
 

याज्माचा कृषऴ षलस्ताय कामयक्रभाॊना षलस्ताय षलऴमक वुधायणाॊकरयता वशाय्म 
(Support to State Extension Programme for Extension Reforms) 

 
भागयदळयक वूचना वन २०१२-१३ 

कृषऴ षलस्ताय कामयक्रभाच्मा मोजनेची ऩार्श्रलयबुभी ल ठऱक लैशळष्टे/रुऩयेऴा :- 
याष्डीम कृषऴ धोयणाॊभध्मे कृषऴ षलस्तायाभधीर क्राॊतीकायक फदराची गयज प्राभखु्माने वभोय आरी अवल्माने 

कृषऴ षलस्ताय कामयक्रभाॊना ददळा देण्माच्मा दृषष्टकोनातनू कृषऴ षलस्तायावाठी षलस्ततृ रुऩयेऴा षलकशवत कयण्मात आरी 
आशे. 

कंद्र ळावनाने वन २०१०-११ भध्मे षलस्ताय कामयक्रभाची भमायदा लाढषलरी अवनू त्माभध्मे षलळेऴ फाफीॊचा 
वभालेळ केरेरा आशे. षलस्ताय कामयक्रभ वधुायीत मोजनेभध्मे आलश्मक अवणाये भनषु्मफऱ ल त्मावाठी आलश्मक 
अवणाया शनधी ददरा आशे. वधुायीत मोजनेत खारीर भखु्म घटकालय षलळेऴ बय ददरा आशे. 
 याज्मस्तय, जजल्शास्तय ल तारकुास्तयालय-ऩनुरुजीषलत, नव्माने स्लामत वॊस्था स्थाऩन कयणे.     
 ऩब्रीक-प्रामव्शेट ऩाटयनयशळऩ अॊतयगत षलस्ताय वेला ऩयुलठादायाॊचा वभालेळ ल फशुउदे्दशळम वॊस्थाॊना वलय  स्तयालय 

चारना देणे. 
 ळेतकमांे ेच्मा गयजा ल भागण्मा षलचायात घेऊन त्मानवुाय ळेतकयी वभशू /ळेतकयी गट (CIGs & FIGs)   

तमाय कयणे. 
 षलस्ताय कामयक्रभाचे शनमोजन ल अॊभरफजालणी कयीत अवताॊना इतय कामयक्रभावोफत वाॊगड घारण्मालय बय देणे. 
 ळेतकमांे ेच्मा ळेती भळागत ऩध्दतीने ल अनवुरुन भोठमा प्रभाणालय एकषित षलस्ताय मॊि वाभगु्रीचा लाऩय 

कयण्मालय बय देणे. 
 षलस्ताय कामयक्रभाभध्मे भदशराॊचा वशबाग लाढषलणे, त्मावाठी भदशरा गट स्थाऩना करुन त्माॊना प्रशळषण देणे. 
 कृषऴ षलस्तायची ददळा शनजित कयण्मावाठी राबाथीकडून वशबाग ग्राशम धयण्मात आरा आशे. 

आत्भा मोजनेभध्मे प्रत्मष कामयक्रभ अॊभरफजालणीलय जास्त बय देणेत आरा आशे. षलळेऴकरुन फॉटभ-अऩ-
प्राशनॊग ऍप्रोच लय बय देण्मात आरा आशे. कृषऴ षलस्तायाभध्मे ळावदकम ल अळावदकम वॊस्थाॊचा वशबाग, षलस्ताय 
कामयक्रभात जिमाॊचा वशबाग लाढषलणे, कृषऴ वॊरग्न षलबागाचा वशबाग लाढषलणे इ.वभालेळ कयणेत आरा आशे. 

गालस्तयालय ळेतकयी शभि ल तारकुा, जजल्शा ल याज्मस्तयालय षलषलध षलस्ताय कभयचामांे ाच्मा शनमकु्तत्मा 
कयण्मात आल्मा आशेत. 

अकयाव्मा ऩॊचलाषऴयक मोजनेभध्मे षलस्ताय वेलाॊचे मोग्म भलु्मभाऩन आजण तॊिसान प्रवायण ऩध्दतीॊभध्मे 
गणुात्भक वधुायणा आजण वशज वोऩेऩणा मालय भखु्म बय ददरा आशे. वॊळोधन तॊिातीर षलकाव आजण षलस्ताय वेला 
मा ळेतक-माॊच्मा गयजा बागषलणा-मा अवाव्मात मालय प्रकाळ टाकण्मात आरा आशे. 

 
मोजनेची ऩार्श्रलयबुभी :- 

वन १९९८ ते २००५ मा कारालशधत जागशतक फॎकेच्मा शनधीच्मा वशाय्माने देळातीर ७ याज्मातीर २८ 
जजल्शमाभध्मे याष्डीम कृषऴ तॊिसान व्मलस्थाऩन प्रकल्ऩाअॊतयगत (NATP) तॊिसान षलस्तायाभध्मे नाषलण्मऩणुयता (ITD) मा 
वदयाखारी षलस्ताय षलऴमक वधुायणा कामयक्रभ याफषलण्मात आरा. शी मोजना अशतळम मळस्ली ठयरी ल याज्माच्मा 
कृषऴ षलस्ताय कामयक्रभाॊना षलस्ताय षलऴमक वधुायणाॊकरयता वशाय्म शी मोजना अजस्तत्लात आरी. शी मोजना वरुुलातीव 
२५२ जजल्शमाभध्मे षलस्तायीत कयणेत आरी. वन २००७ वारी याष्डीम कृषऴ षलकाव ऩयीऴदेभध्मे कृषऴ षलस्तायाभधीर 
क्राॊशतकायक फदराची गयज प्राभखु्माने वभोय आरी. याष्डीम ळेतकयी आमोगाने (National Policy for farmers) कृषऴ 
षलस्ताय मॊिणेत अभरुाग्र फदर वचुषलरा आशे.  



 

 वन २००५ ते २००९ मा दयम्मान कृषऴ षलस्ताय कामयक्रभ वधुायणा अॊतयगत शभऱारेल्मा अनबुलातनु ल याज्म 
वयकायळी वल्रा-भवरत करुन कंद्र ळावनाने वध्माची याज्माच्मा कृषऴ षलस्ताय कामयक्रभाॊना षलस्ताय षलऴमक 
वधुायणाॊकरयता वशाय्म शी मोजना काशी लशैळष्टमऩणूय फदरावश प्रस्ताषलत केरी आशे. 
 
आत्भा मोजनेचा प्रभुख उदे्दळ :- 

याज्मस्तय, जजल्शास्तय ल तारकुास्तयालय ऩनुयजजलीत, नव्माने स्लामत्त वॊस्था स्थाऩन कयणे. 
अनेक फशुउदे्दशळम वॊस्थाॊना कृषऴ षलस्तायावाठी चारना देणे ल ऩब्रीक प्रामव्शेट ऩाटयनयशळऩ अॊतगयत षलस्ताय 

वेला ऩयुलठादायाॊचा वभालेळ कयणे, ळेती ऩध्दतीनवुाय (Farming System) दृष्टीकोन, एकाजत्भक ल वलयवभालेळक कृषऴ 
षलस्ताय कामयक्रभ याफषलणे, षलस्ताय कामयक्रभाचे शनमोजन, अॊभरफजालणी ल वॊशनमॊिण कयीत अवताॊना वॊरग्न 
षलबागातीर इतय कामयक्रभावोफत वाॊगड घारणे. ळेतकमाजंेच्मा गयजा ल भागण्मा षलचायात घेऊन त्मानवुाय ळेतकयी 
वभशु/ळेतकयी गट (Farming System)  तमाय कयणे. 

लयीर उदे्दळ वाध्म कयण्मावाठी वॊस्थात्भक व्मलस्था ल त्मावाठी आलश्मक वभयषऩत भनषु्मफऱ मावाठी 
रागणायी आलश्मक तयतदू ल शनधीफाफतचे कंद्र ळावनाने ल याज्मळावनाने मळाथयदळी शनमोजन केर ेआशे. 
 
शनमोजन ल अॊभरफजालणी याज्मस्तयालयीर शनमोजन ल अॊभरफजालणी :- 
१) याष्डीम कृषऴ षलकाव मोजनेअॊतयगत स्थाऩन कयणेत आरेल्मा याज्मस्तयीम (अशधकृत) अनसुा वशभती (SLSC) ची 

याज्म कृषऴ षलस्ताय कामयक्रभाॊच्मा शनमोजनाव भॊजूयी आलश्मक आशे.  
२) याज्मस्तयीम अनसुा वशभतीच्मा (SLSC) काभकाजावाठी आतॊयषलबागीम कामयकायी गट (IDWG) आधायबतू अवेर. 

आतॊयषलबागीम षलबागीम कामयकायी गटालय मोजनेच्मा दैनददन वभन्लम ल व्मलस्थाऩनाची जफाफदायी अवेर. 
३) याज्म भखु्मारम कषातीर याज्म नोडर अशधकायी ल याज्म वभन्लमक शे याज्मस्तयीम ळेतकयी वल्रा वशभती 

(SFAC) माॊचे वशबागाने  जजल्शमाचे कृषऴ षलस्ताय आयाखडे वॊकशरत करून याज्माचा एकषित आयाखडा तमाय 
कयतीर ल वदयचा आयाखडा कंद्र ळावनाव याज्मस्तयीम अनसुा वशभतीची (SLSC) भान्मता घेऊन वादय कयतीर. 
याज्म शनमॊिण कष आत्भा मोजना अॊभॊरफजालणीचे वॊशनमॊिण कयेर. 
 

वाभेती स्तय- षलस्ताय कभयचामांे ॊच्मा/कामयकत्मायच्मा षभता षलकावावाठी लाषऴयक प्रशळषणाचे शनमोजन ल कामयलाशी  
वाभेती कयेर. त्माफाफतचे प्रशळषण लेऱाऩिक शनजित कयताॊना वलानंा प्रशळषण शभऱेर ल प्रशळषण गयजेनरुुऩ अवेर 
माची काऱजी घेईर. 
 
जजल्शास्तय शनमोजन ल अॊभरफजालणी :- 

आत्भा शी एक स्लामत्त वॊस्था आशे. आत्भा शनमाभक भॊडऱ वलयवभालेळक ददळादळयक धोयण ठयलेर शनमाभक 
भॊडऱ, प्रकल्ऩ वॊचारक आत्भा, प्रकल्ऩ उऩवॊचारक, आत्भा ल वशाय्मक कभयचायी माॊचे वशकामायने काभकाज 
कयतीर.आत्भा व्मलस्थाऩन वशभती (AMC) शी मोजना अॊभरफजालणीवाठी कामयकायी ळाखा अवेर.जजल्शा स्तयालयीर 
जजल्शा ळेतकयी वल्रा वशभती शी जजल्शा कृषऴ षलस्ताय शनमोजन ल अॊभरफजालणीत भदत कयेर मथाथयदळी वॊळोधन ल 
षलस्ताय आयाखडा (SREP) तमाय कयण्माफयोफयच जजल्शमातीर वॊऩणुय कृषऴ षलस्ताय व्मलस्थाऩन ल शनमोजन वभषऩयत 
कभयचामांे  च्मा भदतीने आत्भा वॊस्था कयेर. 

 
तारुकास्तय शनमोजन ल अॊभरफजालणी :- 

तारकुास्तयालय- तारकुा/गट तॊिसान चभ ू (BTT) ज्माभध्मे कृषऴ ल कृषऴ वॊरग्न षलबागातीर गट/तारकुा 
स्तयालयीर अशधकायी अवतीर गट ळेतकयी वल्रा वशभती (BFAC) ज्माभध्मे प्रगतळीर ल अनकुयणीम ळेतकयी 
अवतीर, त्माॊचे तारकुा ऩातऱीलयीर कृषऴ  षलस्ताय शनमोजनाभध्मे अत्मॊत भशत्लाचे स्थान अवेर. गट ळेतकयी वल्रा 



 

वशभतीत शनलडरेरे ळेतकयी शे प्राभखु्माने ळेतकयी/कृषऴ षलसान भॊडऱ, ळेतकयी वभशु माॊचेतनु चक्राकाय (योटेळन) 
ऩध्दतीने शनलडण्मात मालेत जे तारकुा तॊिसान चभवु लेऱोलेऱी भागयदळयन कयतीर. तारकुा आत्भा कषाभध्मे तारकुा 
तॊिसान व्मलस्थाऩक ल षलऴम षलळेऴस शे BTT ल BFAC च्मा भदतीने तारकुा कृशत आयाखडा तमाय कयणे ल 
अॊभरफजालणी वॊदबायत जफाफदायी ऩाय ऩाडतीर. 

 
गालस्तय शनमोजन ल अॊभरफजालणी :- 
१) ळेतकयी शभि शा कृषऴ षलस्ताय मॊिणा ल ळेतकयी माॊचेतीर भशत्लाचा दलुा अवेर. प्रत्मेकी दोन गालाॊवाठी १ 

ळेतकयी शभि शनलडरा जाईर. ळेतकमारंना कृषऴ ल कृषऴ वॊरग्न षलबागाफाफत भागयदळयन कयणेवाठी ळेतकयी शभि 
उऩरब्ध अवेर. ळेतकयी, ळेतकयी वेला कंद्र इ. षलस्ताय कामयक्रभाॊफाफत भादशतीची देलाण-घेलाण कयणे वॊदबायत 
ळेतकयी शभिाची भदत शोईर. 

२) ज्मा दठकाणी ळक्तम आशे तेथे कृषऴ व्मालवाशमकाॊना ताॊषिक वशाय्म देलनु कृषऴ षलस्तायाभध्मे वशबागी शोण्माव 
प्रोत्वाशन द्याल.े 

३) तारकु्तमात कृषऴ ल कृषऴ वॊरग्न षलऴमाच्मा ळेतीळाऱा घेणेत माव्मात. 
 

