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कृ वऴ आमुक्तारम, भशायाष्ड याज्म, वाखय वंकुर,
ऩुणे-४११००५ दद.७/९/२०१२.
प्रतत,
वलबागीम कृ वऴ वशवंचारक,
................................
वलऴम- गततभान कडधान्म उत्ऩादन कामयक्रभ (अे३ऩी) यब्फी शं गाभ वन २०१२-१३ भागयदळयक वुचना.
वदय कामयक्रभ याफवलताना खारीर कामयऩध्दतीचा अलरंफ कयाला.
वोफत प्रऩत्र १ भध्मे जजल्शातनशाम, शयबया वऩकाचे याफलालमाचे ५०० शे क्टय षेत्राच्मा प्रकल्ऩांची वंख्मा
ददरी आशे . शयबया ऩीकाची उत्ऩादकता कभी अवरेल्मा तारुक्माची तनलड कयण्मात माली ल तारुक्मातीर
कभी उत्ऩादकता अवरेल्मा गालाभध्मे वदय प्रकल्ऩ याफवलण्मात मालेत. माऩुली ज्मा गालात गततभान
कडधान्म उत्ऩादन कामयक्रभ (अे३ऩी) प्रात्मजषके घेण्मात आरी ती गाले ऩयत तनलडण्मात मेऊ नमेत.
तनलडरेल्मा तारुक्मांची ल गालांची गटतनशाम भादशती कृ वऴ आमुक्तारमाव २० वप्टटं फय २०१२ ऩमयत वादय
कयाली.

गततभान कडधान्म उत्ऩादन कामयक्रभ वन २०१२-१३ भध्मे याफवलताना ५०० शे .च्मा रघुप्रकल्ऩाभध्मे
याफवलणे फंधनकायक आशे . खारीर फाफींचे ऩामाबुत वलेषण करुन मा प्रकल्ऩाचे उद्दीष्ट काम यशाणाय आशे ल
त्मालरुन जो ऩयीणाभ अऩेजषत आशे माची नीट भांडणी करुन प्रकल्ऩ तमाय कयण्मात मालेत.
अ) तनलडरेल्मा षेत्रातीर ऩीकतनशाम षेत्र, ऩीक ऩध्दती
फ) ऩीकतनशाम लाणाखारीर षेत्र ल लाण तनशाम उत्ऩादकता.
क) जतभन आयोग्म ऩवत्रका नुवाय जभीनीचा वाभु तवेच उऩरब्ध नत्र, स्पुयद, ऩाराळ ल वुक्ष्भभुरद्रव्मे.
ड) उऩरब्ध तवंचन वुवलधा त्मातीर तवंचना खारीर षेत्र ल कडधान्म वऩकावाठी उऩरब्ध शाणाये तवंचन.
इ) उऩरब्ध टॅ य् क्टय/ऩॉलय टीरय/फैर जोडी वंख्मा तवेच औजाये तनशाम उऩरब्धता.
ई) ऩीकतनशाम तनवलष्ठा लाऩयाचे प्रभाण.

प) उऩरब्ध कुळर ल अकुळर भनुष्मफऱ.
ग) तनवलष्ठा उऩरब्धतेच्मा वुवलधा तवेच तमाय झारेल्मा कृ वऴ भाराची ऩणन व्मलस्था.
प्रकल्ऩ ऩुणय झाल्मानंतय त्मात दकतऩत मळ आरे आशे ते नभुद करुन प्रगतत अशलार तमाय
कयण्मात मालेत. तवेच त्माची वलवलध फाफींच्मा पोटोवशीत मळोगाथा तमाय कयण्मात माली. प्रकल्ऩ आयाखडा
मळोगाथा, तदअनुऴंतगत वंदकणय खचय ल अतधकायी बेटीवाठी प्रती प्रकल्ऩ रु.१६१००/- भंजूय कयण्मात आरे
आशे त.
याष्डीम अन्न वुयषा अतबमान, कडधान्म मोजनेभध्मे १०० शे क्टयचे रघुप्रकल्ऩ कयण्मात आरे अवुन
वदय रघुप्रकल्ऩाअंतगयत शयबया वऩकावाठी तनलडण्मात आरेरी राबाथी लगऱु न शा कामयक्रभ याफवलण्मात
माला. तवेच गततभान कडधान्म उत्ऩादन कामयक्रभाभध्मे माऩुली राब ददरेल्मा गालांची तनलड करु नमे.

