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प्रस््तािना

“महाराष्टट्र विधानपररषद सदस््याांचा सांवषिप््त जीिन पररच्य” हे विधानपररषद सदस्यांची 
िैयक््तर्क मावहर्ी समाविष्ट्ट असणारे स्िर्ंत्र स्िरूपाचे सार्िे प्रकाशन आहे. ह्ा उपक्रमांर्र््गर् 
अर्दी सुरुिार्ीची चार प्रकाशने (१९६७-७२, १९७२-७८, १९७८-८० ि १९८०-८५) 
प्रवसद्ध झाली. त्यार् महाराष्टट्र विधानमंडळाच्या दोन्ही सभार्ृहांर्ील सदस्यांचा पररचय एकवत्रर्पणे 
प्रकावशर् करण्यार् आला होर्ा. परंर्ु १९८५ पासून मात्र विधानपररषद ि विधानसभा सदस्यांच्या 
संवषिप्र् जीिन पररचयाच्या पुक्स्र्का स्िर्ंत्रररत्या प्रवसद्ध करण्यार् येर् आहेर्.

या प्रकाशनार् वदलेली मावहर्ी सदस्यांनी स्िर्: भरून वदलेल्या मावहर्ीिर आधारलेली आहे. 
ज्या सदस्यांची निीन मावहर्ी वमळालेली नाही त्यांची आधीच्या प्रकाशनामध्ये उपलब्ध असलेली 
मावहर्ी समाविष्ट्ट करण्यार् आली आहे. 

महाराष्टट्र विधानपररषदेच्या सदस्यांसंबंधी मावहर्ी देणारे हे प्रकाशन केिळ विधीमंडळ 
सदस्यांनाच नव्हे र्र पत्रकार, संशोधक, विशेष अभ्यासक ि संसदीय लोकशाही काय्गपध्दर्ीमध्ये 
रस असणाऱ्या प्रत्येकाला उपयु्तर् ठरेल असा मला विश्िास आहे.

या पुक्स्र्केचे संकलन, संपादन ि रचना अ्थकपणे पररश्रमपूि्गक र्यार करण्यासाठी श्री. 
वनलेश ब. िडनेरकर, ग्ं्थपाल, मावहर्ी ि संशोधन अवधकारी, श्री. शत्रुघ्न प. मुळे, उप ग्ं्थपाल 
(ग्ं्थालय ि मावहर्ी), श्री. वत्रभूिनदास बा. पा्टील, उप ग्ं्थपाल (संदभ्ग ि संशोधन), र्सेच, 
श्रीमर्ी आरर्ी ना. वबडये, सहायक कषि अवधकारी ि कु. एकर्ा अ. शेंद्रे, वलवपक-्टंकलेखक 
यांचे अनमोल सहकाय्ग लाभले. त्याबाबर् र्े प्रशंसेस पात्र असून त्याबद्दल त्यांचा या वठकाणी 
आिजू्गन उल्लेख करणे आिश्यक िा्टर्े. या प्रकाशनाच्या सुबक ि ने्ट्तया छपाईबाबर्ीर् 
व्यिस््थापक ि त्यांचे सहकारी, शासकीय मध्यिर्ती मुद्रणालय, मुंबई यांनी केलेल्या सहकाया्गबद्दल 
मी त्यांचा आभारी आहे. 

या प्रकाशनाची उपयु्तर्र्ा िाढविण्याच्या दृष्ट्टीने या संदभा्गर् सन्माननीय सदस्यांच्या काही 
विधायक सूचना असल्यास त्यांचे देखील स्िार्र्च केले जाईल आवण त्यांची वनक्श्चर्च 
य्थायोग्य दखल घेर्ली जाईल. 

विधान भिन, राजेन्दद्र भागि्त,

मुंबई ४०० ०३२. प्रधान सवचि,

वदनांक : जून २०२२. महाराष्टट्र विधानमंडळ.
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महाराष्टट्र विधानपररषदेचे मा. पी्ठासीन अवधकारी, मा. विरोधी पषिने्ता 
आवि विधानमांडळा्तील अवधकाऱ््याांची नािे ि त््याांच््या वनिासस््थानाांचे पत्े
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(आंर्रराष्टट्रीय कायदा)
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मा. उप सभाप्ती
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महाविद्ालय)
क-३, शासकीय कु्टीर, मादाम कामा मार््ग, मुंबई ४०० ०३२.

विरोधी पषिने्ता, महाराष्टट्र विधानपररषद

श्ी. प्रविि ्यशिां्त दरेकर (बी.कॉम.)
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चच्गर्े्ट रेल्िे स््टेशन, चच्गर्े्ट, मुंबई  ४०० ०२०.
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       एच-१९/५०१, प्रेस इन्तलेि को-ऑप. हौ. सोसाय्टी,
       प्रवर्षिानर्र, सायन (पूि्ग), मुंबई   ४०० ०२२.

(२)  श्ीम्ती मेघना वद. ्तळेकर [एम.ए. (राज्यशास्त्र), एलएल.बी.]
        ५०२, डॅर्ोवडल्स सोसाय्टी, साईना्थ र्ाड्टन,  
        ्टा्टा कॉलनी, मुलुंड (पूि्ग), मुंबई ४०० ०८१.

एक
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(३)  श्ी. वशिदश्यन श्ी. साठ् े(बी.ए., एलएल.बी.)
        फ्लॅ्ट नं. ३०४, वर्सरा मजला, वबक्ल्डंर् नं. २,
        हररओम को. ऑप. हौवसंर् सोसाय्टी,
        वमलेवनयम पाक्फ, हररओमनर्र,
        मुलुंड (पूि्ग), मुंबई ४०० ०८१.

(४)  श्ी. वज्तेंद्र म. भोळे, (बी.ए., एलएल.बी.) (मा.विरोधी पषिनेर्ा, म.वि.स. यांच्या       
आस््थापनेिर प्रवर्वनयु्तर्ीने काय्गरर्)

         एच-१९/५०३, प्रेस एन्तलेव्ह को.ऑप. हौवसंर् सोसाय्टी,
         प्रवर्षिानर्र बस आर्ाराजिळ, प्रवर्षिानर्र, सायन, मुंबई ४०० ०२२.

(५)   श्ी. रा. म. ्तारिी (बी.कॉम., एलएल.एम.)
         ३०२, भूषण प्लाझा, पं. मल्हारराि कुलकणती मार््ग,
        डॉन बॉस्को हायस्कूलसमोर, िझीरा नाका,
        बोररिली (प.), मुंबई ४०० ०९१.

(६)   श्ी. ना. रा. व्थट े [(एम. एस्सी. (कृषी), एलएल.एम.] (मा. मु्ययमंत्री यांच्या 
आस््थापनेिर प्रवर्वनयु्तर्ीने काय्गरर्) 

           ३०२, लक्मी-मधू को.ऑप. हौवसंर् सोसाय्टी,
           प्लॉ्ट नं.२३, से्त्टर-४, रोड नंबर-४, निीन पनिेल,
            वज. रायर्ड ४१० २०६.

(७)   श्ी. ऋ्तुराज ज. कुड्तरकर (बी.कॉम., एलएल.बी.)
         अे-३०१, मुलुंड अवमर् को-ऑप. हौ. सोसाय्टी वल.,
         म्हाडा कॉलनी, मुलुंड (पूि्ग), मुंबई ४०० ०८१.

 उप सवचि ्त्था वन्यांत्रि अवधकारी 

श्ीम्ती स्िा्ती स. ्ताडफळ े (एम.ए.) 
बी-३०४, वनंबेश्िर संस्कृर्ी को.ऑप.हौ. सोसाय्टी, 
प्लॉ्ट नं. ८अ/१, जरीमरी मार्ा मंदीराजिळ, सुकापूर, 
पनिेल, वपनकोड ४१० २०६.

दोन
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का्य्यिाही सांपादक

श्ी. अज्यकुमार र. अग्रिाल (एम. कॉम.)  
३, र्ोमर्ी, अब्दुल र्र्ार खान रोड, मुंबई  ४०० ०३०.

 ग्रां्थपाल, मावह्ती ि सांशोधन अवधकारी

श्ी. वनलेश ब. िडनेरकर [बी.एस्सी., एम.लीब.आय.एस्सी., NET (राष्टट्रीय पात्रर्ा परीषिा)]
७०२, पन्हाळर्ड, आय.आय.्टी. स््टार् को.ऑ.हौ. सोसाय्टी., 
जलिायू विहारच्या मार्े, वहरानंदानी र्ाड्टन, पिई, मुंबई ४०० ०७६.

अिर सवचि

(१)   श्ी. सां्तोष ना. पराडकर (बी.कॉम., एलएल.बी.)
         ०७, कृष्टण महाल, संर् जनाबाई प्थ, विलेपालवे (पूि्ग), मुंबई ४०० ०५७.

(२)    श्ीम्ती सा्यली सु. काांबळी [बी.कॉम., एलएल.एम., एम.बी.ए. (वित्)]
         १२-अ-१, शासकीय िसाहर्, हाजीअली, मुंबई.

(३)   श्ी. सुभाष श्ी. नलािड े(बी.कॉम., एलएल.बी.)
         बी-२, श्री वसद्धी को-ऑप. हौ. सोसाय्टी, सुवनलनर्र, डोंवबिली (पूि्ग), वज. ठाणे.

(४)  श्ी. वन्तीन वश. दळिी (बी.ए., एलएल.बी.) (मा. मंत्री, नर्रविकास यांच्या 
आस््थापनेिर प्रवर्वनयु्तर्ीने काय्गरर्)       

         आय/ १०२, श्री. साई उषा कॉम्प्ले्तस को-ऑप.हौ. सोसाय्टी वल., क्व्हलेज रोड, 
खंडेलिाल मार््ग, उषानर्र, भांडुप (प.), मुंबई ४०० ०७८.

(५)   श्ी. सोमना्थ न. सानप (बी.कॉम., एलएल.बी.)
         अल्केश को-ऑप.हौ.सो.वल., फ्लॅ्ट क्र. ५०३, ५ िा मजला, हॉराईझन फ्लोरा, कस्र्ुरबा 

लेन, व्ही.पी. रोड क्रॉसलेन, ्टी.जी.एस.बी. बँकेजिळ, मुलुंड (प.), मुंबई  ४०० ०८०.

(६)  श्ी. रविांद्र ग. जगदाळ े(बी.कॉम., एलएल.बी.)
         ३/१०४, अषियानंद, शैलेंद्रनर्र, एस.व्ही. रोड, दवहसर (पू.), मुंबई   ४०० ०६८.

(७)   श्ीम्ती पुनम हे. ढग े(बी.कॉम., एलएल.एम.)
         िाय-१२/१८३, शासकीय अवधकारी िसाहर्, िांद्रे (पू.), मुंबई   ४०० ०५१.

(८)   श्ी. उमेश श. वशांदे (बी.कॉम., एलएल.बी., एम्.पी.एम्.)
         प्लॉ्ट नं.५०४, वबक्ल्डंर् नं. ३, पाचिा मजला, विजय पाक्फ, घोडबंदर रोड, 

कासारिडिली, ठाणे (प.) ४०० ६०१.

र्ीन
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(९)   श्ी. प्रकाश श्ी. खोोंदल े(बी.ए.,एलएल.बी.)
         य-५/७९, शासकीय अवधकारी िसाहर्, खेरिाडी, िांद्रे (पूि्ग), मुंबई ४०० ०५१.

(१०) श्ी. विज्य शां. कोमटिार (बी.ए., एलएल.बी.)
         ब-६०४, र्ुलसी आंर्ण, कात्रप, बदलापूर (पू.), ठाणे  ४२१ ५०३.

(११) श्ी. मोहन स. काकड, (बी.एस्सी., एलएल.बी.)
      साकेर् हाममोनी वबक्ल्डंर् नं.२, सी विंर्, रुम. नं. २०३, म्हात्रे नाका, वचंचपाडा ररषिा 

स््टटँडजिळ, कल्याण (पूि्ग), वज.ठाणे ४२१ ३०६.

          अिर सवचि (सवम्ती)

(१)   श्ी. सुवनल शां. झोरे (एम.कॉम.)
    सी-६०२, कुसुमभारर्ी को. ऑप. हौ. सोसाय्टी,दत्पाडा रोड, बोररिली (पू.),  

मुंबई  ४०० ०६६.

(२)   श्ीम्ती सीमा स. ्ताांबे [एम.ए., (समाजशास्त्र), एलएल.बी.]
         आय-५०२, उषा कॉम्प्ले्तस, भांडूप (प.), मुंबई  ४०० ०७८.

(३) श्ी. अमोल श.पाटील, (एम.कॉम.) (मा.मंत्री, र्ृहवनमा्गण यांच्या आस््थापनेिर              
प्रवर्वनयु्तर्ीने काय्गरर्- प्रपत्र बढर्ी)

          प्लॉ्ट बी ३/१, ३०१, से्त्टर २०, नेरुळ (प.), निी मुंबई  ४०० ७०६.

(४)   श्ी. आवशष ने. जािळे, (बी.कॉम., एम.पी.एम.)
      १०३, र्ंधपद्ीनी हौवसंर् सोसाय्टी, वचंचोली पाडा, सुभाष रोड, डोंवबिली (प.),  

ठाणे  ४२१ २०२.

(५)   कु. पुष्टपा र. दळिी, (बी.ए., एलएल.बी.)
 १६/१, फ्ु्टिाला वबक्ल्डंर्, दादोजी कोंडदेि मार््ग, भायखळा, मुंबई ४०० ०२७.

(६)   श्ी. घननीळ ज्ा. देबडिार, [बी.एस.एल.(लेवजस्लेशन)]
         २०५, अच्गना अपा्ट्टमें्ट, वचकनघर, कल्याण (प.), ठाणे ४२१ ३०१.

चार
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मा. सभाप्ती, महाराष्टट्र विधानपररषद ्याांचे सवचि.

श्ी. म. मु. काज, (बी.ए., एलएल.बी.)
७१/५२, कलकत्ािाला वबक्ल्डंर्, चौ्था मजला, डॉ. भडकमकर मार््ग,
 मुंबई सेंट्रल, मुंबई ४०० ००८.

मा. उपसभाप्ती, महाराष्टट्र विधानपररषद ्याांचे खोाजगी सवचि  
्त्था जनसांपक्क अवधकारी

श्ी. रविांद्र खोेबुडकर
ए-३०६, रॉयल ग्ीन वर्ल्ड, र्ाराबाई पाक्फ, कोल्हापूर.

मा. विरोधी पषिने्ता, महाराष्टट्र विधानपररषद ्याांचे 

खोाजगी सवचि ्त्था जनसांपक्क अवधकारी

श्ी. विद्ाधर महाले [एम.एस्सी. (कृवष)]
१/३, बॅडमन्स ्तिाॅ्टस्ग, िाळकेश्िर रोड, िाळकेश्िर , मलबार वहल, मुंबई ४०० ००६.

पाच
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महाराष्टट्र राज््य मांवत्रमांडळ
(वदनाांक २९ नोव्हेंबर २०१९ रोजीच््या शासन राजपत्राप्रमािे)

मुख््यमांत्री

१ * श्ी. उध्दि 
बाळासाहेब ्ठाकरे

कोणत्याही मंत्रांना वििवषिर्पणे नेमून न वदलेले विभार् 
वकंिा त्यांचे भार्.

मांत्री

२ * श्ी.एकना्थ सांभाजी 
वशांदे

र्ृह, नर्र विकास, िने, पया्गिरण, पाणीपुरिठा ि 
स्िच्छर्ा, मृद ि जलसंधारण, पय्ग्टन, साि्गजवनक 
बांधकाम (साि्गजवनक उपक्रम), संसदीय काय्ग, माजी 
सैवनक कल्याण.

३ * श्ी. छगन चांद्रकाां्त 
भुजबळ

ग्ामविकास, जलसंपदा ि लाभषिेत्र विकास, सामावजक 
न्याय ि विशेष सहाय्य, राज्य उत्पादन शुल्क, कौशल्य 
विकास आवण उद्ोजकर्ा, अन्न ि औषध प्रशासन.

४ * श्ी. विज्य ऊफ्क 
बाळासाहेब 
भाऊसाहेब ्थोरा्त

महसूल, ऊजा्ग ि अपारंपाररक उजा्ग, िैद्कीय वशषिण, 
शालेय वशषिण, पशुसंिध्गन, दुग्धव्यिसाय विकास ि 
मत्स्यव्यिसाय.

५ * श्ी. सुभाष राजाराम 
देसाई

उद्ोर् आवण खवनकम्ग, उच्च ि र्ंत्रवशषिण, क्रीडा ि 
युिक कल्याण, कृवष, रोजर्ार हमी योजना, र्लोत्पादन, 
पररिहन,  मराठी भाषा, सांस्कृवर्क कायवे, राजवशष्ट्टाचार, 
भूकंप पुनि्गसन, बंदरे आवण खार भूमी विकास.

६ * श्ी. ज्यां्त राजाराम 
पाटील

वित् आवण वनयोजन, र्ृहवनमा्गण, साि्गजवनक आरोग्य, 
सहकार ि पणन, अन्न, नार्री पुरिठा आवण ग्ाहक 
संरषिण, कामर्ार, अल्पसं्ययांक विकास.

७ * डॉ.वन्तीन कावशना्थ 
राऊ्त

साि्गजवनक बांधकाम (साि्गजवनक उपक्रम िर्ळून), 
आवदिासी विकास, मवहला ि बाल विकास, िस्त्रोद्ोर्, 
मदर् ि पुनि्गसन, इर्र मार्ासिर््ग, सामावजक ि शैषिवणक 
मार्ास प्रिर््ग, विमु्तर् जार्ी, भ्ट्तया जमार्ी आवण विशेष 
मार्ास प्रिर््ग कल्याण.

मा. मु्ययमंत्री ि मंत्री महोदयांनी वदनांक २८ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी (मध्यान्होत्र) शप्थ 
घेर्ली. वदनांक १२ वडसेंबर, २०१९ रोजीच्या महाराष्टट्र शासन राजपत्रान्दि्य े खार्े िा्टप 
प्रवसद्ध करण्यार् आले.

एचबी २४१०—२

सार्
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महाराष्टट्र राज््य मांवत्रमांडळ
(वदनाांक ५ जानेिारी २०२० रोजीच््या शासन राजपत्राप्रमािे)

मुख््यमांत्री

* श्ी. उध्दि बाळासाहेब 
्ठाकरे

सामान्य प्रशासन, मावहर्ी र्ंत्रज्ान, मावहर्ी ि 
जनसंपक्फ, विवध ि न्याय आवण इर्र कोणत्याही मंत्रांना 
वििवषिर्पणे नेमून न वदलेले विभार् वकंिा विषय.

उप मुख््यमांत्री

** श्ी. अवज्त अनां्तराि 
पिार

वित्, वनयोजन.

मांत्री

* श्ी. सुभाष राजाराम 
देसाई

उद्ोर्, खवनकम्ग, मराठी भाषा.

** श्ी. अशोक शांकरराि 
चव्हाि

साि्गजवनक बांधकाम (साि्गजवनक उपक्रम िर्ळून).

* श्ी. छगन चांद्रकाां्त 
भुजबळ

अन्न, नार्री पुरिठा ि ग्ाहक संरषिण.

** श्ी. वदलीप दत्ात्र्य 
िळसे-पाटील

कामर्ार, राज्य उत्पादन शुल्क.

* श्ी. ज्यां्त राजाराम 
पाटील

जलसंपदा ि लाभषिेत्र विकास.

#** श्ी. अवनल िसां्तराि 
देशमुखो

र्ृह.

* श्ी. विज्य ऊफ्क 
बाळासाहेब भाऊसाहेब 
्थोरा्त

महसूल.

** डॉ. राजेंद्र भास्करराि 
वशांगिे

अन्न ि औषध प्रशासन.

आठ
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** श्ी. राजेश अांकुशराि 
टोपे

साि्गजवनक आरोग्य ि कु्टुंब कल्याण.

** श्ी. निाब मोहम्मद 
इस्लाम मवलक

अल्पसं्ययांक विकास ि औकार्, कौशल्य विकास ि 
उद्ोजकर्ा.

** श्ी. हसन वम्यालाल 
मुश्ीफ 

ग्ाम विकास.

* डॉ. वन्तीन कावशना्थ 
राऊ्त

ऊजा्ग.

** श्ीम्ती िषा्य एकना्थ 
गा्यकिाड

शालेय वशषिण.

** डॉ. वज्तेंद्र सव्तश 
आव्हाड

र्ृहवनमा्गण.

* श्ी. एकना्थ सांभाजी 
वशांदे

नर्र विकास, साि्गजवनक बांधकाम (साि्गजवनक 
उपक्रम).

** श्ी. सुवनल छत्रपाल 
केदार

पशुसंिध्गन, दुग्ध व्यिसाय विकास, क्रीडा ि युिक 
कल्याण.

** श्ी. विज्य नामदेिराि 
िडेट्ीिार

इर्र मार्ासिर््ग, सामावजक ि शैषिवणक मार्ास प्रिर््ग, 
विमु्तर् जार्ी, भ्ट्तया जमार्ी आवण विशेष मार्ास 
प्रिर््ग कल्याण, खार जवमनी विकास, भूकंप पुनि्गसन.

** श्ी. अवम्त विलासराि 
देशमुखो

िैद्कीय वशषिण, सांस्कृवर्क काय्ग.

** श्ी. उद्य रविांद्र सामां्त उच्च ि र्ंत्रवशषिण.

** श्ी. दादाजी दगडू भुसे कृवष, माजी सैवनक कल्याण.

#** श्ी. सांज्य दुलीचांद 
रा्ठोड़ 

िने, आपत्ी व्यिस््थापन, मदर् ि पुनि्गसन.

** श्ी. गुलाबराि रघुना्थ 
पाटील 

पाणीपुरिठा ि स्िच्छर्ा.

नऊ

एचबी २४१०—२अ
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** ॲड. के.सी. पाडिी आवदिासी विकास.

** श्ी. सांवदपानराि 
आसाराम भुमरे

रोजर्ार हमी, र्लोत्पादन.

** श्ी. शामराि ऊफ्क 
बाळासाहेब पाांडुरांग 
पाटील 

सहकार, पणन.

** ॲड. अवनल दत्ात्र्य 
परब

पररिहन, संसदीय काय्ग.

** श्ी. अस्लम रमजान 
अली शेखो

िस्त्रोद्ोर्, मत्स्यव्यिसाय, बंदरे.

** ॲड. ्यशोम्ती चांद्रकाां्त 
्ठाकूर (सोनाििे)

मवहला ि बालविकास.

** श्ी. शांकरराि ्यशिां्तराि 
गडाखो

मृद ि जलसंधारण.

** श्ी. धनांज्य पांवड्तराि 
मुांडे

सामावजक न्याय ि विशेष सहाय्य.

** श्ी. आवदत््य उध्दि ्ठाकरे पय्ग्टन, पया्गिरण, राजवशष्ट्टाचार.

राज््यमांत्री

** श्ी. अब्दुल नबी सत्ार महसूल, ग्ामविकास, बंदरे, खार जवमनी विकास,विशेष 
सहाय्य. 

** श्ी. स्तेज ऊफ्क बांटी डी. 
पाटील

र्ृह (शहरे), र्ृहवनमा्गण, पररिहन, मावहर्ी र्ंत्रज्ान, 
संसदीय काय्ग, माजी सैवनक कल्याण.

** श्ी. शांभूराज वशिाजीराि 
देसाई

र्ृह (ग्ामीण), वित्, वनयोजन, राज्य उत्पादन शुल्क, 
कौशल्य विकास ि उद्ोजकर्ा, पणन.

** श्ी. ओमप्रकाश ऊफ्क 
बच्चू बाबाराि कडू

जलसंपदा ि लाभषिेत्र विकास, शालेय वशषिण, 
मवहला ि बाल विकास, इर्र मार्ासिर््ग, सामावजक ि 
शैषिवणक मार्ास प्रिर््ग, विमु्तर् जार्ी, भ्ट्तया जमार्ी 
आवण विशेष मार्ास प्रिर््ग कल्याण, कामर्ार.

दहा
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** श्ी. दत्ात्र्य वि्ठोबा 
भरिे.

साि्गजवनक बांधकाम (साि्गजवनक उपक्रम िर्ळून), 
मृद ि जलसंधारण, िने, पशुसंिध्गन, दुग्धव्यिसाय 
विकास ि मत्स्यव्यिसाय, सामान्य प्रशासन.

** डॉ. विश्िजी्त प्तांगराि 
कदम

सहकार, कृवष, सामावजक न्याय, अन्न, नार्री पुरिठा 
ि ग्ाहक संरषिण, अल्पसं्ययाक विकास ि औकार्, 
मराठी भाषा.

** श्ी. राजेंद्र शामगोंडा 
पाटील ्यड्ािकर

साि्गजवनक आरोग्य ि कु्टुंब कल्याण, िैद्कीय वशषिण, 
अन्न ि औषध प्रशासन, िस्त्रोद्ोर्, सांस्कृवर्क कायवे.

** श्ी. सांज्य बाबुराि 
बनसोडे 

पया्गिरण, पाणीपुरिठा ि स्िच्छर्ा, साि्गजवनक 
बांधकाम (साि्गजवनक उपक्रम), रोजर्ार हमी, भूकंप 
पुनि्गसन, संसदीय कायवे.

** श्ी. प्राजक््त प्रसादराि 
्तनपुरे

नर्रविकास, ऊजा्ग, आवदिासी विकास, उच्च ि र्ंत्र 
वशषिण, आपत्ी व्यिस््थापन, मदर् ि पुनि्गसन.

** श्ीम्ती आवद्ती सुवनल 
्तटकरे

उद्ोर्, खवनकम्ग, पय्ग्टन, र्लोत्पादन, क्रीडा ि युिक 
कल्याण, राजवशष्ट्टाचार, मावहर्ी ि जनसंपक्फ.

टीप : * वदनाांक २८ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी मुख््यमांत्री ि मांत्री ्याांनी शप्थ 
घे्तली.

** वदनाांक ३० वडसेंबर, २०१९ रोजी उप मुख््यमांत्री, मांत्री ि राज््यमांत्री 
्याांनी शप्थ घे्तली.

# श्ी. सांज्य दुलीचांद रा्ठोड़ ्याांनी वदनाांक ४ माच्य, २०२१ रोजी 
पदाचा राजीनामा वदला.

# श्ी. अवनल िसां्तराि देशमुखो ्याांनी वदनाांक ६ एवप्रल, २०२१ रोजी 
पदाचा राजीनामा वदला.

अकरा
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महाराष्टट्र राज््य मांवत्रमांडळ

मुख््यमांत्री

* श्ी. उध्दि 
बाळासाहेब ्ठाकरे

सामान्य प्रशासन, मावहर्ी ि र्ंत्रज्ान, मावहर्ी ि 
जनसंपक्फ, विवध ि न्याय आवण इर्र कोणत्याही मंत्रांना 
वििवषिर्पणे नेमून न वदलेले विभार् वकंिा विषय.

उप मुख््यमांत्री

** श्ी. अवज्त अनां्तराि 
पिार

वित्, वनयोजन, राज्य उत्पादन शुल्क.

मांत्री

* श्ी. सुभाष राजाराम 
देसाई

उद्ोर्, खवनकम्ग, मराठी भाषा.

** श्ी. अशोक शांकरराि 
चव्हाि

साि्गजवनक बांधकाम (साि्गजवनक उपक्रम िर्ळून).

* श्ी. छगन चांद्रकाां्त 
भुजबळ

अन्न, नार्री पुरिठा ि ग्ाहक संरषिण.

** श्ी. वदलीप दत्ात्र्य 
िळसे-पाटील

र्ृह.

* श्ी. ज्यां्त राजाराम 
पाटील

जलसंपदा ि लाभषिेत्र विकास.

* श्ी. विज्य ऊफ्क 
बाळासाहेब 
भाऊसाहेब ्थोरा्त

महसूल.

** डॉ. राजेंद्र भास्करराि 
वशांगिे

अन्न ि औषध प्रशासन.

** श्ी. राजेश अांकुशराि 
टोपे

साि्गजवनक आरोग्य ि कु्टुंब कल्याण, कौशल्य, 
रोजर्ार, उद्ोजकर्ा ि नाविण्यर्ा.

बारा
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** श्ी. निाब मोहम्मद 
इस्लाम मवलक

** श्ी. हसन वम्यालाल 
मुश्ीफ 

ग्ामविकास, कामर्ार.

* डॉ. वन्तीन कावशना्थ 
राऊ्त

ऊजा्ग.

** श्ीम्ती िषा्य एकना्थ 
गा्यकिाड

शालेय वशषिण.

** डॉ. वज्तेंद्र सव्तश 
आव्हाड

र्ृहवनमा्गण, अल्पसं्ययाक विकास ि औकार्.

* श्ी. एकना्थ सांभाजी 
वशांदे

नर्र विकास, साि्गजवनक बांधकाम (साि्गजवनक 
उपक्रम).

** श्ी. सुवनल छत्रपाल 
केदार

पशुसंिध्गन, दुग्ध व्यिसाय विकास, क्रीडा ि युिक 
कल्याण.

** श्ी. विज्य 
नामदेिराि िडेट्ीिार

इर्र मार्ास बहुजन कल्याण, खार जवमनी विकास, 
आपत्ी व्यिस््थापन, मदर् ि पुनि्गसन.

** श्ी. अवम्त 
विलासराि देशमुखो

िैद्कीय वशषिण, सांस्कृवर्क काय्ग.

** श्ी. उद्य रविांद्र सामां्त उच्च ि र्ंत्रवशषिण.

** श्ी. दादाजी दगडू 
भुसे

कृवष, माजी सैवनक कल्याण.

** श्ी. गुलाबराि रघुना्थ 
पाटील 

पाणीपुरिठा ि स्िच्छर्ा.

** ॲड. के.सी. पाडिी आवदिासी विकास.

** श्ी. सांवदपानराि 
आसाराम भुमरे

रोजर्ार हमी, र्लोत्पादन.

** श्ी. शामराि ऊफ्क 
बाळासाहेब पाांडुरांग 
पाटील 

सहकार, पणन.

र्ेरा
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** ॲड. अवनल दत्ात्र्य 
परब

पररिहन, संसदीय कायवे.

** श्ी. अस्लम रमजान 
अली शेखो

िस्त्रोद्ोर्, मत्स्यव्यिसाय, बंदरे.

** अँड. ्यशोम्ती 
चांद्रकाां्त ्ठाकूर 
(सोनाििे)

मवहला ि बालविकास.

** श्ी. शांकरराि 
्यशिां्तराि गडाखो

मृद ि जलसंधारण.

** श्ी. धनांज्य पांवड्तराि 
मुांडे

सामावजक न्याय ि विशेष सहाय्य.

** श्ी. आवदत््य उध्दि 
्ठाकरे

पय्ग्टन, पया्गिरण ि िार्ािरणीय बदल, राजवशष्ट्टाचार.

राज््यमांत्री

** श्ी. अब्दुल सत्ार महसूल, ग्ामविकास, बंदरे, खार जवमनी विकास,विशेष 
सहाय्य. 

** श्ी. स्तेज ऊफ्क बांटी 
डी. पाटील

र्ृह (शहरे), र्ृहवनमा्गण, पररिहन, मावहर्ी र्ंत्रज्ान, 
संसदीय कायवे, माजी सैवनक कल्याण.

** श्ी. शांभूराज 
वशिाजीराि देसाई

र्ृह (ग्ामीण), वित्, वनयोजन, राज्य उत्पादन 
शुल्क,कौशल्य विकास ि उद्ोजकर्ा, पणन.

** श्ी. ओमप्रकाश ऊफ्क 
बच्चू बाबाराि कडू

जलसंपदा लाभषिेत्र विकास, शालेय वशषिण, मवहला ि 
बाल विकास, इर्र मार्ास बहुजन कल्याण, कामर्ार.

** श्ी. दत्ात्र्य वि्ठोबा 
भरिे

साि्गजवनक बांधकाम (साि्गजवनक उपक्रम िर्ळून), 
मृद ि जलसंधारण, िने, पशुसंिध्गन, दुग्धव्यिसाय 
विकास ि मत्स्यव्यिसाय, सामान्य प्रशासन.

** डॉ. विश्िजी्त 
प्तांगराि कदम

सहकार, कृवष, सामावजक न्याय, अन्न, नार्री पुरिठा 
ि ग्ाहक संरषिण, अल्पसं्ययाक विकास ि औकार्, 
मराठी भाषा.

चौदा



 महाराष्टट्र विधानपररषद सदस््याांचा सांवषिप््त जीिन पररच्य

** श्ी. राजेंद्र शामगोंडा 
पाटील ्यड्ािकर

साि्गजवनक आरोग्य ि कु्टुंब कल्याण, िैद्कीय वशषिण, 
अन्न ि औषध प्रशासन, िस्त्रोद्ोर्, सांस्कृवर्क काय्ग.

** श्ी. सांज्य बाबुराि 
बनसोडे 

पया्गिरण ि िार्ािरणीय बदल, पाणीपुरिठा ि स्िच्छर्ा, 
साि्गजवनक बांधकाम (साि्गजवनक उपक्रम), रोजर्ार 
हमी, भूकंप पुनि्गसन, संसदीय कायवे.

** श्ी. प्राजक््त प्रसादराि 
्तनपुरे

नर्रविकास, ऊजा्ग, आवदिासी विकास, उच्च ि र्ंत्र 
वशषिण, आपत्ी व्यिस््थापन, मदर् ि पुनि्गसन.

** श्ीम्ती आवद्ती 
सुवनल ्तटकरे

उद्ोर्, खवनकम्ग, पय्ग्टन, र्लोत्पादन, क्रीडा ि युिक 
कल्याण, राजवशष्ट्टाचार, मावहर्ी ि जनसंपक्फ, विधी 
ि न्याय.

टीप :     * वदनाांक २८ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी मुख््यमांत्री ि मांत्री ्याांनी शप्थ 
घे्तली.

** वदनाांक ३० वडसेंबर, २०१९ रोजी उप मखु््यमांत्री, मांत्री ि राज््यमांत्री 
्याांनी शप्थ घे्तली.

पंधरा
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महाराष्टट्र विधानपररषद अवधकाऱ््याांचा 
सांवषिप््त जीिन पररच्य
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मा. श्ी. रामराजे प्र्तापवसांह नाईक-वनांबाळकर 
सभाप्ती,

महाराष्टट्र विधानपररषद
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नाईक-वनांबाळकर, श्ी. रामराजे प्र्तापवसांह 

मा. सभाप्ती, महाराष्टट्र विधानपररषद

जन्दम : ८ एवप्रल, १९४८

जन्दम व्ठकाि : र्ल्टण, र्ालुका-र्ल्टण, वजल्हा-सार्ारा.

वशषिि : बी.एस्सी. (वर्वज्तस), एलएल.एम. (आंर्रराष्टट्रीय कायदा)

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

िैिावहक मावह्ती : वििावहर्, पत्नी श्रीमर्ी रेखादेिी. 

अपत््ये : एकूण-३ (एक मुलर्ा ि दोन मुली).

व््यिसा्य : शेर्ी ि कायदा अध्यापन.

पषि  : राष्टट्रिादी काँग्ेस पषि.

म्तदारसांघ : महाराष्टट्र विधानसभा सदस्यांद्ारा वनिा्गवचर्.

इ्तर मावह्ती : संस््थापक ि पाच िषवे प्राचाय्ग, वप्रयदश्गनी ज्ान प्रबोवधनी विधी 
महाविद्ालय, र्ल्टण; चेअरमन ि वनयामक मंडळाचे सदस्य, र्ल्टण 
एज्युकेशन सोसाय्टी; आयएलएस विधी महाविद्ालय ि वसम्बॉयवसस 
विधी महाविद्ालय प्राध्यापक; संस््थापक, श्रीमंर् वनम्गलादेिी मुद्रण 
संस््था, श्रीमंर् वनम्गलादेिी र्ौंडेशन, र्ल्टण; विद्ा्थती चळिळ, 
अंधत्ि वनमू्गलन चळिळ, एड्स रोर्ाविषयी जनजार्ृर्ीसाठी पररषदा 
ि पररसंिादांचे आयोजन; अंधत्ि वनिारण काय्गक्रम, र्तर्दान वशबीर, 
भूकंपग्स्र्ांना मदर्, मवहलांना विशेष अवधकार वमळिून देण्याचे प्रयत्न; 
र्ॅ्ट करार ि डंकेल प्रस्र्ािाबाबर् शेर्कऱ्यांना मार््गदश्गन; आधुवनक 
र्ंत्रज्ान ि मावहर्ी र्ंत्रज्ान, संर्णक याबाबर् मार््गदश्गन; लेझीम 
ि हलर्ी िाद् स्पधाांचे आयोजन; र्णेशोत्सि ि वशिजयंर्ी उत्सि 
काय्गक्रमांचे आयोजन; २०१३ पासून रयर् वशषिण संस््थेच्या जनरल 
बॉडीचे सभासद, वक्रके्टमध्ये नैपुण्य; १९६२ कप्र्ान, महाराष्टट्र स्कूल, 
१९६८ र्ग्यु्गसन कॉलेज आंर्रमहाविद्ालयीन अवजं्तय संघ ि पुणे 
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विद्ापीठ संघार् समािेश, महाराष्टट्राच्या रणजी पूि्ग वक्रके्ट सामन्यार् 
समािेश; सदस्य, पंचायर् सवमर्ी र्ल्टण ि वजल्हा पररषद सार्ारा; 
१९९१-९६ नर्राध्यषि, र्ल्टण नर्रपररषद; नर्रपररषदेच्या कामांना 
न्याय वमळिून देण्यासाठी प्रयत्न; जकार्ीचे खाजर्ीकरण प्रयोर्ार् 
यशस्िी प्रयत्न; र्ल्टण शहरार्ील सांस्कृवर्क भिन प्रकल्प पूण्ग 
करण्यासाठी प्रयत्न; सदस्य, महाराष्टट्र राज्य नर्राध्यषि सवमर्ी; स््थावनक 
पार्ळीिर युिकांचे, शेर्कऱ्यांचे, कामर्ारांचे संघ्टन करून त्यांचे प्रश्न 
सोडविण्यार् पुढाकार; र्ल्टण ये्थे औद्ोवर्क ि वबर्र औद्ोवर्क उद्ोर् 
सुरू करण्यासाठी विशेष प्रयत्न; कै. वनम्गलादेिी ट्रस््टची स््थापना करून 
मवहलांना उद्ोर् वमळिून देण्यार् पुढाकार; २००१ पासून संचालक, 
सार्ारा वजल्हा सहकारी बँक वल.; १९९५-१९९९ उपाध्यषि, कृष्टणा-
खोरे वसंचन विकास महामंडळ; १९९५-९९, १९९९-२००४, २००४-
२००९ सदस्य, महाराष्टट्र विधानसभा; नोव्हेंबर १९९९ र्े जुलै २००४ 
महसूल ि पुनि्गसन खात्याचे राज्यमंत्री; नोव्हेंबर २००४ र्े वडसेंबर 
२००८ जलसंपदा (कृष्टणा खोरे पा्टबंधारे महामंडळ) खात्याचे मंत्री; 
वडसेंबर २००८ र्े ऑ्त्टोबर २००९ जलसंपदा (कृष्टणा खोरे पा्टबंधारे 
महामंडळ) खात्याचे मंत्री; नोव्हेंबर २००९ र्े मे २०१० जलसंपदा 
(कृष्टणा खोरे पा्टबंधारे महामंडळ) खात्याचे मंत्री; जुलै २०१० र्े 
नोव्हेंबर २०१० जलसंपदा (कृष्टणा खोरे पा्टबंधारे महामंडळ) खात्याचे 
मंत्री; नोव्हेंबर २०१० र्े ११ जून २०१३ जलसंपदा (कृष्टणा खोरे 
पा्टबंधारे महामंडळ) खात्याचे मंत्री म्हणून ्टेंभू आवशया खंडार्ील 
महत्िाकांषिी उपसा वसंचन योजनेचा केंद्र शासनाच्या िेर्िवध्गर् वसंचन 
लाभ योजनेर् समािेश केला; उमरोडी, धोमबलकिडी प्रकल्प ि कृष्टणा 
कोयना उपसा वसंचन योजना यांना केंद्र शासनाच्या िेर्िवध्गर् वसंचन 
लाभ योजनेर् समािेश करण्यासाठी विशेष प्रयत्न; निीन कृष्टणा पाणी 
र्ं्टा लिादापुढे महाराष्टट्र शासनाची बाजू सषिमपणे मांडून राज्यास 
िाढीि ८१ ्टी.एम.सी. पाणी वमळविण्यार् यशस्िी असे उल्लेखनीय 
काय्ग केले; धोमबलकिडी प्रकल्प ि वनरा देिधर प्रकल्प उभारणीर् 
महत्िाचे योर्दान; कृष्टणा खोरे महामंडळ उभारण्यार् महत्िाचे योर्दान 
ि त्या माध्यमार्ून अिष्गणग्स्र् ि शेर्करी बांधिाना न्याय वमळिून 
वदला; खंडकरी शेर्कऱ्यांना रामराजे नाईक वनंबाळकर सवमर्ीमार््फर् 
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न्याय वमळिून वदला; राज्यमंत्री (महसूल) म्हणून काय्गरर् असर्ाना 
नोंदणीकृर् कार्दपत्रांचे संर्णकीकरण करण्याबाबर् पुढाकार; ७४ व्या 
घ्टना दुरूस्र्ी सवमर्ीचे सदस्य; जुलै २०१० र्े जुलै २०१६ सदस्य, 
महाराष्टट्र विधानपररषद; २० माच्ग २०१५ र्े ७ जुलै २०१६ सभापर्ी, 
महाराष्टट्र विधानपररषद; जुलै २०१६ मध्ये महाराष्टट्र विधानपररषदेिर 
र्ेरवनिड; ८ जुलै २०१६ रोजी महाराष्टट्र विधानपररषदेचे सभापर्ी म्हणून 
वबनविरोध वनिड.

परदेश प्रिास : ऑस्ट्रेवलया, न्युझीलंड, वसंर्ापूर, चीन, युनाय्टेड वकंर्डम्, रवशया, 
क्स्ित्झरलँड, डेनमाक्फ, नॉिवे, क्स्िडन, वर्नलँड.

छंद : वक्रके्ट, िाचन ि कायदा अध्ययन.

पत्ा : (१) लक्मी-विलास, लक्मी नर्र, मु.पो.र्ा. र्ल्टण, वजल्हा सार्ारा  
  ४१५ ५२३.

   (२) “अजंठा”,  नारायण दाभोळकर रोड, मलबार वहल,  
  मुंबई-४०० ००६.  

   (३) मा.सभापर्ी, महाराष्टट्र विधानपररषद, विधानभिन,  
  मुंबई-४०००३२.

   दूरध्िनी : (वनिास) (०२२) २३६७६६३२/२३६७६६७३.

                   (काया्गलय) : (०२२) २२०२७३७३/२२०२४०८६.

              फॅक्स : (०२२) २२८४६६५९.

   भ्रमिध्िनी : ९८५०८८३३८८.

   ई-मेल : ramrajennimbalkar@gmail.com.

qqq
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मा. डॉ. (श्ीम्ती) नीलम वदिाकर गोऱ्हे
उप सभाप्ती,

महाराष्टट्र विधानपररषद
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गोऱ्हे, डॉ. (श्ीम्ती) नीलम वदिाकर

जन्दम : १२ सप््टेंबर, १९५४.

जन्दम व्ठकाि : पंढरपूर, वजल्हा सोलापूर.

वशषिि : बी.एस.ए.एम. (मुंबई विद्ापीठ-पोद्दार आयुिवेवदक महाविद्ालय).  
१९९२ बँकाँक ये्थील एवशयन लोक विकास संस््थेर् प्रवशषिण विषयक 
वडप्लोमा.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

िैिावहक मावह्ती : वििावहर्, पर्ी श्री. आनंद र्ोविंद करंदीकर. 

अपत््ये : एकूण-१ (एक मुलर्ी).

व््यिसा्य : िैद्कीय/सामावजक काय्ग.

पषि  : वशिसेना.

म्तदारसांघ : महाराष्टट्र विधानसभा सदस्यांद्ारा वनिा्गवचर्.

