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                                   . क्र भदृवॊ/भपुजअ/याकृवलमो/भा.वू.12-13/  
                                 / न.क्र.104 / 2009/ 2012                            

                              भदृ वॊधायण ल ऩाणरोट षेत्र व्मलस्थाऩन, 
कृवऴ आमुक्तारम, भशायाष्ट्र. याज्म,                                              
ऩुणे 411 001. ददनाॊक 21/8/2012. 

 
प्रतत,  
 
     1. जजल्शाधधकायी (   )  
     2. जजल्शा अधधषक कृवऴ अधधकायी (   ) 
 
         वळवय :- भशात्भा ज्मोततफा पुरे जर ल बुभी अभबमान अॊतगगत याजष्ट्रम कृवऴ  
                  वलकाव मोजनेतून उऩरब्ध झारेल्मा तनधीतून याफलालमाच्मा कामगक्रभ 
                  वन 2012-13 कयीता भागगदळगक वुचना.  
 

 शंदर्भ :- 1) ळा.तन.क्र.भपुअ -2012/ . .37/ ल-8 ग्राभ वलकाव ल जर वॊधायण      
              वलबाग,भॊत्रारम भुॊफई 32   ददनाॊक 28/3/2012 
   2) ळा.तन.क्र.भपुअ -2012/ . .76/ ल-8 ग्राभ वलकाव ल जर वॊधायण      
              वलबाग,भॊत्रारम भुॊफई 32   ददनाॊक 09/08/2012 
 

                  
भशात्भा ज्मोततफा पुरे जर ल बुभी वॊधायण अभबमान मा कामगक्रभाचा भुख्म उदे्दळ 

जुन्मा जरस्त्रोताॊचे फऱकटीकयण कयणे शा अवून वदयचा कामगक्रभ वन 2002 ऩावून याज्मात 
याफवलण्मात मेत आशे. मा अभबमानाॊतगगत अनेक गालात रोकवशबागातून, श्रभदानाने ऩाझय 
तराल/गाल तरालातीर गाऱ काढणे, भवभेंट नाराफाॊधातीर/नाराफाॊधातीर गाऱ काढणे,ऩाझय/गाल 
तरालाॊची दरुुस्ती/नुतनीकयण कयणे, नाराफाॊध पुटतूट दरुुस्ती, जरस्त्रोताॊच े ऩुनबगयण इत्मादी 
काभे कयण्मात आरेरी आशेत. मा अभबमानातॊगगत झारेल्मा काभाॊच्मा दृष्ट्मऩरयणाभाभुऱे 
जरवॊधायणाचे ल श्रभदानाच ेभशत्ल जनभानवात दृढ झारे अवून वदय कामगक्रभ वन 2012-13 
भध्मे याफवलण्माॊव वॊदबग क्र.1 च ेळावन तनणगमान्लमे भॊजूयी देण्माॊत आरी आशे.  

वॊदबीम क्र. 2 अन्लमे ग्राभ वलकाव ल जर वॊधायण वलबागाने भशात्भा ज्मोततफा पुरे जर 
- बुभी वॊधायण अभबमान वन 2012-13 भध्मे अनुऴॊधगक खचागवाठी याजष्ट्रम कृवऴ वलकाव 
मोजनेतून तनधी उऩरब्धतेफाफत ळावन तनणगम तनगगभीत कयणेत आरेरा आशे.मा ळावन 
तनणगमानुवाय खारीर फाफीलय खचग कयण्माव ळावनाने भान्मता ददरेरी आशे.  
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1. प्रचार ळ प्रसशध्दी - अभबमानाच्मा प्रचाय ल प्रभवध्दी कयीता प्रत्मेक तारुक्मावाठी यक्कभ 
रू. 1 राख माप्रभाणे तनधी उऩरब्ध करून देण्मात मेत आशे.          अ). वदयचा तनधी 
तारुका स्तयालय उऩरब्ध करून देण्मात माला. प्रभवध्दीवाठी प्राप्त झारेल्मा तनधीतून 
तारुका/उऩवलबागीम/जजल्शा स्तयालय भेऱाव्माचे आमोजन कयणे, ऩोस्टवग, घडी ऩत्रत्रका छाऩणे, 
स्थातनक लतृ्तऩत्राभधनू प्रभवध्दी देणे, स्थातनक आकाळलाणी कें द्रालरून प्रभवध्दी देणे, फव 
स्थानकालरून जजॊगल्वव्दाये अभबमानाची प्रभवध्दी, अभबमानाच्मा मळोगाथा तमाय कयणे, 
ग्राभऩॊचामती/ ळाऱा, भबॊती यॊगलणे इ. फाफीलय वदयचा खचग कयता मेईर. अभबमानाचा 
जास्तीतजास्त प्रवाय करून रोकवशबाग लाढवलणेवाठी प्रमत्न कयण्मात माले. 