कामयक्रभाची अंभरफजालणी
१. उऩवलबागीम कृ वऴ अतधकायी शे मा कामयक्रभाचे अंभरफजालणी अतधकायी म्शणून काभ कयतीर.
२. तनलडरेल्मा प्रकल्ऩावाठी तारुका कृ वऴ अतधकायी प्रबायी अतधकायी म्शणून काभ ऩाशतीर.
३. तनलडरेल्मा तारुक्मातीर गांले तनजित करुन कडधान्म वऩकांचे उत्ऩादक ळेतकयी तनलडण्मात मालेत.
तनलडरेल्मा षेत्रातीर वलय शयबया उत्ऩादक ळेतकयी गततभान कडधान्म उत्ऩादन कामयक्रभ (अे३ऩी)
मोजनेच राबाथी अवतीर. मा ळेतक-माकडु न वोफत ददरेल्मा नभुन्मात वभंतीऩत्र घेण्मात माले.
त्मानंतय गटप्रभुखाचे स्लतंत्र प्रतळषण घेण्मात माले. त्मावाठी कृ वऴ वलद्याऩीठातीर ळास्त्रसांना फोरालुन
कडधान्म उत्ऩादनाफाफत वखोर भादशती दे ण्मात माली.
४. वलयवाधायणऩणे २० शे .चे गट तमाय करुन प्रत्मेक २० शे .भागे एक गटप्रभुख म्शणुन एका प्रगततळीर
ळेतक-माची तनलड कयण्मात माली, म्शणजेच एका प्रकल्ऩाभध्मे वलयवाधायण २५ गट तमाय करुन
त्माचे प्रत्मेकी 1 प्रभाणे २५ गटप्रभुखांची तनलड कयाली ल गट प्रभुखांचे एक ददलवाचे शं गाभाऩुलय
तांत्रीक प्रतळषण घेण्मात माले.
५. वप्टटं फय भदशन्माच्मा दव
ु -मा आठलडमाभध्मे गटातीर वलय ळेतक-मांचे एक ददलवाचे प्रतळषण घेण्मात
माले. १०० ळेतक-मांचे गट करुन प्रतळषण दे ण्मात माले. १०० ळेतक-मांवाठी रु. १००००/- माप्रभाणे

५०० ळेतक-मांचे प्रतळषणावाठी रु.५००००/- भंजूय कयण्मात आरे आशे त. प्रतळषणावाठी कृ वऴ
वलद्याऩीठांचे कडधान्म वलळेऴसांना फोरवलण्मात मालेत. माभध्मे रागलड ऩध्दती, ऩीक वंयषण, ऩाणी
व्मलस्थाऩन, शयबया ऩीकाचे अथयळास्त्र इ. फाफीचा वभालेळ अवाला. तवेच एक अे३ऩी प्रकल्ऩाव
प्रतळषणवाशीत्मावाठी

रु.१००००/-

तनधी

भंजूय

केरेरा

अवुन

च्माभधुन

कृ वऴ

वलद्याऩीठाचे

ळास्त्रसाकडु न शयबया वऩकाचे रागलड तंत्रसानाची वंऩूणय भादशती तमाय करुन (२ ते ३ ऩानी
घडीऩत्रीका) ळेतक-मांना लाटऩ कयण्मात माले.
६. प्रऩत्र-२

भध्मे

प्रकल्ऩाभध्मे

याफलालमाचा

कामयक्रभ

दे ण्मात

आरेरा

आशे .

त्माऩैकी

वऩक

प्रात्मजषकावाठी दे ण्मात आरेरे तनवलष्ठा ऩॅकेज गततभान कडधान्म उत्ऩादन कामयक्रभ (अे३ऩी)
गटातीर तनलडरेल्मा वलय ळेतक-मांना त्माचे प्रकल्ऩाअंतगयत शयबया वऩकाचे षेत्रानुवाय दे ण्मात माले.
यावामतनक खते, वुक्ष्भभुरद्रव्मे ल ऩीक वंयषण औऴधे माफाफत त्माचे उऩरब्धतेनुवाय तवेच कीड ल
योगांचे प्रादय ब
ु ालानुवाय जय फदर कयालमाची आलश्मकता अवल्माव त्माफाफीवाठी ददरेरे अनुदान

