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अतत तात्काऱ           जा.क्र.कृषऴआ/परो-2/ना.षल.मो.भा.वू/12-13/2077/12 
      कृषऴ आमकु्तारम (परोत्ऩादन) भशायाष्ट्र याज्म, 
      ऩणेु- 411 005   ददनाॊक   6 ऑगस्ट, 2012 
प्रतत, 
 वलबागीम कृवऴ वशवचंारक 
 ठाणे 
 
 षलऴम :-  नायऱ वलकाव भडंऱ ऩयुस्कृत अल्ऩ प्रषेत्रातीर नायऱाच्मा उत्ऩादकतते एकात्त्भक  
     ळतेीअतंगगत लाढ घडलनू आणण्माची मोजना 
     वन 2012-13 भध्मे याज्मात याफवलणेफाफत .... 
 
 वदंबग :- 1) चीप कोकोनट डवे्शरऩभेंट ऑपीवय, नायऱ षलकाव भॊडऱ, कोची (केयऱ) माॊचे ऩत्र  
       क्र. 223/2012/डीईव्शी (षलकाव), दद.30/4/2012 
   2) ळावन ननणणम क्र. नाषलमो 2012/प्र.क्र.148/13-अ ेदद. 11 जून, 2012 
 

उऩयोक्त वॊदर्बणम ऩत्र क्र. 1 नवुाय नायऱ षलकाव भॊडऱ कोची ऩयुस्कृत नायऱ षलकाव मोजना 
वन 2012-13 भध्मे याज्मात याफषलण्मावाठी रु.247.039 राखाच्मा कामणक्रभाव भान्मता ददरेरी आशे.  
 वॊदर्बणम ळावन ननणणम क्र. 2 नवुाय याज्म ळावनाकडून वदयच्मा कामणक्रभाव भान्मता प्राप्त 
झारी आशे. भान्मता प्राप्त झारेल्मा कामणक्रभाऩकैी याज्म ळावनाने याफलालमाच्मा कामणक्रभाभध्मे पक्त 
याज्मस्तयीम देखबार (व्व्दतीम लऴ ेव्मलस्थाऩन - वन 2011-12 भध्मे झारेरी 200 शेक्टय षेत्राभधीर 
प्रात्मक्षषके) मा फाफीचा पक्त वभालेळ आशे.   
  नायऱ षलकाव मोजना कोंकण षलबागातीर ठाणे, यामगड, यत्नागगयी ल र्व ॊधुदगुण व्जल््माभध्मे 
याफषलण्माच्मा दृष्ट्टीन ेभागणदळणक वचूना वोफत वशऩत्रत्रत केल्मा आशेत.  त्माभध्मे व्जल्शाननशाम बौनतक 
ल आगथणक घटकननशाम तऩळीराचा वभालेळ आशे. तयी नायऱ षलकाव भॊडऱाच्मा भागणदळणक वचूनाॊनवूाय 
कामणक्रभ याफषलण्मात माला ल मा मोजनेचा षलशीत नभनु्मातीर भार्वक प्रगती अशलार प्रत्मेक 
भदशन्माच्मा 10 तायखेऩमतं मा षलबागाव वादय कयाला.    
 वोफत- लयीर प्रभाणे                   
        भागगदळगक वचुना                  वचंारक परोत्ऩादन 
        कृवऴ आमकु्तारम, भशायाष्ट्र याज्म, 
               ऩणेु- 411005  
प्रत :- 
1) भा. प्रधान वगचल, (कृषऴ ल परोत्ऩादन) कृषऴ ल ऩदभु षलबाग भॊत्रारम भुॊफई-32 माॊना 

भादशतीस्तल वषलनम वादय . 
2) डपे्मटूी डामयेक्टय, नायऱ षलकाव फोडण, स्टेट वेंटय, योड नॊ.16, झेड रेन, लागऱे इस्टेट, ठाणे -

400 604 माॊना भादशती तथा आलश्मक कामणलाशीवाठी. 
3) व्जल्शा अगधषक कृषऴ अगधकायी, ठाणे, यामगड, यत्नागगयी, र्व ॊधुदगुण माॊना भादशतीवाठी ल 

