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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 जालना दत्तात्रय भानुदास 
चव्हाण नंदापुर जालना ९४२३७११४३१ द्राक्ष आधनुनक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन ननयाातक्षम द्राक्ष लागवड

२ जालना उध्दव आसाराम 
खेडकेर शिवनी जालना ८१४९५८६३८५ कांदा कांदा बिजोत्पादन करुन बियाणे ववक्री

३ जालना चदं्रकांत शिवाजी 
क्षीरगार कडवंची जालना ९७६५७७०६०५ द्राक्ष आधनुनक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन  द्राक्ष उत्पादन

४ जालना छाया दत्तात्रय मोरे गोलापांगरी जालना ९४२२२१६७८९ द्राक्ष आधनुनक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन ननयाातक्षम द्राक्ष लागवड

५ जालना अकुंि तुळशिराम 
नागवे वानडगाव जालना ९५५२०५९९६४ कापुस,मुग,नत

ळ कापुस+मुग+नतळ शमश्र वपक लागवड

६ जालना अननरुध्द 
भगवानराव देिमुख कालाा जालना ९४०५८१३०२१ मोसंिी षटकोणी पध्दतीने मोसंिी लागवड

७ जालना भगवान अकुंिराव 
मात्रे मात्रवेाडी िदनापुर ९४०४६९४३०५ कांदा नागमोडी पदध्दतीने कांदा बिजोत्पादन

८ जालना िरद हररिचदं्र 
सुकोसे राळा िदनापुर ९८५०५१७८०० हहमरोिा हहमरोिा सुगंधी गवतापासुन तेल ननमीती

९ जालना रायशसगं झेंडुशसगं 
सुंदरडे राजेवाडी िदनापुर ९४२२७२३५४९ मोसंिी सेंद्रीय पध्दतीने मोसंिी लागवड

१० जालना जयककसन रामदास 
शिदें वरुडी िदनापुर ९५९५६१४०७०  -- ितेतळ्यात मत्सपालन व्यवसाय

११ जालना ििन संत ुनतडके भाकरवडी िदनापुर ९०२१६६५९६७  -- ितेतळ्यात मत्सपालन व्यवसाय व मोती पालन
१२ जालना श्रीकांत िेलेश्वर 

आखडे वालसांवगी भोकरदन ७७७५८२६९९९  हरभरा हििक शसचंन पध्दतीने हरभरा लागवड

१३ जालना संजय यंिवतराव 
िोरुडे लोणगाव भोकरदन ९७६४२५४०६० रताळे रताळे लागवड

१४ जालना समाधान ववठ्ठल 
शमसाळ रेलगाव भोकरदन ८८०६९४५२०१  शमरची मल्चगंवर शमरची लागवड करुन उत्पादन खचाात िचत

१५ जालना ववष्णु गंभीरराव 
वपपंळे वपपंळगाव भोकरदन ९४२३९१६१५५ कापुस व 

िाजरी जोडओळ पध्दतीने कापुस व िाजरी लागवड

१६ जालना साहेिराव पुंडशलक 
पालकर मोहळाई भोकरदन ९९२३९४९००१ कापुस टोकन पध्दतीने कापुस लागवड

१७ जालना रमेि दिरथ तराळ पद्मावती भोकरदन ९४२२३३५४३४ कापुस व 
मका जोडओळ पध्दतीने कापुस व मका लागवड

१८ जालना रामदास सरुिा 
िारगळ खासगाव जाफ्रािाद ९६३७८८३८१२ डॅ्रगन फु्रट डॅ्रगन फु्रटची आधनुनक पद्धतीने लागवड

१९ जालना गजानन िांनतराम 
चव्हाण धोंडखेडा जाफ्रािाद ९८३४९८३५६१  मका हििक शसचंन वर मका लागवड

२० जालना पंढरीनाथ शिवाजी 
जंजाळ नळववहीरा जाफ्रािाद ९०२१३५११११ शमरची, टोमॅटो शमरची, टोमॅटो व ढोिळी शमरची बिजोत्पादन

२१ जालना एस.िी.चव्हाण धोंडखेडा जाफ्रािाद ९१६८१७७००० मका झझकझॅक पध्दतीने हििक वर मका लागवड
२२ जालना सुभाष नामदेव 

