
 

अतत तात्काऱ     जा.क्र.कृषऴआ/परो-2/प्र.क्र. 9/1943/12 

            कृषऴ आमुक्तारम (परोत्ऩादन) भशायाष्ट्र याज्म, 

            ऩुणे- 411 005    दद. 23 जुरै, 2012 
प्रतत, 
 षलबागीम कृषऴ वशवंचारक 
 नाशळक 
 
 षलऴम :- जजल्शा तनमोजन षलकाव भंडऱ ऩुयस्कृत षऩक वंयषण मोजना (आददलावी ळेतकऱमांवाठी)  
   वन 2012-13 - भागगदळगक वूचना .... 
 
 वंदबग :- कृषऴ षलकाव अधधकायी, नंदयुफाय मांचे ऩत्र क्र. जजऩन/कृषऴ/परो/724/12,  

 दद.     /06/2012 
           
 परोत्ऩादन षलबागाभापफ त याफषलण्मात मेत अवरेल्मा षऩक वंयषण मोजनेंतगफत जजल्शा लाषऴफक 
मोजनेभध्मे नंदयूफाय जजल््मारा रु.94.00 राख अनुदान जजल्शा ननमोजन ल षलकाव भंडऱाने भंजूय केरेरे 
आशे.   तथाषऩ, कृषऴ षलकाव अधधकायी, नंदयुफाय मांचे वंदर्बफम ऩत्रानुवाय रु. 1.40 राखाचा कामफक्रभ 
प्रस्ताषलत केरेरा अवून त्माव भंजुयी देण्माफाफत षलनंती कयण्मात आरेरी आशे.  त्माअनुऴंगाने रु.1.40 

राखाचा कामफक्रभ याफषलण्माफाफत भान्मता देण्मात अवून वदय मोजनेच्मा भागफदळफक वुचना वोफत वशऩत्रत्रत 
कयण्मात मेत आशेत. 

 जजल्शा ननमोजन भंडऱाने भंजुय केरेल्मा रु. 94.00 राखाऩैकी रु. 1.40 राख प्रस्तालीत केरेरे 
अनुदान लजा जाता उलफरयत रु. 92.60 राखाफाफत जजल्शा ननमेाजन भंडऱाळी वंऩकफ  वाधण्मात माला आणण 
त्मांचे वल्ल्माने ऩुढीर कामफलाशी कयण्मात माली ल केरेल्मा कामफलाशीचा अशलार कृषऴ आमुक्तारमाव 
कऱषलण्मात माला. 

वोफत वशऩत्रत्रत केरेल्मा भागफदळफक वुचनेप्रभाणे कामफक्रभ याफषलण्माफाफत तात्काऱ कामफलाशी 
कयण्मात माली.  
वोफत- लयीर प्रभाणे                वंचारक परोत्ऩादन 
        भागगदळगक वुचना       कृषऴ आमुक्तारम, भशायाष्ट्र याज्म, 
               ऩुणे- 411 005  
 
प्रत : 
1) भा. प्रधान वचचल, (कृषऴ ल परोत्ऩादन) कृषऴ ल ऩदभु षलबाग भंत्रारम भुंफई-32 मांना भादशतीस्तल 

वषलनम वादय 
2)  भा. व्मलस्थाऩकीम वंचारक, भशायाष्ट्र कृषऴ उद्मोग षलकाव भशाभंडऱ, याजन शाऊव, प्रबादेली, 

भुंफई-25 मांना भादशतीवाठी. 
3)  व्मलस्थाऩकीम वंचारक, भशायाष्ट्र याज्म वशकायी ऩणन भशावंघ भमाफदीत, कनभुय शाऊव, 

नयवीनाथा स्रीट, भुंफई-9 मांना भादशतीवाठी. 
2/- कृषऴ षलकाव अधधकायी मांनी भागणी केल्माप्रभाणे औऴधांचा ऩुयलठा तात्काऱ ल लेऱेत   

    कयणेफाफत कृऩमा कामफलाशी व्शाली. 
4) जजल्शा अचधषक कृषऴ अचधकायी नंदयुफाय मांना भादशतीवाठी आलश्मक कामफलाशीवाठी. 
5) कृषऴ षलकाव अचधकायी, नंदयुफाय मांना भादशतीवाठी ल आलश्मक कामफलाशीवाठी. 
6)  कृषऴ उऩवंचारक, (ननमोजन) कृषऴ आमुक्तारम, भशायाष्ट्र याज्म,ऩुणे मांना भादशतीस्तल. 
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आददलावी उऩमोजनेंतगगत षऩक वयंषण मोजना  
भागगदळगक वचूना  

