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 ऩीक काऩणी प्रयोगामध्ये शशुतू्रता  
आणण्याशाठी  मागगदऴगक शचूना    

                
                                  

                                                                   भशायाष्ट्र  ळावन  

भशवरू ल लन वलबाग   

   ळावन ऩरयऩत्रक :- वकंीणण  - 2017/प्र.क.173/2017/भ-7  

                                                             ददनांक : 14 वप्टेंफय 2022           

ळाचा 
1.   कृवऴ ल वशकाय वलबाग भशायाष्ट्र ळावन,  इंग्रजी ळावन ननणणम क्र. वांख्यमकी- 7075/40557-B-11-A  भ फंई -

32,  ददनांक 23 ऑगस्ट,1975. 

2. कृवऴ ल ऩद भ  वलबाग भशायाष्ट्र ळावन ऩत्र क्र. - वकंकणण 10/2000/प्र.क्र. 128/11 अे भतं्रारम भ फंई-32, ददनांक 

12 ऑक्टोफय, 2000. 

3. भशवरू ल लन वलबाग, भशायाष्ट्र  ऩीक ऩवैेलायी फाफत ळावन ननणणम क्र. एववीलाम-2013/प्र.क्र.207/भ-7, 

ददनांक 3 नोव्शेंफय, 2015 ल  ददनांक ०७ ऑक्टोफय २०१७ अन्लमे द ष्ट्काऱ घोवऴत कयनेफाफत कामणऩद्धती  
4. प्रधानभतं्री वऩक वलभा मोजनेच्मा कें द्र ळावनाच्मा  भागणदळणक वचूना ददनांक १७ ऑगस्ट २०२०  

 
 

प्रस्ताळना: 
वऩकांच्मा उत्ऩादनाची आकडलेायी याज्म वयकाय तवेच कें द्र ळावनाव अनेक भ रबतू आणण 

धोयणात्भक फाफींवाठी आलश्मक अवत.े भशायाष्ट्र याज्माभध्मे वऩकांच्मा उत्ऩादनाचा अदंाज अनंतभ 

कयण्मावाठी वन १९४४-४५  वाराऩावनू ऩीक काऩणी प्रमोग याफवलण्मात मेतात. मा  प्रमोगातीर वयावयी 
उत्ऩादनाच्मा प्राप्त आकडलेायीचा उऩमोग याज्म ल ख्जल्शा ऩातऱीलयीर  ननयननयाळ्मा वऩकांच्मा दय शेक्टयी 
वयावयी उत्ऩादनाचा वलश्लावाशण अदंाज काढणे, कृऴी भाराच्मा उत्ऩादनाफयोफयच कृऴी उत्ऩादनाची खयेदी, 
आमात ननमाणत धोयण, ककभान आधायबतू ककंभत इत्मादी अनेक फाफींलय धोयणात्भक ननणणम घेण्मावाठी 
कयण्मात मेतो. तवेच वऩकाचंी ऩवैेलायी ननख्श्चत कयण्मावाठी तार का ऩातऱीलय 5 लऴाांची वऩकांच्मा वयावयी 
उत्ऩादनाची आकडलेायी उऩरब्ध करुन देण्मात मेत.े माशळलाम वऩक वलभा मोजनेच्मा न कवान बयऩाईवाठी 
व द्धा वदय आकडलेायीचा उऩमोग कयण्मात मेतो.  

 

भशवरू वलबागाकडून ऩवैेलायी ठयवलण्मावाठी ग्राभऩचंामतननशाम स्लततं्र प्रभ ख वऩकाचे 6 वऩक 

काऩणी प्रमोग घेण्मात मेतात. भशायाष्ट्राभध्मे एक ण ग्राभऩचंामतींची वयंमा २८२४०  एलढी अव न प्रनत 

ग्राभऩचंामत  वशा (6) प्रभाणे एका भ यम वऩकाकरयता एक ण 1,69,440 एलढे वऩक काऩणी प्रमोग शे  

भडंऱाधधकायी मांच्मा अध्मषतखेारी भशवरू वलबागाभापण त घेतरे जातात. तवेच वऩक वलेषण मोजना ल  

प्रधानभतं्री वऩक वलभा मोजनेंतगणत खयीऩ, यब्फी ल उन्शाऱी शंगाभाकरयता वलणवाधायणऩणे  90,000 त े

1,20,0000 इतके वऩक काऩणी प्रमोग घेतरे जातात. वदयचे वऩक काऩणी प्रमोगाच्मा काभाची व्माप्ती भोठी 
अवल्माने वभम भमाणदेत ऩ णण कयण्माव अडचणी मेतात. 

