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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 यवतमाळ पराग मधुकर ईहरे डेहणी दिग्रस ८९७५१३००३४ शतावरी औषधी वनस्पती  - शतावरी लागवड

२ यवतमाळ प्रकाश यमला राठोड वाई  ललगी दिग्रस ७७३९३८५४९२
सुगंधी 

वनस्पती

सुगंधी वनस्पती शेतकरी गट स्थापन करून पामरोझा या 
सुगंधी दपकाची गावामध्ये सामूदहक पद्धतीने  २० शेतकऱयाचंी 
एकत्रीत लागवड व प्रदिया व्यवसाय

३ यवतमाळ महेंद्र दकसन वानखडे काटी दिग्रस ९४०३४९०८९५

हळि,शेवगा, 
भाजीपाला, 

फळबाग 
पपई, ललबू

दमश्र पीक पद्धतीने हळि,शेवगा,चारा पीक भाजीपाला,फळबाग 
पपई, ललबू लागवड

४ यवतमाळ अदमत सुभाष तायडे लाख (रा ) दिग्रस ८३२९९४४९२९ हळि
रंि सरी वरंभा पद्धतीने हळि दपकाची सेंदद्रय पद्धतीने लागवड 
व दविमी उत्पािन

५ यवतमाळ दनलकंठ पुंडलीक िुधे उकळी दिग्रस ९८२२३५६२६१ फुलशेती फुलशेती दनदशगंधा,गॅलार्डडया लागवड

६ यवतमाळ प्रकाश दकसान राऊत डोळंबा दिग्रस ९८५०१०२११९ चंिन  नवीन्य पध्ितीने चंिन लागवड

७ यवतमाळ राजेश प्रभाकर सावणे हरसूल दिग्रस ९६२३४३५९९५
हळि,शेवगा,
फळबाग केळी

दमश्र पीक पद्धतीने हळि,शेवगा,फळबाग मध्ये केळी  लागवड 
तसेच  रेशीम उद्योग व्यवसाय करत आहे

८ यवतमाळ दवठ्ठल धेना राठोड हरसूल दिग्रस ९९२१०७९६५६ तुती
रेशीम उद्योगामध्ये पदहल्याच वषी १५० अंडीपूजाला १५० दकलो 
कोष उत्पािन

९ यवतमाळ
प्रकाश श्रीरामजी 
कुकडे

गवळा बाभळुगाव ९७६५०३४०२९ फुलशेती आधुदनक तंत्रज्ञानाचा वापर करन फुलशेती व्यवसाय

१० यवतमाळ
शंकर गोलविराव 
मेहते्र

भटमागग बाभळुगाव ९४२०५५००७२  ---- शेतीपूरक व्यवसाय िालदमल

११ यवतमाळ दवष्णू शंकर हनवते यावली बाभळुगाव ९८८१२४५६५७  संत्रा आधुदनक  पध्ितीने संत्रा  फळबाग लागवड

१२ यवतमाळ
सुधाकर महािेव 
ठाकरे

िेवगाव बाभळुगाव ९८९०९७६५९२  ---- शेतीपूरक व्यवसाय - गुग्धव्यवसाय

१३ यवतमाळ दवकास महािेव गजे मिणी बाभळुगाव ७५८८७३७७७७  ----  सामूदहक शेततलावामध्ये मत्स व्यवसाय

१४ यवतमाळ
दमललि सुभाष 
कोशेट्टीवार

दचमणा बागापूर बाभळुगाव ९११२८०७६८३ फळबाग आधुदनक  पध्ितीने फळबाग लागवड

१५ यवतमाळ
गणेश शंकरराव 
काबंळे

कोल्ही बाभळुगाव ७७४४०८४३१९ अळंबी आधुदनक तंत्रज्ञानाचा वापर करन अळंबी लागवड

१६ यवतमाळ
प्रदवण गुलाबराव 
ठाकरे

भयैापुर बाभळुगाव ९७६७०७४८८२५  ---- मत्स्यपालन  शेतीपूरक व्यवसाय

१७ यवतमाळ
प्रवीण रामिास 
दमलदमले

वरूड बाभळुगाव ९३७३८३६३९७  ----
आधुदनक तंत्रज्ञानाचा वापर करन तुती लागवड व रेशीम 
उत्पािन

१८ यवतमाळ
अतुल गुणवतंराव 
िेशमुख

गवडंी बाभळुगाव ९४२१७७५२९८  ----  िुग्धजन्य पिाथग तयार करून स्वतःच्या िुकानातून दविी

१९ यवतमाळ सदवता अमोल राऊत सरफळी बाभळुगाव ७५१७००९०७६  ---- लाकडी तेल घाणी व पारंपादरक दबज संवधगन बँक

२० यवतमाळ
नौशाि 
सखाऊल्लाखा पठाण

वाई  (हा ) यवतमाळ ९४२०१४९७७३ तूर
मल्ल्चगवर तूर लागवड केली आहे व पूणगपणे ड्रीप वर उत्पािन  
घेतले आहे

२१ यवतमाळ दकरण जयप्रकाश डेरे हातोला यवतमाळ ९३२५४६८९८२ अद्रक, हळि आधुदनक पध्ितीचा वापर करन अद्रक, हळि उत्पािन

२२ यवतमाळ सदचन सुरेश दजरापुरे माडकोना यवतमाळ ९८२२५०३१२४ जरबेरा पॉदलहाऊस मध्ये जरबेरा ची लागवड करून चागल्या उत्पािन

२३ यवतमाळ
गजानन सोमेश्वर 
भरती

बेलोरा यवतमाळ ९६३७७९२२३७ जरबेरा पॉदलहाऊस मध्ये जरबेरा ची लागवड करून चागल्या उत्पािन

२४ यवतमाळ घनश्याम भीमराव ठग वाई  रई यवतमाळ ९११२८७६९२४ भाजीपाला जैदवक पद्धतीने भाजीपाला लागवड केली

