
 

  

ऩाणरोट वलकाव चऱलऱ कामयक्रभ - भागयदळयक वुचना २०१२-१३ 
“ ऩाणरोट वलकाव भंत्र खया 

     कोयडलाशू ळेती वभधृ्द कया ” 
 

प्रस्तालना :-  
याज्मातीर फशुतांळी षेत्र कोयडलाशू अवनु उऩरब्ध जरस्त्रोताचा उऩमोग केरा तयी देखीर ७० टक्केऩेषा 

जास्त षेत्र कामभस्लरुऩी नवैर्गयकरयत्मा ऩडणा-मा ऩालवालयच अलरफंनु यशाणाय आशे. शे रषात घेलनू, 
ऩाणरोट वलकावाचा कामयक्रभ गेल्मा अनेक लऴायऩावनू याज्मात वरूू अवनू वरुू केरेरे ऩाणरोट भोठमा 
प्रभाणालय अऩणूय आशेत. शे ऩाणरोट गतीभान ऩध्दतीने वलकवीत कयण्माचा धडक कामयक्रभ देखीर ळावनाने 
शाती घेतरा आशे. भशात्भा ज्मोतीफा पुर ेजर ल बभूी वधंायण अर्बमान प्राभखु्माने रोकवशबागातनू याफवलणे 
याज्मात गेरी काशी लऴ ेवरुू आशे. मा व्मर्तयीक्त भशात्भा गांधी याष्डीम ग्राभीण योजगाय शभी मोजनंतगयत 
देखीर जरवधंायणाच्मा काभाव पाय भोठे भशत्ल आशे. ऩजयन्माधायीत षेत्रातीर उत्ऩन्नाचे वातत्म 
टटकवलण्मावाठी नवैर्गयक वाधन वऩंत्तीचे जतन कयणे, वयंक्षषत जरर्वचंनाची वाधने र्नभायण कयणे, जर्भनीची 
शोणायी धूऩ थांफवलणे, ऩडीक जर्भनीचा वलकाव करुन ग्राभीण बागातीर उत्ऩन्न ल उत्ऩादनाची वाधने 
लाढवलणे, वलवलध उऩचायाव्दाये वऩण्माच्मा ऩाण्माचा स्त्रोत फऱकट कयणे आक्षण बगूबायतीर ऩाणी काटकवयीने ल 
आलश्मकतेनवुाय उऩमोगात आणणे. मा वलय उऩचायानी याज्मात भदृ ल जरवधंायणाचा कामयक्रभ वलवलध याज्म 
ल कंद्र ऩयुस्कृत मोजनांच्मा भाध्मभातनू याफवलण्मात मेत आशे. शा कामयक्रभ मळस्ली कयण्मावाठी प्रत्मेक 
स्तयालय रोक वशबागाची र्नतांत आलश्मकता आशे.  

याज्मातीर ऩाणरोट वलकावाकरयता उऩरब्ध अवरेल्मा षेत्राची व्माऩकता पाय भोठी अवल्माने, भदृ ल 
जरवलंधयनाचे उटिष्ट वलयवाभान्म जनतेऩमयत ऩोशोचवलण्मावाठी ऩाणरोट वलकाव चऱलऱ कामयक्रभ वन २००८-
०९ ऩावनू याफवलण्मात मेत आशे. माच धतीलय वदय कामयक्रभ वन २०१२-१३ भध्मेशी याफवलणेवाठी ळावन 
र्नणयम क्र.ऩावलच-२०१२/प्रक्र-६२/जर-८ टद.२८ भे,२०१२ अन्लमे भान्मता टदरेरी आशे. मा चऱलऱीचे स्लरूऩ 
खारीरप्रभाणे आशे. 
१. ऩाणरोट वलकाव कामयक्रभांना वलवलध प्रर्वध्दी भाध्मभातनू प्रर्वध्दी देणे. 
२. ग्राभीण बागातीर जनतेभध्मे जर, बभूी ल इतय नवैर्गयक वाधनवऩंत्ती वलधंयनाफाफत आस्था र्नभायण 

कयणे. 
३. जरवधंायण काभांना अर्धक गती देणे. 
४. ऩाणरोट वलकावाच्मा वलवलध टप्पप्पमाभध्मे जनजागरृ्तव्दाये रोकवशबाग घेणे.  
५. ऩाणरोट वलकाव कामयक्रभांतगयत र्नभायण केरेल्मा वलवलध स्त्रोताचे जतन कयण्मावाठी रोक जागतृी  

र्नभायण कयणे.  
६. उऩरब्ध बऩूषृ्ठालयीर आक्षण बगूबायतीर ऩाण्माचा काटकवयीने लाऩय करुन उत्ऩन्न आक्षण उत्ऩादन  

लाढवलण्माव ळेतक-मांना प्रलतृ्त कयणे. 
 

