
अ.क्र. अधधकारी नाव पदनाम तालुका धिल्हा मोबाईल
1 श्री नंद ूभाऊसाहेब वाणी  मंडळ कृषष अषधकारी राजगरुूनगर पणेु 9403687577
2 श्री षदनेश लक्ष्मण लंबे कृषष अषधकारी मालवण   ससधदुगुग 8275056458
3 श्री सषतषकुमार मोतीराम बागलू  मंडळ कृषष अषधकारी सरुगणा     नाषशक   8485867930
4 श्री आण्णाराव व्यंकटराव वाघमारे   मंडळ कृषष अषधकारी सावली चंद्रपरु 7875090986
5 श्रीमती भक्ती पंढरीनाथ यादव कृषष अषधकारी  गहुागर रत्नाषगरी    9421376395
6 कु. षशतल रामनाथ खोबरागडे कृषष अषधकारी गडषचरोली गडषचरोली 9766376852
7 श्री षवलास रामराव सशदे कृषष अषधकारी वसई पालघर 9769917845
8 श्री नंदकुमार बाबा साबळे  कृषष पयगवेक्षक मावळ  पणेु  9404963854
9 श्री हेमंत षशवाजी ठोंबरे कृषष अषधकारी भोर    पणेु  9730683892
10 श्री श्रीधर षशवदास सचचकर कृषष अषधकारी वेल्हा पणेु  7972154768
11 श्री लक्ष्मण नकुल सरोगदे मंडळ कृषष अषधकारी शहापरू       ठाणे    9594936822
12 श्री षववेक पुंडषलक गजषभये   कृषष पयगवेक्षक रामटेक      नागपरु 9373553515
13 श्री चंद्रमणी शामराव हाटे   कृषष अषधकारी  रामटेक   ठाणे 9356001991
14 श्री माधव कारभारी हासे तालकुा कृषष अषधकारी  अकोले      अहमदनगर  9422734874
15 श्री उमेश अंकुश मोषहते मंडळ कृषष अषधकारी  दापोली      रत्नाषगरी    7387554281
16 श्री सागर बाबरुाव षसनारे मंडळ कृषष अषधकारी फैजपरू  यावल        जळगाव 8379036686
17 श्री सभुाष ज्ञान ूघागरे मंडळ कृषष अषधकारी षशराळा  षशराळा   सांगली 9403963805
18 श्री अरसवद नागनाथ सशदे मंडळ कृषष अषधकारी, कोकरूड षशराळा         सांगली 8698655533
19 श्री षववेक शषशकांत ननवरे  मंडळ कृषष अषधकारी कुरळप वाळवा       सांगली 9545283648
20 श्री शषशकांत संभाजी गांगडे मंडळ कृषष अषधकारी  नवापरु     नंदरुबार 9322251762
21 श्री षनषतन षदनकर भांडवले मंडळ कृषष अषधकारी, कडगाव भदूरगड           कोल्हापरू  7588699139
22 श्री सरेुश जनादगन बटुले मंडळ कृषष अषधकारी वाडा         पालघर ९४२०६६ ९१५०
23 श्री जी.ए. षबबरे   मंडळ कृषष अषधकारी, राजरु  अकोले      अहमदनगर 9423166181
24 श्री भालचंद्र देवीदास ढाळे मंडळ कृषष अषधकारी,सावदा  रावेर     जळगाव 8411823111
25 कु.वैशाली दयाराम वानखडे  मंडळ कृषष अषधकारी, गोंषदया           गोंषदया    9960408481
26 श्री षकरणकुमार पालसूसग डोंगरे   कृषष सहायक मलू           चंद्रपरु 8459368246
27 श्री बाळासाहेब यशवंत बांबळे मंडळ कृषष अषधकारी, कोतळू  अकोले      अहमदनगर 9423684800
28 श्री होमराज एन. धांडे    कृषष पयगवेक्षक भंडारा     भंडारा   9423414527