२५ यवतमाळ ओम ब्रमानंि काळे वाई  रई यवतमाळ ९९२१२८८०९१ ऊस खताचा वापर न करता एकरी ८४ टन ऊस उत्पािन घेतले

२६ यवतमाळ प्रदवन भाऊराव भागत बेलोरा यवतमाळ ९८५०९६३४४८ चंिन आधुदनक पध्ितीने चंिन लागवड केली

नाजवन्यिूणण उिक्रम रािजवणा-या शेतक-याांची माजहती
यवतमाळ  जिल्हा

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

२७ यवतमाळ
चरणिास 
अवदचतराव रंगारी

मुलकिपूर  नेर ९७६६२४८५४९  ---- शेतात दनबोळी अकग , िशपणीचा वापर

२८ यवतमाळ जया सुभाष पवार लपपळगाव  नेर ८३२९७२८०५४ सीताफळ
आधुदनक तंत्रज्ञानाचा वापर करन शेडनेट मध्ये सीताफळ 
लागवड

२९ यवतमाळ पंकज  गुल्हाने नेर  नेर ९२८४३०३८०१ फुलशेती
नवीन्य पध्ितीचा वापर करनगुलाब,शेवतंी,अष्टर ,दनदशगंधा  
लागवड

३० यवतमाळ
दशल्पा श्रीकृष्ण 
तंबाखे

खळणा  नेर ९८३४३७२३९०  ----  आधुदनक पध्ितीचा वापर करन सफेि मुसळी ची लागवड

३१ यवतमाळ
राजेश्वर रामेश्वर 
जाधव

टाकली  स  नेर ९१५८५७५५१४  ---- शेतीपुरक व्यवसाय म्हणून रेशीम उत्पािन

३२ यवतमाळ प्रवीण श्रावण राठोड बाळेगाव  नेर ७६२०५६१९३८   --- सेंदद्रय शेतीचा प्रचार व प्रसार

३३ यवतमाळ मैदथली मनोज औिये मालखेड खु  नेर ९८२२३०६८८७   --- आधुदनक पध्ितीने सेंदद्रय शेती

३४ यवतमाळ
राजकुमार रामभाऊ 
ठाकरे

वटफळी  नेर ८८३०५५०२७१ भाजीपाला आधुदनक तंत्रज्ञानाचा वापर करन भाजीपाला लागवड

३५ यवतमाळ
हनुमंत जयंतराव 
िेशमुख

नेर  नेर ७५८८१८८८६९   --- सेंदद्रय शेतीचा अवलंब करन इतर शेतकऱयानंा मागगिशगन

३६ यवतमाळ प्रिीप मधुकर साविे घारेफळ  नेर ९७६५५९८२८६   --- सेंदद्रय पध्ितीचा वापर करन तुतीची लागवड

३७ यवतमाळ सतीश रामिास भोयर तेलंग टाकळी पाढंरकवडा ८३२९८५१३१३ तीळ गािी वाफ्याकरन उन्हाळी तीळ दपकाचे उत्पािन

३८ यवतमाळ
रमेश दशकानंा 
पानाजवर

चानखा पाढंरकवडा ९५२७२५७१२३
सोयाबीन व 

कापूस
दठबक तुषार लसचनाचा वापर करन  सोयाबीन व कापूस 
उत्पािन

३९ यवतमाळ
धनंजय नारायण 
गंधेवर

पहापल; पाढंरकवडा ९९६०३६३९१२   --- शेतातमध्ये औषधी वनस्पती लागवड

४० यवतमाळ रमेश िौलत ठाकरे पहापल; पाढंरकवडा ८८८८४१६५६८ फुलशेती दठबक तुषार लसचनाचा वापर करन फुलशेती लागवड

४१ यवतमाळ
नेमराज जगन्नाथ 
राजूरकर

खैरगाव िे पाढंरकवडा ८६००४५००७७ कललगड आधुदनक पध्ितीने कललगड लागवड

४२ यवतमाळ
प्रकाश बापूराव 
पुपलवार

खैरगाव िे पाढंरकवडा ९४२००४९८१४ केळी आधुदनक पध्ितीने केळी लागवड

४३ यवतमाळ
पावन पाटील 
वान्जरीकर

वाजंरी पाढंरकवडा ९४२२६८८४०८ कापूस दठबक तुषार लसचनाचा वापर करन कापूस दपकाची लागवड

४४ यवतमाळ दिलीप शेंडे भाडउमरी पाढंरकवडा ७०२०३५५४५६ हळि आधुदनक पध्ितीने हळि लागवड

४५ यवतमाळ
कृष्णराव भाऊराव 
िेशाटीवर

खैरगाव िे पाढंरकवडा ९४२२१२६१६१
दमरची,टोमॅटो

, वागंी
प्लास्स्टक आच्छािनाने दमरची,टोमॅटो, वागंी लागवड

४६ यवतमाळ स्वप्नील नाहते सखी पाढंरकवडा ९४२२२४८८८२ तुर आधुदनक पध्ितीने तूर लागवड
४७ यवतमाळ अशोक ताठे सायखेडा पाढंरकवडा ९९७५४५३४७९ ऊस आधुदनक पध्ितीने ऊस लागवड

४८ यवतमाळ
नानासाहेब 
बकारामजी बठे

उमरी ई आणी ९८२३४२४०४६
पत्ता कोबी / 

सोयाबीन
दठबक संचाच्या सहाय्याने पत्ता कोबी / सोयाबीन  दपकाची 
लागवड

४९ यवतमाळ सदचन रमेश नेमाडे कोपेश्वर आणी ७८८७४९४२९१ खरबूज प्लास्स्टक आच्छािनाने खरबूज लागवड व दविी

