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ऩत्र               जा. क्र कृषऴ आम/ुपरो.2/नायऱषलभा भा.व.ू/52/2012 
         कृषऴ आमकु्तारम, ( परोत्ऩादन), भशायाष्ट्र याज्म,  
         ऩणेु-5, ददनाांक ::    5 जानेलायी, 2013 
प्रति,  

वलबागीम कृवऴ वशवचंारक,  
 कोकण वलबाग, ठाणे  

 
 षलऴम - नायऱ वलभा मोजनेची प्रामोगगक ित्लालय अभंरफजालणी कयणेफाफि.. 

 2012-13 भागगदळगक वचूना- 
 

वदंबग –  1) नायऱ षलकाव भांडऱ कोची माांचेकडीर अ.ळा.ऩत्र क्र.एप-1539/2012-स्टेट,  
    ददनाांक 6.8.2012 
  2) नायऱ षलकाव भांडऱ कोची माांच ेऩत्र क्र. एप-1539/2012-स्टेट  
    ददनाांक 13.8.2012 
  3) ळावन ननणणम क्र. नाषलभा/2012/प्र.क्र.239/13-अ ेभांत्रारम, भुांफई-32 
    ददनाांक 2.1.2013 
 

 उऩयोक्त वांदर्बणम षलऴमानवुाय नायऱ षऩक षलभा मोजनेची अांभरफजालणी वन 2012-13 भध्मे 
नायऱाच ेप्रभखु उत्ऩादन घेणा-मा जजल्शमाांत कयण्माफाफत नायऱ षलकाव भांडऱाने भांजूयी ददरेरी आशे.  
तवेच वांदबण क्र. 3 नवुाय वदयच्मा मोजनेव ळावनाने प्रळावकीम ल षलत्तीम भान्मता ददरेरी आशे.  
वरुब वांदबाणवाठी नायऱ षलकाव भांडऱाकडून प्राप्त झारेल्मा ऩत्राची प्रत तवेच ळावनाकडून प्राप्त 
झारेरा ळावन ननणणम वोफत वशऩत्रत्रत केरा आशे. 
 जजल्शाननशाम नायऱ षलभा मोजनेची बौनतक उदिष्ट्ट खारीरप्रभाणे ननजचचत कयण्मात मेत आशे.  
 

अ.क्र. जजल्शा रषांक (षेत्र शेक्टय) अदंाजजि एकूण झाडांची वख्मा 
(राख) 

1 ठाणे 475 0.59 
2 यामगड 400 0.50 
3 यत्नागगयी 500 0.62 
4 र्व ांधुदगुण 1269 1.59 
 एकूण 2644 3.30 
 
लयीरप्रभाणे जजल्शाननशाम रषाांकानवुाय नायऱ षलभा मोजनेची प्रबालीऩणे अांभरफजालणी 

कयण्माच्मा दृष्ट्टीने भागणदळणक वचूना वोफत वशऩत्रत्रत कयण्मात मेत आशेत. 
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त्मादृष्ट्टीन े षलम्माच्मा आलदेनऩत्राचा नभनुा प्रऩत्र े ल भादशतीऩत्रक बायतीम कृषऴ षलभा कां ऩनी 

भुांफई माांचेकडून प्राप्त करुन घेलनू षेत्रत्रम मांत्रणेव उऩरब्ध करुन द्माला. नायऱ उत्ऩादकाांच ेवदयच्मा 
षलशीत नभनु्मातीर (तीन प्रतीतीर) प्रस्ताल ऩत्रक, ऩयूक कागदऩत्र ेल षलभा शप्त्माचा धनादेळ षेत्रत्रम 
स्तयालय घेऊन जजल्शा ल षलबागाभापण त बायतीम कृषऴ षलभा कां ऩनी भमाणददत भुांफई माांचेकड ेऩाठषलण्माची 
कामणलाशी वरुु कयाली ल त्माफाफतचा जजल्शाननशाम प्रगती अशलार दयभशा मा कामाणरमाकड ेननमर्भतऩणे 
वादय कयाला. 
वोफि-  लयीरप्रभाणे.   

