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                        जा.क्र.नगदी पऩके/ऊवपलमो/भा.व.ु/१३-१४/२६६/पलप्र३/२०१३ 
                  कृपऴ आमकु्तारम,भशायाष्ट्र याज्म, वाखय वकुंर, 
               ऩणेु - ४११ ००५, ददनांक्  १३/०६/२०१३ 
 
प्रतत, 
   पलबागीम कृपऴ वश वचंारक 
   ठाणे/नाशळक/ऩणेु/कोल्शाऩयू/अभयालती/औयंगाफाद/रातयू/नागऩयू 

पलऴम :-याष्ट्रीम कृपऴ पलकाव मोजने अतंगगत ऊव पलकाव मोजना भागगदळगक वचूना २०१३-१४.   
याज्मातीर ऊव पऩकाची उत्ऩादकता लाढपलण्मावाठी वन २००१-०२ ऩावनू याज्मात कृती आयाखडा 

कामयक्रभाांतगयत एकात्त्भक ऊव पलकाव कामयक्रभ याफपलण्मात मेत शोता.  वन २०१३-१४ मा लऴायत 
वदयची ऊव पलकाव मोजना कामयक्रभातीर भांजूय फाफी कामभ ठेलनू याष्ट्रीम कृपऴ पलकाव मोजनेंतगयत 
याफपलण्माव ळावनाने भान्मता ददरेरी आशे.  ऊव पलकाव कामयक्रभ याज्मातीर कृपऴ पलबाग, कृपऴ 
पलदमाऩीठे, कृपऴ वांळोधन वांस्था ल वाखय कायखान े माांचे एकात्त्भक प्रमत्नातनू ऊव उत्ऩादकता 
लाढीवाठी कायखाना कामयषेत्रात प्रकल्ऩ स्लरुऩात गतलऴी प्रभाणेच याफपलण्मात माला. 

माभध्मे कायखान्माांचा वशबाग तवेच ळावकीम अनदुाननत फाफीांचा वशाबाग आशे.कायखाना ननशाम 
१००० शेक्टय षेत्राच े१० रशान गटात (वभुाये १०० शेक्टय षेत्राच ेएक मा प्रभाणे) पलबाजन कयण्मात 
माल.े  कायखाना प्रकल्ऩ षेत्रावाठी प्राप्त अनदुाननत कामयक्रभातीर फाफी (प्रात्मक्षषके, प्रभाणणत फेणे 
उत्ऩादन, वकू्ष्भ भरूद्रव्म ऩयुलठा, त्जप्वभ ऩयुलठा, दशयलऱीच ेखत/ऩाचटाच ेखत) माांच ेरशान १० गटात, 
पलबाजन करुन पलतयण कयणेत माले.  तवेच ऩामाबतू बफमाणे उत्ऩादन शी फाफ स्थाननक ऩरयत्स्थती 
पलचायात घेऊन प्रगनतळीर ल इच्छुक ळतेकरम्ाांच्मा गटात याफलण्मात माली.  तवेच उलयरयत फाफी 
पलस्ताय वेलक प्रशळषण, ळतेीळाऱा ल ळतेकयी वशर मा फाफीवाठी वलय गटातीर इच्छुक प्रगतीळीर ल 
पलस्ताय तांत्रसानावाठी मोग्म अळा ळतेकरम्ाांना राब देण्मात माला जेणे करुन तांत्रसान प्रवायाचा शेत ु
वाध्म शोईर. 

वाखय कायखान्माांची ननलड त्जल्शा अधधषक कृपऴ अधधकायी माांनी कयालमाची अवनू त्मानवुाय 
आयाखडा तमाय करुन पलबागीम कृपऴ वश्वांचारक माांच्माभापय त आमकु्तारमाव वादय कयाला. वाखय 
कायखान्माांची वांख्मा पलचायात घेऊन त्जल्शमाव देण्मात आरेरे रषाांक तारकुाननशाम पलतयीत कयालेत. 
 मोजनाांतगयत कुठल्माशी घटकाांची कामयलाशी स्लतांत्रऩणे न कयता मोजनेच्मा अांभरफजालणीत 
वभापलष्ट्ठ अवरेल्मा वलय मांत्रणाांकडून जव े वाखय कायखान,े पलस्ताय मांत्रणा, कृपऴ पलद्माऩीठे, कृपऴ 
पलसान कें दे्र, अळावककम वांस्था, ळतेक-माांच्मा स्लमांवेली वांस्था, भदशरा वांघटना, इतय वेलाबाली वांस्था 
माांचेकडून त्माांनी केरेल्मा भरूबतू वलेषणा आधाये त्माांना उत्ऩादन लाढीच्मा दृत्ष्ट्टने आढऱरले्मा 
वभस्माांच ेआधाये स्थाननक गयजा पलचायात घेऊन ल वलय घटकाांचा एकबत्रत पलचाय करुन कामयक्रभ 
याफपलण्मात माला. प्रकल्ऩ आयाखडा, अांभरफजालणी वांननमांत्रण ल ऩरयणाभकायकतचेा आढाला/मळोगाथा मा्
फाफी अांतबूयत याशतीर. मा फाफत मळस्लीतचेा अशलार/मळोगाथा वांफांधधत त्जल्शा अधधषक कृपऴ अधधकायी 
माांनी वादय कयालमाचा आशे. कामयक्रभाांतगयत ननपलष्ट्ठा खयेदीच ेदय/अनदुानाचा दय इत्मादी वलय फाफी मा 
ळावकीम दयाांनवुाय ल खयेदीवाठी ननमकु्त वांस्थाांभापय त याफपलण्मात माव्मात जेणे करुन त्मात तपालत 
याशणाय नाशी. 
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 मोजनेतीर पलपलध फाफी अांतगयत ननपलष्ट्ठा खयेदी ळावन भान्म वांस्थाांकडून कयण्मात माली. 
 मोजनेतीर ऩयुलठा कयालमाच्मा ननपलष्ट्ठा पलदमाऩीठाने शळपायव केरेल्मा अवाव्मात. 
 शांगाभननशाम ननपलष्ट्ठाांची भागणी पलदमाऩीठाने शळपायव केल्माप्रभाणे ऊव पऩकाच्मा लाढीच्मा अलस्थते 

ळतेकरम्ाांना लेऱेत ऩयुलठा शोईर मा दृष्ट्टीन ेनोंदपलण्मात माली. 
 ननपलष्ट्ठा ऩयुलठमाची कामयलाशी कयताना रॎाटननशाम नभनेु काढून ळावकीम प्रमोगळाऱेतनू तऩावनू 

घ्मालेत.. नभनुा ऩाव झाल्माच ेप्रभाणऩत्र प्राप्त झाल्मानांतयच देमकाांची अदामगी कयण्मात माली. 
 
मोजनेत पलपलध फाफी अांतगयत केलऱ? ननपलष्ट्ठा स्लरुऩातच देण्मात माला कुठल्माशी ऩरयत्स्थतीत 

योखीने राब देण्मात मेऊ नमे. 
याज्माभध्मे शा कामयक्रभ याफपलण्मावाठी याज्म ळावनाच्मा भान्मतनेवुाय फाफननशाम कामयक्रभ 

अांभरफजालणीवाठी वोफत जोडण्मात आरेल्मा ऩरयशळष्ट्ट-१ भध्मे देण्मात आरेरा आशे. तवेच ऩरयशळष्ट्ट-२ 
नवुाय त्जल्शालाय फाफननशाम रषाांक वशऩबत्रत कयण्मात आर ेआशेत. त्माप्रभाणे आऩल्मा त्जल्शमात 
कामयक्रभ याफलण्मावाठी ल अांभरफजालणीवाठी षेत्रीम अधधकायी/कभयचायी माांना वचूना देण्मात माव्मात.  

प्रनत  प्रकल्ऩ कामयक्रभ 
फाफ प्रतत प्रकल्ऩ तयतदू (रुऩमे शजायात) 

ळतेी ळाऱा वांख्मा   १्  १७.०० 
ळतेी प्रात्मक्षषके ०.५० शेक्टय  २५ १८७.५० 
ऩामाबतू फेणे शेक्टय   ५  २०.०० 
प्रभाणणत फेणे शेक्टय  ५० १००.०० 
वकू्ष्भ भरूद्रव्मे शेक्टय  ६३  ६३.०० 
त्जप्वभ शेक्टय  ५०  ५०.०० 
दशयलऱीच ेखत शेक्टय  ३७.५  ७५.०० 
ऩाचट खत शेक्टय  २७.५  २७.५० 

एकूण ५४०.०० 
वदयच्मा त्जल्शमाांनी त्माांना ददरले्मा कामयक्रभातीर ७५ टक्कक्े ेयाष्ट्रीम कृपऴ पलाकाव मोजनेच्मा 

प्रभाणात २५ टक्के याज्म दशस्वा (डडऩीडीवी) तयतदू त्जल्शा अधधषक कृपऴ अधधकायी माांनी 
त्जल्शाधधकायी माांचेकडून प्राप्त करुन घ्माली. 