 
1) षऩक तनशाम षेत्र रषांक ल पलायणी कामगक्रभ- 

 मा मोजनेंतगफत वन 2012-13 भध्मे वलफ पऱषऩके, बाजीऩारा, पुरषऩके, भवारा षऩके 

औऴधी ल वगुधंी लनस्ऩती मा षऩकालयीर वलफ ककड/ योग ननमतं्रणावाठी औऴधाचे लाटऩ/ पलायणी 

कामफक्रभ 50 टक्के अनदुानालय याफषलण्माव भान्मता देण्मात मेत आशे.  उद्भलणाऱ्मा ककड/योगाच्मा 

ननमतं्रणावाठी रागणायी ककटकनाळके/ फयुळीनाळके ळतेक-मांना 50 टक्के अनदुानालय ऩयुलालमाची 

आशेत.   

 पऱषऩके, बाजीऩारा, पुरषऩके , भवारा षऩके, औऴधी ल वगुधंी लनस्ऩती मा षऩकाभध्मे 

अचानक ककड योगाचा प्रादबुाफल जजल्शमात आढऱून आल्माव जजल्शा ननमोजन वर्भतीने भजंूय 

केरेल्मा ल जजल्शाधधकायी मांनी उऩरब्ध करून ददरेल्मा अनदुानाच्मा अधधन याशुन षऩक वयंषण 

कामफक्रभ याफषलण्माव भजंूयी देण्मात मेत आशे. वदय षऩकालय कृषऴ षलद्माषऩठाच्मा र्ळपायळीनवुाय 

औऴधाचंी पलायणी कयणेत माली ल त्मानऴुगंाने प्रनत शेक्टयी 50 टक्के अनदुानाची भमाफदा 

ठयषलण्मात माली. वदय कामफलाशी कयण्मावाठी जजल्शा अधधषक कृषऴ अधधकायी मांच ेवशकामाफने 

षऩकननशाम पलायणीचा कामफक्रभ आऩल्मा स्तयालरुन तमाय कयण्मात माला ल त्माप्रभाणे मोजना 

याफषलण्माफाफत कामफलाशी कयण्मात माली.   

2) राबाथी तनलड- 

 मा मोजनेअतंगफत उऩरब्ध करुन ददरेरी तयतदू पक्त आददलावी ळतेक-मांकयीता खचफ 

कयण्मात माली.    

3) अनदुान प्रभाण- 

 मा मोजनेतगंफत ऩयुलालमाची ककटकनाळके / फयुळीनाळके मांच्मा एकूण ककंभतीच्मा 50 

टक्के ककंला कभार प्रऩत्र-1 भध्मे ननदेळ केल्माप्रभाणे याज्म ळावनाकडून अनदुानाच्मा स्लरुऩात खचफ 

कयण्मात माला. उलफरयत 50 टक्के ककंला त्माऩेषा जास्त अवरेरी यक्कभ राबाथी ळतेक-मांकडून 

लवरू कयाली. 

4) ककटकनाळके / फयुळीनाळके मांची खयेदी- 

 मा मोजनेअतंगफत ककटकनाळके ल फयुळीनाळके आऩल्मा जजल््मारा ननमकु्त केरेल्मा ळावन 

भान्म ऩयुलठा वसं्थेकडून (भशायाष्ट्र कृषऴ उद्मोग षलकाव भशाभडंऱ /भशायाष्ट्र याज्म वशकायी ऩणन 



 

भशावघं)  मांच्माकडून खयेदी कयण्मात मालीत. वफंधंीत ककटकनाळके/फयुळीनाळके खयेदी कयताना 

कृषऴ षलबागाने र्ळपायव केरेरी औऴधेच खयेदी कयण्मात मालीत. औऴधाचंी भागणी तांत्रत्रक नालाने 

कयाली, तवेच औऴधाचंी खयेदी कृषऴ आमकु्तारमाने र्ळपायव केरेल्मा दयाने कयण्मात माली. 

