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   भागगदळगक वूचना  
                 जा.क्र. कृववं/वलप्र-२/ब-भा /३०३/२०१३ 
        कृवऴ आमुक्तारम, भशायाष्ट्र याज्म, 
        वाखय वंकुर, शळलाजीनगय, 
                       ऩुणे-४११ ००५. ददनांक्- २४/०५/२०१३ 
प्रतत, 

1) वलबागीम कृवऴ वश वंचारक, (वलव) 
2) जिल्शा अधधषक कृवऴ अधधकायी (वलव) 

 
  
वलऴम -  बयडधान्म उत्ऩादन कामवक्रभ - २०१३-१४ भागवदळवक वूचना 
                    Initative for Nutritional Security through Intensive Millet Program (INSIMP) 
   

वंदबग -१) कें द्र ळावनाच ेकामगक्रभ भंजूयी ऩत्र क्र. वीऩीएव- ७ -१/२०१३ एनएपएवएभ (एभ)  
        दद. १३ भे २०१३ 

२) कें द्र ळावनाच्मा भागदळगक वुचना २०१३-१४ '' www.nfsm.gov.in " मा वंकेत स्थऱालय  
उऩरब्ध आशेत. 

 

बयडधान्माभधीर उत्ऩादकता लाढाली मा शेतून ेबयडधान्म वलकाव मोजना कें द्र ळावनाने वन 
२०११-१२ मा लऴागभध्मे वुरू केरी अवून  वन २०१३-१४ भध्मे वदय मोजना चारू ठेलणमांव कें द्र 
ळावनाने भंजूयी ददरी आशे. जजल्शा तनशाम, वऩक तनशाम  ददरेल्मा रषांकानुवाय कामगक्रभ 
अभंरफजालणीवाठी आलश्मक ते तनमोजन कयणमात माले, माभध्मे कामगषेत्र तनलड, ऩामाबूत वलेषण, 
राबाथी तनलड, राबाथी प्रशळषण, तांत्रत्रक फऱकटीकयण, तनवलष्ट्ठा उऩरब्धता तनमोजन, तनवलष्ट्ठा 
भागणी नोंदवलणे इत्मादी फाफींच ेतनमोजन ददरेल्मा लेऱाऩत्रकानुवाय तातडीने कयणमात माले.  
माभध्मे मोजना अभंरफजालणी कयतांना वन २०११-१२ ल २०१२-१३ भध्मे ज्मा राबार्थमाांना राब 
देणमात आरेरा आशे त्मा राबाथींना ऩुनश्च् राब देणमात मेलू नमे.  
 
वभावलष्ट वऩक ेः- 
 खयीऩ ज्लायी, फाजयी, यागी, यब्फी ज्लायी, फटकी, कुटकी, कोद्रा, लयई, ल याऱा  
 
उद्द ळेः-  
अद्मालत तंत्रसानालय आधारयत ऩीक उत्ऩादन प्रात्मक्षषके आमोजजत कयणे, तवेच ऩीक उत्ऩादन 
भूल्मलधृ्दीवाठी काढणी ऩश्चात तंत्रसानाची वांगड घारून उत्ऩादकाव जास्तीत जास्त ळाश्लत ऩध्दतीन े
पामदा शभऱलून देणे. 
 
 
 



 

 2 

 
फाफतनशाम कामगक्रभ 

अ.क्र. फाफ बौततक आथीक(रु. राख) 
 १ प्रात्मक्षषकावाठी तनवलष्ट्ठा (शे) १२६००० ३७७०.०० 

२ प्रात्मक्षषकावाठी त्रफमाणे (शभनीकीट वंख्मा) १२६००० २७६.०० 

३ प्रात्मक्षषकावाठी तांत्रत्रक वशाय्मक (वंख्मा) १४० ६७.२० 

४ प्रशळषण (वंख्मा) २८० ६५.६० 

५ त्रफमाणे उत्ऩादन कामगक्रभ (ककंटर) ४६०० ४६.२० 

६ काढणी ऩश्चात तंत्रसान ल भूल्मलधृ्दी (वंख्मा) १०० ४००.०० 

७ काढणी ऩश्चात तंत्रसान ल भूल्मलधृ्दी तांत्रत्रक 
वशाय्मक (वंख्मा) 

१०० ६४.०० 

८ प्रचाय प्रशवध्दी ल वलऩणन व्मलस्थाऩण  ६३.०० 

९        कामागरमीन खचग  ४८.०० 

एकूण 
 ४८००.०० 

१) भुरबूत वलेषण कयण . 
उत्ऩादन ल उत्ऩादकता आधायीत प्रकल्ऩांची ननलड ल प्रकल्ऩ अशलार तमाय कयताना खारीर 
फाफींच  भुरबुत वलेषण कयण्मात माल  

 तनलडरेल्मा षेत्रातीर ऩीकतनशाम षेत्राचा तऩळीर प्रकल्ऩात दळगवलणे. 
 ऩीकतनशाम ल लाणतनशाम षेत्र ल लाण तनशाम उत्ऩादकता प्रकल्ऩात दळगवलणे. 
 जशभन आयोग्म ऩत्रत्रका नुवाय जभीनीचा वाभु तवेच उऩरब्ध नत्र, स्पुयद, ऩाराऴ ल 

वुक्ष्भभुरद्रव्मे मांचा तऩळीर प्रकल्ऩात दळगवलणे 
 उऩरब्ध टॎ ॅ्यक्टय/ऩॉलय टीरय/फैर जोडी वंख्मा तवचे औजाये तनशाम प्रकल्ऩातीर उऩरब्धता 
 ऩीकतनशाम तनवलष्ट्ठा लाऩयाच ेप्रभाण ल शळपायव प्रभाणे भात्रा ल प्रत्मषात लाऩयाचा तऩळीर 
 उऩरब्ध कुळर ल अकुळर भनुष्ट्मफऱ वगजव्शव प्रोव्शामडयची वंख्मा ल वेलेचा तऩळीर 
 तनवलष्ट्ठा उऩरब्धतेच्मा वुवलधा तवेच तमाय झारेल्मा कृवऴ भाराची ऩणन व्मलस्था 
 ळतेकयी वभुश/गटाची तनलड कयणे ल प्रकल्ऩात वशबागी शोणमाकयीता त्मांची वंभती घेणे. 
लयीर वलग भुद्दमांलय ववलस्तय प्रकल्ऩ अशलार तमाय करुन त्माव जज.अ.कृ मांनी भान्मता 
ददल्मालय अभंरफजालणी वुरु कयाली. 

२) प्रकल्ऩ तमाय कयण  
उऩयोक्त फाफींचा वलचाय करुन ज्लायी ल फाजयी भध्मे ५०० शेक्टय षेत्राचा आणण यागी (नाचणी) भध्मे 
२५० शेक्टय षेत्राचा ल इतय बयड धान्म भध्मे १०० शेक्टय षेत्राचा प्रकल्ऩ आयाखडा तमाय कयाला ल 
षेत्र ल उत्ऩादकता लाढीच े रषांक ठयवलणमात मालेत ल त्माच े तनमोजन कयणमात माले. रषाकं 
ठयवलताना वलागत जास्त वाध्म झारेरी उत्ऩादकतेऩेषा १५ टक्के जास्त प्रभाणात रष तनधागयीत 
कयणमात माले. 
1) वलग प्रकल्ऩ ळतेक-मांच ेगट करुन गटाभापग त कामगक्रभ याफवलणमाव फंधनकायक कयणमात मालेत. 

