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भागगदळगक वूचना                         जा.क्र.कृ.आ./वलप्र.२/गऱीतधान्म/भा.वू/प्र.क्र. /३०४/१३ 
       कृवऴ आमुक्तारम, भशायाष्ट्र याज्म, वाखय वॊकुर 
       ऩुणे – ४११००५, ददनाॊक्-  २४/५/२०१३ 

प्रतत,  
1) वलबागीम कृवऴ वश वंचारक (वलव) 
2) जजल्शा अधधषक कृवऴ अधधकायी (वलव) 
3) कृवऴ वलकाव अधधकायी (वलव) 

      
वलऴम - आमवोऩॉभ मोजनेअॊतगगत कें द्र ऩुयस्कृत गऱीतधान्म उत्ऩादन कामगक्रभ ल भका वलकाव कामगक्रभ वन 

२०१३-१४ 
Intigrated Scheme of Oilseed, Pulses, Oil Pam and Maize (ISOPOM) 2013-14 

 
वॊदगब- कें द्र ळावनाच ेऩत्र क  यभाॊक १४-१/२०१३-वीए-२.  दद. ०६/०५/२०१५ 

 
प्रस्तालनााः- 
तॊत्रसान प्रात्मक्षषके, वुधायीत बफमाणमाॊचा लाऩय, एकात्त्भक वऩक वयॊषण, एकात्त्भक भुरद्रव्म व्मलस्थाऩन, 
वुधायीत कृवऴ औजायाॊचा लाऩय, ळतेकयी प्रशळषण ल वशरीॊव्दाये गऱीतधान्म ल भका वऩकाच्मा षेत्र ल 
उत्ऩादकतेभध्मे लाढ कयणे.  
 
ननलडणमांत आरेरे जजल्शे :-   
कें द्र ळावनाच्मा वुचनेनुवाय ज्मा त्जल्शमाॊच े वॊफधीत वऩकाच ेषेत्र जास्त आशे ऩयॊतु याज्माच्मा उत्ऩादकतेच्मा 
तुरनेत उत्ऩादकता कभी आशे आणण ज्मा त्जल्शमाॊच ेषेत्र कभी आशे आणण उत्ऩादकता वयावयीऩेषा जास्त आशे 
अळा त्जल्शमाॊची तनलड मा मोजनेत वॊफधीत ऩीकाखारी कयणमाॊत आरेरी आशे. त्माचा तऩळीर ऩुढीरप्रभाणे 
आशे 
ऩीक तनशाम तनलडणमात आरेल्मा त्जल्हमाॊची मादी 

वोमाफीन (१२) बुईभूग (४) कयडई (४) तीऱ (३) जलव (७) भका (१२) 
फीड अकोरा नाशळक अशभदनगय उस्भानाफाद फीड नाशळक वोराऩूय 
रातुय लाशळभ धऱेु फीड नाॊदेड उस्भानाफाद धऱेु  वाॊगरी 
उस्भानाफाद मलतभाऱ ऩुणे उस्भानाफाद ऩयबणी नागऩूय नॊदयुफाय औयॊगाफाद 
नाॊदेड लधाग वाॊगरी ऩयबणी  चॊद्रऩूय जऱगाल जारना 
दशॊगोरी नागऩुय    गोंददमा अशभदनगय फुरढाणा 
फुरढाणा चॊद्रऩुय    बॊडाया फीड उस्भानाफाद 
     गडचचयोरी   
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वन २०१३-१४ भध्मे कें द्र ऩुयस्कृत गऱीतधान्म उत्ऩादन कामगक्रभ १०० शे. च्मा रघुप्रकल्ऩाभध्मे ल भका 
वलकाव कामगक्रभ २०० शेक्टयच्मा रघुप्रकल्ऩाभध्मे याफवलणे फॊधनकायक आशे. 
मा प्रकल्ऩाच े उद्दीष्ट्ट ल ऩयीणाभ काम अऩेक्षषत आशेत माची नीट भाॊडणी करुन रघुप्रकल्ऩ तमाय कयणमात 
मालेत. प्रकल्ऩ ऩुणग झाल्मानॊतय त्मात ककतऩत मळ आरे आशे ते नभुद करुन प्रगती अशलार तमाय कयणमात 
मालेत. तवेच त्माची वलवलध फाफीॊच्मा पोटेावशीत मळोगाथा तमाय कयणमात माली.  
 

राबाथीची ननलड 
1. राबार्थमागची तनलड कृवऴ वशाय्मकाने कयाली. तदनॊतय त्माव भॊडऱ कृवऴ अचधकायी माॊनी तऩावुन भान्मता 

दमाली. भान्म केरेल्मा राबाथीची मादी ग्राभऩॊचामतीच्मा नोटीव फोडगलय रालणमात माली. 
2. कें द्र ळावनाच्मा तनणगमानुवाय एकूण लाटऩाच्मा १६ टक्के तयतूद अनुवुचीत जातीवाठी ल ८ टक्के तयतूद 
अनुवुचीत जभातीवाठी याखनू त्मानुवाय कामगक्रभ याफवलणमात माला. 
3. एकूण तयतूदीच्मा कभीत कभी ३० टक्के तयतूद अल्ऩ, अत्मल्ऩ, अऩॊग ल भदशरा ळतेक-माॊवाठी ठेलाली. 
4. ळतेकयी शा ळतेकयी भाशवकाचा लगगनीदाय अवणे अतनलामग आशे.  
5. उऩवलबाग ल त्जल्शास्तयालरुन माच ेवतनॊमत्रण कयणमात माले. 
आत्भा अॊतगगत गटाॊची आणण कोयडलाशू ळतेी आशबमाना अॊतगगत गालाॊची तनलड मा कामगक्रभावाठी कयाली. 
 
 
1) प्रकल्ऩ तमाय कयणे 

वोफत प्रऩत्र १ भध्मे त्जल्शातनशाम, वऩकतनशाम याफलालमाच्मा रघुप्रकल्ऩाॊची वॊख्मा ददरी आशे. ऩीकाचे 
षेत्रानुवाय तवेच जेथे षेत्र लाढीव ल उत्ऩादकता लाढीव लाल आशे माचा वलचाय करुन तारुकातनशाम/भॊडऱतनशाम 
याफलालमाच ेरघुप्रकल्ऩाॊची वॊख्मा तनत्चचत कयाली ल वॊफॊचधताना तवे कऱवलणमात माले ल प्रकल्ऩ अशलार तमाय 
कयणमाच्मा वूचना देणमात माव्मात. त्जल्शा अचधषक कृवऴ अचधकायी माॊनी त्माॊच्मा त्जल्शमाॊतीर ज्मा तारुक्माॊत 
वऩकाच ेषेत्र जास्त आशे ऩयॊतु उत्ऩादकता कभी आशे आणण षेत्र कभी ऩयॊतु उत्ऩादकता वयावयीऩेषा जास्त आशे 
अळा तारुक्माॊची प्रकल्ऩाॊतगगत तनलड कयाली. अळा प्रकाये तनलडरेल्मा तारुक्मातीर भॊडऱाची ल गालाॊची तनलड 
कयाली. त्जल्शमाॊतीर वलग तारुक्माभध्मे शा प्रकल्ऩ याफवलरा गेरा ऩादशजे अळी धायणा नाशी.  
भुरबूत वलेषण ल प्रकल्ऩ आयाखडा कयणे. 
o   उत्ऩादन ल उत्ऩादकता आधायीत प्रकल्ऩाॊची तनलड ल प्रकल्ऩ अशलार तमाय कयताना खारीर फाफीॊचे 

भुरबुत वलेषण कयणमात माले 
o तनलडरेल्मा षेत्रातीर ऩीकतनशाम षेत्राचा तऩळीर प्रकल्ऩात दळगवलणे. 
o ऩीकतनशाम ल लाणतनशाम षेत्र ल लाण तनशाम उत्ऩादकता प्रकल्ऩात दळगवलणे. 
o जशभन आयोग्म ऩबत्रका नुवाय जभीनीचा वाभु तवेच उऩरब्ध नत्र,स्पुयद, ऩाराऴ ल वुक्ष्भभुरद्रव्मे माॊचा 

तऩळीर प्रकल्ऩात दळगवलणे 
o उऩरब्ध शवॊचन वुवलधा त्मातीर शवॊचना खारीर षेत्र ल गऱीतधान्म वऩकावाठी उऩरब्ध शोणाये शवॊचनाचा 

तऩळीर  



 

 3 

o उऩरब्ध टॎ  यक्टय/ऩॉलय टीरय/फैर जोडी वॊख्मा तवचे औजाये तनशाम प्रकल्ऩातीर उऩरब्धता 
o ऩीकतनशाम तनवलष्ट्ठा लाऩयाच ेप्रभाण ल शळपायव प्रभाणे भात्रा ल प्रत्मषात लाऩयाचा तऩळीर 
o उऩरब्ध कुळर ल अकुळर भनुष्ट्मफऱ वगत्व्शव प्रोव्शामडयची वॊख्मा ल वेलेचा तऩळीर 
o तनवलष्ट्ठा उऩरब्धतेच्मा वुवलधा तवेच तमाय झारेल्मा कृवऴ भाराची ऩणन व्मलस्था 

ळतेकयी वभुश/गटाची तनलड कयणे ल प्रकल्ऩात वशबागी शोणमाकयीता त्माॊची वॊभती घेणे. 
 

उऩयोक्त फाफीॊचा वलचाय करुन गऱीतधान्म भध्मे वोमाफीन, बुईभुग कयडई २५० शे ल तीऱ आणण जलव १०० 
शेक्टय षेत्राचा ल भका भध्मे २०० शेक्टय षेत्राचा रघुप्रकल्ऩ आयाखडा तमाय कयाला ल षेत्र ल उत्ऩादकता लाढीचे 
रषाॊक ठयवलणमात मालते ल त्माच े तनमोजन कयणमात माले. रषाॊक ठयवलताना वलागत जास्त वाध्म झारेरी 
उत्ऩादकतेऩेषा १५ टक्के जास्त प्रभाणात रष तनधागयीत करुन लयीर वलग फाफीॊचा वभालेळ करून प्रकल्ऩ 
आयाखडा तमाय करून त्माव त्ज.अ.कृ.अ माॊची भान्मता घेऊन प्रकल्ऩ वुरू कयाला. 
 
2) वलग प्रकल्ऩातीर ळतेक-माॊच ेगट करुन गटाभापग त कामगक्रभ याफवलणमाव फॊधनकायक कयणमात मालेत. आत्भा 

मोजनेअॊतगगत स्थाऩन कयणमात आरेल्मा गटाॊना प्राधान्म देणमात माले. 
3) गऱीतधान्म वऩकॊ ााभध्मे वलगवाधायणऩणे १० शे. च े गट तमाय करुन प्रत्मेक २० शे. भागे एक गटप्रभुख 

म्शणुन एका प्रगततळीर ळतेक-माची तनलड कयणमात माली म्शणजेच एका प्रकल्ऩाभध्मे वलगवाधायण १० गट 
तमाय करुन त्माच ेप्रत्मेकी १ प्रभाणे १० गटप्रभुखाॊची तनलड कयणमात माली. 

4) भका वऩकॊ ााभध्मे वलगवाधायणऩणे २० शे.चे रघुगट तमाय करुन प्रत्मेक २० शे. भागे एक गटप्रभुख म्शणुन 
एका प्रगततळीर ळतेक-माची तनलड कयणमात माली म्शणजेच एका प्रकल्ऩाभध्मे वलगवाधायण १० गट तमाय 
करुन त्माच ेप्रत्मेकी १ प्रभाणे १० गटप्रभुखाॊची तनलड कयाली. 

5) गट प्रभुखाॊच्मा वशाय्माने याफलालमाच्मा कामगक्रभाच ेतनमोजन कयणमात माले. तवेच त्माच ेलेऱाऩत्रकशी तमाय 
कयणमात माले. भशायाष्ट्र याज्म बफमाणे भशाभॊडऱ, भशायाष्ट्र कृवऴ उदमोग वलकाव भशाभॊडऱ, भशायाष्ट्र रघु 
उदमोग वलकाव भशाभॊडऱ ल भशायाष्ट्र याज्म वशकायी ऩणन भशावॊघ माॊचे षेबत्रम अचधका-माॊळी वॊऩकग  वाधनु 
तनवलष्ट्ठाॊचा ऩुयलठा कोणत्मा दठकाणी कयालमाचा आशे माची भाशीती दमाली ल तनवलष्ट्ठा ऩुयलठमाच ेतनमोजन 
कयणमात माले. तवेच प्रत्मेक प्रकल्ऩाभध्मे गट तनशभगती मा नावलणमऩुणग फाफीचा अॊतबागल केरेरा अवुन 
त्मावाठी तयतुद दळगवलणेत आरी आशे. प्रकल्ऩातीर वॊऩुणग षेत्रावाठी तनवलष्ट्ठाॊचा तऩळीर ल त्माची उऩरब्धता 
देणमात माली. 

6)  प्रत्मेक प्रकल्ऩाभध्मे घ्मालमाचा कामगक्रभ वऩकतनशाम प्रात्मक्षषके प्रऩत्र (२) भध्मे दळगवलणमात आरी आशे. गट 
तनशभगती कयताना वदयच्मा गट वॊघटनावाठी आलचमक येकॉडग भादशतीऩुत्स्तका देणमात माली गटाॊच्मा नालाचा 
वॊमुक्त स्लाषयीने फॉकेत खाते उघडुन गटाभापग त लगगणी जभा करुन फॉक खात्माभध्मे जभा कयाली जभा 
केरेल्मा तनधीतून गटावाठी प्रकल्ऩात न शभऱणार् मा तनवलष्ट्ठा खयेदी करुन गटाभापग त लाटऩ कयाली. वदयीर 
गटाची नोंदणी आत्भा वॊस्थेकड े केल्माशळलाम गट तनशभगतीलयीर खचग कयणमात मेऊ नमे. माभध्मे प्रत्मेक 
प्रकल्ऩ शा एक वलळऴे कामग आधायबुत घेलून अॊभरफजालणी कयणेचा आशे. वलळऴे कामागनुवाय प्राथशभक 
प्रशळषण (वलस्ताय कामगप्रणारी) ठयवलणेत माली. शॊगाभऩुलग प्रशळषणाभध्मे याफलालमाच्मा कामगक्रभा फाफत 
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भाशीती दमाली तवेच ताॊबत्रक फाफीॊच े भागगदळगन कयाले. तवेच ऩुयलठा कयणमात मेणा-मा तनवलष्ट्ठाॊच े लाटऩा 
फाफतच ेलेऱाऩत्रक ळतेक-माॊना अलगत करुन देणमात माले. 

7)  वुधायीत कृवऴ औजायाॊची उऩरब्धता ल वेला उऩरब्ध शोणमावाठी स्लमॊयोजगाय वेला ऩुयलठादाय गट तमाय 
कयणमात माले ल स्थातनक गयजे नुवाय गटाव ककॊ ला लैमत्क्तक राबार्थमाांना प्रऩत्र (२)  भध्मे दळगवलरेल्मा 
तनवलष्ट्ठा ल औजायाॊचा अनुदानालय प्रकल्ऩात ऩुयलठा  कयणमात माला. 

8)  बफमाणे उत्ऩादन, बफमाणे लाटऩ, एकात्त्भक अन्न द्रव्मे व्मलस्थाऩन (त्जप्वभ ल वुक्ष्भभुरद्रव्मे), ळतेकयी 
ळतेीळाऱा इ. कामगक्रभ याफवलणमावाठी वलगवाधायण भागगदळगक वूचना वोफत देणमात आरेल्मा आशेत.  

9) प्रकल्ऩाभध्मे वभावलष्ट्ठ घटक त्जल्शा अचधषक कृवऴ अचधकायी ल कृवऴ वलकाव अचधकायी माॊनी वभन्लमानी 
याफवलणेचा आशेत माची जफाफदायी वॊमुक्तरयत्मा याशीर. 

वोमाफीनच ेल भका वऩकाच ेखाजगी वॊस्थेच्मा वशबागातून प्रकल्ऩ याफवलणमात मेणाय आशेत. मोजनेतीर काशी 
घटकाॊचा मा प्रकल्ऩाॊभध्मे वभालेळ कयणमात आरा आशे. त्जल्शा अचधषक कृवऴ अचधकायी ल कृवऴ वलकाव 
अचधकायी माॊनी वॊफधीत कॊ ऩनीच्मा प्रतततनधीच्मा वभन्लमानी वदय प्रकल्ऩ याफलामचा आशे. मा फाफत 
स्लतॊत्ररयत्मा वुचना तनगगशभत कयणमात मेतीर. 
 

प्रकल्ऩा फाशेयीर याफलालमाच्मा फाफीॊवाठी षेत्र ल राबाथी तनलडणमावाठीच ेतनकऴ :- 
प्रकल्ऩा फाशेय याफलालमाचा त्जल्शा तनशाम फाफ तनशाम कामगक्रभ प्रऩत्र ३ भध्मे देणमात आरा आशे तथावऩ वदय 
कामगक्रभाव स्थातनकरयत्मा प्रकल्ऩ षेत्रात लाल ल भागणी अवल्माव अळा दठकाणी प्रकल्ऩ षेत्राफाशेयीर 
कामगक्रभातीर फाफी प्रकल्ऩ षेत्रात प्राधान्माने याफवलणमात माव्मात. तवेच प्रकल्ऩाअॊतगगत ल प्रकल्ऩाफाशेयीर अवा 
एकुण कामगक्रभ प्रऩत्र ४ भध्मे देणमात आरा आशे. त्माप्रभाणे कामगलाशी कयाली.  
  
 वदयचा कामगक्रभव कें द्र ळावनाची भॊजूयी ददनाॊक ६/०५/२०१३ योजी प्राप्त झारी आशे. वऩकतनशाम, 
फाफतनशाम आणण त्जल्शातनशाम वोफत जोडणमात मेत आशे.  
   
वोफत :- लयीरप्रभाणे           
             

     कृवऴ वंचारक (वलस्ताय ल प्रशळषण) 
कृवऴ आमुक्तारम, भशायाष्ट्र याज्म, 

                     ऩुणे ४११ ००५ 
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आमवोऩॉभ मोजनेअतंगवत कें द्र ऩुयस्कृत गऱीतधान्म ल भका वलकाव कामवक्रभ वन २०१३-१४ 

Intigrated Scheme of Oilseed, Pulses, Oil Pam and Maize (ISOPOM) 2013-14 
भागवदळवक वूचना. 

 उदे्दळ :- 
 कें द्र ळावनाने ददरेल्मा वलत्तीम भॊजूय कामगक्रभाच्मा तनधीतून याज्माच्मा गशऱतधान्म ल भका वऩकाॊच्मा 
एकूण उत्ऩादनात लाढ कयणमाकरयता कीड ल योगाॊचा प्रततफॊध कयणे ल जादा उत्ऩादन देणा-मा नलीन लाणाचे 
प्रभाणणत बफमाणे ळतेकयी स्तयालय उत्ऩादन ल उऩरब्ध करुन देणे मा प्रभुख फाफी आशेत. मावाठी वुधायीत ल 
वॊकयीत बफमाणे ळतेक-माॊना ऩुयलून गशऱतधान्म ल भका उत्ऩादनात लाढ कयणे, शा कामगक्रभाचा भुख्म उदे्दळ 
आशे. मावाठी बफमाणे फाफीॊलय वलळऴे बय देणमात मेत आशे. कामगक्रभाॊतगगत बफमाणे फाफीॊ खारीरप्रभाणे 
याफवलणमात माव्मात. 
 