29 श्री सी. एस. आकरे   कृषष अषधकारी मोहाडी      भंडारा   9370746177

30 श्री आर एम रामटेके  मंडळ कृषष अषधकारी पवणी      भंडारा   9284283952
31 श्री व्ही. सी. क्षीरसागर  मंडळ कृषष अषधकारी  खंडाळा      सातारा 9356001991
32 श्री गजानन काशीराम चव्हाण मंडळ कृषष अषधकारी, षतरोडा  षतरोडा        गोंषदया 9511811546
33 श्री सतीश अरसवद बोषथकर कृषष अषधकारी उमरेड नागपरु 9960617675

अ.क्र. तज्ञ प्रधिक्षणाथींचे नाांव पदनाम तालुका धिल्हा दरुध्वनी क्र.
1 श्रीमती.के.आर.ढोके कृषष सहा. कामठी नागपरू 7020171276
2 कु.ए.एम.साखरे कृषष सहा. कामठी नागपरू 9850753131
3 श्री.एम.बी.पंधरे कृषष सहा. रामटेक नागपरू 9545352675
4 श्री.एम.डी.कोकाटे कृषष सहा. रामटेक नागपरू 8830629034
5 श्री.जे.के.शेख कृषष सहा. पारषशवनी नागपरू 9890960889
6 श्री.डी.एस.जवंजार कृषष सेवक भंडारा भंडारा 9373578860
7 कु.बी.एस.वैद्य कृषष सेवक पवनी भंडारा 9527415122
8 कु.आर.जे.वैद्य कृषष सेवक पवनी भंडारा 9156033323
9 कु.आर.एम.राघेते कृषष सेवक पवनी भंडारा 8010952591
10 कु.ए.के.फावडे कृषष सेवक तमुसर भंडारा 7387698024
11 कु.एल.के.राहांगडाले कृषष सहा. तमुसर भंडारा 9404001926
12 कु.जी.व्ही.रेहपाडे कृषष सहा. मेाहाडी भंडारा 9404311130
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13 श्री.पी.बी.काटेखाये कृषष पयग. मोहाडी भंडारा 9405508825
14 श्री.एन.आर.साठवणे क.षलपीक लाखांदरु भंडारा 9922761932
15 श्री.एम.डी.कठाणे कृषष पयग. गोंषदया गोंषदया 9511206919
16 श्री.ए.एच.कढव कृषष सहा. देवरी गोंषदया 9774309463
17 श्री.एन.आर.कळाणे कृषष सहा. देवरी गोंषदया 7588191550
18 कु.डी.एच.पारधी कृषष सेवक सालेकसा गोंषदया 9322082686
19 कु.आर.जे.मंडल कृषष सहा. गोंषदया गोंषदया 9405245581
20 कु.जी.एन.घरत कृषष सहा. गोरेगांव गोंषदया 9403718856
21 श्री.सी.एस.भाले कृषष सहा. आमगांव गोंषदया 9260048610
22 श्री.राजशेखर श.ुराणे कृषष सहा. सडक अजुगनी गोंषदया 7588770775
23 श्रीमती.य.ुआर.तरोणे कृषष सहा. चंद्रपरु चंद्रपरु 9405321637
24 श्री.पी.एच.पांडे कृषष सेवक ब्रम्हपरुी चंद्रपरु 8698650284
25 श्री.एन.झेड.धावंडे कृषष पयग. ससदेवाही चंद्रपरु 7972427972
26 कु.बी.के.श्रीरामे कृषष सहा. ब्रम्हपरुी चंद्रपरु 9404086890
27 श्रीमती.एस.ए.बोबाटे कृषष सहा. बल्लारपरू चंद्रपरु 9552333302
28 श्री.व्ही.जी.भुते कृषष पयग. वरोरा चंद्रपरु 9922236262
29 श्री.ए.के.षसरसाठ कृषष सहा. नागषभड चंद्रपरु 9665252004
30 श्री.आर.एस.पंचभाई कृषष पयग. कोरची गडषचरोली 7588191551
31 श्री.आर.पी.मडावी कृषष सहा. चामोशी गडषचरोली 9403689044
32 श्री.डी.बी.चाफले कृषष सहा. गडषचरोली गडषचरोली 9404383301
33 श्री.पी.आर.तावडे कृषष सहा. मलुचेरा गडषचरोली 8459084193
34 कु.डी.डी.बोनकीलवार कृषष सहा. षसरोंचा गडषचरोली 9405152487
35 श्री.व्ही.टी.वझाडे कृषष सहा. वडसा गडषचरोली 7588191995
36 श्री.पी.डब्ल.ुमोहुले कृषष सहा. धानोरा गउषचरोली 7588772816
37 श्री.एम.एन.ठेंगरे कृषष पयग. गडषचरोली गडषचरोली 8605858308
38 श्री.एस.आर.वट्टी कृषष सेवक कुरखेडा गउषचरोली 9373387673

