
कें द्र परुस्कृत राष्ट्रीय कृषि षिकास काययक्रम योजनेअंतर्यत मदृ संधारण ि पाणलोट के्षत्र 

व्यिस्थापनाचे 3 मषिने मदुतीचा पायाभतू प्रषिक्षण काययक्रम  

 

    राज्यातील प्रादेशिक कृशि व्यवस्थापन व प्रशिक्षण संस्था (रामेती) यांचेमार्फ त कृशि 

शवभागातील शवशवध योजनांमधील तांशिक बाबी अवगत होणेशवियी क्षेशिय स्तरावरील अशधकारी व 

कमफचारी यांच्यासाठी वेगवेगळे प्रशिक्षण कायफक्रम आयोशजत करण्यात येतात.  रामेतीमार्फ त आयोशजत मदृ 

संधारण व पाणलोट क्षेि व्यवस्थापन याबाबत पायाभतू प्रशिक्षणाचा कालावधी 3 मशहन्याचा असनु हे 

प्रशिक्षण क्षेशिय स्तरावरील कृशि पयफवेक्षक,कृशि सहाय्यक व कृशि सेवक यांच्यासाठी आयोशजत करण्यात 

येते. या प्रशिक्षण कायफक्रमासाठी राष्ट्रीय कृशि शवकास योजनेअतंगफत िासन शनणफय क्र.राकृशव 

2012/प्रक्र.35(भाग-1)/राकृशवयो कक्ष,4 जलैु,2012 अन्वये नशवन योजना म्हणनू सन 2012-2013 ते सन 

2016-17 या कालावधीत रु.1060.50 लाख इतक्या खचासह राज्यात राबशवण्यास मान्यता शमळाली आहे.  
  

प्रषिक्षणाची उद्दीष्ट्टे :-   
1. नव्याने शनयकु्त केलेल्या कृशि सेवकांना मदृसंधारण व पाणलोट क्षेि व्यवस्थापन कायफक्रमातील 

शवशवध योजनांची प्राथशमक माशहती देणे.  
2. क्षेशिय स्तरावर कायफरत कृशि पयफवेक्षक व कृशि सहाय्यक यांना मदृ संधारण व पाणलोट क्षेि 

व्यवस्थापन योजनांचे अद्ययावत ज्ञान उपलब्ध करुन देणे.  
3. कें द्र व राज्य िासनामार्फ त लोकसहभागातनू मेगा पाणलोट शवकास यावर आधारीत    एकात्ममक 

पाणलोट व्यवस्थापन कायफक्रम, ग्रामीण पायाभतू शवकास शनधी अंतगफत पाणलोट  शवकास कायफक्रम 

यासारख्या योजना कायात्न्वत करण्यात आल्या आहेत.  या योजनांच्या  मागफदिफक सचुनानसुार 
पाणलोट प्रकल्प कायात्न्वत करण्यासाठी राज्यामध्ये प्रशिशक्षत  मनषु्ट्यबळाची  अमयंत आवश्यकता 
आहे.  याकरीता संबंशधत क्षेशिय कमफचा-यांसाठी  प्रशिक्षण कायफक्रम राबशवणे अमयंत गरजेचे आहे. 
 

प्रषिक्षण काययक्रमाची व्याप्ती :- सन 2014-15 या शवत्तीय विाकरीता राज्यातील सवफ 33 

शजल्हयातील प्रशिक्षणाथींसाठी प्रादेशिक स्तरावर खोपोली (रायगड), नाशिक, पणेु, औरंगाबाद, अमरावती, 
कोल्हापरू व नागपरू येथील रामेतीमध्ये प्रशिक्षण कायफक्रम राबशवण्यात येईल.   
 

षनधी तरतूद:-  पणेु येथील रामेतीकरीता प्रशत प्रशिक्षणाथी रु.400/- व उवफरीत संस्थांसाठी प्रशत 

प्रशिक्षणाथी रु.350/- प्रशतशदन या दराने शनधी शवतरीत करण्यात येत असनू प्रमयेक तीन मशहन्याचे 40 

प्रशिक्षणाथींचे एक सि याप्रमाणे आर्थथक विात दोन सिे आयोशजत करावयाची आहेत. मयाचप्रमाणे नवीन  
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शनयकु्त कृशि सेवकांसाठी (40प्रशिक्षणाथी) एक मशहन्याचे एक सि असा प्रशिक्षण कायफक्रम राबशवण्याचा 
आहे. याप्रमाणे प्रशिक्षण कायफक्रमासाठी प्रशतविफ रक्कम रु.212.10 लाख शनधीची तरतदू करण्यात आली 
आहे, मयानसूार प्रशिक्षण कायफक्रम राबशवण्यात यावा. 

