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                                                     जा.क्र.वल.प्र-३/गलैवलका/भा.वु./ २३१/२०१३. 
                                                      कृवऴ आमुक्तारम, भशायाष्ट्र याज्म, 
                                                      वाखय वंकुर, शळलाजीनगय, 
                                                      ऩुणे-४११ ००५, ददनांक -   २६ /०५/२०१३ 
 

प्रतत, 
वलबागीम कृवऴ वशवंचारक (वलव)------------ 
जिल्शा अधधषक कृवऴ अधधकायी (वलव)-------- 
 

 

वलऴम :- याष्ट्रीम कृवऴ वलकाव मोिनेअंतगवत गततभान लैयण वलकाव  
               कामवक्रभ - वन २०१३-१४ - भागवदळवक वचूना 

 

 याज्मातीर लयैणीच्मा उत्ऩादनारा गती देण्मावाठी कें द्र ळावनाने याष्ट्रीम कृवऴ वलकाव 
मोजनेंतगगत गततभान लयैण वलकाव कामगक्रभ (Accelerated Fodder Development Programme - 

AFDP) वन २०१३-१४ भध्मे याफवलण्मावाठी भजंूय केरेरा आशे. आऩरे स्तयालरुन कामगलाशीवाठी 
कामगक्रभाच्मा भागगदळगक वचूना ऩाठवलण्मात मेत आशे. ळावन तनणगम प्राप्त झाल्मानतंय काशी फदर 
अवल्माव  कऱवलण्मांत मेतीर. 

 मा कामगक्रभाच्मा अभंरफजालणीवाठी तनमोजनाची कामगलाशी वत्लय कयण्मात माली. 
 
वोफत :- लयीरप्रभाणे  

 

                                                        वंचारक 

                   (वलस्ताय ल प्रशळषण) 
                            कृवऴ आमुक्तारम, भ.या.ऩुणे-५ 
 

प्रत्- 
१)भा.प्रधान वचचल(कृवऴ ल परोत्ऩादन) कृवऴ ल ऩदभु वलबाग,भतं्रारम,भुफंई-३२ 
२)भा.आमकु्त (कृवऴ) कृवऴ आमकु्तारम, भशायाष्ट्र याज्म, ऩणु-१ 
३)भा.आमकु्त, (दगु्धव्मलवाम वलबाग) भुफंई 
४)भा.भशावचंारक, भशायाष्ट्र कृवऴ शळषण ल वळंोधन ऩरयऴद, ऩणेु 
५)व्मलस्थाऩकीम वचंारक, भशायाष्ट्र याज्म कृवऴ उदमोग. वलकाव भशाभडंऱ, भुफंई 
६)व्मलस्थाऩकीम वचंारक, भशायाष्ट्र याज्म, बफमाणे भशाभडंऱ, अकोरा 
७)वळंोधन वचंारक, भशात्भा पुरे कृवऴ वलद्मावऩठ, याशुयी  
८)वळंोधन वचंारक डॎा. ऩजंाफयाल देळभखु कृवऴ वलद्मवऩठ, अकोरा 
९)वळंोधन वचंारक भयाठलाडा कृवऴ वलद्मावऩठ, ऩयबणी 
१०)वळंोधन वचंारक,डॉ.फाऱावाशेफ वालतं कोकण कृऴी वलद्मावऩठ दाऩोरी 
११)कामगक्रभ वभन्लमक, कृवऴ वलसान कें द्र (वलग) 
१२)भा.वचंारक,कृवऴ प्रक्रक्रमा ल तनमोजन कृवऴ आमकु्तारम, भशायाष्ट्र  याज्म, ऩणेु 
१३)भा.वचंारक, गणुतनमतं्र ल तनवलष्ट्ठा, कृवऴ आमकु्तारम, भशायाष्ट्र  याज्म, ऩणेु-१ 
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                                                 भागवदळवक वूचना 
याष्ट्रीम कृवऴ वलकाव मोिनेअतंगवत गततभान लैयण वलकाव कामवक्रभ -२०१३-१४ 
प्रस्तालना :- 
 ऩळधुनाचे वगंोऩन,उत्ऩादन,  लाढ तवेच दगु्धोत्ऩादन इत्मादीवाठी ऩळधुनाच्मा आशायात 
दशयव्मा ल वकु्मा लयैणीच े भशत्ल अनन्मवाधायण आशे. वगंोऩनात ळतेकर मांना ऩळधुनाच्मा आशायालय 
६० त े ७० टक्के ऩमतं खचग कयाला रागतो.  अचधक दगु्धोत्ऩादनावाठी दबुत े जनालयांना दैनदंदन 
आशायात दशयली ल वकुी वकव लयैण प्रभाणत देणे आलश्मक आशे. 
 ऩळधुनाच्मा दशयव्मा ल वकु्मा लयैणीची तवेच खाtÉची गयज आणण उऩरब्धता रषात घेता 
दयलऴी  दशयव्मा लयैणीची ७६ टक्के, वकु्मा लयैणीची ३४ टक्के तय ऩळखुाद्मची ४३ टक्के  तटू बावत 
अवल्माचे ददवनु आरे आशे.याज्मात वलगवाधायण ऩजगन्मभान अवरे तयी ऩळधुनावाठी लयैणीची तटू 
कभी अचधक प्रभाणत  दयलऴी जाणलत.े याज्माभध्मे लयैणीची कभतयता काशी प्रभाणात बरून काढणे 
तवेच ऩळऩुारकांकडीर ऩळधुनाची उत्ऩादकता लाढवलणे ल जास्तीत जास्त दगु्धोत्ऩादनावाठी 
ऩळऩुारकांना ऩयेुळी दशयली लयैण उऩरब्ध शोण्माच्मा दृष्ट्टीने ळतेकर मांच्मा ळतेालय लयैणीचे उत्ऩादन 
घेण्मावाठी प्रोत्वाशन देण्माकयीता कें द्र ळावनाने याष्ट्रीम कृवऴ वलकाव मोजनेअतंगगत गततभान लयैण 
वलकाव मोजना (Accelerated Fodder Development Programme -AFDP) वन २०११-१२ 
ऩावनु याफवलण्मात मेत आशे. 
प्रकल्ऩ आधायीत कामवक्रभ :- 
वन २०१३-१४ भध्मे शी मोजना खयीऩ, यब्फी ल उन्शाऱी  शंगाभात याज्मातीर वलग ३३ जजल्शमांभध्मे 
याफलालमाची आशे. मावाठी ळावनाने रु.२५००.०० राखाच्मा कामगक्रभाव ददनांक २३/०५/२०१३ याजीच्मा 
एवएरएववी च्मा फठैक्रकभध्मे भजंूयी देण्मात आरेरी आशे. शा कामगक्रभ प्रकल्ऩ स्लरुऩात याफलालमाचा 
अवनू, प्रत्मेक प्रकल्ऩ शा  ५०० शेक्टयचा  तनश्चीत कयण्मात आरेरा आशे.   
मोिनेभध्मे वभावलष्ट्ट घटक :- मा मोजनेअतंगगत याफलालमाचे घटक खारीर प्रभाणे आशेत. 
अ.क्र. घटक  यक्कभ (रु. राखात) 
१ भुरबुत ल ऩामाबूत बफमाणे उत्ऩादन कामगक्रभ ल तंत्रसान आधारयत 