मोजनेतीर वभावलष्ट घटक :- 
 ऩाणरोट वलकाव चऱलऱ कामयक्रभाभध्मे खारीर उऩक्रभाचा वभालेळ याशीर. 
१. भुद्रण भाध्मभांव्दाये प्रर्वध्दी : 
१.१) ऩाणरोटांतगयत घेण्मात मेणा-मा वलळेऴ उऩचायांची ल मोजनांची जनवाभान्मांना भाटशती शोणेचे दृष्टीने 

ऩाणरोट वलऴमक यंगीत ऩानाची जाटशयात याज्मातीर अ ल फ लगय लतृ्तऩत्राभधून भाटशती ल जनवऩंकय  
कामायरम, भतं्रारम, भुफंई मांचेभापय त प्रर्वध्द कयणेत मेईर. माभध्मे जाटशयात र्नर्भयती कयणे, जाटशयातीचे 



 

  

आटयलकय  कयणे, जाटशयात प्रर्वध्द कयणे ल इतय अर्नऴगंीक फाफीचा वभालेळ याशीर. वदय घटकाची 
अभंरफजालणी कयणेवाठी यक्कभ रू.१०.०० राख र्नधी भजंुय आशे.  

१.२.)ऩाणरोट वलऴमक भाटशती जनवाभान्मांऩमतं ऩोशोचवलण्मावाठी ऩाणरोट कामयक्रभाची भाटशती देणायी 
प्रकाळने, ऩणूय झारेल्मा ऩाणरोटांच्मा मळोगाथांचे वकंरन करुन कृवऴ वलबागाच्मा ळेतकयी भार्वकाभध्मे 
प्रर्वध्द कयण्मात मेतीर. तवेच ऩाणरोट वलऴमक मळोगाथा ऩकु्षस्तकाव्दाये प्रर्वध्दी कयणे मावायखी काभ े
शाती घेणेत मेतीर. वदय घटकाची अभंरफजालणी कयणेवाठी यक्कभ रू.५.०० राख र्नधी भजंुय आशे. 
वदयचे दोन्शी घटक आमकु्तारमस्तयालरुन याफवलण्मात मेतीर. 

 
२. इरेक्रॉर्नक्व र्भडीमाद्वाये प्रर्वध्दी :   
२.१ ऩाणरोट वलऴमक ऑटडओ क्षजंगल्व/स्ऩॉट र्नर्भयती ल आकाळलाणीलरुन प्रवायण कयणे.  
    भदृ ल जरवधंायणाचे भशत्ल ऩटलनू देणे तवेच जरवधंायणातनू उऩरब्ध झारेल्मा ऩाण्माचा 
काटकवयीने आक्षण ऩरयणाभकायक लाऩय कयणे, जरवधंायणाफाफत जनवाभान्मात जागतृी र्नभायण कयणे ल 
त्माचे भशत्ल ऩटलनू देणाये ३० ते ४० वेकंद कारालधीचे ऩाणरोट वलऴमक ऑटडओ क्षजंगल्व/स्ऩॉटची र्नर्भयती 
कयण्मात मेईर. र्नर्भयती केरेरे ऑटडओ क्षजंगल्व/स्ऩॉटचे प्रवायण आकाळलाणीच्मा ऩणेु ल भुफंई कंद्राभापय त 
कयणेत मेईर. मा कामयक्रभावाठी यक्कभ रु.१५.०० राख र्नधी भजंुय आशे. वदयचा कामयक्रभ आमकु्तारम 
स्तयालरुन याफवलण्मात मेईर.  
 
