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महाराष्ट्र शासन- कृषि षिभाग 

 अ.क्र. जिल्हा शेतकऱ्याचे नाव गाव तालुका भ्रमणध्वनी क्रमाांक जिकाचे नाव शेतकऱ्याने अवलांजिलेले आधुजनक नाजवन्यिूणण तांत्रज्ञान

१ अकोला
श्री. मनोहर बळीराम 
शेगोकार

सोनाळा अकोला ८८८८७५७५७०
सोयाबीन,उ
डीद,गहू, 

हरभरा

डॉ.पंजाबराव देशमुख ववद्यापीठ यानंी संशोधन करून 
सोयाबीन,उडीद,गहू, हरभरा पूवव प्रसारीत वाणाचंी लागवड 
करून वबयाणे तयार करून ते वबयाणे शेतकऱयानंा देवनू प्रसार 
करण्यात आला आहे .तसेच हळद वपक  लागवड करून 
पावडर तयार करून थेट ग्रहकानंा ववक्री

२ अकोला
श्री.मंगेश ज्ञानदेव 
म्हैसने

बोरगाव मंजू अकोला ९६२३२३२३४९ ऊस
 ऊस वपकाची लागवड करून त्यामध्ये भाजीपाला लागवड 
केली जाते.आवण स्वत: ववक्री करतात. व उसाचे बेणे तयार 
करून पवरसरात शेतकऱयानंा मागवदशवन करतात.

३ अकोला
श्री. प्रफुल्ल 
भास्करराव फाले

मासा अकोला ९९७५७११३७० भूईंमुग
खरीप हंगामात भूईंमुग वपकाची लागवड करून त्यावर प्रवकया 
करुन खारेमुरे तयार करून ववक्री करतात आवण स्वत: भइूमंुग 
शेंगा यंत्र तयार केले.

४ अकोला
श्री.वदलीप रामभाऊ 
आगळे

कंुभारी अकोला ९९२२५११९७४  --
शेततळ्यात मत्यसवधवन करून मस्यबीज तयार करून ववक्री 
करतात आवण ताजे मासेवर प्रवकया करून थेट ग्राहकानंा ववक्री 
केल्यामुळे नफा तीनपट झाला.

५ अकोला
श्री.राजेश 
अववचतराव बेले

एकलारा अकोला ८२७५४१११८८  मसाले वपके
खारपान पटयामध्ये दरवर्षी १५ एकर मध्ये ओवा या मसाले 
वपकाची लागवड करून इतर भागात ओवा वपकाचे के्षत्र त्यानंी 
वाढववले.

६ अकोला
श्री. वकशोर  
जगदेवराव बंड

चादूंर अकोला ९८५०७१७५२४ गहू
स्वत: गहू वपक साफ करण्याकरीता मशीन तयार केली आवण 
त्यामधुन दर वदवसाला ४०० पोते प्रतवारी करून साफ केला 
जातो.

७ अकोला
श्री.मंगेश बाळlभाऊ 
सावरकर

सोमठाणा अकोला ९४२१००१६६५  --
वठबक ससचन करीता वपकाना नळी टाकून पाणी वदल्या जात 
होते.पंरतु बऱयाच वळेा नळी काम झाल्यावर वळे जात 
होता.त्याकरीता स्वत: वठबक गुंडळनारी नळी यंत्र तयार केले.

८ अकोला
श्री. गजानन सहदेव 
डाबेराव

खडका अकोला ९६५७१४५८७०  --
शेतीला पूरक व्यवसाय कुकुटपालन आवण बटेर सुरू केला 
स्वत: अंडे उबणारी यंत्र तयार करून त्यामध्ये वपले तयार 
करून शासकीय यंत्रणेला पुरवठा करण्यात येते .

९ अकोला
श्री.वैकंुठराव 
रामकृष्ण ढोरे

वशवापूर अकोला ९९२३५३८९३९ कादंा
दरवर्षी शेतकरी गटामाफव त १७० एकर के्षत्रावर कादंा 
वबजोत्पादन करून थेट कंपनी सोबत करार करून वबयाणे 
ववक्री केल्या जाते.

१० अकोला
श्री.सय्यद खुसीद 
सय्यद हासम

बोरगाव रेल्वे अकोला ९८९०००६१२३ आवळा

आवळा फळझाडची ३ एकर के्षत्रावर लागवड केली.आवळा  
बाजारात ववक्री न करता त्यावर प्रवकया करून आवळा 
सरबत,आवळा सुपारी, आवळा जूस आवळा लाडू याचंी ववक्री 
केल्या जाते.तसेच शेतकऱयानंा प्रवकया ववर्षयी मागवदशवन 
करण्यात येते.

११ अकोला
श्री.महेन्द्र अरुणराव 
काळे

सागंळूद अकोला ९७६३७११७१२
सोयाबीन,तूर,

मंुग,हरभरा

सोयाबीन,तूर,मंुग,हरभरा वपकाचे वबजोत्पादन करुन वबयाणे 
महावबज येते वदल्या जाते त्याचप्रमाणे उवववरत वबयाणे पॅकीग 
करून प्रगतीशील शेतकऱयानंा देण्यातं येऊन उत्पादन

१२ अकोला
श्री.उमेश मनोहरराव 
 ठोकळ

दहीगाव गावडें अकोला ८८८८९८२६०१
ढोबळी वमरची 

व हळद

खारपानपट्ट्यात सववप्रथम शेडनेट घेऊन त्यामध्ये ढोबळी 
वमरची व हळद लागवड केली.तसेच खरीप व रब्बी हंगामात 
तूर,गहू,हरभरा लवकर येणारे वाणाची लागवड करून 
वबजोत्पादन घेतल्या जाते.

