
 

अतंररम मागगदऴगक शूचना जा.क्र./वलप्र-७/आउमो/अॊतरयभ भाव/ु१५-१६/२०९/२०१५ 
 कृवऴ  आमुक्तारम,  भशायाष्ट्र  याज्म, ऩुणे - ४११ ००५ 
 ददनाॊक:-  ११ एवप्रर, २०१५ 
प्रतत,  
      १)  मखु्य  कायगकारी  अधधकारी, 
    जिल्षा  ऩररवद --------( शळग ) 
      २)  कृषव षळकाश अधधकारी, 
    जिल्षा  ऩररवद --------( शळग ) 
 

षळवय:- शन २०१५-१६ मध्ये आददळाशी उऩयोिना (सेत्ांतगगत ळ सेत्ाबाषेरीऱ) अतंगगत आददळाशी 
ऴतेकयांना ऴतेीशाठी अथग शषाय्य देण्याची योिना राबषळण्याच े दृष्टीने जिल्षा ऩररवद 
स्तराळर ऱाभार्थयाांची तनळड करण्याशाठी ऩळुग तयारीशाठी मागगदऴगक शचुना 

वॊदबभ:-कृवऴ, ऩळवुॊलधभन, दगु्धव्मलवाम वलकाव ल भत्स्मव्मलवाम वलबाग ळावन ऩरयऩत्रक  
         क्र.ऩॊयाव-४११४/प्र.क्र.१३६/४-ए, दद. २३ वप्टेंफय २०१४  

 प्रततलऴी प्रभाणेच वन २०१५-१६ मा आर्थभक लऴाभत आददलावी उऩमोजना (षेत्राॊतगभत ल 
षेत्राफाशेयीर) अॊतगभत आददलावी ळतेकमाॊना ळतेीवाठी अथभवशाय्म देण्माची मोजना याज्मात याफवलण्मात 
मेईर. वॊदर्बभम ळावन ऩरयऩत्रकान्लमे कृवऴ वलबागाभापभ त याफवलण्मात मेणामा मोजना अॊतगभत जजल्शा 
ऩरयऴद ्तयालय राबार्थमाांची तनलड कयण्मावाठी भागभदळभक वचुना तनगभर्भत केल्मा आशेत. वदय 
ऩरयऩत्रकाची प्रत ळावनाने वलभ वॊफॊधीताॊना ऩाठवलरी अवनू ळावनाच्मा वॊकेत ्थऱालय 
(www.maharashtra.gov.in) उऩरब्ध आशे. त्समानवुाय कृवऴ वलबागाभापभ त याफवलण्मात मेणा-मा वलभ 
मोजनाॊतगभत राब देण्मात मेणा-मा राबार्थमाांची मादी प्रत्समेक आथीक लऴाभच्मा वरुुलातीरा रलकयात रलकय 
तमाय कयाली अवे आदेळीत केरे आशे. माफाफत वॊदबीम ळावन ऩरयऩत्रकातीर वचुनाॊचे काटेकोयऩणे ऩारन 
कयणे फॊधनकायक याशीर माची कृऩमा दषता घ्माली. वलऴमाॊकीत मोजनेअॊतगभत राबाथी तनलड ल त्समाॊना 
घटकतनशाम द्मालमाच्मा अनदुान राबाफाफत ऩलूभतनमोजनाच्मा दृष्ट्टीने वोफत अॊतरयभ भागभदळभक वचुना 
वशऩत्रत्रत केल्मा आशेत. व':ज्थतीत ळावनाकडून मोजनेव प्रळावकीम ल वलत्सतीम भान्मता प्राप्त व्शामची 
आशे. तथावऩ, मोजनेच्मा अॊभरफजालणीच्मा ऩलूभतमायीच्मा दृष्ट्टीने वन २०१४-१५ वाठी भॊजूय कामभक्रभाच्मा 
आधाये प्र्ततु लऴाभच्मा भॊजूय कामभक्रभाच्मा वलभवाधायणत् ७५ टक्के ऩमांत अनदुान वलचायात घेऊन ऩलूभ 
तनमोजनाची कामभलाशी कयाली. वदय अॊतयीभ भागभदळभक वचुना वन २०१४-१५ चा ळावन तनणभम ल 
भागभदळभक वचुनाॊचे अर्धन याशून तनगभर्भत कयण्मात मेत अवनू प्रत्समषात वन २०१५-१६ वाठी मोजनेच्मा 
प्रळावकीम ल वलत्सतीम भान्मतफेाफत ळावन तनणभम प्राप्त झाल्मालय त्समात काशी धोयणात्सभक फदर 
अवल्माव, त्समानवुाय अनऴुॊर्गक फदर अॊतीभ भागभदळभक वचुनेवोफत आऩणाॊव कऱवलण्मात मेतीर, माची 
कृऩमा नोंद घ्माली.  
 शोबत - लयीरप्रभाणे                                  