वऩक काऩणी प्रमोग ल ऩवैेलायीच्मा कामणऩद्धतीत व वतू्रता नवल्माभ ऱे एकाच षते्राभध्मे लेगलेगऱी 
वऩकाची उत्ऩादकता दळणवलल्माभ ऱे प्रळावकीम अडचणी उदबलतात.  वऩक काऩणी प्रमोगाभध्मे व वतू्रता   
आणून Single Series ऩध्दतीचा अलरफं करुन वऩक काऩणी प्रमोगाच्माद्लाये प्राप्त शोणायी भशवरू 

भडंऱननशाम वयावयी उत्ऩादनाच्मा  आकडलेायीचा उऩमोग माऩ ढे वऩकाचे उत्ऩादन , ऩवैलेायी, द ष्ट्काऱ  ल वऩक 

वलभा न कवान बयऩाई ननख्श्चती कयीता उऩमोगात आणणे आलश्मक आशे. . त्मावाठी वध्माच्मा वऩक काऩणी 
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प्रमोगाच्मा कामणऩद्धतीत वलणवभालेळक व धायणा कयण्माची फाफ ळावनाच्मा वलचायाधीन शोती. त्मान वाय 

खारीरप्रभाणे व धायीत कामणऩद्धतीचा अलरफं कयण्माव  ळावन भान्मता देत आशे.    

  

  ऴाशन ऩररऩत्रक  

 याज्मात ऩीक ऩवैेलायी, वऩक वलभा, वऩक उत्ऩादनाचे आकडलेायी ननधाणरयत कयणे अळा वलवलध फाफींवाठी 
घेण्मात मेणाऱ्मा ऩीक काऩणी प्रमोगांची वयंमा शी जलऱऩाव 3  राख प्रमोग ऩमणन्त अवल्माने भशवरू ,ग्राभवलकाव , 

कृऴी वलबागालय अल्ऩालधीत शे प्रमोग ऩणूण कयण्माची अवरेरी जफाफदायी ल प्रमोगाची ग णलत्ता मा फाफी वलचायात 

घेऊन एकाच ऩद्धतीचे ऩीक काऩणी प्रमोगाद्लाये प्राप्त आकडलेायीचा लाऩय वऩक वलभा, ऩीक उत्ऩादनाचे आकडलेायी , 
ऩीक ऩवैेलायी इत्मादी अन ऴधंगक फाफींकरयता कयण्मात मेणाय आशे . मावाठी शी वलणवभालेळक ऩीक काऩणी प्रमोग 

कामणऩद्धती ननख्श्चत कयण्मात मेत आशे. 

 माद्लाये याज्मातीर ऩीक आऩरी प्रमोगांची वयंमा 1 त े 1.25  राख ऩमांत भमाणददत याशणाय अवनू त्माची 
ग णलत्ता देखीर लाढणाय आशे ल मा व्मनतरयक्त अन्म ऩीक काऩणी प्रमोग घेण्माची आलश्मकता आता याशणाय नाशी.  
माभ ऱे षते्रीम मतं्रणांलयीर काभाचा ताण देखीर कभी शोऊन काभाची ग णलत्ता लाढणाय आशे आणण एकाच ऩद्धतीने 

ऩीक उत्ऩादनाची आकडलेायी ननख्श्चत कयण्मात मेणाय आशे .  

  
 

1. पऩक काऩणी प्रयोगाशाठी गाळाांची ननळड करण्याची कायगऩद्धती  :- 
1.1 गाळाांची यादी तयार करणे:- 

       कें द्र ळावनाच्मा वऩकाचे षते्रपऱ लेऱेलय कऱवलण्माची मोजना (Timely Reporting of the 

Agricultural Intelligence) अतंगणत दयलऴी भडंऱातीर एकूण गालांऩकैी 20 टक्के यॅण्डभ ऩदधतीने ननलडरी 
जातात. भडंऱातीर वलण गालांची 5 लऴाणत ननलड केरी जात.े ननलडरेल्मा गालात गतलऴी घेण्मात आरेल्मा 
वऩकांची भादशती वफंधंधत भडंऱ अधधकायी मांच्माकडून घेण्मात मेत.े भडंऱ अधधकायी मांच्माकडून प्राप्त 

मादीलरुन ख्जल्शास्तयीम प्रशळषणाच्मा लेऱी गालांची अनंतभ मादी ननख्श्चत कयण्मात माली.  
 

