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                              जा.क्र. नगदी पऩके/उपलमो/भा.व.ु/१२-१३/ २१३ /पलप्र-३/२०१२, 
                  कृपऴ आमकु्तारम,  भशायाष्ट्र याज्म, वाखय वॊकुर, 
               ऩणेु - ४११ ००५, ददनाॊक् २८/०८/२०१२ 
प्रतत, 
  पलबागीम कृपऴ वश वॊचारक 
  ठाणे/नातळक/ऩणेु/कोल्शाऩयू/अभयालती/औयॊगाफाद/रातयू/नागऩयू 
 

पलऴम :-  कंद्र ऩयुस्कृत ऊव पलकाव मोजना                                                                       
कृती आयाखडमानवुाय भागगदळगक वचूना २०१२-१३. 

वॊदबग :-१) कंद्र ळावनाचे ऩत्र जा.क्र.६-६/२०१२ एभएभ- दद. ८ जुन २०१२ 
 २) याज्म ळावनाची प्रळावकीम भान्मता ळावन तनणगम क्र.उपलका- २०१२/प्र.क्र.१८१/ 
    ४ अ े– दद. १३ जुर ै२०१२ 
 

याज्मातीर ऊव पऩकाची उत्ऩादकता लाढपलण्मावाठी वद्यस्स्थतीत कृती आयाखडा कामगक्रभाॊतगगत एकास्त्भक 
ऊव पलकाव कामगक्रभ याफपलण्मात मेत आशे, कामागन्लीत ऊव पलकाव कामगक्रभ याज्मातीर कृपऴ पलबाग, कृपऴ 
पलद्याऩीठे, कृपऴ वॊळोधन वॊस्था, ल वाखय कायखान ेमाॊचे एकास्त्भक प्रमत्नातनू ऊव उत्ऩादकता लाढीवाठी कायखाना 
कामगषेत्रात प्रकल्ऩ स्लरुऩात याफपलण्माचे अनऴुॊगाने याज्म ळावनाकडून दद.६/०१/२००९ अन्लमे ळावन तनणगम 
तनगगभीत कयण्मात आरेरा आशे. तवेच ऊव उत्ऩादकता लाढ मोजना अॊभरफजालणी वॊफधी दद. ०७/०२/२००९ 
च्मा ऩरयऩत्रकान्लमे वपलस्तय वचुना तनगगतभत कयण्मात आरेल्मा आशेत. त्मानवुाय मा लऴी शी ऊव उत्ऩादकता 
लाढ मोजना शा कामगक्रभ याफपलण्माचा आशे. प्रऩत्रातीर कॉरभ नॊफय ३ भध्मे वाखय कायखान्माॊची वॊख्मा ददरी आशे 
त्मानवुाय कामगक्रभ याफपलण्मात माला. जे वाखय कायखान ेकामगक्रभ याफपलण्माव वॊभती देणाय नाशीत त्मा वाखय 
कायखान्माच्मा कामगषेत्रात कृपऴ पलबागाने कामगक्रभ याफपलण्माचा आशे. 

कंद्र ऩयुस्कृत ऊव पलकाव मोजना शी वन २००९-१० ऩावनु ऊव उत्ऩादकता  लाढ मोजना म्शणुन १००० 
शेक्टय षेत्रात प्रत्मेक वाखय कायखाना कामगषेत्रात प्रकल्ऩ स्लरुऩात कायखानाॊच्मा वशबागाने याफपलणेत मेत आशे. 
शी मोजना वन २०१२-१३ भध्मेशी त्माच धतीलय याफपलण्मात माली. 

माभध्मे कायखान्माॊचा वशबाग तवेच ळावकीम अनदुतनत फाफीॊचा वशबाग आशे. वन २०११-२०१२ ऩावनु 
कृपऴ पलस्ताय पलबागाकडीर वलग कामागन्लीत मोजना १०० शेक्टय षेत्राच्मा प्रकल्ऩ स्लरुऩात याफलन्मा फाफत भा. 
प्रधान वतचल माॊनी वचुना ददरेल्मा आशेत. मास्तल ऊव उत्ऩादकता लाढ मोजना शी वधु्दा त्माच धतीलय 
याफलमाची आशे जेणे करुन कामागन्लीत प्रकल्ऩ षेत्रात जास्तीतजास्त उत्ऩादकता लाढीव भदत शोणाय आशे. त्माभऱेु 
कायखाना तनशाम १००० शेक्टय षेत्राचे १० रशान गटात (वभुाये १०० शेक्टय षेत्राचे एक मा प्रभाणे)  पलबाजन 
कयण्मात माल.े कायखाना प्रकल्ऩ षेत्रावाठी प्राप्त अनदुातनत कामगक्रभातीर फाफी (प्रात्मास्षके, प्रभास्णत फेणे 
उत्ऩादन, वकु्ष्भ भरुद्रव्म ऩयुलठा, स्जप्वभ ऩयुलठा, दशयलऱीचे खत) माॊचे रशान १० गटात, पलबाजन करुन पलतयण 
कयणेत माॊल.े तवेच ऩामाबतु  पफमाणे उत्ऩादन शी फाफ स्थातनक ऩरयस्स्थती पलचायात घेलनु प्रगतीळीर ल इच्छुक 
ळेतक-माॊच्मा गटात याफलन्मात माली. तवेच उलगरयत फाफी पलस्ताय वेलक प्रतळषण, ळेतीळाऱा ल ळेतकयी वशर मा 
फाफीवाठी वलग गटातीर इच्छुक प्रगतीळीर ल पलस्ताय तॊत्रसानावाठी मोग्म अळा ळेतक-माॊना राब देण्मात माला 
जेणे करुन तॊत्रसान प्रवायाचा शेत ुवाध्म शोईर. 

 प्रस्तापलत प्रकल्ऩ षेत्रातीर ऊव उत्ऩादकता लाढ शोण्मावाठी पलस्ताय वेलकाॊची तनलड  करुन त्माॊना 
प्रतळषण देणे, ऊवाचे फेणे प्रदक्रमा कयणे, जतभनीची प्रतलायी वधुायण्मावाठी दशयलऱीच्मा खत पफमाणेचा ळेतक-माॊना 
ऩयुलठा कयणे, फेणे प्रदक्रमावाठी आलश्मक त्मा वेला वपुलधा ऩयुपलणे, वेलाऩयुलठादायाव भोफदरा अदामगी कयणे, 
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भाती नभनेु तऩावणी कयणे, ऩाणी नभनेु तऩावणी कयणे, पऩक प्रात्मस्षकाॊचे आमोजन कयणे इत्मादी फाफी वाखय 
कायखान्माॊनी त्माॊचे तनधीतनू याफपलण्माचे आशेत. तवेच उऩयोक्त फाफी फयोफय दठफक तवॊचन वॊच फवपलण्मावाठी 
आलश्मकतेनवुाय ळेतक-माव लवरू ऩात्र अनदुानाची अदामगी कयण्माचा वभालेळ आशे. 

कृपऴ पलबागाभापग त पऩक प्रात्मस्षके, पलस्ताय वेलकाॊना प्रतळषण, ळेतीळाऱा, वकु्ष्भ भरुद्रव्मे ऩयुलठा, फेणे 
भऱा, कृपऴ पलस्ताय वेलक वशर, दशयलऱीच्मा खत पफमाणाचा  ऩयुलठा, दठफक तवॊचन वॊच ऩयुलठा ल कृपऴ औजाये 
ऩयुलठा मा फाफीॊचा वभालेळ आशे. उऩयोक्त ऩकैी ऩदशल्मा वशा फाफी मा वद्या कामागन्लीत अवरेल्मा एकास्त्भक ऊव 
पलकाव कामगक्रभातनू याफपलण्माच्मा आशेत, दठफक तवॊचन वॊच ऩयुलठा दश फाफ वद्या कामागन्लीत अवरेल्मा वकु्ष्भ 
तवॊचन मोजना भधून याफपलण्माची आशे तवेच कृपऴ औजाये ऩयुलठा दश फाफ वध्मा कामागन्लीत अवरेल्मा कृपऴ 
माॊपत्रकीकयण मोजने भधून याफपलण्माची आशे. वदय फाफी मा वध्मा कामागन्लीत अवरेल्मा कंद्र ळावनाच्मा मोजने 
भधून भागगदळगक वचूनाप्रभाणे याफपलण्माच्मा आशेत.  

वध्मा कामागन्लीत अवरेल्मा कंद्र ऩयुस्कृत ऊव पलकाव मोजना भधून पऩक प्रात्मस्षके, पलस्ताय वेलकाॊना 
प्रतळषण, वकु्ष्भ भरुद्रव्मे ऩयुलठा, फेणे भऱा, ऊव पऩकावाठी दशयलऱीचे खत/ऩाचट खताचा लाऩय,कृपऴ पलस्ताय 
वेलक वशर मा फाफी याफलमाच्मा आशेत .मा तळलाम वदय मोजनेतॊगगत ळेतीळाऱा, माफाफीॊचा वभालेळ कयण्मात 
आरा आशे.  

 शी मोजना  खारीर ऊव उत्ऩादक २६ स्जल्शमात याफपलण्मात मेईर. 
१) तवधुदगुग   २) नातळक   ३) धुऱे    ४) नॊदयूफाय   ५) जऱगाॊल   ६) ऩणेु   ७) वोराऩयू 
८) अशभदनगय ९)  वाताया   १०)  वाॊगरी  ११) कोल्शाऩयू  १२) औयॊगाफाद  १३) जारना  १४) फीड 
१५) रातयू   १६) उस्भानाफाद १७) नाॊदेड    १८) ऩयबणी    १९) दशॊगोरी  २०) फरुढाणा  २१) अभयालती 
२२) मलतभाऱ २३) लधाग  २४) नागऩयू  २५) बाॊडाया  २६) गंददमा  
 मोजनाॊतगगत कुठल्माशी घटकाॊची कामगलाशी स्लतॊत्रऩणे न कयता मोजनेच्मा अॊभरफजालणीत वभापलष्ठ 
अवरेरेल्मा वलग मॊत्रणाॊकडून जव ेवाखय कायखान,े पलस्ताय मॊत्रणा, कृपऴ पलद्याऩीठे, कृपऴ पलसान कंदे्र, अळावदकम 
वॊस्था, ळेतक-माॊच्मा स्लमॊवेली वॊस्था, भदशरा वॊघटना, इतय वेलाबाली वॊस्था माॊचेकडून त्माॊनी केरेल्मा भरूबतू 
वलषेणा आधाये त्माॊना उत्ऩादन लाढीच्मा दृपिने आढऱरेल्मा वभस्माॊचे आधाये स्थातनक गयजा पलचायात घेऊन ल 
वलग घटकाॊचा एकपत्रत पलचाय करुन कामगक्रभ याफपलण्मात माला. प्रकल्ऩ आयाखडा, अॊभरफजालणी वॊतनमॊत्रण ल 
ऩरयणाभकायकतेचा आढाला/मळोगाथा मा फाफी अॊतबूगत याशतीर.मा फाफत मळस्लीतेचा अशलार/मळोगाथा वॊफॊतधत 
स्जल्शा अतधषक कृपऴ अतधकायी माॊनी वादय कयालमाचा आशे. कामगक्रभाॊतगगत तनपलष्ठा खयेदीचे दय/अनदुानाचा दय 
इत्मादी वलग फाफी मा ळावकीम दयाॊनवुाय ल खयेदीवाठी तनमकु्त वॊस्थाॊभापग त याफपलण्मात माव्मात जेणे करुन त्मात 
तपालत याशणाय नाशी.  

मोजनेत पलपलध फाफी अॊतगगत केलऱ तनपलष्ठा स्लरुऩातच देण्मात माला कुठल्माशी ऩरयस्स्थतीत योखीने राब 
देण्मात मेल ुनमे. 

याज्माभध्मे शा कामगक्रभ याफपलण्मावाठी कंद्र/याज्म ळावनाच्मा प्रळावकीम भान्मतेनवुाय फाफतनशाम 
कामगक्रभ अॊभरफजालणीवाठी वोफत जोडण्मात आरेल्मा ऩरयतळि-१ भध्मे देण्मात आरेरा आशे. त्माप्रभाणे आऩल्मा 
स्जल्शमात कामगक्रभ याफलन्मावाठी ल अॊभरफजालणीवाठी षेत्रीम अतधकायी/कभगचायी माॊना वचूना देण्मात माव्मात.   

