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                                           जा.क्र. वलप्र २/भका/भा.व/ू१०१२/२४८/२०१२ 
                                       कृवऴ आमुक्तारम, भशायाष्ड याज्म, वाखय वंकुर 
                                             ऩुणे ४११ ००५, ददनांक ५/४/२०१२  
प्रतत, 
 
       
 १) वलबागीम कृवऴ वशवंचारक नातळक, ऩुणे, कोल्शाऩूय, औयंगाफाद, रातूय, अभयालती    
      
 २) जजल्शा अतधषक कृवऴ अतधकायी  

नातळक, धऱेु, नंदयुफाय, जऱगाल, ऩुणे,अशभदनगय, वोराऩूय, वाताया, वांगरी, कोल्शाऩूय, औयंगाफाद, 
जारना, फीड, रातूय, उस्भानाफाद, नांदेड, ऩयबणी, दशंगोरी, फुरढाणा,  अकोरा. 

 
 ३) कृवऴ वलकाव अतधकायी जजल्शा ऩरयऴद  

नातळक, धऱेु, नंदयुफाय, जऱगाल, ऩुणे, अशभदनगय, वोराऩूय , वाताया, वांगरी, कोल्शाऩूय, औयंगाफाद, 
जारना, फीड, रातूय, उस्भानाफाद, नांदेड, ऩयबणी, दशंगोरी, फुरढाणा  अकोरा. 

 
  वलऴम :- आमवोऩोभ अतंगगत कंद्र ऩुयस्कृत  भका वलकाव कामगक्रभ वन २०१२-१३ भागगदळगक वूचना 
 
  वंदबग   :- जा.क्र. कृआ/कृवव-ं वलप्र-१/ख.शं.२०१२-१३ प्र.क्रा/४७/१२  

   ददनांक १०/४/२०१२ 
 
  कंद्र ऩुयस्कृत भका वलकाव कामगक्रभ वन २०१२-१३ भध्मे २०० शे.च्मा रघुप्रकल्ऩाभध्मे याफवलणे फंधनकायक 
आशे.  
 प्रकल्ऩ अशलार तमाय कयणेफाफत वंदबीम ऩत्राने ववलस्तय वुचना तनगगभीत कयण्मात आरेल्मा आशेत. 
त्मानुवाय  रघुप्रकल्ऩ आयाखडा तमाय कयाला ल षेत्र ल उत्ऩादकता लाढीचे रषांक ठयवलण्मात मालेत ल त्माचे 
तनमोजन कयण्मात माले. रषांक ठयवलताना वलागत जास्त वाध्म झारेरी उत्ऩादकतेऩेषा जास्त प्रभाणात रष तनधागयीत 
कयण्मात माले. 
प्रकल्ऩ तमाय कयताना खारीर फाफींचे ऩारन कयाले. 
 

 १) वोफत प्रऩत्र १ भध्मे जजल्शातनशाम, वऩकतनशाम याफलालमाच्मा रघुप्रकल्ऩांची वंख्मा ददरी आशे. ऩीकाचे 
षेत्रानुवाय तवेच जेथे षेत्र लाढीव ल उत्ऩादकता लाढीव लाल आशे माचा वलचाय करुन जजल्शमाव प्राप्त रषांकनुवाय 
तारुकातनशाम/भंडरतनशाम रघुप्रकल्ऩांची वंख्मा तनजित कयाली ल वंफंतधताना तवे कऱवलण्मात माले ल प्रकल्ऩ अशलार 
तमाय कयणेत मालेत. 
२)वलग प्रकल्ऩ ळेतक-मांचे गट करुन गटाभापग त याफवलण्मात मालेत. 
३) वलगवाधायणऩणे २० शे.चे  रघ ूगट तमाय करुन प्रत्मेक २० शे.चे रघ ूगटावाठी  गटप्रभुख म्शणुन एका प्रगततळीर 
ळेतक-माची तनलड कयण्मात माली म्शणजेच एका प्रकल्ऩाभध्मे वलगवाधायण १०  रघ ूगट तमाय करुन रघ ूगटावाठी 
प्रत्मेकी १ प्रभाणे १० गटप्रभुखांची तनलड कयाली. 

४)  प्रतत प्रकल्ऩाभध्मे याफलालमाच्मा फाफींची भाशीती खारी देण्मात आरेरी आशे.  
५) गटप्रभुखांच्मा वशाय्माने भागगदळगक वूचनाभध्मे नभुद केल्मानुवाय अनुवुचीत जातींना १६ टक्के, अनुवुचीत                                                                   

जभातींना ८ टक्के ल भदशरा राबार्थ्मानंा ३० टक्के प्रभाणे राबार्थ्माचंी तनलड कयाली. 
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 ६) प्रकल्ऩ ऩुणग झाल्मानंतय त्मात दकतऩत मळ आरे आशे ते नभुद करुन प्रगतत अशलार तमाय कयण्मात  
     मालेत. तवेच त्माची वलवलध फाफींच्मा पोटोवशीत मळोगाथा तमाय कयण्मात माली.  
७) ज्मा राबाथीना गतलऴी राब देण्मात आरा शोता त्मांना मा लऴी राब देण्मात मेल ूनमे. 
८) वलळेऴ वुचना- 

 मोजनेतीर भंजूय रषांकाव अनुवरून आमुक्तारम स्तयालरून फाफतनशाम ददरेल्मा रषांकानुवाय ददरेल्मा 
मोजनेची अभंरफजालणी कयणेची आशे. आमुक्तारमाच्मा ऩयलानगीतळलाम कोणत्माशी ऩरयजस्थतीत षेवत्रम 
स्तयालरून फाफफदर कयणेत मेऊ नमे. 

 वलवलध मोजनेतीर वभावलष्ट घटकाच्मा अभंरफजालणीव आलश्मक अवणा-मा कृवऴ तनवलष्ठांची आलश्मकता  
जजल्शास्तयालय अतंतभ कयणेत माली. वदयच्मा तनवलष्ठा भागणीव वलबागीम कृवऴ वश वंचारक मांची ऩुलग 
भान्मता घ्माली. वलबागीम कृवऴ वश वंचारक मांच्मा भान्मतेने ऩुयलठादाय वंस्थेकडे भागणी आदेळ 
नंदवलण्मात मालेत. वलबागीम कृवऴ वश वंचारक कामागरमाकडे आऩरा प्रस्ताल  प्राप्त झाल्मानंतय तीन 
कामागरमीन काभाकाजाच्मा ददलवाऩमतं वलबागीम कृवऴ वश वंचारक मांची वदय तनवलष्ठा भागणीव भान्मता न 
तभऱाल्माव वदय प्रस्तालाव भान्मता आशे अवे वभजून जजल्शास्तयालरून भागणी आदेळ नंदवलण्माची कामगलाशी 
कयाली. 

 वलवलध मोजनेच्मा अभंरफजालणीभध्मे ळेतकयी लाटा/दशस्वा माचा वभालेळ अवून वदय दशस्वा षेवत्रम स्तयालय 
षेवत्रम कभगचा-माभापग त ळेतक-मांकडून गोऱा केरा जातो. शा दशस्वा प्राप्त शोताच वत्लय वंफधीत ऩुयलठादाय 
वंस्थेकडे बयणा कयणेवाठी कामागरमात जभा कयाला. माफाफत भा. आमुक्त मांचे कषाभधनू रेखा वलऴमक 
कामगऩध्दतीफाफत ववलस्तय ऩरयऩत्रक तनगगभीत केरे आशे. ळेतकयी लाटा कामागरमात जभा कयण्माव ददयंगाई शा 
अऩशाय वभजून मा फाफत वलरंफ आढऱल्माव कामागरम प्रभुखाने वंफधीताफाफत प्रळावकीम कामगलाशी कयाली 
अन्मथा कामागरम प्रभुखाव जफाफदाय धयणेत मेऊन मा फाफत त्मांचे वलरूध्द आलश्मक ती प्रळावकीम कामगलाशी 
कयण्मात मेईर माची नंद घ्माली.  

 आत्भा मोजनेचा वशबाग - 
 उऩयोक्त प्रकल्ऩ कामषभणे याफवलण्मावाठी, स्थातनक ऩरयजस्थती वलचायात घेउन प्रकल्ऩाचे फऱकटीकयणावाठी 

(प्रतळषण, षेत्रीम बेटी) तवेच प्रकल्ऩातीर इतय आलश्मक घटकावाठी ज्मा घटकावाठी तनमभीत कामागन्लीत 
मोजनेभधनू ऩुयेळी तयतूद उऩरब्ध नाशी त्मा घटकावाठी अथला फाफीवाठी आलश्मकतेनुवाय लाढील कामगक्रभ आत्भा मा 
मोजनेभधनू वुचवलण्मांत माला ल त्मावाठी आलश्मक ती तयतूद आत्भा मोजनेतून उऩरब्ध कयण्मांत माली. त्मावाठी 
आलश्मक त्मा इतय वलग फाफींची ऩूतगता कयण्मांत माली.  