१३ अकोला
श्री.मनोहर शातंाराम 
रोकडे

म्हैसपूर अकोला ९९७५४००३१२
कापुस व 

कादंा

 कापूस वपकाची अवत घनता पद्धतीने लागवड करण्यात  येते. 
त्याचप्रमाणे कादंा वबजोत्पादन गटामाफव त करार करून 
लागवड करण्यात येते आवण त्याचे वबयाणे  सामुवहक पद्दतीने 
ववक्री करण्यात येते.

१४ अकोला
श्रीमती.ज्योती संतोर्ष 
देशमुख

कटयार अकोला ८३९०५७२७५५

सोयाबीन,तूर,
मंुग,उळीद 

आवण 
हरभरा,गहू

आत्महत्याग्रस्त कुटंुबामधील मवहला शेतकरी असून २२ एकर 
के्षत्रावर सोयाबीन,तूर,मंुग,उळीद आवण हरभरा,गहू वपकाची 
लागवड स्वत: ट्रक्टर व्दारे पेरणी,मळणी करुन आवण 
महावबजचे हरभरा वबजोत्पादन केल्या जाते .

१५ अकोला
सौ. आशा कावशराम 
वनखाडे

चादूंर अकोला ८६९८३६९६१४  --
अवघे वदड एकर के्षत्र असून त्यामध्ये बारमाही भाजीपाला 
वपकाची लागवड सेंवदय पद्दतीने केली जाते.ववशेर्ष म्हणजे 
स्वत: पॅकीग करून ववक्री करण्यात येते

नाजवन्यिूणण उिक्रम रािजवणा-या शेतक-याांची माजहती
अकोला जिल्हा
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अकोला जिल्हा

१६ अकोला
श्री.कैलास 
वशवाजीराव आठवले

दहीहाडंा अकोला ९६०४२४८६९६  --

खारपानपट्ट्यात मधील शेतकरी असून एकूण ७ एकर के्षत्रावर 
रंुद सरा पद्धतीने सोयाबीन, हरभरा वपकाची लागवड केली 
जाते. त्याचप्रमाणे दुग्ध व्यवसाय करून दुधापासुन 
दही,पनीर,लस्सी,खवा,लोणी,तूप,मट्टा तयार करून ववक्री 
करण्यात येते .

१७ अकोला
श्री.जयेश बबनराव 
देशमुख

कंझरा मुतीजापूर ८४५९२७५५९९

वमरची,वागें,प
पई,झेंडू,फुल
कोबी,कारले,
खरबुज,टरबु

ज

 वमरची,वागें,पपई,झेंडू,फुलकोबी,कारले,खरबुज,टरबुज या 
वपकाचंी मंल्चीगवर लागवड केल्यामुळे आंतरमशागतीचा खचव 
कमी झाला.त्यामुळे मालाची प्रतवारी चागंली वमळून 
बाजारपेठेमध्ये सवावधक दर वमळला.

१८ अकोला
श्री.अब्दुल शवकल 
अब्दुल रशीद

कुरुम मुतीजापूर ९४२३१३०४८० ऊस
ऊस वपकाची लागवड करून उस कारखानामध्ये ववक्री न 
करता मशागतवर खचव कमी होऊन वदडपट अवधक उत्पन्द्न 
वमळत आहे

१९ अकोला
सौ.सुवनता ववजय 
वतडके

सागंवी मुतीजापूर ८७८८३९४५४४ पपई, टरबुज
पपई, टरबुज या वपकाची लागवड मंल्चीगवर करून उत्पादन 
घेण्यात येते.

२० अकोला
श्री.सतीश यशवतं 
गोसावी

वशवण.खु मुतीजापूर ९८५०७५७६६७ पपई
 पपई वपकाची लागवड सरी वरंबा पद्धतीतीने,तसेच ठीबक 
ससचनचा अवलंब करून पाणी व्यवस्थापण केल्या जाते.आवण 
पपई फळlची शेतातून व्यापा-ला केली जाते.

२१ अकोला
श्री.स्वपनील श्रीकृष्ण 
मेहरे

वसरसो मुतीजापूर ९९७५८१५१८९

टोमॅटो,वमरची
, 

भेंडी,वागें,दो
डके,पालक,मे

थी,

बारमाही टोमॅटो,वमरची,भेंडी,वागें,दोडके,पालक,मेथी,या 
भाजीपाला वपकाचंी लागवड करून स्वता: बाजारात ववक्री 
करण्यात येते

२२ अकोला
श्री.सुधाकर रामचंर 
बाणाईत

मधापुरी मुतीजापूर ९४२१७५१८५९ काकडी

काकडी वपकाची शुभागंी या जातीचे स्वता: वाण तयार 
केले.तसेच संपूणव के्षत्र सेंरीय पध्दतीने  लागवड करून त्यामध्ये 
सीताफळ,भाजीपाला आवण तूर वपकाची लागवड 
केली.जलसंधारण करून पाण्याची पातळी वाढवली. कृष्णा 
नावाने ब्रान्द्ड तयार हळद पावडर कृर्षी प्रदशवन मधून ववक्री 
करण्यात येते.

