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टारफे, डॉ.भारती लव्हे कर, श्रीमती मतनषा
र्ौधरी, श्री.सांजय केळकर, श्री.राजेंद्र
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श्री.शशिाजीराि कर्डचले, श्री.सांतोष िानिे
२४

७९८२९

श्री.धनजांय (सुधीर) गाडगीळ

मौजे नाांिीिडे, (ता.जज. रत्नाधगरी) येथील
जे.एस.डब्ल्यु.
कांपनीच्या

िवू षत

एनजी

पाण्यामळ
ु े

झालेले नक
ु सान
२५

७४०५२

शलशमटे ड

या

शेतकऱ्याांर्े

श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, श्री.विजय

शशिाजी शशक्षण सांस्थेच्या अकोला येथील
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