भमायदेत याशून कृ वऴ वलद्याऩीठांचे तळपायळीनुवाय फदर कयण्माव शयकत नाशी. तथाऩी अवे फदर
अत्मालश्मक अवल्मावच कयण्मात मालेत.
गटांचे फऱकटीकयण(प्रऩत्र २ भधीर अ.क्र.१० ते १८ नुवाय एक प्रकल्ऩाभध्मे गटांचे फऱकटीकयणाअंतगयत याफलालमाचा
कामयक्रभ ददरेरा आशे .)
७. कडधान्म वऩकांच्मा ऩेयणीऩुली, ऩेयणीनंतय शं गाभाच्मा भध्मालधी काऱात ल ऩीकाचे काढणी ऩुली अवे
तीन गटप्रभुखाचे प्रतळषण लगय घेण्मात माले. मावाठी प्रतत प्रतळषण लगायवाठी रु.३३००/- प्रभाणे तीन
प्रतळषणाचे रु.९९००/- प्रत्मेक प्रकल्ऩावाठी भंजूय कयण्मात आरे आशे त. गटप्रभुखाभापयत वलय ळेतकमांना तंत्रसानाची भादशती/वंदेळ दे ण्मात माला.
८. गटप्रभुखाचे भ्रभणध्लनी (भोफाईर) क्रभांक घेलुन प्रत्मेक आठलडमात एवएभएव व्दाये वंदेळ दे ण्मात
माला.

९. ळेतक-मांकडु न मा प्रकल्ऩाअंतगयत कयालमाच्मा काभाची नंद गट प्रभुखाने ठे लाली. त्मावाठी त्मांना
छोटीवी ऩुजस्तका करुन दे ण्मात माली. त्मा ऩुस्तकेत त्मा गटप्रभुखाकडीर २० ळेतक-मांच्मा शयबया
वऩक उत्ऩादनावाठी शं गाभाभध्मे याफवलरेल्मा वलय फाफीची इत्मबूत भादशती नोदं वलण्मात माली.
१०. शयबया उत्ऩादन लाढीवाठी मेणाये अडथऱे , शयबया उत्ऩादन लाढीतीर वऩकाचे भशत्लाचे टप्टऩे ल
त्मावाठी नेभकेऩणाने अलरंफ कयालमाच्मा तंत्रसानाफाफत गट प्रभुखांना तवेच वलय ळेतक-मांना
जाणीलऩुलक
य
ल लेऱेलय भादशती दे ण्माच्मा दृष्टीने कृ वऴ अतधकायी/कृ वऴ ऩमयलेषक मांनी वतनमंत्रण
कयाले.
११. ऩीक लाढीचे काऱात मोग्म तंत्रसानाचा लाऩय लेऱेलय केरा दकंला कवे माची भादशती गट प्रभुखानी
ठे लाली. कृ वऴ ऩमयलेषक/कृ वऴ अतधकायी

मांनी प्रत्मेक आठलडमाव वदयीर ऩुजस्तकेतीर नंदी

तऩावाव्मात. मा प्रकल्ऩात घेण्मात आरेल्मा प्रात्मजषकाचे ऩीक काऩणी प्रमोग कृ वऴ ऩमयलेषक/कृ वऴ
अतधकायी मांनी त्मांचे उऩजस्थतीत आमोजजत कयालेत ल ऩीक उत्ऩादनाची नंद घ्माली.

-:वंभती ऩत्र :तारुका कृ वऴ अतधकायी..............

दठकाणददनांक-

व्दाया- भंडऱ कृ वऴ अतधकायी..............................
वलऴम- गततभान कडधान्म उत्ऩादन कामयक्रभात (अे३ऩी) वशबागी शोणेफाफत.
लरयर

वलऴमानुवाय

........................तारुक्मातीर गततभान कडधान्म उत्ऩादन

कामयक्रभांतगयत

.............वऩकाची तनलड झारे फाफत भरा गालचे कृ वऴ वशाय्मकाभापयत कऱवलण्मात आरे अवुन भी
प्रकल्ऩात वशबागी शोलू इजच्छतो. भी ...................शे ऩीक लऴायनुलऴे घेत अवुन भाझी............ ऩीकाची
उत्ऩादकता