प्रात्मक्षषके 

     ४० 

२ लैयण वलकाव प्रात्माक्षषके कामगक्रभ      १,९६८ 

३ वुमोग्म काढणीऩश्चात व्मलस्थाऩन तंत्रसानाचा अलरंफ      ४९२ 

चाया वऩकाच ेभोठमा प्रभाणात, चाया वऩकाचे नवलन ततं्रसान प्रवाय आणण चाया वऩकांचे भलु्मलधृ्दी मा 
फाफी अततळम भशत्लाच्मा आशेत.त्मावाठी लयीर अ.क्र .२ ल ३ भधीर फाफीचंा जजल्शातनशाम बौततक ल 
आचथगक कामगक्रभ वोफत प्रऩत्र-अ आणण प्रऩत्र-फ भध्मे ददरेरा आशे. 
1) भरुबतू/ऩामाबतु बफमाणे उत्ऩादन कामवक्रभ ल ततं्रसान आधारयत प्रात्मक्षषके :- 
गततभान लयैण वलकाव कामगक्रभांतगगत वलवलध चाया वऩकांचे भरुबतु/ऩामाबतू बफमाणे उत्ऩादन 
कामगक्रभ कृवऴ वलद्मावऩठाचं ेप्रषेत्रालय शाती घ्मालमाचा अवनु वदय कामगक्रभांतगगत दशेुयी उऩमोगाच्मा 
वऩकांचा(धान्म ल चाया)प्राधान्माने वभालेळ कयण्मात माला. (उदा.ज्लायी, फाजयी, भका, चलऱी इ.) 
त्माचप्रभाणे  कृवऴ वलद्मावऩठा ं च्मा प्रषेत्रालय ततं्रसान आधायीत वऩक प्रात्मक्षषकाचंे आमोजन 
कयालमाचे आशे. वऩक प्रात्माक्षषके १.०० शेक्टय षेत्राचे अवाले. मा वदंबागत भशात्भा पुरे कृवऴ 
वलद्मावऩठ, याशुयी, जज. अशभदनगय, डॎा. ऩजंाफयाल देळभखु कृवऴ वलद्मावऩठ, अकोरा ल भयाठलाडा 
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कृवऴ वलद्मावऩठ, ऩयबणी मांनी खारीरप्रभाणे फाफतनशाम ववलस्तय प्रस्ताल तमाय करुन कृवऴ 
आमकु्तारम, भशायाष्ट्र याज्म,ऩणेु मांना वादय कयाला. कृऴी वलद्मावऩठ  ल खाजगी वसं्था माचं े
बाचगदायीने  चाया वऩकाचे बफमाणे ऊत्ऩादन कामगक्रभ  याफवलणेत माला तवा प्रस्ताल त्मांनी 
आमकु्तारमाव वादय कयाला.माच धयतीलय याज्मातीर कृवऴ वलबागाकडीर तारकुा बफजगणुन प्रषते्रालय 
ऩामाबतू चाया बफमाणे उत्ऩादन कामगक्रभ ल प्रात्माक्षषके आमोजजत कयणेत मेतीर. 
 
 2) लयैण उत्ऩादनाची  वभशुप्रात्मक्षषके :- 
 याज्मातीर प्रत्मेक जजल्शमाभध्मे उऩरब्ध अवरेल्मा ऩळधुनाच्मा वखं्मेलय आधारयत चाया 
उत्ऩादनाचे १२३ गट प्रात्माक्षषकाचंे/प्रकल्ऩ प्रऩत्र-अ आणण प्रऩत्र-फ भध्मे  ददरेरी आशेत. त्मानवुाय 
जजल्शा अचधषक कृवऴ अचधकायी मांनी आऩल्मा जजल्शमातीर ऩळधुनाची वखं्मा वलचायात घेलनू 
प्रकल्ऩाचे तनमोजन कयाले.  
वऩक प्रात्मक्षषकांवाठी तनवलष्ट्ठा वंच : -  
चाया वऩकाचे प्रात्मक्षषक एक शेक्टयचे अवनु त्माची एकुण अनदुान भमागदा रु.३२००/- शेक्टय तनजश्चत 
कयण्मात आरेरी आशेत.त्माचा फाफतनशाम तऩशळर ऩढुीर प्रभाणे देण्मात मेत आशे. 

फाफ ऩरयभाण(क्रकरो/शेक्टय) अनुदान भमागदा (रूऩमे) 
बफमाणे /ठोंफे शळपायळीनुवाय १,००० 

