सन 2017 करिता रिरिध कृरि पुिस्काि
प्रदान करुन शेतकिी/संस्था यांचा सन्मान
किणेबाबत.
महािाष्ट्र शासन
कृरि, पशुसंिधधन, दु ग्धव्यिसाय रिकास ि मत्सस्यव्यिसाय रिभाग
शासन रनणधय, क्रमांक: पुिस्काि-2919/प्र.क्र.70/4-अे
मादाम कामा िोड, हु तात्समा िाजगुरू चौक,
मंत्रालय, मुंबई- 400 032
रदनांक : 20 सप्टें बि, 2019
िाचा :1) शासन रनणधय, कृरि ि पदुम रिभाग, क्र.कृभुपु-2012/प्र.क्र.134/11-अे, रद.6.9.2014
2) शासन रनणधय, कृरि ि पदुम रिभाग, क्र.कृभुपु-2013/प्र.क्र.178/11-अे, रद.6.9.2014
3) शासन रनणधय, कृरि ि पदुम रिभाग, क्र.कृभुपु-2015/प्र.क्र.128/11-अे, रद.29.6.2017
प्रस्तािाना : िाज्यात कृरि, कृरि संलग्न क्षेत्र तसेच फलोत्सपादन क्षेत्रामध्ये उल्लेखनीय कायध किणाऱ्या
व्यक्ती/संस्था यांना डॉ.पंजाबिाि दे शमुख कृरिित्सन, िसंतिाि नाईक कृरिभूिण, रजजामाता कृरिभूिण,
कृरिभूिण (सेंरिय शेती), िसंतिाि नाईक शेतीरमत्र, िसंतिाि नाईक शेतीरनष्ट्ठ शेतकिी, उद्यान पंरडत,
पद्मश्री डॉ.रिठ्ठलिाि रिखे पाटील, कृरि सेिाित्सन पुिस्काि ि िाज्यस्तिीय पीक स्पधा इत्सयादी कृरि
पुिस्काि प्रदान करुन सन्मानीत किण्यात येते. त्सयास अनुसरुन सन 2017 किीता रिरिध कृरि पुिस्काि
प्रदान करुन शेतकिी / संस्था यांचा सन्मान किण्याची बाब शासनाच्या रिचािाधीन होती.
शासन रनणधय :
सन 2017 करिताचे कृरि पुिस्काि प्रदान किण्यासाठी पुिस्कािाथींची नािे रनरित किण्याकरिता
मा.मंत्री (कृरि) यांचे अध्यक्षतेखाली आयोरजत किण्यात आलेल्या बैठकीत सन 2017 करिताच्या
पुिस्कािांकरिता खालील व्यक्ती/संस्था यांची नािे रनरित किण्यात आली असून त्सयांना पुिस्काि प्रदान
करुन सन्मानीत किण्यास शासनाची मान्यता दे ण्यात येत आहे :

शासन रनणधय क्रमांकः पुिस्काि-2919/प्र.क्र.70/4-अे

क्र

व्यक्तीचे/संस्थेचे नाि

पत्ता

1) डॉ. पंजाबिाि दे शमुख कृरिित्सन पुिस्काि 2017
1

श्री. रिश्वंभि सोपान बाबि,

मु.पो म्हसिड, ता.माण रज.सातािा

2) िसंतिाि नाईक कृरिभूिण पुिस्काि 2017
1

श्री. रशििाम गोविद गोगटे ,

मु.पो पालकििाडी,ता.िेगुला, रज. रसधुंदुगध

2

श्री. समाधान दयािाम पाटील,

मु. उमिे , पो.धुळवपप्री ता. एंिडोल रज जळगाि

3

श्री. िामचंि बाजीिाि नागिडे ,

मु.पो.बाभूळसि (बु.), ता.रशरुि, रज.पुणे.