 

        स्लाषयीि/- 
            वचंारक परोत्ऩादन 
       कृषऴ आमकु्तारम, भशायाष्ट्र याज्म, ऩणेु-5 
 

प्रि :- जजल्शा अगधषक कृषऴ अगधकायी ठाणे, यामगड, यत्नागगयी, र्व ांधुदगुण माांना ळावन ननणणम ल 
भागणदळणक वचूनेच्मा प्रतीवश भादशती  तथा ऩढुीर कामणलाशीस्तल अग्रेषऴत. 

प्रतिलरऩी  भाहशिी िथा कामगलाशीवाठी. 

1) उऩवगचल, 13-अे , कृषऴ ल ऩदभु षलबाग , भांत्रारम, भुांफई-32  
2) उऩ वांचारक, नायऱ षलकाव फोडण , याज्म कें द्र , योड नां. 16 , झेड रेन,  

ठाणे (ऩजचचभ) 400 604. 
3) प्रादेर्ळक व्मलस्थाऩक, बायतीम कृषऴ षलभा कां ऩनी, स्टॉक एक्वचेज टॉलवण, 20 ला भजरा, ऩलूण 

खांड, दरार स्रीट पोटण, भुांफई-4000 23. 
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ऩथदळी नायऱ वलभा मोजना भागगदळगक वचूना 

1) प्रस्िालना  
    नायऱाच्मा षऩकाव लातालयणातीर फदर, नवैगगणक आऩत्ती, ककटक योग ल तत्वभ फाफीऩावनू 
धोका अवतो,  ककां फशुना एखाद्मा षेत्रातीर झारेल्मा ककडीच्मा प्रादबुाणलाभऱेु वांऩणूण नायऱ षऩकाव 
नकुवान शोत.े  नायऱ शे फशुलाऴीक षऩक अवल्माने ळतेकऱमाांना नकुवानीव वाभोये जाल ेरागत ेअळा 
ऩरयजस्थतीत शोणाऱमा नकुवानीव वयांषण र्भऱणे गयजेच े आशे.  वध्म जस्थतीत याफषलल्मा जात 
अवरेल्मा याष्ट्रीम कृषऴ षलभा मोजनेभध्मे नायऱ षऩकाचा वभालेळ शोत नाशी.   
 नायऱ शे फशुलाषऴणक कोयडलाशू षऩक अवनू त ेजैषलक ल अजैषलक घटकाांना फऱी ऩडत ेत्माभऱेु 
नायऱ ऩीक षलभा मोजनेव्दाये रघ ु ल र्वभाांत ळतेकऱमाांना शोणाऱमा नकुवानीव वयांषण नायऱ षलभा 
मोजनेव्दाये ददर ेजाईर.   
 
2) नायऱ वलभा मोजनेचे उद्देळ :  

1. नायऱ उत्ऩादकाांना नवैगगणक आऩत्ती ल इतय कायणाांभऱेु नायऱाच्मा झाडाांना शोणाऱमा नकुवानीव 
षलभा वयांषण देणे. 

2. नायऱ उत्ऩादकाांना अकारी शोणाऱमा नायऱाच्मा (उत्ऩादकता नष्ट्ट शोणे) नकुवानीव लेऱेत आगथणक 
वशाय्म देणे. 

3. नायऱ उत्ऩादनातीर धोके कभी करुन उत्ऩादकाांना ऩनुराणगलड ल नायऱ फागेचे ऩनुयज्जीलन कयण्माव 
प्रोत्वाशन देलनू नायऱ ळतेी अगधक पामदेळीय फनषलणे. 

