तभकनरार् तभमरार् र्राडे  मु.नळणी,समर्थव नगर, पो.नळणी, बु.ता. भोकरदन, ति. िालना 

१०.  श्री. नामदेर् कृष्णािी िगदाळे मु. महािनर्ाडी,पो.बोरखेड ता. ति. बीड  
११.  श्री.नारायण तभमरार् चौधरी मु.पो. दुधड,ता.ति.औरंगाबाद   
१२.  श्री. तभमरार् तर्ठ्ठलरार् कदम मु. रार्णगार्, पो.लगळूद, ता. भोकर, ति. नादेंड 
१३.  श्री.शेिरार् सोपानरार् तनरस  मु. पडेगार्, ता. गंगाखेड, ति. परभणी                                                                  
१४.  श्री. उत्तमरार् शंकररार् भोसले  मु.पो.शेंबोली, ता. मुदखेड, ति. नादेंड 
१५.  श्री. ज्ञानेश्वर िगदेर्रार् गायकर्ाड मु.तगरडा पो.पाडळी ता. ति.बुलढाणा  
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१६. श्री.गिानन शेतकरी स्र्यंसहायता गट कोंडाळा झामरे मु.पो.कोंडाळा ता.ति.र्ातशम 
१७. श्री. प्रदीप केशर्रार् तेलखडे मु.बहाद्दरपूर पो.रु्लआमला ता.भातकुली,ति.अमरार्ती   
१८. श्री.चोपराम गोसर्दा कापगते मु. ससदीपार, पो.बोपाबोडी ता. सडकअिुवनी, ति. गोंतदया 
१९. सौ. तििाबाई र्ासुदेर् बोरकर मु.पो. िाटलापूर, ता. ससदेर्ाही, ति. चंद्रपूर 
आतदर्ासी गट 
१. श्री. तामया श्रार्ण हंबीर मु.तचकण्याची र्ाडी, पो.कुळगार्, ता.अंबरनार्थ ति.ठाणे. 
२. श्री. तर्िय रामदास पर्ार मु.कालदर, पो.बोरगार्,ता.साक्री ति.धुळे. 
३. श्री. तदलीप िेिीराम सुयवर्शंी मु.र्ाठोडा(केराोोबानगर), पो.केळझर, ता.बागलाण,ति.नातशक 
४. श्री.नाना इसमल पार्रा मु.चोंदर्ाडे, पो.माडंर्ी बु.॥, ता.धडगांर् ति.नंदूरबार 
५. श्री. लक्ष्मीकातं सुदाम रेंगडे, मु. खामगांर् र् गोदे्र, ता. िुन्नर,ति. पुणे. 
६. श्री.गिानन अरुण कळंबे मु.पो.बान्सी ता.पुसद ति.यर्तमाळ 
७. श्री.कंुिीलाल नरसु कंुभरे मु.पो.उसरीपार ता.रामटेक ति.नागपूर 

 
सन 2014 वसंतराव नाईक शेतीननष्ठ शेतकरी पुरस्कार 
सववसाधारण गट :-  
1. श्री. रािेंद्र नहरािी पाटील, मु.आपटी पो. डोणवत,ता खालापुर नि. रायगड, मो. 9272756537 
2. श्री. देवेंद्र गोंनवद राऊत, मु.पो.नरपड, ता. डहाण ूनि. पालघर मो. 7709647778 
3. श्री. वचधा आत्माराम पाटील, मु.पो. नगाव, ता. नि. धुळे मो. 9860626217 
4. श्री. नहम्मतराव बाबुराव माळी, मु. पो. न्याहली, ता.नि. नंदूरबार मो. 9422235747 
5. सौ. अंिली अशोक घुले, मु.पो. काठापूर, (बु.) ता.आंबेगाव, नि. पुणे मो. 8600645050 
6. श्री. बाळासाहेब नाथा काकडे, मु.पो.वपपळवडंी,ता िुन्नर, नि पुणे मो. 9890811913 
7. श्री. रमेश नवलास िाधव, मु. पेा. येलूर, ता. वाळवा, नि. सागंली मो. 9730088834 
8. श्री. दत्तात्रय नदनकर पाटील, मु. पेा. माडंव,े ता. खटाव, नि. सातारा मो. 9423265025 
9. श्री. आनंदा बळवतं पाटील, मु.पो कोथळी ता.करवीर, नि.कोल्हापुर मो. 9623318798 
10. श्री. दत्तात्रय भानुदासराव चव्हाण, मु.पो.नंदापुर, ता नि. िालना मो. 9423711431 
11. श्री. नशवािी उत्तमराव बनकर, मु.पो िातेगाव ता विैापुर, नि औरंगाबाद मो. 9881822144 
12. श्री. व्यंकटी परमेश्वर नगते, मु.पो नंदागौळ ता. परळी नि बीड मो. 9423776909  
13. श्री. नशवािी गणपती कन्हेरे, मु.पो. धानोरा बु. ता. अहमदपुर नि. लातूर मो. 9763771539 
14. श्री. धनंिय चंद्रहषव घोटाळे, मु.पो तावशीगड ता. लोहारा, नि उस्मानाबाद मो. 7719813136 
15. श्री.रववद्र मानणकराव मेटकर, रा.म्हसला, अंिनगाव बारी रोड, बडनेरा,                                

