
अ. क्र. अधधकारी नाव जिल्हा मोबाईल
1 श्री. जगदीश पद्माकरराव नेरलवार नागपरू 9404100866
2 श्री. अमोल बाळासाहेब काळे अहमदनगर 9403558128
3 श्री. अरववद गलुाबराव धशवदे  धळेु 9403962450
4 श्री. संधदप बाबरुाव नाळापरेु नांदेड 8080297748
5 श्री.  गणेश हधरभाऊ कच्छवे वहगोली 9404611730
6 श्री. धभमराव धवठ्ठलराव वैद्य औरंगाबाद 9404680422
7 श्री. गणेश पांडुरंग सयूयवंशी पणेु 9422302699
8 श्री. अधभनव धकशोर माळी  जळगाव 9422235813
9 श्री. उदयकुमार पद्माकरराव गावंडे  अमरावती 9404952933
10 श्री.  धकशन प्रल्हादराव हूड अमरावती  8378075258
11 श्री.   धवठ्ठल रामभाऊ गोरे  अकोला 9552779449
12 श्री.  धदलीप धवजय जाधव नांदेड 7083468412
13 श्रीमती नतून धदलीप लांडगे  जळगाव 8975014565
14 श्री. रमेश गणेशराव देशमखु वधा 9422958100
15 श्री. पांडुरंग नामदेव मस्के अमरावती 8380992705
16 श्री. धदपक भास्करराव साळंुखे  जळगाव 7020544519
17 श्री. कधपल लक्ष्मण कंकाळ बलुढाणा 8275329742
18 श्री. श्रीरंग  सखाराम वनबाळकर यवतमाळ 9860862688
19 श्री. संतोष शंकर धिमणकारे जळगाव 9423160454
20 श्री. अशोक अण्णासाहेब पठाडे औरंगाबाद 9422808099
21 श्री. धवक्रम धदलीप भवारी नागपरू 9049600306
22 श्री. सखुदेव ज्ञानदेव जमधडे अहमदनगर 9881907000
23 श्री. धवशाल श्रीरामपंत बहुरुपी अमरावती 7038990281
24 श्री. अनपु सरेुश लोहकरे बलुढाणा 9022637660
25 श्री.  अमरधदप प्रभाकर गजधभये  नागपरू 8888027287
26 श्री.  योगीराज धशवाजी गावंडे  वधा 9881304586
27 श्री.  धदलीप धशवाजी डेंगळे नाधशक 9822611251
28 श्री. कलीमोद्दीन यसुफुुधद्दन धसद्दीकी नाधशक 9422902822
29 श्री. रवींद्र माधणकराव लोमटे  बीड 8275290401
30 श्री. गणेश वासदेुव जैताडे, वाधशम 9130397384
31 श्री. उमेश सभुाष राठोड वाधशम 9604837591
32 श्री. धनलेश शंकर राठोड अमरावती 8788031515
33 श्री. प्रशांत पांडुरंग पोळ बीड 9422561213
34 श्री. सभुाष लक्ष्मणराव वाघमारे नांदेड 7588648031
35 श्री. सदानंद नागनाथराव पोटपेलवार नांदेड 9527620807
36 श्री. सरेुश बंडुराव सयुय  यवतमाळ 9518533910

अ.क्र. तज्ञ प्रजिक्षणाथींचे नाांव पदनाम तालुका जिल्हा दरुध्वनी क्र.
1 श्री.एस.जी.सरोदे कृधष सेवक कुही नागपरू 9028659081
2 कु.टी.आर.पटु्टावार कृधष सहा. बटु्टीबोरी नागपरू 8669485029
3 कु.एम.पी.मखमले कृधष सेवक कळमेश्वर नागपरू 9309968190
4 श्री.पी.एस.पाटील कृधष सहा. वहगणा नागपरू 9923534828
5 श्री.जी.आर.मानकर कृधष सहा. नागपरू नागपरू 9511228968

