


1 

C:\Users\NeGPA\Downloads\crop compitition.doc 

रा��ीय रा��ीय रा��ीय रा��ीय अ	 सुर�ा अिभयान अतंग�त िपकअ	 सुर�ा अिभयान अतंग�त िपकअ	 सुर�ा अिभयान अतंग�त िपकअ	 सुर�ा अिभयान अतंग�त िपक�पध��पध��पध��पध�    
   रा��ीय अ	 सुर�ा अिभयान २०१५-१६ साठी िनग�िमत केले#या िद. ०४.०६.२०१५ 

रोजी)या माग�दश�क सुचानमधील मु,ा -. ९.७ नुसार रा��ीय अ	 सुर�ा अिभयानातंग�त िनवड2यात 
आलले ेिज#हे व िपकांम5ये पीक 6ा7यि�के राबिवणा:या शतेक:यांना 6ो7साहन दे2यासाठी िपक�पध� या 
बाबीचा समावशे कर2यात आललेा आहे. सदर िपक �पध� राबिव2यासाठी सिव�तर माग�दश�क सूचना 
खालील6माणे .  

   रा��ीय अ	 सरु�ा अिभयानातंग�त  फ>त िज#हा�तरावर पीक �पध?च ेआयोजन करावयाच े
आहे यासाठी 6थम पािरतोिषक B. १०,०००/- , िEतीय पािरतोिषक B. ७,०००/- व तृतीय पािरतोिषक 
B. ५,०००/- राहील. या6माणे 6तीिज#हा 6ती पीक B. २२,०००/- 6माणे राअसुअ भात अंतग�त ८ 
िज#Hासंाठी B. १.७६ लाख, राअसुअ गहू अतंग�त ३ िज#Hासंाठी B. ०.६६  लाख, आिण राअसुअ 
कडधाJय अतंग�त ३१ िज#Hासंाठी B. ६.८२ लाख तरतूद सन २०१५-१६ साठी कर2यात आलेली आहे.  

   याअतंग�त 'सुधािरत तंLMानावर आधािरतसुधािरत तंLMानावर आधािरतसुधािरत तंLMानावर आधािरतसुधािरत तंLMानावर आधािरत िपक 6ा7यि�किपक 6ा7यि�किपक 6ा7यि�किपक 6ा7यि�क'''' या बाबीसाठी सहभागी 
शतेक:यानंाच भाग घेता येईल .  या िपक �पध?साठी 6चिलत पPतीमधील सव�साधारण व आिदवासी 
असे गट न करता एकिLतपणे �पध�काचं ेअज� 6ाSत कTन Uयावते. कडधाJय िपकां)या संदभ�त खरीप 
Vकवा रWबी हंगामम5ये एकदाच िपक �पध?च ेआयोजन करावयाच ेआहे. भात िपकासाठी खरीप हंगामातच 
िपक �पध?च ेआयोजन करणे अपेि�त आहे.  

   6वेश शु#क 6वेश शु#क 6वेश शु#क 6वेश शु#क ----    'सुधािरत तंLMानावर आधािरतसुधािरत तंLMानावर आधािरतसुधािरत तंLMानावर आधािरतसुधािरत तंLMानावर आधािरत िपक 6ा7यि�किपक 6ा7यि�किपक 6ा7यि�किपक 6ा7यि�क'''' या बाबीसाठी सहभागी 
शतेक:यांपकैी �पध?त सहभागासाठी इ)छुक शतेक:यानंा 6वशे शु#क B. ४० इतके राहील . सदर 
शु#काचा भरणा िज#Hाचे 6क#प संचालक, आ7मा या)ंया खा7यावर करावा. िपक �पध?तील िपक 
कापणीसाठी येणा:या खच�ची 6ितपतू[ या जमा होणा:या रकमेतून करावी. कमी पडणारी र>कम 
िज#हा�तरीय संकीण� िनधीमधून खच� करावी 