नि.अमरावती मो. 9881303702 
16. श्री. सनचन दामोदर सारडा, मु.पो. नशरपुर (िैन), ता. मालेगाव, नि. वानशम. मो. 9960833921 
17. श्री. शालीग्राम गणपतराव चाफले, मु.पो. रेहकी, ता. सेलू, नि. वधा मो. 9823435525 
18. श्री. नरयाि शेख सरदार कन्नोिे, मु. पो. बेसुर, ता. नभवापूर, नि. नागपूर मो. 9404356286 
19. श्री. अनवनाश बबनराव कहाते, मु.पो. रोहणा, ता. आवी, नि. वधा मो. 8275289585 
 
आनदवासी गट :-  
1. श्री.बाळकृष्ण हनरश्चदं्र प-हाड, मु. वडदे, पो आसनगाव, ता डहाण ूनि. पालघर मो. 89883600706 
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2. श्रीमती. कल्पनाबाई साहेबराव बागुल, मु.पो. शेवगे, ता. साक्री, नि. धुळे मो. 9423941401 
3. श्री. नदगाबंर नचमा घुटे, मु. घाटघर,पो. अंिनावळे. ता. िुन्नर, नि. पुणे मो. 9689081051 
4. श्री. मारोती नशवराम डुकरे, मु. झळकवाडी, पो. नशवणी, ता. नकनवट, नि. नादेंड मो. 9011681548 
5. श्री. झापू सोनािी िामुनकर,मु.रेहटयाखेडा. पो.रायपूर,ता.नचखलदरा,नि.अमरावती मो. 9225844161 
6. श्री. वडू नचन्ना लेकामी, मु.पो. मरपल्ली, ता. एटापल्ली, नि. गडनचरोली मो. 7588678260 

