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   जा.क्र.कृ.आ./वलप्र.२/गऱीतधान्म/भा.व/ूप्र.क्र. ०२/३६३/१२ 
         कृवऴ आमकु्तारम, भशायाष्ड याज्म, वाखय वॊकुर 
         ऩणेु – ४११००५, ददनाॊक :–  २२/०६/२०१२ 
प्रतत,  

 
१. वलबागीम कृवऴ वश वॊचारक (वलव) 
२. जजल्शा अतधषक कृवऴ अतधकायी (वलव) 
३. कृवऴ वलकाव अतधकायी (वलव) 

      
वलऴम -  कंद्र ऩुयस्कृत गऱीतधान्म उत्ऩादन कामवक्रभ वन २०१२-१३ वुधायीत भागवदळवक वूचना 

 
कंद्र ऩयुस्कृत गऱीतधान्म उत्ऩादन कामवक्रभ वन २०१२-१३ भध्मे याफवलताना १०० शे.च्मा रघपु्रकल्ऩाभध्मे 

याफवलणे फॊधनकायक आशे. मा प्रकल्ऩाचे उद्दीष्ट काम यशाणाय आशे ल त्मालरुन जो ऩयीणाभ अऩेजषत आशे माची नीट 
भाॊडणी करुन रघपु्रकल्ऩ तमाय कयण्मात मालेत. प्रकल्ऩ ऩणुव झाल्मानॊतय त्मात दकतऩत मळ आर ेआशे ते नभदु करुन 
प्रगतत अशलार तमाय कयण्मात मालेत. तवेच त्माची वलवलध फाफीॊच्मा पोटोवशीत मळोगाथा तमाय कयण्मात माली. 
 
प्रकल्ऩ तमाय कयताना खारीर फाफीॊचे ऩारन कयाल.े 

१) वोफत प्रऩत्र १ भध्मे जजल्शातनशाम, वऩकतनशाम याफलालमाच्मा रघपु्रकल्ऩाॊची वॊख्मा ददरी आशे. ऩीकाचे 
षेत्रानवुाय तवेच जेथे षेत्र लाढीव ल उत्ऩादकता लाढीव लाल आशे माचा वलचाय करुन तारकुातनशाम/भॊडरतनशाम 
याफलालमाचे रघपु्रकल्ऩाॊची वॊख्मा तनजित कयाली ल वॊफॊतधताना तवे कऱवलण्मात माल े ल प्रकल्ऩ अशलार तमाय 
कयण्माच्मा वचूना देण्मात माव्मात. 
  प्रकल्ऩ अशलार तमाय कयताना खारीर फाफीॊचे भुरबुत वलेषण कयण्मात माल े
  उत्ऩादन ल उत्ऩादकता आधायीत प्रकल्ऩाॊची तनलड 
अ) तनलडरेल्मा षेत्रातीर ऩीकतनशाम षेत्र, ऩीक ऩध्दती 
फ) ऩीकतनशाम लाणाखारीर षेत्र ल लाण तनशाम उत्ऩादकता. 
क) जतभन आयोग्म ऩवत्रका नवुाय जभीनीचा वाभ ुतवेच उऩरब्ध नत्र, स्पुयद, ऩाराऴ ल वकु्ष्भभरुद्रव्मे  
ड) उऩरब्ध तवॊचन ववुलधा त्मातनु तवॊचना खारीर षेत्र ल गऱीतधान्म वऩकावाठी उऩरब्ध शाणाये तवॊचन 
इ) उऩरब्ध टॎय्क्टय/ऩॉलय टीरय/फरै जोडी वॊख्मा तवेच औजाये तनशाम उऩरब्धता 
ई) ऩीकतनशाम तनवलष्ठा लाऩयाचे प्रभाण 
प) उऩरब्ध कुळर ल अकुळर भनषु्मफऱ  
ग) तनवलष्ठा उऩरब्धतेच्मा ववुलधा तवेच तमाय झारेल्मा कृवऴ भाराची ऩणन व्मलस्था 
       उऩयोक्त फाफीॊचा वलचाय करुन १०० शेक्टय षेत्राचा रघपु्रकल्ऩ आयाखडा तमाय कयाला ल षेत्र ल उत्ऩादकता 
लाढीचे रषाॊक ठयवलण्मात मालेत ल त्माचे तनमोजन कयण्मात माल.े रषाॊक ठयवलताना वलावत जास्त वाध्म झारेरी 
उत्ऩादकतेऩेषा १५ टक्के जास्त प्रभाणात रष तनधावयीत कयण्मात माल.े 
 

२) वलव प्रकल्ऩ ळेतक-माॊचे गट करुन गटाभापव त कामवक्रभ याफवलण्मात मालेत. 
३) वलववाधायणऩणे १० शे. चे गट तमाय करुन प्रत्मेक १० शे. भागे एक गटप्रभखु म्शणुन एका प्रगततळीर 

ळेतकमाववची तनलड कयण्मात माली म्शणजेच एका प्रकल्ऩाभध्मे वलववाधायण १० गट तमाय करुन त्माचे प्रत्मेकी १ 
प्रभाणे १० गटप्रभखुाॊची तनलड कयाली. 
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प्रऩत्र-२ 
प्रकल्ऩतनशाम याफलामचा कामवक्रभ 

 
 

 
४) गटप्रभखुाॊच्मा वशाय्माने याफलालमाच्मा कामवक्रभाचे तनमोजन कयण्मात माल.ेतवेच त्माचे लेऱाऩत्रकशी तमाय 

कयण्मात माल.े भशायाष्ड याज्म वफमाणे भशाभॊडऱ, भशायाष्ड कृवऴ उद्योग वलकाव भशाभॊडऱ, भशायाष्ड रघ ु उद्योग 
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वलकाव भशाभॊडऱ ल भशायाष्ड याज्म वशकायी ऩणन भशावॊघ माॊचे षेत्रीम अतधका-माॊळी वॊऩकव  वाधुन तनवलष्ठाॊचा 
ऩयुलठा कोणत्मा ठीकाणी कयालमाचा आशे माची भाशीती द्याली ल तनवलष्ठा ऩयुलठमाचे तनमोजन कयण्मात माल.े 

५) प्रत्मेक प्रकल्ऩा भध्मे घ्मालमाचा कामवक्रभ वऩकतनशाम प्रात्मजषके प्रऩत्र २ भध्मे दळववलण्मात आरी आशेत. तवेच 
प्रत्मेक प्रकल्ऩाभध्मे गट तनतभवती मा नावलण्मऩणुव फाफीचा अॊतबावल केरेरा अवनु त्मावाठी यक्कभ रुऩमे २५००० 
ची तयतदु दळववलणेत आरी आशे. माभध्मे प्रत्मेक प्रकल्ऩ शा एक वलळेऴ कामव आधायबतु घेलनू अॊभरफजालणी 
कयणेचा आशे.वलळेऴ कामावनवुाय प्राथतभक प्रतळषण (वलस्ताय कामवप्रणारी) ठयवलणेत माली. शॊगाभऩलुव प्रतळषणाभध्मे 
याफलालमाच्मा कामवक्रभा फाफत भाशीती द्याली तवेच ताॊवत्रक फाफीॊचे भागवदळवन कयाले. तवेच ऩयुलठा कयण्मात 
मेणामाव  तनवलष्ठाॊचे लाटऩा फाफतचे लेऱाऩत्रक ळेतक-माॊना अलगत करुन देण्मात माल.े 

६) वधुायीत कृवऴ औजायाॊची उऩरब्धता ल वेला उऩरब्ध शोण्मावाठी स्लमॊयोजगाय वेला ऩयुलठादाय गट तमाय कयण्मात 
माल ेल स्थातनक गयजे नवुाय स्लमवॊस्था ल लमैवक्तक राबावथ्माॊना प्रऩत्र २ भध्मे दळववलरेल्मा औजायाॊचा अनदुानालय 
ऩयुलठा कयण्मात माला. 

७) वफमाणे उत्ऩादन, वफमाणे लाटऩ, एकाजत्भक अन्न द्रव्मे व्मलस्थाऩन (जजप्वभ ल वकु्ष्भभरुद्रव्मे), ळेतकयी ळेतीळाऱा 
इ. कामवक्रभ याफवलण्मावाठी वलववाधायण भागवदळवक वचूना वोफत देण्मात आरेल्मा आशेत. 

८) प्रकल्ऩाभध्मे वभावलष्ठ घटक जजल्शा अतधषक कृवऴ अतधकायी ल कृवऴ वलकाव अतधकायी माॊनी वभन्लमानी 
याफवलणेचा आशेत माची जफाफदायी वॊमकु्तरयत्मा याशीर. 

 
प्रकल्ऩा फाशेयीर याफलालमाच्मा फाफीॊवाठी षेत्र ल राबाथी तनलडण्मावाठीचे तनकऴ :– 
 प्रकल्ऩा फाशेय याफलालमाचा जजल्शा तनशाम फाफ तनशाम कामवक्रभ प्रऩत्र ३ भध्मे देण्मात आरा आशे तथावऩ वदय 
कामवक्रभाव स्थातनकरयत्मा प्रकल्ऩ षेत्रात लाल ल भागणी अवल्माव अळा दठकाणी प्रकल्ऩ षेत्राफाशेयीर कामवक्रभातीर 
फाफी प्रकल्ऩ षेत्रात प्राधान्माने याफवलण्मात माव्मात. तवेच प्रकल्ऩाअॊतगवत ल प्रकल्ऩाफाशेयीर अवा एकुण कामवक्रभ 
प्रऩत्र क्र. ४ भध्मे देण्मात आरा आशे. त्माप्रभाणे कामवलाशी कयाली. प्रकल्ऩा अॊतगवत ल प्रकल्ऩा फाशेयीर कामवक्रभ 
याफवलताना खारीर फाफीॊचे ऩारन कयाले. 
 कंद्र ळावनाच्मा तनणवमानवुाय एकूण लाटऩाच्मा १६ टक्के तयतदू अनवुचुीत जातीवाठी ल ८ टक्के तयतदू अनवुचुीत 

जभातीवाठी याखून ठेलरी जाईर. 
 एकूण तयतदूीच्मा कभीत कभी ३० टक्के तयतदू अल्ऩ, अत्मल्ऩ ल भदशरा ळेतक-माॊवाठी ठेलाली. 
 राबाथ्मावची तनलड कृवऴ वशाय्मकाने कयाली तदनॊतय त्माव भॊडऱ कृवऴ अतधकायी/तारकुा कृवऴ अतधकायी माॊनी 

तऩावनु भान्मता द्याली. भान्म केरेल्मा राबाथीची मादी ग्राभऩॊचामतीच्मा नोटीव फोडवलय रालण्मात माली. 
 उऩवलबाग ल जजल्शास्तयालरुन माचे वतनॊमत्रण कयण्मात माल.े  
  
 वदयचा कामवक्रभ आमवोऩॉभ मोजनेतॊगवत कंद्र ळावनाकडे भॊजूयीवाठी ददनाॊक २७/०४/२०१२ योजी वादय 
कयण्मात आरेरा आशे. कंद्र ळावनाची भॊजूयी गशृीत धरुन वदयचा कामवक्रभ वऩकतनशाम, फाफतनशाम आजण जजल्शातनशाम 
वोफत ऩाठवलण्मात मेत आशे.  
 तथावऩ कंद्र ळावनाकडुन प्राप्त शोणामा्व  भॊजूय कामवक्रभात पेयफदर झाल्माव त्मानुवाय वुधायीत रषाॊक 
आऩणाव अॊभरफजालणीवाठी कऱवलण्मात मेईर माची कृऩमा नंद घ्माली. 

  
वोफत :- लयीरप्रभाणे            स्लाषयीत/- 
                             कृवऴ वॊचारक 
                                  (वलस्ताय ल प्रतळषण) 
                            कृवऴ आमुक्तारम, भशायाष्ड याज्म, 

                      ऩुणे ४११ ००५ 
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आमवोऩॉभ मोजने अॊतगवत कंद्र ऩुयस्कृत गऱीतधान्म उत्ऩादन कामवक्रभ वन २०१२-१३ 
भागवदळवक वूचना. 

–: उदे्दळ :– 
 कंद्र ळावनाने ददरेल्मा वलत्तीम भॊजूय कामवक्रभाच्मा तनधीतनू याज्माच्मा गतऱतधान्म वऩकाॊच्मा एकूण उत्ऩादनात 
लाढ कयण्माॊकरयता  कीड ल योगाॊचा प्रततफॊध कयणे ल जादा उत्ऩादन देणामावऩ नलीन लाणाचे प्रभाजणत वफमाणे ळेतकयी 
स्तयालय उत्ऩादन ल उऩरब्ध करुन देणे मा प्रभखु फाफी आशेत. मावाठी वधुायीत ल वॊकयीत वफमाणे ळेतक-माॊना ऩयुलनू 
गतऱतधान्म उत्ऩादनात लाढ कयणे, शा कामवक्रभाचा भखु्म उदे्दळ आशे. मावाठी वफमाणे फाफीॊलय वलळेऴ बय देण्मात मेत 
आशे. कामवक्रभाॊतगवत वफमाणे फाफीॊ खारीरप्रभाणे याफवलण्मात माव्मात. 
 

अ) आमुक्तारम स्तय - 
१. भूरबूत वफमाणे खयेदी – 

  भरूबतू वफमाणे खयेदीवाठी बायतीम कृवऴ अनवुॊधान ऩरयऴद, नली ददल्री जो दय तनजित कयेर त्मानवुाय 
१०० टक्के अनदुानालय देम याशीर. भरूबतू वफमाणे उत्ऩादन ल लाटऩ कयण्माकरयता बायतीम कृवऴ अनवुॊधान ऩरयऴद, 
नली ददल्री शी प्रभखु वॊस्था अवनू मा वॊस्थेभापव त वफमाणे लाटऩाचे तनमोजन केर ेजात.े मावाठी वॊफतधत कृवऴ 
वलद्याऩीठ, ल भशाफीज माॊनी तनजित केरेल्मा ऩीकाच्मा तनजित लाणाचे भरूबतू वफमाणाची देमके भरूबतू वफमाणे खयेदी 
केल्माच्मा ऩयुाव्मावश आमकु्तारमाव प्रस्तालाव्दाये खयीऩ शॊगाभाचे ददनाॊक १५ ऑगस्ट ऩमवत, यब्फी शॊगाभाचे १५ दडवंफय 
ऩमतं आजण उन्शाऱी शॊगाभाचे २५ पेब्रलूायी ऩमतं ऩलूी ऩाठलालीत. त्माची छाननी केल्मानॊतय अनसेुम खयेदी दकॊ भतीच्मा 
१०० टक्के अनदुानाची यक्कभ वफॊतधताॊना आमकु्तारमस्तयालरुन वलतयीत कयण्माॊत मेईर. याज्मातीर कृवऴ वलद्याऩीठाॊचे 
प्रषेत्रालय उत्ऩादन झारेल्मा ऩदैावकाय वफमाणाॊची कृवऴ खात्माने ददरेल्मा आलॊटनाप्रभाणे खयेदी भशाफीज/ता.वफ.के. 
कयतात. भशाफीज ल कृवऴ वलद्याऩीठे माॊनी खयेदी केरेल्मा वफमाण्माची अदामगी कृवऴ आमकु्तारमाकडून कयण्मात मेईर.  
तारकुा फीज गणुन कंद्रालय कामवक्रभाॊतगवत खयेदी कयण्मात आरेल्मा भरूबतू वफमाणाॊची देमके जजल्शा अतधषक कृवऴ 
अतधकायी कामावरमाव वादय कयालीत ल जजल्शा अतधषक कृवऴ अतधकायी माॊनी भरूबतू वफमाणे खयेदीची देमके अदा 
कयालीत. मावाठी आलश्मक तनधीची भागणी आमकु्तारमाव कयण्मात माली. गतऱतधान्म अॊतगवत वभावलष्ठ वऩकाॊचे 
वफमाणे फदराचे प्रभाण मेत्मा ३ लऴावभध्मे दपु्ऩट कयण्माच्मा अनऴुॊगाने भरूबतू वफमाणे खयेदी करुन ऩामाबतू 
वफजोत्ऩादनाचा कामवक्रभ तारकुा फीज गणुन कंद्र लय भोठमा प्रभाणात याफवलण्मात माला. 
 २००० नॊतय अतधवुतचत लाणाॊचा जास्तीत जास्त लाऩय कयण्मात माला. वन २००० ऩूली अतधवूतचत झारेल्मा 
लाणाॊचा वलचाय अथव वशाय्मावाठी कयण्मात मेणाय नाशी.  

१. प्रभाजणत वफमाणे लाटऩ :–  
 प्रभाजणत वफमाणे लाटऩ मा फाफीच्मा भागवदळवक वचूना स्लतत्रॊऩणे तनगवतभत कयण्मात मेतीर. 
 

२. ऩामाबूत वफमाणे उत्ऩादन कामवक्रभ :– 
 कंद्र ऩयुस्कृत गतऱतधान्म उत्ऩादन कामवक्रभाॊतगवत ऩामाबतू वफमाणे उत्ऩादनाकरयता प्रतत जक्लॊटर रु.१०००/- 
अनदुान देम आशे. तारकुा फीज गणुन कंद्रालय ऩामाबतू वफमाणे उत्ऩादनाचा भशाफीजचा कामवक्रभाव्मततरयक्त याफवलणेत 
मेतो मावाठी जजल्शा अतधषक कृवऴ अतधकायी स्तयालरुन तनमोजन करुन ऩामाबतू वफमाणे उत्ऩादनावाठी रागणामावे  े
भरुबतू वफमाण्माची लाणतनशाम भागणी तात्काऱ कृवऴ वलद्यावऩठाॊकडे नंदलाली  मालऴाव फयोफयच ऩढुीर तीन लऴावचे 

तनमोजन कयाले म्शणजे वलद्यावऩठ स्तयालय भरुबतू वफमाणे उत्ऩादनाचा कामवक्रभ याफवलता मेईर त्माची भादशती कृवऴ 
आमकु्तारमाव वादय कयाली. तारकुा फीज गणुन कंद्रालय दकती षंत्रालय ऩामाबतू वफमाणे उत्ऩादनाचा कामवक्रभ याफवलरा 
आशे माची भादशती ऩेयणी शोताच कृवऴ आमकु्तारमाव कऱलाली ल फीज गणुनाॊकानवुाय दकती वफमाणे उऩरब्ध शोईर 
माचा अॊदाज घेऊन प्रतत जक्लॊटर रुऩमे १०००/- नवुाय अनदुानाची भागणी नंदलाली. त्माप्रभाणे त्माॊना अनदुान लगव 
कयण्मात मेईर.  
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 भशाफीज अकोरा ल याष्डीम फीज तनगभ, याष्डीम ळेती भशाभॊडऱे, कृबको, नापेड ल इपको मा वॊस्थाॊना देम 
याशीर. मा वस्थाॊनी उत्ऩाददत केरेल्मा ऩामाबूत वफमाणाॊचा अॊततभ अशलार फीज प्रभाजणकयण मॊत्रणेने अॊततभ प्रभाजणत 
केरेल्मा ऩामाबतू वफमाणाॊच्मा अशलारावश आमकु्तारमाव खयीऩचे दडवंफय अखेय ऩमवत ल यब्फीचे पेब्रुलायी अखेयऩमतं 
वादय कयालेत. शे अनदुान वॊफॊतधत उत्ऩादक वॊस्थेव आमकु्तारमस्तयालरुन अदा कयण्माॊत मेईर. भॊजूय कामवक्रभाचे 
भमावदेतच अनुदान देम याशीर. मा ऩेषा जास्त उत्ऩाददत वफमाण्मारा अनुदान तभऱणाय नाशी. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
वलबागीम कृवऴ वश वॊचारक माॊचेभापव त याफलालमाचा कामवक्रभ. 