ज्मा पलबागाॊनी वाखय कायखान्माॊचा वशबाग कऱलुन कायखान्माॊची मादी आमुक्तारमाव वादय केरी आशे 
त्मा पलबागातीर स्जल्शमाॊना प्रतत कायखाना १००० शेक्टय प्रकल्ऩ षेत्रावाठी त्मा प्रभाणात कामगक्रभ देण्मात आरेरा 
आशे. त्मानुवाय प्रकल्ऩ वॊख्मे नुवाय कामगक्रभ याफपलण्माची जफाफदायी स्जल्शा अतधषक कृपऴ अतधकायी माॊची 
यादशर. वन २०१२-१३ भध्मे मा मोजनेत तवॊधुदगुग, बाॊडाया ल गंदीमा मा स्जल्शमाॊचा नव्माने अॊतबागल कयण्मात 
आरेरा आशे ल ज्मा स्जल्शातुन वाखय कायखान्माचा वशबाग कऱपलरेरा नाशी त्मा स्जल्शमाॊना वयावयी षेत्रानुवाय 
त्मा प्रभाणात कामगक्रभ देण्मात आरेरा आशे. वदयच्मा स्जल्शमाॊनी त्माॊना ददरेल्मा कामगक्रभातीर कंद्र दशस्वाच्मा 
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प्रभाणात २५ टक्के याज्म दशस्वा (दडऩीडीवी) तयतूद स्जल्शा अतधषक कृपऴ अतधकायी माॊनी स्जल्शातधकायी 
माॊचेकडुन करुन घ्माली. 

खाजगी कॊ ऩनी ल ळावकीम बागीदायीने १२ खाजगी वाखय कायखान्माॊच्मा कामगषेत्रात ऊव उत्ऩादकता 
प्रकल्ऩ अॊभरफजालणी फाफत ळावन तनणगम याकृपलमो-२०१२/प्र.क्र.-३५/बाग-१/याकृपलमो कष दद.०९/०५/१२ 
अन्लमे वुचना तनगगतभत कयण्मात आरेरा आशे. त्माव अनुवरुन अतधषक कृपऴ अतधकायी तथा ऊव उत्ऩादकता 
प्रकल्ऩ वभन्लमक (पलबागीम कृपऴ वशवॊचारक ऩुणे) पलकृवॊव ऩुणे पलबाग ऩुणे माॊचे कडीर ऩत्र क्र.जा.क्र.तॊत्र-/क-
२/ऩीऩीऩी/एऊपलप्र/ळतन/१३७९/२०१२ दद.१०/५/२०१२ ल जा.क्र.तॊत्र-/क-२/ऩीऩीऩी/एऊपलप्र/ळतन/ १४३५/२०१२ 
दद.२०/५/२०१२ अन्लमे स्लतॊत्र्मरयत्मा भागगदळगक वुचना तनगगतभत कयण्मात आरेल्मा आशेत. वदय ळावन तनणगम 
ल भागगदळगक वुचनाच्मा अतधन याशुन पलपलध मोजना अॊतगगत अनुदान उऩरब्ध करुन घेणे ल कामगक्रभ मळस्ली 
रयत्मा अॊभरफजालणीवाठी ऊव उत्ऩादकता प्रकल्ऩ वभन्लमक माॊचेळी वॊऩकग  वाधुन कामगक्रभ याफपलणे फाफत 
कामगलाशी कयण्मात माली.मोजनाच्मा भागगदळगक वुचना ल स्जल्शतनशाम कामगक्रभ वोफत वशऩपत्रत कयण्मात आरेरा 
आशे. 

कृतत आयाखडा अॊतगगत कंद्र ळावनाव भॊजुयीवाठी वुधायीत कामगक्रभ प्रस्तापलत कयणेत मेत आशे. 
वद्यस्स्थतीत त्मा आधाये रॊषाकाचे पलतयण कयणेत आर ेआशे. तथापऩ कंद्र ळावनाचे भॊजुयी नुवाय कामगक्रभात 
पेयपाय झाल्माव त्मानुवाय स्जल्शातनशाम ल फाफतनशाम फाफीच्मा रॊषाकात फदर शोण्माची ळक्मता आशे ल 
त्मानुवाय वुधायीत कामगक्रभ कऱपलणेत मेईर माॊची नंद घ्माली.वद्यस्स्थतीत वोफत देण्मात आरेल्मा स्जल्शातनशाम 
रॊषाकाप्रभाणे कामगक्रभ याफपलण्मात माला. 
  
                स्लाषयीत/- 
                                                  कृपऴ वॊचारक, (पलस्ताय ल प्रतळषण), 
                                     कृपऴ आमुक्तारम, भशायाष्ट्र याज्म, ऩुणे- ५ 
प्रत्- भादशतीस्तल वपलनम वादय. 
 १) भा.प्रधान वतचल, कृपऴ ऩळॊवलुधगन, दगु्धव्मलवाम पलकाव ल भत्स्मव्मलवाम पलबाग, भॊत्रारम  

       पलस्ताय, भुॊफई -३२ 
 २) भा. भॊत्री, कृपऴ, भशायाष्ट्र ळावन, भुॊफई ३२ माॊचे स्लीम वशाय्मक. 
 ३) भा. याज्मभॊत्री, कृपऴ, भशायाष्ट्र ळावन, भुॊफई ३२ माॊचे स्लीम वशाय्मक 
प्रत्- भादशती ल मोग्म त्मा कामगलाशीवाठी :- 
 १) स्जल्शा अतधषक कृपऴ अतधकायी  

   १) तवधुदगुग    २) नातळक   ३) धुऱे   ४) नॊदयूफाय  ५) जऱगाॊल  ६) ऩणेु  ७) वोराऩयू 
          ८) अशभदनगय ९)  वाताया  १०)  वाॊगरी ११) कोल्शाऩयू १२) औयॊगाफाद १३) जारना   

१४) फीड १५) रातयू  १६) उस्भानाफाद  १७) नाॊदेड   १८) ऩयबणी   १९) दशॊगोरी    
२०) फरुढाणा  २१) अभयालती २२) मलतभाऱ २३) लधाग २४) नागऩयू २५)बाॊडाया २६) गंददमा  

२)  वॊचारक, परोत्ऩादन, आमकु्तारम,भ.या.ऩणेु-५ 
३)  वॊचारक, तन ल गतुन , आमकु्तारम,भ.या.ऩणेु-५ 
४)  कृपऴ वश वॊचारक (पलप्र-३) आमकु्तारम,भ.या.ऩणेु-५ 
५)  कृपऴ उऩ वॊचारक (वकु्ष्भ तवॊचन/वंदद्रम ळेती-परोत्ऩादन) कृपऴ आमकु्तारम,भ.या.ऩणेु-५ 
६)  कृपऴ उऩ वॊचारक (पलप्र-१२), कृपऴ माॊत्रीदककयण कृपऴ आमकु्तारम,भ.या.ऩणेु-५ 
७)  भखु्म वाॊस्ख्मक,(वतनमॊत्रण ल भलू्मभाऩन कष) कृपऴ आमकु्तारम, भ.याज्म, ऩणेु-१. 
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प्रतततरऩी : 
 १) भा. कुरगुरु     १) डॉ.ऩॊजाफयाल देळभखु कृपऴ पलद्याऩीठ, अकोरा 
       २) भयाठलाडा कृपऴ पलद्याऩीठ,  ऩयबणी 

           ३)भशात्भा पुर ेकृपऴ पलद्याऩीठ, याशूयी, स्ज. अशभदनगय माॊना वस्नेश अग्रेपऴत. 
    ४) डॉ.फाऱावाशेफ वालॊत कोकण कृपऴ पलदमाऩीठ, दाऩोरी 

२)भा.आमुक्त वाखय, वाखय आमकु्तारम, वाखय वॊकुर,तळलाजीनगय, ऩणेु- ५ माॊना वस्नेश वादय.  
३) कष अतधकायी, ४-अे ल २-अे, कृपऴ ल ऩदभु पलबाग, भॊत्रारम, भुॊफई - ३२ 
४) वॊचारक, भशायाष्ट्र याज्म फीज प्रभास्णकयण मॊत्रणा, अकोरा. स्जल्शा अकोरा. 

 ५) वॊळोधन वॊचारक, १) डॉ.ऩॊजाफयाल देळभखु कृपऴ पलद्याऩीठ, अकोरा 
         २) भयाठलाडा कृपऴ पलद्याऩीठ, ऩयबणी 
                ३)  भशात्भा पुर ेकृपऴ पलद्याऩीठ, याशूयी, स्ज. अशभदनगय भादशतीस्तल 

             ४) डॉ.फाऱावाशेफ वालॊत कोकण कृपऴ पलदमाऩीठ, दाऩोरी 
६) वॊचारक (कृपऴ वॊळोधन ल पलस्ताय),लवॊतदादा वाखय वॊस्था, भाॊजयी फदु्रकु, ता. शलेरी,स्ज.ऩणेु 

 ७) ऊव ऩैदावकाय ,  १) डॉ.ऩॊजाफयाल देळभखु कृपऴ पलद्याऩीठ, अकोरा 
         २) भयाठलाडा कृपऴ पलद्याऩीठ,  ऩयबणी 
         ३)  भशात्भा पुर ेकृपऴ पलद्याऩीठ, याशूयी, स्ज. अशभदनगय  
 ८) कामगकायी वॊचारक, भ.या. वशकायी वाखय कायखाना वॊघ, भुॊफई ४०० ०२५. 
 ९) कामगकायी वॊचारक, लेस्ट इॊदडमन ळगुय तभर अवो.ऩणेु-५. 
 १०) ऊव पलळेऴस, भध्मलती ऊव वॊळोधन केद्र, ऩाडेगाॊल, ता.परटण स्ज. वाताया. 

११) स्जल्शातधकायी 
१) तवधुदगुग २) नातळक   ३) धुऱे   ४) नॊदयूफाय  ५) जऱगाॊल  ६) ऩणेु  ७) वोराऩयू 
८) अशभदनगय ९)  वाताया  १०)  वाॊगरी ११) कोल्शाऩयू १२) औयॊगाफाद १३) जारना   
१४) फीड १५) रातयू  १६) उस्भानाफाद  १७) नाॊदेड   १८) ऩयबणी   १९) दशॊगोरी    
२०) फरुढाणा  २१) अभयालती २२) मलतभाऱ २३) लधाग २४) नागऩयू २५)बाॊडाया २६) गंददमा  

       १२) कामागवन अतधकायी, पलप्र १,२,३,६,,१४,कृपऴ-७ ल तनमोजन,कृपऴ आमकु्तारम,भ.या.ऩणेु-१ 
       १३) कामागवन अतधकायी, तन. ल  ग.ुतन.- ५  कृपऴ आमकु्तारम,भ.या.ऩणेु-१ 
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ऩरयतळि-१ 
कृतत आयाखडमातॊगगत ऊव पलकाव मोजना वन २०१२-१३ कामगक्रभ 

            (रु. राखात)           

अ.क्र. फाफ ऩरयभाण अनदुान दय 
बौततक आतथगक 

कंद्र याज्म एकुण 
रक्ष्म तयतदू 

१ आधुतनक तॊत्रसान 
प्रात्मस्षके 

वॊख्मा रु.७,५००/-प्रतत०.५० 
शे. ९,३३४ ७००.०५ ५२५.०४ १७५.०१ ७००.०५ 

२ फेणे उत्ऩादन कामगक्रभ       

  

अ) ऩामाबतू फेणे 
उत्ऩादन  शेक्टय 

दकभतीच्मा १० टक्के 
जास्तीत जास्त 
रु.४,०००/-प्रतत शेक्टय. 

