
 

 

            जा.क्र.न.पऩ./का.भा.वू १३-१४/प्र.क्र-६०१/पल.प्र.३/२४४/२०१३ 
 

                 कृपऴ आमुक्तारम, वाखय वंकुर,शळलाजीनगय, ऩुणे-५ 
 

                                         ददनांक :  १/६/२०१३ 
 
 
 

प्रतत, 
   १) वलबागीम कृवऴ वशवंचारक (--------------) 
 २) जिल्शा िकधषक कृवऴ िकधकायी, जिल्शा- ------------------ 

 

  वलऴमः- काऩूव  तंत्रसान  िभबमानांतगगत  कें द्र ऩुयस्कृत वधन काऩूव वलकाव कामगक्रभ 
वन २०१३-१४ भध्मे याफवलणेफाफतच्मा भागगदळगक वूचना... 

      वंदबग :- ------------------------------------------- 
 
      वदय मोजना काऩूव तंत्र अशबमान मा अशबमानांतगगत वन २०००-०१ ऩावून याज्मात 
याफपलण्मात मेत आशे.    
मा अशबमाना अतंगगत एकूण चाय उऩअशबमान आशेत.ते ऩुढीरप्रभाणे  
१) उऩअशबमान-१ - वंळोधन कामग 
२) उऩअशबमान-२ - काऩूव तंत्र प्रवायण 
३) उऩअशबमान-३ - पलऩणनाच्मा ऩध्दतीत वुधायणा ल वोमीवुपलधा ननभागण कयणे. 
४) उऩअशबमान-४ - जजनींग आणण प्रेवींग मांच ेफऱकटीकयण कयणे. 
       वधन काऩुव पलकाव मोजना वन २०१३-१४ भध्मे याफपलताना १०० शेक्टय रघुप्रकल्ऩाभध्मे 
याफपलणे फंधनकायक यादशर.  त्मानुवाय रघु प्रकल्ऩ आयाखडा तमाय कयाला. मा प्रकल्ऩाच ेउदीष्ट ल 
त्मालरुन जो ऩरयणाभ अऩेक्षषत आशे मांची नीट भांडणी करुन रघु प्रकल्ऩ तमाय कयण्मात माले. 
प्रकल्ऩ ऩुणग झाल्मानंतय त्मात ककतऩत मळ आरे आशे, मांचा प्रगती अशलार तमाय कयण्मात 
माला. तवेच पलपलध फाफी याफपलतांना पोटोवशीत मळोगाथा तमाय कयण्मात माली. 
 प्रकल्ऩ तमाय कयतांना खारीर फाफीच ेऩारन कयाले. 
काऩुव ऩीकाच े षेत्रानुवाय तवेच जेथे षेत्र लाढीव ल उत्ऩादकता लाढीव लाल आशे माचा पलचाय 
करुन तारुकाननशाम/भंडरननशाम याफलालमाच ेरघुप्रकल्ऩांची वंख्मा खारीर प्रऩत्र-१ प्रभाणे ननजचचत 
कयाली ल वंफंधधताना तवे कऱपलण्मात माले ल प्रकल्ऩ अशलार तमाय कयण्माच्मा वूचना देण्मात 
माव्मात. 
 
िभबमानाच े उद्दिष्टे  - 
  
काऩवाच ेउत्ऩादन आणण उत्ऩादकता लाढलून काऩवाची देळांतगगत गयज बागलून अधधकचा  काऩूव 
ननमागत कयणे. 
काऩवाचा उत्ऩादन खचग कभी कयणे आणण ककटकनाळकांचा लाऩय कभी कयणे, जेणेकरुन  
ककभतीच्मा फाफतीत आऩरा काऩूव अतंययाष्रीम फाजायऩेठेत स्ऩधाग करु ळकेर 
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प्रऩत्र-१ 

                       जिल्शतनशाम प्रकल्ऩ वंख्मा 
ि.क्र जिल्शा षेत्र आधाये प्रकल्ऩ वंख्मा 
१ नाशळक १ 

२ धऱेु १ 

३ नंदयुफाय १ 

४ जऱगाल २ 

५ अशभदनगय २ 

६ औयंगाफाद १ 

७ जारना १ 

८ फीड १ 

९ नांदेड १ 

१० ऩयबणी २ 

११ दशगंोरी १ 

१२ फुरढाणा २ 

१३ अकोरा १ 

१४ लाशळभ १ 

१५ अभयालती १ 

१६ मलतभाऱ २ 

१७ लधाग १ 

१८ नागऩूय १ 

१९ चदं्रऩूय १ 

एकुण २४ 

 
 

प्रकल्ऩ अशलार तमाय कयताना खारीर फाफींच ेभुरबुत वलेषण कयण्मात माले. 
१) ननलडरेल्मा षेत्रातीर ऩीकननशाम षेत्र,ऩीक ऩध्दतीचा तऩळीर.   
२) वलग ऩीकननशाम लाणननशाम षेत्र ल लाण ननशाम उत्ऩादकतेच ेरषांक ननचचीत कयालेत. 
३) जशभन आयोग्म ऩत्रत्रका नुवाय जभीनीचा वाभु तवेच उऩरब्ध नत्र,स्पुयद, ऩाराऴ ल वुक्ष्भभुरद्रव्मे  
४) उऩरब्ध शवचंन वुपलधा त्मातुन शवचंना खारीर षेत्र ल काऩुव पऩकावाठउ उऩरब्ध शोणाये शवचंन    
   (षेत्र) 
५) ऩीकननशाम ननपलष्ठा लाऩयाच ेवध्माच ेप्रभाण ल वंऩुणग प्रकल्ऩावाठउ रागणाये त्रफमाणे, खते, ल   
   त्माची उऩरब्धता इ. 
६) काऩूव पऩकालय पलायणीवाठउ प्रकल्ऩातीर ळतेक-माभधनू वेला ऩुयलठादायाची नेभणूक कयाली.    
   त्मावाठउ इतय मोजनांचा वशबाग घेण्मात माला. ल तवे प्रकल्ऩ आयाखडमात नभुद कयाले.  
७) काऩुव लेचणीवाठउ उऩरब्ध कुळर ल अकुळर भनुष्मफऱ 
८) ननपलष्ठा उऩरब्धतेच्मा वुपलधा तवेच तमाय झारेल्मा लेचणी झारेल्मा काऩवाची प्रतलायी नुवाय    
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   ऩणन व्मलस्था. लयीर वलग भुदमालय ननलडरेल्मा प्रकऩ षेत्राच ेवखोर वलेषण करून प्रकल्ऩ    
   अशलार तमाय कयाला. त्माव जजल्शा अधधषक कृपऴ अधधकायी मांची भान्मता घेलून प्रकल्ऩ  
   अभंरफजालणी वुरू कयाली.  
 प्रत्मष प्रकल्ऩ िभंरफिालणी :- 
उऩयोक्त फाफींचा पलचाय करुन प्रकल्ऩ आयाखडा तमाय कयाला. रघु प्रकल्ऩाची आखणी ळतेीळाऱा शी 
फाफ आधायबुत घेलुन कयाली. प्रत्मेक प्रकल्ऩाभध्मे खारीर फाफींचा वभालेळ करून अभंरफजालणी  

 
 
 
 
 

कयाली.वलग प्रात्मक्षषके शळपायळीत वुधायीत लाणांची (नॉन फीटी लाणं) ल ब्राझीर तंत्रसानालय आधायीत 
ध्मालमाची आशेत. प्रकल्ऩातीर वलग राबा्मानना ०.४० शे. प्रात्मक्षषकंाच्मा भमागदेत राब दमालमाचा 
आशे. 
    उत्ऩादकता लाढीचे रषांक ठयपलण्मात मालेत ल त्माच े ननमोजन कयण्मात माले. रषांक 
ठयपलताना वलागत जास्त वाध्म झारेल्मा उत्ऩादकते ऩेषा १५ टक्के जास्त रष ननधागयीत कयण्मात 
माले.  
प्रकल्ऩ आयाखडा तमाय कयण्माव तवेच मळोगाथा तमाय कयण्माव प्रत्मेक प्रकल्ऩावाठउ रु. ६.७५ 
राख प्रभाणे यादशर. वंकीणग खचग ल अधधकायी बेटीवाठउ उऩरब्ध ननधी भधुन खचग कयण्मात माला. 
१) वलग प्रकल्ऩ ळतेक-मांच ेगट करुन कामगक्रभ गटाभापग त याफपलण्मात मालेत. 
२) वलगवाधायणऩणे १० शेक्टयच ेगट तमाय करुन प्रत्मेक १० शेक्टय भागे एक गटप्रभुख म्शणुन एका    
   प्रगनतळीर ळतेक-माची ननलड कयण्मात माली म्शणजेच एका प्रकल्ऩाभध्मे वलगवाधायण १० गट   
   तमाय करुन त्माच ेप्रत्मेकी १ प्रभाणे १० गटप्रभुखांची ननलड कयाली. 
३) प्रकल्ऩाभध्मे प्रत्मेक गटाभध्मे याफलालमाच्मा फाफींची भाशीती खारी प्रऩत्र-२ भध्मे देण्मात आरेरी       

      आशे.   
४) गटप्रभुखांच्मा वशाय्माने याफलालमाच्मा कामगक्रभाच े ननमोजन, प्रात्मक्षषकात अलरंफ कयालमाच्मा 

तंत्रसानाचा तऩळीर वपलस्तयऩणे नभुद कयण्मात माला. तवेच त्माच ेलेऱाऩत्रकशी तमाय कयण्मात 
माले. 