२.२ ऩाणरोट वलऴमक क्षव्शडीमो  क्षजंगल्व/स्ऩॉट र्नर्भयती ल दयूदळयनलरुन प्रषेऩण कयणे. खाजगी लाटशनीलरुन 
स्क्रोरचे प्रषेऩण कयणेः  
     मा फाफी अतंगयत ऩाणरोट वलऴमक क्षव्शडीओ क्षजंगल्व/स्ऩॉट र्नर्भयती कयणे  ल त्माचे दयूदळयनलरुन 
प्रषेऩण कयणे काभाचा वभालेळ अवेर. माभध्मे भरूस्थानी भदृ ल जरवधंायण ततं्रसान, ऩाणरोटाच्मा 
मळोगाथा, ळेततऱे प्रकल्ऩ, र्वभंेट चेकडॅभ प्रकल्ऩ मा वलऴमाचे क्षव्शडीमो क्षजंगल्व/स्ऩॉट र्नर्भयती कयणेत मेईर. 
तवेच जरवधंायण वलऴमक कामयक्रभाच्मा भाटशतीचे स्क्रोल्व तमाय करुन दयुदळयन  ल खाजगी लाटशनीलरुन 
प्रषेवऩत कयण्मात मेतीर. वदय कामयक्रभावाठी यक्कभ रू.१०.०० राख र्नधी भजंुय आशे. वदयची फाफ 
आमकु्तारमस्तयालय याफवलण्मात मेईर. 
 
२.३ भशायाष्ड याज्म ऩरयलशन भशाभंडऱाने अर्धकृत केरेल्मा ऩयलानाधायकाभापय त फवस्थानकालरून वंगणकीम 
उद्घोऴण दयम्मान ऩाणरोट वलऴमक ऑटडओ क्षजंगल्व/स्ऩॉटचे प्रवायण कयणे : 
 ऩाणरोट वलकाव ततं्रसान ल मोजनांचा प्रचाय ल प्रवाय वलयदयू शोणेवाठी भशायाष्ड याज्म ऩरयलशन 
भडंऱाच्मा र्नलडक फवस्थानकालरून वगंणकीम उद्घोऴण दयम्मान ऩाणरोट वलऴमक ३० वंकंद कारालधीचे 
क्षजंगल्व/स्ऩॉटचे प्रवायण भशाभडंऱाने अर्धकृत केरेल्मा ऩयलानाधायकाभापय त कयण्मात मेईर. वदयचा कामयक्रभ 
भाशे जुन ते जुर ै ल भाशे ऑक्टोफय ते टडंवेफय मा कारालधीत याफवलण्मात मेईर. वदयचा कामयक्रभ 
याफवलण्मावाठी यक्कभ रू.४४.०० राख र्नधी भजंूय आशे. वदयची फाफ आमकु्तारमस्तयालरुन याफवलण्मात मेईर.  
 
३. जनजागतृी कामयक्रभ : 
याष्डीम लतृ्तऩते्र,वंस्था मांचे वोफत प्रामोजकत्ल स्लीकारून वलबाग/क्षजल्शास्तयालय ळारेम वलद्यार्थमायच्मा र्चत्रकरा 
स्ऩधायचे आमोजन कयणे : 
 ऩाणरोट वलऴमाचे भशत्ल ळारेम जीलनाऩावनू वलद्यार्थमाभंध्मे ऩटवलणेकरयता प्राथर्भक ल भाध्मर्भक 
ळाऱेतीर वलद्यार्थमावंाठी  ऩाणरोट वलऴमालयीर र्चत्रकरा स्ऩधाचें आमोजन कयालमाचे आशे. र्चत्रकरा स्ऩधाय 



 

  

आमोजन कयण्माची कामयलाशी वलबाग/क्षजल्शास्तयालय कयणेत माली. वदयची स्ऩधाय आमोक्षजत कयताना 
कामयक्रभाचे प्रामोजकत्ल स्थार्नक याष्डीम लतृ्तऩते्र,वसं्था मांना देण्मात माल,ेजेणेकरुन स्ऩधेची प्रर्वध्दी भोठमा 
प्रभाणात शोलनू स्ऩधेवाठी वलद्यार्थमायचा प्रर्तवाद बयघोव र्भऱेर. वदयच्मा स्ऩधाय टदन वलळेऴ टदन जव,े 
प्रजावत्ताक टदन, स्लाततं्र टदन, कृवऴ टदन,फार टदन मा वायख्मा वलळेऴ टदनी स्ऩधाय आमोक्षजत कयण्मात 
माव्मात. स्ऩधाय आमोक्षजत कयण्मावलऴमी वचूना खारीरप्रभाणे याशातीर. 