इ्तर मावह्ती : मानद-अध्यषिा, स्त्री आधार केंद्र ि क्रांर्ीकारी मवहला संघ्टना, पुणे; 
१९९२ बँकॉक ये्थील एवशयन लोकविकास संस््थेर् प्रवशषिण विषयक 
वडप्लोमा पूण्ग केला; पंचायर् राज, मवहला विकास, क्स्त्रयांिर होणारे 
अत्याचार या विषयांिर १००० च्या िर व्या्ययाने वदली; हुंडा, सामावजक 
विषमर्ा, मवहला सषिमीकरण, मवहला संघ्टन इत्यादी काय्गक्रमांचे 
आयोजन;  १९९३ लार्ूर-उस्मानाबाद ि २००० र्ुजरार् ये्थील 
भूकंपग्स्र्ांना र्सेच, १९९३ मुंबई ये्थील बाँम्ब स्र्ो्टार्ील कु्टुंवबयांना 
मदर् काय्ग; पूरग्स्र् र्सेच २००६ साली मुंबई बाँम्बस्र्ो्टानंर्र नेपाळी 
कुं्टुंवबयांना मदर् काय्ग; १९९०-९१ वचत्रप्ट पररषिण मंडळािर सदस्य 
म्हणून काय्ग; १९९३-९४ नाट्य पररषिण मंडळािर काय्ग; प्थनाट्य लेखन, 
मवहला विषयक वचत्रप्ट, ना्टके यािरील समीषिा; पाश्चात्य नाट्यकृर्ी 
ि कविर्ा र्ायन काय्गक्रमांचे आयोजन; १९९९-२००० अध्यषिा, मवहला 
आव्थ्गक विकास महामंडळ; महाराष्टट्र राज्याच्या १९९४, १९९८, २००१ 
ि २००३ च्या मवहला धोरण वनवम्गर्ीर् सहभार्; १९९२-९३ सदस्या, 

एचबी २४१०—३
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भारर्ीय लोकविकास काय्गक्रम; १९९३-९५ सदस्या, महाराष्टट्र राज्य 
मवहला आयोर्; १९९८ सदस्या, पया्गिरण संर्ुलन ि संरषिण सवमर्ी, 
भारर् सरकार; १९९४-९५ सदस्या, हुंडा वनमू्गलन सवमर्ी ि कायदा 
सहाय्य सवमर्ी; १९९२-९८ यशिंर्राि चव्हाण प्रवर्ष्टठानच्या महाराष्टट्र 
मवहला व्यासपीठाच्या वनमंत्रक; २००० पासून पक्श्चम महाराष्टट्र संपक्फ 
प्रमुख, वशिसेना मवहला आघाडी; स्त्री मर्दारांच्या जाहीरनामा काय्गक्रमार् 
सहभार्; वशिसेनेच्या सि्ग आंदोलनार् सहभार्; वशिसेना-भाजप 
िचननामा २००४ सवमर्ीच्या सदस्या; २०१०-२०१४ वशिसेनेच्या पुणे 
वजल्हा संपक्फ नेत्या; सन २००७-२०२१ वशिसेना पषिाच्या प्रि्तत्या; 
१९९९, २००४, २००९, २०१४ मधील वनिडणूकांमध्ये वशिसेनेच्या 
स््टार प्रचारक; २००४ वसने्ट सदस्या, वशिाजी विद्ापीठ कोल्हापूर; 
२०१६-२०१८ वसने्ट सदस्या, महाराष्टट्र आरोग्य विज्ान विद्ापीठ; 
महाराष्टट्रार्ील ५००० पेषिा अवधक कुं्टुंबे ि मवहलांना कायदेशीर मदर्, 
सल्ला, मार््गदश्गन, समुपदेशन सेिा उपलब्ध करून देण्यार् पुढाकार; 
घरर्ुर्ी वहंसाचार, बलात्कार, छळ अशा विषयांमध्ये मवहलांच्या मदर् 
र््टांची स््थापना, स्त्री आधार केंद्रामार््फर् न्यायालयार् न्याय वमळिून 
देण्यासाठी सहाय्य ि सवक्रय सहभार्; कट्टर वशिसैवनक म्हणून पक्श्चम 
महाराष्टट्र , विदभ्ग, मराठिाडा, खान्देश, कोंकण आवद भार्ार् काय्गरर्; 
२०१५ पासून विधान पररषदेर्ील वशिसेनेच्या मु्यय प्रर्ोद म्हणून 
काय्गरर्; २००५ वशिसेना उपनेत्या;  २००७-२०२१ वशिसेना पषिाच्या 
प्रि्तत्या म्हणून सामावजक न्याय, राजवकय भूवमका या विषयांिर मराठी, 
वहंदी ि इंग्जी िावहन्यांिर ६००० चचा्ग सत्रार् सहभार्; जनसा्थी दुष्टकाळ 
वनिारण मंचच्या माध्यमार्ून महाराष्टट्रभर शेर्करी, मवहला यांच्या करीर्ा 
रोजर्ार विषयक काय्ग, आंर्रराष्टट्रीय पार्ळीिरील डेव्हलपमें्ट सपो्ट्ट 
्टीमच्या स्ि मदर् र््ट आवण मुलांच्या ह्तक विषयक पररषदेर् सहभार्; 
खाण कामर्ार संदभा्गर् काय्ग; २०१२-२०१५ आवदिासी करीर्ा विदभ्ग 
विकास मंचच्या माध्यमार्ून संयु्तर् िनीकरण काय्गक्रमाबाबर् जार्ृर्ी; 
२०१०-२०१४ मवहलांकरीर्ा वनभ्गया मोवहमेच्या माध्यमार्ून काम; 
२००२-२००६ एवशया पॅवसवर्क र्ोरममध्ये सहभार्; महाराष्टट्रार्ील 
पोलीस अवधकारी- कम्गचारी यांच्यासाठी मवहलांच्या कायद्ाविषयी 
संिेदनशीलर्ा िाढविण्याच्या हेर्ूने १०० पेषिा अवधक कृर्ीसत्रांचे 



 महाराष्टट्र विधानपररषद सदस्यांचा संवषिप्र् जीिन पररचय 9

आयोजन; मवहला केस मधील न्यायावधशांची संिेदनशीलर्ा िाढिून 
लिकर वनकाल लार्ािेर् यासाठी युएनडीपी आयोवजर् पररषदेर् सहभार्; 
१९८१-१९९२ महाराष्टट्रार्ील दुर््गम आवण मार्ास षिेत्रार् िैद्वकय 
सेिा  काय्ग; १९८५-१९९४ भुवमवहन मजुरांच्या ह्तकासाठी काय्ग; 
दवलर् आवण भ्ट्तया जमार्ीसाठी विकास चळिळीर् काम; मवहला ि 
मुलींच्या अनैवर्क व्यापार षिेत्रार् मुलींच्या संरषिणार् कायदेशीर मदर् ि 
आधार देण्याचे काम; मुस्लीम मवहलांमधील अल्प ियार् लग्न, र्ोंडी 
र्लाक देण्याच्या विषयािर राष्टट्रीय पार्ळीिर काय्गशाळेचे आयोजन; 
दवलर् अत्याचार ि मवहला अत्यांचाराच्या घ्टनांमध्ये वपडीर् कुं्टुंबांना 
प्रत्यषि भे्टी देऊन आधार देण्याचे काम अव्याहर्पणे सुरू; १९९३ र्े 
आजर्ार्ायर् लार्ूर पररसरार्ील भुकंपग्स्र् मवहलांसाठी विशेष काय्ग;  
१९९६-२००० नाओ या ्ययार्नाम आंर्रराष्टट्रीय संस््थेच्या उपक्रमार् 
सहभार्; ट्रान्स एवशयन चेंबस्ग ऑर् कॉमस्गच्या मवहला सषिमीकरण 
विभार्ाच्या उपाध्यषिा; स्त्री आधार केंद्राच्या िर्ीने ट्रान्स एवशयन चेंबस्ग 
ऑर् कॉमस्ग सोबर् राष्टट्रीय आपत्ी व्यिस््थापन विषयािर मुंबई ये्थे 
काय्ग शाळेचे आयोजन; ४४ देशांच्या प्रवर्वनधींची उदयपूर राजस््थान ये्थे 
आरोग्य ि प्रजनन ह्तकाविषयी आंर्रराष्टट्रीय काय्ग शाळेचे आयोजन; 
भारर्ाकरीर्ा मवहला धोरण ठरविण्याकरीर्ा संयु्तर् राष्टट्रसंघाच्या 
आव्थ्गक ि सामावजक पररषदेच्या सहकाया्गने प्रयत्न; २००२-२००८, 
२००८-२०१४, २०१४-२०२० सदस्या, महाराष्टट्र विधानपररषद; सन 
२०१५ र्े २०१८ सवमर्ी प्रमुख, विधानपररषद विशेष ह्तक सवमर्ी, 
विधीमंडळाच्या मवहला र्द्थ्ग सवमर्ी, विधानपररषद आश्िासन सवमर्ी, 
मवहलांचे ह्तक ि कल्याण सवमर्ी, पंचायर् राज सवमर्ी, अंदाज सवमर्ी, 
विधानपररषद कामकाज सल्लार्ार सवमर्ीच्या सदस्या; २०१९ मध्ये 
बीड ये्थील अिैध शस्त्रवक्रया करून मवहलांची र्भ्ग वपशिी काढणाऱ्या 
प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यार् आलेल्या सवमर्ीच्या अध्यषिा; 
२०१३-२०१४ एचआयव्ही/एड्स जन जार्ृर्ी सवमर्ी, २०१५-२०१८ 
र्भ्गवलंर्वनदान  प्रवर्बंध कायदा सवमर्ी, २०१७-२०१८ मवहलांच्या 
सुरषिा विषयक आय.्टी. सवमर्ीच्या सदस्या म्हणून काय्ग; राष्टट्रकुल 
संसदीय मंडळाच्या महाराष्टट्र शाखेर्र्फे वदनांक ५ जुलै २००९ रोजी 
भारर्ाच्या राष्टट्रपर्ी महामवहम श्रीमर्ी प्रवर्भार्ाई पा्टील यांच्या हस्र्े 

एचबी २४१०—३अ
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विधानपररषदेर्ील “उत्कृष्ट्ट भाषण” पुरस्कार प्राप्र्; सन २०२० मध्ये 
महाराष्टट्र विधानपररषदेिर र्ेरवनिड;  २४ जून, २०१९ र्े २४ एवप्रल 
२०२० पयांर् महाराष्टट्र विधानपररषदेच्या उप सभापर्ी. ८ सप््टेंबर, २०२० 
पासून उप सभापर्ी पदी र्ेरवनिड.

लेखोन ि प्रकाशन : सावहक्त्यक िारसा :- राजकिी चंद्रशेखर वशिराम र्ोऱ्हे यांचा पररिार 
िारसा; श्रीमर्ी लवर्का र्ोऱ्हे (देशपांडे) यांच्या घराण्याचा कवि श्रीधर 
यांचा िारसा, त्याचबरोबर सासरे विंदा करंदीकर यांच्याकडून सावहक्त्यक 
िारसा वमळाला. सावहत्य समीषिा विषयाची आिड, क्थासंग्ह ि 
विविध िृत्पत्रांमधून वलखाण; ‘उरल्या कहाण्या’ हा क्थासंग्ह ि 
‘नारीपि्ग’, ‘माणूसपणाच्या िा्टेिर’, ‘मवहला आवण समाज’, ‘एक 
प्रिास संघषा्गचा’, ‘महाराष्टट्राच्या मवहलांचा कायदेविषयक दजा्ग’, ‘वपडीर् 
मवहलांओकी सहेली’ ि ‘आम्ही क्स्त्रया’ या वदिाळी अंकाचे संपादन; 
‘पोवलस मार््गदश्गक’, ‘क्स्त्रया समान भार्ीदार’, ‘कौ्टुंवबक वहंसाचार 
विरोधी कायदा’, ‘िेध स्त्री प्रश्नांचा’, ‘विधानपररषद-माझे कामकाज-
माझा सहभार्: सन २००२-२००७’, ‘विधानपररषद माझे कामकाज: 
कायदा-सुव्यिस््था सन २००२-२०१३’, ‘विधानपररषद-माझे कामकाज-
माझा सहभार्: सन २००७-२०१३’, ‘वशिसेनेर्ील माझी २० िषवे’ 
इत्यादी पुस्र्कांचे लेखन; ‘पूिा्ग: मुलींच्या अवधकाराची’, ‘मवहला मंडळ 
मार््गदश्गक’, ‘अन्यायग्स्र् मवहलांची मैत्रीण’, ‘पंचायर्राज मार््गदश्गक’, 
‘मवहला विकासाची एकाकी िा्टचाल’, ‘मवहला विकासाची जार्वर्क 
कृवर्रूपरेषा’, ‘स्त्री आरोग्याची कुळक्था’, ‘क्स्त्रयांचा वनण्गय प्रवक्रयेर्ील 
सहभार्’, ‘स्त्रीया ि कायदा’, ‘आरोग्यार्ून विकासाकडे’, ‘शरीराची 
ओळख’, ‘मवहला संबंधी धोरण’ (१९९४): ‘स्ियंवसद्धर्ेकडे 
िा्टचाल’, ‘नव्या शर्कासाठी मवहला धोरणे ि अंमलबजािणी’ आवण 
‘वभंर्ीमार्चा आक्रोश’ या पुस्र्कांचे संपादन. र्सेच, ‘Wail Behind 
the Wall’, ‘Legal status of Women in Maharashtra’, 
‘Women in decision making’, ‘A lonely path to  
development’,  ‘Girl Child in oblivion’ या इंग्जी पुस्र्कांचे 
संशोधन ि संपादन र्सेच अनेक िृत्पत्रांमध्ये ि वनयर्कावलकांमध्ये 
मवहला विषयक लेखांचे सर्र् लेखन करून समाज जार्ृर्ीचे काय्ग.
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पुरस्कार : ‘उरल्या कहाण्या’ या क्था संग्हास १९९० चा महाराष्टट्र सावहत्य 
पररषदेचा सिमोत्कृष्ट्ट क्थासंग्ह पुरस्कार प्राप्र्; १९९४ मध्ये सिमोत्कृष्ट्ट 
क्थेला वकलमोस्कर पाररर्ोवषक प्राप्र्;  शवशकला जाधि उत्कृष्ट्ट 
समाजसेविका पुरस्कार प्राप्र्;  १९९९ मुंबई महानर्रपावलकेर्र्फे उत्कृष्ट्ट 
समाजसेविका पुरस्कार प्राप्र्; राष्टट्रीय कुल संसदीय मंडळाच्या महाराष्टट्र 
शाखेर्र्फे वदनांक ५ जुलै, २००९ रोजी भारर्ाच्या राष्टट्रपर्ी महामवहम 
श्रीमर्ी प्रवर्भार्ाई पा्टील यांच्या हस्र्े विधानपररषदेर्ील ‘उत्कृष्ट्ट भाषण’  
पुरस्कार प्राप्र्; २०१५ आयकॉन र्ाऊन्डेंशन नावशक यांचा पुरस्कार; 
२०१६ दैवनक निश्तर्ी यांचा जीिन र्ौरि पुरस्कार; २०१६ दैवनक 
लोकमर् यांचा उत्कृष्ट्ट मवहला आमदार पुरस्कार; २०१७ साि्गजवनक 
िाचनालय नावशक यांचा काय्गषिम आमदार पुरस्कार प्राप्र्.

परदेश प्रिास : १९९० मध्ये स्िीडन ि २००० मध्ये ऑक्स्ट्रया ये्थील संशोधन संस््थांर् 
प्रबंधांचे िाचन; १९९६-२००१, २००७-२०१० ि २०१५-२०१८ 
न्युयॉक्फ ये्थील जार्वर्क मवहला आयोर्ाच्या चचा्गसत्रार् सर्र् सोळा 
िषवे सहभार्; १९९५ वबवजंर् ये्थील चौथ्या विश्ि मवहला संमेलनार् 
सहभार्;  बँकॉक ये्थील मवहला विकास पररषदेर् सहभार्; नेपाळ, 
बांग्लादेशचा अभ्यास दौरा; आवशयाई पॅवसवर्क एनजीओ र्ोरम वबजींर् 
२००४ बँकॉक ये्थील बैठकीर् सहभार्; सपर् या दवषिण आवशयाई 
व्यासपीठाच्या वनमंत्रक, राष्टट्रकूल संसदीय मंडळ महाराष्टट्र शाखेद्ारे 
ऑस्ट्रेवलया, न्युवझलंड, वसंर्ापुर, चीन, स्िीडन, रवशया, इंग्लंड, 
वर्नलँड, स्िीत्झरलँड, डेन्माक्फ इत्यादी देशांचा संसदीय अभ्यास दौरा.

छंद : लेखन, िाचन ि मवहला विषयक काय्ग.

पत्ा : (१) घर क्र. ११०५/१, वसल्व्हर रॉ्तस, हरेकृष्टण मंवदर मार््ग, मॉडेल  
  कॉलनी, वशिाजी नर्र, पुणे ४११ ०१६.

   दूरध्िनी : (०२०) २५६५२१७२, २४२२५७४८. 
   भ्रमिध्िनी : ९८२२०२२१५५, ९५९५४५५८८८, ९८२०३५१२७५.

   (२) उप सभापर्ी, महाराष्टट्र विधानपररषद, विधान भिन,  
    मुंबई-४०००३२.
   (३) क-३, शासकीय कु्टीर, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०००३२.



12 महाराष्टट्र विधानपररषद सदस्यांचा संवषिप्र् जीिन पररचय

   ई-मेल : asmita.jagruti@gmail.com.
                neeilamgorhe@gmail.com.
   िेबसाईट : www.neelamgorheshivsena.org

qqq
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भागि्त, श्ी. राजेन्दद्र गजानन

प्रधान सवचि

जन्दम : १० एवप्रल, १९६३. 

जन्दम व्ठकाि : सािंर्िाडी, वजल्हा वसंधुदूर््ग.

वशषिि : बी.कॉम., एलएल. एम. (मुंबई विद्ापीठ).

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी, इंग्जी, संस्कृर्, कोकणी ि र्ुजरा्थी.

िैिावहक मावह्ती : वििावहर्, पत्नी श्रीमर्ी र्ायत्री.

अपत््ये : एकूण १ (एक मुलर्ा)

इ्तर मावह्ती : सन १९८८-१९८९ मध्ये शैषिवणक र्ुणित्ेमुळे मुंबई विद्ापीठाच्या 
अवधसभेिर (वसने्ट) नामवनयु्तर्ी; सन १९८७-१९९६ या कालािधीर् 
मुंबई उच्च न्यायालयार् िवकली ि र्ीन महत्तिपूण्ग न्यायवनण्गयामध्ये 
महत्तिाची भूवमका; सन १९९६ मध्ये महाराष्टट्र लोकसेिा आयोर्ाद्ारे 
महाराष्टट्र शासनाच्या विधी ि न्याय विभार्ाच्या विवधविधान शाखेचे 
सहायक प्रारूपकार र््था अिर सवचि या पदािर सेिाप्रिेश; सन 
२००३-२००४ उप प्रारूपकार वन-उप सवचि पदािर आवण र्दनंर्र 
प्रारुपकार-वन-सहसवचि पदािर पदोन्नर्ी; सन २०१७ मध्ये सवचि 
(विवधविधान) पदािर वनयु्तर्ी र्सेच संसदीय कामकाज विभार्ाच्या 
सवचि पदाचा अवर्रर्तर् काय्गभार; वदनांक ५ नोव्हेंबर, २०१९ र्े  
२ सप््टेंबर, २०२० महाराष्टट्र विधानमंडळ सवचिालयाचे सवचि 
(काय्गभार); वदनांक ३ सप््टेंबर, २०२० पासून महाराष्टट्र विधानमंडळ 
सवचिालयाचे प्रधान सवचि.
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छंद : िाचन, लेखन, संर्ीर्, संसदीय प्र्था ि परंपरा आवण सांविधावनक विधी 
व्यासंर्.

पत्ा : ७०१, नीलांबरी, महषती किवे मार््ग, नररमन पॉईं्ट, अग्नीशमन 
केंद्रासमोर, मुंबई ४०० ०२१. 

   मोबाईल ९३२३९५३९२९. 

   ई-मेल : rajendra.bhagwat@nic.in

qqq
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महाराष्टट्र विधानपररषद  
सदस््याांचा सांवषिप््त जीिन पररच्य
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आसगािकर, श्ी. ज्यां्त वदनकर

जन्दम : १५ र्ेब्ुिारी, १९६७.

जन्दम व्ठकाि : कोल्हापूर, वजल्हा-कोल्हापूर.

वशषिि : बी. ए., डी. ए. ई.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

िैिावहक मावह्ती : वििावहर्, पत्नी-श्रीमर्ी अनु.

अपत््ये : एकूण १ (एक मुलर्ा).

व््यिसा्य : अद्ापन.

पषि  : भारर्ीय राष्टट्रीय काँग्ेस.

म्तदारसांघ : पुणे विभार् वशषिक.

इ्तर मावह्ती : सदस्य, माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक वशषिण मंडळ, कोल्हापूर; 
सदस्य, एम.सी.व्ही.सी. रूपांर्र सवमर्ी; वडसेंबर,२०२० मध्ये महाराष्टट्र 
विधानपररषदेिर वनिा्गवचर्.

परदेश प्रिास : श्रीलंका, हाँर्काँर्, मलेवशया, मकाऊ, बाली, वसंर्ापूर, र्ुके्ट 
(्थायलंड) इत्यादी देशांचा दौरा.

छंद : िाचन, लेखन ि खेळ.

पत्ा : आर.एस. नं २०९/ए/१, बी.विंर्. ्तलाईड होम्स, आयकर भिन जिळ, 
र्ाराबाई पाक्फ, कोल्हापूर ४१६ ००६.
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   भ्रमिध्िनी : ९९२३१५२५२५,७७९८१५२५२५, ९२८४२८३०२१,              
७२६२९५२५२५.

   ई-मेल : jda9799@gmail.com.

qqq
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आांबटकर, डॉ. रामदास भगिानजी

जन्दम : १ जुलै, १९६०

जन्दम व्ठकाि : िडनेर, र्ालुका-वहंर्णघा्ट, वजल्हा-िधा्ग.

वशषिि : बी.ए.एम.एस. (नार्पूर विद्ापीठ)

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

िैिावहक मावह्ती : वििावहर्, पत्नी डॉ. र्ीर्ा. 

अपत््ये : एकूण-२ (एक मुलर्ा ि एक मुलर्ी).

व््यिसा्य : शेर्ी.

पषि  : भारर्ीय जनर्ा पषि.

म्तदारसांघ : िधा्ग-चंद्रपूर-र्डवचरोली स््थावनक प्रावधकारी संस््था.

इ्तर मावह्ती : १९९५-२०१० वसने्ट सदस्य, स््थायी सवमर्ी अध्यषि, व्यिस््थापन 
पररषद सदस्य, राष्टट्रसंर् र्ुकडोजी महाराज विद्ापीठ, नार्पूर; संयोजक, 
विद्ापीठ उपकेंद्र, र्डवचरोली; १९९२-१९९५ संचालक, नार्पूर 
नार्ररक सहकारी बँक वल.; संचालक, अकोला अब्गन बँक; २००४-
२०१५ पक्श्चम विदभ्ग संघ्टन मंत्री, भारर्ीय जनर्ा पषि; २०१५-२०२० 
पासून सरवच्टणीस, महाराष्टट्र प्रदेश भारर्ीय जनर्ा पषि; जून २०१८ 
मध्ये महाराष्टट्र विधानपररषदेिर वनिड.
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छंद : िाचन ि र्ायन.

पत्ा : पत्ा : अपा्ट्टमें्ट नं. २०१, दुसरा मजला, प्लॉ्ट नं.९६, प्रणि-१, 
पांडे लेआऊ्ट, खामला, नार्पूर-४४० ०२५.

   दुरध्िनी : (वनिास) (०७१२)  २२९३४३३.

   भ्रमिध्िनी  : ९४२२११३००७, ९०९६०८९८३५.

   ई-मेल : dr.ramdasambatkar@gmail.com

qqq
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कदम, श्ी. मोहनराि श्ीप्ती

जन्दम : १५ जून, १९३६

जन्दम व्ठकाि : येडेमक्च्छंद्र, र्ा. िाळिा, वज.सांर्ली.

वशषिि : सार्िी.

ज्ा्त भाषा : मराठी.

िैिावहक मावह्ती : वििावहर्, पत्नी श्रीमर्ी यशोदा. 

अपत््ये : एकूण-३ (दोन मुलर्े, एक मुलर्ी).

व््यिसा्य : शेर्ी.

पषि  : भारर्ीय राष्टट्रीय काँग्ेस.

म्तदारसांघ : सांर्ली-सार्ारा स््थावनक प्रावधकारी संस््था.

इ्तर मावह्ती : सदस्य, भारर्ी विद्ापीठ वनयामक मंडळ; सदस्य, रयर् वशषिण संस््था, 
सार्ारा; अध्यषि, सोनवहरा सहकारी दुध उत्पादक संघ; अध्यषि, 
खानापूर-कडेर्ाि र्ालुका देखरेख संघ; १९९० पासून संचालक, 
सार्रेश्िर सहकारी सुर्वर्रणी वल.; १९९९ पासून चेअरमन, सोनवहरा 
सहकारी साखर कारखाना वल. िांर्ी; २००० पासून संचालक, महाराष्टट्र 
राज्य सहकारी संघ: १९६४-१९६७ सरवच्टणीस, खानापूर र्ालुका 
काँग्ेस कवम्टी; १९७८ र्े २००२ ि २०१४ पासून अध्यषि सांर्ली 
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वजल्हा काँग्ेस कवम्टी; १९६७ सरपंच, ग्ामपंचायर् सोनसळ; १९९०-
९५ सभापर्ी, खानापूर र्ालुका पंचायर् सवमर्ी; १९७२-२००२ सदस्य 
ि १९९५-१९९९ अध्यषि, वजल्हापररषद सांर्ली; उल्लेखनीय सामावजक 
काया्गबद्दल “राष्टट्र वनमा्गणरत्न पुरस्कार २००२”, ‘भारर्ीय उद्ोर्रत्न 
पुरस्कार’, ‘सहकार रत्न पुरस्कार’, ‘कृषीरत्न पुरस्कार’, ‘राज्यस्र्रीय 
श्री. पुरस्कार’ र्सेच महाराष्टट्र शासनाचा ‘छत्रपर्ी वशिाजी महाराज 
िनश्री पुरस्कार २०१०’ अशा विविध पुरस्कारांनी सन्मावनर्; वडसेंबर 
२०१६ मध्ये महाराष्टट्र विधानपररषदेिर वनिड.

परदेश प्रिास : ब्ाझील देशाचा अभ्यास दौरा.

छंद : समाजसेिा.

पत्ा : (१) म.ुपो.िाजरे्ािं र्ािठाण, वचचंणी (िारं्ी), र्ा.कडेर्ाि, वज. सांर्ली.  
(२) सोनवहरा सहकारी साखर कारखाना, िांर्ी, र्ा. कडेर्ाि,  
  वज. सांर्ली.

   दूरध्िनी : (वनिास) : ०२३४७-२३२५२५/२३२६२५.

           (का्या्यल्य) : ०२३४७-२३५८०२/२३५८०४.

           भ्रमिध्िनी : ९८२२०९७०५०.

   ई-मेल : sonhirasakhar@yahoo.co.in

qqq



 महाराष्टट्र विधानपररषद सदस्यांचा संवषिप्र् जीिन पररचय 23

कराड, श्ी. रमेश काशीराम

जन्दम : ३० मे, १९६७.

जन्दम व्ठकाि : रामेश्िर , र्ालुका-वजल्हा-लार्ूर.

वशषिि : बी.कॉम., बी.एड.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

िैिावहक मावह्ती : वििावहर्, पत्नी श्रीमर्ी संवजिनी. 

अपत््ये : एकूण-३ (दोन मुलर्े ि एक मुलर्ी).

व््यिसा्य : शेर्ी.

पषि  : भारर्ीय जनर्ा पषि.

म्तदारसांघ : महाराष्टट्र विधानसभा सदस्यांद्ारा वनिा्गवचर्.

इ्तर मावह्ती : १९८९ र्े २०१९, मु्ययाध्यापक, श्री. सरस्िर्ी माध्यवमक ि उच्च 
माध्यवमक विद्ालय, रामेश्िर; २०१५ पासून संचालक, लार्ूर वजल्हा 
मध्यिर्ती सहकारी बँक वलमी्टेड; २०१५ पासून र्ज् संचालक, 
उच्चर्म कृषी उत्पन्न बाजार सवमर्ी, लार्ूर; काय्गकारी संचालक, 
एम.आय.एम.एस.आर. िैद्वकय महाविद्ालय, एम.आय.एस.आर दंर् 
महाविद्ालय, एम.आय.पी. वर्जीओ्थेरपी कॉलेज, एम.आय.एन.एस. 
नवसांर् कॉलेज, लार्ूर ि यशिंर्राि चव्हाण ग्ामीण रूग्णालय, लार्ूर; 
संस््थापक-अध्यषि, विश्िकल्याण सामावजक पर्संस््था, लार्ूर; सदस्य, 

एचबी २४१०—४
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महाराष्टट्र प्रदेश काय्गकाररणी, भारर्ीय जनर्ा पषि; उपाध्यषि, भारर्ीय 
जनर्ा युिा मोचा्ग; वजल्हाध्यषि, लार्ूर वजल्हा भारर्ीय जनर्ा पषि; 
शेर्कऱ्यांच्या कज्ग मार्ी ि िीज बील मार्ीसाठी आंदोलन; शेर्करी 
ि शेर्मजूरांना आव्थ्गक सहाय्य; वदव्यांर् व्य्तर्ींना सायकल, कुबड्ा 
ि श्रिणयंत्रांचे िा्टप; १३५ सामूवहक वििाह सोहळ्यांचे आयोजन; 
पया्गिरणाचा समर्ोल राखण्यासाठी दीड लाख िृषिांचे िृषिरोपण; 
आरोग्य वशबीरासह र्तर्दान वशबीरांचे आयोजन; कोरोना काळार् 
अनेक कु्टुंबांना वशधा िा्टप; श्रीमर्ी प्रयार् अ्तका कराड आरोग्य 

योजनेर्ून ७५ हजार कु्टुंबांना दत्क घेर्ले; २००७ पासून राष्टट्रधम्ग 
पूजक दादाराि कराड राज्यस्र्रीय महाराष्टट्र महािीर कुस्र्ी स्पधवेचे 
आयोजन; सामावजक षिेत्रार् उल्लेखवनय काया्गसाठी वदला जाणारा 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर दवलर् वमत्र पुरस्काराने सन्मावनर्; मे 
२०२० मध्ये महाराष्टट्र विधानपररषदेिर वनिा्गवचर्.

छंद : शेर्ी, दुग्धव्यिसाय.

पत्ा : (१) ‘प्रयार् वनिास’, विश्िना्थपूरम, एम.आय.्टी. पररसर,   
  अंबाजोर्ाई रोड, लार्ूर.

   (२) मु. पो. रामेश्िर (रूई), र्ा. वज.लार्ूर.

   दूरध्िनी : (वनिास) (०२३८२) २२७३२८.

   भ्रमिध्िनी :९८२२४३२३३३, ९१५८७९००००.

   ई-मेल : rkkarad@gmail.com

qqq
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का्यांदे, डॉ. मनीषा श््यामसुांदर

जन्दम : १० र्ेब्ुिारी, १९६३ 

जन्दम व्ठकाि : मुंबई.

वशषिि : एम. एस्सी., पी.एचडी., डी.एम.एल.्टी., बी.एड.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

िैिावहक मावह्ती : अवििावहर्. 

व््यिसा्य : अध्यापन.

पषि  : वशिसेना.

म्तदारसांघ : महाराष्टट्र विधानसभा सदस्यांद्ारा वनिा्गवचर्.

इ्तर मावह्ती : १९८६-८७ सहायक प्राध्यावपका, एस.आय.ई.एस. कॉलेज, सायन; 
१९८७-१९८८ सहायक प्राध्यावपका, विल्सन कॉलेज, मुंबई; सहायक 
प्राध्यावपका, हजारीमल सोमानी कॉलेज, मुंबई; १९९०-१९९४ सहायक 
प्राध्यावपका, एम.व्ही. अँड एल.यु.जे. कॉलेज, मुंबई; १९९४-२००६ 
सहायक प्राध्यावपका, २००६-२०१८ असोवसए्ट प्रोर्ेसर (प्रावणशास्त्र), 
महषती दयानंद महाविद्ालय, परळ, मुंबई; आजीि सदस्या, बाँम्बे नॅचरल 
वहस्ट्री सोसाय्टी, कुलाबा, मुंबई; सदस्या, बोड्ट ऑर् र्व्हवनांर् कौक्न्सल 
महाराष्टट्र सोसाय्टी, नेचर पाक्फ, धारािी, मुंबई; आजीि सदस्या, र्ोरम 
र्ाॅर र्ेअरनेस इन एज्युकेशन, दादर, मुंबई; २००३-२००५ सदस्या, 
सबब्गन रेल युजस्ग कन्सल्टेव्टव्ह कवम्टी; आजीि सदस्या, नॅशनल 

एचबी २४१०—४अ
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सोसाय्टी र्ॉर वप्रिेंशन ऑर् ब्लाईंडनेस, दादर, मुंबई; १९९५-
१९९७ सदस्या, वजल्हा वनयोजन सवमर्ी, मुंबई शहर; १९९६-२००० 
सदस्या, मवहला दषिर्ा सवमर्ी (मुंबई पोवलस); १९९५-२००० विशेष 
काय्गकारी दंडावधकारी; प्रि्तत्या, वशिसेना पषि; वशिसेना मवहला संपक्फ 
प्रमुख, औरंर्ाबाद ि जालना वजल्हा; १९९७-२००८ स्िीकृर् सदस्या, 
वशषिण सवमर्ी, महानर्रपावलका, मुंबई; विश्िस्र्, साई संस््थान, वशडती; 
संस््थावपका-अध्यषिा, अिनी र्ाऊंडेशन, मुंबई; जुलै २०१८ मध्ये 
महाराष्टट्र विधानपररषदेिर वनिा्गवचर्.

परदेश प्रिास : न्युझीलंड, स्िीडन, ्थायलँड, बँकाँक, वसंर्ापूर, मलेवशया ि मॉररशस 
इत्यादी देशांचा अभ्यास दौरा.

छंद : िाचन, पया्गिरण ि िन्यजीिन अभ्यास.

पत्ा : ५-२२/१, रूपल अपा्ट्टमें्ट, ९८, दादासाहेब र्ाळके रोड,  
दादर (पूि्ग), मुंबई-४०० ०१४.  

   दूरध्िनी : काया्गलय : ७९७७४६६०८५.

                भ्रमिध्िनी : ९८२०२३६३०४.

   ई-मेल : manishakayande@rediffmail.com.

qqq
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काळे, श्ी. विक्रम िसां्तराि

जन्दम : १ जुलै, १९६८.

जन्दम व्ठकाि : पळसप, वजल्हा-उस्मानाबाद.

वशषिि : बी.ए., बी.एड.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

िैिावहक मावह्ती : वििावहर्, पत्नी श्रीमर्ी शुभांर्ी. 

अपत््ये : एकूण-३ (एक मुलर्ा  ि दोन मुली).

व््यिसा्य : सामावजक काय्ग.

पषि  : राष्टट्रिादी काँग्ेस पषि.

म्तदारसांघ : औरंर्ाबाद विभार् वशषिक.

इ्तर मावह्ती : १५ िषवे प्राचाय्ग, कवनष्टठ महाविद्ालय, ८ िषवे चेअरमन, वशषिक 
पर्संस््था, ५ िषवे विद्ापीठ वसने्ट सदस्य, ३ िषवे सदस्य, एस.एस.सी. 
ि एच.एस.सी. बोड्ट; वजजामार्ा माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक विद्ालय, 
एम.आय.डी.सी., लार्ूर ये्थे नोकरी; २००२ चेअरमन, लार्ूर र्ालुका 
खाजर्ी वशषिक सह. पर्संस््था, लार्ूर; चेअरमन, िसंर्राि काळे 
वशषिक कम्गचारी सहकारी पर्संस््था; विश्िस्र्, वकसान वशषिण प्रसारक 
मंडळ, बोरर्ाि (काळे), र्ा.वज. लार्ूर; २००२ सदस्य, महाराष्टट्र राज्य 
माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक वशषिण मंडळाचे विभार्ीय मंडळ, लार्ूर 
ि पुणे विभार्ीय मंडळ; १९९२ विद्ापीठ प्रवर्वनधी;  कलकत्ा ये्थील 
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राष्टट्रीय सेिा योजनेच्या राष्टट्रीय एकात्मर्ा वशबीरार् महाराष्टट्र राज्याचे 
नेर्ृत्ि; १९९४ विद्ा्थती संसद पॅनेलचे नेर्ृत्ि; १९९४ संस््थापक, वकसान 
िाचनालय पळसप; िाचनालयामार््फर् व्या्ययानमालेचे आयोजन; 
१९९४ लोकनायक विद्ालय, नायर्ाि, ये्थे वशषिक म्हणून नोकरी 
ि र्े्थे उत्कृष्ट्ट अध्यापनासाठी विषय सवमत्या सषिम बनविण्यासाठी 
प्रयत्न; ५ िषवे वसने्ट सदस्य, स्िामी रामानंद र्ी्थ्ग मराठिाडा विद्ापीठ, 
या काळार् विद्ापीठाचे लार्ूर ये्थे उपकेंद्र सुरू करण्यासाठी विशेष 
प्रयत्न, विद्ापीठ पररसरार् वशषिण शास्त्र पदव्युत्र वशषिणाची सोय र्सेच 
विद्ाथ्याांचे शैषिवणक शुल्क िाढिू नये यासाठी आग्ही भूवमका; वशषिण 
महषती िसंर्राि काळे यांच्या पुण्यवर््थीवनवमत् दरिषती वद. २ र्ेब्ुिारी 
या वदिशी मराठिाडास्र्रीय एक वदिसाचे ‘ग्ामीण सावहत्य संमेलनाचे 
आयोजन’; मराठिाडा विभार्ार्ील उत्कृष्ट्ट काम करणाऱ्या वशषिकांना 
दरिषती ‘िसंर्राि काळे सेिा र्ौरि’, “आदश्ग वशषिक पुरस्कार” देऊन 
त्यांच्या काया्गचा र्ौरि करण्याचा उपक्रम सुरू केला. प्रदेश काय्गकारणी 
सदस्य, राष्टट्रिादी काँग्ेस पषि; नॅशनल इंव्टग्ेशन ऑर् ईकॉनॉवम्तस 
कौक्न्सल, वदल्ली या संस््थेचा शैषिवणक षिेत्रार्ील उत्कृष्ट्ट काया्गबद्दलचा 
“इंवदरा र्ांधी सद् भािना” पुरस्कार प्राप्र्; इं्टरनॅशनल र्ोल्ड स््टार 
वमलेवनयम ॲिॉड्ट ने सन्मावनर्;  वशषिक आमदार आपल्या दारी हा 
उपक्रम राबिून प्रत्येक वजल्ह्ार् “वशषिक दरबार” काय्गक्रमांचे आयोजन; 
२००६-२०१०, २०१०-२०१६, सदस्य, महाराष्टट्र विधानपररषद, 
र्ेब्ुिारी, २०१७ मध्ये महाराष्टट्र विधानपररषदेिर र्ेरवनिड.

परदेश प्रिास : युरोप, ्थायलंड ि दुबई इत्यादी देशांचा अभ्यास दौरा.

छंद : लोकांना भे्टणे, प्रिास करणे, मराठी-वहंदी र्ाणी ऐकणे ि जनसेिा 
करणे.

पत्ा : (१) मु.पो.पळसप, र्ालुका ि वजल्हा उस्मानाबाद-४१३५०९.
           (२) ‘िसंर् विहार’, महाराष्टट्र हौवसंर् सोसाय्टी, बाशती रोड,  

  लार्ूर ४१३ ५१२.  

   दूरध्िनी : (वनिास) ०२३८२-२२२२११.

                      (काया्गलय) ०२३८२-२२०३९३.

                भ्रमिध्िनी : ९४२२०७२९९०, ९४२२०७२९९१, ९९६००६२४४५.

   ई-मेल : vvkmlc@rediffmail.com

qqq
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जन्दम : १ जून, १९६५.

जन्दम व्ठकाि : मरळना्थपूर, र्ा. िाळिा, वज. सांर्ली.

वशषिि : सार्िी.

ज्ा्त भाषा : मराठी ि वहंदी.

िैिावहक मावह्ती : वििावहर्, पत्नी श्रीमर्ी सुमन. 

अपत््ये : एकूण-२ (दोन मुलर्े).

व््यिसा्य : शेर्ी.

पषि  : भारर्ीय जनर्ा पषि.

म्तदारसांघ : महाराष्टट्र विधानसभा सदस्यांद्ारा वनिा्गवचर्.

इ्तर मावह्ती : संस््थापक, कै. रामचंद्र नाना खोर् विविध काय्गकारी सेिा सोसाय्टी 
वल. मरळना्थपूर; संस््थापक, मरळना्थ दुध उत्पादक सहकारी संस््था 
वल.; संस््थापक, मरळना्थ साि्गजवनक िाचनालय; १९९०-९२ अध्यषि, 
िाळिा र्ालुका, १९९२ सांर्ली वजल्हा अध्यषि, २००२ पक्श्चम 
महाराष्टट्र अध्यषि, २००२ युिा आघाडी अध्यषि,  शेर्करी संघ्टना; 
२००७ र्े २०१७ स्िावभमानी शेर्करी संघ्टना; सन १९८६ र्े २०१७  
शरद जोशी यांच्या नेर्ृत्िाखाली शेर्करी संघ्टनेच्या काया्गर् सवक्रय; 
२०१७ पासून संस््थापक-अध्यषि, रयर् क्रांर्ी संघ्टना; सन १९९६ 

खोो्त, श्ी. सदावशि रामचांद्र
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मध्ये ऊस झोन बंदी विरोधार् झालेल्या आंदोलनार् सवक्रय सहभार् ि 
कारािास: सन २००० मध्ये कापसाला दर वमळािा यासाठी सेिाग्ाम 
र्े नार्पूर पदयात्रा काढली; सन २००२ मध्ये पुणे वजल्ह्ार्ील दौंड 
ये्थे युिा अवधिेशनाचे आयोजन;  दुध, ऊस, सोयाबीन, कापूस, पाणी 
इत्यादी प्रश्नांसाठी शेर्करी संघ्टनेच्या माध्यमार्ून राज्यभर आंदोलनांचे 
नेर्ृत्ि ि दोन िेळा कारािास; सन २००८ मध्ये शेर्करी कज्गमु्तर्ीसाठी 
नावशक र्े कोल्हापूर मो्टारसायकल रॅलीचे आयोजन; सन २०११ मध्ये 
पाण्याचा अग्क्रम शेर्ीला देण्यासाठी राधानर्री र्े कोल्हापूर कािड 
मोचा्ग काढला; शेर्कऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी पंढरपूर र्े बारामर्ी पदयात्रा 
काढली; सन २०१४ मध्ये दोन हजार वकलोमी्टर वदलासा यात्रा 
काढली; सन २०१५ मध्ये सेझ प्रश्नासाठी खेड र्े पुणे पदयात्रा काढली; 
स्िावभमानी विद्ा्थती  पररषद स््थापन करून लोकसेिा आयोर्ाच्या 
पररषिांसाठीच्या ियाची अ्ट िाढिून घेण्यार् यशस्िी; ऊसाची झोनबंदी 
उठिून शेर्कऱ्यांना कोणत्याही साखर कारखान्यास ऊस देण्याचा ह्तक 
वमळिून वदला. आत्महत्याग्स्र् शेर्कऱ्यांच्या कु्टुंबीयांना सिमोर्ोपरी 
मदर्; लोकसहभार्ार्ून पंचिीस हजार िृषि लार्िड केली; र्रीब ि 
र्रजू रूग्णांना मदर्; शेर्कऱ्यांचा शेर्माल ्थे्ट ग्ाहकापयांर् विकर्ा यािा 
यासाठी शेर्ीमाल वनयमन कायदा करून त्याची अंमलबजािणी करण्यार् 
पुढाकार; मुलांना दजवेदार वशषिण वमळािे यासाठी ‘इं्टरनॅशनल स्कूलची 
स््थापना, खेळांसाठी ‘स्पो्ट्टस् अकादमी’ ची स््थापना केली; आश्रमशाळा 
सुरू केली; ग्ं्थालय चळिळीर् सहभार्; छत्रपर्ी वशिाजी महाराज यांचे 
र्ड-वकल्ले संिध्गन व्हािे, सुविधा उपलब्ध व्हाव्यार् यासाठी प्रयत्न; 
शेर्करी चळिळीर्ील उल्लेखनीय कायाांबद्दल २२ व्या अवखल भारर्ीय 
निोवदर् मराठी सावहत्य संमेलनार् मानपत्र देिून काया्गचा र्ौरि; ९५ व्या 
अवखल भारर्ीय जैन समाजाकडून क्रांर्ीिीर नार्ना्थ आण्णा नायकिडी 
“समाजसेिा” पुरस्काराने सन्मावनर्; जुलै २०१६ मध्ये विधानपररषदेिर 
वनिड; जुलै २०१६ र्े ९ नोव्हेंबर, २०१९ कृषी ि र्लोत्पादन, पणन 
खात्याचे राज्यमंत्री. विधानमंडळाच्या विधानपररषद आश्िासन सवमर्ी, 
पंचायर् राज सवमर्ी र्सेच सदस्यांचे िेर्न ि भत्े सवमर्ीिर सदस्य 
म्हणून काय्ग. 
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परदेश प्रिास : मालदीि, इस्त्राईल, नेपाळ

छंद : िाचन करणे, भजन-वकर््गन, कुस्र्ी खेळणे, शेर्करी, शेर्मजूर यांचे 
प्रश्न जाणून घेणे.