५) भशायाष्र याज्म त्रफमाणे भशाभंडऱ, भशायाष्र कृपऴ उदमोग पलकाव भशाभंडऱ,भशायाष्र रघु उदमोग 
पलकाव भशाभंडऱ ल भशायाष्र याज्म वशकायी ऩणन भशावंघ मांच ेकडून ननपलष्ठा उऩरब्ध करून 
घ्मालमाच्मा आशेत. 

६) प्रकल्ऩाफाशेय याफलालमाचा फाफननशाम कामगक्रभ प्रऩत्र -३ भध्मे देण्मात आरा आशे. वदय प्रऩत्रात 
याफपलण्मात मेणा-मा फाफी भध्मे प्रलतगकाच ेप्रशळषण. मांचा वभालेळ आशे. 

७) कामगक्रभ याफपलण्मावाठउ वभापलष्ट घटकाफाफत वलगवाधायण भागगदळगक वूचना वोफत देण्मात    
   आरेल्मा आशेत. त्माच ेलाटऩ कयतांना अनुवूधचत जातींना ९.८८ टक्के, अनुवूधचत जभातींना   
   ८.५४ टक्के ल  डतय राबा्मानना ८१.५८ टक्के ल  मा भध्मे भदशरा राबा्मानना ३० टक्के  
   त्माप्रभाणे राब देण्मात माला.कामगक्रभ ल  अनुदान  लाटऩ वदयच्मा पलगतलायीनुवाय पलतयीत  
   कयण्मात आरे आशे. पलबागीम कृपऴ वश वंचारक मांनी त्मांच ेस्तयालरून लयीर टक्केलायी  

  1) Ê{ÉEò =i{ÉÉnùxÉ iÉÆjÉYÉÉxÉ IÉäÊjÉªÉ |ÉÉiªÉÉÊIÉEäò- 250 |ÉÉiªÉÉÊIÉEäò |ÉÊiÉ 100 ½äþ. |ÉEò±{É   

  2)  ¶ÉäiÉÒ¶ÉÉ³É - 5 
  3) VÉèÊ´ÉEò ÊEòb÷ ÊxÉªÉÆjÉhÉ ´É VÉèÊ´ÉEò  +Éè¹ÉvÉä |ÉÉiªÉÊIÉEäò   - 100 ½äþ./|ÉEò±{É     
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   बौनतक /आधथगक कामगक्रभाची अभंरफजालणीफाफत वंननमंत्रण कयाले.  
 

प्रऩत्र-२ 
प्रकल्ऩातीर वभावलष्ट कामगक्रभ 

 (एका गटावाठी- षेत्र १०० शेक्टय) 
                                                                                                                                             
                                                            (रु.राख) 

ि.क्र 
 

घटक  ऩरयभाण िनुदानाचा दय (रु.) 
एका प्रकल्ऩातीर 
कामगक्रभ 

एकुण कामगक्रभ   
(२४ प्रकल्ऩ) 

बौततक आकथगक बौततक आकथगक 

१ 

ऩीक उत्ऩादन 
तंत्रसान  षेत्रीम 
प्रात्मक्षषक 

 वंख्मा 
रु.२०००/- प्रनत 
प्रात्मक्षषक (प्रात्मक्षषक 
षेत्र ०.४० शेक्टय)  

२५० ५.०० ६००० १२०.०० 

२ 
ळतेकयी 
ळतेीळाऱा 

वंख्मा 

रु.१७,०००/-प्रनत 
ळतेीळाऱा      (३० 
ळतेकयी ऩूणग 
शंगाभाकरयता) 

५ ०.८५ १२० २०.४० 

३ 

जैपलक ककड 
ननमंत्रण ल 
जैपलक  औऴधे 
प्रात्मक्षषके      
(Bio agent and 

Bio pesticides 
Demo) 

शेक्टय 

औऴधाच्मा 
ककभतीच्मा ५० टक्के 
ककंला रू.९००/-/-प्रनत 
शे. च्मा भमागदेत 
माऩैकी कभी अवेर 
ते. 

१०० ०.९० २४०० २१.६० 

 

                                               
एकूण  

 ६.७५ 

 

१६२.०० 

 

उऩयोक्त फाफीचा पलचाय करुन रघुप्रकल्ऩ आयाखडा तमाय कयाला ल षेत्र, उत्ऩादकता लाढीचे 
रंषाक ठयपलण्मात माले.कें दद्रम ऩातऱीलय नलीन मोजनेची आखणी झारेरी अवून मेत्मा खयीऩ 
शंगाभाऩावून काऩूव पऩकाभध्मे घन रागलठ ऩद्घत (HDPS) अभंरफजालणीचा कामगक्रभ काऩूव 
वंळोधन कें द्र (CICR) नागऩूय मांचभेापग त याफपऩण्मात मेत अवरेल्मा रागलडीच्मा ऩध्दतीनुवाय 
रागलड कयण्मात माली. माफाफत वपलस्तय वुचना माऩुलीच मा कामागरमाच े ऩत्र क्र. 
जाक्र/कृआ/कउवं-पलप्र-३/काऩूव/२२९/२०१३ दद २४/५/२०१३ अन्लमे ननगगशभत कयण्मात आरेल्मा 
आशेत.  
प्रकल्ऩा फाशेयीर याफलालमाचा फाफननशाम कामगक्रभ 
                                          
                                      
 



 

 - 5 -  

 

                                     प्रऩत्र-३ 
                                            

                                                                                                                               (रु.राखात)                                     

ि.क्र घटक ऩरयभाण िनुदानाचा दय (रु.) बौततक आकथगक 

१ प्रलतगकांना प्रशळषण वंख्मा रु.१०.०० राख/टी.ओ. एप.                                                                               
(६ भदशन्माच ेप्रशळषण 
कारालधीवाठउ) 

३ ३०.०० 

२ ळतेकयी ळतेीळाऱा वंख्मा रु. १७,०००/-प्रनत ळतेीळाऱा                
(३० ळतेकयी ऩूणग शंगाभाकरयता) 

१३९ २३.६३ 

३ जैपलक ककड ननमंत्रण ल 
जैपलक  औऴधे 
प्रात्मक्षषके 

शेक्टय औऴधाच्मा ककभतीच्मा ५० टक्के 
ककंला रू.९००/-/-प्रनत शे. च्मा भमागदेत 
माऩैकी कभी अवेर ते. 

२८१८ २५.३६ 

४. आकस्भीक ननधी    २.३८ 

एकुण 
  ८१.३७ 

 

लयीरप्रभाण प्रलगतकांच ेप्रशळषण कृपऴ  भशापलद्मारम  ऩयबणी, अकोरा, कृपऴ पलसान कें द्र अकोरा 
मेथे घण्मात माले वदय स्थऱी आमोजनात काशी अडचण अवल्माव पलबागीम कृपऴ वश वंचारक 
मांनी स्थऱ ननष्चीती कयण्माव शयकत नाशी.  

प्रकल्ऩातीर ननपलष्ठा उऩरब्धता्- मा कामगक्रभातीर काशी घटक याफपलण्माची ऩूलगतमायी 
आताऩावूनच वुरु केरी, तय ते खयीऩ शंगाभात मळस्लीरयत्मा याफपलता मेतीर. त्माभुऱे चारू लऴी 
वदय मोजना याफपलण्माच े ऩूणग ननमोजन आताऩावूनच करुन ते खयीऩ २०१३ भध्मे मळस्लीऩणे 
याफपलता मालेत, म्शणून  मा भागगदळगक वुचना देण्मात मेत आशेत. 

वुधायीत लाणांच े(नॉन फीटी लाणं) त्रफमाणे लाटऩ, प्रलतगकांच्मा प्रशळषणाचे ननमेाजन कयणे, 
ळतेीळाऱांच े आमेाजन कयणे, पऩक उत्ऩादकता लाढपलण्मावाठउची अद्मालत ब्राझीर 
तंत्रसानालय(अनतघन काऩूव रागलड) आधारयत प्रात्मक्षषकांच े आमेाजन कयणे, उऩयोक्त घटकांच े
वखोर ननमोजन करुन, राबाथींची ननलड करुन ठेलल्माव शा कामगक्रभ मळस्लीरयत्मा याफपलता मेऊ 
ळकेर. तवेच त्माभुऱे कें द्र ळावनाने पलदशत करुन ददरेरी उदिष्टे वाध्म कयण्माव त्माभुऱे बयील 
भदत शोणाय आशे.  

शा कामगक्रभ मळस्लीरयत्मा याफपलण्मात मेतो ककंला कवे शे ऩाशण्मावाठउ दयलऴी 
याष्रीमस्तयालयीर वननमंत्रण वशभती याज्मात मेते. त्मालेऱी मा वशभतीव मळोगाथा दाखपलता 
माव्मात माकरयता खयीऩ शंगाभात शे घटक याफपलण्माची ऩूलगतमायी आताऩावूनच केल्माव मा 
वननमंत्रण वशभतीव मा कामगक्रभाभधनू वाध्म झारेरी काभे दाखपलता मेऊ ळकतीर.  