आलश्मक कामणलाशीवाठी. 
4) कृषऴ उऩवॊचारक, (ननमोजन) कृषऴ आमकु्तारम, भशायाष्ट्र याज्म,ऩणेु माॊना भादशतीस्तल. 
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नायऱ वलकाव भडंऱ ऩयुस्कृत अल्ऩ प्रषेत्रातीर नायऱाच्मा उत्ऩादकतते एकात्त्भक ळतेीअतंगगत लाढ 

घडलनू आणणे शा कामगक्रभ वन 2012-13 भध्मे याफवलण्माफाफत भागगदळगक वचूना 
 

1) एकात्त्भक ळतेीद्लाये नायऱाच्मा उत्ऩादकतते लाढ घडलून आणण्माचा कामगक्रभ 
अ) प्रात्मक्षषक षेत्राची स्थाऩना - 
 याज्मात जुन्मा नायऱ फागाॊचे षेत्र 8300 शेक्टय ऩेषा जास्त आशे. मा फागाॊची उत्ऩादकता कभी 
आशे. मा नायऱ फागाॊची उत्ऩादकता कभी अवण्माच्मा भखु्म कायणाॊभध्मे योगग्रस्त झाड,े कभी उत्ऩादन 
देणायी झाड,े ळास्त्रोक्त ऩध्दतीने रागलड न कयणे, वधुारयत व्मलस्थाऩन ऩध्दतीचा अलरॊफ न कयणे 
लगयेै कायणाॊचा वभालेळ आशे.  
 मा कभी उत्ऩादन अवणा-मा फागाॊची उत्ऩादकता लाढषलणे आलश्मक आशे मा दृव्ष्ट्टकोनातनू शी 
मोजना याफषलणेत मेत अवनु माभध्मे नायऱ फागेतीर योगग्रस्त उत्ऩादन न देणायी झ्राड ेकाढून टाकणे, 
जुन्मा झाडाॊच्मा दठकाणी नषलन झाडाॊची रागलड कयणे, यावामननक खत,े ऩीक वॊयषण, ऩाणी 
व्मलस्थाऩन माॊचा अलरॊफ कयणे ल आॊतयऩीक घेणे लगयेै फाफीॊचा अलरॊफ कयण्मात मेतो. 
 
1.1. नायऱ फागेतीर योगग्रस्त ल उत्ऩादन न देणायी नायऱाची झाड ेकाढून टाकणें - 
 नायऱ फागेतीर जास्त लमाची उत्ऩादन न देणायी ल योगग्रस्त झाड ेकाढून टाकणेवाठी मा 
घटकाॊतगणत 15 झाड ेकाढून टाकाली रागतीर अव ेअऩेक्षषत आशे. मा काढालमाच्मा झाडाऩावनू थेाडपेाय 
उत्ऩन्न र्भऱत अवल्माने शी झाड े काढल्माभऱेु ळतेक-माॊचे नकुवान शोणाय आशे तवे्शा एक झाड 
काढणेवाठी ळतेक-माव रु.250/- मा प्रभाणे नकुवान बयऩाई देण्मात मेईर. 
 मा घटकाचा राब देण्मावाठी षेत्रीम कभणचाऱ्माभापण त नायऱ फागेची प्रत्मष ऩशाणी कयण्माॊत 
माली, ज्मा दठकाणची झाड ेकाढण्मात मेणाय आशेत, त्मा दठकाणी वधुारयत लाणाॊच्मा योऩाॊची रागलड 
कयण्मात मेईर अळी शभी वॊफॊगधत राबाथीकडून घेण्मात माली. ननलडरेल्मा षेत्राभधीर षलशीत भमाणदेत 
झाड ेकाढून टाकल्मानॊतय ल त्मादठकाणी नलीन योऩाॊची रागलड केल्मानॊतय वॊफॊगधत कृषऴ अगधकायी 
माॊच्माभापण त ऩशाणी / तऩावणी कयण्मात मेईर ल त्मानवुाय वॊफॊगधत राबाथींच्मा फॉक खात्मालय 
नकुवान बयऩाईची यक्कभ जभा कयणेत माली.  वदयची यक्कभ शी शेक्टयी जास्तीतजास्त रु.3750/- 
इतकी याशीर. 
 