अ.क कममचारी नाव पदनाम कायालय धिल्हा मो.नां.
1 सषचन  गलुाबससग  वळवी कृषष सहाय्यक ताकृअ, नंदरूबार नंदरुबार 9420852158
2 सनुील राम ु भोये कृषष सहाय्यक ताकृअ, सरुगाणा नाषशक 9420103481
3 भगवान भावडु चौधरी कृषष सहाय्यक ताकृअ, त्र्यंबक नाषशक 9766408026
4 देषवदास षनवतृ्ती  भगत कृषष सहाय्यक ताकृअ, देवळा नाषशक 7588015403
5 चतरु सदुाम सयदे कृषष सहाय्यक ताकृअ, शहादा नंदरुबार 7588516198
6 षवनायक काषशनाथ पवार कृषष पयगवेक्षक ताकृअ, पेठ नाषशक 8275042382
7 महेंद्र फुला गवळी कृषष सहाय्यक ताकृअ, सदडोरी नाषशक 9404990650
8 अशोक गोपीनाथ राउत कृषष सहाय्यक ताकृअ, इगतपरुी नाषशक 7588557617
9 षनता बापरुाव चव्हान कृषष सहाय्यक ताकृअ, षनफाड नाषशक 9423060747
10 रोहीनी मणकुर कुवर कृषष सहाय्यक ताकृअ,कळवण नाषशक 9420486715
11 मोहीनी काषशराम पावरा कृषष सहाय्यक ताकृअ, इगतपरुी नाषशक 9657432471
12 हेमा सचतामण पवार कृषष पयगवेक्षक ताकृअ, नवापरु नंदरुबार 9423542086
13 गाणेश कोळषशराम राऊत कृषष सहाय्यक ताकृअ, साक्री धळेु 8698744626
14 षदलीप लहु चौरे कृषष सहाय्यक ताकृअ,  साक्री धळेु 9422182197
15 श्यामकांत टी. पाटील कृषष पयगवेक्षक ताकृअ, सदडोरी नाषशक 7588038595
16 राहुल षकशन राउत कृषष सहाय्यक ताकृअ, सदडोरी नाषशक 9420313390
17 एस.टी. राऊत कृषष सहाय्यक ताकृअ, नवापरु नंदरुबार 8412026197
18 हषगषदप षवजयससग बटवाडा कृषष सहाय्यक ताकृअ,   साक्री धळेु 9405757332
19 षभका तकुाराम गायकवाड कृषष सहाय्यक ताकृअ,  साक्री धळेु 9689676242
20 षहरामण अंब ुगायकवाड कृषष सहाय्यक ताकृअ ,सरुगाणा नाषशक 7721844687
21 षवजय सनबाजी देवरे कृषष सहाय्यक ताकृअ,  देवळा नाषशक 7588036670
22 बाळासाहेब बबन सांगळे कृषष सहाय्यक ताकृअ, अक्कलकुवा नंदरुबार 9422274944
23 षदपक शालीग्राम पाटील कृषष सहाय्यक ताकृअ,षशरपरु धळेु 7588734399
24 प्रकोश दशरथ वसावे कृषष सहाय्यक ताकृअ, नंदरूबार नंदरुबार 9405194523

