
 

 

अॊतरयभ भागगदळगक वूचना               
जा.क्र./वलप्र-७/आउमो/अॊतरयभ भावु/१४-१५/460 /२०१४ 

                  कृवऴ  आमुक्तारम,  भशायाष्ट्र  याज्म, ऩुणे - ४११ ००५  
       ददनाॊक :-        २०१४ 
प्रतत,  
      १)  भुख्म  कामगकायी  अधधकायी, 
    जजल्शा  ऩरयऴद --------( वलग ) 
 

      २)  कृवऴ वलकाव अधधकायी, 
    जजल्शा  ऩरयऴद --------( वलग ) 
 

वलऴम :-  वन २०१४-१५ भध्मे आददलावी उऩमोजना (षते्ाॊतगगत ल षेत्ाफाशेयीर) अॊतगगत  
     आददलावी ळेतकर माॊना ळेतीवाअर अथग वशा म देामाची मोजना ऩुलग तमायीचे 
       दृष्ट्टीने अॊतरयभ भागगदळगक वुचनाफाफत … 

  

 प्रततलऴी प्रभाणेच वन २०१४-१५ मा आधथगक लऴागत आददलावी उऩमोजना (षेत्ाॊतगगत ल षेत्ाफाशेयीर) अॊतगगत 

आददलावी ळेतकर माॊना ळेतीवाअर अथगवशा म देामाची मोजना याज्मात याफवलामात मेईर. मा मोजनेअॊतगगत राबाथी 

तनलड ल तमाॊना घटकतनशाम द्मालमाच्मा अनुदान राबाफाफत ऩूलगतनमोजनाच्मा दृष्ट्टीने वोफत अॊतरयभ भागगदळगक वुचना 

वशऩत्रत्त केल्मा आशेत. वद्म:जथथतीत ळावनाकडून मोजनेचा जजल्शातनशाम भॊजूय तनमतव्मम उऩरब्ध व्शामचा आशे. 

तथावऩ, ऩूलगतमायीच्मा दृष्ट्टीने वन २०१३-१४ वाअर भॊजूय कामगक्रभाच्मा आधाये प्रथतुत लऴागच्मा भॊजूय कामगक्रभाच्मा ७५ 

टक्के ऩमतं अनुदान वलचायात घेऊन ऩुलग तनमोजनाची कामगलाशी कयाली. वदय अॊतयीभ भागगदळगक वुचना वन २०१३-१४ 

चा ळावन तनणगम ल भागगदळगक वुचनाॊच े अधधन याशून तनगगमभत कयामात मेत अवून प्रतमषात वन २०१४-१५ वाअर 

मोजनेच्मा प्रळावकीम ल वलततीम भान्मेतफाफत ळावन तनणगम प्राप्त झाल्मालय तमात काशी धोयणातभक फदर अवल्माव, 

तमानुवाय अनुऴॊधगक फदर अॊतीभ भागगदळगक वुचनेवोफत आऩणाॊव कऱवलामात मेतीर, माची कृऩमा नोंद घ्माली.  

 वोफत - अॊतरयभ भागगदळगक वूचना                        
         - 
वॊचारक 

(वलथताय ल प्रमळषण) 
कृवऴ आमुक्तारम, भशायाष्ट्र याज्म, ऩुणे 

प्रततमरऩी  -  भाशीतीवाअर ववलनम वादय.  
 

(१) भा. प्रधान वधचल, (कृऴी ल परोतऩादन वलबाग)  कृवऴ  ल  ऩदभु  वलबाग , भॊत्ारम,   भुॊफई-४०० ०३२. 
(२) भा. वधचल, आददलावी वलकाव वलबाग भॊत्ारम, भुॊफई - ४०० ०३२  
(३) भा.आमुक्त,  आददलावी वलकाव ,आददलावी वलकाव आमुक्तारम ,  नामळक  
 

प्रत : भाशीती ल आलश्मक तमा कामगलाशीवाअर अगे्रवऴत. 
(१) वलबागीम  कृवऴ  वशवॊचारक, -------------------------------------------  (वलग) 
(२) प्रकल्ऩ अधधकायी, एकातभीक आददलावी वलकाव प्रकल्ऩ---------------------  (वलग) 
(३) अततरयक्त भुख्म कामगकायी अधधकायी जजल्शा ऩरयऴद-------------------------  (वलग)  



 

 

 

वन २०१४-१५ करयता आददलावी उऩमोजने अॊतगगत आददलावी ळेतक-माॊना कृवऴ वलकावावाअर अथगवशा म देामाची मोजना 
(षेत्ाॊतगगत ल षेत्ाफाशेयीर) अॊतरयभ भागगदळगक वुचना 

 

प्रथतालना :-  
           आददलावी उऩ मोजना षेत्ातीर /आददलावी उऩ मोजना षेत्ाफाशेयीर आददलावी ळेतक-माॊना ळेतीवाअर 
अथगवशा म देामाची मोजना याज्मात वन १९९३-९४ ऩावून याफवलामात मेत आशे. मा मोजनेंतगगत १) जभीन वुधायणा २) 
तनवलष्ट्अा ऩुयलअा ३) ऩीक वॊयषण अलजाये/ळेतीची वुधायीत अलजाये ४) फैरगाडी   ५) फरैजोडी/येडजेोडी लाटऩ ६) इनलेर 
फोअरयॊग ७) जुनी वलशीय दरुुथती ८) ऩाईऩ राईन ९)  ऩॊऩ वॊच १०) नलीन वलशीय ११) ळेततऱे १२) ऩयवफाग १३) 
तुऴाय/दअफक वॊच मा फाफीॊलय आददलावी प्रलगागतीर ळेतक-माॊना अनुदानाचा राब देामात मेत.े प्रचरीत ऩध्दतीप्रभाणे वन 
२०१४-१५ भध्मे वदय मोजना याफवलामावाअर खारीर प्रभाणे अॊतयीभ भागगदळगक वूचना तनगगमभत कयामात मेत आशेत.  
 

मोजनेच ेउदिष्ट्ट :-  आददलावी ळेतक-माॊच ेकृवऴ उतऩादन लाढीव वशा म करुन तमाॊच्मा आधथगक उन्नतीव भदत कयणे
  
१. राबाथी तनलडीच ेतनकऴ :-  
१.१ जभीन धायणा :- ज्मा ळेतक-माॊकड ेतमाॊच्मा थलत्च ेनाले ६.०० शेक्टय ककॊ ला तमाऩेषा कभी ळेतजभीन अवेर 
अवे ळेतकयी राबाथी म्शणून तनलडीव ऩात् याशतीर. तमावाअर जमभन धायणेचा अ'    लत दाखरा ७/१२ ल ८अ वादय 
कयणे वॊफॊधीत राबधायकाव फॊधनकायक याशीर. वदय ७/१२ ल ८अ फाफत काशी वभथमा उद् बलल्माव तमाची जफाफदायी 
वॊफॊधधत कागदऩत्े थलाषयीत कयणार मा कभगचायी/अधधकायी  माॊची याशीर. 

१.२   जातीफाफतचा दाखरा :-  राबाथी शा आददलावी ळेतकयी अवणे फॊधनकायक आशे. दारयद्र्म येऴेखारीर 
(फी.ऩी.एर) मादीभध्मे ज्मा आददलावी जभातीच्मा व्मक्तीच े नाल वभावलष्ट्अ अवेर अळा राबधायकाॊवाअर ळावनाने 
प्राधधकृत केरेल्मा अधधकार माॊच्मा थलाषयीच लैध दाखरा ग्रा म धयाला. तमाफाफत काशी वभथमा उद् बलल्माव तमाची 
जफाफदायी वॊफॊधधत दाखरा देणार  मा अधधकायी/कभगचायी माॊची याशीर. वलळेऴ घटक मोजनेंभध्मे दारयद्र्म येऴेखारीर 
अनुवुधचत व्मक्तीवाअर ज्मा मोजना अवतीर तमा मोजनेकयीता वभाजकल्माण वलबागाच्मा ददनाॊक ७ जानेलायी १९९७ च े
वुचनाॊप्रभाणे ऩुन्शा तशमवरदाय माॊच्मा वशीचा जातीचा दाखरा आणणे आलश्मक याशत  नाशी. तमाच धतीलय दारयद्रम 
येऴेखारीर आददलावी व्मक्तीवाअर ऩुन्शा तशमवरदाय माॊच्मा वशीचा दाखरा आलश्मक याशणाय नाशी.  
दारयद्रम येऴेखारीर मादीभध्मे (फीऩीएर) राबार्थमागचा वभालळे नवेर तय अळा राबाथींवॊफॊधी प्रथतुत मोजनेंतगगत राबाथी 
तनलडीच्मा वुचना खारीरप्रभाणे आशेत. 
१.३   उतऩन्नाचा दाखरा : दारयद्रम येऴेखारीर (फीऩीएर) मादीत अॊतगबुत ळेतक-माॊवाअर लावऴगक उतऩन्नाच्मा भमागदेची 
अट याशणाय नाशी.  भात्, अन्म आददलावी ळेतक-माॊच्मा फाफतीत ज्मा ळेतक-माॊची जभीनधायणा ६ शेक्टय ककॊ ला तमाऩेषा 
कभी आशे आणण ज्माॊच ेवलग भागांनी मभऱणाये लावऴगक उतऩन्न रुऩमे २५,०००/- च ेभमागदेत आशे अवे ळेतकयी राबावाअर 
ऩात् अयतीर. अळा ळेतक-माॊना वॊफॊधीत तशमवरदाय माॊचेकडून उतऩन्नाचा अ'ाालत दाखरा घेणे ल अजागवोफत वादय 
कयणे फॊधनकायक यादशर. 
 

२.  राबाथीची तनलडीचा प्राधान्मक्रभ्  
२.१. दारयद्रम येऴेखारीर आददलावी ळेतकयी ज्माॊची जभीनधायणा वशा शेक्टय ककॊ ला तमाऩेषा कभी आशे अळा इच्छूक 
ळेतकर माॊची खारीर प्राधान्म क्रभाने जजल्शा तनलड वमभतीने तनलड कयाली. 
 

अ) २ शेक्टय ऩमगन्त जभीनधायणा अवरेल्मा ळेतक-माॊना प्रथभ प्राधान्म देामात माले. 
 

फ) २ शेक्टय त े४.०० शेक्टय जभीनधायणा अवरेल्मा ळेतक-माॊना द्वलतीम प्राधान्म 
 

     क) ४.०० त े६.०० शेक्टय जभीनधायणा अवरेल्मा ळेतक-माॊना ततृीम प्राधान्म. 



 

 

 

 

 

२.२.  ळेतकयी थलत् ळेती वलकाव मोजनेची काभे शाती घेामाव इच्छूक अवाला. 
२.३. आददलावी उऩमोजना षेत्ातीर आणण आददलावी उऩमोजना षेत्ाफाशेयीर राबाथी तनलडताॊना राबाथी शे             
ळावन तनणगमानुवाय खारीर टक्केलायीत कातकयी, कोराभ ल भाडडमा गोंड मा आददभ जभातीच ेअवण आलश्मक याशीर. 
 