वलवलध वऩकांची उत्ऩादकता ल उत्ऩादन लाढवलण्मावाठी तनमभीत मोजना अभंरफजालणी भधे खाजगी  षेत्राचा 
वशबाग घेतल्माव वऩकांची उत्ऩादकता ल उत्ऩादन लाढण्माव बयील भदत शोईर ल ऩमागमाने ळेतकमांची आतथगक 
वलकाव शोईर. मा उदे्यळाने भा. भंत्री (कृऴी) मांचे अध्मषतेखारी ददनांक १५ एवप्रर,२०१२ योजी खाजगी कंऩन्मांचे 
वभलेत ऩुणे मेथे फैठक घेण्मांत आरी. मा फैठकीत वलवलध वऩकाभधीर उत्ऩादकता ल उत्ऩन्न लाढवलण्मावाठी खाजगी 
षेत्राच्मा वशबागाने प्रकल्ऩ अभंरफजालणी फाफत चचाग झारी . 

ददनांक १५ एवप्रर २०१२ योजीच्मा फैठकीत झारेल्मा चचवे अनुवरुन चारू लऴागऩावून भका वलकाव मोजना 
भधीर प्रस्तालीत प्रकल्ऩ अभंरफजालणीवाठी भोन्वंटो मुनामटेड पॎ ास्पयव तरतभटेड ल ऩामोतनमय मा खाजगी कंऩनीने 
वशभती दळगवलरी आशे. भोन्वंन्टो मा खाजगी कंऩनीने धऱेु ल फुरढाणा जजल्शमाभध्मे मुनामटेड पॉस्पयव तर. मा 
खाजगी कंऩनीने औयंगाफाद जजल्शमाभध्मे ल ऩामोतनअय मा खाजगी कंऩनीने नंदयुफाय ल जारना मा जजल्शमांभध्मे 
प्रत्मेक जजल्शमात १००० शेक्टय षेत्रालय मा प्रभाणे ततन कंऩन्मांचे ५ जजल्शमात एकवत्रत ५००० शेक्टय षेत्रालय प्रकल्ऩ 
अभंरफजाणीवाठी वशभती दळगवलरी आशे.  

 मास्तल मा ५ जजल्शमांतीर भंजूय रषांका ऩैकी प्रत्मेकी ५ प्रकल्ऩ (एकुण १००० शेक्टय षेत्रालयीर) कामगक्रभ 
शा मा खाजगी कंऩनीच्मा वशबागाने याफवलण्मांत मेणाय आशे. मा फाफत स्लतंत्र वुचना तनगगतभत कयण्मांत मेत आशेत. 
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 प्रऩत्र(अ) 
जजल्शा तनशाम प्रकल्ऩ वंख्मा (प्रतत प्रकल्ऩ षेत्र - २०० शेक्टय) 

अ.क्र. जजल्शा एकुण प्रकल्ऩ वंख्मा षेत्र  शेक्टय 
१  नातळक २४ ४८०० 
२  धुऱे ७ १४०० 
३  नदंयूफाय ८ १६०० 
४  जऱगांल १३ २६०० 

 नातळक वल. ५२ १०४०० 

५  अशभदनगय ६ १२०० 
६  ऩणेु ३ ६०० 
७  वोराऩयू ५ १००० 

 ऩुणे वल. १४.०० २८०० 

८  वाताया ३ ६०० 
९  वांगरी ६ १२०० 
१०  कोल्शाऩयू १ २०० 

 कोल्शाऩूय वल. १० २००० 

११  औयंगाफाद ३८ ७६०० 
१२  जारना २२ ४४०० 
१३ फीड २ ४०० 

 औ.फाद वल. ६२ १२४०० 

१४ रातयू २ ४०० 
१५  उस्भानाफाद ५ १००० 
१६  नांदेड ० ० 
१७  ऩयबणी ० ० 
१८ दशंगोरी ० ० 

रातूय ७ १४०० 

१९  फरुढाणा १५ ३००० 
२०  अकोरा ०.२२ ४३ 

 अभयालती वल. १५ ३०४३ 

 एकूण भशायाष्ड याज्म १६० ३२०४३ 
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 प्रऩत्र-(फ)   
प्रकल्ऩांतगगत कामगक्रभ (यक्कभ रुऩमे राख) 

 

अ. 
क्र. फाफ अनुदानाचा दय 

१ प्रकल्ऩावाठी 
(षेत्र-२०० शे.) 

एकुण प्रकल्ऩ वंख्मा १६० वाठी 
कामगक्रभ.(३२००० शेक्टयवाठी) 

बौततक आतथगक बौततक आतथगक 

१ गट प्रात्मजषके 

रु.४०००/-प्रतत प्रात्मजषके (षेत्र १ 
शेक्टय) ३५ १.४ ५६०० २२४ 

२ ळेतकयी 
ळेतीळाऱा रु. २२६८०/- प्रतत प्रतळषण १ ०.२२६८ १६० ३६.२९ 

३ तणनाळक 
ऩुयलठा 

दकभंतीच्मा ५० टक्के दकंला 
रु.५००/-  प्रतत शेक्टय माऩैकी जे 
कभी अवेर ते देम याशीर. 

३० ०.१५ ४८०० २४ 

४ जैवलक खते 

दकभंतीच्मा ५० टक्के दकंला रु.१००/-  
प्रतत शेक्टय ४० ०.०४ ६४०० ६.४ 

५ वूक्ष्भ भूरद्रव्म 
ऩूयलठा 

दकभंतीच्मा ५० टक्के दकंला 
रु.५००/-  प्रतत शेक्टय ५० ०.२५ ८००० ४० 

६ ऩाईऩ ऩूयलठा 
दकभंतीच्मा ५० टक्के दकंला 
रु.१५०००/-  प्रतत मुतनट माऩैकी जे 
कभी अवेर ते देम याशीर. 

१ ०.१५ १६० २४ 

७ ऩंऩवेट 
 

२ ०.२ ३२० ३२ 
 

 
एकूण कामगक्रभ 

 
२.४२ 

 
३८६.६९ 
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 प्रऩत्र-(क) 
प्रकल्ऩा फाशेयीर कामगक्रभ (यक्कभ रुऩमे राख) 

अ. 
क्र. फाफ अनुदानाचा दय बौततक  आतथगक   

 

१   गट प्रात्मजषके                    रु.४०००/-प्रतत प्रात्मजषके  ० ० 
२  ळेतकयी ळेतीळाऱा  रु. २२६८०/- प्रतत प्रतळषण  ० ०.०० 

३  अतधका-मांचे प्रतळषण                     रु.१६०००/-प्रतत प्रतळषण लगग  प्रतत दोन 
ददलवावाठी प्रतत ३० अतधकायी ६ ०.९६ 

४ तणनाळक ऩुयलठा दकभंतीच्मा ५० टक्के दकंला रु.५००/-  प्रतत 
शेक्टय माऩैकी जे कभी अवेर ते देम याशीर. ० ० 

५ जैवलक खते दकभंतीच्मा ५० टक्के दकंला रु.१००/-  प्रतत 
शेक्टय  

० ० 

६  वूक्ष्भ भूरद्रव्म 
ऩूयलठा                    

दकभंतीच्मा ५० टक्के दकंला रु.५००/-  प्रतत 
शेक्टय  

० ० 

७ 
 ऩाईऩ ऩूयलठा               दकभंतीच्मा ५० टक्के दकंला रु.१५०००/-  

प्रतत मुतनट माऩैकी जे कभी अवेर ते देम 
याशीर. 