3) उऩमकु्ििा :  
ऩथदळी नायऱ षलभा मोजनेअांतगणत ननयोगी, पऱे मेणाऱमा, एकर ककां ला र्भश्र रागलड केरेल्मा फाांधालयीर 
ककां ला ऩयवफागेतीर वलण जातीच्मा फटुक्मा तवेच उांच नायऱाांच ेझाडाांचा षलभा कयता मेईर.  फटुक्मा 
आणण वांकयीत जातीच्मा नायऱाच्मा झाडाांना 4 थ्मा लऴाणऩावनू पऱे मेत अवल्माने अळा नायऱाच्मा 
झाडाांच्मा षलम्माकयीता 4 त े60 लऴ ेलमोगटातीर झाडाांचा षलभा कयता मेईर.  उांच जातीच्मा नायऱाच्मा 
झाडाांच्मा षलम्मावाठी 7 त े60 लऴ ेलमोगटातीर झाडाांचा वभालेळ कयता मेईर.  मा मोजनेभध्मे योगट ल 
अनतु्ऩादक झाडाांचा षलभा कयता मेणाय नाशी. 
 
4) वभावलष्ठ ळिेकयी :  
 वलण ळतेकयी ज्माांच्माकड े एकाच दठकाणी (एका वले नांफय / ळतेाभध्मे ) कभीत कभी नायऱाची 
उत्ऩादनषभ / पऱे मेणायी 10 झाड े (लमोगट फटुक्मा जाती-4 त े60 लऴ,े उांच ल वांकयीत जाती-7 त े
60 लऴ े) अवतीर. 
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5) वलम्माची व्माप्िी :  
ऩथदळी नायऱ षलभा मोजनेभध्मे ननलडरेल्मा जजल्शमाांतीर वलण ळतेकऱमाकयीता राग ू अवेर.  
मोजनेभध्मे फटुक्मा आणण वांकयीत जातीच्मा नायऱाच्मा 4 त े 60 लऴ े लमोगटातीर झाडाांचा ल उांच 
जातीच्मा नायऱाच्मा 7 त े60 लऴ ेलमोगटातीर झाडाांच्मा षलभा शप्ता ल षलभा वयांक्षषत यक्कभेवाठी दोन 
गटाांभध्मे षलबाजन केर ेआशे. 
 नायऱाच्मा झाडाच्मा लमावांफांधी नायऱ उत्ऩादकाांच ेघोऴणाऩत्र स्लीकायरे जाईर.  बायतीम कृषऴ 
षलभा कां ऩनी भमाणददत भुांफई - षलभीत झाडाांच्मा वत्मतेवांफांधी षलना वभाप्ती कारालधीऩलूी ककां ला नकुवान 
बयऩाईऩलूी ऩडताऱणी करु ळकत.े  षलम्मावांफांधी चुकीची भादशती अथला घोऴणाऩत्र ददल्माच ेआढऱल्माव 
षलभा यि ठयषलरा जाईर. 
 नायऱ षलभा मोजनेभध्मे वशबाग घेऊ इजच्िणाऱमा ळतेकऱमाांनी आऩल्मा जलऱच्मा कृषऴ 
षलबाग, भशायाष्ट्र ळावनाच्मा कामाणरमाळी वांऩकण  कयाला ल प्रस्ताल ऩत्रक बरुन षलभा शप्ता जभा कयाला.  
षलभा प्रस्ताल ऩत्रक षलभा शप्त्मावश बयल्मानांतय त्लयीत ऩोच ऩालती ददरी जाईर. 
 
6) वलभा वयंषण 
  ऩथदळी नायऱ षलभा मोजनेभध्मे नायऱाच ेझाड षलभा वयांक्षषत फाफीभऱेु भयण ऩालल्माव ककां ला 
अनतु्ऩादक झाल्माव नकुवान बयऩाई र्भऱेर.  नायऱाचे झाड केलऱ अनतु्ऩादक झार ेअवल्माव कृषऴ 
षलबाग, परोत्ऩादन षलबाग ककां ला नायऱ षलकाव फोडण, माांचे नायऱाच े झाड अनतु्ऩादक झाल्माच े
कायणाफाफतच ेप्रभाणऩत्र आलचमक आशे.  नायऱाचे झाड अनतु्ऩादक आशे अव ेतवे्शाच म्शणता मेईर 
जेव्शा षलभा वयांक्षषत फाफीभऱेु नकुवान झार ेअवेर ल झाडाची ऩनुणलाढ अळक्म अवेर तवेच त ेनायऱ 
उत्ऩादकाने ऩाडर ेऩादशजे.  जय नायऱ उत्ऩादक त ेअनतु्ऩादक झाड तवेच उब ेठेऊ इजच्ित अवेर तय 
षलभा वयांक्षषत यकभेऩकैी 50 टक्के ऩमणत नकुवानबयऩाई कभी ददरी जाईर.  नायऱाच्मा झाडाव झारेरे 
नकुवान षलभा वयांक्षषत फाफीभऱेु झाल्माच ेप्रस्ताषऩत / र्वध्द केर ेऩादशजे.   
 