अ.क्र. आददभ जभातीच ेनाल जजल्श टक्केलायी 

अ कातकयी अाणे, यामगड, यतनागीयी, ऩुणे, नामळक 
इतय जजल्शे  

२० % 

१० % 

फ कोराभ मलतभाऱ, चॊद्रऩूय, नाॊदड 
इतय जजल्शे  

२० % 

१० % 

क भाडडमा गोंड  गडधचयोरी २५ % 

 

२.४. जजल् मातीर अतमॊत भागावरेल्मा तारुक्मातीर (उदा. नॊदयुफाय जजल्शमातीर अक्करकुला, धडगाल) जाथतीत     
जाथत राबाथी तनलडामात माले. मा धतीलय इतय तारुका तनशाम उदिष्ट्ट तमाय करून कृवऴ वलकाव                
अधधकायी, जजल्शा ऩरयऴद माॊनी कृवऴ आमुक्तारमाव ल आमुक्त, आददलावी वलकाव आमुक्तारम, नामळक माॊना ऩाअलाले. 
२.५.  लनग्राभातीर ल लनजभीनीचा एक वारी रीज धायकाऩैकी ज्मा राबाथीकड े ७/१२ उताया नाशी, ऩयॊतु               
तमाॊच्माकड जभीनीचा प्रतमष ताफा आशे ल जजल्शाधधका-माॊकड ेअततक्रभण तनमभीत कयामाफाफत ल ऩट्टा देणेफाफत लन 
वलबागातरे्फ़ तमाय कयामात आरेल्मा ल कें द्र ळावनाकड मळर्फ़ायव कयामात आरेल्मा आददलावी ळेतक-माॊची खात्ी करुन 
मा मोजनेतीर देम घटकाॊचा भागणीनुवाय राब  देामात माला.  
२.६. एकाच व्मक्तीरा एकाऩेषा जाथत लेऱा राब मभऱणाय नाशी, माची खात्ी करूनच मोजनेतीर घटकाॊचा राब 
   ला. एकाऩेषा जाथत लेऱा राब ददल्माच ेआढऱून आल्माव वॊफॊधधताॊलय जफाफदायी तनजश्चत करुन कअोय कायलाई 
कयामात मेईर. 
२.७.  राबाथीना राब देत े लेऱी वभशु वलकाव (Cluster approach ) दृष्ट्टीकोन वभोय अेलनू भागाव 
तारकु्मातीर अतमॊत भागावरेल्मा गालाची  तनलड करून प्राधान्माने राब देामात माला. 
 

३. राबाथी तनलड वमभती :- मा मोजनेंतगगत तारुका थतयालय गट वलकाव अधधकायी मॊाानी मोजनेव वलवलध प्रमवध्दी 
भाध्मभाॊद्लाये व्माऩक प्रभाणात प्रमवध्दी द्माली.  मोजने फाफत ववलथतय भादशती अऱकऩणे वूचना-परकालय रालाली. 
राबधायकाॊकडून अजग/प्रथताल भागलालेत. राबार्थमांच्मा तनलडीफाफत ग्राभवबेव अलगत कयाले. प्राप्त अजांची /प्रथतालाॊची 
मोजनेच्मा तनकऴाॊआधाये काटेकोयऩणे छाननी कयाली. ऩात् अयणार मा अजगदायाॊची मादी तमाॊनी तातकाऱ जजल्शाथतयीम 
वमभतीकड ेमळपायवीवश ऩाअलाली. अऩात् अयणार मा अजगदायाव तमाच ेकायणाॊवश उणणलाॊच्मा ऩूतगतवे ऩुयेवा कारालधी देऊन 
तवे रेखी कऱलाले. अजगदायाने वॊफॊधधताॊनी उणणलाॊची ऩूतगता केल्माव तमाफाफत खात्ी कयाली ल ज्मा ददनाॊकाव ऩरयऩूणग 
अजग/प्रथताल प्राप्त शोईर तमा ददनाॊकाव तो क्रभलायीत नोंदलाला. तारुकाथतयालय तमाय कयामात मेणार माॊ ऩात् 
अजगदाय/राबधायकाॊच े फाफत बवलष्ट्मात काशी उणणला/वभथमा उद् बलमाव तमाव वॊफॊधीत गट वलकाव अधधकायी वलगथली 
जफाफदाय याशतीर. 
 



 

 

  ऩॊचामत वमभती थतयालरुन जजल्शा ऩरयऴद कामागरमाव प्राप्त शोणार मा ऩात् अजगदायाॊच्मा तमाय केरेल्मा वॊबाव्म 
मादीभधून राबार्थमागची तनलड कयामावाअर जजल्शा थतयालय खारीरप्रभाणे वमभती याशीर.  
 

 अततरयक्त  भुख्म  कामगकायी  अधधकायी,  जज.ऩ.        -  अध्मष  
 जजल्शा  अधधषक   कृवऴ   अधधकायी         -  वदथम 
 कामगकायी अमबमॊता,   रघुमवॊचन, जज.ऩ.         -  वदथम 
 बूजर वलेषण मॊत्णेच ेजजल्शाथतयीम अधधकायी           -       वदथम 
 प्रकल्ऩ  अधधकायी, एकाजतभक आददलावी वलकाव प्रकल्ऩ       -       वदथम 

 कृवऴ   वलकाव   अधधकायी,  जज. ऩ.               -       वदथम  वधचल 
वदय वमभतीने वलग प्राप्त अजांची/प्रथतालाॊची मोजनेच्मा तनकऴाॊआधाये काटेकोयऩणे छानणी कयाली. 
छानणीअॊती ऩात् अयणा-मा अजगदायाॊची/प्रथतालाॊची मादी गट वलकाव अधधकायी, ऩॊचामत वमभती माॊना कऱलाली. 
अऩात् अयणा-मा अजगदायाॊव तमाचे कायणाॊवश उणीलाॊच्मा ऩतूगतवे ऩयेुवा कारालधी देलनू तवे रेखी कऱलाले. 
अजगदायाने वॊफॊधीताॊनी उणीलाॊची ऩतूगता केल्माव तमाफाफत खात्ी कयाली ल ज्मा ददनाॊकाव ऩरयऩणूग अजग/प्रथताल 
प्राप्त शोईर तमा ददनाॊकाव तो क्रभलायीत नोंदलाला. जजल्शाथतयालय अॊतीभ कयामात मेणा-मा ऩात् 
अजगदाय/राबधायकाॊचेफाफत बवलष्ट्मात काशी उणीला/वभथमा उदबलल्माव तमाव कृवऴ वलकाव अधधकायी 
जफाफदाय याशतीर. तनलड अॊतीभ कयताना भशीरा राबाथी, अऩॊग राबाथी इतमादीॊफाफत ळावनाने लेऱोलेऱी 
तनगगमभत केरेरे आदेळ वलचायात घेलनू प्रभाणानवुाय वॊफॊधीत राबाथींची तनलड कयणे शी जजल्शाथतयीम 
वमभतीची जफाफदायी याशीर.  “प्रथभ प्राप्त प्रथभ प्राधान्म” मा ततलानवुाय राबाथी तनलडीची प्रक्रीमा कयाली. 

 वदय मोजना दोन आधथगक लऴागत याफवलामात मेत अवल्माने भागीर आधथगक लऴागत तनलडरेल्मा राबार्थमांऩैकी 
ज्माॊनाऩ अऩणूग राब ददरा आशे तमाॊना उलगयीत राब देामावाअर रागणाया तनधी वलचायात घेलनू मळल्रक याशणार मा 
तनधीतून नलीन राबाथींची तनलड कयाली. ळावनाकडून प्रतमाषात उऩरब्ध शोणार मा तनधीच्मा प्रभाणातच राबाथी तनलड 
अॊतीभ कयाली, जेणेकरुन प्रकयणे प्ररॊफीत याशामाचा ल ळावनालय अततरयक्त आधथगक फोजाचा प्रश्न बवलष्ट्मात तनभागण 
शोणाय नाशी. 

 

४. राबार्थमांची तनलड यि कयणे : राबाथीच्मा तनलडीच े अॊतीभ अधधकाय जजल्शाथतयीम वमभतीरा याशतीर. 
खारीर कायणाॊभुऱे जय काशी राबाथीची तनलड यि कयणे क्रभप्राप्त अवल्माव तमाचेशी वलगथली अधधकाय जजल्शा 
थतयीम वमभतीव याशतीर. 

४.१ वमभतीने तनलड केरेरा ळेतकयी भमत झाल्माव. 
४.२ तनलड झारेरा ळेतक-माने आऩरी वलग ळेतजभीन वलकून तो बुभीशीन झारा अवल्माव. 
४.३.   तनलड झारेरा ळेतकयी ळेती वलकाव मोजना शाती घेामाव इच्छूक नवल्माव. 
४.४. तनलड झारेरा ळेतक-माने अथगवशा म घेामाव नकाय ददल्माव. 
४.५. तनलड झारेरा ळेतकयी मोजनेखारी घेतरेल्मा अनुदानाचा गैयलाऩय कयत अवल्माच े तनदळगनाव 
आल्माव. 
४.६.   राबाथीची तनलड ळावनाने वलशीत केरेल्मा तनकऴाॊनुवाय झारी नवल्माच ेआढऱून आल्माव. 
लयीर ऩरयजथथतीभुऱे राबार्थमागची तनलड यि झाल्माव तमाफाफत कागदोऩत्ी वलग आलश्मक ऩुयाले अेलून तवे 
राबधायकाव रेखी कऱवलणे कृवऴ वलकाव अधधकायी माॊना फॊधनकायक याशीर.  

४.७.   भमत झारेल्मा राबधायकाफाफत तमाॊच ेकामदेळीय लायवाॊची तनलड जजल्शा थतयीम वमभतीने कयाली ल मळल्रक 
यादशरेरे अथगवशा म तमाॊना देामात माले. माफाफत कामदेळीय फाफीॊची वलगतोऩयी ऩूतगता करुन घेामाची जफाफदायी जजल्शा 
थतयीम वमभतीची याशीर. 

लयीर कायणाभुऱे राबार्थमागची तनलड यि करुन तमाऐलजी वलशीत केरेल्मा अटीॊची ऩतूगता कयणा-मा ऩुढीर  
राबार्थमागची वलदशत ऩध्दतीने तनलड जजल्शा थतयीम वमभतीने कयाली.        



 

 

राबाथींना मोजनेचा राब लेऱेलय देामाच ेदृष्ट्टीने भाशे जून २०१४ अखेय राबाथी तनलडीची प्रथभ प्रक्रीमा ऩूणग कयणे 
अतनलामग आशे. तमावाअर कारफध्द कामगक्रभ कृवऴ वलकाव अधधकायी, जजल्शा ऩरयऴद माॊनी तमाय करुन वलग गट वलकाव 
अधधकायी, ऩॊचामत वमभती माॊना कऱलाला ल तमाच ेवॊतनमॊत्ण कयाले. प्रतमषात भॊजूय झारेरा कामगक्रभ वलचायात घेलून 
प्रतमषात उऩरब्ध तनधीच्मा भमागदेत तनलड केरेल्मा राबाथींना राब द्माला ल अततरयक्त राबाथींची आलश्मकता 
अवल्माव प्रततषामादीलयीर राबाथींची मोग्म प्रभाणात तनलड कयाली. भाशे जुर ैत ेऑक्टोफय मा कारालधीत मोजनेतीर 
नलीन वलशीय मा फाफी व्मततरयक्त अन्म फाफीॊचा राबाथींना ऩूणग राब देणे आलश्मक याशीर. तमानुवाय तनमोजन 
कयामाची दषता घेामात माली. जेणेकरुन अन्म फाफीॊची प्रकयणे प्ररॊफीत याशणाय नाशीत माची दषता घ्माली. 