स्ऩधेचे वलऴम - 
अ.क्र स्ऩधेचा गट वलऴम आकाय तऩर्ळर 
१ प्राथर्भक गट भाझे गाल, भाझी ळेती ३५ X २८ वं.भी. के्रआन करय/ऩंस्टर 

खडु/ऩेक्षन्वर 

२ भाध्मर्भक 
गट 

वभस्मा लाढत्मा ऩाणी 
टंचाईच्मा 

३५ X २८ 
वं.भी. 

लॉटय करय/ऩोस्टय करय 

फक्षषवाची यक्कभ - 

अ.क्र. स्ऩधेचा गट स्तय स्ऩधेचे वलऴम 

ऩारयतोवऴक यक्कभ (रूऩमे) 
प्रथभ क्षव्दतीम ततृीम 

१. प्राथर्भक 
गट 

क्षजल्शास्तय 
भाझे गाल, 
भाझी ळेती 

२००० १००० ५०० 
वलबाग स्तय ५००० ३००० २००० 
याज्मस्तय ७५०० ५००० ३००० 

२ भाध्मर्भक 
गट 

क्षजल्शास्तय 
वभस्मा लाढत्मा 
ऩाणी टंचाईच्मा 

४००० २५०० १५०० 
वलबाग स्तय ७५०० ५००० ३००० 
याज्मस्तय १०००० ७५०० ५००० 

स्ऩधेचे र्नमभ : 
अ) र्चत्र काढण्मावाठी स्ऩधयकारा टदरेल्मा भाध्मभांचाच लाऩय कयता मेईर. 
फ) र्चत्राच्मा भागीर फाजूव स्ऩधयकाचे नांल,ळाऱा/वसं्थेचे नांल, इमत्ता, तकूडी ल ऩत्ता, इ.चा तऩळीर देणेत 

माला. 
क) र्चत्र काढणेवाठी वलबागीम कृवऴ वशवचंारक/क्षजल्शा अर्धषक कृवऴ अर्धकायी मांचेभापय त ऩेऩय ऩयुवलरा 

जाईर.  
ड) स्ऩधेतीर ऩारयतोवऴक वलजेत्मा स्ऩधयकांच्मा वाटशत्माचा प्रर्वध्दीवाठी लाऩय कयण्माचा ऩणूय अर्धकाय कृवऴ 

वलबागाकडे याशीर. 
इ) ऩरयषकांचा र्नणयम स्ऩधयकालय फधंनकायक याशीर. 
ई) वलय मळस्ली स्ऩधयकांना प्रभाणऩत्र देण्मात मेतीर. 
 
क्षजल्शास्तयालयीर फक्षषव र्नक्षिती कयण्माची कामय ऩध्दती : 
 क्षजल्शास्तयालय स्ऩधेभध्मे वलजेत्मा वलद्यार्थमाचें क्रभांक र्नक्षित कयणेवाठी खारीरप्रभाणे वर्भतीचे गठन  
कयण्मात माल.े  
  १. क्षजल्शा अर्धषक कृवऴ अर्धकायी  - अध्मष 
  २. प्रामोजकत्ल क्षस्लकायरेल्मा लतृ्तऩत्राचे/  - वदस्म 

      वसं्थेचे अर्धकायी   
  ३. र्चत्रकरा तस    - वदस्म 



 

  

लयीर वर्भतीने क्षजल्शास्तयालय आमोक्षजत केरेल्मा र्चत्रकरा स्ऩधेभधून प्राथर्भक ल भाध्मर्भक 
गटाभधुन प्रथभ, क्षव्दतीम ल ततृीम क्रभांक फक्षषव र्नक्षिती करून प्रथभ ल टद्वतीम कं्रभाक वलजेत्माची नाभांकने 
ल र्चते्र वलबागस्तयालय ऩढुीर कामयलाशीवाठी ऩाठलालीत. वलबागस्तयालयीर फक्षषव वलजेत्मा वलदमार्थमाचंा फक्षषव 
वलतयण ल वत्काय वभायंब भान्मलयांच्मा शस्त े कयण्मात माला. तवेच मा कामयक्रभाची प्रर्वध्दी स्थार्नक 
लतृ्तऩत्रातनू कयण्मात माली. 
 