4

श्री. कुबेि महादे ि िे डे,

मु.पो-महाळुं ग ता.माळरशिस, रज सोलापुि

5

श्री. सुिेश ज्ञानदे ि चव्हाण,

मु.पो.हातनुि ता.तासगाि,रज सांगली

6

श्री. सुिेश नारभिाज मगदु म,

मु.पो क सागाि (मगदु म मळा) ता.कागल, रज कोल्हापुि

7

श्री. िािसाहे ब नागोिाि ढगे,

मु.पो-रशिसिाडी, ता.रज जालना

8

श्री. दे िानंद भानुदासजी चौधिी,

मु.पो- आमगांि (रद) ता.रज भंडािा

3) रजजामाता कृरिभूिण पुिस्काि 2017
1

सौ.मंदारकनी िवििनाथ मोिडे ,

मु.पो रखलाििाडी (साििगाि) ता-जुन्नि, रज पुणे

2

सौ. िाहीबाई सोमा पोपेिे,

मु.पो.कोंभाळणे, ता. अकोले, रज.अहमदनगि

3

सौ.सरिता रजिनिाि येळणे,

मु.कान्हापुि पो.सुकळी (स्टे ) ता.रज िधा

4) िसंतिाि नाईक शेतीरमत्र पुिस्काि 2017
1

श्री. मोहन श्रीपती पाटील,

मु.बसिे िाडी, पो.रमणचे खु. ता.भुदिगड, रज कोल्हापुि

2

श्री. रदनकि रिठ्ठलिाि पाटील,

मु.लातूि िोड, पो.मोहनाळ. ता.चाकूि, रज लातूि

3

श्री रनलेश पुनमचंद सोमाणी,

मु.पो धनज, बु ता. कािं जा रज िारशम

5) िसंतिाि नाईक शेतीरनष्ट्ठ शेतकिी पुिस्काि (सिधसाधािण गट) 2017
1

श्री.मंगेश दत्तात्रय सािंत,

मु.सोलनपाडा (जामरुंग) पो.आंरबिली, ता.कजधत रज
िायगड

2

श्री.हरििंि धोंडु रशगिण,

मु.कंु भिे, पो साखळोली, ता दापोली, रज ित्सनारगिी,

3

श्री.सरचन अनंत चुिी,

मु.पो-मारहम ता.रज पालघि

4

श्री.कृष्ट्णा धमा भामिे,

मु.पो-वपगळिाडे ता.बागलाण, रज.-नारशक

5

श्री.िघुनाथ पंढिीनाथ आव्हाड,

मु.पो-रशिाजीनगि ता.रसन्नि, रज नारशक,
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6

