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ऩत्र                        जा.क्र. कृवव/ंवलप्र/ब-भा /  २८३ /२०१२ 
                        कृवऴ आमसक्तारम, भशायाष्ड याज्म, 
                        वाखय वंकस र, शळलाजीनगय, 
                                   ऩसणे-४११ ००५.ददनांक्-५/०५/२०१२ 
प्रशत, 
 वलबागीम कृवऴ वश वंचारक, (वलव) 
 
 वलऴम - खयीऩ शंगाभ-२०१२-१३ वाठी एकाषमभक बयडधान्म उमऩादन कामवक्रभ भागवदळवक वूचना 

वंदबव -  कंद्र ळावनाच्मा भागदळवक वसचना '' www.agricoop.nic.in " मा वंकेत स्थऱालय उऩरब्ध आशेत. 
 
बयडधान्माभधीर उमऩादकता लाढाली मा शेतूने बयडधान्म वल काव मोजना कंद्र ळावनाने वन २०११-१२ 

लऴावभध्मे वसरू केरी अवून वन २०१२-१३ भध्मे वदय मोजना चारू ठेलण्मांत कंद्र ळावनाने भंजूयी ददरी आशे . वन 
२०१२-१३ चे षजल्शा शनशाम , वऩक शनशाम ददरेल्मा रषांकानसवाय कामवक्रभ अभंरफजालणीवाठी आलश्मक ते शनमोजन 
कयण्मात माले , माभध्मे कामवषेत्र शनलड , ऩामाबूत वलषेण , राबाथी शनलड , राबाथी प्रशळषण , तांवत्रक फऱकटीकयण , 
शनवलष्ठा उऩरब्धता शनमोजन, शनवलष्ठा भागणी नंदवलणे इममादी फाफींचे शनमोजन तातडीने कयण्मात माले.  

माभध्मे मोजना अभंरफजालणी कयतांना वन २०११-१२ भध्मे ज्मा राबार्थ्मानंा राब देण्मात आरेरा आशे ममा 
राबाथीना ऩसनश्च  ्राब देण्मात मेलू नमे.  
वभावलष्ट वऩके्- खयीऩ ज्लायी , फाजयी, यागी, यब्फी ज्लायी ल आददलावी षेत्रातीर बयडधान्मे (फटकी, कस टकी, कोद्रा, 
लयई, ल याऱा)  
उदे्दळ्- अद्यालत तंत्रसानालय आधारयत ऩीक उमऩादन प्राममषष के आमोषजत कयणे , तवेच ऩीक उमऩादन भूल्मलधृ्दीवाठी 
काढणी ऩश्चात तंत्रसानाची वांगड घारून उमऩादकाव जास्तीत जास्त ळाश्र्लत ऩध्दतीने पामदा शभऱलून देणे. 
 
 मा मोजने अतगवत - १) ऩीक प्राममषषके आमोजन कयणे. 
    २) वफमाणे उमऩादन कामवक्रभ घेणे 
    ३) भूल्मलधृ्दीवाठी काढणी ऩश्चात तंत्रसानाचा अतंबावल 
  कंद्र ळावनाकडून वदय मोजने अतंगवत याज्मावाठी खारीर प्रभाणे फाफशनशाम कामवक्रभ भंजूय केरा आशे. 

 
कंद्र ळावनाकडीर भंजूय कामवक्रभ:-  
 
कंद्र 
ळाव
नाक
डीर 
भंजूय 
कामव
क्रभ 
अ.क्र. 

तऩळीर भंजूय यक्कभ रुऩमे राख 

१ प्राममषषकावाठी शनवलष्ठा ७०१८ 
२ प्राममषषकावाठी वफमाणे ४९२.३० 
३ प्राममषषकावाठी तांवत्रक वशाय्मक १२०.५० 
४ प्रशळषण ६२७.५० 
५ वफमाणे उमऩादन कामवक्रभ ४६० 
६ काढणी ऩश्चात तंत्रसान ल भूल्मलधृ्दी १९० 
७ काढणी ऩश्चात तंत्रसान ल भूल्मलधृ्दी तांवत्रक वशाय्मक ३२ 
८ प्रचाय प्रशवध्दी  १८६.७० 

एकूण ९१२७.०० 
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ऩीक प्राममषषके आमोजन कयणे:-  

कंद्र ळावनाचे भंजूय कामवक्रभानसवाय षजल्शा शनशाम , वऩक शनशाम रषाक शनषश्चत कयण्मांत मेत आशे . ममाव 
अनसवरुन वऩक प्राममषषके मा फाफी अतंगवत भशायाष्ड याज्मावाठी २५१ गटाभध्मे कामवक्रभ अभंरफजालणीचे शनमोजन 
कयण्मांत आरे आशे ..कंद्र ळावनाचे भागवदळवक वूचनांनसवाय गटाभध्मे १००० शेक्टय वरग षेत्रालय प्राममषषके आमोषजत 
कयण्माची आशेत.  

वऩक प्राममषषकावाठी अशथवक भाऩदंडाचे भमावदेत कृवऴ वलदमाऩीठाचे शळपायळीनसवाय १०० टक्के अनसदानालय 
शनवलष्ठा राबाथीना ऩसयलठा कयण्माचे आशेत. 

वऩक प्राममषषक शनवलष्ठा वोफत ०.४० शेक्टय षेत्रावाठी वफमाणे शभशनदकटशी भोपत ऩसयलठा कयणेचे आशे.  
 
बयडधान्माची गट स्लरुऩात ऩीक प्राममषषके आमोजन कयणे -   

माभध्मे खयीऩ ज्लायी, यब्फी ज्लायी, फाजयी, यागी (नागरी) ल इतय बयडधान्म इममादी वऩकांचा वभालेळ आशे. 
 