१८०० ७२.०० ५४.०० १८.०० ७२.०० 

  

फ) प्रभास्णत फेणे 
उत्ऩादन  शेक्टय 

दकभतीच्मा १० टक्के 
जास्तीत जास्त 
रु.२,०००/-प्रतत शेक्टय 

१८००० ३६०.०० २७०.०० ९०.०० ३६०.०० 

३  भनषु्मफऱ पलकाव कामगक्रभ       

  अ) 
अतधकायी/कभगचायी   
प्रतळषण 

वॊख्मा 
रु. २०,०००/ प्रतत लगग 
/३० प्रतळषणाथी/३ 
ददलव  

३९ ७.८० ५.८५ १.९५ ७.८० 

  

फ) भॉडेर पाभग/ 
वॊळोधन  
वॊस्थाना बेटी               
(ळेतक-माॊच्मा वशरी) 

वॊख्मा 

खचागच्मा ५० टक्के 
जास्तीत जास्त 
रु.५०,०००/-भमागदेत   
प्रतत वशर (४० 
ळेतकयी)   

४२ २१.०० १५.७५ ५.२५ २१.०० 

४ वकु्ष्भ भरुद्रव्मे 
ऩयुलठा           
अ) इतय वकु्ष्भ 
भरुद्रव्मे                                    

शेक्टय   
दकॊ भतीच्मा ५० टक्के 
रू. १,००० प्रतत शेक्टय 
भमागदेऩमतं   

३५००० ३५०.०० २६२.५० ८७.५० ३५०.०० 

फ) स्जप्वभ शेक्टय   
दकॊ भतीच्मा ५० टक्के 
रू. १,००० प्रतत शेक्टय 
भमागदेऩमतं   

२२००० २२०.०० १६५.०० ५५.०० २२०.०० 

५ 
ऊव पऩकावाठी 
दशयलऱीचे खत/ऩाचट 
खताचा लाऩय 

शेक्टय 
दकॊ भतीच्मा ५० टक्के 
रू. १,००० प्रतत शेक्टय 
भमागदेऩमतं  

२०००० २००.०० १५०.०० ५०.०० २००.०० 

 नापलन्मऩणुग फाफी       

  ळेतक-माॊच्मा ळेती 
ळाऱा  

वॊख्मा रु.१७,०००/ प्रतत ळेती 
ळाऱा/३० प्रतळषणाथी  

२६० ४४.१५ ३३.११ ११.०४ ४४.१५ 

 एकूण कामगक्रभ  १९७५.०० १४८१.२५ ४९३.७५ १९७५.०० 
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कृती आयाखडमाॊतगगत ऊव पलकाव कामगक्रभ 
                                 ( वन २०१२-१३ भागगदळगक वूचना (कंद्र दशस्वा ७५% : याज्म दशस्वा २५%) 
 

(१) प्रस्तालना :-  

ऊव ऩीक शे भशायाष्ट्रातीर भशत्लाचे नगदी ऩीक आशे. दकॊ फशुना ग्राभीण भशायाष्ट्रातीर वशकायाच्मा 
भाध्मभातनु आतथगक, वाभास्जक ल ळषैस्णक ऩरयलतगनाचे प्रततक आशे. ऊवाच्मा लाढीव रागणाये अनकूुर शलाभान 
याज्मात उऩरब्ध आशे. भशायाष्ट्र याज्म आज देळात वाखय उत्ऩादन ल वाखय उता-माफाफत आघाडीलय आशे. ऩयॊत ु
वयावयी प्रती शेक्टयी ऊव  उत्ऩादनाचे तचत्र भात्र आळादामक नाशी. ऊव उत्ऩादन लाढपलण्मावाठी प्रगत ऊव ळेती 
तॊत्रसान जास्तीतजास्त ळेतक-माॊऩमतं ऩोशचपलणे अगत्माचे आशे. ळेतीरा आधुतनक तॊत्रसानाची जोड ददल्माव 
तवेच उत्ऩादन खचग कभी केल्माव ळेतक-माॊना ऊव पऩकातनू ळाश्र्लत ल जास्त उत्ऩादन तभऱु ळकत.े 

याज्मात जलऱऩाव वयावयी ८.८२ राख शेक्टय षेत्र मा पऩकाखारी अवनू पऩकाची वयावयी उत्ऩादकता ८१ 
भे.टन प्रती शेक्टय आशे. वन २०११-१२ भध्मे ऊव पऩकाचा उत्ऩादन खचग कभी करुन उत्ऩादकतेत लाढ कयण्माच्मा 
दृिीने याज्मात कृती आयाखडमाॊतगगत कंद्र ऩयुस्कृत ऊव पलकाव कामगक्रभ याफपलण्मात मेत आशे. वदय उदिि वाध्म 
कयण्माच्मा दृपिने मोजनाॊतगगत ऩढुीर पलपलध फाफीॊलय रष कंद्रीत कयण्मात आर ेआशे. 

१) प्रात्मस्षके आमोजन 
२) फेणे उत्ऩादन कामगक्रभ  
३) भनषु्मफऱ पलकाव कामगक्रभ 
४) भॉडेर पाभग/वॊळोधन वॊस्थाना बेटी (ळेतक-माॊच्मा वशरी) 
५) दशयलऱीचे खत, ऩाचटाचे खत ल स्जप्वभचा लाऩय  

शी मोजना याज्मात एकूण अॊतबूगत २६ स्जल्शमाभध्मे याफलन्मात मेणाय आशे त्माच तऩतळर ऩढुीरप्रभाणे  आशे. 
१) तवधुदगुग २) नातळक ३) धुऱे  ४) नॊदयूफाय ५) जऱगाॊल ६) ऩणेु  ७) वोराऩयू 
८) अशभदनगय ९) वाताया १०) वाॊगरी ११) कोल्शाऩयू १२) औयॊगाफाद १३) जारना १४) फीड 
१५) रातयू    १६) उस्भानाफाद  १७) नाॊदेड १८) ऩयबणी १९) दशॊगोरी २०) फरुढाणा २१)अभयालती 
२२) मलतभाऱ २३) लधाग २४)नागऩयू २५) बाॊडाया २६)गंददमा  
(२) मोजनेची उदिि े:- 

१) ऊवाच्मा उत्ऩादन खचागत कऩात करुन उत्ऩादकता लाढपलणे. 
२) दजेदाय फेण्माच्मा लाऩयाव प्रोत्वाशन देणे ल फेणे तनतभगतीवाठी कृपऴ पलद्याऩीठे, लवॊतदादा वाखय 

वॊस्था, वाखय कायखान ेमाॊच्मा भापग त कामगक्रभ याफपलणे. 
३) तॊत्रसान प्रवायावाठी ळेतकयी ल कभगचायी माॊना प्रतळषण देणे. 
४) पलकतवत तॊत्रसानाच्मा प्रवायावाठी षेपत्रम प्रात्मस्षके आमोस्जत कयणे. 
५) जैपलक कीड तनमॊत्रणालय बय देऊन पऩक वॊयषण उऩाम मोजना कयणे. 

(३) ऊव पऩ काच्मा उत्ऩादकता लाढीतीर उस्णला पलस्ताय भाध्मभातून दयू कयण्माच्मा दृिीने तनमोस्जत उऩाम 
मोजना :- 

१) ऊव फेणे उत्ऩादनाची वाखऱी तमाय कयणे ल दजेदाय फेण्माचा लाऩय लाढपलणे. 
२) ऊव पऩकाची ळास्त्रीम ऩध्दतीने रागलड कयणे. 
३) ळेतकयी ल कभगचायी माॊचे सान अद्यालत कयण्मावाठी प्रतळषणे ल प्रात्मस्षके आमोस्जत कयणे. 
४) आमऩीएभ ल वंदद्रम ळेती वॊकल्ऩनेव्दाये ळाश्र्लत ऊव रागलड कयणे. 
५) जैपलक औऴधे ल खते माॊव प्रोत्वाशन देणे. 
६) ऊव पऩकात आॊतय ऩीक घेण्माव प्रोत्वाशन देणे. 
७) ऩाण्माची फचत कयण्मावाठी वकू्ष्भ तवॊचन ऩध्दतीव प्रोत्वाशन देणे. 
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८) तचफड झारेल्मा जतभनीच्मा वधुायणेवाठी स्जप्वभचा लाऩय, दशयलऱीचे खत ल ऩाचटाचे खत माॊचा लाऩय 
लाढपलणे. 

९) ळेतातीर वंदद्रम अलळेऴाॊचा उऩमोग कयणे. 
१०) ऊव पऩकाची मोग्म ऩध्दत पलकतवत कयणे. 

 
मोजनेतीर घटक :- 
१) तॊत्रसान प्रवाय प्रात्मस्षके (७५% कंद्र दशस्वा ल २५ % याज्म दशस्वा) (स्ज.अ.कृ.अ.) :  
 बायतीम कृऴी अनवुॊधान ऩरयऴद, कृपऴ पलद्याऩीठे ल वॊळोधन वॊस्थाॊनी पलकतवत केरेरे तॊत्रसान प्रवायावाठी 
प्रात्मस्षके शे ळेतक-माॊकरयता  एक  प्रबाली  भाध्मभ  आशे. ऊव रागलडीभध्मे मोग्म शलाभान, मोग्म जतभनीचा 
लाऩय, दजेदाय फेण्माचा लाऩय, फीज प्रदक्रमा, एक डोऱा, २ डोऱे, ऩट्टा ऩध्दत, दोन वयी ऩध्दत, ऩाचटाचे वंदद्रम 
खतात रुऩाॊतय, जैपलक दकड तनमॊत्रण, एकास्त्भक अन्नद्रव्म व्मलस्थाऩन, आॊतय ऩीक, तवॊचन व्मलस्थाऩन, वकू्ष्भ 
भरूद्रव्माचा लाऩय, इ. तॊत्रसानाचा अलरॊफ करुन ऊव पऩकाची उत्ऩादकता लाढपलणे ळक्म आशे. त्मावाठी पलकतवत 
तॊत्रसान प्रवायावाठी प्रात्मस्षके आमोस्जत कयालीत. आऩल्मा षेत्रातीर ऊव उत्ऩादनाच्मा प्रभखु वभस्मा पलचायाॊत 
घेऊन त्मालय प्रबाली उऩाम मोजना कयण्मावाठी मा तॊत्रसानाचा उऩमोग करुन घेणे अऩेस्षत आशे. प्रात्मस्षके 
प्रगततळर ळेतकयीच्मा षेत्रालय घ्मालीत. ळक्मतो वदयची प्रात्मस्षके कभी उत्ऩादकता अवरेल्मा बागात घेण्मात 
मालीत.  
 कृपऴ पलद्याऩीठाॊनी तळपायव केरेल्मा तनपलष्ठा (Critical Inputs) खयेदीवाठी प्रतत ०.५ शेक्टय वाठी 
रु.७५००/- प्रतत प्रात्मस्षक अनदुान देम याशीर. त्माच प्रभाणे खोडला व्मलस्थाऩन ०.५ शेक्टय प्रात्मस्षकाॊवाठी 
रु.५०००/- प्रतत प्रात्मस्षक अनदुान देम याशीर. 

ऩीक प्रात्मस्षकावाठी कोणत्मा तॊत्रसानाचा लाऩय कयाला मावाठी स्जल्शा अतधषक कृपऴ अतधकायी स्तयालय 
एका वतभतीची गठन कयण्मात माल,े त्माभध्मे उऩपलबागीम कृपऴ अतधकायी, वॊफतधत कायखान्माचे ऊव पलकाव 
अतधकायी, कृपऴ पलद्याऩीठाचे तसाचा वभालेळ अवाला. त्मानुवाय ऩीक प्रात्मस्षकावाठी  तनपलष्ठा अॊततभ कयन्मात 
माव्मात. 

प्रात्मस्षकाॊत केलऱ कृपऴ पलद्याऩीठाॊनी तळपायव केरेल्मा तनपलष्ठाॊचाच उऩमोग कयाला. इतय तळपायव न 
केरेल्मा तनपलष्ठाॊचा ऩयस्ऩय लाऩय केल्माव त्माची यक्कभ लवरू केरी जाईर, माची नंद घ्माली. मा 
प्रात्मस्षकाळेजायी त्माच्मा तरुनेवाठी ळेतकयी कयीत अवरेल्मा ऩायॊऩारयक ऩध्दतीने तेलढमाच षेत्राचा कन्रोर प्रॉट 
घ्माला ल दोन्शी प्रॉटच्मा पऩकाच्मा रागलडीऩावनू लाऩयरेल्मा तनपलष्ठाॊच्मा ल इतय वलग फाफीॊच्मा नंदी ठेलाव्मात. 
त्मावाठी झारेल्मा खचागची नंद ल प्रात्मस्षक षेत्रातनू आरेल्मा उत्ऩादनाची वाॊस्ख्मकी ऩध्दतीने नंद ठेलणे 
आलश्मक याशीर. प्रात्मस्षकाव ऩरयवयातीर ळेतक-माॊच्मा ऊव पऩकाच्मा लेगलेगऱमा लाढीच्मा अलस्थेत बेटी 
आमोस्जत करुन ळेतक-माॊना तरुनात्भक पयक दाखलाला. प्रत्मेक प्रात्मस्षकाभध्मे ठऱकऩणे ददवेर अळारयतीने 
परक रालाला ल त्मालय प्रात्मस्षकाफाफत वपलस्तय तऩतळर तरशाला. 

