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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 रत्नागिरी
श्रीराम नारायण 
फडके

पूणणिड रत्नागिरी ९४२२४२९७४३ डॅ्रिन आधुगनक पद्धतीने डॅ्रिन फु्रट लािवड

२ रत्नागिरी सुधाकर अनंत बेहरे मेवी रत्नागिरी ९६७३०९७८७९ पेरू आधुगनक पद्धतीने पेरू लािवड
३ रत्नागिरी रजनी सदानंद शिंदे नाखरे रत्नागिरी मोसंबी आधुगनक पद्धतीने मोसंबी लािवड
४ रत्नागिरी रामकृष्ण आनंदवन केळये रत्नागिरी ९८२००२३१०६    --- कृगि पयणटन कें द्र  व् यवसाय
५ रत्नागिरी गनहार अग्रो टूगरसम भाव ेअडोम रत्नागिरी    --- कृगि पयणटन कें द्र  व् यवसाय

६ रत्नागिरी िोपाल अग्रो टूगरसम भोके रत्नागिरी ९४२३२९००५९    --- कृगि पयणटन कें द्र  व् यवसाय

७ रत्नागिरी देवभमूी अग्रो टूगरसम खानु रत्नागिरी ९४२२६३६८६४    --- कृगि पयणटन कें द्र  व् यवसाय

८ रत्नागिरी प्रवीण सावतं देसाई उक्षी रत्नागिरी ९४२०९०८०८०    --- कृगि पयणटन कें द्र  व् यवसाय
९ रत्नागिरी उदय गवनायक बने चादंोर रत्नागिरी ९४२२४२९१७२    --- कृगि पयणटन कें द्र  व् यवसाय

१० रत्नागिरी
अिंोक रामचंद्र 
साळंुखे

वतेोिंी रत्नागिरी ८३२९९५३०४०    --- िेंळी व कुक्कुट पालन

११ रत्नागिरी उदय जोि नागदवडे रत्नागिरी ९४२०९१०४३३ भाजीपाला संरगक्षत - िेंडनेट पदध् तीची अवलंब करुन उत् पादनात वाढ

१२ रत्नागिरी गदपक बैकर चाफेरी रत्नागिरी ९९७०४४९१३५ भाजीपाला संरगक्षत - िेंडनेट पदध् तीची अवलंब करुन उत् पादनात वाढ

१३ रत्नागिरी मंिेिं कृि कंुठे वाटद रत्नागिरी भाजीपाला संरगक्षत - िेंडनेट पदध् तीची अवलंब करुन उत् पादनात वाढ

१४ रत्नागिरी
रामचंद्र धनाजी 
वरवटकर

वाटद रत्नागिरी ७७९८३८४२३९ भाजीपाला संरगक्षत - िेंडनेट पदध् तीची अवलंब करुन उत् पादनात वाढ

१५ रत्नागिरी
नरेिं िंातंाराम 
पारकर

रीळ रत्नागिरी ८२९१२८१५२४ भाजीपाला आधुगनक पद्धतीने िेंडनेटमध् ये भाजीपाला लािवड

१६ रत्नागिरी संजय अनंत बैकर सत्कोंडी रत्नागिरी ९४२३०५०२०५ भाजीपाला आधुगनक पद्धतीने िेंडनेटमध् ये भाजीपाला लािवड

१७ रत्नागिरी मधुकर महादेव बंडबे सत्कोंडी रत्नागिरी ७७६९८१९२९३ भाजीपाला आधुगनक पद्धतीने िेंडनेटमध् ये भाजीपाला लािवड

१८ रत्नागिरी संजय जणू बंडबे सत्कोंडी रत्नागिरी ७७४४९१७५९ भाजीपाला आधुगनक पद्धतीने िेंडनेटमध् ये भाजीपाला लािवड