मोजना अतंगवत घटक  
बफमाणे 

(अ) भूरबूत बफमाणे खयेदी – (आमुक्तारम स्तय) 
 

  भूरबूत बफमाणे खयेदीवाठी बायतीम कृवऴ अनुवॊधान ऩरयऴद, नली ददल्री जो दय तनत्चचत कयेर 
त्मानुवाय १०० टक्के अनुदानालय देम याशीर. भूरबूत बफमाणे उत्ऩादन ल लाटऩ कयणमाकरयता बायतीम कृवऴ 
अनुवॊधान ऩरयऴद, नली ददल्री शी प्रभुख वॊस्था अवून मा वॊस्थेभापग त बफमाणे लाटऩाच े तनमोजन केरे जाते. 
मावाठी वॊफचधत कृवऴ वलद्माऩीठ, ल भशाफीज माॊनी तनत्चचत केरेल्मा ऩीकाच्मा तनत्चचत लाणाच े भूरबूत 
बफमाणाची देमके भूरबूत बफमाणे खयेदी केल्माच्मा ऩुयाव्मावश आमुक्तारमाव प्रस्तालाव्दाये खयीऩ शॊगाभाच े
ददनाॊक १५ ऑगस्ट ऩमगत, यब्फी शॊगाभाच े १५ डडवेंफय ऩमांत आणण उन्शाऱी शॊगाभाच े २५ पेब्रूलायी ऩमांत ऩूली 
ऩाठलालीत. त्माची छाननी केल्मानॊतय अनुसेम खयेदी ककॊ भतीच्मा १०० टक्के अनुदानाची यक्कभ वफॊचधताॊना 
आमुक्तारमस्तयालरुन वलतयीत कयणमाॊत मेईर. याज्मातीर कृवऴ वलद्माऩीठच,े प्रषेत्रालय उत्ऩादन झारेल्मा 
ऩैदावकाय बफमाणमाची कृवऴ खात्माने ददरेल्मा आलॊटनाप्रभाणे खयेदी भशाफीज/ता.बफ.के. कयतात. भशाफीज ल कृवऴ 
वलद्माऩीठे, माॊनी खयेदी केरेल्मा बफमाणमाची अदामगी कृवऴ आमुक्तारमाकडून कयणमात मेईर. तारुका फीज 
गुणन कें द्रालय कामगक्रभाॊतगगत खयेदी कयणमात आरेल्मा भूरबूत बफमाणाॊची देमके त्जल्शा अचधषक कृवऴ 
अचधकायी कामागरमाव वादय कयालीत ल त्जल्शा अचधषक कृवऴ अचधकायी माॊनी भूरबूत बफमाणे खयेदीची देमके 
अदा कयालीत. मावाठी आलचमक तनधीची भागणी आमुक्तारमाव कयणमात माली. गशऱतधान्म अॊतगगत वभावलष्ट्ठ 
वऩकाॊच े बफमाणे फदराच े प्रभाण मेत्मा ३ लऴागभध्मे दपु्ऩट कयणमाच्मा अनुऴॊगाने भूरबूत बफमाणे खयेदी करुन 
ऩामाबूत बफजोत्ऩादनाचा कामगक्रभ तारुका फीज गुणन कें द्र लय भोठमा प्रभाणात याफवलणमात माला. 
  वन २००२ नॊतय अचधवुचचत लाणाॊचा जास्तीत जास्त लाऩय कयणमात माला. वन २००२ ऩूली अचधवूचचत 
झारेल्मा लाणाॊचा वलचाय अथग वशाय्मावाठी कयणमात मेऊ नमे.  
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(फ) ऩामाबूत बफमाणे उत्ऩादन कामवक्रभ - (आमुक्तारम स्तय) 
 

 कें द्र ऩुयस्कृत गशऱतधान्म उत्ऩादन कामगक्रभाॊतगगत ऩामाबूत बफमाणे उत्ऩादनाकरयता प्रतत त्क्लॊटर रु. 
१०००/- अनुदान देम आशे. तारुका फीज गुणन कें द्रालय ऩामाबूत बफमाणे उत्ऩादनाचा भशाफीजचा 
कामगक्रभाव्मततरयक्त याफवलणेत मेतो मावाठी त्जल्शा अचधषक कृवऴ अचधकायी स्तयालरुन तनमोजन करुन ऩामाबूत 
बफमाणे उत्ऩादनावाठी रागणार् मा भुरबूत बफमाणमाची लाणतनशाम भागणी तात्काऱ कृवऴ वलद्माऩीठाकड ेनोंदलाली. 
तारुका फीज गुणन कें द्रालय ककती षेंत्रालय ऩामाबतू बफमाणे उत्ऩादनाचा कामगक्रभ याफवलरा आशे माची भादशती 
ऩेयणी शोताच कृवऴ आमुक्तारमाव कऱलाली ल फीज गुणाॊकानुवाय ककती बफमाणे उऩरब्ध शोईर माचा अॊदाज 
घेऊन प्रतत त्क्लॊटर रुऩमे १०००/- नुवाय अनुदानाची भागणी नोंदलाली. त्माप्रभाणे त्माॊना अनुदान लगग कयणमात 
मेईर. लेऱेत भागणी न नोंदवलल्माव अनुदानाचा वलचाय केरा जाणाय नाशी. 
 भशाफीज अकोरा ल याष्ट्रीम फीज तनगभ, याष्ट्रीम ळतेी भशाभॊडऱे, कृबको, नापेड, इपको  ल याज्मातीर 
कृवऴ वलद्माऩीठे मा वॊस्थाॊना अनुदान देम याशीर. मा वस्थाॊनी उत्ऩाददत केरेल्मा ऩामाबूत बफमाणमाचा अॊततभ 
अशलार फीज प्रभाणणकयण मॊत्रणेने अॊततभ प्रभाणणत केरेल्मा ऩामाबूत बफमाणमाच्मा भुक्तता अशलारावश 
आमुक्तारमाव खयीऩच ेडडवेंफय अखेय ऩमगत ल यब्फीच ेपेब्रुलायी अखेयऩमांत वादय कयालेत. शे अनुदान वॊफॊचधत 
उत्ऩादक वॊस्थेव आमुक्तारमस्तयालरुन अदा कयणमात मेईर. भॊजूय कामगक्रभाच ेभमागदेतच अनुदान देम याशीर. 
मा ऩेषा जास्त उत्ऩाददत बफमाणमारा अनुदान शभऱणाय नाशी. 
 

(क) प्रभाणणत बफमाणे लाटऩ –(आमुक्तारम स्तय) 
 

 भशायाष्ट्र याज्म बफमाणे भशाभॊडऱ, तारुका बफज गुणन कें द्र, कृवऴ वल'ााऩीठ, एन.एव.वी ल कृऴी वलसान 
भॊडऱ  मा वॊस्थाॊनी लाटऩ केरेरे  प्रभाणणत बफमाणे अनुदानाव ऩात्र याशीर. तारुका बफज गुणन कें द्रालय उऩरब्ध 
अवरेल्मा बफमाणमाव प्रथभ प्राधान्म देणमात माले. वन २००२ ऩूली अचधवूचचत झारेल्मा लाणाॊचा वलचाय अथग 
वशाय्मावाठी कयणमात मेणाय नाशी. वोमाफीनच ेनवलन ल इतय लाणाॊचा लाऩय लाढणमाच्मा दृष्ट्टीने वोमाफीनच्मा 
जे.एव ३३५ मा लाणाव अनुदान ददरे जाणाय नाशी. मोजनेत प्रभाणणत बफमाणाचा ऩुयलठा कयणमाऩूली वॊफधीत 
ऩुयलठादाय वॊस्थेने ऩुयलणमात मेणाये लाण, दय, भात्रा ल ऩुयलठा तनमोजनाव कृऴी आमुक्तारमाची भान्मता घेणे 
फॊधनकायक आशे. अनुदानालय ऩुयवलणमात आरेरे बफमाणमाच े देमेक आमुक्तारमाव वादय कयताॊना वॊफधीत 
त्जल्शा अचधषक कृऴी अचधकायी / कृऴी वलकाव अचधकायी माॊच ेऩुढीर नभुन्मातीर उऩमोगीता प्रभाण ऩत्र ल फीज 
प्रभाणीकयण मॊत्रणेचे रॉटतनशाम भुक्तता प्रभाण ऩत्र वादय कयणे आलचमक आशे. तनधी उऩरब्धते नुवाय 
प्रभाणणत बफमाणे लाटऩाव अनुदान ददरे जाईर.   
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प्रभाण ऩत्र 

प्रभाणणत बफमाणे लाटऩ उऩमोगीता 
आमवोऩॉभ मोजनेअॊतगगत कें द्र ऩुयस्कृत गऱीतधान्म ल भका वलकाव कामगक्रभ वन २०१३-१४ 
त्जल्हमाच ेनाल –                         बफमाणे ऩुयलठा कयणा-मा वॊस्थेच ेनाल-  
प्रभाणणत कयणमात मेत े की, कृवऴ वलद्माऩीठ /भशायाष्ट्र याज्म बफमाणे भशाभॊड भमागददत/एनएववी भापग त 
खयीऩ/यफी/उन्शाऱी शॊगाभात खारीर प्रभाणे लाटऩ कयणमात आरे आशे.  

अ.
क्र 

वऩक 
ल 
लाण 

बफमाणे 
प्रकाय 
(प्रभाणणत/ 
वत्मतादळग
क) 

बफमाणे 
वलक्री दय 
प्रती 
त्क्लॊटर 
(रु) 

बफमाणमा
चा 
ऩुयलठा  
(त्क्लॊटर) 

एकूण 
लाटऩ 
(त्क्लॊटर) 

शळल्रक 
बफमाणे 
(त्क्लॊटर
) 

बफमाणे ऩुयलठा 
कयणा-मा वॊस्थे 
कडीर वाठा नोंद 
लशीभध्मे नोंद ऩषृ्ट्ट 
क्र. 

राबाचथग 
ळतेकयी 
वॊख्मा 

१         
२         
         
 ऐकूण         
1. लाटऩ कयणमात आरेल्मा बफमाणमाच्मा गुणलत्ता तऩावणमा करयता नभुने घेऊन वलळरेऴण कयणमात आरे 

आशे ल पक्त प्रभाणणत आरेल्मा नभुन्माचा लयीर प्रभाण ऩत्रात वभालेळ कयणमात आरा आशे.  
2. लाटऩ कयणमात आरेल्मा बफमाणमाच ेगुणलत्ते वलऴमी काशी तक्राय आरेरी नाशी. 
3. वदय बफमाणे अनुदान लजा जाता रु           /- प्रती त्क्लॊटर दयाने लाटऩ केरे आशे.  
वदय बफमाणे भशायाष्ट्र याज्म बफमाणे भशाभॊड भमागददत/एनएववी भापग त खयीऩ/यफी/उन्शाऱी शॊगाभात लाटऩ 
कयणमात आरे अवल्माभुऱे ळावनाने तनत्चचत केरेल्मा दयाने अनुदान देणमाफाफत शळपायव  कयणमात मेत.े 
 
ददनाॊक ----  
 

 
बफमाणे ऩुयलठा कयणा-मा वॊस्थेचे    कृऴी वलकाव अतघकायी 
प्रतीतनघी  ...........      त्जल्शा ऩरयऴद ................ 
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(ड) ऩामाबूत वुवलधा - वलबागीम कृवऴ वश वंचारक स्तय. 
 वदयचा घटक वलबागीम कृवऴ वश वॊचारक माॊचे स्तयालरून याफलालमाचा आशे. कृवऴ वलबागाच ेतारुका 
फीज गुणन कें दे्र, कृवऴ वलद्माऩीठे ल कृवऴ वलसान कें द्र माॊच्मा प्रषेत्रालय शवॊचन वुवलधेभध्मे लाढ कयणे जून्मा 
वलदशयीची खोदाई कयणे, इरेत्क्रक भोटाय फववलणे, भऱणीवाठी वुवलधा कयणे  रशान फीज प्रकक्रमा वॊमॊत्र ल 
वाठलणूकीवाठी गोडाऊन फाॊधणे मावाठी अनुदान देम आशे. वलबागातीर ज्मा प्रषेत्रालय गशऱतधान्म अॊतगगत 
वभावलष्ट्ट वऩकाॊच े बफमाणे फदराचे प्रभाण मेत्मा ३ लऴागभध्मे दपु्ऩट कयणमाच्मा अनुऴॊगाने बफमाणे उत्ऩादन 
कामगक्रभ (ऩामाबूत/प्रभाणणत) घेतरा जातो अळा प्रषेत्रालय गोडाऊन, खऱे तवेच शवॊचन वुवलधा मावाठी जूनी 
वलदशय खोदाई, इरेत्क्रक भोटाय मा ऩामाबूत वुवलधा तनभागण कयणमात माव्मात. मावाठी प्रषेत्र तनशाम उऩरब्ध 
ऩामाबूत वुवलधा ल आलचमक ऩामाबूत वुवलधा माच्मा भादशतीचा वलगवाधायण अभ्माव करुन आलचमक त्मा 
ऩामाबूत वुवलधा तनभागण कयाव्मात. कृवऴ उऩ वॊचारक, (ता.फी.के) माॊनी माफाफत प्रषेत्रतनशाम ऩामाबूत वुवलधा 
तनत्चचत कयाव्मात. अनदुानाचा दय कें दद्रम वालगजतनक फाॊधकाभ वलबाग ल याज्म वालगजतनक फाॊधकाभ वलबाग 
माॊच ेप्रचशरत दयानुवाय १०० टक्के अनुदान देम अवून, त्माचा कें द्र ल याज्म दशस्वा ५०. ५० टक्के अवा याशीर. 
  कें द्र ऩयुस्कृत गशऱतधान्म वलकाव कामगक्रभाॊतगगत बफमाणेची वाठलण कयणमाकरयता तवेच बफजोत्ऩादन 
कें द्रालय बफमाणे उत्ऩादन लाढवलणमावाठी तनयतनयाऱमा वुवलधा तनभागण कयणेकरयता १०० टक्के अथगवशाय्माऩैकी 
कें द्र ळावनाभापग त ५० टक्के आणण याज्म ळावनाभापग त ५० टक्के अवे देम आशे. ऩामाबूत वुवलधाकरयता 
अथगवशाय्म उऩरब्ध करुन देताना ऩुढीर फाफीॊकरयता अथगवशाय्म उऩरब्ध करुन देणमाच ेकें द्र ळावनाने वूचवलरे 
आशे.  
 
बफजोत्ऩादन प्रषेत्रालय ऩाणी ऩुयलठमाच्मा वुवलधा उऩरब्ध करुन घेणमाकरयता फोअयलेर/टमूफलेर खोदणे ल 
वलध्दतुऩॊऩ खयेदी कयणे माफाफी घेणमात माव्मात. ऩयॊतु माभध्मे कॎ नॉल्वरा ऩक्के रामतनॊग कयणे, प्रषेत्राचे 
वऩाटीकयण कयणे, प्रषेत्राव कुॊ ऩण कयणे, कामागरमीन इभायतीच ेफाॊधकाभ कयणे इत्मादी फाफीॊचा वभालेळ नाशी. 
ऩाणी ऩुयलठमाच्मा वुवलधा कयणे इत्मादीफाफीॊचा वभालेळ नाशी. ऩयॊतु वलध्दतु ऩुयलठमाकरयता ताया ओढणे ककॊ ला 
ऩॉलय राईन्व अथला रान्वपॎ ाभगय फववलणे माकरयता खचग कयता मेणाय नाशी. 
 
बफजोत्ऩादन प्रषेत्रालय अ'मालत डी-शमूशभडीकपकेळन तॊत्रसानावश वाठलणूक वुवलधाॊची तनशभगती कयणे. माकरयता 
खचग कयता मेईर. तवचे बफमाणे उत्ऩादन केल्मानॊतय काढणी ऩचचात वुवलधाॊच्मा तनशभगतीकरयता जवे 
(Threshing Floor) तवेच बफमाणे वुकवलणमाकरयता (Drying Floor) माॊची तनशभगती कयता मेईर ऩयॊतु 
बफजोत्ऩादन प्रषेत्राच्मा बफजोत्ऩादन षभतेच्मा भमागदेतच मा वुवलधाॊची षभता अवणे आलचमक आशे.  
 
ऩाणी ऩुयलठमाच्मा वुवलधाॊची तनशभगती मा अॊतगगत वलदशयीच े फाॊधकाभ कयणे तवेच वलदशयीची खोरी लाढवलणे, 
वलध्दतु ऩॊऩाची खयेदी आणण तुऴाय शवॊचन वॊचाची खयेदी माकरयता देणखर अथगवशाय्म देम याशीर. 
 
दठफक शवॊचन वॊचाची वुवलधा उऩरब्ध करुन घेणमाकरयता मा घटकाॊतगगत खचग कयता मेणाय नाशी. 
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लयीर वलग वुवलधाॊची तनशभगती कयताना कें द्र ककॊ ला याज्म फाॊधकाभ वलबागाभापग त घोवऴत कयणमात मेणा-मा 
दयऩत्रकानुवाय तमाय केरेरे आयाखड ेआणण खचागची अॊदाजऩत्रके वषभ अचधकार् माॊच्मा ताॊबत्रक भान्मतेवश ल 
जागा उऩरब्धतेफाफत ७/१२ उतार् मावश प्रस्ताल याज्म ळावनाच्मा शळपायळीने कें द्र ळावनाच्मा कृवऴ वलबागातीर 
आमवोऩॉभ (टीएभओऩी) कषाकड ेवादय कयालमाच्मा आशेत. 
 
प्रषेत्रालय तनशभगती कयालमाच्मा ऩामाबूत वुवलधाॊच ेखचागची अॊदाजऩत्रके ल आयाखड ेआमुक्तारम स्तयालय आऩल्मा 
स्लमॊऩूणग शळपायळीने इॊग्रजीभध्मे  एक भूऱप्रत ल दोन वत्मप्रती अळा तीन प्रतीत वादय कयालेत. १५ जुन २०१३ 
अखेय ऩमगत वादय कयालते. त्मानॊतय वदयच ेप्रस्ताल याज्म ळावनाच्मा शळपायळीने कें द्र ळावनाव वादय कयणमात 
मेतीर. कोणत्माशी ऩरयत्स्थतीत कें द्र ळावनाची भॊजुयी प्राप्त झाल्माशळलाम मा घटकाॊतगगत खचग कयता मेणाय 
नाशी. 

 
 माफाफीच ेअनुदान (कें द्र ल याज्म दशस्वा) वलबागीम कृवऴ वश वॊचारक माॊच ेस्तयालय उऩरब्ध करुन देणमात 
मेईर. 
   
प्रशवध्दी :  

 
 मोजनेची स्थातनक लतगभानऩत्रात प्रचाय ल प्रशवध्दी, मळोगाथा, घडीऩबत्रका, भादशती ऩबत्रका मावाठी शा 
तनधी उऩरब्ध आशे. माफाफतची कामगलाशीची जफाफदायी कृवऴ उऩवॊचारक (भादशती) माॊची याशीर त्माचकेड े
मावाठीचा तनधी उऩरब्ध करुन ददरा जाईर.  मा फाफीवाठी कें द्र दशस्वा १०० टक्के आशे. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------  
(इ) जजल्शा अधधषक कृवऴ अधधकायी मांचभेापव त याफलालमाचा कामवक्रभ :- 
 
१) ग्राभ फीजोत्ऩादन कामगक्रभ     २) गट प्रात्मक्षषके 
३) बुईभुग भल्च प्रात्मक्षषके          ४) वूक्ष्भ भूरद्रव्माॊच ेलाटऩ.   

५) एकात्त्भक ककड व्मलस्थाऩन अॊतगगत   
अ) ळतेकयी ळतेीळाऱा,  

फ) जैवलक ककड तनमॊत्रण प्रात्मक्षषके 
६) वलस्ताय अचधकायी प्रशळषण    ७) पॉस्ऩो त्जप्वभ लाटऩ 
८) जैवलक खते /त्जलाणू वॊलधगन ऩाकीटे   ९) ऩीक वॊयषण औऴधे 
१०) तणनाळकाॊचा ऩुयलठा             ११) प्रभाणणत बफमाणे लाटऩ (भका) 
नावलणमऩुणग फाफी 
१२) ळतेकयी प्रशळषण वशर    १३) ळतेकयी गट तनशभगती ल प्रशळषण    
१४) दटओएप (प्रशळषक/अचधकायी प्रशळषण) 
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१.   ग्राभ फीजोत्ऩादन कामवक्रभ 
त्जल्शा अचधषक कृवऴ अचधकायी माॊनी शॊगाभाच्मा वुयलातीव ग्राभ बफजोत्ऩादनाची आखणी कयाली. डॉ. 