उऩयेाक्त घटक याफपलण्मावाठउ पलचायात घ्मालमाच े ननकऴ ऩुढे ददरे आशेत. वदय ननकऴ 
पलचायात घेऊन शे घटक याफपलण्माच ेवपलस्तय ननमेाजन कयाले.  
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ननपलष्ठा खयेदी कयणेकयीता ल वंननमंत्रण कयणेकयीता पलबागीम कृपऴ वश वंचारक मांचे 
अध्मषतेखारी ऩुढीरप्रभाणे वशभती गठउत कयण्मात मेत आशे. 
      १. पलबागीम कृपऴ वश वंचारक      अध्मष 

२. कृपऴ च ेवंफंधधत पलऴमाच ेळास्त्रस               वदस्म 
३. त्रफमाणे भशाभंडऱ, याष्रीम फीज ननगभ, कृपऴ उदमोग     वदस्म 
   पलकाव भशाभंडऱ, भाकग पेड वंस्थेच ेस्थाननक प्रनतननधी 
४. वंफंधधत जजल्शा अधधषक कृपऴ अधधकायी         वदस्म वधचल 
 

ऩीक प्रात्मक्षषके  याफपलण्मावाठउ ननपलष्ठा खयेदी कयालमाच्मा आशेत त्मा ननपलष्ठावाटी वलग 
ननपलष्ठांची भान्मतेनुवाय ऩुयलठादाय वंस्थेकड े भागणी नोदपलण्मात मेलून त्माची एक प्रत 
आमुक्तारमाव वादय कयाली. वलग ननपलष्ठा ल औजाये लेऱेत उऩरब्ध करून घेण्माची जफाफदायी 
वंफंधधत उऩपलबागीम कृपऴ अधधकायी, जजल्शा अधधषक कृपऴ अधधकायी ल पलबागीम कृपऴ वश 
वंचारक मांची याशीर. कोणत्माशी ऩरयजस्थतीत ऩुयलठा केरेल्मा ननपलष्ठा ऩडून याशणाय नाशीतमाची 
दषता वंफंधधत पलबागीम कृपऴ वश वंचारक मांनी घ्माली. 
 पलबागीम कृपऴ वश वचंारक मांच्मा अध्मषतखेारीर वशभतीची भान्मता घेलून ननपलष्ठा ऩुयलठा 
आदेळ वंचारक (ननलगुनन) मांनी ननचचीत केरेल्मा ऩुयलठादाय वंस्थेकड ेभागणी नोदपलण्मात माली. 
ननपलष्ठाची ननचचीती कयताना ननपलष्ठा शळपायव केरेंल्मा भात्रांानुवाय घेणेत माव्मात आणण 
अनुसेम अवरेरे अनुदान लजा जाता उलगयीत यक्कभ रोकलाटा म्शणून ळतेक-माकडून घेलून 
वंफंधधत वंस्थेकड ेबयणा कयाली.  
       मोजनेच्मा अभंरफजालणीभध्मे ळतेकयी लाटा दशस्वा मांचा वभालेळ अवून वदय दशस्वा 
षेत्रत्रम स्तयालय षेत्रत्रम कभगचा-माभापग त ळतेक-माकडून गोऱा केरा जातो शा दशस्वा प्राप्त शोताच 
वत्लय वंफंधधत ऩुयलठादाय वंस्थेकड े बयणा कयण्मावाठउ कामागरमात जभा कयाला.माफाफत भा. 
आमुक्त (कृपऴ) मांच ेकषाभधनू रेखा पलऴमक कामगऩदधतीफाफत वपलस्तय ऩरयऩत्रक ननगगशभत केरे 
आशे. ळतेकयी लाटा कामागरमात जभा कयण्माव ददयंगाई शा अऩशाय वभजून माफाफत पलरंफ 
आढऱल्माव कामागरम प्रभुखाने वंफंधधताफाफत प्रळावककम कामगलाशी कयाली. अन्मथा कामागरम 
प्रभुखाव जफाफदाय धयण्मात मेऩून माफाफत त्मांच े पलरूध्द आलचमक ती प्रळावकीम कामगलाशी 
कयण्मात मेईर माची नोंद घ्माली. ऩुयलठा कयण्मात आरेल्मा वलग ननपलष्ठांच ेप्रत्मेक फॎचवेच ेनभुने 
काढेन प्रमोगळाऱेत तऩावणी करून घ्मालेत. अप्रभाणणत ननपलष्ठांची देमके अदा करू नमेत. 
  
 कामगक्रभ याफवलण्मावाठी वलचायात घ्मालमाच ेभिेु :- 
 
 मा कामगक्रभांतगगत भंजूय अवरेरे घटक याफपलण्मावाठउ घटकननशाम स्लतंत्र पलचाय कयण्माऐलजी, 
त्मांची अभंरफजालणी अधधक ऩरयणाभकायक शोण्माच्मा दृजष्टने कामगकभांतगगत कुठल्माशी घटकांची 
कामगलाशी स्लतंत्रऩणे न कयता कामगक्रभाच्मा अभंरफजालणीत वभापलष्ठ अवरेल्मा वलग मंत्रणांकडून 
जवे पलस्ताय मंत्रणा, अळावककम वंस्था, कृपऴ पलसान कें दे्र, कृपऴ पलद्मऩीठे, ळतेक-मांच्मा स्लमंवेली 
वंस्था, भदशरा वंघटना, वेलाबाली वंस्था मांचेकडून त्मांनी केरेल्मा भूरबूत वलेषणात त्मांना 
उत्ऩादन लाढीच्मा दृजष्टने आढऱरेल्मा वभस्मांच ेआधाये स्थाननक गयजा पलचायात घेऊन ल वलग 
घटकांचा एकत्रत्रत पलचाय करुन कामगक्रभ याफपलण्मात माला.  मोजनेतीर षेत्र शे काशी गाले ककंला 
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गालांचा वभूश याशीर. त्मांनी मोजनेतीर याफलामाच्मा फाफींचा ऩरयणाभ जाणलेर, अळा रयतीने 
कामगक्रभ याफपलण्मात माला. भूरबूत वलेषण, वंळोधनाच्मा गयजा इत्मादीं फाफी याष्रीम कृपऴ 
तंत्रसान प्रकल्ऩांतगगत एव.आय.ई.ऩी. प्रभाणे याशतीर. त्मात कामगक्रभाचा आयाखडा, अभंरफजालणी 
वंननमंत्रण ल ऩरयणाभकायकतेचा आढाला मा फाफी अतंबूगत याशतीर. मा फाफत मळोगाथावश 
मळस्लीतेचा अशलार वंफंधधत जजल्शा अधधषक कृपऴ अधधकायी मांनी वादय कयालमाचा आशे.  
 
 खािगी षेत्राच्मा वशबागाने प्रकल्ऩ िंभरफिालणी  वन २०१३-१४ : -  
 

पलपलध पऩकांची उत्ऩादकता ल उत्ऩादन लाढपलण्मावाठउ ननमभीत मोजना अभंरफजालणी 
भधे खाजगी  षेत्राचा वशबाग घेतल्माव पऩकांची उत्ऩादकता ल उत्ऩादन लाढण्माव बयील भदत 
शोईर ल ऩमागमाने ळतेकर मांची आधथगक पलकाव शोईर.  

वन २०१३-१४ भध्मे शी वदयचा कामगक्रभ ळावनाने भंजूय केरेरा आशे. काऩूव पलकाव 
मोजना भधीर प्रस्तालीत प्रकल्ऩ अभंरफजालणीवाठउ न्मुजीलुड शवड शरशभटेड ल जैन इरयगेळन 
शरशभटेड मा खाजगी कंऩन्मांची ननलड कयण्मात आरेरी आशे. वदय प्रकल्ऩ न्मुजीलुड शवड 
शरशभटेड मा खाजगी कंऩनीने जऱगांल, धऱेु, औयंगाफाद, जारना, फीड, मलतभाऱ ल  लधाग 
जजल्शमाभध्मे खारीर तारुक्मात प्रकल्ऩ अभंरफजाणीवाठउ वशभती दळगपलरी आशे. 

एकुण २०००० शेक्टय षेत्रालय शा  कामगक्रभ मा खाजगी कंऩनीच्मा वशबागाने याफपलण्मात 
मेणाय आशे.मा फाफत आमुक्तारमाच ेऩत्र क्र. जाक्र/नपऩ/काऩूव/प्रकल्ऩ/पलप्र-३/१५९/दद. ९/४/२०१३ ल 
जाक्र/नपऩ/काऩूव/प्रकल्ऩ/पलप्र-३/२३०/दद.२४/५/२०१३ अन्लमे स्लतंत्र भागगदळगक वुचना ननगगशभत 
कयण्मांत आरेल्मा आशेत. वदय प्रात्माक्षषके अभंरफजालणीवाठउ रागणा-मा आलचमक ननपलष्ठा मा 
वंफधधत खाजगी कऩंनीचे षेत्रत्रम प्रनतननधी मांचळेी चचाग करुन अनंतभ कयण्माच्मा आशेत.  
                   

