श्री. चंद्रकांत याभचंद्र इयभर
भु. ऩो. नाणीज, ता. जज. यत्नागगयी

•आंफा करभे १५०, काजू २००, नायऱ ५०, गचकू ७५ ल कोकभ ६०
इ. पऱपऩकांची मळस्ली रागलड
•प्रथभत् पऱफागेभध्मे आंतयपऩक म्शणून बाजीऩारा,कडधान्म ऩीके
घेण्माव वुरूलात
•डंगय भाथ्मालय पलपलध भृद ल जरवंधायणाच्मा ऩद्धतीचा अलरंफ.
•वन २००१-०२ भध्मे तारुका ऩातऱीलय बात ऩीक स्ऩधेत शे क्टयी
१२९.२५ जक्लं. उत्ऩन्न घेऊन द्वितीम क्रभांक

श्री. कायबायी भशाद ु वांगऱे
भु. लडगाल गवन्नय, ऩो. रोणायलाडी,
ता. गवन्नय, जज. नागळक

•प्रथभ खडकाऱ जगभनीलय फंधार्मातीर गाऱ आणून ळेती
कयण्मावाठी वुपऩक जभीन तमाय केरी.
•वन २००८ भध्मे दे लनदी खोये ळेतकयी भंडऱाची स्थाऩना.
•भंडऱाच्मा भाध्मभातून ऩीक ऩद्धती, उऩरब्ध ऩाण्माचे गनमोजन,
एकाजत्भक कीड-योग व्मलस्थाऩन, इ. पलऴमांलय प्रगळषणाचे
आमोजन.
•गवंचनावाठी द्वठफक, तुऴाय आजण वुक्ष्भ गवंचन ऩद्धतींचा अलरंफ.
•दे लनदी व्शॎ री ऍग्रीकल्चयर प्रोडमुववस कंऩनीची स्थाऩना.

श्री. कुफेय भशादे ल ये डे

भु. ऩो. भशाऱूं ग, ता. भाऱगळयव,
जज. वोराऩूय

•जभीनधायणा षेत्र ६.४३ शे क्टय अवून डाऱींफ, नायऱ, आंफा, गचकू
पऱपऩकांची रागलड.
•गवंचनावाठी द्वठफक ल तुऴाय गवंचन ऩद्धतीचा लाऩय कयतात.
•ळेतीभध्मे द्वशयलऱीचे खते, कंऩोस्ट खत आजण गांडूऱ खताचा लाऩय
कयतात.
•ऩूयक व्मलवाम म्शणून दग्ु धव्मलवाम, कुक्कूटऩारन, ये ळीभ रागलड
आजण भधुभजषकाऩारन.

श्री. वंग्राभ खानाजीयाल जाधल

भु.लाझय,ऩो.आऱवंद, ता. खानाऩूय,जज. वांगरी

•जभीनधायणा २.४० शे क्टय अवून आंफा, डाऱींफ, ऩेरू, द्राष इ.
पऱपऩकांची रागलड
•जगभनीचे वऩाटीकयण करून फांध घातरे आशे त.
•ळेतीभध्मे द्वशयलऱीचे खत, गांडूऱ खत ,ऍझटोफॎक्टय, यामझोपफमभ
इ. जजलाणू खताचा गनमगभत लाऩय.
•भाती ऩयीषण करून गळपायळीप्रभाणे यावामगनक खताच्मा भात्रा.

श्री. गवकंदय कडु फा जाधल

भु. ऩो. जऱगाल पेयण, ता. जज. औयं गाफाद

•जभीनधायणा ४.१७ शे क्टय अवून वंऩण
ू स षेत्राभध्मे तरालातीर २००
ट्रॎ क्टय गाऱ टाकरा आशे .
•भोवंफी, डाऱींफ ल ऩेरू इ. पऱपऩकांची रागलड.
•उलसरयत षेत्राभध्मे काऩूव ल आंतयऩीक म्शणून तूय रागलड.
•४.०० शे क्टय षेत्रारा द्वठफक गवंचन.
•ऩरयवयातीर ळेतकर्मांना कीड ल योगाफद्दर भागसदळसन ते कयतात.
•

श्री. गंगाधय फऱलंतयाल ळृंगाये
भु. टाकऱगव्शाण, ऩो. नांदाऩूय,
ता. कऱभनुयी, जज. द्वशं गोरी

•ऩेयणी कयताना ऍझटोफॎक्टय ल यामझोपफमभ मांची फीजप्रद्वक्रमा ते
कयतात.
•गांडूऱ खत, दळऩणी अकस, कंऩोस्ट खत, व्शभीलॉळ इ. चा प्रबाली ल
कामसषभतेने लाऩय ते कयतात.
•गवंचनावाठी द्वठफक ल तुऴाय गवंचन ऩद्धतीचा लाऩय ते कयतात.
•श्री दत्त ळेतकयी भंडऱाच्मा भाध्मभातून कीड ल योग माफाफत
भागसदळसन ,ळेतकयी भेऱाले, ऩळुयोग गचद्वकत्वा गळफीय इ. उऩक्रभ.

