पररपत्रक
विषय - महाकृषी एस.एम एस सेिेत शेतकरी नोंदणी करण्याकरीता यादया पाठविण्या
बाबत….
संदभभ - क्र.१.वंचारक परोत्ऩादन मांचे ऩरयऩत्रक जा.क्र/वं.प्र/एवएभएव
वेलाऩरयऩत्रक १२४/२०११ ददनांक २०/७/२०११.
क्र.२.वंचारक वलस्ताय ल प्रशळषण कृवऴ आमुक्तारम भ.या.ऩुणे-१
मांचे ऩरयऩत्रक जा.क्र/उवंवऩवं/वलप्र-७/क्रॉऩवॅऩ/११-१२/
प्रक्र-०८/९८९/२०११ ददनांक २०/७/२०११
उऩयोक्त वंदबाानुवाय महाकृवष एसएमएस सेिेतंर्त
भ शेतकरी नोंदणी करण्याकरीता वलळेऴ
भोदशभ शाती घेण्माफाफत कऱवलण्मात आरे आशे .मा अंतगात आताऩमंत ४०,००० ळेतकमांlची नोंद
कयण्मात आरी आशे .
तथाऩी,षेत्रत्रम स्तयालरुन एवएभएव वेलेत अंतबत
भा कयण्माकयीता प्राप्त शोणामाा० मादमाभध्मे
त्रट
ु ी आढऱभन मेत आशे त.त्माभुऱे ळेतकयी वबावदांची एवएभएव वेलेभध्मे नोंद कयण्माकयीता
अडचणी उदबलत आशे त.त्मा अनुऴंगाने खारीर भागादळान वुचनेनुवाय आलश्मक नोंद घेण्मात
माली.
एस.एम.एस.सेिेत अंतभत
भ करण्याकररता शेतकरी डेटाबेस पाठविण्याबाबत मार्भदशभक सच
भ ना.


भयाठी वंभती प्रऩत्रात ळेतकयी मांची वंभती घेलभन षेत्रीम अधधकायी मांनी प्रभाणणत केरेरे
प्रऩत्र कामाारमात जऩभन ठे लाले.



इंग्रजी प्रऩत्रात (एक्वेर शळट)भादशती बरून कृवऴ आमक्
ु तारमाव ईभेर द्लाये ऩाठवलण्मात
माली.
इ भेर – ddproject@rediffmail.com



एक्वेर शळट भध्मे वला भादशती दे ण्मात माली.प्रऩत्राचा कोणताशी स्तंब कोया वोडभ नमे.



भादशती एरयमर पॉन्ट भध्मे दे ण्मात माली.



ळेतकमाायचे नाल दे तांना नाल,लडडरांचे नाल,आडनाल मा क्रभाने द्माले.



वला नाल एकाच वेर भध्मे शरशाले.तीन स्लतंत्र वेर भध्मे शरशभ नमे.



भोफाइर नंफय शा दशा आकडी अवाला.मा स्तंबाभध्मे रँ डराइन पोन चा नंफय दे लभ नमे.
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वऩकांची ननलड वोफतच्मा 43 वऩकांभधन
भ कयाली.स्ऩेशरंग चक
ु भ नमे म्शणभन वोफतचे
स्ऩेशरंगच लाऩयालेत.
( Amla, Bajri, Banana, Ber, BlackGram, Cashew, Chikoo, Coconut,
Cotton, CustarApple, Fig, Flowers, Ginjar, Grams, Grapes, Ground Nut,
Guava, Horticulture, Jowar, Lemon, Maize, Mango, Milet, Mosambi,
Mug, Onion, Orange, Other Fruit, Paddy, Papaya, Pea, Pomegranate,
Potato, Sunflower, Tamrind, Tomato, Tur, Udid, Vegtable, Wheat.)

मा भादशतीभध्मे रयकाम्मा वेर भध्मे कोणत्माशी वलळेऴ धचन्शांचा (like #, -, ---, 0,) लाऩय



करू नमे.
वंऩभणा तक्त्मात कोठे शी ऩभणवा लयाभ (.),अधावलयाभ (,)ई चा लाऩय करू नमे.



मावंदबाात आलश्मक नोंद घेलन
ु वला वंफंधधत षेत्रत्रम अधधकायी मांना वच
भ ना
दमाव्मात ् .केरेल्मा कामालाशीचे अनुऩारन

अधा ळावकीम

ऩत्राने ऩाठवलण्मात माले.
स्िाऺररतसंचाऱक फऱोत्पादन

कृवष आयुक्ताऱय,महाराष्ट्र राज्य
पुणे – ४११ ००५

--------------------------------------------------------------------------------------जा.क्र/वं.प्र/वीमज
ु ी/ऩरयऩत्रक/१८४/२०११

कृवऴ आमक्
ु तारम,भशायाष्ट्र याज्म ऩण
ु े - ४११ ००५
ददनांक - १९/०९/२०११
माहहती ि पुढीऱ योग्य त्या कायभिाही साठी.
प्रतत,
१) वलबागीम कृवऴ वशवंचारक (वला.)
२) जजल्शा अधीषक कृवऴ अधधकायी (वला)
माहीतीस्ति सविनय सादर.
१. भा.प्रधान वधचल,कृवऴ ल परोत्ऩादन,भशायाष्ट्र याज्म,भंत्रारम,भुंफई ३२.
२. भा.आमक्
ु त कृवऴ,भशायाष्ट्र याज्म ऩण
ु े-४११००१.
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