 

                    कृवऴ वंचारक,  
                 (वलस्ताय ल प्रभळषण), 

                                             कृवऴ आमुक्तारम, भशायाष्र याज्म, ऩुणे-५  
१) प्रतः- भाद्दशतीस्तल ववलनम वाद 

     भा.प्रधान वधचल, कृपऴ ऩळंवुलधगन, दगु्धव्मलवाम पलकाव ल भत्स्मव्मलवाम 
     पलबाग, भंत्रारम पलस्ताय, भुंफई -३२ 

२) भा. भंत्री, कृपऴ, भशायाष्र ळावन, भुंफई ३२ मांच ेस्लीम वशाय्मक. 
३) भा. याज्मभंत्री, कृपऴ, भशायाष्र ळावन, भुंफई ३२ मांच ेस्लीम वशाय्मक 
प्रतः-  भाद्दशतीस्तल वस्नेश िगे्रवऴत 
४) कृपऴ वंचारक (वलग) 
५) भा. व्मलस्थाऩकीम वंचारक, भशायाष्र कृपऴ औद्मधगक पलकाव भशाभंडऱ, 
    याजनशाऊव, नतवया भजरा, प्रबादेली, भुंफई २५. 
६) भा. व्मलस्थाऩकीम वंचारक ,भाकेटींग पेडयेळन भुंफई 
७) भा. व्मलस्थाऩकीम वंचारक, भशायाष्र याज्म त्रफमाणे भशाभंडऱ, ळास्त्रीनगय, अकोरा 
८) भा. व्मलस्थाऩकीम वंचारक, याष्रीम फीज ननगभ, गुरटेकडी, भाकेटमाडग, ऩुणे ३७. 
९) भा.  व्मलस्थाऩकीम वंचारक, भशायाष्र याज्म रघउुद्मोग पलकाव भशाभंडऱ, भुंफई.       
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१०) भा.वंचारक, काऩूव ननदेळनारम, डी.ओ.वी.डी. भुफंई-४०००३८ मांना भादशतीवाठउ वादय. 
११) वंळोधन वंचारक, डॉ. ऩंजाफयाल देळभुख कृपऴ पलद्माऩीठ, अकोरा. 
१२) वंळोधन वंचारक, भशात्भा पुरे  कृपऴ पलद्माऩीठ, याशूयी. 
१३) वंळोधन वंचारक, भयाठलाडा कृपऴ पलद्माऩीठ, ऩयबणी. 
    प्रतत वशऩत्रावश भाद्दशतीवाठी ल कामगलाशीवाठी यलाना. 
१) कृपऴ उऩवंचारक, आमुक्त कष, कृपऴ आमुक्तारम, भशायाष्र याज्म, ऩुणे - १. 
२) कृपऴ भादशती अधधकायी, कृपऴ आमुक्तारम, भशायाष्र याज्म, ऩुणे - ५आलचमक त्मा 
प्रशवध्दीवाठउ 
३) कृपऴ उऩवंचारक (ननमोजन), कृपऴ आमुक्तारम, भ.या., ऩुणे-५ 
४) कष अधधकायी (४अे), कृपऴ ल ऩदभु पलबाग, भशायाष्र ळावन, भंत्रारम, भुंफई -३२ 
५) कामागवन अधधकायी, नन.ल.गु.नन.-५, कृपऴ आमुक्तारम, भ.या. ऩुणे-१ 
   कामागवन अधधकायी, पलप्र -१२, कृपऴ आमुक्तारम, भ.या. ऩुणे-५ 

 

  प्रकल्ऩातगगत याफवलण्माच ेघटक :-( जिल्शा िकधषक कृवऴ िकधकायी स्तय)  
 
 ऩीक उत्ऩादन तंत्रसान प्रात्मक्षषक- (१०० टक्के कें द्र दशस्वा)मावाठउ रागणा-मा ननपलष्ठा खयेदी 
फाफत जजल्शा वशभतीच्मा शळपायळीवश प्रस्ताल ऩाठलून पलबागीम कृपऴ वश वंचारक मांलेकडून 
भान्मता घेलून ऩुयलठा आदेळ वंचारक (नन.ल. गु.नन.) मांनी ननचचीत केरेल्मा ऩुयलठादाय वंस्थेकड े
भागणी नोंदलाली.वधन रागलड ऩध्दतीवाठउ वंऩणुग त्रफमाणे प्रात्मक्षषक घटकातून घेण्मात माले. 
उलगयीत यकभेतून इतय आलचमक ननपलष्ठा शळपायव केरेल्मा भात्रपे्रभाणे/ऩात्र प्रभाणऩत्र घेलून 
उलगयीत यक्कभ रोकलाटा म्शणून घेण्मात माल.ेकाऩवाच्मा शळपायळीत वुधायीत लाणांची (नॉन फीटी 
लाणं) आलचमक त्रफमाणे भागणी भाशाफीज मांच्माकड ेतातडीने नोंदपलण्मात माली.  
एच.डी.ऩी.एव अतंगगत ऩीक प्रात्मक्षषकातीर ऩुयलठा कयालमाच्मा ननपलष्ठांचा खचागचा तऩळीर. 
 

ि.क्र फाफ आलश्मक भात्रा दमालमाच ेिनुदान (रू. १०० टक्के) 
१. वुधायीत त्रफमाणे 

ऩुयलठा 
५ ककरो ४७५.०० 

२. ग्रोथ रयटाडनट १५० शभरी ८०.०० 

३. खते  ० 

 मुरयमा ५० ककरो २८५.०० 

 एव.एव.ऩी. १०० ककरो ८००.०० 

४. णझकं वल्पेट ५ ककरो २००.०० 

५. फोयॎक्व २ ककरो १२०.०० 

   २०६५.०० 
(प्रत्मष देम अनुदान अनुदान 

रु. २०००.००) 
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वलग प्रात्मक्षषकाभध्मे  वुधायीत लाणांची (नॉन फीटी लाणं) ब्राझीर तंत्रसानालय आधायीत अनत घन 
रागलडीची प्रात्मक्षषके ध्मालमाची आशेत.  
१) ०.४० शेकटय षेत्रालय प्रात्मक्षषक आमोजजत कयण्मात माले.  
२) ०.४० शेक्टय प्रात्मक्षषक षेत्रावाठउ वाठउ रु.२०००/- आधथगक अनुदान देम आशे 
३) प्रत्मेक प्रात्मक्षषक षेत्रात भदृ ल जरवंधायण फाफींचा अतंबागल अननलामग याशीर.  
४) एका राबाथीव एकच प्रात्मक्षषक देण्मात माले.प्रत्मेक प्रात्मक्षषक प्रॉट ळजेायी तुरनात्भक 
अभ्माव कयण्मावाठउ ननमंत्रत्रत प्रॉट ननलडाला.प्रात्मक्षषकावाठउ  कृपऴ पलदमाऩीठांनी शळपायव 
केरेल्मा ननपलष्ठांचा लाऩय कयाला.  

५) कें द्रीम कऩाव अनुवंधान वंस्था नागऩूय मांनी प्रात्मक्षषकावाठउ केरेल्मा शळपायळी भागगदळगक  
वुचना वोफत जोडण्मात आरेल्मा आशेत. त्माचाशी लाऩय कयण्मात माला.  
१) प्रात्मक्षषक षेत्रात पऩक पुरो-मालय अवतांना २ टक्के मुरयमाची पलायणी कयण्मात माली. फोंड े
लाढ अलस्थेत २ टक्के डीअेऩीची पलायणी कयण्मात माली. माभुऱे उत्ऩादनांत १० टक्के लाढ ददवून 
आरेरी आशे.  
२) काऩूव राल्मा ननमंत्रणावाठउ भेगॎननशळमभ वल्पेटची (वुक्ष्भ भुरद्रव्मे) ०.२ टक्के द्रालणाची 
काऩूव लाढीच्मा अलस्थेत रागणीनंतय ४५ आणण ७५ व्मा ददलळी पलायणीत कयण्मात माली. 
माभध्मे २ ते १४ टक्के उत्ऩादनात लाढ ददवून आरेरी आशे. 
३) कोयडलाशू काऩूव पऩकावाठउ रागणीनंतय ४५ व्मा आणण ७५ व्मा ददलळी २ टक्के एभओऩी 
द्रालणाची पलायणी केरी अवता उत्ऩादनात वयावयी १९ टक्के लाढ ददवून आरेरी आशे.  