श्री. प्रपलणकुभाय पलश्र्लनाथयाल
फोफडे

भु. ऩो. यावेगाल, ता. अचरऩूय,जज. अभयालती

•जभीनधायणा ०.९७शे क्टय अवून वंत्रा पऩकाची २५० झाडांची रागलड.
पऱफागेभध्मे उडीद ल तूय पऩकाची आंतयऩीक म्शणून रागलड.
•पऱ ल इतय पऩकांना गांडूऱ खत, ळेणखत, जैपलक खत, द्वशयलऱीचे
खत,गभश्र खत इ. खतांचा लाऩय.
•भातीचा नभुना तऩावून एनऩीके ल वुक्ष्भ अन्नद्रव्मे इ. चा लाऩय.
•ळेतकर्मांना द्वकड ल योगाची भाद्वशती वांगून भागसदळसन कयतात.

श्री. नायामण रूऴीजी फोयकय
भु. जाटराऩूय (भोठा), ऩो. जी.टी.वी,
ता. गवंदेलाशी, जज. चंद्रऩूय

•जभीनधायणा ३.७२ शे क्टय अवून आंफा, पणव, ऩेरू, वाग इ.
पऱपऩकांची रागलड.
•जैपलक खतावोफतच गनऱे -द्वशयले ळेलाऱाचा प्रबालीऩणे लाऩय.
•तुऴाय गवंचन ऩद्धतीचा अलरंफ.
•ऩाणी व्मलस्थाऩनावाठी त्मांनी १ ळेततळ्मांची गनगभसती.
•ळेतीरा ऩूयक व्मलवाम म्शणून कुक्कूटऩारन ल भत्स्मऩारन.
•श्री ऩद्धतीने बाताची रागलड.

श्री. उद्धल आवायाभ खेडेकय
भु. गळलनी, ऩो. नेय, ता. जज. जारना

•उच्च तंत्रसानाचा लाऩय करून भोवंफी पऱपऩकाची रागलड करून
चौथ्मा लऴी उत्ऩादन वुरू.
•गनमासतषभ भोवंफी फाग तमाय कयण्मावाठी ते प्रगळषण लगस.
•ळेडनेट भधीर गनमंपत्रत ळेती ऩद्धतीचा लाऩय करून ०.६० शे क्टय
षेत्रालय गभयची ल पुरळेती.
•अन्नदाता कृ पऴ पलसान भंडऱ, गळलनी मा भंडऱाचे अध्मष आशे त.

श्री. गंगाधय तुकायाभ वऩकाऱ

भु. टाकऱी (अंतुय), ऩो. गचंचोरी (गरंफाजी),
ता. कन्नड, जज. औयं गाफाद

•ऩऩईची ४.०० शे क्टय षेत्रालय रागलड केरी अवून उलसरयत षेत्रात
गभयची ,बाजीऩारा, अद्रक पऩकाची रागलड.
•ऩाण्माच्मा व्मलस्थाऩनावाठी त्मांनी ६ कोटी गरटय षभतेचे वाभुद्वशक
ळेततऱे उबायरे.
•१२ शे क्टय षेत्रारा द्वठफक गवंचन करून तुऴाय गवंचन ल ये नगन
गवंचन ऩद्धतीचा अलरंफ.
•गादी लाफ्मालय अद्रक ल शऱद पऩकाची रागलड करून पलक्रभी
उत्ऩादन.

श्री. गनवाय अरी ळेय भशं भद
भक्राणी

भु. ऩो. प्रताऩऩूय, ता. तऱोदा, जज. नंदयु फाय

•जभीनधायणा षेत्र १०.७० शे क्टय अवून ऩऩई १.८६ शे क्टय आजण केऱी
४.५१ शे क्टय षेत्रालय रागलड.
•वन २००८ ऩावून वंद्वद्रम ऩद्धतीने ळेती कयण्माची वुरूलात.
•उन्शाऱी शं गाभात भजल्चंग ऩेऩयचा लाऩय करून द्वठफक गवंचनािाये
खयफूज ल कगरंगड रागलड करून उत्ऩादन.
•केऱी पऩकाची द्वठफक गवंचनािाये रागलड करून बयघोव उत्ऩन्न
•जजल्यातीर ळेतकर्मांना पऩकाच्मा पेयऩारटीचे भशत्ल रषात आणून
द्वदरे आशे