स्लाभीनाथन    वशभतीने गऱीतधान्म ग्राभ वॊकल्ऩनेचा ऩुयस्काय केरा आशे. मा वॊकल्ऩनेअॊतगगत याज्मातीर काॊशी 
गाले गऱीतधान्म  गाल े म्शणून वलकशवत कयालमाची आशेत.  मावाठी त्जल्शा अचधषक कृवऴ अचधकायी माॊच े
स्तयालयीर वशभतीने त्जल्शमातीर कामगक्रभाचा वायावाय वलचाय करुन अळा गालाॊची तनलड ळक्म तततक्मा रलकय 
कयाली. गशऱतधान्म ग्राभ म्शणून वलकशवत कयालमाच्मा गालाॊभध्मे ळक्मतो बफजोत्ऩादनाचा कामगक्रभ घ्माला, 
कामगक्रभ आमोत्जत कयताना गशऱतधान्म ग्राभ मोजनेखारीर गालाॊना प्राधान्म द्माले. ग्राभबफजोत्ऩादन कामगक्रभ 
घेणमाव  तारुका फीज गणुन कें द्राच्मा वबोलतारची गाले तनलडून अॊभरात आणाला ल त्मा तारुका फीज  गुणन 
कें द्राभध्मे  ऩुढीर लऴागवाठी ऩामाबूत बफमाणे उत्ऩादनाचाशी कामगक्रभ स्लतॊत्रऩणे घ्माला. शे बफमाणे ऩुढीर लऴी 
त्मा गालाभध्मे ग्राभबफजोत्ऩादनावाठी देणे ळक्म शोईर. 
 फीज प्रभाणीकयण मॊत्रणेकड ेळतेक-माॊची नाले नोंदणी कयाली. ता.बफ.के. लरयर फीज प्रकक्रमा वमॊत्रालय फीजप्रकक्रमा 
कयणमावाठी भान्मता घेणमावाठी वॊफॊचधत तारुका कृवऴ अचधकायी माॊनी फीज प्रभाणीकयण मॊत्रणेकडे रयतवय अजग 
कयाला ल ग्राभबफजोत्ऩादन मोजनेतीर बफमाणे माच वमॊत्रालय प्रकक्रमा करुन घ्माले.  
 तारुका कृवऴ अचधकायी/भॊडऱ कृवऴ अचधकायी माॊनी ग्राभ बफजोत्ऩादन मोजनेखारी ळतेकयी तनलडताॊना 
भुख्मत् ळतेकर् माॊच्मा स्लमॊवशाय्म गट/गालातीर ळतेकयी वॊघ/भदशरा  स्लमॊवशाय्म गट/ वलद्माऩीठ /कृवऴवलसान 
कें द्र माॊना प्राधान्म द्माले.  मा गटाभापग त घेणमात मेणा-मा कामगक्रभाच ेअनुदान त्जल्शा अचधषक कृवऴ अचधकायी 
माॊचकेड ेलगग कयणमात मेईर.  
 १० लऴागच्मा आतीर वॊळोधीत लाणाॊना ग्राभबफजोत्ऩादन कामगक्रभातीर अनुदान भशाफीज अकोरा, याष्ट्रीम 
फीज तनगभ, याष्ट्रीम ळतेी भशाभॊडऱे, कृबको, नापेड, इपको, कृवऴ वलसान कें द्र, अळावकीम वॊस्था, खाजगी 
वॊस्था ल ळतेक-माॊच े गट माॊना देम याशीर. फीजोत्ऩादन कामगक्रभाभध्मे उत्ऩाददत केरेल्मा बफमाणावाठी रु. 
१०००/- प्रतत त्क्लॊटर प्रभाणे प्रोत्वाशनात्भक अनुदान देम याशीर. आऩल्मा त्जल्शमाभध्मे गऱीतधान्म ऩीकाच े
प्रभाणणत बफमाणमाची उऩरब्धता ऩाशून आणखी कोणत्मा लाणाच ेप्रभाणणत बफमाणमाची उऩरब्धता लाढवलणमाची 
गयज आशे शे ऩाशून प्रभाणणत बफमाणे उत्ऩादन कामगक्रभाच ेतनमोजन वॊफॊचधत त्जल्शा अचधषक कृवऴ अचधकायी 
माॊनी कयाले. आऩल्मा त्जल्शमात गऱीतधान्म वऩकाॊच े वध्माच े बफमाणे फदराच े प्रभाण ककती आशे ल बफमाणे 
फदराच ेप्रभाण ककती ऩादशजे शे ऩाशून त्मा त्मा वऩकाच ेबफमाणे उत्ऩादनाचे प्रभाण ऩाशून त्मा त्मा वऩकाच ेककती 
षेत्रालय बफजोत्ऩादन कयालमाच े आशे माचे तनमोजन त्जल्शा अचधषक कृवऴ अचधकायी माॊनी कयाले. कोणत्मा 
लाणाच ेककती प्रभाणात बफजोत्ऩादन कयालमाच ेआशे शे ठयवलणमावाठी त्जल्शा अचधषक कृवऴ अचधकायी स्तयालय 
एक वशभती स्थाऩन कयणमात माली त्माभध्मे उऩवलबागीम कृवऴ अचधकायी आणण तारुका कृवऴ अचधकायी, कृवऴ 
वल'ााऩीठाच ेवॊफॊचधत ळास्त्रस ल फीज प्रभाणीकयण मॊत्रणा माॊचा वभालेळ कयाला ल ग्राभबफजोत्ऩादन कामगक्रभाची 
आखणी कयाली. आखणी झाल्मानॊतय ग्राभबफजोत्ऩादनावाठी रागणा-मा ऩामाबूत बफमाणाची भागणी वॊफॊचधत 
वॊस्थाॊकड ेतात्काऱ नोंदवलणमात माली. मा लऴागच्मा तनमोजनाफयोफयच ऩुढीर दोन लऴागच ेबफजोत्ऩादनाच ेतनमोजन 
कयणमात माले. त्मानुवाय रागणा-मा भूरबूत बफमाणाची भागणी नोंदलून ठेलाली. जेणेकरुन त्माऩावून ऩुढीर दोन 
लऴागभध्मे ग्राभबफजोत्ऩादनावाठी रागणाये ऩामाबूत बफमाणे तारुका फीजगुणन कें द्र ल वलद्माऩीठ प्रषेत्रालय तमाय 
कयता मेईर.  
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  ग्राभबफजोत्ऩादनाची आखणी कयताना त्माच े प्रभाणीकयण ल प्रकक्रमा मा दोन्शी फाफीचे तनमोजन कयणे 
अत्मॊत भशत्लाच ेआशे. प्रकक्रमावाठी ककती बफमाणे उऩरब्ध शोणाय आशे माचा अॊदाज घेऊन त्मावाठी वुवलधा 
कोणकोणत्मा कें द्रालय केल्मा आशेत शे ऩशाले ल मा कामगक्रभातून तमाय झारेल्मा वलग प्रभाणणत बफमाणाची प्रकक्रमा 
केरी जाईर मावाठीच ेतनमोजन आताऩावून कयाले. 
 ग्राभबफजोत्ऩादनभध्मे उत्ऩादीत झारेल्मा प्रभाणणत बफमाणमाॊची अदामगी शोऊनशी तनधी शळल्रक याशात 
अवल्माव त्मा भमागदेत प्रतत त्क्ल. रु. १००० प्रभाणे भशायाष्ट्र याज्म बफमाणे भशाभॊडऱ ल कृवऴ वल'ाावऩठाभध्मे 
उत्ऩादीत केरेल्मा प्रभाणणत बफमाणमाऩोटी अदामगी कयणमात माली. 
     वन २०१३-१४ बुईभुग, वोमाफीन, तीऱ, जलव, कयडई मा प्रभुख वऩकाॊचा प्रभाणणत बफजोत्ऩादन 
कामगक्रभ गट तनशभगती अॊतगगत तनशभगत स्लमॊवशाय्म गटाभापग त याफलालमाचा आशे. 
      
अ) स्लमंवशाय्म गट / वलद्माऩीठ  / कृवऴवलसान कें द्र भापव त बफजोत्ऩादन कामवक्रभ. 
    वन २०१३-१४ भध्मे बुईभुग, वोमाफीन, तीऱ ल कयडई मा प्रभुख ऩीकाॊचा प्रभाणणत बफजोत्ऩादन कामगक्रभ 
स्लमॊवशाय्म स्थावऩत गटाभापग त ककॊ ला मा मोजनेत गट तनशभगती अॊतगगत याफलालमाचा आशे. माभध्मे स्लमॊवशाय्म 
गट/ळतेकयी गट/स्लमॊवेली वॊस्था/माॊचा वभालेळ अवेर. स्लमॊवशाय्म गटाची  तनलड कृवऴ वशाय्मक माॊच्मा 
शळपायवीनुवाय भॊडर कृवऴ अचधकायी माॊनी कयाली. स्लमॊवशाय्म गटाभध्मे कभीतकभी १० ळतेकयी अवालेत. 
स्लमॊवशाय्म गट मा कामगक्रभावाठी आलचमक अवणाया खचग कयणमाव तमाय अवाला.  वलकशवत ऩाणरोट षेत्रात 
मेणा-मा गालातीर स्लमॊवशाय्म गटाव प्राधान्म दमाले. जेणेकरुन ऩीकाव वॊयक्षषत शवॊचन देणमाची वुवलधा 
उऩरब्ध शोईर.  स्लमॊवशाय्म गटाभापग त ककभान दशा शेक्टय षेत्रालय बफजोत्ऩादन कामगक्रभ घेणे आलचमक आशे. 
दशा शेक्टय षेत्रात मेणाये वलग ळतेकयी राब घेणमाव ऩात्र याशतीर. बफजोत्ऩादन कामगक्रभात उत्ऩाददत कयालमाचे 
लाण शे त्मा गालातीर बफमाणेच े भागणीलय आधारयत अवाले, प्रभाणणत बफमाणे बफजोत्ऩादनावाठी आलचमक 
ऩामाबूत बफमाणमाची लाणतनशाम भागणी कृवऴ वलद्माऩीठ ल भशाबफज माॊचकेड े तात्काऱ नोंदलून स्लमॊवशाय्म 
गटाव  वदय बफमाणे शॊगाभाऩूली लेऱेत शभऱेर माफाफतची ळशातनळा त्जल्शा अचधषक कृवऴ अचधकायी माॊनी कयणे 
आलचमक आशे. तारुका फीज गुणन कें द्रालरयर ऩामाबूत बफमाणे प्रथभ लाऩयाले.  
  स्लमॊवशाय्म गटाभापग त/ वलद्माऩीठ /कृवऴ वलसान कें द्रा भापग त घेणमात मेणार् मा गशऱतधान्म वऩकाच े
बफजोत्ऩादन षेत्राच ेबफजप्रभाणणकयण मॊत्रणेकड ेनोंदणी कयणे फॊधनकायक याशणाय आशे. तवेच उत्ऩाददत केरेल्मा 
बफमाणमाव बफज प्रभाणणकयण कयणे फॊधनकायक याशणाय आशे. उच्च प्रतीच ेबफमाणे उत्ऩाददत कयणे. स्लमॊवशाय्म 
गटाची जफाफदायी यादशर. बफजोत्ऩादन षेत्रालय वऩकलाढीच्मा कारालधीत स्लमॊवशाय्मगट ल भॊडर कृवऴ अचधकायी 
माॊच े वशाय्माने षेत्रात आढऱून मेणायी बेवऱ लेऱच्मा लेऱी काढून टाकाली. जेणेकरुन उच्चप्रतीच े बफमाणे 
उत्ऩाददत शोईर. बफमाणमाचाशी कामगक्रभ कृवऴ वलबागाच्मा नालाने स्लतॊत्रऩणे घ्माला. शे बफमाणे ऩुढीर लऴी इतय 
मोजनातीर कामगक्रभावाठी त्मा गालाभध्मे ग्राभबफजोत्ऩादन मावाठी देणे ळक्म शोईर.  
   बफजोत्ऩादन कामगक्रभाॊअॊतगगत बाग घेणाये स्लमॊवशाय्म गटातीर ळतेकर् माॊना तवेच ग्राभऩातऱीलय काभ 
कयणाये अचधकायी/कभगचायी माॊना आलचमक ते वलग ताॊबत्रक सान वलरगीकयणाच ेअॊतय, बेवऱ प्रततफॊध उऩाम 
इत्मादी वलऴमक तऩशळरलाय प्रशळषण फीज प्रभाणीकयण मॊत्रणेच्मा वशाय्माने शॊगाभाऩूली देणमात माले. माची 
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जफाफदायी उऩवलबाचगम कृवऴ अचधकायी माॊची याशीर. मावाठी गशऱतधान्म उत्ऩादन कामगक्रभाॊतगगत ळतेकयी 
प्रशळषण मा फाफीवाठी उऩरब्ध करुन ददरेल्मा तनधीचा लाऩय कयणमात माला.  
  त्जल्शा अचधषक कृवऴ अचधकायी माॊनी बफजोत्ऩादन कामगक्रभाॊअॊतगगत त्जल्शातनशाम, तारुकातनशाम, 
गालतनशाम, ऩीकतनशाम, लाणतनशाम उत्ऩादीत कयालमाच्मा बफमाणमाची भादशती वलबागाव वादय कयाली.
 बफजोत्ऩादन कामगक्रभाॊतगगत उत्ऩाददत झारेल्मा बफमाणमाची प्रकक्रमा कयणे स्लमॊवशाम गटाची ककॊ ला त्मा 
ळतेकर् माची जफाफदायी यादशर. माभध्मे बफमाणे लाऱवलणे, स्लच्छ कयणे, प्रतलायी कयणे ल वऩळव्मा बरुन 
भोशयफॊद कयणे इ. फाफीॊचा अॊतगबाल आशे. जे गट प्रकक्रमा कें द्रालय बफजप्रकक्रमा स्लखचागने करुन घेतीर अळा 
गटाव फीज प्रकक्रमा कयणमाव  वॊऩूणग  अनुदान उऩरब्ध करुन देणमात मेईर. तवेच जलऱच्मा भशाफीज कें द्रालय 
फीज प्रकक्रमा करुन घेता मेईर  ल गटाने खचग न ददल्माव प्रकक्रमा कें द्राव वयऱ रयत्मा प्रकक्रमा खचग त्जल्शा 
अचधषक कृवऴ अचधकायीमाॊचभेापग त देणमात मेईर. गशऱतधान्म फीज ग्राभ गालाॊची तनलड भागीर लऴीच्मा 
ग्राभबफजोत्ऩादनाच्मा भागगदळगक वूचनेनुवाय केरी अवेरच मा कामगक्रभाॊतगगत ळतेक-माॊच्मा ळतेालय आमोत्जत 
कयालमाच्मा प्रात्मक्षषकाॊऩैकी काशी प्रात्मक्षषकाॊच ेआमोजन शे ग्राभ फीजोत्ऩादन प्रात्मक्षषके म्शणून कयाले. भोठमा 
प्रभाणालय म्शणजेच १०० शेक्टयच्मा लय बफजोत्ऩादीत षेत्र अवल्माव वॊऩुणग प्रात्मक्षषके याफवलणमाव शयकत नाशी. 
        ग्राभ फीजोत्ऩादनातीर उत्ऩाददत बफमाणमाॊची उचर ल वलक्री आमोजन कयणा-मा वॊस्थाॊनी त्लरयत 
कयाली, त्माभऱेु फीजोत्ऩादकात आत्भवलचलाव तनभागण शोईर. तमाय कयणमात आरेरे बफमाणे शळल्रक याशील्माव 
त्माची वलगस्ली जफाफदायी त्मा गटाची याशीर. 
  

प्रात्मक्षषके  
२.१ गट प्रात्मक्षषके :  

 गट प्रात्माक्षषकाॊभध्मे कोणत्मा तॊत्रसानाचा अलरॊफ कयाला शे ठयवलणमावाठी त्जल्शा अचधषक कृवऴ 
अचधकायीमाॊच्मा स्तयालय भा. वॊचारक (तनलगुतन) माॊच ेभागगदळगक वुचनेनुवाय गठीत वशभती स्थाऩन कयणमात 
माली. मा वशभतीभध्मे उऩ वलबागीम कृवऴ अचधकायी, वॊफॊधीत तारुका कृवऴ अचधकायी, भॊडऱ कृवऴ अचधकायी, 
कृवऴ वलसान कें द्र प्रतततनधी, ळतेकयी प्रतततनधी ल कृवऴ वलद्माऩीठाच्मा वॊफॊचधत वलऴमाच्मा तसाचा वभालेळ 
कयाला. त्मानुवाय कोणत्मा तनवलष्ट्ठाॊचा लाऩय कयाला माफाफतचा तनणगम वशभतीच्मा शळपायळीने वलबागीम कृवऴ 
वश वॊचारक माॊना प्रस्ताल ऩाठलुन त्माव भान्मतनेॊतय तनवलष्ट्ठाॊचा ऩुयलठा आदेळ देणमात मालेत.  
वदय प्रात्मक्षषके दश कोयडलाशू षेत्र अशबमान अॊतगगत तनलडणमात आरेल्मा गालाॊभध्मे प्रथभ प्राधान्माने 
याफवलणमात मेतीर. याज्मात फशुताॊळी गऱीतधान्मे खयीऩ शॊगाभात कोयडलाशू ऩरयत्स्थतीत घेतरी जातात. 
भुरस्थानी जरवॊधायण ऩद्घतीचा अलरॊफ कयणे फॊधनकायक आशे. 
 
गट प्रात्मक्षषके याफवलणमाची वॊऩूणग जफाफदायी भॊडर कृवऴ अचधकायी माॊचलेय वोऩवलणमाॊत मेत आशे.  
२.२ प्रात्मक्षषके आमोजजत कयणमाचा उदे्दळ : 
 कृवऴ वलद्माऩीठानी वॊळोधनाने वलकशवत केरेरे आधतुनक तॊत्रसान, वुधारयत भळागत ऩध्दतीच ेतॊत्र तवेच 
कभी ददलवात जास्त उत्ऩादन देणाये ल ऩाणमाचा ताण वशन कयणाये तवेच जास्त ऩाणी वशन कयणाये लाण मा 
वलाांचा अलरॊफ करुन गशऱतधान्म ल भका वऩकाॊची उत्ऩादकता ल उत्ऩादन लाढवलणे, शा प्रात्मक्षषके आमोत्जत 
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कयणमाचा प्रभुख उदे्दळ आशे. प्रात्मक्षषके आमोत्जत कयताना कृवऴ वलसान कें दे्र, कृवऴ षेत्रात कामगयत अवणा-मा 
स्लमॊवेली वॊस्था, स्लमॊवशाय्म गट, भदशरा ळतेकयी गट, तवेच आत्भा अॊतगगत नोंदणीकृत गट माॊचा वशबाग 
घ्माला. 
 ज्मा ळतेक-माच ेमाऩूली कामगक्रभाॊतगगत प्रशळषण झारेरे आशे अळा ळतेक-माॊना प्रात्माक्षषकावाठी ळतेकयी 
तनलडताॊना प्राधान्म देणमात माले. तवेच ळावकीम प्रषेत्रालय देखीर वदय वऩक प्रात्मक्षषके याफवलणमाव शयकत 
नाशी. 
२.३ प्रात्मक्षषकावाठी राबाथीची ननलड :  

प्रात्मक्षषक षेत्र ठऱकऩणे रषात माले मावाठी जे प्रात्मक्षषके षेत्र तनलडीच े तनकऴ आशेत ते ऩाऱालेत 
प्रात्मक्षषकाच े षेत्र तनलडताॊना शवभाॊततक ळतेकयी, अनुवूचचत जाती/जभाती ल भदशरा माॊना मोग्म प्रभाणात 
प्राधान्म द्माले. त्माच फयोफय जशभनीची स्लच्छता, भदृ चाचणी अशलाराप्रभाणेच खताॊचा लाऩय,चाॊगल्मा 
बफमाणाची तनलड, फीज प्रक्रीमा, वलेरन्व,प्रकल्ऩाळी वाॊगड घारणे, जैवलक औऴधाॊचा लाऩय, जैवलक खताॊचा 
लाऩय, वऩकाची तनगा चाॊगरी याखरी जात आशे, मावलऴमी दष यशाणे गयजेच ेआशे.वलेरन्व प्रकल्ऩ अॊतगगत 
एकाच प्रात्मक्षषक षेत्रात एकच लाण अवेर माची दषता घ्माली. तवेच ऩायॊऩायीक ऩध्दतीने औऴधाॊची पलायणी न 
कयता ती वलेषणालय आधारयत आमऩीएभ तत्लानुवाय कयाली. प्रत्मेक प्रात्मक्षषकाळजेायी गुणात्भक तुरनेवाठी 
ळतेकयी स्थानीक ऩध्दतीने कयीत अवरेल्मा ळेतातून तेलढ्माच षेत्राचा “कन्रोर प्रॉट” तनलडाला ल दोन्शी 
षेत्राच्मा वऩकाच्मा ऩेयणीऩावून कारक्रभानुवाय लाऩयरेल्मा तनवलष्ट्ठाॊच्मा नोंदी फयोफयच त्मावाठी आरेल्मा खचागची 
तायीखलाय नोंद ल दोन्शी षेत्रातून आरेल्मा उत्ऩादनाची वाॊत्ख्मकी ऩध्दतीने ऩीक काऩणी प्रमोग घेऊन 
वलचरेऴणात्भक नोंदी अबीरेखात ठेलाव्मात. त्मा खारीर प्रऩत्रात ठेलाव्मात तवेच त्माची तऩावणी लरयष्ट्ठ 
अचधका-माॊनी लेऱोलेऱी कयाली ल आऩरे अशबप्राम/वुचना नोंदलालेत प्रात्माक्षषकाॊच ेप्रात्माक्षषकतनशाम ल ळतेकयी 
तनशाम वऩकाच्मा वलवलध अलस्थेभध्मे तनरयषणे घेऊन शी भादशती कृवऴ वशाय्मकाकड ेनोंद घेऊन वॊकशरत करुन 
ठेलणे आलचमक आशे.  

गाॊलतनशाम वॊकशरत केरेल्मा शमा तनरयषण अशलाराची एकबत्रत नोंद भॊडऱस्तयालय एका स्लतॊत्र 
नोंदलशीत प्रात्माक्षषकतनशाम ठेलणमाची जफाफदायी भॊडऱ कृवऴ अचधकायी माॊची याशीर. ऩमगलेषीम अचधकायी 
ज्मालेऱी अळा प्रात्माक्षषकाॊना बेटी देतीर तेव्शा त्माॊनी मा नोंद ऩुत्स्तकेत प्रात्माक्षषकावलऴमीची आऩरी नोंद कयणे 
आलचमक याशीर. माशळलाम ऩुढे नभूद केरेप्रभाणे ळतेी प्रात्माक्षषकावॊफॊधी खारीर वूचना भागगदळगक तत्ले म्शणून 
अलरॊफवलणमात मालीत. 

प्रऩत्र - 
      माजना :    ळतेक-माच ेनाल   प्रात्मक्षषकाचा शेतू 
    वव्शे नॊफय 

अ.क्र याफवलणमात आरेल्मा 
फाफी / घटक 

स्थानीक  
ऩध्दत   
(कन्रोंर प्रॉट) 
चा खचग 

वुधायीत ऩध्दत 
(प्रात्माक्षषक 
षेत्र) चा खचग 
 

कभी/अधीक 
खचग 

ळयेा 
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गशऱतधान्माच े षेत्र काशी प्रभाणात कभी झाल्माच े ददवून मेते. मावाठी मा वऩकाॊखारीर षेत्र लाढवलणमाच्मा 
दृष्ट्टीने प्रमत्न व्शालेत. गेल्मा काशी लऴागतीर अतनमशभत ऩजगन्माभानाभुऱे ज्मा वऩकाॊची वरग षेत्रालरयर ऩेयणी 
कभी झाल्माचे दृष्ट्टोत्ऩत्तीव मेत आशे अळा गशऱतधान्म  वऩकाॊच ेउत्ऩादन कृवऴ वलद्माऩीठाने ल कृवऴ खात्माने 
शळपायव केरेल्मा आॊतयऩीक, शभश्रऩीक ल फाॊधालयीर वऩक ऩध्दतीचा अलरॊफ लाढलून याज्माने त्माॊना ददरेरे 
उत्ऩादनाच े उदद्दष्ट्ट वाध्म कयाले मावाठी कें द्र ळावनाच े गशऱतधान्म वॊचारनारम आग्रशी आशे. मावाठी 
गटप्रात्मक्षषकाॊभध्मे मोग्म त्मा आॊतयऩीक/शभश्रऩीक ऩध्दतीचा वभालेळ कयाला.  
२.४  प्रात्मक्षषकाचंी लगवलायी ल आकाय :-. प्रात्मक्षषकाॊच े ददरेल्मा रषाॊकाच्माऩैकी १) कोयडलाशु प्रात्मक्षषके 
ककभान ८५ टक्के ल वलग कोयडलाशु प्रात्मक्षषकात भूरस्थानी ओराला दटकवलणमावाठीची प्रात्मक्षषके/वयी लयॊफा ल 
वेंदद्रम खते माॊचा वभालेळ अतनलामग याशीर.  