५० यवतमाळ
अदनल दवठ्ठलराव 
बनसोड

कोपेश्वर आणी ९८३४०६४०३० कापूस आधुदनक पद्धतीने कापूस लागवड

५१ यवतमाळ
शेख हारून शेख 
मुस्ताक

रादनधनोरा आणी ९८५०७४३५९३ तूर आधुदनक पद्धतीने बी. बी. एफ. वर तूर  लागवड

५२ यवतमाळ
दवठ्ठलराव बाळकृष्ण 
ठाकरे

रादनधनोरा आणी ८३२९०९७९४३ ऊस व हळि आधुदनक जोडओळ ऊस व हळि लागवड

५३ यवतमाळ
दिलीप ित्ताराम 
वानखडे

तेंडोळी आणी ९६८९१८२५२५   --- आधुदनक पद्धतीने शेती

५४ यवतमाळ प्रमोि कृष्णराव गरड अंजनखेड आणी ९३५९०२९६६९
काबुली चना  

व अद्रक
आधुदनक पद्धतीने काबुली चना  व अद्रक उत्पािन

५५ यवतमाळ
अदवनाश अजाबराव 
घोडके

कऱहा आणी ८६००१७११७० हळि नवीन्यपुणग पध्ितीने हळि लागवड आदण दविी

५६ यवतमाळ
राजन सिादशव 
भागवत

म्हसोला आणी ७४९८५३०५९५
केळी,पपई 
,पेरू ,ऊस

आधुदनक पद्धतीने केळी,पपई , पेरू ,ऊस इत्यािी दपकची 
लागवड

५७ यवतमाळ अशोक धनुजी वासाडे पहूर आणी ८३७८०२५०८६   --- आधुदनक पद्धतीने सेंदद्रय शेती

कृषि षिभाग 
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यवतमाळ  जिल्हा

५८ यवतमाळ दवष्णू ित्ताराम गोफणे पागंरी आणी ८३०८२४२०८७
भाजीपाला व 

तूर
शेतामध्ये दठबक पद्धतीने भाजीपाला व तूर लागवड

५९ यवतमाळ
िुलाजी पुंजाजी 
दभमटे

मंुडाना महागावं ९६६९०२७४६०   --- हळि पावडर प्रदिया व्यवसाय

६० यवतमाळ
गणेश माधवराव 
चकमेवार

सवना महागावं ९७६३७५७५९७ चंिन आधुदनक पध्ितीने चंिन लागवड केली

६१ यवतमाळ दवनोि रंगराव मैंि उटी महागावं ९१३०५८३५११
हरभरा व 
सोयाबीन

हरभरा तसेच सोयाबीन नवीन वाण तयार करून दविमी 
उत्पािन

६२ यवतमाळ मनीष दिगाबंर लहगाडे अंबोडा महागावं ९४२३४३२६४९   --- रेशीम उद्योगाद्वारे उत्कृष्ट उत्पािन

६३ यवतमाळ
प्रकाश फकीरराव 
पतंगराव

अंबोडा महागावं ८८८८०१९९६८   --- रेशीम उद्योगाद्वारे उत्कृष्ट उत्पािन

६४ यवतमाळ जयंत भठराव चौधरी महागावं महागावं ९१३०९४८६३३ हळि हळिीच्या - ओझोस या नवीन वानाची लागवड बेड पद्धतीने

६५ यवतमाळ मारोती शंकर वाटोळे काऊरवाडी महागावं ९०११२०७९९२ फळदपके
फळदपके मध्ये  केळी,पपई  याचंी नावीन्य तंत्रज्ञान पद्धतीने 
लागवड

६६ यवतमाळ
लक्ष्मीताई बापूजी 
पारवकेर

सवना महागावं   --- रेशीम उद्योगाचे उत्कृष्ट उत्पािन

६७ यवतमाळ
रावसाहेब अमृतराव 
िेशमुख

लेवा महागावं ९१६८०९५२५५ डाळींब जैदवक पद्धतीने डाळींब फळदपकाचंी लागवड

६८ यवतमाळ
संस्कृती मदहला 
बचत गट

लपपरी महागावं ९८२२४९२२४१   ---
ताग पासून दपशवी व इतर वस्तू तयार करतात तसेच 
गुलकंि,पापड,खाद्यपिाथग तयार करून दविी करणे

६९ यवतमाळ रवी श्रीराम बोंबीलवार अनंतवाडी महागावं ९४२२८४२९८२
भाजीपाला व 

ऊस
आधुदनक तंत्रज्ञानाचा वापर करन भाजीपाला तसेच उसाचे 
दविमी उत्पािन

७० यवतमाळ
अचगना अमरिीप 
भोयर

पाडी सा कळंब ९५१८७८२७७०   ---
मदहला संघटन शेतकरी उत्पािक कंपनी दनमाण करन शेदत 
व्यवसाय

७१ यवतमाळ
गजानन रमेशराव 
वानखडे

हुसनापूर कळंब ७७७५९८७३७४   --- आधुदनक पध्ितीने एकात्मीक कीड व्यवस्थापन

७२ यवतमाळ
केशव तुकाराम 
दनमकर

कोठा कळंब ८७८८७६८८२६   --- कृषी पयगटन

७३ यवतमाळ सदचन ित्तात्रय कुबडे आष्टी कळंब ९७६७०२६६४४   ---  पाणी बचत करन फलोत्पािन शेती

७४ यवतमाळ
 दवठ्ठल लक्ष्मण 
फाळके

मलकापूर कळंब ९४०४२४०३३९   --- आधुदनक पध्ितीने फलोत्पािन

७५ यवतमाळ
गजानन बाळकृष्ण 
मुके

दनभोरा कळंब ९४०५७०९०२८ हळि
आधुदनक तंत्रज्ञानाद्वारे बागायत दपकामध्ये हळि दपकाचे 
उत्पािन