मंडळ कृधष अधधकारी 
परुवठा आधण मलू्य साखळी तज्ञ

मंडळ कृधष अधधकारी 
मंडळ कृधष अधधकारी, मदुखेड 

मंडळ कृधष अधधकारी 

कृधष अधधकारी 
 कृधष अधधकारी 

मंडळ कृधष अधधकारी 
कृधष सहाय्यक 

मंडळ कृधष अधधकारी 

मंडळ कृधष अधधकारी, कोंढाळी 
 कृधष	 सहाय्यक, ससुरे 

कृधष पययवेक्षक 
मंडळ कृधष अधधकारी, मलकापरु 

कृधष सहाय्यक 

प्र. तालकुा कृधष अधधकारी 
मंडळ कृधष अधधकारी, शेलापरु 

मंडळ कृधष अधधकारी,  ढाणकी-1
कृधष पययवेक्षक 
कृधष पययवेक्षक 

मंडळ कृधष अधधकारी 
मंडळ कृधष अधधकारी,धसरखो 
मंडळ कृधष अधधकारी, तामसा
मंडळ कृधष अधधकारी, बोदवड 

मंडळ कृधष अधधकारी, सारवाडी 

कृधष पययवेक्षक 

वनामती नागपरू
पदनाम 

मंडळ कृधष अधधकारी 
मंडळ कृधष अधधकारी, धतसगाव ,पाथडी 

मंडळ कृधष अधधकारी ,कुसुंबा 
कृधष पययवेक्षक 

मंडळ कृधष अधधकारी, धसरसम 
कृधष अधधकारी 

मंडळ कृधष अधधकारी 
तालकुा कृधष अधधकारी 

प्रभारी मंडळ कृधष अधधकारी 

मंडळ कृधष अधधकारी 

तज्ञ प्रजिक्षक -कापसु

रामेती नागपरू



6 श्री.पी.एस.कळसकर कृधष सहा. धभवापरू नागपरू 8329328687
7 श्री.ए.एम.वानखेडे कृधष सहा. सावनेर नागपरू 9423410569
8 श्री.एन.व्ही.गहुकर कृधष सहा. वहगणा नागपरू 9422442079
9 श्री.एन.आर.मलमकर कृधष सेवक काटोल नागपरू 7030025496
10 कु.पी.एस.इंगळे कृधष सहा. सावनेर नागपरू 9766303656
11 श्री.ए.जे.गजबे कृधष सेवक कळमेश्वर नागपरू 9881155147
12 श्री.आर.के.पवार कृधष सहा. नागपरू नागपरू 9552928156
13 श्री.ए.ए.पावडे कृधष सहा. काटोल नागपरू 7875264133
14 श्री.एन.व्ही.मोहीते कृधष सेवक नागपरू नागपरू 7875264133
15 श्री.एस.एम.रघाटाटे कृधष सेवक कुही नागपरू 9158336776
16 श्री.एन.बी.वामन कृधष सेवक उमरेड नागपरू 9021018442
17 श्री.आर.जे.जाधव कृधष सेवक धभवापरू नागपरू 9021230630
18 श्री.डी.व्ही.रोंगे कृधष सेवक नरखेड नागपरू 8208771510
19 श्री.बी.पी.काहाळकर कृधष सहा. धभवापरू नागपरू 7276783157
20 कु.एस.डी.टेकाम कृधष सहा. कामठी नागपरू 9404086981
21 श्री.ए.व्ही.ढोले कृधष सेवक पारधशवनी नागपरू 7620492534
22 कु.अश्श्वनी एम.साखरे कृधष सहा. कामठी नागपरू 9850753131
23 कु.पी.आर.मरघडे कृधष सहा. नागपरू नागपरू 8390169603
24 कु.एम.सी.मेश्राम कृधष सेवक उमरेड नागपरू 9518905541
25 श्री.एस.पी.घागरे कृधष सेवक आष्ठी वधा 8806306676
26 श्रीमती.आर.आर.धतवारी कृधष सहा. कारंजा घा. वधा 7588945712
27 श्री.आर.बी.िौधरी कृधष सहा. कारंजा घा. वधा 8805989603
28 श्रीमती.व्ही.डी.देशभ्रतार कृधष पयय. समदु्रपरु वधा 9422430488
29 श्री.रोषन पी.राऊत कृधष सेवक आवी वधा 8275297637
30 श्री.बी.डी.हनवते कृधष सहा. िंद्रपुर िंद्रपुर 8806519598
31 श्री.आर.डी.गजभे कृधष सेवक वरोरा िंद्रपरु 8668470377
32 श्री.पी.डी.काळे कृधष सेवक भद्रावती िंद्रपरु 9403868050
33 श्री.पी.जी.पवार कृधष सहा. धिमरु िंद्रपरु 9767619701
34 श्री.ए.ए.झाडे कृधष सहा. भद्रावती िंद्रपरु 9307887304