राबा्मागची ननलड ल षेत्राची ननलड ननजचचत झाल्मानंतय प्रात्मक्षषक जशभनीचा उताय, 
जशभनीचा ऩोत ल वुपऩकता, ऩाण्माचा ननचया इत्मादी फाफींचा पलचाय करुन पऩक प्रात्मक्षषकाभध्मे 
जशभनीच्मा वभस्मालय आधायीत उऩचाय ऩध्दती ठयपलण्मात माव्मात. उदा. जशभनीच्मा उतायानुवाय 
वभऩातऱीभध्मे रागलड ला जशभनीच्मा उतायाव आडली रागलड, वयी लयंफा ऩध्दतीने भळागत, 
वुपऩकता ल ऩोत वुधायण्मावाठउ दशयलऱीची खते, वेंदद्रम खते इत्मादीचा लाऩय, ऩाण्माचा ननचया 
शोण्माच्मा दृष्टीने चयांची व्मलस्था इत्मादीचा अंतबागल अवाला. ऩाऊव ल शलाभानानुवाय मोग्म 
त्रफमाण्मांची ननलड, ऩेयणीची मोग्म लेऱ, फींज प्रकक्रमा ल दोन योऩातीर मोग्म अतंय मा फाफी पऩक 
प्रात्मक्षषकाभध्मे कटाषाने ऩाऱण्मात माव्मात. काऩवाच े एकच ऩीक (Sole Crop)  घेण्माऐलजी, 
काऩूव शे ऩीक आंतय पऩकावश घेतल्माव, केलऱ काऩूव पऩकाऩेषा अतंय पऩकावश काऩूव पऩकाचे 
उत्ऩादन शे अधधक पामदमाच ेअवल्माच ेप्रमोगाअतंी शवध्द झारे आशे. तयी ऩीक प्रात्मक्षषकाभध्मे 
काऩूव पऩकाभध्मे अतंय पऩकांच ेननमोजन कयणे शे अत्मंत भशत्लाच ेआशे. आंतय पऩकांवाठउ कृपऴ 
पलदमाऩीठाने शळपायव केरेल्मा पऩकांचा वभालेळ कयाला. काऩूव शे दीघग शंगाभी  (वुभाये ६ भदशने) 
ऩीक अवल्माने, वदय पऩकाचा जैपलक अलळऴे (ऩारा ऩाचोऱा, काडी, ऩ-शाट्मा, इत्मादी) ळतेात 
गाडरा जाईर अवे ऩशाल ेजेणेकरुन वेंदद्रम ऩदाथानचा पऩकाव ऩुयलठा शोईर. त्माचप्रभाणे मोग्म ती 
जैपलक खते, कंऩोष्ट खताचा लाऩय, वंतुशरत यावामननक खताचा लाऩय मांच ेननमोजन कयाले. ऩाणी 
उऩरब्ध अवल्माव पऩकाच्मा लाढीनुवाय आलचमक त्मा पऩक लाढीच्मा अलस्थेत ऩाणी देण्माचे 
व्मलस्थाऩन कयाले. ऩाण्माच्मा ताणग्रस्त अलस्थेत पऩकाव वंयक्षषत ऩाणी देण्माची व्मलस्था कयाली. 
काऩूव पऩकालय भोठ्मा प्रभाणात ककड ल योगांचा प्रादबुागल शोत अवल्माने, मोजनेंतगगत एकाजत्भक 
ककड व्मलस्थाऩनाद्लाये जैपलक ककड ननमंञण फाफींचा अलरंफ कयाला जेणेकरुन यावामननक 
ककटकनाळकांचा लाऩय टाऱता मेईर. ऩमागमाने उत्ऩादन खचागत कऩात वाधता मेईर. एकंदयीत ऩीक 
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प्रात्मक्षषक आमोजनाभुऱे उत्ऩादन खचागत कऩात ल उत्ऩादनात लाढ इ. फाफी वपर शोतीर अवे 
ऩाशाले. त्मावाठउ मोग्म त्मा नोंदी ल अशलार लरयष्ठ कामागरमारा ऩाठपलण्मात माला.  
 उत्ऩादकता रषांक्- काऩूव पऩकाची उत्ऩादकता लाढपलण्मावाठउ प्रात्मक्षषक षेत्रावाठउ जजल्शमांची 
जी वयावयी उत्ऩादकता अवेर त्माच्मा दपु्ऩट उत्ऩादकता रषांक म्शणून ननजचचत कयाला. ककंला 
ज्मा गालात प्रात्मक्षषक घ्मालमाची आशेत त्मा गालातीर ज्मा ळतेक-मांची उत्ऩादकता वलागधधक 
अवेर त्मांच्मा उत्ऩादकतेच्मा १५ टक्के अधधक उत्ऩादकता शी प्रात्मक्षषकाची उत्ऩादकता रषांक 
म्शणून ननजचचत कयाली.   
 वदयच े प्रात्मक्षषक याफपलताना उऩयोक्त घटकांचा अलरंफ कयण्मात मेऊन रु.२०००/- प्रनत 
प्रात्मक्षषक (०.४० शेक्टय) खचग कयण्मात माला. उऩयोक्त फाफी याफपलताना रु.२०००/- ऩेषा जास्त 
शोणाया खचग वफंधधत ळतेकयी/वंस्था मांनी कयालमाचा आशे.  

   प्रात्मक्षषक आमोजजत कयण्मात आरेल्मा ळतेकयी/वंस्थेकडून वंफंधधत पलबागीम कृपऴ वश 
वंचारक मांनी खारीर प्रऩत्रात भादशती प्राप्त करुन घेऊन वंकशरत अशलार आमुक्तारमाव वादय 

कयाला.    
 

                                                                   प्रऩत्र - ४ 

ि.
क्र. 

प्रात्मषिकषक आमिजित 
केरेल्मा ळतेक-मांच े
नंााल 

प्रात्मषिकषकाच े
षेत्र 

वऩकाच े
लाण 

एकाजत्भक ककड व्मलस्थाऩन 
ितंगगत याफवलण्मात 
आरेल्मा फाफी 

ऩीक उत्ऩादन 
खचागत 
कभी/िास्त. 

१ २ ३ ४ ५ ६ 

 

 

शेक्टयी 
उत्ऩादन 

तनमंत्रत्रत ऩीक 
प्रात्मषिकषकाच े
उत्ऩादन 

ऩीक प्रात्मषिकषक ल तनमंत्रण षेत्राच े
तुरनेत कभी/िास्त उत्ऩादन 

उत्ऩादनात कभी/िास्तीची 
कायणे 

ळयेा 

७ ८ ९ १० ११ 

येफ्मुजी ऩट्टा ऩेयणीवाठउ भका चलऱी ,झेंडु, तुय,ज्लायी मा पऩकाचा वाऩऱा पऩके म्शणुन 
वभोलळ कयता मेतो. 

 

२) ळतेक-मांच्मा ळतेीळाऱा (F.F.S) (७५% कें द्र द्दशस्वाः२५% याज्म द्दशस्वा) :-  

 पऩकाच्मा वंऩूणग शंगाभात दय आठलडमातून एका ठयापलक ददलळी ऩीक उत्ऩादक ल 
ऩीक वंयषणाच्मा पलपलध घटकांफाफत ळतेक-मांना प्रत्मष ळतेालय प्रशळषण देण्मात मेईर. ळतेक-
मांच्मा ळतेीळाऱा शा घटक एकाजत्भक ककड व्मलस्थाऩन वंकल्ऩनेळी ननगडीत याफपलरा जातो. 
तथापऩ, शा घटक एकाजत्भक पऩक व्मलस्थाऩनेच्मा वंकल्ऩनेनुवाय याफपलल्माव मा फाफीभध्मे 
एकाजत्भक अन्नद्रव्म व्मलस्थाऩन, एकाजत्भक उलगरयत अळं व्मलस्था, ऩाणी व्मलस्थाऩन मा 
फाफीच्मा घटकांचा वभालेळ कयण्मात मेईर. जेणे करुन एकाजत्भक ऩीक व्मलस्थाऩनेच्मा 
वंकल्ऩनेनुवाय ळतेक-मांच्मा ळतेीळाऱा शा घटक याफपलता मेईर.  

टी.ओ.एप.व्दाये प्रशळक्षषत झारेरे कभगचायी/ळतेकयी/इतय वंस्थांचे प्रनतननधी शे प्रशळषकाचे 
काभ कयतीर. प्रत्मेक ळतेीळाऱेवाठउ अवे दोन प्रशळषक याशतीर. प्रत्मेक ळतेीळाऱेत ३० ळतेक-
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मांना प्रशळषण देण्मात मेईर. प्रशळषणात वशबागी ळतेक-मांऩैकी एखादमा ळतेक-माच े२ एकय षेत्र 
काऩूव रागलडी कयता घेऊन त्मालय ऩीक प्रात्मक्षषके घेतरी जातीर. त्माचा खचग ळतेीळाऱेवाठउ 
उऩरब्ध अनुदानातून कयाला. वदय प्रशळषण वंळोधनालय आधारयत ळतेक-मांच ेप्रत्मष वशबागान ेल 
कृनतव्दाये अनुबल मा तत्लालय आधायीत याशीर. त्मावाठउ रागणा-मा ननपलष्ठा लेऱीच उऩरब्ध 
करून देण्माची जफाफदायी शी वंफंधधत तारुका कृपऴ अधधकायी मांची याशीर. ळतेीळाऱांचा 
अभ्मावक्रभ स्थाननक गयजेनुरुऩ याशीर. प्रत्मेक ळतेीळाऱेत वशबागी अवरेरे ळतेकयी स्लत् 
प्रमोगात वशबाग घेतीर ल त्माच ेतुरनेवाठउ स्थाननक ऩध्दतीप्रभाणे घेतरेल्मा पऩकाचा प्रॉटची 
ननरयषणे नोंदपलण्मावाठउ ठेलरा जाईर. ळतेीळाऱेच्मा एकूण कारालधीत २० प्रशळषण लगग घेतरे 
जातीर.  त्मातीर १६ प्रशळषण लगग वाप्ताशीक धतीलय ल उलगरयत ४ प्रशळषण लगग ऩाक्षषक धतीलय 
घेण्मात मालते. कृपऴ ऩमागलयण ऩध्दती पलचरेऴण (अ ॎग्रो-इको शवजस्टभ अ ॎनारीवीव ( AESA) शी 
ळतेीळाऱेची एक प्रभुख ऩामाबूत फाफ अवून त्मा आधाये वशबागी  

ळतेकयी ऩीक व्मलस्थाऩनाच े ननणगम घेतीर. ळतेीळाऱेच्मा प्रशळषणाव्दाये वशबागी ळतेकयी 
बपलष्मात ळतेातीर ककडी/योग ओऱखनू त्मांच्मा नैवधगगक ळत्रकुकडींच े वंलधगन कयण्माव तवेच 
एकाजत्भक ऩीक व्मलस्थाऩनेच्मा वंकल्ऩनेनुवाय ऩीक उत्ऩादनाच ेल व्मलस्थाऩनाच ेननणगम घेण्माव 
वषभ शोणे, अऩेक्षषत आशे. प्रनत ळतेीळाऱा अनुदानाचा दय रु.१७,०००/- याशीर.  ळतेीळाऱेवाठउ 
रागणाये वादशत्म पलत्तीम ननमभाचा अचरंफ करून घेण्मात माले  

 
ि.क्र. खचागची फाफ ळतेकयी ळतेी ळाऱा ितंबूगत फाफी 

खारीरप्रभाणे 

यक्कभ (रु.) 