कंद्र ळावनाने वन २०१०-११ भध्मे वधुायीत भागयदळयक वचुनानवुाय नषलन ऩदे बयण्माव भान्मता ददरेरी आशे. 
१) याज्मस्तय- याज्म नोडर कषाभध्मे याज्म नोडर अशधकायी आजण वशाय्मक कभयचायी अवतीर आत्भा 
मोजनेअॊतयगत याज्मस्तयालय एक याज्म वभन्लमक, कॊ िाटी ऩध्दतीने बयण्माव भान्मता देणेत आरी आशे. याज्म 
वभन्लमक शे याज्म नोडर अशधकामांे  च्मा वॊऩणुय शनमॊिणाखारी कामय कयतीर.  
२) वाभेती- शनमशभत याज्मस्तय,जजल्शास्तय, तारकुास्तय ल गालऩातऱीलयीर कृषऴ षलस्ताय कभयचामाभंच्मा षभता 
षलकाव ल प्रशळषणावाठी कामययत अवणामायत वाभेतीवाठी मा मोजनेअॊतयगत अशधकचा कभयचायी लगय भॊजूय कयणेत आरा 
आशे. १ वॊचारक, ८ उऩवॊचारक (Faculty) ल १-१ रेखा-शन-शरऩीक- वॊगणक असालरी रुऩयेऴक अळी एकुण ११ ऩदे 
भॊजूय आशेत. 
३) जजल्शास्तय- वधुायीत भागयदळयक वचुनानवुाय प्रत्मेक जजल्शमाभध्मे खारीर ऩाच कभयचायी अवतीर तवेच 
आत्भा शनमाभक भॊडऱ व्मलस्थाऩन वशभती फठैक घेण्माफयोफय जजल्शमातीर कृषऴ षलस्ताय व्मलस्थाऩन वेलेची वॊऩणुयऩणे 
जफाफदायी प्रकल्ऩ वॊचारक (आत्भा) माॊचेलय याशीर. जजल्शास्तयालयीर षलस्ताय कामयक्रभाच्मा फऱकटीकयणावाठी प्रकल्ऩ 
वॊचारक-१, प्रकल्ऩ उऩवॊचारक-२, रेखा-शन-शरऩीक-१, वॊगणक असालरी रुऩयेऴक -१ ऩदे भॊजुय आशेत. 

जजल्याभध्मे दोन प्रकल्ऩ उऩवॊचारक ऩदे भॊजूय आशेत. ते प्रकल्ऩ वॊचारक आत्भा माॊचे प्रळावदकम 
शनमॊिणाखारी काभ ऩाशतीर. प्रकल्ऩ वॊचारक(आत्भा) शे आत्भा व्मलस्थाऩन वशभतीचे चेअयभन/अध्मष म्शणुन 
काभकाज ऩाशतीर. 
४) तारुकास्तय- आत्भा मोजनेअॊतयगत प्रत्मेक तारकुा/गटावाठी एक तारकुा/गट तॊिसान व्मलस्थाऩकाचे ऩद  
कॊ िाटी ऩध्दतीने भॊजूय आशे. तवेच प्रशत तारकुा/गटावाठी दोन षलऴम षलळेऴसाॊची कॊ िाटी ऩध्दतीने कृषऴ ल कृषऴ 
वॊरग्न षलबागातीर कृषऴ षलस्ताय वेलेकयीता ऩदे भॊजूय आशेत. 
 
तारुकास्तयालय तारुका तॊिसान व्मलस्थाऩकाची माॊनी कयालमाची काभ े:- (BTM)  
१) वलय कृषऴ वॊरग्न षलबागात वभन्लम वाधणे. 
२) फी.टी.टी. ल ळेतकयी शभटीॊगचे आमोजन कयणे. 
३) तारकुा कृषऴ आयाखडा तमाय कयणेवाठी फी.टी.टी.व वशाय्म कयणे. 
४) लेऱोलेऱी मोजनेच्मा प्रगतीचा आढाला घेणे. 
५) लेऱोलेऱी फीटीटी ल आत्भा माॊना दपडफॉक देणे. 
६) ळेतकयी/ळेतकयी वभशु माॊना कृषऴ वॊरग्न षलबागाच्मा भदतीने भागयदळयन कयणे.  



 

७) ळेतीळाऱा घेणे. 
८) ळेतकयी वभशु तमाय कयणे ल त्माॊच्माळी वॊलादाचे आमोजन कयणे.  
९) ळेतकयी वभशु ल ळेतकयी वॊघटना माॊचे येकॉडय जतन कयणे. 
 
तारुकास्तयालय षलऴम षलळेऴस माॊनी कयालमाची काभ े:- (SMS)  
१) षलऴम षलळेऴसाॊचे कौळल्म षेि तारकुा/गट ऩयत्ल ेगयजेनरुुऩ लेगलेगऱे अव ुळकेर. 
२) तारकुास्तयालयीर कृषऴ ल कृषऴ वॊरग्न षलबागातीर अशधकायी आजण तारकुा तॊिसान व्मलस्थाऩक माॊचे          
वशकामय ल भागयदळयनाखारी षलऴम षलळेऴस, ळेतकयी वेला कंद्र  ल दकवान कॉर वंटय माॊना भागयदळयन कयतीर. 
३) तारकुा तॊिसान व्मलस्थाऩकाॊच्मा ताॊषिक वशाय्माने षलऴम षलळेऴस आलश्मक तेथे ळेतीळाऱा, ळेतकयी  शभि, 
ळेतकयी वभशु आजण ळेतकयी माॊना ताॊषिक ल गयजेनरुुऩ भागयदळयन कयतीर. 
४) तारकुा स्तयालय तारकुा तॊिसान व्मलस्थाऩकाव भदत कयणे. 
५) तारकुा तॊिसान व्मलस्थाऩक शे प्रकल्ऩ वॊचारक (आत्भा) माॊचे प्रळावदकम शनमॊिणात काभकाज ऩाशतीर. षलऴम  
षलळेऴस शे तारकुा तॊिसान व्मलस्थाऩक माॊचे प्रळावदकम शनमॊिणात काभकाज ऩाशतीर. 
 
प्रकल्ऩ वॊचारक - 
१) याज्मस्तयालय याज्म नोडर अशधकायी ल वशभती, जजल्शास्तयालय कृषऴ वॊरग्न षलबागाफयोफयच कृषऴ षलसान कंदे्र,     
ऩॊचामत याज वॊस्था, खाजगी षेि आजण जजल्शा शनमोजन एकके माॊचेळी वभन्लम ठेलनु काभकाज ऩाशल.े  
२) लाषऴयक जजल्शा कृशत आयाखडमाव अॊतीभ स्लरुऩ देणे. 
३) षलस्ताय षलऴमक वधुायणा, आय.के.व्शी.लाम. आजण एन.एप.एव.एभ. मोजनाॊच्मा प्रगतीचा आढाला घेणे.  
४) आत्भा शनमाभक भॊडऱाच्मा फठैका घेणे. 
५) आत्भा व्मलस्थाऩन वभीतीच्मा फठैका घेणे. 
६) जजल्शा स्तयीम वभीतीचे वदस्म वशचल म्शणून काभ ऩाशणे. 
७) तारकु्तमाॊना लेऱेलय शनधी लाटऩा फाफत कामयलाशी कयणे. 
 
प्रकल्ऩ उऩ वॊचारक - वॊळोधनावॊफॊधी वलय षलऴम ल कामय ऩाय ऩाडतीर. 
नव्माने शनमुक्त कयालमाच्मा कभयचा-माॊची शनमुक्ती ऩध्दत - 
१) याज्म वभन्लमक (याज्मस्तय), तारकुा तॊिसान व्मलस्थाऩक ल षलऴम षलळेऴस (तारकुास्तय), वॊगणक असालरी 

रुऩयेऴक (जजल्शास्तय ल याज्मस्तय) शी ऩदे कॊ िाटी/कयाय ऩध्दतीने एकषित भानधनालय बयणेत मालीत. 
२) मोजनेतीर इतय ऩदे शनमकु्ती/दिशनमकु्ती/प्रशतशनमकु्तीने ळावनाच्मा अथला वॊघटनाच्मा अथला खाजगी षेिातनु 

मोजना कारालधीऩमयत बयणेत मालीत.उदा. प्रकल्ऩ वॊचारक (आत्भा) प्रकल्ऩ उऩवॊचारक (आत्भा) रेखा-शन-
शरऩीक (Accountant cum Clerk) 

३) मोजनेअॊतयगत ददरेल्मा ऩाितेचे उभेदलाय उऩरब्ध झार ेनाशीत तय आॊतयषलबागीम कामयकायी याज्मस्तयीम अनसुा 
वशभतीच्मा भान्मतेने वॊफशधत फाफतीत शनकऴाॊत फदर करु ळकतात. 

 
ळेतकयी शभि 
- अत्मालश्मक, गयजंनरुुऩ, गाॊलऩातऱी-ऩावनूचे (Bottom-up) शनमोजन ल षलस्ताय कामयक्रभ अॊभफजालणीवाठी       

स्लमॊप्रेयीत वेलाबाली लतृ्तीचे प्रगतशळर ळेतकयी शा ळेतकयी शभि शनलडरा जाला. जो कृषऴ षलस्ताय मॊिणा ल        
गाल/खेडे माभधीर अत्मॊत भशत्लाचा दलुा अवेर त्माने ळेतीतीर कौळल्म शवध्द केरेरे अवाले. तवेच इतयाॊव ते    
अनकुयणीम अवाले. 



 

- ळेतकयी शभिाची शनलड तारकुा तॊिसान व्मलस्थाऩक ग्राभऩॊचामतीच्मा ठयालानवुाय कयतीर, जेणेकरुन  ऩॊचामत 
षेिातीर ळेतकयी वभशु/ळेतकयी षलसान भॊडऱ माॊचे तो वॊऩकायत याशीर. दकॊ फशुना त्माॊचाच तो एकबाग अवेर. 

- त्माचे दकभान शळषण भाध्मशभक अथला उच्च भाध्मशभक स्तयालयीर अवाले. 
- जय प्रगतशळर ळेतकयी उऩरब्ध झार ेनाशीत तय आलश्मक रेखी तथा वॊलाद कौळल्म अवल्माव ळेतकयी शभिाची 

शनलड कयण्माव शयकत नाशी. 
- ळेतकयी शभिाच्मा षभता षलकावावाठी प्रशळषण, ळेतकयी वशर आजण षलद्याऩीठ प्रषेि बेट इ.वाठी शनधीची तयतदु 

कयणेत आरी आशे. 
- प्रशत दोन गालाकयीता एक ळेतकयी शभि शनलडण्मात माला. 
- प्रशत ळेतकयी शभि/प्रशत लऴय ४०००/-रुऩमे त्माॊच्मा जफाफदायी ऩाय ऩाडताॊना भोफदरा लस्त ुस्लरुऩात (Mobility 

Charges) शभऱेर. 
- जास्तीत जास्त भदशराॊची ळेतकयी शभि म्शणुन शनलड कयणेत माली. 

 
ळेतकयी शभि कामय :- ळेतकयी वॊघटन/ळेतकयी वभशु तमाय कयणे 
- ळेती प्रात्मजषके, दकवान गोष्टी याफषलण्माव भदत कयणे ल गालऩातऱीलयीर वॊळोधन षलस्ताय कृषऴ शनमोजनाव 

भदत कयणे. 
- कृषऴ ल कृषऴ वॊरग्न षलबागाअॊतगयत गाॊलऩातऱी लयीर भादशती फाफत षलऴम षलळेऴस माॊचेळी वॊऩकायत याशणे. 
- ग्राभवबेव शजय याशणे ल दैनददनी ठेलणे. 
- प्रवाय भाध्मभाॊच्मा भदतीने भादशती देणे. 
- फीटीटी/ळेवव/फीटीएभ/एवएभएव माॊनी ददरेरे काभ कयणे. 

 
याज्मस्तय 

१) ऩामाबतु वषुलधावाठी (Infrastructure support & upgradation) वाभेतीव मा मोजनेनवुाय खारीरप्रभाणे अशधकचा 
शनधी देणेत मेत आशे. १०० ते ४०० तारकेु अवतीर तय-१ कोटी/वाभेती शा शनधी शवजव्शर/इरेक्तराशनक आजण इतय 
आलश्मक ऩामाबतु वॊषलधाॊवाठी देणेत मेत आशे. 

तथा आलश्मक तेथे लाशन बाडमाने घेणे, लाशन उऩरब्ध अवल्माव ऩेरोर,ऑईर, रबु्रीकेटव    ल इतय खचय 
मावाठी शनधी देणेत आरेरा आशे. 

२) भानल वॊवाधन षलकाव (HRD)- वाभेती, कभयचामाजंेच्मा गयजेनरुुऩ, शनमभीत षभताफाॊधणी कामयक्रभ याष्डीम 
कृषऴ षलस्ताय व्मलस्थाऩन वॊस्था (भॎनेज) शैद्राफाद ल याष्डीम कृषऴ वॊळोधन ऩयीऴद, नली ददल्री माॊचे वभन्लमाने तवेच 
कृषऴ ल वशकाय भॊिारमाने भदत केरेल्मा षलस्ताय शळषण वॊस्था, स्थाशनक कृषऴ षलद्याऩीठे माॊचे भदतीने कयेर. 

याज्मातयगत कृषऴ ल कृषऴ वॊरग्न षलबागातीर कभयचामाभंच्मा षभता षलकाव कामयक्रभ वाभेती ल कृषऴ षलसान 
कंद्र माॊचे भदतीने ठयषलता मेईर.त्माचफयोफय मा मोजनेअॊतगयत  भॎनेज, शैद्राफाद तपे दयुशळषा/टऩारािाये भोशीभेअॊतयगत 
कृषऴ षलस्ताय व्मलस्थाऩना वॊदबायत ऩदव्मतु्तय ऩदषलका अभ्मावक्रभशी ऩणुय कयता मेईर. 

३) कॎ पेटेयीमाभध्मे वॊशनमॊिण ल भलु्मभाऩन ,कृषऴ प्रदळयन, प्रादेशळक प्रदळयने दकवान एक्तस्ऩो, ळेतकमांे ृना फजषव े
इ.चाशी वभालेळ कयणेत आरा आशे. 

 
जजल्शा तारुकास्तय 
 जजल्शा/तारकुा स्तयालय काभाचे षलबाजन खारीर तीन गटाभध्मे शोईर. 
 १) ळेतकयी कंद्राचा कामयक्रभ. 
 २) ळेती भादशती प्रवाय कामयक्रभ. 
 ३) वॊळोधन - षलस्ताय - ळेतकयी जोड कामयक्रभ. 



 

ळेतकयी कंद्रीत कामयक्रभाभध्मे SREP  तमाय कयणे षलकशवत कयणे, ळेतकयी प्रशळषण/प्रषेि आमोजन कयणे, 
ळेती प्रात्मजषकाॊचे आमोजन कयणे. जेणे करुन ळेतकयी वषभ शोईर तवेच तॊिसान प्रवाय प्रदक्रमेभध्मे वशबागी शोईर. 