1.2. काढरेल्मा झाडांच्मा ठठकाणी वधुारयत लाणाचंी योऩे रागलड कयणेवाठी अथगवशाय्म - 
 योगग्रस्त / कभी उत्ऩादन देणायी झाड े काढून टाकल्मानॊतय त्मादठकाणी नलीन वधुारयत 
लाणाॊच्मा योऩाॊची रागलड कयणेवाठी अथणवशाय्म देण्मात माले.  मावाठी शेक्टयी जास्तीतजास्त 15 
योऩाॊना अथणवशाय्म देण्मात माले.  मा घटकाॊतगणत वधुारयत लाणाॊऩकैी  फाणालरी मा लाणाच्मा योऩाव 
रु.23/- आणण टी x डी मा लाणाच्मा योऩाव रु. 25/- प्रभाणे अथणवशाय्म देण्मात माले.  
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 फाणालरी लाणाच्मा योऩाद्लाये ऩनुणरागलड केल्माव शेक्टयी जास्तीत जास्त रु.345/- ल टी x डी 
लाणाच्मा योऩाद्लाये ऩनुणरागलड केल्माव शेक्टयी जास्तीतजास्त रु.375/- इतके अथणवशाय्म देण्मात माले.  
वदयची नायऱ योऩे ळावकीम योऩलादटका/ कृषऴ षलद्माऩीठ / नायऱ षलकाव भॊडऱाच ेपाभण अथला नायऱ 
षलकाव भॊडऱाने प्रागधकृत केरेल्मा खाजगी योऩलादटकेलरुनच घेण्मात माली.   
1.3. यावामतनक खत ेल ऩीक वयंषण - 
 नायऱाच्मा ऩणूण लाढ झारेल्मा झाडाव 1 ककरो नत्र + 500 गॅ्रभ स्पुयद + 1 ककरो ऩाराळ ल 
50 ककरो ळणेखत देणे आलश्मक आशे.  त्मानवुाय शेक्टयी नत्र 150 कक.+ स्पुयद 75 ककरो + 
ऩाराळ150 ककरो ल ळणेखत 7.5 भे.टन / ननभ केक 5 ककरो प्रनत झाड देणे आलश्मक आशे. तवे्शा 
मा घटकाॊतगणत यावामननक ल ळणेखतावाठी शेक्टयी अनकु्रभे यक्कभ रुऩमे 2850/- ल 7500/- च्मा 
भमाणदेत अथणवशाय्म देण्मात माले. 
 नायऱाच्मा झाडालय षलषलध ककड ल योगाॊचा प्रादबुाणल शोलनू त्माचा उत्ऩादकतलेय षलऩयीत 
ऩरयणाभ शोतो.  मा ककड ल योगाऩावनू नायऱाच े वॊयषण कयण्मावाठी षऩक वॊयषण कामणक्रभ 
याफषलण्मात माला.  मावाठी कृषऴ षलद्माषऩठ /  कृषऴ षलबागाच्मा ऩीक वॊयषण ऩवु्स्तकेतीर 
र्ळपायवीनवुाय ऩीक वॊयषण औऴधे लाऩयण्मात मालीत.  इरयमोपाईड भाईटवच्मा ननमॊत्रणावाठी नॅळनर 
व्स्टअरयॊग कर्भटी ऑन कोकोनटच्मा र्ळपायळी अॊभरात आणाव्मात.  मावाठी कभार रुऩमे 6615/- 
प्रनत शेक्टय इतके अथणवशाय्म देण्मात माले. माभध्मे इरयमोपाईड भाईटव ्ग्रस्त नायऱ फागाॊच्मा प्रषेत्रात 
प्राधान्माने प्रात्मक्षषके आमोव्जत कयण्मात मालीत.  मा घटकाचा राब राबाथीव देान लऴाणवाठी देण्मात 