1.2  पऩक काऩणी प्रयोगाशाठी ननळडऱेऱी गाळे सेत्रीय कमगचा-याांना कलपळणे :- 

वऩक काऩणी प्रमोगावाठी ननलडरेरी अनंतभ गाल े ख्जल्शास्तयीम वऩक काऩणी वननमतं्रण 

वशभतीने तशशवरदाय, तार का कृवऴ अधधकायी ल गट वलकाव अधधकायी मांच्माभापण त षेत्रीम कभणचायी 
मांना कऱवलण्मात मेतीर. 

2. पऩक शळेसण, प्रधानमांत्री पऩक पळमा येाजना ळ ऩशैेळारी कररता शळगशमाळेवक पऩक काऩणी प्रयोग   

    शांख्या :- 
     ऩवैेलायी ठयवलण्माकरयता याजस्ल ननयीषक अथला तत्वभ अधधकायी मांच्मा अध्मषतखेारी ग्राभऩचंामतलाय 

प्रत्मेक प्रभ ख वऩकांचे ककभान 6 वऩक काऩणी प्रमोग घेण्मात मेतात ल प्रधानभतं्री ऩीक वलभा मोजना अतंगणत 

भशवरू भडंऱ/भडंऱ गटस्तयालय 12 ल तार कास्तयालय 18 वऩक काऩणी प्रमोग घेण्मात मेतात. तवेच,  वलभा 
अधधवधूचत नवरेल्मा वऩकावंाठी वफंधंीत ख्जल्शमातीर ऩेयणी षेत्र 80,000 शे. शून अधधक अवल्माव १५० प्रमोग, 

वदय षेत्र २०,००० त े८०,०००  शे. दयम्मान अवल्माव १२० प्रमोग ल त ेषेत्र २०,००० शे. ऩेषा कभी अवल्माव ८० 

प्रमोग घेण्मात मेतात . 

माऩ ढे वऩक वलेषण, वऩकाच े उत्ऩादन, प्रधानभतं्री वऩक वलभा मेाजना ल ऩवैेलायी मा करयता लेगलेगऱे ऩीक 

काऩणी प्रमोग घेण्माची आलश्मकता नाशी .  
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ऩीक काऩणी फाफत वलणवभालऴेक वऩक काऩणी प्रमोग  वयंमा खारीर प्रभाणे याशीर. 

अ.क्र. 
पऩक काऩणी प्रयोगाच ेपऩक 

पळमा अधधशुधचत सेत्र 

पऩक काऩणी प्रयोग 

ननयोजन शांख्या 
1 ख्जल्शा २६  

2 तार का १८  

3 
भशवूर भंडऱ/भशवूर भंडऱ 

गट 
१२  

4 गाल/ग्राभऩंचामत ६  

   वद्मख्स्थतीभध्मे  फश तांळ वऩकाकयीता ऩीकवलभा अधधवधूचत षते्र भशवरू भडंऱ  आशे .त्मा न वाय 

वऩक काऩणी प्रमोगाचे ननमोजन कयाले. ऩवैेलायी लयीरप्रभाणे ननख्श्चत केरले्मा ऩीक काऩणी प्रमोगाद्लाये 

प्राप्त शोणाऱ्मा आकडलेायीच्मा  आधायालय ननख्श्चत कयाली.  

मा ऩद्धतीन वाय प्रत्मेक भशवूर भडंऱातीर अधधवधूचत अवरेल्मा वऩकांवाठी प्रत्मेकी 12 ऩीक काऩणी  
प्रमोग घेण्मात मेणाय आशेत ल अधधवधूचत नवरेल्मा वऩकांवाठी ख्जल््मात ऩीक ननशाम  जास्तीत  जास्त 

१५० प्रमोग अवल्माने त्माचे भशवरू भडंऱ स्तयालय  जास्तीच जास्त २ त े३  प्रमोग मेणाय आशेत. त्माभ ऱे 

एका भशवरू भडंऱ स्तयालय ऩीक काऩणी प्रमोग वयंमा भमाणददत याशणाय आशे . 