वदय मोजनाॊतगगत तनलड कयामाॊत आरेल्मा राबार्थमागना दोन आधथगक लऴागच्मा कारालधीत राबार्थमागच्मा गयजेनुरुऩ 
वलवलध घटकाॊचा उऩरब्ध अनुदान भमागदेऩमतं राबद्मालमाचा आशे. तमानुवाय वन २०१३-१४ मा आधथगक लऴागत तनलड 
कयामाॊत आरेल्मा भात् देम अनुदानाच्मा कभार भमागदेऩमगत ऩूणग राब न मभऱारेल्मा राबार्थमागना प्राधान्माने वन २०१४-
१५ भध्मे राब देामात माला. तद् नॊतय उलगयीत तनधीच्मा भमागदेत वन २०१४-१५ कयीता नवलन राबाथी तनलडून नव्माने 
तनलडरेल्मा राबार्थमांना राब देताना प्रतमष प्राप्त अनुदातून जेलढ्मा राबाथींना ऩूणग राब देता मेईर तो प्राथम्माने ऩूणग 
कयाला, जेणेकरुन भागीर आधथगक लऴागत तनलडरेल्मा राबार्थमांची प्रकयणे प्ररॊत्रफत याशणाय नाशीत, माची दषता घ्माली. 
भागीर प्रकयणाॊलरुन अवे तनदळगनाव मेत ेकी, भागीर आधथगक लऴागत अऩूणग राब ददरेल्मा राबाथींचा उलगरयत राब ऩूणग 
न कयता नवलन आधथगक लऴागत नवलन राबाथी तनलड करुन तमाॊना राब ददरा जातो. तद् नॊतय राब देामाचा दोन 
लऴांच्मा कारालधीची भुदत वॊऩल्मालय अऩूणग राबाथींना राब देामाच ेदृष्ट्टीने भुदतलाढ देामावाअर आग्रश धयरा जातो. 
शी कामगलाशी ळावनाच्मा वुचनाॊळी वलवॊगत अयत.े तमाभुऱे जजल्शमावाअर भॊजूय आधथगक रषाॊकातून प्रथभत् वन २०१३-१४ 
भधीर अऩूणग राब ददरेल्मा ळतेक-माॊना प्राधान्माने राब दमालमाची यक्कभ तनजश्चत कयाली ल नॊतय उलगयीत अनुदानातून 
नव्माने राबाथांची तनलड कयाली. चारु आधथगक लऴागत तनलड केरेल्मा राबार्थमागनाॊ राब द्मालमाच ेघटक राबाथींची रेखी 
भागणी घेलून तनजश्चत कयालेत  ल तमानुवाय कामगक्रभ आयाखडा तमाय कयाला.  
  

५.प्रमवध्दी : मा मोजनेची भादशती वलग ळेतकयी फाॊधलाॊना व्शाली मा दृजष्ट्टने वलबागीम थतयालय वलबागीम कृवऴ वश 
वॊचारक ल जजल्शा थतयालय कृवऴ वलकाव अधधकायी, जजल्शा ऩरयऴद माॊनी व्माऩक प्रभाणात प्रमवध्दी द्माली. गट वलकाव 
अधधकायी माॊनी तारुका थतयालय व्माऩक प्रभाणात प्रमवध्दी द्माली. आऩल्मा षेत्ातीर थलमॊवेली वॊथथाॊळी वॊऩकग  वाधून 
तमाॊच्मा भापग त देखीर प्रमवध्दी द्माली. वदय मोजनेची ववलथतय भादशती ऩॊचामत वमभती थतयालय गट वलकाव अधधकायी, 
कृवऴ अधधकायी (वल.घ.मो.) तवेच जजल्शा थतयालय जजल्शा कृवऴ अधधकायी (वल.घ.मो.) माॊच्माकड ेउऩरब्ध अवाली. राब 
ददरेल्मा राबार्थमांची मादी ग्राभवबेव वादय कयामात माली.  
५.१    मोजनेची भादशती वलग वाभान्म रोकाॊना ल थलमॊवेली वॊथथाना शोामाकयीता थथातनक लतगभान ऩत्ात, गालात 
दलॊडी मा द्लाये प्रमवध्दी देामाॊत माली. वलबागीम वॊऩकग  कष, भादशती ल जनवॊऩकग  भॊत्ारम , भुफॊई मॊााच्मा            
दद. २२ भाचग, २००२ योजीच्मा वुचने नुवाय ग्रामभण/ळशयी अनुवुधचत जभातीतीर  घटकाॊना आददलावी उऩ मोजन े
वॊफॊधीची भादशती मभऱणे वॊदबागत प्रदळगने आमोजजत कयामात मेतात, वदय प्रदळगनाव उऩजथथत याशुन जाथतीत जाथत 
प्रमवध्दी देामाॊत माली.  
 

६. प्रकल्ऩ तमाय कयणे  : वदय  मोजनेतॊगगत राबार्थमागची तनलड कयामावाअर तारुकाथतयालय गट वलकाव अधधकायी 
माॊनी कृवऴ अधधकायी (वल.घ.मो.) माॊच्माभापग त वलशीत नभुन्मात राबाथीकडून अजग भागलालेत. अजागची छाननी करुन ऩात् 
अयणार मा राबार्थमांची गट वलकाव अधधकायी माॊनी ऩरयच्छेद (३) भध्मे नभुद केरेल्मा जजल्शा तनलड वमभतीच्मा वदथम 
वधचलाकड ेवादय कयाली.  
६.१.  जजल्शा तनलड वमभतीने तनलड केरेल्मा राबाथी ळेतक-माॊचा कृवऴ उतऩादन लाढवलामावाअर गट वलकाव अधधकायी 
माॊनी आयाखडा तमाय कयामात माला. 
६.१.१. प्रतमेक जजल् माॊचा वलथताय ल परोतऩादन वलकाव आयाखडा तमाय कयामात मेतो तमाभध्मे मा मोजनेचा न 
चुकता अॊतबागल कयामात माला. 



 

 

६.१.२. राबार्थमागना वोफतच्मा ऩरयमळष्ट्ट (एक) नुवाय मोजनेतॊगगत वभावलष्ट्ट अवरेल्मा घटकाॊऩकैी एक ककॊ ला अधधक 
घटकाॊचा राब तमाॊच्मा गयजेनुवाय घेता मेईर.  नवलन वलशीय मा घटकाचा ज्मा राबार्थमागने राब घेतरा आशे तमाॊना 
बूथतय प्रकायानुरुऩ वद्म:जथथतीतीर अनुदान भमागदा रु. ७०,०००/- त ेरु. १,००,०००/- ऩमतं राब अनुसेम याशीर. बूजर 
वलेषणानुवाय वलवलध जजल्शमाॊवाअर अयवलामात आरेल्मा बूथतय प्रकायाच्मा खचागच े भाऩदॊडाच े अधीन याशून अनुदान 
अनुसेम याशीर. नवलन वलशीय घटकाचा राब घेणार मा राबार्थमागव वदय मोजनेतीर इतय घटकाॊचा राब अनुसेम याशणाय 
नाशी. नवलन वलशीय मा घटकाचा राब ळक्मतो भशातभा गाॊधी ग्राभीण योजगाय शभी मोजना मा कें द्र ळावनाच्मा 
मोजनेतून देलून वलळेऴ घटक मोजनाॊतगगत नवलन वलशीय मा घटका व्मततरयक्त मोजनेतीर इतय घटक प्राभुख्माने वुक्ष्भ 
मवॊचन, ऩॊऩवॊच, ऩाईऩराईन, तनवलष्ट्अा ल वुधारयत औजाये माॊचा राब ददल्माव राबाथीरा मवॊचन वुवलधेवश कृवऴ 
उतऩादन लाढीवाअर आलश्मक वुवलधा उऩरब्ध शोतीर आणण ऩमागमाने तमाच्मा उतऩन्नाव थथैमग प्राप्त शोईर मा दृष्ट्टीने 
राबार्थमागव उद्मुक्त कयाले. नवलन वलशीय मा घटका व्मततरयक्त इतय घटकाॊचा राब घेामार मा राबार्थमांना राबाची 
कभार भमागदा रुऩमे ५०,०००/- याशीर. अळा राबार्थमांचा राब ळक्मतो तमाच आधथगक लऴागत ऩूणग कयामाचा प्रमतन 
कयाला.   
 ६.२ मोजनेच ेभूल्मभाऩन त्मथथ मॊत्णेभापग त करुन घ्मालमाच ेअवल्माने मोजनेतीर राबाथी ल तमाॊना ददरेरे राब 
माफाफत वन १९९२-९३ ऩावूनची भादशती, राबाथीच्मा माद्मा, ददरेल्मा घटकाॊच े राब ल प्रतमष झारेल्मा खचागची 
घटकतनशाम भादशती वॊकेत थथऱालय रोड कयाली. माफाफत थलतॊत्रयतमा ऩरयऩत्क तनगगमभत कयामात आरे आशे. वदय 
भाशीती तातकाऱ आमुक्तारमाव वादय कयाली. मोजनेच्मा परशु्रतीफाफत वॊफॊधी कृवऴ वलकाव अधधकायी माॊनी प्रतत लऴी 
वभग्र अशलार आमुक्तारमाव दोन प्रतीत वादय कयाला. 
६.३. माऩूली आऩल्मा जजल् मात याफवलामात आरेल्मा वदय मोजनेतीर राबार्थमांची मळोगाथा यॊगीत पोटोवश तमाय 
कयामात माली. रोकप्रतततनधीॊना वदयची काभे दाखलून तमाॊच ेअमबप्राम घ्मालेत.मळोगाथा ल रोक प्रतततनधीॊच ेअमबप्राम 
कृवऴ आमुक्तारमाव दोन प्रतीत तातकाऱ ऩाअवलामात मालेत. 
६.४ मोजनेचा राबार्थमांना राब देताॊना अनुदानाची यक्कभ योख थलरुऩाॊत न देता लथतुरुऩाने द्मालमाची आशे. ज्मा 
दअकाणी आलश्मक अवेर अळा फाफीकयीता राबार्थमागच ेफॎकेत खात ेउघडून खातमालय अनुदानाची यक्कभ जभा कयामाॊत 
माली.  
६.५ लैमजक्तक राबाथी तनलडताॊना भदशरा राबाथीना तनधागरयत झारेल्मा प्रभाणात प्राधान्म देामात माले. 
६.६ एकूण भॊजूय तनधीऩैकी ३ टक्के तनधी आददलावी अऩॊग ळेतकर माॊवाअर याखून अेलाला. ऩयॊतू अवे राबाथी प्रमतन 
करुनशी उऩरब्ध झारे नाशीत तय तमाफाफत आलश्मक अमबरेख वॊग्रशीत अेऊन इतय आददलावी ळेतकर मॊााना राब 
देामात माला.  
६.७ वन २०१२-१३ ल वन २०१३-१४ भध्मे राब ददरेल्मा राबधायकाॊची मादी जजल्शा ऩरयऴद/ऩॊचामत वमभती/जजल्शा 
अधधकायी/आददलावी वलबागाच्मा कामागरमात रालामात माली. अनुदानाची नोंद ऩॊचामत वमभती थतयालय थलतॊत् 
यजजथटयभध्मे  अेलामाॊत माली.  वदय यजजथटय कृवऴ अधधकायी ( वल.घ.मो.) ऩॊचामत वमभती माॊनी प्रभाणणत कयाले. 
तमाची गट वलकाव अधधकायी माॊनी लेऱोलेऱी तऩावणी करुन लेऱोलेऱी वाषाॊकीत कयाले. वदय अमबरेख लेऱोलऱी 
तऩावणीवाअर तऩावणी अधधकार माव उऩरब्ध करुन द्मालेत.  
६.८.  चारु लऴागचा आयाखडा कयताना भागीर लऴागच्मा राबाथी वाअर आलश्मक अवरेरे अनुदान ल चारु लऴागत तनलड 
केरेल्मा राबार्थमांना आलश्मक अवरेरे अनुदान शे एकुण भॊजुय झारेल्मा तनधीऩेषा जादा याशणाय नाशी माची कृवऴ 
वलकाव अधधकायी, जजल्शा ऩरयऴद माॊनी खात्ी कयाली. 
६.९. राबाथीची तनलड केल्मानॊतय राबाथीची मादी तमाय करुन वलबागीमथतयालय वलबागीम कृवऴ वशवॊचारक, 
जजल्शाथतयालय कृवऴ वलकाव अधधकायी, ऩॊचामत वमभती थतयालय गट वलकाव अधधकायी माॊच े कामागरमात अेलाली.  
कामगक्रभ अॊभरफजालणी झाल्मानॊतय राबाथींची मादी जजल्शा ऩरयऴदेच्मा वॊकेत थथऱालय अेलामात माली. तवा उल्रेख 
भामवक प्रगती अशलारात कयामाॊत माला. 
 