श्री.समीि मोहनिाि डोंबे,

मु.पो- खोि ता.दौंड, रज पुणे

7

श्री.रनतीन चंिकांत गायकिाड,

मु.पो-चांदखेड, ता मािळ रज पुणे

8

श्री.सुिेश आप्पासो कबाडे ,

मु.पो कािं दिाडी ता-िाळिा रज-सांगली

9

श्री.कंु डरलक रिष्ट्णू पाटील,

मु.चाफोडी पो-सािडे दु माला,

ता-कििीि रज

कोल्हापुि,
10

श्री.अमोल आनंदिाि लकेसि,

मु.पो-दुधािी ता-िाळिा रज सांगली

11

श्री.अरभमान शाहू िाि आिचि,

मु.पो-िडिाडी, बोिखेड,ता.रज बीड

12

श्री.प्रल्हाद रशिाजीिाि गिािे ,

मु.पो-वचचिडगाि, ता.िडिणी रज बीड

13

श्री.पंजाबिाि िसंतिाि हािे,

मु.पो-जिळगाि,आंबाजोगाई, ता.रज बीड

14

श्री.ओमकाि मारणकिाि मसकल्ले,

मु.पो-महादे ििाडी (दिणरहप्पिगा) ता.दे िणी रज.लातूि

15

श्री. मुिलीधि गोविदिाि नागरटळक,

मु.पो-मुरूड ता. रज.-लातूि

16

श्री.बाळकृष्ट्ण िासूदेि पाटील,

मु-कंडािी,पो-खैिा,ता-नांदुिा,रज-बुलढाणा

17

श्री.रिठोबा तुकािाम दं दाले,

मु. पो -खल्याळगव्हाण,ता-देऊळगाि िाजा, रजबुलढाणा

18

श्री.निे श सदारशि काळपांडे,

मु.पो-महाबळा ता. सेलू रज िधा

19

श्री.चंदुलाल जगन्नाथ िाऊत,

मु.पो.रमिे गाि व्हाया पोहिा, ता लाखनी रज भंडािा

िसंतिाि नाईक शेतीरनष्ट्ठ शेतकिी पुिस्काि (आरदिासी गट) 2017
1

श्री.सुरनल महादु कामडी,

मु.कामडीपाडा, पो-डे गांचीमेंट, ता. जव्हाि, रज पालघि

2

श्री.रदपक नामदे ि रघगे,

मु.दु धनोली, पो-रमल्हे, ता-मुिबाड, रज ठाणे

3

श्री.सुिेश अजुन
ध गािीत,

मु.पो.किं जी, बु. ता.निापूि, रज. नंदुिबाि

4

श्री.पुंजु वचधा भोये,

मु.पो.अजेपि
ु बु. ता.रज. नंदुिबाि

5

श्री.बाळू शंकि बेंढािी,

मु.पो.पोखिी ता.आंबग
े ाि, रज पुणे

6

श्री.सखािाम बाळू िनघिे,

मु.रभिेगाि, पो-भोिरगिी ता.खेड रज पुणे

6) उद्यान पंरडत पुिस्काि 2017
1

श्री.संतोि अमृता रदनकि,

मु,पो.अस्नोली ता.शहापुि रज ठाणे

2

श्री. िविि माधििाि महाजन,

प्लॉट नं-25,गोविद कॉलनी, जामनेि रज.-जळगाि.

पष्ृ ठ 6 पैकी 3

शासन रनणधय क्रमांकः पुिस्काि-2919/प्र.क्र.70/4-अे

3

श्री. रदपक रिनायक जगताप,

मु.पो.वनबुत (जगताप िस्ती), ता. बािामती, रज.पुणे

4

श्री. मारूती केरू पािशे,

जारखनिाडी, पो.नांदलापूि ता.किाड, सातािा

5

श्री. िाजेश लक्ष्मणिाि इंगळे ,

मु. माटे गाि, पो. कसाबखेडा, ता. कन्नड, रज. औिं गाबाद

6

सौ.प्रभािती िे िणरसध्द लामतुिे,

मु.पो.-तेि, ता.रज-उस्मानाबाद

7

श्री.उध्दि गुलाबिाि फुटाणे,

मु.पो. रतिसा घाट, ता.िरुड, रज अमिािती

8

सौ.चंिकलाबाई िे िािाम चक्रिती,

9

श्री.साधुिाम शंकिजी पाटील,

.

मु.पो.बच्छे िा, ता-पािरशिणी रज-नागपूि
मु.पो.मोथा,ता.रचखलदिा,रज. अमिािती

7) पदमश्री डॉ. रिठ्ठलिाि रिखे पाटील, कृरि सेिाित्सन पुिस्काि सन 2017
1

श्री.कांतीलाल गजानन पिाि,

रिभागीय सहाय्यक सांख्ययक,
रिभागीय कृरि सहसंचालक, पुणे रिभाग, पुणे,

2

श्री.संजय कोंडाजी फल्ले,

कृरि पयधिक्ष
े क, उपरिभागीय, कृरि अरधकािी,
िाजगुरुनगि, ता.खेड, रज पुणे

8) कृरिभुिण (सेंरिय शेती ) पुिस्काि 2017
1

गोिधधन इको ख्व्हलेज रस्ट ,
अध्यक्ष- श्री. संजय हे िंब नाईक

मौजे गालतिे, ता. िाडा, रज. पालघि.शहापुि रज ठाणे

2

श्री. बुधाजी बाबु बंगाल,

मु.माणगाि,पो-बळे गाि ता. मुिबाड, रज. ठाणे

3

श्री. एकनाथ लक्ष्मण किाळे ,

मु.पो. शेलवपपळगाि, ता. खेड, रज. पुणे

4

श्री रिक्रम सदारशि कदम,

मु.पो.मालगाि,ता. ि.रज. सातािा

5

श्री. ओमकािनाथ आनंदिाि

मु.सनपुिी, पो. नांदखेडा, ता.ि रज. पिभणी

वशदे ,
6

श्री.प्रभाकि रिठ्ठल ठाकिे,

मु.पो रशिणी, ता. रज. यितमाळ

7

सौ. शोभा रिबल गायधने,

मु. खैिगाि,पोस्ट िायगाि, ता. समुिपूि, रज. िधा

9) िाज्यस्तिीय पीकस्पधा खिीप भात सन 2017 सिधसाधािण गट

गुणानुक्रम

1

श्री.धोंडीिाम खानगोंडा कतगि,

मु.पो.सुळकूड,ता.कागल,रज.कोल्हापुि

प्रथम

2

श्री.अशोक गणपती दे साई,

मु.पो.शेळोली,ता.भुदिगड, रज.कोल्हापूि

रितीय
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3

श्री.कृष्ट्णात महादे ि जिग,

मु.पो.म्हसिे,ता.भुदिगड, रज.कोल्हापूि

िाज्यस्तिीय पीकस्पधा खिीप सोयाबीन सन 2017 सिधसाधािण गट
1

श्री. संतोि बापुसो शेळके,

तृतीय
गुणानुक्रम

मु.पो.आळते,ता.हातकणंगले,

प्रथम

रज.कोल्हापुि
2

श्री. प्रमाद कल्लापा चौगुल,े

मु.पो.गडमुडवशगी,ता.कििीि,

रितीय

रज.कोल्हापूि
3

2.