ळेतकयी भादशती प्रवायण, स्थाशनक कृषऴ प्रदळयने, षप्रॊटेड वादशत्मातनु आजण इरेक्तरॉशनक शभदडमाच्मा 
भाध्मभातनु कृषऴ षलस्ताय वाधरा जाला. 

वॊळोधन- षलस्ताय- ळेतकयी जोड (Linkage) कामयक्रभाभध्मे स्थाशनक ऩातऱीलयीर ळेतकयी- ळािस भॊच वॊलाद, 
ळेतीददन आजण दकवान गोष्टीचे आमोजन आजण स्थाशनक ऩातऱीलयीर वॊळोधनात्भक षलऴमाॊचा वभालेळ शोतो. ज्माॊचा 
SREP  भध्मे उल्रेख केरेरा आशे.  

 
कॎ पेटेरयमानुवाय भागयदळयक वुचना 

जजल्शास्तरयम कामयक्रभाॊभध्मे शनमोजनाभध्मे ५५% वॊवाधन ळेतकयी कंद्रीत कामयक्रभावाठी लाऩयरे जालेत. १०% 
ळेती भादशती प्रवायणावाठी, ७% वॊळोधक-षलस्ताय-ळेतकयी जोड कामयक्रभावाठी लाऩयरे जालेत.प्रळावकीम खचय ज्माभध्मे 
प्रलाव खचय/दैशनक बत्ता, लाशन बाडमाने घेणे, ऩेरोर, ऑईर आजण षलक्रीकय खचय, जजल्शास्तयालयीर/ तारकुास्तयालयीर 
आकजस्भक खचय भमायद २८% ऩेषा जास्त अव ुनमे. तथाषऩ २८% भमायदेभध्मे कभयचायी लेतन घटक गणरा जाल ूनमे 
(Specilist & Functionary Support) याज्म वयकायने अॊदाजऩिकीम गयजेनवुाय भनषु्मफऱ वशाय्म आजण वॊबाव्म 
भानधना फाफत तऩशळर तमाय कयाला. प्रळावदकम फाफी अॊतगयत फचत/शळल्रक कॎ पेटेरयमातीर इतय घटकाॊवाठी 
उऩमोगात आणरी जाल ूळकतो. ऩयॊत ुइतय घटकाॊतगयत शळल्रक प्रळावदकम कामायवाठी लाऩयण्मात मेल ूनमे. भागयदळयक 
वचुनाॊभधीर नॉभयव भध्मे अत्मालश्मक घटकाॊगयत ल रेखी कायणावश आत्भा शनमाभक भॊडऱ एकुण प्राप्त शनधीच्मा 
जास्तीत जास्त १०% ऩमतं फदर करु ळकत.े अव ेवलय घटक ऩढुीर लऴायच्मा शनमोजनावाठी देणेव मालेत जेणे करुन 
आलश्मक भागयदळयक वचुना जायी केल्मा जातीर. याज्म वयकायने ददरेल्मा नॉभयव/वंशरॊग भध्मे कृषऴ ल वशकाय 
भॊिारमाच्मा ऩलूयऩयलानगीने १०% ऩमतं फदर करु ळकत.े 

  
आमवीटी, कनेक्तटीव्शीटी आजण भोफीरीटी 

वधुारयत आत्भा कॎ पेटेरयमाभध्मे भादशती वॊबाऴण तॊिसान लाऩयण्मालय जास्त बय देणेत आरा आशे.  
ळेतकयी ळेतकयी वभशु माॊना तातडीने भादशती ऩयुषलणेवाठी/देणेवाठी याज्म कृषऴ षलद्याऩीठ, कृषऴ षलसान कंद्र, 

फी.टी.एभ आजण एव.एभ.एव. तारकुास्तयालय भोफाईरच्मा भाध्मभातनु उऩरब्ध अवतीर. 
शलाभानाफाफत वचुना, दकड ल योग शनमॊिणाफाफत भागयदळयन आजण इतय षऩक उत्ऩादन वॊदबायत भशत्लाची 

भादशती भोफाईर नेटलकय च्मा भाध्मभातनु ददरी जाईर.  
भादशती तॊिसानाअॊतगयत भरुबतु ऩामाबतु वषुलधा वाभेती आजण आत्भा माॊना मोजनेअॊतगयत १० व्मा ऩॊचलाषऴयक 

मोजनेभध्मे देणेत आरेल्मा आशेत. शे वादशत्म षलस्ताय कामयक्रभाॊवाठी ऩणूय षभतेने लाऩयतात मेऊ ळकेर.नषलन वाभेती 
/आत्भा माॊना भादशती तॊिसान आजण इतय वादशत्म AGRISNET/RKVY अॊतगयत खयेदी केर ेजाल ूळकत.े 

तथाऩी वध्मा कामययत वाभेती/आत्भा भादशती तॊिसान वादशत्म खयेदीवाठीचा शनधी खचय केरा नवेर जो भऱु 
मोजनेअॊतगयत अगोदयच ददरा आशे. अळी अखशचयत शळल्रक भादशती तॊिसान वादशत्म खयेदीवाठी वद्या भॊजुय केरेरी  
AGRISNET प्रकल्ऩ अॊतगयत कॉस्ट नॉभयवप्रभाणे खयेदी करु ळकतात.  

वाभेती वदस्म (पॎ कल्टी), आत्भाअॊतगयत अशधकायी, फी.टी.एभ. ल एव.एभ.एव शमाॊची त्माॊच्मा वॊऩणुय कषेत 
दपयती आलश्मक आलश्मक आशे. वलय कभयचा-मायी भोफाईरलय उऩरब्ध अवामराच शलेत. फी.टी.एभ आजण एव.एभ.एव 
माॊचेवाठी त्माॊच्मा भानधनाभध्मे भोफीरीटी आजण कनेक्तटीव्शीटी वाठी तयतदु कयणेत आरी आशे.  

 
कभॉडीटी इॊटयेस्ट ग्रुऩ स्थाऩना/गठण ( Formation of Comnwdity Interest Group ) . 
१) भखु्म घटकाॊअतगयत C.I.G स्थाऩनेव प्रोत्वाशन देणेत माल.े एका C.I.G भध्मे २०-२५ ळेतकयी अव ुळकतीर.  



 

२) F.I.G. & C.I.G वदस्माॊची फठैक भदशन्मातनु दकभान एकदा व्शाली. फठैकीत कामयक्रभा फाफत तथा बषलष्मातीर 
कृशत वॊदबायत चचाय व्शाली. 

३) B.T.T आजण B.F.S.C माॊनी शनमशभतऩणे C.I.G च्मा कामायलय वॊशनमिण कयाले. 
४) तारकुास्तयालयीर वलय C.I.G चा तारकुा स्तयालय एक गट तमाय कयाला. 
५) C.I.G नी मोग्म ते येकॉडय आजण यजजस्टय जतन कयणे आलश्मक आशे. (Commodity/Proceedings/Saving/ 

Accounts) .   
 
कृषऴ शचदकत्वारमे ल कृषऴ उद्योग कंद्राचा वशबाग लाढषलणे.  
१) प्रकल्ऩ वॊचारक, आत्भा माॊनी जजल्शमातीर जे कृषऴ ऩदलीधय ACABC अॊतगयत प्रशळजषत झारेरे आशेत आजण 

त्माॊनी त्माॊचा व्मलवाम वरुु केरा आशे, अळाॊची एक मादी तमाय कयाली. त्मावाठी भॎनेज लेफवाईट (WWW. 

agriclinics. net.) चा उऩमोग केरा जाल ूळकतो. 
२) ळेतीळाऱा वरुबऩणे याफषलत अवताना आजण प्रशळषणात कौळल्माॊचे देलाण-घेलाण कयणेवाठी ळेतकयी शभिाची 

स्लमॊवेली तस म्शणुन शनमकु्ती केरी जाल ूळकत.े ज्मा व्दाये षलषलध कामयक्रभ याफषलत अवताॊना ळेतकयी शभिाव 
भदत शोईर.  
 

कम्मुशनटी येदडमो स्टेळनची स्थाऩना -  
१) वयकायी ल शनभवयकायी वॊघटनाफयोफयच खाजगी वॊस्थानाशी कम्मशुनटी येडीओ स्टेळन स्थाऩनेवाठी शनधी ददरा 

जाल ूळकतो. 
२) वाभाजजक वॊघटना, मॊिणा/स्लामत्त वॊस्था ज्मा वोवामटी नंदणी कामदा, १८६० नवुाय नंदणीकृत आशेत. अथला 

इतय कामद्यानवुाय आजण कंद्र वयकाय आजण याज्मवयकाय माॊचे भान्मतेने कृषऴ ल कृषऴ वॊरग्न षलबागात कामययत 
आशेत उदा. याज्म कृषऴ षलद्याऩीठे, कृषऴ षलकाव कंद्र शे मोजनेअॊतगयत शनधी घेणेव प्राप्त आशेत. 

३) अजय कयतेलेऱेत वॊस्था नंदणीव दकभान तीन लऴय ऩणुय झारेरी अवालीत. 
४) इच्छुक वॊस्थाकडे भरुबतु ऩामाबतु वषुलधा ल वोमी आलश्मक आशेत. दकभान ४०० स्ले.पुटची खोरी, षलज ल 

आलश्मक भनषु्मफऱ कम्मशुनटी येदडमो स्टेळन चारषलणेवाठी आलश्मक आशे.  
५) आत्भा व्मलस्थाऩन वशभती मोग्म आजण ऩयेुऩयु प्रस्तालाची शनलड कयेर ल याज्म नोडर अशधकायी/कृषऴ 

आमकु्तारमाव वादय कयेर जो नॊतय कंद्र ळावनाव कृषऴ ल वशकाय षलबागाव वादय केरा जाईर. 
६) प्रकल्ऩ वॊचारक,आत्भा शनमशभतऩणे CRS च्मा कामायचा आढाला घेतीर. त्माच फयोफय आत्भा शनमाभक भॊडऱ  

CRS चा वलयकऴ आढाला शोईर.ज्माभध्मे वाचा तमाय कयणे (Content Creation) स्थाशनक वभदुामाॊचा वशबाग, 
स्थाशनक गयजानवुाय शनमोजन ल शनधीचे षलतयण/लाऩय, कृषऴ षलद्याऩीठे ल कृषऴ षलसान केदे्र माॊचेळी वभन्लम इ. 

७) CRS शनधी षलतयणावॊफॊधी वलयकऴ भागयदळयक वचुना http://agricoop. nic. in/rediocguidelines. pdf लय उऩरब्ध 
आशेत. 
 

कॎ पेटेयीमाभधीर वलयवाधायण घटक :-  
१) कभीत कभी १० टक्तके राबाथी लाटा/रोकलाटा शा ळेतकयी प्रशळषण, प्रात्मजषके, ऩयीवय बेटी आजण ळेतकयी 
वभशु षभता फाॊधणी वाठी आलश्मक आशे. तथाषऩ, अन.ुजाती,अन.ु जभाती, भशीरा राबाथी वाठी दकभान राबाथी 
लाटा ५ टक्तके ठेलण्मात आरा आशे. 
२) दकभान ३० टक्तके शनधी वॊवाधन भदशरा कृषऴ षलस्ताय कामयकत्माॊवाठी लाऩयणे गयजेचे आशे. त्माॊच्मा 
प्रशतवादाफाफत षलळेऴ मळोगाथा तमाय कयणेत माव्मात. 
३) कृषऴ षलस्ताय शनमोजन आयाखडमाभध्मे नभदु केरेल्मा फाफी ऐलजी इतय फाफीकयीता खचय कयणेत मेल ूनमे, 
तथाऩी तवा खचय झाल्माव ऩदुढर लऴायच्मा याज्म लाटमातनू वदयीर खचय लजा कयणेत माला. 



 

४) आकजस्भत खचय, याज्मस्तय, जजल्शास्तय ल तारकुास्तय ऩदुढर प्रभाणे अव ु ळकेर. ताॊषिक वशाय्म, 
कन्वरटन्वी, षलळेऴ अभ्माव, कामयळाऱा, ग्रॊथारम, इ ॊटयनेट, टेरीपोन आजण इतय तवेच तारकुा तॊिसान चभ ू ल 
ळेतकयी वल्रा वभीती फठैक, लाशन बाडमाने घेणे, ऩेरोर-आईर - रबु्रीकेअव    खचय इ.फाफत अव ूळकेर. (POL) 
५) प्रात्मजषके, प्रशळषण ल ऩयीवय बेटी माॊचा उल्रेख आत्भा कॎ पेटेयीमाभध्मे केरेरा नाशी. इ. फाफतची तयतदू कंद्र 
ल याज्म वयकायच्मा इतय मोजनेधुन करु ळकतात अन्मथा वदयीर फाफतीत आॊतयषलबागीम कामयकायी गटाची (IDWG) 
भान्मता घ्माली रागेर. 
६) आॊतषलबागीम कामयकायी गटाची फठैक (IDWG) कभीत-कभी तीन भशीन्मातनू एकदा व्शाली. 
७) जजल्शमातीर अलऴयन प्रलण षेिानवुाय कामयक्रभावाठी रागणाया शनधी खचय कयणेत माला. 
८) वधुायीत कॎ पेटेयीमाभध्मे कृषऴ ल कृषऴ षलकावावॊफॊशधत कृषऴ प्रदळयने, कामयळाऱा मावाठी तयतदू कयणेत आरेरा 
आशे. 
९) ज्माॊचे अनकुयण इतय ळेतकयी करु ळकतीर अळा प्रगतशळर ळेतकमायंना फजषव ेदेण्माची तयतदूशी मोजनेभध्मे 
कयणेत आरी आशे.ज्माभऱेु ळेतकमांे  भध्मे वकायात्भक शनकोऩ स्ऩधाय शनभायण शोईर ल त्माॊची उत्ऩादकता ल 
कामयषभता लाढेर, वदयीर अनकुयणीम ळेतकमांे  च्मा मळोगाथाशी तमाय कयणेत माव्मात. 
 
शनधी लाटऩ आजण मोजना खचय  
-षलतयण आजण कंद्र/याज्म दशस्वा :- 

याज्माॊना ददरा जाणायी आशथयक तयतदु शनलडरेल्मा एकुण गट/ब्रॉकच्मा प्रभाणात अवेर.  
शनधी वशाय्म ऩलूी प्रभाणेच ९०:१० (कंद्र:याज्म) मा प्रभाणे चार ूयादशर पक्त ळेतकयी शभि वशाय्म शनधीफाफतचे 

प्रभाण ५०:५० (कंद्र:याज्म) अवेर. 
 