आत्भा मोजनेअतंगगत स्थाऩन कयणमात आरेल्मा गटांना प्राधान्म देणमात माले. 
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2) वलगवाधायणऩणे प्रत्मेक २० शे. भागे एक गटप्रभुख म्शणुन एका प्रगततळीर ळतेक-माची तनलड 
कयणमात माली म्शणजेच ज्लायीमफाजयी वऩका करयता एका प्रकल्ऩाभध्मे वलगवाधायण २५ गट, 
नागरी वऩका करयता १३ गट ल इतय बयड धान्मा करयता ५ गट तमाय करुन त्माच ेप्रत्मेकी १ 
प्रभाणे अनुक्रभे २५,१३ ल ५  गटप्रभुखांची तनलड कयणमात माली.  

3) गट प्रभुखांच्मा वशाय्माने याफलालमाच्मा कामगक्रभाच े तनमोजन कयणमात माले. तवेच त्माच े
लेऱाऩत्रकशी तमाय कयणमात माले. भशायाष्ट्र याज्म त्रफमाणे भशाभंडऱ, भशायाष्ट्र कृवऴ उदमोग वलकाव 
भशाभंडऱ ल भशायाष्ट्र रघु उदमोग वलकाव भशाभंडऱ मांच े षेत्रत्रम अधधका-मांळी वंऩकग  वाधनु 
तनवलष्ट्ठांचा ऩुयलठा कोणत्मा दठकाणी कयालमाचा आशे माची भाशीती दमाली ल तनवलष्ट्ठा ऩुयलठमाच े
तनमोजन कयणमात माले. प्रकल्ऩातीर वंऩुणग षेत्रावाठी तनवलष्ट्ठांचा तऩळीर ल त्माची उऩरब्धता 
देणमात माली. 

4)  प्रत्मेक प्रकल्ऩ शा वलळेऴ कामग आधायबुत घेलून अभंरफजालणी कयणेचा आशे. वलळऴे कामागनुवाय 
प्राथशभक प्रशळषण (वलस्ताय कामगप्रणारी) ठयवलणेत माली. शंगाभऩुलग प्रशळषणाभध्मे याफलालमाच्मा 
कामगक्रभा फाफत भाशीती दमाली तवेच तांत्रत्रक फाफींच े भागगदळगन कयाले. तवेच ऩुयलठा कयणमात 
मेणा-मा तनवलष्ट्ठांच ेलाटऩा फाफतच ेलेऱाऩत्रक ळतेक-मांना अलगत करुन देणमात माले. 

५) त्रफमाणे उत्ऩादन, त्रफमाणे लाटऩ, वुक्ष्भभुरद्रव्मे व्मलस्थाऩन, ळतेकयी ळतेीळाऱा इ. कामगक्रभ  
याफवलणमावाठी वलगवाधायण भागगदळगक वूचना वोफत देणमात आरेल्मा आशेत.  

३) ऩीक प्रात्मक्षषक  आमोिन कयण   
कें द्र ळावनाचे प्रस्तालीत भंजूय कामगक्रभानुवाय जजल्शा तनशाम, ऩीक तनशाम रषाक तनजश्चत 

कयणमात मेत आशे. त्माव अनुवरुन वऩक प्रात्मक्षषके मा फाफी अतंगगत भशायाष्ट्र याज्मावाठी २८० 
गटाभध्मे कामगक्रभ अभंरफजालणीच े तनमोजन कयणमांत आरे आशे. बयडधान्माची गट स्लरुऩात ऩीक 
प्रात्मक्षषके आमोजन कयणमात माली. कें द्र ळावनाच्मा उऩयोक्त प्रस्तालीत कामगक्रभाच्मा अनुऴंगान े
वदयचा कामगक्रभ याज्माभध्मे याफवलणमावाठी खारीरप्रभाणे तनणगम घेणमात आरेरा आशे. 
 प्रात्मक्षषकांवाठी य़ोजने अतंगगत आलश्मक अवणा-मा तनवलष्ट्ठांच े उदा. या.खते, जौवलक खते, वुषभ 
भुरद्रव्म, ककटक नाळके, त्रफमाणमांच ेई.आमुक्त स्तयालय तनजश्चत केरेल्मा ऩॎकेज  प्रभाणे तनवलष्ट्ठांची 
खयेदी/भागणी नोंदवलणमा करयता ल वतनमंत्रण कयणमाकरयता वलबागीम कृऴी वशवंचारक मांच े
अध्मषते खारी ऩुढीर प्रभाणे वशभती गठीत कयणमात मेत आशे, 
1) वलबागीम कृऴी वशवंचारक       अध्माष 
2) वंफधीत जजल््माच ेजजल्शा अधधषक कृऴी अधधकायी    वदस्म वधचल 
3) कृऴी वलद्माऩीठाच ेवंफधीत वलऴमाच ेळात्रस    वदस्म  
4) त्रफमाणे भशाभंडऱ, एनएववी, कृऴी उद्मोग,भाकग पेड 
मा ऩुयलठादाय वंस्थांच ेस्थातनक प्रतीतनधी           वदस्म 

वलग तनवलष्ट्ठांची भान्मते नुवाय ऩुयलठादाय वंस्थेकड ेभागणी नोंदवलणमात मेऊन त्माची एक प्रत 
आमुक्तारमाव वादय कयाली. वलग तनवलष्ट्ठा ल आलजाये लेऱेत उऩरब्ध करुन घेणमाची जफाफदायी 
वंफधीत उऩ वलबागीम कृऴी अधधकायी, जजल्शा अधधषक कृऴी अधधकायी ल वलबागीम कृऴी वंचारक 
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मांची याशीर. कोणत्माशी ऩरयस्थीतीत ऩुयलठा केरेल्मा तनवलष्ट्ठा वलना वलतयण ऩडून याशाणाय नाशीत 
माची दषता वंफधीत वलबागीम कृऴी वंचारक मांनी घ्माली. 

 

वऩक प्रात्मक्षषकावाठी अधथगक भाऩदंडाच े भमागदेत कृवऴ वलदमाऩीठाच्मा शळपायळीनुवाय आमुक्त 
स्तयालय तनजश्चत केरेल्मा ऩॎकेज  प्रभाणे अनुदानालय तनवलष्ट्ठा राबाथींना ऩुयलठा कयणमाच ेआशेत. 
त्माचा वऩकतनशाम तऩळीर ऩुढीरप्रभाणे आशे. 
अ)  प्रात्माक्षषकावाठी आलश्मक तनवलष्ट्ठा १०० टक्के ककंला कें द्र ळावनाने वलशीत केरेल्मा आधथगक  
भमागदेत अनुदानालय ऩुयलठा कयणमाच्मा आशेत. कें द्र ळावनाने वलशीत केरेरी वऩक तनशाम प्रतत शेक्टय  
आधथगक भमागदा ज्लायी, फाजयी, यागी रू ३०००/- ल इतय बयडधान्म रू २०००/-प्रभाणे आशे.  
फ) प्रात्माक्षषकावाठी आलश्मक अवरेरे तनवलष्ट्ठा भशायाष्ट्र कृवऴ उद्मोग वलकाव भशाभंडऱ, भाकग पेड  
ल भशाफीज मांचकेडुन उऩरब्ध करुन घ्माव्मात. 
क) कोयडलाशू ळतेी अशबमानअतंगगत गालाची तनलड प्रथभ प्राधान्माने कयाली. 
ड) प्रकल्ऩातीर राबाधथग ळतेकयी शा ळतेकयी भाशवकाचा लगगनीदाय शोणे अतनलामग आशे.  
इ) गालाची तनलड कयतानंा ज्मा गालच ेजभीन आयोग्म ऩत्रत्रका तनश्चीत केरेरी आशे अळी गाल ेप्रथभ 
प्राधान्माने तनलडाली.  
ई) आत्भा अतंगगत तनभागण केरेल्मा गटाची तनलड कयाली. 
४) प्रात्मक्षषकावाठी गट ननलड 
  कें द्र ळावनाकडुन वऩक तनशाम वन २००६-०७ भधीर उत्ऩादकतेच्मा आधाये जजल्शातनलड केरेरी 
अवुन  

