ऩरयऩत्रक
वलऴम- कृ ऴी वलबागातीर अधधकायी कभमचायी कृ ऴी वलद्याऩीठातीर ळास्त्रस आणण ळेतकयी मांना
भशाकृ वऴ वंचाय बाग – २ (भोफाईर CUG वेला) उऩरब्ध करुन दे णे फाफत.....
कृ वऴ वलबागातीर अधधकायी ल कभमचायी शे षेवत्रम ऩातऱीऩममत काममयत आशे त. त्मांच्माळी
वध्माच्मा ऩध्दतीनुवाय वंऩकम कयणे खुऩ अडचणीचे ल खधचमक आशे . षेत्रीम ऩातऱीलयीर अधधकायी
ल कभमचायी मांचेळी कभी खचामत ल वलरतीच्मा दयात वंऩकम वाधणे वोईचे व्शाले, शी फाफ
वलचायाधीन शोती. तवेच याज्मातीर वलम वंऩकम ळेतकयी, ऩुयस्काय प्राप्त ळेतकयी, गट ळेती कयणाये
ळेतकयी ल वभुश ळेती कयणाये ळेतकयी मांच्माळी कृ वऴ वलबागाच्मा अधधका-मांनी वात्मत्माने
वंऩकामत यशाणे गयजेचे आशे . तवेच ळेतक-मांना कृ वऴ शलाभान वलऴमक वल्रा, खते, फी-वफमाणे मांची
उऩरब्धता ल गुणलत्ता इत्मादी फाफत अवणा-मा अडचणी ल कृ वऴ वलबागाच्मा मोजना इत्मादींची
भाशीतवाठी तात्काऱ ल कभी खचामत दे णे वोमीचे व्शाले
वलबागाळी वंऩकम वाधणे वोऩे ल कभी खचामचे व्शाले, शी फाफ
धर.” (BSNL) मांचेफयोफय वाभंजस्म कयाय करून

तवेच ळेतकमांाानी कृ ऴी ल

वंरग्न

रषात घेलून “बायत वंचाय धनगभ

“भशाकृ ऴी वंचाय” भोफाईर CUG वेला उऩरब्ध

करुन करून दे ण्मात आरी आशे .
“भशाकृ ऴी वंचाय ” भोफाईर CUG वेला अंतगमत एकुण ७ राख ऩन्नाव शजाय अधधकायी
कभमचायी आणण ळेतकयी मांना वेला दे ण्मात मेलून

BSNL मांनी तांवत्रक कायणा भुऱे नलीन नंदणी

फंद केरी शोती.
भशाकृ ऴी वंचाय CUG Plan फाफत बायत वंचाय धनगभ धरधभटे ड ल कृ ऴी वलबागाकडे ळेतकमांचा CUG मोजना ऩुन्शा नव्माने वुरु कयणे फाफत वातत्माने वलचायणा शोत शोती. त्मानूवाय BSNL
च्मा अधधका-मांची फैठक घेलून बायत वंचाय धनगभ धरधभटे ड (BSNL) मांना नव्माने भशाकृ ऴी वंचाय
(CUG भोफाईर वेला) फाफत Plan वादय कयण्माच्मा वुचना दे ण्मात आल्मात. त्मानुवाय (

BSNL)

मांनी Prepaid वेला आणण Postpaid वेला अवे दोन Plan वादय केरे. दोन्शी वादय केरेल्मा Plan
चे दय शे ऩुली च्मा भशाकृ ऴी वंचाय मा उऩक्रभाच्मा दया एलढे च आशे त. तथावऩ मा प्रॅन भध्मे
उऩरब्ध वुवलधांभध्मे फदर केरेरा आशे .

मा अंतगमत बायत वंचाय धनगभ धरधभटे ड कडू न ळेतक-मांवाठी पक्त

ची वेला उऩरब्ध करुन दे ण्मात मेणाय आशे .

वलद्याऩीठातीर ळास्त्रस आणण त्मांच्मा कुटु ं फीमांना

Prepaid CUG Plan

कृ ऴी खात्मातीर अधधकायी/कभमचायी आणण
Prepaid आणण

Postpaid अवे दोन्शी प्रॅन

उऩरब्ध कयण्मात मेत आशे त. भंत्रारमातीर अधधकायी/कभमचायी वुद्धा मा उऩक्रभात वशबागी शोऊ
ळकतीर.
नलीन वेलेव भशाकृ ऴी वंचाय - २ (CUG भोफाईर वेला) अवे वंफोधण्मात मेणाय आशे .
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भशाकृ ऴी वंचाय ल भशाकृ ऴी वंचाय