पत्ा : (१) मु. मरळना्थपूर, पो. रेठरे धरण, र्ा. िाळिा, वज. सांर्ली.

          (२) ‘रामरत्न वनिास’, प्रशासकीय इमारर्ीच्या बाजूला, वखश्चन  
  बंर्ल्या शेजारी, इस्लामपूर, वज. सांर्ली-४१५४०९.

          (३) ६०४/२ अ विंर्, िृंदािन कॉम्प्ले्तस, राजू नर्र, डोंवबिली  
  (पक्श्चम), वजल्हा-ठाणे.

   दूरध्िनी : (वनिास) ०२३४२-२२४९००.

                भ्रमिध्िनी : ९८५०८८८३०७, ८१०८८४४१६१, ९४२२४०६०३५

   ई-मेल : sadabhau123@gmail.com.

qqq
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खोांडेलिाल, श्ी. िसां्त मदनलाल

जन्दम : ११ माच्ग, १९६४.

जन्दम व्ठकाि : अकोला, र्ा. वजल्हा-अकोला.

वशषिि : वडप्लोमा इन मॅकेवनकल इंवजवनअररंर् ॲन्ड प्रोड्तशन ्टे्तनोलॉजी. 
(वद्र्ीय िष्ग)

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी, इंग्जी ि राजस््थानी.

िैिावहक मावह्ती : वििावहर्, पत्नी श्रीमर्ी पुष्टपा. 

अपत््ये : एकूण-२ (दोन मुलर्े).

व््यिसा्य : उद्ोर् ि व्यापार.

पषि  : भारर्ीय जनर्ा पषि.

म्तदारसांघ : अकोला-िावशम-बुलढाणा स््थावनक प्रावधकारी संस््था.

इ्तर मावह्ती : सदस्य, वशषिण प्रसारक मंडळ, अकोला; सन २०१५ पासून व्यिस््थापन 
सवमर्ी सदस्य, शंकरलाल खंडेलिाल महाविद्ालय ि वभकमचंद 
खंडेलिाल विद्ालय; जानेिारी २०२२ मध्ये महाराष्टट्र विधानपररषदेिर 
वनिा्गवचर्.

परदेश प्रिास : युरोप, रवशया, ऑस्ट्रेवलया, अमेररका ि आवशयाई देश.

छंद : संर्ीर्.
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पत्ा : (१) ‘’पुष्टपलर्ा”, खंडेलिाल भिनच्या मार्े, आळशी प्लॉ्ट,   
  अकोला. वपन- ४४४ ००५.

   (२) खंडेलिाल अलंकार केंद्राच्या मार्े, र्ांधी रोड, अकोला.  
  वपन-  ४४४ ००१.

   दूरध्िनी : (वनिास) (०७२४) २४०२४४४.

                  (काया्गलय) ९४२९००४४४४.

   भ्रमिध्िनी : ९८२२२०४४४४.

   ई-मेल : vasantkhandelwal@yahoo.com.

qqq
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गािार, श्ी. नागो पुांडवलक

जन्दम : ३ ऑर्स््ट, १९५५.

जन्दम व्ठकाि : नार्पूर.

वशषिि : बी.एस् सी. (र्वणर्), एम.ए. (अ्थ्गशास्त्र), बी.एड.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

िैिावहक मावह्ती : वििावहर्, पत्नी श्रीमर्ी वमनल. 

अपत््ये : एकूण-१ (एक मुलर्ी).

व््यिसा्य : अध्यापन.

पषि  : अपषि.

म्तदारसांघ : नार्पूर विभार् वशषिक.

इ्तर मावह्ती : संघ्टन मंत्री ि काया्गलय मंत्री, अवखल भारर्ीय विद्ा्थती पररषद; 
अध्यषि, श्री. म्थुरादास मोहर्ा विज्ान महाविद्ालय, विद्ा्थती संघ 
नार्पूर; काया्गध्यषि, महाराष्टट्र राज्य वशषिक पररषद; महाराष्टट्र राज्य 
वशषिक पररषदेचा पदावधकारी ि काय्गकर्ा्ग या नात्याने वशषिक ि विद्ा्थती 
यांना न्याय ि ह्तक वमळिून देण्यासाठी विशेष प्रयत्न; भार्धारक, 
वशषिक सहकारी बँक वल. नार्पूर; िंदनीय संर्किी कमलासूर् यांच्या 
स्मृर्ीवप्रत्य्थ्ग संर्किी कमलासूर् सत्संर् पुरस्कार प्राप्र्; २०१०-२०१६ 
सदस्य, महाराष्टट्र विधानपररषद; सदस्य, विधानमंडळ अनुसूवचर् जार्ी 
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कल्याण सवमर्ी, अल्पसं्ययांक विकास सवमर्ी, विधानमंडळ सदस्यांचे 
िेर्न ि भत्े सवमर्ी, उपविधान सवमर्ी, विधान पररषद आश्िासन 
सवमर्ी, सदस्य अनुपक्स््थर्ी सवमर्ी; र्ेब्ुिारी २०१७ मध्ये महाराष्टट्र 
विधानपररषदेिर र्ेरवनिड.

छंद : िाचन, शैषिवणक बाबी ि न्यायालयीन बाबींिर चचा्ग.

पत्ा : वसरस पेठ, प्रा्थवमक शाळेच्या मार्े, मट्टीपुरा, नार्पूर ४४०००९.  

   दूरध्िनी : (वनिास) ०७१२-२०४४२६०.

   भ्रमिध्िनी : ९७६४११७०१४, ९२७१५६५२३८.

   ई-मेल : nagoganar@gmail.com

qqq
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वगरकर, श्ी. विज्य (भाई) विठ्ठल

जन्दम : १५ जुलै, १९५२.

जन्दम व्ठकाि : मुंबई.

वशषिि : बी.ए.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

िैिावहक मावह्ती : वििावहर्, पत्नी श्रीमर्ी शैलजा. 

अपत््ये : एकूण-२ (एक मुलर्ा ि एक मुलर्ी).

पषि  : भारर्ीय जनर्ा पषि.

म्तदारसांघ : महाराष्टट्र विधानसभा सदस्यांद्ारा वनिा्गवचर्.

इ्तर मावह्ती : संस््थापक, भारर्रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हायस्कूल, आंबिडे, 
र्ालुका मंडणर्ड, वजल्हा रत्नावर्री; उपाध्यषि, सावित्रीबाई र्ुले 
वशषिण संस््था, दापोली, वजल्हा रत्नावर्री; सल्लार्ार, जार्ृर्ी विद्ा 
मंवदर, र्ोिंडी, मुंबई; संचालक, जनकल्याण सहकारी बँक वल. मुंबई; 
सल्लार्ार, पंचशील सहकारी पर्संस््था, नार्पाडा ि कुला्ग, मुंबई; 
अध्यषि, समर्ा पररषद मुंबई; संचालक, रामभाऊ म्हाळर्ी प्रबोवधनी; 
अध्यषि, मुंबई उपनर्र वजल्हा मल्लखांब संघ्टना; अध्यषि, समर्ा 
वक्रडा भिन, कांवदिली; अध्यषि, सर्ाई कम्गचारी विकास महासंघ; 
अध्यषि, एस.आर.ए. बचाि संघष्ग सवमर्ी; अध्यषि, जनर्ा सेिासंघ, 
नार्पाडा, मुंबई; अध्यषि, स्िास््थ सेिा संघ, कांवदिली; सल्लार्ार, निा 
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नार्पाडा साि्गजवनक र्णेशोत्सि मंडळ; सल्लार्ार, िररष्टठ नार्ररक 
पंचशील वमत्रमंडळ, कांवदिली; १९७७ आणीबाणी लढ्ार् सहभार्; 
१९८३ बेळर्ाि कारिार सीमा लढ्ार् सहभार्; जम्मू काश्मीर ये्थे 
दोडा बचाि आंदोलनार् सहभार्;  भारर्ीय जनर्ा पषिाच्या महार्ाई 
विरोधी मोचा्गचे नेर्ृत्ि; पषिाच्या अनेक आंदोलनार् सक्रीय सहभार्; 
जयप्रकाश नारायण यांच्या १९७४ च्या रम्यक क्रांर्ी लढ्ार् सवक्रय 
सहभार्; २००८ झोपडपट्टीिासीयांच्या मंत्रालयािरील विशाल मोचा्गचे 
नेर्ृत्ि; २०१३ सर्ाई कम्गचाऱ्यांच्या विविध मार्ण्यांसाठी मार्ा रमाबाई 
नर्र र्े आझाद मैदान लॉर्माच्ग चे आयोजन; अध्यषि, मुंबई प्रदेश; 
सरवच्टणीस, महाराष्टट्र प्रदेश, उपाध्यषि, महाराष्टट्र प्रदेश, राष्टट्रीय सवचि, 
भारर्ीय जनर्ा पषि; १९९८-२००४, २०१२-२०१८ सदस्य, महाराष्टट्र 
विधानपररषद; १९९८-१९९९ समाजकल्याण ि आवदिासी विकास 
खात्याचे मंत्री; जुलै, २०१८ मध्ये महाराष्टट्र विधानपररषदेिर र्ेरवनिड.

परदेश प्रिास : ्थायलंड, वसंर्ापूर, मलेवशया, हाँर्काँर् इत्यादी देशांचा दौरा.

छंद : सामावजक काय्ग.

पत्ा : (१) मु.पो. वर्यवे, र्ालुका-देिर्ड, वजल्हा-वसंधुदूर््ग.

           (२) ए-१५०२, मधुपूरी अपा्ट्टमें्ट, डहाणुकर िाडी, दामू अण्णा   
  दार्े रोड, कांवदिली (पक्श्चम) मुंबई-४०००६७.

   दूरध्िनी : (वनिास) ०२२-२८६१०८४४.

   भ्रमिध्िनी : ९८२०१८०५९५.

   फॅक्स : ०२२-२८०६६२६४.

   ई-मेल : bhaigirkar16@gmail.com.

qqq
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च्तुिवेदी, श्ी. दुष्ट्यां्त स्तीश

जन्दम : २१ मे, १९७९

जन्दम व्ठकाि : नार्पूर.

वशषिि : बी. कॉम.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

िैिावहक मावह्ती : वििावहर्, पत्नी श्रीमर्ी वशर्ल. 

अपत््ये : एकूण-२ (दोन मुलर्े).

व््यिसा्य : सामावजक काय्ग.

पषि  : वशिसेना.

म्तदारसांघ : यिर्माळ स््थावनक प्रावधकारी संस््था.

इ्तर मावह्ती : काय्गकारी संचालक, लोकमान्य व्टळक जनकल्याण वशषिण संस््था; 
काय्गकारी अध्यषि, विदभ्ग मा्थाडी कामर्ार सेना; संपक्फ प्रमुख, 
वशिसेना, नार्पूर; वसने्ट सदस्य, राष्टट्रसंर् र्ुकडोजी महाराज नार्पूर 
विद्ापीठ; काय्गकारी सदस्य, महाराष्टट्र रायर्ल असोवसएशन; नॅशनल 
रायर्ल असोवसएशन आयोवजर् विविध राज्य ि राष्टट्रीय स्र्रांिरील 
नेमबाजी स्पधा्गमध्ये सहभार् ि विशेष प्राविण्य; र्ेब्ुिारी २०२० मध्ये 
महाराष्टट्र विधानपररषदेिर वनिा्गवचर्. विधानमंडळाच्या अंदाज सवमर्ी, 
आहार सवमर्ी, सदस्यांचे िेर्न सवमर्ी, आमदार वनिास सवमर्ीिर 
सदस्य म्हणून काय्गरर्, 
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पत्ा : (१) “महाविद्ा” ३१०/अ, िेस््ट हायको्ट्ट मार््ग, चॅरी्टी कवमशनर,  
  नार्भिन, वकनखेडे ले-आऊ्ट, ्टेंपल रोड र्ा.वज.  
  नार्पूर-४४०००१.  

          (२) १४०१, िैर्रणा िरळी सार्र को. ऑप. हाऊवसंर् सोसाय्टी,  
  सर पोचखानिाला रोड, िरळी, मुंबई-४०००३०.

   वनिास : ०७१२-२५३९९४९.

   का्या्यल्य : ०७१२-२५४३१४१.

   भ्रमिध्िनी  : ९८२२२२८२५८.

   ई-मेल : chaturvedi_dushyant@yahoo.com.

qqq
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चव्हाि, श्ी. स्तीश भानुदासराि

जन्दम : २६ जानेिारी, १९६२.

जन्दम व्ठकाि : र्ुरोरी, र्ालुका-उमरर्ा, वजल्हा-उस्मानाबाद.

वशषिि : बी.ई. (मॅकॅवनकल).

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

िैिावहक मावह्ती : वििावहर्, पत्नी श्रीमर्ी आशा. 

अपत््ये : एकूण-२  (एक मुलर्ा ि एक मुलर्ी).

व््यिसा्य : शेर्ी.

पषि  : राष्टट्रिादी काँग्ेस पषि.

म्तदारसांघ : औरंर्ाबाद विभार् पदिीधर.

इ्तर मावह्ती : १९८५ र्े २०१३ काय्गकारणी सदस्य ि २०१३ पासून सरवच्टणीस, 
मराठिाडा वशषिण प्रसारक मंडळ; २०००-२००५  व्यिस््थापन पररषदेचे 
सदस्य, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठिाडा विद्ापीठ, औरंर्ाबाद; 
२०११-२०१४, २०१४-२०२०, काय्गकारणी सदस्य, िसंर्राि नाईक 
मराठिाडा कृषी विद्ापीठ, परभणी; सन २०१८ पासून सदस्य, महाराष्टट्र 
राज्य उच्च वशषिण ि विकास आयोर्; सरवच्टणीस, पषि प्रि्तर्,े मराठिाडा 
प्रभारी, राष्टट्रिादी काँग्ेस पषि, २६ र्ेब्ुिारी, २०१४ रोजी अनेक िषवे 
पाठपुरािा करून राज्यार्ील कवनष्टठ महाविद्ालयांचा ‘कायम’ शब्द 
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िर्ळण्यार् यशस्िी; कवनष्टठ महाविद्ालयीन वशषिकांना पाचिा िेर्न 
आयोर् २६ र्ेब्ुिारी, २०१४ पासून लार्ू करण्यार् यशस्िी; औरंर्ाबाद 
ये्थे विधी विद्ापीठ सुरू केले; महाराष्टट्र लोकसेिा आयोर्ाच्या मु्यय 
पररषिेसाठी कृषीशास्त्र विषयाचा समािेश करून घेण्यासाठी पाठपुरािा 
केला; मराठिाड्ार्ील सुवशवषिर् बेरोजर्ार युिकांसाठी नोकरी 
महोत्सिाचे आयोजन करून अनेक र्रूणांना नामांवकर् कंपनीमध्ये 
नोकरी वमळिून वदली; मराठिाड्ार्ील दुष्टकाळी पररक्स््थर्ीर् विद्ाथ्या्गना 
आव्थ्गक मदर् वमळिून वदली; अनेक र्रीब ि वनराधार मुलींचे पालकत्ि 
स्िीकारून त्यांचा शैषिवणक खच्ग भार्विला; मराठिाडा विद्ापीठार्ून 
पदिी घेर्लेल्या विद्ाथ्या्गना वडग्ी प्रमाणपत्रासाठी आकारला जाणारा 
दंड मार् केला; दहािी, बारािीच्या विद्ाथ्याांसाठी ‘’िेध भविष्टयाचा’’ 
या कररअर मार््गदश्गन मेळाव्यांचे आयोजन; मराठिाडा विभार्ार् आंर्र 
महाविद्ालयीन ि्तर्ृत्ि स्पधवेचे प्रवर्िषती आयोजन; राज्यार् िैद्कीय 
महाविद्ालयार्ील प्रिेशासाठी र्ुणित्ा असूनही मराठिाड्ार्ील 
विद्ाथ्या्गना ७०:३० या र्ॉम्युलानुसार प्रादेवशक आरषिणाला र्ोंड 
द्ािे लार्र् असे. सदर िैद्कीय प्रिेशासाठीचा ७०:३० र्ॉम्युला 
रद्द करण्याचा एवर्हावसक वनण्गय शासनाने घ्यािा यासाठी यशस्िी 
प्रयत्न; महाराष्टट्र लोकसेिा आयोर्ाअंर्र्ांर् घेण्यार् येणाऱ्या परीषिांसाठी 
उमेदिारांची ियोमया्गदा िाढािी यासाठी सर्र् पाठ पुरािा. शासनाने 
२०१६ पासून खुल्या प्रिर्ा्गर्ील उमेदिारांसाठी ३८ िषवे ि मार्ासिर्तीय 
उमेदिारांसाठी ४३ िषवे कमाल ियोमया्गदा करून घेण्यार् यशस्िी. राज्य 
सरकारच्या विविध पद भरर्ीच्या परीषिा ‘महापरीषिा पो्ट्टलद्ारे’ घेण्यार् 
येर् होत्या मात्र महापरीषिा पो्ट्टलमध्ये होर् असणारे अनेक र्ैरप्रकार 
समोर आल्याने सदर परीषिा महापरीषिा पो्ट्टलद्ारे घेण्यार् येऊ नये. 
अशी मार्णी करून महापरीषिा पो्ट्टल बंद करण्यास आलेले यश. 
NEET परीषिेसाठी नांदेड, लार्ूर ि बीड वजल्ह्ांना NEET परीषिेचे 
केंद्र मंजूर करण्यास यशस्िी. औरंर्ाबादमध्ये विधी विद्ापीठाची 
स््थापना करण्यासाठी पुढाकार. ग्ामीण भार्ार्ील विद्ाथ्याांसाठी ‘करीअर 
मार््गदश्गन’ मेळाव्यांचे आयोजन; मराठिाड्ार् विविध वठकाणी नोकरी 
महोत्सिाचे आयोजन; असं्यय बेरोजर्ार र्रूणांना रोजर्ार वमळिून 
देण्यासाठी प्रयत्न; कै. भानूदासराि चव्हाण प्रवर्ष्टठानची स््थापना करून 

एचबी २४१०—५अ
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प्रवर्ष्टठानच्या माध्यमार्ून मराठिाड्ार्ील र्ोर र्ररब र्रजू रुग्णांना 
िैद्वकय मदर्; कोरोना काळार् विद्ा्थती, र्रजू नार्रीक यांची उपासमार 
होऊ नये. म्हणून मोर्र् भोजनाची व्यिस््था केली; कोरोना काळार् 
मराठिाडा वशषिक प्रसारक मंडळाच्या माध्यमार्ून मु्ययमंत्री सहायर्ा 
वनधी ि पी.एम केअर र्ंडसाठी एक को्टीचा वनधी वदला. २००८-
२०१४, २०१४-२०२० सदस्य, महाराष्टट्र विधानपररषद, महाराष्टट्र 
विधानमंडळाच्या विविध सवमत्यांिर काय्ग; वडसेंबर, २०२० मध्ये 
महाराष्टट्र विधानपररषदेिर र्ेरवनिड.

परदेश प्रिास : कृषी षिेत्राचे व्यिस््थापन पाहण्यासाठी मा. श्री. शरदचंद्रजी पिार 
साहेबांसोबर् नेदरलँडचा अभ्यास दौरा.

छंद : िाचन करणे.

पत्ा : १०, “सुवप्रया”, ज्योर्ीनर्र, औरंर्ाबाद-४३१००५.

   दुरध्िनी : (काया्गलय) ०२४०-२३६२२७७, २३६२२८८.

                      (वनिास)  ०२४०-२३५३४३६

   भ्रमिध्िनी  : ९८२२०३९८९८, ९९३०४२४३०७.

   ई-मेल : satishchavan55@gmail.com. 

qqq
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जानकर, श्ी. महादेि जगन्दना्थ

जन्दम : २ जून, १९६८.

जन्दम व्ठकाि : मु.पो.िाढे, र्ालुका-सार्ारा, वजल्हा-सार्ारा.

वशषिि : एच.एस.सी., वडप्लोमा इन इलेक््तट्रकल इंवजवनअररंर्.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

िैिावहक मावह्ती : अवििावहर्. 

व््यिसा्य : सामावजक काय्ग.

पषि  : राष्टट्रीय समाज पषि.

म्तदारसांघ : महाराष्टट्र विधानसभा सदस्यांद्ारा वनिा्गवचर्.

इ्तर मावह्ती : १९९०-९१ विद्ा्थती प्रवर्वनधी, िालचंद इंवजवनअररंर् कॉलेज, सांर्ली; 
३१ मे, २००३ पासून संस््थापक-अध्यषि, राष्टट्रीय समाज पषि; 
संघ्टनात्मक कामासाठी राज्यभर दौरे; देशार्ील अनेक राज्यांमध्ये 
पषिाचे संघ्टन; सि्गसामान्य माणसांच्या सिाांर्ीण विकासासाठी सर्र् 
प्रयत्नरर्; संपादक, ‘विश्िाचा यशिंर् नायक’; संस््थापक-अध्यषि, रा-
सेर्; २०१५-२०१८ सदस्य, महाराष्टट्र विधानपररषद;  जुलै २०१६ र्े 
ऑ्त्टोबर, २०१९ पशुसंिध्गन, दुग्धव्यिसाय विकास ि मत्स्यविकास 
खात्याचे मंत्री; जुलै २०१८ मध्ये महाराष्टट्र विधानपररषदेिर र्ेरवनिड.

पत्ा : (१) मु.पो.पळसािडे, र्ा.माण, वज.सार्ारा, वपन कोड-४१५५०९.
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           (२)  राष्टट्रीय समाज पषि काया्गलय, १/ब/३५, हमाम स्ट्री्ट,   
  अंबालाल दोषी मार््ग, र्ो्ट्ट, मुंबई-४००००१.

   दूरध्िनी : (काया्गलय) ०२२-२२६१८५१०.

                भ्रमिध्िनी : ९०२२३३३३९९/९८३३२०९९९९/८७५०२९९९९९.

   ई-मेल : rashtriyasamaj@gmail.com.

qqq
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्ठाकरे, श्ी. उद्धि बाळासाहेब

जन्दम : २७ जुलै, १९६०.

जन्दम व्ठकाि : मुंबई.

वशषिि : सर जे.जे.स्कूल ऑर् आ्ट्टस मधून पदिी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

िैिावहक मावह्ती : वििावहर्, पत्नी श्रीमर्ी रश्मी ठाकरे.

अपत््ये : एकूण २ (दोन मुलर्े)

व््यिसा्य : राजकारण.

पषि  : वशिसेना.

म्तदारसांघ : महाराष्टट्र विधानसभा सदस्यांद्ारा वनिा्गवचर्.

इ्तर मावह्ती :  ्थोर समाजसेिक विचारिंर् केशि वसर्ाराम ठाकरे उपा्यय प्रबोधनकार 
ठाकरे यांचे नार्ू ि वहंदूह्दयसम्ा्ट बाळासाहेब ठाकरे ह्ाचे वचरंजीि; 
प्रबोधनकार ठाकरे यांनी आपल्या ठाम ि परखड कृर्ीर्ून, भाषा ि 
लेखणीर्ून महाराष्टट्रार्ील पुरोर्ामी विचार र्ळार्ाळा पयांर् पोहोचविले. 
वहंदूह्दयसम्ा्ट बाळासाहेब ठाकरे यांनी महाराष्टट्रार् वशिसेना पषिाची 
स््थापना केली. बाळासाहेबांच्या ज्िलंर् विचारधारेचे बाळकडू ि आई 
मीनार्ाई ठाकरे यांच्या संस्कारार्ून उद्धि ठाकरे यांचा राजकीय उदय 
झाला. 
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     राजकारणाव्यवर्रर्तर् वनष्टणांर् छायावचत्रकार म्हणून श्री. उद्धि 
ठाकरे महाराष्टट्राला पररवचर् आहेर्. त्यांनी काढलेली असं्यय छायावचत्रे 
विविध नामांवकर् मावसकार् प्रकावशर् झाली आहेर्. व्यािसावयक 
छायावचत्रकार म्हणून काय्गरर् असर्ाना अधा्ग डझनहून अवधक पुस्र्के 
र्सेच छायावचत्र मावसके प्रकावशर्; वशिसेनाप्रमुख  बाळासाहेब ठाकरे 
यांच्या पश्चार् सहा िषवे ‘व्यंर्वचत्र साप्र्ावहक मावम्गक’ ि ‘दैवनक 
सामना’ चे संपादक.

           िन्यजीि, वनसर््ग ि विशेषर्: महाराष्टट्रार्ील स्िराज्याची प्रवर्के 
असलेल्या र्डवकल्ल्यांच्या केलेल्या हिाई छायावचत्रणाचे देशभरार् 
कौर्ूक झाले आहे. आपल्या छायावचत्र प्रदश्गनार्ून उभारलेले पाच को्टी 
रूपये शेर्कऱ्यांच्या प्रर्ी कृर्ज्र्ेच्या भािनेर्ून खच्ग;  २०१० साली 
‘महाराष्टट्र देशा’ हे छायावचत्रांचे पवहले पुस्र्क प्रकावशर्; २०११ साली 
पंढरपूर ये्थील सोहळा ि विठ्ठलरूपी िारकऱ्यांची छायावचत्रे असलेले 
‘पहािा विठ्ठल’ हे पुस्र्क प्रकावशर्. 

           २००३ साली वशिसेना पषिाच्या काया्गध्यषिपदी पषिाच्या 
महाबळेश्िर ये्थील अवधिेशनार् वनिड; उद्धि ठाकरे यांच्या नेर्ृत्िाखाली 
१९९७ मध्ये मुंबई महानर्रपावलकेच्या वनिडणूकीर् वशिसेनेचा विजय, 
पुढे १९९७ र्े २०१७ वह विजयी परंपरा कायम ठेिण्यार् यशस्िी; 
वशिसेनेर्र्फे महाराष्टट्रार्ील शेर्कऱ्यांच्या अनेक प्रश्नांिर केलेल्या 
यशस्िी आंदोलनांचे नेर्ृत्ि; महाराष्टट्र, मध्य प्रदेश ि इर्र राज्यार् 
िनषिेत्रार् िास्र्व्यास असणाऱ्या नार्ररकांसाठी रोजर्ार, आरोग्य सुविधा 
उपलब्ध करून वदल्या; २०१४ साली  महाराष्टट्रार् वशिसेना पषिाला 
स्िबळािर दुसऱ्या क्रमांकाचा पषि म्हणून यश वमळिून देण्यार् यशस्िी. 
२०१४-२०१९ मध्ये वशिसेना पषि सत्ेर् असर्ानाही नाणार, जैर्ापूर 
प्रकल्प विरोधार् स््थावनक भूवमपुत्रांना पावठंबा; मुंबई महानर्रपावलका 
षिेत्रार् लोकोपयोर्ी योजना राबविण्यार् यशस्िी, ५०० चौ. र्ु्ट पयांर्च्या 
घरांना करार्ून सिलर्. २८ नोव्हेंबर, २०१९ रेाजी महाराष्टट्राचे मु्ययमंत्री 
म्हणून शप्थ; मे, २०२० मध्ये महाराष्टट्र विधानपररषदेिर वनिा्गवचर्.
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पत्ा : (१) १४-प्लॉ्ट क्र. २५, मार्ोश्री बंर्ला, कलानर्र, बांद्रा (पूि्ग),  
  मुंबई-४०००५१.

           (२) मा.मु्ययमंत्री, महाराष्टट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२.

                भ्रमिध्िनी : ९००४११५४७२.

   ई-मेल : uddhavthackeray@gmail.com.

qqq
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्ठाकूर, श्ी. सुवज्तवसांह मानवसांह

जन्दम : २१ र्ेब्ुिारी, १९६७.

जन्दम व्ठकाि : परांडा, वजल्हा उस्मानाबाद.

वशषिि : एच.एस.सी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

िैिावहक मावह्ती : वििावहर्, पत्नी श्रीमर्ी शैला. 

अपत््ये : एकूण-२ (एक मुलर्ा ि एक मुलर्ी).

व््यिसा्य : शेर्ी ि सामावजक काय्ग.

पषि  : भारर्ीय जनर्ा पषि.

म्तदारसांघ : महाराष्टट्र विधानसभा सदस्यांद्ारा वनिा्गवचर्.

इ्तर मावह्ती : संस््थापक-अध्यषि, कल्याणसार्र समुह; संस््थापक-अध्यषि, श्रीकृष्टण 
बहुउद्देशीय वशषिण प्रसारक मंडळ; संचालक, लोकमान्य साि्गजवनक 
िाचनालय, परांडा; संस््थापक-अध्यषि, कल्याणसार्र माध्यवमक 
विद्ालय, परांडा ि डोमर्ाि; संस््थापक-अध्यषि, कल्याणसार्र अब्गन 
को-ऑप.बँक वल. परांडा; संचालक ि उपाध्यषि, मराठिाडा अब्गन बँक 
असोवसएशन; सन १९९३ मध्ये युिक कल्याण ि सामावजक षिेत्रार्ील 
उल्लेखनीय काया्गबद्दल भारर् सरकारचा वजल्हास्र्रीय पुरस्कार प्राप्र्; 
१९९७-१९९९ सदस्य, र्ृहवनमा्गण ि षिेत्रविकास मंडळ, औरंर्ाबाद; 
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१९९३-१९९५ वजल्हाध्यषि, भारर्ीय जनर्ा पषि युिा मोचा्ग; १९९५-
१९९७ वजल्हा सरवच्टणीस, भारर्ीय जनर्ा पषि; १९९७-२००३ 
उस्मानाबाद वजल्हाध्यषि, भारर्ीय जनर्ा पषि; २००२-२००३ प्रदेश 
उपाध्यषि ि २००३-२००४ प्रदेशाध्यषि, भारर्ीय जनर्ा पषि युिा 
मोचा्ग; २००५ पासून प्रदेश सरवच्टणीस, भारर्ीय जनर्ा पषि; २०१४ 
प्रदेश प्रमुख, सदस्य नोंदणी अवभयान; २०१५-२०१६ प्रदेश वनिडणूक 
अवधकारी, भारर्ीय जनर्ा पषि; १९९१-२००१ नर्रसेिक, १९९५-
१९९६ ि १९९८-२००१ नर्राध्यषि, परांडा नर्रपररषद; जुलै २०१६ 
मध्ये महाराष्टट्र विधानपररषदेिर वनिा्गवचर्.

छंद : िाचन, प्रिास ि मैत्री करणे.

पत्ा : “संिाद”, राजापुरा र्ल्ली, मु. पो. र्ा. परांडा,  
वज. उस्मानाबाद-४१३५०२.  

   दूरध्िनी : (वनिास) ०२४७७-२३२०५५.

                  (काया्गलय) ०२४७७-२३२३२७.

            भ्रमिध्िनी  : ९४०३४९००००/९७६४२९९९९९.

   ई-मेल : thakursujitm@gmail.com.

qqq
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डािखोरे, अॅड. वनरांजन िसां्त

जन्दम : १५ एवप्रल, १९७९.

जन्दम व्ठकाि : ठाणे.

वशषिि : बी.कॉम., एलएल.बी. (र्ृर्ीय िष्ग)

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

िैिावहक मावह्ती : वििावहर्, पत्नी श्रीमर्ी वनवलमा. 

अपत््ये : एकूण-२ (दोन मुलर्े).

व््यिसा्य : व्यािसावयक.

पषि  : भारर्ीय जनर्ा पषि.

म्तदारसांघ : कोकण विभार् पदिीधर.

इ्तर मावह्ती : १९९९-२००० विद्ा्थती प्रवर्वनधी, मुलुंड िावणज्य महाविद्ालय; 
दहािी ि बारािीच्या विद्ाथ्याांसाठी मार््गदश्गन वशबीरांचे प्रवर्िषती 
आयोजन; मुंबई विद्ापीठाचे कल्याण ये्थे उपकेंद्र सुरू करण्यासाठी 
प्रयत्न; महाविद्ालयीन अध्यापकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी शासनाकडे 
पाठपुरािा; राज्यभर शैषिवणक अवभयान काय्गक्रमांचे आयोजन करून ७५ 
वठकाणी “कररअरच्या िा्टा” प्रदश्गन भरविले; शाळा ि महाविद्ालय 
प्रिेशासाठी वशषिक र्ज्ांच्या पररसंिादाचे आयोजन;  देशपार्ळीिर युिा 
बॉ्तसर स्पधवेचे आयोजन; २००३  संस््थापक-अध्यषि, समन्िय प्रवर्ष्टठान 
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ठाणे या संस््थेद्ारे अनेक सामावजक, शैषिवणक ि सांस्कृवर्क काय्गक्रमांचे 

आयोजन; २००४ मध्ये अवखल भारर्ीय अपंर् संस््थेच्यािर्ीने अपंर् 

वक्रके्ट स्पधवेचे आयोजन; २००५ पासून राज्यस्र्रीय जलर्रण स्पधवेचे 

आयोजन; आरोग्य वशबीरांचे आयोजन; र्रीब र्रजू रुग्णांना सिमोर्ोपरी 

मदर्; ररषिा चालकांना विम्याचे संरषिण देण्यासाठी जनश्री विमा 

योजना सुरू केली; वसद्धीविनायक ट्रस््टमार््फर् विद्ाथ्याांना शालोपयोर्ी 

सावहत्याचे िा्टप; काय्गक्रमांचे प्रवर्िषती आयोजन; कोकण विभार्ार् 

पदिीधर मर्दार मेळाव्याचे आयोजन;  युिकांसाठी रोजर्ार-स्ियंरोजर्ार 

मार््गदश्गन वशबीरांचे आयोजन; विधान पररषदेचे माजी उपसभापर्ी 

वदिंर्र् िसंर्राि डािखरे यांच्या जयंर्ीवनवमत् दरिषती कोकण विभार्ीय 

भजन स्पधाांचे आयोजन, कोकणार्ील होर्करु वशषिकांना प्रोत्साहन 

देण्यासाठी दरिषती िसंर् स्मृर्ी आदश्ग वशषिक पुरस्कार; कण्गबधीरांना 

मोर्र् श्रिणयंत्राचे िा्टप; कोविड आपत्ीच्या काळार् नार्ररकांना 

अन्न पावक्टांचे िा्टप, रुग्णांना मोर्र् औषधे र्सेच र्रजूना धान्य 

िा्टप; पोवलस भरर्ीसाठी कोकणार्ील र्रूणांना ऑनलाईन मार््गदश्गन; 

२००८ र्े २०१६ पयांर् राष्टट्रिादी विद्ा्थती संघ्टनेचे प्रदेशाध्यषि;  ठाणे 

महानर्रपावलका कामर्ारांच्या समस्या सोडविण्यासाठी भव्य मोचा्गचे 

आयोजन; राष्टट्रिादी विद्ा्थती काँग्ेसर्र्फे “झेप” अवभयान कररअर 

मार््गदश्गन वशबीरांचे राज्यभर आयोजन; विद्ा्थती प्रबोधन ि मार््गदश्गन 

जनजार्ृर्ीसाठी राज्यभर अभ्यास दौऱ्यांचे आयोजन;  सन २०१२-

१८  सदस्य, महाराष्टट्र विधानपररषद; मे २०१८ पासून भारर्ीय जनर्ा 

पषिाचे काय्ग;  २०२० पासून वजल्हाध्यषि, ठाणे, भारर्ीय जनर्ा पषि; 

कोकण कृषी विद्ापीठाच्या काय्गकारी पररषदेचे सदस्य; जुलै २०१८ 

मध्ये महाराष्टट्र विधानपररषदेिर र्ेरवनिड; विधानमंडळाच्या पंचायर् राज 

सवमर्ी, आवदिासी विकास सवमर्ीचे सदस्य म्हणून  काय्ग.

छंद : िाचन, लेखन ि वक्रके्ट.

पत्ा : (१) रूम नं. २०१, र्ौर्मवदप वबक्ल्डंर्, िीर बाजीप्रभु देशपांडे मार््ग,  
  विष्टणूनर्र, ठाणे जनर्ा सहकारी बँक जिळ, ब्ाम्हण   
  विद्ालयासमोर, नौपाडा, ठाणे (पक्श्चम)-४०० ६०१.
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   दूरध्िनी : (वनिास) ०२२-२५३०४००५.

                    (काया्गलय) ०२२-२५३०४००५.

   भ्रमिध्िनी : ९८९२०२५५५५.

   ई-मेल : niranjandavkhare@gmail.com.

   सांके्तस््थळ : www.niranjandavkhare.in.

qqq
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्तटकरे, श्ी. अवनके्त सुवनल

जन्दम : १५ ऑ्त्टोबर, १९८२.

जन्दम व्ठकाि : सुर्ारिाडी, पो. जामर्ाि, र्ा. रोहा, वज. रायर्ड.

वशषिि : बी.एस्सी. (केवमस्ट्री).

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

िैिावहक मावह्ती : वििावहर्, पत्नी श्रीमर्ी िेदांर्ी. 

अपत््ये : एकूण-२ (दोन मुलर्े).

व््यिसा्य : सामावजक काय्ग.

पषि  : राष्टट्रिादी काँग्ेस पषि.

म्तदारसांघ : रायर्ड, रत्नावर्री र््था वसंधुदूर््ग स््थावनक प्रावधकारी संस््था.

इ्तर मावह्ती : अध्यषि, महाराष्टट्र राज्य लर्ोरी असोवसएशन; २०१०-२०११ श्रीिध्गन 
पय्ग्टन महोत्सिाचे आयोजन; सुवनल र््टकरे युिा प्रवर्ष्टठान मार््फर् र्रीब 
र्रजू विद्ाथ्याांना शालोपयोर्ी सावहत्याचे िा्टप; २०१३ वदिेआर्ार 
पय्ग्टन महोत्सिाचे आयोजन; २०१७ रोहा पय्ग्टन महोत्सिाचे आयोजन; 
रोहा ये्थे ९ व्या राष्टट्रीय बॉडी वबक्ल्डंर् स्पधवेचे आयोजन; राष्टट्रीय कबड्ी 
स्पधवेचे रोहा ये्थे आयोजन; जून २०१८ मध्ये महाराष्टट्र विधानपररषदेिर 
वनिा्गवचर्.

छंद : िाचन ि वक्रके्ट.
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पत्ा : र्ीर्ा बार्, मु. सुर्ारिाडी, पो. जामर्ांि, र्ा. रोहा, वज. रायर्ड. 
४०२३०८.  

   दूरध्िनी : (वनिास) ०२१९४-२५५२५५.

   भ्रमिध्िनी : ९८६७७००००६.

   ई-मेल : aniket.tat@gmail.com.

qqq
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्ताांबे, डॉ. सुधीर भास्करराि

जन्दम : १७ जानेिारी, १९५५.

जन्दम व्ठकाि : श्रीरामपूर, वजल्हा अहमदनर्र.

वशषिि : एम.बी.बी.एस., एम.एस.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

िैिावहक मावह्ती : वििावहर्, पत्नी श्रीमर्ी दुर्ा्गर्ाई. 

अपत््ये : एकूण-२ (दोन मुलर्े).

व््यिसा्य : िैद्कीय.

पषि  : भारर्ीय राष्टट्रीय काँग्ेस.

म्तदारसांघ : नावशक विभार् पदिीधर.

इ्तर मावह्ती : मु्यय विश्िस्र्, सौ. म्थुराबाई भाऊसाहेब ्थोरार् सेिाभािी ट्रस््ट, या 
संस््थेमार््फर् अमृर्िावहनी ग्ामीण रुग्णालय, दंर् महाविद्ालय, र्ाम्गसी 
महाविद्ालय, आयुिवेद महाविद्ालय, नवसांर् कॉलेज ि आवदिासी 
आश्रमशाळा सुरू केल्या;  विश्िस्र्, ग्ामोदय ट्रस््ट, संर्मनेर, अमृर् 
िावहनी शेर्ी ि वशषिण विकास संस््था, या संस््थेमार््फर् अवभयांवत्रकी 
पॉवल्टेक््तनक, र्ाम्गसी ि एम.बी.ए. (व्यिस््थापन) कॉलेज सुरू केले; 
चअेरमन, सह्ाद्री बहजुन विद्ा प्रसारक मडंळ, सरं्मनरे; ससं््थापक, सगं्ाम 
मुकबधीर विद्ालय ि डॉ. देिेंद्र ओहरा मवर्मंद विद्ालय; संस््थापक, 

एचबी २४१०—६
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संग्ाम कररअर ॲकेडमी या संस््थेमार््फर् ग्ामीण भार्ार्ील विद्ाथ्याांच्या 
बौवद्धक विकासासाठी बुवद्धमत्ा विकास प्रकल्प, संर्णक प्रवशषिण, 
मुलभूर् कौशल्य, िैद्कीय ि इंवजवनअररंर् प्रिेश परीषिा मार््गदश्गन, इंग्जी 
संभाषण कौशल्य िर्ाांचे आयोजन केले;  वसने्ट सदस्य, पुणे विद्ापीठ;  
१९९८ संस््थापक-अध्यषि, जयवहंद लोकचळिळ ि युिामंच; २००२ 
मु्यय प्रि्गर्क, जयवहंद सामुदावयक वििाह सोहळा; २००७ अध्यषि, 
महाराष्टट्र राज्य अपंर् शाळा ि काय्गशाळा पदावधकारी महासंघ; २००५ 
मु्यय प्रिर््गक, जयवहंद दंडकारण्य अवभयान, या अवभयानामार््फर् 
हररर्सृष्ट्टी ि पया्गिरण बचाि र्सेच िृषिारोपण काय्गक्रमांचे आयोजन; 
दंडकारण्य अवभयानाची युनो संघ्टनेकडून दखल; २००५ काया्गध्यषि, 
अवखल भारर्ीय बाल आनंद महोत्सि, अहमदनर्र;  अध्यषि, सिाांर्ीण 
आवदिासी ि पाणलो्ट विकास षिेत्र संस््था; २००४ स्िार्र्ाध्यषि, 
बंधुर्ा सावहत्य संमेलन, अहमदनर्र; २००९ स्िार्र्ाध्यषि, अवखल 
भारर्ीय मराठी निोवदर् सावहत्य संमेलन; १९८८ संस््थापक-अध्यषि, 
संग्ाम नार्री सहकारी पर्संस््था; २००१ संस््थापक-अध्यषि, संर्मनेर 
र्ालुका ॲवग्कल्चर प्रोड्ूस माकफेव्टंर् सहकारी सोसाय्टी; २००१ पासून 
अध्यषि, संर्मनेर र्ालुका सहकारी पर्संस््था र्ेडरेशन; १९९१-१९९६ 
नर्राध्यषि, नर्रपावलका, संर्मनेर, १९९७-२००० अध्यषि, संर्मनेर 
र्ालुका काँग्ेस कवम्टी; २०००-२००१ उपाध्यषि ि २००१ -२००५ 
काया्गध्यषि, अहमदनर्र वजल्हा काँग्ेस कवम्टी;  २००५ सदस्य, अवखल 
भारर्ीय काँग्ेस काय्गकाररणी; २००९-२०१०, २०१०-२०१६ सदस्य, 
महाराष्टट्र विधानपररषद; र्ेब्ुिारी २०१७ मध्ये महाराष्टट्र विधानपररषदेिर 
र्ेरवनिड.

परदेश प्रिास : इंग्लंड, जम्गनी, क्स्ित्झरलँड, फ्ान्स, मलेवशया, चीन, इस्त्राईल इत्यादी 
देशांचा अभ्यास दौरा.

छंद : िाचन.

पत्ा : (१) ‘प्रभा’, इंवदरा नर्र, निीन अकोले रोड, संर्मनेर,  
  वज. अहमदनर्र-४२२६०५.