प्राममषषके आमोजनावाठी षजल्शाशनलड, गटांचा आकाय ल वऩकशनशाम गटवंख्मा  
अ.
क्र. 

 

वऩके 
 

षजल्शा शनलड अटी ल ळती गटाचा आकाय 
शेक्टयभध्मे  

शनलड गट 
वंख्मा 

दकभान षेत्र शेक्टय उमऩादकता   

१ खयीऩ ज्लायी १०,००० याष्डीम उमऩादकतेऩेषा कभी 
उमऩादकता 

१,००० ३० 

२ यब्फी ज्लायी १०,००० याष्डीम उमऩादकतेऩेषा कभी 
उमऩादकता 

१,००० १४५ 

३ फाजयी १०,००० याष्डीम उमऩादकतेऩेषा कभी 
उमऩादकता 

१,००० ४७ 

४ यागी 
(नागरी) 

५,००० याष्डीम उमऩादकतेऩेषा कभी 
उमऩादकता 

५०० २२ 

५ इतय 
बयडधान्म 

२,००० उमऩादकता अट शळशथर २०० ७ 

एकूण २५१ 
 

 कंद्र ळावनाकडीर प्राममाषषकाचा भंजूय कामवक्रभ  
 

अ.
क्र 

वऩके शनलड गट 
वंख्मा 

गटाचा आकाय 
शेक्टय भध्मे 

एकस ण षेत्र शनवलष्ठा वाठी भंजसय 
यक्कभ रु राख 

१ खयीऩ ज्लायी ३० १००० ३०००० ९०० 
२ यब्फी ज्लायी १४५ १००० १४५००० ४३५० 
३ फाजयी ४७ १००० ४७००० १४१० 
४ यागी (नागरी) २२ ५०० ११००० ३३० 

५ इतय बयड 
धान्म 

७ २०० १४०० २८ 

एकस ण २५१  २४३४०० ७८१८ 
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प्राममषषकावाठी गट शनलड 
 कंद्र ळावनाने षजल्शमाभधीर वऩकाखारीर २००६-०७ चे षेत्र ल वऩकशनशाम उमऩादकते आधाये ज्मा षज ल्शमांची 
उमऩादकता याष्डीम वयावयी उमऩादकतेऩेषा कभी आशे अळा षजल्शमांची  ल षजल्शाशनशाम आमोषजत कयालमाच्मा वऩक 
प्राममाषषक गटांची वंख्मा अशंतभ केरी आशे ती खारीर प्रभाणे. 
 
१) वऩक खयीऩ ज्लायी 
याष्डीम वयावयी उमऩादकता २००६/०७ - ९९२ दकरो/शेक्टय  

अ.क्र षजल्शा षेत्र शे. उमऩादकता दक./शे. गटवंख्मा 
१ नंदयूफाय २८,२०० २६८ २ 
२ वाताया ५९,३०० ६३४ ३ 
३ वांगरी ११३,९०० ७५८ ४.५ 
४ उस्भानाफाद ७२,९०० ७३३ ४ 
५ नांदेड १७०,१०० ९५३ ९ 
६ ऩयबणी ८८,४०० ८८० ५ 
७ मलतभाऱ ८३,५०० ९८२ २.५ 
८ लधाव १५,६०० ८९३ ० 
 एकूण ३० 

 
२) ऩीक यब्फी ज्लायी  
याष्डीम वयावयी उमऩादकता २००६/०७ - ७२७ दकरो / शेक्टय 

अ.क्र षजल्शा षेत्र शे. उमऩादकता दक./शे. गटवंख्मा 
१ वांगरी १३९,६०० ५८७ ७.५ 
२ फीड २५१,१०० ७१२ १५ 
३ दशंगोरी २०,९०० ५६५ २ 
४ नाशळक १२,००० ७०० १.५ 
५ अशभदनगय ५२८,४०० ५१९ ३२.५ 
६ ऩसणे ४५५,६०० ५१२ ३० 
७ वोराऩूय ७११,३०० ४८१ ५० 
८ चदं्रऩूय १६,३०० ४२९ १.५० 

 एकूण १४५ 
 
३) ऩीक फाजयी 
याष्डीम वयावयी उमऩादकता २००६/०७ - ८८६ दकरो / शेक्टय 

अ.क्र षजल्शा षेत्र शे. उमऩादकता दक./शे. गटवंख्मा 
१ नाशळक २५८,५०० ७२५ १३ 
२ नंदयूफाय १३,२०० ६३१ १ 
३ अशभदनगय २४३,९०० ६११ ६.५ 
४ ऩसणे षजल्शा १२८,९०० ६३१ ७ 
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५ वोराऩूय २७,५०० २८० १ 
६ वाताया ८४,५०० २९२ ५ 
७ वांगरी ९२,७०० ३७८ २.५ 
८ फीड १८४,१०० ८३७ १० 
९ उस्भानाफाद २०,००० ५१० १ 

 एकूण ४७ 
 
ऩीक यागी (नागरी) 
याष्डीम वयावयी उमऩादकता २००६/०७ - १२२६ दकरो / शेक्टय 

अ.क्र षजल्शा षेत्र शे. उमऩादकता दक./शे. गटवंख्मा 
१ ठाणे १५,८०० ८०६ ४ 
२ यामगड १०,१०० ७३५ ३ 
३ यत्नाशगयी १७,८०० १,१४९ ४ 
४ नाशळक ३६,००० ७६१ ८ 
५ ऩसणे १३,८०० ६८५ ३ 