१ रु. ७५/- प्रभाणे दोन प्रशळषकांवाठउ २० प्रशळषण 
लगागकरयता भानधन  

३०००/- 

२ ळतेीळाऱेवाठउ ळतेीळाऱेवाठउ भादशती लुजस्तका, 
प्रात्मक्षषकाच्मा ननपलष्ठा,ल इतय अनुऴंधगक खचग  

४०००/- 

३ चशाऩान/पयाऱ प्रशळषणाथी ल प्रशळषक रु.१०/- प्रती वत्र 
प्रनत भाणवी ३० ळतेक-मांना  

६०००/- 

४ ळतेीददन ल इतय ककयकोऱ खचग ४०००/- 
 एकूण १७०००/- 

 

३) प्रभळषकांच ेदीघग भदुतीच ेप्रभळषण (ToF) (१००% कें द्र द्दशस्वा):-     

पऩकाच्मा वंऩूणग शंगाभ कारालधीत (१२० ददलव) प्रत्मष षेत्रालय प्रशळषण देऊन त्माव्दाये 
बपलष्मकाऱावाठउ चागंरे प्रशळषक तमाय कयणे, शा मा भागीर शेतू आशे. काऩूव पऩकाफाफत 
(F.A.O.) व्दाये अवे प्रशळषण लगग भागीर काशी लऴागऩावून याज्मात घेण्मात मेत अवून त्माव्दाये 
तस प्रशळषकशी तमाय झारे आशेत. वन २०१३-१४ भध्मे वधन काऩूव पलकाव कामगक्रभाखारी घन 
रागलड ऩध्दतीनुवाय (HDPS) अवे तीन प्रशळषण लगग जऱगांल, अकोरा, ऩयबणी, मा दठकाणी 
घेण्मात मेणाय आशेत. त्माचा कारालधी ल त्माफाफत ननमोजनाची कामगलाशी कयण्मात मेत आशे. 
प्रत्मेक (ToF) भध्मे ३० प्रशळषणाथी वशबागी शोतीर. प्रशळषणाथी ननलडीची कामगलाशी पलबागीम 
कृपऴ वश वंचारक मांनी अनंतभ कयाली. वदय प्रशळषण लगागवाठउ नोडर अधधकायी वंफंधधत 
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जजल््माच े जजल्शा अधधषक कृपऴ अधधकायी अवतीर ल वंऩकग  अधधकायी वंफंधधत उऩ पलबागीम 
कृपऴ अधधकायी याशतीर. तवे स्लतंत्रऩणे आदेळ पल.कृ.व.वं मांनी ननगगशभत कयालेत. प्रनत प्रशळषण 
लगग अनुदानाचा दय रु.१०.०० राख याशीर. 
 

ि.क्र फाफ प्रतत टी.ओ.एप. (ToF) रु.१०.०० राख तयतूदीचा फाफतनशाम 
तऩळीर 

यक्कभ रुऩमे 

१ प्रशळषक वभन्लमकाच ेभानधन (वभन्लमक-१) (रु.२५०/- X १  X १३० 
ददलव) 

३२,५००/- 

२ प्रशळषकाच ेभानधन (प्रशळषक - ३)(रु.१५०/- X ३ X १३० ददलव) ५८,५००/- 
३ प्रशळषणाथींना दैननक खचागवाठउ यक्कभ (३० प्रशळषणाथी)      

(रु.५०/-प्रनत ददलव X ३० प्रशळषणाथी X १२० ददलव) 
१,८०,०००/- 

४ वंरग्न कभगचायीलृंदावाठउ दैननक खचागवाठउ यक्कभ  (३ कभगचायी)    
(रु.६०/-प्रनत ददलव X ३ कभगचायी X १२० ददलव) 

२१,६००/- 

५ शॉस्टेर चाजेव (रु.२०/- प्रनतददन X ३५ X १२० ददलव) ८४,०००/- 
६ षेत्रत्रम खचागवाठउ(२ शेक्टयकरयता) (रु.१५०००/-प्रनत शेक्टय X २ ) ३०,०००/- 
७ प्रशळषण लगागवाठउ आलचमक वादशत्मावाठउ (रु.१००/- X १२०) १२,०००/- 
८ एप.एप.एव.वाठउ अल्ऩोऩशाय खचग प्रनत ददन रु.१०/- प्रभाणे 

एप.एप.एव.करयता (रु.३००/- X ४ X २० वेळन्ववाठउ)  

२४,०००/- 

९ एप.एप.एव.वाठउ प्रशळषण वादशत्म (४ एप.एप.एव.करयता) १८,०००/- 
१० बोजन व्मलस्था तयतूद (रु.७५/- X ३५ X १२० ददलव) ३,१५,०००/- 
११ ऩी.ओ.एर.चाजेव, ककयकोऱ दरुुस्त्मा, बाडमाने लाशने घेणे ६०,०००/- 
१२ प्रशळषण वादशत्म खयेदी ४५,०००/- 
१३ वंऩकग  भाध्मभालयीर खचग (पोन, पॎ क्व इत्मादी) १०,०००/- 
१४ पलळऴे पलऴमालयीर व्माख्मात्मांच ेभानधन (रु.४००/- X २० व्माख्माने) ८,०००/- 
१५ प्रशळषणाथींची षेत्रत्रम वशर  २०,०००/- 
१६ उद् घाटन खचागवाठउ  ५,०००/- 
१७ षेत्रीम ददन खचागवाठउ (रु.१०,००० प्रनत ददलव X २ ददलव) २०,०००/- 
१८ वभायोऩ वभायंबावाठउ तयतूद  १५,०००/- 
१९ टी.ओ.एप.चा अशलार फनपलण्माच्मा खचागवाठउ तयतूद १५,०००/- 
२० ककयकोऱ खचागवाठउ तयतूद २६,४००/- 
एकूण      ...     ...     ... १०,००,०००/- 
 

िक्र प्रलतगकाच्मा 
प्रभळषणाच ेद्दठकाण 

प्रभळषणावाठी ििडरेरे जिल्शे  ळयेा 

१. जऱगाल जऱगाल, नाशळक, धऱेु, नंदयूफाय 
 

२. अकोरा अकोरा, अभयालती, मलतभाऱ, लाशळभ,फुरढाणा  

३. ऩयबणी ऩयबणी, नांदैड , दशगंोरी, फीड, जारना, 
औयंगाफाद  
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प्रशळषकांच ेदीघग भुदतीच ेप्रशळषण (ToF) वाठउ आलचमक वंऩूणग अनुदान वंफंधधत जजल्शा अधधषक 
कृपऴ अधधकायी मांनी त्मांचकेड ेअनुदान शभऱताच तात्काऱ वंफंधधत उऩपलबागीम कृपऴ अधधकायी 
मांचकेड ेलगग कयाले. 

 ऩयिऩिीली/ऩयबषी भभत्र ककडींचा/िैवलक औऴधे प्रात्मषिकषके (७५% कें द्र द्दशस्वा - 
२५% याज्म द्दशस्वा) :- 

वदयच े प्रात्मक्षषक १ शेक्टयलय घ्मालमाच े अवून, ऩयोऩजीली/ऩयबषी शभत्र ककडींचा/जैपलक 
औऴधे ऩुयलठमावाठउ रू. ९०० प्रनत शे. अनुदान देम आशे. 

एकाजत्भक ऩध्दतीने पऩठमा ढेकून (शभशरफग) ककड ननमंत्रण्- भा.आमकु्त कृपऴ मांच े
ऩरयऩत्रक क्र.वीऩीएव/शभशरफग/गुनन-५, एपप्रर २००८ नुवाय काऩवालयीर पऩठमा ढेकूण 
ननमंत्रणावाठउ, रागलडी ऩूलग ननमंत्रणावाठउ क्रामवोऩा, रेडीफडग फीटर मा ऩयोऩजीली ककडीचे 
आलचमक ते प्रभाण ननजचचत करुन त्मांची भागणी वंफधीत ऩुयलठादाय स्वंस्थेकडुन कयाली.  

