
 

 

   जा.क्र.कृ.आ/वलप्र-२/गतत.कड/भा.व/ुखयीऩ-१२-१३/प्र.क्र.१/२८६/१२ 
              कृवऴ आमकु्तारम, भशायाष्ड याज्म, वाखय वकुंर, 
              ऩणेु-४११००५ दद. ७/५/२०१२. 
 
प्रतत, 
 १) वलबागीम कृवऴ वशवंचारक 
     ................................ 
 २) जजल्शा अतधषक कृवऴ अतधकायी, 
     ..................................... 
 
       वलऴम- गततभान कडधान्म उत्ऩादन कामयक्रभ (अे३ऩी) खयीऩ शंगाभ वन-२०१२-१३ भागयदळयक वुचना.                                                              
  वदंबय- १) कंद्र ळावनाचे १८ एवप्रर २०१२. 
         
वदय कामयक्रभ याफवलताना खारीर कामयऩध्दतीचा अलरंफ कयाला. 

वोफत प्रऩत्र १ भध्मे जजल्शातनशाम, वऩकतनशाम याफलालमाच्मा ५०० शेक्टय षेत्राच्मा प्रकल्ऩांची वखं्मा ददरी 
आशे. कडधान्म ऩीकाची उत्ऩादकता कभी अवरेरमा तारुक्माची तनलड कयण्मात माली ल तारुक्मातीर कभी 
उत्ऩादकता अवरेल्मा गालाभध्मे वदय प्रकल्ऩ याफवलण्मात मालेत. गतलऴी ज्मा गालात गततभान कडधान्म उत्ऩादन 
कामयक्रभ (अे३ऩी) प्रात्मजषके घेण्मात आरी ती गाल ेऩयत तनलडण्मात मेऊ नमेत. 

गततभान कडधान्म उत्ऩादन कामयक्रभ वन २०१२-१३ भध्मे याफवलताना ५०० शे.च्मा रघपु्रकल्ऩाभध्मे याफवलणे 
फधंनकायक आशे. ऩरयतळष्ठ अ भध्मे दळयवलरेल्मा फाफीचे ऩामाबतु वलषेण करुन मा प्रकल्ऩाचे उद्दीष्ट काम यशाणाय आशे 
ल त्मालरुन जो ऩयीणाभ अऩेजषत आशे माची नीट भांडणी करुन प्रकल्ऩ तमाय कयण्मात मालेत. प्रकल्ऩ ऩणुय 
झाल्मानतंय त्मात दकतऩत मळ आर ेआशे ते नभदु करुन प्रगतत अशलार तमाय कयण्मात मालेत. तवेच त्माची वलवलध 
फाफींच्मा पोटोवशीत मळोगाथा तमाय कयण्मात माली. प्रकल्ऩ आयाखडा मळोगाथा, तदअनऴुतंगत वदंकणय खचय ल 
अतधकायी बेटीवाठी प्रती प्रकल्ऩ रु.१६१००/- भजंूय कयण्मात आर ेआशे. 

याष्डीम अन्न वयुषा अतबमान, कडधान्म मोजनेभध्मे १०० शेक्टयचे रघपु्रकल्ऩ कयण्मात आरे अवनु वदय 
रघपु्रकल्ऩाअतंगयत तनलडण्मात आरेरी गाले लगऱुन शा कामयक्रभ याफवलण्मात माला. तवेच गततभान कडधान्म उत्ऩादन 
कामयक्रभाभध्मे माऩलुी राब ददरेल्मा गालांची तनलड कोणत्माशी ऩरयस्थीतीत करु नमे. 
 

ऩरयतळष्ठ - अ  
 प्रकल्ऩ अशलार तमाय कयताना खारीर फाफींचे भुरबुत वलेषण कयण्मात माल े
अ) तनलडरेल्मा षेत्रातीर ऩीकतनशाम षेत्र, ऩीक ऩध्दती 
फ) ऩीकतनशाम लाणाखारीर षेत्र ल लाण तनशाम उत्ऩादकता. 
क) जतभन आयोग्म ऩवत्रका नवुाय जभीनीचा वाभ ुतवेच उऩरब्ध नत्र, स्पुयद, ऩाराळ ल वकु्ष्भभरुद्रव्मे. 
ड) उऩरब्ध तवचंन ववुलधा त्मातीर तवचंना खारीर षेत्र ल कडधान्म वऩकावाठी उऩरब्ध शाणाये तवचंन. 
इ) उऩरब्ध टॅ्रक्टय/ऩॉलय टीरय/फरै जोडी वखं्मा तवेच औजाये तनशाम उऩरब्धता. 
ई) ऩीकतनशाम तनवलष्ठा लाऩयाचे प्रभाण. 
प) उऩरब्ध कुळर ल अकुळर भनषु्मफऱ. 
ग) तनवलष्ठा उऩरब्धतेच्मा ववुलधा तवेच तमाय झारेल्मा कृवऴ भाराची ऩणन व्मलस्था. 
 