जजल्शातनशाम गटवंख्मा अतंतभ कयणमात आरेरी आशे. जजल्शमाभध्मे गट तनलडतांना वलग 
वभावलष्ट्ठ तारुका वलचायात घेलुन जास्ती षेत्राच्मा तारुक्माव प्रथभ प्राधान्म मा प्रभाणे तारुका (गट) 
तनलड कयणमात माली.  
 वऩकतनशाम, जजल्शातनशाम भंजूय गट वंख्मा वलचायात घेलून वलबागीम कृवऴ वश वंचारक ल जजल्शा 
अधधषक कृवऴ अधधकायी मांनी जजल्शमावाठी भजूंय अवरेल्मा गटवंख्मे नुवाय वन २००६-०७ भधीर 
वांजख्मकी वलबागाकडीर तारुकातनशाम वऩकाखारीर जास्त षेत्र ल कभी उत्ऩादकता शी फाफ वलचायात 
घेऊन प्रात्माक्षषक गट अतंतभ कयणेत मालेत. 
५) प्रात्माक्षषकाचा भंिूय कामवक्रभ  

 
अ.क्र 

वऩके 
तनलड गट 
वंख्मा 

गटाचा आकाय 
शेक्टय भध्मे 

एकुण षेत्र तनवलष्ट्ठा वाठी भंजुय 
यक्कभ रु राख 

१ खयीऩ ज्लायी ५० ५०० २५००० ७५०.०० 

२ यब्फी ज्लायी १०० ५०० ५०००० १५००.०० 

३ फाजयी ८० ५०० ४०००० १२००.०० 

४ यागी नागरी) ४० २५० १००००  ३००.०० 

५ 
इतय बयड 
धान्म 

१० 
१०० १०००   २०.०० 

एकुण २८०  १२६००० ३७७०.०० 
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खयीऩ ज्लायी 
याष्ट्रीम वयावयी उत्ऩादकता २००६/०७ - ९९२ ककरो / शेक्टय (गटाचा आकाय ५०० शेक्टय) 
अ.क्र जिल्शा ष त्र श . उत्ऩादकता कक./श . गटवंख्मा 
१ नंदयूफाय २८,२०० २६८ ४ 

२ वाताया ५९,३०० ६३४ ०४ 

३ वांगरी ११३,९०० ७५८ ०८ 

४ उस्भानाफाद ७२,९०० ७३३ ०६ 

५ नांदेड १७०,१०० ९५३ १६ 

६ ऩयबणी ८८,४०० ८८० ०६ 

७ मलतभाऱ ८३,५०० ९८२ ०४ 

८ लधाग १५,६०० ८९३ ०२ 

 एकूण ५० 

यब्फी ज्लायी  
याष्ट्रीम वयावयी उत्ऩादकता २००६/०७ - ७२७ ककरो / शेक्टय (गटाचा आकाय ५०० शेक्टय) 
अ.क्र जिल्शा ष त्र श . उत्ऩादकता कक./श . गटवंख्मा 
१ वांगरी १३९,६०० ५८७ ७ 

२ फीड २५१,१०० ७१२ १० 

३ दशगंोरी २०,९०० ५६५ ०२ 

४ नाशळक १२,००० ७०० ०१ 

५ अशभदनगय ५२८,४०० ५१९ २२ 

६ ऩुणे ४५५,६०० ५१२ २२ 

७ वोराऩूय ७११,३०० ४८१ ३५ 

८ चदं्रऩूय १६,३०० ४२९ १ 

 एकूण १०० 

फाजयी 
याष्ट्रीम वयावयी उत्ऩादकता २००६/०७ - ८८६ ककरो / शेक्टय (गटाचा आकाय ५०० शेक्टय) 
अ.क्र जिल्शा ष त्र श . उत्ऩादकता कक./श . गटवंख्मा 
१ नाशळक २५८,५०० ७२५ १९ 

२ नंदयूफाय १३,२०० ६३१ २ 

३ अशभदनगय २४३,९०० ६११ १८ 

४ ऩुणे  १२८,९०० ६३१ ९ 

५ वोराऩूय २७,५०० २८० २ 

६ वाताया ८४,५०० २९२ ५ 
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७ वांगरी ९२,७०० ३७८ ७ 

८ फीड १८४,१०० ८३७ १६ 

९ उस्भानाफाद २०,००० ५१० २ 

 एकूण ८० 

  यागी (नागरी) 
याष्ट्रीम वयावयी उत्ऩादकता २००६/०७ - १२२६ ककरो / शेक्टय (गटाचा आकाय २५० शेक्टय) 
अ.क्र जिल्शा ष त्र श . उत्ऩादकता कक./श . गटवंख्मा 
१ ठाणे १५,८०० ८०६ ८ 

२ यामगड १०,१०० ७३५ ४ 

३ यत्नाधगयी १७,८०० १,१४९ ८ 

४ नाशळक ३६,००० ७६१ १६ 

५ ऩुणे १३,८०० ६८५ ४ 

एकूण ४० 

 इतय रशान बयडधान्मे 
याष्ट्रीम वयावयी उत्ऩादकता २००६/०७ - ककरो / शेक्टय (गटाचा आकाय १०० शेक्टय) 
अ.क्र जिल्शा -वऩक  ष त्र श . उत्ऩादकता कक./श . गटवंख्मा 
१ नाशळक -फयटी  २,००० ४२५ २ 

२ नाजश्क -कटकी  २००० ४२५ १ 

३ नाशळक- लयई - - १ 

४ ठाणे- याऱा - - २ 

५ यामगड-याऱा - - २ 

६ नाशळक-याऱा - - २ 

एकूण  १० 

  

६) अनतभशत्लाच  
1) बयडधान्म वलकाव मोजनांच ेप्रात्मक्षषके आमोजीत कयतांना तनलडरेल्मा गटातीर     ळतेक-मांच े

ऩामाबुत वलेषण ऩुणग करुन माभध्मे वंफंधीत ळतेक-मांची लगगलायीनवुाय (अनुवुधचत जाती/ 
जभाती, इ.) तनलड कयाली. तवेच भदशरा ळतेक-मांचाशी त्मांच ेभानकांप्रभाणे तनलड मादीभध्मे 
अतंबागल अवाला. प्रकल्ऩतनशाम तनलड केरेल्मा ळतेक-मांची मादी तारुका ल भंडरस्तयालय 
ठेलणमात माली. 

2)   वलद्मावऩठाने शळपायळीत केरेरे तनवलष्ट्ठा ऩॎकेज तनश्चीत केरे अवुन मात फदर कयणमात मेल ू
नमे. वदयच्मा तनवलष्ट्ठा वंचारक (तन ल गुतन) मांची फांधालय खत लाटऩ ल त्रफमाणे मोजनते 
ददरेल्मा भागगदळगक वुचनेनुवाय उऩरब्ध करुन देणमात माव्मात. 