   अज� दाखल कर2याची तारीख अज� दाखल कर2याची तारीख अज� दाखल कर2याची तारीख अज� दाखल कर2याची तारीख ----    पीकिनहाय िपक �पध?म5ये भाग घे2यासाठी अज� दाखल 
कर2याची मदुत खालील6माणे राहील  

            भात -  ३० सSट\बर २०१५ ( उJहाळी भात २९ फे`वुारी २०१६) 
   गहू -    ३१ िडस\बर २०१५  
   कडधाJय -   तूर -  १५ सSट\बर २०१५, हरभरा - ३१ िडस\बर २०१५  
 रा��ीय अ	 सुर�ा अिभयान रा��ीय अ	 सुर�ा अिभयान रा��ीय अ	 सुर�ा अिभयान रा��ीय अ	 सुर�ा अिभयान पीक�पध�पीक�पध�पीक�पध�पीक�पध�    सिमतीसिमतीसिमतीसिमती,,,,----    
            1.    िज#हा अिध�क कृिष अिधकारी          -    अ5य� 
   2.6क#प सचंालक, आ7मा     -  सद�य 
   3. कृिष िवकास अिधकारी, िज#हा पिरषद   - सद�य 
   4. उप िवभागीय कृिष अिधकारी (१)  - सद�य 
   5. कृिष उपसचंालक, िजअकृअ  काय�लय  - सद�य सिचव  
   ६. 6क#पातील 6गतीशील शतेकरी (१)  - सद�य  
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   या सिमतीला �पध?बाबत सव� िनण�य घे2याचा अिधकार राहील व  7यांचा िनण�य अंितम 
राहील. उपgनिद�ट सद�यांपकैी िकमान ३ सद�य िपक कापणीसाठी उपh�थत असणे आवiयक राहील, 
7यांची सही असले#या िपक उ7पादनाचा त>ता िनकाल जाहीर कर2या)या j�टीने kाH धरावा.  

 �पध?तील Sलॉट �पध?तील Sलॉट �पध?तील Sलॉट �पध?तील Sलॉट मधील उ7पादन ठरिव2याची काय�पPती मधील उ7पादन ठरिव2याची काय�पPती मधील उ7पादन ठरिव2याची काय�पPती मधील उ7पादन ठरिव2याची काय�पPती ( िनयिमत िपक�पध� माग�दश�क सूचनांनुसार 
िज#हा�तरावर करावया)या काय�वाही 6माणे ) 

अअअअ))))    Sलॉट)याSलॉट)याSलॉट)याSलॉट)या    कापणीसाठीकापणीसाठीकापणीसाठीकापणीसाठी    आखणीआखणीआखणीआखणी    
1) िपका)या कापणीपूव[ ज े�Lे पीक �पध?साठी ठरिवलले ेआहे. 7या Sलॉटची आखणी कBन Uयावी व या 

आखणीम5य ेशतेातील ज ेलहानस ेबांध अथवा पाट येतील 7यां)याही या मोजणीम5य ेसमावशे होईल. 
िपका)या Sलॉटची मोजणी िपका)या बाहेर)या बाजूने करावयाची असले, तर 7यासाठी िपका)या दोन 
ओळीतील ज ेअतंर असेल 7याच े िनnमे अंतर िपका)या ओळी)या अगोदर बाहेर सोडून 7या Vबदूपासनू 
सBुवात करावी व मोजणीम5ये दुसरा Vबदू oया िठकाणी येईल 7या)या आतील सव� िपका)या ओळी या 
Sलॉटम5ये समािव�ट होतील. 

2) मोजणी जर Sलॉट)या मधून करावयाची असले तर, ती मोजणी िपका)या दोन ओळीमधील म5यवत[  
Vबदूपासनू तो दुसरा Vबदू oया िठकाणी येईल तेथपयpत करावी. 7या दोनही Vबदूमधील िपका)या सव� 
ओळीचा Sलॉटम5ये समावशे करावा.  