 
 

2.  जरवॊऩदा वलबागाकडून उऩरब्ध शोणाऱ्मा ळावकीम मॊत्र वाभग्रीच ेबाड ेअदा कयणे ल 
इतय अनुऴॊगीक फाफीवाठी तनधी उऩरब्ध कयणे. – 
खारीर फाफीॊकयता अनुदान देम याशीर. 
अ. जर ल भदृवॊधायण काभाॊची दरुूस्ती. 
फ. कोल्शाऩुयी ऩध्दतीच्मा फॊधाऱ्माॊना दयलाजे फववलणे. 
क. भदृ वॊधायण ल रघु ऩाटफॊधये प्रकल्ऩाभधीर गाऱ काढणे. 
ड. लनयाई ल कच्च ेफॊधाये फाॊधणे. 
इ. खोर वरग वभतर चय      वीवीटी)  
ई. वलशीयीॊच ेऩुनबगयण 

3. कायभऩध्दती : 
3.1. वदय अभबमानातीर जास्तीतजास्त काभे रोकवशबागातून ऩूणग कयण्मात मालीत. 

रोकवशबाग कभी अवल्माव अळा दठकाणी ळावकीम तनधी खचग कयाला.  
3.2. वलवलध जरस्त्रोतातीर गाऱ काढण्माकयीता प्रथभ जेवीफी, ऩोकरेन ककॊ ला तत्वभ 

भभळनयी वलनाभुल्म भभऱवलण्माचा प्रमत्न कयाला. 
3.3. लय नभूद केल्माप्रभाणे वलनाभुल्म वाभग्री उऩरब्ध झाल्माव त्माकयीताचा डडझरे, 

लॊगण अणण मॊत्रवाभग्रीच्मा लाशतुकीचा खचग शा मॊत्रवाभग्रीच्मा आणण्माच्मा 
दठकाणाऩावून त ेजरस्त्रोताच ेदठकाण ल नॊतय त्माच ेभुऱ दठकाणाऩमतं 
अनुसेम याशीर.  

3.4. लय नभूद केल्माप्रभाणे मॊत्रवाभग्री वलनाभुल्म उऩरब्ध न झाल्माव जरवॊऩदा 
वलबागाने तनगगभभत केरेल्मा ददनाॊक 25.08.2011 च्मा ळावन तनणगमानुवाय 
50 टक्के वलरतीच्मा दयाने ळावकीम मॊत्रवाभग्री उऩरब्ध करून प्राप्त झारेरा 
तनधी बाडमाऩोटी खचग कयता मेईर.  

 
4. तनधीची उऩऱब्धता 
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      मा कामगक्रभाॊकयीता याजष्ट्रम कृवऴ वलकाव मोजनेअॊतगगत वन 2012-13 कयीता प्रथभ 
शप्तात वलतयीत कयण्माॊत आरेरा तनधी यक्कभ रू.30.00 कोटीचे जजल्शा तनशाम वलतयण 
ऩरयभळष्ट्ठ अ भध्मे दळगवलण्माॊत आरेरे आशे.उऩरब्ध करून देण्माॊत आरेरा तनधी शा 
दद.27.7.2012 योजी 50 टक्केऩेषा कभी ऩाऊव अवरेल्मा तारुक्माॊकयीता तवेच उलगयीत 
तारुक्माॊकयीता स्लतॊत्रऩणे उऩरब्ध करून देण्माॊत आरेरा आशे. 