बफज प्रक्रक्रमा जजलाणुखतावश शळपायळीनुवाय ५०० 

डडएऩी,मुरयमा,वुक्ष्भ अन्नद्रव्म शळपायळीनुवाय १,५०० 

इतय तनवलष्ट्ठा गयजेनुवाय २०० 

एकूण  ३,२०० 

जजल्शास्तयीम वशभतीच्मा शळपायळी ल भजंूयी घेऊन स्थातनक ऩरयजस्थतीनवुाय तनवलष्ट्ठा वचंाभध्मे 
फदर कयण्मात माले. तनवलष्ट्ठाभधीर बफमाणेची यक्कभ प्राधान्माने ऩणुग अदामगी शोईर अवे ऩशाले.  
1) ळतेकर मांची तनलड : - 
१) प्रत्मेक प्रात्मक्षषक क्रकभान ०.२० शेक्टय ल जास्तीत जास्त १ शेक्टय षेत्राच्मा वरग षेत्रालय अवाले. 
२) अनवुचुचत जाती/जभाती, बटक्मा वलभकु्त जभाती प्रलगागतीर ळतेकयी, भदशरा ळतेकयी, ळतेक-मांचे 
गट,  
   स्लमवंशाय्मता गट मांना मोजनेअतगंगत तनलडीभध्मे प्राधान्म देण्मात माले. 
३) राबाथीकड ेस्लत्ची ळतेजशभन अवणे आलश्मक आशे. 
४) ळतेक-मांची तनलड कयताना ग्राभऩचंामत/वशकायी दगु्धव्मलवाम वसं्था मांचा वशबाग घेणे 
आलश्मक आशे. 
५) प्रत्मेक २० ळतेक-मांच्मा वभशुाभध्मे एका प्रगतीशळर ळतेक-मांची/प्रगतीशळर चाया उत्ऩादकाची गट 
प्रभखु   म्शणून तनलड करुन वऩंणुग प्रकल्ऩातीर गट प्रभखु मादी ल त्मांचे पोन क्रभांक प्रकल्ऩ 
आयाखडमात वभालेळ कयाला. 
६)एका राबाथींव एकच प्रात्मक्षषक देण्मात माले ल क्रकभान २ त े३ ऩळधुनाची वखं्मा  आशे अळा 
राबाथींना प्राधान्म  द्माले. दबुत्मा जनालयाचा वभालेळ अवणार मा राबार्थमागरा प्राधान्म देण्मात माले. 
 
2) चाया वऩकाची तनलड :- 
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मा कामवक्रभांतगवत ज्लायी, भका, फाियी, फयवीभ, रवुनव मा वऩकांचे बफमाणे ककंला नेवऩमऱ मळलतं,         
िमलतं,फामप-१० इ. वधुायीत फशुलवऴवम गलत प्रिातींची ठोंफे लाटऩ कयालीत. मा वऩकांव्मततरयक्त 
इतय वऩकांची  तनलड कयालमाची झाल्माव जजल्शा स्तयीम वतनमतं्रण वशभती चचाग करुन अळा 
वऩकांवाठी आलश्मक तनवलष्ट्ठा ल  रागलड ऩध्दती तनजश्चत कयाव्मात. भात्र तनवलष्ट्ठा वचंाचा राब रु 
३२००/- प्रतत शेक्टय ऩेषा जास्त अवणाय नाशी  मांची दषता घ्माली. 
3) कामवक्रभाची अभंरफिालणी:- 
१)प्रत्मेक ५०० शेक्टय षेत्राच्मा प्रकल्ऩात लयैण उत्ऩादन कामगक्रभावाठी वफंचंधत भडंऱ कृवऴ अचधकायी 
मांची प्रकल्ऩ अचधकायी म्शणून जफाफदायी याशीर. वदय कामगक्रभाचे वतंनमतं्रण प्रकल्ऩ अचधकायी मांनी 
कयणे अतनलामग आशे. 
 २) प्रात्माक्षषकावाठी लयैण वऩकाची तनलड शंगाभानवुाय कयाली. 
 ३) भशायाष्ट्र याज्म बफमाणे भशाभडंऱ (भशाफीज), याष्ट्रीम बफमाणे भशाभडंऱ, कृवऴ 
वलद्मावऩठे,ताफीके,ल इतय ळावकीम वसं्था मांचेकडून उऩरब्धतनेवुाय बफमाणे ल ठोंफे खयेदी कयाली. 
ऩळवुलंधगन वलबागाने केरेल्मा दय कयायानवुाय वदु्घा आलश्मकतनेवुाय बफमाण्माची खयेदी कयता मेईर. 
४)तनवलष्ट्ठा लाटऩावाठी ळतेकर माच्मा भागणीचा अजग, तनवलष्ट्ठा प्राप्त झाल्माची ऩालती ल उऩमोचगता 
प्रभाणऩत्र   घेण्मात माले तवेच इतय आलश्मक त्मा नोंदी तारकुा/भडंऱ/कृवऴवशाय्मक स्तयालय 
राबाथीतनशाम      यजजस्रयभध्मे ठेलण्मात माव्मात. 
५)प्रकल्ऩ तनशाम वध्माची चाया वऩक ऩध्दती, षेत्र उत्ऩादन, उत्ऩादकता,वकु्मा ल दशयव्मालयैणीच्मा 
उऩरब्धतभेधीर कभतयता, जनालयांची वखं्मा, दगु्धोत्ऩादन मांची वांजख्मकी भादशती   ऩळवुलंधगन 
वलबागातीर षते्रीम अचधका-मांच्मा भदतीने गोऱा कयाली ल प्रकल्ऩ आयाखडमात माचा वभालेळ करुन 
आलश्मक त्माचा तनमोजना प्रभाणे उऩरब्धता कभी कयाली.   
६) गततभान लयैण वलकाव कामगक्रभांतगगत तनलडरेल्मा प्रकल्ऩातीर वऩक प्रात्मक्षषकांच्मा आमोजनाभऱेु 
ळतेकर मांच्मा ळतेालय झाररेे लयैण उत्ऩादन, उऩरब्ध झारेल्मा लयैणीभऱेु जनालयाच्मा लाढीलय झारेरा 
ऩरयणाभ, दधु उत्ऩादनात झारेरी लाढ इ. भादशती  तारकुास्तयालय ऩळवुलंधगन/ दगु्धव्मलवाम वलबाग 
मांच्मा भदतीने शंगाभ वऩंल्मालय भादशतीचे वकंरन कयाले. 
७) बयडधान्म वलकाव मोजना ल लयैण वलकाव मोजना भध्मे माऩलूी राब ददरेल्मा ळतेकर मांना मा 
मोजनेचा राब देण्मात मेऊ नमे तवेच मा मोजनेचा एकदा राब ददल्मानतंय त्माच राबार्थमागरा ऩनु्शा 
राब देण्मात मेऊ नमे.  कामगक्रभाचे प्रकल्ऩ ळक्मतोलय एकाच तारकु्मात घेण्मात मेऊ नमेत.दोन्शी 
प्रकल्ऩातीर गाले शी स्लततं्र अवालीत.  कोणत्माशी दोन मोजनांवाठी एक गाल अव ूनमे माची दषता 
घ्माली.  
८)प्रत्मष षेत्र व्माप्तीनवुायच अनदुान देम याशीर. 
९)मा मोजनेभधून चाया वऩकाची तनलड कयताना जास्तीत जास्त ऩेरयतनमर चाया  वऩकांचा अतंबागल 
कयाला. 
१०)ज्मा प्रकल्ऩ षेत्रात बयडधान्म कामगक्रभांतगगत कामगक्रभ आमोजजत कयण्मात आरेरे आशेत अळा 
दठकाणी लयैण वलकाव मोजने अतंगगतचे प्रकल्ऩ / कामगक्रभ घेण्मात मेऊ नमे. 
११)तनवलष्ट्ठांचे ऩयुलठा ऩश्चात तऩावणी करुन घेऊन नतंयच अदामगी कयाली. 
१२)वमुोग्म काढणी ऩश्चात व्मलस्थाऩन ततं्रसानाचा अलरफं मा फाफी अतंगगत लाटऩ कयालमाची 
अलजाये प्रकल्ऩावाठी तनलडरेल्मा राबधायकांनाच लाटऩ कयता मेतीर. 
4) प्रशळषण  :- 