श्री. मधुकि अण्णापा तेलिेकि,

मु.पो.वपपळगाि,ता.कागल, रज.कोल्हापूि तृतीय

रिरिध कृरि पुिस्कािाकरिता रनिड किण्यात आलेल्या व्यक्ती/संस्था यांना पुिस्काि रितिण

कायधक्रम आयोरजत किण्याची जबाबदािी आयुक्त (कृरि) यांचेिि सोपरिण्यात येत आहे.
3.

सदि शासन रनणधय महािाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािि

उपलब्ध किण्यात आला असून त्सयाचा संकेताक 201909211730193501 असा आहे. हा आदे श
रडजीटल स्िाक्षिीने साक्षांरकत करुन काढण्यात येत आहे .
महािाष्ट्राचे िाज्यपाल यांच्या आदे शानुसाि ि नािाने,

KIRAN N PATIL

Digitally signed by KIRAN N PATIL
DN: c=IN, st=Maharashtra,
2.5.4.20=657661007c4f6885bf8deae62f13606632589e592d8c18ceb9a
49bfd30471850, postalCode=400032, street=MANTRALAYA,MUMBAI,
serialNumber=64a3950913946fa68fe576faead463fd8ae1e3844a820d9
21b663674927a476e, ou=AGRICULTURE DEPT, o=GOVERNMENT OF
MAHARASHTRA, cn=KIRAN N PATIL
Date: 2019.09.21 17:20:29 +05'30'

( डॉ.रकिण पाटील )
उप सरचि, महािाष्ट्र शासन
प्ररत,
1. मा.िाज्यपाल यांचे सरचि, िाजभिन, मलबाि रहल, मुंबई.
2. मा.मुययमंत्री यांचे प्रधान सरचि, मा.मुययमंत्री यांचे सरचिालय, मंत्रालय, मुंबई-32 (दोन प्रती)
3. मा.मंत्री (कृरि) यांचे खाजगी सरचि, मंत्रालय, मुंबई-32
4. मा.मंत्री (ग्रामरिकास) यांचे खाजगी सरचि, मंत्रालय, मुंबई-32
5. मा.मंत्री (सहकाि) यांचे खाजगी सरचि, मंत्रालय, मुंबई-32
6. मा.मंत्री (फलोत्सपादन) यांचे खाजगी सरचि, मंत्रालय, मुंबई-32
7. मा.मंत्री (पदु म) यांचे खाजगी सरचि, मंत्रालय, मुंबई-32
8. मा.िाज्यमंत्री (कृरि) यांचे खाजगी सरचि, मंत्रालय, मुंबई-32
9. मा.िाज्यमंत्री (ग्रामरिकास) यांचे खाजगी सरचि, मंत्रालय, मुंबई-32
10. मा.िाज्यमंत्री (फलोत्सपादन) यांचे खाजगी सरचि, मंत्रालय, मुंबई-32
11. मा.िाज्यमंत्री (पदु म) यांचे खाजगी सरचि, मंत्रालय, मुंबई-32
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12. मा.मंत्री/मा.िाज्यमंत्री (सिध) यांचे खाजगी सरचि, मंत्रालय, मुंबई-32
13. सरचि (कृरि), यांचे स्िीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-32
14. महासंचालक, मारहती ि जनसंपकध संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-32
15. आयुक्त (कृरि), कृरि आयुक्तालय, महािाष्ट्र िाज्य, पुणे (5 प्रती)
16. कृरि संचालक (आत्समा), कृरि आयुक्तालय, महािाष्ट्र िाज्य, पुणे
17. सह सरचि (फलोत्सपादन), कृरि ि पदु म रिभाग, मंत्रालय, मुंबई-32
18. उप सरचि (का.4-अे), कृरि ि पदु म रिभाग, मंत्रालय, मुंबई-32
19. रिभागीय कृरि सह संचालक, कोकण रिभाग, ठाणे
20. महालेखापाल-महािाष्ट्र-1/2 (लेखा ि अनुज्ञय
े ता/लेखा पिीक्षा), मुंबई/नागपूि
21. कक्ष अरधकािी (का.17-अे), कृरि ि पदु म रिभाग, मंत्रालय, मुंबई-32
22. रनिड नस्ती (कयासन 4-अे)
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