२३ अकोला
श्री.राजेश ववठ्ठलराव 
चोपडे

माठोडा मुतीजापूर ८८०६७०२५३६  --
४ एकर के्षत्रावर हळद वपकाची लागवड करून हळकंुड ववक्री 
नकरता त्यावर प्रवकया करून हळद पावडर,हळद लोणचे 
याचंी वक्रर्ष

२४ अकोला
श्री.देवानंद 
लक्ष्मणराव डहाके

वसरसो मुतीजापूर ९१३०८८८९९९

वागें, टोमॅटो, 
कादंा, 

काकडी 
,पालक, 
कोथींबीर 
,फुलकोबी 

,वमरची, मेथी

अतीघनता पद्धतीने सलबू वपकाची २ एकर के्षत्रावर लागवड 
केली आहे.त्याचप्रमाणे दरवर्षी ७ एकरवर मल्चीगवर लागवड 
केली जाते.त्यामुळे पाण्याचा ताण सहन होऊन वाढ चागंली 
होते. वागें, टोमॅटो, कादंा, काकडी ,पालक, कोथींबीर 
,फुलकोबी ,वमरची, मेथी या वपकाची लागवड करून थेट 
शेतामधून व्यापारी यानंा ववक्री करण्यात येते.

२५ अकोला
सौ.अनुपमा वकशोर 
माटे

खापरवाडा मुतीजापूर ९९६०९८९३४४ टरबुज,वमरची
दरवर्षी उन्द्हाळ्यामध्ये टरबुज,वमरची वपकाची रोपाचंी नसवरी 
तयार करून शेतामध्ये मल्चीगवर रंुद सरी पद्दतीने लागवड 
करतात

२६ अकोला
श्री.वकशोर 
तुळशीराम गाडगे

माटोडा मुतीजापूर ७६६६०६१३६३
संत्रा,हळद, 

तूर+सोयाबीन

सेंरीय पद्दवतने संत्रा,हळद वपकाची लागवड करण्यात आली 
आहे. तूर+सोयाबीन रंुद सरी पद्धवतने लागवड करण्यात येते. 
तसेच संत्रा हे स्वतः ववक्री केल्यामुळे बाजारपेठेपेक्षा दर जास्त 
वमळाला.

२७ अकोला
श्री.गोपाल ववठ्ठलराव 
वनघोट

काली मुतीजापूर ९९७०२०८९७१ तूर,सोयाबीन

खरीपमध्ये तूर,सोयाबीन रब्बीमध्ये गहू, हरभरा , आवण 
उन्द्हाळी हंगामात मंुग,तीळ,भईुमंुग यावपकाचंी सेंरीय पद्धतीने 
लागवड करुन उत्पादीत झालेल्या मालाची ववक्री थेट 
ग्राहकानंा केली जाते.आवण सेंरीय शेती करणाऱया शेतकऱयानंा 
वबयाणे ववक्री करण्यात येते.
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२८ अकोला
श्री.रामभाऊ 
नारायण सावतकर   
राजुरा सरोदे

मुतीजापूर ७५८८७९३३३१
टरबुज,खरबु

ज

दरवर्षी मल्ल्चगवर टरबुज,खरबुज लागवड करण्यात 
येते.त्याचप्रमाणे उत्पावदत झालेल्या मालाची ववक्री अमरावती 
येथील व्यापाराना शेतामधून थेट केल्या जाते.त्यामुळे 
दलालीवरील खचव कमी झाला.

२९ अकोला
श्री.वकशोर बालकृष्ण 
धोटे

दापुरा मुतीजापूर ९९२१०३३०१८  --

गटामाफव त औजारे बँक तयार करून शेतकऱयानंा अल्प दरात 
पेरणी यंत्र,मळणी यंत्र,रोटावटेर,पंजी,वतनफाड,फवारणी यंत्र 
उपलब्ध केल्या जाते.त्याचप्रमाणे ज्वारी आवण बाजरी वपकाची 
लागवड करून उत्पावदत वनघालेल्या ज्वारी पासुन ज्वारी 
आटा,बाजरीचे पापड, कुरडया, बाजरी आटा ववक्री केला 
जातो.

३० अकोला
श्री.प्रशातं चंरकातं 
हजारी

वसरसो मुतीजापूर ९८८१२३९१७८  --

शेतीला पूरक व्यवसाय म्हणून दुग्धव्यवसाय सुरु केला आवण 
दुग्धजन्द्यवर प्रवकया करुन  त्यापासून 
पनीर,दही,श्रीखंड,तूप,तयार करून ववक्री करण्यातं 
येते.त्याचप्रमाणे शेतकऱयाकंडील वदलेल्या सेंटर वरुन दुध 
खरेदी केले जाते.