वधुारयत कृपऴ औजाये ऩयुलठा (कृपऴ पलकाव अधधकायी) शा घटक वन २०१३-१४ भध्मे 
लगऱण्मात आरा अवनू शा घटक इतय मोजनेतीर वभापलष्ट्ट अवरेल्मा वधुारयत कृपऴ औजाये 
घटकाखारी याफपलण्मात माला.             
                                                             ्््््््््््् 
                          कृपऴ वंचारक, (पलस्ताय ल प्रशळषण), 
                           कृपऴ आमुक्तारम, भशायाष्ट्र याज्म, ऩुणे-५ 
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प्रत्- भादशतीस्तल वपलनम वादय. 
      1)भा.प्रधान वधचल, कृपऴ ऩळांवलुधयन, दगु्धव्मलवाम पलकाव ल भत्स्मव्मलवाम पलबाग, भांत्रारम  
     पलस्ताय,्भुांफई-३२ 
 २) भा. भांत्री, कृपऴ, भशायाष्ट्र ळावन, भुांफई ३२ माांचे स्लीम वशाय्मक. 
 ३) भा. याज्मभांत्री, कृपऴ, भशायाष्ट्र ळावन, भुांफई ३२ माांच ेस्लीम वशाय्मक 
प्रत : भादशती ल मोग्म त्मा कामगलाशीवाठी :- 
 १) जजल्शा अधधषक कृपऴ अधधकायी  

 ्१) शवधुदगुय २) नाशळक  ३) धुऱे   ४) नांदयूफाय  ५) जऱगाांल  ६) ऩणेु  ७) वोराऩयू 
      ८) अशभदनगय ९) वाताया  १०)  वाांगरी ११) कोल्शाऩयू १२) औयांगाफाद १३) जारना   

१४) फीड १५) रातयू  १६) उस्भानाफाद  १७) नाांदेड   १८) ऩयबणी   १९) दशांगोरी    
२०) फरुढाणा  २१) अभयालती २२) मलतभाऱ २३) लधाय २४) नागऩयू २५)बाांडाया  
२६) गोंददमा  

२)  वांचारक, परोत्ऩादन, आमकु्तारम,भ.या.ऩणेु-५ 
३)  वांचारक, नन ल गनुन , आमकु्तारम,भ.या.ऩुणे-५ 
४)  कृपऴ वश वांचारक (पलप्र-३) आमकु्तारम,भ.या.ऩणेु-५ 
५)  कृपऴ उऩ वांचारक (वकु्ष्भ शव ांचन/वेंदद्रम ळतेी-परोत्ऩादन) कृपऴ आमकु्तारम,भ.या.ऩणेु-५ 
६)  कृपऴ उऩ वांचारक (पलप्र-१२), कृपऴ माांत्रीकककयण कृपऴ आमकु्तारम,भ.या.ऩणेु-५ 
७)  भखु्म वाांत्ख्मक,(वननमांत्रण ल भलू्मभाऩन कष) कृपऴ आमकु्तारम, भ.याज्म, ऩणेु-१. 

प्रततशरऩी : 
१) भा. कुरगरुु १) डॉ.ऩांजाफयाल देळभखु कृपऴ पलद्माऩीठ, अकोरा 
   २) भयाठलाडा कृपऴ पलद्माऩीठ,  ऩयबणी 
            ३) भशात्भा पुरे कृपऴ पलद्माऩीठ, याशूयी, त्ज. अशभदनगय माांना वस्नेश अग्रेपऴत. 

  ४) डॉ.फाऱवाशे फ वालांत कोकण कृपऴ पलदमाऩीठ, दाऩोरी 
२)भा.आमकु्त वाखय, वाखय आमकु्तारम, वाखय वांकुर,शळलाजीनगय, ऩणेु- ५ माांना वस्नेश वादय.  
३) कष अधधकायी, ४-अे ल २-अे, कृपऴ ल ऩदभु पलबाग, भांत्रारम, भुांफई - ३२ 
४) वचंारक, भशायाष्ट्र याज्म फीज प्रभाणणकयण मतं्रणा, अकोरा. जजल्शा अकोरा. 
५) वळंोधन वचंारक, १) डॉ.ऩांजाफयाल देळभखु कृपऴ पलद्माऩीठ, अकोरा 
      २) भयाठलाडा कृपऴ पलद्माऩीठ, ऩयबणी 
      ३)  भशात्भा पुरे कृपऴ पलद्माऩीठ, याशूयी, त्ज.अशभदनगय भादशतीस्तल 

    ४) डॉ.फाऱवाशे फ वालांत कोकण कृपऴ पलदमाऩीठ, दाऩोरी 
६) वचंारक (कृपऴ वळंोधन ल पलस्ताय),लवांतदादा वाखय वांस्था, भाांजयी फदु्रकु, ता. शलेरी,त्ज.ऩणेु 
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७) ऊव ऩदैावकाय ,  १) डॉ.ऩांजाफयाल देळभखु कृपऴ पलद्माऩीठ, अकोरा 
    २) भयाठलाडा कृपऴ पलद्माऩीठ,ऩयबणी 
   ३)  भशात्भा पुरे कृपऴ पलद्माऩीठ, याशूयी, त्ज. अशभदनगय   
८) कामगकायी वचंारक, भ.या. वशकायी वाखय कायखाना वांघ, भुांफई ४०० ०२५. 
९) कामगकायी वचंारक, लेस्ट इांडडमन ळगुय शभर अवो.ऩणेु-५. 
१०) ऊव पलळऴेस, भध्मलती ऊव वांळोधन केद्र, ऩाडगेाांल, ता.परटण त्ज. वाताया. 
११) जजल्शाधधकायी : 
१) शवधुदगुय २) नाशळक   ३) धुऱे   ४) नांदयूफाय  ५) जऱगाांल  ६) ऩणेु  ७) वोराऩयू 
८) अशभदनगय ९)  वाताया  १०)  वाांगरी ११) कोल्शाऩयू १२) औयांगाफाद १३) जारना   
१४) फीड १५) रातयू  १६) उस्भानाफाद  १७) नाांदेड   १८) ऩयबणी   १९) दशांगोरी    
२०) फरुढाणा  २१) अभयालती २२) मलतभाऱ २३) लधाय २४) नागऩयू २५)बाांडाया २६) गोंददमा  
१२) कामागवन अधधकायी, पलप्र १,२,३,६,,१४,कृपऴ-७ ल ननमोजन,कृपऴ आमकु्तारम,भ.या.ऩणेु-१ 
१३) कामागवन अधधकायी, नन. लग.ुनन.- ५  कृपऴ आमकु्तारम,भ.या.ऩणेु-१ 
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्््््््््््््््््््््््ऩरयशळष्ट्ट-१ 
   याष्ट्रीम कृपऴ पलकाव मोजने अतंगगत ऊव पलकाव मोजना २०१३-१४ कामगक्रभ   
           (याकृपलमो ७५ % : डडऩीडडवी दशस्वा २५%)        (रु. राखात)                                                      

               

अ.क्र.  फाफ ऩरयभाण  अनुदान दय 
 बौततक  आधथगक 

 रक्ष्म  तयतूद कें द्र याज्म 

१   आधुननक तांत्रसान प्रात्मक्षषके  वांख्मा  रु.७,५००/-प्रनत.५० शे. १०,००० ७५०.०० ५६२.५० १८७.५० 

२  फेणे उत्ऩादन कामयक्रभ     

   अ) ऩामाबूत फेणे उत्ऩादन   शेक्टय 
 ककभतीच्मा १० टक्के 
जास्तीत जास्त रु.४,०००/-
प्रनत शेक्टय. 

२००० ८०.०० ६०.०० २०.०० 

   फ) प्रभाणणत फेणे उत्ऩादन   शेक्टय 
 ककभतीच्मा १० टक्के 
जास्तीत जास्त रु.२,०००/-
प्रनत शेक्टय 

२०००० ४००.०० ३००.०० १००.०० 

३  भनुष्ट्मफऱ पलकाव कामयक्रभ     

   अ) अधधकायी/कभयचायी प्रशळषण  वांख्मा 
 रु. २०,०००/ प्रनत लगय 
/३० प्रशळषणाथी/३ ददलव  

२५ ५.०० ३.७५ १.२५ 

  

 फ) भॉडरे पाभय/ वांळोधन 
वांस्थाना बेटी               
(ळेतक-माांच्मा वशरी) 

 वांख्मा 

 खचायच्मा ५० टक्के 
जास्तीत जास्त 
रु.५०,०००/-भमायदेत   प्रनत 
वशर (४० ळेतकयी)   

५० २५.०० १८.७५ ६.२५ 

४ वुक्ष्भ भुरद्रव्मे ऩुयलठा                                           शेक्टय   
ककां भतीच्मा ५० टक्के रू. 
१,००० प्रनत शेक्टय 
भमायदेऩमतं   

२५००० २५०.०० १८७.५० ६२.५० 

५  त्जप्वभ ऩुयलठा शेक्टय   
ककां भतीच्मा ५० टक्के रू. 
१,००० प्रनत शेक्टय 
भमायदेऩमतं   

२०००० २००.०० १५०.०० ५०.०० 

६ ऊव पऩकावाठी दशयलऱीचे खत शेक्टय   
ककां भतीच्मा २५ टक्के रू. 
२,००० प्रनत शेक्टय 
भमायदेऩमतं   

१५००० ३००.०० २२५.०० ७५.०० 

७ ऩाचट खत व्मलस्थाऩन शेक्टय 
ककां भतीच्मा ५० टक्के रू. 
१,००० प्रनत शेक्टय 
भमायदेऩमतं  