माला. 
 यावामननक खत ेल ऩीक वॊयषण औऴधे प्राथम्माने भशायाष्ट्र कृषऴ उद्मोग षलकाव भशाभॊडऱ, 
भाकेदटॊग पेडयेळन, वशकायी खयेदी- षलक्री वॊघ माॊचभेापण त उऩरब्ध करुन देण्मात मालीत. मावाठी 
षलशीत कामणप्रणारीचा अलरॊफ कयणेत माला.  यावामननक खतावाठी कृषऴ षलबागाने ठयलनू ददरले्मा 
दयाप्रभाणे खचण कयणेत माला ल  ननभऩेंड / वेंद्रीम खत स्थाननकरयत्मा खयेदी कयाले अथला वॊफॊगधत 
राबाथीकडून ऩालती घेण्मात माली. 
1.4 आतंयवऩक  
 नायऱ फागाॊची उत्ऩादकता लाढषलणेच्मा अनऴुॊगाने नायऱ फागेत आॊतयषऩक म्शणनू बाजीऩारा 
रागलड केल्माव त्माचा ळतेक-माॊना ननव्श्चतच पामदा शोईर.  मा घटकाॊतगणत बाजीऩारा त्रफमाणे / 
योऩे, खत,े ऩीक वॊयषण औऴधे इत्मादी फाफीवाठी शेक्टयी रुऩमे 270/- च्मा भमाणदेत अथणवशाय्म देण्माॊत 
माल,े मा घटकाचा राब राबाथीव दोन लऴाणवाठी देण्मात माला. 
 राबाथी तनलड - 
1) मा घटकावाठी राबाथीची ननलड  ' तनलड वमभती ' भापण त कयणेत मेईर.   
2) ज्मा ळतेक-माकडीर नायऱाच्मा जुन्मा फागेभध्मे (ककभान 7 लऴण लमाची फाग) योगग्रस्त /  
 अनतु्ऩादक झाड ेअवतीर अळा ळतेक-माॊची ननलड कयाली. अळा फागा वरग षते्रातीर अवाव्मात.  
3) मा मोजनेच्मा राबाथींची ननलड कयताना अल्ऩ - अत्मल्ऩ बधूायक ल भदशरा तवेच अनवुचूीत  
 जाती ल जभातीच्मा राबाथींना प्राधान्म देण्मात माले. 
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4) मा घटकाचा राब कभीत कभी 0.10 शेक्टय ल जास्तीत जास्त 1.0 शेक्टय वाठी देण्मात माला.  
 भात्र राब देताना वरग षते्रातीर वभशुाकरयता राब देण्मात माला. जेणेकरुन एकत्रत्रत ऩरयणाभ  
 वाधणे ळक्म शोईर. तवेच कीड / योगाचा प्रादबुाणल जास्त अवरेल्मा षेत्रात प्राधान्माने  
 प्रात्मक्षषके आमोव्जत कयण्मात मालीत.  
5) मा घटकावाठी ननलडरेरे षते्र ळक्मतो यस्त्माच्मा जलऱ अवाले.प्रात्मक्षषकावाठी ननलड कयण्मात  
 आरेल्मा प्रॉटभधून प्रात्मक्षषक आमोव्जत कयण्माऩलुी र्भऱणाऱ्मा लाषऴणक उत्ऩादनाची नोंद  
 कयण्मात माली.  
6) ननलडरेल्मा षेत्राव 'नायऱ षलकाव भॊडऱाच्मा अथणवशाय्माने' अवा परक रालण्मात माला.  