4.1. ददनाॊक 27.07.2012 योजी वयावयीच्मा 50 टक्केऩेषा कभी ऩाऊव अवरेल्मा 
तारुक्माॊची मादी वोफत ऩररसऴष्ट ब भध्मे जोडरेरी आशे. दषु्ट्काऱी 
ऩरयजस्थतीलय भात कयणेवाठी भुददा क्र. 2 भध्मे नभूद केरेरी उऩचायाची काभे 
घेता मेतीर. 

ऩररसऴष्ट ब भध्मे दळगवलण्मात आरेल्मा तारुक्माकयीता उऩरब्ध शोणाया तनधी 
स्लतॊत्रऩणे दळगवलण्मात आरेरा आशे. दषु्काली ऩररस्थथतीळर मात करण्याच्या 
अनुवंगाने षा वळऴवे कायभक्रम अशल्याने या ताऱुकयांकरीता उऩऱब्ध षोणारा 
तनधी त्याच ताऱुकयांकरीता खचभ करण्यात याळा. मा तारुक्माॊकयीता प्रतत तारुका 
रू. 48.54 राख मा प्रभाणे तनधी भॊजूय अवून ऩदशल्मा शप्त्मात प्रतत तारुका 
यक्कभ रू. 30.34 राख माप्रभाणे जजल्शा तनशाम  तनधी उऩरब्ध करून देण्मात 
मेत आशे. 

4.2 ऩररसऴष्ट अ भध्मे दळगवलण्मात आरेरे तारुके लगऱता उलगयीत तारुक्माॊकयीता प्रतत  
जजल्शा यक्कभ रू. 30 राख माप्रभाणे तनधी भॊजूय अवून ऩदशल्मा शप्त्मात प्रतत  
जजल्शा यक्कभ रू. 18.75 राख माप्रभाणे तनधी उऩरब्ध करून देण्मात मेत  
आशे.वदयचा तनधी जजल्शमातीर इतय तारुक्माॊभध्मे आलश्मकतेनुवाय उऩचाय  
काभालय खचग कयण्मात माला. 

4.3 प्रसशध्दी : अभबमानाव जास्तीतजास्त प्रभवध्दी देऊन रोकवशबाग लाढवलणेकयीता 
प्रतत तारुका  यक्कभ रू.1 राख माप्रभाणे 353 तारुक्माॊकयीता रू. 353 राख 
इतका तनधी उऩरब्ध करून देण्मात मेत आशे. 

              उऩरब्ध शोणाया तनधी वलचायात घेऊन जजल्शास्तयीम वभभतीने  
अभबमानाॊतगगत कयण्मात मेणाऱ्मा काभाॊचा रषाॊक मॊत्रणातनशाम तनजश्चत करून देण्मात 
माला.  

5. जऱथरोतातीऱ गाल काढणे - 
  भदृ ल जरवॊधायण वलबागाच्मा वलवलध मोजनेअॊतगगत भाती/भवभेंट नाराफाॊधाची काभे      

कयण्मात आरेरी आशे. वदय फॊधाऱ्माभध्मे ऩालवाच्मा  ऩाण्माफयोफय गाऱ लाशून आल्माने फॊधाया 
फाॊधतेलेऱी तनजश्चत कयणेत आरेरा ऩाणीवाठा वद्मा गाऱ वाचल्माभुऱे शोऊ ळकत नाशी. 
त्माभुऱे मा काभावाठी कयण्मात आरेरी वालगजतनक गुॊतलणूक वलना उऩमोगी ऩडून याशते ल 
त्माऩावून भभऱणाऱ्मा राबाऩावून ळतेकयी लॊधचत याशतो.भवभेंट नारा फाॊध, भाती नारा फाॊध, 
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ऩाझय/गालतराल  मावायख्मा जरस्त्रोताॊभधनू गाऱ काढताना खारीर भागगदळगक तत्लाॊचा अलरॊफ  
कयण्मात माला.  