प्रात्मस्षकाचे मळस्ली आमोजनावाठी तवेच ळेतक-माॊना द्यालमाच्मा भागगदळगनावाठी एका चभचूी तनमकु्ती 
कयाली. आमोस्जत केरेल्मा प्रात्मस्षकाव तारकुा कृपऴ अतधकायी, उऩ पलबागीम कृपऴ अतधकायी, स्जल्शा अतधषक 
कृपऴ अतधकायी, पलबागीम कृपऴ वश वॊचारक माॊनी बेट देऊन भागगदळगन कयाले. एकाच प्रात्मस्षकाव वलग लरयष्ठ 
अतधका-माॊनी बेटी न देता जास्तीत जास्त प्रात्मस्षकाव भागगदळगनऩय बेटी शोतीर, अव ेतनमोजन कयाले.  
  कृपऴ पलबागाभापग त घेण्मात मेणा-मा प्रात्मस्षकाॊवाठी तनपलष्ठाॊची खयेदी कृपऴ आमकु्तारमाच्मा गणुलत्ता ल 
तनमॊत्रण कषाकडून तनगगतभत केरेल्मा वचुनाॊनवुाय कयण्मात माली. कोणत्माशी ऩरयस्स्थतीत प्रात्मस्षकाचे अनुदान 
योखीने राबधायकाव अदा कयण्मात मेऊ नमे. प्रात्मस्षकात भदृ चाचणी शी फाफ फॊधनकायक याशीर ल त्माची 
तऩावणी पी प्रात्मस्षकाच्मा अनुदानातून अदा कयता मेईर. 
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प्रात्मस्षकाॊफाफत अतबरेख खारीर प्रऩत्रात नंदलाल.े 
गाल          :                             प्रात्मस्षक प्रॉटचे षेत्र  : 
राबातथगचे नाल  :                            कन्रोर प्रॉटचे षेत्र    : 
वल/ेगट नॊफय : 

अ.क्र. तनलडरेरी 
फाफ/घटक 

स्थातनक ऩध्दत 
(कन्रोर प्रॉट) 

त्मानवुायचा 
खचग 

वधुारयत ऩध्दत 
प्रात्मस्षक षेत्र 

त्मानवुायचा 
खचग 

कभी/ 
अतधक खचग 

वॊबाव्म 
कायणे 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 
        

प्रस्तापलत प्रात्मस्षक षेत्रात ऊव उत्ऩादकतेचे उदिि शे वद्यस्स्थतीतीर ऊव उत्ऩादकतेऩेषा २५ टन जादा (प्रतत 
प्रात्मस्षक ०.५ शेक्टय)  माप्रभाणे ठयपलण्मात माल.े  
२) फेणे उत्ऩादन कामगक्रभ :-  

उत्ती वॊलधगन ऩध्दतीने तमाय केरेरी योऩे ळधु्द, तनयोगी ल अनलुळीक रयत्मा ळधु्द अवतात.  उत्ती वॊलतधगत 
योऩे ऩामाबतू फेणेभऱा तमाय कयण्मावाठी लाऩयालीत. मोग्म प्रकाये कणखय केरेरी (HARDNING केरेरे)योऩे 
फेणेभऱा रालण्मावाठी लाऩयरी अवता योऩाॊचे ळेतालय जगण्माचे प्रभाण ९८ ते १०० टक्के अवते. उती वॊलतधगत 
योऩाॊऩावनू ऩामाबतू फेणेभऱा तमाय केरा अवता ऩायॊऩारयक ऩध्दतीने (उवाच्मा दटऩ-मा रालनु) रालरेल्मा 
फेणेभऱमाच्मा तरुनेत २ ते २.५ ऩटीने जास्त फेणे उऩरब्ध शोत.े शे फेणे योग ल दकडीऩावनू भकु्त अवते. म्शणून 
अळा कणखय केरेल्मा योऩाॊचा उऩमोग तीन स्तयीम फेणेभऱा मोजनेत भरूबत फेणे म्शणून कयण्मात मेतो. 
उत्ती वॊलतधगत योऩाॊऩावून लाढपलरेल्मा फेणे भऱमातीर फेण्माचे पामदे्- 

(१) अनलुॊतळकदृिमा ळधु्द फेण्माची तनतभगती. 
(२) योग ल दकडभकु्त फेणे  
(३) कभी षेत्रात, कभी खचागत भोठमा प्रभाणालय चाॊगल्मा प्रतीचे फेणे तनतभगती. 
(४) ऩायॊऩारयक फेणे भऱमाऩेषा २ ते २.५ ऩट जास्त फेणे तनतभगती. 
(५) फेण्माची उगलण ८ ते १० ददलवाॊत. 
(६) उगलण षभता ९५ टक्केऩेषा जास्त. 
(७) ऊव उत्ऩादनात २० ते २५ टक्के आस्ण वाखय उता-मात १५  टक्के लाढ. 
(८) ऩादशजे त्मा लाणाचे कायखाना षेत्रात तनमोजन कयणे वोईचे. 

ऊव पऩकाची उतऩादकता ळधु्द तनयोगी आस्ण चाॊगल्मा फेण्माचा लाऩय केल्माव १०-१५ टक्के लाढ शोल ु
ळकते. त्मावाठी पत्रस्तयीम ऊव फेणे उत्ऩादन कामगक्रभ कृपऴ पलद्याऩीठे, ऊव वॊळोधन वॊस्था माॊचे वशाय्माने वाखय 
कायखान ेप्रषेत्रालय याफलालमाचा आशे. 
अ) ऩामाबूत फेणे उत्ऩादन (स्ज.अ.कृ.अ.) :  

कृपऴ पलद्याऩीठे, लवॊत दादा वाखय वॊस्था ल इतय वॊळोधन वॊस्थाॊकडून भरूबतू फेणे अथला उत्ती वॊलधीत 
योऩे प्राप्त करुन घेऊन त्माऩावनू ऩामाबतू फेणे उत्ऩादन कामगक्रभ वाखय कायखान ेप्रषेत्रालय अथला कामगषेत्रातीर 
ळेतक-माॊचे ळेतालय याफलालमाचा आशे. प्रत्मेक कायखाना कामगषेत्रात १५ शेक्टय षेत्रालय ऩामाबतू फेणे भऱा उत्ऩादन 
कामगक्रभ घ्मालमाचा आशे. त्मावाठी ऩामाबतू फेणे दकॊ भतीच्मा १० टक्के अथला रु. ४०००/- प्रतत शेक्टय भमागदे 
ऩमगन्त लाशतकु खचागवश जे कभी अवेर ते अनदुान देम याशीर. प्रत्मेक कायखाना कामगषेत्रात प्रस्तापलत 
प्रकल्ऩावाठी १५ शेकटय षेत्रालयीर ऩामाबतू फेणे भऱा कामगक्रभावाठी यक्कभ रु.६०,०००/- अनदुान तयतदू मा 
मोजनेत कयण्मात आरी आशे. वदयचे अनदुान ळावन मोजनेतनू देण्मात मेईर. स्जल्शा अतधषक कृपऴ अतधकायी 
माॊनी ऩामाबतू फेण्माचा स्त्रोत प्रभास्णत कयणे फॊधनकायक याशीर. कामगक्रभावाठी आलश्मक भरूबतू फेणे वाखय 
कायखान्माॊनी कृपऴ पलद्याऩीठे, लॊवतदादा वाखय वॊस्था ल इतय वॊळोधन वॊस्थाॊकडून उऩरब्ध करुन घ्माल.े 
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मा कामगक्रभात कृपऴ पलद्याऩीठ, लवॊत दादा वाखय वॊस्था ल इतय वॊळोधन वॊस्था माॊनी तळपायव केरेल्मा 
वधुारयत लाणाॊची तनलड कयाली. 

स्जल्शा अतधषक कृपऴ अतधकायी/तारकुा कृपऴ अतधकायी ल वॊफॊतधत वाखय कायखान्माॊचे प्रतततनधी माॊनी 
गणुलत्ताऩणुग फेणे तनतभगतीवाठी फेणे भऱा षेत्राची दकभान दोनदा वॊमकु्त चभनेु वभष तऩावणी करुन तवे प्रभाणऩत्र 
घेणे आलश्मक याशीर. 
फ) प्रभाणीत फेणे :-  

प्रत्मेक वाखय कायखाना कामगषेत्रात गतलऴी रागलड केरेल्मा १४ शेक्टय षेत्रातनु उत्ऩाददत शोणा-मा 
ऩामाबतू फेण्माऩावनू १४० शेक्टय षेत्रालय प्रभास्णत फेणे भऱा उत्ऩादन कामगक्रभ घ्मालमाचा आशे. प्रभास्णत फेणे 
भऱा उत्ऩादन कामगक्रभावाठी फेणे दकॊ भतीच्मा १० टक्के अथला रु.२०००/- प्रतत शेक्टय भमागदेऩमतं लाशतकु खचागवश 
जे कभी अवेर ते अनदुान देम याशीर. कायखाना कामगषेत्रात १४० शेक्टय षेत्रालयीर प्रभास्णत फेणेभऱा 
कामगक्रभावाठी यक्कभ रुऩमे २.८० राख अनदुान तयतदू मा मोजनेत कयण्मात मेत आशे.  वदय अनदुान 
ळावनाभापग त देण्मात मेईर. स्जल्शा अतधषक कृपऴ अतधकायी माॊनी ऩामाबूत फेण्माचा स्त्रोत प्रभाणीत कयणे 
फॊधनकायक याशीर.  

मा कामगक्रभात कृपऴ पलद्याऩीठ, स्व्श.एव.आम ल इतय वॊळोधन वॊस्था माॊनी तळपायव केरेल्मा वधुारयत 
लाणाॊची तनलड कयाली. 

स्जल्शा अतधषक कृपऴ अतधकायी/तारकुा कृपऴ अतधकायी ल वॊफॊतधत वाखय कायखान्माॊचे प्रतततनधी माॊनी 
गणुलत्ताऩणुग फेणे तनतभगतीवाठी फेणे भऱा षेत्राची दकभान दोनदा वॊमकु्त चभनेु वभष तऩावणी करुन तवे प्रभाणऩत्र 
घेणे आलश्मक याशीर. 

उत्ती वॊलधगन ऩध्दतीने तमाय केरेरी योऩ ेतीन स्तयीम फेणेभऱा मोजनेत भूरबत फेणे म्शणून लाऩयल्माव 
त्माऩावुन  उत्ऩाददत ऩामाबूत ल प्रभाणीत फेणे भऱमाव लयीर प्रभाणे अनुदान देम याशीर.  
३) भनुष्म फऱ पलकाव कामगक्रभ (स्ज.अ.कृ.अ.) :- 
अ) पलस्ताय वेलकाॊचे प्रतळषण (अतधकायी/कभगचायी प्रतळषण) 

प्रस्तापलत मोजनेत प्रत्मेक कायखाना कामगषेत्रात १००० शेकटय षेत्राच्मा प्रकल्ऩावाठी ३० पलस्ताय वेलकाॊची 
वभन्लमक म्शणून मोजना अॊभरफजालणीवाठी तनलड वाखय कायखान्माॊभापग त कयण्मात माली. मा पलस्ताय वेलकाॊना 
नपलन वॊळोधन/तॊत्रसान प्रतळषणाद्वाये अलगत कयणे शा मा भागचा उिेळ आशे. त्मावाठी  षेपत्रम स्तयालय स्जल्शा 
अतधषक कृपऴ अतधकायी माॊनी शॊगाभऩलुग प्रतळषणे आमोस्जत कयालीत. प्रतत प्रतळषण लगग ३०  पलस्ताय वेलक 
माप्रभाणे ३ ददलवाॊच्मा कारालधीवाठी रु.२०,०००/- आतथगक तयतदू देम याशीर. उऩयोक्त प्रभाणे ऊव लाढीच्मा 
कारालधीत दोन प्रतळषणे आमोस्जत कयालमाची अवनू, वदय प्रतळषणालयीर खचग ळावनाभापग त अदामगी कयण्मात 
मेईर. वदय प्रतळषणे  याभेती, कृपऴ पलद्याऩीठे, लवॊतदादा वाखय वॊस्था, कृपऴ पलसान कंदे्र ल कृपऴ तचदकत्वारमे  
अथला कायखाना प्रतळषण कंद्रालय  तसाॊच्मा भदतीने घेण्मात मालीत. 
वदयचे प्रतळषण प्रतळस्षत तळषकाॊभापग त देण्मात माल.े वदय प्रतळषणावाठी खारीरप्रभाणे फाफतनशाम खचगचा 
तऩतळर ऩढुीर प्रभाणे देण्मात मेत अवनू त्माप्रभाणे खचग कयण्मात माला. 
अ.क्र घटक यक्कभ (रु.) 
१ व्माख्मात्माॊना भानधन (रु.४५०/- प्रतत व्माख्मान प्रभाणे) ९ व्माख्मान्ने ४०५० 
२ प्रतळषण वाशीत्म, स्टेळनयी, छऩाई, प्रतवस्ध्द इत्मादी. २५०० 
३ बोजन, नािा, तनलाव व्मलस्था (३ ददलवाॊवाठी) (रु.९०/- प्रतत ददन X 

प्रतळषणतथगधरुन ४० रोकाॊवाठी X २.५ ददलव) 
९,००० 

४ दृकश्राल वाधने, इतय वादशत्म गयजेप्रभाणे १५०० 
५ इॊधन ल प्रतळषणावाठीच्मा प्रषेत्रालयीर बेटी लाशन बाडे ल त्मा अनऴुॊगाने मेणाया २९५० 
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दकयकोऱ खचग 
 एकूण २०,०००/- 

वदय प्रतळषणावाठी कंद्र ळावनाच्मा आतथगक तनकऴा प्रभाणे प्रती प्रतळषण लगग ३० प्रतळषणाथीना ३ 
ददलवाॊच्मा कारालधीवाठी रु.२०,०००/- आतथगक तयतदू देम आशे.  
फ) ळेतक-माॊच्मा ळेतीळाऱा (एपएपएव) :- (स्ज.अ.कृ.अ.)  