 



 

 

गततभान कडधान्म उत्ऩादन कामयक्रभ (अे३ऩी) वलयवाधायण वूचना 
 

१. उऩवलबागीम कृवऴ अतधकायी शे मा कामयक्रभाचे वभन्लमक म्शणून काभ कयतीर. 
२. तनलडरेल्मा प्रकल्ऩावाठी कृवऴ अतधकायी/कृवऴ ऩमयलेषक प्रबायी अतधकायी म्शणून काभ ऩाशतीर.  
३. तनलडरेल्मा तारकु्मातीर गांले तनजित करुन कडधान्म वऩकांचे उत्ऩादक ळेतकयी तनलडण्मात मालेत. तनलडरेल्मा 
षेत्रातीर वलय गततभान कडधान्म उत्ऩादन कामयक्रभ (अे३ऩी) अतगंयत कडधान्म उत्ऩादक ळेतकयी अवतीर. मा ळेतक-
माकडुन वोफत ददरेल्मा नभनु्मात वभंतीऩत्र घेण्मात माल.े त्मानतंय गटप्रभखुाचे स्लततं्र प्रतळषण घेण्मात माल.े 
त्मावाठी कृवऴ वलद्याऩीठातीर ळास्त्रसांना फोरालनु कडधान्म उत्ऩादनाफाफत वखोर भादशती देण्मात माली. 
४. वलयवाधायणऩणे २० शे.चे गट तमाय करुन प्रत्मेक २० शे.भागे गटप्रभखु म्शणुन एका प्रगततळीर  ळेतक-माची तनलड 
कयण्मात माली म्शणजेच एका प्रकल्ऩाभध्मे वलयवाधायण २५ गट तमाय करुन त्माचे प्रत्मेकी १ प्रभाणे २५ गटप्रभखुांची 
तनलड कयाली ल गट प्रभखुांचे एक ददलवाचे शंगाभाऩलुय तांत्रीक प्रतळषण घेण्मात माल.े 
५. भे भदशन्माच्मा ऩदशल्मा आठलडमाभध्मे गटातीर वलय ळेतक-मांचे एक ददलवाचे प्रतळषण घेण्मात माल े
६. प्रऩत्र-२ भध्मे प्रकल्ऩाभध्मे याफलालमाचा कामयक्रभ देण्मात आरेरा आशे. त्माऩकैी वऩक प्रात्मजषकावाठी देण्मात 
आरेरे तनवलष्ठा ऩकेॅज गततभान कडधान्म उत्ऩादन कामयक्रभ (अे३ऩी) गटातीर तनलडरेल्मा वलय ळेतक-मांना त्माचे 
गततभान कडधान्म उत्ऩादन कामयक्रभ (अे३ऩी) ऩीकाचे षेत्रानवुाय देण्मात माले. 
गटांचे फऱकटीकयण- 
  (प्रऩत्र २ भधीर अ.क्र.११ ते १९ नवुाय एक प्रकल्ऩाभध्मे गटांचे फऱकटीकयणाअतंगयत याफलालमाचा कामयक्रभ 
ददरेरा आशे.) 
७) कडधान्म वऩकांच्मा ऩेयणीऩलुी, ऩेयणीनतंय शंगाभाच्मा भध्मालधी काऱात ल ऩीकाचे काढणी ऩलुी अव े तीन 
गटप्रभखुाचे प्रतळषण लगय घेण्मात माल.े मावाठी प्रतत प्रतळषण लगायवाठी रु.३३००/- प्रभाणे तीन प्रतळषणाचे रु.९९००/- 
प्रत्मेक प्रकल्ऩावाठी भजंूय कयण्मात आर ेआशेत. गटप्रभखुाभापय त वलय ळेतक-मांना ततं्रसानाची भादशती/वदेंळ देण्मात 
माला. 
८) गटप्रभखुाचे भोफाईर क्रभांक घेलनु प्रत्मेक आठलडमात एवएभएव व्दाये वदेंळ देण्मात माला. 
९) ळेतक-मांकडुन मा प्रकल्ऩाअतंगयत कयालमाच्मा काभाची नंद गट प्रभखुान ेठेलाली. त्मावाठी त्मांना छोटीवी ऩजुस्तका 
करुन देण्मात माली. त्मा ऩसु्तकेत त्मा गटप्रभखुाकडीर २० ळेतक-मांच्मा कडधान्म वऩक उत्ऩादनावाठी शंगाभाभध्मे 
याफवलरेल्मा वलय फाफीची इत्मबतू भादशती नोदंवलण्मात माली. 
१०) कडधान्म उत्ऩादन लाढीवाठी मेणाये अडथऱे, कडधान्म उत्ऩादन लाढीतीर वऩकाचे भशत्लाचे टप्ऩ े ल त्मावाठी 
नेभकेऩणाने अलरफं कयालमाच्मा ततं्रसानाफाफत गट प्रभखुांना तवेच वलय ळेतक-मांना जाणीलऩलुयक ल लेऱेलय भादशती 
देण्माच्मा दृष्टीने कृवऴ अतधकायी/कृवऴ ऩमयलेषक मांनी वतनमत्रंण कयाले. 
११) ऩीक लाढीचे काऱात मोग्म ततं्रसानाचा लाऩय लेऱेलय केरा दकंला कव ेमाची भादशती गट प्रभखुानी ठेलाली. कृवऴ 
ऩमयलेषक/कृवऴ अतधकायी मांनी प्रत्मेक आठलडमाव वदयीर ऩजुस्तकेतीर नंदी तऩावाव्मात. मा प्रकल्ऩात घेण्मात 
आरेल्मा प्रात्मजषकाचे ऩीक काऩणी प्रमोग कृवऴ ऩमयलेषक/कृवऴ अतधकायी मांनी त्मांचे उऩजस्थतीत आमोजजत कयालेत 
ल ऩीक उत्ऩादनाची नंद घ्माली. 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