अ.क्र. कमयिारी नाव पदनाम कायालय धजल्हा मोबाईल
1 श्री.धवष्ण ूभगवान डुकरे कृ.प. उधवकृअ, बलुडाणा बलुढाणा 9422025496
2 श्री.प्रमोद श्रीराम सोनोने कृ.प. ताकृअ, मलकापरू बलुढाणा
3 श्री.धवनोद धदनकर मोरे कृ.प. ताकृअ, मेहकर बलुढाणा 9404693302
4 श्री.धदपक सदाधशव पाटखेडे कृ.प. ताकृअ, खामगाव बलुढाणा
5 कु.स्वाती मधकुर नेमाने कृ.स. ताकृअ, बलुडाणा बलुढाणा 9421025030
6 श्री.धवनायक अंबादास मेहेते्र कृ.स. ताकृअ, दे.राजा बलुढाणा
7 प्रभाकर गोधवद झळके कृ.स. ताकृअ बार्शशटाकळी अकोला 9422763204
8 गणेश वासदेुव जैताडे मकृअ वाधशम वाधशम 9130397384
9 देवेंद्र गलुाबराव देशमखु कृप वाधशम वाधशम 9423129188
10 जगदीश धवठठलराव उपाध् ये कृप वाधशम वाधशम 9423029702
11 धवजयता तळुशीराम सवुे कृ.स. वाधशम वाधशम 7588090034
12 कु. तानाबाई महादेवराव िौधरी कृ.स. कारंजा वाधशम 9521151334
13 कु. सीमा प्रकाश पवार कृ.स. वाधशम वाधशम 7875146734
14 एस.आर.महल्ले कृ.स. मनोरा वाशीम 9404420208
15 बापरूाव माधणकराव मस्के कृ.प. पसुद यवतमाळ 7744873781
16 धवजय एम. कन्हेरे कृ.प. पांढरकवडा यवतमाळ 9922075983
17 पी. ए. ठाकरे कृ.स. बाभुळगाव यवतमाळ 7588589258

रामेती अमरावती



18 कु. एस.पी.बोबडे कृ.प. ता.कृ.अ.िांदरू बा. अमरावती 8390380204
19 कु. आर.एन.श्रीपदवार कृ.स. ता.कृ.अ.अमरावती अमरावती 7798059490
20 आर.एस. तोटे कृ.स. ता.कृ.अ.िांदरू बा. अमरावती 7588240915
21 जी.एस.मोहोड कृ.स. ता.कृ.अ.िांदरू बा. अमरावती 9423657636
22 ज्योती धन. ठाकरे कृ.स. ता.कृ.अ.अमरावती अमरावती 9422944831
23 श्री. प्रशांत एस. राउत कृ.स. ता.कृ.अ.अमरावती अमरावती 9422027656