3)   मोजनेतीर भंजूय रषांकाव अनुवरून आमुक्तारम स्तयालरून फाफतनशाम ददरेल्मा 
रषांकानुवाय ददरेल्मा मोजनेची अभंरफजालणी कयणेची आशे.  
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4) वलवलध मोजनेच्मा अभंरफजालणीभध्मे ळतेकयी लाटा/दशस्वा माचा वभालेळ अवून वदय दशस्वा 
षेत्रत्रम स्तयालय षेत्रत्रम कभगचार् माभापग त ळतेकर् मांकडुन घेतरा जातो. शा दशस्व प्राप्त शोताच 
वत्लय वंफंधीत ऩुंयलठादाय वंस्थेकड े बयणा कयणेवाठी कामागरमात जभा कयाला. माफाफत 
भा.आमुक्त मांच ेकषाभधनू रेखा वलऴमक कामगऩद्घतीफाफत ववलस्तय ऩरयऩत्रक तनगगशभत केरे 
आशे. ळतेकयी लाटा कामागरमात जभा कयणमाव ददयंगाई शा अऩशाय वभजून मा फाफत वलरफं 
आढऱल्माव कामागरम प्रभुखाने वंफंधीताफाफत प्रळावकीम कामगलाशी कयाली अन्मथा कामागरम 
प्रभुखाव जफाफदाय धयणेत मेलून मा फाफत त्मांच े वलरुध्द आलश्मक ती प्रळावकीम कामगलाशी 
कयणमात मेईर माची नोंद घ्माली. 

 

७) प्रात्मषीकावाठी ननवलष्ठा कीट 
वदय कामगक्रभातीर बयडधान्म वलकाव कामगक्रभांतगगत गट स्लरुऩात प्रात्मक्षषके शी फाफ 

अभंरफजालणी कयणमाच्मा अनुऴंगाने भा. आमुक्त (कृवऴ) मांच्मा अध्मषतेखारी दद.९ एवप्रर २०११ 
योजी वलद्माऩीठातीर कृवऴ ळास्त्रस ल षेत्रत्रम अधधकायी मांची फैठक घेणमात आरी वदय फैठकीत 
झारेल्मा चचागव अनुवरुन १ शेक्टय षेत्रावाठी  खारीर प्रभाणे वऩकतनशाम तनवलष्ट्ठा कीट अतंतभ 
कयणमात आरेरे आशेत.  

वन २०११-१२ ल वन २०१२-१३ भध्मे वंफधीत उऩयोक्त प्रभाणे कृवऴ ळास्त्रसांच्मा वल्ल्माने 
अतंतभ कयणमात आरेरे तनवलष्ट्ठा कीट नुवाय तनवलष्ट्ठांचा लाऩय कयणमात आरेरा आशे. त्माच धतीलय 
वन २०१३-१४ मा लऴागवाठी वऩकतनशाम तेच कीट अतंतभ कयणमात मेत आशे. मा कीट भध्मे 
आमुक्तारमाच्मा ऩयनानगी शळलाम कोणताशी फदर कयणमात मेऊ नमे. 
 उऩयोक्त ऩॎकेजभधधर वुक्ष्भभुरद्रव्म (णझकंवल्पेट), अझोटोफॎक्टय, वऩ.एव.फी. यावामतनक खत े
ल डामभेथोएट, काफेनडने्झीभ मा तनवलष्ट्ठांच े वन २०१३-१४ भधधर तनवलष्ट्ठातनशाम दय शे तनवलष्ट्ठा 
ऩॎकेजभधीर दय शे वंबाव्म अवुन अतंतभ दय वंचारक तनवलष्ट्ठा ल गुणतनमंत्रण मांनी तनश्चीत केरेरे 
दय रागू यशातीर. वदयच े दयानुवाय तनवलष्ट्ठावाठी आधथगक भमागदेच े अधधन याशुन अनुदान वंफंधीत 
तनवलष्ट्ठा ऩुयलठादाय वंस्थेव देम यादशर. तवेच तनवलष्ट्ठा ऩुयलठ्माऩोटी अनुदान भमागदेचे लयीर यक्कभ 
दश ळतेकयी लाटा म्शणून वंफंधीत षेत्रत्रम अधधकार् मांनी लवूर कयालमाच ेअवून ऩुयलठादाय वंस्थेकड े
बयणा कयणमाची जफाफदायी जजल्शा अधधषक कृवऴ अधधकायी मांची यादशर.  
८) प्रात्माक्षषकावाठी बफमाण ेः  
1) प्रात्माक्षषक षेत्रावाठी (प्रततशेक्टय) ऩैकी ०.४० शेक्टय षेत्रावाठी १०० टक्के अनुदालय त्रफमाणे 

शभतनककट व उऩरब्ध करुन द्माव्मात. तथावऩ उलगयीत षेत्रावाठी आलश्मक लाढील त्रफमाणे शे 
ळतेकयी दशस्वा म्शणून त्माच लाणाचे त्रफमाणे  वोफत ऩुयलठा कयालमाचे आशे. मा प्रभाणे एक 
शेक्टय षेत्रावाठी आलश्मक अवणाये त्रफमाणे (शभतनककट भध्मे ददरेल्मा लाणाच)े ळतेक-माव इतय 
तनवलष्ट्ठा वोफत उऩरब्ध करुन द्मालमाचे आशे. लाढील त्रफमाणमचा ळतेकयी दशस्वा यक्कभ तारुका 
कृवऴ अधधकायी मांनी ळेतक-माकडून लवूर करुन जभा कयालमाची अवून त्रफमाणे ऩुयलठा वंस्थेव 
बयणा कयालमाची आशे. मा फाफतची जफाफदायी तारुका कृवऴ अधधकायी मांची याशीर. भशाफीज 
भापग त त्रफमाणमांचा ऩुयलठा न झाल्माव ळतेकर् मांनी स्लत्च े त्रफमाणे लाऩयल्माव त्रफमाणमाऩोटी 
कोणतेशी अनुदान देम याशणाय नाशी.  
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१) मोिनाअतंगवत ऩुयलठा क र ल्मा वलव ननवलष्ठांच  प्रत्म क रॉटच  प्रत्म क तारु्मा भध्म  नभुन  काढण  
अननलामव आश  

तनवलष्ट्ठा प्राप्त शोताच ल लाटऩाच्मा ऩुली प्रत्मेक रॎाटतनशाम नभुने घेलून ते वलश्रेऴणावाठी 
अधधवुचीत ळावककम प्रमोगळाऱेत ऩाठलालेत. वलश्रेऴण अशलार प्राप्त झाल्मानंतय पक्त प्रभाणीत 
नभुन्माच्मा तनवलष्ट्ठांच ेदेमके अदा कयणमात मालीत. मा फाफत ववलस्तय नोंदी ठेलणमात माव्मात. 
१०) प्रात्मक्षषक (ननवलष्ठा ऩॅक ि) 
ऩीक- ज्लायी प्रतत शेकटय – (रुऩमे  ३,०००/- च्मा भमागदेत)  

अ.क्र. घटक प्रभाण 

१ वुक्ष्भ भुरद्रव्म - णझकं वप्ल्पेट २५ कक.ग्रॎ. 
२ अ ॎझोटोफॎक्टय २५० ग्रॎभ 

३ ऩीएवफी २५० ग्रॎभ 

४ यावामतनक खते  

  वुपरा (१५ : १५ : १५)                                       ३०० ककरो 
  मुरयमा १०० ककरो 
५ ऩीकवंयषण डामभेथोएट      ५०० शभ.री 
ऩीक्- फाजयी प्रतत शेकटय - (रुऩमे  ३,०००/- च्मा भमागदेत)  

 अ.क्र. घटक प्रभाण 

१ वुक्ष्भ भुरद्रव्म - णझकं वप्ल्पेट २५ कक. ग्रॎ. 
२ अ ॎझोटोफॎक्टय २५० ग्रॎभ 

३ ऩी. एव. फी. २५० ग्रॎभ 

४ 

  

  

  यावामतनक खते 
वुपरा (१५ : १५ : १५)                                      १५० ककरो 
मुरयमा ५० ककरो 

५ 

 
ऩीकवंयषण  वामऩयभेथ्रीन  (२५ टक्के)                                            

२५० शभ.री. 