मावाठी 24x36 इॊच आकायाचा परक रालण्मात माला ल त्मावाठी रु.1000/-भमाणदेऩमणत खचण 
कयण्मात माला. 

7) ननलड केरेल्मा प्रात्मक्षषक षेत्राव दोन लऴण राब देण्मात माला. 
 

 प्रात्मक्षषक षेत्रावाठी खचग प्रभाणके  

अ.क्र फाफ ऩरयभाण प्रथभ लऴग 
भाऩदंड रुऩमे 

द्वलतीम लऴग 
भाऩदंड रुऩमे 

1 नायऱ फागेतीर योगग्रस्त/अनतु्ऩादक झाड े
काढून टाकणे  

प्रनत शेक्टय 3750.00  

2 काढरेल्मा झाडाच्मा दठकाणी वधुारयत लाणाॊच्मा 
योऩाॊची रागलड 

प्रनत शेक्टय 345.00  

3 वेद्रीम खत े 
ळणेखत 7.5 भे.टन / ननभ केक 5 ककरो/भाड  

प्रनत शेक्टय 7500.00 7500.00 

4 यावामननक खत े
(शेक्टयी नत्र 150 कक.+ स्पुयद 75 ककरो + 
ऩाराळ 150 ककरो) 

प्रनत शेक्टय 2850.00 2850.00 

5 ऩीक वॊयषण  
(5 टक्के अझॅडडयेक्टीन 7.5 र्भ.री.  अगधक 
7.5 र्भ. री. ऩाणी र्भश्रण 3 लेऱा भऱुाद्लाये 
देणे) 

प्रनत शेक्टय 6615.00 6615.00 

6 आॊतयऩीक / दशयलऱीची खत े प्रनत शेक्टय 270.00 270.00 
7 आॊतयभळागत प्रनत शेक्टय 1000.00 1000.00 
8 प्रात्मक्षषकाचा परक प्रनत 

प्रात्मक्षषक 
1000.00  

   एकूण 23330.00 18235.00 
 
टीऩ : लयीर खचण प्रभाणकानवुाय आणण नायऱ षलकाव भॊडऱाकडून र्भऱणा-मा कभार अथणवशाय्माच्मा 
रु. 17500/- प्रनत शेक्टय प्रनत लऴीच्मा अधीन याशून प्रथभ ल द्षलनतम लऴाणवाठी अथणवशाय्म देण्मात 

माले. . 
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 याज्म ऩयुस्कृत षऩक वॊयषण मोजनेंतगणत नायऱ षऩक वॊयषण मोजनेच्मा राब ददरेल्मा षेत्राव 
वदय मोजनेतनू राब देण्मात मेऊ नमे. शी प्रात्मक्षषके वरग षेत्रातीर फागाॊभध्मे याफलालमाची आशेत.  
भात्र अळा षेत्रात याज्म ऩयुस्कृत षऩक वॊयषण मोजनेतनू राब ददरेरा अवल्माव षऩक वॊयषण घटक 
लगऱता इतय फाफीॊचा राब नायऱ षलकाव भॊडऱाच्मा मोजनेतनू देम याशीर.  

2) अ) वेंठिम खतांच ेमतुनटव ्स्थाऩन कयणे- 
 नायऱाच्मा झाडाव  'कल्ऩलषृ' म्शटरेरे आशे. नायऱाच्मा झाडाच ेवलण बाग उऩमकु्त आशेत. 
तयीशी नायऱाची ऩाने, ऩानाचे देठ, ळेंडी, नायऱाची ऩोम, भऱेु लगयेै बागाॊचा उऩमोग मोग्म प्रकाये केरा 
जात नाशी. मा वलण बागाॊऩावनू चाॊगल्मा प्रतीच ेवेंद्रीम खत ननभाणण शोलू ळकत ेल त्माचा लाऩय नायऱ 
फागेभध्मे कयणे ळक्म आशे. वेंद्रीम खताचा लाऩय नायऱ फागेभध्मे केल्माव जर्भनीची वषुऩकता 
दटकषलण्माव ल नायऱ फागाॊची उत्ऩादकता लाढषलण्माॊव ननव्श्चतच भदत शोणाय आशे. मा दृष्ट्टीन ेशा 
घटक याफषलण्मात मेणाय आशे. 
 मा घटकाॊतगणत गाॊडूऱ खत ल नायऱ फागेतीर अलळऴेाऩावनू खत (नाडऩे ऩध्दत) मा प्रकायची 
वेंद्रीम खत ेतमाय कयण्मावाठी अथणवशाय्म देण्मात मेईर. 