5) भागणीच ेतनधागयण- 

 ळतेकऱ्मांकडून भागणी गोऱा कयण्माची जफाफदायी कृषऴ षलकाव अधधकायी, जजल्शा ऩरयऴद 

मांची याशीर. कृषऴ षलकाव अधधकायी मांनी औऴधाची भागणी गोऱा केल्मानतंय एकूण रागणाये 

औऴध, त्माची ककंभत, 50 टक्के अनदुान ल ळतेक-मांकडून लवरु कयालमाची यक्कभ इत्मादीफाफत 

प्रस्ताल तमाय करुन त्माव तांत्रीक भान्मता देण्मात माली.  त्मानतंय वदयचा प्रस्ताल जजल्शाधधकायी 

मांचेकड ेप्रळावककम भान्मतवेाठी वादय कयाला. प्रळावकीम भान्मता प्राप्त झाल्मानतंय कृषऴ षलकाव 

अधधकायी मांनी जजल्शमाची औऴधाची एकत्रत्रत भागणी ऩयुलठा वसं्थेव नोंदलाली. औऴधाचंी भागणी 

तांत्रत्रक नालाने नोंदषलण्मात माली, त्माची प्रत जजल्शा अधधषक कृषऴ अधधकायी, षलबागीम कृषऴ 

वशवचंारक आणण कृषऴ आमकु्तारमाव वादय कयाली. 

6) औऴधे ऩयुलठा- 

 कृषऴ षलकाव अधधकायी मांच े भागणी प्रभाणे भशायाष्ट्र कृषऴ उद्मोग षलकाव भशाभडंऱ 

/भशायाष्ट्र याज्म वशकायी ऩणन भशावघं मांनी वफंधंधत जजल्शा ऩरयऴदांना गट ऩातऱीऩमफत औऴधाचा 

ऩयुलठा तात्काऱ कयाला. औऴधांच्मा लाऩयाचा अनंतभ ददनांक (एक्वऩामयी डटे) शी ऩयुलठा केल्माच्मा 

ददनांकाऩावनू 1 लऴाफच्मा कारालधीऩषेा कभी नाशी, माची खात्री कृषऴ षलकाव अधधकायी मांनी 

कयाली. प्रथभ एकूण भागणीच्मा 25 टक्के औऴधाचंी उचर कयाली. ककटकनाळके / फयुळीनाळके 

मांचा ऩयुलठा, ककड ल योगाच े ननमतं्रण ऩरयणाभकायक शोण्माच्मा दृष्ट्टीन ेएकाच लेऱी केरा जात 

आशे, माची खात्री कयाली.   

 औऴधाची पलायणी कयतांना औऴधाच ेप्रभाण, उऩमकु्तता, लाऩयाची ऩध्दत माफाफत कृषऴ 

षलद्माऩीठाने केरेल्मा र्ळपायळी रषात घेऊन षलतयण ल लाऩय कयण्मात माला.   

7) लाशतकु ल वाठलण-  

 भागणी केरेल्मा औऴधांची लाशतकू ऩयुलठा वसं्थेने तारकु्माऩमतं करुन द्माली ल वाठलणुकीची 

व्मलस्था जजल्शा ऩरयऴदेने कयाली.  
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8) ऩयलानाऩत्रक-  

गटषलकाव अधधका-मांच्मा अखत्मायीतीर ग्राभवेलकानंी ळतेक-मांना गटषलकाव अधधका-

माकडून ककटकनाळके / फयुळीनाळके उऩरब्ध शोण्मावाठी ऩयलाना ऩत्र े(ऩयभीट) द्माली मा ऩयलाना 

ऩत्राभध्मे झाडांची वखं्मा, षेत्र, रागणायी  ककटकनाळके/ फयुळीनाळके मांचे प्रभाण, ककंभती ल 

अनदुान दळफषलण्मात माले.  षलतयीत केरेल्मा औऴधाच ेराबाथी ळतेकयी मांची गालननशाम मादी 

करुन ग्राभऩचंामतीकड ेऩाठषलण्मात माली ल ग्राभवेलकांनी फठैकीत वादय कयाली.   

9) औऴधांच ेदय-   

वन 2012-13 भध्मे वलफ पऱषऩके, बाजीऩारा, पुरषऩके, भवारा षऩके , औऴधी ल वगुधंी 

लनस्ऩती मा षऩकालयीर ककड/योग ननमतं्रण मोजनेअतंगफत खयेदी कयालमाच्मा औऴधाच ेदय शे कृषऴ 

षलबागाने ननजश्चत केरेल्मा दयाप्रभाणे याशतीर. 