– २ मांच्माभधीर वदस्मांच्मा भ्रभणध्लनी ल वंऩकम

वुवलधा वलनाभुल्म अवतीर.
CUG उऩक्रभा भध्मे

ळेतकयी, ळास्त्रस, अधधकायी ल कभमचायी मांना वंऩुणम याज्मात

एकभेकांळी भ्रभणध्लनी द्वाये भोपत वंऩकम वाधता मेईर. तवेच त्मांचे कुटू ं फातीर

व्मक्तींना मा

उऩक्रभात वशबागी शोता मेईर. मा उऩक्रभा भ धीर वशबाग ऐणच्िक आशे . “बायत वंचाय धनगभ
धर.” (BSNL) ददरेरे दय, वलनाभुल्म वुवलधा इत्मादीफाफत त्मांनी आमुक्तारमाव वादय केरेल्मा
प्रस्तालाची प्रत वोफत भादशतीस्तल जोडरी आशे .
मा भधीर प्रभुख फाफी ऩुढीर प्रभाणे आशे त.
ऩोस्टऩेड प्रान
भाधवक बाडे - रू ९८.००,
वीमुजी अंतगमत वलम कॉर भोपत,
वीमुजी व्मधतरयक्त इतय नेटलकम

कॉर २०० धभनीट ल फीएवएनएर नेटलकम ३०० धभनीट भोपत,

४०० एवएभएव भोपत ल एक ०.२

GB भमामदेऩमंत GPRS download भोपत. वेलाकय अधतरयक्त.

(ववलस्तय उऩरब्ध वुवलधांवाठी, ळुल्काच्मा तऩळीरावाठी वोफत जोडरेरा प्रान फघाला)
प्रीऩेड प्रानदकभान भाधवक रयचाजम- रु १०८
वीमुजी अंतगमत वलम कॉर भोपत,
वीमुजी व्मधतरयक्त इतय नेटलकम

कॉर २०० धभनीट ल फीएवएनएर नेटलकम ३०० धभनीट भोपत,

४०० एवएभएव भोपत ल एक ०.२

GB भमामदेऩमंत GPRS download भोपत. (ववलस्तय उऩरब्ध

वुवलधांवाठी, ळुल्काच्मा तऩळीरावाठी वोफत जोडरेरा प्रान फघाला)
फीएवएनएर कंऩनीवोफत मा उऩक्रभा अंतगमत वाभंजस्म कयाय कयण्मात आरा आशे .
प्रभुख लैधळष्टमे ल कयालमाची काममलाशी
१. कृ वऴ आमुक्तारमाची बुधभका पक्त कृ वऴ वलबागातीर अधधकायी/कभमचायी ल ळेतकयी मांना वलळेऴ
वलरतीचे दयात भ्रभणध्लनी ल वीमुजी वुवलधा उऩरब्ध करुन दे णे मावाठी

facilitator म्शणून

भमामदीत याशीर.

२. मा उऩक्रभा अंतगमत वशबागी शोणाये अधधकायी/कभमचायी/कुटू ं फातीर व्मक्तीं ल ळेतक-मांनी शी
वेला णस्लकायल्मानंतय त्माफाफतचे वलम दे मक त्मांनीच बयालमाचे आशे . अजाम वोफत कंऩनीने
धनणित केरेरी यक्कभ जभा कयालमाचे आशे त. शी यक्कभ ऩदशरा दे मकाभध्मे वभामोणजत
कयण्मात मेईर.
३. भ्रभणध्लनी वेला घेण्मावाठी ल कामामन्लीत कयण्मावाठी आलश्मक अवणाये ओऱख ऩत्र/
ओऱखीचा ऩुयाला, यदशलाळी फाफतचा ऩुयाला ल पोटो शे स्लत: मा उऩक्रभा भध्मे वशबागी शोणा-मा
व्मक्तीने उऩरब्ध करुन द्यालमाचा आशे .
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४. भ्रभणध्लनी दे मकाच्मा लवूरीची जफाफदायी कृ वऴ आमुक्तारमाची अथला कृ वऴ वलबागातीर
कोणत्माशी कामामरमाची अवणाय नाशी.
५. फीएवएनएर कंऩनीचे भ्रभणध्लनी क्रभांक जय अगोदयच अधधकायी/कभमचायी ल ळेतकयी मांचेकडे
अवतीर तय त्मांना ऩुन्शा नलीन क्रभांक घेण्माची आलश्मकता नाशी, अवे क्रभांक मा मोजनेत
वभावलष्ठ शोलु ळकतीर. पक्त वप्रऩेड प्रॅनचे