-: वंभती ऩत्र :- 
 
तारुका कृवऴ अतधकायी.....................................     दठकाण- 
           ददनांक- 
व्दाया- भंडऱ कृवऴ अतधकायी.............................. 
 

वलऴम- गततभान कडधान्म उत्ऩादन कामयक्रभात (अे३ऩी) वशबागी शोणेफाफत. 
 लयीर वलऴमानवुाय .....................तारकु्मातीर गततभान कडधान्म उत्ऩादन कामयक्रभांतगयत............. वऩकाची 
तनलड झार े फाफत भरा गालचे कृवऴ वशाय्मकाभापय त वभजर े अवनु भी प्रकल्ऩात वशबागी शोल ू इजच्छतो. भी 
....................शे ऩीक लऴायनलुऴ ेघेत अवनु भाझी..................... ऩीकाची उत्ऩादकता एकयी..................दकरो अवनु 
भी ती उत्ऩादकता...............वाध्म कयण्मावाठी कृवऴ वलबागाभापय त भरा खारीर ततं्रसान वांतगतरे अवनु त्माचा 
अलरफं भी कयण्माव तमाय आशे. 
१) ऩेयणीऩलूय भळागत कयणे. 
२) ऩेयणीऩलूय ळेणखत एकयी ५ फरैगाडमा ल जजप्वभ लाऩयणे. 
३) ऩेयणीऩलूय ळेतात भतृव-मांचे आधाये लापे तमाय कयणे. 
४) ऩेयणीवाठी २ चाडी ऩाबयीचा लाऩय करुन खते देणे. 
५) वफजप्रक्रीमा कयणे. 
६) ऩेयणीनतंय ऩाण्मावाठी दंड ऩाडणे. 
७) पुरांचे अलस्थेत ल ळंगा बयण्माचे अलस्थेत मरुयमा २ टक्कमाची पलायणी कयणे. 
८) भाला तडुतडेु ल पुरदकडे तनमतं्रणावाठी दोन दकटकनाळकाच्मा पलायण्मा देणे. 
९) बयुी योगावाठी वल्पयची पलायणी कयणे. 
१०) लीव ल ऩस्तीव ददलवानतंय दोन लेऱेव पलयणी कयणे. 
११) मा व्मततरयक्त कृवऴ वलबागाकडून लेऱोलेऱी ददरेल्मा भादशतीनवुाय आलश्क त्मा ततं्रसान फाफी अलरफंेर. 
 