अ.क्र. अजधकारी / कममचारी नाव पदनाम तालुका जिल्हा मोबाईल
1 श्री. पी. एस. पाटील मंडळ कृधष अधधकारी नांदेड नांदेड 9423691119
2 श्री. व्ही. पी. कांबळे कृधष सहायक परांडा उस्मानाबाद 9403695624
3 श्री. एस. एस. यादव कृधष सहायक परांडा उस्मानाबाद 9763165819
4 श्री. एल. बी. धमस्कीन कृधष सहायक परांडा उस्मानाबाद 9403684311
5 श्री. आर. बी. जाधव कृधष सहायक परांडा उस्मानाबाद 7588528740
6 श्री. ए. ए. मसुळे कृधषसेवक परभणी परभणी 8446351589
7 श्री. डी. ए. काकडे कृधष सहायक पैठण औरंगाबाद 7620302038
8 श्री. एस. के. बोडखे कृधष सहायक परळी बीड 8308089942
9 श्री.के. एस.सतुार कृधष सहायक गेवराई बीड 8793167858
10 श्री. व्ही. एम. िामले कृधष सहायक िाकूर लातरू 9404682818
11 श्री. एस. एस. तमशेटे मंडळ कृधष अधधकारी पालम परभणी 9373248323
12 श्री. एस. व्ही. उपलवाड मंडळ कृधष अधधकारी वसमत वहगोली 9404793713
13 श्री. व्ही. बी. पायघन मंडळ कृधष अधधकारी सेनगाव वहगोली 7588076348
14 श्रीम. ए. डी. धमसाळ कृधष सहायक धशरूर का. बीड 7774996777
15 श्री. एस. एि. पवार मंडळ कृधष अधधकारी अहमदपरू लातरू 9975821254
16 श्री. बी. बी. गाडगे मंडळ कृधष अधधकारी वहगोली वहगोली 7588651036
17 श्री. बी. एस. गाढवे मंडळ कृधष अधधकारी धशरूर अ. लातरू 8208006830
18 श्रीम. एस. एस. राऊत कृधष सहायक पाथरी परभणी 9834213809
19 श्री. पी. बी. टेकाळे मंडळ कृधष अधधकारी कळमनरुी वहगोली 9552658473
20 श्री. व्ही. एस. नांदे मंडळ कृधष अधधकारी पाथरी परभणी 9423442160
21 श्री. एम व्ही. मैसनवाड कृधष सहायक नायगाव नांदेड 9518733092
22 श्री. एम. पी. मगर कृधष सहायक परभणी परभणी 9011301998
23 श्री. एस. आर. पालवे कृधष सहायक भोकरदन जालना 9404261995
24 श्री. एस. एस. गावंडे कृधष सहायक जाफ्राबाद जालना 9767821659
25 श्री. एन. के. पायघन कृधष सहायक भोकरदन जालना 9834516499
26 श्री. बी. एल. गायकवाड कृधष पययवेक्षक भोकरदन जालना 9422806481
27 श्री. आर. के. कुकलवाड कृधष सहायक परतरू जालना 8788198113

अ.क्र कमयिारी नाव पदनाम कायालय धजल्हा मोबाईल नंबर
1 धवजय हरी महाजन कृधष पययवेक्षक ताकृअ रावेर जळगाव 9890620104
2 सधिन प्रभाकर गायकवाड कृधष सहाय्यक ताकृअ रावेर जळगाव 9421522575
3 शंख रधहमतलु साफुद्यीन वपजारी कृधष सहाय्यक ताकृअ वशदखेडा धळेु 7588089121
4 अमलु सभुाष थोरात कृधष सहाय्यक ताकृअ नांदगाव नाधशक 9404416114
5 राकेश चं्रद्रवसग पवार कृधष सहाय्यक ताकृअ शहादा नंदरुबार 9767737421
6 श्री. ज्योती देवलाल वशगने कृधष सहाय्यक ताकृअ एरडोल जळगाव 9423445075
7 महेंद्र आत्माराम पाटील कृधष सहाय्यक ताकृअ यावला नाधशक 9423686515
8 अमोल छगन झाल्टे कृधष सहाय्यक ताकृअ जामनेर जळगाव 9403806402
9 धहतेंन्द्र प्रल्हाद िैधरी कृधष सहाय्यक ताकृअ यावला नाधशक 7588816912
10 राजेन्द्रकुमार गणपत बावस्कर कृधष सहाय्यक ताकृअ यावला नाधशक 7588073523