 सन 2015 वसंतराव नाईक शेतीननष्ठ शेतकरी पुरस्कार 
सववसाधारण गट :-  
1. श्री. शशीकातं भास्कररार् पुंडकर, मु.येऊलखेड,पो.िानोरी, ता.शेगार्, ति.बुलढाणा 
2. श्री. तदलीप उर्व  रामदास नारायण रु्के, मु.चाभंई,पो.पाडी (ताड), ता.मंगरुळपीर, ति.र्ानशम 
3. सौ.सुमन मातणकरार् झेंडे, मु.पो.पाडेंश्वर, ता.पुंरदर ति.पुणे, मो.9850557644 
4. श्री. ियतकसन रामदास वशदे, मु.र्रुडी पो.गेर्राई (बािार)ता.बदनापूर, ति.िालना, मो.9595614070 
5. श्री. हेमंत र्संतरार् देशमुख, मु.पो.डोंगरतकन्ही ,ता.मालेगार्, ति.र्ानशम 
6. श्री. सुरेश एकनार्थ कळमकर, मु. पो.मोहाडी, ता.सदडोरी,ति. नानशक , मो.9890290551 
7. श्री. भरत अंत्न्सराम आहेर, मु.टोणगार् पो.कुभरे्ळ, ता. ति.औरंगाबाद मो.7588643413  
8. श्री. बालािी बािीरार् तट, मु.पो.आपेगार्, ता.अंबेिोगाई, ति.बीड, मो.9403103377 
9. श्री.मतनि आममाराम देसले, मु.पो.आसनगार्, ता.डहाण,ू ति.पालघर, मो.9921090590 
10. श्री.तामयासाहेब रामचंद नागार्,े मु.खटार्, पो.र्सगडे, ता.पलसु, ति.सागंली, मो.8806072947 
11. श्री. रमेश ियससग वशदे, मु.पो.नशरगार्, ता.र्ाई, ति.सातारा, मो. 9763976959 
12. श्री.अतुल प्रभाकर बागल, मु.पो.गादेगार्, ता.पंढरपूर ति.सोलापूर, मो.9860669560 
13. श्री. अमर तामयासाहेब पाटील, मु.पो.येडेतनपाणी, ता.र्ाळर्ा, ति.सागंली, मो.9763976959 
14. श्री. प्रमोद राघोबा दळर्ी,  मु.पो.तर्लर्डे, ता.सार्तंर्ाडी, ति.ससधुदुगव, मो.9403072209 
15. श्री तर्नोद हाल्या मोरे,मु.अंबोडे,पो.केळर् ेता.ति.पालघर, मो.9730544377 
16. श्री. रतर्न्द्र धनसींग पर्ार, मू.पो.सातमाने, ता. मालेगार्,ति. नानशक 
17. श्री.रामदास तामयाभाऊ यादर्, मु.उंचखडक पो.रािुरी, ता.िुन्नर ति.पुणे, मो.9890808534 
18. श्री.बाबासाहेब बाळासाहेब पाटील, मु.पो. हेर, ता.उदगीर,ति. लातुर, मो.9423347110 
19. श्री.सदानशर् नार्था र्थोरात,  मु.पो. सारोळा खुदव, ता.पार्थरी ति. परभणी, मो.9970607500 
 
आनदवासी गट :-  
1. श्री.सोमा धमा घोडे, मु.पो.तळेरान, ता.िुन्नर ति.पुणे, मो.7507849104 
2. श्री. सुरेश नामदेर् भोये, मु.तखरकडे, पो. कोपूली (बु), ता. पेठ, ति. नानशक मो.9404438023" 
3. श्री.दत्तात्रय लक्ष्मण मोरमारे, मु.पो.टोकार्डे, ता.खेड ति.पुणे, मो.9403132052 
4. श्री. कैलास राघो बराड, मु.नेर्रे, पो.अघई, ता.शहापूर ति.ठाणे, मो.8608556648 
5. श्री.तसताराम दगडू आंबेकर, मु.पो.पोखरी, ता.आंबेगार् ति.पुणे, मो.9403981023 
6. सौ. तर्मल िगन आचारी, मु.चाकोरे, पो. अंिनेरी, ता. त्र्यंबकेश्वर, ति. नानशक, मो.8275137102 
 
 
 
सन 2016 वसंतराव नाईक शेतीननष्ठ शेतकरी पुरस्कार 
सववसाधारण गट :- 
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1. श्री.लक्ष्मण तामयाबा गरूड, मु.आसनपोई,पो.धामणे ता.महाड, ति.रायगड, मो.9922121171 
2. श्री.हेमंत पुंडतलक सपगळे, मु.पो.लखमापुर, ता.सदडोरी, ति.नानशक, मो. 9850226671/ 7588195201 
3. श्री.उत्तमरार् भागुिी ठोंबरे, मु.भोयेगार्,पो.िोपुळ,ता.चादंर्ड, ति.नानशक, मो.9422258188 
4. श्री.गणेश दामू तनसाळ, मु.पो.लहतर्त रोड,भगूर ता.ति.नानशक, मो. 9226759934/ 7588301011 
5. श्री. नर्नार्थ सोपान शेळके, मु.सपपळोली (शेळकेर्ाडी),पो.तरहे, ता.मुळशी, ति.पुणे, मो. 9921180527 
6. श्री.प्रदीप भागवर् पर्ार, मु.पो.102, बुधर्ार पेठ,तनलम बंगला कराड, ता.कराड, ति.सातारा, 