वलबागस्तयालयीर फक्षषव र्नक्षिती कयण्माची कामय ऩध्दती :   
 वलबागस्तयालय स्ऩधेभध्मे वलजेत्मा वलद्यार्थमाचें क्रभांक र्नक्षित कयणेवाठी खारीरप्रभाणे वर्भतीचे 
गठन कयण्मात माल.े  
१. वलबागीम कृवऴ वश वचंारक   - अध्मष 
२. प्रामोजकत्ल क्षस्लकायरेल्मा लतृ्तऩत्राचे/  - वदस्म 
    वसं्थेचे अर्धकायी 
३. वलबागीम अटदषक कृवऴ अर्धकायी   - वदस्म 
४. र्चत्रकरा तस     - वदस्म 
 मा वर्भतीने क्षजल्शास्तयालरून प्राप्त झारेल्मा नाभांकनातनू वलबागस्तयालय प्राथर्भक ल भाध्मर्भक 
गटाभधुन प्रथभ, क्षव्दतीम ल ततृीम क्रभांकाची फक्षषव र्नक्षिती कयाली. वलबागस्तयालयीर प्रत्मेक गटाभधून पक्त 
प्रथभ क्रभांक प्राप्त वलजेत्माचे नाभांकन याज्मस्तयीम फक्षषव र्नक्षितीकरयता कृवऴ आमुक्तारमाव टदनांक २८ 
पेब्रुलायी, २०१२ ऩमयत ऩाठवलण्मात मालीत.  
 वलबागस्तयालयीर फक्षषव वलजेत्मा वलदमार्थमाचंा फक्षषव वलतयण ल वत्काय वभायंब भान्मलयांच्मा शस्ते 
कयण्मात माला. तवेच मा कामयक्रभाची प्रर्वध्दी स्थार्नक लतृ्तऩत्रातनू कयण्मात माली. 
याज्मस्तयालय फक्षषव र्नक्षिती कयण्माची कामय ऩध्दती :   
 वलबागस्तयालरून प्राप्त झारेल्मा प्रत्मेक गटातीर प्रथभ क्रभांकाच्मा नाभांकनातनू आमकु्त कृवऴ, 
वचंारक (भ.ृव.ं) ल वशवचंारक (भ.ृव.) मांच्मा वर्भतीभापय त प्राथर्भक ल भाध्मर्भक गटाभधुन याज्मस्तयालय 
प्रथभ, क्षव्दतीम ल ततृीम क्रभांकाची फक्षषव ेर्नक्षित कयण्मात मेलनू याज्मस्तयालयीर प्रथभ, क्षव्दतीम ल ततृीम 
क्रभांकाची फक्षषव ेघोवऴत कयण्मात मेतीर.  
 र्चत्रकरा स्ऩधेचे आमोजन कयण्माकरयता ल वलद्यार्थमानंा फक्षषवाची यक्कभ देणेकरयता यक्कभ रू.९.०० 
राख भजंुय आशे. वदय र्नधीतनु प्रत्मेक वलबागारा फक्षषवाची यक्कभ ल स्ऩधेचे आमोजन कयणेवाठी (ऩेऩय 
खयेदी, र्चत्रकरा तसांचे भानधन, र्चत्रकरा स्ऩधाय आमोक्षजत कयणेवाठी शॉरचे बाडे, स्ऩधाय आमोजनावाठी 
प्रचाय ल प्रर्वध्दी इ. अनऴुगंीक खचय) र्नधी वलतरयत कयण्मात मेईर. 
 