प्रत्मेक वुक्ष्भ गट प्रात्मक्षषकाचा आकाय शा १ शेक्टय षेत्र अवाला. प्रात्मक्षषकाॊच े आमोजन शे वभूश 
ऩध्दतीने ळक्मतो कभीत कभी १ शेक्टय षेत्राच ेभमागदेत अवाले.वदयच ेषेत्र वरगच अवरे ऩादशजे अवे फॊधन 
नाशी. एका गालात षेत्र नवेर तय रगतची गाले तनलडालीत. त्ज.अ.कृ.अ माॊनी प्रात्मक्षषकाॊच ेतारुकातनशाम लाटऩ 
कयताॊना माकड ेरष ऩुयलाले. प्रतत ळतेकयी १ शेक्टय अथला त्माऩेषा कभी ०.४ शेक्टयऩमगन्त प्रात्मक्षषक घेता 
मेईर. माऩेषा कभी षेत्रालय प्रात्मक्षषके घेऊ नमेत. 
२.५ अनुदानाचा दय :- वलदशत १ शेक्टय प्रात्मक्षषकाॊवाठी तनवलष्ट्ठाॊच्मा ककॊ भतीच्मा ५० टक्के ककॊ ला अतनलामग 
फाफीलरयर खचग लजा जाता  खारीर प्रभाणे वऩकतनशाम ददरेल्मा भमागदेत जे कभी अवेर ते अनुदान देम याशीर. 
 प्रात्मक्षषके आमोत्जत कयणमावाठी प्रतत शेक्टयी अनुदानाच ेदय खारीरप्रभाणे आशेत : 
 

अ.क्र. वऩक प्रनत शेक्टय अनुदान 
१ बुईभुग ४,००० 
२ वोमाफीन ३,००० 
३ इतय गशऱतधान्म १,५०० 
४ भका ४,००० 

 
२.६ अनुवूचचत जाती/जभातीच्मा ळतेक-माॊचा ककभान त्जल्शमातीर प्रभाणात वभालेळ कयाला. 
२.७ आमोत्जत केरेल्मा प्रात्माक्षषकाॊचा पामदा इतय जलऱऩावच्मा ळतेक-माॊना शोईर, अवे ऩशाले. 
२.८ प्रात्मक्षषके प्रॎाटच्मा ळजेायी त्माच वऩकाच े बफगय प्रात्माक्षषक षेत्र अतनलामग आशे. त्माभुऱे उत्ऩादनातीर 

तुरना कयणे, वुरब शोईर स्थातनक वभस्माॊलय आधारयत उदे्दळ आऩल्मास्तयालय तनत्चचत कयणमात मालेत.  
२.९ प्रात्मक्षषके आमोत्जत कयणमावाठी ळतेक-माॊचे प्रशळषण्-भागीर लऴी प्रात्मक्षषके आमोत्जत कयताना उऩत्स्थत 
झारेल्मा अडचणी वलचायात घेऊन, अभ्माव करुन प्रात्मक्षषक कामगक्रभाच े तनमोजन कयाले. आऩरे त्जल्शमातीर 
भशत्लाची गऱीतधान्म ल भका ऩीके रषात घेऊन कोणते प्रशळषण ळतेकर् माॊना देणे आलचमक आशे शे तनत्चचत 
कयाले. 
२.१०  प्रात्मक्षषकाॊवाठी तनवलष्ट्ठाॊच ेल बफमाणमाॊच ेव्मलस्थाऩन :-- 
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    प्रात्मक्षषकाॊवाठी य़ोजने अॊतगगत आलचमक अवणा-मा तनवलष्ट्ठाॊच ेउदा. या.खते, जौवलक खते, वुषभ भुरद्रव्म, 
ककटक नाळके, औलजाये, वऩक वॊयषण उऩकयणे, बफमाणमाॊच े ई. ऩॎकेजरा खयेदी कयणमाकरयता  ल वतनमॊत्रण 
कयणमाकरयता वलबागीम कृऴी वशवॊचारक माॊच ेअध्मषते ऩुढीर प्रभाणे वशभती गठीत कयणमात मेत आशे, 

1) वलबागीम कृऴी वशवॊचारक         अध्माष 
2) वॊफधीत त्जल्हमाच ेत्जल्शा अचधषक कृऴी अचधकायी       वदस्म वचचल 
3) वॊफधीत त्जल्हमाच ेकृऴी वलकाव अचधकायी        वदस्म 
4) कृऴी वलद्माऩीठाच ेवॊफधीत वलऴमाच ेळात्रस       वदस्म  
5) बफमाणे भशाभॊडऱ, एनएववी, कृऴी उद्मोग, भाकग पेड 

मा ऩुयलठादाय वॊस्थाॊच ेस्थातनक प्रतीतनधी            वदस्म 
1. तनवलष्ट्ठाॊच ेऩॎकेज तनत्चचत कयताॊना कृऴी वलद्माऩीठाच्मा अचधकृत शळपायळीॊचाच वलचाय कयणमात माला. 

वशभतीने तनत्चचत केरेल्मा ऩॎकेज भध्मे ऩयवऩय फदर कयणमात मेऊ नमे. 
2. प्रात्मक्षषक षेत्रात कभी ददलवात ल जास्त उत्ऩादन देणा-मा वलद्मावऩठाॊने शळपायव केरेल्मा ल प्राभुख्मान े

वन २००२ नॊतय अचधवूचचत झारेल्मा वॊकरयत ककॊ ला वुधारयत लाणाॊच ेप्रभाणणत बफमाणे लाऩयणमात माले. 
3. प्रात्मक्षषकाॊवाठी रागणाये बफमाणे तारुका फीज गुणन कें द्र भशायाष्ट्र याज्म बफमाणे भशाभॊडऱ/याष्ट्रीम फीज 

तनगभ/कृवऴ वलद्माऩीठे ल इतय ळावकीम/तनभळावकीम वॊस्था माॊचेकडून खयेदी कयणमात माले. 
२.११  प्रात्मक्षषकाॊवाठी आलचमक अवरेरी खते, बफमाणे, ककटकनाळके ल इतय फाफी शॊगाभाऩूलीच ज्मा ळतेक-

माॊच्मा ळतेात प्रत्मष गट प्रात्माक्षषके आमोत्जत कयालमाची आशेत. त्माॊना शॊगाभाऩुली ऩोशोचणे आलचमक 
आशे. जेणेकरुन वऩक ऩेयणीचा शॊगाभ/वऩक ऩेयणीच्मा तायखाॊना ऩेयणी कयणे वुरब शोईर. 

२.१२ वदय प्रात्मक्षषकाॊभध्मे ऩेयणीऩूलग फीज प्रकक्रमा प्रात्माक्षषके आमोत्जत कयणे अतनलामग याशीर. त्जलाणू वॊलधगन 
ऩाककटे, वूक्ष्भ भूरद्रव्मे इत्मादीॊची भागणी लेऱीच शॊगाभाऩूली ऩुयलठादाय वॊस्थाॊकड े ऩुयवलल्माव लेऱेलय 
तनवलष्ट्ठा उऩरब्ध करुन देणे वुरब शोईर. 

२.१३  मा प्रात्मक्षषक प्रॉटलय ळतेकयी भेऱाले/ळतेकयी वशरी आमोत्जत कयाव्मात. 
२.१४ मा प्रत्मेक प्रात्मक्षषक प्रकल्ऩाॊव कभीत कभी २५० ळतेक-माॊनी बेटी देणमाच ेरक्ष्म तनधागरयत केरे आशे. 

मा बेटीत वलवलध तॊत्रसान लाऩयाच े भुख्मत् ळतेीददन स्लरुऩात आमोत्जत कयालेत मावाठी ळतेकयी 
प्रशळषणावाठी उऩरब्ध केरेल्मा तनधीतुन खचग कयणमाव शयकत नाशी. 

वलग तनवलष्ट्ठाॊची भान्मते नुवाय ऩुयलठादाय वॊस्थेकड े भागणी नोंदवलणमात मेऊन त्माची एक प्रत 
आमुक्तारमाव वादय कयाली. वलग तनवलष्ट्ठा ल आलजाये लेऱेत उऩरब्ध करुन घेणमाची जफाफदायी वॊफधीत उऩ 
वलबागीम कृऴी अचधकायी, त्जल्शा अचधषक कृऴी अचधकायी ल वलबागीम कृऴी वॊचारक माॊची याशीर. कोणत्माशी 
ऩरयस्थीतीत ऩुयलठा केरेल्मा तनवलष्ट्ठा वलना वलतयण ऩडून याशाणाय नाशीत माची दषता वॊफधीत वलबागीम कृऴी 
वॊचारक माॊनी घ्माली. 
परक रालणे 
 भशत्लाच ेप्रात्मक्षषकाच्मा दठकाणी परक रालणमात माला. त्मालय याष्ट्रीम गऱीतधान्म वलकाव कामगक्रभातॊगगत 

अॊतगगत ऩीक प्रात्मक्षषक अवे नभुद करुन त्मालय खारीर भाशीती शरशाली 
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 ळतेक-माच ेनाल 
  गाल 
  ऩीक ल लाण 
  बफमाणमाच ेप्रभाण ल ऩेयणीच ेअॊतय 
  ऩेयणीची तायीख 
 लाऩयरेरी खते ल इतय तनवलष्ट्ठा 
   
ननरयषणे :- 
 कृवऴ ऩमगलेषकाॊनी प्रात्मक्षषकाच े प्रॎाट वोफत स्थातनक प्रॎाट (कॊ रोर प्रॉट) फयोफय आमोत्जत कयाली. 
प्रात्माक्षषकाॊच्मा षेत्रात ऩूली कोणते ऩीक घेतरे शोते, तवेच भाती ऩयीषणानुवाय उऩरब्ध अन्नद्रव्म माची देखीर 
नोंद ठेलाली.मा दोन्शी प्रॎाटभधीर ववलस्तय तुरनात्भक तनरयषणे वोफतच्मा प्रऩत्रात ठेलणमाॊत माली अॊततभ 
तनरयषणानुवाय उत्ऩादनाची आकडलेायी घेलून त्माची यत्जस्टयभध्मे नोंद कयाली.  
आमवोऩॉभ मोजनेअॊतगगत कें द्र ऩुयस्कृत गऱीतधान्म उत्ऩादन कामगक्रभ ल भका वलकाव  कामगक्रभ अॊतगगत वऩक 
प्रात्मक्षषकाॊच ेभुल्मभाऩन 
 
वऩक :- 
१ 

ळतेक-माॊच ेनाल-  श्री/श्रीभती 

२ गालाच ेनाल/तारुका  
३ जातीचा प्रलगग(एवटी/एववी/व्शीजे/एनटी/भदशरा/इतय)  
४ एकुण षेत्र (शेक्टय)  
५ गट क्रभाॊक  
६ बफमाणमाचा लाण  
७ प्रात्मक्षषकाच ेषेत्र (शेक्टय)  
८ केरेरी बफजप्रक्रीमा जैवलक/यावामतनक  
९ ऩुलग भळागतीचा तऩशळर नाॊगयणी -------लेऱा            

लखयणी --------लेऱा 
१० ऩुली घेतरेरे वऩक कोणते शोत े  
११ भातीच ेनभुने घेतल्माचा ददनाॊक  
१२ भातीच्मा नभुन्माचा अशलार ळतेक-माॊना प्राप्त झारा 

काम? 
 

१३ मोजनेत प्राप्त झारेल्मा तनवलष्ट्ठा  
१४ ऩेयणी ददनाॊक  
१५ ऩेयणीची ऩध्दत  
१६ बेटीच्मा लेऱेऩमगत प्रत्मष लाऩयरेरे तनवलष्ट्ठा  
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१७ ददरेल्मा तनवलष्ट्ठानुवाय मेणायी खताची भात्रा  
१८ शळपायळीनुवाय दमालमाची आणण प्रत्मषात ददरेरी 

खतभात्रा ल लाऩयाचा ददनाॊक 
 

१९ आॊतय भळागत  
१ कोऱऩणी                                                                               
२ तनॊदणी ददनाॊक 

 

२० आढऱरेरी एकुण  
२१ आढऱरेरी प्रभुख योग  
२२ ककड/योगाॊवाठी केरेरी उऩाममोजना  
२३ १ वऩक काऩणी तायीख                                       

२ भऱणीची तायीख 
 

२४ एकुण उत्ऩादन ()  
२५ उत्ऩाददत केरेल्मा भाराची ददरेल्मा भाकेटभध्मे 

ककती/घयावाठी लाऩय 
 

२६ उत्ऩाददत भारारा शभऱारेरा फाजायबाल (रुऩमे/त्क्लॊटर)  
२७ इतय भादशती ल मळोगाथा अवल्माव देणमात माली  
  

            ळतेक-माॊची स्लाषयी 
 
               (नाल-) 
          गाल- 

कृवऴ वशाय्मक---------------------------     कृवऴ ऩमगलेषक-------------------- 
भॊडऱ कृवऴ अचधकायी--------------------       तारुका कृवऴ अचधकायी------------- 
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३) बुईभुग भल्च प्रात्मक्षषके : 
 
बुईभुग वऩकावाठी ऩॉशरचथशरन भल्चचा लाऩय रु. ८०००/- प्र.शेक्टय (तनवलष्ट्ठा रु.४०००/-अचधक रु.४०००/- 
ऩॉशरचथन भल्चवाठी  
 शी प्रात्मक्षषके खयीऩ शॊगाभात घ्मालमाची झाल्माव आलऴगण प्रलण षेत्रात तवेच उन्शाऱी शॊगाभात ददनाॊक 
१५ पेब्रूलायीऩूली ऩेयणी शोणा-मा षेत्रालय घेतरी जालीत.  
 
     आच्छादनावाठी लाऩयणमात मेणाये प्रॎत्स्टक तॊत्रसान. 
 अततळम ऩातऱ ऩाॊढ-मा यॊगाची ऩायदळगक ९० वें.भी. रुॊ द गयजेप्रभाणे राॊफ अळा प्रकायची प्रॎत्स्टक कपल्भ 
आच्छादनावाठी लाऩयरी जाते. १ एकय षेत्रावाठी २० ते २५ ककरो प्रॎत्स्टक रागते. काऱमा यॊगाच्मा प्रॎत्स्टक 
भुऱे ताऩभान तनमॊबत्रत शोत नाशी. भात्र तणाचा फॊदोफस्त शोणमाव भदत शोते. ऩाॊढ-मा ऩायदळगक रॎत्स्टकभुऱे 
ताऩभान तनमॊत्रण मोग्म प्रकाये शोते. ऩयॊतु तणाचा फॊदोफस्त शोत नाशी तेव्शा ऩाॊढयी प्रॎत्स्टक कपल्भ लाऩयणमाऩूली 
तणनाळकाचा लाऩय आलचमक आशे. मावाठी फावॎशरन (फ्लल्मु क्रेायॉशरन) ऩेयणीऩूली १ ककरो कक्रमाशळर घटक 
प्रतत शेक्टयी मा प्रभाणात जशभनीत शभवऱून द्माली. ककॊ ला स्टॉभ (ऩेडी भेचथरीन) ऩेयणीनॊतय उगलण शोणमाऩूली 
पलायाले. प्रॎत्स्टक कपल्भची जाडी  शळपायळी प्रभाणे अवाली. 
 
३.१ आच्छादनाच्मा ऩध्दती :-  
 बुईभुगावाठी प्रॎत्स्टक आच्छादनाच्मा दोन ऩध्दती आशेत. माऩैकी ऩदशरी म्शणजे बुईभुग ऩेयणीऩूली 
आणण दवूयी बुईभुग ऩेयणी नॊतय माऩैकी ऩदशल्मा ऩध्दतीचा लाऩय कयणे अचधक वोमीस्कय आशे. आच्छादनावाठी 
लाऩयालमाच्मा प्रॎत्स्टकलय ४ ते ५ वें.भी. व्मावाची ३० न   १५ वें.भी. अॊतयालय तछदे्र ऩाडावलत. अळी तछदे्र ऩाडून 
झारेरे प्रॎत्स्टक गादी लापमालय आॊथरुन त्माच्मा कडा खारी टाकून फॊद कयाव्मात. त्मानॊतय ऩाणी देउुन लापवा 
आल्मानॊतय प्रॎत्स्टक लरयर तछद्राभध्मे ळेंगदाणमाची ऩेयणी कयाली. 
३.२ अनुदानाचा दय :- बुईभुग वऩकावाठी प्रॎत्स्टक कपल्भ आच्छादन तॊत्रसान प्रात्मक्षषके ककॊ भतीच्मा ५० टक्के 
ककॊ ला  रु. ४०००/- प्रतत शेक्टय देम आशे. प्रात्मक्षषकाचा आकाय्- ०.४० शेंक्टय ककॊ ला १ शेक्टय ची प्रात्मक्षषके 
आमोत्जत कयाली.  
 
४) वूक्ष्भभूरद्रवमांचा लाऩय- 
 
 वऩक प्रात्मक्षषकावाठी त्जल्शा अचधषक कृवऴ अचधकायी स्तयालय स्थावऩत केरेल्मा वशभतीद्लाये 
प्रात्मक्षषकावाठी रागणार् मा वुक्ष्भ भुरद्रव्मे ठयलाले.   
याज्माभध्मे लेगलेगऱमा दठकाणी तनयतनयाऱमा वूक्ष्भ भूरद्रव्माॊचा अबाल आढऱून आरेरा आशे. मावाठी 
वूक्ष्भभूरद्रव्माॊचा लाऩय शी फाफ वन २००७-०८ ऩावून वभावलष्ट्ट कयणमात आरेरी आशे. माभध्मे वकू्ष्भभूरद्रव्माॊचा 
अबाल अवरेल्मा प्रकल्ऩातीर षेत्राभध्मे वूक्ष्भभूरद्रव्माॊच्मा गयजेनुवाय लाऩयावाठी ककॊ भतीच्मा ५० टक्के ककॊ ला रु. 
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५००/- प्र. शेक्टय माऩैकी जे कभी अवेर ते अनुदान देम याशीर. कृवऴ वलबागाच्मा भदृ चाचणी प्रमोगळाऱेच्मा 
अशलारानुवाय ज्मा वूक्ष्भभूरद्रव्माॊची कभतयता अवेर त्मावाठी कामगक्रभ याफवलणमात माला. 
५) जैवलक कीड तनमॊत्रण प्रात्मक्षषक - 

 
 एकात्त्भक ककड व्मलस्थाऩनअॊतगगत ळतेकयी ळतेीळाऱा ल जैवलक कीड तनमॊत्रकाॊचा आलचमकतेनुवाय 
ऩुयलठा मा फाफीॊचा वभालेळ कयणमात आरा आशे.  
 वऩक प्रात्मक्षषकावाठी त्जल्शा अचधषक कृवऴ अचधकायी स्तयालय स्थावऩत केरेल्मा वशभतीद्लाये ल 
वलबागीम कृवऴ वशवॊचारक माॊच े भान्मतेने एकात्त्भक ककड व्मलस्थाऩन प्रात्मक्षषकावाठी रागणार् मा तनवलष्ट्ठा 
ठयलाव्मात.   
 एकात्त्भक ककड व्मलस्थाऩनाची प्रात्मक्षषके ज्मा गालात घ्मालमाची आशेत त्मा गालात प्रात्मक्षषकावोफतच 
इतय वऩकाॊवाठी षेत्रातीर एकात्त्भक ककड व्मलस्थाऩनाची वॊकल्ऩना याफवलणमाचा प्रमत्न कयाला. आमऩीएभच्मा 
च्मा प्रत्मेक प्रॉटभध्मे शळपायव केरेल्मा वाऩऱा वऩकाॊचा लाऩय, ऩषी थाॊफे रालणे, इ. उऩक्रभ याफवलणमात 
माव्मात.  भुख्मत् यव ळोऴणा-मा ककडीरा प्रततफॊधक अवणा-मा जातीच े लाण रालणे. ऩदशल्मा ३ भदशन्मात 
ऩामयोथ्राईडवचा लाऩय न कयणे मा फाफी कटाषाने ऩाऱाव्मात. प्रात्मक्षषकाफयोफय तेलढमाच आकायाचा एक 
कन्रोर प्रॉट घेऊन त्माची वुध्दा तनरयषणे नोंदलालीत. त्मावाठी लय नभूद केरेल्मा प्रऩत्रात तनरयषणे 
अशबरेखात ठेलालीत. 
 जैवलक ककटकनाळके उऩरब्धतेची अडचण वलचायात घेऊन आऩणाव रागणा-मा जैवलक ककटकनाळकाची 
भागणी तात्काऱ ळावकीम प्रमोगळाऱा, कृवऴ चचकीत्वारम, ता.बफ.गु.के. ल कृवऴ वलद्मावऩठे माॊचेकड ेनोंदवलणमात 
माली. जेणे करुन त्माॊचे उत्ऩादनाची कामगलाशी तात्काऱ वुरु कयता मेईर वदय जैवलक ककटकनाळके, लेऱेलय 
उऩरब्ध करुन देणमाच ेतनमोजन कयता मेईर. वदय भागणी नोंदलुन शी ळावकीम वॊस्था ककॊ ला कृवऴ वल'ाावऩठे 
माॊच ेकड े जैवलक ककटकनाळके उऩरब्ध शोऊ ळकत नवल्माव तवे वॊफॊचधताॊकडुन रेखी घेऊन कृवऴ वॊचारक 
(तन.ल गु.तन.) माॊच े व्दाया तनगगभीत केरेल्मा ऩरयऩत्रकातीर ददरेल्मा भागगदळगक वूचनेनुवाय दळगवलरेल्मा 
उत्ऩादकाकडुन मा जैवलक ककटकनाळकाची खयेदी कयणमात माली. माफाफतीत लेऱेत कामगलाशी शोईर माची दषता 
घेणमात माली. 