० ०.०० 

८ ऩंऩवेट   ० ० 
९ वादीर खचग   

  २.३५० 

१० प्रतळषकांचे प्रतळषण 
(टीओएप)  

रु.५०००००/- प्रतत प्रतळषण २ १०.०० 

  एकूण कामगक्रभ   १३.३१ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

 प्रऩत्र- (ड) 
कंद्र ऩुयस्कृत गततभान भका वलकाव कामगक्रभ - २०१२-२०१३ (यक्कभ रुऩमे राख) 

 

अ. 
क्र. फाफ अनुदानाचा दय 

एकुण प्रकल्ऩ 
अतंगगत कामगक्रभ 
(वंख्मा १६०) 

प्रकल्ऩा फाशेयीर 
कामगक्रभ 

एकूण कामगक्रभ 

रक्ष्म 

बौततक 
(वंख्मा) 

आतथगक 
बौततक 
(वंख्मा) 

आतथगक 
बौततक 
(वंख्मा) 

आतथगक 

१ गट 
प्रात्मजषके 

रु.४०००/-प्रतत प्रात्मजषके ५६०० २२४ ० ०.०० ५६०० २२४.०० 

२ ळेतकयी 
ळेतीळाऱा रु. २२६८०/- प्रतत प्रतळषण १६० ३६.२९ ० ०.०० १६० ३६.२९ 

३ अतधका-मांचे 
प्रतळषण 

रु.१६०००/-प्रतत प्रतळषण 
लगग  प्रतत दोन ददलवावाठी 

प्रतत ३० अतधकायी 
० ० ६ ०.९६ ६ ०.९६ 

४ तणनाळक 
ऩुयलठा 

दकभंतीच्मा ५० टक्के दकंला 
रु.५००/-  प्रतत शेक्टय 

माऩैकी जे कभी अवेर ते 
देम याशीर. 

४८०० २४ ० ०.०० ४८०० २४.०० 

५ जैवलक खते 

दकभंतीच्मा ५० टक्के दकंला 
रु.१००/-  प्रतत शेक्टय ६४०० ६.४ ० ०.०० ६४०० ६.४० 

६ 
वूक्ष्भ 

भूरद्रव्म 
ऩूयलठा 

दकभंतीच्मा ५० टक्के दकंला 
रु.५००/-  प्रतत शेक्टय ८००० ४० ० ०.०० ८००० ४०.०० 

७ ऩाईऩ 
ऩूयलठा 

दकभंतीच्मा ५० टक्के दकंला 
रु.१५०००/-  प्रतत मुतनट 
माऩैकी जे कभी अवेर ते 

देम याशीर. 

१६० २४ ० ०.०० १६० २४.०० 

८ ऩंऩवेट दकभंतीच्मा ५० टक्के दकंला 
रु.१०००० 

३२० ३२ ० ०.०० ३२० ३२.०० 

९ वादीर खचग 
 

० ० 
 

२.३५ ० २.३५ 

१० 
प्रतळषकांचे 
प्रतळषण 
(टीओएप) 

रु.५०००००/- प्रतत प्रतळषण ० ० २ १०.०० २ १०.०० 

 
एकूण कामगक्रभ 

 
३८६.६९ 

 
१३.३१ 

 
४००.०० 
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कंद्र ऩुयस्कृत भका वलकाव कामगक्रभ भधीर प्रत्मेक फाफींचे अभंरफजालणी वाठीच्मा भागगदळगक वूचना  देण्मात 
आरेल्मा आशेत.  

कंद्र ळावनाव ल याज्म ळावनाव प्रस्तावलत केरेल्मा आयाखडमानुवाय आमवोऩॉभ मोजने अतंगगत भका वलकाव 
कामगक्रभ ्वन २०१२-१३ च्मा वलवलध फाफींचे जजल्शातनशाम रषांक देऊन कामगक्रभ वोफत जोडरा आशे. त्मानुवाय ऩुणग 
कामगक्रभ याफवलण्मात माला. ददरेरा कामगक्रभ खरयऩ, यब्फी ल उन्शाऱी मा ततन्शी शंगाभावाठी तभऱून आशे, त्माऩैकी 
दकभान ६५ टक्के कामगक्रभ खयीऩ शंगाभाभध्मे याफवलण्मात माला. ददरेल्मा रषांकानुवाय भागगदळगक वूचनांभध्मे घारून 
ददरेल्मा कामगऩध्दतीचा अलरंफ करुन कामगक्रभ याफवलण्मात माला. 

वफमाण्माव्दाये उद्भलणा-मा योगांवाठी वफजप्रक्रीमेची भोशीभ याफवलण्मात माली, मावाठी ऩीक वंयषण औऴधावाठी 
उऩरब्ध तयतुदी भधनु खचग कयण्मात माला. मावाठी वऩक वंयषण ळाखेकडुन तांवत्रक भागगदळगक वुचना तनगगतभत 
कयण्मात आरेल्मा आशेत. मा कामगक्रभाव स्थातनक लतृ्तऩत्रात प्रतवध्दी देण्मात माली. 

एकाजत्भक कीड व्मलस्थाऩन, जैवलक खते,वुधारयत कृवऴ औजाये ल ऩीक वंयषण उऩकयणांच्मा खयेदीवाठी 
दयऩत्रके ल खयेदीची कामगऩध्दतीवाठी कृवऴ आमुक्तारमाच्मा तनवलष्ठा ल गुणतनमंत्रण ळाखेभापग त तनगगतभत झारेल्मा 
भागगदळगक वूचनांचा अलरंफ कयाला.  
  

" खरयऩ शंगाभ मळस्ली कयण्मावाठी आऩणांव शाददगक ळुबेच्छा." 
 
 
वोफत- लयीरप्रभाणे                                                  स्लाषयीत 
                                                            कृवऴ वंचारक (वलप्र)                                                            
                                                     कृवऴ आमुक्तारम, भशायाष्ड याज्म, ऩुणे - ५ 
 
प्रत्- भादशतीस्तल ववलनम वादय. 

१) भा.प्रधान वतचल, कृवऴ ऩळंवुलधगन, दगु्धव्मलवाम वलकाव ल भत्स्मव्मलवाम वलबाग, भंत्रारम वलस्ताय, भुंफई 
३२ 

२) भा. भंत्री, कृवऴ, भशायाष्ड ळावन, भुंफई ३२ मांचे स्लीम वशाय्मक. 
३) भा. याज्मभंत्री, कृवऴ, भशायाष्ड ळावन, भुंफई ३२ मांचे स्लीम वशाय्मक 

 
प्रत्-  भादशतीस्तल वस्नेश अगे्रवऴत 

४) कृवऴ वंचारक (वलग)  
५) भा. व्मलस्थाऩकीम वंचारक, भशायाष्ड कृवऴ औद्योतगक वलकाव भशाभंडऱ, याजन शाऊव, ततवया भजरा, 

प्रबादेली, भुंफई २५. 
६) भा. व्मलस्थाऩकीम वंचारक ,भाकेटींग पेडयेळन भुंफई  
७) व्मलस्थाऩकीम वंचारक, भशायाष्ड याज्म वफमाणे भशाभंडऱ, प्रॉट-८, ळास्त्रीनगय, अकोरा  
८) भा. व्मलस्थाऩकीम वंचारक, याष्डीम फीज तनगभ, गुरटेकडी, भाकेटमाडग, ऩुणे ३७. 
९) वंळोधन वंचारक, डॉ. ऩंजाफयाल देळभुख कृवऴ वलद्याऩीठ, अकोरा. 
१०) वंळोधन वंचारक,डॉ. फाऱावाशेफ वालंत कोकण कृवऴ वलद्याऩीठ, दाऩोरी, जज. यत्नातगयी. 
११) वंळोधन वंचारक, भशात्भा पुरे कृवऴ वलद्याऩीठ, याशूयी. 
१२) वंळोधन वंचारक, भयाठलाडा कृवऴ वलद्याऩीठ, ऩयबणी. 
१३) व्मलस्थाऩकीम वंचारक, भशायाष्ड याज्म रघुद्योग वलकाव भशाभंडऱ, भुंफई. 
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प्रतत वशऩत्रावश भादशतीवाठी ल कामगलाशीवाठी यलाना. 
१) कृवऴ उऩवंचारक, आमुक्त कष, कृवऴ आमुक्तारम, भशायाष्ड याज्म, ऩुणे - १. 
२) कृवऴ भादशती अतधकायी, कृवऴ आमुक्तारम, भशायाष्ड याज्म, ऩुणे – ५ आलश्मक त्मा प्रतवध्दीवाठी 
३) कृवऴ उऩवंचारक (तनमोजन), कृवऴ आमुक्तारम, भ.या., ऩुणे-५ 

 
 
                                                                   स्लाषयीत 
                                                      कृवऴ वंचारक  
                                                              (वलस्ताय ल प्रतळषण)  
                                         कृवऴ आमुक्तारम, भशायाष्ड याज्म,  
                                                                 ऩुणे - ४११००५. 
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कंद्र ऩुयस्कृत गततभान भका वलकाव कामगक्रभ २०१२-१३ 
भागगदळगक वूचना 

गततभान भका वलकाव कामगक्रभ २०१२-१३ शी मोजना कंद्र ऩुयस्कृत अवून माभध्मे कंद्र ळावनाचा ७५ टक्के ल 
याज्म ळावनाचा २५ टक्के दशस्वा आशे. शी मोजना ऩुढीर जजल्शमांभध्मे याफलालमाची आशे. खयीऩ ल यब्फी 
शंगाभाकरयता एकूण रु.४००.०० राखाचा कामगक्रभ देण्मात आरेरा आशे. 
मोजनेतीर वभावलष्ट  जजल्शे. 
१) नातळक, २) धऱेु, ३) नंदयुफाय ४) जऱगाल, ५) ऩुणे, ६) अशभदनगय, ७) वोराऩूय. ८) वाताया, ९) वांगरी, १०) 
कोल्शाऩूय, ११) औयंगाफाद, १२) जारना, १३) फीड, १४) रातूय १५) उस्भानाफाद १६) नांदेड १७) ऩयबणी ,१८) दशंगोरी, 
१९) फुरढाणा, २०)अकोरा. 