 

 

७. अनुदानाच ेथलरुऩ/ऩध्दती् मा मोजने अॊतगगत तनलड केरेल्मा राबार्थमागना अनुसेम अनुदानाची यक्कभ योख थलरुऩात 
देम नवून मोजनेतीर भॊजूय घटकाॊद्लाये द्मालमाची आशे. नवलन वलशीय, जुनी वलशीय दरुुथती, फैर/येडजेोडी माफाफीॊवाअर 
अनुदानाची यक्कभ राबार्थमांचे फॎन्क खातमात जभा कयामात माली.  
 मा मोजनेभध्मे एकूण तयेा फाफीॊलय अथगवशा म देम आशे. तथाऩी, प्रती राबाथी अनुसेम उच्चतभ अनुदान 
भमागदेनुवाय (भुिा क्र.६.१.२) राबाथीव राब अनुसेम याशीर. राबार्थमागव कोणतमा फाफीॊची तनकड आशे शे तमाॊचकेडून रेखी 
घेलून तमाप्रभाणेच राब देामात माला. 
 

८.  खचागच ेतनमोजन :- 
 प्रतमेक राबाथीची आधथगक जथथती, तमाॊची एकूण जभीन ल इतय वाधनाॊची उऩरब्धता वलचायात घेऊन तमा 
राबार्थमागव कोणकोणतमा फाफीॊलय अथगवशा म द्मालमाच ेआशे माफाफतचा प्रारुऩ आयाखडा राबाथीच्मा वशभतीने तमाय 
कयाला. अळा प्रकायचा आयाखडा तारुका थतयालय कृवऴ अधधकायी (वल.घ.मो.) ल जजल्शा थतयालय वॊफॊधधत जजल्शा कृवऴ 
अधधकायी (वल.घ.मो.) माॊनी तमाय कयाला ल तमाप्रभाणे वलततीम लऴागत फाफलाय खचागच ेतनमोजन कयामात माले.  
 

९. मोजनेच्मा अॊभरफजालणीचा कारालधी् मा मोजने अॊतगगत तनलड कयामात मेणा-मा प्रतमेक राबाथीवाअर मोजना 
याफवलामाचा कारालधी दोन आधथगक लऴागचा याशीर. म्शणजेच, राबाथीची तनलड झारेरे आधथगक लऴग ल तमाच्मा ऩुढीर 
आधथगक लऴग अळा दोन लऴागच्मा कारालधीत राब देामात माला. भागीर आधथगक लऴागत अऩूणग राब ददरेल्मा राबाथींचा 
उलगरयत राब ऩूणग ददल्मानॊतयच चारु आधथगक लऴागत नवलन राबाथी तनलड करुन तमाॊना राब देामात माला. जेणेकरुन 
भागीर आधथगक लऴागत तनलडरेल्मा राबार्थमांना ऩरयऩूणग राब देऊन प्रकयणे प्ररॊत्रफत याशणाय नाशीत. प्रथतुत कारालधीतच 
वॊऩूणग राब देामाच ेदृष्ट्टीने तनमोजन ल अॊभरफजालणी कयाली.  
 

१०. अनुदानाच्मा गैयलाऩयाव प्रततफॊध्-  
१०.१. मा मोजनेत तनलड झारेल्मा राबधायक ळेतक-माॊनी अनुदानाचा गैयलाऩय केल्माच े मवध्द झाल्माव, अळा 
राबार्थमागकडून अनुदानाची लवुरी कयामात मेऊ नमे तथावऩ अळा राबार्थमांना मा माजनेत तमाऩुढे कोणतमाशी प्रकायचा 
राब देऊ नमे. अळा राबार्थमागच े नाल काऱमा मादीत टाकून वलग वॊफॊधधत इतय वलबागाॊना ऩाअवलामात माली अळा 
ळावनाच्मा ऩत्ान्लमे वूचना आशेत. मा मोजनेतॊगगत तनलड झारेरा ळेतकयी अथगवशा माचा दरुुऩमोग कयणाय नाशी मावाअर 
मोजना याफवलणा-मा अधधका-माॊनी लेऱालेऱी बेटी देऊन तऩावणी कयाली  ल तमादषू्ट्टीने उऩाम मोजना कयालीत. ददरेल्मा 
प्रतमेक बेटीची नोंद तमाॊच्मा दौया दैनॊददनीत अेलाली. 
१०.२. राबाथीची तनलड कयताना ळावनाने वलशीत केरेल्मा तनकऴाॊनुवाय तनलड झारी नवल्माच ेमवध्द झाल्माव चुकीच्मा 
तनलडीफाफत, तवेच राबधायकारा देामात आरेल्मा अनुदानाच्मा यक्कभाफाॊफत काशी गैयव्मलशाय झाल्माच ेमवध्द झाल्माव 
तमाची जफाफदायी तनजश्चत करुन वॊफधधत कभगचायी /अधधका-माॊकडून राबार्थमांना ददरेल्मा अथगवशा माची यक्कभ 
एकयकभी लवुर कयामात मेईर. 
 

११. रेखा ऩध्दती :- राबार्थमागना देामात मेणार मा फाफलाय अथगवशा माची मोजनातनशाम, फाफतनशाम ल 
राबाथीतनशाम नोंद कयामाकरयता ऩॊचामत वमभती थतयालय नोद लशी अेलामात माली ल तमाभध्मे राबार्थमांना देामात 
आरेल्मा अनुदानाची फाफतनशाम नोंद अेलामात माली.  तवेच जजल्शा कृवऴ अधधकायी (वल.घ.मो.) माॊनी जजल्शा ऩरयऴद 
थतयालय देखीर राबार्थमागना देम ल देामात आरेल्मा राब घटकाॊची नोंद नोंदलशीत अेलणे फॊधनकायक आशे. मा 
नोंदलशीची तऩावणी कृवऴ वलकाव अधधकायी माॊनी लेऱोलेऱी करुन तमातीर नोदी वाषाॊककत कयणे फॊधनकायक याशीर.  
ऩॊचामत वमभती थतयालयीर नोंदल मा ल अमबरेख जजल्शा कृवऴ अधधकायी (वल.घ.मो.)/कृवऴ वलकाव अधधकायी माॊनी 
बेटीच्मा लेऱी तऩावून तळी नोंद ऩॊचामत वमभती थतयालयीर नोंदलशीभध्मे घेामात माली. वदय अमबरेख लेऱोलेऱी 
अ'मालत कयालेत ल तऩावणीलेऱी तऩावणी अधधकार माव उऩरब्ध करुन द्मालेत.  
  राबार्थमागना ददरेल्मा अथगवशा माची राबाथी थतयालय नोंद अेलामावाअर राबाथी नोंद ऩजुथतका देामात माली.  
मा नोंद ऩुजथतकेत ददरेल्मा अथगवशा माची नोंद लेऱोलेऱी वॊफॊधधत अधधकार माॊनी न चुकता कयाली ल तमालय थलाषयी 
कयाली. 
 



 

 

११ (अ) आददलावी उऩमोजनेचा तनधी अथगवॊकल्ऩीत कयणे :-  
 आददलावी उऩमोजनेचा तनधी अथगवॊकल्ऩीत कयणे, वलतयीत कयण ल मा तनधीतीर काभाॊना प्रळावकीम 
भान्मता देामाफाफतची वुधायीत कामगऩध्दती नुवाय आददलावी वलकाव वलबागाच्मा ळावन तनणगम क्र. दटएवऩी -
२००८/   प्रक्र. ६/का.६ भॊत्ारम भुॊफई दद. १६ डडवेंफय २००९ नुवाय खारीरप्रभाणे  कामगलाशी फाफत वुचना 
ददरेल्मा आशेत.  
(i) वॊफॊधधत जजल् माचे जजल्शाधधकायी शे तमा जजल् माच्मा आददलावी उऩमोजनेवाअर तनधी लाटऩा 
वॊफधात तनमॊत्क अधधकायी याशतीर.  शे तमाॊना प्राप्त झारेल्मा तनधीचे कामागन्लमीन मॊत्णरा 
ऩनुगलाटऩ कयामाव त ेवषभ याशतीर.  
(ii) आददलावी उऩमोजनेचे रुऩाॊतय जजल्शाधधकायी कामागरमाॊनी अथगवकल्ऩीम वललयणऩत्ात आददलावी 
उऩमोजनेच्मा रेखामळऴागखारी कयाले. वॊफधीत कामागन्लमीन मॊत्णाॊच्मा वल्ल्माने प्रततभाश खचागचा 
तऩमळर तनधी  (Cash Flow)  तमाय कयाला.  
(iii) जजल्शा मोजनेतीर कें द्र ऩयुथकृत मोजनेतीर याज्म दशश्ळाची तयतदू जजल्शा मोजनेभध्मे करून 
अथगवॊकल्ऩीम तयतदू लाटऩ जजल्शाधधकायी कामागन्लमीन मॊत्णरा कयतीर.  
(iv) जजल्शाधधकायी माॊनी आददलावी वलकाव वलबागाकडून तनधी प्राप्त झाल्माऩावनू जाथतीत जाथत 
एक भदशन्माचे आत कामगन्लमीन मॊत्णाॊना तनधीच े लाटऩ कयणे आलश्मक  याशीर. एखाद्मा 
जजल्शाधधका-माने वदय जफाफदायी लेऱीच ऩाय ऩाडरी नाशी तय वॊफधीत वलबागीम आमकु्त माॊनी 
वॊफधीत जजल्शाधधका-माकडून तनधी लाटऩाचे काभ ऩणूग करून घेणे अतनलामग याशीर.  
(v) आददलावी उऩमोजनेतीर जजल्शाथतयीम मोजनाॊचे भामवक खचागचे अशलार दयभशा ५ तायखेऩमतं 
जजल्शाधधकायी माॊना वॊफधीत कामगन्लमीन मॊत्णा वादय कयतीर .  
 