उदाशयणाथण एका भशवरू भडंऱात काऩवू ,वोमाफीन, तयू शी तीन वऩके अधधवधूचत अवल्माव त्मा 
दठकाणी अधधवधूचत वऩकांवाठी प्रत्मेकी १२ ऩीक काऩणी  प्रमोग  प्रभाणे एकूण 36 ऩीक काऩणी प्रमोग शोतीर 

ल अधधवधूचत नवरेल्मा तीऱ, वमूणपूर, जलव अळा वऩकांवाठी   प्रत्मेक वऩकावाठी २ प्रमोग न वाय एकूण 

अधधवधूचत नवरेल्मा वऩकावंाठी एकूण ६ ऩीक काऩणी प्रमोग शोतीर . अव ेशभऱून त्मा भशवरू भडंऱातीर 

प्रमोगाची एकूण वयंमा ४२ शोणाय आशे.  त्माभ ऱे भशवरू, कृवऴ ल ग्राभवलकाव मतं्रणेकडीर प्रमोग वयंमा 
प्रत्मेकी  १४ याशीर. अश्मा ऩद्धतीने त्मांची अम्भरफजालणी व यऱीत शोणाय आशे .  

जय एखाद्मा भशवरू भडंऱ भध्मे वलदशत ऩीक काऩणी प्रमोग काशी अऩरयशामण कायणास्तल शोऊ ळकर े

नाशीत तय त्मा भशवरू भडंऱातीर ऩीक उत्ऩादन आकडलेायी वाठी नजीकच्मा अधधक वाधम्मण अवरेल्मा 
भशवरू भडंऱातीर आकडलेायी गशृीत धयण्मात माली .  शे  अधधक वाधम्मण अवरेरे  भशवरू भडंऱ ठयलण्माची 
जफाफदायी वफंधंधत तार का स्तयीम वशभतीची याशीर.  

 षेत्रत्रम स्तयालय वऩक काऩणी प्रमोगाच े ननमोजन कयताना भशवरू भडंऱ ला भशवरू भडंऱ 

गटस्तयालय   अऩेक्षषत ननमोख्जत  प्रमोगांऩेषा अधधकच्मा वऩक काऩणी प्रमोगांच े ग्राभऩचंामत स्तयालय 

ननमोजन कयण्माचे वफंधंीत ख्जल््माचे ख्जल्शाधधकायी मांना स्लाततं्र्म देण्मात मेत आशे.  

 

3.  पऩक काऩणी प्रयोगाच ेयांत्रणाननषाय ळाटऩ:- 

       भशवरू, कृऴी ल ग्राभवलकाव मतं्रणेभापण त ऩीक काऩणी प्रमोगांची अभंरफजालणी कयण्मात मेऊन 

ख्जल््माचे ननलावी उऩख्जल्शाधधकायी मांचे अध्मषतखेारी अवरेल्मा ख्जल्शास्तयीम वऩक काऩणी प्रमोग 

वननमतं्रण वशभतीच्मा उऩख्स्थतीत नतन्शी मतं्रणेरा खयीऩ, यब्फी ल उन्शाऱी शंगाभातीर एक ण ननमोजनाच्मा वभ 

प्रभाणात वऩक काऩणी प्रमोगाचे लाटऩ कयाले. वऩक काऩणी प्रमोगांची अभंरफजालणी भशवरू मतं्रणेकडीर तराठी, 
कृवऴ मतं्रणेकडीर कृवऴ वशामक ल ग्राभवलकाव मतं्रणेकडीर ग्राभवेलक मांनी कयाली. 
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४ .  दषु्काल घोपवत करण्याबाबत कायगऩध्दती :- 
द ष्ट्काऱ व्मलस्थाऩन वदंशता, 2016 भध्मे नभ द ळास्त्रीम ननकऴ ल व धारयत कामणऩध्दतीन वाय द ष्ट्काऱ जाशीय 

कयण्माच्मा प्रकक्रमेभध्मे वऩक काऩणी प्रमोगाभध्मे प्राप्त आकडलेायी वलचायात घ्माली .  
५  . पऩक काऩणी प्रयोग राज्य,जजल्षा ळ ताऱकुास्तरीय शममती  
 

५ .1 राज्यस्तरीय पऩक काऩणी प्रयोग शमन्ळय शममती:- 

 याज्मातीर शंगाभननशाम आमोख्जत कयण्मात मेणाऱ्मा वऩक काऩणी प्रमोगाचे याज्मस्तयीम वनंनमतं्रण 

ल वभन्लम  कयण्मावाठी खारीर वशभनत  प्रभाणे याशीर . 

