जा.क्रं./आमु/परो-१/ळायोला/कयोद/प्रक्र ६०५/१००७/०८
कृ षऴ आमुक्तारम (परोत्ऩादन) भ.या.ऩुणे-५
ददनांक - २१ /०४/२००८
याज्मातीर पऱे ल भवारा षऩकांच्मा करभा योऩांचे वन २००८-२००९ करयताचे षलक्रीदय ननश्चित कयण्मात
आरेरे आशे त. वदयचे षलक्रीदय शे ळावकीम ,कृ षऴ षलद्याऩीठ ,ळेतीभशांभंडऱ

आश्चण ऩयलानाधायक खाजगी

योऩलादिकांना फंधनकायक याशतीर . त्माचप्रभाणे ननश्चित केरेरे दय षलषलध ळावकीम मोजना ल दकयकोऱ
षलक्रीकयीता रागू याशणाय आशे त .ननश्चित केरेरे षलक्रीदय ऩुदढरप्रभाणे याशतीर.

ऩरयऩत्रक
वन २००८-

षऩकाचे नाल

२००९ करयता
षलक्री दय रुऩमे

षऩकाचे नाल

वन २००८-२००९
करयता षलक्री दय
रुऩमे प्रती नग

प्रती नग
अ)

करभे ( षऩळलीतीर )

क) योऩे षऩळषलतीर

1. आंफा करभे

३०.००

१.पऱषऩकांची वलव योऩे

७.००

२. काजू करभे

२०.००

२.वुऩायी

१२.००

३. नचकू करभे

३५.००

३.जॅट्रोपा योऩे

२.००

४. ऩेरु करभे

२०.००

५ डाऱींफ करभे

१२.००

६. वंत्रा /भोवंफी /का नरंफू करभे
( जंफेयी भुऱकांडालयीर)

२०.००

७. वंत्रा /भोवंफी /का नरंफू करभे
(यं गऩूय भुऱकांडालयीर)

२५.००

८. नवतापऱ करभे
९, आलऱा करभे
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ड) षऩळलीयशीत योऩे

1. इतय पऱयोऩे

३.००

२. नायऱ फाणालरी

२५.००

३. नायऱ दि

३०.००

डी

इ) भवारा षऩके

1. नभयी योऩे

५.००

१५.००

२. दारनचनी करभे

२०.००

२५.००

३. रलंग योऩे

१५.००

1

१०.नचंच करभे (षलकवीत जाती )

२५.००

४. रलंग करभे

४०.००

११. कोकभ करभे

१५.००

५. जामपऱ योऩे

१२.००

१२. पणव करभे

१५.००

६. जामपऱ करभे

४०.००

१३. नरची करभे

१५.००

१४ अंजीय करभे

२०.००

१६ जांबूऱ करभे ( फशाडोरी)

४०.००

अ)

करभे (षऩळलीषलयशीत)

१७.वंत्रा /भोवंफी /का नरंफू करभे
(जंफेयी भुऱकांडालयीर )

१७.००

१८..वंत्रा /भोवंफी /का नरंफू करभे
(यं गऩूय भुऱकांडालयीर )

२२.००

ई) करभ कांडमा
१.आंफा, काजू, वंत्रा
भोवंफी, आलऱा , नचंच

२.००

२. फोय

१.००

३. ऩानषऩंऩयी करभकांडमा

०.१०

ऩ) यफय योऩे

८.००

प) तेरताड योऩे

२०.००

न) जोजोफा योऩे

७.००

जोजोफा करभे

१५.००

फ) भुऱकांड योऩे
१.श्चखयणी योऩे

७.००

३. यं गऩूय योऩे

३.००

२.जंफेयी योऩे

२.००

४. डॉग्रीज योऩे

७.००

वदयचे करभे योऩे षलक्रीचे दय शे ऩरयऩत्रक ननगवनभत झारेऩावून रागू शोतीर.

ऩुण-े ४११००५

ददनांक- २१ एषप्रर २००८
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- स्लाषयीत -

आमुक्त (कृ षऴ)

कृ षऴ आमुक्तारम,भशायाष्ट्र याज्म,
ऩुणे ४११००५ करयता.
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