पऩक स्ऩधधा २००९ खयीऩ बधत
(सला सधधधयण गट)
श्री.संऩतयधल सदधशळल ऩधटीर
भु. ऩो. आये , तध. कयलीय, जि. कोल्हधऩूय

•सन २००९-२०१० चे यधज्मस्तयधलयीर खयीऩ बधत ऩीकस्ऩधेभध्मे
हे क्टयी १२२ जक्लंटर ५५ ककरो ०३१ ग्रॅभ उत्ऩधदन कधढू न प्रथभ
क्रभधंक
•बधत पऩकधच्मध रधगलडी ऩूली िशभनीभध्मे तधग पऩकधची ऩेयणी करून
तो पुरोर्मधत आल्मधनंतय िशभनीत गधडरध.
•बधत पऩकधचे प्रोऍग्रो - ६४४४ लधणधची शनलड करून कदनधंक
२५/०५/२००९ योिी टोकन ऩध्दतीने ऩेयणी.
•बधत पऩकधची कधऩणी कदनधंक १६/१०/२००९ योिी केरी.

पऩक स्ऩधधा २००९ खयीऩ बधत
(सला सधधधयण गट)
श्री. ळयद गणऩत धुयी

भु. ऩो. झधयधऩ, तध. कुडधऱ, जि. शसंधुदग
ु ा

•सन २००९-१० चे यधज्मस्तयीम खयीऩ बधत ऩीकस्ऩधेभध्मे बधग घेऊन
हे क्टयी १०९ जक्लंटर ८४ ककरो ९६० ग्रॅभ उत्ऩधदन कधढू न कितीम
क्रभधंक शभऱपलरध आहे .
•बधत पऩकधचे अयधईि - ६२०१ लधणधची गधदीलधफ्मधलय ऩेयणी कदनधंक
१५ िून २००९ योिी. आलश्मकतेनस
ु धय ऩधण्मधच्मध ५ ऩधळ्मध कदल्मध.
• बधत पऩकधची कधऩणी कदनधंक २४ ऑक्टोफय २००९ योिी केरी.

पऩक स्ऩधधा २००९ खयीऩ बधत
(सला सधधधयण गट)
श्री. आप्ऩधिी यधभध ऩयीट

भु. ऩो. सुऱकूड, तध. कधगर, जि. कोल्हधऩूय

•सन २००९-२०१० चे यधज्मस्तयधलयीर खयीऩ बधत ऩीकस्ऩधेभध्मे बधग
घेलून हे क्टयी १०७ जक्लंटर ०५ ककरो ६२३ ग्रॅभ उत्ऩधदन कधढू न
तृतीम क्रभधंक शभऱपलरध आहे .
•बधत पऩकधचे प्रोऍग्रो- ६४४४ लधणधची कदनधंक ०७/०६/२००९ योिी
२५ x २० से.भी. अंतयधलय टोकन ऩध्दतीने ऩेयणी केरी.
•बधत पऩकधची कधऩणी कदनधंक २१/१०/२००९ योिी केरी.

पऩक स्ऩधधा २००९ सोमधफीन
(सला सधधधयण गट)
श्री. यधिधयधभ दत्तू ऩधटीर

भु. ऩो. शचखरी, तध. कधगर, जि. कोल्हधऩूय

•सन २००९-२०१० चे यधज्मस्तयधलयीर खयीऩ सोमधफीन ऩीक स्ऩधेभध्मे
बधग घेलून हे क्टयी ३१ जक्लंटर ४९ ककरो ६५८ ग्रॅभ उत्ऩधदन कधढू न प्रथभ
क्रभधंक शभऱपलरध आहे .
•सोमधफीन पऩकधचे िे. एस.-३३५ लधणधची कदनधंक ०६/०६/२००९ योिी
४५ x २५ से.भी. अंतयधलय टोकन ऩध्दतीने ऩेयणी केरी आहे .
•पऩकधची कधऩणी कदनधंक २४/०९/२००९ योिी केरी.