10)  ककटकनाळके/फयुळीनाळके मांची बफर ेअदा कयण्माची ऩध्दत-  

 भशायाष्ट्र कृषऴ उद्मोग षलकाव भशाभडंऱ / भशायाष्ट्र याज्म वशकायी ऩणन भशावघंाने 

जजल््मांना औऴधाचंा ऩयुलठा केल्मानतंय कृषऴ षलकाव अधधकायी मांचेकड ेऔऴधाचंी त्रफर ेऩाठलालीत. 

औऴधे चांगल्मा जस्थतीत र्भऱाल्माफाफत वाठा यजजस्टयभध्मे नोंद घेतल्माची, नभनेु काढल्माची 

तवेच इतय आलश्मक ती प्रभाणऩत्र ेतमाय कयालीत. वन 2012-13 भध्मे ककटकनाळकांच्मा गणुलत्ता 

तऩावणीफाफत कृषऴ आमकु्तारमाभधीर गणुलत्ता ल ननमतं्रण ळाखेभापफ त ननगफर्भत कयण्मात 

मेणाऱ्मा ऩरयऩत्रकांचा उऩमोग कयण्मात माला. कृषऴ षलकाव अधधकायी मांनी औऴधांची त्रफर ेप्राप्त 

झाल्मानतंय त्मा त्रफरांची तऩावणी कयाली. भशायाष्ट्र कृषऴ उद्मोग षलकाव भशाभडंऱ/ भशायाष्ट्र 

याज्म वशकायी ऩणन भशावघंाकडून प्राप्त झारले्मा त्रफराच्मा 50 टक्के अनदुानाची यक्कभ 

जजल्शाधधकायी मांनी उऩरब्ध करून ददरेल्मा 2401 ऩीक वलंधफन मा रेखार्ळऴाफच्मा भजंूय 

अनदुानाभधून अदा कयाली.  

11) अनदुान षलतयण-  

 वन 2012-13 भध्मे भजंयू केरेल्मा तयतदूीतनू याफषलण्मात मेणा-मा मोजनांचा ननधी 

जजल्शाधधकायी मांच े भापफ त षलतयीत शोणाय आशे. तवे्शा आऩल्मा जजल्शमारा षऩक वयंषण 

मोजनेतगंफत भजंूय केरेरी तयतदू जजल्शाधधकायी मांचेकडून प्राप्त करून घेणेफाफत कृषऴ षलकाव 

अधधकायी मांनी आलश्मक ती कामफलाशी कयाली.  जजल्शा ननमोजन वर्भतीने भजंूय केरेरी रेखार्ळऴफ 



 

ननशाम तयतदू आऩल्मा जजल्शमाच्मा ननमोजन षलबागाच्मा अथफवकंल्ऩीम अदंाजऩत्रकाभध्मे 

दळफषलण्मात आरेरी आशे.  

12)  लवरुीफाफत- 

 ऩयलाना ऩत्र े र्भऱाल्मानतंय गट षलकाव अधधकायी मांनी ककटकनाळकाचंी/ फयुळीनाळकाची 

50 टक्के यक्कभ ळतेक-मांकडून औऴध लाटऩाच े लेऱी लवरू करुन त्माचा बयणा कृषऴ षलकाव 

अधधकायी मांचेकड ेकयणेत माला. ळतेक-मांकडून 50 टक्के यक्कभ औऴधे लाटऩ कयतलेेऱी लवरू 

कयण्माची जफाफदायी कृषऴ षलकाव अधधकायी मांची याशीर. ळतेकऱ्मांकडून लवरू केरेरी यक्कभ 15 

ददलवात एकत्रत्रत करुन कृषऴ षलकाव अधधकायी मांच े कामाफरमात जभा कयाली.  रोकलाट्माची 

यक्कभ कोणत्माशी ऩरयजस्थतीत चरनाद्लाये ळावकीम कोऴागयात बयणा कयण्मात मेऊ नमे.  