    पीक �पध?तील Sलॉट कापणी कर2यासाठी िपका)या ठरिवले#या �Lेाची आखणी 
के#यानंतर रँडम प5दतीने 10 X 10 मीटरच े2 आर  (2गुंठे ) िनवडावते व या दोन आर मधील िपकाची 
कापणी करावी. 

 वरील दोJही आखणीम5य ेज ेशतेातील लहान पाट अथवा बांध येतील 7यांचाही मोजणीम5य ेसमावशे 
होईल. 

बबबब))))    SलॉटचीSलॉटचीSलॉटचीSलॉटची    कापणीकापणीकापणीकापणी    पूव[चीपूव[चीपूव[चीपूव[ची    तपासणीतपासणीतपासणीतपासणी    
   �पध?तील Sलॉट)या िपकाची कापणी कर2यापूव[ पीक�पध� सिमतीतील सव� सद�यानंी 

िपकाची तपासणी करावी व 7या Sलॉटम5ये पीक जा�त लोळल ेआहे Vकवा काय? तसेच ओWंयातील धाJय 
जा�त 6माणावर िनखळत आहे Vकवा काय? Sलॉटमधील िपकात काही भसेळ आहे Vकवा काय? याच े
चांगल ेिनिर�ण कराव.े िनिर�ण झा#यानंतर मगच िपकाची कापणी करावी. 

कककक))))    SलॉटमधीलSलॉटमधीलSलॉटमधीलSलॉटमधील    पीकपीकपीकपीक    कापणीकापणीकापणीकापणी    
   आखल#ेया Sलॉटमधील 67येकी एक आर �Lेाच े दोन लहान Sलॉट रँडम प5दतीने 

आखावते. या लहान Sलॉटमधील पीक संपूण�पणे कापाव.े भात, गहू, तूर, या िपकासंाठी प\ढया,  हरभरा, 
िपकासाठी कडपे यांच ेw�6ग बॅलJसवर वजन कBन Uयाव.े 67येक प\ढीच े/ कडपाच ेवजन �वतंL घेऊन 
7याची वगेवगेळी नzद ठेवावी.  नंतर लागलीच मळणी करावी. हे सव� काम एकाच िदवसात पुण� झाल े
पािहज.े अशा िरतीने दोन आर मधील प\ढया / कडपे आिण दाणे यांच ेवजन िमळा#यानंतर 1 आरच े
सरासरी प\ढया /कडपे आिण दाणे यांच ेवजन कराव.े 7यावBन पुढील मािहती तयार करावी. 

1) दर हे>टरम5ये दा2याच ेवजन. 
2) भात, गहू, व तूर, या िपकाम5ये प\ढया व दाणे यांच े6माण. 
3) हरभरा  िपकाम5य ेभसुा व दाणे यांच े 6माण. 
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   दा2याच े हे>टरम5ये उ7पादन बरोबर आहे Vकवा नाही हे पहा2यासाठी प\ढया/कडप े व 
दाणे/ याच े6माण सव�साधारणपण ेयेणा:या 6माणाशी जुळते Vकवा नाही हे पहाव.े 

   वरील6माणे िपकाची कापणी व मळणी झा#यानंतर पीक उ7पादनाची नzद सोबत 
जोडले#या त>ता -2 म5य ेकरावी व पीक�पध� सिमतीतील सद�या)ंया सहया Uया{यात. याच वेळी पीक 
लागवडीची सोबत)या त>ता -मांक-1 6माणे मािहती तयार कTन पीक�पध� सिमतीमधील सिचव 
सद�य यांचकेडे |ावी. िपका)या दा2याच ेएक िकलो वजनाच े6ाितिनधीक नमुने पीक कापणी केले#या 
िदवशीच Uयावते. वाळले#या दा2याच े वजन िमळा#यानंतर एकूण Sलॉटमधील दा2यातून ओिलताची 
घट वजा कTन वाळले#या दा2याच े दर हे>टरी उ7पादन काढून मगच िज#हा अिध�क कृिष अिधकारी 
यांनी िनकाल जािहर करावते. 