पऩक स्ऩधधा २००९ सोमधफीन
(सला सधधधयण गट)
श्री. फधऩूसो गोपलंद ळेऱके
भु. ऩो. आऱते,
तध.हधतकणंगरे जिल्हध - कोल्हधऩुय

•सन २००९-२०१० चे यधज्म स्तयधलयीर खयीऩ सोमधफीन (सलासधधधयण
गट) ऩीकस्ऩधेभध्मे बधग घेलन
ू हे क्टयी २८ जक्लंटर ६० ककरो ७६१
ग्रॅभ उत्ऩधदन कधढू न कितीम क्रभधंक शभऱपलरध आहे .
•पऩकधच्मध रधगलडी ऩूली िशभनीभध्मे तधग पऩकधची ऩेयणी करून तो
पुरोर्मधत आल्मधनंतय िशभनीत गधडू न घेतरध.
•सोमधफीन पऩकधचे डी. एस. - २२८ लधणधची शनलड करून कदनधंक
०३/०७/२००९ योिी ४० से.भी. अंतयधलयधने ऩेयणी केरी

पऩक स्ऩधधा २००९ सोमधफीन
(सला सधधधयण गट)
श्री. सुयेळ नधबीयधि भगदभ
ू

भु.ऩो.कसफध सधंगधल, तध.कधगर जि.कोल्हधऩूय

•सन २००९-२०१० चे यधज्मस्तयधलयीर खयीऩ सोमधफीन (सलासधधधयण
गट) ऩीकस्ऩधेभध्मे बधग घेलन
ू हे क्टयी २८ जक्लंटर ४४३ ग्रॅभ
उत्ऩधदन कधढू न तृतीम क्रभधंक शभऱपलरध आहे .
•पऩकधच्मध रधगलडी ऩूली िशभनीभध्मे तधग पऩकधची ऩेयणी करून तो
पुरोर्मधत आल्मधनंतय िशभनीत गधडू न घेतरध.
•सोमधफीन पऩकधचे िे. एस. - ३३५ लधणधची शनलड करून कदनधंक
११/०६/२००९ योिी ५०x४० से.भी. अंतयधलय टोकन ऩध्दतीने ऩेयणी
केरी.

पऩक स्ऩधधा २०१० खयीऩ बधत
(सला सधधधयण गट)
श्री.भधुकय नधयधमण फधंदीलडे कय
भु. शचंचलरी, ऩो. खधये ऩधटण,
कणकलरी, जि. शसंधुदग
ू ा

•सन २०१०-२०११ चे यधज्मस्तयीम खयीऩ बधत ऩीकस्ऩधेभध्मे बधग घेऊन
हे क्टयी ११९ जक्लंटर ४१ ककरो ०८० ग्रॅभ उत्ऩधदन कधढू न प्रथभ क्रभधंक
शभऱपलरध आहे .
•बधत पऩकधचे सह्यधद्री - ३ लधणधची शनलड केरी. कदनधंक ८ िून २०१० योिी
१५ x २५ से.भी. अंतयधलय पोकून ऩद्धतीने ऩेयणी केरी.
•बधत पऩकधची कधऩणी कदनधंक १३ ऑक्टोफय २०१० योिी केरी.

पऩक स्ऩधधा २०१० खयीऩ बधत
(सला सधधधयण गट)
श्री. केयफध गणू केकये ,

भु. ऩो. कोडोरी, तध. ऩन्ह जि. कोल्हधऩूय

•सन २०१०-२०११ चे यधज्मस्तयीम बधत ऩीकस्ऩधेभध्मे बधग घेऊन हे क्टयी
१०६ जक्लंटर ०७ ककरो २७० ग्रॅभ उत्ऩधदन कधढू न कितीम क्रभधंक
शभऱपलरध आहे .
•बधत पऩकधचे आय. एच - ६६४ लधणधची शनलड करून कदनधंक ६ िून २०१०
योिी २० x २० से.भी. अंतयधलय टोकण ऩद्धतीने ऩेयणी केरी.
•ऩधण्मधच्मध ७ ऩधळ्मध कदल्मध.
•बधत पऩकधची कधऩणी कदनधंक २६ ऑक्टोफय २०१० योिी केरी.