2.1 गांडूऱ खत तनमभगती  
 मा भध्मे गाॊडूऱाॊचा लाऩय जैषलक - म्शणून करुन वेंद्रीम अलळऴेाऩावनू उच्च प्रतीचे वेंद्रीम खत 
ननभाणण केर ेजात.े मा प्रकक्रमेभध्मे ऩाच भशत्लाच ेबाग आशेत 
 1 मोग्म गाॊडूऱ जातीची ननलड कयणें. 
 2 ननलडरेल्मा गाॊडूऱाऩावनू भोठमा प्रभाणात गाॊडूऱाॊच ेगणुन कयणें. 
 3 ळतेाभधीर वेंद्रीम कचया गोऱा करुन त्मालय प्रकक्रमा कयणें. 
 4 प्रत्मष गाॊडूऱ खत तमाय कयणें. 
 5 गाॊडूऱ खत खड्डमाभधून काढणें. 
 
 गाॊडूऱ खत ननर्भणतीवाठी खड्डमाचा आकाय 15 र्भ. x 1.5 र्भ. x 0.7 र्भ.अवणे आलश्मक 
आशे.  मा भधून प्रत्मेक लेऱी वयावयी (per cycle ) 10 भे. टन गाॊडूऱ खत ननभाणण शोईर.  एका 
लऴाणभध्मे अव े4 लेऱा (four cycles) अॊदाज े40 भे.टन गाॊडूऱ खताची ननर्भणती शोईर. वी.ऩी.वी. आय. 
आम. कावायगोड मा वॊस्थनेे एव्न्िरव स्ऩेवीज (Endrilus spp.)  मा गाॊडूऱाच्मा लाणाची र्ळपायव 
केरेरी आशे.  
 मा गाॊडूऱ खत खड्डमाच्मा लय ऩालवाऩावनू वॊयषण ल फाष्ट्ऩीबलन योखण्मावाठी फाॊफचूी ळडे 
फाॊधणे आलश्मक आशे.  मा फाॊफचू्मा ळडेचा आकाय 15 र्भ. x 15 र्भ. x 15 र्भ. ठेलाला. 

एक भे. टन वेंद्रीम अलळऴेाऩावनू खत तमाय कयणेवाठी 1 कक. गाॊडूऱ आलश्मक आशेत.  
1 ककरो लजनाभध्मे वयावयी अॊदाज े 1000 गाॊडूऱ फवतात. मा गाॊडूऱाॊच ेगणुन ळणे ल कॊ ऩोस्टच्मा 
र्भश्रणात वशजरयत्मा कयता मेत.े  मा र्भश्रणालय कुजणा-मा काडीकचया ल गलताचे ऩणूणऩणे आच्छादन 
कयणे आलश्मक आशे. गाॊडूऱाॊची लाढ ल गणुन चाॊगल्मा ऩध्दतीने शोणेवाठी वेंद्रीम अलळऴेाच्मा 
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र्भश्रणाभध्मे त्माच्मा लजनाच्मा 10 टक्के प्रभाणात ळणे, ळणेकाल्माच्मा स्लरुऩात र्भवऱणे गयजेचे 
आशे.  फामोगॅवच्मा ळणे काल्माचा लाऩय वधु्दा कयता मेतो. 
 मा घटकाॊतगणत खत खड्डा खोदणे, फाॊफचू ेळडे उब ेकयणे, गाॊडूऱाॊची ककॊ भत, ळणे ल वेंद्रीम 
अलळऴे, भजुयी ल देखबार मा वलण फाफीॊलय मेणा-मा खचाणच्मा 50 टक्के ककॊ ला जास्तीत जास्त रुऩमे 
20000/- इतके अथणवशाय्म देण्मात माले. 
वेंिीम खत तनमभगती मा घटकावाठी राबाथी तनलड - 
1) मा घटकावाठी राबाथीची ननलड शी  'ननलड वर्भती' भापण त कयण्मात मेईर.  
2) राबाथीकड ेककभान दोन जनालये अवणे आलश्मक आशे. 
3) राबाथी ळतेक-माव धनादेळाद्लाये अथणवशाय्म द्मालमाचे अवल्माने त्माचे याष्ट्रीमकृत / वशकायी 