-याज्मानुरुऩ षलतयण :- 
काशी याज्माभध्मे खुऩ छोटे जजल्शे आशेत तय काशी याज्माभध्मे खुऩ भोठे जजल्शे आशेत तथाऩी गट/ब्रॉकच्मा 

(तारकुा) आकायाभध्मे याज्माॊभध्मे पाय भोठी तपालत नाशी. म्शणुन मोजनेभध्मे उऩरब्ध अवरेरा शनधी वरुुलातीरा 
याज्माॊतीर ब्रॉक/गट/तारकु्तमाॊचे वॊख्मेनरुुऩ षलतरयत कयणेत आरा आशे.  

भरुत् याज्माॊना प्रत्मषात वॊवाधन षलतयण शे भॊजुय कृषऴ आयाखडमा नवुाय, शनधीच्मा कामयषभ लाऩयानवुाय, ल 
बौशतक प्रगतीनवुाय केर ेजाईर.  

 
याज्माॊना चाॊगल्मा कामायवाठी फजषव े(Incentives)   

याज्म ेआशथयक लऴायच्मा वरुुलातीरा वलय वभालेळक प्रकल्ऩ तथा कामयक्रभ आयाखडा तमाय करुन कृषऴ षलबागाव 
वादय करु ळकतात. 

चाॊगरी काभशगयी कयणा-मा याज्माॊना त्माॊनी वादय केरेल्मा भॊजुय कामयक्रभाॊच्मा कृशत आयाखडमाच्मा जास्तीचे 
शनधी षलतयण करुन उते्तजन ददर ेजाल ूळकत.े  

तथाऩी वॊबाव्म षलतयणाच्मा जास्तीचे शनधी षलतयण शे एकुणच मोजनाॊच्मा अॊभरफजालणीच्मा प्रगतीलय ल 
केरेल्मा खचय तऩशळरालय आजण वधुायीत आत्भा मोजनेच्मा अॊतगयत उऩरब्ध अवरेल्मा शनधीलय अलरॊफनु अवेर.  

अशधकचे शनधी षलतयण शे प्रथभ मेणा-माव प्राधान्म (First come first served basis ) मालय अलरॊफनु अवेर. 
याज्माॊनी त्माॊना कंद्र वयकायने कृषऴ षलबागाने उऩरब्ध केरेल्मा शनधीच्मा जास्तीचे खचय करु नमेत. अळा प्रकायचा 
कुठराशी प्रस्ताल ज्माभध्मे भागीर ल कंद्र वयकायने उऩरब्ध केरेल्मा शनधीच्मा ऩेषा जास्त खचय केरा अवेर ल ऩढुीर 
आशथयक लऴायभध्मे त्माफाफत भागणी केरी अवल्माव कृषऴ ल वयकाय षलबाग जफाफदाय अवणाय नाशी. तथाऩी अवा 
प्रस्ताल ऩणूय ऩणे नाकायरा जाईर. 

 



 

शनधी लाटऩ  
- शनधीचे षलतयण अॊभरफजालणी मॊिणेव ऩेयणी शॊगाभ वरुु शोण्माऩलूी वाधायणऩणे दोन शप्त्माभध्मे षलतरयत केरा 

जाईर.  
- ऩदशरा शप्ता SEWP च्मा भॊजुयीनॊतय आजण बौशतक/आशथयक अशलार वादय केल्मानॊतय आजण भागीर लेऱी षलतरयत 

केरेल्मा शनधीचे Provisionel UC वादय केल्मा नॊतय षलतरयत केरा जाईर. 
- अखशचयत शळल्रक ऩढुीर लऴी षलतरयत केरेल्मा शनधी भध्मे वभाषलष्ट (Adjust) कयता मेल ूळकेर. 
- याज्माॊनी शनधी वॊदबायत रेखी भागणी केद्राॊव वादय कयणे आलश्मक आशे. 

  
दवु-मा शप्त्माचे षलतयण खारीर फाफीचे षलतयण केल्मानॊतय शोल ूळकेर. 
१) भागीर लऴीचे Provisionel UC. 
२) Provisional AUC and SoE (Audited Utilization Certificates & Audited Statement of Expenditure for the year 

before last) 
३) भागीर लऴाचंा लाषऴयक प्रगती अशलार. 
४) भागीर लऴाय ऩमतं कंद्र दशस्वाॊच्मा प्रभाणात तयतदुीनवुाय याज्म दशस्वा षलतयण. 

याज्माॊनी जजल्शमाॊना शनधी षलतरयत कयताॊना उत्कृष्ट अॊभरफजालणी वाठी शनजित लेऱ ठयषलणे आलश्मक आशे. 
(कृषऴ ल वशकाय षलबागाकडून शनशध प्राप्त झाल्मानॊतय ऩॊधया ददलवाॊच्मा आत) 

जजल्शमाॊनी शनधी प्राप्त झारेनॊतय १० ददलवाॊचे आत वॊरग्न षलबागाॊना शनधी षलतरयत कयणे आलश्मक आशे. 
 

वशनमॊिण आजण भुल्मभाऩन  
मोजनेतीर कामयक्रभाॊचे ठयाषलक कारालधीनॊतय वशनमॊिण आजण भलु्मभाऩन लेगलेगऱमा स्तयालय शनभायण 

कयणेत आरेल्मा कामयप्रणारीव्दाये केरे जात.े उदा. तारकुास्तय, जजल्शास्तय, याज्मस्तय आजण याष्डीमस्तय. 
तारकुास्तयालयीर वशनमॊिण ल भलु्मभाऩन फीएपएवी आजण फी.टी.टी. व्दाये तय जजल्शा स्तयालयीर आत्भा 

शनमाभक भॊडऱाव्दाये केर ेजाईर. 
याज्मस्तरयम अनसुा वभीती RKVY अॊतगयत DAP प्रभाणेच SEWP भॊजुयी देईर ल शनमशभतऩणे वशनमॊिण कयेर. 

आॊतयषलबागीम कामयकायी गट, मोजनेच्मा दैनॊददन काभ े षलस्ताय षलऴमक वधुायणा कामयक्रभ धोयणात्भक शनणयमानवुाय 
चार ुआशे का? माफाफत वॊशनमॊिणाचे काभ चार ुठेलेर.  

अशतरयक्त वशचल, कृषऴ ल वशकाय षलबाग, कंद्र वयकाय ल याष्डीम स्तयालयीर, वशचल कृषऴ ल वशकाय षलबाग 
माॊचे अध्मषत े खारीर धोयणात्भक कशभटी याष्डीम स्तयालय शनमशभतऩणे आढाला, वशनमॊिण आजण मोजना 
अॊभरफजालणी वॊदबायत भागयदळयन कयेर.  

जजल्शमाॊचा भाशवक ल िैभाशवक आढाला प्रकल्ऩ वॊचारक आत्भा माॊना उऩरब्ध केरेल्मा web.based inler face भध्मे 

http://dacnet. nic. in/exlension  reforms.  मालय ऩढुीर भदशन्माच्मा ५ तायखेव कयाले.  तय वलय जजल्शमाॊना Data बयल्माची 
खािी केल्मानॊतय, याज्म नोडर अशधकायी १० तायखेव वॊऩणूय याज्माचा Data बयतीर  कयतीर. वलय Data इरेक्तरॉशनक ऩध्दतीनेच 

बयरा जाला कुठल्माशी ऩरयजस्थतीत कागदी अशलार (Paper Report) ददरा जाल ूनमे.  
लयीर प्रभाणे MIS शनमोजना प्रभाणे कामयलाशी झारी नाशी तय याज्माॊना ऩढुीर शनधी षलतरयत केरा जाणाय नाशी.  
आॊतय षलबागीम कामयकायी गट, मोजनेचे कामयषभ वशनमॊिण ल भलु्मभाऩन कयणेवाठी प्रकल्ऩ षेिाभध्मे 

शनमशभत प्रषेि बेटी अशलार, चचाय, ऩरयवॊलाद इ. घेतीर. 
ततृीम ऩषाॊच्मा (Third Party) लतीने वशनमॊिण ल भलु्मभाऩन कयणेवाठी मोजनेभध्मे तयतदु कयणेत आरेरी आशे. 

ततृीम ऩषाच्मा (Third Party) लतीने शोणाये भलु्मभाऩन लाषऴयक अवाले ल वदयीर अशलार कृषऴ ल वशकाय षलबाग, कंद्र 

वयकाय माॊना ऩाठषलण्मात माला. 



 

कृषऴ ल वशकाय षलबाग कंद्र वयकाय शे शी भलु्मभाऩन ल वशनमॊिण कयतीर तवेच मोजनेच्मा प्रबाला (Impact) फाफत 

अलरोकन कयतीर. 

माव्मशतरयक्त मोजनेतीर वलय कामयक्रभाॊचा आढाला याष्डीम स्तयालयीर िैभाशवक फठैकीत घेणे चार ुयादशर. 

तारकुास्तयालय एव.एभ.एव., ळेतीळाऱा, प्रात्मजषक प्रॉट, प्रशळषणे, प्रषेि बेटी आजण ळेतकयी शभिाॊच्मा काभाचे 

वॊशनमॊिण भादशती आजण वॊलाद तॊिसानाच्मा (ICT)  भाध्मभातनु आजण फठैकाॊच्मा भाध्मभातनु फी.टी.टी. कयेर, तवेच जजल्शा 
स्तयालय आत्भा तय याज्मस्तयालय SLSC  वशनमॊिण कयेर. 

 
आॊतषलबागीम कामयकायी गट:- १) आॊतय षलबागीम कामयकायी गटाची फठैक  (IDWG)  

अ.क्रॊ . वन २०१०-११ भध्मे वधुायीत आत्भा मोजनेच्मा  केरेल्मा वशभत्माॊचा तऩळीर 

 ऩदनाभ शुद्दा 
१ कृषऴ उत्ऩादन आमकु्त/प्रधान वशचल (कृषऴ)  चेअयभन 
२ वशचल (षलत्त षलबाग) वदस्म 
३ वशचल (परोत्ऩादन षलबाग)  वदस्म 
४ वशचल (ऩळवुॊलधयन) वदस्म 
५ वशचल (ग्राशभण षलकाव) वदस्म 
६ वशचल (भत्स्मव्मलवाम) वदस्म 
७ वशचल (भदृ वॊधायण) वदस्म 
८ वशचल (भदशरा ल फारकल्माण) वदस्म 
९ वशचल वॊरग्न षलबागाचे  (आलश्मकतेप्रभाणे) वदस्म 
१० कुरगरुु कृषऴ षलद्याऩीठ वदस्म 
११ वॊचारक, ICAR याज्मातीर वॊस्था  वदस्म  
१२ याज्मस्तयालयीर अशधकायी नाफाडय वॊस्था  वदस्म  
१३ वॊचारक, दयुदळयन वदस्म 
१४ वॊचारक, आकाळलाणी वदस्म  
१५ कृषऴ वॊचारक, (षलस्ताय ल प्रशळषण) वदस्म वशचल 

 
दटऩ- १)  ज्मा षलबागाभध्मे उदा. परोत्ऩादन, भदृवॊधायण इ. जेथे लेगऱे वशचल ऩद नवतीर अळा दठकाणी वॊफॊशधत  

           षलबागातीर वॊचारक आॊतयषलबागीम कामयकायी गटाचे प्रशतशनधीत्ल कयतीर 
       २) आॊतयषलबागीम कामयकायी गटाची फठैक तीन भदशन्मातनू एकदा शोईर 
 
आॊतषलबागीम कामयकायी गटाची काम े:- 
१) याज्म कृषऴ षलस्ताय कृशत आयाखडा शळपायव तथा भॊजूयीवाठी याज्मस्तयीम अनसुा वशभतीवभोय दकॊ ला ताॊषिक 

षलबाग कृषऴ ल वशकाय षलबाग माॊचे वभोय ठेलणे. 
२) याज्म भखु्मारम कषाचे वॊशनमॊिण तथा वशाय्म कयणे माभध्मे लेऱेलय प्रस्तालाॊची भॊजूयी घेणे ल ऩदुढर कामयलाशी 

कयणे इ.चा वभालेळ शोतो. 
३) याज्म ळावनाअॊतयगत कृषऴ वॊरग्न षलबाग,वॊळोधन षेि आजण कंद्राच्मा कृषऴ ल वशकाय षलबागाभध्मे वभन्लमक 

कामयप्रणारी षलकशवत कयणे. 
४) भानल वॊवाधन षलकाव/षभता षलकावाफाफत याज्म स्तयीम वभीती/कामयकायी वभीती, वाभेतीव भागयदळयन कयणे. 
५) चेअयभन, आत्भा शनमाभक भॊडऱ माॊना दैनॊददन आत्भा कामयक्रभ याफषलणेफाफत भागयदळयन कयणे. 



 

६) भाव शभडीमा मोजनेअॊतयगत स्थाऩन झारेल्मा याज्मस्तयीम वभीतीव भाव शभडीमाच्मा भदतीने भादशती प्रवायीत 
कयणेवॊफॊधी भागयदळयन कयणे. 

७) आलश्मकता ल गयजेनरुुऩ लेऱोलेऱी उत्ऩन्न झारेल्मा इतय धोयणात्भक भदु्यावॊदबायत भागयदळयन कयणे. 
 