 डडडड))))पीकपीकपीकपीक    कापणीनंतरकापणीनंतरकापणीनंतरकापणीनंतर    UयावयाचीUयावयाचीUयावयाचीUयावयाची    काळजीकाळजीकाळजीकाळजी    
   िपका)या दा2यातील ओलावा िकती आहे 7याच े 6माण तसेच दाण े वाळ#यानंतर 7यांच े

वजन िकती यतेे. हे पाह2यासाठी कापडी िपशवीम5ये दा2याच ेनमुने कस ेUयावते याचा तपशील खाली 
िदललेा आहे. दा2याचा नमुना मळणी झा#यानंतर वजन करताना 6ितिनिधक येईल असा Uयावा. 
कापणी)या सव� दा2यातील 6ितिनधक नमुने Uयावते. एक िकलो दाणे वजन कTन ते पॉिलथीनच े
िपशवीत घालनू नवीन कापडा)या कापडी िपशवीत घालाव.े अशा रीतीने तीन कापडी िपश{यांत दाणे 
घात#यानंतर 67येक कापडी िपशवीसाठी दोन लेब#स करावीत. या लबे#सवर �पध�काच ेनांव, संपूण� 
प}ा, िपकाच ेनाव व जात, �पध?तील Sलॉटचा सव? गट नंबर व पोट िह�सा नंबर, कापणीची तारीख, 
नमुना घेत#याची तारीख, दा2याच े िपशवीसकट वजन व दा2याच े िन{वळ वजन याची नzद कTन 
पीक�पध� सिमतीचे सिचव, सद�य यां)या सहया घेऊन 67येक कापडी िपशवीत एक एक लेबल टाकाव े
व 7या कापडी िपश{या चांग#या िशवनू टाका{यात. नंतर या िपश{या दुस:या नवीन कापडी िपशवीत 
टाकून 7यात पुJहा दुसरे लेबल टाकून 7याही िपश{या िशवा{यात व सील सील कTन संबिंधत 
अिधका:याकडे पाठवावते व �पध�काकडे ठेवावते. 

   भात, गहू, तूर, हरभरा, या िपकां)या दा2याच ेनमुने ओिलताच े6माण काढ2या)या j�टीने 
वाळले#या दा2याच े वजन पहा2यासाठी कृिष िवकास अिधकारी यांचकेडे पाठवावा. संबिंधत 
काय�लयातील कृिष अिधकारी यांनी दा2या)या नमुJयाच ेकापडी िपशवीसकट वजन Uयाव ेव ओिलताच े
6माण व वाळले#या दा2या)या वजनाची नzद ठेवावी. 

 इइइइ))))    दा2यातीलदा2यातीलदा2यातीलदा2यातील    ओिलताचेओिलताचेओिलताचेओिलताच े   6माण6माण6माण6माण    कसेकसेकसेकसे    काढावेकाढावेकाढावेकाढाव े   याचायाचायाचायाचा    तपशीलतपशीलतपशीलतपशील    पुढीलपुढीलपुढीलपुढील    6माणे6माणे6माणे6माणे    आहेआहेआहेआहे....    
   सील केले#या िपशवीतील दा2याच े िपशवीसकट दररोज वजन Uयाव.े िपशवीसह 