४) याज्मस्तयालय ल वलबागस्तयालय ऩाणरोट वलऴमक कामयळाऱाचे आमोजन कयणे  :  
 भदृ ल जरवधंायण कामयक्रभाचे भशत्ल, वलवलध उऩचाय ऩध्दती, उऩरब्ध नवैर्गयक वाधन वऩंत्तीचा 
ऩरयणाभकायक लाऩय, मोग्म ऩीक ऩध्दतीचा अलरफं करुन उत्ऩादन ल उत्ऩादकता लाढवलणे इ.फाफत अर्धकायी/ 
ळेतक-मांना तांवत्रक भागयदळयन कयणेवाठी याज्मस्तयालय ल वलबागस्तयालय चचायवत्र/कामयळाऱांचे आमोजन 
कयालमाचे आशे. चचायवत्रावाठी/कामयळाऱेवाठी रोकप्रर्तर्नधी, जरवधंायणाचा कामयक्रभ याफवलणा-मा इतय 
मतं्रणेचे अर्धकायी, कृवऴ वलद्याऩीठातीर ळास्त्रस, कृवऴ वळंोधन कंद्राचे अर्धकायी, भदृ ल जरवधंायण षेत्रातीर 
नाभलतं व्मक्ती ल स्लमवंेली वसं्थाचा वशबाग घेण्मात माला. मा फाफीवाठी एकूण यक्कभ रु.७.०० राख 
र्नधीची तयतदू कयणेत मेत आशे. 



 

  

 वलबागस्तयालय चचायवत्र/कामयळाऱाचे आमोजन कयण्मावाठी प्रत्मेकी यक्कभ रु.०.६५ राख र्नधीची 
तयतूद याशीर. वदय र्नधीभधून कामयळाऱा आमोजन कयणेवाठी आलश्मक खचय कयण्मात माला. 
 याज्मस्तयालयीर चचायवत्र/कामयळाऱेचे आमोजन भा.भतं्री (योशमो ल जरवधंायण) मांचे भान्मतेने 
कयण्मात मेईर. याज्मस्तय कामयळाऱा/चचायवत्र आमोजन कयणेवाठी यक्कभ रु.१.८० राख र्नधीची तयतदू 
कयण्मात मेत आशे.  
 
मोजनेचे रेखार्ळऴय : 

 मोजनेतगंयत याफवलण्मात मेणा-मा फाफीचा खचय खारीर रेखार्ळऴायत टाकणेत माला. 
  “भागणी क्र.एर-७, 
  ४४०२- भदृ ल जरवंधायण मालयीर बांडलरी खचय, 
  १०२ भदृवंधायण (०१) याज्म मोजना ऩंचलावऴयक मोजनांतगयत मोजना 
  (०१)(२१) ऩाणरोट षेत्र वलकाव कामयक्रभ,प्रर्वध्दी ल ऩारयतोवऴक मोजना 
  (४४०२ २३५१)  
  २६ जाटशयात ल प्रर्वध्दी. 
मोजनेचा प्रगती अशलार - 
 मोजनेअतंगयत याफवलरेल्मा फाफीचा फाफर्नशाम अशलार प्रत्मेक भटशन्माचे १० तायखेऩमतं वादय 
कयण्मात माला. खचायचे उऩमोर्गता प्रभाणऩत्र (वलशीत नभनु्मातीर) कृवऴ आमकु्तारमाव टद. १० एवप्रर २०१३ 
ऩमतं वादय कयण्मात माल.े 
            स्लाषयीत/- 
                    वचंारक, 
           भदृ वधंायण ल ऩाणरोट षेत्र व्मलस्थाऩन  
            कृवऴ आमकु्तारम, भशायाष्ड याज्म,ऩणेु-१               

------------------------------------------------------- 
          
            जा.क्र.भदृव/ंऩाणवलका/भाव/ु१२-१३/१५२७/भदृ-१/१२ 
          भदृ वधंायण ल ऩाणरोट षेत्र व्मलस्थाऩन 
                कृवऴ आमकु्तारम, भशायाष्ड याज्म,  
                                            ऩणेु ४११००१ टद. १८ जून,२०१२    
प्रर्त, 
        १. वलबागीम कृवऴ वश वचंारक, (वलय) 
        २. क्षजल्शा अर्धषक कृवऴ अर्धकायी, (वलय)     
           मांना भाटशती ल कामयलाशीस्तल यलाना                        

 
 


