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ऩत्र                                        जा.क्र.तधृावल/वलप्र१/ननषेवफ/भा.व/ू५४१२/    /२०१२ 
                    कृवऴ आमुक्तारम, भशायाष्ट्र याज्म, नळलाजीनगय, 
                        ऩुणे-४११ ००५,    ददनांक :   /४/२०१२ 
प्रनत, 
 १) वलबागीम कृवऴ वश वंचारक, (वलव) 
 २) जजल्शा अनधषक कृवऴ अनधकायी (वलव) 
 

वलऴम्- वन २०१२-१३ च्मा कृती आयाखडमाअतंगवत ननलडक गालांत वफमाणे उत्ऩादन  कामवक्रभ  भागवदळवक वूचना       
      

कंद्र ऩुयस्कृत ‘‘ ननलडक गालांत वफमाणे उत्ऩादन कामवक्रभ ’’ अतंगवत गऱीतधान्म ल कडधान्म मा वऩकांचे भुरबूत 
वफमाणे खयेदी ल  तणृधान्म वऩकांचे ऩामाबूत वफमाणे उत्ऩादन कामवक्रभ मा फाफी याज्मातीर ळावकीम तारुका वफज गुणन 
कंद्रालय याफवलण्मावाठी भंजुयी नभऱारेरी आशे. 

ज्लायी, फाजयी, नागरी मा वऩकावाठी रुऩमे ४००/- प्रनत जवलंटर प्रभाणे ल बात, गशू वऩकावाठी रुऩमे २००/- प्रनत 
जवलंटर प्रभाणे उत्ऩाददत वफमाण्माव अनुदान देम अवरेरा एकुण यवकभ रुऩमे १०.०० राखाचा कामवक्रभ कंद्र ळावनाकडे 
भान्मतेस्तल प्रस्तावलत कयण्मात आरेरा आशे.  
 
वोफत-लयीरप्रभाणे                                               
 
                                                          कृवऴ वंचारक  
                                                        (वलस्ताय ल प्रनळषण) 
                                            कृवऴ आमुक्तारम, भ.या. ऩुणे-५ 
प्रत्- भादशतीस्तल ववलनम वादय. 

१) भा.प्रधान वनचल, कृवऴ ऩळंवुलधवन, दगु्धव्मलवाम वलकाव ल भत्स्मव्मलवाम वलबाग, भंत्रारम वलस्ताय, भुंफई ३२ 
२) भा. भंत्री, कृवऴ, भशायाष्ट्र ळावन, भुंफई ३२ मांचे स्लीम वशाय्मक. 
३) भा. याज्मभंत्री, कृवऴ, भशायाष्ट्र ळावन, भुंफई ३२ मांचे स्लीम वशाय्मक 

 
प्रत्- भादशतीस्तल वस्नेश अगे्रवऴत 

४) कृवऴ वंचारक (वलव) 
५) भा. व्मलस्थाऩकीम वंचारक, भशायाष्ट्र कृवऴ औद्योनगक वलकाव भशाभंडऱ,  

याजन शाऊव, नतवया भजरा, प्रबादेली, भुंफई २५. 
६) भा. व्मलस्थाऩकीम वंचारक ,भाकेटींग पेडयेळन भुंफई  
७) व्मलस्थाऩकीम वंचारक, भशायाष्ट्र याज्म वफमाणे भशाभंडऱ, प्रॉट-८, ळास्त्रीनगय, अकोरा  
८) भा. व्मलस्थाऩकीम वंचारक, याष्ट्रीम फीज ननगभ, गुरटेकडी, भाकेटमाडव, ऩुणे ३७. 
९) वंळोधन वंचारक, डॉ. ऩंजाफयाल देळभुख कृवऴ वलद्याऩीठ, अकोरा. 
१०) वंळोधन वंचारक,डॉ. फाऱावाशेफ वालंत कोकण कृवऴ वलद्याऩीठ, दाऩोरी, जज. यत्नानगयी. 
११) वंळोधन वंचारक, भशात्भा पुरे  कृवऴ वलद्याऩीठ, याशूयी. 
१२) वंळोधन वंचारक, भयाठलाडा कृवऴ वलद्याऩीठ, ऩयबणी. 



2 

 

Page 2 

 

१३) व्मलस्थाऩकीम वंचारक, भशायाष्ट्र याज्म रघुद्योग वलकाव भशाभंडऱ, भुंफई. 
 