१. ऩामाबूत वुवलधा :– 
 कृवऴ वलबागाचे तारुका फीज गुणन कंदे्र, कृवऴ वलद्याऩीठे ल कृवऴ वलसान कंद्र माॊच्मा प्रषेत्रालय तवॊचन 
वुवलधेभध्मे लाढ कयणे जून्मा वलदशयीची खोदाई कयणे, इरेजक्िक भोटाय फववलणे, भऱणीवाठी वुवलधा कयणे  रशान 
फीज प्रदक्रमा वॊमॊत्र ल वाठलणूकीवाठी गोडाऊन फाॊधणे मावाठी अनुदान देम आशे. वलबागातीर ज्मा प्रषेत्रालय 
गतऱतधान्म अॊतगवत वभावलष्ट वऩकाॊचे वफमाणे फदराचे प्रभाण मेत्मा ३ लऴावभध्मे दपु्ऩट कयण्माच्मा अनऴुॊगाने वफमाणे 
उत्ऩादन कामवक्रभ (ऩामाबतू/प्रभाजणत) घेतरा जातो अळा प्रषेत्रालय गोडाऊन, खऱे तवेच तवॊचन ववुलधा मावाठी जूनी 
वलदशय खोदाई, इरेजक्िक भोटाय मा ऩामाबतू ववुलधा तनभावण कयण्मात माव्मात. मावाठी प्रषेत्र तनशाम उऩरब्ध ऩामाबतू 
ववुलधा ल आलश्मक ऩामाबतू ववुलधा माच्मा भादशतीचा वलववाधायण अभ्माव करुन आलश्मक त्मा ऩामाबतू ववुलधा 
तनभावण कयाव्मात. कृवऴ उऩ वॊचारक, (वलप्र-५) माॊनी माफाफत प्रषेत्रतनशाम ऩामाबतू ववुलधा तनजित कयाव्मात. 
अनदुानाचा दय कंदद्रम वालवजतनक फाॊधकाभ वलबाग ल याज्म वालवजतनक फाॊधकाभ वलबाग माॊचे प्रचतरत दयानवुाय १०० 
टक्के अनदुान देम अवनू, त्माचा कंद्र ल याज्म दशस्वा ५०:५० टक्के अवा याशीर. 
 कंद्र ऩयुस्कृत गतऱतधान्म वलकाव कामवक्रभाॊतगवत वफमाणेची वाठलण कयण्माकरयता तवेच वफजोत्ऩादन कंद्रालय 
वफमाणे उत्ऩादन लाढवलण्मावाठी तनयतनयाऱमा ववुलधा तनभावण कयणेकरयता १०० टक्के अथववशाय्माऩकैी कंद्र 
ळावनाभापव त ५० टक्के आजण याज्म ळावनाभापव त ५० टक्के अव े देम आशे. ऩामाबतू ववुलधाकरयता अथववशाय्म 
उऩरब्ध करुन देताना ऩढुीर फाफीॊकरयता अथववशाय्म उऩरब्ध करुन देण्माचे कंद्र ळावनाने वचूवलरे आशे.  
 
 वफजोत्ऩादन प्रषेत्रालय ऩाणी ऩयुलठमाच्मा ववुलधा उऩरब्ध करुन घेण्माकरयता फोअयलेर/टमफूलेर खोदणे ऩयॊत ु

माभध्मे कॎ नॉल्वरा ऩक्के रामतनॊग कयणे, प्रषेत्राचे वऩाटीकयण कयणे, प्रषेत्राव कुॊ ऩण कयणे, कामावरमीन इभायतीचे 
फाॊधकाभ कयणे इत्मादी फाफीॊचा वभालेळ नाशी. ऩाणी ऩयुलठमाच्मा ववुलधा कयणे इत्मादीफाफीॊचा वभालेळ नाशी. 
ऩाणीऩयुलठमाच्मा ववुलधा करयता वलद्युतऩॊऩ खयेदी कयणे. मा फाफीवाठी खचव कयता मेईर. ऩयॊत ु वलद्युत 
ऩयुलठमाकरयता ताया ओढणे दकॊ ला ऩॉलय राईन्व अथला िान्वपॎ ाभवय फववलणे माकरयता खचव कयता मेणाय नाशी. 

 वफजोत्ऩादन प्रषेत्रालय अद्यमालत डी-शमतूभडीदपकेळन तॊत्रसानावश वाठलणूक ववुलधाॊची तनतभवती कयणे. माकरयता 
खचव कयता मेईर. तवेच वफमाणे उत्ऩादन केल्मानॊतय काढणी ऩिात ववुलधाॊच्मा तनतभवतीकरयता जवे (Threshing 

Floor) तवेच वफमाणे वकुवलण्माकरयता (Drying Floor) माॊची तनतभवती कयता मेईर ऩयॊत ुवफजोत्ऩादन प्रषेत्राच्मा 
वफजोत्ऩादन षभतेच्मा भमावदेतच मा ववुलधाॊची षभता अवणे आलश्मक आशे.  

 ऩाणी ऩयुलठमाच्मा ववुलधाॊची तनतभवती मा अॊतगवत वलदशयीचे फाॊधकाभ कयणे तवेच वलदशयीची खोरी लाढवलणे, वलद्युत 
ऩॊऩाची खयेदी आजण तऴुाय तवॊचन वॊचाची खयेदी माकरयता देजखर अथववशाय्म देम याशीर. 

 दठफक तवॊचन वॊचाची ववुलधा उऩरब्ध करुन घेण्माकरयता मा घटकाॊतगवत खचव कयता मेणाय नाशी. 
 लरयर वलव ववुलधाॊची तनतभवती कयताना कंद्र दकला याज्म फाॊधकाभ वलबागाभापव त घोवऴत कयण्मात मेणामाव, 

दयऩत्रकानवुाय तमाय केरेरे आयाखडे आजण खचावची अॊदाजऩत्रके याज्म ळावनाच्मा तळपायळीने कंद्र ळावनाच्मा कृवऴ 
वलबागातीर टीएभओऩी कषाकडे वादय कयालमाच्मा आशेत. 



 

 
8 

 प्रषेत्रालय तनतभवती कयालमाच्मा ऩामाबूत ववुलधाॊचे खचावची अॊदाजऩत्रके ल आयाखडे आमकु्तारम स्तयालय आऩल्मा 
स्लमॊऩणूव तळपायळीने इॊग्रजीभध्मे  एक भऱूप्रत ल दोन वत्मप्रती अळा तीन प्रतीत वादय कयालेत. १५ जुन २०१२ 
अखेय ऩमवत वादय कयालेत. त्मानॊतय वदयचे प्रस्ताल याज्म ळावनाच्मा तळपायळीने कंद्र ळावनाव वादय कयण्मात 
मेतीर. कोणत्माशी ऩरयजस्थतीत कंद्र ळावनाची भॊजुयी प्राप्त झाल्मातळलाम मा घटकाॊतगवत खचव कयता मेणाय नाशी. 

 माफाफीचे अनदुान (कंद्र ल याज्म दशस्वा) वलबागीम कृवऴ वश वॊचारक माॊचे स्तयालय उऩरब्ध करुन देण्मात मेईर. 
   

२. प्रतवध्दी :– 
 मोजनेची स्थातनक लतवभानऩत्रात प्रचाय ल प्रतवध्दी, मळोगाथा, घडीऩवत्रका, भादशती ऩवत्रका मावाठी शा तनधी 
उऩरब्ध आशे. माफाफतची कामवलाशीची जफाफदायी कृवऴ उऩवॊचारक (भादशती) माॊची याशीर त्माचेकडे मावाठीचा तनधी 
उऩरब्ध करुन ददरा जाईर. मा फाफीवाठी कंद्र दशस्वा १०० टक्के आशे. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

जजल्शा अतधषक कृवऴ अतधकायी माॊचेभापव त याफलालमाचा कामवक्रभ :– 
१) ग्राभ फीजोत्ऩादन कामवक्रभ   २) गट प्रात्मजषके 
३) बईुभगु भल्च प्रात्मजषके   ४) वकू्ष्भ भरूद्रव्माॊचे लाटऩ.   
५) एकाजत्भक दकड व्मलस्थाऩन अॊतगवत   अ) ळेतकयी ळेतीळाऱा   फ) जैवलक दकड तनमॊत्रण प्रात्मजषके 
६) वलस्ताय अतधकायी प्रतळषण   ७)पॉस्ऩो जजप्वभ/ वल्पय ८० % WDG लाटऩ 
८) जजलाण ूवॊलधवन ऩाकीटे   ९) ऩीक वॊयषण औऴधे 
१०) तणनाळकाॊचा ऩयुलठा    

नावलण्मऩुणव फाफी 
११) ळेतकयी प्रतळषण वशर   १२) गट तनतभवती  १३) दटओएप 
 

१. ग्राभ फीजोत्ऩादन कामवक्रभ 
 वदय कामवक्रभाव स्थातनकरयत्मा प्रकल्ऩ षेत्रात लाल ल भागणी अवल्माव अळा दठकाणी प्रकल्ऩ षेत्राफाशेयीर 
कामवक्रभातीर फाफी प्रकल्ऩ षेत्रात प्राधान्माने याफवलण्मात माव्मात. ग्राभवफजोत्ऩादन कामवक्रभातीर अनुदान भशाफीज 
अकोरा, याष्डीम फीज तनगभ, याष्डीम ळेती भशाभॊडऱे, कृबको, नापेड, इपको, कृवऴ वलसान कंद्र, अळावकीम वॊस्था, 
खाजगी वॊस्था ल ळेतक-माॊचे गट माॊना देम याशीर. फीजोत्ऩादन कामवक्रभाभध्मे उत्ऩाददत केरेल्मा वफमाणावाठी रु. 
१०००/- प्रतत जक्लॊटर प्रभाणे प्रोत्वाशनात्भक अनुदान देम याशीर. आऩल्मा जजल्शमाभध्मे गऱीतधान्म ऩीकाचे प्रभाजणत 
वफमाण्माची उऩरब्धता ऩाशून आणखी कोणत्मा लाणाचे प्रभाजणत वफमाण्माची उऩरब्धता लाढवलण्माची गयज आशे शे 
ऩाशून प्रभाजणत वफमाणे उत्ऩादन कामवक्रभाचे तनमोजन कयण्मात माल.े आऩल्मा जजल्शमात गऱीतधान्म वऩकाॊचे वध्माचे 
वफमाणे फदराचे प्रभाण दकती आशे ल वफमाणे फदराचे प्रभाण दकती ऩादशजे शे ऩाशून त्मा त्मा वऩकाचे वफमाणे 
उत्ऩादनाचे प्रभाण ऩाशून त्मा त्मा वऩकाचे दकती षेत्रालय वफजोत्ऩादन कयालमाचे आशे माचे तनमोजन कयाले. माभध्मे 
अद्याऩ अतधवतूचत न झारेल्मा ऩयॊत ुवॊळोधनाभध्मे अततळम चाॊगल्मा आढऱून आरेल्मा जातीचाशी वभालेळ कयण्माव 
शयकत नाशी. कोणत्मा लाणाचे दकती प्रभाणात वफजोत्ऩादन कयालमाचे आशे शे ठयवलण्मावाठी जजल्शा अतधषक कृवऴ 
अतधकायी स्तयालय एक वतभती स्थाऩन कयण्मात माली त्माभध्मे उऩवलबागीम कृवऴ अतधकायी आजण तारकुा कृवऴ 
अतधकायी,कृवऴ वलद्याऩीठाचे वॊफॊतधत ळास्त्रस माॊचा वभालेळ कयाला ल ग्राभवफजोत्ऩादन कामवक्रभाची आखणी कयाली. 
आखणी झाल्मानॊतय ग्राभवफजोत्ऩादनावाठी रागणामावत ऩामाबतू वफमाणाची भागणी वॊफॊतधत वॊस्थाॊकडे तात्काऱ 
नंदवलण्मात माली. मा लऴावच्मा तनमोजनाफयोफयच ऩढुीर दोन लऴावचे वफजोत्ऩादनाचे तनमोजन कयण्मात माल.े त्मानवुाय 
रागणामावझ भरूबतू वफमाणाची भागणी नंदलनू ठेलाली. जेणेकरुन त्माऩावनू ऩढुीर दोन लऴावभध्मे ग्राभवफजोत्ऩादनावाठी 
रागणाये ऩामाबतू वफमाणे तारकुा फीजगणुन कंद्र ल वलद्याऩीठ प्रषेत्रालय तमाय कयता मेईर.  
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 ग्राभवफजोत्ऩादनाची आखणी कयताना त्माचे प्रभाणीकयण जेणेकरुन  प्रदक्रमा मा दोन्शी फाफीचे तनमोजन कयणे 
अत्मॊत भशत्लाचे आशे. प्रदक्रमावाठी दकती वफमाणे उऩरब्ध शोणाय आशे माचा अॊदाज घेऊन त्मावाठी ववुलधा 
कोणकोणत्मा कंद्रालय केल्मा आशेत शे ऩशाल ेल मा कामवक्रभातनू तमाय झारेल्मा वलव प्रभाजणत वफमाणाची प्रदक्रमा केरी 
जाईर मावाठीचे तनमोजन आताऩावनू कयाले. 
 ग्राभवफजोत्ऩादनभध्मे उत्ऩादीत झारेल्मा प्रभाजणत वफमाण्माॊची अदामगी शोऊनशी तनधी तळल्रक याशात 
अवल्माव त्मा भमावदेत प्रतत जक्ल. रु.१००० प्रभाणे भशायाष्ड याज्म वफमाणे भशाभॊडऱ ल कृवऴ वलद्यावऩठाभध्मे उत्ऩादीत 
केरेल्मा प्रभाजणत वफमाण्माऩोटी अदामगी कयण्मात माली. 
     वन २०१२-१३ बईुभगु, वमूवपुर, वोमाफीन, तीऱ, कायऱे, कयडई, जलव, भोशयी, एयॊडी इत्मादी प्रभखु 
वऩकाॊचा प्रभाजणत वफजोत्ऩादन कामवक्रभ स्लमॊवशाय्म गटाभापव त याफलालमाचा आशे. 
      जजल्शा अतधषक कृवऴ अतधकायी माॊनी शॊगाभाच्मा वयुलातीव ग्राभ वफजोत्ऩादनाची आखणी कयाली. डॉ. 
स्लाभीनाथन वतभतीने गऱीतधान्म ग्राभ वॊकल्ऩनेचा ऩयुस्काय केरा आशे. मा वॊकल्ऩनेअॊतगवत याज्मातीर काॊशी गाले 
गऱीतधान्म गाले म्शणून वलकतवत कयालमाची आशेत. मावाठी जजल्शा अतधषक कृवऴ अतधकायी माॊचे स्तयालयीर 
वतभतीने जजल्शमातीर कामवक्रभाचा वायावाय वलचाय करुन अळा गालाॊची तनलड ळक्म तततक्मा रलकय कयाली. 
गतऱतधान्म ग्राभ म्शणून वलकतवत कयालमाच्मा गालाॊभध्मे ळक्मतो वफजोत्ऩादनाचा कामवक्रभ घ्माला, कामवक्रभ 
आमोजजत कयताना गतऱतधान्म ग्राभ मोजनेखारीर गालाॊना प्राधान्म द्याल.े ग्राभवफजोत्ऩादन कामवक्रभ घेण्माव तारकुा 
फीज गणुन कंद्राच्मा वबोलतारची गाले तनलडून अॊभरात आणाला ल त्मा तारकुा फीज गणुन कंद्राभध्मे ऩढुीर लऴाववाठी 
ऩामाबतू वफमाणे उत्ऩादनाचाशी कामवक्रभ स्लतॊत्रऩणे घ्माला. शे वफमाणे ऩढुीर लऴी त्मा गालाभध्मे ग्राभवफजोत्ऩादनावाठी 
देणे ळक्म शोईर.  
 फीज प्रभाणीकयण मॊत्रणेकडे ळेतक-माॊची नाल े नंदणी कयाली. ता.वफ.के. लरयर फीज प्रदक्रमा वमॊत्रालय 
फीजप्रदक्रमा कयण्मावाठी भान्मता घेण्मावाठी वॊफॊतधत तारुका कृवऴ अतधकायी माॊनी फीज प्रभाणीकयण मॊत्रणेकडे रयतवय 
अजव कयाला ल ग्राभवफजोत्ऩादन मोजनेतीर वफमाणे माच वमॊत्रालय प्रदक्रमा करुन घ्माले.  
 तारकुा कृवऴ अतधकायी/भॊडऱ कृवऴ अतधकायी माॊनी ग्राभ वफजोत्ऩादन मोजनेखारी ळेतकयी तनलडताॊना भखु्मत् 
ळेतक-माॊच्मा स्लमॊवशाय्म गट/गालातीर ळेतकयी वॊघ/भदशरा स्लमॊवशाय्म गट/वलद्याऩीठ/कृवऴवलसान कंद्र माॊना 
प्राधान्म द्याले. मा गटाभापव त घेण्मात मेणामाव  कामवक्रभाचे अनदुान जजल्शा अतधषक कृवऴ अतधकायी माॊचेकडे लगव 
कयण्मात मेईर.  
 