एकयी..................दकरो

अवुन

भी

ती

उत्ऩादकता...............वाध्म

कयण्मावाठी

कृ वऴ

वलबागाभापयत भरा खारीर तंत्रसान वांतगतरे अवुन त्माचा अलरंफ भी कयण्माव तमाय आशे .
१) ऩेयणीऩूलय भळागत कयणे.
२) ऩेयणीऩूलय ळेणखत एकयी ५ फैरगाडमा ल जजप्टवभ लाऩयणे.
३) ऩेयणीऩूलय ळेतात जरवंधायण व-मा ऩाडु न लापे तमाय कयणे.
४) ऩेयणीवाठी २ चाडी ऩाबयीचा लाऩय करुन खते दे णे.
५) वफजप्रक्रीमा कयणे.
६) ऩेयणीनंतय ऩाण्मावाठी दं ड ऩाडणे.
७) घाटे अऱी ल भय योगाचे तनमंत्रणावाठी वऩक वंयषक औऴधांच्मा लाऩय कयणे.
८) मा व्मततरयक्त कृ वऴ वलबागाकडू न लेऱोलेऱी ददरेल्मा भादशतीनुवाय आलश्मक त्मा तंत्रसान फाफी अलरंफेर.
लयीर तंत्रसानावंदबायत भरा खारीर तनवलष्ठा अनुदानालय तभऱारेल्मा आशे त.
१) वफमाणे तभतनदकट-

दक.ग्रॅ.

२) डीअेऩी

दक.ग्रॅ.

३) जझंक वल्पेट-

दक.ग्रॅ

४) यामझोवफमभकल्चय-

ग्रॅभ

५) ऩी.एव.फी-

ग्रॅभ

६) ऍझादडये जक्टन -

तभरी

७) इभेभॅक्टीन फेन्झोएट-

ग्रॅभ

८) इतय

लयीर तनवलष्ठांचा लाऩय भी प्रात्मजषकांवाठी कयणाय आशे . मातीर खते, औऴधांचा लाऩय भाझे दकंला
इतयांचे प्रात्मजषकांच्मा षेत्राव्मतीरयक्त कयणाय नाशी. तवेच लयीर वलय तंत्रसानांचा लाऩय कयणेव तमाय आशे .
तंत्रसानांचा 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 वलनंती.
वशीळेतक-मांचे नालगांलवंऩकय नंफय-

प्रकल्ऩतनशाम याफलालमाचा कामयक्रभ
प्रकल्ऩ तनशाम याफलालमाच्मा कामयक्रभाची भादशती प्रऩत्र-२ भध्मे ददरी आशे . उऩवलबागीम कृ वऴ
अतधकायी मांनी गटप्रभुखांच्मा वशाय्माने तारुका कृ वऴ अतधकायी, भंडर कृ वऴ अतधकायी ल वंफतधत गाल
ज्मांचे कामयषेत्रात मेते ते कृ वऴ ऩमयलेषक ल कृ वऴ वशाय्मक तवेच तनलडरेरे ळेतकयी गटप्रभुखाचे वशाय्माने
याफलालमाच्मा कामयक्रभाचे तनमोजन कयण्मात माले. तवेच त्माचे लेऱाऩत्रकशी तमाय कयण्मात माले. भशायाष्ड
याज्म वफमाणे भशाभंडऱ, भशायाष्ड याज्म कृ वऴ उद्योग वलकाव भशाभंडऱ मांचे षेत्रीम अतधका-मांळी वंऩकय
वाधुन तनवलष्ठांचा ऩुयलठा कोणत्मा दठकाणी कयालमाचा आशे माची भादशती दमाली ल तनवलष्ठा ऩुयलठमाचे
तनमोजन कयण्मात माली.
गटांचे फऱकटीकयण
१) प्रतळषणमाऩैकी प्राथतभक प्रतळषण ल गटप्रभुखांचे प्रतळषण फाफत भादशती लरयर ऩरयच्छे द क्र.५ ल ७ भध्मे
दे ण्मात आरी आशे .
२) ळेतकयी ळेतीळाऱा धतीलय ळेतकयी प्रतळषण- (भास्टय ट्रे नय मांनी घ्मालमाचे प्रतळषण)
ळेतकयी ळेतीळाऱा यब्फी शं गाभाभध्मे शयबया वऩकावाठी आमोजन कयण्मात माव्मात.


ळेतकयी ळेतीळाऱा धतीलय ळेतकयी प्रतळषण याफलालमाचे आशे त. माची खारीरप्रभाणे अंभरफजालणी
कयण्मात माली. प्रत्मेक प्रकल्ऩाभध्मे एक ळेतीळाऱा आमोजजत कयण्मात माली.