त्मानतंय 15 ददलवाने कृषऴ षलकाव अधधकायी मांनी वदय लवरू केरेल्मा 50 टक्के यकभेचा डडभांड 

ड्राफ्ट भशायाष्ट्र कृषऴ उद्मोग षलकाव भशाभडंऱ/ भशायाष्ट्र याज्म वशकायी ऩणन भशावघंाचे नालाने 

काढून त्मांना देण्मात माला. अव ेन केल्माव तात्ऩयुता अऩशाय (Temporary misappropriation) 

झार ेअव ेवभजून कृषऴ षलकाव अधधकायी मांचेलय खातनेनशाम कामफलाशी कयण्मात मेईर, माची नोंद 

घ्माली.  मा फाफीचे वननमंत्रण कयण्माची जफाफदायी कृषऴ षलकाव अधधकायी मांची याशीर.   औऴध 

लाऩयाचा वषलस्तय तऩर्ळर, आलश्मक प्रभाणऩत्र ेजजल्शा अधधषक कृषऴ अधधकायी / षलबागीम कृऴी 

वशवचंारक मांचेकड े ऩाठलालीत. मा मोजनेतगंफत खचफ झारेल्मा अनदुानाच े उऩमोधगता प्रभाणऩत्र 

भोदशभ वऩंल्मानतंय एक भदशन्मांच्मा आत कृषऴ षलकाव अधधकायी मांनी कृषऴ आमकु्तारमाव वादय 

कयाले, त्मावाठी षलत्तीम लऴफ वऩंण्माची लाट ऩाशू नमे. 

13) औऴधांचा वाठा-  

षऩक वयंषण भोदशभेनतंय र्ळल्रक यादशरेल्मा औऴधाचंा वाठा, औऴधाचं े ऩॅककंग चांगल्मा 

जस्थतीत अवेर, तय वफंधंीत ऩयुलठा वसं्थेव ती ऩयत द्मालीत. त्माप्रभाणे जजल्शा ऩरयऴदांनी षऩक 

वयंषण भोदशभ वऩंल्माफयोफय र्ळल्रक यादशरेल्मा औऴधांचा वाठा वफंधंधत वसं्थेकड े एक 

भदशन्माच्मा आंत ऩयत कयाला, तवे केल्माच ेषलबागीम कृषऴ वशवचंारक ल  कृषऴ आमकु्तारमाव 

कऱलाले.  कृषऴ षलकाव अधधकायी मांनी ऩयत केरेल्मा औऴधाचंी यक्कभ त्लयीत वफंधंधत ऩयुलठा 

वसं्थेकडून लवरू कयाली ल चरनाने ळावकीम कोऴागयात बयणा कयाली. 
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14) आशयण ल वषंलतयण अचधकायी घोषऴत कयणेफाफत-  

     षऩक वयंषण मोजनेतगंफत रेखार्ळऴफ 2401 रेखार्ळऴाफच्मा भजंूय तयतदुीभधून त्रफराची 50 

टक्के यक्कभ तवेच ळतेक-मांकडून लवरू झारेरी 50 टक्के यक्कभ अळी 100 टक्के यक्कभ 

वफंधंधत एजन्वीरा अदा कयणेवाठी कृषऴ षलकाव अधधकायी मांना प्राधधकृत कयणेत मेत आशे.  

वफंधंधत जजल््मांना जजल्शाधधकायी मांनी भजंूय केरेरा ननधी भखु्म रेखा ल षलत्त अधधकायी, जजल्शा 

ऩरयऴद कोऴागायातनू काढुन जजल्शाननधीभध्मे ठेलतीर.  कृषऴ षलकाव अधधकायी, जजल्शा ऩरयऴद 

मांना आलश्मक नततका ननधी लेऱोलेऱी जजल्शाननधीतनू काढण्माव भान्मता देण्मात मेत आशे.   

15) भलु्मभाऩन- 

 ऩीक वयंषण मोजनेतगंफत याफषलण्मात मेणा-मा ननयननयाऱमा भोदशभातीर काभाच े

भलु्मभाऩन कृषऴ षलद्माऩीठातीर तसांनी कयालमाच े आशे. त्मावाठी रागणायी भादशती म्शणजचे 

राबाथीची गांललाय मादी, षेत्र पलायणीकरयता लाऩयण्मात आरेरी औऴधे इत्मादी भादशती मोग्म 

लेऱी कृषऴ षलद्माऩीठातीर वफंधंधत तसांना ऩाठषलण्माची व्मलस्था कृषऴ षलकाव अधधकायी मांनी 

कयाली. त्माचप्रभाणे भलु्मभाऩन काभावाठी आलश्मक अवेर तवे्शा वफंधंधत तसानंा लाशन उऩरब्ध 

करुन देण्माफाफत आणण आलश्मक वशकामफ कयण्माफाफत कामफलाशी कयाली. मावाठी वफंधंधत कृषऴ 

षलकाव अधधकायी मांनी वळंोधन वचंारक, कृषऴ षलद्माऩीठ, मांचेकड ेभादशती ऩाठषलण्मात माली. 