अ) स्लमॊवशाय्म गट/वलद्याऩीठ/कृवऴवलसान कंद्र भापव त वफजोत्ऩादन कामवक्रभ. 
    वन २०१२-१३ भध्मे बईुभगु, वमूवपुर, वोमाफीन, तीऱ, कायऱे, कयडई, जलव, भोशयी, एयॊडी मा प्रभखु ऩीकाॊचा 
प्रभाजणत वफजोत्ऩादन कामवक्रभ स्लमॊवशाय्म गटाभापव त याफलालमाचा आशे. माभध्मे स्लमॊवशाय्म गट/ळेतकयी गट/ 
स्लमॊवेली वॊस्था माॊचा वभालेळ अवेर. स्लमॊवशाय्म गटाची तनलड कृवऴ वशाय्मक माॊच्मा तळपायवीनवुाय भॊडर कृवऴ 
अतधकायी माॊनी कयाली. स्लमॊवशाय्म गटाभध्मे कभीतकभी १० ळेतकयी अवालेत. स्लमॊवशाय्म गट मा कामवक्रभावाठी 
आलश्मक अवणाया खचव कयण्माव तमाय अवाला. वलकतवत ऩाणरोट षेत्रात मेणामां  गालातीर स्लमॊवशाय्म गटाव 
प्राधान्म द्याल.े जेणेकरुन ऩीकाव वॊयजषत तवॊचन देण्माची ववुलधा उऩरब्ध शोईर. स्लमॊवशाय्म गटाभापव त दकभान दशा 
शेक्टय षेत्रालय वफजोत्ऩादन कामवक्रभ घेणे आलश्मक आशे. दशा शेक्टय षेत्रात मेणाये वलव ळेतकयी राब घेण्माव ऩात्र 
याशतीर. वफजोत्ऩादन कामवक्रभात उत्ऩाददत कयालमाचे लाण शे त्मा गालातीर वफमाणेचे भागणीलय आधारयत अवाले, 
प्रभाजणत वफमाणे वफजोत्ऩादनावाठी आलश्मक ऩामाबतू वफमाण्माची लाणतनशाम भागणी कृवऴ वलद्याऩीठ ल भशावफज 
माॊचेकडे तात्काऱ नंदलनू स्लमॊवशाय्म गटाव वदय वफमाणे शॊगाभाऩलूी लेऱेत तभऱेर माफाफतची ळशातनळा जजल्शा 
अतधषक कृवऴ अतधकायी माॊनी कयणे आलश्मक आशे. तारकुा फीज गणुन कंद्रालरयर ऩामाबतू वफमाणे प्रथभ लाऩयाले.  
 स्लमॊवशाय्म गटाभापव त/वलद्याऩीठ/कृवऴ वलसान कंद्रा भापव त घेण्मात मेणामाव  गतऱतधान्म वऩकाचे वफजोत्ऩादन 
षेत्राचे वफजप्रभाजणकयण मॊत्रणेकडे नंदणी कयणे फॊधनकायक याशणाय आशे. तवेच उत्ऩाददत केरेल्मा वफमाण्माव वफज 
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प्रभाजणकयण कयणे फॊधनकायक याशणाय आशे. उच्च प्रतीचे वफमाणे उत्ऩाददत कयणे. स्लमॊवशाय्म गटाची जफाफदायी 
यादशर. वफजोत्ऩादन षेत्रालय वऩकलाढीच्मा कारालधीत स्लमॊवशाय्मगट ल भॊडर कृवऴ अतधकायी माॊचे वशाय्माने षेत्रात  
आढऱून मेणायी बेवऱ लेऱच्मा लेऱी काढून टाकाली. तवेच वदयचे प्रषेत्र तणयदशत अवाले.जेणेकरुन उच्चप्रतीचे वफमाणे 
उत्ऩाददत शोईर. वफमाण्माचाशी कामवक्रभ कृवऴ वलबागाच्मा नालाने स्लतॊत्रऩणे घ्माला. शे वफमाणे ऩढुीर लऴी त्मा 
गालाभध्मे ग्राभवफजोत्ऩादन मावाठी देणे ळक्म शोईर.  
   वफजोत्ऩादन कामवक्रभाॊअॊतगवत बाग घेणाये स्लमॊवशाय्म गटातीर ळेतक-माॊना तवेच ग्राभऩातऱीलय काभ 
कयणाये अतधकायी/कभवचायी माॊना आलश्मक ते वलव ताॊवत्रक सान वलरगीकयणाचे अॊतय, बेवऱ प्रततफॊध उऩाम इत्मादी 
वलऴमक तऩतळरलाय प्रतळषण फीज प्रभाणीकयण मॊत्रणेच्मा वशाय्माने शॊगाभाऩलूी देण्मात माल.े माची जफाफदायी 
उऩवलबातगम कृवऴ अतधकायी माॊची याशीर. मावाठी गतऱतधान्म उत्ऩादन कामवक्रभाॊतगवत ळेतकयी प्रतळषण मा फाफीवाठी 
उऩरब्ध करुन ददरेल्मा तनधीचा लाऩय कयण्मात माला.  
  जजल्शा अतधषक कृवऴ अतधकायी माॊनी वफजोत्ऩादन कामवक्रभाॊअॊतगवत जजल्शातनशाम, तारकुातनशाम, गालतनशाम, 
ऩीकतनशाम, लाणतनशाम उत्ऩादीत कयालमाच्मा वफमाण्माची भादशती वलबागाव वादय कयाली. उऩवलबागीम कृवऴ अतधकायी 
माॊनी वफजोत्ऩादन कामवक्रभ प्रषेत्राचे ऩीकलाढीच्मा अलस्थेत दकभान दोन लेऱा तनरयषण कयणे फॊधनकायक यादशर.  
 वफजोत्ऩादन कामवक्रभाॊतगवत उत्ऩाददत झारेल्मा वफमाण्माची प्रदक्रमा कयणे स्लमॊवशाम गटाची जफाफदायी यादशर.  
माभध्मे वफमाणे लाऱवलणे, स्लच्छ कयणे, प्रतलायी कयणे ल वऩळव्मा बरुन भोशयफॊद कयणे इ. फाफीॊचा अॊतवबाल आशे. जे 
गट प्रदक्रमा कंद्रालय वफजप्रदक्रमा स्लखचावने करुन घेतीर अळा गटाव फीज प्रदक्रमा कयण्माव वॊऩणूव अनदुान उऩरब्ध 
करुन देण्मात मेईर. तवेच जलऱच्मा भशाफीज कंद्रालय फीज प्रदक्रमा करुन घेता मेईर ल गटाने खचव न ददल्माव 
प्रदक्रमा कंद्राव वयऱ रयत्मा प्रदक्रमा खचव जजल्शा अतधषक कृवऴ अतधकायीमाॊचेभापव त देण्मात मेईर. प्रदक्रमा खचाववश 
उत्ऩादीत झारेल्मा वफमाण्माव रु.१०००/-प्रतत जक्लॊटर अनदुान देण्मात मेईर.त्मातनू प्रतळषण खचव, प्रदक्रमा,  
वादशत्माचा खचव लजा कयण्मात माला. गतऱतधान्म फीज ग्राभ गालाॊची तनलड भागीर लऴीच्मा ग्राभवफजोत्ऩादनाच्मा 
भागवदळवक वूचनेनुवाय केरी अवेरच मा कामवक्रभाॊतगवत ळेतक-माॊच्मा ळेतालय आमोजजत कयालमाच्मा प्रात्मजषकाॊऩैकी 
काशी प्रात्मजषकाॊचे आमोजन शे ग्राभ फीजोत्ऩादन प्रात्मजषके म्शणून कयाले. 
       ग्राभ फीजोत्ऩादनातीर उत्ऩाददत वफमाण्माॊची उचर ल वलक्री  आमोजन कयणामाव. वॊस्थाॊनी त्लरयत कयाली, 
त्माभऱेु फीजोत्ऩादकात आत्भवलश्र्लाव तनभावण शोईर. 
 फीजोत्ऩादन कामवक्रभाॊतगवत वोफत जोडरेल्मा अतधवतूचत लाणतनशाम वऩकाॊचे मादीतीर लाणाॊचा फीजोत्ऩादन  
कामवक्रभ आमोजजत  कयाला.   
 
गट प्रात्मजषके, एकाजत्भक दकड व्मलस्थाऩन, ळेतकयी प्रतळषण मा फाफीॊच्मा भागवदळवक वूचना खारीरप्रभाणे आशेत :– 

२. षेवत्रम गट प्रात्मजषके :–  
(७५% कंद्र दशस्वा् २५% याज्म दशस्वा) 

 गट प्रात्माजषकाॊभध्मे कोणत्मा तॊत्रसानाचा अलरॊफ कयाला शे ठयवलण्मावाठी जजल्शा अतधषक कृवऴ 
अतधकायीमाॊच्मा स्तयालय वभीती स्थाऩन कयण्मात माली. मा वतभतीभध्मे उऩ वलबागीम कृवऴ अतधकायी ल कृवऴ 
वलद्याऩीठ तसाचा वभालेळ कयाला. त्मानवुाय कोणत्मा तनवलष्ठाॊचा लाऩय कयाला माफाफतचा तनणवम जजल्शा भातवक 
चचाववत्राभध्मे घेण्मात माला.  

याज्मात फशुताॊळी गऱीतधान्मे खयीऩ शॊगाभात कोयडलाशू ऩरयजस्थतीत घेतरी जातात. मास्तल प्रात्मजषके 
आमोजजत कयताॊना कोयडलाशू वऩकाॊवाठी वभतर येऴेलय ऩेयणी अतनलामव याशीर, अळी ऩेयणी केल्मातळलाम 
प्रात्मजषकालयीर खचव ग्राशम भानण्मात मेणाय नाशी. तवेच कृवऴ वलद्यावऩठाचे भागवदळवन नवुाय खारीर भरुस्थानी 
जरवॊधायण ऩध्दतीचा लाऩय कयण्माव ळेतक-माॊना उदमकु्त कयाले. 
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उऩमुक्त भुरस्थानी जरवॊधायण ऩध्दती 
१. वभतर भळागत ल ऩेयणी.     
२. आॊतयवऩक ऩध्दती,जैवलक फाॊध 
३. उभ्मा वऩकात ठयावलक ओऱीनॊतय वयी काढणे. 
४. वयी लयॊफा तवेच फॊधीस्त वयी 
५. रुॊ द लयॊफा-वयी 
६. फॊददस्त लापे/कॊ ऩाटवभंट फॊडीग 

 
गट प्रात्मजषके याफवलण्माची वॊऩूणव जफाफदायी भॊडर कृवऴ अतधकायी माॊचेलय वोऩवलण्माॊत मेत आशे.  
२.१ प्रात्मजषके आमोजजत कयण्माचा उदे्दळ :– 
 कृवऴ वलद्याऩीठाॊनी वॊळोधनाने वलकतवत केरेरे आधुतनक तॊत्रसान, वधुारयत भळागत ऩध्दतीचे तॊत्र तवेच कभी 
ददलवात जास्त उत्ऩादन देणाये लाण मा वलाचंा अलरॊफ करुन गतऱतधान्म वऩकाॊची उत्ऩादकता ल उत्ऩादन लाढवलणे, 
शा प्रात्मजषके आमोजजत कयण्माचा प्रभखु उदे्दळ आशे. प्रात्मजषके आमोजजत कयताना कृवऴ वलसान कंदे्र, कृवऴ षेत्रात 
कामवयत अवणामाव  स्लमॊवेली वॊस्था, स्लमॊवशाय्म गट, भदशरा ळेतकयी गट, माॊचा वशबाग घ्माला. प्रात्मजषकाॊचे 
तनमोजन ग्राभवबेरा अलगत कयाले. 
 ज्मा ळेतकमावरचे माऩलूी कामवक्रभाॊतगवत प्रतळषण झारेरे आशे अळा ळेतक-माॊना प्रात्माजषकावाठी ळेतकयी 
तनलडताॊना प्राधान्म देण्मात माले. तवेच ळावकीम प्रषेत्रालय देखीर वदय वऩक प्रात्मजषके याफवलण्माव शयकत नाशी. 
षेत्राची तनलड/तनकऴ :–  

प्रात्मजषक षेत्र ठऱकऩणे रषात माल े मावाठी जे प्रात्मजषके षेत्र तनलडीचे तनकऴ आशेत ते ऩाऱालेत 
प्रात्मजषकाचे षेत्र तनलडताॊना तवभाॊततक ळेतकयी, अनवुतूचत जाती/जभाती ल भदशरा माॊना मोग्मप्रभाणात प्राधान्म 
द्याल.े त्माच फयोफय जतभनीची स्लच्छता, भदृ चाचणी अशलाराप्रभाणेच खताॊचा लाऩय, चाॊगल्मा वफमाणाची तनलड, फीज 
प्रक्रीमा, वलरेन्व, जैवलक औऴधाॊचा लाऩय, जैवलक खताॊचा लाऩय, वऩकाची तनगा चाॊगरी याखरी जात आशे, मावलऴमी 
दष यशाणे गयजेचे आशे. एकाच प्रात्मजषक षेत्रात अनेक वलतबन्न लाणाॊचे तभश्रण अवणाय नाशी माची दषता घ्माली.  
तवेच ऩायॊऩायीक ऩध्दतीने औऴधाॊची पलायणी न कयता ती वलषेणालय आधारयत आमऩीएभ तत्लानवुाय कयाली. प्रत्मेक 
प्रात्मजषकाळेजायी गणुात्भक तरुनेवाठी ळेतकयी स्थानीक ऩध्दतीने कयीत अवरेल्मा ळेतातनू तेलढमाच षेत्राचा 
“कन्िोर प्रॉट” तनलडाला ल दोन्शी षेत्राच्मा वऩकाच्मा ऩेयणीऩावनू कारक्रभानवुाय लाऩयरेल्मा तनवलष्ठाॊच्मा नंदी फयोफयच 
त्मावाठी आरेल्मा खचावची तायीखलाय नंद ल दोन्शी षेत्रातनू आरेल्मा उत्ऩादनाची वाॊजख्मकी ऩध्दतीने वलश्लेऴणात्भक 
नंदी अबीरेखात ठेलाव्मात. त्मा खारीर प्रऩत्रात ठेलाव्मात तवेच त्माची तऩावणी लरयष्ठ अतधका-माॊनी लेऱोलेऱी कयाली 
ल आऩरे अतबप्राम/वचुना नंदलालेत प्रात्माजषकाॊचे प्रात्माजषकतनशाम ल ळेतकयी तनशाम वऩकाच्मा वलवलध अलस्थेभध्मे 
तनरयषणे घेऊन शी भादशती कृवऴ वशाय्मकाकडे नंद घेऊन वॊकतरत करुन ठेलणे आलश्मक आशे.  

गाॊलतनशाम वॊकतरत केरेल्मा शमा तनरयषण अशलाराची एकवत्रत नंद तारकुास्तयालय एका स्लतॊत्र नंदलशीत 
प्रात्माजषकतनशाम ठेलण्माची जफाफदायी भॊडऱ कृवऴ अतधकायी माॊची याशीर. ऩमवलेषीम अतधकायी ज्मालेऱी अळा 
प्रात्माजषकाॊना बेटी देतीर तेव्शा त्माॊनी मा नंद ऩजुस्तकेत प्रात्माजषकावलऴमीची आऩरी नंद कयणे आलश्मक याशीर. 
मातळलाम ऩढेु नभदू केरेप्रभाणे ळेती प्रात्माजषकावॊफॊधी खारीर वचूना भागवदळवक तत्ल ेम्शणून अलरॊफवलण्मात मालीत. 
मोजना :–    ळेतकमाव चे नाल   प्रात्मषीकाचा शेत ू
वव्शे नॊफय 

अ.क्र तनलडरेरी 
फाफ/घटक 

स्थानीक ऩध्दत 
(कन्िंर प्रॉट) 

त्मानवुाय 
खचव 

वधुायीत ऩध्दत 
(प्रात्माजषक षेत्र) 

त्मानवुाय 
खचव 

कभी/अधीक 
खचव 

वॊबाव्म 
कायणे 
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प्रात्मजषक षेत्रालय ठऱकऩणे दळवतनम बागात परक रालालेत त्मात लयीर वलव प्रभखु फाफी दळवलाव्मात. 
गतऱतधान्माचे षेत्र काशी प्रभाणात कभी झाल्माचे ददवनू मेत.े मावाठी मा वऩकाॊखारीर षेत्र लाढवलण्माच्मा दृष्टीने प्रमत्न 
व्शालेत. गेल्मा काशी लऴावतीर अतनमतभत ऩजवन्माभानाभऱेु  ज्मा वऩकाॊची वरग षेत्रालरयर ऩेयणी कभी झाल्माचे 
दृष्टोत्ऩत्तीव मेत आशे अळा गतऱतधान्म  वऩकाॊचे उत्ऩादन  कृवऴ वलद्याऩीठान े ल कृवऴ खात्माने तळपायव केरेल्मा 
आॊतयऩीक, तभश्रऩीक ल फाॊधालयीर वऩक ऩध्दतीचा अलरॊफ लाढलनू याज्माने त्माॊना ददरेरे उत्ऩादनाचे उदद्दष्ट वाध्म 
कयाले मावाठी कंद्र ळावनाचे गतऱतधान्म वॊचारनारम आग्रशी आशे. मावाठी गटप्रात्मजषकाॊभध्मे मोग्म त्मा 
आॊतयऩीक/तभश्रऩीक ऩध्दतीचा वभालेळ कयाला.  
२.३  प्रात्मजषकाॊची लगवलायी ल आकाय :– 
 कामवक्रभात प्रात्मजषकाचे आमोजन शॊगाभतनशाम खारीरप्रभाणे कयाले. वोफत ददरेल्मा रषाॊकाऩकैी ६५ टक्के 
प्रात्मजषके खरयऩ शॊगाभात ल ३५ टक्के प्रात्मजषके यब्फी-उन्शाऱी शॊगाभात (ळक्मतो जजल्शा/तारकु्माच्मा खरयऩ/यब्फी 
/उन्शाऱी शॊगाभातीर गतऱतधान्म षेत्राचे प्रभाणात) घ्मालीत.   
 एकूण प्रात्मजषकाॊचे रषाॊकाच्मा १) कोयडलाशु प्रात्मजषके दकभान ८५ टक्के ल वलव कोयडलाशु प्रात्मजषकात 
वभतर भळागत ल ऩेयणीची/भरूस्थानी ओराला दटकवलण्मावाठीची प्रात्मजषके/वयी लयॊफा ल वंदद्रम खत ेमाॊचा वभालेळ 
अतनलामव याशीर.                                  
अ) खयीऩ शॊगाभात   - बईुभगु, वमूवपुर, वोमाफीन, तीऱ ल कायऱे.      
   (वभतर येऴेलय ऩेयणी अतनलामव) (वंदद्रम ळेती ऩध्दतीची/वयी लयॊफा प्रात्मजषके) 
फ) यब्फी शॊगाभात    - कयडई, भोशयी, वमूवपुर ल जलव (भरूस्थानी ओराला दटकवलण्माचे प्रात्मजषके, वंदद्रम  
   ळेती ऩध्दतीची, बात वऩकाची काढणी झाल्मानॊतय उऩरब्ध ओराव्मालय घ्मालमाची प्रात्मजषके) 
क) उन्शाऱी शॊगाभात -  उन्शाऱी बईुभगु ल वमूवपुर.            
   (एकाजत्भक खत व्मलस्थाऩन प्रात्मजषके वंदद्रम ळेती ऩध्दतीची प्रात्मजषके)  
२.३.१ प्रत्मेक गट प्रात्मजषकाचा आकाय शा १० शेक्टय षेत्र अवाला. प्रात्मजषकाॊचे आमोजन शे वभशू ऩध्दतीने ळक्मतो 
कभीत  कभी १० शेक्टय षेत्राचे भमावदेत अवाले. वदयचे षेत्र वरगच अवर ेऩादशजे अव ेफॊधन नाशी. एका गालात षेत्र 
नवेर तय रगतची गाले तनलडालीत. जज.अ.कृ.अ माॊनी प्रात्मजषकाॊचे तारकुातनशाम लाटऩ कयताॊना माकडे रष ऩयुलाल.े 
प्रतत ळेतकयी १ शेक्टय अथला त्माऩेषा कभी ०.४ शेक्टयऩमवन्त प्रात्मजषक घेता मेईर. माऩेषा कभी षेत्रालय प्रात्मजषके 
घेऊ नमेत. 
२.३.२  ऩलूव वलदबावतीर चॊद्रऩयू, गडतचयोरी, मलतभाऱ मा जजल्शमाऩकैी जलवाचा एनएर-९७, एनएर-४२ ल ऩदतभनी 
मा लाणाॊना भरेतळमाभध्मे ओभेगा-३ तनतभवतीभध्मे तनमावतीवाठी पाय लाल अवल्माभऱेु अॊतबावल कयण्मात माला. अळा 
प्रकायच्मा भलू्मलतधवत लाणाचा प्रात्मजषकाभध्मे आलजूवन वभालेळ कयण्मात माला. 
 अनुदानाचा दय :-  
 वलदशत १ शेक्टय प्रात्मजषकाॊवाठी तनवलष्ठाॊच्मा दकॊ भतीच्मा ५० टक्के दकॊ ला अतनलामव फाफीलरयर खचव लजा जाता  
खारीर प्रभाणे वऩकतनशाम ददरेल्मा भमावदेत जे कभी अवेर ते अनदुान देम याशीर. 
प्रात्मजषके आमोजजत कयण्मावाठी प्रतत शेक्टयी अनुदान :– 
अनुदानाचा दय : वन २०१२-१३ चे दय खारीरप्रभाणे आशेत.  

अ.क्र. वऩक प्रतत शेक्टय अनुदान ळेया 
१ बईुभगु ४,००० 

तनवलष्ठालरयर खचव भरूस्थानी 
जरवॊधायण कामवक्रभ न 

घेतल्माव देम याशणाय नाशी. 