१९ रत्नागिरी
श्री.मनोज मनोहर 
देवस्थळी

वाडीशलबू लाजंा ९२७००४६५७२ अननस नावीन् यपुणण बाबीचा वापर करुन अननस उत् पादन

२० रत्नागिरी
श्री.पद्माकर राजाराम 
भािवत

उपळे लाजंा ७७९८९५३००६ अननस नावीन् यपुणण बाबीचा वापर करुन अननस उत् पादन

२१ रत्नागिरी
श्री.मोहसीन 
अ.हमीद काळसेकर

पन्हळे लाजंा ७६२०१११५३९ मका, कोबी संकरीत मका व कोबी वाणाचा वापर करुन जास् त उत् पन् न

२२ रत्नागिरी
श्री गवजय भास्कर 
सावतं

परुळे राजापूर ७५८८०७३६९७ भात सेंगद्रय पद्धतीने भात लािवड

२३ रत्नागिरी
श्री रशवद्र वामन 
प्रभदेुसाई

तळवडे राजापूर ९४२११८८१०५       --- आधुगनक  तंत्रज्ञानाचा वापर करुन िुळ उत्पादन

२४ रत्नागिरी श्री गसदे्धिं सािवकेर खरवते राजापूर ७८२०८११६५८ स्रोबेरी आधुगनक पद्धतीचा अवलंब करुन स्रोबेरी लािवड

२५ रत्नागिरी
श्री दयानंद बाबाजी 
चौिुले

खरवते राजापूर ८३६९७१२५३७  भात सेंगद्रय पद्धतीने भात लािवड

२६ रत्नागिरी
श्री मनोज महेिं 
पराजंपे

िोवल राजापूर ९४२०२०८१८४  गमरची गठबक शसचन वर उत्कृष्ट गमरची लािवड

२७ रत्नागिरी
श्री भािणव गत्रगवक्रम 
पदे्य

नाटे राजापूर ७५१७९६६१७० भात आधुगनक पद्धतीचा - स्थानीक लाल भात लािवड

२८ रत्नागिरी
श्री हरेिं सखाराम 
जैतापकर

खरवते राजापूर ८१४९१२११०९ भात आधुगनक  तंत्रज्ञानाचा बासमती भात लािवड

२९ रत्नागिरी प्रवीण अंकुिं काबंळी कापसाळ गचपळूण ९५११६५२७४३ भाजीपाला संरगक्षत - पोलीहोउस  पदध् तीची अवलंब करुन

३० रत्नागिरी अजय कािंीराम शिंदे गिंरिाव गचपळूण ९४२१२३२७३० वाटणा आधुगनक पद्धतीचा वाटणा लािवड

नाजवन्यिूणण उिक्रम रािजवणा-या शेतक-याांची माजहती
रत्नाजगरी जिल्हा

कृषि षिभाग 



महाराष्ट्र शासन- कृषि षिभाग 

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

३१ रत्नागिरी कल्पेिं भाऊराव शिंदे गिंरिाव गचपळूण ९४२११८५७५३ आंबा आधुगनक पद्धतीचा आंबा  लािवड

३२ रत्नागिरी महेिं रामचंद्र चाळके शचचघर गचपळूण ९४२१२२८०१६ भाजीपाला मल्ल्चि व  गठबक वापर करुन  भाजीपाला लािवड

३३ रत्नागिरी गदपक िुरुशलि जंिम शपिळी बुदु्रक गचपळूण ९१४६१६१९१३  भाजीपाला मल्चीिवर  भाजीपाला उत् पादन

३४ रत्नागिरी मनोहर रामचंद्र शिंदे मोरवणे गचपळूण ९५५२३२५९९  --- देिंी -गिरिाय पालन व दुग्धव्यवसाय

३५ रत्नागिरी मनोहर रामचंद्र शिंदे मोरवणे गचपळूण ९५५२३२५९९  भईुमुि आधुगनक पद्धतीने मल्ल्चि पेपरवर भईुमुि लािवड

३६ रत्नागिरी सुनील रत्नाकर शिंदे कळकवने गचपळूण  भईुमुि आधुगनक पद्धतीने मल्ल्चि पेपरवर भईुमुि लािवड