७६ यवतमाळ
मादणक बाबाराव 
किम

िोनोडा कळंब ७७७३९६५६५९ तूर आधुदनक पध्ितीने तूर दपकाचे िजेिार उत्पािन

७७ यवतमाळ प्रवीण गुणवतं झोलटग सरपधरी कळंब ९९२३८९०७६१ कललगड आच्छािनाद्वारे कललगड उत्पािन

७८ यवतमाळ सुरज पिमाकर काळे थाळेगाव कळंब ९४०३०२९१३८   --- िुग्धउत्पािन, िुग्धप्रदिया व्यवसाय

७९ यवतमाळ रामराव दवठोबा भोग नरसापूर कळंब ९९६००८२३२६   --- शेतीपुरक व्यवसाय कुकुटपालन ,शेळीपालन

८० यवतमाळ
मनीष आनंिराव 
चरडे

दहरापूर कळंब ९३७२६२१४४४   --- शेतीपुरक व्यवसाय बरोबर कुकुटपालन

८१ यवतमाळ
अंकुश वसंतराव 
बगमारे

बेलोना कळंब ९८२२६६६६६१ फुलशेती  संरदित पध्ितीचा वापर करन फुलशेतीची लागवड

८२ यवतमाळ
दनश्चल मादणकराव 
ठाकरे

डोंगरखडा कळंब ९६०४४१२३४४
कािंा व 
कापुस

आधुदनक पध्ितीने कािंा व कपाशी उत्पािन

८३ यवतमाळ अदवनाश शेषराव मेते्र कळंब कळंब ९९७५२१९५८६ संत्रा आधुदनक पध्ितीने संत्रा शेती  उत्पािन

८४ यवतमाळ अदनल मधुकर चावरे वटबोरी कळंब ८९७५४८८८९८   --- िुग्ध व्यवसाय व जोडधंिा िुग्धप्रदिया उद्योग

८५ यवतमाळ ज्योती नारळवर जोंधळणी कळंब ७०५७५४७७२५ फुलशेती  संरदित पध्ितीचा वापर करन फुलशेतीची लागवड

कृषि षिभाग 



महाराष्ट्र शासन- कृषि षिभाग 

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

८६ यवतमाळ
गजानन सीताराम 
पंचबुदे्ध

डोंगरखडा कळंब ९९७०८८९००९ कापुस आधुदनक पध्ितीने कापुस  लागवड

८७ यवतमाळ
िेवानंि कवडूजी 
वरफडे

डोंगरखडा कळंब ७७७४९४७३७३
भाजीपाला व 

कािंा
आधुदनक तंत्रज्ञानाद्वारे भाजीपाला व कािंा उत्पािन

८८ यवतमाळ राजेंद्र श्रवणजी पाडें डोंगरखडा कळंब ९६०४७६७४१३ कापुस व गहु नवीन्यपुणग तंत्रज्ञानाचा वापर करन कापुस व गहू उत्पािन

८९ यवतमाळ
रमेश केशवराव  
कचोरे

डोंगरखडा कळंब ९१४६३७४५२७ भाजीपाला आधुदनक पध्ितीने भाजीपाला लागवड

९० यवतमाळ
अहमि अली अजगर 
अली सैय्यि

डोंगरखडा कळंब ९४२००४९५८७ सोयाबीन आधुदनक पद्धतीने सोयाबीन दपकाचे  दविमी उत्पािन

९१ यवतमाळ
 अरलवि प्रभिुास 
वानखडे

डोंगरखडा कळंब ९४२०११६१४२ तुर व कापुस  नादवन्यपूणग प्रयोग करन  तूर व कापुस  दपकाचे उत्पािन

९२ यवतमाळ
मित अली हुसेन 
अली भानोदडया

पालोती कळंब ९८२३५१४९०१ हळि व ऊस नवीन्यपुणग तंत्रज्ञानाचा वापर करन हळि व ऊस लागवड

९३ यवतमाळ नरेंद्र पाडुंरंग लाडके अंतरगाव कळंब ९९२३८२४७७७
 संत्रा व  
मोसंबी

आधुदनक पध्ितीने संत्रा व  मोसंबी उत्पािन

९४ यवतमाळ
मेहंिीभाई 
वालजीभाई कोठदडया

अंतरगाव कळंब ९०४९८४५४५८ हरभरा िालमील/हरभरा प्रदिया  व्यवसाय

९५ यवतमाळ
दवठ्ठल मारोती 
मारेकर

िहेगाव वणी ९४२१९८६१३५ भाजीपाला संरदित पध्ितीचा वापर करन भाजीपाला  लागवड

९६ यवतमाळ
वामन रामिास 
महारतले

सोनापूर वणी ७०२०९८५९४३ दशमला दमरची पॉदलहाऊस  मध्ये कलरफुल दशमला दमरचीची लागवड

९७ यवतमाळ आनंि वसंतराव काळे वणी वणी ९८२२६४२२५४ भाजीपाला िालदमल प्रदिया उद्योग व शेडनेट हाऊस मध्ये भाजीपाला

९८ यवतमाळ सुधाकर िािाजी भट मंिर वणी ९८२३६४९३६१ तूर सुधादरत पद्धतीने बेड वर तूर लागवड

९९ यवतमाळ सदचन गजानन टोंगे तेजापूर वणी ९७६५३०६६६४ हळि फुल्ली ऑटोमाईझ कुकुटपालन व हळि लागवड

१०० यवतमाळ
बाळकृष्ण उद्धव  
वरारकर

रासा वणी ९९५०१५४८५४ तुती रेशीम शेती व्यवसाय

१०१ यवतमाळ
सतीश रामचंद्र 
लपपराळे

रासा वणी ९४२३६९०५५० ऊस सेंद्रीय पध्ितीने ऊस लागवड करून गुळ दनर्डमती

१०२ यवतमाळ
सदचन प्रकाश 
राजूरकर

सूकानेगाव वणी ९६५७०८७४३७ फुलशेती सुधादरत पद्धतीने वषगभर फुलशेती

१०३ यवतमाळ
मारोती उद्धवराव 
गोहोकर

सूकानेगाव वणी ९८२३१६५२०५  -- मधुमदिका पालन

१०४ यवतमाळ
योगेश्वर नीलकंठ 
राजूरकर

डोली वणी ८९७५९४६६३६ तुती रेशीम शेती

१०५ यवतमाळ संिीप उत्तम भोयर मूरधोंनी वणी ९६३७५६०७५८  -- कृषी प्रदिया उद्योग (िालदमल )