एकूण २२ 
 
ऩीक इतय रशान बयडधान्मे 
याष्डीम वयावयी उमऩादकता २००६/०७ - दकरो / शेक्टय 

अ.क्र षजल्शा -वऩक  षेत्र शे. उमऩादकता दक./शे. गटवंख्मा 
१ नाशळक -फयटी  २,००० ४२५ १ 
२ नाषश्क -कटकी  २००० ४२५ १ 
३ नाशळक- कोद्रा - - १ 
४ नाशळक- लयई 

- - १ 
५ ठाणे- याऱा - - १ 
६ यामगड-याऱा - - १ 
७ नाशळक-याऱा - - १ 
८ धसऱे-याऱा - - ० 
९ ऩसणे- याऱा - - ० 

एकूण  ७ 
कंद्र ळावनाच्मा उऩयोक्त भंजसय कामवक्रभाच्मा अनसऴंगाने वदयचा कामवक्रभ याज्माभध्मे याफवलण्मावाठी 

खारीरप्रभाणे धोयणामभक शनणवम घेण्मात आरेरा आशे. 
    १.  वदय मोजना अभंरफजालणीवाठी खयीऩ ज्लायी ल फाजयी वऩकावाठी ५०० शे. षेत्राचे, नागरी वऩकावाठी २५० 
शे. षेत्राचे ल इतय बयडधान्म वऩकावाठी १०० शेक्टयचे षंत्राचे प्राममाषषक गट अशंतभ कयणेत मालेत . प्राममषषके वभसश 
ऩध्दतीने याफवलण्माची आशेत.  
    २. प्राममाषषकावाठी आलश्मक शनवलष्ठा कंद्र ळावनाने वलशीत केरेल्मा आशथवक भमावदेत (ज्लायी, फाजयी, यागी- 
रु.३०००/- प्रशत शेक्टय ल इतय बयडधान्म रु.२०००/- प्रशत शेक्टय) १०० टक्के अनसदानालय ऩसयलठा कयण्माच्मा आशेत. 
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    ३. प्राममाषषकावाठी कंद्र ळावनाकडसन ०.४० शेक्टय षेत्रावाठी आलश्मक वफमाणे (फाजयी-१.५ दकरो, ज्लायी, यागी ल 
इतय बयडधान्म -४ दकरो) माप्रभाणे वफमाणे शभनीदकट स्लरुऩात १०० टक्के अनसदानालय उऩरब्ध शोणाय आशे. तवेच 
०.६० शेक्टय षेत्रावाठी आलश्मक अवरेरे वफमाणे शनवलष्ठा मा भशाफीज भापव त ळेतकयी दशस्वा उऩरब्ध कयण्माचा आशे. 
    ४. प्राममाषषकावाठी आलश्मक अवरेरे शनवलष्ठा भशायाष्ड कृवऴ उद्योग वलकाव भशाभंडऱ, भाकव पेड ल भशाफीज 
मांचेकडसन ऩसयलठा कयण्मात मालेत. 
     ५. कंद्र ळावनाकडसन वऩकशनशाम वन २००६-०७ भधीर उमऩादकतेच्मा आधाये षजल्शाशनलड केरेरी अवसन  
षजल्शाशनशाम गटवंख्मा अशंतभ कयण्मात आरेरी आशे. षजल्शमाभध्मे गट शनलडतांना वलव वभावलष्ठ तारसका वलचायात 
घेलसन जास्ती षेत्राच्मा तारसक्माव प्रथभ प्राधान्म मा प्रभाणे तारसका (गट) शनलड कयण्मात माली.  
 

वदय कामवक्रभातीर बयडधान्म वलकाव कामवक्रभांतगवत गट स्लरुऩात प्राममषषके शी फाफ अभंरफजालणी 
कयण्माच्मा अनसऴंगाने भा. आमसक्त (कृवऴ) मांच्मा अध्मषतेखारी दद.९ एवप्रर २०११ योजी वलद्याऩीठातीर कृवऴ ळास्त्रस ल 
षेवत्रम अशधकायी मांची फैठक घेण्मात आरी वदय फैठकीत झारेल्मा चचावव अनसवरुन १ शेक्टय षेत्रावाठी  खारीर 
प्रभाणे वऩकशनशाम शनवलष्ठा ऩॎकेज ल गटाचे एकवत्रत तांवत्रक फऱकटीकयणावाठी खयीऩ ज्लायी ल फाजयी  वऩकावाठी ५०० 
शे. षेत्राचे, नागरी वऩकावाठी २५० शे. षेत्राचे ल इतय बयडधान्म वऩकावाठी १०० शेक्टयचे षंत्राचे अनसऴंगाने ऩॎकेज 
अशंतभ कयण्मात आरे आशे. शनवलष्ठा ऩॎकेजभधीर दय शे वंबाव्म अवसन अशंतभ दय उऩरब्ध शोताच कऱवलण्मात मेतीर. 

वन २०११-१२ भध्मे उऩयोक्त प्रभाणे कृवऴ ळास्त्रसांच्मा वल्ल्माने अशंतभ कयण्मात आरेरे शनवलष्ठा ऩॎकेज नसवाय 
शनवलष्ठांचा लाऩय कयण्मात आरेरा आशे. ममाच धतीलय वन २०१२-१३ मा लऴाववाठी तेच वऩकशनशाम ऩॎकेज अशंतभ 
कयण्मात मेत आशे. 