ळेतक-माॊना प्रत्मष षेत्रालय ऊव पऩकाच्मा वॊऩणूग शॊगाभात ऩीकाच्मा लाढीच्मा प्रभखु अलस्थेत ऩीक 
उत्ऩादन ल ऩीक वॊयषणाच्मा पलपलध घटकाॊफाफत प्रतळषण देण्मात मेईर. माऩलूी भनषु्मफऱ पलकाव कामगक्रभाव्दाये 
प्रतळस्षत झारेरे कभगचायी/ळेतकयी/इतय वॊस्थाॊचे प्रतततनधी शे प्रतळषकाचे काभ कयतीर. प्रत्मेक ळेतीळाऱेवाठी 
अवे दोन प्रतळषक याशतीर. प्रत्मेक ळेतीळाऱेत ३० ळेतक-माॊना प्रतळषण देण्मात मेईर. प्रतळषणात वशबागी 
ळेतक-माॊऩकैी एखाद्या ळेतक-माचे २ शेक्टय षेत्र ऊव रागलडी कयता घेऊन त्मालय प्रात्मस्षक घेण्मात माल.े शे 
प्रतळषण वॊळोधनालय आधारयत ळेतक-माॊचे प्रत्मष वशबागाने ल कृततद्वाये अनुबल मा तत्लालय आधायीत याशीर. 
ळेतीळाऱाॊचा अभ्मावक्रभ शा स्थातनक गयजेनरुुऩ याशीर. प्रत्मेक ळेतीळाऱेत प्रतळषणाथी वशबागी ळेतकयी स्लत् 
प्रमोगात वशबाग घेतीर ल प्रात्मस्षकाॊचे तरुनेवाठी स्थातनक ऩध्दतीप्रभाणे घेतरेल्मा पऩकाचा प्रॉट शी तनरयषणे 
नंदपलण्मावाठी ठेलरा जाईर. ळेतीळाऱेच्मा एकूण कारालधीत २० प्रतळषण लगग आमोजीत कयण्मात मालेत. कृपऴ 
ऩमागलयण ऩध्दती पलश्लेऴण ऍग्रो-इको तवस्स्टभ ऍनारीवीव (AESA) शी ळेतीळाऱेची एक प्रभखु ऩामाबतू फाफ अवनू 
त्मा आधाये वशबागी ळेतकयी ऩीक व्मलस्थाऩनाचे तनणगम घेतीर. ळेतीळाऱेच्मा प्रतळषणाव्दाये वशबागी ळेतकयी 
बपलष्मात ऊव ऩीक उत्ऩादनाचे ल व्मलस्थाऩनाचे तनणगम घेण्माव वषभ शोतीर अव ेअऩेस्षत आशे. ळेतक-माॊच्मा 
ळेतीळाऱा शी फाफ याफपलणे अऩरयशामग याशीर ल त्माची मळोगाथा वादय कयण्मात माली. ळेतक-माॊच्मा ळेतीळाऱा 
आमोस्जत कयणेवाठीच्मा भागगदळगक वुचना आमुक्तारमाचे ऩत्र क्र न.पऩ./उपलमो/ळेतीळाऱा भा.व.ू/२३५/पलप्र४/०५, 
दद.०२/०८/२००५ अन्लमे स्जल्शा अतधषक कृपऴ अतधकायी ल पलबातगम कृपऴ वशवॊचारक माॊना तनगगतभत कयण्मात 
आरेल्मा आशेत, त्मा प्रभाणे ळेतीळाऱा आमोस्जत कयण्मात माव्मात. ळावन तनणगम क्र.योजगाय १००४/प्र.क्र.७९/१३ 
अे, ददनाॊक १८/०८/२००५ नुवाय ळेतीळाऱेवाठी रागणाये वादशत्म फेयोजगाय वेला वशकायी वॊस्थाभापग त खयेदी 
कयण्माव शयकत नाशी. 
प्रतत ळेतीळाऱा अनदुानाचा दय रु.१७,०००/- याशीर. त्माभध्मे खारीर फाफीचा अॊतबूगत याशीर: 

अ.क्र. खचागची फाफ यक्कभ (रु.) 
१ रु.७५/- प्रतत प्रतळषण लगग प्रतत प्रतळषक प्रभाणे दोन प्रतळषकाॊवाठी प्रतळषण 

लगागकरयता भानधन  

३०००.०० 

२ स्जल्शा स्तय वॊतनमॊत्रणावाठी भानधन(दोन बेटीवाठी)  ३००.०० 
५ वादशत्म खयेदी ४०००.०० 
६ चशा/नािा खचग (रु.१००० प्रतत प्रतळषणाथी प्रतत प्रतळषणलगग, १९ लगावंाठी  २७ 

व्मपक्तॊ करयता) 
६०००.०० 

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

 
माप्रभाणे कायखाना प्रकल्ऩात दोन ळेतीळाऱा आमोस्जत कयालमाच्मा अवून मावाठी मेणाया खचग यक्क्भ 
रु.३४०००/- तयतूद ळावनाभापग त उऩरब्ध करुन देण्मात मेईर. 
क) आदळग ऊव ळेती पॉभग ल वॊळोधन वॊस्थाना बेटी (ळेतकयी वशरी) :- स्ज.अ.कृ.अ. 
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ऊव उत्ऩादकता लाढीच्मा अनऴुॊगाने कृपऴ पलद्याऩीठ ल कृपऴ वॊळोधन वॊस्था तवेच वशकायी वाखय कायखान े
माॊचे प्रषेत्रालय पलपलध तॊत्रसानालय आधारयत प्रात्मस्षक प्रमोग घेतरे जातात. वदय प्रात्मस्षक प्रमोगातीर दृष्म 
ऩरयणाभ प्रत्मषात ळेतात ऩाशून अद्यमालत तॊत्रसानाचा अलरॊफ कयण्माची बतूभका ळेतक-माॊच्माभध्मे लाढत ेल मा 
तॊत्रसानाचा प्रवाय जरद गतीने शोण्मावाठी भदत शोत.े मावाठी प्रस्तापलत प्रकल्ऩ षेत्रातीर वशबागी राबाथीना 
अळा प्रात्मस्षक प्रमोगाच्मा षेत्राव वभष बेटी घडलनु आणल्माव त्माॊना ऊव पऩकाच्मा आधुतनक तॊत्रसान 
रागलडीची प्रत्मष भादशती शोऊ ळकेर ल त्माचा लाऩय स्लत्च्मा ळेतात करुन पऩकाची उत्ऩादकता लाढीव भदत 
शोईर. वदय वशरीभध्मे याज्मातीर ल याज्मा फाशेयीर प्रगतळीर ऊव उत्ऩादक ळेतक-माॊचे आदळग ऊव ळेती पॉभग 
तवेच ऊव वॊळोधन वॊस्था माॊना बेटी द्यालमाच्मा अवनू त्मावाठी ४० ऊव उत्ऩादक ळेतक-माॊच्मा गटाव खचागच्मा 
५० टक्के अनदुानालय जास्तीत जास्त रुऩमे ५०,०००/- भमागदेऩमतं माऩकैी जे कभी अवेर ते अनदुान उऩरब्ध 
करुन देण्मात मेईर. माप्रभाणे प्रत्मेक कायखाना कामगषेत्रात प्रस्तापलत प्रकल्ऩ षेत्रातीर वशबागी राबाथीभधून ४० 
ळेतक-माॊच्मा गटावाठी एक माप्रभाणे एक वशर प्रतत लऴग आमोस्जत कयालमाची आशे. मावाठी प्रतत कायखाना 
एकपत्रत यक्कभ रुऩमे ०.५० राख ळावनाभापग त मोजनेतनू अनदुान अदामगी कयण्मात मेईर.  
३) जतभन वुधायणा  
अ) वुक्ष्भ अन्नद्रव्माॊचा ऩुयलठा :- (स्ज.अ.कृ.अ.) 
 अतधक उत्ऩादन देणामााग  वधुायीत लाणाॊचा लाऩय, वंदद्रम खताॊचा अत्मल्ऩ ल अतनमतभत लाऩय, यावामतनक 
खताॊचा अवॊततुरत लाऩय, वकु्ष्भ अन्नद्रव्ममकु्त खताॊचा अत्मल्ऩ लाऩय, जतभनीरा पलश्राॊती न देणे, पऩकाॊची मोग्म 
पेयऩारट न कयणे, नेशभी एका जभीनीतनू एकाच पऩकाचे उत्ऩादन घेणे, जभीनीचा वाभ ुजास्त अवणे, भकु्त 
चुन्माचे प्रभाण जास्त अवणे, इत्मादी अनेक कायणाभऱेु वकु्ष्भ अन्नद्रव्माॊची जभीनीभध्मे उऩरब्धता कभी जाणलते 
ल त्माच्मा कभतयतेभऱेु ऩीकलाढीलय अतनष्ठ ऩरयणाभ ददवनू मेतो. ऩमागमाने ऊव ल वाखय उत्ऩादनात घट मेत.े 
भध्मलती ऊव वॊळोधन कंद्र, ऩाडेगाॊल मेथे वकु्ष्भ भरुद्रव्माफाफतच्मा झारेल्मा वॊळोधनालरुन अव ेआढऱून आरे 
आशे की भशायाष्ट्रातीर ऊवाखारीर जभीनीभध्मे जस्त, रोश, भॎगतनझ आस्ण फोयॉन मा चाय वकु्ष्भ भरुद्रव्माॊची 
प्रकऴागने कभयतयता जाणलते.  
 
जस्त मुक्त खताॊचा लाऩय 
 भध्मलती ऊव वॊळोधन कंद्र, ऩाडेगाॊल मेथे झारेल्मा वॊळोधनाच्मा तनष्कऴागलरुन अव े ददवनू आर ेकी, 
जस्ताॊची कभतयता अवरेल्मा जभीनीत ऊव रागलड कयताना प्रतत शेक्टयी २० दकरो स्झॊक वल्पेट ळेणखतात 
भुयलून ददल्माव ऊव उत्ऩादनात बयघोव लाढ शोत.े खोडला पऩकाव देस्खर २० दकरो स्झॊक वल्पेट  प्रतत शेक्टयी 
लाऩयल्माव उत्ऩादन लाढत.े  

दकॊ ला स्झॊक वल्पेट ०.५ ते १.०% (१० तरटय ऩाण्मात ५० ते १०० ग्रॎभ स्झॊक वल्पेट) १५ ते २१ 
ददलवाॊच्मा अॊतयाने आलश्मकतेनवुाय २ ते ३ लेऱा पलायल्माव पामद्याचे ददवनू आरे आशे. खायलट- चोऩण 
जभीनीत दकॊ ला खायलट ऩाणी अवल्माव प्रतत शेक्टयी २० दकरो स्झॊक वल्पेट लाऩयाले.  

 
रोशमुक्त खताॊचा लाऩय 
 भध्मलती ऊव वॊळोधन कंद्र ऩाडेगाॊल मेतथर वॊळोधनालरुन, रोशाची कभतयता अवणामागाा जभीनीत नपलन 
रागलडी केरेल्मा ल खोडला ऊवारा प्रत्मेकी २५ दकरो पेयव वल्पेट प्रती शेक्टयी ळेण खतात तभवऱुन ददल्माव 
ऊव उत्ऩादनात बयील लाढ झाल्माचे ददवून आर ेआशे. 

दकॊ ला पेयव वल्पेट ०.५ ते १% (१० तरटय ऩाण्मात ५० ते १०० ग्रभ पेयव वल्पेट) १५ ते २१ ददलवाॊच्मा 
अॊतयाने २ ते ३ लेऱा पलायल्माव ऊव उत्ऩादन लाढल्माचे ददवनू आर.े  
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तवेच खायलट-चोऩण जभीन दकॊ ला ऩयुफढुीत षेत्राच्मा दठकाणी शेक्टयी ५० दकरो पेयव वल्पेट लाऩयल्माव 
ऊव उत्ऩादन ल वाखय उताया लाढल्माचे ददवनू आर ेआशे.  