लयीर ततं्रसानावदंबायत भरा खारीर तनवलष्ठा १०० टक्के अनदुानालय तभऱारेर ेआशेत. 
१) जजप्वभ-  दकरो    २) जझंक वल्पेट-   दकरो  
३) पेयव वल्पेट- दकरो    ४)यामझोवफमभकल्चय-   ग्रभॅ                           
५) ऩी.एव.फी-  ग्रभॅ    ६) दड.अे.ऩी-       दकरो                        
७) डामभेथोएट - तभरी    ८) प्रकाळ वाऩऱे   (२ शेक्टय वाठी एक)                             
९) वफमाणे -  प्रततदकरो अनदुानालय ल उलयरयत ऩणूय अनदुानालय. 
 
 लयीर तनवलष्ठांचा लाऩय भी प्रात्मजषकांवाठी कयणाय आशे. मातीर खते, औऴधांचा लाऩय भाझे दकंला इतयांचे 
प्रात्मजषकांच्मा षेत्राव्मतीरयक्त कयणाय नाशी. तवेच लयीर वलय ततं्रसानांचा लाऩय कयणेव तमाय आशे. ततं्रसानांचा लाऩय 
न कयणे दकंला तनवलष्ठांचा लाऩय केरा नाशी तय भाझे प्रात्मजषकांलय झारेरा खचय रुऩमे............भी ळावनांव ऩयत 
कयण्माव फांधीर यादशर. तयी भाझी तनलड प्रकल्ऩांत कयाली शी वलनतंी. 
        वशी- 
        ळेतक-मांचे नाल- 
        गांल- 
        वंऩकय  नंफय- 
 



 

 

प्रकल्ऩतनशाम याफलालमाचा कामयक्रभ 
 प्रकल्ऩ तनशाम याफलालमाच्मा कामयक्रभाची भादशती प्रऩत्र-२ भध्मे ददरी आशे. उऩवलबागीम कृवऴ अतधकायी गट 
मांनी गटप्रभखुांच्मा वशाय्माने तारकुा कृवऴ अतधकायी, भडंर कृवऴ अतधकायी ल वफंतधत गाल ज्मांचे कामयषेत्रात मेत ेते 
कृवऴ ऩमयलेषक ल कृवऴ वशाय्मक तवेच तनलडरेरे ळेतकयी गटप्रभखुाचे वशाय्माने याफलालमाच्मा कामयक्रभाचे तनमोजन 
कयण्मात माल.े तवेच त्माचे लेऱाऩत्रकशी तमाय कयण्मात माल.े भशायाष्ड याज्म वफमाणे भशाभडंऱ, भशायाष्ड याज्म कृवऴ 
उद्योग वलकाव भशाभडंऱ मांचे षेत्रीम अतधका-मांळी वऩंकय  वाधुन तनवलष्ठांचा ऩयुलठा कोणत्मा दठकाणी कयालमाचा आशे 
माची भादशती द्याली ल तनवलष्ठा ऩयुलठमाचे तनमोजन कयण्मात माली. 
 

गटांचे फऱकटीकयण 
१) प्रतळषण- माऩकैी प्राथतभक प्रतळषण ल गटप्रभखुांचे प्रतळषण फाफत भादशती लरयर ऩरयच्छेद क्र.५ ल ७ भध्मे 
देण्मात आरी आशे. 
२) ळेतकयी ळेतीळाऱा धतीलय ळेतकयी प्रतळषण- (भास्टय टे्रनय मांनी घ्मालमाच्मा) ळेतकयी ळेतीळाऱा खयीऩ 
शंगाभाभध्मे तयू वऩकावाठी ल यब्फी शंगाभाभध्मे शयबया वऩकावाठी आमोजन कयण्मात माव्मात. 
 ळेतकयी ळेतीळाऱा धतीलय ळेतकयी प्रतळषण याफलालमाचे आशेत. माची खारीरप्रभाणे अभंरफजालणी कयण्मात 