११००० ११०.०० ८२.५० २७.५० 

८ ळेतक-माांच्मा ळेती ळाऱा  वांख्मा 
रु. १७,०००/ प्रनत ळेती 
ळाऱा /३० प्रशळषणाथी  

४०० ६८.०० ५१.०० १७.०० 

९  आकत्स्भक खचय 
   

१२.०० ९.०० ३.०० 

 जजअकृअ स्तय एकुण कामगक्रभ   २२००.०० १६५०.०० ५५०.०० 
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           याष्ट्रीम कृपऴ पलकाव मोजने अतंगगत ऊव पलकाव मोजन 
  ( वन २०१३-१४  भागगदळगक वूचना  (याकृपलमो ७५ % : डडऩीडडवी दशस्वा २५%) 
 

(१) प्रस्तालना :-  
ऊव्ऩीक्शे्भशायाष्ट्रातीर्भशत्लाचे्नगदी्ऩीक्आशे.््ककां फशुना्ग्राभीण्भशायाष्ट्रातीर्वशकायाच्मा्

भाध्मभातनू्अधथयक,्वाभात्जक्ल्ळषैणणक्ऩरयलतयन्प्रनतक्आशे.््ऊवाचे्लाढीव्रागणाये्अनकूुर्शलाभान्
याज्मात्उऩरब्ध्आशे.््भशायाष्ट्र्याज्म्आज्देळात्वाखय्उत्ऩादन्ल्वाखय्उतारमाफाफत्आघाडीलय्आशे्ऩयांतु्
वयावयी्प्रनत्शेक्टयी्ऊव्उत्ऩादकता्लाढपलण्माव्लाल्आशे.््ऊव्उत्ऩादन्लाढपलण्मावाठी्प्रगत्ऊव्ळतेी्
तांत्रसान्जास्तीत्जास्त्ळतेकरमाांऩमतं्ऩोशचपलणे्अगत्माचे्आशे.््ळतेीरा्आधुननक्तांत्रसानाची्जोड्ददल्माव्
तवेच्उत्ऩादन्खचय् कभी्केल्माव्ळतेकरमाांना्ऊव्पऩकातनू्ळाश्लत्ल्जास्त्उत्ऩादन्शभऱू्ळकत.े 

याज्मात्जलऱऩाव्वयावयी्8.82्राख्शेक्टय्षेत्र्मा्पऩकाखारी्अवनू्पऩकाची्वयावयी्उत्ऩादकता्81्
भे.्टन्प्रनत्शेक्टय्आशे.््वन्2013-14्भध्मे्ऊव्पऩकाचा्उत्ऩादन्खचय् कभी्करुन्उत्ऩादकतते्लाढ्
कयण्माच्मा्दृष्ट्टीने्याज्मात्याष्ट्रीम्कृपऴ्पलकाव्मोजने्अांतगयत्ऊव्पलकाव्मोजना्ऊव्पलकाव्कामयक्रभ्
याफपलण्मात्मेत्आशे.््वदय्उदददष्ट्ट्वाध्म कयण्माच्मा दृत्ष्ट्टने मोजनाांतगयत ऩढुीर पलपलध फाफीांलय रष 
कें द्रीत कयण्मात आर ेआशे. 
१) प्रात्मक्षषके आमोजन 
२) फेणे उत्ऩादन कामयक्रभ  
३) भनषु्ट्मफऱ पलकाव कामयक्रभ 
४) भॉडरे पाभय/ वांळोधन वांस्थाना बेटी  (ळतेक-माांच्मा वशरी) 
५) दशयलऱीच ेखत, ऩाचटाचे खत ल त्जप्वभचा लाऩय  
शी्मोजना्याज्मात्एकूण्अांतबूयत्26्त्जल्शमाभध्मे याफलन्मात मेणाय आशे त्माच तऩशळर {ÉÖføÒ±É|É¨ÉÉhÉä आशे. 

१) शवधुदगुय २) नाशळक   ३) धुऱे   ४) नांदयूफाय  ५) जऱगाांल  ६) ऩणेु  
७) वोराऩयू८) अशभदनगय ९)  वाताया  १०)  वाांगरी ११) कोल्शाऩयू १२) औयांगाफाद १३) 
जारना १४) फीड १५) रातयू  १६) उस्भानाफाद  १७) नाांदेड   १८) ऩयबणी  १९) दशांगोरी   
२०) फरुढाणा  २१)अभयालती २२) मलतभाऱ २३) लधाय २४)नागऩयू २५) बाांडाया २६)गोंददमा  

(२) मोजनेची उदिष्ट्टे :- 
1) ऊवाच्मा उत्ऩादन खचायत कऩात करुन उत्ऩादकता लाढपलणे. 
2) दजेदाय फेण्माच्मा लाऩयाव प्रोत्वाशन देणे ल फेणे ननशभयतीवाठी कृपऴ पलद्माऩीठे, लवांतदादा 

वाखय वांस्था, वाखय कायखान ेमाांच्मा भापय त कामयक्रभ याफपलणे.  
3)  तांत्रसान प्रवायावाठी ळतेकयी ल कभयचायी माांना प्रशळषण देणे. 
4) पलकशवत तांत्रसानाच्मा प्रवायावाठी षेबत्रम प्रात्मक्षषके आमोत्जत कयणे. 
५)्ज्ैपलक ÊEòb÷ ÊxÉªÉÆjÉhÉÉ´É®ú ¦É®ú näù>ðxÉ Ê{ÉEò ºÉÆ®úIÉhÉ ={ÉÉªÉªÉÉäVÉxÉÉ Eò®úhÉä. 

 
(३) >ðºÉ Ê{ÉEòÉSªÉÉ =i{ÉÉnùEòiÉÉ ´ÉÉføÒiÉÒ±É =ÊhÉ´ÉÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÚxÉ nÚù®ú Eò®úhªÉÉSªÉÉ oùÎ¹]õxÉä 

ÊxÉªÉÉäÊVÉiÉ      

       ={ÉÉªÉªÉÉäVÉxÉÉ :- 

1) ऊव फेणे उत्ऩादनाची वाखऱी तमाय कयणे ल दजेदाय फेण्माचा लाऩय लाढपलणे. 
2) ऊव पऩकाची ळास्त्रीम ऩध्दतीने रागलड कयणे. 
3) ळतेकयी ल कभयचायी माांचे सान अद्मालत कयण्मावाठी प्रशळषणे ल प्रात्मक्षषके आमोत्जत 

कयणे. 
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4) आमऩीएभ ल वेंदद्रम ळतेी वांकल्ऩनेव्दाये ळाश्र्लत ऊव रागलड कयणे. 
5)  जैपलक औऴधे ल खत ेमाांव प्रोत्वाशन देणे. 
6)  ऊव पऩकात आांतय ऩीक घेण्माव प्रोत्वाशन देणे. 
7) ऩाण्माची फचत कयण्मावाठी वकू्ष्भ शव ांचन ऩध्दतीव प्रोत्वाशन देणे. 
8)  धचफड झारेल्मा जशभनीच्मा वधुायणेवाठी त्जप्वभचा लाऩय, दशयलऱीच ेखत ल ऩाचटाच े 
     खत माांचा लाऩय लाढपलणे. 
9)  ळतेातीर वेंदद्रम अलळऴेाांचा उऩमोग कयणे. 
 

मोजनतेीर घटक :-   
१)  ततं्रसान प्रवाय प्रात्मक्षषके  

 बायतीम कृऴी अनवुांधान ऩरयऴद, कृपऴ पलद्माऩीठे ल वांळोधन वांस्थाांनी पलकशवत केरेरे तांत्रसान 
प्रवायावाठी प्रात्मक्षषके  शे  ळतेक-माांकरयता  एक  प्रबाली  भाध्मभ  आशे. ऊव रागलडीभध्मे मोग्म 
शलाभान, मोग्म जशभनीचा लाऩय, दजेदाय फेण्माचा लाऩय, फीज प्रकक्रमा, एक डोऱा, २ डोऱे, ऩट्टा 
ऩध्दत, दोन वयी  ऩध्दत, ऩाचटाच ेवेंदद्रम खतात रुऩाांतय, जैपलक ककड ननमांत्रण, एकात्त्भक अन्नद्रव्म 
व्मलस्थाऩन, आांतय ऩीक, शव ांचन व्मलस्थाऩन, वकू्ष्भ भरूद्रव्माचा लाऩय, इ. तांत्रसानाचा अलरांफ करुन 
ऊव पऩकाची उत्ऩादकता लाढपलणे ळक्म आशे. त्मावाठी पलकशवत तांत्रसान प्रवायावाठी प्रात्मक्षषके 
आमोत्जत कयालीत. आऩल्मा षेत्रातीर ऊव उत्ऩादनाच्मा प्रभखु वभस्मा पलचायाांत घेऊन त्मालय प्रबाली 
उऩाम मोजना कयण्मावाठी मा तांत्रसानाचा उऩमोग करुन घेणे अऩेक्षषत आशे. प्रात्मक्षषके प्रगतशळर 
ळतेकयीच्मा षेत्रालय घ्मालीत.  वदयीर प्रात्मक्षषके प्रल्ऩांतगगत घेण्मात माली, ळक्मतो वदयची प्रात्मक्षषके 
कभी उत्ऩादकता अवरेल्मा बागात घेण्मात मालीत.  
 कृपऴ पलद्माऩीठाांनी शळपायव केरेल्मा तनपलष्ट्ठा (Critical Inputs) खयेदीवाठी प्रनत ०.५ शेक्टय 
वाठी रु,७५००/-प्रनत प्रात्मक्षषक अनदुान देम याशीर. त्माच प्रभाणे खोडला व्मलस्थाऩन ०.५ शेक्टय 
प्रात्मक्षषकाांवाठी रु,५०००/-प्रनत प्रात्मक्षषक अनदुान देम याशीर. 
ऩ) तनपलष्ट्ठा खयेदी कयणेकरयता ल वतनमतं्रण कयणेकरयता पलबागीम कृपऴ वश वचंारक मांच े
अध्मषतखेारी ऩढुीरप्रभाणे वशभती गदठत कयण्मात मेत आशे. 
 १.   पलबागीम कृपऴ वश वांचारक    ्     अध्मष 
 २.  कृपऴ पलदमाऩीठाच ेवांफांधधत पलऴमाच ेळास्त्रस  ्     वदस्म 
 ३. बफमाणे भशाभांडऱ, याष्ट्रीम फीज ननगभ, कृपऴ्उदमोग ् वदस्म 
  पलकाव भशाभांडऱ, भाकपेड वांस्थेच ेस्थाननक प्रनतननधी 