मो.9960019494/ 02164-224670 
7. श्री.संतोि लक्ष्मणरार् राठोड, मु.र्संतनगर ताडंा,पो.ता.परळी र्.ै, ति.बीड, मो.9960253999 
8. श्री.तदपक पाडूंरंग चव्हाण, मु.पो.सुलतानपुर,ता.खुलताबाद,ति.औरंगाबाद, मो.9421305555 
9. श्री.पुंिाराम अंकुशरार् भतेुकर, मु.तहर्डी,पो.सपपळगार्,ता. ति. िालना, मो.9404545061 
10. श्री.समील तभमािी इंगळे, मु.पो.ससगापूर, ता.पुरंदर, ति.पुणे, मो. 9422985480 
11. श्री. गणेश अिुवन िगदाळे, मु.बाधंततर्रे, पो.सारंग, ता.दापोली, ति.रमनातगरी, मो. 9028965573 
12. श्री.रािकुमार धोंडीराम तबरादार, मु.पो.गौंडगार् (तर्), ता.देर्णी, ति.लातूर, मो.8698781994 
13. श्री.कोंडािी बबन सणस, मु.पो.पेठ (कोरेगार्), ता.आंबेगार्, ति.पुणे, मो.9921361473 
14. सौ.तर्िया अरसर्द पोटे, मु.कोसळब,पो.मामनोली ता.कल्याण,ति.ठाणे, मो. 9967288548 
15. श्री.अशोक सहदुरार् खोत, मु.पो.माऊली उरूण इस्लामपूर, ता.र्ाळर्ा, ति.सांगली, मो.9822744555 
16. श्री.चागंदेर् तर्ष्ण ुमोरे, मु.पो.सासुर्,े ता.कोरेगार्, ति.सातारा, मो. 9975727463 
17. श्री.अमृत तुळनशराम मदनकर, मु.खोलमारा,पो.बारव्हा, लाखादूंर,ति.भडंारा, मो. 9823426711 
18. श्री.रािेंद्र महादेर्रार् ताले, मु.तदग्रस, पो.पातूर, ता.पातूर, ति.अकोला, मो. 9890895701 
19. श्री.अच्युत तुकाराम बोचरे, मु.पो. पाडोळी (आ), ता.ति.उस्मानाबाद, मो. 7218536900 
आनदवासी गट :-  
1. श्री.सुरेश बापुरार् गरमडे, मु.र्ायगार् ख.,पो.चारगार् बु., ता.र्रोरा, ति.चंद्रपुर, मो.9623376872 
2. श्री.सुभाि चंदर डर्णे, मु.पो.नायर्ड ता.खेड ति.पुणे, मो.8390664724 
3. श्री.चंद्रकातं गोसर्द िाधर्, मु.पो.महाळंुगे पडर्ळ (ठाकरर्ाडी) ता.आंबेगार्, ति.पुणे, मो.9421050487 
4. श्री. तर्नायक मारुती पोटे, मु.रामपुर, पो.पळू, ता.मुरबाड, ति.ठाणे, मो. 7264043723 
5. श्री. लक्ष्मण गंगा पागी, मु.धामणी, पो.खडी ता.शहापूर ति.ठाणे, मो.9525103693 
6. श्री.सुरेश महादु भोईर, मु.दुधणी पो.कंुदे ता.तभवडंी ति.ठाणे मो.9168772795/ 7775998509 
सन 2017  वसंतराव नाईक शेतीननष्ठ शेतकरी पुरस्कार 
अ) सर्वसाधारण गट  
1श्री.मंगेश दत्तात्रय सार्तं, मु.सोलनपाडा (िामरंुग) पो.आंतबर्ली, ता.किवत ति रायगड 8087440869 
2श्री.हतरश्चदं्र धोंडू तशगर्ण, मु.कंुभर्,े पो साखळोली, ता दापोली,  ति रमनातगरी9765868987 / 7798638343 
3श्री.सतचन अनंत चरुी,   मु.पो-माहीम ता.ति पालघर  9860382835 
4श्री.कृष्णा धमा भामरे,  मु.पो-सपगळर्ाडे ता.बागलान,ति.-नातशक9423481208 
5 श्री.रघुनार्थ पंढरीनार्थ आव्हाड, मु.तशर्ािीनगर पो.खंबाळे, ता.तसन्नर, ति नातशक 9850864175 