 जैवलक ककटकनाळकाचा ककटकनाळक कामदा १९६८ भध्मे वभावलष्ट्ठ केरा अवल्माभुऱे 
ककटकनाळक कामदा १९६८ नुवाय आलचमक अवरेल्मा वी.आम.फी.यत्जस्रेळन,उत्ऩादन ऩयलाना इ.फाफी रागू 
याशातीर त्मा खयेदी कयणमात मेणा-मा जैवलक ककटकनाळकाच े यॉडभ ऩध्दतीने प्रत्मेक फॎच तनशाम नभुने 
ककटकनाळक तनयीषक माॊच ेव्दाये घेणमात मालेत ल त्माची तऩावणी करुन घेणमात माली. तऩावणी भध्मे वदय 
नभुने प्रभाणीत आढऱुन आरे तयच त्माॊचे देमकाची अदामगी कयाली. अप्रभाणीत आढऱुन आरेल्मा जैवलक 
ककटकनाळकाॊच े फाफतीत कृवऴ वॊचारक (तन.ल गु.तन.) माॊच े व्दाया तनगगभीत केरेल्मा ऩरयऩत्रकातीर ददरेल्मा 
भागगदळगक वूचनेनुवाय कामगलाशी कयाली. तवेच त्मालय ककटकनाळक कामदा वन १९६८ नुवाय कामगलाशी 
कयणमाच्मा वुचना वॊफॊधीत तनयीषकाव द्माव्मात.  

मा प्रात्मक्षषकाभध्मे ळेतक-माॊना शभत्र ककडी आणण ळत्रकूकडीॊची ओऱख करुन देणे, त्माचा ककड 
तनमॊत्रणावाठी लाऩय कयणे ल आलचमकतेनुवाय अगदी गयज अवेर तयच प्रथभ जैवलक ककटकनाळकाॊचा 
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ककपामतळीय लाऩय करुन ऩमागलयणाचा वभतोर याखतो, शे ळतेक-माॊना दाखवलणमाफयोफयच कडधान्म ककड 
तनमॊत्रण कामगषभतेने आणण मळस्लीऩणे कभी खचागत कयता मेते, शे दाखवलणे शा मा प्रात्मक्षषका भागीर प्रभुख 
शेतू आशे. प्रती प्रात्मक्षषक खचग खारीर फाफीलय कयणमात माला. शा खचग अॊदात्जत अवून प्रत्मष खचग मा ऩेषाशी 
कभी मेऊ ळकेर. 

 
५ अ) ळतेकर मांची ळतेी ळाऱा (पाभववव ्पल्ड स्कूर - FFS) - (७५ : २५) 
          गशऱतधान्म ल भका षेत्रावाठी ऩेयणी ऩावून काढणी ऩमगत ळतेक-माॊच्मा ळतेीळाऱा आमोत्जत 
करुन ळतेक-माॊना शभत्र कीडी ल ळत्र ुकीडी माॊची ओऱख करुन देणे. ऩीक वॊयषणावाठी कभी खचागच ेतॊत्रसानाचा 
लाऩय कयणे, जैवलक कीड तनमॊत्रण ऩध्दतीचा वाभुदशकरयत्मा लाऩय कयणे, इत्मादी  फाफत ळतेकयी प्रशळक्षषत केरे 
जातीर. मावाठी  जास्तीत जास्त रु. २२६८०/- प्रतत गशऱतधान्म वऩकावाठी अनुदान देम याशीर. 
 
ळतेीळाऱेच्मा प्रत्मेक प्रशळषणाचा फाफतनशाम ववलस्तय तऩशळर खारीरप्रभाणे याशीर. 

अ.क्र. तऩशळर/फाफ यक्कभ रूऩमे 
१ आमऩीएभ ककट (नेट शळलाम) रु. १५०/- प्रभाणे ३० ळतेकयी ल ५ इतय एकुण 

३५  
५२५० 

२ २ तसाॊना भानधन रू. ७५/- रू प्रतत वत्राप्रभाणे (२० वत्र)े ३,००० 
३ ळतेीळाऱेवाठी वादशत्म, स्टेळनयी ल ऩबत्रका इ. ४,००० 
४ प्रशळषणाथी  ल प्रशळषक माॊना चशा/अल्ऩोऩशाय रू. १०/- प्रती वत्र प्रती व्मक्ती 

३० ळतेक-माॊकयीता 
६,००० 

५ ळतेीददन ल इतय वॊकीणग खचग ४४३० 
एकूण खचग २२६८० 

   वलबागाने लेऱोलेऱी तनगगशभत केरेल्मा भागगदळगक वुचनाॊच ेअचधन याशुन प्रकल्ऩातीर षेत्रालयच ळतेक-
माॊच्मा ळतेीळाऱा आमोत्जत कयाव्मात. खयीऩ शॊगाभात वोमाफीन, तीऱ ल भका यब्फी शॊगाभात कयडई ल भका 
आणण उन्शाऱी शॊगाभात बुईभुगाच्मा वऩकाॊच्मा ळतेीळाऱा घेणमात माव्मात. तस प्रशळषकाॊच ेप्रशळषण घेतरेल्मा 
प्रशळषणाथीभापग तच ळतेक-माॊच्मा ळतेीळाऱा आमोजीत केल्मा जातीर शे कटाषाने ऩाशाले ल तारुका कृवऴ 
अचधकायी स्तयालरुन ळतेीळाऱेच ेवभन्लमक ल प्रशळक्षषत प्रलतगकाॊच ेनेभणुकीच ेआदेळ काढणे फॊधनकायक अवुन 
त्माशळलाम केरेरा खचग अभान्म कयणमाॊत मेईर. 
   ळतेक-माॊना प्रत्मष षेत्रालय वऩकाच्मा वॊऩूणग शॊगाभात ऩीकाच्मा लाढीच्मा प्रभुख अलस्थेत टीओएपच्मा 
अभ्माव क्रभानुवाय प्रशळषण देणमात मेईर. माऩलूी टी.ओ.एप. व्दाये प्रशळक्षषत झारेरे कभगचायी/ळतेकयी/इतय 
वॊस्थाॊचे प्रतततनधी शे प्रशळषकाच े काभ कयतीर. प्रत्मेक ळतेीळाऱेवाठी अवे दोन प्रशळषक अवतीर. प्रत्मेक 
ळतेीळाऱेत ३० ळतेक-माॊना प्रशळषण देणमात मेईर. प्रशळषणात वशबागी ळतेक-माॊऩैकी वरग २ शेक्टय षेत्र 
अवणा-मा ळतेक-माॊच्मा ळतेालय प्रात्मक्षषक आमोत्जत कयाले. शे प्रशळषण ळतेक-माॊचा प्रत्मष वशबाग ल 
कृततव्दाये अनुबल मा तत्लालय आधायीत याशीर. ळतेीळाऱाॊचा अभ्मावक्रभ शा स्थातनक गयजेनुरुऩ याशीर. प्रत्मेक 
ळतेीळाऱेत प्रशळषणाथी वशबागी ळतेकयी स्लत् प्रमोगात वशबाग घेतीर ल प्रात्मक्षषकाॊच ेतुरनेवाठी स्थातनक 
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ऩध्दतीप्रभाणे घेतरेल्मा वऩकाचा प्रॉट शी तनरयषणे नोंदवलणमावाठी ठेलरा जाईर. ळतेीळाऱेच्मा एकूण 
कारालधीत २० प्रशळषण लगग घेतरे जातीर. कृवऴ ऩमागलयण ऩध्दती वलचरेऴण (अ ॎग्रो-इको शवत्स्टभ अ ॎनारीवीव)  
(AESA) शी ळतेीळाऱेची एक प्रभुख ऩामाबूत फाफ अवून त्मा आधाये वशबागी ळतेकयी ऩीक व्मलस्थाऩनाच े
तनणगम घेतीर. ळतेीळाऱेच्मा प्रशळषणाव्दाये वशबागी ळतेकयी बवलष्ट्मात ऩीक उत्ऩादनाच ेल व्मलस्थाऩनाच ेतनणगम 
घेणमाव वषभ शोतीर अवे, अऩेक्षषत आशे. वोमाफीन, बुईभुग, तीऱ, जलव ल कयडई मा वऩकाॊवाठी ळतेीळाऱा 
आमोत्जत कयालमाच्मा अवून त्माॊची त्जल्शालाय बौततक/आचथगक रषाॊक वोफत वशऩबत्रत कयणमात आरेरा आशे. 
      ळतेक-माॊच्मा ळतेीळाऱा मा वोमाफीन, बुईभुग, तीऱ, कयडई ल भका वऩकाॊच्मा एकात्त्भक ऩीक 
व्मलस्थाऩनावाठी तमाय कयणमात आरेल्मा अभ्माव क्रभानुवाय याफवलणमात माव्मात. मा ळतेीळाऱाॊच ेलेऱाऩत्रक 
काटेकोयऩणे ऩाऱणमात माले. ळतेीळाऱा शे वुधायीत कृवऴ तॊत्रसानाच्मा प्रवायावाठी प्रबाली भाध्मभ अवून 
चाॊगल्माप्रकाये याफवलरे गेल्माव गशऱतधान्म मा वऩकाची उत्ऩादकता आणण उत्ऩादन माभध्मे तनचचीत लाढ शोणाय 
आशे. मा वलग फाफीचाॊ वलचाय करुन वलबागातीर वलग स्तयालयीर ऩमगलषेकीम अचधका-माॊनी मा कामगक्रभाच े
प्रबालीऩणे वॊतनमत्रण कयाले आणण शा कामगक्रभ मळस्लीऩणे याफलाला. त्मावाठी वॊफॊचधत उऩवलबागीम कृवऴ 
अचधकायी माॊचलेय वतनमत्रणाची जफाफदायी देणमात मेत आशे. कामगक्रभाच्मा मथोगाथा तमाय करुन त्मा 
आमुक्तारमाव वादय कयाव्मात.   
  
५ फ) जैवलक कीड ननमंत्रणावदाये प्रबाली कीड ननमंत्रण कयता मेते शे प्रात्मक्षषक स्लरुऩात दाखलून देणे : 
 
 गऱीतधान्म उत्ऩादकता लाढवलणमावाठी कीड योगाचा प्रादबुागल शी प्रभुख अडचण आशे. त्माच्मा 
तनमॊत्रणाकरयता कभी खचागच ेजैवलक ककड तनमॊत्रणाव्दाये प्रबाली कीड तनमॊत्रण कयता मेत ेशे प्रात्मक्षषक स्लरुऩात 
दाखलून देणमावाठी भॊडर कृवऴ अचधकायी माॊनी ळतेकयी ल प्रॉट तनलडून त्माॊना जैवलक ककड तनमॊत्रणाचा  
ऩुयलठा कयालमाचा आशे. ककड तनमॊत्रणावाठी ककड तनमॊत्रणाचा वलेषणाद्लाये मोग्म लाऩय कयणे ल 
आलचमकतेनुवाय अगदी गयज बावल्माव प्रथभ जैवलक ककटक नाळकाॊचा ककपामतळीय लाऩय करुन ऩमागलयणाचा 
वभतोर याखता मेतो शे ळेतकर् माॊना ऩटलून देणे, शा मा प्रात्मक्षषकाॊभागीर प्रभुख शेतू आशे. एकात्त्भक कीड 
व्मलस्थाऩन प्रात्मक्षषक याफवलणेवाठी कृवऴ वलद्माऩीठाच्मा ळास्त्रसाॊच े (ककटक ळास्त्रस ककॊ ला लनस्ऩती 
वलकृतीतस) भागगदळगन ल  वशकामग घ्माले.  
 माकयीता वोमाफीन ल बुईभुग मा वऩकाॊचा वभालेळ आशे. मा घटकाॊतगगत, वोमाफीन ल बुईभुग मा 
वऩकावाठी टामकोडभाग, पेयोभन वाऩऱे, ल्मूवग, तनभाकग  मा भापग त  जैवलक कीड तनमॊत्रणाव्दाये कीड तनमॊत्रण 
कयता मेते. शे दाखलून देणमावाठी दश प्रात्मक्षषके आमोत्जत कयालीत.  
 
१) वोमाबफन- मा ऩीकाच्मा कीड  तनमॊत्रणावाठी रामकोडभाग, एनऩीव्शीचा जैवलक कीड तनमॊत्रणावाठी लाऩय 
कयाला. मावाठी रॎऩ, ल्मुवग इत्मादी वाशीत्मावश रु.४२८/शे. अनुदान देम याशीर. 
२) बुईभुग - मा ऩीकाच्मा कीड  तनमॊत्रणावाठी रामकोडभाग, क्रामवोऩराग, एनऩीव्शीचा जैवलक कीड तनमॊत्रणावाठी 
लाऩय कयाला. मावाठी रॎऩ, ल्मुवग इत्मादी वाशीत्मावश रु.१६२७.५०/शे. अनुदान देम याशीर. 
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६) वलस्ताय अचधकायी प्रशळषण 
 वलस्ताय अचधकार् माॊच े कौळल्म ल सान लाढवलणे ल बवलष्ट्मात त्माॊना प्रशळषण कामगक्रभावाठी तस 
प्रशळषक (भास्टय रेनय) फनवलणमावाठी  याज्मातीर कृवऴ वलद्मावऩठे, याभेती ककॊ ला कृवऴ चचककत्वारमे मा 
दठकाणी प्रकल्ऩातीर वॊफॊधीत कृवऴ वशाय्मक,कृवऴ ऩमगलेषक, भॊडऱ कृवऴ अचधकायी, तारुका कृवऴ अचधकायी ल 
गट प्रभुख माॊच ेलगग आमोत्जत कयणमात मालेत. 
त्मावाठी वॊफॊधीत त्जल्शा अचधषक कृवऴ अचधकायी माॊनी त्माच ेत्जल्शमावाठी ददरेल्मा वॊख्मेनुवाय प्रशळषणाथीची 
तनलड करुन वलबागीम कृवऴ वश वॊचारक माॊचे भागगदळगनाखारी प्रकल्ऩात ऩेयणी वुरु शोणमाऩूलीच प्रशळषण 
आमोत्जत कयालमाच ेआशे, त्मानॊतयच ेप्रशळषण शे खचागवाठी ग्राशम याशणाय नाशी माची नोंद घ्माली.  
पॉस्ऩो जजप्वभ/ जजप्वभ लाटऩ :- 
 कें द्र ऩुयस्कृत गऱीतधान्म वलकाव कामगक्रभाॊतगगत पॉस्ऩो त्जप्वभ लेऱेत ल ऩुयेळा प्रभाणात लाटऩावाठी 
भाराच्मा ककॊ भतीच्मा ५० टक्के अचधक लाशतूक खचग १०० टक्के एकुण  रु. ७५०/- प्रतत शेक्टय माऩैकी जे कभी 
अवेर ते अनुदान देम याशीर.  

1) त्जप्वभ / पॉस्ऩो त्जप्वभचा लाऩय भाती ऩरयषण नुवाय कयाला. 
2) १० टक्के ऩेषा जास्त भुक्त चनुखडी अवणा-मा जशभनीत त्जप्वभ / पॉस्ऩो त्जप्वभचा लाऩय कयणमात 

मेऊ नमे. 
3) चोऩन जशभनी कयीता त्जप्वभचा बु-वुधायक म्शणुन वलनीभमषभ वोडडमभ १५ टक्के ऩेषा जास्त 

अवल्माव त्जप्वभ रयकलामयभेंट नुवाय लाऩय कयाला. 
4) षायऩड /षायमुक्त जशभनीत त्जप्वभचा लाऩय करु नमे.  
5) त्जप्वभ/ पॉस्ऩो त्जप्वभचा बुवधायक म्शणुन लाऩय कयताना उत्कृष्ट्ट ऩरयणाभावाठी जशभनीभध्मे तनच-

माची वोम कयणमात माली. 
6) त्जप्वभ/ पॉस्ऩो त्जप्वभचा लाऩय जशभनीभध्मे ळणेखत / ळेंद्रीम खताॊफयोफय शभवऱून कयाला. 
7) यावामतनक खताफयोफय त्जप्वभचा पॉस्ऩो त्जप्वभचा एकत्रीत लाऩय करु नमे. 

गऱीत धान्म वऩकाव गॊधकाॊच्मा भात्रनेुवाय २० टक्के अद्रता अवरेल्मा त्जप्वभचा  जास्तीत जास्त २०० ककरो 
प्रती शेक्टयी लाऩय कयाला.  
 पॉस्ऩो त्जप्वभचा लाऩय फेवर डोव म्शणून केल्माव उत्ऩादनाभध्मे ल प्रतलायीभध्मे वुधायणा झाल्माच े
तनष्ट्कऴग शाती आरे आशेत. ७५ टक्के पॉस्ऩो त्जप्वभचा लाऩय शा खरयऩ शॊगाभातीर वऩकाकरयता कयणमात माला 
ल २५ टक्के पॉस्ऩो त्जप्वभचा लाऩय शा यब्फी  शॊगाभातीर वऩकाकरयता कयणमात माला. पॉस्ऩो त्जप्वभचा 
ऩुयलठा प्रकल्ऩात खरयऩ शॊगाभ वुरु शोणमाऩूलीच म्शणजेच १५ भे ऩूली  शोईर ल यफी शॊगाभ वुरु शोणमाऩूली 
म्शणजेच १५ ऑक्टोफय ऩूली शोईर माची दषता त्जल्शा अचधषक कृवऴ अचधकायी माॊनी घ्माली. शॊगाभ 
वॊऩल्मानॊतय ऩुयलठा झारेल्मा पॉस्ऩो त्जप्वभच ेअनुदान देम यशाणाय नाशी माची नोंद घ्माली.   
  
७.१ राबाथीची तनलड :- राबाचथांची तनलड कयताना वोमाफीन, बुईभुग, तीऱ, जलव ल कयडई वऩके घेणा-मा 
तवेच भाती ऩरयषण केरेल्मा  ळतेक-माॊना पॉस्ऩो त्जप्वभचा राब देणमात माला. त्जल्शमारा ददरेरा ऩीक 
तनशाम रषाॊकानुवाय प्रकल्ऩात याफवलणमाॊत मालेत. तारुकातनशाम रषाकाॊच े प्रभाणात प्रकल्ऩात ददरेल्मा 
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रषाॊकानुवाय राबाथी ळतेक-माॊची तनलड कयणमाॊत माली. मा तनलड केरेल्मा ळतेक-माॊकडून अनुदान लजा जाता 
उलगरयत यक्कभ लवूर कयाली.वलग गट प्रभुखाॊफयोफय भॊडऱ कृवऴ अचधकायी माॊनी वभष चचाग करुन प्रकल्ऩात 
घारुन ददरेल्मा रषाॊकाच्मा भमागदेत त्जप्वभची भागणी प्राप्त करुन तारुका कृवऴ अचधकायीभापग त त्जल्शा 
अचधषक कृवऴ अचधकायी माॊचकेड ेनोंदलाली, त्जल्शा अचधषक कृवऴ अचधकायी माॊनी गट प्रभुखाॊच्मा नालाॊवश ल 
पोन नॊ वश आलचमक त्जप्वभची भागणी नोंदलाली. ऩुयलठादाय वॊस्थाॊनी वदयची ऩोशोच शे प्रकल्ऩातीर गालाॊत 
गट प्रभुखाॊच्मा भागणीनुवाय कयाली. 
  