 

5 
 

लयैण वऩक प्रात्माक्षषकांवाठी तनलड केरेल्मा राबार्थमागना तवेच भडंऱ कृवऴ अचधकायी / कृवऴ वशाय्मक 
मांना कृवऴ वलबागाच्मा इतय मोजनांतगगत उऩरब्ध तनधीतनू कृवऴ वलद्मावऩठ स्तयालय तसांभापग त 
प्रशळषण देण्माची व्मलस्था कयाली. भडंऱ कृवऴ अचधकायी मांचे प्रशळषण कृवऴ वलद्मावऩठ स्तयालय 
घेण्मात माले. तय कृवऴ वशाय्मक ल ळतेक-मांच्मा गट प्रभखुाचे प्रशळषण वलबागीम कृवऴ वलस्ताय 
व्मलस्थाऩन प्रशळषण वसं्था (याभेती)/कृवऴ चचक्रकत्वारम/कृवऴ वलसान कें द्र तवेच जजल्शा प्रशळषण कें द्र 
( जागततक प्रकल्ऩ)  मा स्तयालय घेण्मात माले. 
5) तनवलष्ट्ठा खयेदी  वशभती :-  
तनवलष्ट्ठा खयेदी कयणे कयीता  ल वंतनमत्रण कयणे कयीता  वलबागीम कृवऴ वश वचंारक मांच े
अध्मषतखेारी  ऩढुीरप्रभाणे वशभती  गठीत कयण्मात मेत आशे. 
१) वलबागीम कृवऴ वश वचंारक                                            अध्मक्ष्म 
२) कृवऴ वलद्माऩीठाचंे वफंचधत वलऴमाच ेळास्त्रस                               वदस्म 
३) बफमाणे भशाभडंऱ ,याष्ट्रीम फीज तनगभ, कृवऴ उदमोग वलकाव भशाभडंऱ, 
   भाकग पेड वसं्थेच ेजस्थातनक प्रतततनधी                                     वदस्म 
४) वफंचधत जजल्शा अचधषक कृवऴ अचधकायी                                  वदस्म वचचल 
       वऩक प्रात्मक्षषके याफवलण्मावाठी  तनवलष्ट्ठा खयेदी कयालमाच्मा आशेत त्मा तनवलष्ट्ठावाठी वलग 
तनवलष्ट्ठांची भान्मतनेवुाय ऩयुलठादाय वसं्थकेड े भागणी नोंदवलण्मात मेऊन त्माची एक प्रत 
आमकु्तारमाव वादय कयाली.  वलग तनवलष्ट्ठा ल औजाये लेऱेत उऩरब्ध करुन घेण्माची जफाफदायी 
वफंचंधत उऩवलबागीम कृवऴ अचधकायी, जजल्शा अचधषक कृवऴ अचधकायी ल वलबागीम कृवऴ वश 
वचंारक मांची याशीर. कोणत्माशी ऩरयजस्थतीत ऩयुलठा केरेल्मा तनवलष्ट्ठा ऩडून यशाणाय नाशीत माची 
दषता वफंचंधत  वलबागीम कृवऴ वश वचंारक मांनी घ्माली.  
 

 वलबागीम कृवऴ वश वचंारक मांच्मा अध्मषतखेारी वशभतीची भान्मता घेऊन तनवलष्ट्ठा 
ऩयुलठा आदेळ वचंारक (तनलगतुन) मांनी तनजश्चत केरेल्मा ऩयुलठादाय वसं्थेकड ेभागणी नोंदवलण्मात 
माली.  तनवलष्ट्ठाची तनजश्चती कयताना तनवलष्ट्ठा शळपायव केरेल्मा भात्रानवुाय घेण्मात माव्मात आणण 
अनसुेम अवरेरे अनदुान लजा जाता उलगरयत यक्कभ रोकलाटा म्शणून ळतेकर माकडून घेऊन वफंचंधत 
वसं्थेकड ेबयणा कयाली.  
6) वुमोग्म काढणीऩश्चात व्मलस्थाऩन तंत्रसानाचा अलरंफ :- 
 मा फाफीअतंगगत तनलडरेल्मा प्रकल्ऩांत वधुायीत कृवऴ अलजायांचे लाटऩ आणण भयुघाव तमाय 
कयण्मावाठी वामरो आणण स्लमचंशरत कडफाकुट्टी मतं्र(ऩॉलय ड्रीलन चाऩकटय) उऩरब्ध करून देण्माचा 
वभालेळ आशे.वदय कामगक्रभात खारीरप्रभाणे अलजाये स्थातनक ऩरयजस्थतीनवुाय देण्मात मालीत.  
 

अ.क्र. नांल प्रकाय अंदािीत 
ककंभत रूऩमे 

ळेया 

१ वुधायीत वलऱा शस्तचशरत ८० आमवीअेआय प्रभाणे 

२ गलत काऩणी मंत्र शस्तचशरत १५०  -- 
३ शस्तचशरत कडफाकुट्टी शस्तचशरत ४,०००  -- 
४ कडफाकट्टी (३ ऩाती) फैरचशरत १५,०००  -- 
५ स्लमंचशरत कडफा कुट्टी १ त े२ एचऩी 

भोटाय 

२०,०००  -- 
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६ भुयघाव ल वंलमंचशरत 
चाऩकटय 

 -- १५०,००० नोदणीकृत उत्ऩादकांकडून 

७ चाया गटे्ट तमाय 
कयण्माच ेमंत्र 

 -- ४०,००० वीआमअैई, बोऩाऱ ऩद्घतीचा 

 तनलडरेल्मा प्रत्मेकी ५०० शेक्टय षेत्रव्माप्ती अवरेल्मा प्रकल्ऩात रू. ४.०० राख मा भमागदेत 
तारुकास्तयीम वशभतीच्मा शळपायव ल इत्तीलतृ्तावश प्राप्त प्रस्तालाव जजल्शास्तयीम वशभतीभापग त अलजायांची 
तनलड करून त्मानंतय ऩुयलठा आदेळ गटाच्मा भागणीनुवाय देण्मात माले.  
प्रकल्ऩतनशाम प्रकल्ऩ षेत्रात खारीरप्रभाणे औिायेांच ेलाटऩ कयता मेतीर  