 
भॊगरमुक्त खताॊचा लाऩय 

ज्मा जभीनीत भॊगरची कभतयता आशे अळा जभीनीत प्रतत शेक्टयी १० दकरो भॎगतनझ वल्पेट लाऩयाले 
दकॊ ला भॎगतनझ वल्पेट ०.५ ते १.०% (१० तरटय ऩाण्मात ५० ते १०० ग्रभ भॎगतनझ वल्पेट) ततव्रतेच्मा द्रालणाच्मा 
गयजेनवुाय २ ते ३ पलायण्मा कयाव्मात.  

 
फोयॉन मुक्त खताॊचा लाऩय 

फोयॉनची कभतयता अवल्माव ऊव पऩकावाठी ५ दकरो फोयॎक्व प्रतत शेक्टयी लाऩयाले दकॊ ला फोयॎक्व ०.२ ते 
०.५ % (१० तरटय ऩाण्मात २० ते ५० ग्रॎभ फोयॎक्व) ततव्रतेच्मा द्रालणाची आलश्मकतेनवुाय २ ते ३ लेऱा पलायणी 
कयाली.  
वुक्ष्भ अन्नद्रव्म लाऩयावॊफॊधी भशत्त्लाच्मा फाफी. 
१) भाती ऩरयषण अशलारानवुायच वकु्ष्भ भरुद्रव्माॊच्मा कभतयतेलय उऩाममोजना कयाव्मात. 
२) ऊवावाठी तळपायव केल्माप्रभाणेच वकु्ष्भ अन्नद्रव्ममकु्त खताॊचा लाऩय कयाला. 
३) तणृधान्म पऩके ताॊफे ल जस्त जास्त प्रभाणात ळोऴतात तय कडधान्म पऩके फोयॉन ल भॉतरब्डेनभ जास्त 

प्रभाणात ळोऴतात म्शणून कडधान्म ल तणृधान्म पऩकाॊची पेयऩारट कयाली. 
४) वकु्ष्भ अन्नद्रव्ममकु्त खते शी ळेणखतात तभवऱून ददल्माव अतधक पामद्याचे ठयते. 
 ऊवावाठी वकु्ष्भ अन्नद्रव्माॊची कभतयता अवणा-मा जभीनीत भाती ऩरयषणानवुाय वकु्ष्भ अन्नद्रव्ममकु्त 
खताॊचा लाऩय केल्माव ऊव ल वाखय उत्ऩादनात बयघोव लाढ शोत.े  
 वदय मोजनेतीर आलश्मक वूक्ष्भ भूरद्रव्म खयेदी शी भशायाष्ट्र कृपऴ उद्योग पलकाव भशाभॊडऱ ल भाकेदटॊग 
पेडयेळन माॊच्माकडून कयण्मात माली. प्रस्तालीत प्रकल्ऩातीर १००० शेक्टय षेत्रावाठी खयेदी दकॊ भतीच्मा ५० टक्के 
अथला जास्तीत जास्त यक्कभ रु. १०००/- प्रतत शेक्टय माऩैकी जे कभी अवेर ते  अनुदान देम आशे. प्रतत राबाथी 
दोन शेक्टय भमागदे ऩमतं  अनुदान देम यादशर.  
   वुक्ष्भ भुरद्रव्म ग्रेड-२ ची प्रती शेक्टयी  १२.५० तरटय पलायणी खारीर प्रभाणे कयाली. 

१) ऩदशरी पलायणी रालणी नॊतय अथला खोडला ठेलल्मानॊतय ६० ददलवाॊनी ५०० तरटय ऩाण्मात ५ तरटय 
प्रभाणे कयाली. 

२) दवुयी पलायणी ऩदशल्मा पलायणी नॊतय ३० ददलवाॊनी ७५० तरटय ऩाण्मातनु ७.५० तरटय भामक्रोन्मरुीमॊट 
ग्रेड-२ ची पलायणी कयाली. 
 

फ) स्जप्वभचा लाऩय :  
 प्राभखु्माने भध्मभ ल बायी जतभन ऩाण्माचे अमोग्म लाऩयाने खयाफ शोतात. त्माॊचा वाभ ूल भगदयु फदरतो 
त्मावाठी स्जप्वभचा लाऩय करुन जतभनीची वपुऩकता लाढपलता मेत.े 

यावामतनक खताच्मा अमोग्म लाऩयाभऱेु ल ऩाण्माच्मा अमोग्म व्मलस्थाऩनाभऱेु ऊवाखारीर जतभनी तचफड 
फनतात. माभऱेु जतभनीचा पफघाडरेरा ऩोत वधुायण्मावाठी स्जप्वभचा लाऩय कयाला. त्माभऱेु जतभनीचा वाभ ूमोग्म 
प्रभाणात याशण्माव भदत शोत.े स्जप्वभच्मा लाऩयाभऱेु जतभनीभध्मे षायाचे प्रभाण कभी शोत ेल पऩकाचे उत्ऩादन 
लाढते.  

प्रतत शेक्टयी ५०० दकरो मा प्रभाणात स्जप्वभचा लाऩय कयाला. स्जप्वभच्मा दकभतीच्मा ५० टक्के ल 
लाशतकु खचग ऩणुग अव ेएकुण रु.१०००/- प्रतत शेक्टय अनदुान देम याशीर. प्रत्मेक ळेतकमागलरा जास्तीत जास्त २ 
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शेक्टय षेत्रावाठी रागणाये स्जप्वभ देण्मात माल.ेस्जप्वभचे दय, ऩयुलठा ल लाशतकु  माफाफतच्मा भागगदळगक वचूना 
कृपऴ उऩ वॊचारक (गऱीत धान्म/कडधान्म) माॊचेकडून स्लतॊत्ररयत्मा तनगगतभत कयण्मात मेतीर. 

वन २०१०-११ भध्मे याष्ट्रीम अन्न वयुषा अतबमानातॊगगत १५८८ ल याष्ट्रीम कृपऴ पलकाव मोजनेतॊगगत ६३१२ 
अळा एकुण ७९०० गाॊलाचा वपुऩकता ल वकु्ष्भ भरुद्रव्माचा कभतयता अशलार तमाय कयण्मात आरा आशे. त्माभध्मे 
भदृभारेनवुाय लदशतीखारीर षेत्राऩकैी १० शेक्टय षेत्राव एक भदृ नभनुा माप्रभाणे भदृ नभनेु काढुन जतभनीची 
षायता ल वाभ ु मा यावतनमनीक गणुधभागवाठी त्माच फयोफय नत्र, स्पुयद ल ऩाराळ मा प्रभखु आस्ण ताॊफे, 
रोश,भॊगर ल जस्त मा चाय वकु्ष्भ भरुद्रव्माचा कभतयता अशलार तमाय कयण्मात आरेरा आशे. वन २०११-१२ 
भध्मे ज्मा गाॊलाचा वपुऩकता तनदेळाॊक तमाय झारेरा आशे. अळा गाॊलाचा मोजनेभध्मे प्रथभ प्राधान्माने वभालेळ 
कयण्मात माला.  

 
क) दशयलऱीचे खत/ जागेलय ऩाचटाचे खत (स्ज.अ.कृ.अ.स्तय):- 

एकाच षेत्रात लायॊलाय ऊव पऩक घेतल्माने तवेच ऩा ण्माच्मा अततलाऩयाभुऱे जतभनीची प्रत खारालरी आशे , 
त्माभऱेु ऊवाची उत्ऩादकता घटत आशे. जतभनीची प्रत लायी वधुायण्मावाठी दशयलऱीच्मा खताचा लाऩय कयणे 
आलश्मक आशे. ऊवाचे ऩीक रगलडीऩलूी त्मा षेत्रात दशयल ऱीचे खत पऩकाची ऩेयणी करून ते पुरोमाग त मेण्माऩलूी 
नाॊगरून जतभनीत गाडण्माची ऩद्धत आशे. मावाठी प्राभखु्माने ताग , धंचा , ळेलयी दकॊ ला चलऱी इत्मादद दशयल ऱीचे 
खत पऩकाॊची ळेतात रागलड कयतात. 

दशयलऱीची पऩके लाढलनू जतभनीत गाडणे, शा जतभनीचा ऩोत वधुायणे ल जतभनीची वऩुीकता 
लाढपलण्मावाठी दशयलऱीच्मा खताचा लाऩय लाढपलण्माकडे रष देणे अत्मॊत गयजेचे आशे. माव्दाये पऩकाॊना वकु्ष्भ 
अन्नद्रव्माॊचा ऩयुलठा शोण्मावशी भदत शोत.े प्रतत शेक्टयी ६० दकरो ताग/ढंचा दकॊ ला पलद्यापऩठाच्मा तळपायवी नवुाय 
इतय पफमाणाचा दशयलऱीचे खताकरयता लाऩय कयाला. ऩालवाऱमाच्मा वरुुलातीव जतभनीत दशयलऱीच्मा खताच्मा 
पऩकाची पऩकाची रागलड करुन पऩक पुरोमागााच्मा अलस्थेत अवताना ते जतभनीत गाडल्माव जतभनीत वेदद्रम 
खताचे प्रभाण लाढत.े अळा जतभनीभध्मे ऊवाची रागलड केल्माव पऩकाच्मा उत्ऩादनात  लाढ शोत.े  

ऊव पऩक कारालधीत ल ऩीक काढल्मानॊतय फ-माच प्रभाणात ऩाराऩाचोऱा ळेतात ऩडतो. ऊव तोडणी नॊतय 
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 
दकॊ ला भऱीचा लाऩय कयाला. ८ दकरो मरुयमा, १० दकरो वऩुय पॉस्पेट आस्ण १ दकरो ऩाचट कुजापलणाये स्जलाण ु
प्रतत टन ऩाचटालय मोग्म प्रभाणात ऩवरुन जागेलय जतभनीत गाडल्माव ऩाचट कुजण्माची प्रदक्रमा जरद गतीने 
शोण्माव भदत शोत.े दशयलऱीचे खत/ऩाचटाचे खत तमाय कयण्माव प्रोत्वाशन देण्मावाठी तनपलष्ठा खयेदीवाठी ५० 
टक्के दयाने प्रतत शेक्टयी रु.१०००/- माऩैकी जे कभी अवेर ते अनुदान देम आशे. प्रतत राबाथी जास्तीत जास्त २ 
शेक्टय भमागदेऩमगन्त शा राब देता मेईर. 

 
१) राबधायकाॊचे लगीकयण :-  

मोजनाॊतगगत राबाथीची तनलड अल्ऩ/अत्मल्ऩ ब-ूधायकाॊना वलागतधक प्राधान्म देण्मात माल.े दकभान १६.५ 
टक्के अनवुतूचत जाती प्रलगागवाठी ल दकभान ८.५ टक्के अनवुतूचत जभाती प्रलगागवाठी याशीर. तथापऩ स्थातनक 
रोकवॊख्मेनवुाय मा टक्केलायीत काशी प्रभाणात फदर शोऊ ळकतात. एकूण राबधायकाॊऩकैी ३० टक्के दशस्वा भदशरा 
ळेतक-माॊवाठी उऩरब्ध करुन ददरा जाला. वॊलगागतीर राबधायकाॊना कंद्र ळावनाच्मा तनदेळाप्रभाणे राब देण्मात 
माला ल झारेरे बतैतक/आथीक वाध्माची नंद भदशन्माच्मा भातवक प्रगतत अशलारात स्लतॊत्र रयत्मा दळगपलण्मात 
माली.  
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मोजनाॊतगगत ज्मा राबाथीना मा ऩुली राब देण्मात आरा आशे, अळा राबाथीच्मा षेत्राची तनलड कयण्मात 
मेल ुनमे ल ऩुन्शा अनुदान ददर ेजाणाय नाशी माची खातयजभा कयण्मात माली.  
मा मोजनेचा खचग वन २०१२-२०१३ मा लऴागकरयता कंद्र ळावनाच्मा तनधीची तयतूद ऩुढीर रेखातळऴागखारी कयण्मात 
आरी आशे. 
 
स्जल्शा अतधषक कृपऴ अतधकायी माॊनी लाऩयालमाचे रेखातळऴग 

  रेखातळऴग (कंद्र दशस्वा ७५%) 
कंद्र दशस्वा -   भागणी क्र. डी-३, २४०१ ऩीक वॊलधगन, १०८  
लास्णज्म पऩके, १०८(०२)उव पलकाव, १०८(दोन)(फी)ऩॊचलापऴगक मोजनाॊतगगत मोजना,  
(०२)(०८) पलदबग, भयाठलाडा ल खानदेळ प्रदेळात उव पलकाव कमगक्रभ (कंद्र ऩयुस्कृत) 
 (२४०१-४०५१) ३३ अथग वशाय्म 

    कंद्र दशस्वाच्मा प्रभाणात याज्म दशस्माची तयतदु वॊफधीत स्जल्याॊचे स्जल्शातधकायी माॊचेकडुाुन उऩरब्ध करुन 
घ्माली. 
 