 लयीर वचुनानवुाय कृवऴ वलकाव अधधकायी, जजल्शा ऩयीऴद माॊनी जजल्शाथतयीम आयाखडा तमाय करून 
तमानवुाय जजल्शा तनमोजन वलकाव ऩरयऴद (डीऩीडीवी)  भध्मे आलश्मक तयतदु भॊजूय करून घ्माली .तमानवुाय 
जजल्शाधधकायी माॊना तनधी प्रलाश (Cash Flow) वादय करुन अनदुान उऩरब्ध करून घ्माले  ल खचागची कामगलाशी 
कयाली. केरेल्मा कामगलाशीचा भामवक प्रगती अशलार जजल्शाधधकायी ल कृवऴ आमकु्तारमाव दयभशा १० 
तायखेऩमगत वादय कयालेत. जजल्शाधधकायी कामागरमाव तनधीची भागणी करून अनदुान उऩरब्ध करून घेामाची 
वलग जफाफदायी कृवऴ वलकाव अधधकायी, जजल्शा ऩयीऴद माॊची याशीर.  
 

११ (फ) अन्म प्रचरीत मोजनाॊचा राब देणे (Convergence of ongoing Schemes) 

 

याज्मात अनुवूधचत जभातीभध्मे दारयद्रम ल कुऩोऴणाच ेप्रभाण अधधक आशे. तमाभुऱे तमाॊना अन्न वुयषा देलून 
आधथगक उन्नतीव वशा म कयणे. तमाचॊ वलकावाच्मा तनमोजनाॊचा प्रभुख बाग यादशर. माऩलूी वदय मोजनेखारी तनवलष्ट्अा 
ऩुयलअमालय बय देामात मेत शोता. तथावऩ, ऩुढीर काऱात मात अभुराग्र फदर करुन प्रतमेक कुटुॊफातीर ककभान एका 
मुलकाव उच्च भुल्माॊककत ळेती  तॊत्सानकड े  लऱवलामाच े दृजष्ट्टने तमाॊना प्रमळषीत कयणे. कृवऴ, परोतऩादन, 
दगु्धव्मलवाम, भतथमळेती, ऩळुवॊलधगन इ. वलवलध वलबागाॊच्मा मोजनाॊची जोड देऊन वलांधगण वलकाव वाधणे शे 
तनमोजनाॊच ेप्रभुख अॊग फनेर.मामळलाम ळेतात भदृ ल जर वॊधायणावाअर  वभऩातऱी फाॊध,गे्रडडे फॊडीग, कॊ ऩाटगभेंट फॊडीग 
मावायख्मा मोजना याफलाव्मात.ळेतीवाअर जरमवॊचनाॊचा थत्ोत तनभागण कयामावाअर ळेततऱी अथला वलशीयीॊच े तनमोजन 
कयणे शाशी बवलष्ट्मातीर तनमोजनाॊचा प्रभुख बाग याशीर. 

 कृवऴ वलबागाच्मा वलवलध मोजनाॊतगगत अनुवुधचत जभातीतीर ऩात् राबार्थमांना मोजनाॊच्मा प्रमळषणाॊचा    
राब अग्रक्रभाने देणे आलश्मक आशे.मा कयीता कृवऴ वलकाव अधधकायी  जजल्शा ऩरयऴद  माॊनी वॊफधीत जजल्शमाॊच्मा 
जजल्शा अधधषक कृवऴ अधधका-माॊनी वॊऩकागत याशून मा लगागतीर ळेतकयी/तनलडरेरे राबाथी प्रमळषीत कयामाची माची 



 

 

दषता घ्माली तनलड झारेल्मा ळेतकर माॊची तारुका तनशाम मादी जजल्शा अधधषक कृवऴ अधधकायी ल तारुका कृवऴ 
अधधकायी माॊना ऩाअलाली. 
त्रफजोतऩादन, इतय मोजनाॊतीर तनवलष्ट्अा, कृवऴ माॊत्रत्कीकयणाॊतगगत औजाये,परोतऩादन वलबागाकडीर वलवलध मोजनाॊचा 
राब, तमा-तमा मोजनाॊच्मा भागगदळगक वुचनाॊप्रभाणे घेामाव वॊफधीत राबाथी ऩात् याशतीर. एकातभीक ऩाणरोट 
वलकावाच्मा उऩचायाॊचा ल कृवऴ वलथताय ल प्रमळषण मोजनाॊतीर अन्म मोजनाभधुन मा मोजनातीर फाफी व्मततयीक्त फाफ 
अग्रक्रभाने  ळावनाने तनधागयीत केरेल्मा प्रभाणानुरुऩ देामाफाफत तनलड वमभतीने वॊफधीत अधधका-माॊना वुचना दमाव्मात. 
       राबाथींना अनुदान लजा जाता उलगयीत यक्कभेवाअर ऩतऩुयलअा कयामाफाफत नोडर अधधकायी, (याष्ट्रीमकृत फॉक) 
माॊचकेडुन तवेच वशकायी ऩतऩुयलअा वॊथथाकडुन राबाथींची कजग प्रकयणे भॊजुय कयामाफाफत तनलड वमभतीने मळपायव 
केल्मानॊतय तनलड वमभती वधचलाॊनी फॉकाळी वॊऩकग  वाधुन ऩतऩुयलअा लेऱेत शोईर मा दृजष्ट्टने आलश्मक ऩाअऩुयाला कयाला. 
 

१२. ताॊत्रत्क भान्मता :- मोजनेच्मा भागगदळगक वूचना माच मोजनेवाअर ताॊत्रत्क भान्मता वभजामात माव्मात.  
 

१३. भामवक प्रगती अशलार् मोजनेचा भामवक प्रगती अशलार वलशीत प्रऩत् १ (अ) आणण १ (फ) भध्मे प्रतमेक 
भदशन्माच्मा १० तायखेऩमगन्त कृवऴ आमकु्तारमाव ल प्रकल्ऩ अधधकायी, एकाजतभक आददलावी वलकाव वलबाग 
माॊना तनमभीतऩणे ऩाअवलामात माला. ल तमाची प्रत इभेरलय कृवऴ आमकु्तारमाव 
ddappscptsp@rediffmail.com लय ऩाअलाली. ऩयॊत,ू अवे तनदळगनाव मेत े की, काशी जजल्शमाॊचे अशलार 
ऩाअऩयुाला करुनशी तनममभतऩणे प्राप्त शोत नाशीत. अळाप्रकाये दरुगष केल्माचे आढऱल्मा नाईराजाने 
वॊफॊधधताॊवलरुध्द प्रळावकीम कायलाई कयणे बाग ऩडरे माची नोंद घ्माली. वदय मोजनेचा वलबागीम थतयालरुनशी 
अऩेक्षषत गाॊमबमागने आढाला घेरा जात नाशी अवे ददवत.े माफाफत वलबागीम कृवऴ वश वॊचारक माॊनी 
तनममभतऩणे आढाला घेऊन वलबागाचा वॊकमरत अशलार तनममभतऩणे कृवऴ आमकु्तारमाव ऩाअवलामाची 
व्मलथथा कयाली.  
 

१४. तऩावणी् मोजनेची अॊभरफजालणी मळथलीरयतमा शोामाच्मा दृजष्ट्टने वलशीत प्रऩत् २अ नभुन्मात खारीरप्रभाणात 
 तऩावणी कयामात माली. 

 ऩदनाभ               तऩावणीची टक्केलायी  
१. वलबागीम कृवऴ वश वॊचारक (कामागरमातीर लगग -१ ल तमा ऩुढीर अधधकायी)    -- ०.७५टक्के  
(वलबागातीर कामगक्रभाच्मा रषाॊका प्रभाणे प्रतमक जजल्शमात तऩावणी शोईर माची दषता घ्माली.) 

 २. कृवऴ वलकाव अधधकायी, जजल्शा ऩरयऴद -   
  वलग ऩॊचामत वमभतीभध्मे वॊख्मेच्मा वभ प्रभाणाॊत           -- ५ टक्के 
 ३. जजल्शा कृवऴ अधधकायी (वल.घ.मो.) –  

वलग ऩॊचामत वमभतीभध्मे वॊख्मेच्मा वभ प्रभाणाॊत             --    १० टक्के 
 ४. कृवऴ अधधकायी (वल.घ.मो.) ऩॊचामत वमभतीथतय                --   १०० टक्के 
 कृवऴ वलकाव अधधकायी, जजल्शा ऩरयऴद ल वलबागीम कृवऴ वश वॊचारक माॊनी केरेल्मा तऩावणीचा 
अशलार वोफत जोडरेल्मा प्रऩत् - २ फ भध्मे कृवऴ आमकु्तारमाव दय भदशन्माच्मा १० तायखेऩमतं वादय 
कयाला. प्रतमेक तारकु्मात वलग फाफीॊची वभप्रभाणात तऩावणी कयामात माली.  
वोफत : १) ऩरयमळष्ट्ट (एक) ल (दोन) 
 २) प्रऩत् – १, २ (अ), २ (फ)   

                 - 
        वॊचारक  

           (वलथताय ल प्रमळषण) 
                 कृवऴ आमुक्तारम, भशायाष्ट्र याज्म, ऩुणे 
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ऩरयमळष्ट्ट - एक 
आददलावी उऩ मोजना षेत्ातीर (दटएवऩी) ल आददलावी उऩ मेाजना षेत्ाफाशेयीर 

(ओदटएवऩी) मोजना वन २०१४-१५ अॊतरयभ भागगदळगक वुचना  
फाफतनशाम अनुसेम अनुदान भमागदा 

 

 

अ.क्र 
 

 

फाफ 

 

अनुदानाची 
टक्केलायी 

 

उच्चतभ अनुसेम अनुदान भमागदा (रुऩमे) 
 

०१ जभीन वुधायणा   
(१ शेक्टय भमागदेत ) 

१०० भदृ वॊधायण तनकऴानुवाय एक शेक्टय षेत्ा कयीता 
रु.४०,०००/- 

०२ तनवलष्ट्अा लाटऩ   
(१ शेक्टय भमागदेत ) 

१०० रु.५,०००/-  

०३ ऩीक वॊयषण/ळेतीची वुधारयत 
अलजाये 

१०० रु.१०,०००/- 

०४ फैरजोडी/ येडजेोडी १०० रु. ३०,०००/-  

०५  फैरगाडी   १०० रु. १५,०००/-  

०६ जुनी वलदशय दरुुथती १०० रु.३०,०००/-  नाफाडगच्मा तनकऴानुवाय  

०७ इनलेर फोअरयॊग   १०० रु.२०,०००/- नाफाडगच्मा तनकऴानुवाय  

०८ ऩाईऩ राईन १०० नाफाडगच्मा तनकऴानुवाय रु.२०,०००/-  

०९ ऩॊऩवॊच १०० रु.२०,०००/-  

१०  नलीन वलदशय    १०० रु. ७०,०००/- त ेरु.१,००,०००/-  ( योशमो अॊतगगत जलाशय 
मोजने नुवाय ) 