7) वयंक्षषि जोखीभ :  
ऩथदळी नायऱ षलभा मोजनेभध्मे खारीर नभदू केरेल्मा फाफीभऱेु नायऱाच ेझाड भयण ऩालल्माव अथला 
अनतु्ऩादक झाल्माव वयांषण / नकुवान बयऩाई र्भऱत.े 

1) लादऱ, गायऩीट, चक्रीलादऱ, टामपुन, टोयनाडो, अनतलषृ्ट्टी 
2) ऩयू आणण जरप्ररम  
3) भोठमा प्रभाणालय योग ल ककडीचा प्रादबुाल 
4) नवैगगक आग, लणला ,लीज ऩडणे 
5) बकूां ऩ, जर्भन धवणे, त्वनुाभी 
6) दषु्ट्काऱाभऱेु शोणाये नकुवान 
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8) अवयंक्षषि जोखीभ  :  
 ऩथदळी नायऱ षलभा मोजनेभध्मे खारी नभदू केरेल्मा फाफीभऱेु नायऱाचे झाड ेभयण ऩालल्माव 
अथला अनतु्ऩादक झाल्माव वयांषण /नकुवान बयऩाई र्भऱत नाशी. 

1) चोयीभऱेु झारेरे नकुवान, मधु्द, आक्रभण, नागयी मधु्द, फांडखोयी, क्राांन्ती , इनवयेुळन, भटुीनी, 
टाऱाफांदी, जाणीलऩलूणक केरेरे नकुवान, कॉनवऩीयेवी, वनै्म कायलाई, र्वव्शीर कभोळन, 
कॉनकपळके्ळन, ळावकीम मांत्रणेभऱेु झारेरे नकुवान.   

2) आजण्लक अर्बकक्रमा, आजण्लक उत्वजणन ककां ला उत्वजणनाची रागण. 
3) षलभान ककां ला इतय कोवऱणाऱमा लस्तूांभऱेु शोणाये नकुवान 
4) जाणीलऩलूणक केरेरा ननष्ट्काऱजीऩणा 
5) भानलीम नकुवान, ऩषी ककां ला प्राण्माभऱेु झारेरे नकुवान 
6) झाडाांची अव्मलस्थीत ठेलण /नीगा 
7) झाड ेयोगट ल अनतु्ऩादक शोणे 
8) झाड ेनवैगगणकरयत्मा भयणे, झाडाांची भऱेु काऩणे. 
9) स्थालय भारभत्ता जव े जभीन, नायऱाच्मा झाडाांना आधाय ददरेल्मा लस्त,ू ळतेीरा ऩाणी 

देण्माची वाधने ळतेीची औजाये. 
 
9) वलभा वयंक्षषि यक्कभ ल वलभा शप्िा (प्रति नायऱ झाड)   :  
 
नायऱ झाडाच ेलम लऴ े वलम्माची प्रिी झाड 

वयंक्षषि यक्कभ 
वलभा शप्िा प्रिी झाड 
/ प्रति लऴ े

4 त े15 लऴ े 600.00 4.25 
16 त े60 लऴ े 1150.00 5.75 
* नायऱ वलभा शप्त्माऩोटी देम अवणा-मा वेलाकयाि वन 2012-13 ऩावनू बायि वयकायने वटू हदरेरी 
आशे.   
 