२ वोमाफीन ३,००० 
३ वमूवपुर २,५०० 
४ भोशयी ल जलव २,००० 
५ इतय गतऱतधान्म १,५०० 
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 तनवलष्ठा इत्मादीवाठीचे अनुदान. जजल्शा भातवक चचाव वबाभध्मे ववलस्तय चचाव करुन कव ेखचव कयाल ेमाफाफत 
तनणवम घ्माला.  
२.४ अनवुतूचत जाती/जभातीच्मा ळेतक-माॊचा दकभान जजल्शमातीर  प्रभाणात  वभालेळ कयाला. 
२.५ आमोजजत केरेल्मा प्रात्माजषकाॊचा पामदा इतय जलऱऩावच्मा ळेतक-माॊना शोईर, अव ेऩशाल.े 
२.६ प्रात्मजषके प्रॎाटच्मा ळेजायी त्माच वऩकाचे वफगय प्रात्माजषक षेत्र अतनलामव आशे. त्माभऱेु उत्ऩादनातीर तरुना 
कयणे,  वरुब शोईर स्थातनक वभस्माॊलय आधारयत उदे्दळ आऩल्मास्तयालय तनजित कयण्मात मालेत.  
२.७ प्रात्मजषके आमोजजत कयण्मावाठी ळेतक-माॊचे प्रतळषण :– 
 भागीर लऴी प्रात्मजषके आमोजजत कयताना उऩजस्थत झारेल्मा अडचणी वलचायात घेऊन, अभ्माव करुन 
प्रात्मजषक कामवक्रभाचे तनमोजन कयाले. आऩरे जजल्शमातीर भशत्लाची गऱीतधान्म ऩीके रषात घेऊन कोणत ेप्रतळषण 
ळेतक-माॊना देणे आलश्मक आशे शे तनजित कयाले. 
२.८  प्रात्मजषकाॊवाठी तनवलष्ठाॊची ल प्रात्मजषकाॊचे व्मलस्थाऩन :– 

१. प्रात्मजषक षेत्रात कभी ददलवात ल जास्त उत्ऩादन देणार् मा खात्माने तळपायव केरेल्मा ल प्राभखु्माने वन 
१९९६ नॊतय अतधवतूचत झारेल्मा लाणाॊचे प्रभाजणत वफमाणे लाऩयण्मात माल.े 

२. प्रात्मजषकाॊवाठी रागणाये वफमाणे भशायाष्ड याज्म वफमाणे भशाभॊडऱ/याष्डीम फीज तनगभ/कृवऴ वलद्याऩीठे ल इतय 
ळावकीम/तनभळावकीम वॊस्था माॊचेकडून खयेदी कयण्मात माल.े 

३. जजलाण ूवॊलधवक ऩादकटे खात्माने तनजित केरेल्मा वॊस्थाॊकडून खयेदी कयण्मात माल.े 
४. वकू्ष्भभरूद्रव्माची भागणी कृवऴ उद्योग वलकाव भॊडऱाकडे कयाली. त्मालयच अनदुान देम याशीर. 

   अद्यमालत नलीन ल वॊकरयत लाणाॊचाच प्रात्माजषकाॊभध्मे वभालेळ कयण्मात माला. कृवऴ अनवुॊधान ऩयीऴद ल 
याज्मातीर कृवऴ वलद्याऩीठाॊनी प्रमोगातीर प्रवायीत केरेल्मा लाणाॊचा ल वॊकरयत जातीॊचा वभालेळ प्रात्मजषकाॊभध्मे 
कयाला. प्रात्माजषक षेत्राभध्मे कृवऴ वलद्याऩीठान/ेखात्माने तळपायव केरेल्मा अतधवतूचत जातीचे प्रभाजणत वफमाणेच 
लाऩयाले. नलीन जात ल वॊकरयत लाण जे कृवऴ वलद्याऩीठान ेवॊळोधन केरेरे प्रवायीत वफमाणेवधु्दा कृवऴ वलद्याऩीठे अथला 
भशायाष्ड याज्म वफमाणे भशाभॊडऱाकडून घेण्माॊव शयकत नाशी. प्रात्मजषकाॊवाठी तनलड केरेल्मा ळेतक-माॊना ऩेयणीऩलूीच 
रागणामाव. वलव तनवलष्ठाॊचा ऩयुलठा शोणे गयजेचे आशे.  
२.९ प्रात्मजषकाॊवाठी आलश्मक अवरेरी खते, वफमाणे, दकटकनाळके ल इतय फाफी शॊगाभाऩलूीच ज्मा ळेतक-माॊच्मा 
ळेतात प्रत्मष गट प्रात्माजषके आमोजजत कयालमाची आशेत. त्माॊना शॊगाभाऩलुी ऩोशोचणे आलश्मक आशे. जेणेकरुन वऩक 
ऩेयणीचा शॊगाभ/वऩक ऩेयणीच्मा तायखाॊना ऩेयणी कयणे वरुब शोईर. 
२.१० वदय प्रात्मजषकाॊभध्मे  ऩेयणीऩलूव फीज प्रदक्रमा प्रात्माजषके आमोजजत कयणे अतनलामव याशीर. जजलाण ूवॊलधवन 
ऩादकटे, वकू्ष्भ भरूद्रव्मे इत्मादीॊची भागणी लेऱीच शॊगाभाऩलूी ऩयुलठादाय वॊस्थाॊकडे ऩयुवलल्माव लेऱेलय तनवलष्ठा उऩरब्ध 
करुन देणे वरुब शोईर. 
२.११ मा प्रात्मजषक प्रॉटलय ळेतकयी भेऱाले/ळेतकयी वशरी आमोजजत कयाव्मात. 
२.१२ मा प्रत्मेक प्रात्मजषकाव कभीत कभी २५० ळेतक-माॊनी बेटी देण्माचे रक्ष्म तनधावरयत केर ेआशे. मा बेटीत 
वलवलध तॊत्रसान लाऩयाचे भखु्मत् ळेतीददन स्लरुऩात आमोजजत कयालेत मावाठी ळेतकयी प्रतळषणावाठी उऩरब्ध 
केरेल्मा तनधीतनु खचव कयण्माव शयकत नाशी. 

भशत्लाचे प्रात्मजषकाच्मा दठकाणी परक रालण्मात माला. त्मालय याष्डीम गऱीतधान्म वलकाव कामवक्रभातॊगवत 
अॊतगवत ऩीक प्रात्मजषक अवे नभदु करुन त्मालय खारीर भाशीती तरशाली 
  ळेतकमाव चे नाल 
  गाल 
  ऩीक ल लाण 
  वफमाण्माचे प्रभाण ल ऩेयणीचे अॊतय 
  ऩेयणीची तायीख 
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  लाऩयरेरी खते ल इतय तनवलष्ठा 
  परकावाठी मेणाया खचव गट प्रात्मजषकाॊलयीर एकूण अनदुानातनू बागलाला. 
२.१३  तनरयषणे :– 
 कृवऴ ऩमवलेषकाॊनी प्रात्मजषकाचे प्रॎाट वोफत स्थातनक प्रॎाट (कॊ िोर प्रॉट) फयोफय आमोजजत कयाली. मा 
दोन्शी प्रॎाटभधीर ववलस्तय तरुनात्भक तनरयषणे ठेलण्माॊत माली. अॊततभ तनरयषणानवुाय उत्ऩादनाची आकडेलायी घेलनू 
त्माची यजजस्टयभध्मे नंद कयाली. तवेच प्रात्माजषकाॊच्मा षेत्रात ऩलूी कोणत े ऩीक घेतरे शोते, तवेच भाती 
ऩयीषणानवुाय उऩरब्ध अन्नद्रव्म माची देखीर नंद ठेलाली. 
 

३. बुईभुग वऩकाभध्मे ऩॉतरतथतरन भल्च तॊत्रसानाचा लाऩय :– 
 (बुईभुग वऩकावाठी ऩॉतरतथतरन भल्चचा लाऩय रु.८०००/- प्र.शेक्टय (तनवलष्ठा रु.४०००/- अतधक रु.४०००/- 
ऩॉतरतथन भल्चवाठी) 
 शी प्रात्मजषके खरयऩ शॊगाभात घ्मालमाची झाल्माव आलऴवण प्रलण षेत्रात अन्मथा अळी प्रात्मजषके उन्शाऱी 
शॊगाभात ददनाॊक १५ पेब्रलूायीऩलूी ऩेयणी शोणामावआ षेत्रालय घेतरी जालीत.  
 बुईभुगाची कभार उत्ऩादन षभता :– जगाभध्मे बईुभगुाचे वलावत जास्त प्रतत शेक्टयी उत्ऩादन ११८ जक्लॊटर 
चीनभधीर ळॉन डॉग मेथीर बईुभगु वॊळोधन कंद्रालय तभऱार ेआशे, तयी बायताभध्मे देजखर इदक्रवॎट, शैद्राफाद मेथे 
तवेच कृवऴ वॊळोधन कंद्र आजण प्रगतततळर ळेतकयी माॊच्मा ळेतालय ५० ते ७० जक्लटर प्रतत शेक्टयी एलढे उत्ऩादन 
तभऱार ेआशे. याज्मात बईुभगुाचे ऩेयणी शॊगाभ प्राभखु्माने खरयऩ आजण उन्शाऱी अव ेआशे. खरयऩ शॊगाभातीर बईुभगु 
(जूर-ैवप्टंफय) शा ऩणूव ऩणे ऩालवाच्मा ऩाण्मालय घेतरा जातो. ऩालवाची अतनजितता, कभी वमूव प्रकाळ, ढगाऱ 
शलाभान, रागलडीवाठी अतत शरक्मा जतभनीचा लाऩय इत्मादी कायणाॊभऱेु खरयऩ शॊगाभात प्रतत शेक्टयी उत्ऩादकता शी 
यब्फी दकॊ ला उन्शाऱी शॊगाभाऩेषा कभी आशे. यब्फी-दशलाऱी (ऑक्टोफय/नोव्शंफय) बईुभगु दकनायऩटटीच्मा प्रदेळात चाॊगरा 
मेतो. उन्शाऱी शॊगाभातीर ऩेयणी जानेलायी पेब्रलूायी भदशन्मात कयतात. उन्शाऱी बईुभगुाची उत्ऩादकता शी खरयऩ 
बईुभगुाच्मा जलऱ जलऱ दीड ऩट ते दपु्ऩट आशे. ऩयॊत ुऩेयणीच्मा लेऱी म्शणजेच जानेलायी भदशन्मात कभीत कभी 
तऩभान १८ वं.भी. च्मा खारी जात.े तवेच जतभनीच्मा ऩषृ्ठबागाचे ताऩभान  कभी झाल्माभऱेु बईुभगु वऩकाच्मा उगलण 
ल लाढीलय अतनष्ट ऩरयणाभ शोतो. प्रॎजस्टक आच्छादनाचा लाऩय करुन जतभनीच्मा ऩषृ्ठबागाचे ताऩभान ५ ते ६ वे.भी. 
एलढे लाढू ळकत.े त्माचप्रभाणे भाचव, एवप्रर भदशन्माभध्मे शलेचे ताऩभान जास्त झाल्माव प्रॎजस्टक आच्छादन केरेल्मा 
जतभनीचे ताऩभान २ ते ३ वे.भी. ने कभी शोत.े अळा प्रकाये प्रॎजस्टक आस्छादनाभऱेु जतभनीचे ताऩभान तनमॊवत्रत 
कयण्माव भदत शोत.े  
 प्रॎजस्टक दपल्भ आच्छदनाचे पामदे :  
१) प्रॎजस्टक आच्छादनाचा लाऩय वलव प्रकायच्मा वऩकाॊच्मा जातीवाठी तवेच वलव प्रकायच्मा शलाभानाभध्मे कयता मेतो. 
२) प्रॎजस्टक आच्छादनाचा लाऩयाने ळंगाचे उत्ऩादन लाढत.े  
३) ळंगातीर तेर प्रतथन ेआजण ओरीक ल तरनोतरक ऍतवड माॊचे गणुोत्तय लाढते. 
४) प्रॎजस्टक आच्छादनाखारी लाढवलरेरा बईुभगु वाधायण ८ ते १० ददलव अगोदय तमाय शोतो. 
५) फाष्ऩीबलन कभी शोऊन ऩाणी कभी प्रभाणात रागत.े 
६) काऱमा यॊगाच्मा प्रॎजस्टक दपल्भच्मा लाऩयाने तणाचे तनमॊत्रण शोत.े 
७) जतभनीचा ऩोत वधुायतो. 
८) वतू्र कृभीचा उऩद्रल कभी शोतो. 
९) जतभनीतीर उऩमकु्त जजलाणूॊची कामवषभता लाढत.े 
आच्छादनावाठी लाऩयण्मात मेणाये प्रॎजस्टक तॊत्रसान :– 
 अततळम ऩातऱ ऩाॊढमावम यॊगाची ऩायदळवक ९० वं.भी. रुॊ द गयजेप्रभाणे राॊफ अळा प्रकायची प्रॎजस्टक दपल्भ 
आच्छादनावाठी लाऩयरी जाते. १ एकय षेत्रावाठी २० ते २५ दकरो प्रॎजस्टक रागत.े काऱमा यॊगाच्मा प्रॎजस्टक भऱेु 
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ताऩभान तनमॊवत्रत शोत नाशी. भात्र तणाचा फॊदोफस्त शोण्माव भदत शोत.े ऩाॊढमावर ऩायदळवक प्रॎजस्टकभऱेु ताऩभान 
तनमॊत्रण मोग्म प्रकाये शोत.े ऩयॊत ुतणाचा फॊदोफस्त शोत नाशी तेव्शा ऩाॊढयी प्रॎजस्टक दपल्भ लाऩयण्माऩलूी तणनाळकाचा 
लाऩय आलश्मक आशे. मावाठी फावॎतरन (फ्लल्म ु क्रोयॉतरन) ऩेयणीऩलूी १ दकरो दक्रमातळर घटक प्रतत शेक्टयी मा 
प्रभाणात जतभनीत तभवऱून द्याली. दकॊ ला स्टॉभ (ऩेडी भेतथरीन) ऩेयणीनॊतय उगलण शोण्माऩलूी पलायाल.े प्रॎजस्टक 
दपल्भची जाडी तळपायळी प्रभाणे अवाली. 
 
३.१ आच्छादनाच्मा ऩध्दती :– 
 बईुभगुावाठी प्रॎजस्टक आच्छादनाच्मा दोन ऩध्दती आशेत. माऩकैी ऩदशरी म्शणजे बईुभगु ऩेयणीऩलूी आजण 
दवूयी बईुभगु ऩेयणी नॊतय माऩकैी ऩदशल्मा ऩध्दतीचा लाऩय कयणे अतधक वोमीस्कय आशे. आच्छादनावाठी 
लाऩयालमाच्मा प्रॎजस्टकलय ४ ते ५ वं.भी. व्मावाची ३० न ् १५ वं.भी. अॊतयालय तछदे्र ऩाडावलत. अळी तछदे्र ऩाडून 
झारेरे प्रॎजस्टक गादी लापमालय आॊथरुन त्माच्मा कडा खारी टाकून फॊद कयाव्मात. त्मानॊतय ऩाणी देउुन लापवा 
आल्मानॊतय प्रॎजस्टक लरयर तछद्राभध्मे ळंगदाण्माची ऩेयणी कयाली. 
३.२ अनुदानाचा दय :– बईुभगु वऩकावाठी प्रॎजस्टक दपल्भ आच्छादन तॊत्रसान प्रात्मजषके दकॊ भतीच्मा ५० टक्के दकॊ ला  
रु. ४०००/- प्रतत शेक्टय देम आशे.  
प्रात्मजषकाचा आकाय :– ०.४० शंक्टय दकॊ ला १ शेक्टय ची प्रात्मजषके आमोजजत कयाली. 
 

४. वूक्ष्भभूरद्रव्माॊचा लाऩय :– 
 याज्माभध्मे लेगलेगऱमा दठकाणी तनयतनयाऱम वकू्ष्भ भरूद्रव्माॊचा अबाल आढऱून आरेरा आशे. मावाठी 
वकू्ष्भभरूद्रव्माॊचा लाऩय शी फाफ वन २००७-०८ ऩावनू वभावलष्ट कयण्मात आरेरी आशे. माभध्मे वकू्ष्भभरूद्रव्माॊचा 
अबाल अवरेल्मा षेत्राभध्मे वकू्ष्भभरूद्रव्माॊच्मा गयजेनवुाय लाऩयावाठी दकॊ भतीच्मा ५० टक्के दकॊ ला रु. ५००/- प्र. शेक्टय 
माऩकैी जे कभी अवेर ते अनदुान देम याशीर. कृवऴ वलबागाच्मा भदृ चाचणी प्रमोगळाऱेच्मा अशलारानवुाय ज्मा 
वकू्ष्भभरूद्रव्माॊची कभतयता अवेर त्मावाठी कामवक्रभ याफवलण्मात माला. 

५. एकाजत्भक दकड व्मलस्थाऩन :– 
 एकाजत्भक दकड व्मलस्थाऩनअॊतगवत ळेतकयी ळेतीळाऱा ल जैवलक कीड तनमॊत्रकाॊचा आलश्मकतेनुवाय ऩुयलठा मा 
फाफीॊचा वभालेळ कयण्मात आरा आशे. (७५% कंद्र दशस्वा : २५% याज्म दशस्वा)  
 वऩक प्रात्मजषकावाठी जजल्शा अतधषक कृवऴ अतधकायी स्तयालय स्थावऩत केरेल्मा वतभतीद्वाये एकाजत्भक दकड 
व्मलस्थाऩन प्रात्मजषकावाठी रागणामावश तनवलष्ठा ठयलाव्मात.   
 एकाजत्भक दकड व्मलस्थाऩनाची प्रात्मजषके ज्मा गालात घ्मालमाची आशेत त्मा गालात प्रात्मजषकावोफतच इतय 
वऩकाॊवाठी षेत्रातीर एकाजत्भक दकड व्मलस्थाऩनाची वॊकल्ऩना याफवलण्माचा प्रमत्न कयाला. भखु्मत् यव ळोऴणामावल 
दकडीरा प्रततफॊधक अवणामावक जातीचे लाण रालणे. ऩदशल्मा ३ भदशन्मात ऩामयोथ्राईडवचा लाऩय न कयणे मा फाफी 
कटाषाने ऩशाव्मात. प्रात्मजषकाफयोफय तेलढमाच आकायाचा एक कन्िोर प्रॉट घेऊन त्माचीवधु्दा तनरयषणे नंदलालीत. 
त्मावाठी लय नभदू केरेल्मा प्रऩत्रात तनरयषणे अतबरेखात ठेलालीत. 
 जैवलक दकटकनाळके उऩरब्धतेची अडचण वलचायात घेऊन आऩणाव रागणामा्व  जैवलक दकटकनाळकाची भागणी 
तात्काऱ ळावकीम प्रमोगळाऱा, कृवऴ तचकीत्वारम, ता.वफ.ग.ुके. ल कृवऴ वलद्यावऩठे माॊचेकडे नंदवलण्मात माली. जेणे 
करुन त्माॊचे उत्ऩादनाची कामवलाशी तात्काऱ वरुु कयता मेईर वदय जैवलक दकटकनाळके, लेऱेलय उऩरब्ध करुन देण्माचे 
तनमोजन कयता मेईर. वदय भागणी नंदलनु शी ळावकीम वॊस्था दकॊ ला कृवऴ वलद्यावऩठे माॊचे कडे जैवलक दकटकनाळके 
उऩरब्ध शोऊ ळकत नवल्माव तवे वॊफॊतधताॊकडुन रेखी घेऊन कृवऴ वॊचारक (तन.ल ग.ुतन.) माॊचे व्दाया तनगवभीत 
केरेल्मा ऩरयऩत्रकातीर ददरेल्मा भागवदळवक वचूनेनवुाय दळववलरेल्मा उत्ऩादकाकडुन मा जैवलक दकटकनाळकाची खयेदी 
कयण्मात माली.  
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 जैवलक दकटकनाळकाचा दकटकनाळक कामदा १९६८ भध्मे वभावलष्ठ केरा अवल्माभऱेु दकटकनाळक कामदा 
१९६८ नवुाय आलश्मक अवरेल्मा वी.आम.फी.यजजस्िेळन,उत्ऩादन ऩयलाना इ.फाफी तऩावनु घ्माव्मात. खयेदी कयण्मात 
मेणामावन जैवलक दकटकनाळकाचे यॉडभ ऩध्दतीने फॎच तनशाम नभनेु दकटकनाळक तनयीषक माॊचे व्दाये घेण्मात मालेत ल 
त्माची तऩावणी करुन घेण्मात माली. तऩावणी भध्मे वदय नभनेु प्रभाणीत आढऱुन आर े तयच त्माॊचे देमकाची 
अदामगी कयाली. अप्रभाणीत आढऱुन आरेल्मा जैवलक दकटकनाळकाॊचे त्मा फॎच भध्मे जेलढा ऩुयलठा झारा आशे त्माचे 
देमकाची अदामगी करु नमे. तवेच त्मालय दकटकनाळक कामदा वन १९६८ नवुाय कामवलाशी कयण्माच्मा वचुना वॊफॊधीत 
तनयीषकाव द्याव्मात.  