 

ऩीक्- यागी (नागरी) प्रतत शेकटय - (रुऩमे  ३,०००/- च्मा भमागदेत) 
अ.क्र. घटक प्रभाण 

१ वुक्ष्भ भुरद्रव्म - णझकं वप्ल्पेट १२.५ कक. ग्रॎ. 
२ फोयॉन ५ ककरो 
३  अ ॎझोटोफॎक्टय २५० ग्रॎभ 

४ ऩी. एव. फी. २५० ग्रॎभ 

५ फीज प्रकक्रमा - काफेनडणेझभं २० ग्रॎभ 

६ 

 

  यावामतनक खते 
वुपरा (२० : २० : ०)                                    २०० ककरो 
मुरयमा  ५० ककरो 
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ऩीक- इतय बयड धान्म (फयटी, कटकी, कोद्रा, लयई, याऱा) प्रतत शेकटय - (रुऩमे २,०००/- च्मा भमागदेत) 
 अ.क्र. घटक प्रभाण 

१  अ ॎझोटोफॎक्टय २५० ग्रॎभ 

२ ऩी. एव. फी. २५० ग्रॎभ 

३ फीज प्रकक्रमा (काफेनडणेझभं) २० ग्रॎभ 

४ 

  

  

यावामतनक खते   

वुपरा (२० : २० : ०) १५० ककरो 
मुरयमा  ५० ककरो 

 

अ.क्र. वऩक प्रतत शेक्टयी आलश्मक 
त्रफमाणे भात्रा. 
ककरो/शे. 

कें द्र ळावनाकडीर ०.४० शे. 
षेत्रावाठी भंजूयी शभतनककट 
ककरो 

राबाथी 
दशस्वा.ककरो  

१ खयीऩ ज्लायी १० ४ ६ 

२ यब्फी ज्लायी  १० ४ ६ 

३ खयीऩ फाजयी ४ १.५ २.५ 

४ खयीऩ यागी १० ४ ६ 

५ इतय 
बयडधान्म  

१० ४ ६ 

 

११) प्रात्मक्षषकावाठी तंत्र वशाय्मकाची न भणूक कयण  
 मा फाफी अतंगगत वऩक प्रैंत्मक्षषकाकयीता कवऴ ऩदलधायक/ऩदलीकाधायक व्मक्तीची तंत्र वशाय्मक 
म्शणून रू८०००/-दयभशा भानधनालय वशा भशीन्माच्मा कारालधीकरयता कंत्राटी ऩध्दतीने तनमुक्ती 
कयालमाची आशे.मावाठी ख.ज्लयी/फाजयी  ल यफी ज्लायी मा वऩकांकयीता-१००० शेक्टय षेत्राकयीता एक 
तंत्र वशाय्मक, नागरी मा वऩकाकयीता-५०० शेक्टय षेत्राकयीता एक तंत्र वशाय्मक ल झ्तय बयडधन्म मा 
वऩकाकयीता-२०० शेक्टय षेत्राकयीता एक तंत्र वशाय्मक माप्रभाणे वंख्मा तनजश्चत करून वल.कृ.व.व ं
मांनी ऩुयलठादाय वंस्थेभापग त कंत्राटी ऩध्दतीलय नेभणूक कयाली. 
प्रशळषण- 
    गटाच ेतांत्रत्रक फऱकटीकयण 

ﾠअ. क्र. ज्लायी/फाजयी (गट ५०० शेक्टयﾠ)  ﾠयक्कभ 

१ 
 

गटप्रभुख प्रशळषण 
२० ळतेकमांच्मा गटावाठी ---- १ गटप्रभुख  गटप्रभुख वंख्मा ------ २५                                                               
गटप्रभुखांच ेएक ददलव तांत्रत्रक प्रशळषण                                                                    
रु. १००/- प्रतत ददन प्रतत गटप्रभुख  रुऩमे २५००/-  
प्रशळषकाचं ेभानधन  रु. ४००/- प्रतत तस, २ तसांवाठी रु. ८००/- 
एकूण प्रशळषण खचग रुऩमे ३३००/- 

६६००/- 
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गटप्रभुखांच ेप्रशळषण वख्मां - २ (शंगाभऩुलग ल भध्मालधी)  

२ 
प्रशळषण वबागशृ/तनवलष्ट्ठा वाठलणूक ल वलतयणावाठी इभायत                            
(३ भदशन्माच्मा कारालधीवाठी बाडतेत्लालय ) ५०००/- 

३ प्रशवध्दी परक,एकूण परक वंख्मा ४   २०००/- 
४ प्रशळषण वादशत्म, (भादशतीऩुजस्तका, घडीऩत्रत्रका इत्मादी) २०००/- 
५ ळतेीददन कामगक्रभ ८०००/- 

६ 
वंककणग (कामागरमीन खचग, मळोगाथा, वऩकाच ेलाढीच्मा अलेस्थेतीर पोटो 
ल इतय) 

१५००/- 

एकूण  खचग  २५०००/- 
नागरी 
अ.क्र.
ﾠ 

प्रात्मक्षषक ष त्र        (गट  २५० श ्टयﾠ) य्कभ 

१ 

गटप्रभुख प्रशळषण 

२० ळतेकमांच्मा गटावाठी ---- १ गटप्रभुख   
गटप्रभुख वंख्मा -------- १३                                                          

गटप्रभुखांच ेएक ददलव तांत्रत्रक प्रशळषण रु. १००/- प्रतत ददन प्रतत 
गटप्रभुख  रुऩमे १३००/ 
प्रशळषकाचं ेभानधन  रु. ४००/- प्रतत तस, २ तसांवाठी रु. ८००/- 
एकूण प्रशळषण खचग रुऩमे २१००/- 
गटप्रभुखांच ेप्रशळषण वख्मां - २ (शंगाभऩुलग ल भध्मालधी) 

४२००/- 

२ 
प्रशळषण वबागशृ/तनवलष्ट्ठा वाठलणूक ल वलतयणावाठी इभायत                            
(२ भदशन्माच्मा कारालधीवाठी बाडतेत्लालय ) 

३०००/- 

३ प्रशवध्दी परक,एकूण परक वंख्मा २   १०००/- 
४ प्रशळषण वादशत्म, (भादशतीऩुजस्तका, घडीऩत्रत्रका इत्मादी) १५००/- 
५ ळतेीददन कामगक्रभ ४०००/- 

६ 
वंककणग (कामागरमीन खचग, मळोगाथा, वऩकाच ेलाढीच्मा अलेस्थेतीर पोटो 
ल इतय) 

२८००/- 

  एकूण  खचव १७०००/- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 11 

 

 

 

 

इतय बयड धान्म (फयटी, कटकी, कोद्रा, लयई, याऱा) 
 
अ. 
क्र. 