चव्हाण हहवरािळी जाफ्रािाद ९७६४१५४५४३ मका हििक शसचंन वर मका लागवड

२३ जालना संजय नामदेव तेलंगे्र भारज जाफ्रािाद ९५६१९९४४८३ नागवेली िडेनेट मध्ये नागवेली लागवड

२४ जालना िाळासाहेि शसताराम 
आकात सातोना परतुर ९९६००३७५५५  - दधु संकलन करुन दगु्धजन्य पदाथााची ननमीती

२५ जालना िाळासाहेि तुकाराम 
बिडवे सातोना परतुर ९९६००३७५५५ डाशळंग भगवा जातीच ेननयाातक्षम डाशळंग उत्पादन

२६ जालना महादेव अकुंि थोरात आष्टी परतुर वांगी मल्चवंर वांगी लागवड करुन पाण्याची व मिागत खचाात 
िचत

२७ जालना राधािाई प्रसाद 
नानवटे आरडा मंिा मोसंिी मोसंिी उत्पादन करुन लज््यािाहेर ननयाात

२८ जालना श्रीमंत नरशसगंराव 
सोळंुके गोंदी अिंड ९५४५५१८५८१ शमशलया 

डुबिया शमशलया डुबिया वपकाची आधनुनक पद्धतीने लागवड

२९ जालना भरत िषेराव 
सपकाळ दहहपुरी अिंड ९६७३०९९८२३ द्राक्ष द्राक्ष उत्पादन करुन इतर देिात ननयाात

३० जालना नामदेव ज्ञानदेव 
काळे वडीकाळ्या अिंड ९५५२११४६३२ शिमला 

शमरची िडेनेट मध्ये शिमला शमरची लागवड

३१ जालना सुरेि पंडडतराव काळे अिंड अिंड ९९६०९६५०५५ पपई सरी वरंिा पध्दीने पपई लागवड करुन उत्पादनात वाढ

३२ जालना रववदं्र िािासाहेि 
गो्डे वपपंरखेड अिंड ९४२०९५११११ तुर पट्टा पध्दतीने तुर लागवड करुन उत्पादनात वाढ

३३ जालना राजेंद्र िािुराव 
चोरमले घुंगडा हदगाव अिंड ९०९६०६४०४६ मोसंिी ववदेिी जातीच ेननयाातक्षम मोसंिी लागवड

३४ जालना हररचदं्र िब्रुवान 
आंतरकर परडा अिंड ९५५२४९५०५० झेंडु झेंडु वपकाची लागवड व स्थाननक ववक्री

३५ जालना माधव ननवतृ्ती तांिडे साष्टवपपंळगाव अिंड ९०११८७८११२ कशलगंड सेंद्रीय पध्दतीने कशलगंड लागवड

नाजवन्यिूणण उिक्रम रािजवणा-या शेतक-याांची माजहती
िालना जिल्हा
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३६ जालना नारायण प्र्हाद 
ननकम धाकलगाव अिंड ९६०४२२७५६१ पेरु पेरु लागवड

३७ जालना भरत रामप्रसाद मंत्री राणीउंचगेाव घनसावंगी ९४२३२४४६७८ डाशळंि भगवा जातीच ेननयाातक्षम डाशळंग उत्पादन

३८ जालना मदनराव जयवंतराव 
वाडकेर मंग ुजळगाव घनसावंगी ९४२२२१६१८१ डाशळंि गणेि जातीच ेननयाातक्षम डाशळंग उत्पादन

३९ जालना अशभलजत मदनराव 
वाडकेर मंग ुजळगाव घनसावंगी ९६७३४३४९९६ कारले आधनुनक पद्धतीने कारले लागवड

४० जालना ववलास दहहभाते दहहगव्हाण घनसावंगी ९५५२८२६४७१ चदंन आधनुनक पद्धतीने चदंन वकृ्ष लागवड

४१ जालना प्रताप प्र्हाद ढेंिरे ननपाणी 
वपपंळगाव घनसावंगी ९७६७५८१४४४ कारले, िटाटा 

व खरिुज ऋतुनुसार कारले, िटाटा व खरिुज लागवड

कृषि षिभाग 