१०६ यवतमाळ
प्रफुल प्रभाकर 
आवारी

शेल ू खु. वणी ८७६६५२०३६०
भाजीपाला व 

कडधान्य
सेंदद्रय पध्ितीने भाजीपाला व कडधान्य लागवड

१०७ यवतमाऴ
श्री हरीष माधवराव 
काळे

दरधोरा राळेगाव ७५०७५१५२७५  -- शेळीपालन, कुकुटपालन,  मधुमदिकापालन

१०८ यवतमाऴ
श्री गजानन 
दकसनाजी बुरले

आंतरगाव राळेगाव ९३२५७६१४३४ तुती रेदशम शेती  करतात तसेच ५ एकर वर तुती लागवड

१०९ यवतमाऴ
श्री अदभषेक हेमंत 
इंगोले

भाबं राळेगाव ९२८४८२९८७७
टरबुज/खरबु

ज
िरवषी मÏल्चग पेपरवर टरबुज/खरबुज लागवड

११० यवतमाऴ
श्री अशोक  भाउराव 
उत्तरवार

भाबं राळेगाव ९११२१६२१७४  -- सामुदहक शेततळ्याद्वारे पाण्याचा सुयोग्य वापर व शेळीपालन

१११ यवतमाऴ
श्री िेवदे्र अशोकराव 
केवटे

झाडगाव राळेगाव ९७३०७६७३३३ संत्रा, मोसंबी आधुदनक पध्ितीने संत्रा, मोसंबी लागवड

११२ यवतमाऴ
श्री चंद्रकातं बळीराम 
िे¶ाामुख

रावरेी राळेगाव ७०२८२९८८६५
पेर व 

दसताफ़ऴ
आधुदनक पध्ितीने  पेर व दसताफ़ऴ लागवड

११३ यवतमाऴ
श्री उमेश गोलविराव 
पोहिरे

येवती राळेगाव ९७६७५१५४१० हऴि आधुदनक पध्ितीने हऴि लागवड

कृषि षिभाग 



महाराष्ट्र शासन- कृषि षिभाग 

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

११४ यवतमाऴ
श्री आदमर सुतानभाई 
दजवाणी

वरध राळेगाव ९६२३३४२३६३  -- कुकुट पालन (५००० कोंबडी िमता)

११५ यवतमाऴ
दवनोि तुऴदशराम  
कऴसकर

िहेगाव राळेगाव ८९७५३३२६७८ दमरचीचे
 लठबकवर पध्ितीने भाजीपाला लागवड करन (दहरवी दमरचीचे 
उत्पािन)

११६ यवतमाऴ
दवलास परसराम 
बोंिाडे

वरध राळेगाव ९७६५८६७५६५ भाजीपाला आधुदनक पध्ितीने भाजीपाला लागवड

११७ यवतमाऴ
िेवराव सखाराम 
ठावरी

केगाव मारेगाव ९८८१६६९६०८ भाजीपाला संरदित पध्ितीचा वापर करन भाजीपाला  लागवड

११८ यवतमाऴ संतोष भाऊराव दनब्रड लसिी मारेगाव ८८८८१५६६३४
 हळि व 

अद्रक
सुधादरत पद्धतीने हळि व अद्रक  लागवड

११९ यवतमाऴ सुरेश श्रावण बोन्डे लसिी मारेगाव ९०४९०२९६९३ ललबू आधुदनक पध्ितीने कागिी ललबू  लागवड
१२० यवतमाऴ शंकर बापूराव गुडधे खेरगाव मारेगाव ९७६४०२७०४६ कापुस बी. बी. एफ. तंत्रज्ञानाद्वारे कपाशी लागवड,

१२१ यवतमाऴ
आत्माराम  शामराव 
जोगी

बुराडंा मारेगाव ८४०७९७००९६
भईुमंूग व 

हळि
बी बी एफ तंत्रज्ञानाद्वारे भईुमंूग व हळि लागवड

१२२ यवतमाऴ राजेश्वर धोंडू राऊत घोडधरा मारेगाव ७२१८७८०५४८  -- िुग्ध व्यवसाय

१२३ यवतमाऴ
प्रकाश महािेव 
पुसिेकर

नेत मारेगाव ९९७०१८२२२९  -- कुकुटपालन व्यवसाय

१२४ यवतमाऴ दनतीन संभा दचकटे बमाडा मारेगाव ९५५२२६६२५३
पपई व 

भाजीपाला
आधुदनक पध्ितीने पपई व भाजीपाला लागवड

१२५ यवतमाऴ िेदविास ठोके िनोडा मारेगाव ७८२१०८४१८० टरबूज आधुदनक पध्ितीने टरबूज लागवड
१२६ यवतमाऴ राजू महािेव डोंगे बोडाडग मारेगाव ७८७५८५६९६४ फळबाग सुधादरत पद्धतीने फळबाग  लागवड
१२७ यवतमाऴ पाडुंरंग दवठ्ठल  पोटे धामणी मारेगाव ८३२९९९९०६८ टरबूज मल्ल्चग पेपरवर  टरबूज लागवड

१२८ यवतमाऴ अशोक वामन दचकटे भालेवाडी मारेगाव ९६२३६२५३०५ दमरची मल्ल्चग पेपरवर  दमरची  लागवड

१२९ यवतमाऴ रदव दिगाबंर जाधव झटाळा घाटंजी ९६०४२७९५९४ कापुस  दठबकद्वारे कापुस दपकाची लागवड

१३० यवतमाऴ
दकशोर भास्करराव 
दजरापुरे

पाटापागंरा घाटंजी ९९२१०७६३८  आंबा आधुदनक पध्ितीने  आंबा  लागवड.