जैवलक खते/जजलाणू वंलधवनाच ेलाटऩ :- 

गऱीतधान्म ल भका वलकाव कामगक्रभाॊतगगत त्जलाणू वॊलधगने लाटऩावाठीचा त्जल्शातनशाम बौतीक आचथगक  
कामगक्रभ वोफत जोडरा आशे. ल  गुण तनमॊत्रण - ४ माॊचभेापग त तनगगशभत कयणमात आरेल्मा वूचनेनुवाय 
कामगलाशी कयणमात माली. त्मानुवाय कामगक्रभ याफलाला. माफाफतच्मा तयतूदीच्मा अचधन याशून कामगक्रभ 
याफवलणमात माला. त्जलाणू वॊलधगनाच ेककॊ भतीच े५० टक्के ककॊ ला रु. १००/- प्रतत शेक्टयी अनुदान देम आशे. 
ऩीक वंयषण औऴधे ऩुयलठा :-  

गऱीतधान्म वऩकालयीर वलवलध कीड योगाचा प्रादबुागल कभी कयणेवाठी वलवलध ऩीक वॊयषण औऴधे 
भशायाष्ट्र कृवऴ उद्मोग वलकाव भशाभॊडऱाभापग त ककॊ भतीच्मा ५० टक्के ककॊ ला रु. ५०० प्रतत शेक्टय माप्रभाणे ऩीक 
वॊयषण औऴधे अनुदान लाटऩावाठी उऩरब्ध करुन ददरी जातीर. त्मानवुाय त्जल्शा अचधषक कृवऴ अचधकायी 
माॊनी त्माॊच े त्जल्शमात अनुदानाच्मा भमागदेत ऩीक वॊयषण औऴधाॊचा ऩुयलठा कयालमाचा आशे. कृवऴ 
आमुक्तारमाच्मा गुण तनमॊत्रण - ५ भापग त ऩुयलठमाच ेदय ल मोग्म त्मा वूचना तनगगशभत कयणमात मेत आशेत. 
त्माप्रभाणे कामगलाशी कयाली. कें द् यीम ककटकनाळक भॊडऱ ल नोंदणी वशभतीने भान्म केरेल्मा रेफर केरेभ 
नुवायच यावामतनक ल जैवलक ककटकनाळकाॊचा ऩुयलठा कयणमाची दषता ध्माली.  
 मा फाफीॊची देमके अदा कयताना ऩीक वॊयषण औऴधाॊच े लाटऩ झाल्मानॊतय अनुदानाच्मा यक्कभे 
व्मततरयक्त ळतेकयी दशस्वा गोऱा करुन, अनुदानाची यक्कभ आणण ळतेकयी दशस्वा अळी एकूण यक्कभ 
ऩुयलठादाय वॊस्थेव वयऱरयत्मा धनादेळाव्दाये १५ ददलवाच ेआत अदा कयणमात माली.  
 तणनाळकांचा ऩुयलठा 
 गऱीतधान्म ल भका वऩकातीर तणाॊच े प्रबालीऩणे तनमॊत्रण कयणमावाठी प्रतत शेक्टयी तणनाळकाॊच्मा 
ककॊ भतीच्मा ५० टक्के ककॊ ला जास्तीत जास्त रुऩमे ५००/- मा दयाने अनुदान देम याशीर. 
प्रभाणणत बफमाणे लाटऩ - भका 

भशायाष्ट्र याज्म बफमाणे भशाभॊडऱ, तारुका बफज गुणन कें द्र, कृवऴ वलद्माऩीठ, एन.एव.वी ल कृऴी वलसान 
भॊडऱ  मा वॊस्थाॊनी लाटऩ केरेरे प्रभाणणत बफमाणे अनुदानाव ऩात्र याशीर. वन २००२ ऩूली अचधवूचचत झारेल्मा 
लाणाॊचा वलचाय अथग वशाय्मावाठी कयणमात मेणाय नाशी. मोजनेत प्रभाणणत बफमाणाचा ऩुयलठा कयणमाऩूली 
वॊफधीत ऩुयलठादाय वॊस्थेने ऩुयलणमात मेणाये लाण, दय, भात्रा ल ऩुयलठा तनमोजनाव कृऴी आमुक्तारमाची 
भान्माता घेणे फॊधनकायक आशे.  
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नावलणमऩुणव फाफी. 
ळतेकयी प्रशळषण वशर 
१३.१ ळतेकयी प्रशळषण वशर मा घटकाॊतगगत शोणाया खचग आमवोऩॉभ अॊतगगत कें द्र दशचमाच्मा अनुदानातुन ७५ 

टक्के आणण   याज्म  दशचमाच्मा अनुदानातुन २५ टक्के माप्रभाणे कयणमात माला. 
१३.२ खयीऩ/यब्फी आणण उन्शाऱी शॊगाभात गऱीतधान्माची वऩके घेणा-मा तवेच प्रकल्ऩातीर ळतेक-माॊचीच 

प्रशळषण वशरीवाठी तनलड कयणमात माली. 

१३.३ प्रशळषण वशरीचा खचागचा तऩळीर खारीर प्रभाणे आशे. एकूण ळतेकयी वॊख्मा (५०) 
अ.क्र. तऩळीर यक्कभ (रुऩमे ) 

१ 
फव /द्वलतीम शे्रणी येल्लेच े बाड े प्रतत प्रशळषणाथी रु.४३०/-
च्मा भमागदेत 

२१५००/- 

२ 
तनलावाची ल बोजनाची व्मलस्था ३ ददलव बेटीकयीता, २ 
ददलव प्रलावाकयीता एकूण ५ ददलवाॊकरयता रु.१००/- प्रतत 
राबाथी प्रतत ददलव माप्रभाणे 

२५०००/- 

३ 
स्थातनक बाऴेत भादशती ऩुत्स्तका छऩाई / बफमाणे/ रागलड 
वादशत्म / आकत्स्भक खचग 

३५००/- 

 एकूण ५००००/- 
 
१३.४ कृवऴ वलद्मावऩठाच्मा वॊळोधन कें द्रालय वलवलध प्रक्रीमा कें द्र इत्मादीॊची ळतेकयी प्रशळषण वशर आमोत्जत 

कयाली. ळतेकयी प्रशळषण वशरीचा कारालधी  एकुण ५ ददलव याशीर. 
१३.५ एका प्रशळषणाथी वभूशावाठी रु.०.५० राख इतक्मा यक्कभेच्मा भमागदेत खचग कयणमाॊत माला. ळतेकर् माॊना 
बोजन, तनलाव ल प्रलाव खचग प्रतत ळतेकयी रु. १०००/- भमागदेम अनुसेम याशीर. वदयशु यकभेऩेषा जास्त खचग 
झाल्माव तो राबाथीने कयाला. त्माफाफतच्मा स्ऩष्ट्ट वूचना राबाथी तनलडीच्मा लेऱेव राबाथीना देणमात 
माव्मात. 
१३.६ प्रशळषणाथींची तनलड कयताना तारुका कृवऴ अचधकायी माॊच ेस्तयालरुन ळतेक-माॊची तनलड करुन  
तारुक्मातीर तनलड  केरेल्मा वलग ळतेक-माॊची मादी वॊफॊचधत त्जल्शमाचे त्जल्शा अचधषक कृवऴ अचधकायी माॊच े 
स्तयालय एकबत्रत कयणमात  माली आणण त्मातीर ५० ळतेक-माॊची अॊततभ तनलड त्जल्शा अचधषॊक कृवऴ 
अचधकायी माॊचभेापग त कयणमात माली.  
१३.७ प्रशळषण वशर आमोत्जत कयताॊना याज्मातीर तवचे याज्माफाशेयीर गशऱतधान्म ल भका वऩकाॊच ेवॊळोधन 
कें द्र, उत्ऩादन घेणाये प्रगतीशळर ळतेकयी, आणण प्रकक्रमा मा वॊदबागतीर काभ कयणा-मा वलवलध अळावकीम 
वॊस्था, वशकायी वॊस्था, कृवऴ वलसान कें दे्र इत्मादी वलवलध वॊस्थाॊना बेटी आमोत्जत कयाव्मात. 
१३.८ प्रशळषण वशर आमोत्जत कयणमाऩूली वलग बेट द्मालमाच्मा दठकाणाॊळी ऩत्राद्लाये/दयूध्लनीद्लाये/ 
पॎ क्वद्लाये/इ-भेरद्लाये वॊऩकग   वाधाला ल नॊतयच वशर आमोत्जत कयाली म्शणजे लेऱेचा अऩव्मम शोणाय नाशी. 
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१३.९ प्रशळषण वशर आमोत्जत कयताॊना ५० प्रशळषणाथीचा एक वभूश कयणमाॊत माला ल त्माॊची एकबत्रत वशर 
आमोत्जत  कयणमात माली. 
१३.१० ज्मा वलबागाभध्मे/त्जल्शमाभध्मे आददलावी राबाथींची वॊख्मा जास्त आशे अळा त्जल्शमातीर राबाथी 
तनलडताॊना जास्तीत  जास्त आददलावी ळतेक-माॊची मा प्रशळषणावाठी तनलड कयणमाॊत माली. 
१३.११ वशरीच ेआमोजन कयताना गशऱतधान्माची वऩके घेणा-मा भदशरा ळतेकयी अवतीर तय त्माॊची प्राधान्माने 
तनलड कयणमात माली.  
१३.१२  प्रशळषण वशरीवाठी ळतेक-माॊची तनलड कयताना अनुवूचचत जाती/ अनुवूचचत जभाती/बटक्मा वलभुक्त 
जाती आणण  जभाती/नलफौध्द इत्मादी जाती जभातीतीर ळतेक-माॊचा प्राधान्माने वलचाय कयणमात माला. 
१३.१३ प्रशळषण वशरीचा प्रशळषणाथी १८ ते ४५ च्मा लमोगटातीर अवाला ल तो ळक्मतो वुशळक्षषत अवाला. 
१३.१४ ळतेक-माची प्रशळषण वशर आमोजीत कयताॊना गऱीतधान्म वऩकावलऴमी वॊळोधन कयणाये याष्ट्रीम 
स्तयालयीर तवेच याज्म स्तयालरयर याष्ट्रीम वॊळोधन कें द्र, वलबागीम वॊळोधन कें द्र, कृवऴ वलद्माऩीठे, कृवऴ 
भशावलद्मारमे, कृवऴ वलसान कें द्र इत्मादी  दठकाणी बेटी देणे अतनलामग आशे.लयीरप्रभाणे वशरीचा ५ ददलवाॊचा 
बेटीच्मा स्थऱाॊवश कामगक्रभ तमाय करुन त्माॊव वलबागीम कृवऴ वशवॊचारक माॊची भान्मता घेऊनच वशरीचे 
आमोजन कयालमाच ेआशे, वशरीलयीर खचग कयताॊना वलत्तीम तनमभाॊचा अलरॊफ केरा जाईर शे ऩशाले. 
१३.१५ प्रशळषण वशरी कयीता प्रशळषण वशर तनमॊत्रक म्शणून एक तॊत्र अचधकायी/कृवऴ अचधकायी दजागचा 
अचधकायी  ळतेकर् माॊवभालेत ऩाठवलणमात माला. प्रशळषण वशर तनमॊत्रकाची तनलड त्जल्शा अचधषक कृवऴ 
अचधकायी माॊचभेापग त  कयणमात माली. प्रशळषण वशर तनमॊत्रकाची तनलड कयताना तो अभ्मावु, शोतकरु, 
गऱीतधान्म वऩकाॊची वॊऩुणग भादशती  अवणाया आणण फाशेयीर याज्मातीर वॊळोधन कें द्रालयीर ळास्त्रसाॊळी इॊग्रजी 
आणण दशॊदीभध्मे वॊबाऴण करुन त्माची  भयाठीतुन भादशती ळतेकर् माॊना उऩरब्ध करुन देणाया अवाला. मा 
अचधकार् माचा प्रलाव बत्ता आणण प्रलाव खचग शे  प्रचशरत ऩध्दतीने इतय प्रलावाकयीता शोणार् मा याज्मातगगत 
तवेच याज्माफाशेयीर प्रलाव बत्ता देमकाप्रभाणे प्रळावकीम    तवेच  वलत्तीम तनमभाॊच्मा अचधन याशुन 
कयणमात माला.  
१३.१६  प्रशळषण वशर वॊऩल्मानॊतय प्रशळषणाथींची नाले, ऩत्त,े लगगलायी, प्रशळषणाथींची वशरीफाफतची भते 
तवेच आऩण केरेल्मा खचागची तऩळीरलाय भादशती, तवेच प्रशळषणाथीव देणमात आरेल्मा भादशतीऩबत्रकाॊच्मा 
प्रती, पोटोग्राप इत्मादी वश  ववलस्तय अशलार कृवऴ आमुक्तारमाव वादय कयाला. 
१३.१७ प्रशळषण वशरीचा उदे्दळ काम आशे आणण प्रशळषण वशरीभधनू काम वाध्म कयालमाच ेआशे माफाफत 
ळतेकर् माॊना स्ऩष्ट्ट  वाॊगणमात माले.  प्रशळषण वशर तनमॊत्रकाची जफाफदायी पक्त ळतेकर् माॊना भागगदळगक 
म्शणूनच याशीर माची स्ऩष्ट्ट कल्ऩना ळतेकर् माॊना देणमात माली. 
१३.१८ प्रशळषण वशरीवाठी याज्माफाशेयीर तवेच याज्मातीर प्रलाव येल्ले/ळावकीम फव/याज्म प्रादेशळक 
भशाभॊडऱाच्मा फव  माॊचदे्लायेच कयणमात माला. खाजगी फवने प्रलाव केल्माव काशी अऩघातावायखी घटना 
घडल्माव त्माची जफाफदायी  ळावनाची याशणाय नाशी माची स्ऩष्ट्ट कल्ऩना ळतेकर् माॊना देणमात माली. 
१३.१९ प्रशळषण वशरीवाठी ळतेकर् माॊची तनलड कयताना ज्मा ळतेकर् माॊना शदमयोग ककॊ ला इतय तत्वभ आजाय 
आशेत अळा  ळतेकर् माॊची तनलड करु नमे. त्माचप्रभाणे प्रलावादयम्मान जय ळतेकर् माॊना काशी प्रकृतीच्मा 
वॊदबागत त्राव झारा तय  त्माची वलगस्ली जफाफदायी लैमत्क्तक ळतेकर् माची याशीर. प्रशळषण वशरी दयम्मान 
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प्रकृती अस्थाव्माभुऱे लै'कीम वेलेवाठी खचग कयाला रागल्माव त्माची वलगस्ली जफाफदायी ळतेकर् माॊची याशीर माची 
स्ऩष्ट्ट कल्ऩना वलग ळतेकर् माॊना देणमात माली. 
१३.२०  प्रशळषण वशरीदयम्मान काशी दखु्द घटना घडल्माव प्रशळषण वशरीच्मा अनूदानाव्मततयीक्त इतय 
कोणतेशी अथगवशाय्म  ळतेकर् माॊना देम याशणाय नाशी माची स्ऩष्ट्ट कल्ऩना ळतेकर् माॊना देणमात माली आणण 
प्रशळषण वशरीवाठी तनलड झारेल्मा प्रत्मेक ळतेकर् माॊकडुन ऩुढीरप्रभाणे रेखी शभीऩत्र घेणमात माले. 
१३.२१  फव तनत्चचतीची कामगऩध्दती, दय माफाफत त्जल्शा अचधषक कृवऴ अचधकायी माॊच ेस्तयालय तनणगम घेणमात 
माला.  

शभीऩत्र 
 कायणे शभी ऩत्र देतो की, कृवऴ वलबागाने आमोत्जत केरेल्मा, आमवोऩॉभ अॊतगगत गऱीतधान्म वलकाव 
मोजनेतगगत आमोत्जत कयणमात आरेल्मा प्रशळषण वशरीवाठी भी भाझ्मा लैमत्क्तक जफाफदायीलय याजीखळुीने 
जात आशे. 
 प्रशळषण वशरी दयम्मान ददेुलाने काशी अऩघात झारा/प्रकृती अस्लास्र्थमाभुऱे दलाखान्मात दाखर कयाल े
रागरे अथला भाझ ेकाशी फये लाईट झारे तय त्माची जफाफदायी भाझी लैमत्क्तक याशीर. मावॊदबागत भी अथला 
भाझ े कुटुॊफीम अथला जलऱच े ककॊ ला दयुच ेनातेलाईक अथला शभत्र ऩयीलाय कोणत्माशी प्रकायच्मा अथगवशाय्माची 
भागणी ळावनाकड ेकयणाय नाशी. 
                                                आऩरा/आऩरी वलचलावू 
                                       स्लाषयी्- 
                                    ळतेकर् माच ेनाल्- 
वाषीदाय.     

 
ळतेकयी गट ननशभवती ल प्रशळषण 

 प्रत्मेक प्रकल्ऩाभध्मे ळतेकयी गट तनशभगती ल प्रशळषणावाठी रुऩमे २०००० भॊजूय कयणमात आरे आशेत. 
त्माऩेकी ळतेकयी गट तनशभगतीवाठी रुऩमे ५००० ल प्रशळषणावाठी रुऩमे १५००० खचग कयणमात मालेत.  
 
ळतेकयी गट तनशभगती - प्रत्मेक प्रकल्ऩ शा एक वलळऴे कामग आधायबूत घेलून अॊभरफजालणी कयणेत माली. 
ग्राभबफजोत्ऩादन गट, ऩणन गट, एकात्त्भक ककड व्मलस्थाऩन गट, वेला ऩुयलठादाय गट,  वेंदद्रम ळेती गट ककॊ ला 
गऱीतधान्माच े उत्ऩादन लाढुन ळतेकर् माॊच े उत्ऩादनाभध्मे लाढ शोणमावाठी इतय कोणतेशी वलळऴे कामग कयणाये 
प्रकल्ऩातीर ळतेक-माॊच ेगट तमाय करुन मा गटाव प्रशळषण देणमात माले. कृवऴ वलद्मावऩठ, कृवऴ वॊळोधन कें द्र 
कृवऴ प्रक्रीमा, ऩणन व्मलस्थाऩन मावायख्मा वॊस्थाॊना बेटी आमोजनाॊव शयकत नाशी मावाठी रु. ५००० अनुदान 
भमागदा आशे. मावाठी मेणाया लस्तुतनष्ट्ठ प्रत्मष खचग भादशती ऩुत्स्तका गटाॊवाठी आलचमक यत्जस्टय इ.वाठी 
अदामगी कयणेत माला. उलगयीत खचग ळतेकर् माॊनी स्लत् कयालमाचा आशे.वदयच्मा गटाॊची नोंदणी आत्भा वॊस्थेलय 
केल्मालयच अनुदान अनुसेम याशीर.  
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ळतेकयी प्रशळषण - प्रशळषणाचा कामगक्रभ ऩीक प्रात्मक्षषके ल ग्राभबफजोत्ऩादन कामगक्रभाळी तनगडडत/वॊरग्न 
ठेलाला. मा कामगक्रभाॊतगगत ल ळतेकयी प्रशळषणाचा वभालेळ आशे. ळतेी तॊत्रसान अलगत कयणे ल कौळल्माभध्मे 
लाढ कयणे शा मा प्रशळषणाचा प्रभुख शेतू आशे. 
 खयीऩ शॊगाभावाठी ळतेकयी प्रशळषण भे भदशन्मात आमोत्जत कयालीत. तय यब्फी शॊगाभावाठीच ेप्रशळषण 
वप्टेंफय भध्मे आमोत्जत कयालीत. 
 प्रशळषण चभु :- ळतेक-माॊच े प्रशळषण कृवऴ वलबागाभापग त तनत्चचत केरेल्मा त्जल्शास्तयीम प्रशळषण 
अचधका-मॊााच ेचभूभापग त आमोत्जत कयाले. मा चभुभध्मे कृवऴ उऩवॊचारक दजागचा एक ल इतय चाय ते ऩाच तॊस 
अचधकायी माॊचा वभालेळ कयणमात माला. कृवऴशभत्र, कृवऴ वलसान कें द्र, कृवऴ वलद्माऩीठाच ेळास्त्रस माॊचा वशबाग 
घ्माला. प्रशळषण आमोत्जत कयणमाऩूली तेथीर स्थातनक कृवऴ वलऴमक गयजा तनत्चचत कयाव्मात. प्रगत कृवऴ 
तॊत्रसान ल त्मा बागात प्रचरीत अवरेरी ऩध्दत माभधीर तपालत ओऱखनू प्रशळषणाच ेवलऴम तनत्चचत कयालेत 
ल प्रकल्ऩातीर ळतेकयी ल गट प्रभुख माॊना प्राधान्माने प्रशळषण द्माले.  

प्रतत प्रशळषणाचा खचग :- रु.१५०००/-प्रतत प्रशळषण लगग - (५० ळतेकयी २ ददलव ) मात ळतेक-माॊचा 
मेणमा-जाणमाचा खचग, इॊधन वलद्माऩीठ दैनॊददनी, ळतेकयी भाशवकाॊच े वलळऴेाॊक, बोजन ल तनलाव, वलऴम 
वलळऴेसाॊच े भानधन  इ.चा वभालेळ याशीर. प्रशळषण वादशत्म प्रथभ षेत्रीम आलचमकता काम आशे, माचा 
अभ्माव करुनच तनभागण कयाले. माभध्मे slides/photographs, इ. वभालेळ कयाला. वलळऴेरयत्मा तमाय केरेरा 
भजकूय झयेॎाक्व करुन द्माला. कायण प्रत्मेक प्रशळषण लगागतीर ळतेक-माॊची आलचमकता शबन्न अवू ळकेर. 
केलऱ अनाठामी छाऩीर प्रत्रके काढू नमेत. अनालचमक छऩाई कयणे, शा प्रशळषणात उऩरब्ध अवरेल्मा 
अनुदानाचा दरुुऩमोग वभजरा जाईर. अचधक वुवॊगतरयत्मा खचागच ेतनमोजन ऩुढीरप्रभाणे कयाले. 

अनुदानातून खारीर फाफीॊलय खचग कयाला. 
१) व्माख्मात्माच ेभानधन रु.१५०/- प्रतत व्माख्मान (१० व्माख्माने)    रु. १५००/- 
   प्रशळषणाथीची तनलाव ल बोजन व्मलस्था (रु.१००/- प्रततददन        रु. १००००/-  
    प्रतत प्रशळषणाथी प्रभाणे) 
२) प्रशळषण वादशत्म छऩाई , प्रशवध्दी, कॊ टूय भाकग य इत्मादी         रु. १५००/ 
    ककयकोऱ खचग ल इतय वादशत्म             रु. २०००/- 

  एकूण प्रतत प्रशळषण .. ..                             रु.१५०००/-  
     वऩकालयीर ककड ल योगाॊची ओऱख, तनमॊत्रणाच े उऩाम ल ऩध्दती, वऩक वॊयषण औजायाॊची देखबार ल 
दरुुस्ती, पेयोभोन रॎप्व लाऩयणमाफाफत ळास्त्रीम सान ल कामगऩध्दती, अ'मालत भादशती, भाकेटीॊग फाफतची भादशती 
करुन घेणमावाठी शे प्रशळषण लगग आमोत्जत कयालेत. प्रशळषण कारालधी ठयवलणमावाठी अगोदय त्मा वलऴमातीर 
तस, कृवऴ वलद्माऩीठातीर ळास्त्रस तवेच कृवऴ वलबागातीर अनुबली अचधकायी इत्मादीॊ फाफीॊचा प्रशळषणाचा 
तऩशळरलाय कामगक्रभ तमाय कयताॊना वलचाय व्शाला. प्रशळषणाच्मा लेऱी लाटऩ कयालमाच ेप्रशळषण वादशत्म, ऩेन, 
पोल्डय, कागद तवेच अभ्मावक्रभाळी वुवॊगत नोट इ.फाफी तमाय करुन घ्माव्मात. वदयच ेप्रशळषण लगग तातडीन े
शॊगाभाऩूलीच आमोत्जत कयालेत. वदय प्रशळषणाच ेलेऱाऩत्रक खारीर प्रभाणे तमाय कयणमात माल.े  
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प्रशळषण आमोत्जत कयालमाच ेदठकाण :-  

ळतेक-माॊच ेवलग प्रशळषण लगग ळावनाने तनधागरयत केरेल्मा वॊफॊचधत तारुक्मातीर ळतेकयी प्रशळषण कें द्र ल कृवऴ 
चचककत्वारम मेथे आमोत्जत कयाले. ज्मा तारुक्मात अवे कें द्र नाशी, त्मा ऩरयत्स्थतीत नत्जकच्मा तारुक्माच्मा 
कें द्रालय अथला कृवऴ वलसान कें द्रालय प्रशळषण आमोत्जत कयाले. 
 