5.1  जजल्शास्तयीम वभभतीन ेमॊत्रणेतनशाम/ तारुकातनशाम रषाॊक तनजश्चत करुन देणेत 
माला.   

     ज्मा मॊत्रणेकडे तनधी लगग कयणेत मेणाय आशे, त्मा मॊत्रणेभापग त नजीकच्मा कारालधीत  
     उऩरब्ध करुन ददरेरा तनधी वॊऩूणगऩणे खचग शोऊ ळकेर ल तवे त्माच ेउऩमोधगता  
     प्रभाणऩत्र भभऱू ळकेर, माफाफत खात्री कयणेत माली. कोणत्माशी ऩरयजस्थतीत मॊत्रणेकड े 
     वलनाकायण तनधी ऩडून याशणाय नाशी माची दषता घेणेत माली. ज्मा मॊत्रणेरा तनधी  
     उऩरब्ध करुन दमालमाचा आशे त्मा मॊत्रणेकडून नजीकच्मा कारालधीत खचग शोणाय नवेर  
     तय अळा मॊत्रणेरा रगेच तनधी उऩरब्ध करुन न देता ऩुढीर शप्त्मात उऩरब्ध शोणाऱ्मा  
     तनधीभधनू तनधी उऩरब्ध करुन दमाला. 

5.2 गाऱ काढणेवाठी लाऩयालमाच्मा मॊत्रवाभग्रीचा खचग भुददा क्र.3 भध्मे नभूद 
केल्माप्रभाणे देम याशीर.गाऱ लाशतूकीकयीता लाऩयण्मात मेणाऱ्मा भभळनयीच्मा इॊधनावाठी 
तनधी देम याशणाय नाशी. 
5.3 गाऱ काढण्माची खोरी शी वलगवाधायणऩणे फाॊध फाॊधतेलेऱी त्मा ओढमाची/ नाल्माची 
जी भूऱ ऩातऱी शोती तततक्मा खोरीऩमतं गाऱ काढणेत माला.माभुऱे लाशून आरेल्मा 
गाऱाने कभी झारेरा ऩाणीवाठा ऩूलगलत शोऊ ळकेर.  
5.4 ऩाझय/गाल तरालातीर गाऱ काढताना वॊफॊधधत मॊत्रणेकडीर प्रचभरत भागगदळगक 
तत्लाॊचा अलरॊफ कयणेत माला. 
5.5 गाऱ काढणेऩूली ल गाऱ काढरेनॊतयच ेछामाधचत्र, धचत्रपीत, लतगभानऩत्रातीर कात्रणे 
इ. च ेजतन करुन ठेलण्मात माले. 

 6. जऱथरोतांची दरुुथती करणे :- भदृ ल जरवॊधायण वलबागाच्मा वलवलध मोजनेअॊतगगत 
भाती/भवभेंट नाराफाॊधाची काभे कयण्मात आरेरी आशे. शी काभे वलगवाधायणऩणे 10 ते 15 
लऴागऩूलीची अवल्माने अततलषृ्ट्टी ल अन्म कायणाभुऱे पुटतूट झारेरी आशे.अळा पुटतूट झारेल्मा 
फाॊधाची दरुुस्तीकयीता कोणत्माशी मोजनेत तनधी उऩरब्ध नवल्माने वदय फाॊधाची देखबार 
झारेरी नाशी. अळा फाॊधाची ककयकोऱ स्लरुऩाची पुटतूटची काभे न झाल्माव वालगजतनक 
गुॊतलणूक वलनाकायण ऩडून याशत ेल त्माऩावून भभऱणाऱ्मा राबाऩावून ळतेकयी लॊधचत याशतो. 
भवभेंट नारा फाॊध, भाती नारा फाॊध, ऩाझय/गाल तराल मावायख्मा जरस्त्रोंताॊच्मा दरुुस्तीवॊदबागत 
खारीर भागगदळगक तत्लाॊचा अलरॊफ कयण्मात माला.  