प्रत्- वशऩत्रावश भादशतीवाठी ल कामवलाशीवाठी यलाना. 
१) कृवऴ उऩवंचारक, आमुक्त कष, कृवऴ आमुक्तारम, भशायाष्ट्र याज्म, ऩुणे-१. 
२) कृवऴ भादशती अनधकायी, कृवऴ आमुक्तारम, भशायाष्ट्र याज्म, ऩुणे-५ 

          आलश्मक त्मा प्रनवध्दीवाठी 
३) कृवऴ उऩवंचारक (ननमोजन), कृवऴ आमुक्तारम, भ.या., ऩुणे-५ 

 
 
 
                                                           कृवऴ वंचारक  
                                                                   (वलस्ताय ल प्रनळषण) 
                                                             कृवऴ आमुक्तारम, भ.या.ऩुणे - ४११००५. 
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ननलडक गालांत वफमाणे उत्ऩादन कामवक्रभ २०१२-१३ भागवदळवक वूचना 
वन २०१२-१३ भध्मे जजल्शा अनधषक कृवऴ अनधकायी मांनी त्मांच्मा अनधनस्त तारुका फीज गुणन कंद्रालय 

वफजोत्ऩादन कामवक्रभ याफवलण्मात माला.  
वदय मोजने अतंगवत याफलालमाच्मा फाफी खारीर प्रभाणे आशेत.  

 
 अ) भुरबूत वफमाणे खयेदी - 

वदय मोजनेअतंगवत गऱीतधान्म ल कडधान्म वऩकांच्मा भुरबूत वफमाणे खयेदी दकंभतीच्मा १०० टवके अनुदान देम 
आशे. तारुका फीज गुणन प्रषेत्रालय ऩामाबूत वफमाणे उत्ऩादनावाठी आलश्मक अवरेरे गऱीतधान्म ल कडधान्म वऩकांच्मा 
अनधवूनचत लाणाचे भुरबूत वफमाणे कृवऴ वलद्याऩीठे ल बायतीम कृवऴ अनुवंधान वंस्थेच्मा वंळोधन कंद्रालरुन खयेदी 
कयण्मात माले. भुरबूत वफमाणे खयेदी केल्माच्मा देमकावश प्रस्ताल खयीऩ २०/८/२०१२, यब्फी १५/१२/२०१२, उन्शाऱी 
२५/२/२०१३ ऩूली जजल्शा अनधषक कृवऴ अनधकायी कामावरमाव ऩाठलाला. जजल्शा अनधषक कृवऴ अनधकायी मांनी वादय 
केरेल्मा देमकाची छाननी केल्मानतंय खयेदी दकंभतीच्मा १०० टवके अनुदानाची यवकभ तारुका फीज गुणन कंद्राव अदा 
कयण्मात माली.  

 
 फ) तारुका फीज गुणन कंद्रालय ऩामाबूत वफमाणे उत्ऩादन कामवक्रभ 

ऩुढीर  लऴाववाठी ळेतक-मांची भागणी अवरेल्मा ज्लायी, फाजयी, नागरी तवेच बात ल गशू मा तणृधान्म वऩकांच्मा 
लाणाचा वफमाणे उत्ऩादन कामवक्रभ जजल्शा अनधषक कृवऴ अनधकायी मांनी त्मांच्मा गयजेप्रभाणे ननजित कयाला आजण 
त्मानुवाय वफमाणे उत्ऩादन कामवक्रभ घ्माला.  

मा मोजनेअतंगवत तारुका फीज गुणन प्रषेत्रालयीर ज्लायी, फाजयी, नागरी आजण यागी मा वऩकाचे ऩामाबूत वफमाणे 
उत्ऩादनाकरयता प्रनत जवलंटर रुऩमे ४००/- अनुदान देम आशे. तवेच बात ल गशू मा वऩकावाठी रुऩमे २००/- प्रनत जवलंटर 
अनुदान देम आशे. तारुका फीज गुणन प्रषेत्रालयीर उत्ऩादीत केरेल्मा ऩामाबूत वफमाणाचा अनंतभ अशलार फीज 
प्रभाणीकयण मंत्रणेने अनंतभ प्रभाजणत केरेल्मा ऩामाबूत वफमाणाच्मा अशलारावश जजल्शा अनधषक कृवऴ अनधकायी 
कामावरमाव खयीऩचा दडवंफय अखेयऩमवत ल यब्फीचा पेब्रुलायी अखेयऩमवत वादय कयालेत. जजल्शा अनधषक कृवऴ अनधकायी 
मांनी वलबागीम कृवऴ वशवंचारक मांना अशलार वादय कयालेत. वलबागीम कृवऴ वशवंचारक मांनी आमुक्तारमाव वादय 
कयालेत. 