१३१ यवतमाऴ उत्तम सोनबा नेवारे वासरी घाटंजी ७७२१९७०१२२
फुलशेती  व 
भाजीपाला

सुधादरत पद्धतीने फुलशेती  व भाजीपाला दपकाचे उत्पािन .

१३२ यवतमाऴ
भरत मादनकराव 
िलाल

दटटवा घाटंजी ८९७५७५९१३५
आंबा, पेरू, 

दचकू, 
दसताफळ

दठबक लसचनावर आंबा, पेरू, दचकू, दसताफळ फळदपकाचंी 
लागवड

१३३ यवतमाऴ
गजानन शेषराव 
बुरेवार

करमना घाटंजी ८२७५०३६३८९ भाजीपाला सेंद्रीय पध्ितीने  भाजीपाला लागवड

१३४ यवतमाऴ
अरण पंजाबराव 
जुनगरे

दशरोली घाटंजी ७५८८५९०३३५ जरबेरा
संरदित पध्ितीचा वापर करन शेडनेट पॉदलहाऊस मध्ये  
जरबेरा फुलाचे दविमी उत्पािन

१३५ यवतमाऴ
रमेश  नरलसगराव 
लोणकर

दशरोली घाटंजी ७०५७३१९२२२ जरबेरा
संरदित पध्ितीचा वापर करन शेडनेट पॉदलहाऊस मध्ये  
जरबेरा फुलाचे दविमी उत्पािन

१३६ यवतमाऴ
दकशोर रपराव 
चवरडोल

कोपरी घाटंजी ९४२१७७०८८९  हळि आधुदनक पध्ितीने हळि लागवड .

१३७ यवतमाऴ दमना एकनाथ बाहेकर मोवाडा घाटंजी ९६५७४२८०३६ फळबाग आधुदनक पध्ितीने फळबाग लागवड .

१३८ यवतमाऴ
पुंडदलक कवडू 
लेनगुरे

सेवानगर घाटंजी ९६०४५५१५१५ केळी दठबक लसचनाद्वारे  केळी लागवड केली आहे.

१३९ यवतमाऴ
दवष्णू कंुडदलक 
आढागडे

कुरळी उमरखेड ७५०७७०७३२० टरबूज प्लास्स्टक मल्ल्चगवर टरबूज लागवड

१४० यवतमाऴ
उमेश नंिकुमार 
नाईक

कुरळी उमरखेड ७७९८०३८७०१ टरबूज प्लास्स्टक मल्ल्चगवर टरबूज लागवड

१४१ यवतमाऴ
धम्मपाल  हरी  
पाईकराव

कुरळी उमरखेड ७४९८३९६२२७ हळि दठबकवर हळि लागवड

१४२ यवतमाऴ
अशोक बापूराव 
भसुाळे

कुरळी उमरखेड ३५४५६९४३४४  हळि दठबकवर हळि लागवड

१४३ यवतमाऴ
सदवता कैलासराव 
नप्ते

बोरगाव उमरखेड ९४२२१४३३४१ टरबूज प्लास्स्टक मल्ल्चगवर टरबूज लागवड

कृषि षिभाग 



महाराष्ट्र शासन- कृषि षिभाग 

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

१४४ यवतमाऴ गौतम वसंता टेपे डोंगरगाव उमरखेड ९३७३०४१९३० टरबूज प्लास्स्टक मल्ल्चगवर टरबूज लागवड

१४५ यवतमाऴ
दनतीन साहेबराव 
भसुाळे

डोंगरगाव उमरखेड ९०२२७९९७४७ टरबूज प्लास्स्टक मल्ल्चगवर टरबूज लागवड

१४६ यवतमाऴ सुशीला प्रकाश िवणे डोंगरगाव उमरखेड ९४२००२७६२३ टरबूज प्लास्स्टक मल्ल्चगवर टरबूज लागवड

१४७ यवतमाऴ दवठ्ठल दभकू पवार नारळी उमरखेड ३१५८६१९६०१ टरबूज प्लास्स्टक मल्ल्चगवर टरबूज लागवड
१४८ यवतमाऴ रवी चरण जाधव नारळी उमरखेड ७०५७११७२६६ टरबूज प्लास्स्टक मल्ल्चगवर टरबूज लागवड
१४९ यवतमाऴ नरलसग चंिू जाधव नारळी उमरखेड ७३५०६७३८७५ टरबूज प्लास्स्टक मल्ल्चगवर टरबूज लागवड

१५० यवतमाऴ
संतोष शंकरराव 
जाधव

नारळी उमरखेड ८३९०३९२४९४  -- सामुदहक शेततळ्याद्वारे पाण्याचा सुयोग्य वापर

१५१ यवतमाऴ धमा रावमेा जाधव नारळी उमरखेड ९११९४७९७६३ फळबाग दठबकवर फळबाग लागवड

१५२ यवतमाऴ दवष्णू नरलशग जाधव नारळी उमरखेड ७८८७७३४२९८
पपई व  
टरबूज

मल्ल्चग  वर पपई व  टरबूज लागवड

१५३ यवतमाऴ गणेश हाबुराव चव्हाण नारळी उमरखेड ९६५७१८५४०० तुती आधुदनक पध्ितीने तुती लागवड

१५४ यवतमाऴ
दवजय आनंिराव 
डंबाळे

मेट उमरखेड ७०३८७५६५२० तुती आधुदनक पध्ितीने तुती लागवड

१५५ यवतमाऴ सुिाम गुलाब पवार भवानी उमरखेड ९२८४३७५४१९ तुती आधुदनक पध्ितीने तुती लागवड