रामेती नाधिक



25 रमण सायससग कोकणी कृषष सहाय्यक ताकृअ, नवापरु नंदरुबार 8459860755
26 अनंत अशोक वसावे कृषष सेवक ताकृअ, नवापरु नंदरुबार 9923171763
27 षनतीन वसंत गावीत कृषष सेवक ताकृ , नवापरु नंदरुबार 7588829323
28 संतोेेष षहरामण गाडर कृषष सहाय्यक ताकृअ, नवापरु नंदरुबार 8605837892
29 पंकज नारायण बोरसे कृषष सहाय्यक ताकृअ,अक्कलकुवा नंदरुबार 9404970350
30 रामा कारभारी षदघे कृषष पयगवेक्षक ताकृअ,  इगतपरुी नाषशक 9423136079
31 बाबासाहेब महादेव बटुळे कृषष पयगवेक्षक ताकृअ, त्र्यंबक नाषशक 9423102994
32 गायत्री ओमणससग पाडवी कृषष सहाय्यक ताकृअ, अक्कलकुवा नंदरुबार 9403258203
33 शषशकला सरेुश कोकणी कृषष सहाय्यक ताकृअ, नंदरूबार नंदरुबार 7083777568
34 सभुाष षकसन भोये कृषष सहाय्यक ताकृअ पेठ नाषशक 9420257410
35 हंसराज केदा भदाने कृषष पयगवेक्षक ताकृअ, सरुगाणा नाषशक 9423101941

  अ.क्र.कममचा-याचे न ांव सववश्री/श्रीम. पदनाम तालुका धिल्हा मोबाईल क्रम ांक
1 सषचन राणबा नाईक कृषष सहाय्यक गडसहग्लज कोल्हापरू 8275267980
2 हरी अंतूकांबळे कृषष सहाय्यक वाळवा सांगली 9403963891
3 तानाजीकेरबा पाटील कृषष सहाय्यक करवीर कोल्हापरू 9404990732
4 स्नेहलषशवाजीसशदे कृषष सहाय्यक सातारा सातारा 8459461293
5 गौरी रघुनाथ लबडे कृषष सेवक पन्हाळा कोल्हापरू 9665001126
6 पंडीत ववठ्ठल मोरे कृषष पययवेक्षक कराड सातारा 8329091501
7 अक्षय पांडूरंग नांगरे कृषष सहाय्यक षशराळा सांगली 8888311167
8 कृष्णात मारुती एकल कृषष सहाय्यक राधानगरी कोल्हापरू 8105229242
9 श्रीमती उज्वला सरे्जराव माने कृषष सहाययक वाळवा सांगली 8275914019
10 श्रीमती अर्यना दत्तात्रय माळी कृषष सहाय्यक वाळवा सांगली 9096505597
11 महेंद्र शामराव कांबळे कृषष सहाययक राधानगरी कोल्हापरू 9404990617
12 संतोष सुखदेव गणगटे कृषष सेवक वाळवा सांगली 7249146184
13 हषरदास बाबुराव डाफळे कृषष सहाय्यक कागल कोल्हापरू 9404990750
14 सषचन अरुण वहरवे कृषष सहाय्यक पलसू सांगली 8055006556
15 प्रल्हाद धोंडीबा गुरव कृषष सहाय्यक आजरा कोल्हापरू 9404990504
16 सषतश हणमंत रणवपसे कृषष सहाय्यक कराड सातारा 7588167941
17 षकरण महादेव पाटील कृषष सहाय्यक शाहूवाडी कोल्हापरू 9422786505
18 षवशाल ववष्णू कांबळे कृषष सहाय्यक षशराळा सांगली 9403963888
19 आबासाहेब सुखदेव कंुभार कृषष सहाय्यक षशराळा सांगली 9421499594
20 दादासोेा रघुनाथ पडवळ कृषष सेवक षशराळा सांगली 7020423115
21 शंभरूाज ववलास भोसले कृषष सहाय्यक षशराळा सांगली 7387107607
22 सातसलग अरववद वमटकरी कृषष सहाय्यक  वशराळा सांगली 9325362572
23 श्रीशैल नाथोबा अरे्जटराव कृषष सहाययक षशराळा सांगली 9921566874
24 षववेक प्रकाश वशरगांवकर कृषष सहाय्यक गगनबावडा कोल्हापरू 9156125581
25 बबन तुलसाराम साबळे कृषष पययवेक्षक सातारा सातारा 9850930167
26 प्रसन्न ववर्जय पोतदार कृषष सहाय्य्क शाहूवाडी कोल्हापरू 9834382770
27 षदपावली वकशोर पोवार कृषष सहाय्यक हातकणंगले कोल्हापरू 9423984126
28 प्रशांत नरहरी सोनावणे कृषष सहाय्यक वाई सातारा 9422440233
29 षवलास हवररं्द्र पालवी कृषष सहाय्यक वाई सातारा 8380832425
30 श्रीकृष्ण महादेव पाटील कृषष सहाय्यक षशराळा सांगली 9665841583
31 श्रीकांत गणपती पाटील कृषष सहाय्यक षशराळा सांगली 8605177717