10) वलभा शस्िा अनदुान  :  
षलभा शप्त्मातीर अगधकाांळ यक्कभ (व्मालवानमक षलभा शप्ता ल ळतेकऱमाांनी देम षलभा शप्ता मातीर 
पयकाची यक्कभ) नायऱ षलकाव भांडऱ (50 टक्के) षलभा शप्ता अनदुान, भशायाष्ट्र ळावनाव्दाये (25 
टक्के) षलभा शप्ता अनदुान म्शणून ददरा जाईर.  तय 25 टक्के यक्कभ ळतेकऱमाांनी षलभा शप्ता म्शणून 
बयालमाचा आशे. 

11) वलभा वयंषण कारालधी  :  

1 लऴ ेषलभा वयांषण कारालधी षलभा प्रस्ताल ऩत्रक बयरेऩावनू 1 भदशन्मानांतय वरुु शोईर. 
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12) प्रतिषा कारालधी  :  
 ऩदशल्मा लऴी षलभा वांयषण वरुु झाल्माऩावनू वरुुलातीच े 30 ददलवाच ेआत झारेरे नकुवान 
षलम्माव ऩात्र नाशी.  अळा ळतेकऱमाांना ऩढुीर लऴाणवाठी लेऱेत नतुनीकयण झाल्माव दवुऱमा लऴी प्रनतषा 
कारालधी राग ूनवेर. 
13) फ्रें चाईजी  :  
 जय षलभा वयांक्षषत फाफीभऱेु झारेरे नकुवान ऩढुीर दळणषलरेल्मा तक्त्मानवुाय अवेर तयच 
नकुवान बयऩाईवाठी ऩमणलेषण केर ेजाईर. 
अ.क्र. रगिच्मा षेत्रािीर वलभा वयंक्षषि 

झाडांची वखं्मा 
फ्रें चाईजी   (झाड)े  
(ककभान नकुवान झारले्मा झाडांची 
वखं्मा) 

1 10 त े30 1 
2 31 त े100 2 
3 100 ऩेषा जास्त 3 
 
14) एक्वेव  : 
 नायऱ उत्ऩादक ळतेकयी प्रथभच्मा 20 %  नकुवानीव ऩात्र नवेर म्शणजेच त्मारा 80 टक्के 
नकुवान बयऩाई देम अवेर. 
15) अगधवचूीि षेत्र  :  

भशायाष्ट्रातीर ठाणे, यामगड, यत्नागगयी, ल र्व ांधदुगुण जजल्शमातीर वलण तारकेु. 

16) अभंरफजालणी  :  

ऩथदळी नायऱ षलभा मोजनेभध्मे वशबागी शोण्मावाठी नायऱ उत्ऩादकाांनी भशायाष्ट्र ळावनाच्मा 
कृषऴ षलबागाच्मा तारकुा / ग्राभ जस्थत अगधकायी / कभणचायी माांचेकड े उऩरब्ध अवरेरे षलशीत 
नभनु्मातीर (तीन प्रतीतीर) प्रस्ताल ऩत्रक बरुन षलभा शप्त्माचा डी.डी. /धनादेळ (डी.डी. AGRICULTURE 
INSURANCE COMPANY OF INDIA LIMITED. AXIS BANK A/C 004010200162869 जो भुांफई मेथे देम 
अवाला) जभा कयाला.  वांफांधीत अगधकायी / कभणचायी वलण प्रस्ताल ऩत्रक ल डी.डी. /धनादेळ एकत्रत्रतऩणे 
वांफांगधत जजल्शमाांच्मा जजल्शा अगधषक कृषऴ अगधकायी माांचेकड े त्मा भदशन्माच्मा ळलेटच्मा तायखेऩलूी 
ऩाठलतीर.  जजल्शा अगधषक कृषऴ अगधकायी शे डी.डी. /धनादेळ प्रस्ताल ऩत्रकावश षलबागीम कृषऴ वश 
वांचारक ठाणे माांना ऩाठलतीर.  षलबागीम कृषऴ वश वांचारक ठाणे शे डी.डी. /धनादेळ प्रस्ताल ऩत्रकावश 
बायतीम कृषऴ षलभा कां ऩनी भमाणददत भुांफई माांना ऩाठलतीर.  बायतीम कृषऴ षलभा कां ऩनी भमाणददत भुांफई 
प्रत्मेक भदशन्मातीर प्राप्त प्रस्ताल कृषऴ षलबाग, भशायाष्ट्र याज्म माांना ऩषृ्ट्ठाांककत (endorsement) 
कयतीर.  बायतीम कृषऴ षलभा कां ऩनी भमाणददत भुांफई  मोजनेच्मा वयुलातीव एक भास्टय ऩॉर्रवी याज्म 
ळावनाव देईर ल प्रत्मेक भदशन्मातीर प्राप्त प्रस्ताल ऩत्रकाच ेऩषृ्ट्ठाांकन षलबागीम कृषऴ वश वांचारक 
ठाणे माांना ऩाठलतीर. 
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17) नकुवान बयऩाई ठयवलण्माची प्रकक्रमा  :  
ऩथदळी नायऱ षलभा मोजनेअांतगणत ळतेकऱमाांनी झारले्मा नकुवानीची वचूना 7 ददलवाच ेआत 