३७ रत्नागिरी गवजय बाळ माटे कामथे गचपळूण ९७६५६५१०७५  -- देिंी िाय संवधणन व दुग्धव्यवसाय
३८ रत्नागिरी गवनोद मनोहर शिंदे पेंढारे गचपळूण ७७७६९०७७७० केळी आधुगनक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन केळी लािवड
३९ रत्नागिरी वैिंाली वसंत शिंदे मोरवने गचपळूण ९१६७७७२१५५ गमरी आधुगनक पद्धतीने गमरी लािवड

४० रत्नागिरी
रामचंद्र महादेव 
मानवळ

आकले गचपळूण     --- िावठी कोंबडी पालन व्यवसाय

४१ रत्नागिरी िंगिंकातं बबन शिंदे स्वयंदेव गचपळूण  --- गिरीराज कोंबडी पालन व्यवसाय
४२ रत्नागिरी मनीिा िेंिराज िजे टेराव बुदु्रक गचपळूण ९४२००५३७५५ आंबा आधुगनक पद्धतीचा वापर करुन आंबा  लािवड

४३ रत्नागिरी दत्ताराम सोमा खाबें माडंवी बु. गचपळूण ८१४९६८१३३४
 कशलिड, 
गमरची वा 
काकडी

प्रित तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने मल्ल्चि वर कशलिड, गमरची व 
काकडी लािवड

४४ रत्नागिरी अनंत बाबाजी खाबें माडंवी बु. गचपळूण ९९२१५८०९११ कशलिड मल्ल्चि पेपरवर  कशलिड लािवड

४५ रत्नागिरी
संतोि हगरश्चंद्र 
िोसावी

कुगिंवडे गचपळूण ९२७३५३४७६९     --- उस्मानाबादी िेंळी पालन (बंगदस्त) व्यवसाय

४६ रत्नागिरी ज्ञानेश्वर दत्त्रम खाबें माडंकी बु. गचपळूण     --- बंगदस्त िेंळीपालन व्यवसाय

४७ रत्नागिरी
फरगदन रागहमािंा 
मकानदार

ढोकरवली गचपळूण ९४२३९४४६९४ गलली नवीन् यपुणण तंत्रज्ञानाचा अवलंब करुन गलली लािवड

४८ रत्नागिरी
िंातंाराम सखाराम 
नवलेे

फुरूस गचपळूण ९९२१४३५६८८ स्टीगवया स्टीगवया औिधी वनस्पती लािवड व गवपणन व्यवस्थापन

४९ रत्नागिरी प्रकािं मारुती िुप्ते ढोकरवली गचपळूण ८२७५३९२१०९  -- देिंी िाय संवधणन व दुग्धव्यवसाय

५० रत्नागिरी
िेंखर गिंवाजीराव 
गवचारे

वरवलेी िुहािर ९४२१२३१७६९
आंबा, काजू, 
मका सुरण

सेंगद्रय िेंती पध् दतीने आंबा, काजू ,मका, सुरण , भाजीपाला 
लािवड

५१ रत्नागिरी
संतोि बाळकृष्ण 
बडद

उजिाव संिमेश्वर ८६९८३९०५२७ झेंडू व कादंा आधुगनक पद्धतीचा अवलंब करुन झेंडू व कादंा गपक

५२ रत्नागिरी सुनील बुधाजी बडद उजिाव संिमेश्वर ८८३०४१८४४४    - --
िटिेंती माध्यमातून कुक्कुटपालन, िेंळीपालन व काजू प्रगक्रया 
युगनट यादं्वारे आर्थथक प्रिती

५३ रत्नागिरी
प्रभाकर मदुसुदन 
मािंले

कासारकोळवण संिमेश्वर ९४२११३६४५९  भाजीपाला सेंगद्रय पद्धतीचा वापर करुन भाजीपाला उत्पादन

५४ रत्नागिरी
पाडुंरंि जयराम 
कदम

देवरुख संिमेश्वर ९४०३५०९६३६
 भात,आंबा 

कशलिड,नाच
णी भईुमुि

आधुगनक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन -काळा भात, आंबा, 
कशलिड,नाचणी , भईुमुि लािवड