6.1 तारुका कृवऴ अधधकायी/ भॊडऱ कृवऴ अधधकायी माॊनी ज्मा फाॊधाची ककयकोऱ स्लरुऩाची  
दरुुस्ती कयालमाची आशे अळा फाॊधाची स्थऱ ऩाशणी करुन जागा तनजश्चती कयाली. 
 6.2 ज्मा फाॊधाची दरुुस्ती कयालमाची आशे, अळा फाॊधाच्माफाफतीत आधथगक तनकऴ रालता 
मेणे ळक्म शोणाय नाशी, कायण वदयचे फाॊध शे वलगवाधायणऩणे 10-15 लऴागऩूलीच े
अवल्माने त्मालेऱचे दय वध्माच्मा दयाऩेषा कभी शोते, त्माभुऱे दरुुस्ती कयालमाच्मा 
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फाॊधाची ऩाशणी करुन वलगवाधायणऩणे बौततकदृष्ट्टमा वॊफॊधधत फाॊधाचे दरुुस्तीच ेकाभ 30 
ते 40 टक्केऩेषा अधधक अवणाय नाशी, अळी खात्री उऩवलबागीम कृवऴ अधधकायी माॊनी 
केल्मानॊतयच वदय फाॊधाचे दरुुस्तीचे काभ कयता मेईर ल तव ेप्रभाणऩत्र उऩवलबागीम कृवऴ 
अधधकायी माॊनी देणे आलश्मक याशीर. 
6.3 दरुुथतीअतंगभत कराळयाच्या बाबी :- वाॊडला दरुुस्ती, दजाग बयणे, कोऩीॊग दरुुस्ती, 
वलॊगलॉरची दरुुस्ती, ऩाणऊळीची दरुुस्ती मावायखी भवभेंट नारा फाॊधाची काभे कयता 
मेईर.भाती नारा फाॊधा अॊतगगत वाॊडला दरुुस्ती, वाॊडलाभध्मे भवभेंट क्राॉकीटचे दाय कयणे, 
वऩॊचीॊगची दरुुस्ती कयणे ल फाॊधाच्मा भुख्म भबॊतीची दरुुस्ती कयणे, मावायखी काभे घेता 
मेतीर माकयीता उऩवलबागीम कृवऴ अधधकायी माॊनी स्थऱ ऩाशणी करुन तव ेप्रभाणऩत्र देणे 
आलश्मक आशे. 
6.4 दरुुस्ती कयण्माऩूलीच ेल दरुुस्तीनॊतयच ेपोटो अॊदाजऩत्रकावोफत जतन करुन ठेलालेत. 
6.5 उऩवलबागीम कृवऴ अधधकायी ल तारुका कृवऴ अधधकायी माॊच ेताॊत्रत्रक वुचनेनुवाय कृवऴ 
वशाय्मक ल कृवऴ ऩमगलेषक माॊनी अॊदाजऩत्रक तमाय कयाल ेल त्माव ताॊत्रत्रक भान्मता 
उऩवलबागीम कृवऴ अधधकायी माॊनी प्रदान कयाली. 