घेतल#ेया दा2या)या वजनाची तारीखवार नzद ठेवावी. oयावळेी सतत तीन िदवस िपशवीसह दा2याच े
वजन सारखे येईल 7या वळेी अस े समजाव े की, िपशवीतील दाणे पूण�पणे वाळलले े आहेत. व मग 
िपशवीच े वजन वजा कTन िन{वळ वाळले#या दा2याच े वजन काढाव.े वाळले#या दा2याच े वजन 
आ#यानंतर दा2यातील ओिलताच े 6माण कळेल. यावTन वाळले#या दा2याच े एक  हे>टरम5ये 
उ7पादन काढता येईल. पीक�पध�च े िनकाल दर हे>टरमधील िकलोमधील िपकाच े उ7पादन देऊन 
जाहीर करावते. 
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रा��ीय अ	 सुर�ा अिभयानातंग�त रा��ीय अ	 सुर�ा अिभयानातंग�त रा��ीय अ	 सुर�ा अिभयानातंग�त रा��ीय अ	 सुर�ा अिभयानातंग�त पीकपीकपीकपीक    �पध?चा�पध?चा�पध?चा�पध?चा    अज�अज�अज�अज�चाचाचाचा    नमुनानमुनानमुनानमुना    ----....1111    

((((भातभातभातभात,,,,गहूगहूगहूगहू,,,,    कडधाJयकडधाJयकडधाJयकडधाJय))))    

6ित, 

 अ5य�, 

 रा��ीय अ	 सुर�ा अिभयान    पीक�पध� सिमती, 

 िज#हा ---------------- 

मी ~ी. ---------------------------------------------------------------------- राहणार-------------

--- पो�ट------------------तालकुा -------------- िज#हा--------- 

1) िपकाच ेनाव :- 

2) िपकाची जात :- 

3) हंगाम :- 

4) अ) सव? नंबर------------------ गट नंबर------------------ पोट िह�सा नंबर-------------- 

    ब) (1) 6माणे िपकाखालील एकूण �ेL---------------------- हे>टर--------------------आर 

5) वरील(2) 6माणे िपका)या जातीखालील एकूण �ेL----------- हे>टर------------------आर 

6) वरील (5) 6माणे पीक�पध?साठी िदलेल े�ेL----------------- हे>टर-------------------आर 

7) बागायत आहे Vकवा िजरायत: 

8) जिमनीचा 6कार :- 

9) समपातळीत आहे का चढ उताराची :- 

10) 6वशे फी भरलेली र>कम :- 

11)  पावती -मांक व िदनांक:- 

        पीक�पध?तील ज ेिनयम व अटी आहेत ते मला बंधनकारक आहेत व ते मला माJय आहेत. मी पीक कापणी)या 

वळेी पिर�क सिमतीस आवiयक ते सव� सहकाय� दे2यास तयार आहे. 

    

                 �पध�काची�पध�काची�पध�काची�पध�काची    सहीसहीसहीसही    
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रा��ीय अ	 सुर�ा अिभयानातंग�त रा��ीय अ	 सुर�ा अिभयानातंग�त रा��ीय अ	 सुर�ा अिभयानातंग�त रा��ीय अ	 सुर�ा अिभयानातंग�त     पीकपीकपीकपीक    �पध?चा�पध?चा�पध?चा�पध?चा    अज�चाअज�चाअज�चाअज�चा    नमनुानमनुानमनुानमनुा    ----....2222    

�पध�कांना पीक कापणीची संभवनीय तारीख व j�टी�ेपात येणारे अंदाज ेहे>टरी उ7पादन कळिव2याबाबत)या 

पLाचा नमनुा -मांक  2. 

 

6ित, 

 अ5य�, 

 रा��ीय अ	 सुर�ा अिभयान    पीक�पध� सिमती, 

 िज#हा ---------------- 

 

 

   मा�या मौज े ---------------- येथील सव? नंबर------------- गट नंबर ------------ पोट 

िह�सा नंबर -------------मधील संभवनीय हंगामातील िपका)या कापणीची तारीख------------------- 

मिहना-------------- वष� 200------------ आहे. 

   वरील िपकाचे  अंदाज ेहे>टरी उ7पादन ------------------- w>वटल येईल. 