५५ रत्नागिरी
अगनल जयराम 
काबंळे

देवडे संिमेश्वर ९४०३१०१५५९ भात लालभात काळाभात उत् पादन

५६ रत्नागिरी सदानंद जी.बेंदे्र देवदार संिमेश्वर ८८३०६५२१५१ बाबंू  आधुगनक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन  बाबंू लािवड

५७ रत्नागिरी
धनंजय गवश्वास 
मािंले

कासार कोळवण संिमेश्वर ८८३०३०२९६७  भात  सेंगद्रय पध् दतीने भात उत् पादन

५८ रत्नागिरी
राजीव बाळकृष्ण 
चव्हाण

पुये.त.देवळे संिमेश्वर ९०४९७५४००१ हळद आधुगनक पद्धतीने हळद लािवड

५९ रत्नागिरी उदय श्रीकृष्ण जोिंी केळिंी दापोली ९९२३३८६८३३     --- नवीन् यपुणण तंत्रज्ञानाचा अवलंब करुन मसाला गपके

६० रत्नागिरी संजय भािोजी भोसले देिाव दापोली ७४९८२७३४३७  --- देिंी वाणाचें संवधणन

६१ रत्नागिरी
श्री. मंिेिं चंद्रकातं 
सैतवडेकर

उंबले दापोली ९४२३२९१२३४ काजू नवीन्यपुणण तंत्रज्ञानाचा वापर करुन काजू गपक उत्पादन

कृषि षिभाग 



महाराष्ट्र शासन- कृषि षिभाग 

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

६२ रत्नागिरी
श्री. िजानन 
नारायण बडे

कोळथरे दापोली ७०८३३८१७२७ आंबा आधुगनक पध्दतीचा वापर करुन आंबा उत्पादन

६३ रत्नागिरी
श्री. माधव श्रीकृष्ण  
जाधव

कोळथरे दापोली ९४२११३६१२२  -- वाया जाणाऱ्या फळापंासून प्रगक्रयायुक्त पदाथण बनगवणे

६४ रत्नागिरी
श्रीम. अंगकता अनंत 
घुबडे

गिंतलनिर दापोली ९७६४२४५१३१ नािली नािली गपक उत्पादक

६५ रत्नागिरी
श्रीम. गप्रयाकंा 
प्रभाकर कदेकर

लाडघर दापोली ८३७९९६१९५३ नािली नािलीपासून प्रगक्रयायुक्त पदाथण बनगवणे

६६ रत्नागिरी
श्री. गवकास गवष्णु 
भािवत

देहेण दापोली ९०४९०४६८६६ आंबा व काजू आंबा व काजू प्रगक्रया उद्योि

६७ रत्नागिरी
श्री. अनंत महादेव 
िुणदेकर

कलानिर दापोली ८४४६४७९७३६ भात आधुगनक पद्धतीने भात उत्पादन

६८ रत्नागिरी
श्री. महेिं रमेिं 
केळकर

आंबवली दापोली ९०११२१७८९०
देिंी व 

भाजीपाला
देिंी व गवदेिंी भाजीपाला लािवड व गवक्री व्यवस्थापन

६९ रत्नागिरी
श्री. उदय श्रीकृष्ण  
जोिंी

केळिंी दापोली ९९२३३८६८३३   --- नवीन् यपुणण तंत्रज्ञानाचा अवलंब करुन मसाला गपके उत्पादन

७० रत्नागिरी
श्री. अगनल हगरश्रंद्र 
गिंिवण

कंुभवे दापोली ९१३०५३६३२८  --- एकात्त्मक िेंती पध्दतीचा  अवलंब करुन उन्नती

७१ रत्नागिरी
श्री. गवश्वास वासुदेव 
िोंधळेकर

असोंड दापोली ७४९८१५३२९९  भात भात  गपकाचे स्थागनक वाण संवधणन

७२ रत्नागिरी
श्री. मंदार सदागिंव 
गिंरवणेकर

गिंरवणे दापोली ९७६७५५४७८०  --- एकात्त्मक िेंती पध्दतीचा  अवलंब करुन उन्नती

७३ रत्नागिरी
श्री. नंदकुमार वसंत 
कालेकर

करंजाणी दापोली ८८०६१८०३७९ काजू  आधुगनक पद्धतीने काजू लािवड

७४ रत्नागिरी
श्री. सुभाि रामचंद्र 
साटले

मुरुड दापोली ९४२११८८५२० भात  आधुगनक पद्धतीने भात लािवड

७५ रत्नागिरी
श्री. िणेिं अजुणन 
जिदाळे

बाधंवाडी दापोली ७८७५६३२९८१ भाजीपाला  नवीन् यपुणण पध् दतीने भाजीपाला लािवड व गवक्री