/7588040651 
6 श्री.समीर मोहनरार् डोंबे,  मु.पो- खोर ता.दौंड, ति पुणे 9552435003 
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7 श्री.तनतीन चंद्रकातं गायकर्ाड,  मु.पो-चादंखेड, ता मार्ळ ति पुणे 9764044322 / 7588249709  
8 श्री.सुरेश आप्पासो कबाडे, मु.पो कारंदर्ाडी ता-र्ाळर्ा ति-सागंली 9403725999 
9 श्री.कंुडतलक तर्ष्ण ूपाटील, मु.चार्ोडी पो-सार्डे दुमाला, ता-करर्ीर  ति कोल्हापुर  9404704242 
10 श्री.अमोल आनंदरार् लकेसर,  मु.पो-दुधारी ता-र्ाळर्ा ति सागंली 8668808353 / 9860371372  
11 श्री.अतभमान शाहूरार् आर्चर  मु.र्डर्ाडी, पो.बोरखेड, ता.ति बीड 9421945001 / 8668450502 
12 श्री.प्रल्हाद तशर्ािीरार् गर्ारे     मु.पो-सचचर्डगार्, ता.र्डर्णी ति बीड8275521597 / 8888277571  
13 श्री.पंिाबरार् र्संतरार् हारे,  मु.पो-िर्ळगार्, ता. अंबेिोगाई, .ति बीड 9422741521 
14 श्री.ओमकार मातणकरार् मसकल्ले,  मु.पो-महादेर्र्ाडी पो.दर्णतहप्परगा ता.देर्णी ति.-लातूर 

 9657063899 
15 श्री. मुरलीधर गोसर्दरार् नागतटळक, मु.पो-मुरूड ता. ति.-लातूर 9860208908 
16 श्री.बाळकृष्ण र्ासूदेर् पाटील मु-कंडारी,पो-खैरा,ता-नादुंरा,ति-बुलढाणा8175171092 / 9284478751 
17  श्री.तर्ठोबा तुकाराम दंदाले मु. पो -खल्याळगव्हाण,ता-देऊळगार् रािा, ति-बुलढाणा 8390551034 
18 श्री.नरेश सदातशर् काळपाडें, मु.पो-महाबळा ता. सेलू ति र्धा 7588187322 
19 श्री.चंदुलाल िगन्नार्थ राऊत,   मु.पो तमरेगार् व्हाया पोहरा, ता लाखनी  ति भडंारा  9403418627 
ब) आतदर्ासी गट     
1 श्री.सुतनल महादू कामडी, मु.कामडीपाडा, पो-डेंगाचीमेंट, ता. िव्हार,  ति पालघर 8983910156 
2 श्री.तदपक नामदेर् तघगे, मु.दुधनोली, पो-तमल्हे, ता-मुरबाड, ति ठाणे  9689412669 
3 श्री.सुरेश अिुवन गार्ीत,मु.करंिी बु. पो.पाटीबेडकी, ता.नर्ापूर, ति. नंदुरबार9404758922 / 7083415122 
4 श्री.पुंिू सचधा भोये, मु.पो.अिेपूर ता.ति. नंदुरबार9403146041 
5 श्री.बाळू शंकर बेंढारी, मु.पो.पोखरी ता.आंबेगार्, ति पुणे 9765710160 
6 श्री.सखाराम बाळू र्नघरे,   मु.तभर्गेार्, पो-भोरतगरी, ता.खेड, ति पुणे 9403826947 
सन 2018  वसंतराव नाईक शेतीननष्ठ शेतकरी पुरस्कार 
अ) सर्वसाधारण गट  
 