 प्रतत ळेतीळाऱा रु.१७०००/- आतथयक तयतूद याशीर.

 अतधक उत्ऩादन ल उत्ऩादकता घेणेवाठी ळेतक-मांना प्रत्मष ळेतालय अद्यमालत भादशती ऩुयवलण्मात
माली.
 कडधान्म वऩकांच्मा ळेतीळाऱे भध्मे ळेतक-मांना त्मांच्मा ळेतालय शं गाभाभध्मे प्रत्मेक आठलडमातुन
एकदा वऩकाभध्मे ऩीक उत्ऩादन ल वऩक वंयषण तंत्राचा प्रतळषण लगय आमोजजत कयण्मात माला.
 कडधान्म वऩक प्रात्मजषके/वऩकांचे षेत्र ळेतीळाऱे वाठी लाऩयण्मात मालेत.
 एका ळेतीळाऱे त एकुण १० प्रतळषण वत्रे प्रत्मेक आठलडमारा ल ळेलटचे दोन प्रतळषण वत्रे

१५

ददलवातुन एकदा घेण्मात मालीत.
 याष्डीम अन्न वुयषा अतबमान जजल्शा स्तयीम वतभतीने वभावलष्ठ अवणा-मा तारुक्मातीर प्रत्मेक
भंडऱावाठी उऩरब्ध षेत्र ल ऩरयस्थीतीनुवाय ळेतीळाऱे चे तनमोजन कयाले. कृ वऴ वलद्याऩीठे , कंद्र
ळावनाच्मा वंस्था मेथीर दोन कृ वऴ तस प्रत्मेक ळेतीळाऱे त अवतीर. प्रतळषणाथी ळेतक-मांची वंख्मा
३० प्रतत ळेतीळाऱा याशीर. प्रत्मेक ळेतीळाऱा तसांच्मा वोईच्मा लेऱेनुवाय प्रतत ददन ४ ते ५ तावाची
अवेर.
 ळेतीळाऱे च्मा प्रत्मेक प्रतळषणाचा फाफतनशाम ववलस्तय तऩतळर खारीरप्रभाणे याशीर.
अ.क्र.

तऩतळर/फाफ

यक्कभ रु.

१

२ तसांना भानधन रु.७५/- रु.प्रतत वत्राप्रभाणे (२० वत्रे)

३,०००

२

ळेतीळाऱे वाठी वादशत्म, स्टे ळनयी 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 वंकीणय खचय

४,०००
एकुण खचय

१७,०००

३) प्रतळषण वादशत्मप्रतळषण

वादशत्मावाठी

प्रतत

प्रकल्ऩ

रु.१००००/-

अनुदान

दे ण्मात

मेत

अवुन

माभधुन

तांवत्रक

भादशती/प्रकल्ऩ भादशती इ. च्मा भादशती ऩुजस्तका/घडी ऩुजस्तका ळेतक-मांना दे ण्मात माव्मात.
४) प्रतळषण वबागृशज्मा दठकाणी ळावकीम गोदाभ अथला वाठलणुकीची वुवलधा उऩरब्ध नाशी त्मा दठकाणी ळेतकयी प्रतळषण
तवेच तनवलष्ठा वाठलणुक ल वलतयणावाठी तीन भदशन्माचा कारालधीवाठी बाडे तत्लालय शॉर घेण्मात माला.
मावाठी रु.७५००/- अनुदान भंजूय कयण्मात आर आशे .
५) ळेतीददनळेतीददन कामयक्रभावाठी रु.१००००/- अनुदान भंजूय कयण्मात आरे आशे .
प्रात्मजषके घेतरेल्मा दठकाणी ऩीकाच्मा लेगलेगऱमा भशत्लाच्म लाढीच्मा अलस्थेत कभीत कभी दोन लेऱा
ळेतीददनाचे आमोजन कयण्मात मालेत ल ळेतक-मांना त्मा वऩकाच्मा उत्ऩादन लाढीच्मा वभास्मावलऴमी
भागयदळयन कयाले. माप्रवंगी गालातीर ळेतकयी तवेच तारुक्मातीर ल जजल्शमातीर प्रततष्ठीत व्मक्ती वलळेऴतः
वबाऩती, आभदाय, खावदाय, ल भा. भंत्रीभशोदमांना आलजुन
य आभंवत्रत कयाले. आमोजजत केरेल्मा ळेतीददनाचा
तऩतळर कृ वऴ ऩमयलेषकाने स्लतंत्र लशीत नंद करुन ठे लाली.
६) प्रतवध्दी परकप्रकल्ऩाभध्मे चाय भशत्लाच्मा दठकाणी प्रत्मेकी एक माप्रभाणे परक रालण्मात माला त्मालय खारीर

भादशती तरशाली.