१५६ यवतमाऴ
अतुल नैरायण  
दजल्हावार

भवानी उमरखेड ९५५२६९७१९० तुती आधुदनक पध्ितीने तुती लागवड

१५७ यवतमाऴ
प्रमोि सोनबा 
कौटकर

भवानी उमरखेड ९३५९९१२३१४ तुती आधुदनक पध्ितीने तुती लागवड

१५८ यवतमाऴ
माधव नामिेव 
अकोलकर

भवानी उमरखेड ९४०५६८४७१३ तुती आधुदनक पध्ितीने तुती लागवड

१५९ यवतमाऴ सिानंि नामिेव पाडें भवानी उमरखेड ९५४५७३८५११ टरबूज प्लास्स्टक मल्ल्चगवर टरबूज लागवड

१६० यवतमाऴ सुिशगन सिानंि पाडें खरबी उमरखेड ८८८८७१३०३९ टरबूज प्लास्स्टक मल्ल्चगवर टरबूज लागवड

१६१ यवतमाऴ शोभा संभाजी सरकंुडे खरबी उमरखेड ९४२२९३७१४० शतावरी शतावरी लागवड

१६२ यवतमाऴ
व्यंकटेश 
दकष्टारेडडी यल्लावर

कमळवलेी झरी जामणी ९१२१३७४२०१ टोमॅटो शेडनेट हाऊस मध्ये टोमॅटो  लागवड .

१६३ यवतमाऴ लक्ष्मण मल्लना काळे ललगटी झरी जामणी ९४०५६८३०८६ टोमॅटो प्लास्स्टक मल्ल्चग टोमॅटो लागवड ,.

१६४ यवतमाऴ
ियालाल तुकाराम 
भेिोडकर

िुभा झरी जामणी ७०३८७९४८९१ डाळींब डाळींब फळदपकामंध्ये हरभरा आंतरपीक लागवड

१६५ यवतमाऴ संतोष चंपत माहुरे धानोरा झरी जामणी ९९२२५३४८३०  -- शेततळे मध्ये मत्स्यपालन .

१६६ यवतमाऴ
मीना कातंीलाल 
बावडीवाले

माथाजुगन झरी जामणी ८८८८१८४५०० ललबू सेंदद्रय पध्ितीने  ललबू लागवड .

१६७ यवतमाऴ श्रीराम रघुनाथ व्यास माथाजुगन झरी जामणी ८८८८८८४५००  दनलदगरी आधुदनक पध्ितीने दनलदगरी लागवड .

१६८ यवतमाऴ
उर्डमला  लक्ष्मीकातं 
वसुमते

जामणी झरी जामणी ९४०४०९१७१३ फुलशेती शेडनेट हाऊस मध्ये फुलशेती उत्पािन

१६९ यवतमाऴ
आनंिकुमार नामिेव 
पाटील

पवनार झरी जामणी ७०२०७९६०८९ भाजीपाला सेंदद्रय पध्ितीने भाजीपाला लागवड

१७० यवतमाऴ
सौ. सुनंिा पुरषोत्तम 
जीवतोड

झरी झरी जामणी ९०६७५०३४६६ हळि सेंदद्रय पध््तीने हळि लागवड

१७१ यवतमाऴ
िािाजी सिादशव 
गुरनुले

दपवरडोल झरी जामणी ९३७०५०६६०४ तूर सुधादरत पद्धतीने बेड वर तूर लागवड

१७२ यवतमाऴ
अदनल पाडुंरंग 
गव्हाणे

गाजीपूर िारव्हा ७०५८४४१११२
केळी ,टरबूज 

व हळि
आधुदनक पध््तीने केळी ,टरबूज (मल्ल्चगवर ) व हळि 
लागवड .

१७३ यवतमाऴ
जगिीश हदरिास 
चव्हाण

गाजीपूर िारव्हा ९७६३३८१७७७ पपई  ,टरबूज आधुदनक पध््तीने पपई  ,टरबूज (मल्ल्चगवर )  लागवड .

कृषि षिभाग 



महाराष्ट्र शासन- कृषि षिभाग 

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

१७४ यवतमाऴ प्रवीण बळवतं गुल्हाने लोही िारव्हा भाजीपाला सेंदद्रय पध््तीने शेती

१७५ यवतमाऴ
श्रीराम गुलाबराव 
ठाकरे

दबजोरा िारव्हा ९६८९०६५४००

केळी ,पपई 
,सीताफळ 

,पेरू ,टरबूज 
व खरबूज

आधुदनक पध््तीने केळी ,पपई ,सीताफळ ,पेरू व तसेच 
टरबूज व खरबूज  (मल्ल्चगवर )  लागवड .

१७६ यवतमाऴ दिगाबंर गुल्हाने िारव्हा िारव्हा ८६०५३७०४७० हळि व कािें आधुदनक पध््तीने हळि व कािें लागवड .

१७७ यवतमाऴ
सुभाष साजूलसग 
राठोड

खोपडी दम. िारव्हा ९६५७१२६७८१ भाजीपाला सेंदद्रय पध््तीने शेती

१७८ यवतमाऴ
शाम मादणकराव 
गावडें

गणेशपूर िारव्हा ९९२१०६८१०१
पपई व 

भाजीपाला
आधुदनक पध््तीने पपई व भाजीपाला लागवड .

१७९ यवतमाऴ
कमलदकशोर 
मिनलाल धीरान

पाळोिी िारव्हा ९४२२८१५४५१ भाजीपाला सेंदद्रय पध््तीने शेती

१८० यवतमाऴ
पंकज दकसनराव 
गावडें

बोिेगाव िारव्हा ९४०४१४०००३ ऊस सेंदद्रय पध््तीने गूळ दनर्डमती .

१८१ यवतमाऴ
पंदडतराव हनुमंतराव 
कमरकर

आसोली पुसि ८२७५८०८०१५ टरबूज आधुदनक पध््तीने टरबूज (मल्ल्चगवर )  लागवड .