३१ अकोला
सौ.हर्षा रमेशराव 
गणेशपुरे

अनभोरा मुतीजापूर ९४२२१८९३०९ फुलशेती

महाराष्ट्र शासन अंतगवत शेती पुरस्कार प्राप्त महीला शेतकरी 
असून यानंी फुलशेती वपकाची लागवड करून 
झेंडू,वलली,वबजली,ग्लेरेवशडीया याचें उत्पादन घेऊन ववक्री 
करण्यात आली.तसेच बुके,हार,ऑडेर प्रमाणे तयार करून 
ग्राहकानंा वदल्या जातात.

३२ अकोला
श्री.अमृतराव 
दलपतराव देशमुख 
कंझरा

अनभोरा मुतीजापूर ९०११९२६९७० फुलशेती

अवघ्या ३ एकर के्षत्र असून त्यामध्ये पूणवपणे फुलाची शेती केली 
जाते फुलशेती मध्ये वलली,झेंडू,वनवशगंध.वबजली,यापासून 
उत्पादन घेऊन मुतीजापूर येथे स्वतः दुकान टाकून 
बुके,हार,तयार करून ववक्री केल्या जाते. तसेच बाधंावर 
रामफळ,सलब,ूपेरू,वसताफळ,लावनू त्यापासून सुद्धा उत्पादन 
वमळत आहे.

३३ अकोला
श्री.गणेश लक्ष्मण 
नानोटे

वनभारा बाशीटाकली ९५७९१५४००४ कापुस
शेतीकरीता सेंवरय कबावर भर वदला.त्याचप्रमाणे कपासी 
वपकाची अवत घनता पद्धतीने लागवड करून अवधक उत्पादन 
घेतात.

३४ अकोला
श्री.योगेश देवलाल 
हागे

सुकळी बाशीटाकली ९९२२८२७७०३ हळद
सेंरीय पद्धततीने हळद लागवड करून त्यावर प्रवकया करून 
हळद पावडर तयार केली जाते.तसेच शेतीपूरक व्यवसाय 
म्हणुन  दुग्ध व्यवसाय करतात.

३५ अकोला
श्री.ववकास परमानंद 
मोटवानी

सराळl बाशीटाकली ९६२३४४८८००

पेरू,डाळीब,अ
प्पल 

बोर,आंबा,फ
ळ

पेरू,डाळीब,अप्पल बोर,आंबा,फळ वपकाचंी लागवड करून 
अवधक उत्पादन घेतात.शेततळे मधून संरक्षीत ससचनाद्वारे 
पाणी व्यवस्थापन केल्या जाते.

३६ अकोला
श्री.वदवाकर मधुकर 
इंगळे

खेडा बाशीटाकली ९४०४९६८६१६
तूर,मंुग,हरभ

राची डाळ
सेंवरय शेती,गटाद्वारे दालवमल घेऊन तूर,मंुग,हरभराची डाळ 
तयार करून ववक्री केली जाते.

३७ अकोला
श्री.प्रवीण शरदराव 
गायगोळ

कान्द्हेरी सरप बाशीटाकली ९८६००१३८८५
कारले,दोडके
,भोपला,काक

डी

सेंवरय पद्धतीने कारले,दोडके,भोपला,काकडी या भाजीपाला 
वपकाचंी लागवड केली जाते.तसेच गाडुंळ शेड,जैवीक खताचा 
वापर,वनबोळी अकाची फवारणी करण्यात येते.

३८ अकोला
श्री.ववठ्ठल श्रीकृष्ण 
ठोबंरे

कान्द्हेरी सरप बाशीटाकली ९५६१२२१४४१
कपासी,तूर,
सोयाबीन,हर

भरा,गहू

कपासी,तूर,सोयाबीन,हरभरा,गहू वपकाचे सेंवरय पद्धतीने 
लागवड करून उत्पादन घेतात .

३९ अकोला
श्री.मधुकरराव 
राजाराम सरप

कान्द्हेरी सरप बाशीटाकली ९९२३५८४३६६
सोयाबीन,तूर,

 
उलीद,हरभरा

गटाद्वारे सोयाबीन,तूर, उलीद,हरभरा वपकाचे वबजोत्पादन 
करून वबयाणे शेतकऱयानंा ववक्री करण्यात येते.

४० अकोला
श्री.वदपक रामराव 
कोहर

चोहगाव बाशीटाकली ९४२०१०७०१० सोयाबीन,तूर
सोयाबीन,तूर वपकाची विपद्वारे लागवड करून अवधक उत्पादन 
घेण्यात येते.तसेच शेतकऱयानंा  हळद वपकाचे 
बॉयलर,पालँीसर करून देण्यात येते.

कृषि षिभाग 
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४१ अकोला
श्री.अजाबराव रुस्तम 
लभडे

पुनोती बाशीटाकली ९४०३२८५९८५

हळद,सलब,ू
कापूस, 

तूर,गहू,हरभ
रा

हळद,सलब,ूकापूस,तूर,गहू,हरभरा वपकाची लागवड करुन थेट 
शेतातून व्यापा-यानंा ववक्री केल्या जाते.

४२ अकोला
सौ.कल्याणी अवनल 
सोनोने

वशदखेड बाशीटाकली ९८२२३९९८७८ फुलशेती

महाराष्ट्र शासन अंतगवत शेती पुरस्कार प्राप्त महीला शेतकरी 
असून यानंी फुलशेती वपकाची लागवड करून 
झेंडू,वलली,वबजली,गलेरडीया याचें उत्पादन घेऊन ववक्री 
करण्यात आली.तसेच बुके,हार ऑडेर प्रमाणे तयार करून 
ग्राहकानंा वदल्या जातात.