श्री. दत्ताजीयाल वंऩतयाल गळंदे
भु. ऩो. भऱणगाल,
ता. कलठे भशांकाऱ, जज. वांगरी

•जभीनधायणा २.९२ शे क्टय अवून वंऩण
ू स ळेती षेत्राचे वऩाटीकयण
करून फांध-फंगधस्ती.
•द्राष ,नायऱ, आंफा, गचकू, गरंफ,ू केऱी, फांफू इ. पऱपऩकांची रागलड.
•८ पुट ऩट्टा ,एक डोऱा ऩद्धतीने ऊव (लाण-८६०३२) रागलड केरी
आजण भधल्मा ऩट्टमात झंडू ल गभयची पऩकाचे आंतयऩीक.
•जमद्वकवान कृ पऴ पलसान भंडऱाची स्थाऩना केरी अवून त्माचे ते
कृ पऴ वंघटक आशे त.

श्री. अतुर भधुकय ऩाटीर

भु. ऩो. केर्शाऱे फु., ता. यालेय,जज. जऱगाल

•जभीनधायणा षेत्र ७.०२ शे क्टय अवून केऱी मा पऱपऩकारा प्राधान्म.
•द्वठफक गवंचन ऩद्धतीचा लाऩय पलद्राव्म खते वुद्धा मािाये दे तात.
•वंद्वद्रम ळेती ऩद्धतीचा अलरंफ करून प्रचाय ल प्रवाय.
•ळेतीभध्मे नलीन प्रमोग ,माभध्मे नॎऩवॎक पलायणी ऩंऩाभध्मे फदर,
ऩायं ऩारयक फैरचगरत गशू ऩेयणी मंत्राभध्मे फदर, गांडूऱ खत
गनगभसतीवाठी नलीन जोड टाकी ऩद्धतीचा लाऩय ल तूय पऩकाचा वरग
ऩेया ल त्माव द्वठफक गवंचन इ. गोष्टींचा वभालेळ.
•पलद्वशय ऩुनब
स यण करून इतय ळेतकर्मांना प्रोत्वाद्वशत केरे आशे .

श्री. जनादस न जोती काटकय
भु. ऩो. लडजर, ता. भाण,जज. वाताया

•जभीनधायणा षेत्र ३.१७ शे क्टय अवून आंफा, गचकू, गरंफ,ू गचंच,
आलऱा, गवतापऱ मा पऱपऩकांची रागलड.
•भुरस्थानी जरवंधायणाचा अलरंफ.
•द्वशयलऱीचे खते, जीलाभृत, फीजाभृत, दळऩणी अकस, गांडूऱ खत,
कंऩोस्ट खत, जजलाणू इ. चा लाऩय.
•ऩाणी व्मलस्थाऩनावाठी तुऴाय ल द्वठफक गवंचन ऩद्धतीचा लाऩय.
•ऩूयक व्मलवाम म्शणून योऩलाद्वटके ल गोभुत्र पलक्रीचा व्मलवाम.

श्री. जजतंद्र चंद्रकांत पफडलई
भु. ऩो. गोऱे गाल, ता. जुन्नय,जज. ऩुणे

•एकूण जभीनधायणा षेत्र ८.८० शे क्टय अवून द्राष , केऱी , आंफा ,
गवतापऱ इ. पऱपऩकांची,बाजीऩारा ल चायापऩकांची रागलड
•फऱीयाजा कृ पऴ पलसान भंडऱाची स्थाऩना.मा भंडऱाभापसत ळेतकर्मांचे
ऩीकगनशाम गट तमाय करून भागसदळसन.
•भंडऱाभापसत ळेतकर्मांचे आगथसक प्रश्न वोडपलण्मावाठी गालाभध्मे १५
भद्वशरा तय ८ ऩुरूऴ फचत गटांची स्थाऩना केरी.
•आखाती दे ळात जाऊन तेथीर फाजायऩेठेची भाद्वशती घेऊन आखाती
दे ळात (दफ
ु ई) केऱीची ६ कंटे नयची गनमासत.