माली. प्रत्मेक रघ ुप्रकल्ऩाभध्मे १ ळेतीळाऱा माप्रभाणे आमोजजत कयण्मात माव्मात. 
 तनलडरेल्मा जजल्शमात प्रतत ळेतीळाऱा रु.१७०००/- प्रती प्रतळषण आतथयक तयतदू याशीर. 
 अतधक उत्ऩादन ल उत्ऩादकता घेणेवाठी ळेतक-मांना प्रत्मष ळेतालय अद्यमालत भादशती ऩयुवलणे. 
 ळेतीचे उत्तभ दजायचे ततं्रसान देणे शा ळेतीळाऱेचा भखु्म शेत ुआशे. 
 कडधान्म वऩकांच्मा ळेतीळाऱेभध्मे ळेतक-मांना त्मांच्मा ळेतालय शंगाभाभध्मे प्रत्मेक आठलडमातनु एकदा वऩकाभध्मे 

ऩीक उत्ऩादन ल वऩक वयंषण ततं्राचा प्रतळषण लगय आमोजजत कयण्मात मेईर. 
 कडधान्म वऩक प्रात्मजषके/वऩकांचे षेत्र ळेतीळाऱेवाठी लाऩयण्मात मालेत. 
 एका ळेतीळाऱेत एकुण २० प्रतळषण वते्र अवतीर. त्माऩकैी १६ प्रतळषण वते्र प्रत्मेक आठलडमारा याशतीर ल 

उलययीत ४ प्रतळषण वते्र ऩाजषक (ऩधंयलडा) याशतीर. 
 याष्डीम अन्न वयुषा अतबमान जजल्शा स्तयीम वतभतीने वभावलष्ठ अवणा-मा तारकु्मातीर प्रत्मेक भडंऱावाठी 

उऩरब्ध षेत्र ल ऩरयस्थीतीनवुाय ळेतीळाऱेचे तनमोजन कयाले. कृवऴ वलद्याऩीठे, कंद्र ळावनाच्मा वसं्था, मेथीर दोन 
कृवऴ तस प्रत्मेक ळेतीळाऱेत अवतीर. प्रतळषणाथी ळेतक-मांची वखं्मा ३० प्रतत ळेतीळाऱा याशीर. प्रत्मेक 
ळेतीळाऱा तसांच्मा वोईच्मा लेऱेनवुाय प्रतत ददन ४ ते ५ तावाची अवेर. 
 

 ळेतीळाऱेच्मा प्रत्मेक प्रतळषणाचा फाफतनशाम ववलस्तय तऩतळर खारीरप्रभाणे याशीर. 
 
अ.क्र. तऩतळर/फाफ यक्कभ रुऩमे 

१ २ तसांना भानधन रु.७५/- रु.प्रतत वत्राप्रभाणे (२० वते्र) ३,००० 
२ ळेतीळाऱेवाठी वादशत्म, स्टेळनयी ल ऩवत्रका इ. ४,००० 
३ प्रतळषणाथी ल प्रतळषक मांना चशा/अरोऩशाय रु.१०/- प्रतत वत्र प्रतत व्मक्ती ३० ळेतक-मांकरयता ६,००० 
४ ळेतीददन ल इतय वकंीणय खचय ४,००० 
 एकुण खचय १७,००० 

 
 
 
 



 

 

प्रत्मेक प्रकल्ऩाभध्मे १ ळेतकयी ळेतीळाऱा 
३) प्रतळषण वादशत्म- प्रतळषण वादशत्मावाठी प्रतत प्रकल्ऩ रु.१००००/- अनदुान देण्मात मेत अवनु माभधुन तांवत्रक 
भादशती/प्रकल्ऩ भादशती इ. च्मा भादशती ऩजुस्तका/घडी ऩजुस्तका ळेतक-मांना देण्मात माव्मात. 
 
४) प्रतळषण वबागशृ- ळेतकयी प्रतळषण तवेच तनवलष्ठा वाठलणुक ल वलतयणावाठी तीन भदशन्माचा कारालधीवाठी 
बाडेतत्लालय शॉर घेण्मात माला. मावाठी रु.७५००/- अनदुान भजंूय कयण्मात आरा आशे. 
 
५) ळेतीददन- ळेतीददन कामयक्रभावाठी रु.१००००/- अनदुान भजंूय कयण्मात आरे आशे. 

प्रात्मजषके घेतरेल्मा दठकाणी ऩीकाच्मा लेगलेगऱमा भशत्लाच्म लाढीच्मा अलस्थेत कभीत कभी दोन लेऱा 
ळेतीददन घेण्मात मालेत ल ळेतक-मांना त्मा वऩकाच्मा उत्ऩादन लाढीच्मा वभास्मावलऴमी भागयदळयन कयाले. माप्रवगंी 
गालातीर ळेतकयी तवेच तारकु्मातीर ल जजल्शमातीर प्रततष्ठीत व्मक्ती वलळेऴतः वबाऩती, आभदाय, खावदाय, ल 
भतं्रीभशोदमांना आलजुयन आभवंत्रत कयाले. आमोजजत केरेल्मा ळेतीददनाचा तऩतळर कृवऴ ऩमयलेषकान ेस्लततं्र लशीत नंद 
करुन ठेलाली. 