उऩयोक्त ऩॎकेजभशधर वसक्ष्भभसरद्रव्म (षझंकवल्पेट), अझोटोफॎक्टय, वऩ.एव.फी. यावामशनक खते ल डामभेथोएट, 
काफनेडेन्झीभ मा शनवलष्ठांचे वन २०१२-१३ भशधर शनवलष्ठाशनशाम दय शे वंचारक शनवलष्ठा ल गसणशनमंत्रण मांचे 
कामावरमाकडसन प्राप्त करुन घ्मालेत. वदयचे दयानसवाय शनवलष्ठावाठी आशथवक भमावदेचे अशधन याशसन 
(ज्लायी/फाजयी/नागरी- रु.३०००/- प्रशत शेक्टय ल इतय रशान बयडधान्मे वऩकावाठी रु.२०००/- प्रशत शेक्टय) ळावकीम 
अनसदान वंफंधीत शनवलष्ठा ऩसयलठादाय वंस्थेव देम यादशर. तवेच शनवलष्ठा ऩसयलठमाऩोटी अनसदान भमावदेचे लयीर यक्कभ दश 
ळेतकयी लाटा म्शणून वंफंधीत षेवत्रम अशधकामाांानी लवूर कयालमाचे अवून ऩसयलठादाय वंस्थेकडे बयणा कयण्माची 
जफाफदायी यादशर. वन २०११-१२ भधीर फाजयी वऩकातीर शनवलष्ठा ऩॎकेजभध्मे वऩकवंयषण माफाफीवाठी एन्डोवल्पान मा 
औऴधाचा अवरेरा वभालेळ वन २०१२-१३ भध्मे यद्द कयण्मात मेत अवून ममाऐलजी वामऩयभेथ्रीन मा औऴधाचा 
वभालेळ कयण्मात मेत आशे माची नंद घ्माली.  

शनवलष्ठा प्राप्त शोताच ल लाटऩाच्मा ऩसली नभसने घेलून ते वलशे्लऴणावाठी प्रमोगळाऱेत ऩाठलालेत. वलशे्लऴण अशलार 
प्राप्त झाल्मानंतय पक्त प्रभाणीत नभसन्माच्मा शनवलष्ठांचे देमके अदा कयण्मात मालीत. मा फाफत ववलस्तय नंदी ठेलण्मात 
माव्मात. 

प्राममषषक (शनवलष्ठा ऩॎकेज) 
ऩीक- ज्लायी प्रशत शेकटय – (रुऩमे – ३,०००/- च्मा भमावदेत)  

अ.क्र. घटक प्रभाण 

१ वसक्ष्भ भसरद्रव्म (षझंक वप्लल्पेट) २५ दक.ग्रॎ. 
२ ऍझोटोफॎक्टय २५० ग्रॎभ 

३ ऩीएवफी २५० ग्रॎभ 

४ यावामशनक खते 

 वसपरा (१५ : १५ : १५)                                             ३०० दकरो 
 मसरयमा १०० दकरो 
५ ऩीकवंयषण 
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 डामभेथोएट                                                         ५०० शभ.री. 
 एकूण  

 

दटऩ्- वन २०११-१२ भध्मे ज्लायी वऩकातीर शनवलष्ठा ऩसयलठा वाठी उऩयोक्त शनवलष्ठाऩैकी यावामशनक खते मा शनवलष्ठावाठी ५० 
टक्के ळावकीम अनसदान ल ५० टक्के ळेतकयी लाटा नभसद कयण्मात आरे शोते. तथाऩी वन २०१२-१३ भध्मे उऩयोक्त 
नभसद वलव शनवलष्ठावाठी प्रशत शेक्टय यक्कभ रु.३०००/- ळावकीम अनसदान ल उलवयीत यक्कभ ळेतकयी लाटा मा प्रभाणे 
यादशर माची नंद घ्माली.  
ऩीक्- फाजयी प्रशत शेकटय 

 अ.क्र. घटक प्रभाण 
१ वसक्ष्भ भसरद्रव्म (षझंक वप्लल्पेट) २५ दक. ग्रॎ. 
२ ऍझोटोफॎक्टय २५० ग्रॎभ 

३ ऩी. एव. फी. २५० ग्रॎभ 

४ यावामशनक खते 

  वसपरा (१५ : १५ : १५)                                              १५० दकरो 
  मसरयमा ५० दकरो 
५ ऩीकवंयषण 
  वामऩयभेथ्रीन (२५ टक्के)                                            २५० शभ.री. 

 एकूण  
 

ऩीक्- यागी (नागरी) प्रशत शेकटय 
अ.क्र. घटक प्रभाण 
१ वसक्ष्भ भसरद्रव्म (षझंक वप्लल्पेट) १२.५ दक. ग्रॎ. 
२ फोयॉन ५ दकरो 
३  ऍझोटोफॎक्टय २५० ग्रॎभ 

४ ऩी. एव. फी. २५० ग्रॎभ 

५ फीज प्रदक्रमा (काफनेडेषझंभ) २० ग्रॎभ 

   यावामशनक खते 

६ वसपरा (२० : २० : ०)                                                    २०० दकरो 
 ७ मसरयमा  ५० दकरो 

 एकूण   

 
ऩीक्- इतय बयड धान्म (फयटी, कटकी, कोद्रा, लयई, याऱा) प्रशत शेकटय 

 अ.क्र. घटक प्रभाण 
१ ऍझोटोफॎक्टय २५० ग्रॎभ 

२ ऩी. एव. फी. २५० ग्रॎभ 

३ फीज प्रदक्रमा (काफनेडेषझंभ) २० ग्रॎभ 

 यावामशनक खते   

 ४ वसपरा (२० : २० : ०) १५० दकरो 
 ५ मसरयमा  ५० दकरो 



 

D:\Meghana\PC Bkup\May2012\9.5.2012\Insimp Guideline\Insimp_Guidelines_12-13_Final__TBIL_Mangal.doc 7 

  एकूण   

 
 
 