११ ळेततऱे  १०० रु.३५,०००/- भ.ृवॊ तनकऴानुवाय  

१२ ऩयवफाग कामगक्रभ            १०० रु.२००/- प्रतत राबाथी ( र्फ़रोतऩादन वलबागाच्मा 
तनकऴानुवाय ) 

१३ तुऴाय/ दअफक मवॊचन वॊच 
ऩुयलअा 

१०० रु. २५,०००/- च्मा प्रतत शेक्टय ( र्फ़रोतऩादन वलबागाच्मा 
तनकऴानुवाय ) 

 

दटऩ : १) लयीर घटकाॊऩैकी जे राबाथी नवलन वलशीय मा घटकाचा राब घेतीर, तमाॊच्मावाअर प्रतत राबाथी 
अनुदानाची उच्चतभ भमागदा रु. ७०,०००/- त े१,००,०००/- ऩमगत अनुसेम याशीर. भात्, वलशीय खोदामावाअर खचग कभी 
झाल्माव प्रतमष खचागच्मा भमागदेइतकेच अनुदान अनुसेम याशीर, मळल्रक अनुदानातुन अन्म फाफीॊचा राब अनुसेम 
याशणाय नाशी.  
२) जे राबाथी नवलन वलशीय मा घटकाचा राब घेणाय नाशीत, तमाॊच्मावाअर अनुदानाची उच्चतभ अनुसेम भमागदा रु. 
५०,०००/- याशीर. 
 

 



 

 

 

ऩरयमळष्ट्अ - (दोन ) 
 

(अ) घटकतनशाम अनुदान ल थलरूऩ 
 

1. जभीन वुधायणा् जभीन वुधायणा कयामावाअर १ शेक्टय ऩमंत रु.४०,०००/- च्मा उच्चतभ भमागदेत १०० टक्के 
अनुदान अनुसेम याशीर ककॊ ला ग्राभ वलकाव ल जरवॊधायण वलबागाने तनजश्चत केरेल्मा तनकऴानुवाय उच्चतभ भमागदेच े
अधधन याशून अनुदान अनुसेम याशीर. वदय घटकाॊच ेतनकऴाॊभध्मे लेऱोलेऱी शोणाये फदरशी रागू याशतीर. मा घटकाॊतगगत 
नलीन बात खाचय (भजगी) मा फाफीॊचा राब देामात माला. जभीन वुधायणा मा फाफीॊवाअर रु ४०,०००/- ऩेषा जादा 
मेणाया खचग राबाथींने थलत् कयालमाचा आशे. 
 

2. तनवलष्ट्अा ऩुयलअा् तनवलष्ट्अा ऩुयलअमा कयीता यक्कभ उच्चतभ भमागदा रु.५०००/- ऩमगत १०० टक्के अनुसेम याशीर. 
मा फाफीॊभध्मे ळेतक-माॊना त्रफमाणे, खत ेल ऩीक वॊयषण औऴधे माॊचा ऩुयलअा कयामात माला. तनवलष्ट्अाॊचा ऩुयलअा कयताॊना 
बौगोमरक ऩरयजथथतीचा अभ्माव करुन तमा बागात शोणा-मा प्रचमरत वऩकाॊच्मा त्रफमाामाच े वॊकयीत/ वुधारयत/अधधक 
उतऩादन देणाये लाण माॊचा ऩुयलअा कयालमाचा आशे. वऩक उतऩादन आयाखड्मा प्रभाणे तनवलष्ट्अा लाटऩाचा आयाखडा तमाय 
कयामात माला ल तमाप्रभाण तनवलष्ट्अाॊचा शॊगाभाऩूली ऩुयलअा कयामाची दषता घ्माली. 

तनवलष्ट्अा ऩुयलअा शा एक शेक्टय षेत्ाच्मा भमागदेत कयामाॊत माला. ककटकनाळके /यावामतनक खत ेमाॊचा ऩुयलअा 
याज्मथतयीम  दय तनजश्चती वमभतीने तनधागयीत केरेल्मा दयानुवाय ल वॊचारक (तन.ल गु.तन.) माॊच्मा भागगदळगक वुचनाॊच े
अधधन याशून ळावन तनमुक्त ऩुयलअा वॊथथाॊकडूनच कयाला. त्रफमाणाॊची खयेदी भशायाष्ट्र याज्म त्रफमाणे भशाभॊडऱ/कृवऴ 
वल'ााऩीअे माॊचकेडून कयामात माली. मा घटकाचा राब खयीऩ/यब्फी ल उन्शाऱी मा ततन्शी शॊगाभात अथला एकाच शॊगाभात 
देता मेईर. भात्, मा फाफी कयीता कभार भमागदेऩेषा अधधक अनुदान अनुसेम याशणाय नाशी. ळेतक-माॊना भाशीती देलून 
एकाजतभक ककड व्मलथथाऩनावाअर उद्मुत कयाले. 

 

3. वऩक वॊयषण अलजाये ल ळेतीची वुधारयत अलजाये् मा फाफी अॊतगगत ऩीक वॊयषण औजाये ल ळेतीची वुधारयत 
अलजाये माॊचा ळावनाने तनधागयीत केरेल्मा दयाने ल ळेतक-माॊच्मा भागणी प्रभाण ऩुयलअा कयामात माला. ळेतक-माॊना मा 
फाफीॊलय राब देताॊना ळेतक-माॊव कोणतमा अलजायाॊची आलश्मकता आशे शे तमाॊच्माकडून रेखी घेऊन तमानुवायच 
अलजायाॊचा ऩुयलअा कयाला. वॊचारक, एनवीआमऩीएभ माॊच्मा दद. २३/४/२०१२ च्मा ऩत्ानुवाय ऩीक वॊयषणावाअर प्रकाळ 
वाऩऱमाॊच्मा लाऩयाची मळपायव केरी आशे. मा घटकावाअर उच्चतभ अनुसेम अनुदान भमागदा रुऩमे १०,०००/- भमागदेत 
अनुसेम याशीर. ळावनाने तनधागरयत केरेल्मा दयानुवाय ल वॊचारक (तन.ल गु.तन.) माॊच्मा भागगदळगक वुचनाॊच ेअधधन याशून 
ळावन तनमुक्त ऩुयलअादाय वॊथथाॊकडून वदय घटकाचा कयाला.  
 

4. फैरजोडी/येडजेोडी् फैरजोडी/येडेजोडी माफाफीकरयता उच्चतभ अनुसेम अनुदान भमागदा रु.३०,०००/- च्मा भमागदेत 
अनुसेम याशीर. फैरजोडी/येडजेोडी माॊचा ऩुयलअा राबार्थमांच्मा भागणीनुरुऩ कयाला. फैरजोडीची खयेदी तनममभत जनालयाॊच्मा 
फाजायात राबार्थमांच्मा वॊभतीनुवाय, ऩळुलैद्मकीम अधधकायी, जजल्शा कृवऴ अधधकायी (वलघमो), जजल्शा ऩरयऴद ल कृवऴ 
अधधकायी (वलघमो) माॊच्मा उऩजथथतीत कयाली. फैरजोडी वुदृढ ल ळेती काभाव मोग्म अवल्माफाफत ऩळुलैद्मकीम 
अधधकार माॊकडून प्रभाणऩत् घेामाॊत माले. खयेदीचा व्मलशाय झाल्मानतॊय फैरजोडीचा वलभा उतयवलामात माला ल तनळाणी 
म्शणून टूटूइॊग करुन (गोंदलनू) घ्माले. राबाथीचा फैरजोडी वभलेत ऩोथटकाडग वाईजचा पोटो काढाला ल वदय पोटो 
वॊफधधत अधधकार माॊनी तऩावणीच ेलेऱेव उऩरब्ध करुन द्माला. ज्मा राबार्थमांकड ेव':जथथतीत थलत्ची फैरजोडी आशे 
अळा राबार्थमांना फैरजोडी/ येडजेोडीचा राब अनुसेम नाशी. 
४.१.  फैर जोडी/येड जोडीची भागणी कयणा-मा ळेतक-माॊचा रेखी थलरूऩात अजग घ्माला.  
४.२. मा अजागवोफत वॊफधीत ळेतक-माकड वध्मा फैरजोडी/येडजेोडी नवल्माच ेग्राभवेलकाचे प्रभाणऩत् घ्माले.  
४.३. प्राप्त भागणीनुवाय अजागची छाननी कृवऴ अधधकायी (वलघमो), ऩॊचामत वमभती माॊनी करून गट वलकाव अधधकायी 
माॊच ेमळपायळीवश कृवऴ वलकाव अधधकायी, जजल्शा ऩरयऴद माॊचकेड ऩाअवलामात मालेत. 



 

 

४.४. जजल्शा कृवऴ अधधकायी (वलघमो) जज.ऩ. माॊनी प्राप्त अजागची छाननी कयाली. फैरजोडी/येडजोडी खयेदी केल्मानॊतय 
खयेदीची कागदऩत्े वादय कयताच तमाफाफत खात्ी करुन उच्चतभ अनुदान भमागदा यक्कभ रु.३०,०००/- ककॊ ला तमाऩेषा 
खयेदी ककॊ भत कभी अवल्माव प्रतमष खयेदीची यक्कभ राबाथींच्मा फॎन्क खातमात जभा कयाली.  
 

5. फरैगाडी् फरैगाडी मा घटकाॊवाअर उच्चतभ अनदुान भमागदा  रु.१५,००० /- च्मा भमागदेत अनसुेम 
याशीर. फरैगाडीची खयेदी कयताॊना ऩरयमळष्ट्ट दोन भधीर भिुा (फ) नवुाय ळावनाने तनधागरयत केरेल्मा दयाने ल 
ळावनतनमकु्त ऩयुलअा वॊथथाॊकडून कयामात माली. फरैगाडीचा ऩयुलअा केल्मानतॊय फरैगाडीच्मा दळगनी बागालय 
मोजनेचे नाल ल ऩयुलअा केल्माचे लऴग मरशीरेरे ३x२ इॊच आकायाचे ऩत्र्माचे अऱक रेफर रालाले अथला राकुड 
अवरेल्मा बागात कोरुन घ्माले. माफाफत वॊचारक (तन.ल ग.ुतन.) माॊच्मा भागगदळगक वचुनाॊच े अधधन याशून 
ळावन तनमकु्त ऩयुलअा वॊथथाॊकडून ऩयुलअा कयाला. 