 प्रऩत्र ई एकूण कामगक्रभ 
कंद्र ऩुयस्कृत गततभान भका वलकाव  कामगक्रभ-  २०१२-१३  रुऩमे (राख)          

  
अभरफजालणी 

कयणाये 
कामागरम 

अ. 
क्र. फाफ केद्र ल याज्म 

प्रभाण 

अनुदानाचा दय 
बौततक  आतथगक  

रक्ष्म 

रक्ष्म एकूण   

१   गट 
प्रात्मजषके                    

केद्र ७५/याज्म 
२५ 

रु.४०००/-प्रतत प्रात्मजषके  ५६०० २२४ जजअकृअ 

२  ळेतकयी 
ळेतीळाऱा  

केद्र ७५/याज्म 
२५ 

रु. २२६८०/- प्रतत प्रतळषण  १६० ३६.२९ जजअकृअ 

३  अतधका-मांचे 
प्रतळषण                     

केद्र ७५/याज्म 
२५ 

रु.१६०००/-प्रतत प्रतळषण लगग  प्रतत 
दोन ददलवावाठी प्रतत ३० अतधकायी ६ ०.९६ वलकृवव ं

४ 
तणनाळक 
ऩुयलठा 

केद्र ७५/याज्म 
२५ 

दकभंतीच्मा ५० टक्के दकंला 
रु.५००/-  प्रतत शेक्टय माऩैकी जे 
कभी अवेर ते देम याशीर. 

४८०० २४.०० जजअकृअ 

५ जैवलक खते  केद्र ७५/याज्म 
२५ 

दकभंतीच्मा ५० टक्के दकंला 
रु.१००/-  प्रतत शेक्टय  ४६०० ६.४० जजअकृअ 

६  वूक्ष्भ भूरद्रव्म 
ऩूयलठा                    

केद्र ७५/याज्म 
२५ 

दकभंतीच्मा ५० टक्के दकंला 
रु.५००/-  प्रतत शेक्टय  ८००० ४०.०० जजअकृअ 

७ 
 ऩाईऩ ऩूयलठा               केद्र ७५/याज्म 

२५ 

दकभंतीच्मा ५० टक्के दकंला 
रु.१५०००/-  प्रतत मुतनट माऩैकी जे 
कभी अवेर ते देम याशीर. 

१६० २४.०० कृवलअ 

८ 
ऩंऩवेट केद्र ७५/याज्म 

२५ 

दकभंतीच्मा ५० टक्के दकंला 
रु.१०००० 

३२० ३२.०० कृवलअ 

९ 
प्रतळषकांचे 
प्रतळषण 
(टीओएप)  

केद्र ७५/याज्म 
२५ 

रु.५०००००/- प्रतत प्रतळषण 

२ १०.०० जजअकृअ 

१० वादीर खचग केद्र ७५/याज्म 
२५   

  २.३५ जजअकृअ/कृ
वलअ 

  
एकूण कामगक्रभ   ४००.००   
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कामगक्रभ अतंगगत तनवलष्ठा, औजाये ल वऩक प्रात्मजषकांचे तनमोजनावाठी जजल्शास्तयालय खारीरप्रभाणे वतभती 
गठन कयण्मात माली.  

 जजल्शा अतधषक कृवऴ अतधकायी        :-     अध्मष  
 कृवऴ उऩवंचारक          :-   वदस्म वतचल 
 कृवऴ वलकाव अतधकायी          :-  वदस्म 
 कृवऴ वलद्याऩीठ प्रतततनधी         :-  वदस्म 
 भशायाष्ड याज्म वफमाणे भशाभंडऱ प्रतततनधी     :-  वदस्म 
 कृवऴ उद्योग वलकाव भशाभंडऱ प्रतततनधी        :-  वदस्म 
 ऩुयस्काय प्राप्त प्रगतळीर ळेतकयी दोन       :-  वदस्म 

 

  गट ऩीक प्रात्मजषके :-    
१)  प्रत्मेक प्रात्मजषक १.०० शेक्टय षेत्राचे अवाले. 
२) एका राबाथी ळेतक-मांव एकच प्रात्माजषक देण्मात माले.  
३)  प्रत्मेक प्रात्मजषकाभध्मे भदृ ल जरवंधायण माफाफीचा अतंबागल अतनलागम याशीर. 
४)  वदय प्रात्मजषकाभध्मे गुणात्भक प्रतथन भका मा लाणांच्मा प्रात्मजषकांचाशी प्राधान्माने वभालेळ  

कयण्मात माला. 
५) प्रात्मजषक आमोजनाफाफत वलबागाकडून देण्मात आरेरे उद्दीष्ट रषात घेऊन आलश्मक अवरेल्मा  
        तनवलष्ठा जजल्शास्तयीम वतभतीभध्मे अतंतभ कयण्मात माव्मात.  
६) राबाथी ळेतकयम्ांची तनलड कयण्माची जफाफदायी भंडऱ कृवऴ अतधकायी मांची यादशर.  
७)  भंडऱ कृवऴ अतधकायी मांनी प्रात्मजषकावाठी आलश्मक अवणायम्ा तनवलष्ठांची एकूण भागणी तारुका कृवऴ 

अतधकायी कामागरमाकडे नंदवलण्मात माली. ताकृअ मांनी जजअकृअ मांचेकडे तारुक्माची एकवत्रत   तनवलष्ठा 
भागणी नंदलाली. जजल्शमातीर तनवलष्ठांची एकवत्रत भागणी वतभतीच्मा भान्मतेने ऩुयलठादाय वंस्थेकडे 
नंदवलण्मात माली. ऩुयलठादाय वंस्थेव दठकाण, कारालधी फाफतचा ववलस्तय तऩतळर कऱवलण्मात माला.  

८) भका वऩकाची उत्ऩादकता लाढवलण्मावाठी कृवऴ वलद्यावऩठाने तळपायव केरेल्मा  
       तंत्रसानालयआधारयत वऩक प्रात्मजषके आमोजजत कयालीत. 
९) प्रात्मजषक प्रॉट ळेजायी ऩायंऩायीक ऩध्दतीलय आधायीत तुरनात्भक प्रॉट घेण्मात माला.  
१०) प्रात्माजषक वऩकाचा उत्ऩादकता रषांक शा प्रात्मजषकावाठी तनलड कयण्मात आरेल्मा लाणाच्मा उत्ऩादन 

षभतेएलढा तनजित कयाला.  
११) प्रात्मजषक प्रॉटरा तनमभीत बेटी देण्मात माव्मात. बेटीभध्मे केरेल्मा भागगदळगनाची नंद कृवऴ वशाय्मक मांनी 

षेवत्रम स्तयालयीर नंदफुकात कयाली. 
१२) प्रात्मजषकावाठीच्मा तनवलष्ठा लेऱेऩूली राबाथीव उऩरब्ध शोणेवाठी आलश्मक ते तनमोजन कयाले. 
१३) प्रात्मजषकावाठी वंकयीत ल वुधायीत लाण घेण्मात मालेत. 
१४) वदय प्रात्मजषके ळक्मतो शभयस्त्मालय अवालीत तवेच प्रात्मजषकाचा परक यस्त्माच्मा कडेरा ल प्रॉटळेजायी 

रालण्मात माला त्मालय ऩरयवयातीर ळेतक-मांच्मा बेटी घडलून आणाव्मात.  
१५) प्रात्मजषकांचे तनरयषण कृवऴ ऩमगलेषक मांनी कयाले. 
१६) प्रात्मजषकांचे भूल्मभाऩन उऩवलबागीम कृवऴ अतधकायी मांनी कयाले. 
१७) राबार्थ्माचंी मादी नोटीवफोडग, कृवऴ वलबागाच्मा फेफवाईटलय जाशीय कयाली.  
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प्रात्मजषके आमोजजत कयण्माचा उदे्दळ :- 
 कृवऴ वलद्याऩीठांनी वलकतवत केरेरे वुधारयत ऩीक उत्ऩादन तंत्रसान तवेच कभी ददलवात जास्त उत्ऩादन देणाये 
लाण मा वलाचंा अलरंफ करुन भका वऩकाची उत्ऩादकता ल उत्ऩादन लाढवलणे शा प्रात्मजषके आमोजजत कयण्माचा 
प्रभुख उदे्दळ आशे. प्रात्मजषके आमोजजत कयताना कृवऴ वलसान कंदे्र, कृवऴ षेत्रात कामगयत अवणा-मा स्लमंवेली 
वंस्था,स्लमंवशाय्म गट, भदशरा ळेतकयी गट मांचा वशबाग घ्माला.  
 