४३ अकोला
श्री. दत्ताराम 
सखाराम डीवरे

खेडा भागाई बाशीटाकली ८९७५१३९१४१
हळद,सलब,ू

कापूस,तूर,ग
हू,हरभरा

हळद,सलब,ूकापूस,तूर,गहू,हरभरा वपकाची लागवड करुन थेट 
शेतातून व्यापा-यानंा ववक्री केली जाते.

४४ अकोला
श्री. सुनील प्रकाश 
गजे

वचचोली रुरा बाशीटाकली ९४२२९२०१९०
कपासी,तूर,
सोयाबीन,हर

भरा,गहू

कपासी,तूर,सोयाबीन,हरभरा,गहू वपकाचे सेंवरय पद्धतीने 
लागवड करून उत्पादन घेतात .

४५ अकोला
श्री.गजाजन 
रामभाऊ बागडे

तामसी बाशीटाकली ७५८८८८४५२३
कपासी,तूर,
सोयाबीन,हर

भरा,गहू

कपासी,तूर,सोयाबीन,हरभरा,गहू वपकाचे सेंवरय पद्धतीने 
लागवड करून उत्पादन घेतात .

४६ अकोला
श्री.वभकाजी गंगाराम 
चव्हाण

वाल्पी बाशीटाकली ९६५७२३३४१९ पपई, टरबुज
पपई, टरबुज या वपकाची लागवड मंल्चीगवर करून उत्पादन 
घेण्यात येते.त्यामुळे आंतरमशागत खचव कमी  होऊन फळाचंी 
प्रत चागंली वमळते

४७ अकोला
श्री.दादाराव 
कोधीराम सोळंके

वाल्पी बाशीटाकली ९८८१७७५१४२ पपई, टरबुज
पपई, टरबुज या वपकाची लागवड मंल्चीगवर करून उत्पादन 
घेण्यात येते.

४८ अकोला
श्री. प्रकाश अशोक 
कपले

वाल्पी बाशीटाकली ९०१११०२८६१
हळद 

,भाजीपाला
हळद ,भाजीपाला वपकाचंी लागवड करून उत्पादन घेण्यात 
येते.

४९ अकोला
श्री.ववठ्ठल पुरुर्षोत्तम 
माळी

बहादुरा बाळlपुर ९४२२८०८७२२
कपासी,तूर,ह

रभरा

खारपानपट्ट्यात शेती असून कपासी,तूर,हरभरा वपकाचे 
उत्पादन घेण्यात येते.शेतीला पुरकधंदा म्हणुन मस्त्यपालन 
करून मस्त्यबीज तयार करून शेततळेधारक शेतकऱयानंा 
ववक्री केल्या जाते.

५० अकोला
श्री.गोपाल पाडुंरंग 
गायकी

कडोसी बाळlपुर ८३२९४७५५६८ भाजीपाला
वागें,पालक,फुलकोबी,टोमॅटे या भाजीपाला वपकाचंी लागवड 
करून ववक्रमी उत्पादन घेतात.

५१ अकोला
श्री.वदपक देवीदास 
वडतकार

कडोसी बाळlपुर ९५८८४३८८३५ कादंा ,टरबुज कादंा ,टरबुज या वपकाचंी लागवड करून उत्पादन घेतात.

५२ अकोला
श्री.संतोर्ष समाधान 
वशते्र

शेळद बाळlपुर ९६८९३०८१३८ तुती
शेतीला पूरकव्यवसाय म्हणुन रेशीमशेती करीत आहे आवण 
कोर्ष तयार करून रामनगर  बाजारपेठ मध्ये ववक्री करण्यात 
येते.

५३ अकोला
श्री.संतोर्ष मधुकर 
वचचोलकार

वाडेगाव बाळlपुर ९८६०९०१८३३ तुती
शेतीला पूरकव्यवसाय म्हणुन रेशीमशेती करीत आहे आवण 
कोर्ष तयार करून रामनगर  बाजारपेठ मध्ये ववक्री करण्यात 
येते.

५४ अकोला
श्री.संजय अमृता 
सावळे

कळंबी महागाव बाळlपुर ९१५८६९६८०३
कपासी,तूर, 

हरभरा
 सेंरीय पद्धतीने कपासी,तूर,हरभरा,वपकाचंी लागवड करून 
उत्पादन घेतल्या जाते.

५५ अकोला
श्री.दादाराव देवराव 
मानकर

वाडेगाव बाळlपुर ७०२०५८५६१५ सलबू
सलबू वपकाचंी संपूणव व्यवस्थापन सेंवरय पद्धतीने करून मालाची 
ववक्री करण्यात येते.

५६ अकोला
श्री.ववठ्ठल लक्ष्मण 
माळी

वझेगाव बाळlपुर ९७६७५०५८२७ हळद
हळद ,भाजीपाला वपकाचंी लागवड करून उत्पादन घेण्यात 
येते.