४.   वांफांधधत त्जल्शा अधधषक कृपऴ अधधकायी ी़ ््््््    वदस्म वधचल 
 
ऩीक प्रात्मक्षषके याफपलण्मावाठी ननपलष्ट्ठा खयेदी कयालमाच्मा आशेत त्मा ननपलष्ट्ठावाठी वलय 

ननपलष्ट्ठाांची भान्मतनेवुाय ऩयुलठादाय वांस्थेकड ेभागणी नोंदपलण्मात मेऊन त्माची एक प्रत आमकु्तारमाव 
वादय कयाली.  वलय ननपलष्ट्ठा ल औजाये लेऱेत उऩरब्ध करुन घेण्माची जफाफदायी वांफांधधत उऩ 
पलबागीम कृपऴ अधधकायी, त्जल्शा अधधषक कृपऴ अधधकायी ल पलबागीम कृपऴ वश वांचारक माांची 
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याशीर.  कोणत्माशी ऩरयत्स्थतीत ऩयुलठा केरेल्मा ननपलष्ट्ठा ऩडून याशणाय नाशीत माची दषता वांफांधधत 
पलबागीम कृपऴ वश वांचारक माांनी घ्माली. 

पलबागीम कृपऴ वश वांचारक माांच्मा अध्मषतखेारीर वशभतीची भान्मता घऊन ननपलष्ट्ठा ऩयुलठा 
आदेळ वांचारक (ननलगनुन) माांनी ननत्श्चत केरले्मा ऩयुलठादाय वांस्थेकड े भागणी नोंदपलण्मात माली.  
ननपलष्ट्ठाची ननत्श्चती कयताना ननपलष्ट्ठा शळपायव केरेल्मा भात्राांनवुाय घेणेत माव्मात आणण अनसुेम 
अवरेरे अनदुान लजा जाता उलयरयत यक्कभ रोकलाटा म्शणून ळतेकरम्ाकडून घेऊन वांफांधधत वांस्थेकड े
बयणा कयाली. 
        प्रात्मक्षषकाांत केलऱ कृपऴ पलद्माऩीठाांनी शळपायव केरेल्मा ननपलष्ट्ठाांचाच उऩमोग कयाला. इतय 
शळपायव न केरेल्मा ननपलष्ट्ठाांचा ऩयस्ऩय लाऩय केल्माव त्माची यक्कभ लवरू केरी जाईर, माची नोंद 
घ्माली. मा प्रात्मक्षषकाळजेायी त्माच्मा तरुनेवाठी ळतेकयी कयीत अवरेल्मा ऩायांऩारयक ऩध्दतीने तलेढमाच 
षेत्राचा कन्रोर प्रॉट घ्माला ल दोन्शी प्रॉटच्मा पऩकाच्मा रागलडीऩावनू लाऩयरेल्मा ननपलष्ट्ठाांच्मा ल 
इतय वलय फाफीांच्मा नोंदी ठेलाव्मात. त्मावाठी झारेल्मा खचायची नोंद ल प्रात्मक्षषक षते्रातनू आरेल्मा 
उत्ऩादनाची वाांत्ख्मकी ऩध्दतीने नोंद ठेलणे आलश्मक याशीर. प्रात्मक्षषकाव ऩरयवयातीर ळतेक-माांच्मा ऊव 
पऩकाच्मा लेगलेगऱमा लाढीच्मा अलस्थेत बेटी आमोत्जत करुन ळतेक-माांना तरुनात्भक पयक दाखलाला. 
प्रत्मेक प्रात्मक्षषकाभध्मे ठऱकऩणे ददवेर अळारयतीने परक रालाला ल त्मालय प्रात्मक्षषकाफाफत वपलस्तय 
तऩशळर शरशाला. 
    प्रात्मक्षषकाच े मळस्ली आमोजनावाठी तवेच ळतेक-माांना द्मालमाच्मा भागयदळयनावाठी एका 
चभचूी ननमकु्ती कयाली. आमोत्जत केरले्मा प्रात्मक्षषकाव तारकुा कृपऴ अधधकायी, उऩ पलबागीम कृपऴ 
अधधकायी, त्जल्शा अधधषक कृपऴ अधधकायी, पलबागीम कृपऴ वश वांचारक माांनी बेट देऊन भागयदळयन 
कयाले. एकाच प्रात्मक्षषकाव वलय लरयष्ट्ठ अधधका-माांनी बेटी न देता जास्तीत जास्त प्रात्मक्षषकाव 
भागयदळयनऩय बेटी शोतीर, अव ेननमोजन कयाले.  
 माफाफत अधधकृत ऩयुलठादाय वांस्था ल औऴधाांच ेदय इत्मादी तऩशळर आमकु्तारमाच्मा नन. ल 
ग.ुनन., कष-५ ळाखेकडीर ऩत्र क्र. जा.क्र. वीऩीएव/जैककना/भा.व.ु/२०१३-१४/६५/गनुन/२०१३, ददनाांक १३ भे, 
२०१३ अन्लमे कऱपलण्मात आरेरे आशेत, त्माप्रभाणे कामयलाशी कयाली. कोणत्माशी ऩरयजस्थतीत 
प्रात्मक्षषकाच ेअनदुान योखीने राबधायकाव अदा कयण्मात मेऊ नमे. प्रात्मक्षषकात भदृ चाचणी शी फाफ 
फधंनकायक याशीर ल त्माची तऩावणी पी प्रात्मक्षषकाच्मा अनदुानातनू अदा कयता मेईर. 
प्रात्मक्षषकाांफाफत अशबरेख खारीर प्रऩत्रात नोंदलाल.े 
गाल        :                           प्रात्मक्षषक प्रॉटच ेषेत्र :        
राबाधथगचनाल    :                     कन्ट्रोरप्रॉटचषेते्र:                    
वले/गट नफंय   : 

 
अक्र 

तनलडरेरी 
फाफ/घटक 

स्थातनक 
ऩध्दत 
(कन्ट्रोर 
प्रॉट) 

त्मानवुायचा 
खचग 

वधुारयत ऩध्दत 
प्रात्मक्षषक षेत्र 

त्मानवुायचा 
खचग 

कभी / 
अधधक 
खचग 

वबंाव्म 
कायणे 

१  २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 
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प्रस्तापलत प्रात्मक्षषक षेत्रात ऊव उत्ऩादकतचे े उदिष्ट्ट शे वद्मत्स्थतीतीर ऊव उत्ऩादकतऩेषेा २५ टन 
जादा (प्रनत प्रात्मक्षषक ०.५ शेकटय)  माप्रभाणे ठयपलण्मात माल.े  
 
२)  फेणे उत्ऩादन कामगक्रभ-  

उत्ती वांलधयन ऩध्दतीने तमाय केरेरी योऩे ळधु्द, ननयोगी ल अनलुळीक रयत्मा ळधु्द अवतात.  
उत्ती वांलधधयत योऩे ऩामाबतू फेणेभऱा तमाय कयण्मावाठी लाऩयालीत. मोग्म प्रकाये कणखय केरेरी 
(HARDNING केरेरे) योऩे फेणेभऱा रालण्मावाठी लाऩयरी अवता योऩाांच ेळतेालय जगण्माच ेप्रभाण ९८ त े
१०० टक्के अवत.े उती वांलधधयत योऩाांऩावनू ऩामाबतू फेणेभऱा तमाय केरा अवता ऩायांऩारयक ऩध्दतीने 
(उवाच्मा दटऩ-मा रालनु) रालरेल्मा फेणेभऱमाच्मा तरुनेत २ त े२.५ ऩटीने जास्त फेणे उऩरब्ध शोत.े 
शे फेणे योग ल ककडीऩावनू भकु्त अवत.े म्शणून अळा कणखय केरेल्मा योऩाांचा उऩमोग तीन स्तयीम 
फेणेभऱा मोजनेत भरूबत फेणे म्शणून कयण्मात मेतो. 
उत्ती वांलधधयत योऩाांऩावनू लाढपलरेल्मा फेणे भऱमातीर फेण्माच ेपामदे्- 

१)  अनलुांशळकदृष्ट्टमा ळधु्द फेण्माची ननशभयती. 
२) योग ल ककडभकु्त फेणे  
३) कभी षते्रात, कभी खचायत भोठमा प्रभाणालय चाांगल्मा प्रतीचे फेणे ननशभयती. 
४) ऩायांऩारयक फेणे भऱमाऩेषा २ त े२.५ ऩट जास्त फेणे ननशभयती. 
५) फेण्माची उगलण ८ त े१० ददलवाांत. 
६) उगलण षभता ९५ टक्केऩेषा जास्त. 
७) ऊव उत्ऩादनात २० त े२५ टक्के आणण वाखय उता-मात १५  टक्के लाढ. 
८) ऩादशजे त्मा लाणाच ेकायखाना षेत्रात ननमोजन कयणे वोईचे. 
ऊव पऩकाची उतऩादकता ळधु्द ननयोगी आणण चाांगल्मा फेण्माचा लाऩय केल्माव १०-१५ टक्के 