गुणात्भक प्रतथन भका -  
 गुणात्भक प्रतथन भका लाणाचा प्रचाय ल प्रवाय शोण्माच्मा दृष्टीने वदय लाणाची ऩीक प्रात्मजषके आमोजजत 
कयण्मात मालीत.  प्रचरीत लाणाभध्मे प्रतथनाचे प्रभाण कभी अवून ऩोऴकताशी कभी आशे.  गुणात्भक प्रतथन 
लाणाभध्मे रामवीन ल दिप्टोपॉन वायखी ऍतभनो ऍतवड ७० ते १०० टक्केनी जास्त आशेत.  ऍतभनो ऍतवडची 
आलश्मकता ळयीयात प्रतथने तमाय कयण्मावाठी ल ळयीयातीर ऩेळीवाठी उऩमुक्त अवतात.  मा लाणाऩावून स्टाचग, 
ग्रुकोज, कुकीज ल वफस्कीटे इत्मादी ऩदाथग तमाय कयता मेतात.  वदय भक्माचा कुऩोऴणग्रस्तावाठी उत्तभ ऩोऴक आशाय 
म्शणून उऩमोग केरा जातो. वदयची प्रात्मजषके प्रगतळीर ळेतकयम्ांच्मा ळेतालय घेण्मात माली.     
 

 ळेतकयम्ांची ळेती ळाऱा (पाभगवग दपल्ड स्कूर - FFS ) - १  
भका षेत्रावाठी ऩेयणी ऩावून काढणी ऩमगत ळेतक-मांच्मा ळेतीळाऱा आमोजजत करुन ळेतक-मांना तभत्र दकडी ल 
ळत्र ुदकडी मांची ओऱख करुन देणे. ऩीक वंयषणावाठी कभी खचागचे तंत्रसानाचा लाऩय  
केरे जातीर. मावाठी जास्तीत जास्त रु. २२६८०/- प्रतत १० शेक्टय गतऱतधान्म वलग वऩकावाठी अनुदान देम 
याशीर. 

 ळेतीळाऱेच्मा प्रत्मेक प्रतळषणाचा फाफतनशाम ववलस्तय तऩतळर खारीरप्रभाणे याशीर. 
अ.क्र. तऩतळर/फाफ यक्कभ रूऩमे 

१ आमऩीएभ दकट (नेट तळलाम) रु. १५०/- प्रभाणे ३० ळेतकयी ल ५ इतय एकुण ३५  ५२५० 
२ २ तसांना भानधन रू. ७५/- रू प्रतत वत्राप्रभाणे (२० वते्र) ३,००० 
३ ळेतीळाऱेवाठी वादशत्म, स्टेळनयी ल ऩवत्रका इ. ४,००० 
४ प्रतळषणाथी  ल प्रतळषक मांना चशा/अल्ऩोऩशाय रू. १०/- प्रती वत्र प्रती व्मक्ती ३० 

ळेतक-मांकयीता 
६,००० 

५ ळेतीददन ल इतय वंकीणग खचग ४४३० 
एकूण खचग २२६८० 

    
 वलबागाने लेऱोलेऱी तनगगतभत केरेल्मा भागगदळगक वुचनांचे आतधन याशून ळेतक-मांच्मा ळेतीळाऱा आमोजजत 
कयाव्मात. खयीऩ शंगाभात, यब्फी शंगाभात ल उन्शाऱी शंगाभात भका वऩकाच्मा ळेतीळाऱा घेण्मात माव्मात. तस 
प्रतळषकांचे प्रतळषण घेतरेल्मा प्रतळषणाथीभापग तच ळेतक-मांच्मा ळेतीळाऱा आमोजीत केल्मा जातीर शे कटाषाने 
ऩाशाले.  
   ळेतक-मांना प्रत्मष षेत्रालय वऩकाच्मा वंऩूणग शंगाभात ऩीकाच्मा लाढीच्मा प्रभुख अलस्थेत टीओएपच्मा 
अभ्माव क्रभानुवाय प्रतळषण देण्मात मेईर. माऩूली टी.ओ.एप. व्दाये प्रतळजषत झारेरे कभगचायी/ळेतकयी/इतयवंस्थांचे 
प्रतततनधी शे प्रतळषकाचे काभ कयतीर. प्रत्मेक ळेतीळाऱेवाठी अवे दोन प्रतळषक अवतीर. प्रत्मेक ळेतीळाऱेत ३० 
ळेतक-मांना प्रतळषण देण्मात मेईर. प्रतळषणात वशबागी ळेतक-मांऩैकी वरग २ शेक्टय षेत्र अवणा-मा ळेतक-मांच्मा 
ळेतालय प्रात्मजषक आमोजजत कयाले. शे प्रतळषण ळेतक-मांचा प्रत्मष वशबाग ल कृततव्दाये अनुबल मा तत्लालय 
आधायीत याशीर. ळेतीळाऱांचा अभ्मावक्रभ शा स्थातनक गयजेनुरुऩ याशीर. प्रत्मेक ळेतीळाऱेत प्रतळषणाथी वशबागी 
ळेतकयी स्लत् प्रमोगात वशबाग घेतीर ल प्रात्मजषकांचे तुरनेवाठी स्थातनक ऩध्दतीप्रभाणे घेतरेल्मा वऩकाचा प्रॉट शी 
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तनरयषणे नंदवलण्मावाठी ठेलरा जाईर. ळेतीळाऱेच्मा एकूण कारालधीत २० प्रतळषण लगग घेतरे जातीर. कृवऴ 
ऩमागलयण ऩध्दती वलशे्लऴण (ऍग्रो-इको तवजस्टभ ऍनारीवीव) (AESA) शी ळेतीळाऱेची एक प्रभुख ऩामाबूत फाफ अवून 
त्मा आधाये वशबागी ळेतकयी ऩीक व्मलस्थाऩनाचे तनणगम घेतीर. ळेतीळाऱेच्मा प्रतळषणाव्दाये वशबागी ळेतकयी 
बवलष्मात ऩीक उत्ऩादनाचे ल व्मलस्थाऩनाचे तनणगम घेण्माव वषभ शोतीर अवे, अऩेजषत आशे. प्रतत ळेतीळाऱा 
अनुदानाचा दय रु.२२६८०/- याशीर.  
      ळेतक-मांच्मा ळेतीळाऱा मा भका वऩकांच्मा एकाजत्भक ऩीक व्मलस्थाऩनावाठी तमाय कयण्मात आरेल्मा अभ्माव 
क्रभानुवाय याफवलण्मात माव्मात. मा ळेतीळाऱांचे लेऱाऩत्रक काटेकोयऩणे ऩाऱण्मात माले.  

   ळेतीळाऱा शे वुधायीत कृवऴ तंत्रसानाच्मा प्रवायावाठी प्रबाली भाध्मभ अवून चांगल्माप्रकाये याफवलरे गेल्माव भका मा 
वऩकाची उत्ऩादकता आजण उत्ऩादन माभध्मे तनिीत लाढ शोणाय आशे. मा वलग फाफीचां वलचाय करुन वलबागातीर वलग 
स्तयालयीर ऩमगलेषकीम अतधका-मांनी मा कामगक्रभाचे प्रबालीऩणे वंतनमत्रण कयाले आजण शा कामगक्रभ मळस्लीऩणे 
याफलाला. कामगक्रभाच्मा मथोगाथा तमाय करुन त्मा आमुक्तारमाव वादय कयाव्मात.  

 वलस्ताय अतधकायी प्रतळषण्-   
 भका वऩकाचे षेत्र जास्त अवणा-मा जजल्शमातीर अतधकायी/ कभगचायी मांना वुधायीत ऩीक उत्ऩादन 

तंत्रसानाचे दोन ददलवांचे प्रतळषण देण्मावाठी वंफंतधत वलबागीम कृवऴ वश वंचारक मांचेकडे अनुदान लगग कयणेत 
मेईर. वफंंतधत वलबागीम कृवऴ वश वंचारक मांनी प्रतळषणाथीची तनलड कयाली. प्रतळषणावाठी कृवऴ वलद्याऩीठाकडीर 
तसांना भागगदळगनावाठी ऩाचायण कयण्मात माले.  