 
६) प्रतवध्दी परक- एकुण चाय गटाभध्मे भशत्लाचे दठकाणी- एक माप्रभाणे प्रकल्ऩ षेत्रात परक रालण्मात माला. 
त्मालय खारीर भादशती तरशाली गततभान कडधान्म उत्ऩादन कामयक्रभ (अे३ऩी) अंतगयत ऩीक प्रात्मजषक प्रकल्ऩ षेत्र- 
 ळेतक-मांचे वखं्मा 
 वभावलष्ठ गाले 
 ऩीक ल लाण 
 वफमाण्माचे प्रभाण ल ऩेयणीचे अतंय 
 ऩेयणीची तायीख 
 लाऩयरेरी खते 
 लाऩयरेर ेवकू्ष्भभरुद्रव्मे 
 मावाठी प्रतत प्रकल्ऩ रु.४०००/- तनधी ठेलण्मात आरेरा आशे. 
 
७) भुल्मलधृ्दी-  उत्ऩाददत भारारा जास्त बाल तभऱण्माचे दृष्टीकोनातनु दश फाफ वभावलष्ठ कयण्मात आरी अवनु 
तयूीच्मा प्रत्मेक प्रकल्ऩाभध्मे दारतभर, ऩॉतरळय ल ग्रेडय मा उऩकयणांचे दोन वचंावाठी प्रतत वचं दकंभतीच्मा ५० टक्के 
दकंला रु.७५०००/- मा ऩकैी जे कभी अवेर ते अनदुान भजंुय कयण्मात माले. वदय वचं भदशरा/स्लमवंशामता गटांना 
५० टक्के अनदुानालय देण्मात माल.े माभधुन ळेतक-मांचे भलु्मलधृ्दी व्दाये उत्ऩन्नात लाढ शोईर. तवेच योजगाय 
तनतभयती शोईर अळी वकंल्ऩना आशे. मा गटांना ऩणन व्मलस्थाऩन प्रतळषण देण्मात माल ेजेणेकरुन त्मांच्मा भारारा 
चांगरा बाल तभऱू ळकेर. 

मावाठी वचंारक (तन ल ग.ुतन) मांचे व्दाया ऩरयऩत्रीत केरेरे दय ल खयेदी ऩध्दतीचा अलरफं कयाला. 
 

८) वंकीणय- प्रकल्ऩ आयाखडा मळोगाथा, तदअनऴुतंगत वदंकणय खचय ल अतधकायी बेटीवाठी प्रती प्रकल्ऩ रु.१६१००/- 
भजंूय कयण्मात आर ेआशे. 
 
 
 
 
 



 

 

कंद्र ळावनाने वदय कामयक्रभाच्मा नंदी ठेलण्माफाफत ऩुढीरप्रभाणे वुचना ददरेल्मा आशेत. 
 

१) याष्डीम उत्ऩादकता ऩरयऴदेने प्रात्मजषकावाठी ददरेल्मा प्रऩत्रा भध्मे भादशती ठेलाली. 
२) भदृ ऩरयषण अशलार ठेलण्मात मालेत. 
३) वफमाणे ऩयुलठमाफाफतची ददनांक) ल इतय वलय तनवलष्ठा फाफतची भादशती उऩयोक्त प्रभाणे वलदशत नभनु्मातीर 

वाठा नंदलशीभध्मे नोदंवलण्मात माली. 
४) गट प्रात्मजषकाच्मा दठकाणी प्रात्मजषकाची भादशती अवणाया परक रालण्मात माला. 
५) वऩकाचे लाढीच्मा वलवलध अलस्थाभध्मे पोटोग्राप घेण्मात मालेत ल ते जतन कयण्मात मालेत. 
६) उत्ऩादन ल उत्ऩादकतेफाफतची भादशती नंदवलण्मात माली ल ती जतन कयाली. 
 