लाढ शोल ुळकत.े त्मावाठी बत्रस्तयीम ऊव फेणे उत्ऩादन कामयक्रभ कृपऴ पलद्माऩीठे, ऊव वांळोधन वांस्था 
माांचे वशाय्माने वाखय कायखान ेप्रषते्रालय याफलालमाचा आशे. 
अ) ऩामाबूत फेणे उत्ऩादन्  
  कृपऴ पलद्माऩीठे, लवांत दादा वाखय वांस्था ल इतय वांळोधन वांस्थाांकडून भरूबतू फेणे 
अथला उत्ती वांलधीत योऩे प्राप्त करुन घेऊन त्माऩावनू ऩामाबतू फेणे उत्ऩादन कामयक्रभ ळावकीम/ 
ननभळावकीम वाखय कायखान े प्रषेत्रालय अथला कामयषते्रातीर ळतेक-माांचे ळतेालय याफलालमाचा आशे. 
प्रत्मेक कायखाना कामयषते्रात १५ शेक्टय षेत्रालय ऩामाबतू फेणे भऱा उत्ऩादन कामयक्रभ घ्मालमाचा आशे. 
त्मावाठी ऩामाबतू फेणे ककां भतीच्मा १० टक्के अथला रु. ४०००/-प्रनत शेक्टय भमायदेऩमयन्त लाशतकु खचायवश 
जे कभी अवेर त ेअनदुान देम याशीर. त्जल्शा अधधषक कृपऴ अधधकायी माांनी ऩामाबतू फेण्माचा स्त्रोत 
प्रभाणणत कयणे फधंनकायक याशीर. कामयक्रभावाठी आलश्मक भरूबतू फेणे वाखय कायखान्माांनी कृपऴ 
पलद्माऩीठे, लांवतदादा वाखय वांस्था ल इतय ळावकीम/ननभळावकीम वांळोधन वांस्थाांकडून उऩरब्ध करुन 
घ्माल.े 

मा कामयक्रभात कृपऴ पलद्माऩीठ, लवांत दादा वाखय वांस्था ल इतय वांळोधन वांस्था माांनी 
शळपायव केरेल्मा वधुारयत लाणाांची ननलड कयाली त्मानवुाय त्जल्शमाव आलश्मक भरूबतू फेण्माची 
शांगाभननशाम भागणी वदय वांस्थेकड ेलेऱेत नोंदपलण्मात माली. 
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त्जल्शा अधधषक कृपऴ अधधकायी/तारकुा कृपऴ अधधकायी ल वांफांधधत वाखय कायखान्माांच ेप्रनतननधी 
माांनी गणुलत्ताऩणुय फेणे ननशभयतीवाठी फेणे भऱा षेत्राची ककभान दोनदा वांमकु्त चभनेु वभष तऩावणी 
करुन तवे प्रभाणऩत्र घेणे आलश्मक याशीर. 

 
फ) प्रभाणीत फेणे :  
 प्रत्मेक वाखय कायखाना कामयषेत्रात गतलऴी रागलड केरेल्मा १४ शेक्टय षेत्रातनु उत्ऩाददत शोणा-
मा ऩामाबतू फेण्माऩावनू १४० शेक्टय  षते्रालय प्रभाणणत फेणे भऱा उत्ऩादन कामयक्रभ घ्मालमाचा आशे. 
प्रभाणणत फेणे भऱा उत्ऩादन कामयक्रभावाठी  फेणे ककां भतीच्मा १० टक्के अथला रु. २०००/-प्रनत शेक्टय 
भमायदेऩमतं लाशतकु खचायवश जे कभी अवेर त ेअनदुान देम याशीर. अत्जल्शा अधधषक कृपऴ अधधकायी 
माांनी ऩामाबतू फेण्माचा स्त्रोत प्रभाणीत कयणे फधंनकायक याशीर.  

मा कामयक्रभात कृपऴ पलद्माऩीठ, त्व्श.एव.आम ल इतय ळावकीम/ननभळावकीम वांळोधन वांस्था 
माांनी शळपायव केरेल्मा वधुारयत लाणाांची ननलड कयाली.  वदयचा कामयक्रभ वाखय कायखान,े टीएवएप 
ल प्रगतीळीर ळतेकरम्ाांच्मा ळतेालय घेण्मात माला. 

त्जल्शा अधधषक कृपऴ अधधकायी/तारकुा कृपऴ अधधकायी ल वांफांधधत वाखय कायखान्माांच ेप्रनतननधी 
माांनी गणुलत्ताऩणुय फेणे ननशभयतीवाठी फेणे भऱा षते्राची ककभान दोनदा वांमकु्त चभनेु वभष तऩावणी 
करुन तवे प्रभाणऩत्र घेणे आलश्मक याशीर. 

उत्ती वलंधगन ऩध्दतीने तमाय केरेरी योऩे तीन स्तयीम फेणेभऱा मोजनेत भरूबत फेणे म्शणून 
लाऩयल्माव त्माऩावनु  उत्ऩाददत ऩामाबतू ल प्रभाणीत फेणे भऱमाव लयीर प्रभाणे अनदुान देम याशीर.  

 
३) भनुष्ट्म फऱ पलकाव कामगक्रभ) :-्  
अ) पलस्ताय वेलकांच ेप्रशळषण (अधधकायी/कभगचायी प्रशळषण) 

प्रस्तापलत मोजनेत प्रत्मेक कायखाना कामयषेत्रात १००० शेकटय षेत्राच्मा प्रकल्ऩावाठी ३० पलस्ताय 
वेलकाांची वभन्लमक म्शणून मोजना अांभरफजालणीवाठी ननलड वाखय कायखान्माांभापय त कयण्मात माली. 
मा पलस्ताय वेलकाांना नपलन वांळोधन/तांत्रसान प्रशळषणाद्लाये अलगत कयणे शा मा भागचा उिेळ आशे. 
त्मावाठी  षेबत्रम स्तयालय त्जल्शा अधधषक कृपऴ अधधकायी माांनी शांगाभऩलुय प्रशळषणे आमोत्जत कयालीत. 
प्रनत प्रशळषण लगय ३०  पलस्ताय वेलक माप्रभाणे ३ ददलवाांच्मा कारालधीवाठी रु.२०,०००/-आधथयक तयतदू 
देम याशीर. उऩयोक्त प्रभाणे ऊव लाढीच्मा कारालधीत दोन प्रशळषणे आमोत्जत कयालमाची अवनू, वदय 
प्रशळषणालयीर खचय ळावनाभापय त अदामगी कयण्मात मेईर. वदय प्रशळषणे  याभेती, कृपऴ पलद्माऩीठे, 
लवांतदादा वाखय वांस्था, कृपऴ पलसान कें दे्र ल कृपऴ धचककत्वारमे  अथला कायखाना प्रशळषण कें द्रालय  
तसाांच्मा भदतीने घेण्मात मालीत.  
््््््््््््््््वदयच ेप्रशळषण प्रशळक्षषत शळषकाांभापय त देण्मात माल.े  वदय प्रशळषणावाठी 
खारीरप्रभाणे फाफननशाम खचयचा तऩशळर ऩढुीर प्रभाणे देण्मात मेत अवनू त्माप्रभाणे खचय कयण्मात 
माला. 
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अ
अ.क्र 
 

घटक यक्कभ (रु.) 

१ व्माख्मात्माांना भानधन (रु.४५०/- प्रनत व्माख्मान 
प्रभाणे)९ व्माख्मान्ने 

४०५० 

२ प्रशळषण वाशीत्म ,स्टेळनयी, ,छऩाई, प्रशवत्ध्द 
इत्मादी. 

२५०० 

३ बोजन, नाष्ट्टा, ननलाव व्मलस्था (३ ददलवाांवाठी) 
(रु.९०/- प्रनत ददन X प्रशळषणधथयधरुन ४० 
रोकाांवाठी X २.५ ददलव) 

९,००० 

४ दृकश्राल वाधने, इतय वादशत्म गयजेप्रभाणे १५०० 
५ इांधन ल प्रशळषणावाठीच्मा प्रषेत्रालयीर बेटी लाशन 