मोजनेचे वॊतनमॊत्रण : 
 मोजनेच्मा ऩरयणाभकायक अॊभरफजालणीच्मा दृपिने खारीर टक्केलायीप्रभाणे मोजना अॊभरफजालणीच्मा 
खचागची तऩावणी कयाली. तऩावणी भध्मे मोजनेतीर वलग फाफीॊचा अॊतबागल अवाला. तऩावणीचा अशलार भातवक 
प्रगती अशलारावोफत तनमतभतऩणे ऩढुीर भदशन्माच्मा १० तायखेऩमगन्त आमकु्तारमाव ऩाठलाला.  

अ.न तऩावणी अतधकायी  तऩावणीची टक्केलायी 
१ पलबागीम कृपऴ वश वॊचारक ५ 
२ स्जल्शा अतधषक कृपऴ अतधकायी  १ 
३ उऩ पलबागीम कृपऴ अतधकायी  ५ 
४ तारकुा कृपऴ अतधकायी  १० 
५ भॊडर कृपऴ अतधकायी   २५ 
६ कृपऴ ऩमगलेषक  ५० 

 

मोजनेत वन २०११-१२ भध्मे राब घेतरेल्मा ल वन २०१२-१३ भधीर लैमपक्तक राबधायकाॊची मादी तारुका 
कामागरम/ऩॊचामत वतभती/ स्जल्शातधकायी कामागरमात वॊफधीत कामागरम प्रभुख/ऩदातधकायी माॊची भान्मता घेलुन 
रालण्मात माली. तवेच तनलडरेल्मा राबाथीची मादी इॊटयनेटलय प्रतवध्द कयण्मात माली. त्मा अनुऴॊगाने आलश्मक 
ती कामगलाशी कयण्मात माली. 

मोजनेचा ततभाशी खचग/बौततक वाध्म खारी दळगपलरेल्मा टक्केलायीऩेषा कभी अवणाय नाशी, माची 
वॊफॊतधताॊनी नंद घ्माली. भातवक प्रगती अशलारात दळगपलरेरा खचग बौततक वाध्माच्मा प्रभाणात अवाला. 

 
अ.क्र कारालधी खचागची टक्केलायी प्रागततक टक्केलायी 
१ जुर ैते वप्टंफय  २० २० 
२ आक्टोफय ते दडवंफय  ४० ६० 
३ जानेलायी ते भाचग                  ४० १०० 
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माफाफत वतनमॊत्रण पलबागीम कृपऴ वश वॊचारक/स्जल्शा अतधषक कृपऴ अतधकायी माॊनी लेऱोलेऱी करुन तवा 
अशलार ऩाठलाला. 

शी मोजना मळस्लीऩणे याफपलण्मावाठी आमकु्त कृपऴ, कृपऴ वॊचारक (पलस्ताय ल प्रतळषण) पलबागीम कृपऴ 
वश वॊचारक, स्जल्शा अतधषक कृपऴ अतधकायी माॊना आशयण ल वॊपलतयण अतधकायी म्शणून घोपऴत कयण्मात आर े
आशे.  
                    स्लाषयीत/- 

                                                          कृपऴ वॊचारक,  
                                                       (पलस्ताय ल प्रतळषण), 

                             कृपऴ आमकु्तारम, भशायाष्ट्र याज्म,  
                               ऩणेु - ४११ ००५. 
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ऩरयतळि-२ 
ऩीऩीऩी प्रकल्ऩा अॊतगगत वशबागी वाखय कायखान े

अ.क्र.  स्जल्शा तारकुा     वाखय कायखान्माॊचे नाॊल 

१ २ ३ ४ 
१ नातळक भारेगाॊल यालऱगाॊल ळगुय पाभग तर. यालऱगाॊल ता भारेगाॊल स्ज नातळक 

२ अशभदनगय श्रीगंदा वाईकृऩा ळगुय तभल्व तर.देलदैठण ता श्रीगंद 

३ ऩणेु 
इॊदाऩयु फायाभती ऍग्रो तर. फायाभती ळेटपऱ गडे ता इॊदाऩयु 

दंड 
दंड ळगुय तर.आरेगाॊल ता दंड 

श्रीनाथ म्शस्कोफा ळगुय पॎ क्टयी तर. ऩाटेठाण (याशु) ता. दंड 

४ वोराऩयू 
उ.वोराऩयु रोक भॊगर ऍग्रो इॊडस्रीज तर.  पफफली दायपऱ ता.उ.वोराऩयु, 
द.वोराऩयु रोक भॊगर ळगुय ऍन्ड इथेरॉन. तर. बडायकलटे, ता-द.वोराऩयु 

५ उस्भानाफाद कऱॊफ नॎचयर ळगुय ऍण्ड ऍराईड इन्डस्रीज तर.वाईनगय, याॊजणी, ता.कऱॊफ, स्ज. 
उस्भानाफाद 

६ ऩयबणी गॊगाखेड गॊगाखेड ळगुय ऍण्ड एनजी प्रा.तर.पलजमनगय, भाखणी ता. गॊगाखेड स्ज 
ऩयबणी 

७ लधाग वेर ु भशात्भा ळगुय ऍन्ड ऩालय तर.ऩो.अकेारी ता. वेर ु

८  नागऩयू  उभयखेड ऩतुी वाखय कायखाना प्रा.तर. खुयवाऩयू (फेरा)  ता.उभयेड, स्ज.नागऩयू 
९ बॊडाया भोशादी लनैगॊगा ळगुय अॉड ऩॉलय तर.देलाडा ता. भोशादी 
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कंद्र ऩुयस्कृत ऊव पलकाव मोजना वन २०१२-१३ (कामगक्रभ) 
ऩरयतळि-३ 

अ.क्र. स्जल्शा वयावयी षेत्र 
भागीर ऩाच लऴग 
(शेक्टय ००)        

ऩीऩीऩी अॊतगगत 
वशबागी वाखय 
कायखान ेवॊख्मा 

मोजनेतीर 
वशबागी वाखय 
कायखान ेवॊख्मा 

ज्मा स्जल्शमातीर कायखान े
वशबागी नाशीत त्माॊचे 
वयावयी षेत्र(शेक्टय ००)        

१ २ ३ ४ ५ ६ 
१ तवॊधुदगुग १० ० ० १० 
ठाणे पलबाग १० ० ० १० 

२ नातळक ३४० १ १ ० 
३ धुऱे ७२ ० ० ७२ 
४ नॊदयुफाय १२७ ० २ ० 
५ जऱगाल १३२ ० २ ० 
नातळक पलबाग ६७१ १ ५ ७२ 
६ अशभदनगय १०८४ १ २९ ० 
७ ऩणेु १०५४ ३ ११ ० 
८ वोराऩयु १४३२ २ १८ ० 
ऩणेु पलबाग ३५७० ६ ५८ ० 

९ वाताया ६१९ ० ५ ० 
१० वाॊगरी ६६० ० ९ ० 
११ कोल्शाऩयु १२३० ० ९ ० 
कोल्शाऩयु पलबाग २५०९ ० २३ ० 
१२  औयॊगाफाद २१७ ० ० २१७ 
१३ जारना २०३ ० १ ० 
१४ फीड ५४८ ० ० ५४८ 
 औयॊगाफाद पलबाग ९६८ ० १ ७६५ 
१५ रातयु ४४४ ० ४ ० 
१६ उस्भानाफाद ४५१ १ ४ ० 
१७ नाॊदेड २०७ ० १ ० 
१८ ऩयबणी १५० १ १ ० 
१९ दशॊगोरी ९३ ० २ ० 
रातयु पलबाग १३४५ २ १२ ० 

२० फरुढाणा १५ ० २ ० 
२१  अभयालती ६ ० १ ० 
२२ मलतभाऱ ६२ ० ३ ० 
 अभयालती पलबाग ८३ ० ६ ० 
२३ लधाग ३० १ ० ३० 
२४ नागऩयु ४ १ ० ४ 
२५ बॊडाया १९ १ ० १९ 
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२६ गंददमा ४ ० ० ४ 
 नागऩयु पलबाग  ५७ ३ ० ५७ 
 भशायाष्ट्र याज्म  ९२१३ १२ १०५ ९०४ 

 
ऩरयतळि-४  फाफतनशाम  बौततक ल आतथगक कामगक्रभ   

अ.क्र.  स्जल्शा १. ळेती प्रात्मस्षके   रु.७५००/- प्रतत प्रात्मस्षक. ०.५० शेक्टय वाईज 

ऩीऩीऩी अॊतगगत 
वशबागी वाखय 
कायखान ेकामगक्रभ 

मोजनेतीर वशबागी 
वाखय कायखान े

कामगक्रभ 

ज्मा स्जल्शमातीर 
कायखान ेवशबागी 

नाशीत त्मा स्जल्शमाॊना 
वयावयी षेत्रा नवुाय 
कामगक्रभ (शेक्टय ००)  

एकुण 

  बौततक  आतथगक बौततक  आतथगक बौततक  आतथगक बौततक  आतथगक 
१ २ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ 
१ तवॊधुदगुग ० ०.०० ० ०.०० ९ ६७.५० ९ ६७.५० 
ठाणे पलबाग ० ०.०० ० ०.०० ९ ६७.५० ९ ६७.५० 
२ नातळक १०० ७५०.०० ७० ५२५.०० ० ०.०० १७० १२७५.०० 
३ धुऱे ० ०.०० ० ०.०० ६४ ४८०.०० ६४ ४८०.०० 
४ नॊदयुफाय ० ०.०० १३९ १०४२.५० ० ०.०० १३९ १०४२.५० 
५ जऱगाल ० ०.०० १३९ १०४२.५० ० ०.०० १३९ १०४२.५० 
नातळक पलबाग १०० ७५०.०० ३४८ २६१०.०० ६४ ४८०.०० ५१२ ३८४०.०० 
६ अशभदनगय १०० ७५०.०० २०२२ १५१६५.०० ० ०.०० २१२२ १५९१५.०० 
७ ऩणेु ३०० २२५०.०० ७६७ ५७५२.५० ० ०.०० १०६७ ८००२.५० 
८ वोराऩयु २०० १५००.०० १२५५ ९४१२.५० ० ०.०० १४५५ १०९१२.५० 
ऩणेु पलबाग ६०० ४५००.०० ४०४४ ३०३३०.०० ० ०.०० ४६४४ ३४८३०.०० 
९ वाताया ० ०.०० ३४९ २६१७.५० ० ०.०० ३४९ २६१७.५० 
१० वाॊगरी ० ०.०० ६२८ ४७१०.०० ० ०.०० ६२८ ४७१०.०० 
११ कोल्शाऩयु ० ०.०० ६२८ ४७१०.०० ० ०.०० ६२८ ४७१०.०० 

कोल्शाऩयु पलबाग ० ०.०० १६०५ १२०३७.५० ० ०.०० १६०५ १२०३७.५० 
१२ औयॊगाफाद ० ०.०० ० ०.०० १९५ १४६२.५० १९५ १४६२.५० 
१३ जारना ० ०.०० ७० ५२५.०० ० ०.०० ७० ५२५.०० 
१४ फीड ० ०.०० ० ०.०० ४९३ ३६९७.५० ४९३ ३६९७.५० 
औयॊगाफाद पलबाग ० ०.०० ७० ५२५.०० ६८८ ५१६०.०० ७५८ ५६८५.०० 
१५ रातयु ० ०.०० २७९ २०९२.५० ० ०.०० २७९ २०९२.५० 
१६ उस्भानाफाद १०० ७५०.०० २७९ २०९२.५० ० ०.०० ३७९ २८४२.५० 
१७ नाॊदेड ० ०.०० ७० ५२५.०० ० ०.०० ७० ५२५.०० 
१८ ऩयबणी १०० ७५०.०० ७० ५२५.०० ० ०.०० १७० १२७५.०० 
१९ दशॊगोरी ० ०.०० १३९ १०४२.५० ० ०.०० १३९ १०४२.५० 
रातयु पलबाग २०० १५००.०० ८३७ ६२७७.५० ० ०.०० १०३७ ७७७७.५० 
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२० फरुढाणा ० ०.०० १३९ १०४२.५० ० ०.०० १३९ १०४२.५० 
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ऩीऩीऩी अॊतगगत 
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कामगक्रभ 
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ऩीऩीऩी अॊतगगत 
वशबागी वाखय 