२) आत्भा शनमाभक भॊडऱ (GB) :-  
 जजल्शा स्तयालयीर शनमाभक भॊडऱ (GB) 

अ.क्रॊ . वन २०१०-११ भध्मे वधुायीत आत्भा मोजनेच्मा  केरेल्मा वशभत्माॊचा तऩळीर 

 ऩदनाभ  शुद्दा 
१ जजल्शाशधकायी/जजल्शा दॊडाशधकायी  अध्मष 
२ भखु्म कामयकायी अशधकायी, जजल्शा ऩयीऴद उऩाअध्मष 
३ वशवॊचारक/उऩवॊचारक (कृषऴ) वदस्म 
४ वशवॊचारक/उऩवॊचारक (परो) वदस्म 
५ वशवॊचारक/उऩवॊचारक (ऩळवुॊलधयन/भत्स्मव्मलवाम/येळीभ) वदस्म 
६ प्रादेशळक वॊळोधन कंद्राचे प्रशतशनधी  वदस्म 
७ कामयक्रभ वभन्लमक, कृषऴ षलसान कंद्र वदस्म 
८ ळेतकयी प्रशतशनधी वदस्म 
९ ळेतकयी प्रशतशनधी (ऩळधून) वदस्म 
१० ळेतकयी प्रशतशनधी (परोत्ऩादन) वदस्म 
११ ळेतकयी भदशरा प्रशतशनधी (FIGs) वदस्म  
१२ अळावदकम वॊस्था प्रशतशनधी (NGO) वदस्म 
१३ प्रशतशनधी (जजल्शा अग्रणी फॎक) वदस्म 
१४ प्रशतशनधी (जजल्शा उद्योग कंद्र) वदस्म 
१५ प्रशतशनधी (कृषऴ ऩणन भॊडऱ) वदस्म 
१६ प्रशतशनधी (शनषलष्ठा ऩयुलठादाय वॊस्था) वदस्म 
१७ प्रशतशनधी (शनषलष्ठा षलतयक ) वदस्म 
१८ प्रशतशनधी (भत्स्मव्मलवाम/येळीभ) षलबाग  वदस्म 
१९ प्रशतशनधी (DRDA) वदस्म 
२० प्रकल्ऩ वॊचारक आत्भा वदस्म वशचल 

 

दटऩ-  
१) कृषऴ ल वशकाय षलबा  गाव ऩलुयवचुना देलनू याज्म आत्भा शनमाभक भॊडऱाच्मा अध्मष ल उऩाध्मष ऩदावाठी भखु्म 

कामयकायी अशधकायी,जजल्शा ऩयीऴद,भखु्म षलकाव अशधकायी/अशतयीक्त जजल्शाशधकायी दजाय ऩेषा खारी नवणामाय  इतय 
षलबागतीर कभयचामांे  ची नेभणूक करु ळकत.े 

२) याज्म - गयज अवेर तेथे अशधकचे जस्लकृत वदस्म घेल ूळकतात. 
३) वलय ळेतकयी प्रशतशनधी फशुभताने जजल्शा ळेतकयी वल्रा वशभतीने नाभाॊकीत केरेरे अवालेत. 
 
शनमुक्ती/नाभाॊकन/वदस्माॊचा कारालधी :- 
१) आत्भा शनमाभक भॊडऱातीर अशधकामाययव्मशतयीक्त इतय वदस्माॊची शनमकु्ती अध्मष,आत्भा शनमाभक भॊडऱ माॊचे 

शळपायळीनवुाय भखु्म कृषऴ वशचल माॊनी  दोन लऴायवाठी कयाली. 



 

२) वरुुलातीरा कभीत कभी दोन ततृीअॊळ वदस्माॊना ऩढेु वॊधी देणेत माली ल बषलष्मात कभीत कभी दोन तशृतअॊळ 
वदस्म जुने याशतीर माफाफत शनमोजन कयाले. 

३) आत्भा शनमाभक भॊडऱाभध्मे ३० टक्तके भदशराॊना प्रशतशनधीत्ल शभऱाल.े 
 
आत्भा शनमाभक भॊडऱाची भुख्म काम े:-  
१) मथाथय कृषऴ वॊळोधन ल षलस्ताय शनमोजन SREP आढाला घेणे ल भॊजूयी देणे आजण  वशबागी एककाॊनी वादय 

केरेल्मा लाषऴयक शनमोजनाव भॊजूयी/ऩयलानगी देणे. 
२) जजल्शमाअॊतयगत षलषलध एककाॊनी याफषलरेल्मा कृषऴ वॊधोधन ल षलस्ताय कामायचा अशलार घेणे, त्माॊचा आढाला घेणे, 

गयजेनवुाय त्माॊना भागयदळयन ल ददळा देणे. 
३) जजल्शमाअॊतयगत वॊळोधन षलस्ताय आजण इतय कामयक्रभाॊअॊतयगत शनधी जस्लकायणे ल प्रकल्ऩानवुाय लाटऩ कयणे. 
४) ळेतकयी वभशु षलकाव ल ळेतकयी वॊघटना फाॊधणीवाठी प्रोत्वाशन देणे. 
५) ळेतकमायंना शनषलष्ठा,ताॊषिक वशाय्म,कृषऴ प्रदक्रमा आजण ऩणन वेला देण्मावाठी खाजगी षेिाॊना ल वॊघटनाॊना 

जास्तीत जास्त वशबाग लाढषलणेवाठी प्रोत्वाशन देणे. 
६) शवभाॊत ळेतकयी, अन.ु जाती ल अन.ु जभातीतीर ळेतकयी, भदशरा ळेतकयी माॊना कृषऴ ऩतऩयुलठादाय वॊस्थाॊनी 

जास्तीत जास्त भदत देणेवॊफॊधी प्रोत्वाशन देणे. 
७) प्रत्मेक कृषऴ वॊरग्न षलबाग कृषऴ षलसान कंद्र आजण प्रादेशळक वॊळोधन कंद्र माॊनी ळेतकयी वल्रा वशभती स्थाऩन 

करुन त्माॊचे भलु्भाऩन कयणेवॊदबायत प्रोत्वाशन कयणे. ल त्माफाफतचे शनमोजन वॊफॊशधत वॊळोधन षलस्ताय 
कामयक्रभाअॊतयगत कयणे. 

८) जजल्शमातीर कृषऴ षलकावाव उते्तजन देणे ल वशाय्म कयणे आजण आलश्मक तेथे मोग्म ते कयाय कयणे. 
९) आत्भा आजण वशबागी एककाॊच्मा ळार्श्रलत आशथयक घडीवाठी उऩरब्ध आशथयक िोताॊची ओऱख करुन घेणे. 
१०) उऩरब्ध भनषु्मफऱ ल आशथयक तयतदुीचा मोग्म ताऱभेऱ घारनु कंद्र ळावनाच्मा कृषऴ ल वशकाय षलबाॊतयगत षलषलध 

कामयक्रभ ल षलस्तायातयगत मोजना उऩमोगात आणने. 
११) प्रत्मेक वशबागी एककावाठी दपयत्मा शनधीची तयतदु कयणे, प्रत्मेक वशबागी एककाॊवाठी उऩरब्ध ताॊषिक वेला 

उदा. कृषिभ येतन दकॊ ला भाती ऩयीषण करयता ठयाषलक कारालधीनॊतय ऩयत कयण्माच्मा दृष्टीकोनातनू दपॊ यता शनधी 
उऩमोगात आणने.  

१२) ठयाषलक कारालधीनॊतय आत्भा आशथयक रेखावॊफधी रेखा ऩयीषण कयणे. 
१३) आत्भाचे शनमभ आजण उऩशनमभ जस्लकायणे ल दरुुस्ती कयणे. 
१४) प्रत्मेक तीन भदशण्माॊनी आत्भा शनमाभक भॊडऱाच्मा फठैकीचे आमोजन कयणे. 
१५) जजल्शमाॊतगयत आत्भा प्रबालळारी अॊभरफजालणीवाठी आलश्मक ती कामयलाशी कयणे.      

  
दटऩ - 
१) याज्म गयज अवेर तेथे जस्लकृत वदस्म घेल ूळकतात. 
२) वलय ळेतकयी प्रशतशनधी शे जजल्शा ळेतकयी वल्रा वभीतीने वॊक्रभन अथला फशुभताने नाभाॊकीॊत केरेरे अवालेत. 
३) जजल्शा स्तयालयीर कामयकायी वशभती   

 
 

             
आत्भा 
व्मल
स्थाऩ
न 
वशभ
ती 

वन २०१०-११ भध्मे वधुायीत आत्भा मोजनेच्मा  केरेल्मा वशभत्माॊचा तऩळीर 

  ऩदनाभ  शुद्दा 
१ प्रकल्ऩ वॊचारक (आत्भा) अध्मष 
२ जजल्शमाचे जजल्शा अशधषक कृषऴ अशधकायी, कृषऴ वदस्म 
३ जजल्शा परोत्ऩादन अशधकायी,  वदस्म 
४ जजल्शा ऩळवूॊलधयन उऩामकु्त, ऩळवूॊलधयन       वदस्म वशचल 



 

५ जजल्शा ऩळवुॊलधयन उऩामकु्त, भत्स्मव्मलवाम वदस्म 
६ जजल्शा उऩामकु्त, येळीभ उद्योग वदस्म 
७ कृषऴ षलसान कंद्र प्रभखु वदस्म 
८ प्रकल्ऩ वॊचारक, जजल्शा ग्राभीण षलकाव मॊिणा (DRDA) वदस्म 
९ ळेतकयी वॊघटनेचा प्रशतशनधी  वदस्म 
१० अळावदकम वॊस्थेचे प्रशतशनधी  वदस्म 
११ जजल्शा व्मलस्थाऩक, नाफाडै   वदस्म 
१२ प्रभखु, जजल्शा अग्रणी फॎक  वदस्म 
१३ प्रशतशनधी (शनषलष्ठा षलतयक) वदस्म 
१४ २ प्रगतशळर ळेतकयी (१ भदशरा ळेतकयी)  वदस्म 
१५ प्रकल्ऩ उऩवॊचारक - २ वदस्म (२ ऩकैी १ वदस्म वशचल) 
१६ प्रभखु,प्रादेशळक वॊळोधन कंद्राचे  वदस्म 
१७ अळावदकम वॊस्थेचे प्रशतशनधी (कृषऴ षलस्ताय) वदस्म 

 

आत्भा व्मलस्थाऩन वशभतीची भुख्म कामय- 
१) जजल्शमातॊगयत षलषलध वाभाजजक आशथयक वभशु आजण ळेतकयी माॊना अवणाय  मा वभस्मा ल अडचणी जाणून घेण्मावाठी 

षलशळष्ट कारालधीन.े 

२) जजल्शमाचे एकाजत्भक मथाथयदळी वॊळोधन कृषऴ षलस्ताय शनमोजन  SREP  कयणे, ज्माभध्मे रघ ूआजण भध्मभ स्लरुऩाचे 

वॊळोधन तथा तॊिसान लधैता/प्रथभ प्राधान्माने कयता मेईर. 

३) जजल्शा ळेतकयी वल्रा वभीतीच्मा भदतीने लाषऴयक कृषऴ कृशत आयाखडा तमाय कयणे जो आत्भा शनमाभक भॊडऱावभोय 
आढाला देणेवाठी आलश्मक फदर कयणेवाठी तथा भॊजूयीवाठी ठेलरा जाईर. 

४) रेखा ऩयीषणावाठी आलश्मक ते प्रकल्ऩ रेखा जतन कयणे. 

५) वशबागी कृषऴ वॊरग्न षलबाग, प्रादेशळक वॊळंधन कंद्र, कृषऴ षलसान कंद्र , षफगयवयकायी वॊघटना, खाजगी वॊस्था माॊव्मात 

वभन्लम ठेलनू लाषऴयक कृशत आयाखडा याफषलणे. 

६) तारकुा ल गालऩातऱीलय ळेतकयी भादशती ल वल्रा कंद्र स्थाऩन कयणे ल त्मािाये एकाजत्भक कृषऴ षलस्ताय ल तॊिसान प्रवाय 
कामयक्रभ याफषलणे.  

७) शनमशभत कामयलाशी /कामयक्रभ अशलार प्रत्मष रष-वाध्मावश आत्भा शनमाभक भॊडऱाव ऩाठषलणे जो नॊतय कृषऴ ल वशकाय 
भॊिारमाव ऩाठषलरा जाईर. 

८) आत्भा शनमाभक भॊडऱाने जस्लकायरेरी धोयण,गुॊतलणुकीवॊफॊधीचे शनणयम ल केरेल्मा भागयदळयनानवुाय कामयक्रभ 

अॊभरफजालणी कयणे. 

९) आत्भा व्मलस्थाऩन वभीतीची जजल्शमातीर षलषलध गट/तारकु्तमाॊचा आढाला घेणेवाठी प्रत्मेक भदशण्मात एक आढाला फठैक 

शोणे आलश्मक आशे ल वदयीर फठैकीचा अशलार याज्म भखु्मारम कषाव ऩाठषलणे गयजेचे आशे. 

 

तारकुा तॊिसान चभ ू(BTT) 
अ.क्रॊ  वन २०१०-११ भध्मे वधुायीत आत्भा मोजनेच्मा  केरेल्मा वशभत्माॊचा तऩळीर ऩदनाभ 

  ऩदनाभ शुद्दा 
१ तारकुा कृषऴ अशधकायी प्रभखु 
२ तारकुा परोत्ऩादन अशधकायी वदस्म 

३ तारकुास्तयालयीर षलषलध खात्माचे प्रभखु- कृषऴ षलस्ताय/ऩळवुॊलधयन/दगु्धव्लवाम 
/येळीभ/ऩीक शनमॊिण/ऩळलुदै्यकीम/भदृ वॊधायण/वशकाय/ऩणन इ.  

वदस्म 



 

५ कृषऴ षलसान कंद्र तॊस वदस्म 
४ तारकुा तॊिसान व्मलस्थाऩक वदस्म वशचल 

  
तारुका तॊिसान चभ ू(फीटीटी) कामय-  
१) तारकुमाभध्मे मळाथयदळी कृषऴ वॊळोधन ल षलस्ताय आयाखडमाची अॊभरफजालणी कयणे आजण एक जखडकी कृषऴ 

षलस्ताय कामयक्रभ याफषलणे. 
२) जजल्शा कोय वभीतीव मथाथयदळी कृषऴ वॊळोधन ल षलस्ताय आयाखडा तमाय कयण्माव भदत कयणे. 
३) तारकु्तमाभध्मे कृषऴ षलस्ताय कामयक्रभाॊवॊफॊधी अवणाया तारकुा कृषऴ षलस्ताय कृशत आयाखडा तमाय कयणे.  
४) तारकुा कृशत आयाखडमाभध्मे नभदू केरेल्मा कृषऴ षलस्ताय अॊभफजालणीफाफत वभन्लम वाधणे. 
५) तारकुा/गाॊल ऩातऱीलय ळेतकयी वभशु/ळेतकयी वॊघटना स्थाऩनेवॊफॊधी कामयलाशी कयणे. 
६) आत्भा व्मलस्थाऩन वशभतीव कतयव्मे फजालत अवताॊना तारकुा ऩातऱीलरुन आलश्मक अवणामाय. शनषलष्ठाॊची ऩतुयता 

कयणे. 
७) तारकुा/गटातीर भखु्म षलबागात ळेतीळाऱा शनमोजन ल अॊभरफजालणी वॊदबायत कामयलाशी कयणे. 
८) तारकुा तॊिसान चभचु्मा प्रगतीच्मा आढाला फठैक भदशण्मातनु एकदा शोईर ल वदयीर फठैकीचा अशलार आत्भा 

व्मलस्थाऩन वशभतीव देणे आलश्मक आशे.      
 