 

 

 

                                                �पध�काची�पध�काची�पध�काची�पध�काची    सहीसहीसहीसही    
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त>तात>तात>तात>ता    -मांक-मांक-मांक-मांक....1111    

�पध�कांनी�पध�कांनी�पध�कांनी�पध�कांनी    �पध?तील�पध?तील�पध?तील�पध?तील    SलॉटमधीलSलॉटमधीलSलॉटमधीलSलॉटमधील    िपका)यािपका)यािपका)यािपका)या    लागवडीसाठीलागवडीसाठीलागवडीसाठीलागवडीसाठी    अमलातअमलातअमलातअमलात    आणललेेआणललेेआणललेेआणललेे    लागवडीचेलागवडीचेलागवडीचेलागवडीचे    �ेL�ेL�ेL�ेL    ततततसेचसेचसेचसेच    लागवडी)यालागवडी)यालागवडी)यालागवडी)या    
खच�)याखच�)याखच�)याखच�)या    मािहतीचामािहतीचामािहतीचामािहतीचा    त>तात>तात>तात>ता....    

          िपकांच ेनांव--------------- 

1) �पध?काचे नांव (संपूण� )--------------------------------------------------------------------- 

2) �पध�का)या विडलांच े/ पतीच ेनाव (संपूण�)-------------------------------------------------- 

3) पूण� प}ा : गाव----------------------------- पो�ट--------------- तालुका---------------- 

   िज#हा-------------------------------- 

4) �पध?तील Sलॉटचे �ेL (हे>टर)  
5) जिमनीचा 6कार(समपातळीतील आहे Vकवा नाही  
    तसेच िनचरा होणारी आहे Vकवा नाही याचा तपशील) 

 

6) पूव� मशागत 
   अ) नांगरटी)या पाळयांची सं�या. 
   ब) कुळवणी)या पाळयांची सं�या. 

 

7) Sलॉटम5ये घेतलेल ेपूव[च ेपीक  
8) गादी वा�यावर रोपे केली असतील तर 7याचा िदनांक  
9) िबया2याची जात  
10) िबयाणे कोठून िमळिवल?े  
11) पेरणीची अथवा रोपे लावणीची तारीख  
    अ) पेरणीस / लावणीसाठी िकती िबयाणे वापरल (दर हे>टरी )? 

 

12) पेरणीचा 6कार/ लावणीची पPत चारसूLी/~ी/यांिLकी   
13) दोन ओळीतील व दोन रोपातील अंतर (स\.मी.) 
    अ) दर चौरस मी. मधील रोपाचंी सं�या व फुटव.े 
    ब) हे>टरमधील अंदाज ेरोपांची सं�या. 

 

14) जिमनीतील कृमीकीटकांचा/ तणांचा नाश कर2यासाठी वापरलेली औषधे 
     अ) औषधाचे नांव :- 
     ब) हे>टरी िकती वापरल े? 

 

15) िदलेल ेखत  
     अ) शेण खत, कंपो�ट खत (हे>टरी) िदले#या 
         गाडयांची सं�या व िकती िदल?े 
     ब) िहरवळीचे खताचा 6कार व वापरलेल ेबी व खत  
        के{हा गाडल?े 
     क) प\डीच ेखत िदल ेअस#यास 7याचा 6कार, एकरी िकती व  
        क\ {हा िदल?े 
     ड) रासायिनक खताचा 6कार, एकरी िकती व क\ {हा िदल?े 
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16) िदले#या पा2याची सं�या व िकती अंतराने िदल?े  
17) खुरपणी व कोळपणी के#याची सं�या  
18) िपकाची पिरh�थती  
19) िपकावर पडलेली कीड व रोग 
    अ) कीड व रोगाच ेनाव 
    ब) कीटकनाशक व रोगनाशक वापरले#या औषधांची नांव े
    क) औषध िकती वापरल ेक\ {हा व िकती वळेा वापरल?े हे>टरी 6माण 

 

20) अ) Sलॉटमधील एकूण उ7पादन 
         --------------w>वटल--------------------िकलो 
     ब) एका हे>टरमधील एकूण उ7पादन  --------------w>वटल---------------िकलो 

 