 

अ. 
क्र. कायालयाचे नांि 

रा.कृ.षि.यो 
अंतर्यत सन 

2012-13 ते 

2016-17 या  5 

ििासाठी मंजरू 
काययक्रम 

मंजरू 
काययक्रमानसूार 
सन 2012-13 

ते 2016-17 या  
5 ििातील 

प्रषिक्षणाथींची 
संख्या 

सन 2014-15 

या षित्तीय 

ििातील मंजरु 
षनधी (रक्कम 

रुपये लाख) 

मंजरू 
काययक्रमानसूार 
सन 2014-15 

या षित्तीय 

ििातील 

प्रषिक्षणाथींची      
संख्या 

1 प्रादेशिक कृशि शवस्तार 
व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, 
खेापोली, शज.रायगड 

147.00 600 29.40 120 

2 प्रादेशिक कृशि शवस्तार 
व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, पणेु 

168.00 600 33.60 120 

3 प्रादेशिक कृशि शवस्तार 
व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, 
नाशिक. 

 

147.00 
 

600 
 

29.40 120 

4 प्रादेशिक कृशि शवस्तार 
व्यवस्थापन  प्रशिक्षण संस्था,                                                                                                                                                                                           
कोल्हापरू. 

 

147.00 
 

600 
 

29.40 120 

5 प्रादेशिक कृशि शवस्तार 
व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, 
औरंगाबाद.  

 

147.00 
 

600 
 

29.40 120 

6 प्रादेशिक कृशि शवस्तार 
व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, 
अमरावती. 

 

147.00 
 

600 
 

29.40 120 

7 प्रादेशिक कृशि शवस्तार 
व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, 
नागपरू. 

 

147.00 
 

600 
 

29.40 120 

 एकूण  1050.00 4200 210.00 840 
8  1.00 टक्का आकत्स्मक शनधी    10.50 -----   2.10 ---- 

एकूण 1060.50 4200 212.10 840 
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1. प्रमयेक विातील मंजरू प्रशिक्षण कायफक्रम पणूफ होणेकरीता सवफ शवभागीय कृशि सहसंचालक, यांनी 
मयांचे अशधनस्त असलेल्या कृशि पयफवेक्षक/कृशि सहाय्यक/कृशि सेवक यांचेमधनू 40 

प्रशिक्षणाथींची 90 शदवसाचे 2 सिामधील प्रशिक्षणासाठी शनवड करावी व संबंशधत रामेतीस 

प्रशिक्षणाथींची यादी पाठशवण्यात यावी. तसेच, नव्याने शनयकु्त होणा-या कृशि सेवक यांचेमधनू 40 

प्रशिक्षणाथींची 30 शदवसाचे 1 सिामधील प्रशिक्षणासाठी शनवड करुन संबंशधत रामेतीस 

प्रशिक्षणाथींची यादी पाठशवण्यात यावी. 
2. योजनेअंतगफत मंजरू प्रशिक्षण कायफक्रमानसूार प्रमयेक विी  कृशि पयफवेक्षक/कृशि सहाय्यक/कृशि 

सेवक यांच्यासाठी 90 शदवसाचे 40 प्रशिक्षणाथीचे  दोन सिामध्ये तसेच नव्याने शनयकु्त होणा-या 
कृशि सेवक यांचेसाठी 30 शदवसांचे 40 प्रशिक्षणाथीचे एका सिामध्ये रामेतीमार्फ त प्रशिक्षण 

कायफक्रम राबशवण्यात यावा. िासनाकडून राष्ट्रीय कृशि शवकास योजनेअंतगफत मंजरू प्रशिक्षण 

कायफक्रमानसूार पणूफपणे शनधी प्राप्त होणार आहे.  
3. प्रमयेक विातील मंजरू शनधी पणूफपणे खचफ होण्याच्या दृष्ट्टीने रामेती स्तरावरुन प्रशिक्षण कायफक्रमाचे 

शनयोजन करण्यात यावे.  
4. प्रमयेक विातील प्रशिक्षण कायफक्रमाचे मशहनाशनहाय शनयोजन (रेननग कॅलेंडर) आयकु्तालयास 

सादर करावे.  
5.  प्रमयेक विामध्ये शवतरीत केलेल्या शनधीचे शवशनयोगाबाबत दरमहा 10 तारखेपयफन्त उपत्स्थत 

प्रशिक्षणाथींची यादी व खचाचा अहवाल, तसेच शवहीत प्रपिातील उपयोशगता प्रमाणपि 

आयकु्तालयास सादर करण्यात यावे. 
6. िासन शनणफय क्र. राकृशव  2012/प्रक्र.35(भाग-1)/ राकृशवयो कक्ष, 4 जानेवारी 2014 अन्वये सदर 

योजनेतील प्रशिक्षण कायफक्रमामध्ये सद्यत्स्थतीतील कृशि सेवक/कृशि सहाय्यक/कृशि पयफवेक्षक या 
प्रशिक्षणाथीसह कृशि शवभागात सरळ सेवेने शनयकु्त झालेल्या महाराष्ट्र कृशि सेवा गट-अ, गट-ब व 
गट-ब(कशनष्ट्ठ) अशधका-यांचा प्रशिक्षणाथी म्हणनू समावेि करण्यात आला आहे. मयानसूार सन 
2014-15 या शवत्तीय विामध्ये कृशि शवभागात सरळ सेवेने शनयकु्त होणा-या महाराष्ट्र कृशि सेवा 
गट-अ, गट-ब व गट-ब(कशनष्ट्ठ) अशधका-यांचे प्रशिक्षणाचे वनामती मार्फ त आयोजन करण्यात 
यावे. 
 

 