भलु्मभाऩनाचा अशलार जजल्शा अधधषक कृषऴ अधधकायी, षलबागीम कृषऴ वशवचंारक 

कामाफरमाभापफ त आमकु्तारमाव वादय कयण्मांत माला. 

16) प्रगती अशलार-  

 जजल्शा ननमेाजन षलकाव भडंऱ ऩयुस्कृत षऩक वयंषण मोजनेचा भार्वक प्रगती अशलार 

प्रत्मेक भदशन्माच्मा 10 तायखेऩमतं प्रऩत्र-3 भध्मे, औऴध लाटऩाचा अशलार दय तीन भदशन्मांनी 

प्रऩत्र-4 भध्मे आणण औऴध तऩावणीफाफतचा अशलार दय वशा भदशन्मांनी प्रऩत्र-5 भध्मे कृषऴ 

आमकु्तारमाव न चुकता ऩाठषलण्माची व्मलस्था कयाली. 

  

 

 

 

 



 

                                            प्रऩत्र-1 

                जजल्शा तनमोजन षलकाव भडंऱ ऩयुस्कृत षऩक वयंषण मोजना वन 2012-13 

               परोत्ऩादन षऩकांवाठी षऩक तनशाम रागणाये औऴध, ऩरयभाण ल पलायणी अनदुान  
 
अ. 
क्र 

षऩकाच े
नांल 

ककडी योग बौततक 
रक्ष्म 
(शेक्टय) 

औऴधाच ेनांल औऴधाच ेऩरयभाण प्रतत शेक्टयी 
रागणा-मा  
औऴधाची 

एकूण ककंभत 
(रुऩमे) 

प्रतत शेक्टयी 50 
टक्के पलायणीच े
वधुायीत अनदुान 

(रुऩमे ) 

1 केऱी कयऩा 55 भॅन्कोझेफ 2000 गॅ्रभ  प्रनत 
शेक्टयी 
पलायणीवाठी  

रु. 1808/- 
प्रनत शेक्टयी 3 
पलायणीवाठी  

रु.904/-प्रनत शेक्टयी 
3 पलायणीवाठी 

काफेनडझेीभ 1250 गॅ्रभ प्रनत 
शेक्टयी 
पलायणीवाठी   

शेक्झाकोनॅझोर 2000 र्भरी  प्रनत 
शेक्टयी  
पलायणीवाठी  

2 ऩऩई ऩांढयी 
भाळी 

46 भॅन्कोझेफ 1500 गॅ्रभ  प्रनत 
शेक्टयी 
पलायणीवाठी  

रु. 1699/- 
प्रनत शेक्टयी 3 
पलायणीवाठी  

रु.850/-प्रनत शेक्टयी 
3 पलायणीवाठी 

काफेनडझेीभ 1750 गॅ्रभ प्रनत 
शेक्टयी 
पलायणीवाठी   

भोनोक्रोटोपाव  1000 र्भरी  प्रनत 
शेक्टयी  
पलायणीवाठी  

3 कांदा कयऩा ल 
पुरककड े

198 भॅन्कोझेफ 75 
डब्ल्मऩूी   

1250 गॅ्रभ प्रनत 
शेक्टय पलायणीवाठी 

रु.519/- प्रनत 
शेक्टयी 1 

पलायणीवाठी  

रु.260 रु./- प्रनत 
शेक्टयी 1 

पलायणीवाठी  

भॅरेधथऑन 
50 इवी 

500 र्भरी प्रनत 
शेक्टय  
पलायणीवाठी 

  एकूण  299         

टीऩ :- उऩयोक्तप्रभाणे ददरले्मा ऩमाफमी र्ळपायळीभध्मे दळफषलरेल्मा औऴधाऩकैी इतय र्ळपायव केरेल्मा औऴधाचंी 
भागणी अवल्माव त्माप्रभाणे भागणी नोंदषलण्माव शयकत नाशी. तथाषऩ उऩयोक्त अनदुान भमाफदेच्मा अधधन याशुन 
कामफक्रभ याफषलण्मात माला. 
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प्रऩत्र - 2. 
 जजल्शा तनमोजन षलकाव भडंऱ ऩयुस्कृत षऩक वयंषण मोजना वन 2012-13  