 तणनाळक ऩुयलठा ---  
  भका ऩीकातीर तणांचे प्रबालीऩणे तनमंत्रण कयण्मावाठी प्रतत शेक्टयी तण नाळकांच्मा दकभंतीच्मा ५० टक्के 
दकंला जास्तीतजास्त रुऩमे ५००/- मा दयाने अनुदान देम याशीर. 

  जैवलक खते -  
       जजलाणू वंलधगनाचे लाटऩ :- 
 भका कामगक्रभांतगगत जजलाणू वंलधगने लाटऩावाठीचा जजल्शातनशाम बौतीक आतथगक कामगक्रभ वोफत जोडरा आशे. 
तनवलष्ठा गुण तनमंत्रण-४ मांचेभापग त तनगगतभत कयण्मात आरेल्मा वूचनेनुवाय खयेदीची कामगलाशी कयण्मात माली. 
माफाफतच्मा तयतूदीच्मा अतधन याशून कामगक्रभ याफवलण्मात माला. जजलाणू वंलधगनाचे दकंभतीचे ५० टक्के दकंला रु. 
१००/- प्रतत शेक्टयी अनुदान देम आशे. 

 वूक्ष्भ भूरद्रव्मांचा ऩुयलठा -  
   याज्माभध्मे लेगलेगऱमा दठकाणी तनयतनयाऱम वूक्ष्भ भूरद्रव्मांचा अबाल आढऱून आरेरा आशे. मावाठी 
वूक्ष्भभूरद्रव्मांचा लाऩय शी फाफ वन २००७-०८ ऩावून वभावलष्ट कयण्मात आरेरी आशे. माभध्मे वूक्ष्भभूरद्रव्मांचा 
अबाल अवरेल्मा षेत्राभध्मे वूक्ष्भभूरद्रव्मांच्मा लाऩयावाठी दकंभतीच्मा ५० टक्के दकंला रु. ५००/- प्र.शेक्टय माऩैकी जे 
कभी अवेर ते अनुदान देम याशीर.तणनाळक,जैवलक खते ल वूक्ष्भ भूरद्रव्म मा तनवलष्ठांचा ऩुयालठा शोताच नभुने 
घ्मालेत ल प्रमोगळाऱेतभघ्मे वलळरेऴनामाठी ऩाठलालेत. पक्त प्रभाजणत नभुन्मांचे देमके आदा कयालीत.  

 ऩाईऩ ऩुयलठा :- 
  ऩाण्माच्मा स्त्रोताऩावून प्रषेत्रालय ऩाणी नेण्मावाठी ल वऩकांना ऩाणी देण्मावाठी ऩाईऩ ऩुयलठा शी फाफ वभावलष्ट 
आशे. वलग प्रकायच्मा व्मावाचे ६ भीटय रांफीचे ८०० भीटय ऩाईऩ ऩुयलठा कयालमाचा अवून मावाठी वलग घटकातीर 
राबाथी ळेतक-मांना दकंभतीच्मा ५० टक्के दकंला यक्कभ रुऩमे १५०००/- (रु. १८.७५ प्रती भीटय माप्रभाणे) माऩैकी जे 
कभी अवेर ते अनुदान देम याशीर. ज्मा फागामत षेत्रातीर अथला कोयडलाशू षेत्रातीर ळेतक-मांकडे वंयजषत ऩाणी 
उऩरब्ध आशे. ऩयंत ुमा वाधना अबाली भका उत्ऩादनात घट मेते अळा ळेतक-मांना माचा राब देण्मात माला. 

 ७.१ राबाथीची तनलड :-राब घेल ूइजच्छणाया राबाथी स्लत् ळेतकयी अवाला ल वन २०१२-१३ भध्मे भका 
वऩकाचे उत्ऩादन घेणाया अवाला.  
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 ७.२ अनुदानाचे प्रभाण:- षेत्र भमागदेची अट यशाणाय नाशी. एका राबधायक ळेतक-माव प्रत्मष आलश्मकतेनुवाय 
जास्तीत जास्त ८०० भीटय रांफीचे ऩाईऩ ऩुयलठा कयालेत. मावाठी दकंभतीच्मा ५० टक्के अथला जास्तीत 
जास्त रुऩमे १५०००/- अनुदान देम याशीर. ळेतक-मांच्मा भागणीनुवाय ६३ एभएभ, ७५ एभएभ, ९० एभएभ 
व्मावाच्मा ६ भीटय ऩाईऩचा ऩुयलठा कयण्मात माला.  

 ७.३ ऩाईऩलय नाल कोयणे (Embosing) ऩुयलठादाय वंस्थानी ऩाईऩ ऩयुलठा कयताना ६ भीटयचे प्रत्मेक ऩाईऩलय 
pipe isopom -Maize 2012-13 अवे मोजनेचे नांल स्ऩष्टऩणे कोयरेरे अवाले. 

 ७.४ ळेतक-मांचे अजग जस्लकायणे ल अनुदान भंजूय कयणे:- वन २०१२-१३ मा आतथगक लऴागच्मा दठफक ल तुऴाय 
तवंचन मोजनेअतंगगत वलदशत केरेल्मा कामगऩध्दतीप्रभाणे ळेतक-माने कयालमाच्मा अजागचा नभुना वलदशत करुन 
द्याला. ळेतक-मांनी मा नभुन्मात अजग केल्मानंतय त्माची नंद नंदलशीत कयाली. ऩुयलठा आदेळ देताना 
राबार्थ्मानंी भागणी केरेल्मा ऩयंत ुळावन तनणगमाभध्मे वभावलष्ट अवरेल्मा कंऩनीचा ल ब्रॎड नेभच्मा ६३ एभएभ, 
७५ एभएभ, ९० एभएभ व्मावाच्मा ६ भीटय ऩाईऩचे आदेळ देण्मात मालेत.  

 मोजनेचे वतनमंत्रण आजण तऩावणीफाफत :- ऩाईऩ ऩुयलठा मा घटकांची तऩावणी वलवलध स्तयालयीर अतधका-मांनी 
खारीर प्रभाणात करुन मोजनेलय वतनमंत्रण कयाले. 
 

१ कृवऴ अतधकायी, ऩंचामत वतभती १०० टक्के 
२ गट वलकाव अतधकायी, ऩंचामत वतभती २५ टक्के 
३ कृवऴ वलकाव अतधकायी/जजल्शा कृवऴ अतधकायी/भादशभ 

अतधकायी (खचागच्मा प्रभाणात वलग तारुक्मात) 
१० टक्के 

४ अततरयक्त भुख्म कामगकायी अतधकायी /जजल्शा अतधषक कृवऴ 
अतधकायी 

५ टक्के 

५ वलबागीम कृवऴ वश वंचारक आजण त्मांचे कामागरमातीर 
अतधषक कृवऴ अतधकायी प्रत्मेकी 

१ टक्का. 

  
      तऩावणी केरेल्मा ऩाईऩच्मा नंदी स्लतंत्र नंदलशीत ठेलाव्मात. तऩावणी अशलार कृवऴ वलकाव अतधकायी मांनी 
वलबागीम कृवऴ वश वंचारक मांना वादय कयालेत ल वलबागीम कृवऴ वश वंचारक त्मांचे वलबागाचा वंकरीत अशलार 
आमुक्तारमाव प्रत्मेक ३ भदशन्मानंतय वादय कयाला. 
७.६ उऩरब्ध झारेरे/लाटऩ केरेरे ऩाईऩ आजण झारेरा खचग मांचा तऩळीर भातवक अशलारावोफत तनमतभतरयत्मा 
वादय कयाला.  

   ऩंऩवेट वलतयण  
 
१. डाकग  दकंला ब्राऊन झोनभध्मे वभालेळ नवरेल्मा /जजल्शमातीर तारुक्मावाठी ऩंऩवेट देम याशीर . माफाफत कंद्रीम 

बुजर वलषेण वतभतीने वदय षेत्र डाकग  दकंला ब्राउुन झान भध्मे मेत नवल्माफाफत प्रभाणीत केरेरे अवाले. 
२. ५ एच.ऩी. ऩमतं षभतेचे ऩंऩवेट  डाकग  झोन भतधर बागात ज्मादठकाणी लेगलेगळ्मा मोजनेतून ळेततऱी घेण्मात 

आरेरी आशे त्मा बागात वलतयीत कयण्मात माले. 
३. दडझेर दकंला इरेक्िीकर ऩंऩवेट (१० एच ऩी ऩमतं) बायतीम भानक वंस्थेचे IS10804 (1994) मा भानकाचे अवने 

फंधनकायक आशे दकंला Farm Machines Training Institute of GOI-cif, Bhopal or SAUS मांनी प्रभाजणत 
केरेरा अवाला. 