गटाचे तांवत्रक फऱकटीकयण 
अ. क्र. ज्लायी/फाजयी यक्कभ 

 प्राममषषक षेत्र        --------     ५०० शेक्टय   

 ळेतकयी वंख्मा (अदंाषजत)  --------  ५००  

१ 
प्राथशभक प्रशळषण                                                                              
गटातीर वलव ळेतकमांचे एक ददलव प्रशळषण                                           
रु. १००/- प्रशत ददन प्रशत ळेतकयी 

५००००/- 

गटप्रभसख प्रशळषण 

२ 
 

२० ळेतकमांच्मा गटावाठी ---- १ गटप्रभसख  
 गटप्रभसख वंख्मा -------- २५                                                               

गटप्रभसखांचे एक ददलव तांवत्रक प्रशळषण                                                                    
रु. १००/- प्रशत ददन प्रशत गटप्रभसख  रुऩमे २५००/-  
प्रशळषकंााचे भानधन  रु. ४००/- प्रशत तस, २ तसांवाठी रु. ८००/- 
एकूण प्रशळषण खचव रुऩमे ३३००/- 
गटप्रभसखांचे प्रशळषण वख्मां - २ (शंगाभऩसलव ल भध्मालधी)  

६६००/- 

३ प्रशळषण वबागशृ/शनवलष्ठा वाठलणूक ल वलतयणावाठी इभायत                            
(३ भदशन्माच्मा कारालधीवाठी बाडेतमलालय ) ७५००/- 

४ प्रशवध्दी परक,एकूण परक वंख्मा ४   ४०००/- 
५ प्रशळषण वादशमम, (भादशतीऩसषस्तका, घडीऩवत्रका इममादी) ६०००/- 
६ ळेतीददन कामवक्रभ १००००/- 

७ वंदकणव (कामावरमीन खचव, मळोगाथा, वऩकाचे लाढीच्मा अलेस्थेतीर 
पोटो ल इतय) १५९००/- 

एकूण  खचव १०००००/- 
 

नागरी 
अ.क्र.  प्राममषषक षेत्र        --------     २५० शेक्टय  

  ळेतकयी वंख्मा (अदंाषजत)  --------  २५०   

१ 
प्राथशभक प्रशळषण                                                                              
गटातीर वलव ळेतकमांचे एक ददलव प्रशळषण रु. १००/- प्रशत ददन 
प्रशत ळेतकयी                                                                                                                                                                   

२५०००/- 

२ 
 

 

 

 

 

गटप्रभसख प्रशळषण 

२० ळेतकमांच्मा गटावाठी ---- १ गटप्रभसख   
गटप्रभसख वंख्मा -------- १३                                                         
४२००/- 
गटप्रभसखांचे एक ददलव तांवत्रक प्रशळषण रु. १००/- प्रशत ददन प्रशत गटप्रभसख  रुऩमे १३००/ 
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 प्रशळषकंााचे भानधन  रु. ४००/- प्रशत तस, २ तसांवाठी रु. ८००/- 
एकूण प्रशळषण खचव रुऩमे २१००/- 
गटप्रभसखांचे प्रशळषण वख्मां - २ (शंगाभऩसलव ल भध्मालधी) 

३ प्रशळषण वबागशृ/शनवलष्ठा वाठलणूक ल वलतयणावाठी इभायत                            
(२ भदशन्माच्मा कारालधीवाठी बाडेतमलालय ) ४०००/- 

४ प्रशवध्दी परक,एकूण परक वंख्मा २   २०००/- 
५ प्रशळषण वादशमम, (भादशतीऩसषस्तका, घडीऩवत्रका इममादी) ३०००/- 
६ ळेतीददन कामवक्रभ ५०००/- 

७ वंदकणव (कामावरमीन खचव, मळोगाथा, वऩकाचे लाढीच्मा अलेस्थेतीर पोटो ल 
इतय) ८०००/- 

  एकूण  खचव  ५१२००/- 
 

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

  प्राममषषक षेत्र        --------     १०० शेक्टय  

  ळेतकयी वंख्मा (अदंाषजत)  --------  १००   

१ प्राथशभक प्रशळषण  गटातीर वलव ळेतकमांचे एक ददलव प्रशळषण    
 रु. १००/- प्रशत ददन प्रशत ळेतकयी 

१००००/- 

२ 

 

 

 

 

 

गटप्रभसख प्रशळषण 

१० ळेतकमांच्मा गटावाठी ---- १ गटप्रभसख              
गटप्रभसख वंख्मा -------- १०                                                              

गटप्रभसखांचे एक ददलव तांवत्रक प्रशळषण                                                                   
रु. १००/- प्रशत ददन प्रशत गटप्रभसख  रुऩमे १०००/- प्र  
शळषकंााचे भानधन  रु. ४००/- प्रशत तस, २ तसांवाठी रु. ८००/- 
एकूण प्रशळषण खचव रुऩमे १८००/- 
गटप्रभसखांचे प्रशळषण वख्मां - २ (शंगाभऩसलव ल भध्मालधी) 
 
 

३६००/- 

३ प्रशळषण वबागशृ/शनवलष्ठा वाठलणूक ल वलतयणावाठी इभायत                            
(२ भदशन्माच्मा कारालधीवाठी बाडेतमलालय ) ३०००/- 

४ प्रशवध्दी परक,एकूण परक वंख्मा २   २०००/- 
५ प्रशळषण वादशमम, (भादशतीऩसषस्तका, घडीऩवत्रका इममादी) २०००/- 
६ ळेतीददन कामवक्रभ ३०००/- 
७ वंदकणव (कामावरमीन खचव, मळोगाथा, वऩकाचे लाढीच्मा अलेस्थेतीर पोटो ल 

इतय) 
४०००/- 

  एकूण  खचव  २७६००/- 
 
 कंद्र ळावनाकडीर वऩकशनशाम, षजल्शाशनशाम भंजूय गट वंख्मा वलचायात घेलून वलबागीम कृवऴ वश वंचारक ल 
षजल्शा अशधषक कृवऴ अशधकायी मांनी षजल्शमावाठी भंजूय अवरेल्मा गटवंख्मे नसवाय वन २००६-०७ भधीर वांषख्मकी 
वलबागाकडीर  तारसकाशनशाम वऩकाखारीर षेत्र वलचायात घेलून खयीऩ ज्लायी ल फाजयी  वऩकावाठी ५०० शे. षेत्राचे, 
नागरी वऩकावाठी २५० शे. षेत्राचे ल इतय बयडधान्म वऩकावाठी १०० शेक्टयचे षंत्राचे प्राममाषषक गट अशंतभ कयणेत 
मालेत. 
 