 

6. जुनी वलदशय दरुुथती : मा फाफी अॊतगगत नाफाडगने तनधागरयत केरेल्मा तनकऴाॊच्मा आधाये उच्चतभ 
अनसुेम अनदुान रु.३०,०००/- च्मा भमागदेत अनदुान अनसुेम याशीर. जादा यक्कभ रागल्माव ती राबाथीने 
थलत् उबी कयालमाची आशे. राबार्थमांनी जुन्मा वलदशयीॊची काभें कयताॊना तमाचे अॊदाजऩत्क तमाय करुन उऩ 
अमबमॊतमाकडुन ताॊत्रत्क भान्मता घ्माली ल  कृवऴ अधधकायी (वलघमो) ऩॊचामत वमभती माॊनी झारेल्मा काभाच े
भोजभाऩ करुन खचागचे प्रभाणातच अनदुानाचा राब देामात माला. नाफाडगकडुन माफाफतच्मा तनकऴात लेऱोलेऱी 
जे फदर कयामाॊत मेतीर त ेफदर मा मोजने कयीता राग ुयाशतीर. मा घटकाचा राब घेतरा अवेर तय अळा 
राबार्थमागना इनलेर फोअरयॊग घटकाचा राब अनसुेम याशणाय नाशी. 

 

7. इनलेर फोअयीॊग् मा फाफीवाअर नाफाडगने तनधागरयत केरेल्मा खचागच्मा प्रभाणकाॊप्रभाणे उच्चतभ अनसुेम 
अनदुान रु.२०,०००/- भमागदेत अनदुान अनसुेम याशीर. इनलेर फोअयीॊगचे काभ कयताॊना खचागचे अॊदाजऩत्क ल 
ताॊत्रत्क तनकऴानवुाय दअकाणाची मोग्मता (Feasibility Report) माफाफत बजुर वलेषण मॊत्णेकडून प्राप्त करुन 
घ्माला. कृवऴ अधधकायी (वलघमो), ऩॊमाचत वमभती  माॊनी झारेल्मा काभाची भोजभाऩे घेऊन प्रतमष खचागचे 
प्रभाणात अनदुानाचा राब देणेंत माला. मा घटकाचा राब घेतरेल्मा राबार्थमागना जुनी वलदशय दरुुथतीचा राब 
अनसुेम याशणाय नाशी. 

 

8. ऩाईऩ राईन् मा फाफी अॊतगगत राबाथीव नाफाडगने तनधागरयत केरेल्मा खचागचे प्रभाणकाॊनवुाय उच्चतभ 
अनसुेम अनदुान रु.२०,०००/- मा भमागदेत अनदुान अनसुेम याशीर. ऩाईऩ राईनची खयेदी ऩरयमळष्ट्ट दोन भधीर 
भ'ुाा (फ) नाुुवाय कयामात माली. माफाफत ळावनाने तनधागरयत केरेल्मा दयानवुाय ल  वॊचारक (तन.ल ग.ुतन.) 
माॊच्मा भागगदळगक वचुनाॊचे अधधन याशून ळावन तनमकु्त ऩयुलअादाय वॊथथाॊकडूनच ऩयुलअा कयाला. 

 

9. ऩॊऩवॊच् ळावनाने दय तनजश्चती केरेरे वलद्मतु ऩॊऩवॊच/ऑईर इॊजजनचा ऩयुलअा उच्चतभ अनसुमे 
अनदुान रु. २०,०००/- च्मा भमागदेत मव ॊचन थत्ोत उऩरब्ध अवणा-मा ळतेक-माॊना अनदुानालय कयाला. ऩॊऩवॊच 
खयेदी ऩरयमळष्ट्ट दोन भधीर भ ु  (फ) नवुाय कयामात माली. माफाफत वॊचारक (तन.ल ग.ुतन.) माॊच्मा 
भागगदळगक वचुनाॊचे अधधन याशून ळावन तनमकु्त ऩयुलअादाय वॊथथाॊकडून ऩयुलअा कयाला. मव ॊचनावाअर ऩाामाची 
उऩरब्धता ल वलद्मतु कनेक्ळन राबधायकाकड ेअवल्माची खात्ी कृवऴ अधधकायी, ऩॊचामत वमभती माॊनी कयाली 
ल तमानवुाय वलद्मतु ऩॊऩाचा राब ळतेक-माॊना देामात माला. 

 

10. नलीन वलशीय खोदणे् मा घटकावाअर योजगाय शभी मोजनेअॊतगगत जलाशय वलशीय मोजनेरा ज ेआधथगक 
तनकऴ लेऱोलेऱी तनधागयीत कयामात मेतीर, तमा तनकऴाॊप्रभाणे अनदुान अनसुेम याशीर. वदयचा कामगक्रभ 
याफवलताना भशायाष्ट्र ग्राभीण योजगाय शभी मोजना अॊतगगत जलाशय वलशीय कामगक्रभाच्मा वधुायीत भाऩदॊडानवुाय 



 

 

(ळा.तन.क्र.योशमो-२००७/प्र.क्र.१७९/योशमो-१ भॊत्ारम भुॊफई-३२ दद.१० एवप्रर २००८)  बथुतयातनशाम नलीन वलशीयी 
कयीता खचागच ेभाऩदॊड  राग ुयाशतीर. तमानवुाय राबाथीव रु. ७०,०००/- त ेरु.१,००,०००/- भमागदेत अनदुान 
अनसुेम याशीर. तवेच ळावन ऩत् क्र वलघमो/१००२/प्रक्र ७३/बाग १/२१अ,े दद. १३ भाचग २००३ अन्लमे मा 
मोजनेअॊतगगत ककभान षेत्ाची अट ०.४० शेक्टय तनजश्चत कयामात आरी आशे. तमानवुाय कामगलाशी कयामात 
माली.  

अ.क्र. बुथतयाचा प्रकाय जजल्शे 
प्रतत नलीन वलदशय अनुसेम 
अनुदान भमागदा (रु.) 

१ लारुकाभम ल भेटाभापीक  
(रुऩाॊतयीत) वलदबागतीर 
बाग आणण ताऩी ऩुणाग 
खोर मातीर बाग  

गडधचयोरी, बॊडाया, गोंददमा,चॊद्रऩूय, नागऩूय, 
अकोरा, लामळभ, अभयालती, फुरढाणा, 
धुऱे,नॊदयूफाय जऱगाॊल, कोल्शाऩूय, मवॊधूदगुग, 
यतनाधगयी 

१,००,०००/- 

२ दख्खन ऩअायचा प्रदेळ नागऩूय, लधाग, अभयालती, मलतभाऱ, 
अकोरा,लामळभ, फुरढाणा, ऩुणे, वाताया, वाॊगरी, 
कोल्शाऩूय, वोराऩूय, अशभदनगय, नामळक,नॊदयुफाय, 
धुऱे, जऱगाॊल, उवभानाफाद, औयॊगाफाद, रातूय, 
जारना, ऩयबणी, दशॊगोरी, फीड, नाॊदेड,  

१,००,०००/- 

३ जाॊभ्मा खडकाचा प्रदेळ 
(ककनायऩट्टीचा बाग ) 

अाणे, यामगड, यतनाधगयी, मवॊधूदगुग  ७०,०००/- 

  

लयीर तक्तमात दळगवलल्मानुवाय नलीन वलशीय घटकाकयीता खचागच े भाऩदॊड अवून बुजर वलेषण ल वलकाव 
मॊत्णेच ेप्रभाणऩत् घेणे फॊधनकायक याशीर. नलीन वलशीय मा घटका खारी राबाथीव अनुदान देताॊना बूथतयीम यचना ल 
अॊदाजऩत्कातीर घटकानुवाय झारेल्मा प्रतमष काभाच े भोजभाऩानुवाय अनुदान अदा कयाले. प्रतमषात झारेल्मा 
खचागप्रभाणे अनुदान उच्चतभ भमागदेनुवाय यक्कभ मळल्रक याशत याशील्माव तमाभधुन अन्म फाफीॊचा राब राबाथीव 
अनुसेम नाशी. ''नलीन वलशीय'' मा घटकाचा राब घेणा-मा राबार्थमांव अन्म कोणतमाशी घटकाचा राब अनुसेम नाशी. 
राबाथीव दोन आधथगक लऴागत ऩूणग राब देामाच े दृष्ट्टीने वलशीयीच े काभ वदय कारालधी ऩूणग घेामाफाफत वॊफॊधीताॊनी 
दषता घ्माली. 
11. ळेततऱे् भदृ ल जरवॊधायण वलबागाच्मा तनकऴाॊनुवाय ल योजगाय शभी मोजनेच्मा भाऩदॊडाप्रभाणे उच्चतभ 
अनुसेम अनुदान रुऩमे ३५,०००/- च्मा भमागदेत अनुसेम याशीर. 
12. ऩयवफाग : ळेतक-माॊना ऩयवफागेवाअर प्रतत राबाथी रुऩमे २००/- प्रभाणे उच्चतभ भमागदेत अनुदान अनुसेम 
याशीर. भध्मे बाजीऩाल्माची वऩके उदा. ळेलगा, टोभॎटो ,काॊदा, लाॊगी, बेंडी इतमादीचा वभालेळ याशीर. 
 १३.  वकु्ष्भ मवॊचन (तऴुाय/दअफक वॊच) ऩयुलअा् परोतऩादन वलबागाच्मा तऴुाय ल दअफक मवॊचन 
कामगक्रभानवुाय ळतेक-माॊना मव ॊचन षेत्ात लाढ कयामावाअर  तऴुाय/दअफक वॊचाचा ऩयुलअा उच्चतभ अनसुमे 
अनदुान भमागदेत रु.२५०००/- प्रती शेक्टय प्रभाणे अनसुेम याशीर. वॊचाची खयेदी कृवऴ वलबागाच्मा भान्मता 
प्राप्त उतऩादकाॊकडून कयाली ल वॊचाचा दजाग आमएवआम प्रभाणीत अवाला. वॊचाची तऩावणी कृवऴ अधधका-
माॊनी (वलघमो) केल्मानॊतय अनदुान अनसुेम याशीर.  