वांफांधीत तारकु्मातीर भशायाष्ट्र ळावनाच्मा कृषऴ षलबागाच्मा तारकुा कृषऴ अगधकायी / बायतीम कृषऴ 
षलभा कां ऩनी भमाणददत भुांफई  षेत्रत्रम कामाणरम भुांफई माांना देणे आलचमक आशे. 
नकुवान बयऩाई प्रभाणऩत्र षलशीत नभनु्मात वांफांधीत तारकु्मातीर भशायाष्ट्र ळावनाच्मा कृषऴ षलबागाच्मा 
तारकुा कृषऴ अगधकायी माांचे वशीने ऩाठषलणे आलचमक आशे.  त्मानांतय प्रत्मष वलेषणानांतय वलणवाधायण 
30 ददलवाच्मा आत ऩात्र नकुवान बयऩाई यक्कभ ळतेकऱमाांना देण्मात मेईर.  षलम्माची ऩणूण यक्कभ 
ददरेनांतय षलभा वांऩषु्ट्टात मेईर. 
 
18) तनयीषण मतं्रणा  :  
 ऩथदळी  नायऱ षलभा मोजनेच्मा ननयीषणाकयीता वर्भती स्थाऩन केरी जाईर ज्माभध्मे नायऱ 
षलकाव फोडणच ेप्रनतननधी बायतीम कृषऴ षलभा कां ऩनी भमाणददत ल याज्म ळावनाच्मा कृषऴ / परोत्ऩादन 
षलबागाच ेप्रनतननधी वदस्म अवतीर.  शी वर्भती प्रत्मेक नतभाशी भध्मे फठैक करुन मोजनेच्मा प्रगतीचा 
आढाला घेईर ल मोजनेरा अगधकागधक प्रर्वध्दी र्भऱण्मावाठी वचूना देईर.   
 
19) मोजनेची प्रलवध्दी  :  
 ऩथदळी नायऱ षलभा मोजनेच्मा प्रर्वध्दीवाठी  नायऱ षलभा मोजनेवाठी आकाळलाणी, दयूदळणन 
तवेच भादशतीऩत्रके ल र्ब ांतीऩत्रके इ. प्रर्वध्दी भाध्मभाांचा उऩमोग करुन वदयची मोजना ळतेकऱमाांऩमणत 
ऩोशोचेर माफाफतची कामणलाशी वांफांधीत जजल्शा अगधषक कृषऴ अगधकायी माांनी कयाली. तवेच मोजना 
अांभरफजालणीवाठी आलचमकतनेवुाय पॉभण िऩाई करुन घेण्मात माली. मोजनेची भादशतीऩत्रके / 
र्ब ांतीऩत्रके वांफांधीत ग्राभऩांचामत, खयेदी षलक्री वांघ, नायऱ वांघटना तवेच कृषऴ कामाणरमात रालण्मात 
मालीत.   