काऩूव पऩकातीर एकाजत्भक ककड व्मलस्थाऩनाच े दृजष्टने ळतेातीर ककडी/योग ल त्मांच े
नैवधगगक ळत्र ु मांच े मोग्म प्रभाण याखणे ल जैपलक ककड ननमंत्रणालय बय देणे आलचमक आशे. 
ऩीकाच्मा ३६ ते ६५  ददलवांच्मा अलस्थेत ऩयोऩजीली ककडी षेत्रात वोडल्माव ऩांढ-मा भाळीचे 
ननमंत्रण शोऊ ळकते. ३० ते ६० ददलवाचं्मा पऩकाच्मा अलस्थेत प्रती शेक्टयी ५० शजाय मा प्रभाणात 
क्रामवोऩराग ऩयबषी ककड वोडल्माव पऩकालयीर यव ळोऴून घेणा-मा ककडींच े ननमंत्रण कयता मेते. 
रामकोग्राभा मा ऩयोऩजीली ककडीचा लाऩय करुन फोंडअऱीच े ननमंत्रण शोऊ ळकते. माशळलाम 
रामकोडभाग, एन.ऩी.व्शी., फी.टी., ननफंोऱी अकग मुक्त जैपलक औऴधे मांचा प्रबाली लाऩय ककड/योग 
ननमंत्रणावाठउ कयता मेतो.  
एकाजत्भक ककड व्मलस्थाऩन मा फाफीचा भोठ्मा प्रभाणात प्रवाय ल प्रचाय शोणे शी अत्मालचमक फाफ 
अवल्माने जैपलक औऴधांच्मा लाऩयाव प्रोत्वाशन देण्मावाठउ त्मांचा मोजनांतगगत अनुदानालय ऩुयलठा 
कयालमाचा आशे.  मा औऴधांचा ऩुयलठा कयतांना तो केलऱ ळावनाच्मा ऩीक वंयषण शळपायळीतीर 
भात्रनेुवाय ककंला कृपऴ पलदमाऩीठांच्मा वल्मानुवायच कयण्माची दषता घ्माली. जैपलक औऴधांच्मा 
ककंभतीच्मा ५०टक्के ककंला जास्तीत जास्त रु. ९००/- प्रनत शेक्टय मा आधथगक भमागदेत शा 
अनुदानाचा दय आशे.  जैपलक औऴधांच्मा २-३ भात्रा देता मेतीर. त्मावाठउ वुध्दा औऴधांची भागणी  
लयीरप्रभाणे ऩुयलठादाय वंस्थेकड े कयाली. माफाफत अधधकृत ऩुयलठादाय वंस्था ल औऴधांच े दय 
इत्मादी तऩशळर आमुक्तारमाच्मा नन.ल गु.नन. कष-५ ळाखेकददर ऩत्र क्र. 
जाक्र/वीऩीएव/जैकीना/भा.वु/२०१३-१४/६५/गुनन/२०१३दद.१३ भे, २०१३ अन्लमे कऱपलण्मात आरेरे 
आशेत. त्माप्रभाणे कामगलाशी कयाली. वदय औऴधांच्मा प्रत्मेक फॎचचे नभुन्मांची गुणलत्ता चाचणी 
करुन घेणे फंधनकायक याशीर तद् नंतयच देमकांची अदामगी कयण्माची दषता घ्माली. 
 

वलना िनुदान घटकः  
i) भुरस्थानी िरवंधायण -  
जशभनीच्मा प्रकायानुवाय, जशभनीची खोरी, जशभनीचा उताय,  जशभनीचा ऩोत ल वुपऩकता मानुवाय 
उऩचाय ऩद्घती ठेलाली. माभध्मे प्राभुख्मान ेजशभनीरा वभतर ऩेयणी, जशभनीच्मा उतायारा आडली 
ऩेयणी, वयी लयंफा ऩद्घतीने भळागत इत्मादी वश वधन काऩूव पलकाव मोजनेभध्मे खयेदी केरेरा 
वुधारयत औजायांच्मा प्रात्मक्षषकांचा देखीर अतंबागल कयाला जेणे करुन भळागत खचागत कऩात शोते 



 

 - 14 -  

 

ककंला कवे शे तऩावता मेईर. मावाठउ भळागत खचग ल भजुयीलयीर खचग माच्मा नोंदी ठेलण्मात 
माव्मात.  
ii) वेंदद्रम खतांचा लाऩय्- माभध्मे गांडूऱ खत फामोडामनॎशभक खत, नाडऩे इत्मादी घटकांचा 
अतंबागल अवाला.  
iii) दशयलऱीच ेखत - आलचकतेनुवाय दशयलऱीच्मा खतावाठउच्मा पऩकांची रागलड कयण्मात माली. 
तवेच ऩडीक जशभनीलय धगयीऩुष्ऩ रागलड कामगक्रभ देखीर याफपलण्मात माला.  
iv) जैपलक ककड योग ननमंञण औऴधे :- माभध्मे ननफंोळ्मा गोऱा करुन, ननफंोऱी अकग , ननफंोऱी 
ऩालडय स्लरुऩात जैपलक ककड योग ननमंञक म्शणून लाऩय कयाला. वाधायणत भे/जून च्मा दयम्मान 
ननफंोळ्मांची भोठ्मा प्रभाणात गऱ शोत अवते. अळा काऱात वदय ननफंोळ्मा भोठ्मा प्रभाणात गोऱा 
कयणे ळक्म आशे.  
v) कभी खचागत जैपलक औऴधे ननशभगती :- ळतेकर मांनी स्लत पलकवीत केरेरी, स्लस्त ल प्रबाली 
जैपलक ककड/योग ननमंञण औऴध ननशभगती आशे. त्माभध्मे दळऩणी अकग , जजलाभतृ, अभतृ ऩाणी, 
त्रफजाभतृ ल लाऩवा मा चाय घटकांचा प्राभुख्माने वभालेळ आशे.  

vi) जैपलक खते :- पऩकाच्मा लाढीव आलचमक अवणाये भुख्म अन्न घटक जवे नञ, स्पुयद ल 
ऩाराळ इत्मादी पऩकाव मोग्म प्रभाणात करुन देण्माच ेकाभ जैपलक खते कयतात. 
vii) त्रफमाणे फदर (Seed Replacement) :- पऩकाची उत्ऩादकता लाढपलण्माच्मा दृष्टीने त्रफमाणे 
फदराची अत्मंत गयज आशे. काऩूव पऩकाभध्मे १०० टक्के त्रफमाणे फदर केरा जातो. तथापऩ, 
त्रफमाणे फदरांभध्मे गुणलत्ता ल उत्ऩादकता लाढपलण्माकरयता लाणांची ननलड कयणेवाठउ ळतेकर मांना 
मोग्म वल्रा देणेत माला. 
iiiv) पलयऱणी/नांग्मा बयणे :- पऩकाच्मा योऩांची वंख्मा मोग्म ठेलण्माच्मा दृष्टीने एका दठकाणी 
पक्त एक ननयोगी योऩ याशीर माची दषता घ्माली. ज्मा दठकाणी त्रफमाणांची रागलड झारेरी नवेर 
अळा दठकाणी ऩुन्शा रागलड कयण्मात माली. 
ix) भधभुषी ऩारन ऩयागीकयण :- पऩकाच े ऩयागीकायणाद्लाये परधायणेवाठउ भधभुषी ऩारन 
वायख्मा घटकाचा वदय पऩक प्रात्मक्षषकाभध्मे वभालेळ कयण्मात माला. वाधायणत एका गालात एक 
भधभुख्खी ऩारन प्रकल्ऩ याफपलण्मात माला. 
x) काऩवाची प्रतलायी याखण्मावाठउ काऩूव लेचणी, वाठलणी ल शाताऱणी मा प्रक्रीमांलय बय 
ददल्माव त्माचा ननमागतीवाठउ ल ळतेक-मांना चांगरा बाल शभऱलून देण्माच ेदृष्टीने उऩमोग शोईर.  
xii) काऩुव लेचणी अनुऴंगाने एका गालात एकाच लाणाची रागलड कयणेफाफत ळतेक-मांना प्रलतृ्त 
कयण्मात माले तवेच काऩुव लेचणी कयताना स्लच्छ काऩुव लेचणीलयती बय देण्मात माला, 
लाणननशाम काऩुव लेगऱा ठेलण्मात माला मावाठउ ळतेकयी प्रशळषण कामगक्रभात ळतेक-मांना 
भागगदळगन कयण्मात माल,े जेणेकरुन काऩुव पलक्रीभध्मे ळतेक-मांना चांगरा बाल शभऱलून देण्माचे 
दृष्टीने उऩमोग शोईर. 
मििनेच ेवंतनमंत्रण : 

मोजनेच्मा ऩरयणाभकायक अभंरफजालणीच्मा दृजष्टने खारीर टक्केलायीप्रभाणे मोजना 
अभंरफजालणीच्मा खचागची तऩावणी कयाली. तऩावणी भध्मे मोजनेतीर वलग फाफींचा अतंबागल 
अवाला. तऩावणीचा अशलार भाशवक प्रगती अशलारावोफत ननमशभतऩणे ऩुढीर भदशन्माच्मा १० 
तायखेऩमगन्त आमुक्तारमाव ऩाठलाला. 
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मोजनांतगगत राबाथीची ननलड अल्ऩ/अत्मल्ऩ बू-धायकांना वलागधधक प्राधान्म देण्मात माल.े 
ककभान १०.२० टक्के अनुवूधचत जाती प्रलगागवाठउ ल ककभान ८.९० टक्के अनुवूधचत जभाती ल 
८०१.९० टक्के इतय प्रलगागवाठउ याशीर. एकूण राबधायकांऩैकी ३० टक्के दशस्वा भदशरा ळतेक-
मांवाठउ उऩरब्ध करुन ददरा जाला. वंलगागतीर राबधायकांना कें द्र ळावनाच्मा ननदेळाप्रभाणे राब 
देण्मात माला ल झारेरे बोनतक/आथीक वाध्माची नोंद भदशन्माच्मा भाशवक प्रगनत अशलारात 
स्लतंत्र रयत्मा दळगपलण्मात माली.  