फॉकाभध्मे खात ेअवणे आलश्मक आशे. 
4) मा घटकाचा राब अल्ऩ-अत्मल्ऩ बधूायक, भदशरा ळतेकयी, अनवुगूचत जाती/जभातीच्मा 

ळतेकऱ्माॊना प्राधान्माने देण्माॊत माला. 
5) ळतेक-माॊनी मा घटकाचा राब र्भऱणेवाठी षलशीत नभनु्माभध्मे अजण कयणें आलश्मक आशे. 
 मा मोजनेंतगणत लयीर षलषलध घटकावाठी राबाथी ननलडीवाठी व्जल्शास्तयालय खारीरप्रभाणे 
वर्भती गठीत कयण्मात मेत आशे. 
 
 1 अगधषक कृषऴ अगधकायी       अध्मष 
 2 नायऱ षलकाव फोडाणच ेप्रनतननधी       वदस्म 
 3 वॊफॊगधत कृषऴ षलद्माषऩठातीर उद्मानषलद्मा ळाखेतीर ळास्त्रस  वदस्म 
 4 वॊफॊगधत कृषऴ षलकाव अगधकायी ,      वदस्म 
 5 कृषऴ उऩवॊचारक, व्जल्शा अगधषक कृषऴ अगधकायी कामाणरम    वदस्म वगचल  
 
 लयीर प्रभाणे वलण घटकाॊतगणत झारले्मा प्रगतीचा भार्वक प्रगती अशलार षलबागीम कृषऴ 
वशवॊचारक कोकण षलबाग ठाणे माॊनी एकत्रत्रत करुन दयभदशन्माच्मा 10 तायखेव आमकु्तारमाव वादय 
कयाला.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  7  

 
 

नायऱ वलकाव भडंऱ ऩयुस्कृत कोची ऩयुस्कृत नायऱाच्मा उत्ऩादकतते एकात्त्भक ळतेी अतंगगत लाढ 
घडलनू आणणे  

वन 2012-13 - त्जल्शातनशाम याफलालमाचा कामगक्रभ 
 
कोंकण वलबाग ठाणे          (बौततक-शेक्टय / आर्थगक-राखात) 
अ. 
क्र. 

मोजना / फाफ त्जल्शा भजंूय कामगक्रभ प्राप्त 
अनदुान 

वाध्म 

बौततक आर्थगक आर्थगक बौतत
क 

आर्थगक 

 प्रात्मक्षषके षेत्राची स्थाऩना कयणे (शेक्टय) 
अ व्मलस्थाऩन व्व्दतीम लऴण 

देखबार 
(2011-12) 

ठाणे 200.00 35.00 0.00 0.00 0.00 

यामगड 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

यत्नागगयी 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

र्व ॊधुदगुण 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

एकूण 200.00 35.00 0.00 0.00 0.00 
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नायऱ वलकाव फोडग ऩयुस्कृत नायऱ प्रात्मक्षषक षेत्राकरयता अथगवशाय्म मभऱणेवाठी कयालमाचा अजग 
 
प्रतत  
तारकुा कृवऴ अर्धकायी  
तारकुा   त्जल्शा 
 
वलऴम : नायऱ वलकाव भडंऱ ऩयुस्कृत मोजनेंतगगत प्रात्मक्षषक प्रॉटची स्थाऩना घटकाचा राब 
मभऱणेफाफत 
 
1) अजणदायाच ेवॊऩणूण नाल 

2) अजणदायाचा ऩत्ता      षऩन कोड नॊ. 

3) अनवुगूचत जाती / जभाती /वलणवववाधायण     

4) एकूण रागलडीखारीर षेत्र.............................,  

 ऩकैी नायऱ रागलडीखारीर षेत्र........................  

5) प्रात्मक्षषक षेत्राचा तऩळीर 

अ.क्र. वव्शे / गट क्रभाॊक  षेत्र (शेक्टय)  गाॊल  तारकुा  व्जल्शा 
  
 जभीनीच्मा भारकाने /जभीन धायकान े वादय कयालमाचे कागदऩत्र े उदा.जर्भनीचा भशवरू 

बयण्माची (याजऩत्रत्रत अगधका-माॊनी वाषाॊककत केरेरी) ऩालती ककॊ ला वात फायाचा उताया. 