४. भका वऩकावाठी ऩंऩवेटवाठी राबाथी तनलडीची जफाफदायी तारुका कृ वऴ अतधकायी मांची यादशर . राबाथी तनलड 
कयताना ज्मा ळेतकमाांानी माऩुली ळेततळ्माचा अथला वलवलध कंद्र/याज्म ऩुयस्कृत मोजनेत वलदशयीचा राब घेतरेरा 
आशे अळा राबाथीची प्राधान्माने ऩंऩवलतयणावाठी तनलड कयण्मात माली . अवा राबाथी नवल्माव इतय 
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ळेतकमाांाच्माकडे खात्रीचा ऩाणीऩुयलठा स्त्रोत अवल्माची खातयजभा करुन तनलड कयण्मात माली . तवेच तारुक्माची 
एकवत्रत भागणी जजअकृअ मांचेकडे नंदवलण्मात माली . जजअकअ मांनी खयेदी वंदबागत जजल्शा अतधकायी /भुख्म 
कामगकायी अतधकायी जजल्शाऩरयऴद मांच्मा अध्मषतेखारीर जजल्शा स्तयीम कतभटीभध्मे खयेदीफाफतचा तनणगम अतंतभ 
कयण्मात माला.  बुजर वलषेण मंत्रणाचे प्रतततनधी /रघुऩाटफंधाये वलबागाचे प्रतततनधी मा कतभटीचे वदस्म अवाले.  

५. ऩंऩवेट शी फाफ याजीलगांधी ग्राभीण वलद्युतीकयण मोजनेळी एकाजत्भकरयत्मा याफवलण्मात माली. 
६. ऩंऩवेटवाठी यक्कभ रुऩमे १०,०००/- अथला दकभतीच्मा ५० टक्के माऩैकी जे कभी अवेर ते  अनुदान म्शणून देम 

यादशर.  
 

 प्रतळषकांचे प्रतळषण/अतधका-मांचे प्रतळषण (दटओएप)-  
अतधका-मांचे/वलस्ताय कभगचा-मांचे कौळल्म ल सान लाढवलणे ल बवलष्मात त्मांना प्रतळषण कामगक्रभावाठी तस 

प्रतळषक (भास्टय िेनय) फनवलण्मावाठी याज्मातीर कृवऴ वलद्याऩीठे, याभेती दकंला कृवऴ तचकीत्वारमे मा दठकाणी लगग 
आमोजजत कयण्मात मालेत.  

वन २०१२-१३ भध्मे भका वलकाव कामगक्रभ अतंगगत प्रतळषकांचे प्रतळषण आमोजजत कयालमाचे अवून मावाठी 
खयीऩ शंगाभात भका मा वऩकाची तनलड कयण्मात आरी आशे. प्रतळषकांचे प्रतळषण आमोजीत करुन मा वऩकांच्मा 
उत्ऩादकतेत बयील लाढ कयणेवाठी ऩुढीरप्रभाणे भागगदळगक वुचना आशेत. 

 प्रतळषकांचे प्रतळषण (दटओएप) :- 
प्रत्मेक दटओएप मळस्लीतीने आमोजीत कयण्मावाठी एका प्रतळषण वभन्लमकाची (Co-ordinator) तनलड 

कयाली. तवेच त्मारा भदतीवाठी तीन तस प्रतळषक (Facilitators) देण्मात मालेत. प्रतळषण वभन्लमक आजण तस 
प्रतळषकांनी एकाजत्भक कीड व्मलस्थाऩानचे तीन भदशन्मांचे प्रतळषण ऩूणग केरेरे अवाले. तवेच त्मांना टीओएप/ 
ळेतीळाऱा आमोजीत कयण्माचा अनुबल अवाला. 

वऩकाच्मा वंऩूणग शंगाभ कारालधीत वऩकाच्मा लाढीच्मा प्रभुख अलस्थांभध्मे प्रत्मष ळेतालय कृवऴ वलबागातीर 
अतधकायी/कभगचायी मांना प्रतळषण देऊन त्माव्दाये बवलष्मात चांगरे प्रतळषक तमाय कयणे शा माभागीर शेत ूआशे. 
प्रत्मेक टी.ओ.एप. भध्मे ३० प्रतळषणाथी वशबागी शोतीर. वदय प्रतळषणावाठी नोडर अतधकायी वंफंतधत जजल्शमाचे 
जजल्शा अतधषक कृवऴ अतधकायी अवतीर ल वंऩकग  अतधकायी वंफंतधत उऩ वलबागीम कृवऴ अतधकायी अवतीर. प्रतत 
प्रतळषण लगग अनुदानाचा दय रुऩमे ५.०० राख याशीर.  
 
त्मा अतंबूगत घटक ऩुढीरप्रभाणे –  
प्रतत टी.ओ.एप. रु.५.०० राख तयतूदीचा फाफतनशाम तऩळीर 

अ.क्र फाफ यक्कभ रुऩमे 

१ प्रतळषक वभन्लमकाचे भानधन रुऩमे २५०/- प्रभाणे x ७० ददलवांवाठी   १७५०० 
२ प्रतळषकाचे भानधन रु.१५०/- प्रभाणे x ३ प्रतळषकांवाठी x ७० ददलवांवाठी ३१५०० 
३ प्रतळषणाथीचं भानधन रु ५०/- प्रभाणे x ३० ऩतळषणाथीवाठी x ६० ददलवावाठी  ९०००० 
४ वंरग्न कभगचायीलृंदावाठी दैतनक खचागवाठी यक्कभ रुऩमे ५०/- प्रभाणे  ३००० 
५ शॉल्ट चाजवे रु.३०/- प्रभाणे x ३४ प्रतळषणाथी x ६० ददलवांवाठी ६१२०० 
६ षेवत्रम खचग - प्रात्मजषके (२ शे) रु. ५०००  x २  १०००० 
७ प्रतळषण लगागवाठी आलश्मक वादशत्मावाठी रु.१००/- प्रभाणे x ६० ददलव ६००० 
८ एप.एप.एव.वाठी अल्ऩोऩशाय इ. रु.३००/- प्रभाणे x ४ गाले x ८ वेन्ळनवाठी ९६०० 
९ एप.एप.एव.वाठी प्रतळषण वादशत्म(४ एप.एप.एव करयता) प्रतत ळे.ळा.प्रतत १०० ते १५०) १५००० 
१० बोजन व्मलस्था तयतूद रु.७५/- प्रभाणे ३४ प्रतळषणाथी ६० ददलव  १५३००० 
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१४ ऩी.ओ.एर.चाजवे, दकयकोऱ दरुुस्त्मा, बाडमाने लाशने घेणे २५००० 
१५ प्रतळषण वादशत्म खयेदी (ठी. ओ. एप वाठी) १५००० 
१६ वंऩकग  भाध्मभालयीर खचग (पोन, पॎ क्व, स्टेळनयी, वादीर खचग इत्मादी) ९७०० 
१७ वलळेऴ वलऴमालयीर व्माखात्माचे भानधन रुऩमे २५० x १० व्माखाते २५०० 
१८ प्रतळषणाथीची षेवत्रम वशर १५००० 
१९ उद्घाटन ल षेत्रीम ददन खचागवाठी  १०००० 
२० वभायोऩ वभायंबावाठी तयतूद  १०००० 
२१ टी.ओ.एप.चा अशलार फनवलण्माच्मा खचागवाठी तयतूद १०००० 
२२ वादीर खचग ६००० 

एकूण ५००००० 
 

 प्रतळषणाचा कारालधी -  
   प्रतळषणाचा कारालधी ६० ददलवांचा अवेर. वदय प्रतळषण २० ददलवांचे तीन बागांभध्मे आमोजजत कयण्मात माले.  
 ऩदशल्मा २० ददलवांचे प्रतळषण भका ऩेयणीच्मा/रागलड आलस्थेच्मा कारालधीभध्मे आमोजजत कयाले.  
 दवु-मा २० ददलवांचे प्रतळषण ऩीक लाढीच्मा अलस्थेत अवताना आमोजजत कया. 
 ततव-मा बागाचे प्रतळषण ऩीक काढणीच्मा अलस्थेत अवताना आमोजजत कयाले.  
 तवेच प्रतळषणाव जोडून नजजकच्मा गालांभध्मे टीओएप वंरग्न दोन ळेतीळाऱा आमोजजत कयाव्मात. प्रतळषणाथीचे 
दोन गट करुन त्मांचे भापग त ळेतक-मांच्मा ळेतीळाऱा याफवलणेफाफत प्रात्मजषके घ्माले. 
 