1 श्री.तमलींद तदनकर र्दै्य,  मु.तरळ, पो.केसपुरी, ता ति -रमनातगरी 9421233848 
2 श्री.तर्नायक भास्कर पाटील, रा.दलोंडेपाडा, पो-तदघाशी, ता-तभर्डंी,    ति-ठाणे 9273903769 
3 श्री.केशर् तुकाराम देसले, मु.पो.र्हेळे, ता-कल्याण, ति-ठाणे 9975797480 
4 श्री.बबनरार् धोंडीराम कागंणे, मु.दोनर्ाडे पो.सर्चरुदर्ळी, ता.ति-नातशक  9373699421 
5 श्री.नामदेर्रार् तशर्ािीरार् बस्ते,  मु.पो.तळेगार् र्णी, ता.सदडोरी, ति-नातशक 9822962229 
6 श्री.भागर्त तर्ठोबा बलक, मु.र्डगार् तसन्नर पो.लोणारर्ाडी, ता.तसन्नर, ति-नातशक  9975324498 
7 श्री.शंकर नारायण काळे, मु.पो.काळेर्ाडी तदर्,े ता.पुरंदर, ति-पुणे 9922349128 
8 श्री.मुकंुद बबन ठाकर,  मु.येळसे,पो.पर्नानगर,ता.र्डगार् मार्ळ,ति.पुणे 9823440803 
9 श्री.तर्कास हतरभाऊ चव्हाण, मु.पो.पारगार् त.आळे, ता.िुन्नर, ति-पुणे 9503205483 
10 श्री.धोंडीराम खानगोंडा कतगर, मु.पो.सुळकूड, ता.कागल, ति-कोल्हापूर  9665898165 
11 श्री.तदलीप धोंडीराम चौगुले,  मु.पो.हारपर्डे, ता.पन्हाळा, ति-कोल्हापूर 9637839629 
12 श्री.तनरृ्त्ती नामदेर् तडडोरे, मु.औरंगपूर, पो. लाडसार्गंी, ता.ति. औरंगाबाद 9637064034 
13 सौ.सुतचता दत्तात्रय तसनगारे, मु.खेडगार्,पो.रोशनगारं्, ता.अंबड, ति िालना  9420901564 
14 श्री.चौरंगनार्थ तभमरार् र्ाघमोडे,   मु.पो. तशराळा, ता.परंडा, ति उस्मानाबाद  8411923045 
15 श्री.नागनार्थ भगर्तं पाटील,  मु.सलबाळर्ाडी, पो.नळेगार्, ता.चाकुर,ति लातुर 9096565353 
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16 श्री.डॉ.शतशभिुण भाऊरार्िी उमेकर, मु.पो.टेंभरूखेडा, ता-र्रुड, ति-अमरार्ती 9420076507/ 
8308267895 

17 श्री.तर्नोद ज्ञानदेर्रार् इंगोले, मु.धाकली,पो.िमकेश्वर, ता-बाशीटाकळी, ति.अकोला 9422160502/ 
9881720602 

18 श्री.तर्ष्ण ुरामभाऊिी आतर्थलकर,  मु.पो.नेरी, ता-मोहाडी, ति-भडंारा 9765627156 
19 श्री.तरतिकुमार युर्राि टेंभरे,  मु.पो चतुटया,  ता. ति गोंतदया 9922625248 
ब) आतदर्ासी गट     
1 श्री.तानािी िानू गार्डंा,  मु.सचचर्ली,पो-र्ागंणी,ता-अंबरनार्थ,ति-ठाणे 9527148985 
2 श्री.गंगाधर धाऊ र्ाख,  मु.घरटन,पो-र्हेळोली बु., ता.शहापुर, ति-ठाणे 7066718963 
3 श्री.शामरार् कातशनार्थ गार्ढें,  मु.गार्धंपाडा,पो.करंिाळी, ता.पेठ, ति-नातशक 9404413068/ 