    6.6 प्रळावकीम भॊजूयी भॊजूय अनुदानाचे अधधन याशून जजल्शा अधधषक कृवऴ अधधकायी  
    माॊनी द्माली. 
    6.7 उऩयोक्त काभाॊकयीता प्रचभरत दयवुचीचा उऩमोग कयण्मात माला. 
    6.8 पूटतूट दरुूस्तीची काभे घेताना दरुूस्तीनॊतय वदय जरस्त्रोताचा उऩमोग शोणाय  
    अवल्माची खात्री कयाली. 
7.  खोऱ शऱग शमतोऱ चर (    शीशीटी) 
    7.1 वदम जस्थतीत ऩाणरोट षेत्र आधारयत जरवॊधायण कामगक्रभाॊतगगत घेण्मात मेणाऱ्मा   
    वरग वभतर चयाऩेषा 1 भी x      आकायभानाच्मा खेार वरग वभतोर चय ताॊत्रीक   
    दृष्ट्टमा पामदेळीय आशे.  
    7.2  1 भी x 1 भी  आकायभानाच्मा खेार वरग वभऩातऱी चयाची प्रतत शे. राॊफी 240   
    भीटय अवून अळा चयाभध्मे वाधायणऩणे प्रतत शे.240 घनभीटय ऩाणीवाठा शोतो. माभध्मे  
    1 भीटय उॊचीचे ऩाणी वाठून जभभनीत भुयरे जाते.भाती बयालात ओरवयऩणा दटकून  
    याशतेा.वदयच ेकाभाभुऱे डोंगय उतायालय भोठमा प्रभाणालय शोणाऱ्मा जभभनीच ेध ्ु ुऩीव  
    प्रततफॊध शोऊ ळकतो. 
    7.3 ऩाणरोट षेत्र आधायीत जरवॊधायण कामगक्रभाॊतगगत खोर वरग वभतोर चय       
    वीवीटी) मा उऩचायाव प्रामोधगक तत्लालय आदळगगाल मोजनेभध्मे उऩचाय म्शणून घेण्माव  
    ल वदय काभे भभळनव्दाये कयण्माव ळावन तनणगम क्र. जरवॊ-2010/प्र.क्र.18/जर-7 ददनाॊक  
    23.04.2010 नुवाय भान्मता देण्मात आरेरी आशे.मा काभाचे ताॊत्रीक भभळनव्दाये कयण्माच े 
    आधथगक भाऩदॊड खारीर प्रभाणे आशेत. 
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उऩचाराचे नांळ ऩररमाण तांत्ररक माऩदंड आर्थभक माऩदंड 
        

  आकायभान यतनॊग 
भीटय 

चयातीर 
अॊतय 

 

खोर वरग 
वभऩातऱी चय 

प्रतत शे. 1 भी x 
    

240 33 भी 9300 

 
8. वळषीरींचे ऩुनर्भरण – 

8.1 अन्न धान्म उत्ऩादन,वऩण्माच्मा ऩाण्माचा ऩुयलठा,दषु्ट्काऱाची तीव्रता कभी 
कयण्मावाठी ल आधथगक वलकावावाठी बूगबागतीर ऩाणीवाठमाव पाय भशत्ल आशे. 
माभुऱे कृवऴ षेत्राव भवॊचनावाठी अजस्तत्लात अवरेल्मा वलशीयीॊचे ऩुनबगयण करून 
बूजराच्मा जस्थतीत लाढ कयणे तवेच दषु्ट्काऱग्रस्त बागाभध्मे जास्तीतजास्त 
ऩाणीवाठा जतन कयणे ल रोकाॊची वाभाजजक, आधथगक जस्थती वुधायणे मा वायखे 
उददेळ वपर शोऊ ळकतात. 
8.2 माची अॊभरफजालणी कयताना प्राधान्माने अततवलकवीत, वलकवीत ल अॊळता 
वलकवीत मा लगगलायीत वभावलष्ट्ट अवरेल्मा गालाभध्मे शा कामगक्रभ याफवलण्मात माला. 
8.3 वलशीय ळक्मतो ऩक्क्मा स्लरूऩाची अवाली.  
8.4 ज्मा वलशीयीॊना यब्फी शॊगाभाच्मा ळलेटी ऩाणी कभी ऩडते ककॊ ला त्मा वलशीयीभध्मे 
ऑक्टोंफय भदशन्मातीर ऩाण्माची ऩातऱी वयावयीऩेषा खारी अवेर अळा दठकाणी 
मोजना याफवलल्माव ऩालवाऱमात वलशीयीत ऩाणी भुयवलणे ळक्म शोईर. 
8.5 गालातीर जास्तीतजास्त वलशीयीॊच ेएकत्रत्रतऩणे ऩुनबगयण केल्माव त्माचा पामदा 
रगेचच गालारा शोऊ ळकेर. वलशीय ऩुनबगयणावाठी एक खडडा ऩध्दत अथला 2 खडडा 
ऩध्दतीचा अलरॊफ कयण्मात माला. 
8.6 वलशीय ऩुनबगयण वलऴमक  भशात्भा गाॊधी याष्ट्रीम ग्राभीण योजगाय शभी 
मोजनेअॊतगगत वलशीय ल जभभनीच्मा प्रकायानुवाय ळावन तनणगम क्र. भग्रायो-
2011/प्रक्र.56/योशमो-10-अ ददनाॊक 03 जून 2011 नुवाय आधथगक भाऩदॊड तनजश्चत 
केरेरे आशेत. 