५७ अकोला
श्री.अजय बाबाराव 
सरप

वाडेगाव बाळlपुर ९८६०९०१८३३
ढोबळी 

वमरची,टोमॅटो
शेडनेट मध्ये ढोबळी वमरची,टोमॅटो वपकाचंी लागवड करून 
चागंल्या प्रतीचे उत्पादन घेण्यात येते.

५८ अकोला
श्री.पंजाबराव 
डीगाबर नळकाडें

सहगणा शेळद बाळlपुर ९८८१२१४७६८ कादंा
कादंा वबजोत्पादन,कादंा,भाजीपाला वपकाचंी लागवड करून 
उत्पादन घेण्यात येते.

५९ अकोला
श्री.सुधाकर केमराव 
नळकाडें

सहगणा शेळद बाळlपुर ९८५०३७९०५६ तुर तूर वपकाचे काढणी करीता स्वतः तूर कापणी यंत्र तयार केले.

६० अकोला
श्री. गणेश जगन्द्नाथ 
काळे

तामसी बाळlपुर ९५२७१५६७४७
शेतीला पूरक व्यवसाय म्हणुन शेळीपालन करून इतर 
शेतकऱयानंा तावंत्रक मागवदशवन करण्यात येते.

कृषि षिभाग 



महाराष्ट्र शासन- कृषि षिभाग 

 अ.क्र. जिल्हा शेतकऱ्याचे नाव गाव तालुका भ्रमणध्वनी क्रमाांक जिकाचे नाव शेतकऱ्याने अवलांजिलेले आधुजनक नाजवन्यिूणण तांत्रज्ञान
अकोला जिल्हा

६१ अकोला
श्री.अजय आनंदराव 
भसु्कुटे

वाडेगाव बाळlपुर ९९७०३६०१०४ हळद
हळद ,भाजीपाला वपकाचंी लागवड करून उत्पादन घेण्यात 
येते.

६२ अकोला
श्री.रामेश्वर शंकर 
सोनटक्के

वाडेगाव बाळlपुर ९५०३६२६१८१ सुरण
सुरण या कंदवगीय वपकाचंी लागवड करून उत्पादन घेण्यात 
येते.

६३ अकोला
श्री.अंबादास अशोक 
ठाकरे

कळंबी.खु बाळlपुर ९८२२६४५८०८ कादंा
कादंा वबजोत्पादन,कादंा,भाजीपाला वपकाचंी लागवड करून 
उत्पादन घेण्यात येते.

६४ अकोला
श्री.केशवराव 
शेर्षराव सरप

वाडेगाव बाळlपुर ९८६०८९९९०४ कादंा
कादंा वबजोत्पादन मध्ये मधुमक्षवशका पालन करून मध तयार 
करून ववक्री करण्यात येते

६५ अकोला
श्री.उमेश रमेश 
फुलारी

पातुर पातुर ९७६४४०२०६३ फुलशेती
पॉलीहाऊस मध्ये जरबेरा,गुलाब,वपकाचे उत्पादन घेतल्या 
जाते.

६६ अकोला
श्री.देवीदास 
ववश्वनाथ धोते्र

वववरा पातुर ९४२३८४९७३१ भाजीपाला
सेंरीय पद्धतीने भाजीपाला लागवड करून स्वतः ग्राहकानंा 
ववक्री करण्यात येते.

६७ अकोला
श्री.वहम्मत राजाराम 
टप्पे

कोठारी पातुर ९४०३११३०२० हळद

सेंरीय पद्दवतने संत्रा,हळद वपकाची लागवड करण्यात आली 
आहे. तूर+सोयाबीन रंुद सरी पद्धवतने लागवड करण्यात येते. 
तसेच संत्रा हे स्वतः ववक्री केल्यामुळे बाजारपेठेपेक्षा दर जास्त 
वमळाला.

६८ अकोला
श्री.नामदेवराव 
यादवराव अढाऊ

देऊळगाव पातुर ८८८८५००७२२ कादंा
खरीप,रब्बी हंगामात कादंा वपकाची  लागवड करण्यात 
येते.त्याचप्रमाणे कादंा वबजोत्पादन करून वबयाणे शेतकऱयानंा 
ववक्री केली जाते.

६९ अकोला
श्री.डॉ.अरसवद 
पंजाबराव देशमुख 
सपपळखुटा

पातुर ८९७५१११३३२ ऊस
उस वपकाची लागवड करून गुळ तयार केल्या जाते.आवण 
रसवतंी करीता उसाचा पुरवठा करण्यात येते.

७० अकोला
श्री.देवराव सुखदेव 
लाहोळे

अंबासी पातुर ९०९६५३४०३६ तुती
शेतीला पूरकव्यवसाय म्हणुन रेशीमशेती करीत आहे आवण 
कोर्ष तयार करून रामनगर  बाजारपेठ मध्ये ववक्री करण्यात 
येते.

७१ अकोला
श्री.दादाराव 
आनंदराव देशमुख

चरणगाव पातुर ९६३७८०८०४४ हळद
श्रवमक भारती या नावाने कंपनी तयार करून शेतकरी 
याचं्याकडून हळद पावडर तयार करून अमरावती,नागपूर,येते 
पुरवठा करण्यात येते.

७२ अकोला श्री.राजेंर ताले वदग्रस खु पातुर ९८९०८९५७०१ केळी
सेंवरय पद्धतीने वनऔर्षधी,भाजीपाला आवण केळी वपकाची 
लागवड करून स्वतः बाजारात ववक्री करतात.