( बौततक रक्ष्म शेक्टय / आचथगक रक्ष्म राखात ) 

 
अ.क्र. जजल्शा 

केऱी (कयऩा) ऩऩई (ऩांढयी भाळी) कांदा (कयऩा ल 
पुरककड)े एकूण  

बौनतक   
आधथफक  बौनतक   आधथफक  बौनतक   आधथफक  बौनतक   

आधथफक  

1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

1 नदंयुफाय 55 0.50 46 0.39 198 0.51 299 1.40 

 नाळीक षलबाग 55 0.50 46 0.39 198 0.51 299 1.40 

 

            



 

 

 
 
 

प्रऩत्र -3 

 अ.क्र. जजल्शा 
/षलबाग 

पऱषऩकाच े
नाल 

ककड / योगाच े
नाल  

बौततक ( शेक्टय)  भशभडंऱाकड ेऔऴध 
भागणी केल्माचा ऩत्र  
क्रभांक ल ददनांक 

पलायणीवाठी 
लाऩयालमाच्मा 
औऴधाच ेनाल 

 औऴधाचा तऩळीर  अनदुानाचा तऩळीर 
(रु.राखात)  

ळयेा  

रक्ष्म वाध्म भागणी ऩयुलठा लाटऩ भजंूय 
अनदुान  

खचग 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

              
              
              
           

स्लाषयी 

           

कृषऴ षलकाव अचधकायी                  
/ षलबागीम कृषऴ वशवचंारक 
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प्रऩत्र - 4 

 औऴध लाटऩाचा तऩळीर 
 अ.क्र. भशाभडंऱाकड े

औऴध भागणी 
केरेल्मा ऩत्राचा 
क्रभांक ल ददनांक  

 औऴधाची 
केरेरी 
भागणी 
(शरटय/ 
ककरो) 

 औऴधाचा 
झारेरा ऩयुलठा 
(शरटय/ ककरो) 

ळतेकमांना 
लाटऩ केरेरे 

औऴध 
(शरटय/ 
ककरो) 

भशाभडंऱाव अदा 
केरेरी 

अनदुानाभधीर 50 
टक्के यक्कभ 
(रु.राख) 

लवरुीचा तऩळीर  (रु.राख) ळयेा  

राबाथीकडून 
लवरु 
कयालमाची 
यक्कभ 

राबाथीकडून 
लवरु केरेरी 
यक्कभ 

 अद्माऩ 
लवरु 
कयालमा
ची 
यक्कभ  

भशाभडंऱाकड े
बयणा केरेरी 
यक्कभ  

1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 

           

           
           
           
          

 

       
स्लाषयी  

       

    कृषऴ षलकाव अचधकायी                    
/ षलबागीम कृषऴ वशवचंारक 

 

 
 



 

प्रऩत्र - 5 

 औऴध तऩावणी 
 अ. 
क्र. 

जजल्शा भशाभडंऱाकडून 
झारेरा औऴधाचा 

ऩयुलठा                 
(शरटय/ ककरो) 

तऩावणी नभनेु  अप्रभाणणत 
नभनु्माची 
यक्कभ 

भशाभडंऱाकडून 
अप्रभाणणत 

नभनु्माची लवरू 
केरेरी यक्कभ 
(रु.राखात) 

भशाभडंऱाकडून  
लवरू केरेरी 

यक्कभ कोऴागायात 
बयणा केरेरा 

ददनांक 

ळयेा  

तऩावणीवाठी 
काढालमाच ेनभनेु 
वखं्मा 

तऩावणीवाठी 
काढरेर ेनभनेु 
वखं्मा 

तऩावणीनतंय 
प्रभाणणत झारेरे 
नभनेु 

 अप्रभाणणत 
झारेरे नभनेू 

1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 

           

           
           
           
          

 

       
   स्लाषयी  

       

  कृषऴ षलकाव अचधकायी                                                                                                                                                                                                                    
/ षलबागीम कृषऴ वशवचंारक 

 

 