बेट नंदलशी:- बेटी फाफतची स्लतंत्र नोदंलशी ठेलनु माभध्मे लरयष्ठ अतधकायी ल ळास्त्रस मांनी ददरेल्मा वचुनाची नंद 
कयाली ल ददरेल्मा बेटीफाफतची स्लाषयी घ्माली. 
राबाथी नंदलशी- राबाथी नंदलशीभध्मे वलय राबाथीची नंद ठेलनू त्मांना ददरेल्मा तनवलष्ठाफाफतची भादशती नभदु 
कयण्मात माली. 
तनवलष्ठा तऩावणी- गटाव ऩयुलठा कयण्मात आरेल्मा तनवलष्ठा भधुन तनवलष्ठा तनशाम प्रत्मेक फचॅचा एक नभनुा यॅण्डभ 
ऩध्दतीने काढाला ल तो प्रमोगळाऱेतनु तऩावनु घ्माला. नभनुा तऩावणीचे प्रभाणऩत्र वाठा यजजस्टय फयोफय जतन कयाले. 
जय नभनुा अप्रभाजणत ददवनु आरा तय त्मा फचॅचे लाटऩ तात्काऱ थांफलाले ल तवे कृवऴ आमकु्तारमाव कऱलाले. 
वतनंमत्रण- तनवलष्ठा ऩयुलठा तवेच इतय फाफीचे वतनमंत्रण जजल्शा अन्न वयुषा अतबमान कामयकायी वतभतीव्दाये कयण्मात  
माल.े प्रकल्ऩ व्मलस्थाऩन वतभतीने तनमतभतऩणे वतनमतं्रण कयाले. तवेच लेऱोलेऱी बेट देणा-मा अतधका-मानी माची 
तऩावणी कयाली. वाठा नंदलशीभधीर नंदी तऩावाव्मात ल तवा ळेया भारुन स्लाषयी कयाली. 

वलबागीम कृवऴ वशवचंारक मांनी त्मांचे कामयषेत्रात भदशन्मातनु दकभान एका प्रकल्ऩाव, जजल्शा अतधषक कृवऴ 
अतधकायी मांनी ३ प्रकल्ऩाव, उऩवलबागीम कृवऴ अतधकायी मांनी त्मांचे कामयषेत्रातीर ५० टक्के प्रकल्ऩाव ल तारकुा 
कृवऴ अतधकायी मांनी त्मांचे कामयषेत्रातीर वलय प्रकल्ऩाव भदशन्मातनू दकभान १ लेऱा बेट द्याली ल काभकाजाचा आढाला 
घेलनू बेट नंदलशीभध्मे नंद ठेलाली ल राबाथी मादी, वाठा यजजस्टय तऩावणी करुन स्लाषयी कयाली. 

 
अशलार- तनवलष्ठा ऩयुलठमाफाफत प्रत्मेक आठलडमाच्मा ळकु्रलायी ऩढुीर ऩत्त्मालय extn3@ rediffmail.com, 

pesticide@ rediffmail.com, agridext.mah@ nic.in मा ईय-भेर व्दाया भादशती देण्मात माली, तवेच तनवलष्ठांचा 
ऩयुलठा झाल्मानतंय गटतनशाम तनवलष्ठातनशाम ऩयुलठमाची भादशती कृवऴ आमकु्तारमाव वादय कयाली. तवेच वोफत 
ददरेल्मा प्रऩत्र-१ ल २ भध्मे आऩर े वलबाग/जजल्शमाची ऩरयऩुणय भादशती देण्मात माली. माची जफाफदायी प्रकल्ऩ 
व्मलस्थाऩन वतभतीलय याशीर. माफाफतचे भातवक अशलार वादय कयण्मात मालेत. 

षेवत्रम अतधकायी ल कभयचा-मांनी त्मांचे कामयषेत्रातीर अे३ऩी गटातीर ळेतक-मांळी तनमतभत वऩंकय  ठेलनु 
लेऱोलेऱी भागयदळयन कयाले. 

प्रकाळ वाऩऱमाची भागणी एनवीआमऩीएभ मा वसं्थेकडे नंदवलण्मात मेत आशे. जजल्शातनशाम ऩयुलठा 
कयालमाच्मा दठकाणाची भादशती त्मांना देण्मात माली. 

खयीऩ शंगाभाभध्मे अे३ऩी प्रात्मजषकांवाठी रागणा-मा तनवलष्ठाऩोटी मेणायी दकंभत भशायाष्ड कृवऴ उद्योग वलकाव 
भशाभंडऱाव कृवऴ आमुक्तारम स्तयालरुन अदा कयण्मात मेणाय आशे. त्माभुऱे मा तनवलष्ठा ऩुयलठमाऩोटी कोणत्माशी 
देमकाची अदामगी कयण्मात मेल ुनमे. 