           (२) र्ांबे हॉक्स्प्टल, निीन अकोले रोड, संर्मनेर,   
  वज. अहमदनर्र-४२२६०५.   
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   दूरध्िनी : (काया्गलय)  ०२४२५-२२५६८८.

   भ्रमिध्िनी : ९८२२०६१३३२/९९२१४६१७७७.

   ई-मेल : drsudhirtambe@rediffmail.com.

        abhaynirmal21@gmail.com.

qqq

एचबी २४१०—६अ
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दटके, श्ी. प्रविि प्रभाकरराि

जन्दम : १६ वडसेंबर, १९७८.

जन्दम व्ठकाि : नार्पूर.

वशषिि : पॉवल्टेक््तनक ॲवपअर.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

िैिावहक मावह्ती : वििावहर्, पत्नी श्रीमर्ी प्रिदा. 

अपत््ये : एकूण-२ (दोन मुली).

व््यिसा्य : शेर्ी.

पषि  : भारर्ीय जनर्ा पषि.

म्तदारसांघ : महाराष्टट्र विधानसभा सदस्यांद्ारा वनिा्गवचर्.

इ्तर मावह्ती : संचालक, वशषिक सहकारी बँक, नार्पूर; २०१७ र्े २०२० राष्टट्रीय 
उपाध्यषि, भारर्ीय जनर्ा युिा मोचा्ग; २०१९ पासून नार्पूर शहर 
अध्यषि, भारर्ीय जनर्ा पषि; २००० र्े २०२१, नर्रसेिक, नार्पूर 
महानर्रपावलका; २०१४ र्े २०१६ महापौर, नार्पूर महानर्रपावलका; 
विधानमंडळाच्या साि्गजवनक उपक्रम सवमर्ी ि विशेष ह्तक सवमर्ीचे 
सदस्य; मे २०२० मध्ये महाराष्टट्र विधानपररषदेिर वनिा्गवचर्.

छंद : समाजसेिा.

पत्ा : वशिर्ौरी, दवषिणामुर्ती चौक, महाल, नार्पूर-३२.  
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   दूरध्िनी : (वनिास) (०७१२) २७२६०२५.

   भ्रमिध्िनी : ७७०९९२८८८८/९९२३६६६६७७.

   ई-मेल : pravinp.datke2020@gmail.com.

qqq
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दराडे, श्ी. वकशोर वभकाजी

जन्दम : १ जून, १९६५.

जन्दम व्ठकाि : येिला, वजल्हा-नावशक.

वशषिि : बी.ए.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

िैिावहक मावह्ती : वििावहर्, पत्नी श्रीमर्ी मीना. 

अपत््ये : एकूण-३ (दोन मुलर्े ि एक मुलर्ी).

पषि  : अपषि.

म्तदारसांघ : नावशक विभार् वशषिक.

इ्तर मावह्ती : २००४ पासून अध्यषि, मार्ोश्री एज्युकेशन संस््था, येिला; २०१४ 
पासून संचालक, नावशक वजल्हा मध्यिर्ती सहकारी बँक वल.; कुस्र्ीपट्टु 
पुरस्काराने सन्मावनर्; जुलै, २०१८ मध्ये महाराष्टट्र विधानपररषदेिर 
वनिा्गवचर्.

परदेश प्रिास : वसंर्ापूरचा अभ्यास दौरा.

छंद : कुस्र्ी.

पत्ा : (१) जुनी माळी र्ल्ली, घर नं. ३४२६, मु.पो.येिला, र्ा. येिला, 

                वज.नावशक-४२३ ४०१.
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          (२) मा. आमदार दराडे बंधु काया्गलय, कृषी उत्पन्न बाजार सवमर्ी  
  समोर, येिला, वजल्हा नावशक.

   दुरध्िनी : (काया्गलय) (०२५५९) २६५२०१.

                भ्रमिध्िनी : ७०३८२८६६६६, ९८२२६५१८५०.

   ई-मेल : kbdarade1965@gmail.com.

qqq
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दराडे, श्ी. नरेंद्र वभकाजी

जन्दम : २ जून, १९५४.

जन्दम व्ठकाि : नर्रसुल, र्ालुका-येिला, वजल्हा-नावशक.

वशषिि : बी.ए., एन.सी.्टी.व्ही.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

िैिावहक मावह्ती : वििावहर्, पत्नी श्रीमर्ी सुरेखा. 

अपत््ये : एकूण-२ (एक मुलर्ा ि एक मुलर्ी).

व््यिसा्य : शेर्ी.

पषि  : वशिसेना.

म्तदारसांघ : नावशक स््थावनक प्रावधकारी संस््था.

इ्तर मावह्ती : चेअरमन, जर्दंबा एज्युकेशन संस््था, येिला; चेअरमन, बाभुळर्ाि 
विविध काय्गकारी सेिा सहकारी सोसाय्टी; २००८-२०१२ संचालक, 
नावशक कृषी औद्ोवर्क संघ; २००८-२०११ व्हाईस चेअरमन, 
नावशक वजल्हा मध्यिर्ती सहकारी बँक वल.; २०१३-२०१५ चेअरमन, 
महाराष्टट्र र्ृहवनमा्गण मंडळ (म्हाडा) नावशक विभार्; सभापर्ी येिला 
कृषी उत्पन्न बाजार सवमर्ी; संचालक, वचल्ड्रन एड् सोसाय्टी, मा्टुंर्ा; 
१९९१-१९९५ नर्रसेिक, नर्रपावलका येिला; १९९१ र्े १९९९ 
काँग्ेस शहराध्यषि, १९९५ र्े १९९९, वजल्हा उपाध्यषि काँग्ेस पषि; 



 महाराष्टट्र विधानपररषद सदस्यांचा संवषिप्र् जीिन पररचय 63

२०१८ वशिसेनेचे काय्ग; संपक्फ प्रमुख, वशिसेना, उत्र नर्र; उत्कृष्ट्ट 
सामावजक काया्गबद्दल  ‘इंवदरा र्ांधी पुरस्कार’, ‘समाज भुषण पुरस्कार’ 
र्सेच ‘शैषिवणक पुरस्काराने’ सन्मावनर्; जून २०१८ मध्ये महाराष्टट्र 
विधानपररषदेिर वनिा्गवचर्. 

छंद : कुस्र्ी.

परदेश प्रिास : जम्गनी, इस्त्राईल, फ्ान्स, इ्टली, हाँर्काँर्, मलेवशया ि बँकॉक, नेपाळ, 
क्स्ित्झलँड, ्थायलंड, ऑस्ट्रेवलया, लंडन इत्यादी देशांचा अभ्यास दौरा.

पत्ा : (१) पॅनावसया हॉस्पी्टल येिला, विंचूर रोड, र्ा. येिला,

                 वजल्हा-नावशक-४२३४०१.

          (२) नरेंद्र दराडे यांचे र्ाम्ग हाऊस, र्ोशाळा मैदानाजिळ,  
  र्ा. येिला, वजल्हा-नावशक-४२३४०१.

   दूरध्िनी : (काया्गलय ि वनिास) :- (०२५५९) २६५५२६.

                भ्रमिध्िनी  : ९४२२७५७६८५.

   ई-मेल : narendradarade@gmail.com.

qqq
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दरेकर, श्ी. प्रविि ्यशिां्त

जन्दम : १३ ऑ्त्टोबर, १९६८.

जन्दम व्ठकाि : िसाप, र्ा.महाड, वज. रायर्ड.

वशषिि : बी.कॉम.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

िैिावहक मावह्ती : वििावहर्, पत्नी श्रीमर्ी सायली. 

अपत््ये : एकूण-१ (एक मुलर्ा).

व््यिसा्य : व्यापार.

पषि  : भारर्ीय जनर्ा पषि.

म्तदारसांघ : महाराष्टट्र विधानसभा सदस्यांद्ारा वनिा्गवचर्.

इ्तर मावह्ती : विश्िस्र्, यशिंर् चॅरर्टेबल ट्रस््ट ि रायर्ड प्रवर्ष्टठान; अध्यषि, दवहसर 
भािदेिी क्रीडा ि सांस्कृवर्क मंडळ या संस््थेमार््फर् एकांवकका, नाट्य 
स्पधा्ग, विद्ाथ्याांसाठी व्या्ययानमाला, व्यिसाय मार््गदश्गन वशवबर 
ि र्ो्टोग्ार्ी शु्टींर् वशबीरांचे आयोजन;  मुंबई बँकेच्या सहाय्यर्ा 
केंद्राच्या माध्यमार्ून बेरोजर्ार, मवहला बचर् र््ट, स्ियंरोजर्ारांसाठी 
मदर्; िाचनालये सुरू केली, रूग्णिावहका सुविधा उपलब्ध केली; 
दवहसर ये्थील शैलेंद्रनर्र ये्थे आपत्कालीन सहायर्ा केंद्र सुरू केले; 
शैषिवणक र्ी िाढ विरोधी आंदोलन, रेल्िे भरर्ीर् स््थावनकांना न्याय 
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वमळािा यासाठी आंदोलन, बेरोजर्ारी ि महार्ाई विरोधी आंदोलनाचे 
नेर्ृत्ि; सरवच्टणीस, सहकार सेलचे प्रमुख, पक्श्चम विदभ्ग संपक्फ नेर्ा ि 
प्रभारी उत्र मुंबई वजल्हा, महाराष्टट्र निवनमा्गण सेना; जुलै २०१६ पासून 
भारर्ीय जनर्ा पषिाचे काय्ग; सन २००० पासून संचालक ि सन २०१० 
पासून अध्यषि, मुंबई वजल्हा मध्यिर्ती सह.बँक वल.; अध्यषि, मुंबई शहर 
लेबर को. ऑप. र्ेडरेशन वल;  र्ज् संचालक, महाराष्टट्र राज्य सहकारी 
संघ पुणे; संचालक, राज्य मजूर सह. संस््था संघ, पुणे; संचालक, साई 
सािली सहकारी पर्पेढी वल.; संस््थापक मार्ोश्री र्ो्टोग्ार्स्ग ि शुव्टंर् 
सहकारी संस््था; प्रशासक, बृहन्मुंबई बँ्तस असोवसएशन; र्ज् संचालक, 
महाराष्टट्र राज्य सहकारी संघ, मुंबई; २००९-२०१४ सदस्य, महाराष्टट्र 
विधानसभा; जुलै २०१६ मध्ये महाराष्टट्र विधानपररषदेिर वनिा्गवचर् 
र्सेच १६ वडसेंबर, २०१९ रोजी महाराष्टट्र विधानपररषदेचे विरोधी पषिनेर्े 
म्हणून वनिड.  

छंद : िाचन, नाविण्यपूण्ग उपक्रम राबविणे, भाषण, कोणत्याही र्ोष्ट्टीचे सूक्म 
वनररषिण ि वर्रणे.

पत्ा :  (१) सी-७०१, सार्िा मजला, श्रीकृष्टण कॉम्प्ले्तस, नॅशनल पाक्फ  
  समोर उड्ाणपुलाजिळ, बोररिली (पूि्ग), मुंबई-४०० ०६६.  

   (२) प्रिीण दरेकर यांचे जनसंपक्फ काया्गलय, िेस््टन्ग ए्तस्प्रेस हायिे,  
  र्ोकुळ आनंद हॉ्टेलजिळ,  दवहसर (पूि्ग) मुंबई-६८.

   (३) विरोधी पषिनेर्ा, महाराष्टट्र  विधानपररषद, विधान भिन,  
  मुंबई-४०००३२.

   (४) ८, अिंर्ी अपा्ट्टमें्ट, नारायण दाभोळकर मार््ग, मलबार वहल,

               मंुबई- ४०० ००६.

             भ्रमिध्िनी : ९८३३३२१२६३.

   ई-मेल : pydmlaoffice@gmail.com

qqq
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दानिे, श्ी. अांबादास एकना्थराि

जन्दम : ८ वडसेंबर, १९७०.

जन्दम व्ठकाि : औरंर्ाबाद.

वशषिि : एम.ए. (समाजशास्त्र), एम.ए. (जन्गवलझम ि जनसंिाद), एम.ए. 
(योर्शास्त्र), एलएल.बी. (वद्र्ीय िष्ग).

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

िैिावहक मावह्ती : वििावहर्, पत्नी श्रीमर्ी अनुराधा. 

अपत््ये : एकूण-२ (एक मुलर्ा ि एक मुलर्ी).

व््यिसा्य : सामावजक काय्ग.

पषि  : वशिसेना.

म्तदारसांघ : औरंर्ाबाद र््था जालना स््थावनक प्रावधकारी संस््था.

इ्तर मावह्ती : अमेररकेर्ील बक्फले विद्ापीठ कॅवलर्ोवन्गयाची मान्यर्ा असलेल्या 
हैद्राबाद ये्थील पॅ्थॉलॉवजकल विद्ापीठार्र्फे सामावजक ि आध्याक्त्मक 
काया्गबद्दल डॉ्त्टरे्ट देऊन सन्मानीर्; अध्यषि, मार्ृभूमी प्रवर्ष्टठान, 
औरंर्ाबाद; अध्यषि, नृवसंह वशषिण ि विद्ाप्रसारक मंडळ, औरंर्ाबाद; 
अध्यषि, वजल्हा हॅन्ड बॉल संघ्टना; अध्यषि, वजल्हा योर् संघ्टना; 
संचालक, श्री स्िामी प्रवर्ष्टठान, िाळुंज; संपक्फ प्रमुख, अवखल भारर्ीय 
िारकरी महामंडळ, औरंर्ाबाद: २००४ मध्ये दैवनक सामनामधील 
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“रोखठोक” स्र्भांर्ील ‘अवभव्य्तर्ी एक संिादशास्त्रीय अभ्यास’ या 
विषयािर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठिाडा विद्ापीठामध्ये लघुप्रबंध 
सादर; औरंर्ाबाद ये्थे वशिसेना पीक विमा केंद्र सुरू केले. २०००, 
नर्रसेिक ि सभार्ृह नेर्ा, औरंर्ाबाद महानर्रपावलका; २००४-२०२० 
वशिसेना वजल्हा प्रमुख, औरंर्ाबाद; ऑर्स््ट, २०१९ मध्ये महाराष्टट्र 
विधानपररषदेिर वनिा्गवचर्.

छंद : िाचन, योर्ाभ्यास ि र्डवकल्ले भ्रमंर्ी.

पत्ा : ‘र्ोरणा’, व्टळक रोड, अजबनर्र, औरंर्ाबाद -४३१००१.

   दूरध्िनी : (वनिास) ०२४०-२३५६३९९. ०२४०-२३५७७९९

   भ्रमिध्िनी : ९४२२७०७२७९, ९६६५१९९९९९.

   फॅक्स : ०२४०-२३५७७९९ 

   ई-मेल : ambadasdanve79@gmail.com.

qqq
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दुरा्यिी, अब्दुला खोान ल्तीफ खोान  
उफ्क बाबाजानी

जन्दम : १५ जुलै, १९५७.

जन्दम व्ठकाि : पा्थरी, वजल्हा-परभणी.

वशषिि : एस.एस.सी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी, इंग्जी ि उदू्ग.

िैिावहक मावह्ती : वििावहर्, पत्नी श्रीमर्ी शाहीस्र्ा बेर्म. 

अपत््ये : एकूण-३ (दोन मुलर्े ि एक मुलर्ी).

व््यिसा्य : शेर्ी.

पषि  : राष्टट्रिादी काँग्ेस पषि.

म्तदारसांघ : महाराष्टट्र विधानसभा सदस्यांद्ारा वनिा्गवचर्.

इ्तर मावह्ती : अध्यषि, महात्मा र्ांधी एज्युकेशन सोसाय्टी, पा्थरी, या संस््थेमार््फर् 
पा्थरी, मानिर्, सेलू ये्थे विद्ालये, महाविद्ालये ि उदू्ग विद्ालय 
सुरू केले; अध्यषि,  सामावजक सलोखा ि साि्गजवनक दिाखाना 
सल्लार्ार सवमर्ी; अनेक सामावजक, शैषिवणक ि धावम्गक संस््थांशी 
वनक्टचा संबंध; धावम्गक सण, उत्सि, जार्ीय सलोखा राखण्यासाठी 
विविध काय्गक्रमांचे आयोजन; अध्यषि, विविध काय्गकारी सोसाय्टी; 
२००२ पासून संचालक, परभणी वजल्हा मध्यिर्ती सहकारी बँक; 
१९८५-८७ शहर अध्यषि, पा्थरी (एस.काँग्ेस); १९९६-२००१ 
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नर्राध्यषि, नर्रपररषद, पा्थरी; १९९०-९७ सभापर्ी, कृषी उत्पन्न 
बाजार सवमर्ी, पा्थरी; १९९१-२००० सदस्य, ि्तर् बोड्ट मराठिाडा; 
१९९९-२००१ वजल्हा अध्यषि, राष्टट्रिादी काँग्ेस पषि, परभणी; २००१-
२००२ उपाध्यषि, महाराष्टट्र प्रदेश राष्टट्रिादी काँग्ेस; ऑ्त्टोबर २००२  र्े 
जानेिारी २००५ अध्यषि, ग्ाहक कल्याण सल्लार्ार सवमर्ी, महाराष्टट्र 
राज्य, मुंबई; २००४-२००९ सदस्य, महाराष्टट्र विधानसभा; २०१२-
२०१८, सदस्य, महाराष्टट्र विधानपररषद, जुलै २०१८ मध्ये महाराष्टट्र 
विधानपररषदेिर र्ेरवनिड.

परदेश प्रिास : रवशया, चीन, दुबई, दवषिण आवफ्का, श्रीलंका इत्यादी देशांचा दौरा.

छंद : िाचन, खेळ, पय्ग्टन ि सामावजक काय्ग.

पत्ा : र्क्राबाद मोहल्ला, मु.पो. पा्थरी, र्ालुका पा्थरी, वजल्हा परभणी 
४३१ ५०६. 

   दूरध्िनी (वनिास) : ०२४५१-२५५३३५.

   भ्रमिध्िनी : ९४२२१७६९७७/९५४५८७१०१०.

   र्ॅ्तस : ०२४५१-२५५५३५.

   ई-मेल : durrani.tk777@gmai.com.

qqq
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देसाई, श्ी. सुभाष राजाराम

जन्दम : १२ जुलै, १९४२.

जन्दम व्ठकाि : मालर्ुंड, र्ालुका, वजल्हा रत्नावर्री.

वशषिि : एस.एस.सी., पत्रकाररर्ा पदविका.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी, इंग्जी ि र्ुजरा्थी.

िैिावहक मावह्ती : वििावहर्, पत्नी श्रीमर्ी सुषमा. 

अपत््ये : एकूण-३ (र्ीन मुलर्े).

व््यिसा्य : उद्ोर्.

पषि  : वशिसेना.

म्तदारसांघ : महाराष्टट्र विधानसभा सदस्यांद्ारा वनिा्गवचर्.

इ्तर मावह्ती : १९७२ संस््थापक, ‘प्रबोधन र्ोरेर्ाि’ विश्िस्र् संस््था; १९७३ 
आंर्रशालेय वक्रडा महोत्सि ि आंर्रमहाविद्ालयीन ि्तर्ृत्ि स्पधाांचे 
आयोजन; १९७३ वशिसेना रूग्णिावहका सेिा र्ोरेर्ाि ये्थे सुरू केली; 
१९७७ प्रमुख काय्गिाह, मुंबई उपनर्र मराठी सावहत्य संमेलन; १९८९ 
विश्िस्र्, प्रबोधन प्रकाशन; प्रकाशक, ‘दैवनक सामना’, साप्र्ावहक 
‘मावम्गक’ ि ‘दोपहार का सामना’; १९९१ प्रबोधन क्रीडा भिनाची 
उभारणी;  १९९२ मु्यय संयोजक, कोकण रेल्िे पररषद, खेड, वजल्हा 
रत्नावर्री; १९९९ प्रबोधन जॉर्स्ग पाक्फची उभारणी; २००० मु्यय 
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संयोजक, मुंबई र्ेस््टीिल ि वहंदूस््थानी शास्त्रीय संर्ीर् उत्सि; २००१ 
मु्यय संयोजक, ‘हब्गलिल्ड्ट’ औषधी िनस्पर्ींचे प्रदश्गन ि चचा्ग सत्राचे 
आयोजन; २००२ मध्ये उल्लेखनीय साि्गजवनक काया्गबद्दल संभाजी 
प्रवर्ष्टठानर्र्फे धम्गिीर पुरस्कार प्राप्र्;  २००३ सहार विमानर्ळािर 
अश्िारूढ वशि प्रवर्मेची स््थापना; २००४ प्रबोधन र्तर्पेढी सुरू केली; 
१९६६ वशिसेनेच्या स््थापनेपासून वशिसैवनक म्हणून काय्ग; १९८४ 
वशिसेना नेर्ा; १९८५ प्रमुख संयोजक, वशिसेनेचे दुसरे महाराष्टट्रव्यापी 
अवधिेशन (महाड); १९८६-९० वशिसेना जळर्ाि वजल्हा संपक्फ 
प्रमुख;  १९८९ पासून सरवच्टणीस, वशिसेना; १९९५ अध्यषि, उि्गररर् 
महाराष्टट्र िैधावनक विकास मंडळ, १९९० मध्ये विधानसभेिर वनिड; 
१९९४ वहंदुत्िाच्या आधारे प्रचार केला या आषिेपािरून न्यायालयाने 
सदर विधानसभेिरील वनिड अिैध ठरविली; २००४-२००९, २००९-
२०१४ सदस्य, महाराष्टट्र विधानसभा; २०१५-२०१६ सदस्य, महाराष्टट्र 
विधानपररषद; जुलै, २०१६ मध्ये महाराष्टट्र विधानपररषदेिर र्ेरवनिड, ५ 
वडसेंबर, २०१४ र्े ९ नोव्हेंबर, २०१९ महाराष्टट्र राज्याचे उद्ोर् मंत्री; २८ 
नोव्हेबर, २०१९ र्े ५ जानेिारी, २०२० उद्ोर् आवण खवनकम्ग, उच्च 
ि र्ंत्र वशषिण, क्रीडा ि युिक कल्याण, कृषी, रोजर्ार हमी योजना, 
र्लोत्पादन, पररिहन, मराठी भाषा, सांस्कृवर्क काय्ग, राजवशष्ट्टाचार, 
भूकंप पुनि्गसन, बंदरे आवण खार भूमी विकास खात्याचे मंत्री, १६ 
वडसेंबर, २०१९ र्े २४ र्ेब्ुिारी २०२० विधानपररषदेचे सभार्ृह नेर्े, 
५ जानेिारी २०२० पासून उद्ोर्, खवनकम्ग ि मराठी भाषा या खात्याचे 
मंत्री.

परदेश प्रिास : युरोप, अमेररका, रवशया, चीन, मलेवशया, ्थायलँड, वसंर्ापूर इत्यादी 
देशांचा अभ्यास दौरा; सन २००४ मध्ये बँकॉक ये्थील आवशयार्ील 
राजकीय पषिांच्या दुसऱ्या पररषदेर् वशिसेना पषिार्र्फे प्रवर्वनधी म्हणून 
सहभार्.

छंद : िाचन, संर्ीर् ऐकणे ि बार्काम.

पत्ा : (१) १, ‘विद्ुर्’, लोकमान्य व्टळकनर्र, रस्र्ा क्र.४, महात्मा र्ांधी  
  मार््ग, र्ोरेर्ांि (प), मुंबई ४०० ०६२.

एचबी २४१०—७
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   (२) अ/१४०२, मवहंद्र एन्जेवलका, पा्टकर कॉलेज जिळ, एसव्ही  
  रोड, र्ोरेर्ाि (पक्श्चम), मुंबई-४०००६२.

   (३) उद्ोर्, खवनकम्ग, मराठी भाषा मंत्री, महाराष्टट्र राज्य, मंत्रालय,  
  मुंबई-४०० ०३२.  

   दूरध्िनी : (०२२) २८७२२६३०. 

                भ्रमिध्िनी : ९८२१०३७०४०.

   ई-मेल : subhash.desai12@gmail.com.

qqq
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दौंड, श्ी. सांज्य पांवड्तराि

जन्दम : १ र्ेब्ुिारी, १९६४.

जन्दम व्ठकाि : मु.दौंडिाडी, र्ा.परळी, वजल्हा-बीड.

वशषिि : बी.एस्सी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

िैिावहक मावह्ती : वििावहर्, पत्नी श्रीमर्ी आशा. 

अपत््ये : एकूण-२ (एक मुलर्ा ि एक मुलर्ी).

व््यिसा्य : शेर्ी.

पषि  : राष्टट्रिादी काँग्ेस पषि.

म्तदारसांघ : महाराष्टट्र विधानसभा सदस्यांद्ारा वनिा्गवचर्.

इ्तर मावह्ती : अध्यषि, वप्रयदश्गनी वशषिण प्रसारक मंडळ, अंबेजोर्ाई; चेअरमन, 
सोमेश्िर सहकारी वजनींर् प्रेस, महादेि औद्ावर्क सहकारी संस््था 
मया्गवदर्, दौंडिाडी विविध काय्गकारी सेिा सोसाय्टी र्सेच संचालक, 
कृषी उत्पन्न बाजार सवमर्ी, परळी िैजना्थ; १९९२-२००२ ि २०१०-
२०१२ सदस्य, वजल्हापररषद, बीड; जानेिारी २०२० मध्ये महाराष्टट्र 
विधानपररषदेिर वनिड.

छंद : शेर्ी, िाचन ि कुस्र्ी.

एचबी २४१०—७अ
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पत्ा : पत्ा : मु.दौंडिाडी, पो. घा्टनांदुर, र्ा. परळी िैजना्थ., वजल्हा-बीड 
४३१५१५. 

   भ्रमिध्िनी : ८८८८९८९८०६.

   ई-मेल : sanjaydoundo118@gmail.com.

qqq
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धस, श्ी. सुरेश रामचांद्र

जन्दम : २ र्ेब्ुिारी, १९७०

जन्दम व्ठकाि : जामर्ाि, र्ालुका-आष्ट्टी, वजल्हा-बीड.

वशषिि : बी.ए., स््थापत्य अवभयांवत्रकी पदविका.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

िैिावहक मावह्ती : वििावहर्, पत्नी श्रीमर्ी संर्ीर्ा ि श्रीमर्ी प्राज्तर्ा. 

अपत््ये : एकूण-३ (दोन मुलर्े ि एक मुलर्ी).

व््यिसा्य : सामावजक काय्ग ि शेर्ी.

पषि  : भारर्ीय जनर्ा पषि.

म्तदारसांघ : उस्मानाबाद-बीड-लार्ूर स््थावनक प्रावधकारी संस््था.

इ्तर मावह्ती : १९९३ पासून सवचि, श्री दत् वशषिण प्रसारक मंडळ, जामर्ाि; 
२०१३ पासून अध्यषि, वपंपळेश्िर देिस््थान ट्रस््ट; आष्ट्टी र्ालु्तयार्ील 
लोकमान्य कलारंर् संस््था, कलादश्गन संस््था, राजषती शाहू कलामंच 
र्सेच सम्ा्ट अशोक कला ि वक्रडा मंडळांशी वनक्टचा संबंध; १९९२-
१९९७ सरपंच, ग्ामपंचायर्, जामर्ाि; १९९७-१९९८ सदस्य ि १९९८ 
-१९९९ उपाध्यषि, वजल्हा पररषद, बीड; १९९६ पासून संचालक ि 
२००१-२००२, २०१०-२०११ ि २०११-२०१३ चेअरमन, आष्ट्टी 
र्ालुका दूध उत्पादक ि पुरिठा सहकारी संघ वल. आष्ट्टी; २०११-
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२०१२ संचालक ि २०१२-२०१३ अध्यषि, महाराष्टट्र राज्य सहकारी दुध 
महासंघ (महानंद), मुंबई; १९९९-२००४ काय्गकारणी सदस्य, महाराष्टट्र 
प्रदेश भारर्ीय जनर्ा पषि; २००९ मध्ये राष्टट्रिादी काँग्ेस पषिाचे काय्ग;  
२०१०-२०१४ औरंर्ाबाद ि परभणी वजल्हा संपक्फप्रमुख; सन २०१४ 
मध्ये उत्राखंड ये्थे झालेल्या अवर्िृष्ट्टीमुळे ि महाप्रलयार् अडकलेल्या 
भाविकांना सुरवषिर् वठकाणी आणून अनेकांचे प्राण िाचविल्याबद्दल 
र्त्कालीन केंवद्रय कृषी मंत्री शरद पिार आवण महाराष्टट्र राज्याचे मु्ययमंत्री 
पृथ्िीराज चव्हाण यांच्याकडून विशेष र्ौरि करण्यार् आला; २००२-
२००४ ि २०१३ मधील दुष्टकाळी पररक्स््थर्ीर् पशुधन िाचविण्यासाठी 
छािणी सुरू केली;  १९९९-२००४, २००४-२००९, २००९-२०१४ 
सदस्य, महाराष्टट्र विधानसभा; विधानमंडळाच्या अंदाज सवमर्ी ि 
अनुसूवचर् जार्ी-जमार्ी कल्याण सवमर्ीचे सदस्य; २०१०-२०११ 
सवमर्ी प्रमुख, अनुसूवचर् जार्ी-जमार्ी कल्याण सवमर्ी; जून २०१३ र्े 
ऑ्त्टोबर २०१४ महसूल, मदर् ि पुनिस्गन, सहकार, पणन, िस्त्रोद्ोर् 
खात्याचे राज्यमंत्री, जून २०१८ मध्ये महाराष्टट्र विधानपररषदेिर वनिड.

छंद : िाचन, खेळ ि सामावजक काय्ग.

परदेश प्रिास : दुबई ि इस्त्रायल देशांचा अभ्यास दौरा.

पत्ा : (१) “अव्दैर्चंद्र”, जामर्ाि रोड, मु.पो.आष्ट्टी, र्ा. आष्ट्टी,  
वज. बीड.

   दूरध्िनी : (वनिास) (०२४४१) २८२९८७.

                      (काया्गलय) (०२४४१) २८२००१.

                 भ्रमिध्िनी : ९९२०४१०००२, ९५५१९३३०३०.

   ई-मेल : sureshdhasmla@gmail.com.

                  sureshdhas2014@gmail.com.

qqq
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नाईक, श्ी. वनल्य मधुकरराि

जन्दम : २४ माच्ग,१९६३.

जन्दम व्ठकाि : पुसद, वजल्हा यिर्माळ.

वशषिि : बी.ए., एलएल.एम.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी, इंग्जी ि बंजारी.

िैिावहक मावह्ती : वििावहर्, पत्नी डॉ. सुजार्ा. 

व््यिसा्य : शेर्ी.

पषि  : भारर्ीय जनर्ा पषि.

म्तदारसांघ : महाराष्टट्र विधानसभा सदस्यांद्ारा वनिा्गवचर्.

इ्तर मावह्ती : अध्यषि, िसंर्राि नाईक प्रवर्ष्टठान, मुंबई; अध्यषि, िसंर्राि नाईक 
र्ाऊंडेशन, पुसद; सवचि, विद्ा वशषिण प्रसारक मंडळ, र्हुली; 
अध्यषि, यिर्माळ वजल्हा बास्के्ट बॉल संघ्टना; १९९१-१९९५ 
उपाध्यषि, िसंर् सहकारी साखर कारखाना, पोर्ाळी, उमरखेड; 
१९९९-२००१ अध्यषि, पुष्टपािंर्ी सहकारी साखर कारखाना, महार्ाि, 
वजल्हा यिर्माळ; १९८९-१९९७ सरवच्टणीस, महाराष्टट्र प्रदेश युिक 
काँग्ेस; २००२-२०१६ सरवच्टणीस, महाराष्टट्र प्रदेश राष्टट्रिादी काँग्ेस; 
१९९२-१९९७ अध्यषि, वजल्हा पररषद, यिर्माळ;  जुलै २०१८ मध्ये 
महाराष्टट्र विधानपररषदेिर वनिड.
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छंद : बास्के्ट बॉल खेळणे, िाचन ि संर्ीर् ऐकणे.

पत्ा : (१) मु.पो.र्हुली, र्ा. पुसद, वज. यिर्माळ.

           (२) अवजं्तय वप्रव्टंर् प्रेस, र्ांधी नर्र, पुसद,  
  वजल्हा यिर्माळ-४४५२०४. 

   दूरध्िनी : ०७२३३-२४६७१०.

   भ्रमिध्िनी  : ९४२२१६५५२२.

   ई-मेल: nilaymnaik@gmail.com.

qqq
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पटेल, श्ी. अमररशभाई रवसकलाल

जन्दम : १४ सप््टेंबर, १९५२

जन्दम व्ठकाि : नवडयाद, र्ालुका-नवडयाद, वजल्हा-खेडा (र्ुजरार्).

वशषिि : एस.एस.सी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी, इंग्जी ि र्ुजरा्थी.

िैिावहक मावह्ती : वििावहर्, पत्नी श्रीमर्ी जयश्री. 

अपत््ये : एकूण-२ (एक मुलर्ा ि एक मुलर्ी).

व््यिसा्य : व्यापार.

पषि  : भारर्ीय जनर्ा पषि.

म्तदारसांघ : धुळे र््था नंदुरबार स््थावनक प्रावधकारी संस््था.

इ्तर मावह्ती : वशरपूर र्ालु्तयार्ील ७१ ि मुंबई शहरार्ील २२ शैषिवणक संस््थांचे 
अध्यषि, या संस््थामधून वशरपूर र्ालु्तयार् १७,००० ि मुंबई शहरार् 
३४,००० विद्ा्थती वशषिणाचा लाभ घेर् आहेर्; धुळे शहरार् दोन 
भव्य स््टेवडयम बांधले ि प्रत्येक र्ालु्तयासाठी एका स््टेवडयमसाठी 
मंजुरी वदली ि महाराष्टट्र राज्यार् २०० स््टेवडयम बांधकामासाठी मंजुरी 
वदली; पवहली र्े दहािी विद्ाथ्याांना पाठ्यपुस्र्के मोर्र् पुरविण्याचा 
वनण्गय घेर्ला;  राज्यार्ील विद्ाथ्याांचा अपघार्ी विमा उर्रविण्याचा 
वनण्गय घेर्ला; र्सेच, वशरपुर र्ालु्तयार्ील मर्दारांचा अपघार्ी विमा 
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उर्रविला ि ४७५ अपघार्ी विमाधारकांनी लाभ घेर्ला; जार्ीय 
सलोखा राखण्यासाठी प्रयत्न; आवदिासींच्या विकासासाठी प्रयत्न; 
सूर्वर्रणी, वपपल्स बँक, वप्रयदश्गनी पर्पेढी ि वप्रयदश्गनी वप्रव्टंर् प्रेस 
ि अमोदा र्ेलवबया उद्ोर् सुरू केला; आवदिासी भार्ार् ५४४ वक.मी. 
लांबीचे रस्र्े र्यार केले; पुल, र्रशा, मोऱ्या, नळपाणी पुरिठा, सि्ग 
वशषिा मोवहम, विजेची निीन उपकेंद्रे, जिाहर योजना ि अनेक लहान 
मोठ्या जलवसंचन योजना काया्गन्िीर् केल्या; १९८५-९८ नर्राध्यषि, 
वशरपूर, या काळार् नर्रपावलकेला राज्यार्ील स्िच्छर्ा मोवहमेचे प्र्थम 
पाररर्ोवषक वमळाले; नर्रपावलकेचा पाण्याचा प्रश्न, इंवदरा हॉक्स्प्टल, 
झोपडपट्टीधारकांसाठी प्तकी घरे र्सेच र्ांडूळ खर् ि सेंवद्रय खर्ाची 
वनवम्गर्ी ि विक्री सुरू केली; १९९०-९५, १९९५-९९, १९९९-२००४, 
२००४-२००९ सदस्य, महाराष्टट्र विधानसभा; २०१०-२०१६, २०१६-
२०१९, २०२०-२०२२ सदस्य, महाराष्टट्र विधानपररषद; जानेिारी २००३ 
र्े ऑ्त्टोबर, २००४ शालेय वशषिण, वक्रडा ि युिक कल्याण खात्याचे 
मंत्री; जानेिारी, २०२२ मध्ये महाराष्टट्र विधानपररषदेिर र्ेरवनिड.

परदेश प्रिास : अमेररका, यु.के., युरोपीय देश, जपान, हाँर्काँर् इत्यादी देशांचा अभ्यास 
दौरा.

छंद : सामावजक ि शैषिवणक काय्ग.

पत्ा  : (१) जनक क्व्हला, रामवसंर् नर्र समोर, नेहरू रोड, वशरपूर,   
  वजल्हा-धुळे, ४२५४०५.

   दूरध्िनी : ०२५६३-२५५३००, ०२५६३-२५५४००.

            (२) पल्लिी बीच, ‘एंजल’ बंर्ला नं.१, रूईया पाक्फ, जुहू,   
  विलेपालवे (पक्श्चम), मुंबई.

   भ्रमिध्िनी  : ९८२००२०९९९.

   ई-मेल : arpdhule@gmail.com

qqq
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पटेल, श्ी. चांदुलाल विश्ामभाई

जन्दम : १० ऑ्त्टोबर, १९६५.

जन्दम व्ठकाि : जळर्ाि.

वशषिि : एस.एस.सी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि र्ुजरा्थी.

िैिावहक मावह्ती : वििावहर्, पत्नी श्रीमर्ी शारदाबेन. 

अपत््ये : एकूण-२ (दोन मुलर्े).

व््यिसा्य : शेर्ी.

पषि  : भारर्ीय जनर्ा पषि.

म्तदारसांघ : जळर्ाि स््थावनक प्रावधकारी संस््था.

इ्तर मावह्ती : जळर्ाि मधील अपंर् मुलांना शैषिवणक सावहत्याचे िा्टप;  जळर्ाि 
महापावलकेला रूग्णिावहका उपलब्ध करून वदल्या ; चेअरमन, सुभाष 
चौक नार्री सहकारी पर्संस््था वल. जळर्ाि; वडसेंबर २०१६ मध्ये 
महाराष्टट्र विधानपररषदेिर वनिा्गवचर्. विधानमंडळाच्या इर्र मार्ासिर््ग 
कल्याण सवमर्ीचे सदस्य म्हणून काय्ग. 

परदेश प्रिास : चीन देशाचा दौरा.

छंद : िाचन, लेखन ि खेळणे.



82 महाराष्टट्र विधानपररषद सदस्यांचा संवषिप्र् जीिन पररचय

पत्ा : ७८, विश्राम वशिराम नर्र, ओंकारेश्िर मंवदराजिळ, मु. पो. र्ा. वज. 
जळर्ाि-४२५ ००१.  

   दूरध्िनी : (वनिास ि काया्गलय) (०२५७) २२२३२३०.

                भ्रमिध्िनी : ९९६०३८३३३०.

   ई-मेल : mlccvpatel@gmail.com.

qqq
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पडळकर, श्ी. गोपीचांद कुंडवलक  

जन्दम : १ ऑ्त्टोबर,  १९८१.

जन्दम व्ठकाि : पडळकरिाडी, र्ालुका-आ्टपाडी, वजल्हा-सांर्ली.

वशषिि : बारािी.

ज्ा्त भाषा : मराठी ि वहंदी.

िैिावहक मावह्ती : अवििावहर्.

व््यिसा्य : शेर्ी.

पषि  : भारर्ीय जनर्ा पषि.

म्तदारसांघ : महाराष्टट्र विधानसभा सदस्यांद्ारा वनिा्गवचर्.

इ्तर मावह्ती : मे, २०२० मध्ये महाराष्टट्र विधानपररषदेिर वनिा्गवचर्.

छंद : िाचन.

पत्ा : (१) मु.पो. पडळकरिाडी, पो.वपंपरी बु., र्ालुका-आ्टपाडी,  
  वजल्हा- सांर्ली. 

           (२) मु.पो.झरे, र्ालुका-आ्टपाडी, वजल्हा सांर्ली.

   भ्रमिध्िनी  : ९९७०५२१००३.

   ई-मेल : gopichandpadalkar007@gmail.com.

qqq
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परब, अॅड. अवनल दत्ात्र्य

जन्दम : ३१ वडसेंबर, १९६४.

जन्दम व्ठकाि : मुंबई.

वशषिि : बी.कॉम., एलएल.बी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

िैिावहक मावह्ती : वििावहर्, पत्नी श्रीमर्ी सुवनर्ा. 

अपत््ये : एकूण-२ (दोन मुली).

व््यिसा्य : उद्ोर्.

पषि  : वशिसेना.

म्तदारसांघ : महाराष्टट्र विधानसभा सदस्यांद्ारा वनिा्गवचर्.

इ्तर मावह्ती : संघ्टनेच्या माध्यमार्ून सामावजक ि सांस्कृवर्क काय्ग; र्रीब, र्रजू 
विद्ाथ्याांना शालोपयोर्ी सावहत्यांचे िा्टप; र्रीब रुग्णांना सिमोर्ोपरी 
मदर्, दवहहंडी, र्णेशोत्सि, निरात्रोत्सि काय्गक्रमांचे आयोजन, 
आरोग्य र्पासणी, र्तर्दान वशबीरांचे आयोजन; सामान्य माणसांना 
कायदेविषयक मोर्र् सल्ला; विविध वक्रडा स्पधाांचे  र्सेच सांस्कृवर्क 
काय्गक्रमांचे आयोजन; बांद्रा ये्थील शासकीय िसाहर्ीच्या समस्या 
सोडविण्याचा प्रयत्न;  स्पधा्ग पररषिांसाठी मार््गदश्गन वशबीरांचे आयोजन; 
२००१ पासून वशिसेना विभार् प्रमुख, पषिाच्या कायदेविषयक कामाची 
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जबाबदारी, पषिाच्या सि्ग आंदोलनार् सक्रीय सहभार्; २००४-२०१०, 
२०१२-२०१८ सदस्य,  महाराष्टट्र विधानपररषद; जुलै २०१८ मध्ये 
विधानपररषदेिर र्ेरवनिड र्सेच ३० वडसेंबर, २०१९ पासून पररिहन, 
संसदीय काय्ग खात्यांचे मंत्री.

परदेश प्रिास : वसंर्ापूर, मलेवशया, बँकॉक, ऑस्ट्रेवलया, अमेररका ि युरोप.

छंद : खो-खो, वक्रके्ट ि िाचन.

पत्ा : (१) ५८/२६२५,  रविवकरण को.ऑप. हाऊवसंर् सोसाय्टी वल.,   
  र्ांधीनर्र, िांद्रे (पूि्ग), मुंबई ४०००५१. 

          (२) पररिहन, संसदीय काय्ग मंत्री, महाराष्टट्र राज्य, मंत्रालय,  
  मुंबई-४०००३२.

          (३) क-५, शासकीय कु्टीर, मादाम कामा मार््ग, मुंबई-४०००३२.

   भ्रमिध्िनी : ९८२०४१३५०५.

   ई-मेल : anildattatray@gmail.com

qqq
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पाटील, श्ी. कवपल हररश्चांद्र 

जन्दम : ऑर्स््ट, १९६१

जन्दम व्ठकाि : मु.पो.पोर्रण, र्ालुका-डहाणू, वजल्हा- पालघर.

वशषिि : बी.ए.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

िैिावहक मावह्ती : वििावहर्, पत्नी श्रीमर्ी िषा्ग लक्मण कांबळे. 

अपत््ये : एकूण-१ (एक मुलर्ा).

व््यिसा्य : पत्रकाररर्ा/प्रकाशक.

पषि  : लोकभारर्ी.

म्तदारसांघ : मुंबई विभार् वशषिक.