गततभान कडधान्म उत्ऩादन कामयक्रभ (अे३ऩी) अंतगयत ऩीक प्रात्मजषक प्रकल्ऩ षेत्र ळेतक-मांचे वंख्मा
 वभावलष्ठ गाले
 ऩीक ल लाण
 वफमाण्माचे प्रभाण ल ऩेयणीचे अंतय
 ऩेयणीची तायीख
 लाऩयरेरी खते
 लाऩयरेरे वूक्ष्भभुरद्रव्मे
 मावाठी प्रतत प्रकल्ऩ रु.४०००/- तनधी ठे लण्मात आरेरा आशे .
७) भुल्मलृध्दी
उत्ऩाददत भारारा जास्त बाल तभऱण्माच्मा दृष्टीकोनातुन दश फाफ वभावलष्ठ कयण्मात आरी अवुन
शयब-माच्मा प्रत्मेक प्रकल्ऩाभध्मे दारतभर, ऩॉतरळय ल ग्रेडय मा उऩकयणांचे एक वंचावाठी प्रतत वंच
दकंभतीच्मा ५० टक्के दकंला रु.७००००/- मा ऩैकी जे कभी अवेर ते अनुदान भंजुय कयण्मात माले. वदय वंच
भदशरा/स्लमंवशामता गटांना ५० टक्के अनुदानालय दे ण्मात माले. माभधुन ळेतक-मांचे भुल्मलृध्दी व्दाये
उत्ऩन्नात लाढ शोईर. तवेच योजगाय तनतभयती शोईर अळी वंकल्ऩना आशे . मा गटांना ऩणन व्मलस्थाऩन
प्रतळषण दे ण्मात माले जेणेकरुन त्मांच्मा भारारा चांगरा बाल तभऱू ळकेर.
मावाठी वंचारक (तन ल गु.तन) मांचे व्दाया ऩरयऩत्रीत केरेरे दय ल खये दी ऩध्दतीचा अलरंफ कयाला.

८) वंकीणयप्रकल्ऩ आयाखडा मळोगाथा, तदअनुऴंतगत वंदकणय खचय ल अतधकायी बेटीवाठी प्रती प्रकल्ऩ रु.१६१००/भंजूय कयण्मात आरे आशे .
कंद्र ळावनाने वदय कामयक्रभाच्मा नंदी ठे लण्माफाफत ऩुढीरप्रभाणे वुचना ददरेल्मा आशे त.
१) याष्डीम उत्ऩादकता ऩरयऴदे ने प्रात्मजषकावाठी वलदशत केरेल्मा प्रऩत्रा भध्मे भादशती ठे लाली.
२) भृद ऩरयषण अशलार उऩरब्ध करुन ठे लण्मात मालेत.
३) वफमाणे ल इतय वलय तनवलष्ठांची भादशती वलदशत नभुन्मातीर वाठा नंदलशीभध्मे नोदं वलण्मात माली.
४) गट प्रात्मजषकाच्मा दठकाणी प्रात्मजषकाची भादशती अवणाया परक रालण्मात माला माफाफतची
तऩतळरलाय भादशती भुद्या क्र.६ भध्मे ददरी आशे .
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 स्लंतत्र नोदं लशी ठे लुन माभध्मे लरयष्ठ अतधकायी ल ळास्त्रस मांनी ददरेल्मा
वुचनाची नंद कयाली ल ददरेल्मा बेटीफाफतची स्लाषयी घ्माली.
राबाथी नंदलशी- राबाथी नंदलशीभध्मे वलय राबाथीची नंद ठे लून त्मांना ददरेल्मा तनवलष्ठाफाफतची
भादशती नभुद कयण्मात माली.