ि.न तऩावणी िकधकायी तऩावणीची टक्केलायी 
१ पलबागीम कृपऴ वश वंचारक २ 

२ जजल्शा अधधषक कृपऴ अधधकायी ३ 

३ कृपऴ पलकाव अधधकायी ५ 

४ उऩ पलबागीम कृपऴ अधधकायी १० 

५ तारुका कृपऴ अधधकायी २० 

६ भंडर कृपऴ अधधकायी ५० 

७ कृपऴ ऩमगलेषक १०० 

 

 मोजनेचा नतभाशी खचग/बौनतक वाध्म खारी दळगपलरेल्मा टक्केलायीऩेषा कभी अवणाय नाशी, 
माची वंफंधधतांनी नोंद घ्माली.भाशवक प्रगती अशलारात दळगपलरेरा खचग बौनतक वाध्माच्मा प्रभाणात 
अवाला. 
 

ि.क्र कारालधी खचागची टक्केलायी प्रागततक टक्केलायी 
१ एपप्रर ते जून २० २० 

२ जुरै ते वप्टेंफय ४० ६० 

३ आक्टोफय ते डडवेंफय २० ८० 

४ जानेलायी ते भाचग २० १०० 

 माफाफत वननमंत्रण पलबागीम कृपऴ वश वंचारक/जजल्शा अधधषक कृपऴ अधधकायी मांनी 
लेऱोलेऱी तऩावणी करुन तवा अशलार ऩाठलाला. 
आकथगक फाफी :  

मा मोजनेवाठउ शोणाया खचग खारीर रेखाशळऴागखारी कयण्मात माला ल २०१३-१४ च्मा भंजूय 
अनुदानातून  बागपलण्मात माला.  

 

जिल्शा िकधषक कृवऴ िकधकायी मांनी लाऩयालमाचे रेखाभळऴग 
रेखाभळऴग (कें द्र द्दशस्वा ७५%) 

भागणी क्र.- डी -३, २४०१ - ऩीक वंलधगन,  
१०८-लाणणजज्मक ऩीके, १०८(१)(फी) - ऩंचलापऴगक  मोजनातंगगत मोजना, कें द्र ऩुयस्कत मोजना, 
(०१)(०२) - काऩूव पलकावावाठउ तंत्रसान अशबमान,, 
३३ अथग वशाय्म, ( २४०१ २५४२) 
आऩणांव ददरेल्मा फाफननशाम आधथगक भमागदेऩमनत आऩरे स्तयालय फदर कयण्मात मेऊ नमे. 

फाफींच्मा अतंगगत फदराव पक्त कें द्र ळावन वषभ अवल्माने शे फदर आऩल्मा स्तयालय कयण्मात 
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मेऊ नमेत.काशी फदर आलचमक लाटल्माव त्माप्रभाणे प्रस्ताल ऩाठलाला म्शणजे कें द्र ळावनाव 

त्माप्रभाणे पलनंती कयण्मात मेईर.जजल्शमाने त्मांना ददरेल्मा आधथगक कामगक्रभ भमागदेच े उल्रंघन 

करु नमे.मोजनेच्मा भागगदळगक वूचना तक्त्माभधीर भादशती स्लमंस्ऩष्ट आशे. तयीशी वदय मोजना 

याफपलताना काशी अडचणी आल्माव ळंका अवल्माव कृपऴ उऩवंचारक (नगदी पऩके), दयुध्लनी 

क्रभांक ०२०/५५३७६८९ लय वंऩकग  वाधाला.  

भा. आमुक्त कृवऴ मांच ेभान्मतेन े

               
               कृवऴ वंचारक,  
             (वलस्ताय ल प्रभळषण), 
      कृवऴ आमुक्तारम, भशायाष्र याज्म, ऩुणे-५  

 
    कें द्र ऩयुस्कृत एकाजत्भक काऩवू वलकाव कामगक्रभ वन २०१३-१४       (रु.राख)                                                                              

 

िक्र 
घटक  ऩरयभाण िनुदानाचा दय (रु.) 

  

बौततक आकथगक कें द्र  याज्म 

१ 

ऩीक उत्ऩादन 
तंत्रसान  षेत्रीम 
प्रात्मक्षषक 

एकय 

रु.२०००/- प्रात्मक्षषक 
(प्रात्मक्षषक षेत्र ०.४० 
शेक्टय)  

६००० १.२० १२०.०० ०.०० 

२ 
ळतेकयी 
ळतेीळाऱा 

वंख्मा 
रु.१७,०००/- ळतेीळाऱा       
(३० ळतेकयी ऩूणग 
शंगाभाकरयता) 

२५९ ४४.०२ ३३.०२ ११.०० 

३. 
प्रलतगकांच े
प्रशळषण 

वंख्मा 

रु.१०.०० राख /-प्रनत 
प्रशळषण( ६ 
भदशन्माच ेप्रशळषण 
कारालधीवाठउ) 

३ ३०.०० ३०.०० ०.०० 

४. 
जैपलक औऴधे 
प्रात्मक्षषके 

शेक्टय 

औऴधाच्मा 
ककभतीच्मा ५० टक्के 
ककंला रू.९००/-/-प्रनत 
शे. च्मा भमागदेत 
माऩैकी कभी अवेर 
ते. 

५२१८ ४६.९६ ३५.२२ ११.७४ 

५. आकस्भीक ननधी    २.३८ १.७८५ ०.५९५ 

 

                                               
एकूण  

 २४३.३७ २२०.०० २३.३४ 

कें द्र लुयस्कृत एकाजत्भक काऩूव वलकाव कामगक्रभ वन 2013-14 ला कामगक्रभ (रू.शिायात) 
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ि.क्र जिल्शा प्रकल्ऩ 
वंख्मा 

वऩक उत्ऩादन तंत्रसान 
प्रात्मषीक    लगगलायी िनवुाय याफवलणे वाठी वऩक उत्लादऩ तंत्रसान 

रू.2000 प्रतत प्रात्मषीक( 
प्रात्मषीक ते्रत्र 0.40.शे) िनवुुकचत िाती िनवुुकचत िभाती इतय एकुन 

बौततक आथीक बौततक आथीक बौततक आथीक बौततक आथीक बौततक आथीक 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ 

१ नाळीक १ २५० ५०० २५ ५० २२ ४४ २०२ ४०४ २४९ ४९८ 

२ धऱेु १ २५० ५०० २५ ५० २२ ४४ २०२ ४०४ २४९ ४९८ 

३ नदंयुफाय १ २५० ५०० २५ ५० २२ ४४ २०२ ४०४ २४९ ४९८ 

४ िऱगाल २ ५०० १००० ५३ १०६ ४६ ९२ ४०६ ८१२ ५०५ १०१० 

नाळीक वलबाग   ५ १२५० २५०० १२८ २५६ ११२ २२४ १०१२ २०२४ १२५२ २५०४ 

५ िशभदनगय २ ५०० १००० ५२ १०४ ४५ ९० ४०५ ८१० ५०२ १००४ 

ऩणेु वलबाग   २ ५०० १००० ५२ १०४ ४५ ९० ४०५ ८१० ५०२ १००४ 

६ औयंगाफाद १ २५० ५०० २५ ५० २२ ४४ २०२ ४०४ २४९ ४९८ 

७ िारना १ २५० ५०० २५ ५० २२ ४४ २०२ ४०४ २४९ ४९८ 

८ फीड १ २५० ५०० २५ ५० २२ ४४ २०२ ४०४ २४९ ४९८ 

औयंगाफाद वलबाग   ३ ७५० १५०० ७५ १५० ६६ १३२ ६०६ १२१२ ७४७ १४९४ 

९ नांदेड १ २५० ५०० २५ ५० २२ ४४ २०२ ४०४ २४९ ४९८ 

१० ऩयबणी २ ५०० १००० ५२ १०४ ४५ ९० ४०५ ८१० ५०२ १००४ 

११ द्दशगंिरी १ २५० ५०० २५ ५० २२ ४४ २०२ ४०४ २४९ ४९८ 

रातुय वलबाग   ४ १००० २००० १०२ २०४ ८९ १७८ ८०९ १६१८ १००० २००० 

१२ फरुढाण २ ५०० १००० ५२ १०४ ४५ ९० ४०५ ८१० ५०२ १००४ 

१३ िकिरा १ २५० ५०० २५ ५० २२ ४४ २०२ ४०४ २४९ ४९८ 

१४ लाळीभ १ २५० ५०० २५ ५० २२ ४४ २०२ ४०४ २४९ ४९८ 

१५ िभयालती १ २५० ५०० २५ ५० २२ ४४ २०२ ४०४ २४९ ४९८ 

१६ मलतभाऱ २ ५०० १००० ५३ १०६ ४५ ९० ४०५ ८१० ५०३ १००६ 

िभयालती वलबाग 

 

७ १७५० ३५०० १८० ३६० १५६ ३१२ १४१६ २८३२ १७५२ ३५०४ 
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प्रलतगकांना प्रभळषण 

आकस्भीक 
तनधी एकुण आथीक  कें द्र डडऩीडडवी एकुण 

आथीक रू.10.00 राख/टीओएप(6 

भद्दशण्माचे प्रभळषण)) 
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