७६ रत्नागिरी
श्री. वसंत केरु 
िायकवाड

आपटी दापोली ९२७३११७४७१ भाजीपाला  सेंगद्रय पध् दतीने  भाजीपाला लािवड

७७ रत्नागिरी श्री. प्रकािं बाळू ताबें दागभळ दापोली ७५८८५४१५६९ नािली  आधुगनक पद्धतीने  नािली गपक उत् पादन

७८ रत्नागिरी रवींद्र महादेव मोरे देवघर खेड ९२८४१४७६३७ हळद
 आधुगनक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने हळद लािवड व मसाला 
प्रगक्रया उद्योि

७९ रत्नागिरी
संतोि दतात्रय 
खोपकर

कुळवडंी खेड ७७४४०६२६४० हळद
 आधुगनक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने हळद लािवड व मसाला 
प्रगक्रया व्यवसाय

८० रत्नागिरी अगनल सोनू काटकर सुकदर खेड ९९२३५५४७२६ काजू
नवीन् यपुणण तंत्रज्ञानाचा अवलंब करुन काजू प्रगक्रया युगनटद्वारे 
अथाजणन

८१ रत्नागिरी वसंत गभकू िुरव गिंरवली खेड ९३२५६७०७४१  -- कृिी पयणटन व् यवसाय

८२ रत्नागिरी चंद्रकातं दिडू यादव वरवली खेड ८००५६८६३८२  -- िेंततळ्यातील मत्स्यपालन

८३ रत्नागिरी अनंत नारायण काबंळे अंजनी खेड ७२७६१३०१३९  --- सेंगद्रय पध् दतीने िेंती व् यवसाय

८४ रत्नागिरी परिुंराम रामजी लाबें वाडी जैतापूर खेड ८७८८०५३६४८ भात आधुगनक पध्दतीने लाल भात लािवड

८५ रत्नागिरी दाउद उमर नाडकर संिलट खेड ८२७५०११२३३ बंगदस्त िेंळीपालन

८६ रत्नागिरी अगनल दाजी घाणेकर सुगकवली खेड ९६२३५५९२२५  -- तेलघाणा व् यवसाय

८७ रत्नागिरी अगजत वामन भोसले कूडोिंी खेड ७२७६८४११२३ अननस अननस लािवड

८८ रत्नागिरी स्नेहल माडंरे मंडनिड मंडनिड ७५८८०९५१५१ अळंबी आधुगनक पध्दतीने अळंबी उत्पादन
८९ रत्नागिरी गदपक पदु महागडक मंडनिड मंडनिड ७४९८२७३४३७ िेंणापासून कंुड्या
९० रत्नागिरी अनंत संभाजी राळे पेवे मंडनिड ९४२११८८५२०  भात संकरीत वाणाचा वापर करुन भात लािवड

कृषि षिभाग 



महाराष्ट्र शासन- कृषि षिभाग 

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

९१ रत्नागिरी सुरेिं कानू मोडकले वडवली मंडनिड ७४९८००५३३५
 भात व 
नािली

संकरीत वाणाचा वापर करुन भात व नािली लािवड

९२ रत्नागिरी
गकिंोर दत्तात्रय 
सावतं

नारायण निर मंडनिड ९५७९७७६३५९
नािली व 

आंबा
आधुगनक पध्दतीने  नािली व आंबा गपक उत्पादन

९३ रत्नागिरी सुभाि बाळाराम पवार तीडे मंडनिड ७२१८६७३३४३
भाजीपाला व 

कशलिड
आधुगनक पध्दतीने  भाजीपाला व कशलिड लािवड

कृषि षिभाग 