मा प्रात्मजषकाभध्मे ळेतक-माॊना तभत्र दकडी आजण ळत्रूदकडीॊची ओऱख करुन देणे, त्माचा दकड तनमॊत्रणावाठी 
लाऩय कयणे ल आलश्मकतेनवुाय अगदी गयज अवेर तयच प्रथभ जैवलक दकटकनाळकाॊचा दकपामतळीय लाऩय करुन 
ऩमावलयणाचा वभतोर याखतो, शे ळेतक-माॊना दाखवलण्माफयोफयच कडधान्म दकड तनमॊत्रण कामवषभतेने आजण मळस्लीऩणे 
कभी खचावत कयता मेते, शे दाखवलणे शा मा प्रात्मजषका भागीर प्रभखु शेत ूआशे. प्रती प्रात्मजषक खचव खारीर फाफीलय 
कयण्मात माला. शा खचव अॊदाजजत अवनू प्रत्मष खचव मा ऩेषाशी कभी मेऊ ळकेर. 

५अ) ळेतक-माॊची ळेती ळाऱा (पाभववव दपल्ड स्कूर – FFS) -  
(जजअकृअ) - (७५ : २५) 

 गतऱतधान्म षेत्रावाठी ऩेयणी ऩावनू काढणी ऩमवत ळेतक-माॊच्मा ळेतीळाऱा आमोजजत करुन ळेतक-माॊना तभत्र 
कीडी ल ळत्र ुकीडी माॊची ओऱख करुन देणे. ऩीक वॊयषणावाठी कभी खचावचे तॊत्रसानाचा लाऩय कयणे, जैवलक कीड 
तनमॊत्रण ऩध्दतीचा वाभदुशकरयत्मा लाऩय कयणे, इत्मादी फाफत ळेतकयी प्रतळजषत केर ेजातीर. मावाठी जास्तीत जास्त 
रु. २२६८०/- प्रतत १० शेक्टय गतऱतधान्म वलव वऩकावाठी अनदुान देम याशीर. 

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

१ २ ३ 
१ आमऩीएभ दकट (नेट तळलाम) रु. १५०/- प्रभाणे ३० ळेतकयी ल ५ इतय एकुण ३५  ५२५० 
२ २ तसाॊना भानधन रू. ७५/- रू प्रतत वत्राप्रभाणे (२० वते्र) ३,००० 
३ ळेतीळाऱेवाठी वादशत्म, स्टेळनयी ल ऩवत्रका इ. ४,००० 
४ प्रतळषणाथी ल प्रतळषक माॊना चशा/अल्ऩोऩशाय रू.१०/- प्रती वत्र प्रती व्मक्ती ३० ळेतक-माॊकयीता ६,००० 
५ ळेतीददन ल इतय वॊकीणव खचव ४४३० 

एकूण खचव २२६८० 
   वलबागाने लेऱोलेऱी तनगवतभत केरेल्मा भागवदळवक वचुनाॊचे आतधन याशून ळेतक-माॊच्मा ळेतीळाऱा आमोजजत 
कयाव्मात. खयीऩ शॊगाभात वमूवपुर, वोमाफीन, तीऱ, कायऱे, जलव, एयॊडी इत्मादद यब्फी शॊगाभात बईुभगु, वमूवपुर ल 
उन्शाऱी शॊगाभात बईुभगु, वमूवपुर मा वऩकाॊच्मा ळेतीळाऱा घेण्मात माव्मात. तस प्रतळषकाॊचे प्रतळषण घेतरेल्मा 
प्रतळषणाथीभापव तच ळेतक-माॊच्मा ळेतीळाऱा आमोजीत केल्मा जातीर शे कटाषाने ऩाशाल.े  
 ळेतक-माॊना प्रत्मष षेत्रालय वऩकाच्मा वॊऩणूव शॊगाभात ऩीकाच्मा लाढीच्मा प्रभखु अलस्थेत टीओएपच्मा अभ्माव 
क्रभानवुाय प्रतळषण देण्मात मेईर. माऩलूी टी.ओ.एप. व्दाये प्रतळजषत झारेरे कभवचायी/ळेतकयी/इतय वॊस्थाॊचे प्रतततनधी 
शे प्रतळषकाचे काभ कयतीर. प्रत्मेक ळेतीळाऱेवाठी अव ेदोन प्रतळषक अवतीर. प्रत्मेक ळेतीळाऱेत ३० ळेतक-माॊना 
प्रतळषण देण्मात मेईर. प्रतळषणात वशबागी ळेतक-माॊऩकैी वरग २ शेक्टय षेत्र अवणामावत ळेतक-माॊच्मा ळेतालय 
प्रात्मजषक आमोजजत कयाले. शे प्रतळषण ळेतक-माॊचा प्रत्मष वशबाग ल कृततव्दाये अनबुल मा तत्लालय आधायीत 
याशीर. ळेतीळाऱाॊचा अभ्मावक्रभ शा स्थातनक गयजेनरुुऩ याशीर. प्रत्मेक ळेतीळाऱेत प्रतळषणाथी वशबागी ळेतकयी 
स्लत् प्रमोगात वशबाग घेतीर ल प्रात्मजषकाॊचे तरुनेवाठी स्थातनक ऩध्दतीप्रभाणे घेतरेल्मा वऩकाचा प्रॉट शी 
तनरयषणे नंदवलण्मावाठी ठेलरा जाईर. ळेतीळाऱेच्मा एकूण कारालधीत २० प्रतळषण लगव घेतरे जातीर. कृवऴ 
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ऩमावलयण ऩध्दती वलश्लेऴण (ऍग्रो-इको तवजस्टभ ऍनारीवीव) (AESA) शी ळेतीळाऱेची एक प्रभखु ऩामाबतू फाफ अवनू 
त्मा आधाये वशबागी ळेतकयी ऩीक व्मलस्थाऩनाचे तनणवम घेतीर. ळेतीळाऱेच्मा प्रतळषणाव्दाये वशबागी ळेतकयी 
बवलष्मात ऩीक उत्ऩादनाचे ल व्मलस्थाऩनाचे तनणवम घेण्माव वषभ शोतीर अव,े अऩेजषत आशे. प्रतत ळेतीळाऱा 
अनदुानाचा दय रु.२२६८०/- याशीर. मा कामवक्रभाअॊतगवत बईुभगु, वमूवपुर, वोमाफीन, तीऱ, कायऱे, कयडई, जलव, 
भोशयी, एयॊडी मा वऩकाॊवाठी ळेतीळाऱा आमोजजत कयालमाच्मा अवनू त्माॊची जजल्शालाय बौततक/आतथवक रषाॊक वोफत 
वशऩवत्रत कयण्मात आरेरा आशे.  
      ळेतक-माॊच्मा ळेतीळाऱा मा बईुभगु, वमूवपुर, वोमाफीन, तीऱ, कायऱे, कयडई, जलव, भोशयी, एयॊडी वऩकाॊच्मा 
एकाजत्भक ऩीक व्मलस्थाऩनावाठी तमाय कयण्मात आरेल्मा अभ्माव क्रभानवुाय याफवलण्मात माव्मात. मा ळेतीळाऱाॊचे 
लेऱाऩत्रक काटेकोयऩणे ऩाऱण्मात माल.े ळेतीळाऱा शे वुधायीत कृवऴ तॊत्रसानाच्मा प्रवायावाठी प्रबाली भाध्मभ अवून 
चाॊगल्माप्रकाये याफवलर ेगेल्माव गतऱतधान्म मा वऩकाची उत्ऩादकता आजण उत्ऩादन माभध्मे तनिीत लाढ शोणाय आशे. 
मा वलव फाफीचाॊ वलचाय करुन वलबागातीर वलव स्तयालयीर ऩमवलेषकीम अतधका-माॊनी मा कामवक्रभाचे प्रबालीऩणे 
वॊतनमत्रण कयाल ेआजण शा कामवक्रभ मळस्लीऩणे याफलाला. कामवक्रभाच्मा मथोगाथा तमाय करुन त्मा आमुक्तारमाव वादय 
कयाव्मात.   
 ५ फ) जैवलक कीड तनमॊत्रकाव्दाये प्रबाली कीड तनमॊत्रण कयता मेत ेशे प्रात्मजषक स्लरुऩात दाखलून देणे :– 

गतऱतधान्म उत्ऩादकता लाढवलण्मावाठी कीड योगाचा प्रादबुावल शी प्रभखु अडचण आशे. त्माच्मा तनमॊत्रणाकरयता 
कभी खचावचे जैवलक दकड तनमॊत्रकाव्दाये प्रबाली कीड तनमॊत्रण कयता मेत े शे प्रात्मजषक स्लरुऩात दाखलून देण्मावाठी 
भॊडर कृवऴ अतधकायी माॊनी ळेतकयी ल प्रॉट तनलडून त्माॊना जैवलक दकड तनमॊत्रकाचा  ऩयुलठा कयालमाचा आशे. दकड 
तनमॊत्रणावाठी कीड तनमॊत्रकाचा वलषेणाद्वाये मोग्म लाऩय कयणे ल आलश्मकतेनवुाय अगदी गयज बावल्माव प्रथभ 
जैवलक दकटक नाळकाॊचा दकपामतळीय लाऩय करुन ऩमावलयणाचा वभतोर याखता मेतो शे ळेतक-माॊना ऩटलनू देणे, शा 
मा प्रात्मजषकाॊभागीर प्रभखु शेतू आशे. एकाजत्भक कीड व्मलस्थाऩन प्रात्मजषक याफवलणेवाठी कृवऴ वलद्याऩीठाच्मा 
ळास्त्रसाॊचे वशकामव घ्माल.े  
 माकरयता भोशयी, बईुभगु, वोमाफीन ल वमूवपुर मा वऩकाॊचा वभालेळ आशे. मा घटकाॊतगवत भोशयी बईुभगु, 
वोमाफीन ल वमूवपुर मा वऩकावाठी टामकोडभाव, पेयोभन वाऩऱे, ल्मवूव तनभाकव  मा केलऱ जैवलक कीड तनमॊत्रणाव्दाये 
कीड तनमॊत्रण कयता मेत.े शे दाखलनू देण्मावाठी दश प्रात्मजषके आमोजजत कयालीत.  
१) बुईभुग - मा ऩीकाच्मा कीड  तनमॊत्रणावाठी िामकोडभाव, क्रामवोऩराव, एनऩीव्शीचा जैवलक कीड तनमॊत्रणावाठी लाऩय 

कयाला. मावाठी िॎऩ, ल्मवुव इत्मादी वाशीत्मावश रु.१६२७.५०/शे. अनदुान देम याशीर. 
२) वोमावफन- मा ऩीकाच्मा कीड तनमॊत्रणावाठी िामकोडभाव, एनऩीव्शीचा जैवलक कीड तनमॊत्रणावाठी लाऩय कयाला. 

मावाठी िॎऩ, ल्मवुव इत्मादी वाशीत्मावश रु.४२८/शे. अनदुान देम याशीर. 
३) वुमवपुर - मा ऩीकाच्मा कीड  तनमॊत्रणावाठी िामकोडभाव, क्रामवोऩराव, एनऩीव्शीचा जैवलक कीड तनमॊत्रणावाठी लाऩय 

कयाला. मावाठी िॎऩ, ल्मवुव इत्मादी वाशीत्मावश रु.१२३०/शे. अनदुान देम याशीर. 
४) भोशयी - मा ऩीकाच्मा कीड तनमॊत्रणावाठी िामकोडभाव,क्रामवोऩराव, नीभ १५०० ऩीऩीएभचा जैवलक कीड तनमॊत्रणावाठी 

लाऩय कयाला. मावाठी वाशीत्मावश रु.९३०/शे. अनदुान देम याशीर.  
६) वलस्ताय अतधकायी प्रतळषण :– 

 वलस्ताय अतधका-माॊचे कौळल्म ल सान लाढवलणे ल बवलष्मात त्माॊना प्रतळषण कामवक्रभावाठी तस प्रतळषक 
(भास्टय िेनय) फनवलण्मावाठी  याज्मातीर कृवऴ वलद्यावऩठे, याभेती दकॊ ला कृवऴ तचदकत्वारमे मा दठकाणी लगव आमोजजत 
कयण्मात मालेत.  
   बौततक रष  -  ३१ 
   आतथवक तयतदु  -   रु. ४.९६ राख 
   अनदुानाचा दय -   रु. १६०००/- प्रतत प्रतळषण लगव 
       (२ ददलव, ३० अतधकायी) 
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 गऱीतधान्म उत्ऩादन कामवक्रभ अॊतगवत वलस्ताय प्रतळषण आमोजजत कयालमाचे अवनु त्मावाठी  वॊफॊधीत 
जजल्शा अतधषक कृवऴ अतधकायी माॊनी त्माचे जजल्शमावाठी ददरेल्मा वॊख्मेनवुाय प्रतळषणाथीची तनलड करुन मादी 
वलबागीम कृवऴ वश वॊचारक माॊना वादय कयाली ल वलबागीम कृवऴ वश वॊचारक माॊनी ती मादी आमकु्तारमाव वादय 
कयाली, आमकु्तारम स्तयालरुन वदय प्रतळषणाफाफतचे आदेळ तनगवतभत कयण्मात मेतीर. 

७. पॉस्ऩो जजप्वभ/वल्पय ८० % WDG लाटऩ :- 
 कंद्र ऩयुस्कृत गऱीतधान्म वलकाव कामवक्रभाॊतगवत पॉस्ऩो जजप्वभ लेऱेत ल ऩयेुळा प्रभाणात उऩरब्ध न झाल्माव 
वल्पय ८०% WDG वल्पयवाठी ऩमावमी स्त्रोत म्शणून लाऩयण्माची ऩयलानगी कंद्र ळावनाने ददरी आशे. तयी 
आलश्मकतेनवुाय वल्पय ८०% WDG चे ऩयुलठा आदेळ ऩयुलठा वॊस्थाॊना लेऱेत द्यालेत. पॉस्ऩो जजप्वभ/वल्पय ८०% 

WDG लाटऩावाठी भाराच्मा दकॊ भतीच्मा ५० टक्के अतधक लाशतकू खचव १०० टक्के एकुण रु.७५०/- प्रतत शेक्टय 
माऩकैी जे कभी अवेर ते अनदुान देम याशीर. गतऱतधान्म वऩकाव प्रतत शेक्टय ४०० दकरो प्रभाणे पॉस्ऩो जजप्वभ 
लाऩयाचे प्रभाण आशे.  
 वल्पय ८० % WDG ल पॉस्ऩो जजप्वभ खयेदीची कामवऩध्दती, दय ल ळेतकयी लाटा माफाफत भा. कृवऴ वॊचारक 
(तनवलष्ठा ल गणुतनमॊत्रण)  माॊचेकडुन ऩरयऩत्रक तनगवतभत कयण्मात मेईर.  
 पॉस्ऩो जजप्वभचा लाऩय फेवर डोव म्शणून केल्माव उत्ऩादनाभध्मे ल प्रतलायीभध्मे वधुायणा झाल्माचे तनष्कऴव 
शाती आर ेआशेत. ६५ टक्के पॉस्ऩो जजप्वभचा लाऩय शा खरयऩ शॊगाभातीर वऩकाकरयता कयण्मात माला ल ३५ टक्के 
पॉस्ऩो जजप्वभचा लाऩय शा यब्फी  शॊगाभातीर वऩकाकरयता कयण्मात माला. पॉस्ऩो जजप्वभचा ऩयुलठा खरयऩ शॊगाभ वरुु 
शोण्माऩलूीच म्शणजेच १५ भे ऩलूी  शोईर ल यफी शॊगाभ वरुु शोण्माऩलूी म्शणजेच १५ ऑक्टोफय ऩलूी शोईर माची दषता 
जजल्शा अतधषक कृवऴ अतधकायी माॊनी घ्माली. शॊगाभ वॊऩल्मानॊतय ऩयुलठा झारेल्मा पॉस्ऩो जजप्वभचे अनदुान देम 
यशाणाय नाशी माची नंद घ्माली. ऩुयलठा झारेल्मा जजप्वभ वाठमाभधुन नभुने घेऊन खत तनमॊत्रण प्रमोग ळाऱेत 
वलश्लेऴणावाठी ऩाठलाले. पक्त प्रभाजणत नभुन्माच्मा वाठमाॊचे देमके अदा कयालीत. 
  
७.१ राबाथीची तनलड :– राबातथचंी तनलड कयताना वमूवपूर, बईुभगु, वोमाफीन, कयडई, तीऱ, भोशयी, जलव, कायऱे ल 
इतय गतऱतधान्म वऩके घेणामाव– ळेतक-माॊना पॉस्ऩो जजप्वभचा राब देण्मात माला. मा कामवक्रभाॊतगवत प्रती ळेतकयी ४ 
जक्लॊटर जजप्वभ प्रतत शेक्टय लाटऩ कयाले. जजल्शमारा ददरेरा रक्ष्माॊक तारकुातनशाम भागणीनवुाय वलबागणी कयण्मात 
माली. तारकुातनशाम रषाकाॊचे प्रभाणात राबाथी ळेतक-माॊची तनलड कयण्माॊत माली. मा तनलड केरेल्मा ळेतक-माॊकडून 
अनदुान लजा जाता उलवरयत यक्कभ लवरू कयाली. 
७.२ कोणत्माशी कायणास्त ऩरयतळष्ठातीर दयाऩेषा जास्त दयाने पॉस्ऩो जजप्वभ घेऊ नमे अथला जास्त लशातकू खचव 
देऊ नमे.  
७.३ उऩरब्ध झारेरा/लाटऩ केरेरा पॉस्ऩो जजप्वभ आजण झारेरा खचव माॊचा तऩतळर भातवक अशलारावोफत 
तनमतभतरयत्मा वादय कयाला. 

८. जजलाण ूवॊलधवनाचे लाटऩ :– 
 गतऱतधान्म कामवक्रभाॊतगवत जजलाण ू वॊलधवने लाटऩावाठीचा जजल्शातनशाम बौतीक आतथवक  कामवक्रभ वोफत 
जोडरा आशे. ल  गणु तनमॊत्रण - ४ माॊचेभापव त तनगवतभत कयण्मात आरेल्मा वचूनेनवुाय कामवलाशी कयण्मात माली. 
त्मानवुाय कामवक्रभ याफलाला. माफाफतच्मा तयतदूीच्मा अतधन याशून कामवक्रभ याफवलण्मात माला. जजलाण ू वॊलधवनाचे 
दकॊ भतीचे ५० टक्के दकॊ ला रु. १००/- प्रतत शेक्टयी अनदुान देम आशे. 

९. ऩीक वॊयषण औऴधे ऩुयलठा :– 
 गतऱतधान्म  वऩकालरयर वलवलध कीड योगाचा प्रादबुावल कभी कयणेवाठी वलवलध ऩीक वॊयषण औऴधे भशायाष्ड 
कृवऴ उद्योग वलकाव भशाभॊडऱाभापव त लाटऩ कयणेवाठी दकॊ भतीच्मा ५० टक्के दकॊ ला रु.५०० प्रतत शेक्टय माप्रभाणे ऩीक 
वॊयषण औऴधे उऩरब्ध करुन ददरी जातीर. जजल्शा अतधषक कृवऴ अतधकायी माॊनी त्माॊचे जजल्शमात अनदुानाच्मा 
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भमावदेत ऩीक वॊयषण औऴधाॊचा ऩयुलठा कयालमाचा आशे. कृवऴ आमकु्तारमाच्मा वलप्र-४ कषाकडून ल गणु तनमॊत्रण-५ 
भापव त ऩयुलठमाचे दय ल मोग्म त्मा वचूना तनगवतभत कयण्मात मेत आशेत. त्माप्रभाणे कामवलाशी कयाली. 
 मा फाफीॊची देमके अदा कयताना ऩीक वॊयषण औऴधाॊचे लाटऩ झाल्मानॊतय अनुदानाच्मा यक्कभ े व्मततरयक्त 
ळेतकयी दशस्वा गोऱा करुन, अनुदानाची यक्कभ आजण ळेतकयी दशस्वा अळी एकूण यक्कभ ऩुयलठादाय वॊस्थेव 
वयऱरयत्मा धनादेळाव्दाये १५ ददलवाचे आत अदा कयण्मात माली.  