इ्तर मावह्ती : काय्गकारी विश्िस्र्, राष्टट्र सेिा दल; संस््थापक अध्यषि, लोकभारर्ी; 
संस््थापक, वशषिक भारर्ी; माजी संपादक, दैवनक आज वदनांक; माजी 
सहसंचालक, हरवकसनदास मेहर्ा इक्न्स््टट्यू्ट ऑर् जरनॅवलझम, मुंबई.; 
माजी सदस्य, महाराष्टट्र राज्य मराठी विकास संस््था; संस््थापक सवचि, 
छात्रभारर्ी (विद्ा्थती चळिळ); साधना साप्र्ावहकाचे र्ाजलेले संपादक 
यदुना्थ ्थत्े, विचारिंर् प्राचाय्ग डॉ. ना. य. डोळे आवण प्र्ययार् लेखक 
ि छात्रभारर्ीचे संस््थापक अध्यषि डॉ. मु.ब.शहा यांच्या समिेर् काम; 
सवचि, नामांर्रिादी कृर्ी सवमर्ी. मराठिाडा विद्ापीठ नामांर्र लढ्ार् 
सहभार्; र्.ल.पा्टील. वद.बा.पा्टील, मुकुंदराि भुजबळ-पा्टील हे नेर्े 
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हृयार् नाहीर्, पण या नेत्यांच्या सोबर् ओबीसी जार्ी ि ज्ार्ी संघ्टनांमध्ये  
१९८० पासून काय्गरर्; ‘मंडल आयोर् : ओबीसींचा जाहीरनामा’ या 
नािाची दोन पुस्र्के वलवहली आवण प्रकावशर् केली; मंडल आवण 
ओबीसींच्या प्रश्नांिरची महाराष्टट्रार्ील र्ी पवहली पुस्र्के; मुस्लीम 
ओबीसी संघ्टनेच्या स््थापनेर् (१९८४) शब्बीर अन्सारी यांच्या सोबर् 
सहभार्; वहंदी वचत्रप्ट अवभनेर्े वदलीपकुमार यांच्या समिेर् मुस्लीम 
ओबीसींमध्ये जार्ृर्ी आवण संघ्टन; मंडल आयोर्ाच्या वशर्ारशींच्या 
अंमलबजािणीसाठीच्या, आरषिण सम्थ्गना्थ्ग जनाद्गन पा्टील यांच्या 
समिेर् महाराष्टट्रभर पररषदांचे आयोजन; राजकीय लेखांचा संग्ह 
‘रार्दरबारी’; विधान पररषदेर्ील वनिडक भाषणांचा संग्ह ‘आयुध’; 
माजी केंद्रीयमंत्री, माजी मु्ययमंत्री विलासराि देशमुख यांच्या र्ाजलेल्या 
भाषणांचा संग्ह ‘देश-मुखी’ चे संपादन; बी.एड., डी.्टी.एड. विद्ाथ्याांचं 
आंदोलन, कॅवप्टेशन र्ी विरोधी कायद्ासाठी आंदोलन; अंधश्रद्धा 
वनमू्गलन यात्रेचे आयोजन; महात्मा र्ुले र्ौरि शर्ाब्दी काय्गक्रमांचे 
संयोजन; कम्गिीर भाऊराि पा्टील जन्मशर्ाब्दी काय्गक्रमाचे आयोजन; 
महात्मा र्ुले विचार संिध्गन सवमर्ीच्या स््थापनेर् पुढाकार; सच्चर 
सवमर्ीच्या वशर्ारशींची अंमलबजािणी करािी यासाठीच्या लढ्ार् 
सहभार्; मराठिाड्ार्ील भुर्ेर्ािार् वपण्याच्या पाण्याच्या प्रश्नािरून 
झालेल्या संघषा्गर् शहीद झालेल्या दवलर् र्रूणाचे स्मारक उभे केले; 
वशखर वशंर्णापूरचा इवर्हास सांर्णाऱ्या सामावजक बंधुभाि पररषदेचे 
आयोजन केले; विनाअनुदान धोरणाच्या विरोधार् संघष्ग; रात्रशाळा 
िाचिण्यासाठी ऐवर्हावसक ठरलेल्या प्रचंड बॅ्टरी मोच्या्गचं नेर्ृत्ि; 
विकास भारर्ी, र्ांधी-आंबेडकर र्ाऊंडेशन ि निवनमा्गण वशषिण 
संस््थांच्या स््थापनेर् पुढाकार. ्थोर समाजसेिक अण्णा  हजारे यांच्या 
भ्रष्ट्टाचार विरोधी आंदोलनार् पवहल्या पासून सवक्रय सहभार्; हररर् िसई 
आंदोलनार् र्ादर फ्ाक्न्सस वदब्े्टो यांच्यासोबर् सवक्रय सहभार्;

     वशषिकांना छळणारी आचारसंवहर्ा रोखली; मुंबईर्ल्या 
कोसळणाऱ्या इमारर्ींचा प्रश्न सभार्ृहार् मांडून स्ट्र्तचरल ऑवड्टची 
निी कल्पना शासनाला मान्य करायला भार् पाडलं; समुद्रार्ला दुष्टकाळ 
ि िादळ याचा र््टका बसलेल्या मक्च्छमारांना ३४ को्टीचे पॅकेज 

एचबी २४१०—८
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वमळिून वदले. वशषिण षिेत्रार् महत्िाचे योर्दान देणाऱ्यांना वशषिक 

भारर्ीर्र्फे सावित्रीबाई र्ुले-र्ावर्मा शेख यांच्या नािाने दरिषती पुरस्कार 

सुरू केला; वशषिकांच्या सावहत्य प्रज्ेचा शोध घेण्यासाठी वशषिक सावहत्य 

संमेलन सुरू केले; मधु मंर्ेश कवण्गक, भालचंद्र नेमाडे, िसंर् आबाजी 

डहाके, सदानंद मोरे, नार्ना्थ कोत्ापल्ले, संभाजी भर्र्, शर्ाअर् 

खान, रमेश इंर्ळे उत्रार्कर यांचा संमेलनार् सहभार् रावहला आहे; 

डॉ. राममनोहर लोवहया यांच्या जन्मशर्ाब्दीच्या वनवमत्ाने मुंबईर् लोवहया 

मेळाव्याचे आयोजन; र्ुरूदेि रिींद्रना्थ ्टार्ोर आवण साने र्ुरूजींचा 

आंर्रभारर्ीचा नारा देण्यासाठी देशभरार्ल्या प्रवर्वनधींचा सहभार् 

असलेली आंर्रभारर्ी पररषदेचे २००८ मध्ये मुंबईर् आयोजन; राजभाषा 

आवण पाठ्यपुस्र्कार्ली मराठी सोपी आवण आनंददायी करण्याची 

मार्णी करर् २००६ र्े २००९ सलर् र्ीन िषवे स्कोअरींर् मराठी 

पररषदेचे आयोजन; मुंबईर्ील विज्ान प्रदश्गनार् वशषिकांना प्रोत्साहन 

देण्यासाठी आमदार चषकाची सुरूिार्. मुंबईर् २६ जुलैच्या महापुरार् 

िाहून र्ेलेल्या शाळांना संस््थेचा, पालकांचा आवण वशषिकांना एकही 

रूपया खच्ग होऊ न देर्ा निीन इमारर्ी वमळिून वदल्या; लोकमान्य 

व्टळकांचे सहकारी, स्िार्ंत्रसेनानी काका बाक्प््टस््टा आवण मराठीचे 

पवहले कादंबरीकार, मराठी पाठ्यपुस्र्कांचे आद्लेखक बाबा पद्नजी 

यांच्या कबरी वशिडीच्या स्मशानभूमीर् बेदखल होऊन झाडाझुडपार् 

लपून र्ेल्या होत्या, या ्थोरांचे स्मारक उभारले; मुंबईर्ील अवर्रेकी 

हल्ल्यार्ील शवहदांना अवभिादन करणाऱ्या काय्गक्रमांचे आयोजन; 

विद्ाथ्याांच्या आत्महत्यांनी महाराष्टट्र हादरल्यानंर्र त्या रोखण्यासाठी 

मुंबईर्ील वशषिक, मु्ययाध्यापकांची काय्गशाळा आयोवजर् करून 

र्णािमु्तर् विद्ा्थती अवभयान राबिले; माच्ग २०१० मवहला वशषिकांना 

१८० वदिसाची प्रसुर्ी रजा मवहला वदनाच्या वदिशी वमळिून वदली; 

र्ेब्ुिारी, २०११ मध्ये देशार् अग्ेसर असणाऱ्या वदल्ली, केरळ, वबहार 

एसएससी बोडाांचा र्ुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी मुंबईच्या र्ज्ज् 

वशषिक, मु्ययाध्यापक आवण वशषिणावधकारी यांच्या र्ीन ्टीम पाठिल्या, 

त्याचा अहिाल शासनाला सादर केला, त्यानुसार आर्ा एस.एस.सी 

बोडा्गर् बदल घडर् आहेर्; वशषिकांना धावम्गक यात्रा आवण पाल्यांच्या 
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उच्च वशषिणासाठी पी.एर्. र्ंडार्ून विना परर्ािा कज्ग वमळिण्याचा 

वनण्गय करून घेर्ला. मुंबईर्ल्या वशषिकांचे पर्ार राष्टट्रीयकृर् बँकेमार््फर् 

१ र्ारखेला करून घेण्यार् पुढाकार; वशषिकांना सहािा िेर्न आयोर् 

नाकारणाऱ्या हकीम सवमर्ीच्या वशर्ारशींची होळी आवण जेलभरो; वहंदी 

विषय अभ्यासक्रमार्ून िर्ळण्याचा शासनाचा वनण्गय रद्द करण्यास 

सरकारला भार् पाडले, हजारो वशषिकांच्या नोकऱ्या िाचिल्या; वहंदी 

भावषकांिरील हल्ल्यांच्या विरोधार् मुंबईर् एक वदिसाचे लाषिवणक 

उपोषण; 

           वशषिणसेिक कायद्ार् सुधारणा करणारे अशासकीय विधेयक 

सादर करून ‘वशषिण सेिक’ हा शब्द बदलण्यास सरकारला भार् 

पाडले; आर्ा ‘प्रोबेशनरी व्टचर’ असे नामावभधान आवण मानधनही 

िाढले; िाड्ा, िस्त्यांिर र्रीबांच्या घरार् वशषिण पोचिणाऱ्या, सर्र् 

१३ िष्ग संघष्ग करणाऱ्या ८५०० िस्र्ीशाळा वशषिकांच्या संघषा्गर् सा्थ; 

र्ीन वदिस उपोषण करून न्याय वमळिून वदला; केजी ्टू पीजी मोर्र् 

वशषिणाचा ह्तक वमळालाच पावहजे, वशषिणाच्या खाजर्ीकरणाच्या 

विरोधार् २०१३ आवण २०१४ मध्ये मुंबईर् पालक-वशषिक- संस््थाचालक 

यांचे मेळािे आयावजर् केले, या मेळाव्यांमध्ये महाराष्टट्र राज्य वशषिण 

ह्तक कृर्ी सवमर्ीचे अध्यषि प.म.राऊर्, वनमंत्रक अमोल ढमढेरे यांचा 

सहभार् होर्ा. मुंबईर्ल्या झोपडपट्टीर्ल्या शाळांर् वपण्याचे स्िच्छ पाणी 

आवण स्िच्छर्ार्ृहासाठी २६ को्टीचा वनधी वमळिून वदला; अंधश्रद्धा 

वनमू्गलन चळिळीचे नेर्े डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांच्या हत्येच्या वनषेधा्थ्ग 

करण्यार् आलेल्या विविध आंदोलनार् पुढाकार.

     सन २००६-२०१२, २०१२-२०१८ सदस्य, महाराष्टट्र 

विधानपररषद. राष्टट्रकुल संसदीय मंडळाच्या महाराष्टट्र शाखेर्र्फे सन 

२००९ मध्ये महाराष्टट्र विधानमंडळाच्या अमृर् महोत्सि काय्गक्रमार् 

भारर्ाच्या महामवहम राष्टट्रपर्ी प्रवर्भार्ाई पा्टील यांच्या हस्र्े “उत्कृष्ट्ट 

भाषण” पुरस्कार प्राप्र्; राष्टट्रकुल संसदीय मंडळ, महाराष्टट्र शाखेर्र्फे सन 

२०१६-२०१७ चा “उत्कृष्ट्ट भाषण” पुरस्कार प्राप्र्; जुलै २०१८ मध्ये 

महाराष्टट्र विधानपररषदेिर र्ेरवनिड. 

एचबी २४१०—८अ
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प्रकाशने : • l मंडल आयोर्ाच्या वशर्ारशी

   l राजकीय लेख संग्ह “रार्दरबारी”

•   l विलासराि देशमुख यांच्या र्ाजलेल्या भाषणांचा संग्ह “देश-मुखी”

•   l विधान पररषदेर्ील भाषणांचा संग्ह “आयुध”.

•   l पोस््टर कविर्ा :-“ येिोर् वकर्ी द्रोणाचाय्ग !
                         काळ आर्ा डरणार नाही !
                         निा एकलव्य येर् आहे !
                        दान अंर्ठ्याचे करणार नाही !

छंद :  िाचन.

पत्ा : (१) फ्लॅ्ट नं. ४०१, अस्मी ड्रीम्स, एम.जी.रोड, ऑर् एस.व्ही.रोड,  
  र्ोरेर्ाि (प), मुंबई-४००१०४.        

   (२) काया्गलय : वशषिक भारर्ी, १४, र्ळमजला, पोयबािडी   
  म्युक्न्सपल स्कुल, के.ई.एम. हॉक्स्प्टल समोर, कामर्ार  
  मैदानाजिळ, परळ, मुंबई-४०० ०१२.

   दूरध्िनी : (काया्गलय) (०२२) २४१५०५७६,  
         (वनिास)   (०२२) २८७९२००२.                                               

   भ्रमिध्िनी : ९८१९८७०५५५, ९९६७९६६५५५.

   फॅक्स : (०२२) २४१५०५७६.

   ई-मेल : kapilhpatil@gmail.com.

   Facebook : @kapilHpatil.

   Twitter : @ kapilHpatil.

qqq
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पाटील, श्ी. ज्यां्त प्रभाकर

जन्दम : ७ जुलै, १९५५.

जन्दम व्ठकाि : भडिळ, र्ालुका-कज्गर्, वजल्हा-रायर्ड.

वशषिि : एस.एस.सी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

िैिावहक मावह्ती : वििावहर्, पत्नी श्रीमर्ी सुवप्रया. 

अपत््ये : एकूण-१ (मुलर्ा).

व््यिसा्य : व्यापार.

पषि  : शेर्करी कामर्ार पषि.

म्तदारसांघ : महाराष्टट्र विधानसभा सदस्यांद्ारा वनिा्गवचर्.

इ्तर मावह्ती : सन २००० पासून अध्यषि, प्रभाकर पा्टील एज्युकेशन संस््था, अवलबार्; 
संचालक, कोकण एज्युकेशन सोसाय्टी, या संस््थेमार््फर् अवभयांवत्रकी 
महाविद्ालय, रोहा, आ्ट्टस, कॉमस्ग कॉलेज ि मवहला विद्ालय, पेझारी 
ये्थे सुरू केले; १९९१ संचालक, महाराष्टट्र राज्य माकफेव्टंर् र्ेडरेशन; 
१९९५ संचालक, महाराष्टट्र राज्य सहकारी बँक वल., मुंबई; संचालक, 
मक्च्छमार संघ; १९८६ संचालक ि १९९६ पासून चेअरमन, रायर्ड 
वजल्हा मध्यिर्ती सहकारी बँक; राज्यार् प्र्थमच या बँकेला २००८-
२००९ मध्ये “आय.एस.ओ”. नामांकन वमळिून वदले; ५ िषवे संचालक, 
महाराष्टट्र राज्य मजूर संघ, पुणे; संस््थापक, रायर्ड बझार, या संस््थेमार््फर् 
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अवलबार्, पेण, खोपोली, पनिेल ि वजल्ह्ार् १० वठकाणी वडपा्ट्टमें्टल 
स््टोअस्ग सुरू केले; सहकार षिेत्रार्ील उल्लेखनीय कामवर्रीबद्दल २०११-
२०१२ महाराष्टट्र शासनाचा “सहकार वनष्टठ पुरस्कार” ि २०१२-२०१३ 
चा “सहकार भूषण” पुरस्कार प्राप्र्; २० िषवे वच्टणीस, २००८ पासून 
सरवच्टणीस रायर्ड वजल्हा शेर्करी कामर्ार पषि; शेर्करी कामर्ार 
पषिाच्या राज्य वच्टणीस मंडळाच्या बोडा्गचे सदस्य; युिक मेळाव्यांचे 
आयोजन; १९७४-७८ सदस्य, ग्ामपंचायर्, पोयनाड; १९७९-९० 
सदस्य, पंचायर् सवमर्ी; १९९७-२००० सदस्य, वजल्हापररषद रायर्ड; 
२०००-२००६, २००६-२०१२, २०१२-२०१८ सदस्य, महाराष्टट्र 
विधानपररषद; सन २००२ मध्ये राष्टट्रकुल संसदीय मंडळ, महाराष्टट्र 
शाखेर्र्फे “उत्कृष्ट्ट संसदप्टू” पुरस्कार प्राप्र्; सदस्य,  लोकलेखा 
सवमर्ी, वनयम सवमर्ी, सदस्य अनुपक्स््थर्ी सवमर्ी; जुलै २०१८ मध्ये 
महाराष्टट्र विधानपररषदेिर र्ेरवनिड.

परदेश प्रिास : क्स्ित्झरलँड, इंग्लंड, इ्टली, इस्त्राईल, अमेररका, ऑस्ट्रेवलया, वसंर्ापूर, 
दुबई ि मलेवशया, चीन, न्युझीलंड, र्ान्स, जम्गनी, वग्स, स्पेन, पोर्ु्गर्ाल, 
्थायलंड, पोलंड ि रवशया इत्यादी देशांचा अभ्यास दौरा.

छंद : िाचन ि प्रिास.

पत्ा : (१) सुवशला सदन, मु. पेझारी-आंबेपूर, पो. पोयनाड, र्ा. अवलबार्,  
  वजल्हा रायर्ड.  

   दूरध्िनी :  (०२१४१) २२२२९०, २२४५५६. 

                        (०२२) २२८८०६८७.

   भ्रमिध्िनी : ९८५०६६६४४४.

   ई-मेल : jayantpwp@gmail.com.

qqq



 महाराष्टट्र विधानपररषद सदस्यांचा संवषिप्र् जीिन पररचय 93

पाटील, श्ी. बाळाराम दत्ात्र्य

जन्दम : २९ वडसेंबर, १९६३.

जन्दम व्ठकाि : नािडे, र्ा. पनिेल, वज. रायर्ड.

वशषिि : बी.ए.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

िैिावहक मावह्ती : वििावहर्, पत्नी श्रीमर्ी राजेश्री. 

अपत््ये : एकूण-२ (एक मुलर्ा ि एक मुलर्ी).

व््यिसा्य : बांधकाम व्यिसाय.

पषि  : अपषि.

म्तदारसांघ : कोकण विभार् वशषिक.

इ्तर मावह्ती : १९९९ पासून संस््थापक-अध्यषि, नािडे-र्ळोजे वशषिण प्रसारक मंडळ; 
२०१५ पासून चेअरमन, रयर् वशषिण संस््था, रायर्ड विभार्; अध्यषि, 
रायर्ड वजल्हा कुस्र्ीर्ीर संघ्टना; चेअरमन, कोकण एज्युकेशन संस््था, 
पनिेल विभार्; २००८ पासून अध्यषि, क्व्ह.के. हायस्कुल, पनिेल; 
१९९६-२००२, संचालक, कना्गळा बँक; संचालक, पनिेल कृषी 
उत्पन्न बाजार सवमर्ी; संचालक, रायर्ड वजल्हा मध्यिर्ती सहकारी 
बँक; १९९७-१९९८ सभापर्ी, पंचायर् सवमर्ी पनिेल; २००२-
२०१५ सदस्य, सन २०००-२००५ अध्यषि, वजल्हापररषद, रायर्ड, 
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२००९-२०१२ सभापर्ी, वशषिण ि आरोग्य सवमर्ी, वजल्हापररषद, 
रायर्ड; वडसेंबर, २०१९ सेिाग्ाम िधा्ग र्े नार्पूर पायी वदंडी; अध्यषि, 
रायर्ड वजल्हा ॲ्थेलेव्ट्तस; उपाध्यषि, महाराष्टट्र राज्य ॲ्थलॅ्टी्तस 
असोवसअेशन; वजल्हा पररषदेच्या उत्कृष्ट्ट काया्गबद्दल शासनाचा 
‘ग्ामस्िच्छर्ा पुरस्कार’ प्राप्र्; १९९९ पासून वजल्हा वच्टणीस, शेर्करी 
कामर्ार पषि; पनिेल र्ालु्तयार् आरोग्य र्पासणी वशबीरांचे आयोजन; 
रायर्ड वजल्ह्ार् खेळाडूंसाठी वनिासी प्रबोवधनी सुरू केली; बाळाराम 
पा्टील िेल्र्ेअर असोवसएशन ि कना्गळा चॅरर्टेबल ट्रस््टच्यािर्ीने 
रोजर्ार मेळाव्याचे आयोजन; आवदिासी बांधिांच्या ९९१ सामुवहक 
वििाहांचे आयोजन; संस््थापक-विश्िस्र्, जनाद्गन भर्र् वशषिण प्रसारक 
मंडळ, निीन पनिेल; र्ेब्ुिारी २०१७ मध्ये महाराष्टट्र विधानपररषदेिर 
वनिड.  

परदेश प्रिास : रवशया, चीन, दुबई, दवषिण आवफ्का, श्रीलंका इत्यादी देशांचा दौरा.

छंद : िाचन, वक्रके्ट, ि्तर्ृत्ि, प्रवशषिण िर्ा्गर् उपक्स््थर् राहणे, अभ्यासदौरा 
करणे.

पत्ा : (१) मु. पो. नािडे, दत्प्रभा वनिास, र्ा. पनिेल, वज.रायर्ड. 

   दूरध्िनी (काया्गलय) : ०२२-२७४५३७०१.

   भ्रमिध्िनी : ९९२०५९६७६७.

   ई-मले : balaramdpatil@gmail.com.

qqq
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पाटील, डॉ. रिवज्त विठ्ठलराि

जन्दम : २० जानेिारी, १९६४.

जन्दम व्ठकाि : अकोला.

वशषिि : एम.बी.बी.एस., एम.एस. (आ्थमो).

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

िैिावहक मावह्ती : वििावहर्, पत्नी श्रीमर्ी अप्गणा. 

अपत््ये : एकूण-२ (एक मुलर्ा ि एक मुलर्ी).

व््यिसा्य : िैद्कीय.

पषि  : भारर्ीय जनर्ा पषि.

म्तदारसांघ : अमरािर्ी विभार् पदिीधर.

इ्तर मावह्ती : २००५ र्े २०१० अध्यषि, अकोला िैद्कीय आघाडी भा.ज.प.; २००५ 
र्े २०१० उपाध्यषि, महानर्र वजल्हा अकोला भा.ज.प.; महाराष्टट्र प्रदेश 
िैद्कीय आघाडी भा.ज.प.; २००८ पक्श्चम विदभ्ग िैद्कीय सेिा 
आघाडी; अध्यषि, देिकाबाई ट्रस््ट रूग्णालय; संचालक, ॲडव्हान्स 
एम.आर.आय; संचालक, आय.सी.ओ.एन ि पयोष्टणी वशषिण संस््था, 
मुवर््गजापूर; श्री.संर् र्जानन महाराज संस््थान शेर्ाि ये्थे १९ िषा्गपासून 
विनामूल्य िैद्वकय सेिा; अपंर्ांसाठी रोर्वनदान ि शस्त्रवक्रया वशवबरांचे 
आयोजन; २०१०-२०१६ सदस्य, महाराष्टट्र विधानपररषद, र्ेब्ुिारी 
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२०१७ मध्ये महाराष्टट्र विधानपररषदेिर र्ेरवनिड; वडसेंबर २०१४ र्े 
१६ जून, २०१९ र्ृह (शहरे), नर्रविकास, कौशल्य विकास आवण 
उद्ोजकर्ा, माजी सैवनकांचे कल्याण, विधी ि न्याय, संसदीय काय्ग 
खात्याचे राज्यमंत्री. १६ जून, २०१९ र्े नोव्हेंबर, २०१९ र्ृह (शहरे) 
कौशल्य विकास आवण उद्ोजकर्ा, माजी सैवनकांचे कल्याण, विधी ि 
न्याय, संसदीय काय्ग खात्याचे राज्य मंत्री.

परदेश प्रिास : ऑक्स्ट्रया, फ्ान्स, इंग्लंड, ्टकती, इवजप्र्, साऊ्थ आवफ्का, मॉररशस, 
चीन, रवशया, मलेवशया, वसंर्ापूर, श्रीलंका, केवनया, इ्टली ि ्थायलँड 
इत्यादी देशांचा अभ्यास दौरा.

छंद : िाचन, प्रिास, शेर्ी, संर्ीर् ऐकणे ि वक्रके्ट.

पत्ा : (१) उत्सि मंर्ल काया्गलया जिळ, आठले मार््ग, जठार पेठ, 

                  अकोला-४४४ ००५.

          (२) हॉलीक्रॉस कॉन्हें्ट समोर, जठार पेठ, अकोला,  
  र्ा. वजल्हा-अकोला.

   दुरध्िनी : (०७२४) २४२२२५२, २४२०१००.

   भ्रमिध्िनी : ९८२२५७१७७७, ९४२२१६०४६१.

   ई-मेल : ranjitpatilmla@gmail.com.

qqq
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पाटील, श्ी. रमेशदादा नारा्यि

जन्दम : १५ सप््टेंबर, १९५३

जन्दम व्ठकाि : र्ळिली, वजल्हा ठाणे.

वशषिि : बी.ए.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

िैिावहक मावह्ती : वििावहर्, पत्नी श्रीमर्ी बवबर्ा. 

अपत््ये : एकूण-३ (दोन मुलर्े ि एक मुलर्ी).

व््यिसा्य : उद्ोर्.

पषि  : भारर्ीय जनर्ा पषि.

म्तदारसांघ : महाराष्टट्र विधानसभा सदस्यांद्ारा वनिा्गवचर्.

इ्तर मावह्ती : २०१० पासून खवजनदार, शेर्करी वशषिण संस््था, घणसोली; २०१२ 
पासून अध्यषि, आर.एन.पी.अँग्ो. एज्युकेशन ट्रस््ट; २०१२ पासून 
अध्यषि, कोळी महासंघ; २००५ पासून अध्यषि, निी मुंबई कोळी समाज 
ट्रस््ट; २००४ पासून अध्यषि, आर.एन.पी. मेवडकल र्ाऊंडेशन ट्रस््ट; 
२०११ पासून अध्यषि, जय हनुमान चॅरर्टेबल ट्रस््ट; उपाध्यषि, िैभि 
को.ऑप. क्रेवड्ट सोसाय्टी, घणसोली; सदस्य, छत्रपर्ी वशिाजी महाराज 
आंर्रराष्टट्रीय स्मारक सवमर्ी, मुंबई; २०१४ पासून सदस्य, भारर्ीय 
जनर्ा पषि; उल्लेखनीय सामावजक काया्गबद्दल मुंबईचा “उद्ोर्श्री 
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र्ौरि पुरस्कार २०१४ शवहद भर्र्वसंर्-राजर्ुरू-सुखदेि मंच, पुणे 
यांचा “शवहद भर्र्वसंर्-राजर्ुरू-सुखदेि स्मृर्ी पुरस्कार, २०१४”; 
जाणीि सांस्कृवर्क अवभयान, नावशक या संस््थेचा “राज्यस्र्रीय जाणीि 
पुरस्कार २०१४”; आवदिासी कोळी समाजसेिा संघ, पुणे या संस््थेचा 
“महाराष्टट्र कोळीभूषण पुरस्कार २०१५”; कोळी-आर्री प्रवर्ष्टठान, निी 
मुंबई या संस््थेचा “कोळी-आर्री प्रवर्ष्टठान सन्मान पुरस्कार २०१५”, 
पोवलस आयु्तर्ालय, निी मुंबई चा “नार्री सुरषिादल पोवलस वमत्र 
प्रबोधन पुरस्कार २०१५”; ‘मी निी मुंबईकर’, निी मुंबई या संस््थेचा 
“कोळी-आर्री समाज भूषण पुरस्कार २०१६”; अवखल आर्री-कोळी 
समाज प्रबोधन ट्रस््ट, नेरूळ, निी मुंबई या संस््थेचा “कोळी समाजभूषण 
पुरस्कार २०१७” र्सेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाजरत्न पुरस्कार 
२०१६ ने सन्मावनर्; जुलै २०१८ मध्ये महाराष्टट्र विधानपररषदेिर वनिड.

परदेश प्रिास : युरोप, वसंर्ापूर, मलेवशया, बँकॉक ि ्थायलँड इत्यादी देशांचा अभ्यास 
दौरा.

छंद : िाचन.

पत्ा : पा्टील हाऊस, र्ळिली नाका, ठाणे-बेलापूर रोड,  
निी मुंबई-४००७०१.  

   दूरध्िनी : (वनिास) (०२२) २७६९२५७६.

                   (काया्गलय)  (०२२) ३७६९६९६९.

             भ्रमिध्िनी : ७०४५४५१२३४, ९३२४५६७३९८.

   ई-मेल : aamdarrameshdadapatil@gmail.com.

qqq
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पाटील, श्ी. रामराि बालाजीराि

जन्दम : १ जानेिारी, १९५७.

जन्दम व्ठकाि : रार्ोळी, र्ा. नायर्ाि (खै) वज. नांदेड.

वशषिि : बी.एस्सी. (वद्र्ीय िष्ग).

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

िैिावहक मावह्ती : वििावहर्, पत्नी श्रीमर्ी मंर्लाबाई. 

अपत््ये : एकूण-३ (दोन मुलर्े, एक मुलर्ी).

व््यिसा्य : शेर्ी.

पषि  : भारर्ीय जनर्ा पषि.

म्तदारसांघ : महाराष्टट्र विधानसभा सदस्यांद्ारा वनिा्गवचर्.

इ्तर मावह्ती : सवचि, बालाजी वशषिण प्रसारक मंडळ, रार्ोळी, र्ा. नायर्ाि, वज. 
नांदेड;  अध्यषि, व्यंक्टेश वशषिण प्रसारक मंडळ, िापेर्ाि, र्ा. देर्लूर, 
वज.नांदेड; १९८६ -२००१ संचालक, सेिा सहकारी सोसाय्टी, रार्ोळी; 
१९९८-२००३ संचालक, कृषी उत्पन्न बाजार सवमर्ी, नायर्ाि; 
१९९७-२००२ संचालक, र्ोदािरी मनार सहकारी साखर कारखाना 
वल. शंकरनर्र; २००३-२००६ वजल्हा उपाध्यषि, २००६-२००९ वजल्हा 
सरवच्टणीस, २००९-२०१२ वजल्हा अध्यषि, २०१२-२०१३ नांदेड 
शहर काया्गध्यषि, २०१३ पासून नांदेड वजल्हाध्यषि, भारर्ीय जनर्ा पषि; 
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१९८९-२००१ सरपंच, ग्ामपंचायर् रार्ोळी; १९९२-१९९७ सदस्य, 
पंचायर् सवमर्ी, नायर्ाि; सामावजक काया्गबद्दल शेर्ीवनष्टठ ‘शेर्करी 
पुरस्कार’, ‘दवलर् वमत्र पुरस्कार’ ि ‘पोलीस वमत्र’ पुरस्काराने सन्मावनर्; 
जुलै २०१८ मध्ये महाराष्टट्र विधानपररषदेिर वनिड.

छंद : समाजसेिा ि शेर्ी करणे.

पत्ा : (१) मु. पो. रार्ोळी, र्ा. नायर्ांि (खै), वज. नांदेड-४३१ ७२२.

           (२) मु.पो. आनंदनर्र नांदेड, “बालाजी कृपा वनिास”, मलेररया   
  ऑवर्स जिळ, आनंदनर्र.  

           (३) रूम नं.५, पवहला मजला, वबल्डींर् नं. ६/११२, म्युनीवसपल  
  ्टेनामें्ट जे.बी. ्टेमकर मार््ग, बी.एम.सी.कॉलनी, ससमेरा   
  कॉलेज जिळ, िरळी, मुंबई-३०.

               भ्रमिध्िनी : ९९२१९०२५७१.  

   ई-मेल : rampatil8899@gmail.com.

qqq



 महाराष्टट्र विधानपररषद सदस्यांचा संवषिप्र् जीिन पररचय 101

पाटील, श्ी. स्तेज उफ्क बांटी डी.

जन्दम : १२ एवप्रल, १९७२.

जन्दम व्ठकाि : कसबा बािडा, र्ालुका करिीर, वजल्हा कोल्हापूर.

वशषिि : डीबीए.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

िैिावहक मावह्ती : वििावहर्, पत्नी श्रीमर्ी प्रवर्मा. 

अपत््ये : एकूण-२ (एक मुलर्ा ि एक मुलर्ी).

व््यिसा्य : शेर्ी.

पषि  : भारर्ीय राष्टट्रीय काँग्ेस.

म्तदारसांघ : कोल्हापूर स््थावनक प्रावधकारी संस््था.

इ्तर मावह्ती : १९९२-९३ अध्यषि, वशिाजी विद्ापीठ स््टुडं्टस् कौक्न्सल, २००४-
२०१० वसने्ट सदस्य, वशिाजी विद्ापीठ, कोल्हापूर; चेअरमन, पद्श्री 
डॉ. डी.िाय पा्टील सहकारी साखर कारखाना वल. र्र्नबािडा; अध्यषि, 
श्री मौनी विद्ापीठ, र्ारर्ो्टी ि हनुमान भ्तर् मंडळ, कसबा बािडा; 
उपाध्यषि, डॉ.डी.िाय. पा्टील एज्युकेशन सोसाय्टी, पुणे ि कोल्हापूर; 
उपाध्यषि, कोल्हापूर वडक्स्ट्र्त्ट ॲम्युच्यअर बॉक््तसंर् असोवसएशन, 
कोल्हापूर; भारर्ीय राष्टट्रीय काँग्ेस (आय) पषिाचे काय्ग; जांबुसर वजल्हा 
भरोच, र्ुजरार् ये्थे पषि वनररषिक;  संचालक, कोल्हापूर वजल्हा मध्यिर्ती 
सहकारी बँक;  सल्लार्ार, ्टेलीर्ोन ॲडव्हाईझर कवम्टी;  सदस्य, 
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िसंर्दादा शुर्र इन्स््टीट्यु्ट, पुणे; श्रीराम सेिा सोसाय्टीचे काय्ग; डी.िाय. 
पा्टील हॉक्स्प्टलच्या माध्यमार्ून र्रीब रुग्णांना मदर्: आरोग्य वशबीरांचे 
आयोजन; करिीर र्ालु्तयार् एकाच वदिशी १० हजार िृषिांची लार्िड 
केली. कोल्हापूर वजल्ह्ार्ील पूरग्स्र्ांना मदर् काय्ग; डी.िाय. पा्टील 
शैषिवणक संकुलाच्या माध्यमार्ून र्तर्दान वशबीरांचे आयोजन; मवहला 
प्रवशषिण वशवबरांचे, एड्स जनजार्रण काय्गक्रमांचे आयोजन; र्रीब, र्रजू 
विद्ा्थती  दत्क योजना, व्य्तर्ीमत्ि विकास वशबीर, र्ुणिंर् विद्ाथ्याांचा 
सत्कार, व्य्तर्ीमत्ि विकासासाठी विद्ाथ्याांकररर्ा विविध उपक्रमांचे 
आयोजन; आंर्रराष्टट्रीय स्र्रािरील खेळाडूंना मदर्; वजल्हापररषद ि 
महानर्रपावलकेर्ील विद्ाथ्याांना शालोपयोर्ी िस्र्ूंचे िा्टप;  भारर्ीय 
संस्कृर्ीमधील एकत्र कु्टुंब पद्धर्ी रहािी यासाठी ट्रस््ट ि र्ाय्टस्ग स्पो्टस्ग 
्तलब यांच्या मार््फर् प्रा. संजय देसाई यांच्या स्मरणा्थ्ग “आदश्ग एकत्र 
कु्टुंब” पुरस्कार २००२ पासून सुरू केला; मवहला बचर् र््टांना प्रोत्साहन 
ि मार््गदश्गन करण्यासाठी मवहला महोत्सिाचे आयोजन; वििाहपूि्ग एड्स 
चाचणी शासनाकडून स्तर्ीची करािी यासाठी प्रयत्न; िाढवदिसावनवमत् 
प्रोत्साहन म्हणून शालेय विद्ाथ्याांना िह्ा िा्टपाची २०१४ मध्ये वलम्का 
बुक ऑर् रेकॉड्ट ि २०१६ मध्ये िल्ड रेकॉड्टस् ऑर् इंवडया मध्ये नोंद; 
२००४-२००९, २००९-२०१४ सदस्य, महाराष्टट्र विधानसभा, नोव्हेंबर, 
२०१० र्े २०१४ र्ृह, ग्ामविकास, अन्न ि औषध प्रशासन, र्लोत्पादन 
खात्याचे राज्यमंत्री ि लार्ूर वजल्हाचे पालकमंत्री; जानेिारी २०१६ र्े 
जानेिारी २०२२ सदस्य, महाराष्टट्र विधानपररषद, जानेिारी २०२२ मध्ये 
महाराष्टट्र विधानपररषदेिर र्ेरवनिड. र्सेच ३० वडसेंबर, २०१९ पासून 
र्ृह (शहरे), र्ृहवनमा्गण, पररिहन, मावहर्ी र्ंत्रज्ान, संसदीय काय्ग ि 
माजी सैवनकांचे कल्याण खात्यांचे राज्यमंत्री.

परदेश प्रिास : ऑस्ट्रेवलया, न्युझीलंड, युरोप ि वसंर्ापूर इत्यादी देशांचा अभ्यास 
दौरा, सप््टेंबर २०११ मध्ये वब््टन मधील सुरषिा व्यिस््था पाहणीकरीर्ा 
र्त्कावलन र्ृहमंत्री श्री.आर.आर.पा्टील ि वशष्ट्टमंडळासोबर् लंडन ये्थे 
शासकीय अभ्यास दौरा.

छंद : िाचन, संर्ीर्, वक्रके्ट, हॉकी ि र्ु्टबॉल.
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पत्ा : (१) २१२६, ई िॉड्ट, अवजं्तयर्ारा, र्ाराबाई पाक्फ, कोल्हापूर.

   (२) ५४७, इ, यशिंर् वनिास, श्रीराम सोसाय्टी जिळ, कसबा   
  बािडा, कोल्हापूर- ४१६००६.

   (३) र्ृह (शहरे), र्ृहवनमा्गण, पररिहन, मावहर्ी र्ंत्रज्ान, संसदीय  
  काय्ग, माजी सैवनक कल्याण राज्यमंत्री, महाराष्टट्र राज्य,   
  मंत्रालय, मुंबई-४०००३२.

   दूरध्िनी : (वनिास) ०२३१-२६५३२९०.

                  (काया्गलय) ०२३१-२६५३२८९.

   भ्रमिध्िनी : ९८२३०१२९०५, ९८२१९९९९८८.

   ई-मेल : satejdpatil@gmail.com.

qqq

एचबी २४१०—९
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पोटे-पाटील, श्ी. प्रविि रामचांद्र

जन्दम : ६ नोव्हेंबर, १९६८.

जन्दम व्ठकाि : अमरािर्ी.

वशषिि : बी.कॉम.

ज्ा्त भाषा : मराठी ि वहंदी.

िैिावहक मावह्ती : वििावहर्, पत्नी श्रीमर्ी अनुराधा. 

अपत््ये : एकूण-२ (एक मुलर्ा ि एक मुलर्ी).

व््यिसा्य : बांधकाम व्यािसावयक.

पषि  : भारर्ीय जनर्ा पषि.

म्तदारसांघ : अमरािर्ी स््थावनक प्रावधकारी संस््था.

इ्तर मावह्ती : अध्यषि, पी.आर. पो्टे एज्यूकेशन ॲन्ड िेलर्ेअर ट्रस््ट, अमरािर्ी; 
अध्यषि, एस.पी.चॅरर्टेबल ट्रस््ट अमरािर्ी; अध्यषि, मराठा वशषिण 
संस््था, अमरािर्ी; सदस्य अच्युर् महाराज हा्ट्ट हॉक्स्प्टल अमरािर्ी; 
संचालक, यिर्माळ अब्गन को-ऑपरेव्टव्ह बँक; मध्यमिर्तीय लोकांचे 
घराचे स्िप्न  पूणां होण्यासाठी अमरािर्ी ये्थे ्टाऊनवशप उभारून एक 
हजार घरे कमी वकंमर्ीर् उपलब्ध करून वदलीर्. २००४-२००५ मध्ये 
५०० जोडप्यांचा, २००५-२००६ मध्ये १५०० ि २००६-२००७ मध्ये 
२०२७ जोडप्यांचा सामूवहक वििाह सोहळा आयोवजर् केला; वकल्लारी 
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भूकंप, वबहार मधील पुर आपत्ीमधील लोकांना सिमोर्ोपरी मदर्; 
अवभयांवत्रकी, व्यिस््थापन ि र्ांवत्रकी पदिीधारकांना रोजर्ाराची संधी 
उपलब्ध होण्यासाठी विदभ्ग स्र्रािर देशार्ील १०० कंपन्यांना बोलािून 
सर्र् आठ िषवे रोजर्ार मेळाव्याचे आयोजन; विकवसर् राष्टट्रांमधील 
अवभयांवत्रकी ि इर्र षिेत्रांमध्ये झालेली क्रांर्ी आपल्या महाविद्ालयार्ील 
मुलांना अभ्यासण्याच्या दृष्ट्टीने १५० र्ुणित्ाप्राप्र् विद्ा्थती ि विद्ा्थथींनीना 
दरिषती स्िखचा्गने विदेशार् पाठविण्याचा उपक्रम हार्ी घेर्ला; मंवदरे, 
समाजमंवदरे र्सेच मक्स्जद बांधकामांसाठी अ्थ्गसहाय्य; र्तर्दान वशबीरे, 
आरोग्य वशबीरांचे आयोजन; र्ररब ि र्रजू विद्ाथ्याांना दत्क घेऊन 
मोर्र् वशषिण, आर्ापयांर् २५० विद्ाथ्याांना मोर्र् वशषिण वदले आहे. 
अमरािर्ी ये्थील कॅन्सर हॉक्स्प्टलच्या स््थापनेर् योर्दान; अध्यषि, 
पी.आर.पा्टील पो्टे ग्ुप ऑर् एज्युकेशन संस््था; या संस््थेमार््फर् पी.आर.
पा्टील अवभयांवत्रकी ि र्ांवत्रकी महाविद्ालय, अमरािर्ी; पी.आर.पो्टे-
पा्टील एज्युकेशन अँड िेल्र्ेअर ट्रस््ट, अवभयांवत्रकी ि व्यिस््थापन 
महाविद्ालय, अमरािर्ी; पी.आर.पो्टे-पा्टील इंवजवनअररंर् अँड ररसच्ग 
कॉलेज, अमरािर्ी, पी.आर.पा्टील कॉलेज ऑर् आवक्फ्टे्तचर, एस.पी.
महाविद्ालय, एस.पी. बी.एड, महाविद्ालय, एस.पी. पक्ब्लक स्कुल, 
अमरािर्ी; पी.आर.पा्टील र्ंत्रवनकेर्न, र्ळेर्ाि, र्ा.आिती, वज.िधा्ग; 
पी.आर. पा्टील कॉलेज ऑर् र्ाम्गसी, र्ळेर्ाि, कॉलेज ऑर् र्ाम्गसी, 
अमरािर्ी, पी.आर.पो्टे-पा्टील ॲग्ीकल्चर कॉलेज र्सेच पी.आर.
पा्टील व्यिस््थापन महाविद्ालय सुरू केले; अमरािर्ी ये्थे ्टे्तस्टाईल्स 
पाक्फ उभारण्यार् पुढाकार; स्िर्तीय सुय्गकांर्ादेिी पो्टे ट्रस््टच्या माध्यमार्ून 
शेर्कऱ्यांना र्ीर जार्ीच्या र्ाईंचे िा्टप; अमरािर्ी वजल्ह्ार् रेवशम 
उद्ोर्ाला चालना देण्यासाठी प्रयत्नरर्; २०१२-२०१८ सदस्य, महाराष्टट्र 
विधानपररषद, जून २०१८ मध्ये महाराष्टट्र विधानपररषदेिर र्ेरवनिड; 
वडसेंबर २०१४ र्े जून, २०१९ उद्ोर् आवण खवनकम्ग, पया्गिरण, 
साि्गजवनक बांधकाम (साि्गजवनक उपक्रम िर्ळून) खात्याचे राज्यमंत्री. 
अमरािर्ी वजल्ह्ाचे पालकमंत्री.

परदेश प्रिास : दुबई, वसंर्ापूर ि मलेवशया इत्यादी देशांचा दौरा.

छंद : िाचन ि बार्काम.
एचबी २४१०—९अ
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पत्ा : (१) १०१, “श्री.प्रसाद” राठी नर्र, व्ही.एम.व्ही. रोड, अमरािर्ी.

    दूरध्िनी : (वनिास) (०७२१) २५५२३८७.

                  (काया्गलय) (०७२१) २६६४९७३.

    (२) राठीनर्र, र्हसील अमरािर्ी, र्ा.वजल्हा-अमरािर्ी.  
  वपन कोड-४४४६०३.       