श्री. आण्णा गोयख ऩाटीर

भु. ऩो. गचकभशूद, ता. वांगोरा,जज. वोराऩूय

•जभीनधायणा षेत्र ७.३५ शे क्टय अवून गचकू, डाऱींफ, आंफा, आलऱा,
जांबऱ
ू ,अंजीय, द्राषे, नायऱ, ऩेरू, गवतापऱ, ळेलगा इ. पऱपऩकांची
रागलड
•वलस पऱपऩकांना द्वठफक गवंचन.
•द्वशयलऱीची खते, कंऩोस्ट खत आजण गांडूऱ खत इ. चा लाऩय.
•ळेतीरा ऩूयक व्मलवाम म्शणून जखराय गाई ऩारन ल इभूऩारन.
•ऩरयवयातीर ळेतकर्मांवाठी ळेतकयी ल ळास्त्रस भंचाची स्थाऩना

श्री. वत्मलान धंडू कदभ
भु. पाऱकेलाडी, ऩो. पलन्शे ये,
ता. भशाड, जज. यामगड

•जभीनधायणा षेत्र ४.४९ शे क्टय अवून आंफा, काजू, नायऱ, आलऱा,
गरंफ,ू पणव, काऱीगभयी, गचकू ल कोकभ इ. पऱपऩकांची रागलड.
•ळेणखत, गांडूऱखत ल वंद्वद्रम खताचा लाऩय कयतात.
•प्रॎजस्टक आच्छादनाचा लाऩय करून बुईभूग पऩकाचे उत्ऩादन.
•गवंचनावाठी द्वडफ्मुजय ल तुऴाय गवंचनाचा लाऩय कयतात.
•अंकुय ळेतकयी भंडऱाची स्थाऩना.त्मािाये ळेतकर्मांना भागसदळसन.

श्री. प्रकाळ नानावाशे फ चव्शाण

भु. ऩो. अणदयू , ता. तुऱजाऩूय,जज. उस्भानाफाद

•जभीनधायणा ६.७२ शे क्टय अवून द्राषे, डाऱींफ, केऱी पऱपऩकांची
रागलड.
•वंऩूणस षेत्रालय कंऩाटस भंट फंडींग ल फांध-फंगधस्ती.
•ऍझटोफॎक्टय,ऩीएवफी इ. जजलाणू खतांचा प्रबालीऩणे लाऩय.
•द्वठफक गवंचन ल जस्प्रंकरय वंचाचा लाऩय.
•केऱी (लाण-जी ९) पऩकाची रागलड करून ११० भे. टन उत्ऩादन.

श्री. प्रळांत जमवुखरार ळशा

आझाद रेन, दत्त भंद्वदयाजलऱ ता.डशाणू, जज.ठाणे

•जभीनधायणा ५.६६ शे क्टय अवून पऩकांची कंटू य ऩद्धतीने रागलड.
•ऩूयक व्मलवाम म्शणून दग्ु धव्मलवाम, भत्स्म व्मलवाम, कुक्कूटऩारन
आजण भधुभजषकाऩारन.
•पऱफागेत वुगंधी लनस्ऩती, ऩचोरी, अक्करकाढा, गलती चशा,
ऩाभयोझा, लाऱा, लनस्ऩतींची रागलड.
•रागलडीऩश्चात प्रद्वक्रमा फाष्ऩीबलन प्रांट.

लवंतयाल नाईक ळेतीगनष्ठ -२०१०
(आद्वदलावी गट)

श्री. प्रकाळ खंडू कोयडे

भु. ऩो. दशागाल, ता. ळशाऩूय, जज. ठाणे

•.खयीऩ शं गाभात बात ल यब्फी शं गाभात ढोफऱी गभयची, चलऱी, लांगी
ल झंडू पऩकाची रागलड.
•फांधालयती वाग ५००, ळेलगा २५ इ. झाडांची रागलड.
•गांडूऱ खत मुगनट उबायरे अवून वलस पऩकांना गांडूऱखताचा लाऩय.
•बाजीऩारा पऩकारा तुऴाय गवंचनाचा अलरंफ.
•ऩरयवयातीर ळेतकर्मांभध्मे वंद्वद्रम ळेती ऩद्धतीचा प्रचाय ल प्रवाय

लवंतयाल नाईक ळेतीगनष्ठ -२०१०
(आद्वदलावी गट)
श्रीभती. जलयाफाई आभश्मा
ऩाडली
भु. कोमगरपलद्वशय, ऩो. अंकुळपलद्वशय,
ता. अक्करकुला, जज. नंदयु फाय

•जभीनधायणा षेत्र ६.४० शे क्टय, आंफा, गचकू, फदाभ इ. पऱपऩकांची
रागलड.
•दयलऴी पफमाणे फदर ऩद्धतीचा लाऩय.
•जस्प्रंकरय ल द्वठफक गवंचन ऩद्धतीचा लाऩय कयतात.
•पलपलध कृ पऴ वंळोधन कंद्र, कृ पऴ भशापलद्यारम आजण कृ पऴ वंरग्न
वंस्थांना बेटी.
•त्मा माशाभोगी भद्वशरा फचत गटाच्मा अध्मष आशे त.