१. अऩय भ यम वधचल / प्रधान वधचल (भदत ल ऩ नलणवन )      - अध्मष 

२.  अऩय भ यम वधचल / प्रधान वधचल (कृवऴ )    - वदस्म  

३. अऩय भ यम वधचल / प्रधान वधचल (ग्राभ वलकाव  )    - वदस्म 

४. जभाफदंी आम क्त       --वदस्म 

५. आम क्त कृवऴ         -वदस्म  

६. बायतीम शलाभान  वलबाग प्रतींननधी     -वदस्म 

७. नॅळनर वॅम्ऩर वले ऑगणनामझेळनचे  प्रतींननधी    -वदस्म 

८. वचंारक,  आऩख्त्त व्मलस्थाऩन      -वदस्म  

९. वचंारक , भशायाष्ट्र यीभोट वेख्न्वगं अॅख्प्रकेळन, वेंटय , नागऩ य   - वदस्म 

        ककंला त्मांनी नाभ ननदेशळत केरेरी तस व्मख्क्त  

१०. वशभतीव आलश्मक लाटतीर अव ेअन्म अधधकायी    - वदस्म 

११. उऩ वधचल भशवरू ल लन वलबाग      - वदस्म  

१२. उऩ वधचल (कृवऴ वलबाग )      -वदस्म वधचल  

 
 

५ .2 राज्यस्तरीय पऩक काऩणी प्रयोग शांननयांत्रण ळ शमन्ळय शममतीची काये:- 

1. याज्मस्तयीम वऩक काऩणी प्रमोगाचे वननमतं्रण ल ननमोजन कयणे.  

2. याज्मातीर शंगाभननशाम आमोख्जत कयण्मात मेणाऱ्मा वऩक काऩणी प्रमोगाचे कृवऴ, भशवरू ल 

ग्राभवलकाव वलबागाळी वभन्लम ठेलनू अभंरफजालणी कयणे. 

3. वऩकांच्मा उत्ऩादनाची आकडलेायी  अचूक ल लेऱेत उऩरब्ध शोण्मावाठी कामणलाशी कयणे.  

4. वऩक काऩणी प्रमोगाच्मा लऱेी मेणाऱ्मा वलवलध अडचणीच्मा वदंबाणत वलचाय वलननभम करुन ननणणम 

घेणे.  

 

५ .3 जजल्षास्तरीय पऩक काऩणी प्रयोग शननयांत्रण शममतीची रचना ळ काये:- 

ऩीक काऩणी प्रमोगांच े ननमोजनान वाय लाटऩ, अभंरफजालणी आणण ऩमणलेषणावाठी खारीरप्रभाणे  

ख्जल्शास्तयीम वऩक काऩणी प्रमोग वननमतं्रण वशभती स्थाऩन कयण्मात मेत आशे. 

1. ननलावी उऩ ख्जल्शाधधकायी     : अध्मष 

2. उऩभ यम कामणकायी अधधकायी (वलकाव), ख्जल्शा ऩरयऴद  : वदस्म  

३. कृवऴ वलकाव अधधकायी ख्जल्शा ऩरयऴद    : वदस्म 

४. वॅम्ऩर वले ऑगणनामझेळनचे प्रनतननधी    : वदस्म 

५. वलभा कंऩनीचे प्रनतननधी (ननभतं्रत्रत)              : वदस्म 
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६. कृवऴ उऩवचंारक,ख्जल्शा अधधषक कृवऴ अधधकायी कामाणरम  :   वदस्म वधचल 

 

 

 

 

५ .4 पऩक काऩणी प्रयोगाच ेताऱकुास्तराळरीऱ शममतीची रचना ळ काये:- 

तार कास्तयीम वऩक काऩणी प्रमोगाचे वननमतं्रण कयणे, कृवऴ, भशवरू ल ग्राभ वलकाव वलबागाळी 
वभन्लम ठेलनू अभंरफजालणी कयणे, वऩकांच्मा उत्ऩादनाची आकडलेायी अचूक ल लेऱेत उऩरब्ध शोण्मावाठी 
कामणलाशी कयणे, वऩक काऩणी प्रमोगाच्मा लेऱी मेणाऱ्मा वलवलध अडचणीच्मा वदंबाणत वलचाय वलननभम करुन 

ननणणम घेणे ल मोजनेची अभंरफजालणी भागणदळणक वचूनेच्मा अधधन याशून कामणलाशी कयणे. माफाफतची 
तार कास्तयालय वशभती खारीरप्रभाणे.  