   (३) जनसंपक्फ काया्गलय, इवि्गन चौक, कॅम्प रोड, अमरािर्ी.

   भ्रमिध्िनी  : ९३७०१५२२०८, ९५५२५१२५००.

   फॅक्स : (०७२१) २५३०३४१.़़

   ई-मेल : potepravin@rediffmail.com.

                 ppotepatil301@gmail.com

qqq
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पो्तनीस, श्ी. विलास विना्यक

जन्दम : ११ सप््टेंबर, १९४९.

जन्दम व्ठकाि : कोल्हापूर.

वशषिि : एम.ए.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

िैिावहक मावह्ती : वििावहर्, पत्नी श्रीमर्ी जयश्री. 

अपत््ये : एकूण-२ (एक मुलर्ा ि एक मुलर्ी).

व््यिसा्य : नोकरी. (सेिावनिृत्)

पषि  : वशिसेना.

म्तदारसांघ : मुंबई विभार् पदिीधर.

इ्तर मावह्ती : ररझव्ह्ग बँक ऑर् इंवडया मध्ये नोकरी; सन २००८-२०१८ अध्यषि, 
विद्ा विकास सभा हायस्कुल, बोरीिली, मुंबई; २००१ पासून विश्िस्र्, 
प्रबोधन कला मंच (सांस्कृवर्क संस््था) मुंबई; सन १९९७-२००२ 
संचालक, भिानी को.ऑप.बँक, मुंबई; १९९८ पासून अध्यषि, ररझव्ह्ग 
बँक ऑर् इंवडया एम्प्लॉईज असोवसएशन, मुंबई; १९९६-२००५ 
संस््थापक-अध्यषि, मंडपेश्िर को.ऑप.क्रेवड्ट सोसाय्टी, मुंबई; २००६ 
पासून विश्िस्र्, र्ज्गर्ो मराठी; १९८३-१९९७ शाखाप्रमुख, १९९७-
२०१७ उप विभार्प्रमुख, २०१७-२०१८ प्रभारी विभार् प्रमुख, २०१८ 
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पासून विभार्प्रमुख, वशिसेना; १९८३-२००४ वच्टणीस, २००४ पासून 
उपाध्यषि, स््थावनय लोकावधकार सवमर्ी महासंघ, मुंबई; जुलै २०१८ 
मध्ये महाराष्टट्र विधानपररषदेिर वनिा्गवचर्.

परदेश प्रिास : जपान ि अमेररका देशांचा दौरा.

छंद : िाचन ि पय्ग्टन.

पत्ा : (१) १००२, आर.बी.आय. सहयोर् को-ऑप. हौ.सोसाय्टी, ए्तसर  
  रोड, बोररिली  (पक्श्चम), मुंबई-४०००९१.  

   दूरध्िनी : (वनिास) (०२२) २८९५२८९९.

                  (काया्गलय) (०२२) २८९२६३९६.

   भ्रमिध्िनी : ९८६९०२१८२०.

   ई-मेल : vilaspotnis99@gmail.com

qqq
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फाटक, श्ी. रविांद्र सदानांद

जन्दम : १५ ऑर्स््ट, १९६६.

जन्दम व्ठकाि : मु.पो. वमठबाि, र्ा. देिर्ड, वज. वसंधुदूर््ग.

वशषिि : एस.िाय.बी.ए.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

िैिावहक मावह्ती : वििावहर्, पत्नी श्रीमर्ी जयश्री. 

अपत््ये : एकूण-२ (दोन मुलर्े).

व््यिसा्य : उद्ोर्.

पषि  : वशिसेना.

म्तदारसांघ : ठाणे र््था पालघर स््थावनक प्रावधकारी संस््था.

इ्तर मावह्ती : र्ेल्या २५ िषा्गपासून ठाणे शहरासह ठाणे वजल्ह्ार्ील विविध 
विकासकामार् ि उपक्रमांर् सवक्रय सहभार्; ठाणे ि पालघर वजल्ह्ाच्या 
सिाांर्ीण विकासाकरीर्ा सर्र् प्रयत्नरर्; सन १९९७ पासून पाच िेळा 
नर्रसेिक, र्ीन िेळा स््थायी सवमर्ीचे सभापर्ी, ठाणे महानर्रपावलका; 
ठाणे वजल्ह्ाच्या सिाांर्ीण विकासासाठी प्रयत्नरर्; ठाणे शहरार्ील 
महत्िाचे स्कायिॉक होण्यासाठी विशेष प्रयत्न; आव्थ्गक दुब्गल घ्टकार्ील 
व्य्तर्ींना मदर्; र्रीब, र्रजू रूग्णांना मदर्; विद्ाथ्याांना शालोपयोर्ी 
िस्र्ूंचे िा्टप; ठाणे वजल्ह्ार् वक्रडा, सांस्कृवर्क ि धावम्गक उत्सिांचे 
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आयोजन; संकल्प प्रवर्ष्टठानच्या माध्यमार्ून ठाणे शहरार् दहीहंडी, 
र्णेशोत्सि, निरात्रोत्सिाचे आयोजन; सामावजक काय्ग ि विकासात्मक 
काया्गर् वदलेल्या योर्दानाबद्दल “उत्कृष्ट्ट नर्रसेिक” पुरस्काराने 
सन्मावनर्; जून २०१६ मध्ये महाराष्टट्र विधानपररषदेिर वनिा्गवचर्.

परदेश प्रिास : इंग्लंड, युरोप, कॅनडा, जपान, वसंर्ापूर, अमेररका ि आखार्ी देश इत्यादी 
देशांचा दौरा.

छंद : िाचन, धावम्गक उत्सिार् ि सामावजक उपक्रमार् सहभार्, प्रिास करणे.

पत्ा : (१) ‘माया व्हीला’ बंर्ला, मोहन खोपेकर रोड, रहेजा र्ाड्टन,  
  ठाणे (प.) ४०० ६०४. 

   (२) साई चेंबस्ग, वमत्ल पाक्फ, रघुना्थ नर्र, िार्ळे इस््टे्ट,    
  ठाणे (प.)-४०० ६०४.  

   दूरध्िनी : (०२२) २५८०२२०८, २५८०२२०९.

   भ्रमिध्िनी : ९८६७००६८०३; ९९३००९९९९९, ९८१९०८९९९९.

   ई-मेल : info@ravindraphatak.com.

   सांके्तस््थळ : www.ravindraphatak.com.

qqq
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फुके, डॉ. पररि्य रमेश

जन्दम : ५ जानेिारी, १९८१.

जन्दम व्ठकाि : नार्पूर.

वशषिि : एम.बी.ए., पीएच.डी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

िैिावहक मावह्ती : वििावहर्, पत्नी डॉ. पररणीर्ा. 

अपत््ये : एकूण-२ (एक मुलर्ा ि एक मुलर्ी).

व््यिसा्य : शेर्ी.

पषि  : भारर्ीय जनर्ा पषि.

म्तदारसांघ : भंडारा-र्ोंवदया स््थावनक प्रावधकारी संस््था.

इ्तर मावह्ती : २००७-२०१७ नर्रसेिक, नार्पूर महानर्रपावलका; २०१६ पासून 
नार्पूर शहर भारर्ीय जनर्ा पषिाचे उपाध्यषि; वडसेंबर २०१६ मध्ये 
महाराष्टट्र विधानपररषदेिर वनिा्गवचर्. १६ जून,  २०१९ र्े ९ नोव्हेबर, 
२०१९ साि्गजवनक बांधकाम (साि्गजवनक उपक्रम िर्ळून) िने, 
आवदिासी विकास खात्यांचे राज्यमंत्री.

परदेश प्रिास : मॉररशस, जम्गनी ि युरोप.

छंद : िाचन, वक्रडा ि सामावजक काय्ग.
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पत्ा : १३, “समीर”, र्ुके पा्टील मार््ग, अंबाझरी वहल्टॉप, राम नर्र, 
नार्पूर.  

   दूरध्िनी : (काया्गलय) (०७१२) ६५५५०३९.

               भ्रमिध्िनी  : ९९२३७९८२१०.

   ई-मेल : parinayfuke@gmail.com.

qqq
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बाजोरर्या, श्ी. विप्लि गोवपवकशन

जन्दम : १५ माच्ग, १९८६

जन्दम व्ठकाि : अकोला. 

वशषिि : बी.कॉम., एलएल.बी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

िैिावहक मावह्ती : वििावहर्, पत्नी श्रीमर्ी राशी. 

अपत््ये : एकूण-१ (एक मुलर्ी).

व््यिसा्य : व्यापार.

पषि  : वशिसेना.

म्तदारसांघ : परभणी-वहंर्ोली स््थावनक प्रावधकारी संस््था.

इ्तर मावह्ती : संचालक, वद अकोला जनर्ा कमवश्गयल को.ऑप.बँक.वल; जून २०१८ 
मध्ये महाराष्टट्र विधानपररषदेिर वनिा्गवचर्.

परदेश प्रिास : युरोप, मॉररशस ि वसंर्ापूर इत्यादी देशांचा दौरा.

छंद : बॅडवमं्टन ि ड्रायक्व्हंर्.

पत्ा : (१) बाजोररया हाऊस, मुर्तीजापूर रोड, जुन्या आर.्टी.ओ.   

  काया्गलयाजिळ, अकोला-४४४००१

          (२) बाजोररया चेंबर, पवहला मजला, र्ांधी रोड,  

  अकोला-४४४ ००१
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   दुरध्िनी : (वनिास) (०७२४) २४३०७५७.

   भ्रमिध्िनी : ९९२३३६०५५५.

   ई-मेल : viploveb@gmail.com.

qqq
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बािनकुळे, श्ी. चांद्रशेखोर कृष्टिराि

जन्दम : १३ जानेिारी, १९६९.

जन्दम व्ठकाि : खसाळा, र्ालुका कामठी, वजल्हा नार्पूर.

वशषिि : बी.एस्सी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

िैिावहक मावह्ती : वििावहर्, पत्नी श्रीमर्ी ज्योर्ी.

अपत््ये : एकूण २ (एक मुलर्ा ि एक मुलर्ी).

व््यिसा्य : शेर्ी.

पषि  : भारर्ीय जनर्ा पषि.

म्तदारसांघ : नार्पूर स््थावनक प्रावधकारी संस््था.

इ्तर मावह्ती : अध्यषि, श्रीषिेत्र महालक्मी जर्दंबा संस््थान, कोराडी; शैषिवणक संस््थाना 
मदर्; कोराडी पय्ग्टनषिेत्र म्हणून विकवसर् करण्यासाठी विशेष प्रयत्न; 
अनेक सामावजक मेळाव्यार् सहभार्; अध्यषि, जर्दंबा लोकसेिा 
प्रवर्ष्टठान कोराडी; अध्यषि, महालक्मी जर्दंबा वबर्र शेर्ी सहकारी 
संस््था नांदाकोराडी; १९८८-९५ छत्रपर्ी सेना ि विद्ा्थती संघ्टनेर् 
काय्ग; १९९०-९५ अवखल महाराष्टट्र प्रकल्पग्स्र् बेरोजर्ार सवमर्ीचे 
काय्ग; प्रकल्पग्स्र्ांना न्याय वमळिून देण्याकरीर्ा आंदोलनार् सहभार् 
ि अ्टक; कोराडी िीज प्रकल्पग्स्र्ांच्या प्रश्नांसाठी लढा; १९९५-९९ 
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वजल्हा उपाध्यषि, नार्पूर वजल्हा युिा भारर्ीय जनर्ा पषि; १९९९-
२००१ वजल्हा सवचि, भारर्ीय जनर्ा पषि, नार्पूर; २००२-२००४ 
संघ्टन प्रमुख, कामठी भारर्ीय जनर्ा पषि ; २०१० -२०११ नार्पूर 
वजल्हा अध्यषि, भाजप; २०१४ महाराष्टट्र प्रदेश सवचि, भारर्ीय जनर्ा 
पषि; १९९७-२००२ ि २००२-२००४ सदस्य, वजल्हा पररषद, १९९७-
२००२ सदस्य, आरोग्य ि बांधकाम सवमर्ी; २००२-२००४ र््टनेर्ा 
भाजप ि सेना, वजल्हा पररषद, नार्पूर; २००४-२००९, २००९-२०१४ 
ि २०१४-२०१९ सदस्य, महाराष्टट्र विधानसभा, विवधमंडळाच्या पंचायर् 
राज, साि्गजवनक उपक्रम ि ग्ं्थालय सवमर्ीचे सदस्य;  वडसेंबर, २०१४ 
र्े २०१९ पयांर् ऊजा्ग, निीन ि निीकरण ऊजा्ग खात्याचे मंत्री ि नार्पूर 
वजल्ह्ाचे पालक मंत्री. जानेिारी २०२२ मध्ये महाराष्टट्र विधानपररषदेिर 
वनिड.

परदेश प्रिास : युके ि दुबई इत्यादी देशांचा दौरा.

छंद : िाचन ि सामावजक काय्ग.

पत्ा : प्लॉ्ट नं. २८-अ, श्रीजर्दंबा, निीन कोराडी, पोस््ट-न्यू कोराडी, 
र्ालुका कामठी, वजल्हा नार्पूर- ४४ ११११.

   भ्रमिध्िनी : ९०४९४०४०४०/९०४९४४४४४४.

   ई-मेल : chandrashekharbawankule@gmail.com

qqq
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भोसले, श्ी. अवनल वशिाजीराि

जन्दम : ११ नोव्हेंबर, १९६४.

जन्दम व्ठकाि : पुणे.

वशषिि : एस.िाय.बी.कॉम.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

िैिावहक मावह्ती : वििावहर्, पत्नी श्रीमर्ी रेश्मा. 

अपत््ये : एकूण-३  (एक मुलर्ा ि दोन मुली).

व््यिसा्य : शेर्ी ि सामावजक काय्ग.

पषि  : राष्टट्रिादी काँग्ेस पषि.

म्तदारसांघ : पुणे स््थावनक प्रावधकारी संस््था.

इ्तर मावह्ती : १९९२-२०१० सदस्य, २००७-२०१० सभार्ृह नेर्ा, २००६ स््थायी 
सवमर्ी सदस्य, पुणे महानर्रपावलका; पुणे शहराच्या पाणी प्रश्नासाठी 
सदस्य पदाचा राजीनामा, पो्ट वनिडणूकीमध्ये र्ेरवनिड; १९९४-
२००५ ि २०१० पासून अध्यषि; २००५-२०१० संचालक, वशिाजीराि 
भोसले सहकारी बँक वल. पुणे; २००० पासून अध्यषि, पुणे वजल्हा 
नार्री सहकारी पर्संस््था र्ेडरेशन; २००२ पासून संचालक ि २००६-
२००७ अध्यषि, पुणे वजल्हा मध्यिर्ती सहकारी बँक; १९९८ पासून 
संचालक ि २००४-२००९ अध्यषि, पुणे वजल्हा नार्री सहकारी बँ्तस 
असोवसएशन; २००४-२००५ ि २००८ पासून संचालक, वद महाराष्टट्र 
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स््टे्ट को. ऑप. बँ्तस असोवसएशन, मुंबई; २००६-२०१० काया्गध्यषि, 
पुणे शहर राष्टट्रिादी काँग्ेस पषि; र्रजू ि हुशार विद्ाथ्याांना शैषिवणक 
मदर्; पुणे महानर्रपावलकेर्ील उत्कृष्ट्ट कामाबद्दल राजीि र्ांधी 
पुरस्काराने सन्मावनर्; २०१०-२०१६ सदस्य, महाराष्टट्र विधानपररषद, 
वडसेंबर २०१६ मध्ये महाराष्टट्र विधानपररषदेिर र्ेरवनिड.

छंद : िाचन ि सामावजक काय्ग.

पत्ा : (१) २, ‘वशिाई’, भोसले नर्र, र्णेश वखंड रोड, पुणे-४११ ००७.

          (२) संर्ीर्ा स्मृर्ी, ९४, नरिीर र्ानाजी िाडी, वशिाजीनर्र,  
  पुणे-४११ ००५.

    दूरध्िनी : (काया्गलय) (०२०)-२५५३०५०१, २५५३०५०२.

                 भ्रमिध्िनी  : ९८२२०४३२३२, ९६८९९३१०२१.

   ई-मेल : info@anilbhosale.com

qqq
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वमटकरी, श्ी. अमोल रामकृष्टि

जन्दम : २५ जून, १९८२.

जन्दम व्ठकाि : कु्टासा, र्ालुका-अको्ट, वजल्हा-अकोला.

वशषिि : बी. ए.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी, इंग्जी ि उदू्ग.

िैिावहक मावह्ती : वििावहर्, पत्नी श्रीमर्ी कविर्ा.

अपत््ये : एकूण-२, (एक मुलर्ा ि एक मुलर्ी).

व््यिसा्य : शेर्ी.

पषि  : राष्टट्रिादी काँग्ेस पषि.

म्तदारसांघ : महाराष्टट्र विधानसभा सदस्यांद्ारा वनिा्गवचर्.

इ्तर मावह्ती : सरवच्टणीस, महाराष्टट्र प्रदेश राष्टट्रिादी काँग्ेस पषि, समन्ियक, राष्टट्रिादी 
युिक काँग्ेस; काय्गकारी सदस्य, डॉ. पंजाबराि देशमुख कृषी विद्ापीठ, 
अकोला; मार्ील पंधरा िषा्गपासून संपूण्ग महाराष्टट्र ि राज्याबाहेर विविध 
विषयांिर प्रबोधनपर व्या्ययाने, वशि-शाहू-र्ुले-डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर यांच्या विचारांचा प्रचार ि प्रसार काय्ग; ‘सावित्रीबाई र्ुले 
काय्गर्ौरि’ ि ‘वभमरत्न’ पुरस्काराने सन्मावनर्, ‘वमत्ररत्न राज्य पुरस्कार’ 
र्सेच राष्टट्रिादी काँग्ेस पषिाच्या िर्ीने ‘अवजर् पि्ग’ पुरस्काराने 
सन्मानीर्; विधानमंडळाच्या अनेक सवमत्यांिर सदस्य म्हणून काय्गरर्; 
मे २०२० मध्ये महाराष्टट्र विधानपररषदेिर वनिा्गवचर्.

एचबी २४१०—१०
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छंद : प्रिास, संर्ीर्, र्ायन, संर् सावहत्याचे िाचन ि समाजसेिा.

पत्ा : (१) वनिास : बाबा वनिास, महसुल कॉलनी, खडकी,  
  अकोला-४४४००४.

   (२) काया्गलय : श्रीरामद्ार, सांर्लीिाला शोरूमच्या बाजुने,  
  खुले नाट्यर्ृह, अकोला.

   भ्रमिध्िनी : ९८८१८२८३८६. 

     (वनिास) ०७२४-२४२२२६६.             

   ई-मेल : amolmitkari50@gmail.com

qqq
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वमझा्य, डॉ. िजाह्त वमझा्य अ्थर

जन्दम : २१ सप््टेंबर, १९७५.

जन्दम व्ठकाि : पुसद, वजल्हा यिर्माळ.

वशषिि : एम.बी.बी.एस.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी, इंग्जी ि ऊदू्ग.

िैिावहक मावह्ती : वििावहर्, पत्नी श्रीमर्ी मोहम्मदी बेर्म. 

अपत््ये : एकूण-२ (दोन मुली).

व््यिसा्य : शेर्ी ि उद्ोर्.

पषि  : भारर्ीय राष्टट्रीय काँग्ेस.

म्तदारसांघ : महाराष्टट्र विधानसभा सदस्यांद्ारा वनिा्गवचर्.

इ्तर मावह्ती : २००० पासून अध्यषि, मार्ासिर्तीय एज्युकेशन सोसाय्टी, पुसद 
या संस््थेद्ारे यिर्माळ वजल्ह्ार्ील ग्ामीण आवदिासी भार्ार्ील 
विद्ाथ्याांसाठी २८ वठकाणी शाळा, महाविद्ालये सुरू केली; २००९ 
पासून अध्यषि, अलहाज अर्हर वमझा्ग मेमोररयल ट्रस््ट, पुसद; सदस्य, 
अवखल भारर्ीय हस्र्कला बोड्ट, निी वदल्ली;  ४ िषवे जनरल सेक्रे्टरी 
ि ५ िषवे कोषाध्यषि, महाराष्टट्र प्रदेश यु्थ काँग्ेस कवम्टी; ८ िषवे सवचि, 
महाराष्टट्र प्रदेश काँग्ेस कवम्टी; अध्यषि, यिर्माळ वजल्हा काँग्ेस कवम्टी; 
सदस्य, अवखल भारर्ीय काँग्ेस कवम्टी; शैषिवणक आवण सामावजक 

एचबी २४१०—१०अ
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षिेत्रार्ील काया्गबद्दल सन २०११ मध्ये निी वदल्ली ये्थील ह्ुमन 
िेलर्ेअर र्ाऊंडेशन या संस््थेचा मौलाना आझाद लाईर् ्टाईम ॲिॉड्ट; 
जुलै २०१८ मध्ये महाराष्टट्र विधानपररषदेिर वनिा्गवचर्.

परदेश प्रिास : संयु्तर् अरब अवमरार्ी, सौदी अरेवबया, हाँर्काँर्, ्थायलंड,  
कझाकीस्र्ान, मकाऊ ि श्रीलंका इत्यादी देशांचा अभ्यास दौरा.

छंद : िाचन ि विविध वक्रडा स्पधा्ग पाहणे.

पत्ा : ५, मावणक ्टॉवकज पररसर, माळीपुरा पररसर, मु. पो. र्ा. पुसद, 

            वजल्हा यिर्माळ-  ४४५२०४.

   दूरध्िनी : (वनिास) (०७२३३) २४६१४५.

   भ्रमिध्िनी : ९८२२२२३७९६, ९७६५०३७७८६.

   ई-मेल : dr.wajahatmirza@rediffmail.com.

                  dr.wajahatmirza30@gmail.com.

qqq
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मेटे, श्ी. विना्यक ्तुकाराम

जन्दम : २५ ऑर्स््ट, १९६३

जन्दम व्ठकाि : राजेर्ाि, र्ा.केज, वज.बीड.

वशषिि : बी.ए.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

िैिावहक मावह्ती : वििावहर्, पत्नी श्रीमर्ी डॉ. ज्योर्ी. 

अपत््ये : एकूण-२ (एक मुलर्ा ि एक मुलर्ी).

व््यिसा्य : शेर्ी.

पषि  : भारर्ीय जनर्ा पषि.

म्तदारसांघ : महाराष्टट्र विधानसभा सदस्यांद्ारा वनिा्गवचर्.

इ्तर मावह्ती : अध्यषि, उत्रेश्िर वशषिण प्रसारक संस््था, र्ुकाराम रूरल अँड ह्ुमन 
डेव्हलपमें्ट चॅरर्टेबल ट्रस््ट ि मराठिाडा लोकविकास मंच; संस््थापक, 
भारर्ीय लोकविकास संस््था, लोकविकास सहकारी बँक, उत्रेश्िर 
नार्री सहकारी पर्संस््था, मजूर संस््था, सेिा सहकारी सोसाय्टी ि 
दूध संस््था; १९८० पासून अवखल भारर्ीय मराठा महासंघाच्या काया्गस 
सुरूिार्; १९९८ संस््थापक-अध्यषि, नि महाराष्टट्र विकास पा्टती; २००० 
वशिसंग्ाम संघ्टना स््थापन केली; १९९९ प्रदेश उपाध्यषि, राष्टट्रिादी 
काँग्ेस पषि; २०१४ पासून भारर्ीय जनर्ा पषिाचे काय्ग: शेर्करी, 
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शेर्मजुरांचे प्रश्न, शेर्कऱ्यांची कज्गमु्तर्ी, शेर्कऱ्यांना कमी व्याज दरार् 
कज्ग, मराठी भाषा, छत्रपर्ी वशिाजी महाराजांचे अरबी समुद्रार् स्मारक 
व्हािे यासाठी विशेष प्रयत्न; अध्यषि, छत्रपर्ी वशिाजी महाराज स्मारक 
सवमर्ी; मराठा समाजाच्या आरषिणाबाबर्च्या लढ्ाचे नेर्ृत्ि; स्त्रीभ्रुण 
हत्येसंदभा्गर् बीड वजल्ह्ार्ील संपूण्ग वशरूर र्ालुका दत्क घेऊन त्या 
वठकाणी अवजर् बावलका सुरषिा योजना सुरू करून देशाला पवहला 
पायल्ट प्रोजे्त्ट स्िखचा्गने करून वदला; १९९६-२०००, २०००-
२००६, २०१०-२०१४ ि २०१५-१६ सदस्य, महाराष्टट्र विधानपररषद; 
जुलै २०१६ मध्ये महाराष्टट्र विधानपररषदेिर र्ेरवनिड.

परदेश प्रिास : अमेररका, चीन, युरोप, क्व्हएर्नाम, इंडोनेवशया, ्टांझावनया, नेपाळ, 
आखार्ी देश, श्रीलंका इत्यादी देशांचा दौरा.

छंद : िाचन, प्रिास, सामावजक काय्ग ि शेर्ी.

पत्ा : (१) मु. राजेर्ाि, पो.नाव्होली, र्ा. केज, वज.बीड.

   (२) र्ुकाई वनिास, वर्रूपर्ी नर्र, बाशती रोड, बीड.

   (३) सी/७०३, क्व्हनस वबक्ल्डंर्, भ्तर्ी पाक्फ, िडाळा (पूि्ग),   
  मुंबई-४०० ०३७.  

    भ्रमणध्िनी : ९८२०२१६४६४.

   ई-मेल : metevinayak@gmail.com.

qqq
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मोवह्ते-पाटील, श्ी. रिवज्तवसांह विज्यवसांह

जन्दम : ५ मे, १९७२.

जन्दम व्ठकाि : कोल्हापूर, वजल्हा-कोल्हापूर.

वशषिि : बी.ए. (इंग्जी).

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

िैिावहक मावह्ती : वििावहर्, पत्नी श्रीमर्ी सत्यप्रभादेिी.

अपत््ये : एकूण १ (एक मुलर्ा).

व््यिसा्य : शेर्ी.

पषि  : भारर्ीय जनर्ा पषि.

म्तदारसांघ : महाराष्टट्र विधानसभा सदस्यांद्ारा वनिा्गवचर्.

इ्तर मावह्ती : आजोबा सहकार महषती कै. शंकरराि नारायणराि मोवहर्े-पा्टील 
र्सेच िवडल श्री. विजयवसंह शंकरराि मोवहर्े –पा्टील यांचेकडून 
राजकीय िारसा र्ेब्ुिारी २००२ पासून संचालक ि २००५ पासून 
चेअरमन, सोलापूर वजल्हा मध्यिर्ती  सहकारी बँक; या काळार् ८९३३ 
विविध काय्गकारी सोसाय्टयांना बँकेकडून आव्थ्गक मदर्, दुध संस््था, 
कु्तक्टपालन, र्लोत्पादन, रेवशम उद्ोर् यांसाठी अल्प व्याज दराने 
पर्पुरिठा, नार्ररकांना र्ृह कज्ग योजनेचा लाभ, शेर्कऱ्यांना ्टटँकर 
घेण्यासाठी सुलभ हफ्याने कज्ग योजना, शेर्कऱ्यांसाठी आरोग्य विमा 
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योजना, बँकेमार््फर् ‘केशरमार्ी’ हे राष्टट्रीय पार्ळीिरील कृषी विषयक 
प्रदश्गन पंढरपूर ये्थे यशस्िीररत्या आयोवजर् करण्यार् पुढाकार;  २००५-
२०१८ चेअरमन ि संचालक, वशिामृर् दुध उत्पादक सहकारी संघ 
वल., विजयनर्र अकलूज; चेअरमन, वद ग्ीन वर्ंर्स्ग स्कूल, अकलूज, 
ग्ामीण भार्ार्ील शेर्कऱ्यांच्या मुलांना दजवेदार ि स्पधा्गत्मकदृष्टट्या 
उपयु्तर् वशषिण वमळािे याकरीर्ा १९७५ साली या संस््थेची स््थापना 
सहकारमहषती कै. शंकरराि मोवहर्े-पा्टील यांनी केली. सोलापूर 
वजल्हयार्ील मुलांसाठी ि मुलींसाठी ही पवहलीच वनिासी शाळा आहे; 
सन २०१८ पासून चेअरमन, श्री. शंकर सहकारी साखर कारखाना वल., 
सदावशि नर्र; २००८ पासून अध्यषि, ऑल इंवडया बॉडी वबक्ल्डंर् अँन्ड 
वर््टनेस र्ेडरेशन, या र्ेडरेशनमार््फर् मुंबई ये्थे जार्वर्क स्र्रािरील 
वमस््टर युवनिस्ग ि वमस््टर िल्ड्ट  या बॉडी वबक्ल्डंर् स्पधा्गचे आयोजन 
र्सेच अकलूज ये्थे राज्यस्र्रीय बॉडी वबक्ल्डंर्चे आयोजन;  काय्गकारी 
अध्यषि, द इ्थेनॉल मॅन्यूर्ॅ्तचर असोवसएशन ऑर् इंवडया वह संस््था 
देशार्ील इ्थेनॉल उत्पादकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्नशील; 
चेअरमन, सोलापूर वजल्हा वक्रके्ट असोवसएशन या संस््थाच्या 
माध्यमार्ून ग्ामीण भार्ार्ील उत्कृष्ट्ट खेळांडूचा शोध घेऊन त्यांना 
प्रवशषिण ि राज्य पार्ळीिर खेळण्यासाठी सिमोर्ोपरी मदर्; विश्िस्र्, 
वशिरत्न वशषिणसंस््था ि श्री. वशिपाि्गर्ी साि्गजवनक विकास ट्रस््ट, 
अकलूज; संस््थापक, महवष्ग वजमखाना ि स्पो्टस्ग असोवसएशन या 
संस््थेमार््फर् ग्ामीण भार्ार्ील युिकांना कला ि वक्रडा विकासासाठी 
उपयु्तर् सावहत्य उपलब्ध करून वदले जार्े. या संस््थेमार््फर् ग्ामीण 
भार्ार् विविध प्रकारच्या वक्रडास्पधाांचे आयोजन; संचालक, वशि शंकर 
केंद्रीय ग्ाहक सहकारी संस््था;  सन २०१६ पासून संचालक, सहकार 
महषती शंकरराि मोवहर्े-पा्टील सहकारी साखर कारखाना वल. शंकर 
नर्र; सदस्य, प्रर्ाप वक्रडा मंडळ या मंडळामार््फर् खो-खो, कबड्ी, 
आट्यापाट्या या खेळांना प्रोत्साहन, मवहला ि विद्ा्थती यांचेसाठी र्ायन, 
िादन, लोककला, ना्टक इ. स्पधा्गचे आयोजन. अध्यषि, विजय प्रर्ाप 
युिामंच, सोलापूर या मंचामार््फर् महात्मा र्ांधी, पंवडर् नेहरू, इंवदरा 
र्ांधी, राजीि र्ांधी ि सहकारमहषती यांच्या विचारांचा प्रचार ि प्रसार 
करून देण्याचे काय्ग केले.;  संस््थापक अध्यषि, विजय र्ाऊंडेशन, 
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पुणे या र्ाऊंडेशनमार््फर् आंर्र महाविद्ालयीन ‘यु्थ इन वसंर्’ या 
स्पधवेचे आयोजन;  सदस्य,  ग्ामपंचायर् अकलूज;  माजी अध्यषि, 
सोलापूर वजल्हा युिक कॉग्ेस (आय); १९९९ साली महाराष्टट्र प्रदेश 
राष्टट्रिादी युिक कॉग्ेसचे पवहले अध्यषि; २००३-२००४ मध्ये लोकसभा 
वनिडणूकीसाठी राष्टट्रिादीकाँग्ेस पषिाला यश वमळिून देण्यासाठी 
राज्यभर झंझािर्ी प्रचाराद्ारे सुमारे ८५४६ वक.मी. पेषिा जास्र् प्रिास ि 
११० प्रचार सभांचे आयोजन. माच्ग २०१९ पासून भारर्ीय जनर्ा पषिाचे 
काय्ग; २००४-२००९ सदस्य, महाराष्टट्र विधानपररषद; २००९-२०१२ 
सदस्य, राज्यसभा, मे, २०२० मध्ये महाराष्टट्र विधानपररषदेिर र्ेरवनिड.

परदेश प्रिास : सन २००४ मध्ये अमेररकेच्या स्िार्ंत्रवदनी सोहळ्याच्या वनवमत्ाने 
अमेररका,  भारर् ि पावकस्र्ान देशार्ील युिक राज्यकर्वे  यांच्या 
मेळाव्यार् सहभार्ी होिून राजकारण, वनिडणूक काय्गक्रम ि लोकशाही 
इ. विषयांिर विचार विवनयम, सन २००५ मध्ये ब्ाझील ये्थे झालेल्या 
जार्वर्क साखर ि इ्थेनॉल पररषदेर् सहभार्.

छंद : र्ो्टोग्ार्ी ि पय्ग्टन.

पत्ा : वशिरत्न बंर्ला, मु.पो.- शंकरनर्र, र्ालुका माळवशरस, 

    वजल्हा सोलापूर ४१३ ११८.

   भ्रमिध्िनी  : ९८२१०५६७७७

   ई-मेल : ranjitsinh05@gmail.com.

qqq
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राजूरकर, श्ी. अमरना्थ अनां्तराि

जन्दम : २४ वडसेंबर, १९६६.

जन्दम व्ठकाि : र्ुळजापूर, वजल्हा उस्मानाबाद.

वशषिि : बी. कॉम.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

िैिावहक मावह्ती : वििावहर्, पत्नी श्रीमर्ी मृणाल. 

अपत््ये : एकूण-२ (एक मुलर्ा ि एक मुलर्ी).

व््यिसा्य : समाजसेिा.

पषि  : भारर्ीय राष्टट्रीय काँग्ेस.

म्तदारसांघ : नांदेड स््थावनक प्रावधकारी संस््था.

इ्तर मावह्ती : वजल्हाध्यषि, एन.एस.यू.आय.; सरवच्टणीस, प्रदेश युिक काँग्ेस; 
अध्यषि,  नांदेड शहर युिक काँग्ेस; सवचि र्सेच उपाध्यषि महाराष्टट्र 
प्रदेश काँग्ेस कवम्टी; २०१०-१६ सदस्य, महाराष्टट्र विधानपररषद; 
वडसेंबर २०१६ मध्ये महाराष्टट्र विधानपररषदेिर र्ेरवनिड, प्रर्ोद, 
विधीमंडळ काँग्ेस पषि; विधानमंडळाच्या अंदाज सवमर्ी, पंचायर् राज 
सवमर्ी र्सेच अनुसूवचर् जार्ी कल्याण सवमर्ीचे सदस्य म्हणून काय्ग.

परदेश प्रिास : मलेवशया, वसंर्ापूर, हाँर्काँर्, दुबई, इ्टली, लंडन ि ग्ीक या देशांचा 
अभ्यास दौरा.
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छंद : प्रिास करणे.

पत्ा : देिावशष बंर्ला, घर नं. १.२.१८० वशिाजीनर्र, नांदेड-४३१ ६०२.

    दूरध्िनी : (वनिास) ०२४६२-२३५७७४.

   भ्रमिध्िनी : ९७६९४४१३२४, ९८८११५४०६९, ९३२४०१००६६.
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रा्ठोड, श्ी. राजेश धोंडीरामजी

जन्दम : २७ मे, १९७७.

जन्दम व्ठकाि : उमरखेडा, र्ालुका-मंठा, वजल्हा-जालना.

वशषिि : एम.ए., एम.एड.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

िैिावहक मावह्ती : वििावहर्, पत्नी-श्रीमर्ी वसंधू.

अपत््ये : एकूण-२ (दोन मुली)

व््यिसा्य : शेर्ी.

पषि  : भारर्ीय राष्टट्रीय काँग्ेस.

म्तदारसांघ :  महाराष्टट्र विधानसभा सदस्यांद्ारा वनिा्गवचर्.

इ्तर मावह्ती : २००२ र्े २००७ प्राचाय्ग, हरीनाईक अध्यापक विद्ालय, मंठा•; 
सहसवचि, जर्दंबा वशषिण प्रसारक मंडळ, मंठा••;  अध्यषि, बंजारा क्रीडा 
ि वशषिण मंडळ, औरंर्ाबाद••;  सवचि, सुधाकरराि नाईक वशषिण प्रसारक 
मंडळ, उमरखेडा; राष्टट्रीय उपाध्यषि, ऑल इंवडया बंजारा सेिा संघ••; 
राष्टट्रीय काय्गकारी अध्यषि, विमु्तर् घुमंर्ु अध्द्ग धुमंर्ु महासभा ऑर् 
इंवडया••; सवचि, रेणुका मार्ासिर्तीय दुध उत्पादक संस््था, उमरखेडा••; 
अध्यषि, मंठा र्ाम्गर प्रोड्ुसर कंपनी प्रा. वलवम्टेड••; सन २०२१ पासून 
वसने्ट सदस्य, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठिाडा विद्ापीठ••; सन 
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२०२१ पासून सदस्य, महाराष्टट्र राज्य उच्च वशषिण विकास आयोर्••; सन 
२०१७ पासून सवचि, महाराष्टट्र प्रदेश काँग्ेस कवम्टी••; २००७-२०१० 
सरवच्टणीस, महाराष्टट्र प्रदेश युिक काँग्ेस कवम्टी; ••१९९९-२००२ 
सरवच्टणीस, महाराष्टट्र प्रदेश एन.एस.यु.आय., मुंबई••; २००२ र्े २००७ 
वजल्हाध्यषि, जालना वजल्हा एन.एस.यु.आय.•;  २००७-२०१७ सदस्य, 
२००९ र्े २०१२ सभापर्ी, वजल्हा पररषद, जालना. विधानमंडळाच्या 
अनेक सवमत्यांिर सदस्य म्हणून काय्ग••; मराठिाडा सेिा प्रवर्ष्टठान र्र्फे 
‘मराठिाडा भूषण’•पुरस्काराने सन्मावनर्••; मे, २०२० मध्ये महाराष्टट्र 
विधानपररषदेिर वनिा्गवचर्.

परदेश प्रिास : संयु्तर् अरब• अवमरार्ी, दुबई,  ्थायलंड, हाँर्काँर्, चीन ि मकाओ.

छंद  : प्रिास करणे, िाचन, संर्ीर् ि वचत्रप्ट.

पत्ा : (१) नाईक नर्र, उमरखेडा र्ा. मंठा वज. जालना. ४३१५०४.

           (२) ‘हररकृपा’, नाईक नर्र, वशिाजी चौक, मंठा, र्ा. मंठा.  
  वज. जालना. ४३१५०४.

   भ्रमिध्िनी  : ९४२२२१७०११, ९७६५५७७५५५.

   ई-मेल : rajeshrathodnayak@yahoo.com.
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राि्ते, श्ी. वदिाकर नारा्यिराि

जन्दम : २३ ऑ्त्टोबर, १९४४.

जन्दम व्ठकाि : मुंबई.

वशषिि : एल.एस.जी.डी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

िैिावहक मावह्ती : वििावहर्, पत्नी श्रीमर्ी मवनषा. 

अपत््ये : एकूण-२ (दोन मुलर्े).

व््यिसा्य : पूणां िेळ पषिकाय्ग

पषि  : वशिसेना.

म्तदारसांघ : महाराष्टट्र विधानसभा सदस्यांद्ारा वनिा्गवचर्.

इ्तर मावह्ती : १९८५-९२ सदस्य, मुंबई महानर्रपावलका; र्ीन िषवे उपाध्यषि, शहर 
स््थापत्य सवमर्ी, अध्यषि, स््थायी सवमर्ी, सभार्ृह नेर्ा ि एक िष्ग 
महापौर, महानर्रपावलका, मुंबई; १९६६ पासून वशिसेनेचे काय्ग, 
पषिसंघ्टनेर् मराठिाडा, पक्श्चम विदभ्ग ि पक्श्चम महाराष्टट्राचे वशिसेनेचे 
संपक्फ नेर्े; वशिसेना पषि िाढीसाठी भरीि काय्ग; आत्महत्याग्स्र् कापूस 
उत्पादक शेर्कऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी ५५६ वक.मी. सेिाग्ाम र्े शेर्ाि कापूस 
वदंडी ि १२०० वक.मी. अनिाणी शेर्ाि र्े परभणी (मराठिाडा) सांत्िन 
वदंडी र्सेच वर्िसा र्ुकडोजी महाराज मंवदर र्े नार्पूर पयांर्  ‘देर्ा 
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का जार्ा’ कज्गमु्तर्ी वदंडी काढली; र्सेच नापास विद्ाथ्याांचे मनोबल 
उंचािण्यासाठी विविध उपक्रमांचे आयोजन; जनसामान्यांचे प्रश्न 
सोडविण्यासाठी सर्र् प्रयत्नशील; १९९८-२००४, २००४-२०१०, 
२०१०-२०१६ सदस्य, महाराष्टट्र विधानपररषद; मे १९९८ र्े र्ेब्ुिारी 
१९९९ पररिहन, रोजर्ार आवण स्ियंरोजर्ार ि र्ेब्ुिारी १९९९ र्े 
मे १९९९ सहकार, व्यापार आवण िावणज्य खात्यांचे मंत्री; मे १९९९ 
र्े ऑ्त्टोबर, १९९९ सहकार, व्यापार ि िावणज्य, पणन ि िस्त्रोद्ोर् 
खात्याचे मंत्री; वडसेंबर २०१४ र्े नोव्हेंबर, २०१९ पररिहन खात्याचे 
मंत्री; परभणी, नांदेड ि उस्मानाबाद वजल्ह्ाचे पालकमंत्री; जुलै २०१६ 
मध्ये महाराष्टट्र विधानपररषदेिर र्ेरवनिड.

परदेश प्रिास : युरोप, इंग्लंड, अमेररका, मलेवशया, वसंर्ापूर ि नेपाळ इत्यादी देशांचा 
अभ्यास दौरा.

छंद : िाचन.

पत्ा : (१) १११/२७४ ब, “ज्ानसार्र”, वस.के.बोले मार््ग,  
  पोर्ु्गर्ीज-चच्गजिळ, दादर (पक्श्चम), मुंबई-४०० ०२८.

   दूरध्िनी : (काया्गलय) : २४३३३७६०

   भ्रमिध्िनी : ९८२११४३५७६, ९४२१४५७४५७.

   ई-मेल : diwakarnraote@gmail.com

qqq
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लाड, श्ी. अरूि गिप्ती

जन्दम : २९ ऑ्त्टोबर, १९४७

जन्दम व्ठकाि : येलुर, र्ालुका-िाळिा, वजल्हा-सांर्ली.

वशषिि : बी.एस्सी (कृषी).

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

िैिावहक मावह्ती : वििावहर्, पत्नी श्रीमर्ी प्रेवमला. 

अपत््ये : एकूण-२ (एक मुलर्ा ि एक मुलर्ी).

व््यिसा्य : शेर्ी ि समाजकाय्ग.

पषि  : राष्टट्रिादी काँग्ेस पषि.

म्तदारसांघ : पुणे विभार् पदिीधर.

इ्तर मावह्ती : सन २०११ पासून अध्यषि, र्ांधी एज्युकेशन सोसाय्टी, कुंडल; अध्यषि, 
क्रांर्ी इं्टरनॅशनल पक्ब्लक स्कुल र्सेच क्रांवर्वसंह नाना पा्टील विद्ा्थती 
िसवर्र्ृह; संस््थापक, क्रांर्ीअग्णी जी.डी.बापू लाड मोर्र् स्पधा्ग पररषिा 
मार््गदश्गन केंद्र र्सेच मवहला र्ांवत्रक औद्ोवर्क संस््था; सन २०११ पासून 
चेअरमन, क्रांर्ीअग्णी जी.डी.बापू लाड सहकारी साखर कारखाना;  
सत्येश्िर पाणी पुरिठा सहकारी संस््था, बसिेश्िर पाणी पुरिठा सहकारी 
संस््था; र्णेशिाडी पाणी पुरिठा सहकारी संस््था; संस््थापक, क्रांर्ी 
सहकारी दूध संघ. १९८१ पयांर् शेर्करी कामर्ार पषिाचे काय्ग; सन 
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२००५ पयांर् भारर्ीय कम्युवनस््ट पषिाचे काय्ग; सन २००५ पासून सदस्य 
ि सन २०२० पासून उपाध्यषि, महाराष्टट्र प्रदेश राष्टट्रिादी काँग्ेस पषि. 
जार्वर्क र्ापमान िाढीची समस्या दूर करण्यासाठी िृषिरोपण, संिध्गन 
ि संरषिण याबद्दल जनमानसार् जार्ृर्ी वनमा्गण केली. आजपयांर् सत्र 
हजार पेषिा जास्र् िृषिांची लार्िड ि संिध्गन केले आहे. स्त्रीभृण हत्या 
विरोधी जनजार्ृर्ी, िाचन संस्कृर्ीची जोपासना, मर्दान ह्तक जार्ृर्ी, 
प्रबोधनपर व्या्ययाने, व्यसनमु्तर्ी, अंधश्रद्धा वनमू्गलन, हार्णदारीमु्तर् 
र्ाि, वनम्गलग्ाम, र्ं्टामु्तर् र्ाि यासाठी सर्र् प्रयत्नशील. पूरग्स्र् ि 
दुष्टकाळग्स्र्ांना मदर्, आरोग्य वशबीरे ि र्तर्दान वशबीरांचे आयोजन. 
आव्थ्गक दुब्गल ि पररर््तत्या मवहलांना मानाने जर्र्ा यािे यासाठी क्रांर्ी 
र्ारमें्टची स््थापना ि मवहला कौशल्य विकास केंद्राची उभारणी. वडसेंबर, 
२०२० मध्ये महाराष्टट्र विधानपररषदेिर वनिा्गवचर्.