कायखान ेकामगक्रभ 

मोजनेतीर 
वशबागी वाखय 
कायखान ेकामगक्रभ 

ज्मा स्जल्शमातीर कायखान े
वशबागी नाशीत त्मा 
स्जल्शमाॊना वयावयी षेत्रा नवुाय 
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८ वोराऩयु २ ४०.०० २ ४०.०० ० ०.०० ४ ८०.०० 
ऩणेु पलबाग ६ १२०.०० ७ १४०.०० ० ०.०० १३ २६०.०० 

९ वाताया ० ०.०० २ ४०.०० ० ०.०० २ ४०.०० 
१० वाॊगरी ० ०.०० २ ४०.०० ० ०.०० २ ४०.०० 
११ कोल्शाऩयु ० ०.०० २ ४०.०० ० ०.०० २ ४०.०० 

कोल्शाऩयु पलबाग ० ०.०० ६ १२०.०० ० ०.०० ६ १२०.०० 
१२ औयॊगाफाद ० ०.०० ० ०.०० १ २०.०० १ २०.०० 
१३ जारना ० ०.०० ० ०.०० १ २०.०० १ २०.०० 
१४ फीड ० ०.०० ० ०.०० १ २०.०० १ २०.०० 

औयॊगाफाद पलबाग ० ०.०० ० ०.०० ३ ६०.०० ३ ६०.०० 
१५ रातयु ० ०.०० १ २०.०० ० ०.०० १ २०.०० 
१६ उस्भानाफाद १ २०.०० १ २०.०० ० ०.०० २ ४०.०० 
१७ नाॊदेड ० ०.०० ० ०.०० १ २०.०० १ २०.०० 
१८ ऩयबणी १ २०.०० ० ०.०० ० ०.०० १ २०.०० 
१९ दशॊगोरी ० ०.०० १ २०.०० ० ०.०० १ २०.०० 
रातयु पलबाग २ ४०.०० ३ ६०.०० १ २०.०० ६ १२०.०० 
२० फरुढाणा ० ०.०० १ २०.०० ० ०.०० १ २०.०० 
२१ अभयालती ० ०.०० ० ०.०० ० ०.०० ० ०.०० 
२२ मलतभाऱ ० ०.०० १ २०.०० ० ०.०० १ २०.०० 
अभयालती पलबाग ० ०.०० २ ४०.०० ० ०.०० २ ४०.०० 
२३ लधाग १ २०.०० ० ०.०० ० ०.०० १ २०.०० 
२४ नागऩयु १ २०.०० ० ०.०० ० ०.०० १ २०.०० 
२५ बॊडाया १ २०.०० ० ०.०० ० ०.०० १ २०.०० 
२६ गंददमा ० ०.०० ० ०.०० ० ०.०० ० ०.०० 
 नागऩयु पलबाग  ३ ६०.०० ० ०.०० ० ०.०० ३ ६०.०० 
 भशायाष्ट्र याज्म  १२ २४०.०० २० ४००.०० ७ १४०.०० ३९ ७८०.०० 
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अ.क्र.  स्जल्शा ५. ळेतकयी वशरी रु.५०,०००/- प्रतत वशर (४० ळेतकयी) 

ऩीऩीऩी अॊतगगत 
वशबागी वाखय 
कायखान ेकामगक्रभ 

मोजनेतीर वशबागी 
वाखय कायखान े

कामगक्रभ 

ज्मा स्जल्शमातीर 
कायखान ेवशबागी 
नाशीत त्मा स्जल्शमाॊना 
वयावयी षेत्रा नवुाय 
कामगक्रभ (शेक्टय ००)  

एकुण 

बौततक  आतथगक बौततक  आतथगक बौततक  आतथगक बौततक  आतथगक 
१ २ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ 
१ तवॊधुदगुग ० ०.०० ० ०.०० ० ०.०० ० ०.०० 
ठाणे पलबाग ० ०.०० ० ०.०० ० ०.०० ० ०.०० 
२ नातळक १ ५०.०० ० ०.०० ० ०.०० १ ५०.०० 
३ धुऱे ० ०.०० ० ०.०० ० ०.०० ० ०.०० 
४ नॊदयुफाय ० ०.०० १ ५०.०० ० ०.०० १ ५०.०० 
५ जऱगाल ० ०.०० १ ५०.०० ० ०.०० १ ५०.०० 
नातळक पलबाग १ ५०.०० २ १००.०० ० ०.०० ३ १५०.०० 
६ अशभदनगय १ ५०.०० ७ ३५०.०० ० ०.०० ८ ४००.०० 
७ ऩणेु ३ १५०.०० ३ १५०.०० ० ०.०० ६ ३००.०० 
८ वोराऩयु २ १००.०० ५ २५०.०० ० ०.०० ७ ३५०.०० 
ऩणेु पलबाग ६ ३००.०० १५ ७५०.०० ० ०.०० २१ १०५०.०० 
९ वाताया ० ०.०० १ ५०.०० ० ०.०० १ ५०.०० 
१० वाॊगरी ० ०.०० २ १००.०० ० ०.०० २ १००.०० 
११ कोल्शाऩयु ० ०.०० २ १००.०० ० ०.०० २ १००.०० 
कोल्शाऩयु पलबाग ० ०.०० ५ २५०.०० ० ०.०० ५ २५०.०० 
१२ औयॊगाफाद ० ०.०० ० ०.०० १ ५०.०० १ ५०.०० 
१३ जारना ० ०.०० ० ०.०० ० ०.०० ० ०.०० 
१४ फीड ० ०.०० ० ०.०० २ १००.०० २ १००.०० 

औयॊगाफाद पलबाग ० ०.०० ० ०.०० ३ १५०.०० ३ १५०.०० 
१५ रातयु ० ०.०० १ ५०.०० ० ०.०० १ ५०.०० 
१६ उस्भानाफाद १ ५०.०० १ ५०.०० ० ०.०० २ १००.०० 
१७ नाॊदेड ० ०.०० ० ०.०० ० ०.०० ० ०.०० 
१८ ऩयबणी १ ५०.०० ० ०.०० ० ०.०० १ ५०.०० 
१९ दशॊगोरी ० ०.०० १ ५०.०० ० ०.०० १ ५०.०० 
रातयु पलबाग २ १००.०० ३ १५०.०० ० ०.०० ५ २५०.०० 
२० फरुढाणा ० ०.०० १ ५०.०० ० ०.०० १ ५०.०० 
२१ अभयालती ० ०.०० ० ०.०० ० ०.०० ० ०.०० 
२२ मलतभाऱ ० ०.०० १ ५०.०० ० ०.०० १ ५०.०० 
अभयालती पलबाग ० ०.०० २ १००.०० ० ०.०० २ १००.०० 
२३ लधाग १ ५०.०० ० ०.०० ० ०.०० १ ५०.०० 
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२४ नागऩयु १ ५०.०० ० ०.०० ० ०.०० १ ५०.०० 
२५ बॊडाया १ ५०.०० ० ०.०० ० ०.०० १ ५०.०० 
२६ गंददमा ० ०.०० ० ०.०० ० ०.०० ० ०.०० 
 नागऩयु पलबाग  ३ १५०.०० ० ०.०० ० ०.०० ३ १५०.०० 
 भशायाष्ट्र याज्म  १२ ६००.०० २७ १३५०.०० ३ १५०.०० ४२ २१००.०० 
 
अ.क्र.  स्जल्शा ६.वकु्ष्भ भरुद्रव्मे ऩयुलठा  दकभतीॊच्मा ५० टक्के अथला रु.१०००/- प्रतत शेक्टय 

ऩीऩीऩी अॊतगगत 
वशबागी वाखय 

कायखान ेकामगक्रभ 

मोजनेतीर वशबागी 
वाखय कायखान े

कामगक्रभ 

ज्मा स्जल्शमातीर 
कायखान ेवशबागी 
नाशीत त्मा स्जल्शमाॊना 
वयावयी षेत्रा नवुाय 
कामगक्रभ (शेक्टय ००)  

एकुण 

बौततक  आतथगक बौततक  आतथगक बौततक  आतथगक बौततक  आतथगक 
१ २ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ 
१ तवॊधुदगुग ० ०.०० ० ०.०० ३५ ३५.०० ३५ ३५.०० 
ठाणे पलबाग ० ०.०० ० ०.०० ३५ ३५.०० ३५ ३५.०० 
२ नातळक २५० २५०.०० २७४ २७४.०० ० ०.०० ५२४ ५२४.०० 
३ धुऱे ० ०.०० ० ०.०० २५५ २५५.०० २५५ २५५.०० 
४ नॊदयुफाय ० ०.०० ५४९ ५४९.०० ० ०.०० ५४९ ५४९.०० 
५ जऱगाल ० ०.०० ५४९ ५४९.०० ० ०.०० ५४९ ५४९.०० 
नातळक पलबाग २५० २५०.०० १३७२ १३७२.०० २५५ २५५.०० १८७७ १८७७.०० 
६ अशभदनगय २५० २५०.०० ७९५४ ७९५४.०० ० ०.०० ८२०४ ८२०४.०० 
७ ऩणेु ७५० ७५०.०० ३०१७ ३०१७.०० ० ०.०० ३७६७ ३७६७.०० 
८ वोराऩयु ५०० ५००.०० ४९३७ ४९३७.०० ० ०.०० ५४३७ ५४३७.०० 
ऩणेु पलबाग १५०० १५००.०० १५९०८ १५९०८.०० ० ०.०० १७४०८ १७४०८.०० 
९ वाताया ० ०.०० १३७१ १३७१.०० ० ०.०० १३७१ १३७१.०० 
१० वाॊगरी ० ०.०० २४६९ २४६९.०० ० ०.०० २४६९ २४६९.०० 
११ कोल्शाऩयु ० ०.०० २४६९ २४६९.०० ० ०.०० २४६९ २४६९.०० 

कोल्शाऩयु पलबाग ० ०.०० ६३०९ ६३०९.०० ० ०.०० ६३०९ ६३०९.०० 
१२ औयॊगाफाद ० ०.०० ० ०.०० ७६८ ७६८.०० ७६८ ७६८.०० 
१३ जारना ० ०.०० २७४ २७४.०० ० ०.०० २७४ २७४.०० 
१४ फीड ० ०.०० ० ०.०० १९४० १९४०.०० १९४० १९४०.०० 

औयॊगाफाद पलबाग ० ०.०० २७४ २७४.०० २७०८ २७०८.०० २९८२ २९८२.०० 
१५ रातयु ० ०.०० १०९७ १०९७.०० ० ०.०० १०९७ १०९७.०० 
१६ उस्भानाफाद २५० २५०.०० १०९७ १०९७.०० ० ०.०० १३४७ १३४७.०० 
१७ नाॊदेड ० ०.०० २७४ २७४.०० ० ०.०० २७४ २७४.०० 
१८ ऩयबणी २५० २५०.०० २७४ २७४.०० ० ०.०० ५२४ ५२४.०० 
१९ दशॊगोरी ० ०.०० ५४९ ५४९.०० ० ०.०० ५४९ ५४९.०० 
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रातयु पलबाग ५०० ५००.०० ३२९१ ३२९१.०० ० ०.०० ३७९१ ३७९१.०० 
२० फरुढाणा ० ०.०० ५४९ ५४९.०० ० ०.०० ५४९ ५४९.०० 
२१ अभयालती ० ०.०० २७४ २७४.०० ० ०.०० २७४ २७४.०० 
२२ मलतभाऱ ० ०.०० ८२३ ८२३.०० ० ०.०० ८२३ ८२३.०० 

अभयालती पलबाग ० ०.०० १६४६ १६४६.०० ० ०.०० १६४६ १६४६.०० 
२३ लधाग २५० २५०.०० ० ०.०० १०६ १०६.०० ३५६ ३५६.०० 
२४ नागऩयु २५० २५०.०० ० ०.०० १५ १५.०० २६५ २६५.०० 
२५ बॊडाया २५० २५०.०० ० ०.०० ६७ ६७.०० ३१७ ३१७.०० 
२६ गंददमा ० ०.०० ० ०.०० १४ १४.०० १४ १४.०० 
 नागऩयु पलबाग  ७५० ७५०.०० ० ०.०० २०२ २०२.०० ९५२ ९५२.०० 
 भशायाष्ट्र याज्म  ३००० ३०००.०० २८८०० २८८००.०० ३२०० ३२००.०० ३५००० ३५०००.०० 
 
अ.क्र.  स्जल्शा ७.स्जप्वभ  ऩयुलठा  दकभतीॊच्मा ५० टक्के अथला रु.१०००/- प्रतत शेक्टय 

ऩीऩीऩी अॊतगगत 
वशबागी वाखय 

कायखान ेकामगक्रभ 

मोजनेतीर वशबागी 
वाखय कायखान े

कामगक्रभ 
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