लवंतयाल नाईक ळेतीगनष्ठ -२०१०
(आद्वदलावी गट)

श्री. जभसनगवंग भोशन लऱली
भु. ऩो. गळले, ता. तऱोदा, जज. नंदयु फाय

•जभीनधायणा १.५८ शे क्टय अवून ०.८० शे क्टय षेत्रालय केऱी रागलड.
•भातीचे नभुने तऩावून गळपायवीनुवाय वंद्वद्रम,जजलाणू ल यावामगनक
खताचा लाऩय.
•गभश्र ऩीक ऩद्धतीचा अलरंफ कयतात.
•ळेतीरा ऩूयक व्मलवाम म्शणून दग्ु धव्मलवाम.

लवंतयाल नाईक ळेतीगनष्ठ -२०१०
(आद्वदलावी गट)

श्री. गवतायाभ पलठ्ठर उगरे
भु. उगरेलाडी, ऩो. गळनोरी,
ता. आंफेगाल, जज. ऩुणे

•एकूण जभीनधायणा षेत्र ०.७५ शे क्टय अवुन शरक्मा जगभनीभध्मे
आंफा रागलड.
•ळेताभध्मे कांदा, बुईभूग ल बात इ. पऩकांची रागलड.
•गशू आजण बात पऩकाची चायवुत्री ऩद्धतीने रागलड.
•द्वठफक ल तुऴाय गवंचन ऩद्धतीचा लाऩय.
•गालातीर ळेतकर्मांना ळेतीपलऴमक भागसदळसन ल वाभाजजक कामासत
वद्वक्रम वशबाग

लवंतयाल नाईक ळेतीगनष्ठ -२०१०
(आद्वदलावी गट)

श्री.धयभगवंग पुरगवंग केवयोद
भु. यलऱा, ऩो. जाभठी, ता. वोमगाल,
जज. औयं गाफाद

•कंटू य ऩद्धतीने ळेतीची भळागत करून जगभनीरा उतायाच्मा आडव्मा
द्वदळेने ऩेयणी कयतात.
•शरक्मा जगभनीत ऩऩई पऱपऩकाची रागलड.
•गभश्र ऩीक ऩद्धतीचा ळेतीभध्मे ते लाऩय.
•ळेतीभध्मे कंऩोस्ट खताचा गनमगभत लाऩय.
•पलपलध प्रदळसने, भेऱाले आजण ळेतकर्मांच्मा वशरींभध्मे वशबाग.
•एक एकय षेत्रालय गवंचनावाठी द्वठफक वंचाचा लाऩय.

लवंतयाल नाईक ळेतीगनष्ठ -२०१०
(आद्वदलावी गट)

श्री. जझटू जजंद ू उईके
भु. काजरडोश, ऩो. डोभा,
ता. गचखरदया, जज. अभयालती

•एकूण जभीनधायणा षेत्र २.४० शे क्टय अवुन ऩऩई, ऩेरू रागलड.
•ळेतीभध्मे भुरस्थानी जरवंधायण ऩद्धतीचा अलरंफ.
•गांडूऱ खताचा, आधुगनक ळेती औजायांचा प्रबालीऩणे लाऩय.
•गभयची, कोफी, काकडी इ. बाजीऩारा लगीम पऩकांचे मळस्लीऩणे
उत्ऩादन घेतात.
•गवंचनावाठी तुऴाय ऩद्धतीचा लाऩय कयतात.

लवंतयाल नाईक ळेतीगनष्ठ -२०१०
(आद्वदलावी गट)

श्री. आनंदयाल वोभाजी डडभर

भु. ऩो. यानभांगरी, ता. गबलाऩूय, जज. नागऩूय

•जभीनधायणा २.०८ शे क्टय ,वंत्रा पऱपऩकांची मळस्लीऩणे रागलड .
•गनंफोऱी अकस, गनभाकस, जजलाभृत, अभृतलाणी इ. चा स्लत् लाऩय करून
इतय ळेतकयमां
् ना लाऩयावाठी प्रोत्वाशन
•दयलऴी २०० गरटय गोभुत्रात अकस तमाय करून रू. ६०/- प्रती गरटय प्रभाणे
इतय ळेतकयमां
् ना पलकतात.
•वंद्वद्रम ळेतीच्मा तंत्रसानाचा प्रचाय ल प्रगवद्धीकयीता भागनकादे ली भाना
जभात चॎरयटे फर ट्रस्टची उबायणी केरी आशे .