७३ अकोला
श्री.प्रवीण लक्ष्मणराव 
देशपाडें

तादंळी खु पातुर ८३७९९१८५००  --
शेतीला पूरक व्यवसाय म्हणून दुग्धव्यवसाय सुरु केला आवण 
दुग्धजन्द्यवर पदाथव तयार करुन त्याची ववक्री करतात

७४ अकोला
श्री.ववनोद गजानन 
क्षीरसागर

वववरा पातुर ९९७०३५७४५६ पेरु वसताफळ
पेरू, वसताफळ, आवण भाजीपाला वपक पूणव सेंवरय पद्धतीने 
वपकवनू थेट ग्राहकानंा ववक्री करण्यान येते.

७५ अकोला
श्री.स्वपनील 
सुहासराव कोकाटे

वशला अंधारे पातुर ९९२२३३१९८१ हळद
हळद वपकाच्या ववववध वाण लावुन बेणे तयार करून गटाव्दारे 
शेतकऱयानंा देण्यातं येऊन नवीन वाणाचा प्रसार करण्यात येतो

७६ अकोला
श्री.वदलीप मनोहर 
भगत

पातुर पातुर ९६७३७४८८९६
वमरची,वागें,
कादंा,पत्ताको
बी,शेवगा,सलबू

रोपवावटका तयार करून त्यामध्ये 
वमरची,वागें,कादंा,पत्ताकोबी,शेवगा,सलब,ू याचंी रोपे तयार 
करून शेतकऱयानंा अल्पदरात ववक्री केली जाते.

७७ अकोला
श्री.जनाधवन 
ववश्वनाथ धोते्र

वववरा पातुर ९४२३८४९७३१
पेरू, 

वसताफळ,
पेरू, वसताफळ, आवण भाजीपाला वपक पूणव सेंवरय पद्धतीने 
वपकवनू थेट ग्राहकानंा ववक्री करण्यान येते.

७८ अकोला
श्री.मुरलीधर 
सारंगधर ढोरे

वहाळl पातुर ९६५७८२५०९६ टरबुज ,कादंा
टरबुज ,कादंा,भाजीपाला वपकाचंी लागवड करून उत्पादन 
घेण्यात येते. तसेच सेंवरय वनववष्ठा तयार करून ववक्री केल्या 
जाते.

७९ अकोला
श्री.गणेश श्रीकृष्ण 
मह्हले

बाबुळगाव पातुर ९३७०८१३९६४ तुती
शेतीला पूरकव्यवसाय म्हणुन रेशीमशेती करीत आहे आवण 
कोर्ष तयार करून रामनगर  बाजारपेठ मध्ये ववक्री करण्यात 
येते.

८० अकोला
श्री.प्रभाकर 
तुलसीदास मानकर

रुईखेड अकोट ९८२२९४३१५३ संत्रा
संत्रा वपकाचे उत्पादन घेऊन थेट व्यापारी यानंा संत्रा वपकाचे 
उत्पादन घेऊन थेट व्यापारी यानंा

८१ अकोला
श्री.संतोर्ष वदनकर 
जायले

बोचरा अकोट ८००७७९०१११ केळी
केळी वपकाची लागवड करण्यात येते आवण स्वतः टीशु कल्चर 
लबँ केळी वपकासाठी करण्यात आली आहे.

कृषि षिभाग 
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 अ.क्र. जिल्हा शेतकऱ्याचे नाव गाव तालुका भ्रमणध्वनी क्रमाांक जिकाचे नाव शेतकऱ्याने अवलांजिलेले आधुजनक नाजवन्यिूणण तांत्रज्ञान
अकोला जिल्हा

८२ अकोला
श्री.ब्रम्हकुमार 
मंगलदास पाडें

धनकवाडी अकोट ९९७०७०७६७२
शेतीला पूरक व्यवसाय म्हणून दुग्धव्यवसाय सुरु केला आवण 
दुग्धजन्द्यवर प्रवकया करुन

८३ अकोला
श्री.शरद ज्ञानदेव 
नहाटे

जळगाव नहाटे अकोट ९८२२४६८९२१ ऊस
३ एकर के्षत्रावर उस वपकाची लागवड करून उस 
कारखानामध्ये ववक्री न करता केळी वपकाची लागवड करून 
वनयात करण्यात येते.

८४ अकोला
श्री.प्रभाकर बळीराम 
ताडे

पणज अकोट ७३८७१८४२७७ भाजीपाला
शेडनेट मध्ये ढोबळी वमरची,काकडी  वपकाचंी लागवड करून 
उत्पादन घेण्यात येते. शेडनेट मध्ये ढोबळी वमरची,काकडी  
वपकाचंी लागवड करून उत्पादन घेण्यात येते.

८५ अकोला
श्री.सुरेश गोसवदराव 
वालससगे

वदवठाणा अकोट ९७३००२०५८० केळी
केळी वपकाची लागवड करून रायपसनग चेम्बर मध्ये तयार 
करून ववक्री करतात.

८६ अकोला
श्री.जगन प्रल्हाद 
बगाडे

खापरवाडी अकोट ७५८८७६३२२० तुर
शेतामध्ये तूर वपकाची लागवड करून बाजारामध्ये ववक्री 
नकरता दालवमल घेऊन डाळ तयार ववक्री करण्यात येते.