अ.क. औजायांची नाले औजायांची वंख्मा एकुण क्रकभंत(रुऩमात) 
१ शाताने चारणायी कडफाकुट्टी २५ १००,००० 

२ तीनब्रेडच ेफैरचरीत चॉप कटय ६ ९०,००० 

३ चाया ब्रॉक तमाय कयण्माच े
भशळन 

१ ४०,००० 

४ मंत्रचशरत चाया कुटी मंत्र १ १५०,००० 

५ छोटी औजाये(वलऱा,कटय) आलश्मकत ेनुवाय २०,००० 

  मा मोजनेअंतगगत आमोजजत केरेल्मा लैयण उत्ऩादन प्रात्माक्षषक प्रकल्ऩांतच वुधायीत 
अलजायांच े लाटऩ कयण्मात माले. मा घटकाअंतगगत वुधायीत वलऱा, गलत काऩणी मंत्र, शाताने चारणायी 
कडफाकुट्टी, मंत्रचशरत चाया कुटी मंत्र मावाठी अनुदान उऩरब्ध करुन देण्मात मेत आशे. जजल्शा ल 
तारुकास्तयीम वशभतीच्मा भान्मतेने ल प्राप्त प्रस्तालाव जजल्शा स्तयीम वशभतीची भान्मता घेऊन वलदशत 
कामगऩध्दतीचा अलरंफ करुन भशायाष्ट्र कृवऴ उद्मोग वलकाव भशाभंडऱ, भुफंई मांचेकडून अलजाये खयेदी 
कयण्मात माले. 
 
7) कामवक्रभांच ेवतनमंत्रण :- 
 मा कामगक्रभांच्मा वतनमंत्रणावाठी याज्म, वलबाग, जजल्शा ल तारुका स्तयालय  वशभत्मा गठीत केल्मा 
अवुन त्मा खारीर प्रभाणे अवतीर.  
अ) याज्मस्तयीम वतनमंत्रण वशभती 
१) आमुक्त ( कृवऴ )               अध्मष 
२) आमुक्त ( ऩळुवंलधगन )              वशअध्मष 
३) आमुक्त ( दगु्धव्मलवाम )              वदस्म 
४) व्मलस्थाऩकीम वंचारक (भ.या.कृ.उ.वल.भ.)            वदस्म 
५) व्मलस्थाऩकीम वंचारक (भ.या.बफ.भ.)      वदस्म 
६) वंचारक ( वलस्ताय ल प्रशळषण)             वदस्म 
७) वंचारक ( तन.ल. गु.तन.)              वदस्म 
८) वंळोधन वंचारक, कृवऴ वल'ाावऩठे (वलग)            वदस्म 
९) कृवऴ वशवंचारक ( वलप्र)              वदस्म 
१०) कृवऴ उऩवंचारक ( नगदी वऩके)       वदस्म वचचल 
 वदय वशभती याज्मस्तयालय मा कामगक्रभाची अंभरफजालणी वंदबागत लेऱोलेऱी आढाला घेऊन वलबाग ल 
जजल्शास्तयीम मंत्रणाना आलश्मकतनुेवाय भागगदळगन कयेर आणण वशबागी मंत्रणाभध्मे वुवूत्रता ठेलेर. 
 
फ) वलबागस्तयीम वतनमंत्रण वशभती : 
१) वलबागीम कृवऴ वशवंचारक               अध्मष 



 

7 
 

२) प्रादेशळक ऩळुवंलधगन वशआमुक्त              वदस्म 
३) प्रादेशळक दगु्धव्मलवाम वलकाव अचधकायी             वदस्म 
४) प्रादेशळक कृवऴ वंळोधन कें द्र ( कृवऴ वलद्मावऩठ )            वदस्म 
५) वलबागीम अचधकायी (भ.या.कृ.उ.वल.भ.)             वदस्म 
६) वलबागीम अचधकायी(भ.या.बफ.भ.)        वदस्म 
७) वलबागीम अचधषक कृवऴ अचधकायी              वदस्म 
८) तंत्र अचधकायी ( गुणतनमंत्रण)        वदस्म 
९) जजल्शा अचधषक कृवऴ अचधकायी, (वंफंचधत जजल्शा)            वदस्म वचचल 
 वदय कामगक्रभाअंतगगत चाया वऩक तनशाम ल भागगदळगक वूचनेतीर घटकानुवाय ल ददरेल्मा अनुदानाच्मा 
भमागदेत तनवलष्ट्ठा तनजश्चती कयणे. तनवलष्ट्ठा ऩुयलठा, वुधायीत अलजायांचा ऩुयलठा, त्मांच ेगुणतनमंत्रण आणण मा 
कामगक्रभाच ेवलबागीम स्तयालय वतनमंत्रण मा वशभतीने कयाले.ल वबेच ेइतीलतृ्त लेऱोलेऱी आमुक्तारमाव वादय 
कयाले. 
क) जिल्शास्तयीम वतनमंत्रण वशभती : 
१) जजल्शा अचधषक कृवऴ अचधकायी                अध्मष 
२)  जजल्शा ऩळुवंलधगन उऩामुक्त          वदस्म 
३)     प्रकल्ऩ वंचारक , आत्भा                                         वदस्म     
४)  कृवऴ वलकाव अचधकायी, जज.ऩ.          वदस्म 
५)  कृवऴ वलद्मावऩठ प्रतततनधी                 वदस्म 
६)  भशायाष्ट्र याज्म बफमाणे भशाभंडऱ,जजल्शा प्रतततनधी             वदस्म 
७)  भशायाष्ट्र याज्म कृवऴ उद्मोग वलकाव भशाभंडऱ,जजल्शा प्रतततनधी     वदस्म 
८)  जजल्शा दगु्धव्मलवाम अचधकायी                   वदस्म 
९)  दगु्ध उत्ऩादक ळेतकयी/दधु उत्ऩादन वंस्थेच ेअध्मष        वदस्म (जजल्शा स्तयीम आत्भा वशभती) 
१०) कृवऴ वलसान कें द्र                 वदस्म 
११)   जजल्शा अचधषक कृवऴ अचधकायी कामागरमातीर कृवऴ उऩवंचारक                 वदस्म वचचल 
१२)    जजल्शमातीर १ उऩवलबाचगम कृऴी अचधकायी                           वदस्म   
जिल्शास्तयीम वशभतीच्मा िफाफदा-मा खरीरप्रभाणे यशातीर. 
१.गतीभान लैयण वलकाव कामगक्रभाचा वलकाव आयाखडा तमाय कयणे आणण त्माचा याष्ट्रीम 
कृवऴ वलकाव मोजनेंअतगगत जजल्शा कृवऴ आयाखडमात (DAP) वभालेळ कयणे. 
२.तारुकास्तयीम वशभतीच्मा शळपायळी वलचायात घेऊन लैयण वलकावाच्मा प्रकल्ऩ षेत्राव ल 
प्रकल्ऩांना (Projects) भान्मता देणे.  
३.कामगक्रभाभध्मे वशबागी वंस्था/मंत्रणा मांच ेवभन्लम ठेलुन कामगक्रभाच ेतनमोजन कयणे.    
४.कृवऴ वलद्माऩीठाच ेशळपायळींनुवाय आणण तारुका स्तयीम वशभतीने तनलड केरेल्मा 
वऩकानुवाय चाया वऩकतनशाम तनवलष्ट्ठा वंच ठयवलणे.  
५.मोजनेंअतगगत तनवलष्ट्ठा वंचांचा आणण कृवऴ अलजायांचा ऩुयलठा लेऱेत शोईर त्मानुवाय 
लेऱाऩत्रक तमाय करुन तनवलष्ट्ठा लाटऩाची आखणी कयणे. 
६.तनवलष्ट्ठा वंच आणण वुधारयत कृवऴ अलजाये मांच्मा दजागची ऩुयलठा ऩश्चात भा. वंचारक, 
तनवलष्ट्ठा ल गुणतनमंत्रण मांचें भागगदळगक वूचनेनुवाय खात्री कयणे त्मावाठी तनवलष्ट्ठांच ेनभुने 
काढणे ल ते तऩावुन त्मानंतय प्रभाणणत नभुन्माच ेअनुदान अदामगी कयणे 
७.मा कामगक्रभातीर  भंडऱ कृवऴ अचधकायी (प्रकल्ऩ अचधकायी) आणण चाया उत्ऩादकांच्मा गट 
प्रभुखांना तवेच कृवऴ वशाय्मकांना प्रशळषणाची व्मलस्था कयणे.  
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८.मा कामगक्रभाच्मा प्रकल्ऩाधारयत वलस्तायाच्मा अभंरफजालणीच े वंऩुणग तनमोजन, वतनमंत्रण 
आणण भुल्मभाऩन कयणे.  