प्राममाषषकावाठी वफमाणे शभशनदकटव ्:- 
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प्राममाषषक षेत्रावाठी (प्रशतशेक्टय) ०.४० शेक्टय षेत्रावाठी मा प्रभाणे कंद्र ळावना कडून वफमाणे शभशनदकट्व 
उऩरब्ध शोणाय आशे. तथावऩ उलवयीत षेत्रावाठी आलश्मक लाढील वफमाणे शे ळेतकयी दशस्वा म्शणून शभशनदकट वोफत 
ऩसयलठा कयालमाचे आशे. मा प्रभाणे एक शेक्टय षेत्रावाठी आलश्मक अवणाये वफमाणे (एकाच लाणाचे) ळेतक-माव इतय 
शनवलष्ठा वोफत उऩरब्ध करुन द्यालमाचे आशे . लाढील वफमाण्मचा ळेतकयी दशस्वा यक्कभ तारसका कृवऴ अशधकायी मांनी 
ळेतक-माकडून लवूर करुन जभा कयालमाची अवून वफमाणे ऩसयलठा वंस्थेव बयणा कयालमाची आशे . मा फाफतची 
जफाफदायी तारसका कृवऴ अशधकायी मांची याशीर.  
 

वफमाणे फाफत लाणशनशाम उऩरब्ध शभशनदकटव ल लाढीलदशस्वा मा फाफत स्लतंत्र वसचना शनगवभीत कयणेत मेत 
आशेत. 

अ.क्र. वऩक प्रशत शेक्टयी आलश्मक 
वफमाणे भात्रा. दकरो/शे. 

कंद्र ळावनाकडीर .४० शे. 
षेत्रावाठी भंजूयी शभशनदकट दशस्वा 

आलश्मक लाढील वफमाणे 
राबाथी दशस्वा. 

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 ० 
५ इतय बयडधान्म  १० ४ ० 

 
वफमाणे उमऩादन कामवक्रभ माफाफत स्लतंत्र वूचना शनगवशभत कयण्मात मेत आशेत. 

 भूल्मलधृ्दी ल काढणी ऩश्चात तंत्रसानाचा अतंबावल माफाफत स्लतंत्र वूचना भा.वंचारक कृवऴ प्रदक्रमा ल 
शनमोजन मांचे कामावरमाभापव त स्लतंत्रयीममा शनगवशभत कयण्मात मेतीर.  
 
प्राममाषषकावाठी वफमाणे शभशनदकट्व् प्राममाषषक षेत्रावाठी (प्रशतशेक्टय) ऩैकी ०.४० शेक्टय षेत्रावाठी मा प्रभाणे कंद्र 
ळावना कडून वफमाणे शभशनदकट्व उऩरब्ध शोणाय आशे . तथावऩ उलवयीत षेत्रावाठी आलश्मक लाढील वफमाणे शे ळेतकयी 
दशस्वा म्शणून शभशनदकट वोफत ऩसयलठा कयालमाचे आशे . मा प्रभाणे एक शेक्टय षेत्रावाठी आलश्मक अवणाये वफमाणे      
(एकाच लाणाचे ) ळेतक-माव इतय शनवलष्ठा वोफत उऩरब्ध करुन द्यालमाचे आशे . लाढील वफमाण्मचा ळेतकयी दशस्वा 
यक्कभ तारसका कृवऴ अशधकायी मांनी ळेतक-माकडून लवूर करुन जभा कयालमाची अवून वफमाणे ऩसयलठा वंस्थेव बयणा 
कयालमाची आशे. मा फाफतची जफाफदायी तारसका कृवऴ अशधकायी मांची याशीर . भशाफीज भापव त वफमाण्मांचा ऩसयलठा न 
झाल्माव ळेतकमा ंनी स्लत्चे वफमाणे लाऩयल्माव वफमाण्माऩोटी कोणतेशी अनसदान देम याशणाय नाशी.  

 
वफमाणे फाफत लाणशनशाम उऩरब्ध शभशनदकटव ् ल लाढीलदशस्वा मा फाफत स्लतंत्र वसचना शनगवभीत कयणेत मेत आशेत. 

अ.क्र. वऩक प्रशत शेक्टयी आलश्मक 
वफमाणे भात्रा. 
दकरो/शे. 

कंद्र ळावनाकडीर .४० शे. 
षेत्रावाठी भंजूयी शभशनदकट 
दशस्वा 

आलश्मक लाढील 
वफमाणे राबाथी 

दशस्वा. 
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 
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वफमाणे उमऩादन कामवक्रभ ल भूल्मलधृ्दीवाठी काढणी ऩश्चात तंत्रसानाचा अतंबावत माफाफतशी स्लतंत्र वूचना 
शनगवशभत कयण्मात मेत आशेत.  