 
 १) वफजोत्ऩादनावाठी वफमाणे उऩरब्धता : 
१) वफजोत्ऩादनवाठी आलश्मक ऩामाबूत वफमाणे प्रत्मष षेत्र वलचायात घेऊन वफमाणेची भागणी जजल्शा अनधषक कृवऴ 

अनधकायी  मांनी कृवऴ वलद्याऩीठ  अथला भशाफीज मांचेकडे नंदलाली.  
२) वदयचे वफमाणे लेऱेत उऩरब्ध शोईर माफाफत मोग्म दषता जजल्शा अनधषक कृवऴ अनधकायी  मांनी घ्माली. 
 
 २) वफजोत्ऩादन प्रॉटची नंदणी : 
        वफजोत्ऩादन षेत्राची जजल्शा फीज प्रभाणीकयण मंत्रणा मांचेकडे नंदणी कयण्मात माली. षेत्र तऩावणी जजल्शा फीज 
प्रभाणीकयण मंत्रणा मांचेकडून कयण्मात माली. तऩावणी अशलार अनबरेख म्शणून वंफंनधत ता.फी.कं. लय याखनु ठेलालेत.   
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 ३) ननरयषणे : 
१) वफजोत्ऩादन षेत्रालय ऩीक लाढीच्मा कारालधीत षेत्रात आढऱून मेणायी बेवऱ लेऱच्मा लेऱी काढून टाकाली. 
२) उच्च प्रतीचे वफमाणे उत्ऩादनावाठी वफजोत्ऩादन षेत्र तणवलयदशत ठेलाले. 
३) वफजोत्ऩादन प्रॉटरा नळपायळीप्रभाणे खते ल ऩाणी देणे आलश्मक आशे. 
 
 ४) वफजोत्ऩादनावाठी घेतरेल्मा लाणांचे बौनतक गुणधभव -  

मा कामवक्रभा अतंगवत वफजोत्ऩादनावाठी ननलडरेल्मा लाणांचे बौनतक गुणधभव वंफंनधत वऩक ऩैदावकाय/फीज 
प्रभाणीकयण मंत्रणेकडून प्राप्त करुन घ्मालेत ल ज्मा अनधका-मालय षेत्र तऩावणी कयण्माची जफाफदायी देण्मांत आरेरी आशे 
त्मांना माफाफत प्रनळजषत कयाले. वफमाणांत प्रभाणाऩेषा जास्त बेवऱ आढऱल्माव त्माची जफाफदायी त्मा अनधका-मांलय 
याशीर माची त्मांना ऩूणव कल्ऩना द्याली. 
 
 ५) उत्ऩाददत वफमाण्माची फीज प्रदक्रमा : 

वफजोत्ऩादन कामवक्रभाअतंगवत उत्ऩाददत झारेल्मा वफमाण्माची प्रदक्रमा कयणे. माभध्मे वफमाणे लाऱवलणे, स्लच्छ 
कयणे, प्रतलायी कयणे, उगलण षभता चाचणी तऩावून घेणे ल वऩळव्मा बरुन भोशयफंद कयणे, रेफर रालणे इत्मादद फाफींचा 
अतंबावल आशे. 
  
ननलडक षेत्रात वफमाणे उत्ऩादन कामवक्रभ वन २०१२-१३ 
 

अ.क्र. फाफ अनुदानाचे प्रभाण 

बोनतक   
(जवलंटर) 

आवनथक        
(रु.राख) 

रक्ष्म रक्ष्म 

१ भूरबूत वफमाणे 
खयेदी 

खयेदीची ऩूणव यवकभ गऱीतधान्म   
ल कडधान्म वऩकावाठी -- ४.०० 

२ 
ऩामाबुत वफमाणेचा 
वफजोत्ऩादन 
कामवक्रभ 

अ) रुऩमे ४००/- प्रनत जवलंटर      
ज्लायी, फाजयी, नागरी, यागी ७०० २.८० 

फ) रुऩमे २००/- प्रनत जवल ंबात, गशू १,६०० ३.२० 
 एकूण १०.०० 

 
  