ज्लायी/फाजयी (गट १०० शेक्टय )   यक्कभ 

१ 

 

गटप्रभुख प्रशळषण  

१० ळतेकमांच्मा गटावाठी --- १ गटप्रभुख    गटप्रभुख वंख्मा --- १०                                                             
३६००/- 
गटप्रभुखांच ेएक ददलव तांत्रत्रक प्रशळषण                                                                   
रु. १००/- प्रतत ददन प्रतत गटप्रभुख  रुऩमे १०००/-  
शळषकाचं ेभानधन  रु. ४००/- प्रतत तस, २ तसांवाठी रु. ८००/- 
एकूण प्रशळषण खचग रुऩमे १८००/- 

गटप्रभुखांच ेप्रशळषण वख्मां - २ (शंगाभऩुलग ल भध्मालधी) 

३६००/- 

२ 
प्रशळषण वबागशृ/तनवलष्ट्ठा वाठलणूक ल वलतयणावाठी इभायत                            
(२ भदशन्माच्मा कारालधीवाठी बाडतेत्लालय ) 

२०००/- 

३ प्रशवध्दी परक,एकूण परक वंख्मा २   १०००/- 
४ प्रशळषण वादशत्म, (भादशतीऩुजस्तका, घडीऩत्रत्रका इत्मादी) १५००/- 
५ ळतेीददन कामगक्रभ २५००/- 
६ वंककणग (कामागरमीन खचग, मळोगाथा, वऩकाच ेलाढीच्मा अलेस्थेतीर पोटो 

ल इतय) 
२४००/- 

  एकूण  खचव  १३०००/- 
 

१३) बफमाण  उत्ऩादन कामवक्रभेः- 
  मोजने अतंगगत  वंकयीत ल वुधयीत  लाणाच ेत्रफमाणे उत्ऩादन कामगक्रभाच ेआमोजन कयालमाच े
अवून मा कयीता कृवऴ वलद्मावऩठाने वंळोधीत केरेरे तवेच इतय ळावककम वंस्थेने वंळोधधत केरेरे 
वंकरयत ल वुधारयत लाणाच ेऩाच लऴागच्मा आतीर अधधवुधचत लाणाच ेत्रफमाणे उत्ऩादन उत्ऩाददत कयणे 
आलश्मक आशे.मा करयता तारुका त्रफज गुणन कें द्र/ कृवऴ वलसान कें द्र /कृवऴ वलद्मावऩठ प्रषते्र / कृवऴ 
वलसान भंडऱ ल भशायाष्ट्र याज्म त्रफमाणे भशाभंडऱ इ.वंस्थेभापग त उत्ऩादीत कयणमात माले. मावाठी 
वंकरयत लाणाव रु.३०००/- ल वुधारयत लाणाव रु.१०००/- प्रतत जक्लंटर अनुदान देम आशेत. माऩैकी ७५ 
टक्के अनुदान शे त्रफमाणे उत्ऩादकाव ल २५ टक्के अनुदान शे उत्ऩादन कयणा-मा वंस्थेव शाताऱणी ल 
प्रकक्रमेवाठी देम आशे. जजल्शा अधधषक कृवऴ अधधकायी मांनी तारुका त्रफज गुणन कें द्र / कृवऴ वलसान 
कें द्र , कृवऴ वलसान भंडऱ , कृवऴ वलद्मावऩठ प्रषेत्र ल भशाफीज मांचेकड े शोणाये एकत्रत्रत त्रफमाणे 
उत्ऩादन कामगक्रभाच े तनमोजन करुन कऱलाले. तवेच उत्ऩादीत केरेरे त्रफमाणे त्रफज प्रभाणीकयण 
मंत्रणेकडून प्रभाणीत करून जजल्शा अधधषक कृवऴ अधधकायी मांनी देमक वादय कयाले.  
 
२.१५ ननरयषण  :- 
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 कृवऴ ऩमगलेषकांनी प्रात्मक्षषकाच ेप्रॎाट वोफत स्थातनक प्रॎाट (कंरोर प्रॉट) फयोफय आमोजजत 
कयाली. प्रात्माक्षषकांच्मा षेत्रात ऩूली कोणते ऩीक घेतरे शोत,े तवेच भाती ऩयीषणानुवाय उऩरब्ध 
अन्नद्रव्म माची देखीर नोंद ठेलाली.मा दोन्शी प्रॎाटभधीर ववलस्तय तुरनात्भक तनरयषणे वोफतच्मा 
प्रऩत्रात ठेलणमांत माली. अतंतभ तनरयषणानुवाय उत्ऩादनाची आकडलेायी घेलून त्माची यजजस्टयभध्मे नोंद 
कयाली.  
१४) काढणी ऩश्चात तंत्रसान ल भुल्मलधृ्दी  
  स्लतत्ररंयत्मा भागगदळगक वूचना तनगगशभत कयणमात मेतीर. 
 

कामगक्रभाच ेतनमोजन ल अभंरफजालणी लेऱाऩत्रक : 
अ. 
क्र. 

फाफ खयीऩ 
अतंतभ 
तायीख 

यब्फी अतंतभ तायीख 

१ प्रकल्ऩातीर ळतेक-मांच ेऩामाबुत वलेषण १५ भे १८ ते २० ऑगस्ट 

२ ळतेकमांच्मा गटांची तनलड कयणे ल गटप्रभुखची तनलड 
कयणे  

२० भे २१ ऑगस्ट 

३ प्रकल्ऩ आयाखडा तमाय कयणे (५०० शेक्टय) २९ भे २२ ते २४ ऑगस्ट 

४ गटप्रभुखाच ेप्रशळषण आमोजजत कयणे ३१  भे २५ ते ३० ऑगस्ट 

५ प्रकल्ऩाची वंकशरत तनवलष्ट्ठांची भागणी नोंदवलणे २५ भे ३० ऑगस्ट 

६ प्रकल्ऩातीर राबाधथग ळतेक-मांव तनवलष्ट्ठा ल त्रफमाणे लाटऩ  ५ जुन ३० वप्टेंफय 

७ अतंतभ ऩेयणी अशलार/प्रकल्ऩ वाध्म वादय कयणे २० जुरै  ३० ऑक्टोफय 

८ वऩकाच्मा लाढीच्मा अलस्थेतीर पोटो ल ऩीक ऩरयजस्थतीचा 
अशलार देणे 

दयभशा  दयभशा 

९ ऩीक काऩणी प्रमोगाच ेआमोजन कयणे ऩीक 
ऩरयऩक्ल 
झाल्मालय   

 डडवेंफय   

१० ऩीक तनशाम उत्ऩादन ल उत्ऩादकता वादय कयणे २० 
डडवेंफय 

१५ पेब्रुलायी 

११ तनवलष्ट्ठा अशलार/भाशवक प्रगती अशलार वादय कयणे  प्रततभशा प्रततभशा 
१२ प्रकल्ऩाच्मा मळोगाथा वादय कयणे डडवेंफय 

२०१३ 

भाचग २०१४ 

 

१६) वननमंत्रण   

वदय मोजनेचा भाशवक प्रगती अशलार खारीर वलशीत नभुन्मात (बौततक रष/वाध्म ल 
आधथगक रष/वाध्म) दळगलून तनमशभत न चकुता दयभशा ऩुदढर भदशन्माच्मा ५ तायखेऩालेतो ऩाठवलणे 
क्रभप्राप्त आशे. माफाफत जयाशी ददयंगाई/टाऱाटाऱ केल्माव ककंफशुना मा प्रकयणी बौततक वाध्म, वलदशत 
लेऱेत वाध्म न झाल्माव वदय फाफीच े अनुदान वंफंधधत जजल््माव देम अवणाय नाशी. माफाफत 
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वदयचा कामगक्रभ वलदशत लेऱेत ऩुणग न केरे फाफत वंफंधीत जज.अ.कृ.अ. मांना आमुक्तारमाव 
स्ऩजष्ट्टकयण देणे फंधनकायक यादशर.  