ळेतकयी वल्रा वशभती (FAC) - याज्मस्तय/जजल्शास्तय/तारुकास्तय 
 

अ.क्रॊ . वन २०१०-११ भध्मे वधुायीत आत्भा मोजनेच्मा  केरेल्मा वशभत्माॊचा तऩळीर 

 वबावद  व्मलवाम 
१ २- ळेतकयी (कृषऴ)  ळेती 
२ २- भदशरा ळेतकयी (कृषऴ) ळेती 
३ २- ळेतकयी (परोत्ऩादन) ळेती 
४ २- भदशरा ळेतकयी (परोत्ऩादन) ळेती 
५ २- ळेतकयी (ऩळवूॊलधयन) ऩळवूॊलधयन 
६ २- भदशरा ळेतकयी (ऩळवूॊलधयन) ऩळवूॊलधयन 
७ २- भदशरा ळेतकयी  भदशरा भॊडऱ 

८ २- ळेतकयी   मलुक भॊडऱ 

९ २- ळेतकयी   शनषलष्ठा ऩयुलठादाय  

१० २- ळेतकयी ळेतकयी गट 

११ २- ळेतकयी तारकुा ऩॊचामत वदस्म 

 

तारुकास्तय- ळेतकयी वल्रा वशभती 
१) तारकु्तमातीर शनयशनयाऱमा कृषऴ व्मलवामाळी शनगडीत चाय कृषऴ उद्योजकाॊना ळेतकयी वल्रा वशभतीत घेतरे जाल ू

ळकते. 
२) ळेतकयी वल्रा वशभतीचा कामयकार दोन लऴायचा याशीर. 
३) ळेतकयी वल्रा वशभतीत ळेतकयी वभशु,फचत गट,प्रगतीशळर ळेतकयी माॊना मोग्म प्रभाणात प्रशतशनधीत्ल शभऱामरा 

शले. तवेच अन.ुजाती ल अन.ुजभाती छोटे ल शवभाॊत ळेतकयी, भदशरा ळेतकयी माॊनाशी प्रशतशनधीत्ल शभऱामरा शल.े 
४) उऩयोक्त वदस्मातनू योटेळन ऩध्दतीने अध्मषाॊची शनलड केरी जाली.तारकुा तॊिसान व्मलस्थाऩक ळेतकयी वल्रा 

वशभतीचे वदस्म वशचल म्शणुन काभ ऩाशतीर.      



 

जजल्शास्तय - ळेतकयी वल्रा वशभती. 
जजल्शास्तयीम ळेतकयी वल्रा वभीतीभध्मे २५ ऩेषा जास्त वदस्म अव ुनमेत (वदस्म वॊख्मा जजल्शमातीर 

तारकु्तमाॊच्मा वॊख्मेलरुन शनजित कयणेत माली) 
१) १ ते २ ळेतकयी गट ळेतकयी वल्रा वभीतीकडून नाभाॊकीत झारेरे अवालेत. 
२) जजल्शास्तयीम फजषवऩाि ळेतकमायंना वदस्म म्शणुन शनलडण्मात माल.े 
 
याज्मस्तय- ळेतकयी वल्रा वभीती  

याज्मस्तयीम ळेतकयी वल्रा वभीतीत जास्तीत जास्त ३० ळेतकयी अवालेत (वदस्माॊची वॊख्मा याज्मातीर 
जजल्शमाॊच्मा वॊख्मेलय अलरॊफनु अवेर) 
१) १ ते २ ळेतकयी जजल्शास्तयीम ळेतकयी वल्रा वभीतीकडून नाभाॊकीत झारेरे अवालेत. 
२) याज्मस्तयीम फजषवऩाि ळेतकमांे ाना वदस्म म्शणुन शनलडण्मात माल.े 
 
ळेतकयी वल्रा वभीतीचे कामय- 

गयजेनरुुऩ शनमोजन ल प्राधान्मक्रभ ठयषलणेवाठी ळेतकमांे  च्मा प्रशतक्रीमा/प्रशतवाद घेणे ल शनषलष्ठा ऩयुषलणे उदा. 
१) गट/तारकुा तॊिसान चभवू (फीटीटी) तारकुा ळेतकयी वल्रा वशभती भागयदळयन तथा शनषलष्ठा ऩयुलठा . 
२) आत्भा शनमाभक भॊडऱ ल आत्भा व्मलस्थाऩन वशभतीव जजल्शास्तयीम ळेतकयी  वल्रा वशभती भागयदळयन कयेर. 
३) याज्मस्तयीम ळेतकयी वल्रा वशभती प्रशळषणाॊवॊदबायत गयजेनरुुऩ वाभेतीव भागयदळयन कयेर ल याज्म भखु्मारम 

कषाव याज्म कृषऴ षलस्ताय कृशत कामयक्रभाव अॊशतभ भॊजूयी देणेफाफत भागयदळयन कयेर. 
 
दटऩ- ळेतकयी वभीतीच्मा भागयदळयक वचुना लेऱेलय प्राप्त झाल्मा नाशीत तय षलळेऴ करुन तारकुा तॊिसान चभचु्मा 
फठैकीऩलुी, दकॊ ला वाभेती ल याज्म भखु्मारम कषाच्मा शनमोजनाऩलुी तय वॊफॊशधत प्रळावदकम मॊिणानी त्माॊच्मा 
शनमशभत कामयक्रभात आलश्मक ते शनणयम ल अशधकायाॊचा लाऩय करुन चार ु ठेलाला प्रळावदकम वॊस्था ताॊषिक 
उऩरब्धता/वशाय्म ल शनधी उऩरब्धतेनवुाय वल्रा वशभतीच्मा वचुना कामायन्लमीत कयण्माव फाॊशधर अवतीर. 
 
-ळेतकयी वल्रा वशभतीच्मा फैठका खारीरप्रभाणे शोतीर. 
१) गट/तारकुा ळेतकयी वल्रा वशभती- शॊगाभाभध्मे प्रशत भदशना फठैक ल षफगय शॊगाभ प्रशत तीन भदशण्माॊना एक 

फठैक शोईर 
२) जजल्शा ळेतकयी वल्रा वशभतीची फठैक प्रत्मेक तीन भदशण्माॊनी, प्राधान्माने आत्भा व्मलस्थाऩन वशभतीच्मा 

फठैकीऩलूी शोईर. 
३) याज्म ळेतकयी वल्रा वशभतीची फठैक- प्रत्मेक तीन भदशण्माॊनी एकदा शोईर. 
 

वाभेतीस्तय 
१. वॊचारक – वाभेती :- 

१) कृषऴ षलस्ताय कभयचामातंचे षभता षलकाव कामयक्रभ याफषलणे. 
२) लेऱोलेऱी शनभायण शोणामायम गयजेनरुुऩ  भानल वॊवाधन षलकाव कामयक्रभ याफषलणे. 
३) वालयजशनक तथा खाजगी षेिाॊळी वॊस्थेचे नेटलकीग कयणे. 
४) अभ्माव दौमायणचे आमोजन कयणे. 
५) वाभेतीचे कामयकायी ऩयीऴद ल वलयवाधायण वबेव वॊफॊशधत कयणे.  
६) वाभेतीच्मा रेखा ल प्रळावदकम फाफी शाताऱणे. 
 



 

२. उऩवॊचारक वाभेती- 
१) वॊफॊशधत षेिातीर प्रशळषणाचे आमोजन कयणे. 
२) रयवचय ऩवयनचे नेटलकीग कयणे. 
३) प्रशळषण ऩाठमाॊचे भलु्मभाऩन कयणे 
४) प्रशळषण गयजेवॊफॊशधत भलु्मभाऩन कयणे. 
५) लाषऴयक प्रशळषण कामयक्रभ आयाखडा तमाय कयणे. 
६) लेगलेगऱमा षलबागातीर/जजल्शमातीर/गटातीर ळेतकयी ल स्थाशनक ऩातऱीलयीर कभयचामारंळी शनमशभत वॊलाद 

वाधने ल प्रषेि बेटी देणे. 
 
३. प्रकल्ऩ उऩवॊचारक - १ 

१) वॊळोधनावॊफॊधी वलय षलऴम ल कामयक्रभ याफषलणेत जफाफदाय अवतीर.  
२) एवआयईऩी आधाये स्थाशनक वॊळोधन गयजाॊचा प्राधान्मक्रभ ठयषलणे ल आढाला घेणे. 
३) नलीन तॊिसानाफाफत कृषऴ षलसान कंद्र ल इतय वॊळोधन ल षलकाव वॊस्था माॊचेळी वभन्लम वाधुन ऩाठऩयुाला 

कयणे. 
४) जजल्शास्तयालय वॊळोधन षलस्ताय ळेतकयी माॊचा ववुॊलाद शनभायन कयणे कृषऴ भेऱाले/कृषऴ प्रदळयन आमोजजत 

कयणे. 
५) कृषऴ षलसान कंद्र ल इतय वॊस्थाॊच्मा भदतीने कृषऴ वॊरग्न षलबागातीर षलस्ताय कभयचामानंचे षभता षलकाव 

कामयक्रभ याफषलणे. 
 
४. प्रकल्ऩ उऩवॊचारक - २ 

१) आत्भा व्मलस्थाऩन वशभतीचे वदस्म वशचल म्शणुन काभकाज ऩाशतीर. 
२) वलय वॊरग्न षलबागाळी,खाजगी षेिावशीत वभन्लम ठेलणे. 
३) वलय तारकुा कृशत आयाखडमाॊचे (षफएऩी) चे वभामोजन करुन जजल्शा कृषऴ कृशत आयाखडा तमाय कयणे. 
४) जजल्शा कृषऴ कृशत आयाखडा, याष्डीम कृषऴ षलकाव मोजना आजण याष्डीम अन्न वयुषा अशबमानाची अॊभरफजालणी 

ल वॊशनमॊिण कयणे ल प्रकल्ऩ वॊचारक आत्भा माॊना दपडफॎक देणे. 
५) कृषऴ षलसान कंद्र ल इतय वॊस्थाॊच्मा भदतीने ळेतकयी ल ळेतकयी वभशु माॊची षभता षलकावावाठी कामयक्रभ 

याफषलणे. 
 
याज्म वभन्लमक 

१) जजल्शास्तयालय आत्भा वॊस्थेच्मा कृषऴ ल कृषऴ ेॊवॊरग्न षलबाग, कृषऴ षलद्याऩीठे वाभेती,नागऩयू याज्मस्तय 
(आमकु्तारम) ल ळावनस्तयालयीर आत्भा षलस्ताय मोजनेफाफतचे याज्म प्रकल्ऩ वॊचारक माॊचे देखयेखेखारी वलय 
काभकाज ऩाशणे. 

२) जजल्शा कृषऴ षलस्ताय कामयक्रभ, जजल्शा कृशत आयाखडा इ.चे एकषिकयण करुन याज्म शनमोजन कयणे. 
३) कंद्र ल याज्म ळावनाव षलस्ताय कामयक्रभाॊचा प्रागशतक अशलार लेऱेत वादय कयणे. 
४) कृषऴ वॊरग्न षलबागातीर कभयचामांे  चे कौळल्मलधृ्दीफाफत अवेवभंट लाढषलणे. 
५) जजल्शमाॊना लेऱेत शनधी लाटऩाफाफतची कामयलाशी कयणे. 

 

 

 



 

याज्माचा कृषऴ षलस्ताय कामयक्रभाॊना षलस्ताय षलऴमक वुधायणाॊकरयता वशाय्म 
फाफशनशाम खचायचे ऩरयभाण  ( Cafeteria) - (वन २०१२-१३) ( रु.राख) 

अ.क्र फाफ/घटक खचायचे ऩरयभाण 
प्रशत फाफीलय जास्तीत 

जास्त अनुदान 
ळेया 

 जजल्शास्तय    

१ एवआयइऩी तमाय कयणे -- -- -- 
२ ळेतकयी प्रशळषण    

 अ) आॊतययाज्म ०.०१ प्रशत ळेतकयी  वयावयी ०.५० प्रशत तारकुा वयावयी ५० ळेतकयी ददलॊव प्रशत 
तारकुा 

 फ) याज्माॊतगयत ०.००७५ प्रशत 
ळेतकयी 

वयावयी ०.७५ प्रशत तारकुा वयावयी १०० ळेतकयी ददलॊव प्रशत 
तारकुा 

 क) जजल्शमाॊतगयत ०.००४ प्रशत ळेतकयी वयावयी ४.०० प्रशत तारकुा वयावयी १००० ळेतकयी ददलॊव प्रशत 
तारकुा 

३ प्रात्माजषके  

 अ) कृषऴ प्रात्माजषके ०.०४ प्रशत 
प्रात्माजषक 

वयावयी ५.०० प्रशत तारकुा वयावयी १२५ प्रात्माजषके  प्रशत 
तारकुा 

 फ) वॊरग्न षलबाग प्रात्माजषके ०.०४ प्रशत 
प्रात्माजषक 

वयावयी २.०० प्रशत तारकुा वयावयी ५० प्रात्माजषके  प्रशत 
तारकुा 

 क) ळेतकयी प्रषेि बेटी ०.०१५ प्रशत 
प्रात्माजषक 

वयावयी १.८७५ प्रशत 
तारकुा 

वयावयी ५० ळेतकमांे  च्मा, ६ बेटी 
प्रशत प्रात्माजषक 

४ ळषैजणक वशर    

 अ) आॊतययाज्म ०.००६ प्रशत 
ळेतकयी 

वयावयी ०.३० प्रशत तारकुा वयावयी ५ ळेतकयी प्रशत तारकुा 
/१० ददलव 

 फ) याज्माॊतगयत ०.००३ प्रशत 
ळेतकयी 

वयावयी ०.७५ प्रशत तारकुा वयावयी २५ ळेतकयी प्रशत 
तारकुा/१० ददलव 

 

 
क) जजल्शमाॊतगयत ०.००२५ प्रशत 

ळेतकयी 
वयावयी ०.२५ प्रशत तारकुा वयावयी १०० ळेतकयी प्रशत 

तारकुा/१ ददलवावाठी  

५ ळेतकयी गट वॊघटन  

 अ) षभता फाॊधणी ०.०५ प्रशत गट वयावयी २.५० प्रशत जजल्शा वयावयी २० गट प्रशत तारकुा 
 फ) दपयता शनधी ०.१० प्रशत गट वयावयी २.५० प्रशत जजल्शा वधुारयत लाणाकयीता, जास्त 