बाड ेल त्मा  अनऴुांगाने मेणाया ककयकोऱ खचय 
२९५० 

 एकूण २०,०००/- 
््््वदय प्रशळषणावाठी कें द्र ळावनाच्मा आधथयक ननकऴा प्रभाणे प्रती प्रशळषण लगय ३० प्रशळषणाथीना 
३ ददलवाांच्मा कारालधीवाठी रु.२०,०००/- आधथयक तयतदू देम आशे.  
फ)  ळतेक-मांच्मा ळतेीळाऱा (एपएपएव) :-  
 ळतेक-माांना प्रत्मष षेत्रालय ऊव पऩकाच्मा वांऩणूय शांगाभात ऩीकाच्मा लाढीच्मा प्रभखु अलस्थेत 
ऩीक उत्ऩादन ल ऩीक वांयषणाच्मा पलपलध घटकाांफाफत प्रशळषण देण्मात मेईर. माऩलूी  भनषु्ट्मफऱ  
पलकाव  कामयक्रभाव्दाये प्रशळक्षषत झारेरे कभयचायी/ळतेकयी/इतय वांस्थाांच ेप्रनतननधी शे प्रशळषकाच ेकाभ 
कयतीर. प्रत्मेक ळतेीळाऱेवाठी अव ेदोन प्रशळषक याशतीर. प्रत्मेक ळतेीळाऱेत ३० ळतेक-माांना प्रशळषण 
देण्मात मेईर. प्रशळषणात वशबागी ळतेक-माांऩकैी एखाद्मा ळतेक-माचे २ शेक्टय षेत्र ऊव रागलडी 
कयता घेऊन त्मालय प्रात्मक्षषक घेण्मात माल.े शे प्रशळषण वांळोधनालय आधारयत ळतेक-माांचे प्रत्मष 
वशबागाने ल कृनतद्लाये अनबुल मा तत्लालय आधायीत याशीर. ळतेीळाऱाांचा अभ्मावक्रभ शा स्थाननक 
गयजेनरुुऩ याशीर. प्रत्मेक ळतेीळाऱेत प्रशळषणाथी वशबागी ळतेकयी स्लत् प्रमोगात वशबाग घेतीर ल 
प्रात्मक्षषकाांच े तरुनेवाठी स्थाननक ऩध्दतीप्रभाणे घेतरेल्मा पऩकाचा प्रॉट शी ननरयषणे नोंदपलण्मावाठी 
ठेलरा जाईर. ळतेीळाऱेच्मा एकूण कारालधीत २० प्रशळषण लगय आमोजीत कयण्मात मालेत. कृपऴ 
ऩमायलयण ऩध्दती पलश्रेऴण ऍग्रो-इको शवत्स्टभ ऍनारीवीव (AESA) शी ळतेीळाऱेची एक प्रभखु ऩामाबतू 
फाफ अवनू त्मा आधाये वशबागी ळतेकयी ऩीक व्मलस्थाऩनाच ेननणयम घेतीर. ळतेीळाऱेच्मा प्रशळषणाव्दाये 
वशबागी ळतेकयी बपलष्ट्मात ऊव ऩीक उत्ऩादनाच ेल व्मलस्थाऩनाच ेननणयम घेण्माव वषभ शोतीर अव े
अऩेक्षषत आशे. ळतेक-माांच्मा ळतेीळाऱा शी फाफ याफपलणे अऩरयशामय याशीर ल त्माची मळोगाथा वादय 
कयण्मात माली.  
ळतेक-माांच्मा ळतेीळाऱा आमोत्जत कयणेवाठीच्मा भागयदळयक वचुना आमकु्तारमाच े ऩत्र क्र 
न.पऩ./उपलमो/ळतेीळाऱाभा.व.ू/२३५/पलप्र४/०५,दद.०२/०८/२००५ अन्लमे त्जल्शा अधधषक कृपऴ अधधकायी ल 
पलबाधगम कृपऴ वशवांचारक माांना ननगयशभत कयण्मात आरले्मा आशेत, त्मा प्रभाणे ळतेीळाऱा आमोत्जत 
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कयण्मात माव्मात. ळावन ननणयम क्र.योजगाय १००४/प्र.क्र.७९/१३ अे, ददनाांक १८/०८/२००५ नवुाय 
ळतेीळाऱेवाठी रागणाये वादशत्म फेयोजगाय वेला वशकायी वांस्थाभापय त खयेदी कयण्माव शयकत नाशी. 
प्रनत ळतेीळाऱा अनदुानाचा दय रु.१७,०००/- याशीर. त्माभध्मे खारीर फाफीचा अांतबूयत याशीर् 
 
अ.क्र. खचागची फाफ यक्कभ (रु.) 
१् रु.७५/- प्रनत प्रशळषण लगय प्रनत प्रशळषक प्रभाणे दोन प्रशळषकाांवाठी 

प्रशळषण लगायकरयता भानधन  

३०००.०० 
२ त्जल्शा स्तय वांननमांत्रणावाठी भानधन(दोन बेटीवाठी)  ३००.०० 
५ वादशत्म खयेदी ४०००.०० 
६ चशा/नाष्ट्टा खचय (रु.१००० प्रनत प्रशळषणाथी प्रनत प्रशळषणलगय, १९ लगांवाठी  

२७ व्मत्क्तांकरयता) 
६०००.०० 

७   प्रषेत्र ददन खचय  २७००.०० 
८ छऩाई स्टेळनयी इत्मादी १०००.०० 
 एकूण १७०००.०० 

क) आदळग ऊव ळतेी पॉभग ल वंळोधन वंस्थाना बेटी (ळतेकयी वशरी) :-  
         ऊव उत्ऩादकता लाढीच्मा अनऴुांगाने कृपऴ पलद्माऩीठ ल कृपऴ वांळोधन वांस्था तवेच 
वशकायी वाखय कायखान ेमाांचे प्रषेत्रालय पलपलध तांत्रसानालय आधारयत प्रात्मक्षषक प्रमोग घेतरे जातात.  
वदय प्रात्मक्षषक प्रमोगातीर दृष्ट्म ऩरयणाभ प्रत्मषात ळतेात ऩाशून अद्ममालत तांत्रसानाचा अलरांफ 
कयण्माची बशूभका  ळतेक-माांच्माभध्मे लाढत ेल मा तांत्रसानाचा प्रवाय जरद गतीने शोण्मावाठी भदत 
शोत.े  मावाठी प्रस्तापलत प्रकल्ऩ षेत्रातीर वशबागी राबाथीना अळा प्रात्मक्षषक प्रमोगाच्मा षते्राव वभष 
बेटी घडलनू आणल्माव त्माांना ऊव पऩकाच्मा आधुननक तांत्रसान रागलडीची प्रत्मष भादशती शोऊ ळकेर 
ल त्माचा लाऩय स्लत्च्मा ळतेात करुन पऩकाची उत्ऩादकता लाढीव भदत शोईर. वदय वशरीभध्मे 
याज्मातीर ल याज्मा फाशेयीर प्रगतळीर ऊव उत्ऩादक ळतेक-मांच ेआदळग ऊव ळतेी पॉभग तवेच ऊव 
वळंोधन वसं्था मांना बेटी द्मालमाच्मा अवनू त्मावाठी ४० ऊव उत्ऩादक ळतेक-माचं्मा गटाव खचागच्मा 
५० टक्के अनदुानालय जास्तीत जास्त रुऩमे ५०,०००/- भमागदेऩमतं माऩकैी ज ेकभी अवेर त ेअनदुान 
उऩरब्ध करुन देण्मात मेईर. माप्रभाणे प्रत्मेक कायखाना कामयषते्रात प्रस्तापलत प्रकल्ऩ षेत्रातीर वशबागी 
राबाथीभधून ४० ळतेक-माांच्मा गटावाठी एक माप्रभाणे एक वशर प्रनत लऴय आमोत्जत कयालमाची्आशे. 
मावाठी प्रनत कायखाना एकबत्रत यक्कभ रुऩमे ०.५० राख ळावनाभापय त मोजनेतनू अनदुान अदामगी 
कयण्मात मेईर.  
३) जशभन वुधायणा  
अ) वकु्ष्भ अन्ट्नद्रव्मांचा ऩयुलठा :-  
 अधधक उत्ऩादन देणारम्ा वधुायीत लाणाांचा लाऩय, वेंदद्रम खताांचा अत्मल्ऩ ल अननमशभत लाऩय, 
यावामननक खताांचा अवांतशुरत लाऩय, वकु्ष्भ अन्नद्रव्ममकु्त खताांचा अत्मल्ऩ लाऩय, जशभनीरा पलश्राांती न 
देणे, पऩकाांची मोग्म पेयऩारट न कयणे, नेशभी एका जभीनीतनू एकाच पऩकाच े उत्ऩादन घेणे, 
जभीनीचा वाभ ुजास्त अवणे, भकु्त चुन्माच ेप्रभाण जास्त अवणे, इत्मादी अनेक कायणाभऱेु वकु्ष्भ 
अन्नद्रव्माांची जभीनीभध्मे उऩरब्धता कभी जाणलत ेल त्माच्मा कभतयतभेऱेु ऩीकलाढीलय अननष्ट्ठ ऩरयणाभ 
ददवनू मेतो. ऩमायमाने ऊव ल वाखय उत्ऩादनात घट मेत.े भध्मलती ऊव वांळोधन कें द्र, ऩाडगेाांल मेथे 
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वकु्ष्भ भरुद्रव्माफाफतच्मा झारेल्मा वांळोधनालरुन अव ेआढऱून आर ेआशे की भशायाष्ट्रातीर ऊवाखारीर 
जभीनीभध्मे जस्त, रोश, भॎगननझ आणण फोयॉन मा चाय वकु्ष्भ भरुद्रव्माांची प्रकऴायने कभयतयता 
जाणलत.े  
जस्त मुक्त खतांचा लाऩय 
््््््््््््भध्मलती ऊव वांळोधन कें द्र, ऩाडगेाांल मेथ ेझारेल्मा वांळोधनाच्मा ननष्ट्कऴायलरुन अव े ददवनू 
आर ेकी, जस्ताांची कभतयता अवरेल्मा जभीनीत ऊव रागलड कयताना प्रतत शेक्टयी २० ककरो ण कं 
वल्पेट ळणेखतात भयुलनू ददल्माव ऊव उत्ऩादनात बयघोव लाढ शोत.े खोडला पऩकाव देणखर २० ककरो 
णझांक वल्पेट  प्रनत शेक्टयी लाऩयल्माव उत्ऩादन लाढत.े  