 

१) जिल्शा अधधषक कृवऴ अधधकायी – वदय मोजना ऩुढे चारु ठेलनेवाठी वदय माजनेच े भुल्मभाऩन 
कयणे क्रभप्राप्त अवरे फाफत कें द्र ळावनाच्मा वूचना आशेत मावाठी खरीर भुदेतनशाम भाशीती 
जवे १.प्रकल्ऩाच ेआउटऩुट. २.प्रक्ल्ऩाची परतनश्ऩती. ३.प्रकल्ऩ मळाेगाथा.४.प्रकल्ऩांच ेराबधायकांची 
मादी  खरीर प्रऩत्रात वॎफ्टकॉऩीभध्मे वादय कयणे क्रभप्राप्त आशे. 

अ.नं जिल्शा तारुका ळ तक-माच   
नांल  

ष त्र  
(श ्टय) 

लगवलायी 
 भहशरा/ऩुरुऴ 

राबाथी लगवलायी 
अ.िा./अ.ि. 
वल.िा.(अ) 
ब.ि.(फ)/(क) 
/ (ड) वल.भा.प्र. 
खरुा 

भ्रभणध्लणी 
कं्र 

ळ या 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

         

 

२) मोजनेतीर प्राप्त तनवलष्ट्ठांच ेतऩशळर ल देमके अदामगी फाफतची खारीर प्रऩत्रात यजजस्टय भध्मे 
नोंदी घेऊनच देमके ऩायीत कयालीत 

 

 

 
३) उऩवलबागीम कृवऴ अधधकायी –   प्रकल्ऩातीर प्रात्म.प्रॉटच े वऩक काऩणी प्रमोगाच ेआमोजन ल 

भुल्मभाऩण कयणेची जफाफदायी याशीर.तवेच कामगषेत्रातीर १० %  तऩावणी फंधनकायक  आशे. 
 

४) तारुका कृवऴ अधधकायी - तनवलष्ट्ठा प्राप्त नोंद लशी, तनवलष्ट्ठा लाटऩ नोंद लशी, देमक नोंदलशी 
जव्शडीओ धचत्रीकयण पोटोग्राफ्व ल इतय अनुऴंगीक नोंदी ल १५ टक्के ऩीक प्रात्मक्षषकाची तऩावणी 
कयणे ल तऩावणी अशलार लरयष्ट्ठ कामागरमाव वादय कयणे.  

 

अ.क्र ननवलष्ठांच  
नांल 

ऩयुलठा 
हदनांक 

ननवलष्ठांची 
भात्रा 

(ज्लटंर) 

नभनुा 
घ तल्माच  
हदनांक 

नभनुा   
घ णा-मा 
अधधका-
मांच  
नांल ल 
शुद्दा 

रॉट/फॅच 
नफंय 

नभनुा 
तऩावणी 
कयणा-मा 

प्रमोगळाऱांच  
नाल 

तऩावणचा 
ननष्कऴव   
ल हदनांक 

द मकाची 
य्कभ 

द मक 
अदामगी-
फाफत 

वद्धजथथती 

ळ या 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 
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५) भंडऱ कृवऴ अधधकायी - तनवलष्ट्ठा प्राप्त/लाटऩ नोंदलशी, ऩेयणी नोंदलशी, उत्ऩादन ल उत्ऩादकता 
नोंदलशी, भाती ऩयीषण नोंदलशी, बेटऩुस्तीका ल इतय अनुऴगंीक नोंदी ल २५ टक्के ऩीक 
प्रात्मक्षषकाची तऩावणी कयणे ल तऩावणी अशलार लरयष्ट्ठ कामागरमाव वादय कयणे. 

 

६) कृवऴ ऩमवल षक - तनवलष्ट्ठा प्राप्त/लाटऩ नोंदलशी, ऩेयणी नोंदलशी, उत्ऩादन ल उत्ऩादकता नोंदलशी, 
भाती ऩयीषण नोंदलशी, बेटऩुस्तीका, मळोगाथा, जव्शडीओ धचत्रीकयण, पोटोग्राफ्व ल इतय अनुऴंगीक 
नोंदी ल ५० टक्के ऩीक प्रात्मक्षषकाची तऩावणी कयणे ल तऩावणी अशलार लरयष्ट्ठ कामागरमाव 
वादय कयणे. 

 
७) कृवऴ वशाय्मक - तनवलष्ट्ठा प्राप्त नोंद लशी, तनवलष्ट्ठा लाटऩ नोंद लशी, प्रात्मक्षषक प्राटच्मा  ऩेयणी 

फाफत अद्मालत नोंदी, प्रॉटतनशाम वऩकाच्मा लाढीच्मा अलस्थेतीर नोंदी, खताच्मा ददरेल्मा भात्रा, 
लेऱोलेऱी आऩण लयीष्ट्ठ अधधकार् मांनी ददरेल्मा बेटी ल ळतेकर् मांना केरेरे भागगदळगन इत्मादी फाफत 
खात्माच्मा वलशीत नभुन्मातीर नोंदी तवेच  जव्शडीओ धचत्रीकयण पोटोग्राफ्व ल इतय अनुऴंगीक 
नोंदी कृवऴ वशाय्मकांनी त्माच्मा प्रषेत्रातीर ऩीक प्रात्मक्षषकाव १०० टक्के जफाफदायी यादशर. मा 
फाफतचा तऩशळर खारीर प्रऩत्रात ठेलणमात माला. 

 

अ.क्र ळ तक-
मांच  
नांल 

गांल ऩीक प्रात्म.ष त्र 
(श .) 

भाती 
ऩरयषण 
हद. 

ऩ यणी 
हद. 

ऩ यणीच  ल ऱी 
हदर री खत भात्रा 

वऩक 
वंयषण 
औऴध  

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

         

लरयष्ठ 
अधधका-मांच  
ब टीचा 
हदनांक ल 
हदर ल्मा 
वूचना 

वूचन नु
वाय 
क र री 
कामवला
शी 

ऩीक 
काऩणी 
प्रमोग 
आमोिनाचा 
हदनांक 

प्रात्मक्षषकांच  
परॅाटच  
उत्ऩादन 
(ककरो/श ्टय
) 

तुरनात्भक 
परॅाटच  
उत्ऩादन 
(ककरो/ 
श ्टय) 

वयावयी 
उत्ऩादना 
ऩ षा 
लाढ/घट 

प्रकल्ऩाची 
पर 
ननष्ऩत्ती 

ळ तक-
माची 
थलाषयी 

१० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ 

        

 वननमंत्रण – जजल्शा अधधषक कृवऴ अधधकायी कामागरमातीर कृवऴ उऩवंचारक शे प्रकल्ऩाच े           
वभन्लमक ल  प्रभुख वतनमंत्रक म्शणून काभ ऩाशतीर.  
कृवऴ वलबागाच्मा वलशीत कामगप्रणारीनुवाय प्रकल्ऩाची तऩावणी कयणे आलश्मक ल तऩावणी अशलार 
लयीष्ट्ठ कामागरमाव वादय कयाला.  
१८) अभबर ख  