दयाकयीता 
६ गटाकयीता ऩारयतोषऴक/उते्तजन ०.२० प्रशत गट वयावयी १.०० प्रशत जजल्शा जजल्यातनु  ५ गटावाटी 
७ चाॊगर ेकाभ कयणा-मा ळेतक-

माॊना फजषव े

०.१० प्रशत ळेतकयी वयावयी ०.५० प्रशत तारकुा वयावयी ५ ळेतकयी  प्रशत तारकुा 

८ जजल्शास्तयीम प्रदळयन/कृषऴ भेऱाला  प्रशत जजल्शा वयावयी ४.०० प्रशत जजल्शा प्रशत जजल्शा ४.०० राख  

९ भादशती प्रचाय ल प्रवाय 
(शबत्तीऩिके) 

४.०० प्रशत जजल्शा वयावयी ४.०० प्रशत जजल्शा दकवान कॉर वंटय/इतय ळावदकम 
मोजना कयीता  दकभान २५ टक्तके 

१० वीडी ल भादशती तॊिसान षलकाव 
करुन त्माव्दाये प्रचाय ल प्रवाय 

०.२० प्रशत ऩॎकेज २.००प्रशत जजल्शा ०.२० प्रशत वी. डी. कयीता खचय 
१० वी.डी.कयीता 



 

कयणे 

११ 
 

ळेतकयी ळािस ववुॊलाद ०.२० प्रशत कामयक्रभ ०.४० प्रशत जजल्शा खयीऩ ल यफी शॊगाभाकयीता 

 जजल्शास्तयालय कृषऴ षलद्याऩीठे, 
कृषऴ षलसान कंद्र कडीर तस 
माॊची नेभणूक 

०.०२ प्रशत भदशना 
प्रशत जजल्शा 

०.२४ प्रशत जजल्शा -- 
 
 

१२ षेषिम दकवान गोष्टी ०.१५ प्रशत 
कामयक्रभ 

०.३० प्रशत तारकुा खयीऩ ल यफी शॊगाभाकयीता 
 

१३ कृषलके ल इतय वॊस्थाॊच्मा 
वॊळोधनाच्मा भाध्मभातनू आरेल्मा 
शळपायवीॊचा अलरॊफ कयणे 

५.०० प्रशत जजल्शा ५.०० प्रशत जजल्शा -- 

१४ आलती  

 अ) षलळेऴ तस ल कामयकायी 
वशाय्म- माॊची नेभणूक 

प्रशत जजल्शा १६.५६ प्रशत जजल्शा आत्भा वॊस्थेव वह्शाम म्शणून ५ 
षलळेऴ तस/कामयकायी वशाय्म 
नेभणूका 

 अ) प्रलाव बत्ता/कामायरमीन खचय ६.५० प्रशत जजल्शा ६.५० प्रशत जजल्शा -- 
 फ) लाशन बाडमाने घेणे  १.५० प्रशत जजल्शा १.५० प्रशत जजल्शा -- 
 क) आकजस्भक खचय ०.३० प्रशत तारकुा ०.३० प्रशत तारकुा -- 
 ड) तारकुा स्तयालयीर वशाय्म - 

तारकुा/गट तॊिसान 
व्मलस्थाऩक (Block Technology   

Manager-BTM) 

०.१५ प्रशत तारकुा 
प्रशत भदशना 

१.८० प्रशत तारकुा प्रशत लऴय १ ऩद प्रशत तारकुा  

 ई) आकजस्भत खचय तारकुा 
स्तयालयीर वशाय्म- तारकुा/गट 
तॊिसान व्मलस्थाऩक (BTM) 

०.०५ प्रशत तारकुा 
प्रशत भदशना 

०.६० प्रशत तारकुा प्रशत लऴय -- 

 प)तारकुास्तयालय षलऴम षलळेऴस 
वशाय्म-(Subject Matter Specialist) 

०.०५ प्रशत तारकुा 
प्रशत भदशना 

०.६० प्रशत तारकुा प्रशत लऴय २ ऩदे  प्रशत तारकुा 

 ग) आकजस्भत खचय तारकुा 
स्तयालय षलऴम षलळेऴस वशाय्म 
(SMS) 

०.०३५ प्रशत 
तारकुा प्रशत 
भदशना 

०.४२ प्रशत तारकुा प्रशत 
लऴय 

-- 

 अनालती  

 अ) वादशत्म खयेदी -- ४.००   

 फ) गौण फाॊधकाभ ेल नतुनीकयण -- २.००  

१५ तारकुा स्तयालय भादशती ल 
वल्रा वशभती स्थाऩन कयणे 

१.३० प्रशत तारकुा १.३० प्रशत जजल्शा/२ 
तारकु्तमाकयीता 

प्रशत जजल्शा  

१६ ळेतीळाऱा ०.२९४१४ प्रशत 
ळेतीळाऱा 

 वयावयी ३ ळेतीळाऱा प्रशत  
तारकुा  

१७ जजल्शास्तयीम आत्भा प्रशळषण 
वॊस्थेव वशाय्म 

५.०० प्रशत जजल्शा जास्तीत जास्त ५.०० प्रशत 
जजल्शा 

प्रशत जजल्शा  

१८ कम्मशुनटी येदडओ स्टेळन  याज्मस्तय ५४.०० राख  याज्मस्तयावाठी  



 

१९ ळेतकयी शभि १ ळेतकयी शभि/२ 
गालाॊवाठी  

०.००५ प्रशत ळेतकयी शभि 
प्रशत भदशना  

०.०६ प्रशत ळेतकयी शभि प्रशत लऴय 

२० नाषलन्मऩणुय उऩक्रभ याफषलणे 
याज्मस्तय 

याज्मस्तय २५.०० राख प्रशत याज्म आॊतयषलबागीम कामयकायी गटा 
(आमडीडब्रजूी)च्मा भान्मतेने देणे 

२१ नाषलन्मऩणुय उऩक्रभ याफषलणे 
जजल्शास्तय 

जजल्शास्तय ०.५ राख प्रशत तारकुा  जजल्शमाच्मा शनमाभक भॊडऱाच्मा 
शळपायवीनवुाय आॊतयषलबागीम 
कामयकायी गटा(आमडीडब्रजूी) च्मा 
भान्मतेने देणे 

 

Cafeteria नुवाय मोजनेअॊतगयत कयालमाची कामयलाशी  :- 
१) षलस्ताय ऩध्दतीत आणालमाचा फदर अचूकतेने अॊभरफजालणीत मेणे आलश्मक आशे. त्मावाठी कामयक्रभाभध्मे 
Cafeteria व्दाये  कंद्र ळावनाने १६ एषप्रर २०१० च्मा वधुारयत भागयदळयक वचुनानवुाय आत्भा मोजनेचे फऱकदटकयण 
कयणेवाठी ल मोजनेच्मा काभाभध्मे ववुिुता आणनेवाठी मोजनेभध्मे नलीन ऩदाॊचा वभालेळ केरा आशे जेणे करुन कंद्र 
ळावनारा आलश्मक ती भादशती/अशलार उऩरब्ध शोणे कयीता नलीन ऩदाॊची शनशभयती कयणेत आरी आशे. 
२) मा मोजनेभध्मे याज्मस्तयालय एक ऩद याज्मप्रलतयक म्शणून कॊ िाटी ऩध्दतीने नेभणूक कयालमाची आशे. वाभेती 
स्तयालय उऩवॊचारक श्रणेीतीर ८ ऩदे (प्रशळषक) शनमकु्त कयालमाची आशेत. जजल्शास्तयालय ५ ल तारकुास्तयालय ३ 
अनकु्रभे प्रकल्ऩ वॊचारक (आत्भा), प्रकल्ऩ उऩवॊचारक (आत्भा), वॊगणक आसालरी रुऩयेऴक, रेखा-न-शरऩीक, ल  
तारकुा/गट तॊि व्मलस्थाऩक (Block Technology Manager- BTM), षलऴम षलळेऴस (Subject Matter Specialist - SMS) 
कॊ िाटी ऩध्दतीने नेभणुका कयालमाच्मा आशेत, त्मावाठी आलश्मक तयतदू वन २०११-१२ च्मा शनमोजन आयाखडमाभध्मे 
प्रस्ताषलत कयण्मात आरी आशे. कंद्र ळावनाकडून भॊजूयी प्राप्त शोताच वदयचा शनधी वाभेती (लनाभती नागऩयु) 
माॊचेभापय त जजल्शमाॊना आत्भा मोजनेच्मा खात्मालय लगय कयण्मात मेईर.आलश्मक स्लरुऩाचे फाॊधकाभ, वोई वषुलधा, 
लाशन इ. कयीता कंद्र ळावनाच्मा कॎ पेटेरयमा भधीर भाऩदॊडाचे अशधन याशून शनधी लाऩयालमाचा आशे. कंद्र ळावनाने वन 
२०१०-११ च्मा भागयदळयक वचुनानवुाय प्रत्मेक दोन गालाकयीता एक ळेतकयी शभि शनलड कयण्माव भान्मता ददरी आशे. 
ळेतकयी शभिाव शनमशभतऩणे भानधन देणे अऩेजषत नवनू प्रलाव, भोफाईर इ. वाठी आलश्मक खचायवाठी वशाय्म 
म्शणून भानधन देम आशे. (५० टक्तके के  द्र दशस्वा ल ५० टक्तके याज्म दशस्वा) त्मावाठी रागणायी तयतदू वन २०१२-१३ 
च्मा शनमोजन आयाखडमाभध्मे प्रस्ताषलत कयण्मात आरी आशे.  
 
ळेतीळाऱा -  

आत्भा कामयक्रभातॊगयत घेणेत मेणामायज ेळेतीळाऱाॊची भखु्म लशैळष्टे खारीरप्रभाणे- 
१. ग्राभऩॊचामत अथला तारकुास्तयालय ळेतीळाऱा घेणेत माव्मात. 
२. कृषऴ षेिात उल्रेखशनम कामय कयणामायळ प्रगतशळर ळेतकमाधंच्मा ळेतालय/प्रषेिालय ळेतीळाऱा आमोजजत कयणेत 

माव्मात.अळा ळेतकमारंची/ळेतकयी प्रषेिाॊची मादी (जे उत्तभयीत्मा ळेतीळाऱा याफल ूळकतीर) तारकुा ळेतकयी वल्रा 
वशभती ल तारकुा तॊिसान चभ ूमाॊनी शनजित कयाली ल ऩॊचामत वशभत्माच्मा भाध्मभातनू ती आत्भा शनमाभक 
भॊडऱाव वादय कयणेत माली. 

३. ळेतीळाऱेतीर शळषक शे प्रगतीळीर ळेतकयी अथला कृषऴ षलस्ताय कभयचायी अथला ळावन तथा अळावदकम 
वॊस्थेतीर तस भागयदळयक अव ु ळकतीर. प्रत्मेक शॊगाभाभध्मे शोणामाय  ळेतीळाऱा प्रशळषकाव अॊशतभ भान्मता 
आत्भा शनमाभक भॊडऱाची घ्माली रागेर. 
 



 

४. एक दकॊ ला अशधक षऩकाॊवाठी अथला षेिावाठी Front line Demonstrations घेणे मा प्रात्मजषकाॊभध्मे एकाजत्भक ऩीक 
व्मलस्थाऩनाअॊतयगत जभीन भळागत, फीज प्रदक्रमा,एकाजत्भक दकड व्मलस्थाऩन, एकाजत्भक अन्नद्रव्म व्मलस्थाऩन 
इ. घटक वाभाषलष्ठ अवालेत 

५. ळेतीळाऱा प्रत्मेक शॊगाभाभध्मे षऩकाॊच्मा कभीभ कभी वशा वॊलेदळीर अलस्था ओऱखून ळेतकयी आजण ळेतीळाऱा 
प्रशळषक माॊचेभध्मे देलाणघेलाण/ऩयीवॊलाद घेणे आलश्मक आशे. 

६. राबाथी ळेतकमाधंची शनलड कयताॊना दकभान ५०%,प्रशतशनधी शे छोटे ल शवभाॊत ळेतकयी अवालेत.ळेतकयी वभशुातीर 
ळेतकमांे ाना प्राधान्म द्याल.े 

७. राबाथी ळेतकयी ल ळेतीळाऱा प्रशळषक शे शनमोजनाप्रभाणे अथला आलश्मक तेव्शा वॊलाद वाधतीर. 
८. प्रशळषीत शळषकाॊचे सान ल कौळल्मलधृ्दीवाठी वातत्माने जजल्शास्तय, याज्मस्तय, याष्डीमस्तयालयीर वॊस्थेच्मा तथा 

प्रषेि बेटीच्मा भाध्मभातनू षभतालधृ्दी कयाली. 
९. ळेतीळाऱेतीर राबाथी माॊचे सान ल कौळल्मलधृ्दी ताॊषिक वशाय्माफयोफयच जजल्शा/याज्म स्तयालयीर प्रशळषणच्मा 

प्रषेि बेटी च्मा भाध्मभातनू षभतालधृ्दी कयाली. 
- ळेतीळाऱेतीर राबाथीची वॊफॊशधत गाॊलाॊभध्मे अथला ळेजायीर गाॊलाभध्मे कृषऴ षलस्ताय कामयक्रभ याफषलणेव भदत 

कयतीर तथा जफाफदायी घेतीर. 
१०. ळेतीळाऱा याफषलत अवताॊना जास्तीत-जास्त १० टक्तके रोकलाटा/राबाथीलाटा घेणेत माला. 
११. प्रगतीळीर ळेतकयी, ळेतीळाऱा घेत अवताॊना ताॊषिक भदु्दमाॊच्मा षलश्लेऴणाकयीता कृषऴ षलसान कंद्रातीर तस आजण 

कृषऴ षलस्ताय कभयचामांे  चे वशाय्म घेतरे जाल ूळकत.े 
१२. जे ळेतकयी ळेतीळाऱा याफषलणाय आशेत अळा ळेतकमांे ेच्मा ऩाच-वशा ददलवाच्मा कामयळाऱेची तयतदु कयणेत आरेरी 

आशे. 
१३. ळेतीळाऱेतीर राबार्थमायनी/षलद्यार्थमाॊनी स्लखचायने ळेतीळाऱा दठकाणी माल.े 

- शनमशभत वॊशनमॊिणाफयोफय तारकुा तॊिसान व्मलस्थाऩक शे वभन्लमकाची बशुभका ऩाय ऩाडतीर  ल वॊफॊशधत 
येकॉडय जतन कयतीर. 