मोजनेतीर भजंूय रषांकाव अनवुरुन आमकु्तारम स्तयालरुन फाफतनशाम ददरेल्मा रषांकानवुाय ददरेल्मा 
मोजनेची अभंरफजालणी कयणेची आशे. आमकु्तारमाच्मा ऩयलानगीतळलाम कोणत्माशी ऩरयस्थीतीत षेवत्रम स्तयालरुन 
फाफफदर कयणेत मेल ूनमे. 



 

 

वदय कामयक्रभ याफवलण्मावाठी काशी अडचणी आल्माव तात्काऱ कृवऴ आमकु्तारमाव वऩंकय  वाधाला. 
 

 अे३ऩी प्रात्मजषकांवाठी तनवलष्ठा ऩयुलठमाची भादशती ठेलण्माची जफाफदायी एका ततं्र अतधकायी/कृवऴ अतधका-माव 
देण्मात माली. त्मांनी ऩेयणी कारालधी ऩणुय शोईऩमयत दययोज दऩुायी ऩमयत ४ ते ६ च्मा दयम्मान कृवऴ आमकु्तारमाव 
दयुध्लनी क्र.०२०-२५५३७६९७ लय तनवलष्ठा ऩयुलठमावोफत दळयवलल्मानवुाय भादशती द्याली. 
 
             स्लाषयीत/- 
                 कृवऴ वंचारक 
              (वलस्ताय ल प्रतळषण) 
                     कृवऴ आमुक्तारम, भशायाष्ड याज्म, 
                  ऩुणे-४११००५. 
प्रत- 

१) वलबागीम कृवऴ वशवंचारक...................वलबाग................. मांना भादशतीस्तल तथा कामयलाशीस्तल आऩणांव 
वतुचत कयण्मात मेते की, अे३ऩी गट प्रात्मजषकावाठी रागणा-मा तनवलष्ठा लेऱीच ऩोशचतीर माची आऩण 
ऩयुलठादाय वसं्था ल षेवत्रम अतधकायी मांचेळी वऩकंय  वाधुन दषता घ्माली. आऩण ल वलबागीम स्तयालयीर 
अतधका-मांनी लेऱोलेऱी अे३ऩी गटांना बेटी देऊन वतंनमत्रण कयाले. बेटीच्मा लेऱी वाठा नंदलशीतीर नंदी 
तऩावनु ऩशाव्मात ल ळे-माभध्मे तळी नंद कयाली. 

२) भा. प्रधान वतचल (कृवऴ) कवऴ ल ऩदभु वलबाग, भंत्रारम, भुंफई-४०० ०३२. 
३) कृवऴ वचंारक (वलय), कृवऴ आमकु्तारम, भशायाष्ड याज्म, ऩणेु. 
४) भा. व्मलस्थाऩकीम वचंारक, भशायाष्ड कृवऴ उद्योग वलकाव भशाभडंऱ,याजन शाऊव, प्रबादेली, भुफंई-४०००२५. 

भादशती ल मोग्म त्मा कामयलाशीस्तल. 
५) भा. व्मलस्थाऩकीम वचंारक, भशायाष्ड वफमाणे भशाभडंऱ, प्रॉट न-ं८, ळास्त्रीनगय, अकोरा माना ंभादशती ल 

मोग्म त्मा कामयलाशीस्तल. 
६) भा. व्मलस्थाऩकीम वचंारक, दद. भशायाष्ड स्टेट को-ऑऩ. भाकेदटंग, पेडयेळन तरतभटेड, कनभयू शाऊव, नयवी 

नाथा स्ट्रीट, भवजजद फदंय, भुफंई - ४०० ००९ भादशती ल मोग्म त्मा कामयलाशीस्तल. 
७) भा. वळंोधन वचंारक, भशात्भा पुर ेकृवऴ वलद्याऩीठ, याशुयी 
८) भा. वळंोधन वचंारक, भयाठलाडा कृवऴ वलद्याऩीठ, ऩयबणी 
९) भा. वळंोधन वचंारक, डॉ. ऩजंाफयाल देळभखु कृवऴ वलद्याऩीठ, अकोरा 
१०) भा. प्रभखु ळास्त्रस, कवऴ वळंोधन कंद्र, फदनाऩयू, जज. जारना. 



 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