6) अजणदाय स्लत: नायऱ फागेचा भारक आशे का?  शोम / नाशी 

7) भातीचा प्रकाय      लाऱूर्भश्रीत , बवुबळुीत 

8) र्व ॊचन वोमी वषुलधा  -  ऩाटऩाणी / तऴुाय/ दठफक/ कारला / भडका ऩध्दत 

9) प्रात्मक्षषक प्रॉटभधीर नायऱ झाडाॊचा तऩळीर – 

 

अ.क्र. जात वॊख्मा लम वधुारयत ऩध्दतीचा लाऩय 
कयण्माऩलूीच ेवयावयी 
प्रनत लऴाणचे उत्ऩादन 

ककॊ भत(रुऩमे) 

1 वॊकरयत     

2 उॊच     

3 इतय     
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10) प्रात्मक्षषक प्रॉटभध्मे अलरॊफ केरेल्मा व्मलस्थाऩन ऩध्दतीचा तऩळीर ल त्मालयीर खचण 

अ.क्र. फाफ ऩरयभाण / झाड यक्कभ (रुऩमे) 
1 वेंद्रीम खताचा लाऩय   
2 यावामननक खताचा लाऩय   
3 ऩीक वॊयषण उऩाम मोजना   
4 र्व ॊचन खचण   
5 जभीन वधुायण्माची काभ े   
6 आॊतयभळागत / तणाॊचा फॊदोफस्त   
7 योगग्रस्त / अनतु्ऩादक झाड ेकाढणे   
8 ऩनुणरागलड खचण   
9 आॊतयषऩक 

षऩकाच ेनाॊल 
अ) 
फ) 
क) 
ड) 

  

                  एकूण    
अजगदायाच ेप्रततलेदन 

 भी,श्री./श्रीभती........................................., भ.ुऩो.....................तारकुा................   
व्जल्शा.............................प्रनतलेददत कयतो / कयत ेकी, लय ददरेरी भादशती शी ऩणूणऩणे खयी ल फयोफय 
आशे.  भी नायऱ षलकाव फोडाणनी षलशीत केरेल्मा वलण अटी ल ननमभ ऩाऱून प्रात्मक्षषक प्रॉटवाठी 
अवरेल्मा अथणवशाय्माचा राब घेऊन त्माची देखबार लेऱोलेऱी कयीन.  भरा भाझ्मा नायऱ फागेभध्मे  
.......... शेक्टय षेत्रालयीर ..............झाडाॊवाठी वधुारयत ताॊत्रत्रक ऩध्दतीचा अलरॊफ कयणेवाठी 
रु......................(अषयी रुऩमे ......................................) इतका खचण वन 200 -200   भध्मे 
आरेरा आशे. 
 
         (नाल ल वशी) 
         प्रभाणऩत्र 

(कृवऴ अर्धकायी, कृवऴ वलबाग / ततं्र अर्धकायी, नायऱ वलकाव फोडग/ आमवीएआय ) 
 

 भी, श्री ..(नाल ल ऩदनाभ..............................) उऩयोक्त नायऱ प्रात्मक्षषक प्रॉटची तऩावणी 
केररेी अवनू, अजणदायाने अजाणभध्मे नभदू केरेप्रभाणे त्माच्मा नायऱ फागेभध्मे वधुारयत व्मलस्थाऩन 
ऩध्दतीचा अलरॊफ  मोजनेच्मा भागणदळणक वचूनानवुाय केरा आशे.  भी प्रभाणणत कयतो की अजणदायाने 
त्माच्मा ..............शेक्टय षते्रालयीर नायऱ प्रात्मक्षषक प्रॉटभधीर .......................झाडाॊवाठी ळास्त्रोक्त 
ऩध्दतीचा अलरॊफ कयण्मावाठी रु........................(अषयी रुऩमे.............................................) इतका 
खचण केरेरा अवनू तो मोग्म आशे. 
ठठकाण  -        वशी 
 
ठदनांक -    कामागरमीन भोशोय  नाल ल शुददा 