धवभ काडम फदरेर. फीएवएनएरा तवा अजम कयणे

आलश्मक आशे .
६. वल.कृ .व.वं, णज.अ.कृ .अ, उ.वल.कृ अ ल ता.कृ .अ मांनी मा उऩक्रभावाठी वभन्लमक अधधका-माची
(ळक्मतो वंगणक वभन्लमक) नेभणुक कयाली. मा अधधका-माने स्थाधनक फीएवएनएर कंऩनीच्मा
अधधका-मांळी वंऩक
म वाधाला ल धनमोजन कयाले .
७. मा वुवलधे वंफधी फीएवएनएर कंऩनीचे प्रधतधनधी आऩल्मा कामामरमाळी वंऩकम कयतीर तेव्शा
त्मांना आलश्मक ते वशकामम कयाले, त्मांना वबेच्मालेऱी आभंवत्रत करुन शा उऩक्रभ वलम अधधकायी/
कभमचायी ल ळेतकयी

मांचे धनदळमनाव आणून दे ण्मात माला. मा उऩक्रभाचा जास्तीत जास्त

अधधकायी/कभमचायी ल ळेतक-मांना स्लइच्िे ने राब घेण्मावाठी कऱलाले.

कृ वऴ वलद्याऩीठ , कृ वऴ

वंळोधन कंद्र, कृ वऴ वलसान कंद्र ल कृ ऴी वलबागाळी वंरग्न कामामरमातीर अधधकायी/कभमचा-मांनाशी
मा उऩक्रभात वशबागी करून घ्माले.
८. याज्मात वलमदयू मा मोजनेचा राब ळेतक-मांना घेता माला मा दृष्टीने बायत वंचाय धनगभ

धरधभटे ड(BSNL) मांच्मा भुरबुत वुवलधा वलचायात घेलून वलम णजल्यांना वभान ५०००/- कनेक्ळनचा
रक्ष्मांक दे ण्मात मेत आशे . वदयचा प्रकल्ऩ एकूण १.६५ रष वबावद दकंला ३० वप्टं फय २०१२ (जे
प्रथभ घडे र) मा भमामदेत याफवलण्मात मेणाय.
९. णजल्शा अधधषक कृ ऴी अधधकायी मांनी मा उऩक्रभात वशबागी अधधकायी ल कभमचायी मांची
भादशती खारीर तक्त्मात इं ग्रजी बाऴेभध्मे

Excel Form भध्मे बरुन ddproject@rediffmail.com

मांना ऩाठलाली.
Sr.
No.

Name of Designation
Staff

Name of District
Office

Taluka

Mobile
no.

Can
view
Marathi font
(Yes/No)

१०. भशाकृ ऴी वंचाय-२ ( CUG भोफाईर वेला) वबावद कयण्मात मेणा-मा ळेतक-मांची कृ ऴी वलऴमक
वल्रा वेलेवाठी वशभती घेणे ल त्मा फाफतचा वलशीत डाटा फेव कृ ऴी वलबागाव दे णे लंधनकायक
कयण्मात मेत आशे . माकरयता तारुका कृ ऴी अधधकायी मांनी ळेतकमां ना वबावत्लाकरयता वंभतीऩत्र
/प्रभाणऩत्र दे ताना भशाकृ ऴी एव. एभ.एव वेलेत नंदणी कयणेकयीता वशभ ती अजम बरून घेण्मात
माला.
११. णजल्शा अधधषक कृ ऴी अधधकायी मांनी मा उऩक्रभात वशबागी शोणा-मा ळेतक-मांची भाशीती
खारीर तक्त्मात

Excel file (ARIAL FONT) इं ग्रजीभध्मे
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ddproject@rediffmail.com मा e-mail

ऩत्मालय ऩाठलाली. पाइर नाल ऩुढीर प्रभाणे अवाले- (Farmer Registration list for aaa Taluka bbb
District date11-02-2012). म्शणजे Mahaagrisms मा वुवलधेत ळेतक-मांची नंदणी वुरब शोईर.
Sr. Name of Village
No. Farmer

Taluka

District

Mobile
no.

1

4

5

6

2

3

Can
view Crops
Marathi font 1 to 8
(Yes/No)
7
8

१२. भशाकृ वऴ वंचाय वेलेच्मा भाध्मभातून प्रबाली कृ वऴ वलस्तायाकयीता मा कामामरमाचे ऩयीऩत्रक
जा.क्र/वं.प्र/वीमुजी/ऩयीऩत्रक/१८३/२०११ ददनांक १९/०९/२०११. ददरेल्मा वूचनानुवाय खारीर
प्रभाणे काममलाशी कयाली.


तारुका स्तयालय वीमुजी वबावदांचे वऩक धनशाम गट तमाय कयण्मात मालेत.