वदय मोजनेचा भाशवक प्रगती अशलार खारीर वलशीत नभसन्मात (बौशतक रष/वाध्म ल आशथवक रष/वाध्म) 
दळवलून शनमशभत न चसकता दयभशा ऩसदढर भदशन्माच्मा ५ तायखेऩालेतो ऩाठवलणे क्रभप्राप्त आशे . माफाफत जयाशी 
ददयंगाई/टाऱाटाऱ केल्माव दकंफशसना मा प्रकयणी बौशतक वाध्म, वलदशत लेऱेत वाध्म न झाल्माव वदय फाफीचे अनसदान 
वंफंशधत षजल्याव देम अवणाय नाशी. माफाफत वदयचा कामवक्रभ वलदशत लेऱेत ऩसणव न केरे फाफत वंफंधीत षज.अ.कृ.अ. 
मांना आमसक्तारमाव स्ऩवष्टकयण देणे फंधनकायक यादशर.  

 
अशबरेख व्मलस्थाऩन - 

१. षजल्शा अशधषक कृवऴ अशधकायी – अनसऴंगीक नंदी. 
 

२. उऩवलबागीम कृवऴ अशधकायी –    अनसऴंगीक नंदी. 
 

३. तारसका कृवऴ अशधकायी - शनवलष्ठा प्राप्त नंद लशी, शनवलष्ठा लाटऩ नंद लशी, देमक नंदलशी षव्शडीओ शचत्रीकयण 
पोटोग्राफ्व ल इतय अनसऴंगीक नंदी. 
 

४.  भंडऱ कृवऴ अशधकायी - शनवलष्ठा प्राप्त/लाटऩ नंदलशी, ऩेयणी नंदलशी, उमऩादन ल उमऩादकता नंदलशी, भाती 
ऩयीषण नंदलशी, बेटऩसस्तीका ल इतय अनसऴंगीक नंदी. 
 

५. कृवऴ ऩमवलेषक - शनवलष्ठा प्राप्त/लाटऩ नंदलशी, ऩेयणी नंदलशी, उमऩादन ल उमऩादकता नंदलशी, भाती ऩयीषण 
नंदलशी, बेटऩसस्तीका, मळोगाथा, षव्शडीओ शचत्रीकयण, पोटोग्राफ्व ल इतय अनसऴंगीक नंदी. 
 

६. कृवऴ वशाय्मक - शनवलष्ठा प्राप्त नंद लशी, शनवलष्ठा लाटऩ नंद लशी, प्राममषषक प्लराटच्मा  ऩेयणी फाफत अद्यालत 
नंदी, प्लरॉटशनशाम वऩकाच्मा लाढीच्मा अलस्थेतीर नंदी, खताच्मा ददरेल्मा भात्रा, लेऱोलेऱी आऩण लयीष्ठ 
अशधकामाऴंनी ददरेल्मा बेटी ल ळेतकमाांनेा केरेरे भागवदळवन इममादी फाफत खाममाच्मा वलशीत नभसन्मातीर नंदी 
तवेच  षव्शडीओ शचत्रीकयण पोटोग्राफ्व ल इतय अनसऴंगीक नंदी. 

 
वशनमंत्रण – षजल्शा अशधषक कृवऴ अशधकायी कामावरमातीर कृवऴ उऩवंचारक शे प्रकल्ऩाचे वभन्लमक ल प्रभसख 
वशनमंत्रक म्शणून काभ ऩाशतीर.  

कृवऴ वलबागाच्मा वलशीत कामवप्रणारीनसवाय प्रकल्ऩाची तऩावणी कयणे आलश्मक ल तऩावणी अशलार 
लयीष्ठ कामावरमाव वादय कयाला.   

 
      बयडधान्म वलकाव कामवक्रभ  वन २०१२-१३ 

   भाशवक प्रगती अशलार  - भाशे --------- अखेय 
वऩक - खयीऩ- + --+ -- + --  =  ---(यक्कभ रु. राखात) 

मावोफतच कंद्र ळावनाव बयडधान्म वऩकांची ऩेयणी झारेऩावून वाप्तादशक ल भावीक प्रगती अशलार 
आमसक् तारम स्तयालरुन वलदशत लेऱेत शनमभीत ऩाठवलणे क्रभप्राप्त अवल्माभसऱै खारीर वलदशनभसन्मातीर वाप्तादशक 
अशलार कामावरमीन काभकाजाचे ळेलटच्मा ददलळी न चसकता email (insimp@rediffmail.com लय)/पॎ क्व- ०२० 
२५५१२८१४/१७ अथला प्रममष कामावरमीन दसताभापव त वादय कयणेफाफत दषता घ्माली. वदयचा अशलार आमसकतारमाव 
प्राप्त झाल्मालय वंफंधीत काभ ऩाशणामावास अशधकामावmने खात्री कयाली. वदयचा वाप्तादशक/भशवक अशलार वलदशत लेऱेत 

mailto:insimp@rediffmail.com
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आमसक्तारमाव प्राप्त न झाल्माव, याज्म/कंद्र ळावनाव वंफंधीत षजल्शमाचा प्रगती अशलार शनयंक ऩाठवलण्मात मेईर ल 
मा वंफंधीची ऩसदढर वलवस्ली जफाफदायी वंफंधीत षज.अ.कृ.अ. मांची याशीर. माची कटाषाने नंद घ्माली.मावंफंधी 
कोणममाशी प्रकायचा ऩाठऩसयाला केरा जाणायनाशी माची ऩसन्श्च नंद घ्माली.  

 
 
 

अशतभशमलाचे्- 
 

१) मोजनेतीर भंजूय रषांकाव अनसवरून आमसक्तारम स्तयालरून फाफशनशाम ददरेल्मा रषांकानसवाय ददरेल्मा मोजनेची 
अभंरफजालणी कयणेची आशे . आमसक्तारमाच्मा ऩयलानगीशळलाम कोणममाशी ऩरयषस्थतीत षेवत्रम स्तयालरुन फाफफदर 
कयणेत मेऊ नमे. 
 