 मावोफतच कें द्र बयडधान्म वऩकांची ऩेयणी झारेऩावून वाप्तादशक ल भावीक प्रगती 
अशलार आमुकॅ् तारम स्तयालरुन ळावनाव वलदशत लेऱेत तनमभीत ऩाठवलणे क्रभप्राप्त अवल्माभुऱै 
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खारीर वलदशनभुन्मातीर वाप्तादशक अशलार कामागरमीन काभकाजाच े ळलेटच्मा ददलळी न चकुता 
email ( insimp@rediffmail.com लय) /पॎ क्व- ०२० २५५१२८१४/१७ अथला प्रत्मष कामागरमीन 
दतुाभापग त वादय कयणेफाफत दषता घ्माली. वदयचा अशलार आमुकतारमाव प्राप्त झाल्मालय वंफंधीत 
काभ ऩाशणार् मा अधधकार् माने खात्री कयाली. वदयचा वाप्तादशक/भशवक अशलार वलदशत लेऱेत 
आमुक्तारमाव प्राप्त न झाल्माव, याज्म/ कें द्र ळावनाव वंफंधीत जजल्शमाचा प्रगती अशलार तनयंक 
ऩाठवलणमात मेईर ल मा वंफंधीची ऩुदढर वलगस्ली जफाफदायी वंफंधीत जज.अ.कृ.अ. मांची याशीर. माची 
कटाषाने नोंद घ्माली.मावंफंधी कोणत्माशी प्रकायचा ऩाठऩुयाला केरा जाणायनाशी माची ऩुन्श्च नोंद 
घ्माली.  
  वऩकांच े ऩेयणीऩावून लाढीच्मा लेगलेगऱमा अलस्थेतीर पोटोग्राप्व ॅ्  / जव्शडीओ धचत्रत्रकयण कयाले. ल 
त्मानुवाय वऩक प्रात्मक्षषकाच्मा मळस्लीते फद्दरच्मा मळोगाथा भयाठी ल इंगजीभधनू वॉऩट ल शाडग 
कॉऩीवश ५ प्रततत शंगाभ वंऩताच तात्काऱ आमुक्तारमाव न चकुता वादय कयाव्मात. खयीऩ शंगाभ 
वंऩल्मानंतय प्रात्मक्षषक प्रॉटचे उत्ऩादन ल उत्ऩादकता आमुक्तारमाव कऱवलणे आलश्मक आशे. 
वदयची भादशती कें द्र ळावनाव वादय कयाली रागते म्शणून प्रात्मक्षषकांच ेआमोजन कयतांना प्रात्मक्षषक 
प्रॉट ल त्माव इतय तुरनात्भक प्राट अळा ऩद्घतीने ऩेयणीऩावून ते काढणीऩमांत ववलस्तय भादशती 
नोंद करुन ळलेटी वऩक काऩणी प्रमोग आमोजनाफाफत कामगलाशी कयाली. 
      

 
 

  कृवऴ वंचारक, 
   (वलथताय ल प्रभळषण) 

                                                     कृवऴ आमु्तारम, भशायाष्र याज्म, 
             ऩुण  ४११ ००५ 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:insimp@rediffmail.com
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कृवऴ आमु्तारम, ऩुण -५. 
 

Format no. 1 

Name of District: ........  Nodel officer for INSIMP: ........... Crop: ....................... Month ……… 
 

Sr No 
Name of 
the 
District 

Target 
Area 
{Ha} 

sowing 
(Ha) 

Variety/seed 
requirment 
(Seed rate 
10kg/ha.)          

Distribution 
of SEED 
MINIKITS: 
Nos 
Distributed  

Distribution 
of INPUT 
KITS: Nos. 
Distributed 

Crop Status 
:Excellent(E): 
100%       Good 
(G):80% 
Normal:60% 
Average(AV)$ 
50% poor: <30% 

        Kg. Nos. Qtl. Nos.   

1         
 

FORMAT-2 

INSIMP- Monthly Progress Report (Month-- - -- -2012) (Rs.in lakh) 
 

Name of District : ......................                              Month: ....... 

Sr. 
No. 

Component Crop Unit 
 phy Fin 

Target Achieve Target Achieve 

1 
Demonstrations 
Kharif 

Jowar Ha.     

Bajara Ha.     

Ragi Ha.     

Other  Ha.     

Total Ha.     

  Grand Total         

2 Minikits Kharif 

Jowar Nos.     

Bajara Nos.     

Ragi Nos.     

Other  Nos.     

Total Nos.     

  Grand Total         

3 
TA/PF for PP 
kharif 

Jowar Nos.     

Bajara Nos.     

Ragi Nos.     

Other  Nos.     

Total Nos.     

  Grand Total         

4 Training -kh 

Jowar Nos.     

Bajara Nos.     

Ragi Nos.     

Other  Nos.     

Total Nos.     

  Grand Total         

6 PHT Cluster with 
Jowar Nos.     

Bajara Nos.  
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EP/PF/NGO Ragi Nos.  
 

  

Other  Nos.  
 

  

Total Nos.     

7 TA for Cluster 

Jowar Nos.     

Bajara Nos.     

Ragi Nos.     

Other  Nos.     

Total Nos.     

8 
Awarness & 
Market led 
Extension 

    

 
 

FORMAT -3 
Status of implementation for setting up processing clusters under INSIMP 

Sr No Activity Status 

1 Indentification of agencies (List may be appended)  

2 Status of engagement of TAs for clusters  

3 Indentification of processing machines (Name of each machine)  

4 Status of fabrication (agency and procedure followed)  

5 
Arrangement for tie up for supply of raw materialand marketing of 
end products. 

 

6 
Follow up on inclusion of millets under "Mid-day Meal" 
programme. 

 

7 Schedule/material devloped for awarness campaign.  
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बयडधान्म वलकाव कामवक्रभ  वन २०१३-१४ 
ननवलष्ठा ऩुयलठा अशलार 

जजल्शा -                      भाशे--                       वऩक - 
  अ) भंजुय गट वंख्मा -                 षेत्र -           शे.  

  फ) प्रत्मष ऩेयणी गटवंख्मा   -         षेत्र -             शे.   

अ.क्र. फाफ ऩयीभाण बौततक  आधथगक  

   रष वाध्म रष वाध्म 

१ त्रफमाणे शभतनकीट  जक्लंटर     

२ णझकं वल्पेट भे.टन     

३ पेयव भे.टन     

४  अ ॎझोटोफॎक्टय भे.टन     

५ वऩ.एव.फी. भे.टन     

६ मुयीमा भे.टन     

७ वुपरा(२०/२०/०) भे.टन     

८  शरटय     

 एकूण      

गट फऱकटीकयण      

१ ळतेकयी प्रशळषण वंख्मा     

२ गट प्रभुख प्रशळषण वंख्मा     

३ प्रशळषण वबागशृ तथा 
तनवलष्ट्ठा वलतयण कें द्र 

वंख्मा     

४ प्रशवध्दी परक वंख्मा     

५ प्रशळषण वादशत्म वंख्मा     

६ ळतेीददन वंख्मा     

७ वंकीणग       

८ इतय      

एकुण       

 दटऩ- ऩीक तनशाम स्लतंत्र अशलार वादय कयाला 
 

                      
 