रामेती औरांगाबाद

रामेती नाजिक



11 कैलास हरीभाउ धदपक कृधष सहाय्यक ताकृअ बोधवड जळगाव 9423160418
12 सोमनाथ अशोक काळे कृधष सहाय्यक ताकृअ येवला नाधशक 9423032877
13 सधतश प्रकाश तायडे कृधष सहाय्यक ताकृअ रावेर जळगाव 9763904555
14 अशोक जयराम सोनवणे कृधष सहाय्यक ताकृअ एरडोल जळगाव 9923587777
15 धदपक अरुण िव्हाण कृधष सहाय्यक ताकृअ एरडोल जळगाव 9011233455
16 गजानन भटु पाटील कृधष सहाय्यक ताकृअ नंदरुबार नंदरुबार 9423080105
17 देवेन्द्र गोंधवदराव नागरे कृधष पययवेक्षक ताकृअ अक्राणी नंदरुबार 9422473504
18 पं्रशात उडंधलक कदम कृधष सहाय्यक ताकृअ धशरपरु धळेु 9021220697
19 कुदन अधधकार पाटील कृधष सहाय्यक ताकृअ एरडोल जळगाव 7588686606
20 दशरथ दंगल सोनवणे कृधष सहाय्यक ताकृअ जळगाव जळगाव 9764463982
21 िेतन प्रभुदास भदाने कृधष सहाय्यक ताकृअ धशदखेडा धळेु 9423980633
22 सभुाष रामदास शेकोकरे कृधष पययवेक्षक ताकृअ यावल जळगाव 8329488501
23 शरद शंकर पाटील कृधष पययवेक्षक ताकृअ जळगाव जळगाव 9405660033
24 महेंद्र योगराज महाजन कृधष पययवेक्षक ताकृअ िोपडा जळगाव 9421160312
25 रमेश तारािंद वाल्हे कृधष पययवेक्षक ताकृअ िोपडा जळगाव 7588053777
26 संधगता भगान पाटील कृधष सहाय्यक ताकृअ भुसावळ जळगाव 9405670206
27 योगेश गंगाधर धनरभवने कृधष सहाय्यक ताकृअ धशदखेडा धळेु 9404970880
28 दत्तात्रय सरेुन्द्र वशदे कृधष सहाय्यक ताकृअ नवापरु नंदरुबार 9404970834
29 राहुल धहरामन धशरसाठ कृधष सहाय्यक ताकृअ नवापरु नंदरुबार 7588735296
30 मकेुश हनमुान मोरे कृधष सहाय्यक ताकृअ िोपडा जळगाव 9421730470
31 धजतेन्द्र स्वरुपवसग वाळवी कृधष सहाय्यक ताकृअ अक्कक्कलकुवा नंदरुबार 8329887816
32 योगेश आप्पा वंजारी कृधष सहाय्यक ताकृअ अमळनेर जळगाव 9423580079
33 महेंन्द्र गलुाबराव पार कृधष सहाय्यक ताकृअ अमळनेर जळगाव 9284426080
34 प्रधवण ओमकार रातपतु कृधष सहाय्यक ताकृअ  धशदखेडा धळेु 9404970896
35 जनाधन रंगनाथ धशरसागर कृधष पययवेक्षक ताकृअ येवला नाधशक 9423125034
36 काधनफनाथ रमन हुजबंध कृधष सहाय्यक ताकृअ येवला नाधशक 8669085954
37 अधधकार बाळकृष्ण बोरसे कृधष सहाय्यक ताकृअ िाळीसगाव जळगाव 9421375996
38 रधव श्रीराम जाधव कृधष सहाय्यक ताकृअ मकु्कताइनगर जळगाव 7588519741
39 सधुनल एकनाथ उडलकर कृधष सहाय्यक ताकृअ मकु्कताइनगर जळगाव 9165306353

अ.क्र. प्रशिक्षणाथींचे नाांव पदनाम तालकुा शिल्हा मो.नां.
1 श्री. राणु सहाद ुआंबेकर कृषष पययवेक्षक  राहुरी अहमदनगर 9767915279
2 श्रीम. गुलाब नाना शेटे कृषष पययवेक्षक  राहुरी अहमदनगर 9423784310
3 श्री. षनतीन लक्ष्मणराव दगुाने कृषष सहाय्यक पाथर्डी अहमदनगर 9922328234
4 श्री. अजय सुभाषराव देशमुख कृषष पययवेक्षक  शेवगाव अहमदनगर 9960374059
5 श्री. षवजय गोववद अषहरे कृषष सहाय्यक  कोपरगाव अहमदनगर 9975315708
6 श्रीम. सषवता गणपत वाबळे कृषष सहाय्यक  कोपरगाव अहमदनगर 9421581727

रामेती पणेु