१०. तणनाळकाॊचा ऩुयलठा :– 
 एकुण बौततक रषाॊक    २५००० शेक्टय 
 एकुण उऩरब्ध अनदुान    रु. १२५.०० राख 
 अनदुानाचा दय     रु. ५०० प्रतत शेक्टय  

गऱीतधान्म वऩकातीर तणाॊचे प्रबालीऩणे तनमॊत्रण कयण्मावाठी प्रतत शेक्टयी तणनाळकाॊच्मा दकॊ भतीच्मा ५० 
टक्के दकॊ ला जास्तीत जास्त रुऩमे ५००/- मा दयाने अनदुान देम याशीर. 
 

नावलण्मऩुणव फाफी. 
११. ळेतकयी प्रतळषण वशर :– 

११.१ ळेतकयी प्रतळषण वशर मा घटकाॊतगवत शोणाया खचव आमवोऩॉभ अॊतगवत कंद्र दशश्माच्मा अनदुानातनु ७५ टक्के 
आजण याज्म दशश्माच्मा अनदुानातनु २५ टक्के माप्रभाणे कयण्मात माला. 
११.२ खयीऩ/यब्फी आजण उन्शाऱी शॊगाभात गऱीतधान्माची वऩके घेणामाव  तवेच घेल ूइजच्छणामावे ा ळेतक-माॊचीच प्रतळषण 

वशरीवाठी तनलड कयण्मात माली. 
११.३ प्रतळषण वशरीचा खचावचा तऩळीर खारीर प्रभाणे आशे. 

अ.क्र. तऩळीर यक्कभ (रुऩमे) 
१ एकूण ळेतकयी वॊख्मा (५०)  

२ फव /दद्वतीम श्रणेी येल्लेचे बाडे प्रतत प्रतळषणाथी रु.४३०/-च्मा 
भमावदेत 

२१५००/- 

३ 
तनलावाची ल बोजनाची व्मलस्था 

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

 
२५०००/- 

४ स्थातनक बाऴेत भादशती ऩजुस्तका छऩाई/वफमाणे/रागलड 
वादशत्म/आकजस्भक खचव ३५००/- 

एकूण ५००००/- 
११.४ कृवऴ वलद्यावऩठाच्मा वॊळोधन कंद्रालय ळेतकयी प्रतळषण वशर आमोजजत कयाली. ळेतकयी प्रतळषण वशरीचा 
कारालधी एकुण ५ ददलव याशीर. 
११.५ एका प्रतळषणाथी वभशूावाठी रु.०.५० राख इतक्मा यक्कभेच्मा भमावदेत खचव कयण्माॊत माला. ळेतक-माॊना बोजन, 
तनलाव  ल प्रलाव खचव प्रतत ळेतकयी रु. १०००/- भमावदेम अनसेुम याशीर. वदयशु यकभेऩेषा जास्त खचव झाल्माव तो 
राबाथीन ेकयाला. त्माफाफतच्मा स्ऩष्ट वचूना राबाथी तनलडीच्मा लेऱेव राबाथीना देण्मात माव्मात. 
११.६ प्रतळषणाथीची तनलड कयताना तारकुा कृवऴ अतधकायी माॊचे स्तयालरुन ळेतक-माॊची तनलड करुन तारकु्मातीर  
तनलड केरेल्मा वलव ळेतक-माॊची मादी वॊफॊतधत जजल्शमाचे जजल्शा अतधषक कृवऴ अतधकायी माॊचे स्तयालय एकवत्रत 
कयण्मात माली आजण त्मातीर ५० ळेतक-माॊची अॊततभ तनलड जजल्शा अतधषॊक कृवऴ अतधकायी माॊचेभापव त कयण्मात 
माली.  
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११.७ प्रतळषण वशर आमोजजत कयताॊना याज्मातीर तवेच याज्माफाशेयीर गतऱतधान्म वऩकाॊचे वॊळोधन कंद्र, 
गतऱतधान्म वऩकाॊचे उत्ऩादन घेणाये प्रगतीतळर ळेतकयी, गतऱतधान्म वऩकावलऴमी उत्ऩादन आजण प्रदक्रमा मा 
वॊदबावतीर काभ कयणामाव  वलवलध अळावकीम वॊस्था, वशकायी वॊस्था, कृवऴ वलसान कंदे्र इत्मादी वलवलध वॊस्थाॊना बेटी 
आमोजजत कयाव्मात. 
११.८ प्रतळषण वशर आमोजजत कयण्माऩलूी वलव बेट द्यालमाच्मा दठकाणाॊळी ऩत्राद्वाये/दयूध्लनीद्वाये/पॎ क्वद्वाये/इ-भेरद्वाये 
वॊऩकव  वाधाला ल नॊतयच वशर आमोजजत कयाली म्शणजे लेऱेचा अऩव्मम शोणाय नाशी. 
११.९ प्रतळषण वशर आमोजजत कयताॊना ५० प्रतळषणाथीचा एक वभशू कयण्माॊत माला ल त्माॊची एकवत्रत वशर 
आमोजजत कयण्मात माली. 
११.१० ज्मा वलबागाभध्मे/जजल्शमाभध्मे आददलावी राबाथीची वॊख्मा जास्त आशे अळा जजल्शमातीर राबाथी तनलडताॊना 
जास्तीत जास्त आददलावी ळेतक-माॊची मा प्रतळषणावाठी तनलड कयण्माॊत माली. 
११.११ वशरीचे आमोजन कयताना गतऱतधान्माची वऩके घेणामाव  भदशरा ळेतकयी अवतीर तय त्माॊची प्राधान्माने तनलड 
कयण्मात माली.  
११.१२ प्रतळषण वशरीवाठी ळेतक-माॊची तनलड कयताना अनवुतूचत जाती/अनवुतूचत जभाती/बटक्मा वलभकु्त जाती 
आजण जभाती/नलफौध्द इत्मादी जाती जभातीतीर ळेतक-माॊचा प्राधान्माने वलचाय कयण्मात माला. 
११.१३ प्रतळषण वशरीचा प्रतळषणाथी १८ ते ४५ च्मा लमोगटातीर अवाला ल तो ळक्मतो वतुळजषत अवाला. 
११.१४ ळेतकमाव ची प्रतळषण वशर आमोजीत कयताॊना गऱीतधान्म वऩकावलऴमी वॊळोधन कयणाये याष्डीम स्तयालयीर 
तवेच याज्म स्तयालरयर याष्डीम वॊळोधन कंद्र, वलबागीम वॊळोधन कंद्र, कृवऴ वलद्याऩीठे, कृवऴ भशावलद्यारमे, कृवऴ वलसान 
कंद्र इत्मादी दठकाणी बेटी देणे अतनलामव आशे.  
११.१५ प्रतळषण वशरी कयीता प्रतळषण वशर तनमॊत्रक म्शणून एक तॊत्र अतधकायी/कृवऴ अतधकायी दजावचा अतधकायी 
ळेतक-माॊवभालेत ऩाठवलण्मात माला. प्रतळषण वशर तनमॊत्रकाची तनलड जजल्शा अतधषक कृवऴ अतधकायी माॊचेभापव त 
कयण्मात माली. प्रतळषण वशर तनमॊत्रकाची तनलड कयताना तो अभ्माव,ु शोतकरु, गऱीतधान्म वऩकाॊची वॊऩणुव भादशती 
अवणाया आजण फाशेयीर याज्मातीर वॊळोधन कंद्रालयीर ळास्त्रसाॊळी इॊग्रजी आजण दशॊदीभध्मे वॊबाऴण करुन त्माची 
भयाठीतनु भादशती ळेतक-माॊना उऩरब्ध करुन देणाया अवाला. मा अतधकामावे ुचा प्रलाव बत्ता आजण प्रलाव खचव शे 
प्रचतरत ऩध्दतीने इतय प्रलावाकयीता शोणामावऩ याज्मातगवत तवेच याज्माफाशेयीर प्रलाव बत्ता देमकाप्रभाणे प्रळावकीम 
तवेच वलत्तीम तनमभाॊच्मा अतधन याशुन कयण्मात  माला.  
११.१६ प्रतळषण वशर वॊऩल्मानॊतय प्रतळषणाथीची नाल,े ऩते्त, लगवलायी, प्रतळषणाथीची वशरीफाफतची भते तवेच आऩण 
केरेल्मा खचावची तऩळीरलाय भादशती, तवेच प्रतळषणाथीव देण्मात आरेल्मा भादशतीऩवत्रकाॊच्मा प्रती, पोटोग्राप इत्मादी 
वश ववलस्तय अशलार कृवऴ आमकु्तारमाव वादय कयाला. 
११.१७ प्रतळषण वशरीचा उदे्दळ काम आशे आजण प्रतळषण वशरीभधून काम वाध्म कयालमाचे आशे माफाफत ळेतक-माॊना 
स्ऩष्ट वाॊगण्मात माल.े प्रतळषण वशर तनमॊत्रकाची जफाफदायी पक्त ळेतक-माॊना भागवदळवक म्शणूनच याशीर माची स्ऩष्ट 
कल्ऩना ळेतक-माॊना देण्मात माली. 
११.१८ प्रतळषण वशरीवाठी याज्माफाशेयीर तवेच याज्मातीर प्रलाव येल्ले/ळावकीम फव/याज्म प्रादेतळक भशाभॊडऱाच्मा 
फव माॊचेद्वायेच कयण्मात माला. खाजगी फवने प्रलाव केल्माव काशी अऩघातावायखी घटना घडल्माव त्माची जफाफदायी 
ळावनाची याशणाय नाशी माची स्ऩष्ट कल्ऩना ळेतक-माॊना देण्मात माली. 
११.१९ प्रतळषण वशरीवाठी ळेतक-माॊची तनलड कयताना ज्मा ळेतक-माॊना शदमयोग दकॊ ला इतय तत्वभ आजाय आशेत 
अळा ळेतक-माॊची तनलड करु नमे. त्माचप्रभाणे प्रलावादयम्मान जय ळेतक-माॊना काशी प्रकृतीच्मा वॊदबावत त्राव झारा 
तय त्माची वलवस्ली जफाफदायी लमैवक्तक ळेतकमावतची याशीर.प्रतळषण वशरी दयम्मान प्रकृती अस्थाव्माभऱेु लदै्यकीम 
वेलेवाठी खचव कयाला रागल्माव त्माची वलवस्ली जफाफदायी ळेतक-माॊची याशीर माची स्ऩष्ट कल्ऩना वलव ळेतक-माॊना 
देण्मात माली. 
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११.२० प्रतळषण वशरीदयम्मान काशी दखु्द घटना घडल्माव प्रतळषण वशरीच्मा अनदूानाव्मततयीक्त इतय कोणतेशी 
अथववशाय्म ळेतक-माॊना देम याशणाय नाशी माची स्ऩष्ट कल्ऩना ळेतक-माॊना देण्मात माली आजण प्रतळषण वशरीवाठी 
तनलड झारेल्मा  प्रत्मेक ळेतक-माॊकडुन ऩढुीरप्रभाणे रेखी शभीऩत्र घेण्मात माले. 
११.२१ फव तनजितीची कामवऩध्दती, दय माफाफत जजल्शा अतधषक कृवऴ अतधकायी माॊचे स्तयालय तनणवम घेण्मात माला.  
 

शभीऩत्र  
कायणे शभी ऩत्र देतो की, कृवऴ वलबागाने आमोजजत केरेल्मा, आमवोऩॉभ अॊतगवत गऱीतधान्म वलकाव 

मोजनेतगवत आमोजजत कयण्मात आरेल्मा प्रतळषण वशरीवाठी भी भाझ्मा लमैवक्तक जफाफदायीलय याजीखुळीने जात 
आशे. 

प्रतळषण वशरी दयम्मान ददेुलाने काशी अऩघात झारा/प्रकृती अस्लास्थ्माभऱेु दलाखान्मात दाखर कयाले रागर े
अथला भाझे काशी फये लाईट झार ेतय त्माची जफाफदायी भाझी लमैवक्तक याशीर. मावॊदबावत भी अथला भाझे कुटुॊफीम 
अथला जलऱचे दकॊ ला दयुचे नातेलाईक अथला तभत्र ऩयीलाय कोणत्माशी प्रकायच्मा अथववशाय्माची भागणी ळावनाकडे 
कयणाय नाशी. 

                                                आऩरा वलश्र्लाव ू
                        स्लाषयी्- 

                              ळेतकमाव-चे नाल्- 
वाषीदाय :- 

1)    २) 
2)  

१२. ळेतकयी गट तनतभवती ल प्रतळषण :–  
 प्रत्मेक प्रकल्ऩाभध्मे ळेतकयी गट तनतभवती ल प्रतळषणावाठी रुऩमे २०००० भॊजूय कयण्मात आरे आशेत. त्माऩेकी 
ळेतकयी गट तनतभवतीवाठी रुऩमे ५००० ल प्रतळषणावाठी रुऩमे १५००० खचव कयण्मात मालेत.  
 
ळेतकयी गट तनतभवती :– प्रत्मेक प्रकल्ऩ शा एक वलळेऴ कामव आधायबतू घेलनू अॊभरफजालणी कयणेत माली. ग्राभ 
वफजोत्ऩादन गट, ऩणन गट, एकाजत्भक दकड व्मलस्थाऩन गट, वेला ऩयुलठादाय गट, वंदद्रम ळेती गट दकॊ ला 
गऱीतधान्माचे उत्ऩादन लाढुन ळेतक-माॊचे उत्ऩादनाभध्मे लाढ शोण्मावाठी इतय कोणतेशी वलळेऴ कामव कयणाये गट 
कयण्मावशी शयकत नाशी मा गटाव प्रतळषण देण्मात माल.े कृवऴ वलद्यावऩठ, कृवऴ वॊळोधन कंद्र कृवऴ प्रक्रीमा, ऩणन 
व्मलस्थाऩन मावायख्मा वॊस्थाॊना बेटी देण्माव शयकत नाशी मावाठी रु. ५००० अनदुान भमावदा आशे. मावाठी मेणाया 
लस्ततुनष्ठ प्रत्मष खचव अदामगी कयणेत माला. उलवयीत खचव ळेतक-माॊनी स्लत् कयालमाचा आशे. 
 
ळेतकयी प्रतळषण :– प्रतळषणाचा कामवक्रभ ऩीक प्रात्मजषके ल ग्राभवफजोत्ऩादन कामवक्रभाळी तनगदडत/वॊरग्न ठेलाला. 
मा कामवक्रभाॊतगवत ल ळेतकयी प्रतळषणाचा वभालेळ आशे. ळेती तॊत्रसान अलगत कयणे ल कौळल्माभध्मे लाढ कयणे शा 
मा प्रतळषणाचा प्रभखु शेत ूआशे. 
 खरयऩ शॊगाभावाठी ळेतकयी प्रतळषण एवप्रर ल भे भदशन्मात आमोजजत कयालीत. तय यब्फी शॊगाभावाठीचे 
प्रतळषण वप्टंफय भध्मे आमोजजत कयालीत. 
प्रतळषण चभ ु :– ळेतक-माॊचे प्रतळषण कृवऴ वलबागाभापव त तनजित केरेल्मा जजल्शास्तयीम प्रतळषण अतधका-माॊचे 
चभभूापव त आमोजजत कयाले. मा चभभुध्मे कृवऴ उऩवॊचारक दजावचा एक ल इतय चाय ते ऩाच तॊस अतधकायी माॊचा 
वभालेळ कयण्मात माला. कृवऴतभत्र, कृवऴ वलसान कंद्र, कृवऴ वलद्याऩीठाचे ळास्त्रस माॊचा वशबाग घ्माला. प्रतळषण 
आमोजजत कयण्माऩलूी तेथीर स्थातनक कृवऴ वलऴमक गयजा तनजित कयाव्मात. प्रगत कृवऴ तॊत्रसान ल त्मा बागात 
प्रचरीत अवरेरी ऩध्दत माभधीर तपालत ओऱखून प्रतळषणाचे वलऴम तनजित कयालेत.  
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प्रतत प्रतळषणाचा खचव :– रु.१५०००/-प्रतत प्रतळषण लगव - (५० ळेतकयी २ ददलव) मात ळेतक-माॊचा मेण्मा-जाण्माचा 
खचव, इॊधन वलद्याऩीठ दैनॊददनी, ळेतकयी भतवकाॊचे वलळेऴाॊक, बोजन ल तनलाव, वलऴम वलळेऴसाॊचे भानधन इ.चा वभालेळ 
याशीर. प्रतळषण वादशत्म प्रथभ षेत्रीम आलश्मकता काम आशे, माचा अभ्माव करुनच तनभावण कयाले. माभध्मे slides/ 

transperencise/photographs, इ.अव ूळकतात. वलळेऴरयत्मा तमाय केरेरा भजकूय झेयॎाक्व करुन द्याला. कायण 
प्रत्मेक प्रतळषण लगावतीर ळेतक-माॊची आलश्मकता तबन्न अव ूळकेर. केलऱ अनाठामी छाऩीर प्रत्रके काढू नमेत. 
अनालश्मक छऩाई कयणे, शा प्रतळषणात उऩरब्ध अवरेल्मा अनदुानाचा दरुुऩमोग वभजरा जाईर. अतधक 
ववुॊगतरयत्मा खचावचे तनमोजन कयाले. 
अनुदानातून खारीर फाफीॊलय खचव कयाला. 
१) व्माख्मात्माचे भानधन रु.१५०/- प्रतत व्माख्मान (१० व्माख्माने)      रु. १५००/- 
   प्रतळषणाथीची तनलाव ल बोजन व्मलस्था (रु.१००/- प्रततददन प्रतत प्रतळषणाथी  प्रभाणे) रु. १००००/-  
२) प्रतळषण वादशत्म छऩाई , प्रतवध्दी, कॊ टूय भाकव य इत्मादी      रु. १५००/ 
   दकयकोऱ खचव ल इतय वादशत्म        रु. २०००/- 

  एकूण प्रतत प्रतळषण                    रु.१५०००/- 
     

 वऩकालयीर दकड ल योगाॊची ओऱख, तनमॊत्रणाचे उऩाम ल ऩध्दती, वऩक वॊयषण औजायाॊची देखबार ल दरुुस्ती, 
पेयोभोन िॎप्व लाऩयण्माफाफत ळास्त्रीम सान ल कामवऩध्दती, काऩवू वऩक रागलड ऩध्दतीची अद्यमालत भादशती, भाकेटीॊग 
फाफतची भादशती करुन घेण्मावाठी शे प्रतळषण लगव आमोजजत कयालेत. प्रतळषण कारालधी ठयवलण्मावाठी अगोदय त्मा 
वलऴमातीर तस, कृवऴ वलद्याऩीठातीर ळास्त्रस तवेच कृवऴ वलबागातीर अनबुली अतधकायी इत्मादीॊ फाफीॊचा प्रतळषणाचा 
तऩतळरलाय कामवक्रभ तमाय कयताॊना वलचाय व्शाला. प्रतळषणाच्मा लेऱी लाटऩ कयालमाचे प्रतळषण वादशत्म, ऩेन, पोल्डय, 
कागद तवेच अभ्मावक्रभाळी ववुॊगत नोट इ.फाफी तमाय करुन घ्माव्मात. वदयचे प्रतळषण लगव तातडीने शॊगाभाऩलूीच 
आमोजजत कयालेत. वदय प्रतळषणाचे लेऱाऩत्रक खारीर प्रभाणे तमाय कयण्मात माल.े  
 

अ.क्र. मोजनेचे 
नाॊल 

तारकुा प्रतळषण 
लगव वॊख्मा 

प्रतळषणाचे 
दठकाण 

प्रतळषणाचा 
कारालधी 

प्रतळषणाथी
ची वॊख्मा ददलव लेऱ व्माख्मानाचा वलऴम 

व्माख्मात्माचे 
नाॊल 

           

  
प्रतळषण आमोजजत कयालमाचे दठकाण :– ळेतक-माॊचे वलव प्रतळषण लगव ळावनाने तनधावरयत केरेल्मा वॊफॊतधत 
तारकु्मातीर ळेतकयी प्रतळषण कंद्र ल कृवऴ तचदकत्वारम मेथे आमोजजत कयाले. ज्मा तारकु्मात अवे कंद्र नाशी, त्मा 
ऩरयजस्थतीत नजजकच्मा तारकु्माच्मा कंद्रालय अथला कृवऴ वलसान कंद्रालय प्रतळषण आमोजजत कयाले. 
 