अ.क्र. कर्मचाऱ्याचे नाव पदनार् तालुका जिल्हा र्ोबाईल नंबर
1 श्री.धाननवले जयद्रथ बबन कृनष पययवके्षक शहापुर ठाणे 9405079003
2 श्री.तोरव ेसनिन मारुती कृनष सहाय्यक उल्हासनगर ठाणे 9420959638
3 श्री.ननकम प्रनदप गंगाराम कृनष सहाय्यक निवडंी ठाणे 9967000184
4 श्री.धधदळे नवजय गोधवद कृनष सहाय्यक मुरबाड ठाणे 9359166735
5 श्रीम.सुरोशी वृषाली सुिाष कृनष सहाय्यक कल्याण ठाणे 9422136775

रामेती खोपोली

रामेती कोल्हापरू



6 श्री.पाटील जगनदश रघुनाथ कृनष पययवके्षक पालघर पालघर 9403778213
7 श्री.मोरे अननल दादा कृनष सहाय्यक पालघर पालघर 9545960254
8 श्री.पगारे िषुण कानशनाथ कृनष सहाय्यक तलासरी पालघर 8669387408
9 श्री.िोेेसले उदय दत्तात्रय कृनष पययवके्षक सुधागड रायगड 9422161970
10 श्री.पाटील ननलेश सुिाष कृनष सहाय्यक अनलबाग रायगड 9657561929
11 श्री.िोमे श्रीपाद शनशकातं कृनष सहाय्यक खालापूर रायगड 9422444225
12 श्री.सुरडकर संतोष रंगनाथ कृनष सहाय्यक माणगाव रायगड 9922661533
13 श्री.तादंळे संजय दगडु कृनष पययवके्षक राजापुर रत्नानगरी 8975234611
14 श्री.जाधव ननलेश अनाजी कृनष सहाय्यक लाजंा रत्नानगरी 9860023033
15 श्री.धशदे गणेश दादासो कृनष सहाय्यक संगमेश्वर रत्नानगरी 9404725614
16 श्री.आिलखाबं समाधान दाजीबा कृनष सहाय्यक खेड रत्नानगरी 9130971374
17 श्री.नाईक  शंकर अजुयन कृनष पययवके्षक वगुेंला धसधुदुगय 9421268176
18 श्री.बुधावले श्रीमंत नशवाजी कृनष सहाय्यक कणकवली धसधुदुगय 9404666517
19 श्री.मगयज रोशन दाजी कृनष सेवक कुडाळ धसधुदुगय 7588858044

अ.क्र. प्रशिक्षण थींचे न ांव पदन म त लकु पीक मो.नां.
1 श्री. श्रीकांत दगडु राखंुडे कृवष पययवेक्षक रार्जगुरूनगर पुणे 9284364398
2 श्रीम. अश्ववनी महादेव खंडागळे कृवष सहाय्यक  मावळ पुणे 9421433585
3 श्रीम. स्वाती सवर्न दपुारे कृवष सहाय्यक  हवेली पुणे 9370516264
4 श्रीम. वशला खंडू भोईर कृवष सहाय्यक रु्जन्नर पुणे 9146780116
5 श्री. दत्तात्रय ज्ञानदेव मडके कृवष सहाय्यक रु्जन्नर पुणे 8600124742
6 श्री. अशोक दत्तात्रय राठोड कृवष सहाय्यक वेल्हा पुणे 8404953001
7 श्री. प्रमोद ववठ्ठल भोर कृवष सेवक आंबेगाव पुणे 9923290601
8 श्री. संदेश दादासाहेब समगीर कृवष सेवक  पुरंदर पुणे 9623588433
9 श्री. ववववर्जीत ज्ञानदेवराव मगर बीटीएम  बारामती पुणे 7888680590

रामेती पणेु