प्रशळषणाभध्मे खारीरप्रभाणे भागगदळगन कयणमात मेत आशे.       
प्रशळषणावाठी तारुक्माच्मा दठकाणी अवरेल्मा कृवऴ चचककत्वारम, तारुका बफज गुणन कें द्र अथला तारुक्मातीर 
प्रभुख गालाॊभध्मे ळाऱा/भशावलद्मारम भधीर लगग उऩरब्ध करुन घेऊन एकाच लेऱी वलवलध मोजनाॊतगगत, वलवलध 
वलऴमाॊलरयर प्रशळषण लगग आमोत्जत कयता मेतीर. माभागीर वॊकल्ऩना अळी आशे की, वलवलध वऩक गटाॊवाठी 
जवे की, गऱीतधान्म/कडधान्म/ तणृधान्म/काऩूव मा मोजनाॊतगगत प्रत्मेकी ५० प्रशळषणाथी तनलडून प्राथशभक 
वुवलधा ल एक ददलव यशाणमाची वुवलधा शोऊ ळकेर अळा ळाऱा/ भशावलद्मारमात ४ ते ५ स्लतॊत्र लगग घेऊन तेथे 
वॊमुक्त प्रशळषण लगग आमोत्जत कयणे. मावाठी वलवलध वलऴमाॊचे उदा. ऩीकवॊयषण, कृवऴवलद्मा, भदृळास्त्र, 
फीजोत्ऩादन, ऩीकगटाॊच े वलळऴेस माॊना दोन ददलवाॊवाठी ऩाचायण कयाले. प्रशळषणाचा कामगक्रभ अळा रयतीने 
आखाला की, मा वलळऴेसाॊना क्रभाक्रभाने वलग मोजनाॊतगगत प्रशळषण लगागत भागगदळगन कयता मेईर. मा दठकाणी 
कृवऴवलऴमक प्रदळगन ल वादशत्म ठेलाले. प्रशळषणाच े ळलेटी रोकप्रतततनधी, कृवऴ वलऴमक स्थातनक भान्मलय 
व्मत्क्तॊना ऩाचायण करुन त्माॊच े उऩत्स्थतीत वलग वलऴमाॊच े प्रशळषणाचथांच े एकबत्रत चचागवत्र ठेलाले. कृवऴ 
चचककत्वारम/तारुका बफज गुणन कें द्र मेथे घेतरेल्मा प्रशळषण लगागच े लेऱी गाॊडुऱ खत, ळून्म उजाग आधारयत 
ळीतगशृ, वॊग्रशारम इत्मादी दाखलालेत. त्माभुऱे प्रशळषण अचधक उऩमुक्त शोईर. प्रषेत्रालरयर उत्ऩादनाच ेनलीन 
बफमाणे अथला कीट (नभुना) प्रशळषणाच ेखचागतून ददल्माव ळतेकयी त्मा बफमाणमाचा उऩमोग करु ळकेर.  प्रत्मेक 
प्रशळषण लगागत अनुवूचचत जाती आणण जभातीॊच्मा ळतेक-माॊची त्माॊच्मा त्जल्शमातीर रोकवॊख्मेच्मा प्रभाणात 
तनलड कयणमाॊत माली. प्रशळषणाच ेवॊऩूणग अशबरेख मा कें द्रालय उऩरब्ध ठेलालेत. 
  प्रशळषणाच्मा वभायोऩाच्मा लेऱी ळतेक-माॊना देणमाॊत आरेल्मा प्रशळषणावलऴमी प्रशळषणाथीची भते 
प्रशळषणाच्मा मळस्लीतेच्मा दृत्ष्ट्टने जाणून घेणे अत्मॊत गयजेच ेआशे. मावाठी प्रशळषणाथींच्मा प्रततकक्रमा/ळॊका 
वभाधान मावाठी ळलेटची १०/१५ शभतनटे याखनू ठेलणमात मालीत.  
 प्रशळषकांच ेप्रशळषण/अधधका-मांच ेप्रशळषण (टटओएप)-  
 अचधका-माॊच/ेवलस्ताय कभगचा-माॊच ेकौळल्म ल सान लाढवलणे ल बवलष्ट्मात त्माॊना प्रशळषण कामगक्रभावाठी 

तस प्रशळषक (भास्टय रेनय)  फनवलणमावाठी याज्मातीर कृवऴ वल'ााऩीठे, याभेती ककॊ ला कृवऴ चचकीत्वारमे मा 

दठकाणी लगग आमोत्जत कयणमात मालेत.  
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  वन २०१३-१४ भध्मे एकात्त्भक गऱीतधान्म वलकाव कामगक्रभ अॊतगगत प्रशळषकाॊच ेप्रशळषण आमोत्जत 
कयालमाच ेअवून मावाठी खयीऩ शॊगाभात वोमाफीन मा वऩकाची तनलड कयणमात आरी आशे. प्रशळषकाॊच ेप्रशळषण 
आमोजीत करुन मा वऩकाॊच्मा उत्ऩादकतेत बयील लाढ कयणेवाठी ऩुढीरप्रभाणे भागगदळगक वुचना आशेत. याज्मात 
खयीऩ शॊगाभात वोमाफीन वऩकाॊवाठी आठ, बुईभुग वऩकाॊवाठी दोन ल भका वऩकावाठी दशा दटओएप आमोजीत 
कयालमाची आशेत. मा प्रशळषणावाठी ऩुढीरप्रभाणे दठकाणे तनत्चचत कयणमात मेत आशेत.  

अ.क्र. त्जल्शा ऩीक 
१ नाशळक, धऱेु बुईभुग 

२ अकोरा, रातूय, नागऩूय, मलतभाऱ, नाॊदेड, उस्भानाफाद, लधाग लाशळभ 
वोमाफी
न 

३ 
धऱेु, नॊदयुफाय, जऱगाल, अशभदनगय, वोराऩूय,  जारना, फीड, वाॊगरी, उस्भानाफाद, 
फुरडाणा 

भका 

 
१३.१ प्रशळषकाॊच ेप्रशळषण (दटओएप) :- 
 प्रत्मेक दटओएप मळस्लीतीन ेआमोजीत कयणमावाठी एका प्रशळषण वभन्लमकाची (Co-ordinator) तनलड 
कयाली. तवेच त्मारा भदतीवाठी तीन तस प्रशळषक (Facilitators) देणमात मालते. प्रशळषण वभन्लमक आणण 
तस प्रशळषकाॊनी एकात्त्भक कीड व्मलस्थाऩानचे तीन भदशन्माॊच े प्रशळषण ऩूणग केरेरे अवाले. तवेच त्माॊना 
टीओएप / ळतेीळाऱा आमोजीत कयणमाचा अनुबल अवाला. वऩकाच्मा वॊऩूणग शॊगाभ कारालधीत वऩकाच्मा 
लाढीच्मा प्रभुख अलस्थाॊभध्मे प्रत्मष ळतेालय कृवऴ वलबागातीर अचधकायी/कभगचायी माॊना प्रशळषण देऊन त्माव्दाये 
बवलष्ट्मात चाॊगरे प्रशळषक तमाय कयणे शा माभागीर शेतू आशे. प्रत्मेक टी.ओ.एप. भध्मे ३० प्रशळषणाथी 
वशबागी शोतीर. वदय प्रशळषणावाठी नोडर अचधकायी वॊफॊचधत त्जल्शमाच े त्जल्शा अचधषक कृवऴ अचधकायी 
अवतीर ल वॊऩकग  अचधकायी वॊफॊचधत उऩ वलबागीम कृवऴ अचधकायी अवतीर.  प्रतत प्रशळषण लगग अनुदानाचा दय 
रुऩमे  ५.०० राख याशीर. ऩुढीरप्रभाणे घटकाॊचा अॊतबागल याशीर.   
 
फाफतनशाम तऩळीर 

अ.क्र फाफ यक्कभ रुऩमे 
१ प्रशळषक वभन्लमकाच ेभानधन रुऩमे २५०/- प्रभाणे x ७० ददलवाॊवाठी   १७५०० 
२ प्रशळषकाच ेभानधन रु.१५०/- प्रभाणे x ३ प्रशळषकाॊवाठी x ७० ददलवाॊवाठी ३१५०० 
३ प्रशळषणाथीचें भानधन रु ५०/- प्रभाणे x ३० ऩशळषणाथीवाठी x ६० 

ददलवावाठी  
९०००० 

४ वॊरग्न कभगचायीलृॊदावाठी दैतनक खचागवाठी यक्कभ रुऩमे ५०/- प्रभाणे  ३००० 
५ शॉल्ट चाजेव रु.३०/- प्रभाणे x ३४ प्रशळषणाथी x ६० ददलवाॊवाठी ६१२०० 
६ षेबत्रम खचग - प्रात्मक्षषके (२ शे ) रु. ५००० x २  १०००० 
७  प्रशळषण लगागवाठी आलचमक 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 
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९ एप.एप.एव.वाठी प्रशळषण वादशत्म(४ एप.एप.एव करयता) प्रतत ळ.ेळा.प्रतत 
१०० ते १५०) 

१५००० 

१० बोजन व्मलस्था तयतूद रु.७५/- प्रभाणे ३४ प्रशळषणाथी ६० ददलव  १५३००० 
१४ ऩी.ओ.एर.चाजेव, ककयकोऱ दरुुस्त्मा, बाडमाने लाशने घेणे २५००० 
१५ प्रशळषण वादशत्म खयेदी (दट. ओ. एप वाठी) १५००० 
१६ वॊऩकग  भाध्मभालयीर खचग (पोन, पॎ क्व, स्टेळनयी, वादीर खचग इत्मादी) ९७०० 
१७ वलळऴे वलऴमालयीर व्माखात्माच ेभानधन रुऩमे २५० x १० व्माखाते २५०० 
१८ प्रशळषणाथीची षेबत्रम वशर १५००० 
१९ उद् घाटन ल षेत्रीम ददन खचागवाठी  १०००० 
२० वभायोऩ वभायॊबावाठी तयतूद  १०००० 
२१ टी.ओ.एप.चा अशलार फनवलणमाच्मा खचागवाठी तयतूद १०००० 
२२ वादीर खचग ६००० 

एकूण ५००००० 
१३.२ प्रशळषणाचा कारालधी -  
  प्रशळषणाचा कारालधी ६० ददलवाॊचा अवेर. वदय प्रशळषण २० ददलवाॊच े तीन बागॊभध्मे आमोत्जत 
कयणमात माले. ऩदशल्मा २० ददलवाॊच ेप्रशळषण वोमाफीन ऩेयणीच्मा/रागलड आलस्थेच्मा कारालधीभध्मे आमोत्जत 
कयाले. दवु-मा २० ददलवाॊच े प्रशळषण ऩीक लाढीच्मा अलस्थेत अवताना आमोत्जत कया. ततव-मा बागाच े
प्रशळषण ऩीक काढणीच्मा अलस्थेत अवताना आमोत्जत कयाले. तवेच प्रशळषणाव जोडून नत्जकच्मा गालाॊभध्मे 
टीओएप वॊरग्न दोन ळेतीळाऱा आमोत्जत कयाव्मात. प्रशळषणाथीच ेदोन गट करुन त्माॊचे भापग त ळतेक-माॊच्मा 
ळतेीळाऱा याफवलणेफाफत प्रात्मक्षषके घ्माले. 
१३.३ प्रशळषणाचा अभ्मावक्रभ -  
     मा प्रशळषणाचा अभ्मावक्रभ वोमाफीन वऩकाच्मा एकात्त्भक ककड व्मलस्थाऩनाच्मा प्रशळषकाॊचे प्रशळषणाच्मा 
धतीलय (वोमाफीन आम ऩी एभ टी ओ एप) तनचचीत कयाला.   
 प्रशळषणावाठी प्रशळषण वभन्लमक आणण तस प्रशळषण माॊनी प्रशळषणाचा अभ्मावक्रभ तमाय कयाला. 
मावाठी उऩरब्ध भागगदळगक ऩुत्स्तकाॊचा (Training manual) आधाय घेऊन अभ्मावक्रभ तमाय कयाला. 
अभ्मावक्रभाभध्मे प्रढीर फाफीॊचा प्राभुख्माने वभालेळ कयाला. 
 (१) एकात्त्भक ऩीक व्मलस्थाऩन (Integrated crop management) 
 (२) एकात्त्भक अन्नद्रव्मे व्मलस्थाऩन (Integrated nutrient management) 
 (३) एकात्त्भक कीड व्मलस्थाऩन (Integrated pest management) 
 
१३.४ प्रशळषणावाठी अचधकायी/ कभगचा-माॊची तनलड, वोमाफीन वऩकॊ ााच े षेत्र भोठमा प्रभाणात अवरेल्मा 
तारुक्मातीर अचधकायी / कभगचायी प्रशळषणावाठी तनलडालेत. वॊफॊचधत त्जल्शा अचधषक कृवऴ अचधकायी माॊनी 
त्माॊच े त्जल्शमावाठी ददरेल्मा वॊख्मेनुवाय प्रशळषणाथीची तनलड करुन वलबागीम कृवऴ वश वॊचारक माॊना वादय 
कयाली. वलबागीम कृवऴ वश वॊचारक माॊनी  प्रशळषणाथीची मादी आमुक्तारमाव वादय कयाली. आमुक्तारमातून 
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वदय प्रशळषणाथीच ेप्रशळषणाफाफतच ेआदेळ तनगगशभत कयणमात मेतीर. नोडर अचधकायी (त्ज.अ.कृ.अ.) माॊचकेडून 
प्रशळषणाचा कामगक्रभ प्राप्त शोताच वदय प्रशळषणाथीनाॊ प्रशळषणावाठी लेऱेलय कामगभुक्त कयाले. 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
ड) कृवऴ वलकाव अधधकायी, जजल्शा ऩरयऴद स्तयालय याफलालमाच्मा फाफी :- 
 
 १) वऩक वॊयषण उऩकयणे         २) वुधायीत कृवऴ औजाये 
 ३) एचडीऩीई ल ऩीव्शीवी ऩाईऩच ेलाटऩ  ४) ब्रळ कटय ल वादशत्म 
 ५) फशु वऩक भऱणी मॊत्र    ६) ऩॊऩवेट 
 
ऩीक वंयषण उऩकयणे :-  

अनुदानाचा दय 
 शस्तचशरत ऩीक वॊयषण उऩकयणाॊच्मा ककॊ भतीच्मा ५० टक्के अथला जास्तीत जास्त रु.८००/- प्रतत 
औजाय (रु.आठळ ेपक्त) माऩैकी जे कभी अवेर ते अनुदान प्रतत राबाथी देम याशीर. तवेच स्लमॊचशरत ऩीक 
वॊयषण उऩकयणाॊच्मा ककॊ भतीच्मा ५० टक्के अथला जास्तीत जास्त रु.२०००/- प्रतत औजाय (रु. दोन शजाय पक्त) 
माऩैकी जे कभी अवेर ते अनुदान प्रतत राबाथी देम याशीर. कृवऴ वलकाव अचधकायी, त्जल्शा ऩरयऴद माॊच्मा 
भागणी प्रभाणे वऩक वॊयषण उऩकयणे आदेळ ददल्माऩावुन ६० ददलवात ऩाठवलणमाची जफाफदायी कृवऴ उ'द्मोग 
वलकाव भशाभॊडऱाची याशीर. अन्मथा तनमभाप्रभाणे दॊड आकायणी कयणमात मेईर.  
 वन २०१३-१४ वाठी ऩीक वॊयषण उऩकयणाॊच ेताॊबत्रक तनकऴ, ऩुयलठादाय वॊस्था, दय तवेच खयेदी ऩध्दत 
माफाफतच्मा वूचना गु.तन.-५, कृवऴ आमुक्तारम, ऩुणे- १ माॊचकेडून आऩणाॊव तनगगशभत शोतीर. ऩीक वॊयषण 
उऩकयणाॊचा आम.एव.आम. क्रभाॊकाप्रभाणे प्रत्मेक उऩकयणाची षभता, ठयावलक गेजचा ऩत्रा, ऩीव्शीवी रान्वची 
राॊफी ल व्माव रान्वरा जोडरेरे शरव्शय ल नोझरचा प्रकाय, खाॊद्मालयीर ल ऩाठीलयीर कुळन्व इ. फाफी मोग्म 
अवल्माफाफत तऩावून घेणमाची जफाफदायी त्जल्शा ऩयीऴदेच्मा अचधका-माॊची याशीर. 
 ऩुयलठा कयणमात मेणायी वलग उऩकयणे गट ऩातऱीलय त्स्लकृत कयताना तऩावून घेणमाच्मा वूचना 
त्जल्शातीर / तारुक्मातीर वलग वॊफॊचधत अचधकायी/कभगचायी मॊााना आऩरेस्तयालरुन देणमात माव्मात. आऩल्मा 
त्जल्शमातीर रषाॊकानुवाय राबाथीची तनलड कयणमावाठी गटतनशाम ळतेकर् माॊच्मा भागणीनुवाय रषाॊक वलबागणी 
कयणमाॊत माली ल तनलडरेल्मा राबाथींना ऩीक वॊयषण उऩकयणे लेऱेत ऩुयलठा शोतीर, माची दषता घेणमाॊत 
माली. कृवऴ वलकाव अचधकायी, त्जल्शा ऩयीऴद माॊनी वऩक वॊयषण उऩकयणे खयेदी कयालीत ल ऩुयलठादाय वॊस्थेव 
देमके अदा कयालीत. 
1) वुधायीत कृवऴ औजाये - 

 अनुदानाचा दय 
मा फाफीभध्मे शस्तचशरत, फैरचशरत ल स्लमॊचशरत औजायाॊचा लाटऩ कयणे अऩेक्षषत आशे. शस्तचशरत ल 
फैरचशरत औजायाॊकरयता ककॊ भतीच्मा ५० टक्के ककॊ ला रु. २५००/- च्मा भमागदेत माऩैकी जे कभी अवेर ते ल  
स्लमॊचशरत औजायाॊवाठी ककॊ भतीच्मा ५० टक्के ककॊ ला रु. १५०००/- च्मा भमागदेत माऩैकी जे कभी अवेर त े
अनुदान देम याशीर. कृवऴ वलकाव अचधकायी, त्जल्शा ऩरयऴद माॊच्मा भागणी प्रभाणे औजाये आदेळ ददल्माऩावुन 
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६० ददलवात ऩाठवलणमाची जफाफदायी कृवऴ उद्मोग वलकाव भशाभॊडऱाची याशीर. अन्मथा तनमभाप्रभाणे दॊड 
आकायणी कयणमात मेईर. 
 कृवऴ आमुक्तारमाच्मा गणु तनमॊत्रण - ५ ळाखेकडून भॊजूय केरेल्मा मादी नुवाय औजाये खयेदी कयणमात 
मालीत. वन २०१३-१४ वाठी वुधारयत कृवऴ औजाये ताॊबत्रक तनकऴ, ऩुयलठादाय वॊस्था, दय तवेच खयेदी ऩध्दत 
माफाफतच्मा वूचना गुण तनमॊत्रण - ५, कृवऴ आमुक्तारम, ऩुणे- १ माॊचकेडून आऩणाॊव तनगगशभत शोतीर.   
 ऩुयलठा कयणमाॊत मेणायी वलग वुधारयत कृवऴ औजाये गट ऩातऱीलय त्स्लकृत कयताॊना तऩावून घेणमाच्मा 
वूचना त्जल्शमातीर/तारकु्मातीर वलग वॊफॊचधत अचधकायी/कभगचायी माॊना आऩरेस्तयालरुन देणमात माव्मात. 
आऩल्मा त्जल्शमातीर रषाॊकानुवाय राबाथीची तनलड कयणमावाठी गटतनशाम ळतेकर् माॊच्मा भागणीनुवाय रषाॊक 
वलबागणी कयणमाॊत माली ल तनलडरेल्मा राबाथींना वुधारयत कृवऴ औजाये लेऱेत ऩुयलठा शोतीर, माची दषता 
घेणमाॊत माली. कृवऴ वलकाव अचधकायी, त्जल्शा ऩयीऴद माॊनी वुधारयत कृवऴ औजाये  खयेदी कयालीत ल ऩुयलठादाय 
वॊस्थेव देमके अदा कयालीत. 
एचडीऩीई ऩाईऩ/ऩीवशीवी ऩाईऩ  :- 

 ऩाणमाच्मा स्त्रोताऩावून प्रषेत्रालय ऩाणी नेणमावाठी ल वऩकाॊना ऩाणी देणमावाठी एचडीऩीई ऩाईऩ ल 
ऩीव्शीवी ऩाईऩ  ऩुयलठा शी फाफ वभावलष्ट्ट आशे. ज्मा फागामत षेत्रातीर अथला कोयडलाशू षेत्रातीर ळतेक-माॊकड े
वॊयक्षषत ऩाणी उऩरब्ध आशे. ऩयॊतु मा वाधना अबाली गशऱतधान्म उत्ऩादनात घट मेते अळा ळतेक-माॊना माचा 
राब देणमात माला. राबाथी तनलड आताऩावूनच वुरु कयणमात माली. 
 कृवऴ वॊचारक (तनवलष्ट्ठा ल गुणतनमॊत्रण)माॊच ेभापग त वुधारयत कृवऴ औजाये ल एचडीऩीई ऩाईऩ माॊच्मा 
खयेदी, राबाचथग तनलड, देमकाॊची अदामगी मा फाफतच्मा ववलस्तय भागगदळगक वुचना तनगगशभत कयणमात मेतीर. 
एचडीऩीई ऩाईऩ खयेदी कयताना ळावन तनणगम ल भागगदळगक वुचनाभध्मे ददरेल्मा वुचनाॊचा अलरॊफ करुन 
भशायाष्ट्र कृवऴ उद्मोग वलकाव भशाभॊडऱाभापग त खयेदी ल लाटऩ कयणमात माली.  त्मा अनुऴॊगान ेगऱीतधान्म 
वलकाव कामगक्रभाभध्मे एचडीऩीई ऩाईऩ ऩुयलठा वॊदबागत ऩूयक वूचना खारीरप्रभाणे देणमात मेत आशेत. 
३.१  राबाथीची तनलड :- राब घेलू इत्च्छणाया राबाथी स्लत् ळतेकयी अवाला ल वन २०१३-१४ भध्मे 

गशऱतधान्म वऩकाच े उत्ऩादन घेणाया अवाला. 
३.२  अनुदानाच े प्रभाण :- षेत्र भमागदेची अट याशणाय नाशी.  एका राबधायक ळतेक-माव प्रत्मष 

आलचमकतेनुवाय जास्तीत  जास्त ८०० भीटय राॊफीचे ऩाईऩ ऩुयलठा कयालेत.  मावाठी ककॊ भतीच्मा ५० 
टक्के अथला जास्तीत जास्त रुऩमे १५०००/- अनुदान देम याशीर. ळतेक-माॊच्मा भागणीनुवाय ६३ एभएभ, 
७५ एभएभ, ९० एभएभ व्मावाच्मा ६ भीटय ऩाईऩचा ऩुयलठा  कयणमात माला.  