परदेश प्रिास : ब्ाझील.

छंद : समाजकाय्ग, प्रबोधन, िाचन, शेर्ी ि खेळ.

पत्ा : (१) क्रांवर्अग्णी डॉ. जी.डी. बापू लाड सहकारी साखर कारखाना  
  मया्ग. कुंडल, र्ा. पलूस, वज. सांर्ली ४१६ ३०९.

           (२) मु.पो. क्रांर्ीनर्र, कुंडल, र्ा. पलूस, वज. सांर्ली-४१६३०९.

   भ्रमिध्िनी : ९९६०८७११११.

   ई-मेल : arunlad1947@gmail.com

qqq         

एचबी २४१०—११
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लाड, श्ी. प्रसाद वमनेश

जन्दम : २८ एवप्रल, १९७१.

जन्दम व्ठकाि : मुंबई.

वशषिि : एम.बी.ए.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

िैिावहक मावह्ती : वििावहर्, पत्नी श्रीमर्ी नीर्ा. 

अपत््ये : एकूण-२ (एक मुलर्ा ि एक मुलर्ी).

व््यिसा्य : उद्ोजक.

पषि  : भारर्ीय जनर्ा पषि.

म्तदारसांघ : महाराष्टट्र विधानसभा सदस्यांद्ारा वनिा्गवचर्.

इ्तर मावह्ती : चेअरमन, महालक्मी-वर्रूपर्ी एज्युकेशन सोसाय्टी, पुणे; चेअरमन, 
हुर्ात्मा बाबु र्ेणु एज्युकेशन ट्रस््ट, अहमदनर्र; चेअरमन, वक्रस््टल 
एम्प्लॉईज क्रेवड्ट सोसाय्टी; चेअरमन, ‘मी मुंबई अवभयान’ संस््था; 
चेअरमन, वक्रस््टल को. ऑप. क्रेवड्ट सोसाय्टी;  १९९९-२००७ 
सरवच्टणीस, महाराष्टट्र प्रदेश युिक राष्टट्रिादी काँग्ेस; २००७-२००९ 
सरवच्टणीस, महाराष्टट्र प्रदेश राष्टट्रिादी काँग्ेस पषि; २००९-२०१२ 
अध्यषि, मवहला विद्ा्थती ि युिक सेल, राष्टट्रिादी काँग्ेस पषि; २०१५ 
पासून संचालक, मुंबई वजल्हा मध्यिर्ती सहकारी बँक; सदस्य, मुंबई 
वक्रके्ट असोवसएशन (माकफेव्टंर् कवम्टी);  अध्यषि, कोकण-मुंबई 
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एम्प्लॉईज क्रेवड्ट सोसाय्टी र्ेडरेशन; जून २०१२ र्े वडसेंबर २०१४ 
चेअरमन, महाराष्टट्र र्ृहवनमा्गण दुरूस्र्ी ि पुनर्गचना मंडळ (राज्यमंत्री 
दजा्ग); २००४-२००७ विश्िस्र्, वसवद्धविनायक मंवदर ट्रस््ट, प्रभादेिी, 
मुंबई; एवप्रल २०१६ पासून भारर्ीय जनर्ा पषिाचे काय्ग; वडसेंबर, २०१७ 
मध्ये महाराष्टट्र विधानपररषदेिर वनिड.

छंद : िाचन ि सामावजक काय्ग.

पत्ा : (१) अ्थि्ग, प्लॅ्ट नं. ६१, भाऊ दाजी रोड, मा्टूंर्ा (पूि्ग),  
  मुंबई-४०० ०१९.

    (२) १६, सी-४०४, कल्पक इस््टे्ट, एस.एम.रोड., ॲन््टॉप वहल,  
  मुंबई-४०००३७.             

   दूरध्िनी :  (वनिास) (०२२) २४०१६६८८.

   भ्रमिध्िनी : ९८२१३८८८८८.

   ई-मेल : prasad_lad@outlook.com.

qqq         

एचबी २४१०—११अ
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िांजारी, श्ी. अवभजी्त गोविांदराि

जन्दम : १० मे, १९७३

जन्दम व्ठकाि : नार्पूर.

वशषिि : बी.ए., एलएल.बी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

िैिावहक मावह्ती : वििावहर्, पत्नी श्रीमर्ी क्स्मर्ा. 

अपत््ये : एकूण-२ (एक मुलर्ा ि एक मुलर्ी).

व््यिसा्य : उद्ोर्.

पषि  : भारर्ीय राष्टट्रीय काँग्ेस.

म्तदारसांघ : नार्पूर विभार् पदिीधर.

इ्तर मावह्ती : २००० र्े २०१५ वसने्ट सदस्य, राष्टट्रसंर् र्ुकडोजी महाराज नार्पूर 

विद्ापीठ; सवचि, अमर सेिा मंडळ वशषिण संस््था; सवचि, र्ोविंदराि 

िंजारी र्ाऊंडेशन; २००४ पासून अध्यषि, र्ोविंद अब्गन क्रेवड्ट  

को-ऑप. सोसाय्टी, नार्पूर;  १९९९ र्े २००३ महासवचि, एन.एस.

यू.आय; २००३-२००५ सवचि, महाराष्टट्र प्रदेश युिक काँग्ेस; २००८ 

र्े २०१४ महासवचि, नार्पूर शहर काँग्ेस कवम्टी; महासवचि, महाराष्टट्र 

प्रदेश कॉग्ेस कवम्टी; २०२० मध्ये महाराष्टट्र विधानपररषदेिर वनिा्गवचर्.
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परदेश प्रिास : अमेररका, युरोप, यु.ए.ई., वसंर्ापूर, मलेवशया, ्थायलंड, साऊ्थ आवफ्का 
ि चीन इत्यादी देशांचा दौरा.

छंद : िाचन ि प्रिास.

पत्ा : (१) प्लॉ्ट क्रमांक १३८, “पररश्रम”, दत्ात्रय नर्र,  
  नार्पूर-४४००२४.   

              दूरध्िनी : (वनिास) (०७१२) २७४६६५१.

                        (काया्गलय) (०७१२) २७४७८५३.

          (२) १४०१, ऑवच्गड ्टॉिर, कॅम्पा कोला प्रीमायसेस, १८,  
  बी.जी. खेर रोड, िरळी, मुंबई.

              भ्रमिध्िनी  : ९८२३५५११६६, ८०१०८७७३२५.

   ई-मेल : abhijitwanjarri@gmail.com

qqq         
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वशांदे, श्ी. शवशकाां्त ज्यिां्तराि

जन्दम  :  १९ ऑ्त्टोबर १९६३

जन्दम व्ठकाि : र्ाडिाडी, र्ालुका-माझर्ाि, वजल्हा-मुंबई.

वशषिि  : बी.कॉम.

ज्ा्त भाषा :  मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

िैिावहक मावह्ती : वििावहर्, पत्नी श्रीमर्ी िैशाली.

अपत््ये : एकूण २ (दोन मुलर्े).

व््यिसा्य : शेर्ी.

पषि : राष्टट्रिादी काँग्ेस पषि.

म्तदारसांघ : महाराष्टट्र विधानसभा सदस्यांद्ारा वनिा्गवचर्.

इ्तर मावह्ती : १९९० पासून सामावजक, शैषिवणक ि सांस्कृवर्क काया्गर् सक्रीय 
सहभार्, १९८५ पासून अनेक सहकारी संस््थांमध्ये सक्रीय सहभार्; 
कामर्ारांच्या वहर्ासाठी सर्र् काय्गरर्; अध्यषि, सार्ारा वजल्हा राष्टट्रिादी 
काँग्ेस पषि; सदस्य, महाराष्टट्र राज्य ग्ं्थालय पररषद; जािळी र्ालुका 
स्िच्छर्ा अवभयान राष्टट्रपर्ी पुरस्कार प्राप्र्; काया्गध्यषि, महाराष्टट्र राज्य 
मा्थाडी, ट्रान्सपो्ट्ट अँड जनरल कामर्ार युवनयन (रवज.); सदस्य, 
महाराष्टट्र राज्य मा्थाडी, हमाल ि इर्र श्रमवजिी कामर्ार सल्लार्ार 
सवमर्ी; अध्यषि, राष्टट्रिादी महाराष्टट्र जनरल कामर्ार युवनयन; अध्यषि, 
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महाराष्टट्र राज्य साि्गजवनक बांधकाम पा्टबंधारे कामर्ार संघ; मु्यय 
प्रर्ोद, महाराष्टट्र विधीमंडळ राष्टट्रिादी काँग्ेस पषि; मानद सवचि, 
बृहन्मुंबई मा्थाडी कामर्ार सहकारी पर्संस््था मया्ग; संचालक, मुंबई 
कृषी उत्पन्न बाजार सवमर्ी (वबनविरोध वनिड); सवचि, बृहन्मुंबई 
मा्थाडी ग्ाहक सहकारी संस््था; संस््थापक, धनिषा्ग सहकारी पर्संस््था 
मया्ग.; विश्िस्र्, मा्थाडी हॉक्स्प्टल ट्रस््ट, अध्यषि, जयिंर् प्रवर्ष्टठान, 
हुमर्ाि; संस््थापक, प्रर्ापर्ड शेर्करी सहकारी र्ळे-र्ुले ि भाजीपाला 
खरेदी विक्री संस््था मया्ग.; अध्यषि, कला ि िावणज्य महाविद्ालय, 
मेढा; १९९९-२००४, २००४-२००९, २००९-२०१४, २०१४-२०१९ 
सदस्य, महाराष्टट्र विधानसभा; विधानमंडळाच्या आहार व्यिस््था सवमर्ीचे 
सदस्य, उपविधान सवमर्ीचे, सवमर्ी प्रमुख; राष्टट्रकुल संसदीय मंडळाच्या 
महाराष्टट्र शाखेर्र्फे सन २००४-२००५ चा “उत्कृष्ट्ट भाषण” पुरस्कार 
प्राप्र्; जून २०१३ र्े सप््टेंबर २०१४ जलसंपदा (कृष्टणा खोरे) खात्याचे 
मंत्री; मे २०२० मध्ये महाराष्टट्र विधानपररषदेिर वनिड.

परदेश प्रिास : इंग्लंड, क्स्ित्झरलँड, फ्ान्स, दुबई ि वसंर्ापुर इत्यादी देशांचा दौरा.

छंद : सामावजक, सांस्कृवर्क ि क्रीडा यामध्ये काय्ग.

पत्ा  : मु. पो. ल्हासुणवे, र्ालुका-कोरेर्ांि, वजल्हा-सार्ारा.

   भ्रमिध्िनी  – ९८२०४२२३२२.

   ई-मेल – shashikantshinde1@gmail.com.

qqq         
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वशांदे, श्ी. सुवनल गोविांद

जन्दम  :  २२ र्ेब्ुिारी १९६३.

जन्दम व्ठकाि : िरळी, वजल्हा मुंबई.

वशषिि  : एस.एस.सी.

ज्ा्त भाषा :  मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

िैिावहक मावह्ती : वििावहर्, पत्नी श्रीमर्ी संपदा.

अपत््ये : एकूण २ (दोन मुलर्े).

व््यिसा्य : उद्ोर्.

पषि : वशिसेना.

म्तदारसांघ : मुंबई स््थावनक प्रावधकारी संस््था.

इ्तर मावह्ती : दहािी ि बारािी परीषिेर् उल्लेखनीय कामवर्री करणाऱ्या विद्ाथ्याांना 

लॅप्टॉपचे िा्टप; र्ररब ि र्रजू विद्ाथ्याांना शालोपयोर्ी िस्र्ूंचे िा्टप 

ि आव्थ्गक मदर्; पुरूष ि मवहलांसाठी राज्यस्र्रीय कबड्ी, खो-खो, 

बॉक््तसंर् ि शरीरसौष्टठि स्पधाांचे आयोजन; जार्वर्क मवहला वदनावनवमत् 

मवहलांसाठी विशेष काय्गक्रमांचे आयोजन; आरोग्य र्पासणी वशबीरांचे 

आयोजन; मोर्र् रूग्णिावहका ि शििावहनी सेिा, अनेक रुग्णांना 

शस्त्रवक्रया ि उपचारांसाठी आव्थ्गक मदर्; भारर्रत्न डॉ. बाबासाहेब 
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आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंर्ीवनवमत् डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 

यांच्यािरील पाच पुस्र्कांचा संच िरळीर्ील १२५ सामावजक संस््थाना 

भे्ट; पर्ंर् महोत्सि, कोळी-सार्री खाद् महोत्सि, ब्थकम्मा उत्सि, 

दहीहंडी महोत्सिाचे आयोजन; ज्येष्टठ नार्ररकांना मेवडकल वक्ट ि 

आधार काठीचे  िा्टप; बेरोजर्ारांसाठी रोजर्ार मेळाव्यांचे आयोजन;  

कोल्हापूर, सांर्ली र्सेच कोकणार्ील पुरग्स्र्ांना मदर्; पया्गिरण 

संिध्गनासाठी िृषि लार्िड काय्गक्रमाचे आयोजन; १९९५-२००० 

अध्यषि, संजय र्ांधी वनराधार स्िािलंबन योजना; अध्यषि, महानर्र 

्टेवलर्ोन वनर्म सल्लार्ार सवमर्ी, मुंबई; अध्यषि, भारर्ीय विमा 

कम्गचारी सेना; उपाध्यषि, स््थावनय लोकावधकार सवमर्ी महासंघ; मानद 

संचालक, सासवमरा इक्न्स््टट्यु्ट ऑर् कॉमस्ग ॲन्ड सायन्स, िरळी; 

संचालक, मुंबई र्ेलर्ू एज्युकेशन सोसाय्टी; मानद अध्यषि, लोअर परळ 

विभार् (पक्श्चम) साि्गजवनक र्णेशोत्सि मंडळ;  सदस्य, िरळी स्पो्ट्टस 

्तलब र्सेच रो्टरी ्तलब ऑर् मुंबई; सल्लार्ार, मुंबई खो-खो संघ्टना 

र्सेच लंर्डी असोवसएशन, मुंबई. १९८५-९१ उपशाखा प्रमुख, १९९१-

२००७ शाखा प्रमुख, वशिसेना शाखा, िरळी; २०१२-२०१४ उपविभार् 

प्रमुख, २००७-२०१२ नर्रसेिक, २००७-२००९ अध्यषि, जी/दवषिण 

प्रभार् सवमर्ी; २०१२ अध्यषि, बेस््ट सवमर्ी, मुंबई महानर्रपावलका; 

२०१४-२०१९ सदस्य, महाराष्टट्र विधानसभा. जानेिारी, २०२२ मध्ये 

महाराष्टट्र विधानपररषदेिर वनिड. विधानमंडळाच्या धम्गदाय रुग्णालय 

सवमर्ी, अल्प सं्ययांक सवमर्ी ि साि्गजवनक उपक्रम सवमर्ीचे सदस्य 

म्हणून काय्ग; प्रजा र्ाऊंडेशन या सेिाभािी संस््थेच्यािर्ीने, ‘वमस््टर 

पॉप्युलर’ र्सेच मुंबईर्ील ‘सिमोत्म आमदार’ म्हणून र्ौरि; जीिनाधार 

र्ाऊंडेशनच्या िर्ीने ‘मुंबई र्ौरि’ पुरस्कार; कोरोना काळार् केलेल्या 

सेिेबद्दल ‘आदश्ग महाराष्टट्र’ संस््थेकडून ‘कोरोनायोद्धा प्रशस्र्ीपत्रक’.

छंद : वक्रके्ट खेळणे, विविध क्रीडा स्पधा्ग आयोवजर् करणे, वचत्रप्ट पहाणे 
ि िाचन.
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पत्ा  : (१) अ/६०४, वचरायु को-ऑप. हौवसंर् सोसाय्टी, सेनापर्ी बाप्ट  
  मार््ग, लोअर परेल (पक्श्चम), मुंबई-४०० ०१३.

   (२) सी/५०३, वनलर्ंर्ा को.ऑप. हौवसंर् सोसाय्टी, शंकरराि   
  नराम प्थ, लोअर परळ (प.) मुंबई-४०००१३.

   भ्रमिध्िनी – ९८६९०००१५५.

   ई-मेल – misunilshinde@gmail.com.

qqq         
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सरनाईक, श्ी. वकरि रामराि

जन्दम : १४ सप््टेंबर, १९५६.

जन्दम व्ठकाि : िावशम.

वशषिि : बी.ए., एलएल.बी.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

िैिावहक मावह्ती : वििावहर्, पत्नी श्रीमर्ी अवनर्ा. 

अपत््ये : एकूण-२ (एक मुलर्ा ि एक मुलर्ी).

व््यिसा्य : िवकली ि शेर्ी.

पषि  : अपषि.

म्तदारसांघ : अमरािर्ी विभार् वशषिक.

इ्तर मावह्ती : अध्यषि, श्री. वशिाजी वशषिण संस््था, िावशम र्सेच श्री. वशिाजी सहकारी 
पर्संस््था, िावशम; विभार्ीय अध्यषि, महाराष्टट्र राज्य वशषिण संस््था 
महामंडळ, अमरािर्ी विभार्; संस््थापक-अध्यषि, अमरािर्ी विभार्ीय 
वशषिक संघ; अध्यषि, लायन्स ्तलब, ररसोड; सदस्य, महाराष्टट्र राज्य 
उच्च माध्यवमक व्यािसावयक अभ्यासक्रम रुपांर्रण सवमर्ी, सदस्य, 
वजल्हा दषिर्ा सवमर्ी (पुरिठा) िावशम; अध्यषि, अकोला वजल्हा युिक 
काँग्ेस; सि्गधम्ग सामुवहक वििाह सोहळ्यांचे आयोजन; आत्महत्याग्स्र् 
शेर्कऱ्यांच्या कु्टुंवबयांना आव्थ्गक मदर् ि पाल्यांचे पालकत्ि; 



146 महाराष्टट्र विधानपररषद सदस्यांचा संवषिप्र् जीिन पररचय

र्रजूंसाठी मोर्र् नेत्र वचवकत्सा वशवबरे, आरोग्य वशवबरे, र्तर्दान 
वशवबरांचे आयोजन; िृषिारोपन काय्गक्रमाचे आयोजन; व्यसनमु्तर्ीसाठी 
विविध काय्गक्रमांचे आयोजन; मा. पंर्प्रधान र्सेच मा. मु्ययमंत्री 
सहाय्यर्ा वनधीस मदर्; सदस्य, वचखली ग्ामपंचायर्, र्ालुका ररसोड, 
वजल्हा-िावशम; स्ि. शंकरराि चव्हाण अष्ट्टपैलू व्यक््तर्मत्ि पुरस्कार,  
डॉ. पंजाबराि देशमुख ज्ानदीप पुरस्कार, महाराष्टट्र र्ुणीजन र्ौरि 
पुरस्काराने सन्मानीर्; वडसेंबर, २०२० मध्ये महाराष्टट्र विधानपररषदेिर 
वनिा्गवचर्; विधानमंडळाच्या अनुसूवचर् जार्ी कल्याण सवमर्ीचे सदस्य.

परदेश प्रिास : इंग्लंड, फ्ान्स, जम्गनी, इ्टली, बेक्ल्जअम इत्यादी देशांचा दौरा.

छंद : र्ायन, िाचन, लेखन, शैषिवणक ि सामावजक काय्ग.

पत्ा : (१) ‘स्नेह वकरण’ वनिास, जुन्या को्ट्ट जिळ, वसक्व्हल लाईन,   
  िावशम, वज. िावशम.

           (२) मु.पो. ओम वनिास, भुवमअवभलेख काया्गलयाजिळ, वसक्व्हल  
  लाईन्स, िावशम-४४४ ५०५.

   दूरध्िनी : (वनिास) (०७२५२) २३२२७८.

   भ्रमिध्िनी : ९८२२४७०८७९, ९६२३५५५५५१.

   ई-मेल : kiran_sarnaik@rediffmail.com.

                 mlckiranrsarnaik@gmail.com.

qqq         
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सा्ति, डॉ. प्रज्ा राजीि

जन्दम : १७ माच्ग, १९७६.

जन्दम व्ठकाि : ओझर, वजल्हा-नावशक.

वशषिि : एम.बी.बी.एस.

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

िैिावहक मावह्ती : वििावहर्, पर्ी कै. राजीि शंकरराि सार्ि. 

अपत््ये : एकूण-२ (एक मुलर्ा ि एक मुलर्ी).

व््यिसा्य : व्यापार ि शेर्ी.

पषि  : भारर्ीय राष्टट्रीय काँग्ेस.

म्तदारसांघ : महाराष्टट्र विधानसभा सदस्यांद्ारा वनिा्गवचर्.

इ्तर मावह्ती : सवचि, वप्रयदवश्गनी सेिा संस््था, कळमनुरी; उपाध्यषिा, जार्ृर्ी मवहला 
मंडळ, कळमनुरी; उपाध्यषिा, महाराष्टट्र प्रदेश काँग्ेस कवम्टी; नोव्हेंबर, 
२०२१ मध्ये महाराष्टट्र विधानपररषदेिर वनिा्गवचर्.

परदेश प्रिास : हाँर्काँर्, आँस्ट्रेवलया, दुबई, बँकाँक (्थायलँड), अमेरीका ि फ्ान्स.

छंद : िाचन.

पत्ा : कोवहनूर बंर्ला, विकास नर्र, र्ा. कळमनुरी, वज. वहंर्ोली.

   भ्रमिध्िनी : ८९९९३६४५२९.

   ई-मेल : dr.pradnyars@gmail.com.

qqq         
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वसांह, श्ी. राजहांस धनांज्य

जन्दम : ९ ऑर्स््ट, १९५८

जन्दम व्ठकाि : कुला्ग, वजल्हा-मुंबई.

वशषिि : बी.ए. (ऑनस्ग).

ज्ा्त भाषा : मराठी, वहंदी ि इंग्जी.

िैिावहक मावह्ती : वििावहर्, पत्नी श्रीमर्ी रश्मी. 

अपत््ये : एकूण-२ (एक मुलर्ा ि एक मुलर्ी).

व््यिसा्य : बांधकाम व्यािसावयक.

पषि  : भारर्ीय जनर्ा पषि.

म्तदारसांघ : मुंबई स््थावनक प्रावधकारी संस््था.

इ्तर मावह्ती : १९८५-१९८६, अध्यषि, उत्र-मध्य मुंबई युिक काँग्ेस; १९९४-१९९७ 
अध्यषि, मुंबई प्रदेश काँग्ेस सेिा दल; २०००-२००४ सहसवचि, मुंबई 
प्रदेश काँग्ेस कवम्टी; २०१७-२०२२, उपाध्यषि, मुंबई भारर्ीय जनर्ा 
पषि; १९९२-१९९७, २००२-२००७, २००७-२०१२ नर्रसेिक, ि 
२००४ र्े २०१२, विरोधी पषि नेर्ा, बृहन्मुंबई महानर्रपावलका; सन 
२००९-२०१४ सदस्य, महाराष्टट्र विधानसभा; जानेिारी २०२२ मध्ये 
महाराष्टट्र विधानपररषदेिर वनिा्गवचर्.

परदेश प्रिास : युरोप, लंडन, ब्ाझील ि दुबई.
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छंद : िाचन ि खेळ.

पत्ा : १३/१४, इंद्रभिन, प्टेलिाडी, ठाकूर रघुराज वसंह मार््ग, पाईप रोड, 
कुला्ग (पक्श्चम), मुंबई-४००० ७०.

   भ्रमिध्िनी : ९८२०७०२८८८.

   ई-मेल : rajhanssingh.09@gmail.com.

qqq         
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महाराष्टट्र विधानपररषद सदस््याांची 
साांख्ख््यकी्य मावह्ती

एचबी २४१०—१२
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जोडपत्र क्रमाांक - १

सदस््याांची ि्यानुसार विभागिी 

अ.क्र.
(१)

ियोर््ट िष्ग
(२)

सदस्य सं्यया
(३)

१. ३१-३५ --

२. ३६-४० ०४

३. ४१-४५ ०५

४. ४६-५०       ०६ (१)

५. ५१-५५ ०९

६. ५६-६०      १९ (१)

७. ६१-६५ ०६

८. ६६-७०       ०८ (१)

९. ७१-७५ ०३

१०. ७६-८० ०२

११. ८१-८५ ०१

मावहर्ी एकूण प्राप्र् ६३

रर्तर् जार्ा १५

एकूि सदस््य सांख््या ७८ (३)

टीप : (१) कंसार्ील आकडे मवहला सदस्यांची सं्यया दश्गविर्ार्.
         (२) कंसाबाहेरील आकडे पुरुष ि मवहला सदस्यांची एकूण सं्यया दश्गविर्ार्.

एचबी २४१०—१२अ
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जोडपत्र क्रमाांक - २

महाराष्टट्र विधानपररषद सदस््याांची जन्दम वदनाांक वनहा्य ्यादी

अनु. क्र. 
(१)

सदस्यांचे नाि 
(२)

मर्दारसंघ 
(३)

पषि 
(४)

जन्म वदनांक 
(५)

जानेिारी

१. पा्टील, श्री. रामराि 
बालाजीराि

महाराष्टट्र 
विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

भारर्ीय जनर्ा 
पषि

१-१-१९५७

२. र्ुके, डाॅ. पररणय 
रमेश

भंडारा-र्ोंवदया 
स््थावनक 
प्रावधकारी संस््था

भारर्ीय जनर्ा 
पषि

५-१-१९८१

३. बािनकुळे, श्री. 
चंद्रशेखर कृष्टणराि

नार्पूर स््थावनक 
प्रावधकारी संस््था

भारर्ीय जनर्ा 
पषि

१३-१-१९६९

४. र्ांबे, डॉ. सुधीर 
भास्करराि

नावशक विभार् 
पदिीधर

भारर्ीय राष्टट्रीय 
काँग्ेस

१७-१-१९५५

५. पा्टील, डॉ. रणवजर् 
विठ्ठलराि

अमरािर्ी 
विभार् पदिीधर

भारर्ीय जनर्ा 
पषि

२०-१-१९६४

६. चव्हाण, श्री. सवर्श 
भानुदासराि

औरंर्ाबाद 
विभार् पदिीधर

राष्टट्रिादी काँग्ेस 
पषि

२६-१-१९६२

फेब्ुिारी

७. दौंड, श्री. संजय 
पंवडर्राि

महाराष्टट्र 
विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

राष्टट्रिादी काँग्ेस 
पषि

१-२-१९६४

८. धस, श्री. सुरेश 
रामचंद्र

उस्मानाबाद-
बीड-लार्ूर 
स््थावनक 
प्रावधकारी संस््था

भारर्ीय जनर्ा 
पषि

२-२-१९७०
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९. कायंदे, डॉ. मवनषा 
श्यामसुंदर

महाराष्टट्र 
विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

वशिसेना १०-२-१९६३

१०. आसर्ािकर,  
श्री. जयंर् वदनकर

पुणे विभार् 
वशषिक

भारर्ीय राष्टट्रीय 
काँग्ेस

१५-२-१९६७

११. ठाकूर, श्री. 
सुवजर्वसंह मानवसंह

महाराष्टट्र 
विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

भारर्ीय जनर्ा 
पषि

२१-२-१९६७

१२. वशंदे, श्री. सुवनल 
र्ोविंद

मुंबई स््थावनक 
प्रावधकारी संस््था

वशिसेना २२-२-१९६३

माच्य

१३. खंडेलिाल,  
श्री. िसंर् मदनलाल

अकोला-
बुलढाणा-
िावशम स््थावनक 
प्रावधकारी संस््था

भारर्ीय जनर्ा 
पषि

११-३-१९६४

१४. बाजोररया, श्री. 
विप्लि र्ोवपवकसन

परभणी र््था 
वहंर्ोली स््थावनक 
प्रावधकारी संस््था

वशिसेना १५-३-१९८६

१५. सार्ि, (डॉ.) प्रज्ा 
राजीि 

महाराष्टट्र 
विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

भारर्ीय राष्टट्रीय 
काँग्ेस

१७-३-१९७६

१६. नाईक, श्री. वनलय 
मधुकरराि

महाराष्टट्र 
विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

भारर्ीय जनर्ा 
पषि

२४-३-१९६३

अनु. क्र. 
(१)

सदस्यांचे नाि 
(२)

मर्दारसंघ 
(३)

पषि 
(४)

जन्म वदनांक 
(५)

जोडपत्र क्रमाांक - २-चालू
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अनु. क्र. 
(१)

सदस्यांचे नाि 
(२)

मर्दारसंघ 
(३)

पषि 
(४)

जन्म वदनांक 
(५)

जोडपत्र क्रमाांक - २-चालू

  एवप्रल

१७. नाईक वनंबाळकर, श्री. 
रामराजे प्रर्ापवसंह

महाराष्टट्र 
विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

राष्टट्रिादी काँग्ेस  
पषि

८-४-१९४८

१८. पा्टील, श्री. सर्ेज 
उर््फ बं्टी डी.

कोल्हापूर 
स््थावनक 
प्रावधकारी संस््था

भारर्ीय राष्टट्रीय 
काँग्ेस

१२-४-१९७२

१९. डािखरे, श्री. वनरंजन 
िसंर्

कोकण विभार् 
पदिीधर

भारर्ीय जनर्ा 
पषि

१५-४-१९७९

२०. लाड, श्री. प्रसाद 
वमनेश

महाराष्टट्र 
विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

भारर्ीय जनर्ा 
पषि

२८-४-१९७१

मे

२१. मोवहर्े-पा्टील, 
श्री. रणवजर्वसंह 
विजयवसंह

महाराष्टट्र 
विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

भारर्ीय जनर्ा 
पषि

५-५-१९७२

२२. िंजारी, श्री. अवभजीर् 
र्ोविंदराि

नार्पूर विभार् 
पदिीधर

भारर्ीय राष्टट्रीय 
काँग्ेस

१०-५-१९७३

२३. चर्ुिवेदी, श्री. दुष्टयंर् 
सवर्श

यिर्माळ 
स््थावनक 
प्रावधकारी संस््था

वशिसेना २१-५-१९७९

२४. राठोड, श्री. राजेश 
धोंवडरामजी

महाराष्टट्र 
विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

भारर्ीय राष्टट्रीय 
काँग्ेस

२७-५-१९७७
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२५. कराड ,श्री. रमेश 
काशीराम

महाराष्टट्र 
विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

भारर्ीय जनर्ा 
पषि

३०-५-१९६७

जून

२६. खोर्, श्री. सदावशि 
रामचंद्र

महाराष्टट्र 
विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

भारर्ीय जनर्ा 
पषि

१-६-१९६५

२७. दराडे, श्री. वकशोर 
वभकाजी

नावशक विभार् 
वशषिष्रक

अपषि १-६-१९६५

२८. दराडे, श्री. नरेंद्र 
वभकाजी

नावशक स््थावनक 
प्रावधकारी संस््था

वशिसेना २-६-१९५४

२९. जानकर, श्री. महादेि 
जर्न्ना्थ

महाराष्टट्र 
विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

राष्टट्रीय समाज 
पषि

२-६-१९६८

३०. कदम, श्री. मोहनराि 
श्रीपर्ी

सांर्ली-सार्ारा 
स््थावनक 
प्रावधकारी संस््था

भारर्ीय राष्टट्रीय 
काँग्ेस

१५-६-१९३६

३१. वम्टकरी, श्री. अमोल 
रामकृष्टण

महाराष्टट्र 
विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

राष्टट्रिादी काँग्ेस 
पषि

२५-६-१९८२

जुलै

३२. आंब्टकर, डॉ. 
रामदास भर्िानजी

िधा्ग-चंद्रपूर-
र्डवचरोली 
स््थावनक 
प्रावधकारी संस््था

भारर्ीय जनर्ा 
पषि

१-७-१९६०

अनु. क्र. 
(१)

सदस्यांचे नाि 
(२)

मर्दारसंघ 
(३)

पषि 
(४)

जन्म वदनांक 
(५)

जोडपत्र क्रमाांक - २-चालू
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अनु. क्र. 
(१)

सदस्यांचे नाि 
(२)

मर्दारसंघ 
(३)

पषि 
(४)

जन्म वदनांक 
(५)

जोडपत्र क्रमाांक - २-चालू

३३. काळे, श्री. विक्रम 
िसंर्राि

औरंर्ाबाद 
विभार् वशषिक

राष्टट्रिादी काँग्ेस 
पषि

१-७-१९६८

३४. पा्टील, श्री. जयंर् 
प्रभाकर

महाराष्टट्र 
विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

शेर्करी कामर्ार 
पषि

७-७-१९५५

३५. देसाई, श्री. सुभाष 
राजाराम

महाराष्टट्र 
विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

वशिसेना १२-७-१९४२

३६. वर्रकर, श्री. विजय 
उर््फ भाई विठ्ठल

महाराष्टट्र 
विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

भारर्ीय जनर्ा 
पषि

१५-७-१९५२

३७. दुरा्गणी, श्री. अब्दु्ला 
खान लर्ीर् खान 
उर््फ बाबाजानी

महाराष्टट्र 
विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

राष्टट्रिादी काँग्ेस 
पषि

१५-७-१९५७

३८. ठाकरे, श्री. उद्धि 
बाळासाहेब

महाराष्टट्र 
विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

वशिसेना २७-७-१९६०

ऑगस्ट

३९. र्ाणार, श्री. नार्ो 
पुंडवलक

नार्पूर विभार् 
वशषिक

अपषि ३-८-१९५५

४०. वसंह, श्री. राजहंस 
धनंजय

मुंबई स््थावनक 
प्रावधकारी संस््था

भारर्ीय जनर्ा 
पषि

९-८-१९५८

४१. र्ा्टक, श्री. रविंद्र 
सदानंद

ठाणे र््था 
पालघर स््थावनक 
प्रावधकारी संस््था

वशिसेना १५-८-१९६६
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अनु. क्र. 
(१)

सदस्यांचे नाि 
(२)

मर्दारसंघ 
(३)

पषि 
(४)

जन्म वदनांक 
(५)

जोडपत्र क्रमाांक - २-चालू

४२. मे्टे, श्री. विनायक 

र्ुकाराम

महाराष्टट्र 

विधानसभा 

सदस्यांद्ारा

भारर्ीय जनर्ा 

पषि

२५-८-१९६३

४३. पा्टील, श्री. कवपल 

हररश्चंद्र

मुंबई विभार् 

वशषिक

लोकभारर्ी ऑर्स््ट १९६१

सप्टेंबर

४४. पोर्नीस, श्री. विलास 

विनायक

मुंबई विभार् 

पदिीधर

वशिसेना ११-९-१९४९

४५. र्ोऱ्हे, डॉ. नीलम 

वदिाकर

महाराष्टट्र 

विधानसभा 

सदस्यांद्ारा

वशिसेना १२-९-१९५४

४६. प्टेल, श्री. 

अमररशभाई 

रवसकलाल

धुळे र््था 

नंदुरबार स््थावनक 

प्रावधकारी संस््था

भारर्ीय जनर्ा 

पषि

१४-९-१९५२

४७. सरनाईक, श्री. वकरण 

रामराि

अमरािर्ी 

विभार् वशषिक

अपषि १४-९-१९५६

४८. पा्टील, श्री. रमेशदादा 

नारायण

महाराष्टट्र 

विधानसभा 

सदस्यांद्ारा

भारर्ीय जनर्ा 

पषि

१५-९-१९५३

४९. वमझा्ग, डॉ. िजाहर् 

वमझा्ग अ्थर

महाराष्टट्र 

विधानसभा 

सदस्यांद्ारा

भारर्ीय राष्टट्रीय 

काँग्ेस

२१-९-१९७५
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अनु. क्र. 
(१)

सदस्यांचे नाि 
(२)

मर्दारसंघ 
(३)

पषि 
(४)

जन्म वदनांक 
(५)

जोडपत्र क्रमाांक - २-चालू

ऑक्टोबर

५०. पडळकर, श्री. 

र्ोपीचंद कुंडवलक

महाराष्टट्र 

विधानसभा 

सदस्यांद्ारा

भारर्ीय जनर्ा 

पषि

१-१०-१९८१

५१. प्टेल, श्री. चंदूलाल 

विश्रामभाई

जळर्ांि 

स््थावनक 

प्रावधकारी संस््था

भारर्ीय जनर्ा 

पषि

१०-१०-१९६५

५२. दरेकर, श्री. प्रविण 

यशिंर्

महाराष्टट्र 

विधानसभा 

सदस्यांद्ारा

भारर्ीय जनर्ा 

पषि

१३-१०-१९६८

५३. र््टकरे, श्री. अवनकेर् 

सुवनल

रायर्ड र््था 

रत्नावर्री र््था 

वसंधुदूर््ग स््थावनक 

प्रावधकारी संस््था

राष्टट्रिादी काँग्ेस 

पषि

१५-१०-१९८२

५४. वशंदे, श्री. शवशकांर् 

जयिंर्राि

महाराष्टट्र 

विधानसभा 

सदस्यांद्ारा

राष्टट्रिादी काँग्ेस 

पषि

१९-१०-१९६३

५५. रािर्े, श्री. वदिाकर 

नारायणराि

महाराष्टट्र 

विधानसभा 

सदस्यांद्ारा

वशिसेना २३-१०-१९४४

५६. लाड, श्री. अरूण 

र्णपर्ी

पुणे विभार् 

पदिीधर 

राष्टट्रिादी काँग्ेस 

पषि

२९-१०-१९४७
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अनु. क्र. 
(१)

सदस्यांचे नाि 
(२)

मर्दारसंघ 
(३)

पषि 
(४)

जन्म वदनांक 
(५)

जोडपत्र क्रमाांक - २-चालू

नोव्हेंबर

५७. पो्टे-पा्टील, श्री. 
प्रविण रामचंद्र

अमरािर्ी 
स््थावनक 
प्रावधकारी संस््था

भारर्ीय जनर्ा 
पषि

६-११-१९६८

५८. भोसले, श्री. अवनल 
वशिाजीराि

पुणे स््थावनक 
प्रावधकारी संस््था

राष्टट्रिादी काँग्ेस 
पषि

११-११-१९६४

वडसेंबर

५९. दानिे, श्री. अंबादास 
एकना्थराि

औरंर्ाबाद र््था 
जालना स््थावनक 
प्रावधकारी संस््था

वशिसेना ८-१२-१९७०

६०. द्टके, श्री. प्रविण 
प्रभाकरराि

महाराष्टट्र 
विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

भारर्ीय जनर्ा 
पषि

१६-१२-१९७८

६१. राजूरकर, श्री. 
अमरना्थ अनंर्राि

नांदेड स््थावनक 
प्रावधकारी संस््था

भारर्ीय राष्टट्रीय 
काँग्ेस

२४-१२-१९६६

६२. पा्टील, श्री. बाळाराम 
दत्ात्रय

कोकण विभार् 
वशषिक

अपषि २९-१२-१९६३

६३. परब, ॲड. अवनल 
दत्ात्रय

महाराष्टट्र 
विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

वशिसेना ३१-१२-१९६४

 मावह्ती प्राप््त ६३

ररक््त जागा १५

एकूि जागा ७८
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अ.क्र.

(१)

शैषिवणक पात्रर्ा र्पशील

(२)

सदस्य 
सं्यया
(३)

१. एस्.एस्.सी. पयांर् ०२

२. एस्.एस्.सी. ०६

३. एच.एस.सी ०२

४. पदिीपयांर् ०९

५. पदिीधर (बी.ए., बी.कॉम., बी.एस्सी. ि इर्र समकषि) २१

६. िैद्कीय पदिीधर (एम.बी.बी.एस., बी.ए.एम.एस. ि इर्र) ०४(२)

७. अवभयांवत्रकी पदिी (बी.ई. ि इर्र) ०१

८. कायदा पदिी (एलएल.बी.) ०५

९. वशषिणशास्त्र पदिी ०३

१०. पदव्युत्र (एम.ए., एम.कॉम., एम.एस्सी.) ०३

११. िैद्कीय पदव्युत्र (एम.डी./ एम.एस.) ०२

१२. कायदा पदव्युत्र ०२

१३. व्यिस््थापन पदव्युत्र ०१

१४. संशोधनात्मक (पीएच.डी) ०२(१)

मावहर्ी एकूण प्राप्र् .. ६३(३)

रर्तर् जार्ा .. १५

एकूि सदस््य सांख््या .. ७८(३) 

टीप :  (१) कंसार्ील आकडे मवहला सदस्यांची सं्यया दश्गविर्ार्.

         (२) कंसाबाहेरील आकडे पुरुष ि मवहला सदस्यांची एकूण सं्यया दश्गविर्ार्.

जोडपत्र क्रमाांक - ३
सदस््याांची शैषिविक पात्र्तेनुसार विभागिी
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अ.क्र.
(१)

शैषिवणक पात्रर्ा र्पशील
(२)

सदस्य सं्यया
(३)

१. शेर्ी .. २७ (१)

२. राजकीय/ सामावजक काय्ग .. ०९

३. िवकली .. ०१

४.  उद्ोर् किंवा व्यापार .. १६

५. अध्यापन .. ०३(१)

६. वचत्रकार/वशल्पकार/पत्रकार .. ०१

७. िैद्कीय .. ०३(१)

८. अवभयांवत्रकी/आवक्फ्टे्त्ट .. --

९. मुलकी सेिा/नोकरी .. ०१

मावहर्ी प्राप्र् नाही ०२

रर्तर् जार्ा १५

एकूि सदस््य सांख््या ७८(३)

टीप : (१) कंसार्ील आकडे मवहला सदस्यांची सं्यया दश्गविर्ार्.
        (२) कंसाबाहेरील आकडे पुरुष ि मवहला सदस्यांची एकूण सं्यया दश्गविर्ार्.