 प्रतळषणाचा अभ्मावक्रभ -  
मा प्रतळषणाचा अभ्मावक्रभ भका वऩकाच्मा एकाजत्भक दकड व्मलस्थाऩनाच्मा प्रतळषकांचे प्रतळषणाच्मा धतीलय  

(वोमाफीन आम ऩी एभ टी ओ एप) तनिीत कयाला.   
प्रतळषणावाठी प्रतळषण वभन्लमक आजण तस प्रतळषण मांनी प्रतळषणाचा अभ्मावक्रभ तमाय कयाला. मावाठी 

उऩरब्ध भागगदळगक ऩुजस्तकांचा (Training manual) आधाय घेऊन अभ्मावक्रभ तमाय कयाला. अभ्मावक्रभाभध्मे प्रढीर 
फाफींचा प्राभुख्माने वभालेळ कयाला. 
 (१) एकाजत्भक ऩीक व्मलस्थाऩन (Integrated crop management) 
 (२) एकाजत्भक अन्नद्रव्मे व्मलस्थाऩन (Integrated nutrient management) 
 (३) एकाजत्भक कीड व्मलस्थाऩन (Integrated pest management) 

 

 प्रतळषणावाठी अतधकायी/कभगचा-मांची तनलड 
  भका वऩकाचे षेत्र भोठमा प्रभाणात अवरेल्मा तारुक्मातीर अतधकायी/कभगचायी प्रतळषणावाठी तनलडालेत. 
     वंफंतधत जजल्शा अतधषक कृवऴ अतधकायी मांनी त्मांचे जजल्शमावाठी ददरेल्मा वंख्मेनुवाय प्रतळषणाथीची तनलड 
करुन वलबागीम कृवऴ वश वंचारक मांना वादय कयाली. वलबागीम कृवऴ वश वंचारक मांनी प्रतळषणाथीची मादी 
आमुक्तारमाव वादय कयाली. आमुक्तारमातून वदय प्रतळषणाथीचे प्रतळषणाफाफतचे आदेळ तनगगतभत कयण्मात मेतीर. 
नोडर अतधकायी (जज.अ.कृ.अ.) मांचेकडून प्रतळषणाचा कामगक्रभ प्राप्त शोताच वदय प्रतळषणाथीनां प्रतळषणावाठी लेऱेलय 
कामगभुक्त कयाले. 
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 वाददर खचग   
      जजल्शा अतधषक कृवऴ अतधकायी ल कृवऴ वलकाव अतधकायी मांना देम ल अनुदेम आकजस्भक कामागरमीन 
खचागवाठी देम याशीर. 

 मोजनेचे वतनमंत्रण ल भूल्मभाऩन:- वलवलध स्तयालय यलचागच्मा तऩावणीची टक्केलायी खारीर प्रभाणे 
यादशर.      

  वलबागीम कृवऴ वश वंचारक  २ % 

  जजल्शा अतधषक कृवऴ अतधकायी     ३ %      
  कृवऴ वलकाव अतधकायी   ५ %       
  उऩ वलबागीम कृवऴ अतधकायी  १० %       
  तारुका कृवऴ अतधकायी   २० %       
  भंडर कृवऴ अतधकायी   ३० %              
  कृवऴ ऩमगलेषक/कृवऴ वशाय्मक       १०० %   

 जजल्शा अतधषक कृवऴ अतधकायी शे प्रत्मेक भदशन्मारा मोजनेचा आढाला घेऊन जजल्शमाचा मोजनेचा भातवक 
प्रगती अशलार वॉपटलेअयचा लाऩय करुन फ्रॉऩीव्दाये वलबागीम कृवऴ वश वंचारक मांना ऩुढीर भदशन्माच्मा दद.५ 
तायखेऩमतं वादय कयतीर. वलबागीम कृवऴ वशवंचारक मांनी आऩरे वलबागातीर जजल्शमांचा वंकरीत भावीक प्रगती 
अशलार दद.१० तायखेऩमतं आमुक्तारमाव वादय कयाला.   
      मोजनेचा ततभाशीचा खचग/बौततक वाध्म खारी दळगवलरेल्मा टक्केलायीऩेषा कभी अवणाय नाशी माची वंफंतधतांनी 
नंद घ्माली.    
    अ.क्र        कारालधी      त्रभैातवक        प्रागततक 

     एवप्रर ते जून २०१२     ० %         २० % 
     जूर ैते वप्टंफय २०१२          ४० %         ६० % 
     ऑक्टंफय ते दडवंफय २०१२          २० %         ८० %  
     जानेलायी ते भाचग २०१३          २० %              १०० %   

 
अतबकयण- कंद्र ळावनाच्मा भागगदळगक वूचनानुवाय आमवोऩोभ अतंगगत भका मा मोजना याफवलणेवाठी जजल्शा 
ऩरयऴदांना अतबकयण चाजवे देम यशाणाय नाशीत. 
            

प्रत्मेक भदशन्माचा भातवक प्रगती अशलार वलबागीम कृवऴ वश वंचारक मांनी ऩुढीर भदशन्माच्मा १० 
तायखेऩमतं वॉफ्टलेअयचा लाऩय करुन परॉऩी, ई.भेर व्दाये आमुक्तारमाव ऩाठलाला ल  शोणा-मा भावीक आढाला 
फैठकीत वादय कयाला.  अशलार वादय कयालमाचे प्रऩत्र वोफत जोडण्मात मेत आशे.  त्माप्रभाणे ऩाठवलण्मात माला. 
भूल्मभाऩन्- ऩायंऩारयक प्रषेत्रालयीर त्माच दठकाणचे प्रॉटलय वऩक काऩणी प्रमोग आमोजजत करुन उत्ऩादन ल 
उत्ऩादकतेची तुरनात्भक आकडेलायी आमुक्तारमाव कऱलाली. 

 वदय मोजने अतंगगत शोणाया खचग घटकतनशाम खारीर रेखातळऴागखरी खची टाकण्मात माला.                
अ.क्र      स्तय   कंद्र दशस्वा  याज्म दशस्वा 
१ जजल्शा 

अतधषक            
कृवऴ 
अतधकायी 

भागणी क्र.डी.३ 
२४०१ वऩक वंलधगन,१०२ अन्नधान्म वऩके 
(००)(१६) एकाजत्भक भका वलकाव 
कामगक्रभ- कंद्र ऩुयस्कृत मोजना 
४३ अथगवशाय्म 

भागणी क्र.डी.३  
२४०१ वऩक वंलधगन,१०२ अन्नधान्म वऩके 
(००)(१७) गततभान भका वलकाव 
कामगक्रभ - याज्म मोजना, 
४३ अथगवशाय्म 
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(२४०१-३५८३) (२४०१-३६०९) 
२ कृवऴ वलकाव              

अतधकायी 
भागणी क्र.डी.३ 
२४०१ वऩक वंलधगन,१०२ अन्नधान्म वऩके 
(००)(२४) एकाजत्भक भका वलकाव कंद्र 
कामगक्रभ- ऩुयस्कृत मोजना 
३१ वशाय्मक अनुदान 
३३ अथगवशाय्म 
(२४०१-४५६१) 

भागणी क्र.डी.३  
२४०१ वऩक वंलधगन,१०२ अन्नधान्म वऩके 
(००)(२३) गततभान भका वलकाव 
कामगक्रभ - याज्म मोजना, 
३१ वशाय्मक अनुदान 
३३ अथगवशाय्म 
(२४०१-४५५२) 

         
वन २०१२-१३ भध्मे मा कामगक्रभाकरयता वलबाग स्तयालय वलबागीम कृवऴ वश वंचारक जजल्शास्तया लय जजल्शा 

अतधषक कृवऴ अतधकायी, उऩ वलबाग स्तयालय उऩ वलबागीम कृवऴ अतधकायी तारूका स्तयालय तारूका कृवऴ अतधकायी, 
भुख्म रेखा ल वलत्त अतधकायी (जज.ऩ.) मांना आशयण ल वंवलतयण अतधकायी म्शणून घोवऴत कयणेत मेत आशे.  
 

 वन २०१२-१३ च्मा शंगाभावाठी शाददगक ळुबेच्छा॥ 
 
 
 
                                                  कृवऴ वंचारक (वलस्ताय ल प्रतळषण) 
                                                     कृवऴ आमुक्तारम, भशायाष्ड याज्म, ऩुणे -४११००५. 
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