२)  वलवलध मोजनेतीर वभावलष्ट घटकाच्मा अभंरफजालणीव आलश्मक अवणामावषा  कृवऴ शनवलष्ठांची आलश्मकता 
षजल्शास्तयालय अशंतभ कयणेत माली. वदयच्मा शनवलष्ठा भागणीव वलबागीम कृवऴ वशवंचारक मांची ऩसलव भान्मता घ्माली. 
वलबागीम कृवऴ वश वंचारक कामावरमाकडे आऩरा प्र स्ताल प्राप्त झाल्मानंतय तीन कामावरमीन काभकाजाच्मा 
ददलवाऩमतं वलबागीम कृवऴ वशवंचारक मांची वदय शनवलष्ठा भागणीव भान्मता न शभऱाल्माव वदय प्रस्तालाव भान्मता 
आशे. अवे वभजून षजल्शास्तयालरून भागणी आदेळ नंदवलण्माची कामवलाशी कयाली.  
 
३)  वलवलध मोजनेच्मा अभंरफजालणीभध्मे ळेतकयी लाटा/दशस्वा माचा वभालेळ अवून वदय दशस्वा षेवत्रम स्तयालय 
षेवत्रम कभवचामावजभापव त ळेतकमा ंकडसन गाऱा केरा जातो . शा दशस्व प्राप्त शोताच वमलय वंफंधीत ऩसंयलठादाय वंस्थेकडे 
बयणा कयणेवाठी कामावरमात जभा कयाला . माफाफत भा .आमसक्त मांचे कषा भधनू रेखा वलऴमक कामवऩद्धतीफाफत 
ववलस्तय ऩरयऩत्रक शनगवशभत केरे आशे. ळेतकयी लाटा कामावरमात जभा कयण्माव ददयंगाई शा अऩशाय वभजून मा फाफत 
वलरंफ आढऱल्माव कामावरम प्रभसखाने वंफंधीताफाफत प्रळावकीम कामवलाशी कयाली अन्मथा कामावरम प्रभसखाव जफाफदाय 
धयणेत मेलून मा फाफत ममांचे वलरुध्द आलश्मक ती प्रळावकीम कामवलाशी कयण्मात मेईर माची नंद घ्माली. 
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Government of Maharashtra 
Department of Agriculture 

Format no. 1 
 

 State :- Maharashtra 
Name of District : ......................  Nodel officer for INSIMP :.................Crop : ........................ 
 

S No 
Name of 
the 
District 

Target 
Area 
{Ha} 

sowing 
upto 

Oct.2011 
(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         

2         

Total District        

 

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

Sr. 
No. 

Component Crop Unit 

Total State 

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.     
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  Grand Total         

6 
PHT Cluster with 

EP/PF/NGO 

Jowar Nos.  

 

  

Bajara Nos.    
Ragi Nos.    

Other  Nos.    

Total Nos.     

7 TA for Cluster 

Jowar Nos.     

Bajara Nos.     

Ragi Nos.     

Other  Nos.     

Total Nos.     

8 PHT Cluster with Kvk 

Jowar Nos.  

 

  

Bajara Nos.    

Ragi Nos.    

Other  Nos.    

Total Nos.     

9 TA in Kvk 

Jowar Nos.     

Bajara Nos.     

Ragi Nos.     

Other  Nos.     

Total Nos.     

10 Awarness & Research      

 
 

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.  

 
 बयडधान्म वलकाव मोजनांचे प्राममषषके आमोजीत कयतांना शनलडरेल्मा गटातीर ळेतकमा ंचे ऩामाबसत वलषेण ऩसणव 
करुन माभध्मे वंफंधीत ळेतकमायंची जात शनशाम लगवलायीनसवाय शनलड कयाली. तवेच भदशरा ळेतकमा ंचाशी ममांचे 
भानकांप्रभाणे शनलड मादीभध्मे अतंबावल अवाला.  

  वऩकांचे ऩेयणीऩावून लाढीच्मा लेगलेगऱमा अलस्थेतीर पोटोग्राप्लव ् / षव्शडीओ शचवत्रकयण कयाले. ल ममानसवाय वऩक 
प्राममषषकाच्मा मळस्लीते फद्दरच्मा मळोगाथा ७ प्रशतत आमसक्तारमाव न चसकता वादय कयाव्मात. 

  खयीऩ शंगाभ वंऩल्मानंतय प्राममषषक प्लरॉटचे उमऩादन ल उमऩादकता आमसक्तारमाव कऱवलणे आलश्मक आशे . 
वदयची भादशती कंद्र ळावनाव वादय कयाली रागते म्शणून प्राममषषकांचे आमोजन कयतांना प्राममषषक प्लरॉट ल 
ममाव इतय तसरनामभक प्लराट अळा ऩद्धतीने ऩेयणीऩावून ते काढणीऩमतं ववलस्तय भादशती नंद करुन ळेलटी वऩक 
काऩणी प्रमोग आमोजनाफाफत कामवलाशी कयाली.   

 
 

         - स्लाषयीत- 
                             कृवऴ वंचारक 
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                          वलस्ताय ल प्रशळषण 
                             कृवऴ आमसक्तारम, ऩसणे -०५ 
           
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                    - स्लाषयीत- 
                                    कृवऴ वंचारक 
                    (वलस्ताय ल प्रशळषण) 
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                कृवऴ आमसक्तारम, भशायाष्ड याज्म 
                       ऩसणे-४११००५. 
 
 