मा ळेतकमांलना वऩक वलऴमी, मोजनांवलऴमी आलश्मकतेनुवाय भागमदळमन घेण्माकयीता कृ वऴ

वलबागातंगत
म , कृ वऴ वलद्यावऩठातंगत
म वऩकधनशाम तसांची धनलड कयण्मात माली.


मा तसांचा भोफाईर नंफय स्थाधनक लतमभानऩत्राभध्मे प्रधवध्द कयण्मात माला.



त्माच प्रभाणे वंफंधीत तसांचा भोफाईर नंफय काममषेत्रातीर वलम वीमुजी वबावदांना भशाकृ वऴ

एवएभएव वेलेव्दाये ऩाठवलण्मात मालेत.


माप्रभाणे प्रत्मेक तारुक्मात दकभान ऩाच गट ल ऩाच तसांची धनलड कयण्मात माली.



णजल्शा अधीषक कृ वऴ अधधकायी मांनी णजल्शा स्तयालय मा वंदबामतीर तसांचा तऩळीर प्राप्त

करुन णजल्शास्तयालरुन ऩुनःि लृत्तऩत्रातून प्रधवध्द कयाला.
१३. भशाकृ ऴी वंचाय २ अंतगमत नूतन वबावदांना तांवत्रक भादशती जाणून घेणेवाठी उऩमुक्त दयू ध्लनी
क्रभांक कऱलामचे आशे त . माअनुऴंगाने, वशऩवत्रत दयू ध्लनी क्रभांक ळेतकमांाानाकऱवलण्मात मालेत.
१४. तारुका कृ ऴी अधधकायी मांनी मा उऩक्रभात जास्तीत जास्त

ळेतकमां नी स्लेच्िे ने वशबागी

शोण्मावाठी भादशती द्याली. तारुका कृ ऴी अधधकायी मांनी ळेतकमां ची मादी धळपायव कयाली.

स्लाषयीतआमुक्त कृ वऴ,
कृ वऴ आमुक्तारम, भशायाष्ड याज्म, ऩुणे
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वंऩकम
कृ ऴी वलबाग
१. श्री. उदम अ॰ दे ळभुख,

२. श्री. अळोक. धब. ऩाटीर,

कृ ऴी उऩवंचारक(प्रकल्ऩ)

तंत्र अधधकायी,

कृ वऴ आमुक्तारम, ऩुणे

कृ वऴ आमुक्तारम, ऩुणे

पोन ०२०-२५५११४७९

पोन ०२०-२५५११४७९
भो. ९८२२९९७७०३

फीएवएनएर
१. श्री. जी. के. ऩादटर

२. श्री. ए. के. अलस्थी,

ए.जी.एभ (ईफी)

भॅनेजय(ई.फी.)

फीएवएनएर, धळलजीनगय एक्वचंज, ऩुणे

फीएवएनएर, धळलजीनगय एक्वचंज, ऩुणे

पोन ०२०- २६१२२३२३/२३२५

पोन ०२०- २६१२२३२३/२३२५

भो.९४२२०८८५००

भो. ९४०४२४०२६५

क्रं.कृ वऴआमु/परो-७/प्रकल्ऩ/भ्रभणध्लनी/७८/२०१२,
कृ वऴ आमुक्तारम, भशायाष्ड याज्म, ऩुणे-४११ ००५
ददनांक : ३१ भाचम, २०१२.
भादशतीस्तल ववलनम वादय.
१. भा.प्रधान वधचल,कृ वऴ ल परोत्ऩादन,भशायाष्ड याज्म,भंत्रारम,भुंफई ३२.
प्रधतधरऩी : भादशतीवाठी ल ऩुढीर आलश्मक त्मा काममलाशीवाठी अग्रेवऴत/यलाना.
१.

वंचारक, ------------------------ (वलम), कृ वऴ आमुक्तारम, भशायाष्ड याज्म, ऩुणे.

२.

वंचारक,वलस्ताय धळषण,कृ वऴ वलद्याऩीठ(वलम)

४.

वलबागीम कृ वऴ वश-वंचारक, ------------------------ (वलम)

५.

णजल्शा अधधषक कृ वऴ अधधकायी, ------------------------ (वलम)

६.

उऩ-वलबागीम कृ वऴ अधधकायी, ----------------------------------- (वलम)

७.

तारुका कृ वऴ अधधकायी, ------------------------------------- (वलम)

८.

भशा व्मलस्थाऩक (ईफी) बायत वंचाय धनगभ धर., ऩुणे.

३.

कृ वऴ वश-वंचारक(आस्थाऩना), कृ वऴ आमुक्तारम, भशायाष्ड याज्म, ऩुणे.
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