३.३  ऩाईऩलय नाल कोयणे (Embosing) ऩुयलठादाय वॊस्थानी एचडीऩीई ऩाईऩ ऩुयलठा कयताना ६ भीटयचे 
प्रत्मेक ऩाईऩलय pipe/isopom/oilseed/Maize 2013-14 अवे मोजनेच ेनाॊल स्ऩष्ट्टऩणे कोयरेरे अवाले 

३.४ ळतेक-माॊच ेअजग त्स्लकायणे ल अनुदान भॊजूय कयणे :- वन २०१३-१४ मा आचथगक लऴागच्मा दठफक ल तुऴाय 
शवॊचन  मोजनेअॊतगगत वलदशत केरेल्मा कामगऩध्दतीप्रभाणे ळतेक-माने कयालमाच्मा अजागचा नभुना वलदशत 
करुन द्माला.  ळतेक-माॊनी  मा नभुन्मात अजग केल्मानॊतय त्माची नोंद नोंदलशीत कयाली.  ऩुयलठा 
आदेळ देताना राबार्थमाांनी भागणी केरेल्मा ऩयॊतु  ळावन तनणगमाभध्मे वभावलष्ट्ट अवरेल्मा कॊ ऩनीचा ल 
ब्रॎड नेभच्मा ६३ एभएभ, ७५ एभएभ, ९० एभएभ व्मावाच्मा ६ भीटय ऩाईऩच ेआदेळ देणमात मालेत. 
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३.५ कें द्र ऩुयस्कृत वुक्ष्भ शवॊचन मोजना वन २०१२-१३ च्मा अॊभरफजालणीफाफत वुक्ष्भ शवॊचन अशबमाना 
अॊतगगत वॊचारक, परोत्ऩादन माॊनी तनभीत केरेल्मा भागगदळगक वुचना प्रभाणे राबाथीची ऩात्रता, 
ऩूलगवॊभती, भोका  तऩावणी, ऩयपॉभन्व गॎयॊटी, वलक्री ऩचचात वेलाकें दे्र, गुणलत्ता तनमॊत्रणावाठी 
ऩुयलठा ऩचचात नभुना घेणे मा फाफत कामगलाशी कयणमात माली.  

३.६ मोजनेच े वतनमॊत्रण आणण तऩावणीफाफत :- एचडीऩीई ऩाईऩ ऩुयलठा मा घटकाॊची तऩावणी वलवलध 
स्तयालयीर  अचधका-माॊनी खारीर प्रभाणात करुन मोजनेलय वतनमॊत्रण कयाले. 

१ कृवऴ अचधकायी, ऩॊचामत वशभती १०० टक्के 
२ गट वलकाव अचधकायी, ऩॊचामत वशभती २५ टक्के 
३ कृवऴ वलकाव अचधकायी/त्जल्शा कृवऴ अचधकायी/भादशभ अचधकायी (खचागच्मा प्रभाणात वलग 

तारुक्मात) 
५ टक्के 

४ अततरयक्त भुख्म कामगकायी अचधकायी /त्जल्शा अचधषक कृवऴ अचधकायी ३ टक्के 
५ वलबागीम कृवऴ वश वॊचारक आणण त्माॊच ेकामागरमातीर अचधषक कृवऴ अचधकायी प्रत्मेकी १ टक्का 

  
तऩावणी केरेल्मा एचडीऩीई ऩाईऩच्मा नोंदी स्लतॊत्र नोंदलशीत ठेलाव्मात. तऩावणी अशलार कृवऴ वलकाव 
अचधकायी माॊनी वलबागीम कृवऴ वश वॊचारक माॊना वादय कयालेत ल वलबागीम कृवऴ वश वॊचारक त्माॊच े
वलबागाचा वॊकरीत अशलार आमुक्तारमाव प्रत्मेक ३ भदशन्मानॊतय वादय कयाला. 

३.७ उऩरब्ध झारेरे/लाटऩ केरेरे एचडीऩीई ऩाईऩ आणण झारेरा खचग माॊचा तऩळीर भाशवक प्रगती 
अशलारावोफत  तनमशभतरयत्मा वादय कयाला. 

३.८  एचडीऩीई ऩाईऩ शे तनधागयीत केरेल्मा गुणलत्तेच ेआशेत कक नाशी माची नभुना काढुन तऩावणी करुन 
घेणमात माली. तऩावणी   झाल्मानॊतय वदय ऩाईऩ मोग्म गुणलत्तेच ेआढऱुन आल्माव वॊफॊधीत देमकाची 
अदामगी १५ ददलवाच्मा आत ऩुयलठा वॊस्थेव कयणमात माली जय ऩाईऩ कभी गुणलत्तेच े आढऱून 
आल्माव ऩुयलठादाय कॊ ऩनीलय तनमभानुवाय कामगलाशी कयणमात माली. तवेच राबाथी दशस्वा प्राप्त 
झाल्मानॊतय वदय यक्कभ ऩुयलठा वॊस्थेव तात्काऱ अदा कयणमात माली.ऩुयलठा ऩचचात नभुने काढुन न 
तऩावताच देमके अदा केल्माव वॊऩूणग यक्कभ लवुर ऩात्र याशीर माची नोंद घ्माली. 

 
ब्रळ कटय ल वाटशत्म 
 आऩल्मा कामगषेत्रातीर भदशरा स्लमॊ वशामता गट, इतय स्लमॊ वशामता गट, ग्राभऩॊचामत माॊना वदय 
औजाये ५० टक्के अनुदानाच्मा भमागदेत ऩुयलठा कयणमात मालीत. वॊचारक (तनवलष्ट्ठाॊ ल गुणतनमॊत्रण) माॊच ेदय 
तनत्चचती ऩरयऩत्रकानुवाय माची खयेदी कयणमात माली 
 नावलणमऩुणग फाफीॊ अॊतगगत गऱीतधान्म वऩकाॊवाठी ब्रळ कटय शे ककॊ भतीच्मा ५० टक्के ककॊ ला रु. ३००००/- 
च्मा भमागदेत अनुदान देम याशीर. 
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फशु वऩक भऱणी मंत्र 
 आऩल्मा कामगषेत्रातीर भदशरा स्लमॊ वशामता गट, इतय स्लमॊवशामता गट, ग्राभऩॊचामत माॊना वदय 
औजाये ५० टक्के अनुदानाच्मा भमागदेत ऩुयलठा कयणमात मालीत. वॊचारक (तनवलष्ट्ठाॊ ल गुणतनमॊत्रण) माॊच ेदय 
तनत्चचती ऩरयऩत्रकानुवाय षेबत्रम स्तयालय भागणी घेऊनच माची खयेदी कयणमात माली. 
नावलणमऩुणग फाफीॊ अॊतगगत वलवलध गऱीतधान्म वऩकाॊच्मा भऱणी वाठी फशु वऩक भऱणी मॊत्र शे ककॊ भतीच्मा ५० 
टक्के ककॊ ला रु. २४०००/- च्मा भमागदेत अनुदान देम याशीर. ऩयॊतु भागणी नोंदवलताॊना ळक्मतो गटातीर 
राबाथींच्मा नालाॊवश भागणी नोंदवलणे फॊधनकायक याशीर. 
 
ऩंऩवेट वलतयण 
१. डाकग  ककॊ ला ब्राऊन झोनभध्मे वभालेळ नवरेल्मा/त्जल्शमातीर तारुक्मावाठी ऩॊऩवेट देम याशीर. माफाफत 

कें द्रीम बुजर वलेषण वशभतीने वदय षेत्र डाकग  ककॊ ला ब्राउुन झान भध्मे मेत नवल्माफाफत प्रभाणीत केरेरे 
अवाले. 

२. ५ एच.ऩी. ऩमांत षभतेच े ऩॊऩवेट डाकग  झोन भचधर बागात ज्मादठकाणी लेगलेगयामा मोजनेतून ळतेतऱी 
घेणमात आरेरी आशे   त्मा बागात वलतयीत कयणमात माले. 

३. डडझरे ककॊ ला इरेक्रीकर ऩॊऩवेट (१० एच ऩी ऩमांत) बायतीम भानक वॊस्थेच ेIS10804 (1994) मा भानकाच े
अवणे फॊधनकायक आशे ककॊ ला Farm Machines Training Institute of GOI-cif, Bhopal or  SAUS 
माॊनी प्रभाणणत केरेरा अवाला. 

४. भका वऩकावाठी ऩॊऩवेटवाठी राबाथी तनलडीची जफाफदायी तारुका कृवऴ अचधकायी माॊची यादशर. राबाथी 
तनलड कयताना ज्मा ळतेकर् माॊनी माऩुली ळतेतयामाचा अथला वलवलध कें द्र/याज्म ऩुयस्कृत मोजनेत वलदशयीचा 
राब घेतरेरा आशे अळा राबाथीची प्राधान्माने ऩॊऩवलतयणावाठी तनलड कयणमात माली. अवा राबाथी 
नवल्माव इतय ळतेकर् माॊच्माकड े खात्रीचा ऩाणीऩुयलठा स्त्रोत अवल्माची खातयजभा करुन तनलड कयणमात 
माली. तवेच तारुक्माची एकबत्रत भागणी त्जअकृअ माॊचकेड ेनोंदवलणमात माली. त्जअकअ माॊनी खयेदी वॊदबागत 
त्जल्शा अचधकायी/भुख्म कामगकायी अचधकायी त्जल्शाऩरयऴद माॊच्मा अध्मषतेखारीर त्जल्शा स्तयीम कशभटीभध्मे 
खयेदीफाफतचा तनणगम अॊततभ कयणमात माला.  बुजर वलेषण मॊत्रणाचे प्रतततनधी /रघुऩाटफॊधाये वलबागाच े
प्रतततनधी मा कशभटीच ेवदस्म अवाले.  

५. ऩॊऩवेट शी फाफ याजीलगाॊधी ग्राभीण वलद्ध्मुतीकयण मोजनेळी एकात्त्भकरयत्मा याफवलणमात माली. 
६. ऩॊऩवेटवाठी यक्कभ रुऩमे १०,०००/- अथला ककभतीच्मा ५० टक्के माऩैकी जे कभी अवेर त ेअनदुान म्शणून 
देम यादशर.  
 
वलळऴे वूचना 

 मोजनेतीर भॊजूय रषाॊकाव अनुवरून आमुक्तारम स्तयालरून फाफतनशाम ददरेल्मा रषाॊकानुवाय ददरेल्मा 
मोजनेची अॊभरफजालणी कयणेची आशे. आमुक्तारमाच्मा ऩयलानगीशळलाम कोणत्माशी ऩरयत्स्थतीत षेबत्रम 
स्तयालरून फाफफदर कयणेत मेऊ नमे. 
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 वलवलध मोजनेच्मा अॊभरफजालणीभध्मे ळतेकयी लाटा/दशस्वा माचा वभालेळ अवून वदय दशस्वा षबेत्रम 
स्तयालय षेबत्रम कभगचा-माभापग त ळतेक-माॊकडून गोऱा केरा जातो. शा दशस्वा प्राप्त शोताच वत्लय 
वॊफधीत ऩुयलठादाय वॊस्थेकड े बयणा कयणेवाठी कामागरमात जभा कयाला. माफाफत भा. आमुक्त माॊच े
कषाभधनू रेखा वलऴमक कामगऩध्दतीफाफत ववलस्तय ऩरयऩत्रक तनगगभीत केरे आशे. ळतेकयी लाटा 
कामागरमात जभा कयणमाव ददयॊगाई शा अऩशाय वभजून मा फाफत वलरॊफ आढऱल्माव कामागरम प्रभुखाने 
वॊफधीताफाफत प्रळावकीम कामगलाशी कयाली अन्मथा कामागरम प्रभुखाव जफाफदाय धयणेत मेऊन मा फाफत 
त्माॊच ेवलरूध्द आलचमक ती प्रळावकीम कामगलाशी कयणमात मेईर माची नोंद घ्माली.  

 
अशबकयण- कें द्र ळावनाच्मा भागगदळगक वूचनानवुाय आमवोऩोभ अॊतगगत गऱीतधान्म, कडधान्म ल भका मा 
मोजना याफवलणेवाठी त्जल्शा ऩरयऴदाॊना अशबकयण चाजेव देम यशाणाय नाशीत.  
 
आकत्स्भक खचग   :- अळावकीम वॊस्था कृवऴशभत्र, भदशरा ल ळतेकयी गट ल कृवऴ ऩुयस्काय प्राप्त  ळतेकयी ल 
इतय स्लामत्त वॊस्था माॊचभेापग त याफवलल्मा जाणा-मा कामगक्रभाव एजन्वी चाजेव आमुक्तारम, वलबागाकडीर मा 
मोजने अॊतगगत कामगयत आस्थाऩनेव लेतन ल बत्ते ल मोजना याफवलणमावाठी रागणाया आकत्स्भक खचग मावाठी 
शा तनधी उऩरब्ध केरेरा आशे. 
                           मोजनेच ेवननमंत्रण 
           मोजनेच ेवतनमॊत्रणाकरयता खारीर प्रभाणे स्थऱ तऩावणी कयाली. 
१) वलबागीम कृवऴ वश वॊचारक          ०.५   टक्के  
२) त्जल्शा अचधषक कृवऴ अचधकायी         १    टक्के  
३) कृवऴ वलकाव अचधकायी                     ३    टक्के  
४) उऩ वलबागीम कृवऴ अचधकायी          ५    टक्के 
५) तारुका कृवऴ अचधकायी           २५   टक्के  
६) भॊडऱ कृवऴ अचधकायी/कृ अ त्ज ऩ/ ऩॊ वॊ                ५०   टक्के  
७) कृवऴ ऩमगलेषक/कृवऴ वशाय्मक/कृवऴ वलस्ताय अचधकायी     १००  टक्के 
 त्जल्शा अचधषक कृवऴ अचधकायी माॊनी प्रत्मेक भदशन्मारा मोजनेचा आढाला घ्माला. त्जल्शमाचा /मोजनेचा 
भाशवक प्रगती अशलार (एभऩीआय) वॉफ्लटलेअयचा लाऩय करुन ईभेर व्दाये ल रेखी वलबागीम कृवऴ वश वॊचारक 
माॊना ऩुढीर भदशन्माच्मा ५ तायखेऩमांत वादय कयाला.  
 मोजनेच े उऩमोगीता प्रभाणऩत्र कें द्र ळावनाव प्रत्मेक ततभाशी नॊतय वादय कयाले रागतात. त्मावाठी 
त्जल्शा अचधषक कृवऴ अचधकायी माॊना वूचचत कयणमात मेत ेकी, मोजनेचा जून, वप्टेंफय, डडवेंफय ल भाचग च े
ततभाशी उऩमोगीता प्रभाणऩत्र प्रत्मेक तीन भदशन्मानॊतय ददनाॊक ५ ऩमांत वलबागीम कृवऴ वश वॊचारक 
कामागरमाव वादय कयाले.  
 वलबागीम कृवऴ वश वॊचारक ल त्जल्शा अचधषक कृवऴ अचधकायी माॊना वॊगणकीम प्रणारीव्दाये अनुदानाचे 
वलतयण कयणमात मेईर. वॊगणकीम प्रणारीव्दाये उऩरब्ध करुन ददरेरे अनुदान भदशनातनशाम ऩूणगऩणे खचग शोईर 
माची दषता घ्माली. 
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 वलबागीम कृवऴ वश वॊचारक माॊच ेस्तयालय प्राप्त झारेल्मा भाशवक प्रगती अशलार त्माॊनी ई भेर व्दाये ल 
रेखी वोफत ददरेल्मा प्रऩत्रात मा कामागरमाव वादय कयाले. वलबागीम कृवऴ वश वॊचारक माॊनी त्माॊच ेभाशवक 
प्रगती अशलार ईभेर व्दाये  extn3@rediffmail.com मा ऩत्त्मालय प्रत्मेक भदशन्माच्मा १० तायखेऩमांत ऩाठलाल.े 
तवेच वलबागाच ेउऩमोगीता प्रभाणऩत्र प्रत्मेक तीन भदशन्मानॊतय मा कामागरमाव वादय कयाले.   
 वलबागीम कृवऴ वश वॊचारक माॊचे स्तयालय प्राप्त झारेरे भाशवक प्रगती अशलार त्माॊनी वॊकरन करुन 
ईभेरव्दाये ल रेखी वोफत ददरेल्मा प्रऩत्राभध्मे मा कामागरमाव वादय कयाले.  
  याज्म दशचमाचा खचग मा मोजनेवाठी डडऩीडीवी अॊतगगत ज्मा रेखाशळऴागखारी तनधी उऩरब्ध शोईर त्मा 
रेखाशळऴागखारी दाखलाला. 
 आशयण ल वॊवलतयण अचधकायी - मा कामगक्रभाकरयता वन २०१३-१४ वाठी आमुक्तारम स्तयालय कृवऴ 
वॊचारक, (वलस्ताय ल प्रशळषण) कृवऴ आमुक्तारम, भशायाष्ट्र याज्म, ऩुणे ५, वलबाग स्तयालय वलबागीम कृवऴ वश 
वॊचारक, त्जल्शा स्तयालय त्जल्शा अचधषक कृवऴ अचधकायी, तारुकास्तयालय तारुका कृवऴ अचधकायी, भुख्म रेखा 
ल वलत्त अचधकायी (त्जल्शा ऩरयऴद) माॊना आशयण ल वॊवलतयण अचधकायी म्शणून घोवऴत कयणेत आरे आशे. 
कामगक्रभाच ेलेऱाऩत्रक 

अ. क्र. फाफ खयीऩ अनंतभ तायीख यब्फी अनंतभ तायीख 
१ प्रकल्ऩ तनलड ल प्रकल्ऩ आयाखडा तमाय 

कयणे 
१० भे १५ ऑगस्ट 

२ ळतेकर् माॊच्मा गटाॊची तनलड १५ भे १५ ऑगस्ट 
अ गटाॊची वबा १६ ते २० भे १६ ते २० ऑगस्ट 
फ गटावाठी तनवलष्ट्ठा भागणी १६ ते २० भे १६ ते २० ऑगस्ट 
३ वॊकशरत तनवलष्ट्ठाॊची भागणी २० भे १५ ऑगस्ट 
४ वलस्ताय अचधकायी प्रशळषण २५ भे १५ ऑगस्ट 
५ दटओएप वुरु कयणे २५ भे १५ ऑगस्ट 
६ ळतेकयी वशर १५ ऑगस्ट ऩुली १५ नोव्शेफय 
७ बफमाणे ऩुयलठा २५ भे १५ वप्टेफय 
८ खते ऩुयलठा ल त्जलाणु खते ऩुयलठा  २५ भे १५ वप्टेफय 
९ अलजाये ऩुयलठा १५ जुन १५ वप्टेफय 
१० मळोगाथा वादय कयणे डडवेंफय एवप्रर 

               
                       

    कृवऴ वंचारक 
                                   (वलस्ताय ल प्रशळषण) 
                                कृवऴ आमुक्तारम, भशायाष्ट्र याज्म, 
                                 ऩुणे-४११ ००५. 
 