१८२ यवतमाऴ
शेख इबलाल शेख 
अकबर

आसोली पुसि ८३०८४५२९४८ टरबूज आधुदनक पध््तीने टरबूज (मल्ल्चगवर )  लागवड .

१८३ यवतमाऴ
रामराव काळुराम 
कुरकुटे

दचरंगवाडी पुसि ९०११२०७९५९ डाळींब डाळींब लागवड व सरी वरंब्यावर तूर लागवड

१८४ यवतमाऴ रवींद्र सुभाष पुंड वणेी पुसि ९७६७१७१०६६ भाजीपाला
सेंदद्रय शेती ,गट शेती , शेतकरी उत्पािक कंपनीच्या 
सहाय्याने कृदष माल दविी व्यवस्थापन

१८५ यवतमाऴ अदनता सुभाष कानडे वणेी पुसि ९७६३११३००३  -- सामूदहक शेततळ्याद्वारे पाण्याचा सुयोग्य वापर

१८६ यवतमाऴ
फकीरराव शेषराव 
बोबले

मोखाड पुसि ८६०५६४८११५  --
कृषी यादंत्रकीकरणाद्वारे आधुदनक शेती व  शेततळ्याद्वारे 
पाण्याचा सुयोग्य वापर

१८७ यवतमाऴ
सतीश बळीराम 
राठोड

वालतूर पुसि ९८८१८१८२८१  --
कृषी यादंत्रकीकरणाद्वारे आधुदनक शेती ,सूक्ष्मलसचनाचा 
वापर,शेतकरी सल्लागार

१८८ यवतमाऴ योगेश नारायण भवार असापेन्ड पुसि ९९२१३३३१३८ फळबाग फळबाग लागवड,मृि व जलसंधारण कामास सहकायग

१८९ यवतमाऴ
यािवराव सूयगभान 
खोकले

घातोडी पुसि ९०९६९०१४१९ फळबाग सूक्ष्म लसचन ,फळबाग ,भाजीपाला लागवड

१९० यवतमाऴ
उत्तमराव बाबाराव 
खंबाळकर

गौळ पुसि ९८२२१४२९९९ भाजीपाला
आधुदनक पध््तीने फळबाग व भाजीपाला तसेच सामुदहक 
शेततळ्याद्वारे पाण्याचा सुयोग्य वापर

१९१ यवतमाऴ
प्रकाशराव 
मादणकराव मस्के

बीबी पुसि ९८२२९३५२६४ हळि सेंदद्रय पध्ितीने हळि लागवड

१९२ यवतमाऴ
गजेंद्र मारोतराव 
दनकम

कोपरा बु पुसि ८२७५०३६६८५  -- सामुदहक शेततळ्याद्वारे पाण्याचा सुयोग्य वापर

१९३ यवतमाऴ
दवश्वनाथ प्रभाकर 
मुखरे

बोरी खु पुसि ९३७३२९५१६१ शेवगा  सेंदद्रय पध्ितीने शेवगा लागवड

१९४ यवतमाऴ संजय ित्तराव लोंढे सावगंी पुसि ८५८८५९१६९४ पेर आधुदनक पध््तीने पेरू लागवड

१९५ यवतमाऴ
पुरषोत्तम प्रकाश 
चव्हाण

 पुसि खंड २ पुसि ८६६८८७७५९३  -- कुकुटपालन व्यवसाय

१९६ यवतमाऴ
सुखिेव  रामराव 
ढोगने

खडकिरी पुसि ८००७७७६०६०
हळि व 

भाजीपाला
सेंदद्रय पध्ितीने हळि व भाजीपाला लागवड

१९७ यवतमाऴ
गोिावरी  गुलाब  
लशिे

खुषी पुसि ९५२७९६९८९०  -- िुग्धउत्पािन

१९८ यवतमाऴ
जनाधगन ित्तराव 
जाधव

अस्श्वनपूर पुसि ९५५२३२३०२५ करविं व पेरू आधुदनक पध््तीने करविं व पेरू  लागवड

१९९ यवतमाऴ गणेश ित्तराव जाधव वरड पुसि ७०५७८१३६२५ करविं व पेरू आधुदनक पध््तीने करविं व पेरू  लागवड

२०० यवतमाऴ
दवठ्ठल  कृष्णराव 
सावके

लपपळगाव पुसि ९३२६५१३५५६ संत्रा आधुदनक तंत्रज्ञानाचा वापर करन संत्रा लागवड

कृषि षिभाग 



महाराष्ट्र शासन- कृषि षिभाग 

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

२०१ यवतमाऴ सुदमत उल्हास बोडखे लोणी पुसि ९३२५०७६९२५  पेरू आधुदनक पध््तीने पेरू  लागवड

२०२ यवतमाऴ दगरीधर ित्तराव ठेंगणे आरेगाव पुसि ८२७५३९४८६८ ऊस सेंदद्रय पध्ितीने  ऊस लागवड

२०३ यवतमाऴ सौरव प्रकाश राठोड हंुडी पुसि ८२०८३३६७३७ पपई आधुदनक पध््तीने  पपई लागवड

२०४ यवतमाऴ बंडू दमठू राठोड काटखेड पुसि ९९२१२४३२७३ भाजीपाला बीबीएफ तंत्राद्वारे लागवड

२०५ यवतमाऴ
दकरण आनंिराव 
बोडखे

लोणी पुसि ९३२५०७६९२५  - िशपरी अकग  तयार करणे

२०६ यवतमाऴ
अदभलेश यशवतंराव 
खैरमोडे

कोंढई पुसि ९५१८९३३५८७  - एकास्त्मक शेती पद्धती

२०७ यवतमाऴ
सुरेश मोहनलसग 
जाधव

गहुली पुसि ९६५७५६५९५७ फळबाग आधुदनक पध््तीने फळबाग लागवड,

कृषि षिभाग 