- तारकुा तॊिसान व्मलस्थाऩक, प्रगतीळीर ळेतकयी जे ळेतीळाऱा घेणाय आशेत माॊची ल तारकुा तॊिसान चभ ूल 
कृषऴ षलसान कंद्रातीर तस माॊचे सान देलाण -घेलाण शोणेवाठी ऩयीवॊलादाचे आमोजन कयतीर. 

१४. ळेतीळाऱाची उऩमकु्ताता तथा प्रशतवाद आढाला प्रत्मेक वशा भादशण्माॊनी फीटीटी आजण एपएवी शभटीॊगभध्मे घेणेत 
माला तय कभीत -कभी एक लऴायनीआत्भा शनमाभक भॊडऱावभोय घेणेत माला. 

१५. अशतळम मळस्ली ळेतीळाऱा ऩदुढर एक अथला दोन शॊगाभात याफषलल्मा जाऊ ळकतात.त्माफाफतचे शनमोजन वॊफॊशधत 
शॊगाभाच्मा आलती खचायतनू कयणेत माल.े ळेतीळाऱेभध्मे नषलन राबार्थमानंा/षलद्यार्थमायना वॊधी देणेत माली.मळस्ली 
ळेतीळाऱा ऩनु्शा घेणेवाठी रयतवय रेखी ऩयलानगी घेणेत माली. 

१६. उत्कृष्ट ळेतीळाऱाॊना जजल्शा/याज्मस्तयालरुन फजषव ेदेलनू वन्भाशनत केर ेजाऊ ळकत.े 
१७. ळेतीळाऱेतीर प्रशळषणे रलशचत स्लरुऩाची नॉन रेक्तचय टाईऩ अवाषलत. ळेतीळाऱेत प्रत्मष कृशत, शनयषण, 

ऩरृ्थथकयण ल चचेलय बय देणेत माला. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ळेतीळाऱा (Cost Norns Ghatak Table)/ळेतीळाऱा (कॉस्ट नॉभवय/वेशरॊग) 
अ.क्र. ळेतीळाऱा (ग्राभऩॊचामत/तारुकास्तय) खचय भमायदा 

१ 

Frontline Demonstration याष्डीम अन्नवयुषा अशबमानाॊतीर भागयदळयक वचुना नवुाय 
भॊजुय अवरेल्मा दयानवुाय जास्तीत अडीच (२.५) एकया ऩमतंच्मा षेिालय 
याफषलण्माॊत मालीत. NFSM अॊतगयत नभदु केरेल्मा ऩीकाॊचा वभालेळ केरा जाला.  
जय षऩकाॊचे दय वद्या चार ुअवरेल्मा कुठल्माशी मोजना/कामयक्रभाॊतगयत उऩरब्ध 
नवतीर तय आत्भा शनमाभक भॊडऱ जास्तीत जास्त रु.४०००/- प्रशत एकय प्रभाणे 
भागयदळयक वचुना आधाये शनजित कयणेत मालेत.  

रु. ७५००/-    
(वयावयी अॊदाजे 

आकडा) 

२ ळेतीळाऱेच्मा legistics support करयता  रु १८००/- * 

३ आकजस्भक शनधी  रु. २०००/- 

४ ळेतीळाऱेतीर प्रशळषणाथीवाठी आम.ऩी.एभ. दकट रु.२००/- प्रशत दकट जास्तीत २५ 
ळेतक-मावाठी  

रु. ५०००/- 

५ ळेतीळाऱा प्रशळषण/ऩरयवॊलादाफाफत वषलस्तय भादशती.  

अ जास्तीत जास्त दोन प्रशळषणाथीवाठी जास्तीत जास्त वशा बेटी करयता- जास्तीत 
जास्त रु.२५०/- प्रशत बेट, प्रशत प्रशळषक 

रु.३०००/- 

फ जास्तीत जास्त दोन फाशम प्रशळषकावाठी जास्तीत जास्त वशा बेटी करयता-
जास्तीत जास्त रु.१५०/- प्रशत बेट, प्रशत प्रशळषक 

रु. १८००/- 

क बोजन खचय २८ वशबागी करयता रु.३०/- प्रशत वशबागी प्रशत ददन वशा 
कामयक्रभावाठी  

रु. ५०४०/- 

ड छाऩीर वादशत्म रु.५०/- प्रशत वशबागी २८ वशबागीवाठी आजण प्रशळषकाॊवाठी  रु. १४००/- 
                                        एकुण    रु. २६७४० 

६ प्रगतीशळर ळेतकयी/ळेतीळाऱा याफषलणायी मॊिणा, माॊना ळेतीळाऱा याफषलणे. 
चारषलणेवाठी आत्भा शनमाभक भॊडऱाच्मा शनणयमानवुाय Service Charge (10%) 

रु. २६७४/- 

७ 

प्रगतशळर ळेतकयी जे ळेतीळाऱा घेणाय आशेत त्माॊच्मा प्रशळषण तथा प्रषेि बेट 
खचय  

वदयीर खचय 
Cafeteria भधीर  
फी २ /फी४ भधुन 
कयता मेईर. 

                                        एकुण   रु. २९४१४/- 
* एका ळेतीळाऱेवाठी (६ वेट) वलय वाधायणऩणे रु.४०००/- ऩमतं फी.टी.एभ. माॊना देणेत मेतीर ज्माभऱेु Capital 

assets चा ऩनुयलाऩय Rotation  ने कयता मेईर. वदयीर घटकाॊतगयत शळल्रक तसाॊच्मा प्रलाव वलायवाठी लाऩयरी 
जाल ूळकत.े         

कंद्र ळावनाने १६ एषप्रर २०१० च्मा ऩिानवुाय ल फायाव्मा ऩॊचलाषऴयक मोजनेकयीता वधुायीत कॎ पेटेयीमानवुाय 
प्रत्मेक फाफ/घटकावाठी ददरेरे भाऩदॊड/प्रभाणके ददरेरी आशेत. त्मानवुाय वन २०१२-१३ भध्मे कामयक्रभ याफलाला.   
        
            स्लाषरयत/- 
             - वॊचारक, आत्भा 
         कृषऴ आमकु्तारम, भशायाष्ड याज्म, ऩणेु - ५  
 

----------------- 



 

           जा.क्र./एक्तव रयपॉभय/भाव ू२०१२-१३/षलप्र-५/४६६/२०१२ 
           कृषऴ आमकु्तारम, भशायाष्ड याज्म, 
           ऩणेु- ४११ ००५ ददनाॊक : ०९/०५/२०१२ 
प्रशत, 
१) भा. वॊचारक, लवॊतयाल नाईक याज्म कृषऴ षलस्ताय व्मलस्थाऩन प्रशळषण वॊस्था, नागऩयू माॊना भादशती तथा 

आलश्मक त्मा तात्काऱ कामयलाशीवाठी वादय. 
२) षलबागीम कृषऴ वशवॊचारक, वलय माॊना भादशती ल आलश्मक त्मा तात्काऱ कामयलाशीवाठी अग्रेषऴत. 
३) जजल्शा अशधषक कृषऴ अशधकायी, वलय माॊना भादशती ल आलश्मक त्मा तात्काऱ कामयलाशीवाठी अग्रेषऴत. 
४) प्रादेशळक कृषऴ षलस्ताय ल व्मलस्थाऩन प्रशळषण वॊस्था, (वलय)------ 
    
           स्लाषरयत/- 
                 वॊचारक, आत्भा  
         कृषऴ आमकु्तारम, भशायाष्ड याज्म, ऩणेु - ५  

----------------- 
 

अ) उत्कुष्ठ वॊघदटत गटाॊना प्रोत्वाशनऩय फषीव देणे  
मोजना - याज्माच्मा कृषऴ षलस्ताय कामयक्रभाॊना षलस्ताय षलऴमक वधुायणा कयीता वशाय्म (आत्भा) 

प्रऩि-अ 
१ व्मक्तीचे /वॊस्थेचे ऩरु्ण्य नाॊल  

२ वॊऩणूय ऩत्ता  

३ कामभचा ऩत्ता   

४ ऩिव्मलशायावाठी ऩणूय ऩत्ता  

५ दयुध्लनी/भ्रभणध्लनी क्रभाॊक   

६ जन्भतायीख ल लम   

७ व्मक्तीचा व्मलवाम  

८ व्मक्तीचे कामयषेि  

९ त्माॊना ळावन/ळावन ऩयुस्कृत वॊस्थेभापय त ऩगाय/ऩेळन्ळ शभऱत ंकाम ?  

१० ऩलुी शभऱारेरा वन्भान/ऩयुस्काय आजण कोणत्मा लऴी ल कळावाठी ?  

११ चारयत्र्म कव ेआशे ? (वोफत जज.ऩो.अ.दाखरा अवाला)  

१२ व्मक्तीची प्रकाळने अवल्माव   

१३ लयीर व्मक्तीचे केरेरे कामय वलयवाभान्म ळेतकमांे ोना उऩमोगी भागयदळयक कव ेतवेच 
त्माॊचे काभ अशतउत्कृष्ट दकॊ ला उल्रेखशनम कव ेमाफाफत वषलस्तय भादशती . 

 

१४ अशधक काशी भादशती अवल्माव .  

१५ जजल्शा अशधषक कृषऴ अशधकायी माॊनी प्रत्मष कामयषेिाव बेट देऊन केरेल्मा कामायची 
खािी करुन प्रस्ताल शनकऴाप्रभाणे मोग्म अवल्माव शळपायळीवश अशबप्राम द्यालेत.  

 

 

            वशी/- 
            जजल्शा अशधषक कृषऴ अशधकायी 
           जजल्शा.................. 
 



 

फ) कृषऴ प्रदक्रमा/कृषऴ उद्योग अॊतयगत ळेतकमांजेना फजषव मोजना 
मोजना - याज्माच्मा कृषऴ षलस्ताय कामयक्रभाॊना षलस्ताय षलऴमक वधुायणा कयीता वशाय्म (आत्भा) 

 
प्रऩि- फ 

१ ळेतक-माॊचे नाॊल ल ऩत्ता  

२ धायण केरेरे एकुण षेि (८ अ प्रभाणे)  

३ पऱफाग रागलडीचे षेि (पऱषऩक शनशाम)  

४ जभीनीचा षलकाव (भदृ-जर वॊधायणाचे उऩचायी त षेि)  

५ कॊ ऩोस्ट/दशयलऱीचे/गाॊडूऱ खताचा लाऩय   

६ ऍझो/यामझो/ऩीएवफी/उतीवॊलधयन मोचा लाऩय   

७ भातीचे नभनेु तऩावनू त्माप्रभाणे यावामशनक खताॊचा लाऩय   

८ एकाजत्भक ऩीक वॊयषण कामयक्रभाचा अलरॊफ   

९ कृषऴ षलद्याऩीठे, कृषऴ प्रशतष्ठान ल तत्वभ वॊस्थाॊना बेटी देऊन तेथीर तॊिसानाचा अलरॊफ   

१० शवॊचनाच्मा ऩाण्माचा दकपामतळीय लाऩय/दठॊफक/तऴुाय लाऩय कयतात काम ?  

११ स्लत् षलकशवत केरेरे तॊिसान   

१२ वशकाय ग्राभीण षलकाव, कृषऴ परोत्ऩादन, ऩळवुॊलधयन ल दगु्ध व्मलवाम षेिातीर कामय.  

१३ ऩिकारयता दकॊ ला इतय भागायने केरेरे फशुभोर कामय  

१४ व्मक्ती/वॊस्थेची प्रकाळने   

१५ वाभाजजक कामय   

१६ कृषऴ भार शनमायत प्रदक्रमा/शनमायतीवॊदबायत केरेरे शरखाण  

१७ ऩरयवयातीर इतय ळेतकमाळंना कळा प्रकाये उऩमोग झारा त्माचा वषलस्तय तऩशळर द्याला.  

१८ कोयडलाशू ळेती तॊिसानाचा लाऩय दकतऩत कयतात (तऩशळर दमाला)  

१९ त्माॊचे ळेतीतीर षलषलध षऩकाॊची उत्ऩादकता जक्तलॊटर/शेक्तटयी जजल्शमाची वयावयी उत्ऩादकता 
भागीर चाय लऴायची भादशती द्याली. 

 

२० ळेतीऩावनू शभऱणाये शनव्लऱ उत्ऩन्न  

२१ ळेतीऩयूक व्मलवाम कयतात काम ? ऩयुक व्मलवामाऩावनू शभऱणाये शनव्लऱ उत्ऩन्न  

२२ उच्च तॊिसानालय आधायीत काशी प्रकल्ऩ याफषलतात काम ? तऩळीर द्याला  

२३ ळेतभाराची वाठलण/प्रदक्रमा कयतात काम ? कळी ?  

२४ ऩीक काढणी नॊतयचे तॊिसान (प्रतलायी आजण वाठलणूक) चा लाऩय कयतात काम?कळा प्रकाये  

२५ षऩक उत्ऩादनाची षलक्री कळाप्रकाये कयतात ?  

२६ ळेतीषलऴमक ऩसु्तके भाशवके उऩरब्ध आशेत काम ? दकती ?  

२७ कृषऴ तॊिसानाचा प्रवाय, ऩीयवयातीर कोणकोणत्मा ळेतकमायंना प्रत्मष प्रषेिाव बेट देलनू 
केरा ? 

 

२८ याज्मऩातऱी, जजल्शाऩातऱी ल ऩॊचामत वशभती स्तयालयीर ऩीकस्ऩधाय मा भध्मे बाग घेतात 
का ? दकती लेऱा ल कोणत्मा षऩकावाठी ? 

 

२९ वधुायीत/उच्च तॊिसानालय आधायीत त्माॊनी धायण केरेल्मा प्रषेिालय प्रात्मजषके घेतरी 
आशेत काम ? 

 

३० कृषऴ भारालय आधायीत कोणकोणत ेगशृउद्योग कयतात ?  



 

३१ ऩयवफागेतीर ळेती कयतात काम ?  

३२ कृषऴ भारालय आधायीत गशृउद्योग कयत अवल्माव त्माची भाशीती  भशीरा ळेतकमायंव 
प्रशळषणािाये करुन ददरी आशे काम ? (षलनाभलु्म) 

 

       

 

            वशी/- 
            जजल्शा अशधषक कृषऴ अशधकायी 
           जजल्शा.................  