8275357756 
4 श्री.कुमारससग र्थार्ऱ्या पार्रा,  मु.पो.न्यु.बोराडी, ता.तशरपूर, ति-धुळे  7066734020 
5 श्री.कातंाराम लुमािी लोहकरे,   मु.पो. तेरंुगन, ता.आंबेगार्, ति पुणे 8275901535 
6 श्री. अत्रस्र्ामी  रामभाऊ कोडापे,  मु.िामगड पो.ठाणा (पादरी) ता उमरेड, ति नागपुर 9021051774 
सन 2019  वसंतराव नाईक शेतीननष्ठ शेतकरी पुरस्कार 
अ) सर्वसाधारण गट  
1 श्री.रुपेश दशरर्थ चोरगे,   मु.गोर्लेी, पो.रायते, ता.कल्याण ति ठाणे 9403333627 
2 श्री.तशर्प्रसाद कातशनार्थ देसाई        मु.पो.बादंा, ओंकारनगर, ता.सार्तंर्ाडी, ति ससधुदुगव 9420821242 
3 श्री.शरद प्रकाश पर्ार   मु.पो.पढार्द, ता.सशदखेडा ति.धुळे 9022236416 
4 श्री.तर्नोद कृष्णा िाधर्, मु.पो.सातमाने ता. मालेगार् ति.नातशक 9890609296 
5 श्री.एकनार्थ शंकर चव्हाण, मु.पो.िुने तनरपूर ता.बागलाण ति.नातशक 8275267542 
6 सौ.मंगल मारुती दळर्ी,    मु.येळसे, पो.पर्नानगर, ता.मार्ळ,  ति पुणे 9890862314 
7 श्री.भानुदास मारुती दरेकर, मु.पापळर्ाडी पो.पाईट, ता.खेड, ति पुणे 9689599499/ 9552440942 
8 श्री.धनंिय तभकू चव्हाण,  मु.म्हसर् ेपो.र्ये, ता.ति.सातारा 9049255013 
9 श्री.महादेर् सहदुरार् पाटील,  मु.िार्ळे, पो.र्ाडी, ता.पन्हाळा ति कोल्हापुर 9552511632 
10 श्री.प्रशातं श्रीधर लटपटे,  मु.सार्ळर्ाडी पो.दुधगार्, ता.तमरि, ति सागंली 9175412307 
11 श्री.आण्णासाहेब अिुवनरार् िगताप, मु.पो सार्रगार्, ता. मािलगार्,ति बीड 9284779750 
12 श्री.अंबादास सखाराम बनसोड, मु.धार्डा, पो.आमठाणा, ता.तसल् लोड, ति औरंगाबाद

 9637911680/ 9527561670 
13 श्री.दत्तात्रय नामदेर्रार् कदम,  मु. धामदरी, पो.मालेगार् ता.अधापूर,ति नादेंड 7020791073 
14 श्री.देर्रार् अंबािी सशदे,  मु.मरसूळ, पो.सपपळा लोखंडे, ता.पूणा, ति परभणी 9765546054 
15 सौ.सरला रमेश मोतहते, मु.नतर्न सोनखास,ता.मंगरुळपीर, ति र्ातशम 9767452165 
16 सौ.अतनता रामससग पर्ार, मु.मलगी  पो. भरोसा, ता.तचखली ति बुलढाणा 9307644261 
17 श्री.प्रतर्ण देर्दास कापगते,  मु.ससदीपार पो.बोपाबोडी ता.सडकअिुवनी, ति गोंतदया 9689112131 
18 श्री.डुलीचंद नारायण पटले,   मु.तबतहरीया पो.करटी (बु) ता.ततरोडा,  ति गोंतदया 9765149518 
19 श्री.घनश् याम बळीराम पारधी,  मु.तकन्ही/मोखे पो. सातलर्ाडा ता.साकोली  ति भडंारा 8766574033 
ब) आतदर्ासी गट   
1 श्री. तनतीन मधुसूदन गर्ळी,  रा.पायगार्, पो.पाये, ता.तभर्डंी, ति ठाणे 9391841235 
2 श्रीमती.रािुबाई गुणािी र्ाघे, मु.पो अंबिे, ता.शहापूर, ति ठाणे 9921444958 
3 श्री.तसताराम अिुवन हाडस,  मु.दुगापूर पो.हट्टी ता.सुरगाणा ति.नातशक 9421812835 
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4 श्री.शातंाराम भाऊ र्ारे,   मु.पो.ओतूर (मेंगाळर्ाडी) ता.िुन्नर ति पुणे 9890078993 
5 श्री.महेंद्र दौलत नैताम, मु.खैरगार् दे.पो.सोनबडी, ता. केळापूर ति. यर्तमाळ 9604363260 
6 श्री.गुरुदास अिूवन मसराम, मु. पाढंरर्ाणी, पो.तशर्णी, ता.ससदेर्ाही, ति चंद्रपुर 9604927960/ 

8379848368 
 
 