प्रतळषणाभध्मे खारीरप्रभाणे भागवदळवन कयण्मात मेत आशे.       
प्रतळषणावाठी तारकु्माच्मा दठकाणी अवरेल्मा कृवऴ तचदकत्वारम, तारकुा वफज गणुन कंद्र अथला तारकु्मातीर प्रभखु 
गालाॊभध्मे ळाऱा/भशावलद्यारम भधीर लगव उऩरब्ध करुन घेऊन एकाच लेऱी वलवलध मोजनाॊतगवत, वलवलध वलऴमाॊलरयर 
प्रतळषण लगव आमोजजत कयता मेतीर. माभागीर वॊकल्ऩना अळी आशे की, वलवलध वऩक गटाॊवाठी जव ेकी, गऱीतधान्म 
/कडधान्म/तणृधान्म/काऩूव मा मोजनाॊतगवत प्रत्मेकी ५० प्रतळषणाथी तनलडून प्राथतभक ववुलधा ल एक ददलव 
यशाण्माची ववुलधा शोऊ ळकेर अळा ळाऱा/भशावलद्यारमात ४ ते ५ स्लतॊत्र लगव घेऊन तेथे वॊमकु्त प्रतळषण लगव 
आमोजजत कयणे. मावाठी वलवलध वलऴमाॊचे उदा.ऩीकवॊयषण, कृवऴवलद्या, भदृळास्त्र, फीजोत्ऩादन, ऩीकगटाॊचे वलळेऴस माॊना 
दोन ददलवाॊवाठी ऩाचायण कयाले. प्रतळषणाचा कामवक्रभ अळा रयतीने आखाला की, मा वलळेऴसाॊना क्रभाक्रभाने वलव 
मोजनाॊतगवत प्रतळषण लगावत भागवदळवन कयता मेईर. मा दठकाणी कृवऴवलऴमक प्रदळवन ल वादशत्म ठेलाले. प्रतळषणाचे 
ळेलटी रोकप्रतततनधी, कृवऴ वलऴमक स्थातनक गणभान्म व्मवक्तॊ ना ऩाचायण करुन त्माॊचे उऩजस्थतीत वलव वलऴमाॊचे 
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प्रतळषणातथचें एकवत्रत चचाववत्र ठेलाले. कृवऴ तचदकत्वारम/तारकुा वफज गणुन कंद्र मेथे घेतरेल्मा प्रतळषण लगावचे लेऱी 
गाॊडुऱ खत, ळनू्म उजाव आधारयत ळीतगशृ, वॊग्रशारम इत्मादी दाखलालेत. त्माभऱेु प्रतळषण अतधक उऩमकु्त शोईर. 
प्रषेत्रालरयर उत्ऩादनाचे नलीन वफमाणे अथला कीट (नभनुा) प्रतळषणाचे खचावतनू ददल्माव ळेतकयी त्मा वफमाण्माचा 
उऩमोग करु ळकेर. प्रत्मेक प्रतळषण लगावत अनवुतूचत जाती आजण जभातीॊच्मा ळेतक-माॊची त्माॊच्मा जजल्शमातीर 
रोकवॊख्मेच्मा प्रभाणात तनलड कयण्माॊत माली. प्रतळषणाचे वॊऩणूव अतबरेख मा कंद्रालय उऩरब्ध ठेलालेत. 
 प्रतळषणाच्मा वभायोऩाच्मा लेऱी ळेतक-माॊना देण्माॊत आरेल्मा प्रतळषणावलऴमी प्रतळषणाथीची भते प्रतळषणाच्मा 
मळस्लीतेच्मा दृवष्टने जाणून घेणे अत्मॊत गयजेचे आशे. मावाठी प्रतळषणाथीच्मा प्रततदक्रमा/ळॊका वभाधान मावाठी 
ळेलटची १०/१५ तभतनटे याखून ठेलण्मात मालीत.  
 

१३. प्रतळषकाॊचे प्रतळषण/अतधका-माॊचे प्रतळषण (दटओएप) :– 
 अतधका-माॊचे/वलस्ताय कभवचा-माॊचे कौळल्म ल सान लाढवलणे ल बवलष्मात त्माॊना प्रतळषण कामवक्रभावाठी तस 
प्रतळषक (भास्टय िेनय) फनवलण्मावाठी याज्मातीर कृवऴ वलद्याऩीठे, याभेती दकॊ ला कृवऴ तचकीत्वारमे मा दठकाणी लगव 
आमोजजत कयण्मात मालेत.  
   बौततक रष  - ५ वोमाफीन १ बुईभुग 
   आतथवक तयतुद  - रु. ३०.०० राख रुऩमे 
   अनुदानाचा दय  - रु. ५.०० राख प्रतत प्रतळषण लगव 
        वन २०१०-११ भध्मे एकाजत्भक गऱीतधान्म वलकाव कामवक्रभ अॊतगवत प्रतळषकाॊचे प्रतळषण आमोजजत 
कयालमाचे अवनू मावाठी खयीऩ शॊगाभात वोमाफीन मा वऩकाची तनलड कयण्मात आरी आशे. प्रतळषकाॊचे प्रतळषण 
आमोजीत करुन मा वऩकाॊच्मा उत्ऩादकतेत बयील लाढ कयणेवाठी ऩढुीरप्रभाणे भागवदळवक वचुना आशेत. याज्मात खयीऩ 
शॊगाभात वोमाफीन वऩकाॊवाठी वशा दटओएप आमोजीत कयालमाची आशेत. मा प्रतळषणावाठी ऩढुीरप्रभाणे दठकाणे 
तनजित कयण्मात मेत आशेत.  

अ.क्र. जजल्शा ऩीक 
१ जऱगाल बईुभगु 
२ अशभदनगय वोमाफीन 
३ औयॊगाफाद वोमाफीन 
४ रातयू वोमाफीन 
५ अभयालती वोमाफीन 
६ नागऩयू वोमाफीन 

 
१३.१ प्रतळषकाॊचे प्रतळषण (दटओएप) :– 
 प्रत्मेक दटओएप मळस्लीतीने आमोजीत कयण्मावाठी एका प्रतळषण वभन्लमकाची (Co-ordinator) तनलड 
कयाली. तवेच त्मारा भदतीवाठी तीन तस प्रतळषक (Facilitators) देण्मात मालेत. प्रतळषण वभन्लमक आजण तस 
प्रतळषकाॊनी एकाजत्भक कीड व्मलस्थाऩानचे तीन भदशन्माॊचे प्रतळषण ऩणूव केरेरे अवाले.तवेच त्माॊना टीओएप/ 
ळेतीळाऱा आमोजीत कयण्माचा अनबुल अवाला.  
 वऩकाच्मा वॊऩणूव शॊगाभ कारालधीत वऩकाच्मा लाढीच्मा प्रभखु अलस्थाॊभध्मे प्रत्मष ळेतालय कृवऴ वलबागातीर 
अतधकायी/कभवचायी माॊना प्रतळषण देऊन त्माव्दाये बवलष्मात चाॊगर े प्रतळषक तमाय कयणे शा माभागीर शेत ूआशे. 
प्रत्मेक टी.ओ.एप. भध्मे ३० प्रतळषणाथी वशबागी शोतीर. वदय प्रतळषणावाठी नोडर अतधकायी वॊफॊतधत जजल्शमाचे 
जजल्शा अतधषक कृवऴ अतधकायी अवतीर ल वॊऩकव  अतधकायी वॊफॊतधत उऩ वलबागीम कृवऴ अतधकायी अवतीर. प्रतत 
प्रतळषण लगव अनदुानाचा दय रुऩमे  ५.०० राख याशीर. त्मा अॊतबूवत घटक ऩढुीरप्रभाणे – 
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 प्रतत  टी. ओ. एप. रु.५.०० राख तयतूदीचा फाफतनशाम तऩळीर 

अ.क्र फाफ यक्कभ रुऩमे 

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

एकूण ५००००० 
१३.२ प्रतळषणाचा कारालधी :–  
  प्रतळषणाचा कारालधी ६० ददलवाॊचा अवेर. वदय प्रतळषण २० ददलवाॊचे तीन बागाॊभध्मे आमोजजत कयण्मात 
माल.े ऩदशल्मा २० ददलवाॊचे प्रतळषण वोमाफीन ऩेयणीच्मा/रागलड आलस्थेच्मा कारालधीभध्मे आमोजजत कयाले. दवुमावज े
२० ददलवाॊचे प्रतळषण ऩीक लाढीच्मा अलस्थेत अवताना आमोजजत कया. ततवमावध बागाचे प्रतळषण ऩीक काढणीच्मा 
अलस्थेत अवताना आमोजजत कयाले. तवेच प्रतळषणाव जोडून नजजकच्मा गालाॊभध्मे टीओएप वॊरग्न दोन ळेतीळाऱा 
आमोजजत कयाव्मात. प्रतळषणाथीचे दोन गट करुन त्माॊचे भापव त ळेतक-माॊच्मा ळेतीळाऱा याफवलणेफाफत प्रात्मजषके 
घ्माल.े 
 
१३.३ प्रतळषणाचा अभ्मावक्रभ :– 
 मा प्रतळषणाचा अभ्मावक्रभ वोमाफीन वऩकाच्मा एकाजत्भक दकड व्मलस्थाऩनाच्मा प्रतळषकाॊचे प्रतळषणाच्मा 
धतीलय (वोमाफीन आम ऩी एभ टी ओ एप) तनिीत कयाला.   
 प्रतळषणावाठी प्रतळषण वभन्लमक आजण तस प्रतळषण माॊनी प्रतळषणाचा अभ्मावक्रभ तमाय कयाला. मावाठी 
उऩरब्ध भागवदळवक ऩजुस्तकाॊचा (Training manual) आधाय घेऊन अभ्मावक्रभ तमाय कयाला. अभ्मावक्रभाभध्मे प्रढीर 
फाफीॊचा प्राभखु्माने वभालेळ कयाला. 
  (१) एकाजत्भक ऩीक व्मलस्थाऩन (Integrated crop management) 
  (२) एकाजत्भक अन्नद्रव्म ेव्मलस्थाऩन (Integrated nutrient management) 
  (३) एकाजत्भक कीड व्मलस्थाऩन (Integrated pest management) 
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१३.४ प्रतळषणावाठी अतधकायी/कभवचा-माॊची तनलड, वोमाफीन वऩकाॊचे षेत्र भोठमा प्रभाणात अवरेल्मा तारकु्मातीर 
अतधकायी/कभवचायी प्रतळषणावाठी तनलडालेत.  
 वॊफॊतधत जजल्शा अतधषक कृवऴ अतधकायी माॊनी त्माॊचे जजल्शमावाठी ददरेल्मा वॊख्मेनवुाय प्रतळषणाथीची तनलड 
करुन वलबागीम कृवऴ वश वॊचारक माॊना वादय कयाली. वलबागीम कृवऴ वश वॊचारक माॊनी प्रतळषणाथीची मादी 
आमकु्तारमाव वादय कयाली. आमकु्तारमातनू वदय प्रतळषणाथीचे प्रतळषणाफाफतचे आदेळ तनगवतभत कयण्मात मेतीर. 
नोडर अतधकायी (जज.अ.कृ.अ.) माॊचेकडून प्रतळषणाचा कामवक्रभ प्राप्त शोताच वदय प्रतळषणाथीनाॊ प्रतळषणावाठी लेऱेलय 
कामवभकु्त कयाले. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ड) कृवऴ वलकाव अतधकायी, जजल्शा ऩरयऴद स्तयालय याफलालमाच्मा फाफी :– 
 १) वऩक वॊयषण उऩकयणे    २) वुधायीत कृवऴ औजाये 
 ३) एचडीऩीई ल ऩीव्शीवी ऩाईऩचे लाटऩ  ४) ब्रळ कटय ल वादशत्म 
 ५) फशु वऩक भऱणी मॊत्र 
 

१. ऩीक वॊयषण उऩकयणे :–  
 शस्तचतरत ऩीक वॊयषण उऩकयणाॊच्मा दकॊ भतीच्मा ५० टक्के अथला जास्तीत जास्त रु.८००/- प्रतत औजाय 
(रु.आठळ े पक्त) माऩकैी जे कभी अवेर ते अनदुान प्रतत राबाथी देम याशीर. तवेच स्लमॊचतरत ऩीक वॊयषण 
उऩकयणाॊच्मा दकॊ भतीच्मा ५० टक्के अथला जास्तीत जास्त रु.२०००/- प्रतत औजाय (रु. दोन शजाय पक्त) माऩकैी जे 
कभी अवेर ते अनदुान प्रतत राबाथी देम याशीर. कृवऴ वलकाव अतधकायी, जजल्शा ऩरयऴद माॊच्मा भागणी प्रभाणे वऩक 
वॊयषण उऩकयणे आदेळ ददल्माऩावनु ६० ददलवात ऩाठवलण्माची जफाफदायी कृवऴ उद्योग वलकाव भशाभॊडऱाची याशीर. 
अन्मथा तनमभाप्रभाणे दॊड आकायणी कयण्मात मेईर.  
 वन २०१२-१३ वाठी ऩीक वॊयषण उऩकयणाॊचे ताॊवत्रक तनकऴ, ऩयुलठादाय वॊस्था, दय तवेच खयेदी ऩध्दत 
माफाफतच्मा वचूना ग.ुतन.-५, कृवऴ आमकु्तारम, ऩणेु-१ माॊचेकडून आऩणाॊव तनगवतभत शोतीर. ऩीक वॊयषण उऩकयणाॊचा 
आम.एव.आम. क्रभाॊकाप्रभाणे प्रत्मेक उऩकयणाची षभता, ठयावलक गेजचा ऩत्रा, ऩीव्शीवी रान्वची राॊफी ल व्माव 
रान्वरा जोडरेरे तरव्शय ल नोझरचा प्रकाय, खाॊद्यालयीर ल ऩाठीलयीर कुळन्व इ. फाफी मोग्म अवल्माफाफत तऩावनू 
घेण्माची जफाफदायी जजल्शा ऩयीऴदेच्मा अतधका-माॊची याशीर. 
 ऩयुलठा कयण्मात मेणायी वलव उऩकयणे गट ऩातऱीलय जस्लकृत कयताना तऩावनू घेण्माच्मा वचूना जजल्शातीर/ 
तारकु्मातीर वलव वॊफॊतधत अतधकायी/कभवचायी माॊना आऩरेस्तयालरुन देण्मात माव्मात. आऩल्मा जजल्शमातीर 
रषाॊकानवुाय राबाथीची तनलड कयण्मावाठी गटतनशाम भागणीनवुाय रषाॊक वलबागणी कयण्माॊत माली ल तनलडरेल्मा 
राबाथीना ऩीक वॊयषण उऩकयणे लेऱेत ऩयुलठा शोतीर, माची दषता घेण्माॊत माली. कृवऴ वलकाव अतधकायी, जजल्शा 
ऩयीऴद माॊनी वऩक वॊयषण उऩकयणे खयेदी कयालीत ल ऩयुलठादाय वॊस्थेव देमके अदा कयालीत. 
 

२. वुधायीत कृवऴ औजाये :– 
 मा फाफीभध्मे शस्तचतरत, फरैचतरत ल स्लमॊचतरत औजायाॊचा लाटऩ कयणे अऩेजषत आशे. शस्तचतरत ल 
फरैचतरत औजायाॊकरयता दकॊ भतीच्मा ५० टक्के दकॊ ला रु. २५००/- च्मा भमावदेत माऩकैी जे कभी अवेर ते ल  
स्लमॊचतरत औजायाॊवाठी दकॊ भतीच्मा ५० टक्के दकॊ ला रु. १५०००/- च्मा भमावदेत माऩकैी जे कभी अवेर ते अनदुान 
देम याशीर. कृवऴ वलकाव अतधकायी, जजल्शा ऩरयऴद माॊच्मा भागणी प्रभाणे औजाये आदेळ ददल्माऩावनु ६० ददलवात 
ऩाठवलण्माची जफाफदायी कृवऴ उद्योग वलकाव भशाभॊडऱाची याशीर. अन्मथा तनमभाप्रभाणे दॊड आकायणी कयण्मात मेईर. 
 कृवऴ आमकु्तारमाच्मा गणु तनमॊत्रण-५ ळाखेकडून भॊजूय केरेल्मा मादी नवुाय औजाये खयेदी कयण्मात मालीत. 
वन २०१२-१३ वाठी वधुारयत कृवऴ औजाये ताॊवत्रक तनकऴ, ऩयुलठादाय वॊस्था, दय तवेच खयेदी ऩध्दत माफाफतच्मा 
वचूना गणु तनमॊत्रण-५, कृवऴ आमकु्तारम, ऩणेु-१ माॊचेकडून आऩणाॊव तनगवतभत शोतीर.   
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 ऩयुलठा कयण्माॊत मेणायी वलव वधुारयत कृवऴ औजाये गट ऩातऱीलय जस्लकृत कयताॊना तऩावनू घेण्माच्मा वचूना 
जजल्शमातीर/तारकु्मातीर वलव वॊफॊतधत अतधकायी/कभवचायी माॊना आऩरेस्तयालरुन देण्मात माव्मात. आऩल्मा 
जजल्शमातीर रषाॊकानवुाय राबाथीची तनलड कयण्मावाठी गटतनशाम भागणीनवुाय रषाॊक वलबागणी कयण्माॊत माली ल 
तनलडरेल्मा राबाथीना वधुारयत कृवऴ औजाये लेऱेत ऩयुलठा शोतीर, माची दषता घेण्माॊत माली. कृवऴ वलकाव अतधकायी, 
जजल्शा ऩयीऴद माॊनी वधुारयत कृवऴ औजाये खयेदी कयालीत ल ऩयुलठादाय वॊस्थेव देमके अदा कयालीत. 
 