पऩक स्ऩधधा २०१० खयीऩ बधत
(सला सधधधयण गट)
श्री. केयफध नधनध ऩधटीर
भु. कुयणी, ऩो. भऱगे फु.,
तध. कधगर,जि. कोल्हधऩूय

•सन २०१०-२०११ चे यधज्मस्तयीम बधत ऩीकस्ऩधेभध्मे बधग घेऊन
हे क्टयी १०४ जक्लंटर ९५ ककरो १६० ग्रॅभ उत्ऩधदन कधढू न तृतीम क्रभधंक
शभऱपलरध आहे .
•बधत पऩकधचे प्रोऍग्रो - ६४४४ लधणधची शनलड करून कदनधंक १३ िून २००९
योिी २० x २० से.भी. अंतयधलय योऩ रधऊन केरी.
•बधत पऩकधची कधऩणी कदनधंक १० नोव्हहं फय २०१० योिी केरी.

पऩक स्ऩधधा २०१० यफी गहू
(सला सधधधयण गट)
श्री. सधहे फयधल नधनू खधभकय,
भु. ऩो. कधयी, तध. सधतधयध, जि. सधतधयध

•सन २०१०-२०११ चे यधज्मस्तयीम यफी गहू ऩीकस्ऩधेभध्मे बधग घेऊन
हे क्टयी ६३ जक्लंटर ५३ ककरो २४० ग्रॅभ उत्ऩधदन कधढू न प्रथभ क्रभधंक
शभऱपलरध आहे .
•यफी गहू पऩकधचे स्लयधज्म लधणधची शनलड करून कदनधंक १ कडसंफय २०१०
योिी ३० से.भी. अंतयधलय ऩेयणी केरी.
•ऩधण्मधच्मध ६ ऩधळ्मध कदल्मध.
•यफी गहू पऩकधची कधऩणी कदनधंक १ एपप्रर २०१० योिी केरी.

पऩक स्ऩधधा २०१० यफी गहू
(सला सधधधयण गट)
श्री. ळंकय हयी शबंतधडे ,

भु. ऩो. ऩसयणी, तध. लधई, जि. सधतधयध

•सन २०१०-२०११ चे यधज्मस्तयीम यफी गहू (सलासधधधयण गट)
ऩीकस्ऩधेभध्मे बधग घेऊन हे क्टयी ५६ जक्लंटर २३ ककरो ४०० ग्रॅभ
उत्ऩधदन कधढू न कितीम क्रभधंक शभऱपलरध आहे .
•यफी गहू पऩकधचे गोल्ड - ७ लधणधची शनलड करून कदनधंक १५ नोव्हहं फय
२०१० योिी ३० से.भी. अंतयधलय ऩेयणी केरी.
•ऩधण्मधच्मध ७ ऩधळ्मध कदल्मध.
•यफी गहू पऩकधची कधऩणी कदनधंक २४ भधचा २०१० योिी केरी.

पऩक स्ऩधधा २०१० यफी गहू
(सला सधधधयण गट)
श्री. हणभंत ईश्र्लयध ऩधटीर
भु. िधखेणलधडी, ऩो. नधंदरधऩूय,
तध. कयधड, जि. सधतधयध

•सन २०१०-२०११ चे यधज्मस्तयीम यफी गहू (सलासधधधयण गट)
ऩीकस्ऩधेभध्मे बधग घेऊन हे क्टयी ४८ जक्लंटर २८ ककरो १७५ ग्रॅभ
उत्ऩधदन कधढू न तृतीम क्रभधंक शभऱपलरध आहे .
•यफी गहू पऩकधचे प्रथभ- ७०७० लधणधची शनलड करून कदनधंक २३ नोव्हहं फय
२०१० योिी ३० x २० से.भी. अंतयधलय टोकण ऩद्धतीने ऩेयणी केरी.
• ऩधण्मधच्मध ६ ऩधळ्मध कदल्मध.
•यफी गहू पऩकधची कधऩणी कदनधंक २५ भधचा २०१० योिी केरी.