 
  9.   ळनराई बंधारे / कच्च ेबंधारे - 

        याज्मात भानवूनच्मा कारालधीत ऩडणाया ऩाऊव शा लैभळष्ट्टमऩूणग बूस्तयीम आणण 
बैागोरीक यचनेभुऱे ऩालवाचे जलऱजलऱ 65 त े80 टक्के ऩाणी अऩधालेच्मा स्लरूऩात 
लाशून जाते.  त्माभुऱे उन्शाऱमात तीव्र ऩाणी टॊचाई जाणलते. जरवॊधायणाच्मा तात्ऩुयत्मा 
उऩचाय ऩध्दतीभुऱे ळक्मतो रोकवशबागातून लनयाई फॊधाये / कच्च ेफॊधाये फाॊुॊधण्मात 
मालेत.ज्मादठकाणी रोकवशबाग कभी अवेर अळाच दठकाणी ळावकीम तनधीचा लाऩय 
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कयण्मात माला.भशात्भा गाॊधी याष्ट्रीम ग्राभीण योजगाय शभी मोजनेभध्मे अवरेल्मा प्रचरीत 
दयाप्रभाणे कामगक्रभ याफवलण्मात माला.   
 
10. कोल्षाऩुरी ऩध्दतीच्या बंधाऱयांना दरळाज ेबशवळणे  

माफाफतच्मा वूचना वॊफॊधीत मॊत्रणेभापग त तनगगभभत कयण्मात माव्मात. 
      याष्ट्रीम कृवऴ वलकाव मोजनेतॊगगत उऩरब्ध करुन देणेत आरेरा तनधी शा नभुद केरेल्मा 
फाफीलयच खचग कयणेत माला ल केरेल्मा का   चा अशलार वोफतच्मा वलदशत प्रऩत्र फ भध्मे तवेच 
उऩमोधगता प्रभाणऩत्र वलशीत प्रऩत्रात (19-  ) ल मळोगाथा वश आमुक्तारमाव वादय कयण्मात 
माला.   
       याष्ट्रीम कृवऴ वलकाव मोजनेतून उऩरब्ध शोणाया तनधी आयटीजीएव व्दाये 
जजल्शास्तयालय उऩरब्ध करून देण्मात मेत अवून वदय अभबमानाची अॊभरफजालणी मळस्लीऩणे 
शोईर माफाफत दषता घेण्मात माली. 
 
 
            स्लाषयीत/- 
शोबत:-ळरीऱप्रमाणे.                                                                                                     
                                                     शंचाऱक,  

         मदृ शंधारण ळ ऩाणऱोट सेर व्यळथथाऩन, 
         कृवव आयुकताऱय, मषाराष्र राज्य,ऩुणे-1  

        
प्रततऱीऩी माहषती ळ आळश्यक कायभळाषीथतळ 

1. वलबागीम आमुक्त      ल   
2. वलबागीम कृवऴ वशवॊचारक  
 

प्रत:-   भा.प्रधान वधचल   ल वॊधायण), ग्राभ वलकाव ल जरवॊधायण वलबाग, भॊत्रारम,    फई          
        32 - माॊना भादशतीस्तल वादय.  
 