 तारुका स्तयीम वशभती 
 १) तारुका कृवऴ अचधकायी           : अध्मष 
 २) कृवऴ अचधकायी ऩंचामत वशभती          : वदस्म 
 ३) दगु्धउत्ऩादक ळेतकयी (दोन प्रतततनधी)         : वदस्म 
 ४) ऩळुधन वलकाव अचधकायी    : वदस्म 
 ५) तारुकास्तयीम अचधकायी (दगु्धवलकाव)         : वदस्म 
 ६) दगु्ध वंस्था/वंघ प्रतततनधी    : वदस्म 

७) ता.कृ.अ.कामागरमातीर (कृवऴ अचधकायी)         : वदस्म वचचल          
 तारुकास्तयीम वशभतीच्मा िफाफदा-मा :- 

१. तारकुास्तयीम वशभतीच्मा वदस्मांळी वलचाय वलतनभम करुन तारकु्मातीर चाया उत्ऩादनाच्मा 
प्रकल्ऩांची जागेची तनजश्चती कयणे. 
२. प्रकल्ऩाधारयत वलस्ताय कामगक्रभ अऩषेीत अवरेने प्रकल्ऩ याफवलणेऩलूी Baseline Survey  करुन 
प्रकल्ऩ आयाखड ेतमाय करुन जजल्शास्तयीम वशभतीव वादय करुन तवी भान्मता घ्माली. 
३. मा कामगक्रभात वशबागी वसं्था आणण मतं्रणा मांचेळी वभन्लम ठेलनु तारकुा स्तयालयीर कामगक्रभाच े
तनमोजन कयणे. 
४. कामगक्रभांअतगगत ळतेक-मानंा ऩयुलठा कयालमाच्मा तनवलष्ट्ठा वचं ठयवलणे आणण वधुारयत कृवऴ 
अलजायांची तनलड करुन जजल्शास्तयीम वशभतीरा शळपायव कयणे. 
५. मोजनेंअतगगत तनवलष्ट्ठा वचंांचा आणण वधुारयत अलजायांचा ऩयुलठा लेऱेलय ल प्रकल्ऩातच  शोईर 
माचे    तनमोजन ल वतनमतं्रण कयणे. 
६. मोजनेंअतगगत तनवलष्ट्ठा वचंांचा आणण कृवऴ अलजायांचा ऩयुलठा लेऱेत शोईर मानवुाय लेऱाऩत्रक 
तमाय करुन तनवलष्ट्ठा लाटऩाची आखणी कयणे. 
७. तनवलष्ट्ठा वचं आणण वधुारयत कृवऴ अलजाये मांच्मा दजागची ऩयुलठा ऩश्चात खात्री कयणे. 
८. मा कामगक्रभाचे भडंऱ कृवऴ अचधकायी (प्रकल्ऩ अचधकायी)आणण चाया उत्ऩादकांच्मा गट प्रभखुांना 
तवेच कृवऴ वशाय्मकांना प्रकल्ऩ याफवलणे ऩलूी प्रशळषण ददरेफाफत खातयजभा कयाली.  
९. मा कामगक्रभाच्मा अभंरफजालणीचे तारकुास्तयीम वऩंणुग तनमोजन, वतंनमतं्रण आणण भलु्मभाऩन 
कयणे. 
8). मोिनेअतंगवत काभाची तऩावणी  :- 
मोिनेलय झारेल्मा खचावच्मा तऩावणीची वलवलध स्तयालयीर टक्केलायी खारीर प्रभाणे यालशर. 
१) वलबागीम कृवऴ वशवचंारक    :१ टक्का 
२) जजल्शा अचधषक कृवऴ अचधकायी         :२ टक्के 
३) कृवऴ वलकाव अचधकायी          :३ टक्के 
४) उऩवलबागीम कृवऴ अचधकायी         :५ टक्के 
५) तारकुा कृवऴ अचधकायी          :२० टक्के 
६) भडंर कृवऴ अचधकायी/कृवऴ अचधकायी ऩ.ंव.  :५० टक्के 
७) कृवऴ ऩमगलेषक/कृवऴ वलस्ताय अचधकायी/कृवऴ वशाय्मक   :१०० टक्के  
9) मळोगाथा: 