ककां ला णझांक वल्पेट ०.५ त े1.0 % (१० शरटय ऩाण्मात ५० त े१०० ग्रॎभ णझांक वल्पेट) १५ 
त े २१ ददलवाांच्मा अांतयाने आलश्मकतनेवुाय २ त े ३ लेऱा पलायल्माव पामद्माच े ददवनू आर ेआशे. 
खायलट- चोऩण जभीनीत ककां ला खायलट ऩाणी अवल्माव प्रनत शेक्टयी २० ककरो णझांक वल्पेट लाऩयाले.  
रोशमकु्त खताचंा लाऩय 
्््््भध्मलती ऊव वांळोधन कें द्र ऩाडगेाांल मेधथर वांळोधनालरुन, रोशाची कभतयता अवणारम्ा 
जभीनीत नपलन रागलडी केरेल्मा ल खोडला ऊवारा प्रत्मेकी २५ ककरो पेयव वल्पेट प्रती शेक्टयी ळणे 
खतात शभवऱुन ददल्माव ऊव उत्ऩादनात बयील लाढ  ाल्माच ेददवनू आरे आशे. 
 ककां ला पेयव वल्पेट ०.५ त े1 % (१० शरटय ऩाण्मात ५० त े१०० ग्रभ पेयव वल्पेट) १५ त े
२१ ददलवाांच्मा अांतयाने २ त े३ लेऱा पलायल्माव ऊव उत्ऩादन लाढल्माच ेददवनू आर.े  

तवेच खायलट - चोऩण जभीन ककां ला ऩयुफढुीत षेत्राच्मा दठकाणी शेक्टयी ५० ककरो पेयव 
वल्पेट लाऩयल्माव ऊव उत्ऩादन ल वाखय उताया लाढल्माच ेददवनू आर ेआशे.  

 

भंगरमुक्त खतांचा लाऩय 
्््््््््््््ज्मा जभीनीत भांगरची कभतयता आशे अळा जभीनीत प्रनत शेक्टयी १० ककरो भॎगननझ 
वल्पेट लाऩयाले ककां ला भॎगननझ वल्पेट ०.५ त े१.० % (१० शरटय ऩाण्मात ५० त े१०० ग्रभ भॎगननझ 
वल्पेट) नतव्रतचे्मा द्रालणाच्मा गयजेनवुाय २ त े३ पलायण्मा कयाव्मात.  
 

फोयॉन मुक्त खतांचा लाऩय 
 
 फोयॉनची कभतयता अवल्माव ऊव पऩकावाठी ५ ककरो फोयॎक्व प्रनत शेक्टयी लाऩयाले ककां ला फोयॎक्व 
०.२ त े०.५ % (१० शरटय ऩाण्मात २० त े५० ग्रॎभ फोयॎक्व) नतव्रतचे्मा द्रालणाची आलश्मकतनेवुाय २ 
त े३ लेऱा पलायणी कयाली.  
वुक्ष्भ अन्ट्नद्रव्म लाऩयावंफंधी भशत्त्लाच्मा फाफी. 
१) भाती ऩरयषण अशलारानवुायच वकु्ष्भ भरुद्रव्माांच्मा कभतयतलेय उऩाममोजना कयाव्मात. 
२) ऊवावाठी शळपायव केल्माप्रभाणेच वकु्ष्भ अन्नद्रव्ममकु्त खताांचा लाऩय कयाला. 
३) तणृधान्म पऩके ताांफे ल जस्त जास्त प्रभाणात ळोऴतात तय कडधान्म पऩके फोयॉन ल भॉशरब्डनेभ  
    जास्त प्रभाणात ळोऴतात म्शणून कडधान्म ल तणृधान्म पऩकाांची पेयऩारट कयाली. 
४) वकु्ष्भ अन्नद्रव्ममकु्त खत ेशी ळणेखतात शभवऱून ददल्माव अधधक पामद्माच ेठयत.े 
 ऊवावाठी वकु्ष्भ अन्नद्रव्माांची कभतयता अवणा-मा जभीनीत भाती ऩरयषणानवुाय वकु्ष्भ 
अन्नद्रव्ममकु्त खताांचा लाऩय केल्माव ऊव ल वाखय उत्ऩादनात बयघोव लाढ शोत.े  
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 वदय मोजनेतीर आलश्मक वकू्ष्भ भरूद्रव्म खयेदी शी भशायाष्ट्र कृपऴ उद्मोग पलकाव भशाभडंऱ ल 
भाकेदटगं पेडयेळन मांच्माकडून कयण्मात माली. प्रस्तालीत प्रकल्ऩातीर १००० शेक्टय षेत्रावाठी खयेदी 
ककंभतीच्मा ५० टक्के अथला जास्तीत जास्त यक्कभ रु. १०००/- प्रतत शेक्टय माऩकैी जे कभी अवरे त े 
अनदुान देम आशे. प्रतत राबाथी दोन शेक्टय भमागदे ऩमतं  अनदुान देम यादशर.  
   वकु्ष्भ भरुद्रव्म ग्रेड-२ ची प्रती शेक्टयी  १२.५० शरटय पलायणी खारीर प्रभाणे कयाली. 

१) ऩदशरी पलायणी रालणी नांतय अथला खोडला ठेलल्मानांतय ६० ददलवाांनी ५०० शरटय ऩाण्मात 
५ शरटय प्रभाणे कयाली. 

२) दवुयी पलायणी ऩदश?ल्मा पलायणी नांतय ३० ददलवाांनी ७५० शरटय ऩाण्मातनु ७.५० शरटय 
भामक्रोन्मरुीमांट ग्रेड-२ ची पलायणी कयाली. 

फ) जजप्वभचा लाऩय :  
 प्राभखु्माने भध्मभ ल बायी जशभन ऩाण्माच ेअमोग्म लाऩयाने खयाफ शोतात. त्माांचा वाभ ू ल 
भगदयु फदरतो त्मावाठी त्जप्वभचा लाऩय करुन जशभनीची वपुऩकता लाढपलता मेत.े 

यावामननक खताच्मा अमोग्म लाऩयाभऱेु ल ऩाण्माच्मा अमोग्म व्मलस्थाऩनाभऱेु ऊवाखारीर 
जशभनी धचफड फनतात. माभऱेु जशभनीचा बफघडरेरा ऩोत वधुायण्मावाठी त्जप्वभचा लाऩय कयाला. 
त्माभऱेु जशभनीचा वाभ ूमोग्म प्रभाणात याशण्माव भदत शोत.े त्जप्वभच्मा लाऩयाभऱेु जशभनीभध्मे षायाच े
प्रभाण कभी शोत ेल पऩकाच ेउत्ऩादन लाढत.े  

प्रनत शेक्टयी ५०० ककरो मा प्रभाणात त्जप्वभचा लाऩय कयाला. त्जप्वभच्मा ककभतीच्मा ५० टक्के 
ल लाशतकु खचय ऩणुय अव ेएकुण रु.१०००/-प्रनत शेक्टय अनदुान देम याशीर. प्रत्मेक ळतेकरम्ारा जास्तीत 
जास्त २ शेक्टय षेत्रावाठी रागणाये त्जप्वभ देण्मात माल.े 

वन २०१०-११ भध्मे याष्ट्रीम अन्न वयुषा अशबमानातांगयत १५८८ ल याष्ट्रीम कृपऴ पलकाव 
मोजनेतांगयत ६३१२ अळा एकुण ७९०० गाांलाचा वपुऩकता ल वकु्ष्भ भरुद्रव्माचा कभतयता अशलार तमाय 
कयण्मात आरा आशे. त्माभध्मे भदृभारेनवुाय लदशतीखारीर षेत्राऩकैी १० शेक्टय षेत्राव एक भदृ नभनुा 
माप्रभाणे भदृ नभनेु काढुन जशभनीची षायता ल वाभ ुमा यावननमनीक गणुधभायवाठी त्माच फयोफय नत्र, 
स्पुयद ल ऩाराळ  मा प्रभखु आणण ताांफे, रोश,भांगर ल जस्त मा चाय वकु्ष्भ भरुद्रव्माचा कभतयता 
अशलार तमाय कयण्मात आरेरा आशे. वन २०११-१२ भध्मे ज्मा गाांलाचा वपुऩकता ननदेळाांक तमाय 
झारेरा आशे. अळा गाांलाचा मोजनेभध्मे प्रथभ प्राधान्माने वभालेळ कयण्मात माला.  
त्जप्वभ 

1. त्जप्वभ/पॎ ास्ऩो त्जप्वभचा लाऩय भाती ऩरयषणानवुाय कयाला. 
2. १० टक्के ऩेषा जास्त भकु्त चुनखडी अवणारम्ा जशभनीत त्जप्वभ/ पॎ ास्ऩो त्जप्वभचा लाऩय 

कयण्मात मेऊ नमे. 
3. चोऩन जशभनीकरयता त्जप्वभचा ब-ुवधुायक म्शणून ननननभमषभ वोडडमभ १५ टक्के ऩेषा जास्त 

अवल्माव त्जप्वभ रयक्लामयभेंट नवुाय लाऩय कयाला. 
4. षायऩड/षायमकु्त जशभनीत त्जप्वभचा लाऩय करु नमे. 
5. त्जप्वभ/पॎ ास्ऩो त्जप्वभचा बवुधायक म्शणून लाऩय कयताना उत्कृष्ट्ट ऩरयणाभावाठी जशभनीभध्मे 

कनचरम्ाची वोम कयण्मात माली. 
6. त्जप्वभ/पॎ ास्ऩो त्जप्वभचा लाऩय जशभनीभध्मे ळणेखत/वेंदद्रम खताांफयोफय शभवऱून कयाला. 
7. यावामननक खताफयोफय त्जप्वभचा पॎ ास्ऩो त्जप्वभचा एकबत्रत लाऩय करु नमे. 
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8. गशऱत धान्म, कडधान्म ल ऊव मा पऩकाांना गांधकाच्मा भात्रनेवुाय २० टक्के आदयता अवरेल्मा 
त्जप्वभचा जास्तीत जास्त २०० ककरो प्रनत शेक्टयी लाऩय कयाला. 