३. एचडीऩीई ऩाईऩ/ऩीव्शीवी ऩाईऩ :– 
  ऩाण्माच्मा स्त्रोताऩावनू प्रषेत्रालय ऩाणी नेण्मावाठी ल वऩकाॊना ऩाणी देण्मावाठी एचडीऩीई ऩाईऩ ल ऩीव्शीवी 
ऩाईऩ  ऩयुलठा शी फाफ वभावलष्ट आशे. वलव प्रकायच्मा  व्मावाचे ६ भीटय राॊफीचे ८०० भीटय ऩाईऩ ऩयुलठा कयालमाचा 
अवनू मावाठी वलव घटकातीर राबाथी ळेतक-माॊना दकॊ भतीच्मा ५० टक्के दकॊ ला रु.१५०००/- माऩकैी जे कभी अवेर ते 
अनदुान देम याशीर. ज्मा फागामत षेत्रातीर अथला कोयडलाशू षेत्रातीर ळेतक-माॊकडे वॊयजषत ऩाणी उऩरब्ध आशे. ऩयॊत ु
मा वाधना अबाली गतऱतधान्म उत्ऩादनात घट मेत ेअळा ळेतक-माॊना माचा राब देण्मात माला. राबाथी तनलड 
आताऩावनूच वरुु कयण्मात माली. 
 कृवऴ वॊचारक (तनवलष्ठा ल गणुतनमॊत्रण)माॊचे भापव त वधुारयत कृवऴ औजाये ल एचडीऩीई ऩाईऩ माॊच्मा खयेदी, 
राबातथव तनलड, देमकाॊची अदामगी मा फाफतच्मा ववलस्तय भागवदळवक वचुना तनगवतभत कयण्मात मेतीर. एचडीऩीई ऩाईऩ 
खयेदी कयताना ळावन तनणवम ल भागवदळवक वचुनाभध्मे ददरेल्मा वचुनाॊचा अलरॊफ करुन भशायाष्ड कृवऴ उद्योग वलकाव 
भशाभॊडऱाभापव त खयेदी ल लाटऩ कयण्मात माली. त्मा अनऴुॊगाने गऱीतधान्म वलकाव कामवक्रभाभध्मे एचडीऩीई ऩाईऩ 
ऩयुलठा वॊदबावत ऩयूक वचूना खारीरप्रभाणे देण्मात मेत आशेत. 
 
३.१ राबाथीची तनलड :– राब घेल ूइजच्छणाया राबाथी स्लत् ळेतकयी अवाला ल वन २०१२-१३ भध्मे गतऱतधान्म 
वऩकाचे  उत्ऩादन घेणाया अवाला. 
३.२ अनुदानाचे प्रभाण :– षेत्र भमावदेची अट याशणाय नाशी. एका राबधायक ळेतकमाव२व प्रत्मष आलश्मकतेनवुाय 
जास्तीत जास्त ८०० भीटय राॊफीचे ऩाईऩ ऩयुलठा कयालेत. मावाठी दकॊ भतीच्मा ५० टक्के अथला जास्तीत जास्त रुऩमे 
१५०००/- अनदुान देम याशीर. ळेतक-माॊच्मा भागणीनवुाय ६३ एभएभ, ७५ एभएभ, ९० एभएभ व्मावाच्मा ६ भीटय 
ऩाईऩचा ऩयुलठा  कयण्मात माला.  
३.३ ऩाईऩलय नाल कोयणे (Embosing) ऩयुलठादाय वॊस्थानी एचडीऩीई ऩाईऩ ऩयुलठा कयताना ६ भीटयचे प्रत्मेक 
ऩाईऩलय pipe/isopom/oilseed 2012-13 अव ेमोजनेचे नाॊल स्ऩष्टऩणे कोयरेरे अवाले.  
३.४ ळेतक-माॊचे अजव जस्लकायणे ल अनुदान भॊजूय कयणे :– वन २०१२-१३ मा आतथवक लऴावच्मा दठफक ल तऴुाय तवॊचन 
मोजनेअॊतगवत वलदशत केरेल्मा कामवऩध्दतीप्रभाणे ळेतकमावे ाने कयालमाच्मा अजावचा नभनुा वलदशत करुन द्याला.  ळेतक-
माॊनी मा नभनु्मात अजव केल्मानॊतय त्माची नंद नंदलशीत कयाली. ऩुयलठा आदेळ देताना राबाथ्मांनी भागणी केरेल्मा 
ऩयॊत ुळावन तनणवमाभध्मे वभावलष्ट अवरेल्मा कॊ ऩनीचा ल ब्रॎड नेभच्मा ६३ एभएभ, ७५ एभएभ, ९० एभएभ व्मावाच्मा 
६ भीटय ऩाईऩचे आदेळ देण्मात मालेत. 
३.५ कंद्र ऩयुस्कृत वकु्ष्भ तवॊचन मोजना वन २०१२-१३ च्मा अॊभरफजालणीफाफत आमकु्तारमाचे ऩत्र क्र. वीआयएव-
११/०८- ०९/भाव/ूपरो-७/२८८/०८/ददनाॊक २५ जुर ै २००८ च्मा भागवदळवक वचुना प्रभाणे राबाथीची ऩात्रता, 
ऩलूववॊभती, भोका तऩावणी, ऩयपॉभन्व गॎयॊटी, वलक्री ऩिात वेलाकेदे्र, गणुलत्ता तनमॊत्रणावाठी नभनुा घेणे मा भदु्याॊफाफत 
कामवलाशी कयण्मात माली.  
३.६ मोजनेचे वतनमॊत्रण आजण तऩावणीफाफत :– एचडीऩीई ऩाईऩ ऩयुलठा मा घटकाॊची तऩावणी वलवलध स्तयालयीर 
अतधका-माॊनी खारीर प्रभाणात करुन मोजनेलय वतनमॊत्रण कयाले. 
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१ कृवऴ अतधकायी, ऩॊचामत वतभती १०० टक्के 

२ गट वलकाव अतधकायी, ऩॊचामत वतभती २५ टक्के 

३ कृवऴ वलकाव अतधकायी/जजल्शा कृवऴ अतधकायी/भादशभ अतधकायी (खचावच्मा प्रभाणात वलव तारकु्मात) ५ टक्के 

४ अततरयक्त भखु्म कामवकायी अतधकायी/जजल्शा अतधषक कृवऴ अतधकायी ३ टक्के 

५ वलबागीम कृवऴ वश वॊचारक आजण त्माॊचे कामावरमातीर अतधषक कृवऴ अतधकायी प्रत्मेकी १ टक्का 
  
 तऩावणी केरेल्मा एचडीऩीई ऩाईऩच्मा नंदी स्लतॊत्र नंदलशीत ठेलाव्मात. तऩावणी अशलार कृवऴ वलकाव 
अतधकायी माॊनी वलबागीम कृवऴ वश वॊचारक माॊना वादय कयालेत ल वलबागीम कृवऴ वश वॊचारक त्माॊचे वलबागाचा 
वॊकरीत अशलार आमकु्तारमाव प्रत्मेक ३ भदशन्मानॊतय वादय कयाला. 
 
३.७ उऩरब्ध झारेरे/लाटऩ केरेरे एचडीऩीई ऩाईऩ आजण झारेरा खचव माॊचा तऩळीर भातवक प्रगती अशलारावोफत 
तनमतभतरयत्मा वादय कयाला. 
३.८ एचडीऩीई ऩाईऩ शे तनधावयीत केरेल्मा गणुलते्तचे आशेत दक नाशी माची तऩावणी करुन घेण्मात माली. तऩावणी 
झाल्मानॊतय वदय ऩाईऩ मोग्म गणुलते्तचे आढऱुन आल्माव वॊफॊधीत देमकाची अदामगी १५ ददलवाच्मा आत ऩयुलठा 
वॊस्थेव कयण्मात माली तवेच राबाथी दशस्वा प्राप्त झाल्मानॊतय वदय यक्कभ ऩयुलठा वॊस्थेव तात्काऱ अदा कयण्मात 
माली. 

४. ब्रळ कटय ल अनुऴॊतगक वादशत्म (Accessories) :– 
 आऩल्मा कामवषेत्रातीर भदशरा स्लमॊ वशामता गट, इतय स्लमॊ वशामता गट, ग्राभऩॊचामत माॊना वदय औजाये 
५० टक्के अनदुानाच्मा भमावदेत ऩयुलठा कयण्मात मालीत. वॊचारक (तनवलष्ठाॊ ल गणुतनमॊत्रण) माॊचे दय तनजिती 
ऩरयऩत्रकानवुाय माची खयेदी कयण्मात माली. 
 

 एकुण बौततक रषाॊक   २९८ नग 
 एकुण उऩरब्ध अनदुान   रु. ५९.६३ राख 
 अनदुानाचा दय    दकॊ भतीच्मा ५० टक्के दकॊ ला रु. २०००० च्मा भमावदेत 

  
 नावलण्मऩणुव फाफीॊ अॊतगवत गऱीतधान्म वऩकाॊवाठी ब्रळ कटय ल अनऴुॊतगक वादशत्म (Accessories) शे 
दकॊ भतीच्मा ५० टक्के दकॊ ला रु. २०००० च्मा भमावदेत अनदुान देम याशीर. 
 

५. फशु वऩक भऱणी मॊत्र :– 
 आऩल्मा कामवषेत्रातीर भदशरा स्लमॊ वशामता गट, इतय स्लमॊ वशामता गट, ग्राभऩॊचामत माॊना वदय औजाये 
५० टक्के अनदुानाच्मा भमावदेत ऩयुलठा कयण्मात मालीत. वॊचारक (तनवलष्ठाॊ ल गणुतनमॊत्रण) माॊचे दय तनजिती 
ऩरयऩत्रकानवुाय माची खयेदी कयण्मात माली. 
 

 एकुण बौततक रषाॊक   ३३३ नग 
 एकुण उऩरब्ध अनदुान   रु. ७९.९२ राख 
 अनदुानाचा दय    दकॊ भतीच्मा ५० टक्के दकॊ ला रु. २४००० च्मा भमावदेत 

  
 नावलण्मऩणुव फाफीॊ अॊतगवत वलवलध गऱीतधान्म वऩकाॊच्मा भऱणी वाठी फशु वऩक भऱणी मॊत्र शे दकॊ भतीच्मा ५० 
टक्के दकॊ ला रु. २४००० च्मा भमावदेत अनदुान देम याशीर 
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वलळेऴ वूचना 
१. मोजनेतीर भॊजूय रषाॊकाव अनुवरून आमुक्तारम स्तयालरून फाफतनशाम ददरेल्मा रषाॊकानुवाय ददरेल्मा मोजनेची 

अॊभरफजालणी कयणेची आशे. आमुक्तारमाच्मा ऩयलानगीतळलाम कोणत्माशी ऩरयजस्थतीत षेवत्रम स्तयालरून फाफफदर 
कयणेत मेऊ नमे. 

२. वलवलध मोजनेतीर वभावलष्ट घटकाच्मा अॊभरफजालणीव आलश्मक अवणामा्व  कृवऴ तनवलष्ठाॊची आलश्मकता   
जजल्शास्तयालय अॊततभ कयणेत माली. वदयच्मा तनवलष्ठा भागणीव वलबागीम कृवऴ वश वॊचारक माॊची ऩूलव भान्मता 
घ्माली. वलबागीम कृवऴ वश वॊचारक माॊच्मा भान्मतेने ऩुयलठादाय वॊस्थेकडे भागणी आदेळ नंदवलण्मात मालेत. 
वलबागीम कृवऴ वश वॊचारक कामावरमाकडे आऩरा प्रस्ताल प्राप्त झाल्मानॊतय तीन कामावरमीन काभकाजाच्मा 
ददलवाऩमतं वलबागीम कृवऴ वश वॊचारक माॊची वदय तनवलष्ठा भागणीव भान्मता न तभऱाल्माव वदय प्रस्तालाव 
भान्मता आशे अव ेवभजून जजल्शास्तयालरून भागणी आदेळ नंदवलण्माची कामवलाशी कयाली. 

३. वलवलध मोजनेच्मा अॊभरफजालणीभध्मे ळेतकयी लाटा/दशस्वा माचा वभालेळ अवून वदय दशस्वा षेवत्रम स्तयालय 
षेवत्रम कभवचामाव भापव त ळेतक-माॊकडून गोऱा केरा जातो. शा दशस्वा प्राप्त शोताच वत्लय वॊफधीत ऩुयलठादाय 
वॊस्थेकडे बयणा कयणेवाठी कामावरमात जभा कयाला. माफाफत भा. आमुक्त माॊचे कषाभधून रेखा वलऴमक 
कामवऩध्दतीफाफत ववलस्तय ऩरयऩत्रक तनगवभीत केर ेआशे. ळेतकयी लाटा कामावरमात जभा कयण्माव ददयॊगाई शा 
अऩशाय वभजून मा फाफत वलरॊफ आढऱल्माव कामावरम प्रभुखाने वॊफधीताफाफत प्रळावकीम कामवलाशी कयाली 
अन्मथा कामावरम प्रभुखाव जफाफदाय धयणेत मेऊन मा फाफत त्माॊचे वलरूध्द आलश्मक ती प्रळावकीम कामवलाशी 
कयण्मात मेईर माची नंद घ्माली.  

 
अतबकयण- कंद्र ळावनाच्मा भागवदळवक वूचनानुवाय आमवोऩोभ अॊतगवत गऱीतधान्म, कडधान्म ल भका मा मोजना 
याफवलणेवाठी जजल्शा ऩरयऴदाॊना अतबकयण चाजेव देम यशाणाय नाशीत.  
 
आकजस्भक खचव :– 
 अळावकीम वॊस्था कृवऴतभत्र, भदशरा ल ळेतकयी गट ल कृवऴ ऩयुस्काय प्राप्त ळेतकयी ल इतय स्लामत्त वॊस्था 
माॊचेभापव त याफवलल्मा जाणामाव  कामवक्रभाव एजन्वी चाजेव आमकु्तारम, वलबागाकडीर मा मोजने अॊतगवत कामवयत 
आस्थाऩनेव लेतन ल बते्त ल मोजना याफवलण्मावाठी रागणाया आकजस्भक खचव मावाठी शा तनधी उऩरब्ध केरेरा आशे. 
 

मोजनेचे वतनमॊत्रण 
मोजनेचे वतनमॊत्रणाकरयता खारीर प्रभाणे स्थऱ तऩावणी कयाली. 
१) वलबागीम कृवऴ वश वॊचारक           १ टक्का  
२) जजल्शा अतधषक कृवऴ अतधकायी           २ टक्के  
३) कृवऴ वलकाव अतधकायी      ३ टक्के  
४) उऩ वलबागीम कृवऴ अतधकायी           ५ टक्के 
५) तारकुा कृवऴ अतधकायी      २० टक्के  
६) भॊडऱ कृवऴ अतधकायी/कृ अ जज ऩ/ ऩॊ वॊ            ५० टक्के  
७) कृवऴ ऩमवलेषक/कृवऴ वशाय्मक/कृवऴ वलस्ताय अतधकायी      १०० टक्के 
  
 जजल्शा अतधषक कृवऴ अतधकायी माॊनी प्रत्मेक भदशन्मारा मोजनेचा आढाला घ्माला. जजल्शमाचा/मोजनेचा 
भातवक प्रगती अशलार (एभऩीआय) वॉफ्लटलेअयचा लाऩय करुन ईभेर व्दाये ल रेखी वलबागीम कृवऴ वश वॊचारक माॊना 
ऩढुीर भदशन्माच्मा ५ तायखेऩमतं वादय कयाला.  
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 मोजनेचे उऩमोगीता प्रभाणऩत्र कंद्र ळावनाव प्रत्मेक ततभाशी नॊतय वादय कयाले रागतात. त्मावाठी जजल्शा 
अतधषक कृवऴ अतधकायी माॊना वतूचत कयण्मात मेत ेकी,मोजनेचा जून, वप्टंफय, दडवंफय ल भाचव चे ततभाशी उऩमोतगता 
प्रभाणऩत्र प्रत्मेक तीन भदशन्मानॊतय ददनाॊक ५ ऩमतं वलबागीम कृवऴ वश वॊचारक कामावरमाव वादय कयाले.  
 वलबागीम कृवऴ वश वॊचारक ल जजल्शा अतधषक कृवऴ अतधकायी माॊना वॊगणकीम प्रणारीव्दाये अनदुानाचे 
वलतयण कयण्मात मेईर. वॊगणकीम प्रणारीव्दाये उऩरब्ध करुन ददरेरे अनदुान भदशनातनशाम ऩणूवऩणे खचव शोईर माची 
दषता घ्माली. 
 वलबागीम कृवऴ वश वॊचारक माॊचे स्तयालय प्राप्त झारेल्मा भातवक प्रगती अशलार त्माॊनी ई भेर व्दाये ल रेखी 
वोफत ददरेल्मा प्रऩत्रात मा कामावरमाव वादय कयाले. वलबागीम कृवऴ वश वॊचारक माॊनी त्माॊचे भातवक प्रगती अशलार 
ईभेर व्दाये extn3@rediffmail.com मा ऩत्त्मालय प्रत्मेक भदशन्माच्मा १० तायखेऩमतं ऩाठलाल.े तवेच वलबागाचे 
उऩमोगीता प्रभाणऩत्र प्रत्मेक तीन भदशन्मानॊतय मा कामावरमाव वादय कयाले.   
      प्रागततक                    त्रैभातवक                            
१) एवप्रर ते जून २००९   ४० टक्के   ४० टक्के 
२) जूर ैते वप्टंफय २००९   ३० टक्के   ७० टक्के 
३) ऑक्टंफय ते दडवंफय,२००९  २० टक्के   ९० टक्के 
४) जानेलायी ते भाचव २०१०   १० टक्के   १०० टक्के 
 वलबागीम कृवऴ वश वॊचारक माॊचे स्तयालय प्राप्त झारेरे भातवक प्रगती अशलार त्माॊनी वॊकरन करुन 
ईभेरव्दाये ल रेखी वोफत ददरेल्मा प्रऩत्राभध्मे मा कामावरमाव वादय कयाले.  
 वलबागीम कृवऴ वश वॊचारक आजण जजल्शा अतधषक कृवऴ अतधकायी माॊनी त्माॊचे भातवक प्रगती अशलार 
ईभेरव्दाये वदय मोजने अॊतगवत शोणाया कंद्र दशश्माचा खचव खारीर रेखातळऴावखारी खची टाकण्मात माला. 
जजल्शा अतधषक कृवऴ अतधकायी 
भागणी क्रभाॊक डी-३ 
२४०१ ऩीक वॊलधवन, (००) (११४) तेरवफमाणे   
ऩॊचलावऴवक मोजनाॊतगवत मोजना, 
कंद्र ऩयुस्कृत मोजना 
(कंद्रदशस्वा ७५ टक्के) 
(००) (०६)  
एकाजत्भक तेरवफमा उत्ऩादन कामवक्रभ 
(२४०१-२४९८) ३३-अथववशाय्म 

कृवऴ वलकाव अतधकायी.  
भागणी क्रभाॊक डी-३ 
२४०१-ऩीकवॊलधवन 
११४ तेरवफमाणे वलकाव 
भशायाष्ड याज्म जजल्शा ऩरयऴद ल ऩॊचामत वतभत्मा अतधतनमभ 
१९६१ च्मा करभ १०३ अन्लमे जजल्शा ऩरयऴदाॊना अनदुान 
(स्थातनक षेत्रातीर मोजना )(अथोऩाम अग्रीभाळी वभामोजन) 
(कंद्रदशस्वा) 
(००)(१०)तेरवफमाणे वलकाव कामवक्रभ (२४०१-४६६१) ३३- 
अथववशाय्म 

याज्म दशश्माचा खचव  मा मोजनेवाठी दडऩीडीवी अॊतगवत ज्मा रेखातळऴावखारी तनधी उऩरब्ध शोईर त्मा रेखातळऴावखारी 
दाखलाला. 
 आशयण ल वॊवलतयण अतधकायी :– मा कामवक्रभाकरयता वन २०१२-१३ वाठी आमकु्तारम स्तयालय कृवऴ वॊचारक, 
(वलस्ताय ल प्रतळषण) कृवऴ आमकु्तारम, भशायाष्ड याज्म, ऩणेु ५, वलबाग स्तयालय वलबागीम कृवऴ वश वॊचारक, जजल्शा 
स्तयालय जजल्शा अतधषक कृवऴ अतधकायी, तारकुास्तयालय तारकुा कृवऴ अतधकायी, भखु्म रेखा ल वलत्त अतधकायी 
(जजल्शा ऩरयऴद) माॊना आशयण ल वॊवलतयण अतधकायी म्शणून घोवऴत कयणेत आर ेआशे. 
                   स्लाषयीत/- 
                        कृवऴ वॊचारक 
                                      (वलस्ताय ल प्रतळषण) 
                                 कृवऴ आमुक्तारम, भशायाष्ड याज्म, 
                                   ऩुणे-४११ ००५. 
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