 

9 
 

 वन २०११-१२ ल २०१२-१३ भध्मे मा मोजनेचा ळतेक-मांना भोठमाप्रभाणात राब झारेरा 
अवनु त्मांचे दगु्धोत्ऩादनात लाढ झारेरी आशे. राबधायकांच्मा मळोगाथेरा स्थातनक प्रशवध्दी देलनू  
भयाठी/दशदंी/इंग्रजी भध्मेवीडी स्लरुऩात मळोगाथा कृवऴ आमकु्तारमाव वादय कयावल. 
10) प्रगती अशलार ऩाठवलणेफाफत :- 
  जजल्शा अचधषक कृवऴ अचधकायी मांनी प्रत्मेक भदशन्मात मोजनेचा आढाला घेऊन 
जजल्शमाचा मोजनेचा भाशवक प्रगती अशलार वोफतच्मा प्रऩत्र-१ त े प्रऩत्र-३ भध्मे वलबागीम कृवऴ 
वशवचंारक मांना ऩढुीर भदशन्माच्मा ५ तायखेऩमगत वादय कयतीर. वलबागीम कृवऴ वशवचंारक मांनी 
आऩल्मा वलबागातीर जजल्शमांचा वकंशरत भाशवक प्रगती अशलार ७ तायखेऩमगत कृवऴ आमकु्तारमाव 
वादय कयतीर. तवेच कें द्र वयकायने ददरले्मा इंग्रजी प्रऩत्रातीर भादशती देखीर दय भदशन्माव 
जजल्शातनशाम वकंशरत करुन लयीर अशलारा वोफत आमकु्तारमाव वादय कयतीर.   
             
                                                     
                                                    
 
                                                 कृऴी वंचारक( वलस्ताय ल प्रशळषण) 
           कृवऴ आमुक्तारम, भशायाष्ट्र याज्म, ऩुणे-५ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

लठकाण                                                        जिल्शा अधधषक कृऴी अधधकायी 

लदनांक :                  जिल्शा ------------ 
 

 

 

 

याष्ट्रीम कृवऴ वलकाव मोिनअतंगवत  गततभान लयैण वलकाव कामवक्रभ २०१३-१४      ( रु.राख) 
   भावीक प्रगती अशलार  भाशे ----- 

प्रऩत्र -१ 
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याष्ट्रीम कृवऴ वलकाव मोिनअतंगवत  गततभान लैयण वलकाव कामवक्रभ २०१३-१४ ( रु.राख)  

                                                   भावीक प्रगती अशलार भाशे----- 

                               प्रऩत्र -२ 

अ.क्र. जिल्शा कामवक्रभ याफवलरेरे राबधायक(वंख्मा) तनवलष्ट्ठा लाटऩ 

तारुके 
(वंख्मा) 

गाले 
(वंख्मा) 

अ.िाती अ.िभाती भलशरा एकुण तनवलष्ट्ठाची 
नाले 

तनवलष्ट्ठा 
भागणी 

ऩुयलठा 

१५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४  

           

           

 

लठकाण                           जिल्शा अधधषक कृऴी अधधकायी 

लदनांक :               जिल्शा ------------ 
 
 
 

 
याष्ट्रीम कृवऴ वलकाव मोिनअतंगवत  गततभान लैयण वलकाव कामवक्रभ २०१३-१४ ( रु.राख)  

वुमोग्म काढणीऩश्चात व्मलस्थाऩन तंत्रसानाचा आलरंफ 
 भावीक प्रगती अशलार भाशे---------- 

                               प्रऩत्र -३ 

अ.
क्र. 

अलिायांच े
नाल 

बैततक (वंख्मा) आधथवक 
(रु.राखत) 

राबधायक 

रक्ष्म वाध्म तयतुद खचव अ.िाती अ.िभाती भलशरा ईतय  एकुण 

 २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ 

           

 

अ. 
क्र.  

  

जिल्शा  प्रकल्ऩ  
(वंख्मा) 
(५००  
शेक्टय  
षेत्राच)े 
(बौततक) 

षेत्र( शे. ) 
(बौततक) 

लैयण 
उत्ऩादनाची 

गट 
प्रात्माक्षषके 
 ( रु.३२००/-
प्रतत शेक्टय) 

आधथवक 

वुमोग्म काढणी प्रश्चात 
व्मलस्थाऩन तंत्र अलरंफ (प्रतत 
प्रकल्ऩ रु ४ राख ) आधथवक 

चाया वऩकाच े
ऊत्ऩादन  

(राख भे.टन) 

रषां
क 

वा
ध्म 

रषांक वाध्म तयतूद  खचव रषांक वाध्म तयतूद  खचव रषांक वाध्म 
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लठकाण                           जिल्शा अधधषक कृऴी अधधकायी 

लदनांक :              जिल्शा ------------ 

 

         
 
 
 
 

याष्ट्रीम कृवऴ वलकाव मोिनअतंगवत  गततभान लैयण वलकाव कामवक्रभ २०१३-१४                                                        
भंडऱ/तारुका/जिल्शा स्तयालय राबाथीतनशाम तनवलष्ट्ठा लाटऩ ल चाया उत्ऩादनाचा तऩळीर 

दळववलणायी नोंदलशी 

                                 प्रऩत्र -४ 

अ.क्र. गटाच ेनाल राबधायकाच े
नाल 

लदरेल्मा 
तनवलष्ट्ठांची 
नाले  

लदरेल्मा 
तनवलष्ट्ठा राबधायक 

     अ.िा. अ.ि. भलशरा ल इतय 

         

         

         

 

लठकाण                           जिल्शा अधधषक कृऴी अधधकायी 
लदनांक :                                                     जिल्शा ------------ 

 

   प्रऩत्र- अ याष्ट्रीम कृवऴ वलकाव मोिनअंतगवत  गततभान लैयण वलकाव कामवक्रभ २०१३-१४(खयीऩ) ( रु.राख) 
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अ.    
कं्र  

जिल्शे प्रकल्ऩ 
(वंख्मा) 
(५०० 

शेक्टय  
षेत्राचे) 

षेत्र 
( शे.) 