21) कापणीची तारीख व कापणीची प5दत  
22) लागवडीचा दर हे>टरी खच�  
23) Sलॉट)या िपका)या उ7पादनाची एकूण Vकमत   
24) िपका)या उ7पादनाची एकूण Vकमत (दर हे>टरमधील)  
25) इतर काही विैश�टपूण� मािहती 
     1) लzबी / कणसांची सरासरी लांबी 
     2) एका लzबी / कणसातील 
        दा2याची सं�या व वजन 
     3) एक kॅममधील दा2यांची सं�या 

 

टीप : नंबर 20 मधील मािहती ही मळणीनंतर िमळाले#या दा2यां)या वजनाची असले  
 
    दाखला दे2यात येतो की, वरील लागवडीची प5दत शेतक:यांने अमलात आणली असून, वर 

िदलेली मािहती बरोबर आहे. 
 

 

     तालकुा कृिष अिधकारी तालकुा कृिष अिधकारी तालकुा कृिष अिधकारी तालकुा कृिष अिधकारी ................................     कृिषकृिषकृिषकृिष    उपसंचालक उपसंचालक उपसंचालक उपसंचालक ,,,,        ....................................................    
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त>तात>तात>तात>ता    -मांक-मांक-मांक-मांक....2222    

िज#हािज#हािज#हािज#हा    पातळीवरीलपातळीवरीलपातळीवरीलपातळीवरील    िपकां)यािपकां)यािपकां)यािपकां)या    उ7पादनाचीउ7पादनाचीउ7पादनाचीउ7पादनाची    नzदनzदनzदनzद    दाखिवणारादाखिवणारादाखिवणारादाखिवणारा    त>तात>तात>तात>ता    

1) �पध?काचे नांव (संपूण� )--------------------------------------------------------------------- 

2) �पध�का)या विडलांच े/ पतीच ेनाव (संपूण�)-------------------------------------------------- 

3) पूण� प}ा : गाव----------------------------- पो�ट--------------- तालुका------------------- 

                     िज#हा-------------------- 

4)  कापणीच तारीख.  

5)  

 

 �पध?तील Sलॉटची जागा (Sलॉट)या चतु:सीमा दाखवून नकाशा |ावा)  

6)   पिह#या आर मधील प\ढयांची  सं�या.  

7)  

  

 पिह#या आर मधील प\ढयांचे वजन ---------w>वटल---------िकलो---------

----kॅम 

 

8)  

 

पिह#या आर मधील दा2याचे वजन----------w>वटल---------िकलो--------

-----kॅम 

 

9) 

  

पिह#या आर मधील प\ढी व दा2याच े/भसूा व दा2याच े6माण  

10)  दूस:या आर मधील प\ढयांची  सं�या  

11)  दूस:या आर मधील प\ढयाचें वजन---------w>वटल---------िकलो----------

---kॅम 

 

12)  दूस:या आर मधील दा2याच ेवजन 

---------w>वटल---------िकलो-------------kॅम 

 

13) दूस:या आर मधील प\ढी व दा2याच े/भसूा व दा2याच े6माण  

14)  सरासरी एका आर मधील दा2यांच ेवजन.---------w>वटल---------िकलो----

-------kॅम 

 

15)  सव�साधारणपणे िपकां)या जातीम5ये येणारे प\ढी व दा2यांच/ेभसुा व दा2यांच े

6माण. 
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16)  Sलॉटमधील दा2यांचे वजन. 

---------w>वटल---------िकलो-------------kॅम 

अ) हे>टरी धाJय उ7पादन 

---------w>वटल---------िकलो-------------kॅम 

 

17)  शेरा  

   टीप : नंबर १६  मधील मािहती ही मळणीनंतर िमळाले#या दा2यां)या वजनाची असेल.           
 