जोडपत्र क्रमाांक - ४
सदस््याांची व््यिसा्यानुसार विभागिी



164 महाराष्टट्र विधानपररषद सदस्यांचा संवषिप्र् जीिन पररचय

जोडपत्र क्रमाांक - ५
सदस््याांची अपत््याांबाब्तची आकडेिारी

अ.क्र.
(१)

अपत्य सं्यया
(२)

सदस्य सं्यया
(३)

१ एक अपत्य .. ०९ (१)

२ दोन अपत्ये .. ३९ (१)

३ र्ीन  अपत्ये .. ११

४ अवििावहर् .. ०३ (१)

५ मावहर्ी उपलब्ध नाही .. ०१

मावहर्ी प्राप्र् एकूण ६३ (३)

रर्तर् जार्ा १५

एकूि सदस््य सांख््या ७८ (३)

टीप : (१) कंसार्ील आकडे मवहला सदस्यांची सं्यया दश्गविर्ार्.
        (२) कंसाबाहेरील आकडे पुरुष ि मवहला सदस्यांची एकूण सं्यया दश्गविर्ार्.
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जोडपत्र क्रमाांक - ६
म्तदारसांघवनहा्य सदस््याांची मावह्ती

अ.क्र 
(१)

सदस्यांचे नाि 
(२)

वनिा्गवचर् षिेत्र 
(३)

पषि 
(४)

पृष्टठ क्र. 
(५)

१. कराड ,श्री. रमेश काशीराम महाराष्टट्र विधानसभा सदस्यांद्ारा भारर्ीय जनर्ा पषि

२. कायंदे, डॉ. मवनषा श्यामसुंदर महाराष्टट्र विधानसभा सदस्यांद्ारा वशिसेना

३. खोर्, श्री. सदावशि रामचंद्र महाराष्टट्र विधानसभा सदस्यांद्ारा भारर्ीय जनर्ा पषि

४. वर्रकर, श्री. विजय उर््फ भाई 
विठ्ठल

महाराष्टट्र विधानसभा सदस्यांद्ारा भारर्ीय जनर्ा पषि

५. र्ोऱ्हे, डॉ. नीलम वदिाकर महाराष्टट्र विधानसभा सदस्यांद्ारा वशिसेना

६. जानकर, श्री. महादेि जर्न्ना्थ महाराष्टट्र विधानसभा सदस्यांद्ारा राष्टट्रीय समाज पषि

७. ठाकरे, श्री. उद्धि बाळासाहेब महाराष्टट्र विधानसभा सदस्यांद्ारा वशिसेना

८. ठाकूर, श्री. सुवजर्वसंह मानवसंह महाराष्टट्र विधानसभा सदस्यांद्ारा भारर्ीय जनर्ा पषि

९. द्टके, श्री. प्रविण प्रभाकरराि महाराष्टट्र विधानसभा सदस्यांद्ारा भारर्ीय जनर्ा पषि

१०. दरेकर, श्री. प्रविण यशिंर् महाराष्टट्र विधानसभा सदस्यांद्ारा भारर्ीय जनर्ा पषि

११. दुरा्गणी, श्री. अब्दु्ला खान  
लवर्र् खान उर््फ बाबाजानी

महाराष्टट्र विधानसभा सदस्यांद्ारा राष्टट्रिादी काँग्ेस पषि

१२. देसाई, श्री. सुभाष राजाराम महाराष्टट्र विधानसभा सदस्यांद्ारा वशिसेना

१३. दौंड, श्री. संजय पंवडर्राि महाराष्टट्र विधानसभा सदस्यांद्ारा राष्टट्रिादी काँग्ेस पषि

१४. नाईक, श्री. वनलय मधुकरराि महाराष्टट्र विधानसभा सदस्यांद्ारा भारर्ीय जनर्ा पषि

१५. नाईक वनंबाळकर, श्री. रामराजे 
प्रर्ापवसंह

महाराष्टट्र विधानसभा सदस्यांद्ारा राष्टट्रिादी काँग्ेस  पषि

१६. पडळकर, श्री. र्ोपीचंद कुंडवलक महाराष्टट्र विधानसभा सदस्यांद्ारा भारर्ीय जनर्ा पषि

१७. परब, ॲड. अवनल दत्ात्रय महाराष्टट्र विधानसभा सदस्यांद्ारा वशिसेना

१८. पा्टील, श्री. जयंर् प्रभाकर महाराष्टट्र विधानसभा सदस्यांद्ारा शेर्करी कामर्ार पषि

१९. पा्टील, श्री. रमेशदादा नारायण महाराष्टट्र विधानसभा सदस्यांद्ारा भारर्ीय जनर्ा पषि

२०. पा्टील, श्री. रामराि बालाजीराि महाराष्टट्र विधानसभा सदस्यांद्ारा भारर्ीय जनर्ा पषि

२१. वम्टकरी, श्री. अमोल रामकृष्टण महाराष्टट्र विधानसभा सदस्यांद्ारा राष्टट्रिादी काँग्ेस पषि

२२. वमझा्ग, डॉ. िजाहर् वमझा्ग अ्थर महाराष्टट्र विधानसभा सदस्यांद्ारा भारर्ीय राष्टट्रीय काँग्ेस
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जोडपत्र क्रमाांक - ६ चाल ू

अ.क्र 
(१)

सदस्यांचे नाि 
(२)

वनिा्गवचर् षिेत्र 
(३)

पषि 
(४)

पृष्टठ क्र. 
(५)

२३. मे्टे, श्री. विनायक र्ुकाराम महाराष्टट्र विधानसभा सदस्यांद्ारा भारर्ीय जनर्ा पषि

२४. मोवहर्े-पा्टील, श्री. रणवजर्वसंह 
विजयवसंह

महाराष्टट्र विधानसभा सदस्यांद्ारा भारर्ीय जनर्ा पषि

२५. राठोड, श्री. राजेश धोंवडराम महाराष्टट्र विधानसभा सदस्यांद्ारा भारर्ीय राष्टट्रीय काँग्ेस

२६. रािर्े, श्री. वदिाकर नारायणराि महाराष्टट्र विधानसभा सदस्यांद्ारा वशिसेना

२७. लाड, श्री. प्रसाद वमनेश महाराष्टट्र विधानसभा सदस्यांद्ारा भारर्ीय जनर्ा पषि

२८. वशंदे, श्री. शवशकांर् जयिंर्राि महाराष्टट्र विधानसभा सदस्यांद्ारा राष्टट्रिादी काँग्ेस पषि

२९. सार्ि, (डॉ.) प्रज्ा राजीि महाराष्टट्र विधानसभा सदस्यांद्ारा भारर्ीय राष्टट्रीय काँग्ेस

३०. रर्तर् -- --

स््थावनक प्रावधकारी सांस््थाांद्ारा वनिा्यवच्त

१. आंब्टकर, श्री. रामदास 
भर्िानजी

िधा्ग-चंद्रपूर-र्डवचरोली 
स््थावनक प्रावधकारी संस््था

भारर्ीय जनर्ा पषि

२. कदम, श्री. मोहनराि श्रीपर्ी सांर्ली-सार्ारा स््थावनक 
प्रावधकारी संस््था

भारर्ीय राष्टट्रीय काँग्ेस

३. खंडेलिाल, श्री. िसंर् मदनलाल अकोला-बुलढाणा-िावशम 
स््थावनक प्रावधकारी संस््था

भारर्ीय जनर्ा पषि

४. चर्ुिवेदी, श्री. दुष्टयंर् सवर्श यिर्माळ स््थावनक प्रावधकारी 
संस््था

वशिसेना

५. र््टकरे, श्री. अवनकेर् सुवनल रायर्ड र््था रत्नावर्री र््था 
वसंधुदूर््ग स््थावनक प्रावधकारी 
संस््था

राष्टट्रिादी काँग्ेस पषि

६. दराडे, श्री. नरेंद्र वभकाजी नावशक स््थावनक प्रावधकारी 
संस््था

वशिसेना

७. दानिे, श्री. अंबादास एकना्थराि औरंर्ाबाद र््था जालना 
स््थावनक प्रावधकारी संस््था

वशिसेना

८. धस, श्री. सुरेश रामचंद्र उस्मानाबाद-बीड-लार्ूर 
स््थावनक प्रावधकारी संस््था

भारर्ीय जनर्ा पषि
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अ.क्र 
(१)

सदस्यांचे नाि 
(२)

वनिा्गवचर् षिेत्र 
(३)

पषि 
(४)

पृष्टठ क्र. 
(५)

९. प्टेल, श्री. अमररशभाई 
रवसकलाल

धुळे र््था नंदुरबार स््थावनक 
प्रावधकारी संस््था

भारर्ीय जनर्ा पषि

१०. प्टेल, श्री. चंदूलाल विश्रामभाई जळर्ांि स््थावनक प्रावधकारी 
संस््था

भारर्ीय जनर्ा पषि

११. पा्टील, श्री. सर्ेज उर््फ बं्टी डी. कोल्हापूर स््थावनक प्रावधकारी 
संस््था

भारर्ीय राष्टट्रीय काँग्ेस

१२. पो्टे-पा्टील, श्री. प्रविण रामचंद्र अमरािर्ी स््थावनक प्रावधकारी 
संस््था

भारर्ीय जनर्ा पषि

१३. र्ा्टक, श्री. रविंद्र सदानंद ठाणे र््था पालघर स््थावनक 
प्रावधकारी संस््था

वशिसेना

१४. र्ुके, डॉ. पररणय रमेश भंडारा- र्ोंवदया स््थावनक 
प्रावधकारी संस््था

भारर्ीय जनर्ा पषि

१५. बाजोररया, श्री. विप्लि 
र्ोवपवकसन

परभणी र््था वहंर्ोली स््थावनक 
प्रावधकारी संस््था

वशिसेना

१६. बािनकुळे, श्री. चंद्रशेखर 
कृष्टणराि

नार्पूर स््थावनक प्रावधकारी 
संस््था

भारर्ीय जनर्ा पषि

१७. भोसले, श्री. अवनल वशिाजीराि  पुणे स््थावनक प्रावधकारी संस््था राष्टट्रिादी काँग्ेस पषि

१८. राजूरकर, श्री. अमरना्थ 
अनंर्राि

नांदेड स््थावनक प्रावधकारी संस््था भारर्ीय राष्टट्रीय काँग्ेस

१९. वशंदे, श्री. सुवनल र्ोविंद मुंबई स््थावनक प्रावधकारी संस््था वशिसेना

२०. वसंह, श्री. राजहंस धनंजय मुंबई स््थावनक प्रावधकारी संस््था भारर्ीय जनर्ा पषि

२१. रर्तर् अहमदनर्र स््थावनक प्रावधकारी 
संस््था 

--

२२. रर्तर् सोलापूर स््थावनक प्रावधकारी 
संस््था

--

जोडपत्र क्रमाांक - ६ चाल ू

एचबी २४१०—१३
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अ.क्र 
(१)

सदस्यांचे नाि 
(२)

वनिा्गवचर् षिेत्र 
(३)

पषि 
(४)

पृष्टठ क्र. 
(५)

पदिीधर म्तदारसांघ

१. चव्हाण, श्री. सवर्श भानुदासराि औरंर्ाबाद विभार् पदिीधर राष्टट्रिादी काँग्ेस पषि

२. डािखरे, श्री. वनरंजन िसंर् कोकण विभार् पदिीधर भारर्ीय जनर्ा पषि

३. र्ांबे, डॉ. सुधीर भास्करराि नावशक विभार् पदिीधर भारर्ीय राष्टट्रीय काँग्ेस

४. पा्टील, डॉ. रणवजर् विठ्ठलराि अमरािर्ी विभार् पदिीधर भारर्ीय जनर्ा पषि

५. पोर्नीस, श्री. विलास विनायक मुंबई विभार् पदिीधर वशिसेना

६. लाड, श्री. अरूण र्णपर्ी पुणे विभार् पदिीधर राष्टट्रिादी काँग्ेस पषि

७. िंजारी, श्री. अवभजीर् र्ोविंदराि नार्पूर विभार् पदिीधर भारर्ीय राष्टट्रीय काँग्ेस

वशषिक म्तदारसांघ

१. आसर्ािकर, श्री. जयंर् वदनकर पुणे विभार् वशषिक भारर्ीय राष्टट्रीय काँग्ेस

२. काळे, श्री. विक्रम िसंर्राि औरंर्ाबाद विभार् वशषिक राष्टट्रिादी काँग्ेस पषि

३. र्ाणार, श्री. नार्ो पुंडवलक नार्पूर विभार् वशषिक अपषि

४. दराडे, श्री. वकशोर वभकाजी नावशक विभार् वशषिष्रक अपषि

५. पा्टील, श्री. कवपल हररश्चंद्र मुंबई विभार् वशषिक लोकभारर्ी

६. पा्टील, श्री. बाळाराम दत्ात्रय कोकण विभार् वशषिक अपषि

७. सरनाईक, श्री. वकरण रामराि अमरािर्ी विभार् वशषिक अपषि

नामवनयु्तर्

१. रर्तर्. -- --

२. रर्तर्. -- --

३. रर्तर्. -- --

४. रर्तर्. -- --

जोडपत्र क्रमाांक - ६ चाल ू
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अ.क्र 
(१)

सदस्यांचे नाि 
(२)

वनिा्गवचर् षिेत्र 
(३)

पषि 
(४)

पृष्टठ क्र. 
(५)

५. रर्तर्. -- --

६. रर्तर्. -- --

७. रर्तर्. -- --

८. रर्तर्. -- --

९. रर्तर्. -- --

१०. रर्तर्. -- --

११. रर्तर्. -- --

१२. रर्तर्. -- --

जोडपत्र क्रमाांक - ६ समाप्र्
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जोडपत्र क्रमाांक - ७
महाराष्टट्र विधानपररषद मवहला सदस््याांची ्यादी

अ.क्र. सदस्यांचे नाि मर्दार संघ पषि पृष्टठ क्र.

१. कायंदे, डॉ. मवनषा श्यामसुंदर महाराष्टट्र विधानसभा सदस्यांद्ारा वशिसेना

२. र्ोऱ्हे, डॉ. वनलम वदिाकर महाराष्टट्र विधानसभा सदस्यांद्ारा वशिसेना

३. सार्ि, (डॉ.) प्रज्ा राजीि महाराष्टट्र विधानसभा सदस्यांद्ारा भारर्ीय राष्टट्रीय 
काँग्ेस
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जोडपत्र क्रमाांक -८
महाराष्टट्र विधानपररषद सदस््याांची पषिवनहा्य ्यादी

अ.क्र 
(१)

पषि 
(२)

पृष्टठ क्र. 
(३)

राष्टट्रिादी काँग्रेस पषि

१. काळे, श्री. विक्रम िसंर्राि

२. चव्हाण, श्री. सवर्श भानुदासराि

३. र््टकरे, श्री. अवनकेर् सुवनल

४. दुरा्गणी, श्री. अब्दु्ला खान लवर्र् खान उर््फ बाबाजानी

५. दौंड, श्री. संजय पंवडर्राि

६. नाईक-वनंबाळकर, श्री. रामराजे प्रर्ापवसंह

७. भोसले, श्री. अवनल वशिाजीराि

८. वम्टकरी, श्री. अमोल रामकृष्टण

९. लाड, श्री. अरूण र्णपर्ी

१०. वशंदे, श्री. शवशकांर् जयिंर्राि

भार्ती्य राष्टट्री्य काँग्रेस

१. आसर्ािकर, श्री. जयंर् वदनकर

२. कदम, श्री. मोहनराि श्रीपर्ी

३. र्ांबे, डॉ. सुधीर भास्करराि

४. पा्टील, श्री. सर्ेज उर््फ बं्टी डी.

५. वमझा्ग, डॉ. िजाहर् वमझा्ग अ्थर

६. राजूरकर, श्री. अमरना्थ अनंर्राि

७. राठोड, श्री. राजेश धोंवडराम

८. िंजारी, श्री. अवभजीर् र्ोविंदराि

९. सार्ि, (डॉ.) प्रज्ा राजीि

(शा.म.मु.) एचबी २४१०—१४ (२००—६-२०२२)
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अ.क्र 
(१)

पषि 
(२)

पृष्टठ क्र. 
(३)

वशिसेना

१. कायंदे, डॉ. मवनषा श्यामसुंदर

२. र्ोऱ्हे, डॉ. नीलम वदिाकर

३. चर्ुिवेदी, श्री. दुष्टयंर् सवर्श

४. ठाकरे, श्री. उद्धि बाळासाहेब

५. दराडे, श्री. नरेंद्र वभकाजी

६. दानिे, श्री. अंबादास एकना्थराि

७. देसाई, श्री. सुभाष राजाराम

८. परब, ॲड. अवनल दत्ात्रय

९. पोर्नीस, श्री. विलास विनायक

१०. र्ा्टक, श्री. रविंद्र सदानंद

११. बाजोररया, श्री. विप्लि र्ोवपवकसन

१२. रािर्े, श्री. वदिाकर नारायणराि

१३. वशंदे, श्री. सुवनल र्ोविंद

भार्ती्य जन्ता पषि

१. आंब्टकर, श्री. रामदास भर्िानजी

२. कराड ,श्री. रमेश काशीराम

३. खोर्, श्री. सदावशि रामचंद्र

४. खंडेलिाल, श्री. िसंर् मदनलाल

५. वर्रकर, श्री. विजय उर््फ भाई विठ्ठल

६. ठाकूर, श्री. सुवजर्वसंह मानवसंह

७. डािखरे, श्री. वनरंजन िसंर्

८. द्टके, श्री. प्रविण प्रभाकरराि

महाराष्टट्र विधानपररषद सदस््याांची पषिवनहा्य ्यादी-चालू
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अ.क्र 
(१)

पषि 
(२)

पृष्टठ क्र. 
(३)

९. दरेकर, श्री. प्रविण यशिंर्

१०. धस, श्री. सुरेश रामचंद्र

११. नाईक, श्री. वनलय मधुकरराि

१२. प्टेल, श्री. अमररशभाई रवसकलाल

१३. प्टेल, श्री. चंदूलाल विश्रामभाई

१४. पडळकर, श्री. र्ोपीचंद कुंडवलक

१५. पा्टील, डॉ. रणवजर् विठ्ठलराि

१६. पा्टील, श्री. रमेशदादा नारायण

१७. पा्टील, श्री. रामराि बालाजीराि

१८. पो्टे-पा्टील, श्री. प्रविण रामचंद्र

१९. र्ुके, डॉ. पररणय रमेश

२०. बािनकुळे, श्री. चंद्रशेखर कृष्टणराि

२१. मे्टे, श्री. विनायक र्ुकाराम

२२. मोवहर्े-पा्टील, श्री. रणवजर्वसंह विजयवसंह

२३. लाड, श्री. प्रसाद वमनेश

२४. वसंह, श्री. राजहंस धनंजय

           लोकभार्ती            

१. पा्टील, श्री. कवपल हररश्चंद्र

          शे्तकरी कामगार पषि           

१. पा्टील, श्री. जयंर् प्रभाकर

           राष्टट्री्य समाज पषि                     

१. जानकर, श्री. महादेि जर्न्ना्थ

महाराष्टट्र विधानपररषद सदस््याांची पषिवनहा्य ्यादी-चालू

एचबी २४१०—१४अ



174 महाराष्टट्र विधानपररषद सदस्यांचा संवषिप्र् जीिन पररचय

अ.क्र 
(१)

पषि 
(२)

पृष्टठ क्र. 
(३)

            अपषि                        

१. र्ाणार, श्री. नार्ो पुंडवलक

२. दराडे, श्री. वकशोर वभकाजी

३. पा्टील, श्री. बाळाराम दत्ात्रय

४. सरनाईक, श्री. वकरण रामराि

महाराष्टट्र विधानपररषद सदस््याांची पषिवनहा्य ्यादी-समाप्र्
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जोडपत्र क्रमाांक - ९
महाराष्टट्र विधानपररषद सदस््याांची कालािधी वनहा्य ्यादी

अ.क्र 

(१)

सदस्यांचे नाि 

(२)

मर्दारसंघ 

(३)

पषि 

(४)

विधानपररषद 
कालािधी 

(५)

विधानसभा 
कालािधी 

(६)

१. आसर्ािकर, श्री. जयंर् वदनकर पुणे विभार् वशषिक भारर्ीय राष्टट्रीय 
काँग्ेस

२०२०-२०२६ --

२. आंब्टकर, श्री. रामदास भर्िानजी िधा्ग-चंद्रपूर-
र्डवचरोली 

स््थावनक प्रावधकारी 
संस््था

भारर्ीय जनर्ा 
पषि

२०१८-२०२४ --

३. कदम, श्री. मोहनराि श्रीपर्ी सांर्ली-सार्ारा 
स््थावनक प्रावधकारी 

संस््था

भारर्ीय राष्टट्रीय 
काँग्ेस

२०१६-२०२२ --

४. कराड ,श्री. रमेश काशीराम महाराष्टट्र 
विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

भारर्ीय जनर्ा 
पषि

२०२०-२०२६ --

५. कायंदे, डॉ. मवनषा श्यामसुंदर महाराष्टट्र 
विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

वशिसेना २०१८-२०२४ --

६. काळे, श्री. विक्रम िसंर्राि औरंर्ाबाद विभार् 
वशषिक

राष्टट्रिादी काँग्ेस 
पषि

२००७-२०१० 
२०१०-२०१६  
२०१७-२०२३

--

७. खोर्, श्री. सदावशि रामचंद्र महाराष्टट्र 
विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

भारर्ीय जनर्ा 
पषि

२०१६-२०२२ --

८. खंडेलिाल, श्री. िसंर् मदनलाल अकोला-
बुलढाणा-िावशम 

स््थावनक प्रावधकारी 
संस््था

भारर्ीय जनर्ा 
पषि

२०२२-२०२८ --

९. र्ाणार, श्री. नार्ो पुंडवलक नार्पूर विभार् 
वशषिक

अपषि २०१०-२०१६  
२०१७-२०२३

--

१०. वर्रकर, श्री. विजय उर््फ भाई 
विठ्ठल

महाराष्टट्र 
विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

भारर्ीय जनर्ा 
पषि

१९९८-२००४ 
२०१२-२०१८ 
२०१८-२०२४

--
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अ.क्र 

(१)

सदस्यांचे नाि 

(२)

मर्दारसंघ 

(३)

पषि 

(४)

विधानपररषद 
कालािधी 

(५)

विधानसभा 
कालािधी 

(६)

११. र्ोऱ्हे, डॉ. नीलम वदिाकर महाराष्टट्र 
विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

वशिसेना २००२-२००८ 
२००८-२०१४ 
२०१४-२०२० 
२०२०-२०२६

--

१२. चर्ुिवेदी, श्री. दुष्टयंर् सवर्श यिर्माळ 
स््थावनक प्रावधकारी 

संस््था

वशिसेना २०२०-२०२२ --

१३. चव्हाण, श्री. सवर्श भानुदासराि औरंर्ाबाद विभार् 
पदिीधर

राष्टट्रिादी काँग्ेस 
पषि

२००८-२०१४ 
२०१४-२०२० 
२०२०-२०२६

--

१४. जानकर, श्री. महादेि जर्न्ना्थ महाराष्टट्र 
विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

राष्टट्रीय समाज 
पषि

२०१५-२०१८ 
२०१८-२०२४

--

१५. ठाकरे, श्री. उद्धि बाळासाहेब महाराष्टट्र 
विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

वशिसेना २०२०-२०२६ --

१६. ठाकूर, श्री. सुवजर्वसंह मानवसंह महाराष्टट्र 
विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

भारर्ीय जनर्ा 
पषि

२०१६-२०२२ --

१७. डािखरे, श्री. वनरंजन िसंर् कोकण विभार् 
पदिीधर

भारर्ीय जनर्ा 
पषि

२०१२-२०१८ 
२०१८-२०२४

--

१८. र््टकरे, श्री. अवनकेर् सुवनल रायर्ड र््था 
रत्नावर्री र््था 

वसंधुदूर््ग स््थावनक 
प्रावधकारी संस््था

राष्टट्रिादी काँग्ेस 
पषि

२०१८-२०२४ --

१९. र्ांबे, डॉ. सुधीर भास्करराि नावशक विभार् 
पदिीधर

भारर्ीय राष्टट्रीय 
काँग्ेस

२००९-२०१० 
२०१०-२०१६ 
२०१७-२०२३

--

२०. द्टके, श्री. प्रविण प्रभाकरराि महाराष्टट्र 
विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

भारर्ीय जनर्ा 
पषि

२०२०-२०२६ --
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अ.क्र 

(१)

सदस्यांचे नाि 

(२)

मर्दारसंघ 

(३)

पषि 

(४)

विधानपररषद 
कालािधी 

(५)

विधानसभा 
कालािधी 

(६)

२१. दराडे, श्री. वकशोर वभकाजी नावशक विभार् 
वशषिष्रक

अपषि २०१८-२०२४ --

२२. दराडे, श्री. नरेंद्र वभकाजी नावशक स््थावनक 
प्रावधकारी संस््था

वशिसेना २०१८-२०२४ --

२३. दरेकर, श्री. प्रविण यशिंर् महाराष्टट्र 
विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

भारर्ीय जनर्ा 
पषि

२०१६-२०२२ २००९-२०१४

२४. दानिे, श्री. अंबादास एकना्थराि औरंर्ाबाद र््था 
जालना स््थावनक 
प्रावधकारी संस््था

वशिसेना २०१९-२०२५ --

२५. दुरा्गणी, श्री. अब्दु्ला खान  
लवर्र् खान उर््फ बाबाजानी

महाराष्टट्र 
विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

राष्टट्रिादी काँग्ेस 
पषि

२०१२-२०१८ 
२०१८-२०२४

२००४-२००९

२६. देसाई, श्री. सुभाष राजाराम महाराष्टट्र 
विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

वशिसेना २०१५-२०१६ 
२०१६-२०२२

१९९०-१९९५ 
२००४-२००९ 
२००९-२०१४

२७. दौंड, श्री. संजय पंवडर्राि महाराष्टट्र 
विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

राष्टट्रिादी काँग्ेस 
पषि

२०२०-२०२२ --

२८. धस, श्री. सुरेश रामचंद्र उस्मानाबाद-बीड-
लार्ूर स््थावनक 
प्रावधकारी संस््था

भारर्ीय जनर्ा 
पषि

२०१८-२०२४ १९९९-२००४ 
२००४-२००९ 
२००९-२०१४

२९. नाईक, श्री. वनलय मधुकर महाराष्टट्र 
विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

भारर्ीय जनर्ा 
पषि

२०१८-२०२४ --

३०. नाईक-वनंबाळकर, श्री. रामराजे 
प्रर्ापवसंह

महाराष्टट्र 
विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

राष्टट्रिादी काँग्ेस  
पषि

२०१०-२०१६ 
२०१६-२०२२

१९९५-१९९९ 
१९९९-२००४ 
२००४-२००९

३१. प्टेल, श्री. अमररशभाई 
रवसकलाल

धुळे र््था नंदुरबार 
स््थावनक प्रावधकारी 

संस््था

भारर्ीय जनर्ा 
पषि

२०१०-२०१६ 
२०१६-२०१९ 
२०२०-२०२२ 
२०२२-२०२८

१९९०-१९९५ 
१९९५-१९९९ 
१९९९-२००४ 
२००४-२००९
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अ.क्र 

(१)

सदस्यांचे नाि 

(२)

मर्दारसंघ 

(३)

पषि 

(४)

विधानपररषद 
कालािधी 

(५)

विधानसभा 
कालािधी 

(६)

३२. प्टेल, श्री. चंदूलाल विश्रामभाई जळर्ांि स््थावनक 
प्रावधकारी संस््था

भारर्ीय जनर्ा 
पषि

२०१६-२०२२ --

३३. पडळकर, श्री. र्ोपीचंद कुंडवलक महाराष्टट्र 
विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

भारर्ीय जनर्ा 
पषि

२०२०-२०२६ --

३४. परब, ॲड. अवनल दत्ात्रय महाराष्टट्र 
विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

वशिसेना २००४-२०१० 
२०१२-२०१८ 
२०१८-२०२४

--

३५. पा्टील, श्री. कवपल हररश्चंद्र मुंबई विभार् 
वशषिक

लोकभारर्ी २००६-२०१२ 
२०१२-२०१८ 
२०१८-२०२४

--

३६. पा्टील, श्री. जयंर् प्रभाकर महाराष्टट्र 
विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

शेर्करी 
कामर्ार पषि

२०००-२००६ 
२००६-२०१२ 
२०१२-२०१८ 
२०१८-२०२४

--

३७. पा्टील, श्री. बाळाराम दत्ात्रय कोकण विभार् 
वशषिक

अपषि २०१७-२०२३ --

३८. पा्टील, डॉ. रणवजर् विठ्ठलराि अमरािर्ी विभार् 
पदिीधर

भारर्ीय जनर्ा 
पषि

२०१०-२०१६ 
२०१७-२०२३

--

३९. पा्टील, श्री. रमेशदादा नारायण महाराष्टट्र 
विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

भारर्ीय जनर्ा 
पषि

२०१८-२०२४ --

४०. पा्टील, श्री. रामराि बालाजीराि महाराष्टट्र 
विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

भारर्ीय जनर्ा 
पषि

२०१८-२०२४ --

४१. पा्टील, श्री. सर्ेज उर््फ बं्टी डी. कोल्हापूर स््थावनक 
प्रावधकारी संस््था

भारर्ीय राष्टट्रीय 
काँग्ेस

२०१६-२०२२ 
२०२२-२०२८

२००४-२००९ 
२००९-२०१४

४२. पो्टे-पा्टील, श्री. प्रविण रामचंद्र अमरािर्ी 
स््थावनक प्रावधकारी 

संस््था

भारर्ीय जनर्ा 
पषि

२०१२-२०१८ 
२०१८-२०२४

--

४३. पोर्नीस, श्री. विलास विनायक मुंबई विभार् 
पदिीधर

वशिसेना २०१८-२०२४ --

महाराष्टट्र विधानपररषद सदस््याांची कालािधीवनहा्य ्यादी-चालू
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अ.क्र 

(१)

सदस्यांचे नाि 

(२)

मर्दारसंघ 

(३)

पषि 

(४)

विधानपररषद 
कालािधी 

(५)

विधानसभा 
कालािधी 

(६)

४४. र्ा्टक, श्री. रविंद्र सदानंद ठाणे र््था पालघर 
स््थावनक प्रावधकारी 

संस््था

वशिसेना २०१६-२०२२ --

४५. र्ुके, डाॅ. पररणय रमेश भंडारा- र्ोंवदया 
स््थावनक प्रावधकारी 

संस््था

भारर्ीय जनर्ा 
पषि

२०१६-२०२२ --

४६. बाजोररया, श्री. विप्लि र्ोवपवकसन परभणी र््था 
वहंर्ोली स््थावनक 
प्रावधकारी संस््था

वशिसेना २०१८-२०२४ --

४७. बािनकुळे, श्री. चंद्रशेखर 
कृष्टणराि

नार्पूर स््थावनक 
प्रावधकारी संस््था

भारर्ीय जनर्ा 
पषि

२०२२-२०२८ २००४-२००९ 
२००९-२०१४ 
२०१४-२०१९

४८. भोसले, श्री. अवनल वशिाजीराि पुणे स््थावनक 
प्रावधकारी संस््था

राष्टट्रिादी काँग्ेस 
पषि

२०१०-२०१६ 
२०१६-२०२२

--

४९. वम्टकरी, श्री. अमोल रामकृष्टण महाराष्टट्र 
विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

राष्टट्रिादी काँग्ेस 
पषि

२०२०-२०२६ --

५०. वमझा्ग, डॉ. िजाहर् वमझा्ग अ्थर महाराष्टट्र 
विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

भारर्ीय राष्टट्रीय 
काँग्ेस

२०१८-२०२४ --

५१. मे्टे, श्री. विनायक र्ुकाराम महाराष्टट्र 
विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

भारर्ीय जनर्ा 
पषि

१९९६-२००० 
२०००-२००६ 
२०१०-२०१४ 
२०१५-२०१६ 
२०१६-२०२२

--

५२. मोवहर्े-पा्टील, श्री. रणवजर्वसंह 
विजयवसंह

महाराष्टट्र 
विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

भारर्ीय जनर्ा 
पषि

२००४-२००९ 
२०२०-२०२६

--

५३. राजूरकर, श्री. अमरना्थ अनंर्राि नांदेड स््थावनक 
प्रावधकारी संस््था

भारर्ीय राष्टट्रीय 
काँग्ेस

२०१०-२०१६ 
२०१६-२०२२

--

५४. राठोड, श्री. राजेश धोंवडराम महाराष्टट्र 
विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

भारर्ीय राष्टट्रीय 
काँग्ेस

२०२०-२०२६ --

महाराष्टट्र विधानपररषद सदस््याांची कालािधीवनहा्य ्यादी-चालू
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अ.क्र 

(१)

सदस्यांचे नाि 

(२)

मर्दारसंघ 

(३)

पषि 

(४)

विधानपररषद 
कालािधी 

(५)

विधानसभा 
कालािधी 

(६)

५५. रािर्े, श्री. वदिाकर नारायणराि महाराष्टट्र 
विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

वशिसेना १९९८-२००४ 
२००४-२०१० 
२०१०-२०१६ 
२०१६-२०२२

--

५६. लाड, श्री. अरूण र्णपर्ी पुणे विभार् 
पदिीधर 

राष्टट्रिादी काँग्ेस 
पषि

२०२०-२०२६ --

५७. लाड, श्री. प्रसाद वमनेश महाराष्टट्र 
विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

भारर्ीय जनर्ा 
पषि

२०१७-२०२२ --

५८. िंजारी, श्री. अवभजीर् र्ोविंदराि नार्पूर विभार् 
पदिीधर

भारर्ीय राष्टट्रीय 
काँग्ेस

२०२०-२०२६ --

५९. वशंदे, श्री. शवशकांर् जयिंर्राि महाराष्टट्र 
विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

राष्टट्रिादी काँग्ेस 
पषि

२०२०-२०२६ १९९९-२००४ 
२००४-२००९ 
२००९-२०१४ 
२०१४-२०१९

६०. वशंदे, श्री. सुवनल र्ोविंद मुंबई स््थावनक 
प्रावधकारी संस््था

वशिसेना २०२२-२०२८ २०१४-२०१९

६१. सरनाईक, श्री. वकरण रामराि अमरािर्ी विभार् 
वशषिक

अपषि २०२०-२०२६ --

६२. सार्ि, (डॉ.) प्रज्ा राजीि महाराष्टट्र 
विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

भारर्ीय राष्टट्रीय 
काँग्ेस

२०२१-२०२४ --

६३. वसंह, श्री. राजहंस धनंजय मुंबई स््थावनक 
प्रावधकारी संस््था

भारर्ीय जनर्ा 
पषि

२०२२-२०२८ --

महाराष्टट्र विधानपररषद सदस््याांची कालािधीवनहा्य ्यादी-समाप्र्
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जोडपत्र क्रमाांक - १०
महाराष्टट्र विधानपररषद पषिवनहा्य सदस््य सांख््या

अ.क्र 
(१)

पषि 
(२)

सदस्य सं्यया 
(३)

१. भारर्ीय जनर्ा पषि २४

२. वशिसेना       १३ (२)

३. राष्टट्रिादी काँग्ेस पषि १०

४. भारर्ीय राष्टट्रीय काँग्ेस       ०९ (१)

५. शेर्करी कामर्ार पषि ०१

६. राष्टट्रीय समाज पषि ०१

७. लोकभारर्ी ०१

८. अपषि ०४

९. रर्तर् जार्ा १५

एकूि ..        ७८ (३)

टीप : (१) कंसार्ील आकडे मवहला सदस्यांची सं्यया दश्गविर्ार्.
         (२) कंसाबाहेरील आकडे पुरुष ि मवहला सदस्यांची एकूण सं्यया दश्गविर्ार्.
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जोडपत्र क्रमाांक - ११
महाराष्टट्र विधानपररषद सदस््याांची आडनािानुक्रमे ्यादी

अ.क्र 
(१)

सदस्यांचे नाि 
(२)

मर्दारसंघ 
(३)

पषि 
(४)

पृष्टठ क्र. 
(५)

१. आसर्ािकर, श्री. जयंर् वदनकर पुणे विभार् वशषिक भारर्ीय राष्टट्रीय काँग्ेस

२. आंब्टकर, श्री. रामदास भर्िानजी िधा्ग-चंद्रपूर-र्डवचरोली 
स््थावनक प्रावधकारी संस््था

भारर्ीय जनर्ा पषि

३. कदम, श्री. मोहनराि श्रीपर्ी सांर्ली-सार्ारा स््थावनक 
प्रावधकारी संस््था

भारर्ीय राष्टट्रीय काँग्ेस

४. कराड ,श्री. रमेश काशीराम महाराष्टट्र विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

भारर्ीय जनर्ा पषि

५. कायंदे, डॉ. मवनषा श्यामसुंदर महाराष्टट्र विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

वशिसेना

६. काळे, श्री. विक्रम िसंर्राि औरंर्ाबाद विभार् वशषिक राष्टट्रिादी काँग्ेस पषि

७. खोर्, श्री. सदावशि रामचंद्र महाराष्टट्र विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

भारर्ीय जनर्ा पषि

८. खंडेलिाल, श्री. िसंर् मदनलाल अकोला-बुलढाणा-िावशम 
स््थावनक प्रावधकारी संस््था

भारर्ीय जनर्ा पषि

९. र्ाणार, श्री. नार्ो पुंडवलक नार्पूर विभार् वशषिक अपषि

१०. वर्रकर, श्री. विजय उर््फ भाई 
विठ्ठल

महाराष्टट्र विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

भारर्ीय जनर्ा पषि

११. र्ोऱ्हे, डॉ. नीलम वदिाकर महाराष्टट्र विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

वशिसेना

१२. चर्ुिवेदी, श्री. दुष्टयंर् सवर्श यिर्माळ स््थावनक प्रावधकारी 
संस््था

वशिसेना

१३. चव्हाण, श्री. सवर्श भानुदासराि औरंर्ाबाद विभार् पदिीधर राष्टट्रिादी काँग्ेस पषि

१४. जानकर, श्री. महादेि जर्न्ना्थ महाराष्टट्र विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

राष्टट्रीय समाज पषि

१५. ठाकरे, श्री. उद्धि बाळासाहेब महाराष्टट्र विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

वशिसेना

१६. ठाकूर, श्री. सुवजर्वसंह मानवसंह महाराष्टट्र विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

भारर्ीय जनर्ा पषि
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अ.क्र 
(१)

सदस्यांचे नाि 
(२)

मर्दारसंघ 
(३)

पषि 
(४)

पृष्टठ क्र. 
(५)

१७. डािखरे, श्री. वनरंजन िसंर् कोकण विभार् पदिीधर भारर्ीय जनर्ा पषि

१८. र््टकरे, श्री. अवनकेर् सुवनल रायर्ड र््था रत्नावर्री र््था 
वसंधुदूर््ग स््थावनक प्रावधकारी 
संस््था

राष्टट्रिादी काँग्ेस पषि

१९. र्ांबे, डॉ. सुधीर भास्करराि नावशक विभार् पदिीधर भारर्ीय राष्टट्रीय काँग्ेस

२०. द्टके, श्री. प्रविण प्रभाकरराि महाराष्टट्र विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

भारर्ीय जनर्ा पषि

२१. दराडे, श्री. वकशोर वभकाजी नावशक विभार् वशषिक अपषि

२२. दराडे, श्री. नरेंद्र वभकाजी नावशक स््थावनक प्रावधकारी 
संस््था

वशिसेना

२३. दरेकर, श्री. प्रविण यशिंर् महाराष्टट्र विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

भारर्ीय जनर्ा पषि

२४. दानिे, श्री. अंबादास एकना्थराि औरंर्ाबाद र््था जालना 
स््थावनक प्रावधकारी संस््था

वशिसेना

२५. दुरा्गणी, श्री. अब्दु्ला खान लवर्र् 
खान उर््फ बाबाजानी

महाराष्टट्र विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

राष्टट्रिादी काँग्ेस पषि

२६. देसाई, श्री. सुभाष राजाराम महाराष्टट्र विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

वशिसेना

२७. दौंड, श्री. संजय पंवडर्राि महाराष्टट्र विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

राष्टट्रिादी काँग्ेस पषि

२८. धस, श्री. सुरेश रामचंद्र उस्मानाबाद-बीड-लार्ूर 
स््थावनक प्रावधकारी संस््था

भारर्ीय जनर्ा पषि

२९. नाईक, श्री. वनलय मधुकरराि महाराष्टट्र विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

भारर्ीय जनर्ा पषि

३०. नाईक-वनंबाळकर, श्री. रामराजे 
प्रर्ापवसंह

महाराष्टट्र विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

राष्टट्रिादी काँग्ेस  पषि

३१. प्टेल, श्री. अमररशभाई रवसकलाल धुळे र््था नंदुरबार स््थावनक 
प्रावधकारी संस््था

भारर्ीय जनर्ा पषि

३२. प्टेल, श्री. चंदूलाल विश्रामभाई जळर्ांि स््थावनक प्रावधकारी 
संस््था

भारर्ीय जनर्ा पषि

महाराष्टट्र विधानपररषद सदस््याांची आडनािानुक्रमे ्यादी-चालू
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अ.क्र 
(१)

सदस्यांचे नाि 
(२)

मर्दारसंघ 
(३)

पषि 
(४)

पृष्टठ क्र. 
(५)

३३. पडळकर, श्री. र्ोपीचंद कुंडवलक महाराष्टट्र विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

भारर्ीय जनर्ा पषि

३४. परब, ॲड. अवनल दत्ात्रय महाराष्टट्र विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

वशिसेना

३५. पा्टील, श्री. कवपल हररश्चंद्र मुंबई विभार् वशषिक लोकभारर्ी

३६. पा्टील, श्री. जयंर् प्रभाकर महाराष्टट्र विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

शेर्करी कामर्ार पषि

३७. पा्टील, श्री. बाळाराम दत्ात्रय कोकण विभार् वशषिक अपषि

३८. पा्टील, डॉ. रणवजर् विठ्ठलराि अमरािर्ी विभार् पदिीधर भारर्ीय जनर्ा पषि

३९. पा्टील, श्री. रमेशदादा नारायण महाराष्टट्र विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

भारर्ीय जनर्ा पषि

४०. पा्टील, श्री. रामराि बालाजीराि महाराष्टट्र विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

भारर्ीय जनर्ा पषि

४१. पा्टील, श्री. सर्ेज उर््फ बं्टी डी. कोल्हापूर स््थावनक प्रावधकारी 
संस््था

भारर्ीय राष्टट्रीय काँग्ेस

४२. पो्टे-पा्टील, श्री. प्रविण रामचंद्र अमरािर्ी स््थावनक प्रावधकारी 
संस््था

भारर्ीय जनर्ा पषि

४३. पोर्नीस, श्री. विलास विनायक मुंबई विभार् पदिीधर वशिसेना

४४. र्ा्टक, श्री. रविंद्र सदानंद ठाणे र््था पालघर स््थावनक 
प्रावधकारी संस््था

वशिसेना

४५. र्ुके, डॉ. पररणय रमेश भंडारा- र्ोंवदया स््थावनक 
प्रावधकारी संस््था

भारर्ीय जनर्ा पषि

४६. बाजोररया, श्री. विप्लि र्ोवपवकसन परभणी र््था वहंर्ोली 
स््थावनक प्रावधकारी संस््था

वशिसेना

४७. बािनकुळे, श्री. चंद्रशेखर 
कृष्टणराि

नार्पूर स््थावनक प्रावधकारी 
संस््था

भारर्ीय जनर्ा पषि

४८. भोसले, श्री. अवनल वशिाजीराि पुणे स््थावनक प्रावधकारी 
संस््था

राष्टट्रिादी काँग्ेस पषि

४९. वम्टकरी, श्री. अमोल रामकृष्टण महाराष्टट्र विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

राष्टट्रिादी काँग्ेस पषि
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अ.क्र 
(१)

सदस्यांचे नाि 
(२)

मर्दारसंघ 
(३)

पषि 
(४)

पृष्टठ क्र. 
(५)

५०. वमझा्ग, डॉ. िजाहर् वमझा्ग अ्थर महाराष्टट्र विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

भारर्ीय राष्टट्रीय काँग्ेस

५१. मे्टे, श्री. विनायक र्ुकाराम महाराष्टट्र विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

भारर्ीय जनर्ा पषि

५२. मोवहर्े-पा्टील, श्री. रणवजर्वसंह 
विजयवसंह

महाराष्टट्र विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

भारर्ीय जनर्ा पषि

५३. राजूरकर, श्री. अमरना्थ अनंर्राि नांदेड स््थावनक प्रावधकारी 
संस््था

भारर्ीय राष्टट्रीय काँग्ेस

५४. राठोड, श्री. राजेश धोंवडराम महाराष्टट्र विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

भारर्ीय राष्टट्रीय काँग्ेस

५५. रािर्े, श्री. वदिाकर नारायणराि महाराष्टट्र विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

वशिसेना

५६. लाड, श्री. अरूण र्णपर्ी पुणे विभार् पदिीधर राष्टट्रिादी काँग्ेस पषि

५७. लाड, श्री. प्रसाद वमनेश महाराष्टट्र विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

भारर्ीय जनर्ा पषि

५८. िंजारी, श्री. अवभजीर् र्ोविंदराि नार्पूर विभार् पदिीधर भारर्ीय राष्टट्रीय काँग्ेस

५९. वशंदे, श्री. शवशकांर् जयिंर्राि महाराष्टट्र विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

राष्टट्रिादी काँग्ेस पषि

६०. वशंदे, श्री. सुवनल र्ोविंद मुंबई स््थावनक प्रावधकारी 
संस््था

वशिसेना

६१. सरनाईक, श्री. वकरण रामराि अमरािर्ी विभार् वशषिक अपषि

६२. सार्ि, (डॉ.) प्रज्ा राजीि महाराष्टट्र विधानसभा 
सदस्यांद्ारा

भारर्ीय राष्टट्रीय काँग्ेस

६३. वसंह, श्री. राजहंस धनंजय मुंबई स््थावनक प्रावधकारी 
संस््था

भारर्ीय जनर्ा पषि

शासकीय मध्यिर्ती मुद्रणालय, मुंबई