लयैण उत्ऩादनाची 
गट प्रात्माक्षषके 

 ( रु.३२००/-प्रतत 
शेक्टय) 

वुमोग्म काढणी प्रश्चात 
व्मलस्थाऩन तंत्र अलरंफ 
(प्रतत प्रकल्ऩ रु ४.०० 
राख ) 

एकूण चाया वऩकाचे 
ऊत्ऩादन 
रषांक  
(राख भे.टन) 

    

आधथवक तयतूद आधथवक तयतूद 

प्रकल्ऩ 
वंख्मा 

आधथवक 
तयतूद 

१ ठाणे १ ५०० १६ ४ १ २० ०.१५ 

२ यामगड १ ५०० १६ ४ १ २० ०.१५ 
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 प्रऩत्र-फ              याष्ट्रीम कृवऴ वलकाव मोिनअंतगवत  गततभान लैयण वलकाव कामवक्रभ २०१३-१४(यब्फी) ( रु.राख) 

 अ.     
कं्र  

जिल्शे प्रकल्ऩ  
(वंख्मा) (५००  
शेक्टय  
षेत्राचे) 

षेत्र (शे. ) लयैण उत्ऩादनाची 
गट प्रात्माक्षषके ( 
रु.३२००/-प्रतत 
शेक्टय) 

वुमोग्म काढणी प्रश्चात 
व्मलस्थाऩन तंत्र 
अलरंफ (प्रतत प्रकल्ऩ रु 
४ राख ) 

एकूण चाया 
वऩकाचे 
ऊत्ऩादन 
रषांक  
(राख 
भे.टन)  तयतूद तयतूद प्रकल्ऩ 

(वंख्मा) 
 आधथवक      
(तयतूद) 

१ ठाणे १ ५०० १६ ४ १ २० ०.१५ 
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१० ऩणेु ५ २५०० ८० २० ५ १०० ०.७५ 

११ वोराऩयू ५ २५०० ८० २० ५ १०० ०.७५ 

ऩणेु वलबाग १८ ८५०० २७२ ६८ १७ ३४० २.५५ 

१२ वाताया ५ २५०० ८० २० ५ १०० ०.७५ 

१३ वांगरी ५ २५०० ८० २० ५ १०० ०.७५ 

१४ कोल्शाऩयू ५ २५०० ८० २० ५ १०० ०.७५ 

कोल्शाऩयू वलबाग १५ ७५०० २४० ६० १५ ३०० २.२५ 

१५ औयंगाफाद २ १००० ३२ ८ २ ४० ०.३० 

१६ िारना २ १००० ३२ ८ २ ४० ०.३० 

१७ फीड २ १००० ३२ ८ २ ४० ०.३० 

औयंगाफाद वलबाग ६ ३००० ९६ २४ ६ १२० ०.९० 

१८ ऩयबणी २ १००० ३२ ८ २ ४० ०.३० 

१९ रातूय २ १००० ३२ ८ २ ४० ०.३० 

२०  उस्भानाफाद २ १००० ३२ ८ २ ४० ०.३० 

२१ नांदेड २ १००० ३२ ८ २ ४० ०.३० 

२२ लशगंोरी २ १००० ३२ ८ २ ४० ०.३० 

रातूय वलबाग १० ५००० १६० ४० १० २०० १.५० 

२३ अभयालती ३ १५०० ४८ १२ ३ ६० ०.४५ 

२४  अकेारा २ १००० ३२ ८ २ ४० ०.३० 

२५ लाशळभ २ १००० ३२ ८ २ ४० ०.३० 
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२९ लधाव 
 

० ० ० 

 

० ० 

३० बंडाया ० ० ० ० ० ० ०.०० 

३१ गोलदमा ० ० ० ० ० ० ०.०० 

३२ चदं्रऩयू १ ५०० १६ ४ १ २० ०.१५ 

३३ गडधचयोरी १ ५०० १६ ४ १ २० ०.१५ 
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अ.कं्र  जिल्शे प्रकल्ऩ  
(वंख्मा) (५००  
शेक्टय  षेत्राचे) 

षेत्र शे.  लयैण उत्ऩादनाची 
गट प्रात्माक्षषके( 
रु.३२००/- शे.) 

वुमोग्म काढणी प्रश्चात 
व्मलस्थाऩन तंत्र अलरंफ 
(प्रतत प्रकल्ऩ रु ४ राख 
) 

एकूण चाया 
वऩकाचे 
ऊत्ऩादन 
रषांक  
(राख 
भे.टन) 

आधथवक तयतूद आधथवक तयतूद प्रकल्ऩ 
वंख्मा 
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१६ िारना ४ २००० ६४ १६ ४ ८० ०.६० 

१७ फीड ४ २००० ६४ १६ ४ ८० ०.६० 

औयंगाफाद वलबाग १२ ६००० १९२ ४८ १२ २४० १.८० 

१८ ऩयबणी ३ १५०० ४८ १२ ३ ६० ०.४५ 

१९ रातूय ३ १५०० ४८ १२ ३ ६० ०.४५ 

२० उस्भानाफाद ३ १५०० ४८ १२ ३ ६० ०.४५ 

२१ नांदेड ४ २००० ६४ १६ ४ ८० ०.६० 

२२ लशगंोरी ३ १५०० ४८ १२ ३ ६० ०.४५ 

रातूय वलबाग १६ ८००० २५६ ६४ १६ ३२० २.४० 

२३ अभयालती ४ २००० ६४ १६ ४ ८० ०.६० 

२४ अकेारा ३ १५०० ४८ १२ ३ ६० ०.४५ 

२५ लाशळभ ३ १५०० ४८ १२ ३ ६० ०.४५ 

२६ फरुढाणा ३ १५०० ४८ १२ ३ ६० ०.४५ 

२७ मलतभाऱ ४ २००० ६४ १६ ४ ८०० ०.६० 

अभयालती वलबाग १७ ८५०० २७२ ६८ १७ ३४० २.५५ 

२८ नागऩयू ४ २००० ६४ १६ ४ ८० ०.६० 

२९ लधाव १ ५०० १६ ४ १ २० ०.१५ 

३० बंडाया १ ५०० १६ ४ १ २० ०.१५ 

३१ गोलदमा १ ५०० १६ ४ १ २० ०.१५ 

३२ चदं्रऩयू २ १००० ३२ ८ २ ४० ०.३० 

३३ गडधचयोरी २ १००० ३२ ८ २ ४० ०.३० 

नागऩयू वलबाग ११ ५५०० १७६ ४४ ११ २२० १.६५ 

एकूण याज्म १२३ ६१५०० १९६८ ४९२ १२३ २४६० १८.४५ 