८७ अकोला
श्री.अनोख डीगंबर 
राहाणे

रुईखेड अकोट ९६६७०९२०९२ केळी
केळी वपकाची लागवड करण्यात येते आवण त्याची ववक्री 
शेतातून केली जाते.

८८ अकोला
श्री. प्रवीण रामकृष्ण 
बोडखे

अकोट अकोट ९८५०४२८२१०
पानवपप्रीची लागवड करून त्यापासून तयार झालेली खाण्याची 
पाने स्वतः बाजार पेठेमध्ये ववक्री करतो.

८९ अकोला
श्री.आवशर्ष डीगंबर 
आवटे

सुकळी अकोट ९७६७५१५१५६ गहू

गटाव्दारे गहु वपकाची ३०० एकर के्षत्रावर लागवड करून 
उत्पादीत झालेल्या मालाची धान्द्य प्रतवारी सफाई यंत्राच्या 
माध्यामातून ३० वकलो गोणी तयार करून थेट ग्राहकानंा ववक्री 
करण्यात येते.

९० अकोला
श्री.ववकास 
ववजयराव देशमुख

पणज अकोट ९९२२६२०३४७ केळी
केळी वपकाची लागवड करण्यात येते आवण त्याची ववक्री 
शेतातून केली जाते.

९१ अकोला
श्री.संजय रामदास 
वमसाळ

अकोली जहागीर अकोट ९६२३७४१६३८ तुर,सोयाबीन

सेंरीय पद्दवतने संत्रा,हळद वपकाची लागवड करण्यात आली 
आहे. तूर+सोयाबीन रंुद सरी पद्धवतने लागवड करण्यात येते. 
तसेच संत्रा हे स्वतः ववक्री केल्यामुळे बाजारपेठेपेक्षा दर जास्त 
वमळाला.

९२ अकोला
श्री.पंजाबराव 
ववश्वासराव बोचे

अकोट अकोट ९७६३६०८१८१ केळी
स्वतः केळी वपकाची लागवड करून आवण प्रोडूसर कंपनी 
स्थापन करून गटाव्दारे केळीची परदेशात वनयात करतात.

९३ अकोला
श्री.तुलसीदास 
गोपाल गाडेकर

पाटसुल अकोट ९०९६७४६१५९ कादंा
ओवा,कादंा वबजोत्पादन या वपकाचे उत्पादन वाढाव ेयाकरीता 
मधुमाक्षीकापालनच्या ३०० पेटया तयार करून त्यामध्ये मध 
जमा करून स्वतः ववक्री उत्त्पन घेतात.

९४ अकोला
श्री.पुरुर्षोत्तम 
रामकृष्ण लाडें

अकोलखेड अकोट ७७०९४६१०११ गहू
 गहु वपकाची लागवड करून उत्पादीत झालेल्या मालाची धान्द्य 
प्रतवारी सफाई यंत्राच्या माध्यामातून ३० वकलो गोणी तयार 
करून थेट ग्राहकानंा ववक्री करण्यात येते.

९५ अकोला
श्री.हवरदास नारायण 
वनकर

बोडी अकोट ९८८१७०३६६७
तूर,गहू,हरभ
रा,सोयाबीन,

ज्वारी

तूर,गहू,हरभरा,सोयाबीन,ज्वारी  मालाची धान्द्य प्रतवारी 
सफाई यंत्राच्या माध्यामातून ३० वकलो गोणी तयार करून थेट 
ग्राहकानंा ववक्री करण्यात येते.

९६ अकोला
श्री. मुग्दल 
महादेवराव जायले

अकोट अकोट ९८५०६३०५७८ ऊस
 उस वपकाची लागवड करून उस कारखानामध्ये ववक्री न 
करता गुळ तयार करून ववक्री करतात.

९७ अकोला
श्री. वनतीन बाबुराव 
गावडें

खंडाळा तेल्हारा ९८५०३६११९९ केळी
केळी, भाजीपालावगीय आवण कापूस,तूर वपकाची वठबक 
ससचन व्दारे लागवड करून उत्पादन घेतात.

९८ अकोला
श्री.गजानन 
वकसनराव वानखडे

खंडाळा तेल्हारा ९६५७६८६७८९ केळी
भाजीपाला आवण केळी वपकाची लागवड करून बाहेरच्या 
राज्यात वनयात करतात.

९९ अकोला
श्री.संजय वकसनराव 
येऊल

दानापूर तेल्हारा ९८२२४५४९१४
वमरची, 
टोमॅटो

वमरची आवण टोमॅटो वपकाची लागवड २७ एकर के्षत्रावर करून 
वकड व रोग वनयंत्रण करीता क्रॉप कवरचा वापर करुन अवधक 
उत्पादन घेतात.

१०० अकोला
श्री.प्रमोद ज्ञानदेव 
वाकोडे

गाडेगाव तेल्हारा ९७६३५६७११० भाजीपाला
कादंा,वमरची,वागें,कोथींबीर या भाजीपालावगीय आवण 
कापूस,तूर वपकाची वठबक ससचन व्दारे लागवड करून 
उत्पादन घेतात.

कृषि षिभाग 