1) तशवीरदाय      : अध्मष 

2) गटवलकाव अधधकायी,ऩचंामत वशभती   : वदस्म 

3) तार का कृवऴ अधधकायी      : वदस्म 

4) वफंधंधत वलभा कंऩनीचे प्रनतननधी (ननभतं्रत्रत)   : वदस्म 

5) वफंधंधत तार का कामाणरमातीर कृवऴ अधधकायी  : वदस्म वधचल 

७ . ग्रामस्तरीय शममतीची  रचना :-  
 भशवरू वलबागाकडीर वऩक काऩणी प्रमोग अवल्माव तराठी ग्राभस्तयीम वशभतीचे अध्मष याशतीर , कृवऴ 

वलबागाकड ेवऩक काऩणी प्रमोग अवल्माव मा वशभतीचे अध्मष कृवऴ वशामक याशतीर ल ग्राभ वलकाव वलबागाकड े

वऩक काऩणी प्रमोग अवल्माव  वशभतीचे अध्मष ग्राभ वेलक याशतीर. माचफयोफय वऩक काऩणी प्रमोग घेण्मात 

मेणा-मा  गालातीर ग्राभस्तरयम वशभतीभध्मे  दोन प्रगतळीर ळतेकयी माचंा वभालळे कयण्मात मेत अवनू  

त्मान वाय खारीरप्रभाणे व धायीत ग्राभस्तरयम वशभतीची यचना कयण्मात मेत आशे.  
 

1. कृवऴ वशाय्मक/ग्राभवेलक/तराठी           -   अध्मष 

2.  ग्राभऩचंामत नाभननदेशळत एक ग्राभऩचंामत  वदस्म            -  वदस्म 

3. ऩोशरव ऩाटीर                     -  वदस्म 

4. प्रगतळीर ळतेकयी             - वदस्म 

5. प्रगतळीर ळतेकयी                    -  वदस्म 
 

८. ऩीक काऩणी प्रयोग ऩयगळेसण 

  भशवरू वलबागाकडीर वऩक काऩणी प्रमोग अवल्माव वशभतीचे ऩमणलेषण भशवरू भडंऱ अधधकायी , कृवऴ 

वलबागाकड े वऩक काऩणी प्रमोग अवल्माव मा वशभतीचे ऩमणलेषण भडंऱ कृवऴ अधधकायी  ल ग्राभ वलकाव 

वलबागाकड े वऩक काऩणी प्रमोग अवल्माव वशभतीचे ऩमणलषेण कृवऴ वलस्ताय  अधधकायी, ऩचंामत वशभती माचं े

याशीर. 

९  . जजल्षयात ऩीक काऩणी प्रयोगाशाठी मोबाईऱ app चा  प्रभाळीऩणे ळाऩर :- 

उऩयोक्त वदंबण क्र 4 न वाय ऩीक वलभा मोजनेंतगणत वऩक काऩणी प्रमोगाचा तऩशळर वकंरीत 

कयणेवाठी भोफाईर app चा १००% टक्के लाऩय कयणे फधंनकायक केर ेआशे. त्मान वाय वऩक काऩणी प्रमोगाच्मा 
100 टक्के नोंदी CCE  App लय शोण्माच्मा दृष्ट्टीन ेषेत्रत्रम कभणचायी मांनी कामणलाशी कयाली.  

१० . पऩक काऩणी प्रयोगाद्ळारे  प्राप्त आकडळेारी षी  पऩकाची उत्ऩादकता , ऩीकपळमा ,ऩशैळेारी, दषु्काल जाषीर          

        करणे  ळ इतर बाबीकररता  ग्राह्य  धरण्यात याळी . 
११.  पऩक काऩणी प्रयोग मागगदऴगक शचुना :- 

याज्मस्तयीम वऩक काऩणी प्रमोग वभन्लम वशभती ननदेळा न वाय आम क्त कृवऴ मांच ेभागणदळणनाखारी 
भ यम वांख्यमकी अधधकायी कृऴी आम क्तारम  शे खयीऩ ल यफी शंगाभाच्मा व यलातीव वऩक काऩणी प्रमोगाच्मा 
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ववलस्तय भागणदळणक व चना ल लेऱाऩत्रक  स्लततं्रऩणे ननगणशभत कयतीर . शे ऩरयऩत्रक यब्फी शंगाभ २०२२-२३ ऩावनू 

राग ूयाशीर .     

वदयचे ऩरयऩत्रक भशवरू वलबाग , कृवऴ वलबाग ल ग्राभवलकाव वलबाग मांच्मा वशभतीने ननगणशभत कयण्मात मेत आशे.  

------------------------------------------------------------------------------------------------  