तनवलष्ठा तऩावणी- गटाव ऩुयलठा कयण्मात आरेल्मा तनवलष्ठा भधुन तनवलष्ठा तनशाम प्रत्मेक फॅचचा एक

नभुना यॅ ण्डभ ऩध्दतीने काढाला ल तो प्रमोगळाऱे तुन तऩावुन घ्माला. नभुना तऩावणीचे प्रभाणऩत्र वाठा
यजजस्टय फयोफय जतन कयाले.
जय नभुना अप्रभाजणत ददवुन आरा तय त्मा फॅचचे लाटऩ तात्काऱ थांफलाले ल तवे कृ वऴ आमुक्तारमाव
कऱलाले.
वतनंमत्रण- तनवलष्ठा ऩुयलठा तवेच इतय फाफीचे वतनंमत्रण जजल्शा अन्न वुयषा अतबमान कामयकायी
वतभतीव्दाये कयण्मात

माले. प्रकल्ऩ व्मलस्थाऩन वतभतीने तनमतभतऩणे वतनमंत्रण कयाले. तवेच लेऱोलेऱी

बेट दे णा-मा अतधका-मानी माची तऩावणी कयाली. वाठा नंदलशीभधीर नंदी तऩावाव्मात ल तवा ळेया भारुन
स्लाषयी कयाली.
वलबागीम कृ वऴ वशवंचारक मांनी त्मांचे कामयषेत्रात भदशन्मातुन दकभान एका प्रकल्ऩाव, जजल्शा अतधषक
कृ वऴ अतधकायी मांनी ३ प्रकल्ऩाव, उऩवलबागीम कृ वऴ अतधकायी मांनी त्मांचे कामयषेत्रातीर ५० टक्के
प्रकल्ऩाव ल तारुका कृ वऴ अतधकायी मांनी त्मांचे कामयषेत्रातीर वलय
प्रकल्ऩाव भदशन्मातून दकभान १ लेऱा बेट द्याली ल काभकाजाचा आढाला घेलून बेट नंदलशीभध्मे नंद
ठे लाली ल राबाथी मादी, वाठा यजजस्टय तऩावणी करुन स्लाषयी कयाली.
अशलारतनवलष्ठा
ऩुयलठमाफाफत
प्रत्मेक
आठलडमाच्मा
ळुक्रलायी
ऩुढीर
ऩत्त्मालय
tonfsm.pune@agri.maharashtra.gov.in, extn3@rediffmail.com, pesticide@ rediffmail.com,
agridext.mah@ nic.in मा ईय -भेर व्दाया भादशती दे ण्मात माली, तवेच तनवलष्ठांचा ऩुयलठा झाल्मानंतय
गटतनशाम तनवलष्ठा ऩुयलठमाची भादशती कृ वऴ आमुक्तारमाव वादय कयाली. तवेच प्रऩत्र-१ ल २ भध्मे आऩरे
वलबाग/जजल्शमाची ऩरयऩुणय भादशती दे ण्मात 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

वंऩकय

ठे लुन लेऱोलेऱी भागयदळयन कयाले.
प्रकाळ वाऩऱमाची भागणी एनवीआमऩीएभ मा वंस्थेकडे नंदवलण्मात मेत आशे . जजल्शातनशाम ऩुयलठा
कयलमाच्मा दठकाणाची भादशती त्मांना दे ण्मात माली.
" यब्फी शं गाभ मळस्ली कयण्मावाठी आऩणांव शाददय क ळुबेच्छा."
कृ वऴ वंचारक
(वलस्ताय ल प्रतळषण)
कृ वऴ आमक्तारम, भशायाष्ड याज्म
ऩुणे-४११००५.
प्रत१. जजल्शा अतधषक कृ वऴ अतधकायी ---------------मांना भादशती तथा मोग्म त्मा कामयलाशीस्तल.

२. भा. व्मलस्थाऩकीम वंचारक, भशायाष्ड कृ वऴ उद्योग वलकाव भशाभंडऱ, याजन शाऊव, प्रबादे ली, भुंफई४०००२५.

३. भा. व्मलस्थाऩकीम वंचारक, दद. भशायाष्ड स्टे ट को-ऍाऩ. भाकेदटं ग, पेडये ळन तरतभटे ड, कनभूय शाऊव,
नयवी नाथा स्ट्रीट,भवजजद फंदय, भुंफई - ४०० ००९.

४. भा. व्मलस्थाऩकीम वंचारक, भशायाष्ड याज्म वफमाणे भशाभंडऱ, अकोरा.