   दाखला दे2यात येतो की, आnही खालील पीक�पध� सिमतीतील सद�य पीक कापणी)या व 

मळणी)या वेळी हजर होतो व वरील उ7पादनाची जी नzद केली आहे ती बरोबर आहे. 
सही, 

   अ5य�, 
 रा��ीय अ	 सुर�ा अिभयान    पीक�पध� सिमती, 
 िज#हा ---------------- 
शासकीय  सद�यां)या सहया- 

1) सही 

   हु,ा 

2) सही 

   हु,ा 

3) सही 

   हु,ा 

अशासकीय सद�यां)या सहया- 

1) सही                      (नांव व पूण� प}ा) 

2) सही                      (नांव व पूण� प}ा) 
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त>तात>तात>तात>ता    -मांक-मांक-मांक-मांक....    ३३३३    
((((पीक�पध�पीक�पध�पीक�पध�पीक�पध�    रिज�टररिज�टररिज�टररिज�टर    ))))    

1) �पध?काचे नांव (संपूण�)  
2)  गाव  
3)  पो�ट  
4)   तालुका  
5)   िज#हा   
6)  �पध?ची पातळी  
7)  िपकाच ेनाव व जात  
8)  हंगाम  
9)  सव? नंबर Vकवा गट नंबर  
10)  पोट िह�सा  
11)  िपकाखालील एकूण �ेL (हे>टर / आर )  
12)  िपका)या जातीखालील एकूण �ेL  (हे>टर / आर )  
13)  कॉलम 12 पैकी पीक �पध?साठी िदलेल े एकूण �ेL (हे>टर / आर )  
14) बागायत Vकवा िजरायत  
15) जिमनीचा 6कार  
16) जमीन समपातळीत आहे Vकवा चढ उताराची  
17) 6वशे शु#क भरलेली र>कम Bपये  
18) चलन Vकवा पावती -मांक व िदनांक  
19) िपका)या कापणीची तारीख  
20) Sलॉटम5ये आलेल ेउ7पादन (w>व./िक./kॅ.)  
21) िपकाच ेएका हे>टरमधील उ7पादन(w>व./िक./kॅ.)  
22) दा2यातील ओिलताच े6माण  
23)  दाणे वाळिव#यानंतर आलेल ेएका हे>टरमधील िपकाच ेउ7पादन (w>व./िक./kॅ.)  
24  �पध?त आलेला -मांक  
25 �पध?तून माधार घेतले#या अज�ची तारीख  
26 शेरा  
 िटप :- शेरा कॉलमम5ये (कॉलम 26) 67यके िपकासाठी एकूण �पध�कांची सं�या, पीक �पध?त आलेल ेएकूण �ेL, 

या एकूण �ेLाम5ये आलेल े पूव[च े िपकाच े उ7पादन, कापणी केले#या �ेLावTन �पध?तील एकूण �ेLाम5ये 
आलेल े िपकाच े एकूण उ7पादन व 7यावTन पीक�पध?तील �ेLाम5ये आलेल े एकूण िपकाच ेजा�त उ7पादन 
याबाबतची सिव�तर मािहती अवiय नमूद करावी. 
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त>तात>तात>तात>ता    -मांक-मांक-मांक-मांक....    ४४४४    
िज#हा�तरीय िपक�पध?चा गोषवारा िज#हा�तरीय िपक�पध?चा गोषवारा िज#हा�तरीय िपक�पध?चा गोषवारा िज#हा�तरीय िपक�पध?चा गोषवारा     

    
िज#हा िज#हा िज#हा िज#हा ----    ................................................................    
    

अ.-. तालुका  सहभागी 
गाव े
(सं�या) 

भाग 
घेतललेे 
शेतकरी 
(सं�या) 

िज#हा�तरावरील 
Sलॉटचे सरासरी 
उ7पादन  
(  िक.kॅ/हे)  

जा�तीत 
जा�त 
आलेले 
उ7पादन  
(  
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िज#Hातील 
राअसुअ 
6क#पातील 
सरासरी 
उ7पादन  
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िज#Hातील 
पीक 
कापणी 
6योगांचे ( ३ 
यंLणा) 
सरासरी 
उ7पादन  
(  िक.kॅ/हे)   
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