9. णझांक वल्पेट आणण पेयव वल्पेट मा वकू्ष्भ अन्नद्रव्माांचा लाऩय वांफांधधत पऩकाांच्मा 
शळपायळीनवुाय वयऱ स्लरुऩात कयाला. 

क) दशयलऱीचे खत  
दशयलऱीची  पऩके लाढलनू जशभनीत गाडणे, शा जशभनीचा ऩोत वधुायणे ल जशभनीची वऩुीकता 

लाढपलण्मावाठी दशयलऱीच्मा खताचा लाऩय लाढपलण्माकड ेरष देणे अत्मांत गयजेच ेआशे. माव्दाये पऩकाांना 
वकु्ष्भ अन्नद्रव्माांचा ऩयुलठा शोण्मावशी भदत शोत.े प्रनत शेक्टयी ६० ककरो ताग/ढेंचा ककां ला पलद्मापऩठाच्मा 
शळपायवी नवुाय इतय बफमाणाचा दशयलऱीच ेखताकरयता लाऩय कयाला. ऩालवाऱमाच्मा वरुुलातीव जशभनीत 
दशयलऱीच्मा खताच्मा पऩकाची रागलड करुन पऩक पुरोरम्ाच्मा अलस्थेत अवताना त ेजशभनीत गाडल्माव 
जशभनीत वेदद्रम खताच ेप्रभाण लाढत.े अळा जशभनीभध्मे ऊवाची रागलड केल्माव पऩकाच्मा उत्ऩादनात  
लाढ शोत.े  दशयलऱीच ेखत तमाय कयण्माव प्रोत्वाशन देण्मावाठी बफमाणे ऩयुलठमावाठी ककां भतीच्मा २५ 
टक्के दयाने प्रनत शेक्टयी रुऩमे २०००/- माऩकैी जे कभी अवेर त ेअनदुान देम आशे. 
ड) जागेलय ऩाचटाच ेखत तमाय कयणे््-  

ऊव पऩक कारालधीत ल ऩीक काढल्मानांतय फ-माच प्रभाणात ऩाराऩाचोऱा ळतेात ऩडतो. ऊव तोडणी 
नांतय फडुखे भोकऱे करुन ऩाचट वयीत रोटाल.ेलयती यादशरेरे फडुखे धायदाय कोमत्माने छाटालेत,छाटरेल्मा 
फडुख्मालय ०.२ टक्के क्रोस्ऩामयीपॉव पलायणी कयाली. ऩाचट कुजण्मावाठी ऩाचटालय वयीत रोटरेल्मा 
ऩाचटालय प्रेव भड ककां ला भऱीचा लाऩय कयाला. ८ ककरो मरुयमा,१० ककरो वऩुय पॉस्पेट आणण 1 
ककरो ऩाचट कुजापलणाये त्जलाण ुप्रनत टन ऩाचटालय मोग्म प्रभाणात ऩवरुन जागेलय जशभनीत गाडल्माव 
ऩाचट कुजण्माची प्रकक्रमा जरद गतीने शोण्माव भदत शोत.े  ऩाचटाच ेखत तमाय कयण्माव प्रोत्वाशन 
देण्मावाठी ननपलष्ट्ठा खयेदीवाठी ५० टक्के दयाने प्रनत शेक्टयी रु.१०००/- माऩकैी जे कभी अवेर त े
अनदुान देम आशे. प्रनत राबाथी जास्तीत जास्त २ शेक्टय भमायदेऩमयन्त शा राब देता मेईर. 
१) राबधायकांचे लगीकयण :-  

 मोजनाांतगयत राबाथीची ननलड अल्ऩ/अत्मल्ऩ ब-ूधायकाांना वलायधधक प्राधान्म देण्मात माल.े ककभान १६.५ 
टक्के अनवुधूचत जाती प्रलगायवाठी ल ककभान ८.५ टक्के अनवुधूचत जभाती प्रलगायवाठी याशीर. तथापऩ 
स्थाननक रोकवांख्मेनवुाय मा टक्केलायीत काशी प्रभाणात फदर शोऊ ळकतात. एकूण राबधायकाांऩकैी ३० 
टक्के दशस्वा भदशरा ळतेक-माांवाठी उऩरब्ध करुन ददरा जाला. वांलगायतीर राबधायकाांना कें द्र ळावनाच्मा 
ननदेळाप्रभाणे राब देण्मात माला ल झारेरे बनैतक/ आथीक वाध्माची नोंद भदशन्माच्मा भाशवक प्रगनत 
अशलारात स्लतांत्र रयत्मा दळयपलण्मात माली.  

मोजनाांतगयत ज्मा राबाथीना मा ऩलुी राब देण्मात आरा आशे, अळा राबाथीच्मा षेत्राची ननलड 
कयण्मात मेलु नमे ल ऩनु्शा अनदुान ददर ेजाणाय नाशी माची खातयजभा कयण्मात माली.  
मा मोजनेचा खचय वन २०१३-२०१४ मा लऴायकरयता कें द्र ळावनाच्मा ननधीची तयतदू याष्ट्रीम कृपऴ पलकाव 
मोजनेतनू्कयण्मात माली. 
याष्ट्रीम कृपऴ पलकाव मोजनेतीर ७५ टक्के ननधीच्मा प्रभाणात याज्म दशश्माची तयतदु वांफांधधत त्जल्शमाांचे 
त्जल्शाधधकायी माांचेकडून उऩरब्ध करुन घ्माली. 



 

 - 16 - 

मोजनेच ेवंतनमंत्रण : 
 मोजनेच्मा ऩरयणाभकायक अांभरफजालणीच्मा दृत्ष्ट्टने खारीर टक्केलायीप्रभाणे मोजना 
अांभरफजालणीच्मा खचायची तऩावणी कयाली. तऩावणी भध्मे मोजनेतीर वलय फाफीांचा अांतबायल अवाला. 
तऩावणीचा अशलार भाशवक प्रगती अशलारावोफत ननमशभतऩणे ऩढुीर भदशन्माच्मा १० तायखेऩमयन्त 
आमकु्तारमाव ऩाठलाला.  

अ.न तऩावणी अधधकायी तऩावणीची टक्केलायी 
१ पलबागीम कृपऴ वश वांचारक ५ 
२ त्जल्शा अधधषक कृपऴ अधधकायी 1 
३ उऩ पलबागीम कृपऴ अधधकायी ५ 
४ तारकुा कृपऴ अधधकायी १० 
५ भांडर कृपऴ अधधकायी २५ 
६ कृपऴ ऩमयलेषक ५० 

मोजनेत वन २०१२-१३ भध्मे राब घेतरेल्मा ल वन २०१३-१४ भधीर लमैत्क्तक राबधायकाांची मादी 
तारकुा कामायरम/ऩांचामत वशभती/ त्जल्शाधधकायी कामायरमात वांफधीत कामायरम प्रभखु/ऩदाधधकायी  

माांची भान्मता घेलनु रालण्मात माली. तवेच ननलडरेल्मा राबाथीची मादी इांटयनेटलय प्रशवध्द 
कयण्मात माली. त्मा अनऴुांगाने आलश्मक ती कामयलाशी कयण्मात माली. 
मोजनेचा नतभाशी खचय/बौनतक वाध्म खारी दळयपलरेल्मा टक्केलायीऩषेा कभी अवणाय नाशी, माची 
वांफांधधताांनी नोंद घ्माली. भाशवक प्रगती अशलारात दळयपलरेरा खचय बौनतक वाध्माच्मा प्रभाणात अवाला. 
 

अ.क्र कारालधी खचागची टक्केलायी प्रागततक टक्केलायी 
१ जुर ैत ेवप्टेंफय २० २० 
२ आक्टोफय त ेडडवेंफय ४० ६० 
३ जानेलायी त ेभाचय ४० १०० 

 
     माफाफत वननमांत्रण पलबागीम कृपऴ वश वांचारक/त्जल्शा अधधषक कृपऴ अधधकायी माांनी लेऱोलेऱी 
करुन तवा अशलार ऩाठलाला. 

शी मोजना मळस्लीऩणे याफपलण्मावाठी आमकु्त कृपऴ, कृपऴ वांचारक(पलस्ताय ल प्रशळषण)्
पलबागीम कृपऴ वश वांचारक, त्जल्शा अधधषक कृपऴ अधधकायी माांना आशयण ल वांपलतयण अधधकायी 
म्शणून घोपऴत कयण्मात आर ेआशे.  

 

्््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््कृपऴ वचंारक, 
                                                    (पलस्ताय ल प्रशळषण), 
                                                 कृपऴ आमकु्तारम, भशायाष्ट्र याज्म,                    ऩणेु - ४११ ००५. 
 