 

 

(फ)   कृवऴ औजाये भागणी ल ऩयुलअा गणुतनमॊत्ण्  
कृवऴ वॊचारक, (तनवलष्ट्अा ल गणु तनमॊत्ण) माॊनी वलवलध कें द्र/याज्म ऩयुथकृत मोजनाॊतगगत अनदुानालय 

ऩयुवलामात मेणार मा कृवऴ औजायाॊचे फाफत  खयेदी प्रक्रीमा, औजायाॊची थऩेवीकपकेळन्व ल गणुलतता तऩावणी 
इतमादी फाफत लेऱोलेऱी तनगगभीत केरेल्मा भागगदळगक वचूनाॊनवुाय कामगक्रभाची काटेकोय अॊभरफजालणी 
कयामात माली.  भॊजूय आधथगक/बौततक भमागदेऩेषा जाथत ल प्रतमष गयजेऩेषा अधधक ल ळतेकर माॊची भागणी 
नवरेल्मा औजायाॊची कोणतमाशी ऩरयजथथतीत भागणी नोंदल ू नमे. भागणीनवुाय ऩयुलअा केरेरी कोणतीशी 
औजाये ऩडून याशणाय नाशीत, माची वलगथली जफाफदायी भागणी नोंदवलणार मा अधधकार माॊची याशीर. भागणी 
केरेरी औजाये तमाच शॊगाभात वलतयीत कयामाची जफाफदायी वॊफॊधधत गट वलकाव अधधकायी/कृवऴ अधधकायी 
ऩॊचामत वमभती माॊची याशीर. औजाये वलनालाटऩ ऩडून याशील्माच ेआढऱून आल्माव भागणी नोदॊवलणार मा 
अधधकार माव जफाफदाय धरुन मळल्रक यादशरेल्मा औजायाॊच्मा ककॊभती एलढ्मा यकभेची एकयकभी लवरुी 
कयामात मेईर. तवेच, वॊफॊधधताॊवलरुध्द प्रळावकीम कायलाई प्रथतावलत कयामात मेईर. वन २०१४-१५ वाअर 
ळावनाने दयतनजश्चती केल्मालय ळावन तनणगम ल वॊचारक (तन. ल ग.ुतन.) माॊचकेडून तनगगमभत शोणार मा 
भागगदळगक वचूना जळाच्मा तळा राग ूयाशतीर.  
  कृवऴ आमकु्तारमाच ेऩरयऩत्क.जा.क्र.कृवऴ/१६ वीफीवेर/राबाथी/४७०/२०१२, दद.१२/०३/२०१२ नवुाय ज्मा 
प्रकयणी अनदुान लजा जाता राबाथी दशश्श्माची यक्कभ लवरू कयालमाची आशे तथेे ती वॊफॊधधताॊकडून योख 
अथला डी.डी. थलरुऩात लवरु करुन मा यकभेची राबार्थमांना ळावकीम जभा ऩोचऩालती देामात माली. तवेच, 
लवरु केरेरी यक्कभ अथला डी.डी. तातकाऱ वॊफॊधधत कभगचार माॊनी तमाॊच्मा कामागरमातीर योखऩाराकड ेजभा 
कयालीाे. योखऩाराने मा यकभेची नोंद योखलशी भध्मे घेलनू कामागरमाच्मा आशयण ल वॊवलतयण अधधकार माॊच्मा 
फॉक खातमात तलयीत जभा कयाली. माप्रभाणे कामगलाशी न केल्माव, ती वलततीम अतनमभीतता वभजून वॊफधीत 
भागणी नोंदवलणा-मा अधधका-मा वलरुध्द प्रळावकीम कायलाई केरी जाईर. राबाथी दशश्मावश ऩयुलअा वॊथथचेी 
देमके अदा कयणे शी भागणी नोंदवलामा-मा अधधका-माची वलगथली जफाफदायी याशीर. 
अनदुानाची द्वलरुक्ती् 
 उऩयोक्त मोजनेंतगगत १४ फाफीॊवाअर अनदुान देामात मेत आशे. इतय मोजनेभधूनशी मा फाफीॊवाअर 
अनदुान देामाची तयतदू आशे. तवे्शा राबाथीव एकाच घटकावाअर दोन मोजनेभधनू अनदुान ददरे जाणाय नाशी 
माची दषता घेामात माली. मा मोजनेतीर नवलन वलशीय मा घटकाचा राब घेतल्मानतॊय ऩढेु वदय राबार्थमागव 
मा मोजनेतनू नवलन वलशीय तवेच इतय कोणतमाशी घटकाचा राब कधीशी अनसुमे याशणाय नाशी. फरैजोडी मा 
घटकाचा राब घेतल्मानतॊय वदय राबधायकारा ककभान ऩढुीर ऩाच लऴागऩमतं इतय मोजनेतनू फरैजोडी 
घटकाचा राब देामात मेल ूनमे. जे राबाथी नवलन वलशीय मा घटकाचा राब घेणाय नाशीत, तमाॊना उलगरयत 
घटकाॊऩकैी रु.५०,०००/- च्मा भमागदेत इतय घटकाॊचा एकदाच राब देम याशीर.  
                                     
                     -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
             वॊचारक  
            (वलथताय ल प्रमळषण) 
              कृवऴ आमुक्तारम, भशायाष्ट्र याज्म, ऩुणे 
 

 



 

 

प्रऩत् – १ (अ) 
 आददलावी उऩमोजना (षेत्ाॊतगगत) वन २०१४-१५ अॊतगगत भामवक प्रगती अशलार   जजल्शा – 
 अशलार कारालधी भाशे       , २०१४ अखेय       जजल्शमावाअर एकूण भॊजूय तनधी 
 रेखामळऴग   - २४०१२१८४              वन २०१४-१५ भध्मे तनलडरेरे नलीन राबाथी वॊख्मा 
 प्राप्त अनुदान          वन २०१३-१४ भधीर उलगरयत राब ददरेल्मा राबाथींची वॊख्मा 

 अ. 
क्र. 

फाफ 

रषाॊक वाध्म 

वन २०१३-१४ भधीर वन २०१४-१५ भधीर एकूण वन २०१३-१४ भधीर वन २०१४-१५ भधीर एकूण 

उलगरयत राब 
    माच्मा 
राबाथींची 
वॊख्मा 

तमावाअर 
रागणायी 
यक्कभ 

नवलन 
तनलडरेरे 
राबाथी 
वॊख्मा 

तमावाअर 
रागणायी 
यक्कभ 

राबाथी 
वॊख्मा 
(यकाना 
३+५) 

रागणायी 
यक्कभ  
(यकाना 
४+६) 

 उलगरयत 
राब 
ददरेल्मा 
राबाथींची 
वॊख्मा  

ददरेरा 
राब 
यक्कभ  

नवलन 
राबाथीऩैकी 
राब ददरेल्मा 
राबाथीची 
वॊख्मा 

ददरेल्मा 
राबाची 
यक्कभ  

राब 
ददरेल्मा 
राबार्थमांची 
वॊख्मा    
(यकाना 
९+११)  

राब 
ददरेरी 
यक्कभ   
(यकाना 
१०+१२) 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ 

१ जभीन धायणा             

२ तनवलष्ट्अा लाटऩ             

३ कृवऴ वुधारयत औजाये             

४ फैरजोडी             

५ फैरगाडी             

६ इनलेर फोयीॊग             

७ जुनी वलशीय दरुुथती              

८ ऩाईऩराईन             

९ ऩॊऩवॊच             

१० नवलन वलशीय             

११ ळेततऱे             

१२ ऩयवफाग कामगक्रभ             

१३ तुऴाय/दअफक मवॊचन             

१४  अमबकयण ळुल्क             

   एकूण             



 

 

प्रऩत् – १ (फ) 
 आददलावी उऩमोजना (षेत्ाॊफाशेयीर) वन २०१४-१५ अॊतगगत भामवक प्रगती अशलार  जजल्शा – 
 अशलार कारालधी भाशे       , २०१४ अखेय       जजल्शमावाअर एकूण भॊजूय तनधी 
 रेखामळऴग   - २४०११९६५         वन २०१४-१५ भध्मे तनलडरेरे नलीन राबाथी वॊख्मा 
 प्राप्त अनुदान          वन २०१३-१४ भधीर उलगरयत राब ददरेल्मा राबाथींची वॊख्मा 

 अ. 
क्र. 

फाफ 

रषाॊक वाध्म 

वन २०१३-१४ भधीर वन २०१४-१५ भधीर एकूण वन २०१३-१४ भधीर वन २०१४-१५ भधीर एकूण 

उलगरयत राब 
    माच्मा 
राबाथींची 
वॊख्मा 

तमावाअर 
रागणायी 
यक्कभ 

नवलन 
तनलडरेरे 
राबाथी 
वॊख्मा 

तमावाअर 
रागणायी 
यक्कभ 

राबाथी 
वॊख्मा 
(यकाना 
३+५) 

रागणायी 
यक्कभ  
(यकाना 
४+६) 

 उलगरयत 
राब 
ददरेल्मा 
राबाथींची 
वॊख्मा  

ददरेरा 
राब 
यक्कभ  

नवलन 
राबाथीऩैकी 
राब ददरेल्मा 
राबाथीची 
वॊख्मा 

ददरेल्मा 
राबाची 
यक्कभ  

राब 
ददरेल्मा 
राबार्थमांची 
वॊख्मा    
(यकाना 
९+११)  

राब 
ददरेरी 
यक्कभ   
(यकाना 
१०+१२) 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ 

१ जभीन धायणा             

२ तनवलष्ट्अा लाटऩ             

३ कृवऴ वुधारयत औजाये             

४ फैरजोडी             

५ फैरगाडी             

६ इनलेर फोयीॊग             

७ जुनी वलशीय दरुुथती              

८ ऩाईऩराईन             

९ ऩॊऩवॊच             

१० नवलन वलशीय             

११ ळेततऱे             

१२ ऩयवफाग कामगक्रभ             

१३ तुऴाय/दअफक मवॊचन             

१४  अमबकयण ळुल्क             

   एकूण             



 

 

प्रऩत् – २ (अ) 
 

वन २०१४-१५ भध्मे आददलावी उऩमोजना (षेत्ाॊतगगत ल षेत्ाफाशेयीर) अॊतगगत आददलावी   
   ळेतकर माॊना ळेतीवाअर अथग वशा म देामाची मोजना  

 

तऩावणीच ेप्रऩत् 
 

1. तऩावणी अधधकार माच ेनाल ल ऩदनाभ 

2. तऩावणी ददनाॊक 

3. तऩावणी केरेल्मा राबाथीच ेनाल ल ऩतता 

4. राबाथीने केरेल्मा भागणी केरेल्मा फाफी एकूण 

5. ददरेल्मा राबाचा तऩळीर ल यक्कभ 

6. घटकतनशाम ऩुयलअा वॊथथेच ेनाल 

7. उतऩादकाच ेनाल 

8. प्राप्त झाल्माचा ददनाॊक 

9. राब ददरेल्मा घटकाची यक्कभ 

10. अनुदानाची यक्कभ 

नलीन वलशीय मा घटकाचा राब घेतरेल्मा राबाथी फाफत भाशीती 

अ)  नलीन वलशीय घेतरेल्मा षेत्ाचा वले नॊफय 

फ)  नलीन वलशीयीचा अॊदाजऩत्कीम खचग 

क)  तऩावणीच्मा ददनाॊकाव वलशीयीच्मा काभाची जथथती 

ड)  तऩावणीच्मा ददनाॊकाव वलशीयीलय झारेरा खचग 

11. इ)  राबाथीव ददरेरे अनुदान   

12. राबार्थमांच ेअमबप्राम 

तऩावणी अधधकार माच ेअमबप्राम 
 

 

तऩावणी ददनाॊक      तऩावणी अधधकार माची थलाषयी 



 

 

 

 

 

प्रऩत् –२ (फ) 
 

वन २०१४-१५ आददलावी उऩमोजना अॊतगगत राबाथी तऩावणीचा भावीक अशलार 
 

वलबाग  ----------जजल्शा -----------                              भाशे ----------- अखेय 
 

 

अ. 
क्र. 

तऩावणी 
अधधका-
माच ेनाल  

ऩदनाभ  राब ददरेल्मा राबाथींची 
वॊख्मा  

तऩावणी केरेल्मा राबाथींची वॊख्मा तऩावणी केरेल्मा 
औजायाॊची  वॊख्मा 

ळेया 

   भदशन्मा
त  

दद. १/४/१४ 
ऩावून 

भदशन्मा
त  

दद. १/४/१४ 
ऩावून 

तऩावणी
ची 
टक्केलायी  

भदशन्मा
त  

दद. 
१/४/१४ 
ऩावून 

 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ 

           

 

ददनाॊक :- 

        तऩावणी अधधका-माची थलाषयी  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