स्ळासरीत/- 
शचंाऱक (षळस्तार ळ प्रशऴसण) 

कृषव आयकु्ताऱय, मषाराष्र राज्य, ऩणेु 
प्रततशऱऩी  -  भाशीतीवाठी ववलनम वादय.  

(१) भा. अऩय भखु्म वर्चल (कृऴी ल ऩणन), कृवऴ  ल  ऩदभु  वलबाग , भॊत्रारम,   भुॊफई-४०० ०३२. 

http://www.maharashtra.gov.in/


 

(२) भा. वर्चल, आददलावी वलकाव वलबाग भॊत्रारम, भुॊफई - ४०० ०३२  
(३) भा.आमकु्त, आददलावी वलकाव ,आददलावी वलकाव आमकु्तारम ,  नार्ळक  

 

प्रत : भाशीती ल आलश्मक त्समा कामभलाशीवाठी अग्रवेऴत. 
(१) वलबागीम  कृवऴ  वशवॊचारक, -------------------------------------------  (वलभ) 
(२) प्रकल्ऩ अर्धकायी, एकात्सभीक आददलावी वलकाव प्रकल्ऩ---------------------  (वलभ) 
(३) अततरयक्त भखु्म कामभकायी अर्धकायी जजल्शा ऩरयऴद-------------------------  (वलभ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

शन २०१५-१६ कररता आददळाशी उऩयोिने अतंगगत आददळाशी ऴतेक-यांना 
कृषव षळकाशाशाठी अथगशषाय्य देण्याची योिना (सेत्ांतगगत ळ सेत्ाबाषेरीऱ)  

अतंररम मागगदऴगक शुचना 
 

प्रस्ताळना : आददलावी उऩ मोजना षेत्रातीर /आददलावी उऩ मोजना षेत्राफाशेयीर आददलावी 
ळतेक-माॊना ळतेीवाठी अथभवशाय्म देण्माची मोजना याज्मात वन १९९३-९४ ऩावून याफवलण्मात 
मेत.े वदय मोजनाॊतगभत १) जभीन वुधायणा, २) तनवलष्ट्ठा ऩुयलठा, ३) ऩीक वॊयषण/ळतेीची 
वुधायीत अलजाये, ४) फैरगाडी, ५) फैरजोडी/येडजेोडी, ६) इनलेर फोअरयॊग, ७) जुनी वलशीय दरुु्ती, 
८) ऩाईऩ राईन ९) ऩॊऩ वॊच १०) नलीन वलशीय ११) ळतेतऱे १२) ऩयवफाग रागलड १३) तुऴाय/ 
दठफक वॊच मा फाफीॊलय आददलावी प्रलगाभतीर ळतेक-माॊना अनुदानाचा राब देण्मात मेतेा. प्रचरीत 
मोजनेच्मा धतीलय वन २०१५-१६ भध्मे वदय मोजना याफवलण्माचे दृष्ट्टीने ऩूलभतमायीवाठी ऩुढीर 
प्रभाणे अॊतयीभ भागभदळभक वूचना तनगभर्भत कयण्मात मेत आशेत.  

 

योिनेच ेउदिष्ट :-  आददलावी ळतेक-माॊच ेकृवऴ उत्सऩादन लाढीव वशाय्म करुन त्समाॊच्मा आर्थभक 
उन्नतीव भदत कयणे  

१. ऱाभाथी तनळडीच ेतनकव :-  
१.१   िमीन धारणा :- ज्मा ळतेक-माॊकड ेत्समाॊच्मा ्लत्च ेनाले ६.०० शेक्टय ककॊ ला त्समाऩेषा 
कभी ळतेजभीन अवेर अवे ळतेकयी राबाथी म्शणून तनलडीव ऩात्र याशतीर. त्समावाठी ळतेजर्भन 
धायणेचा अद्ममालत दाखरा ७/१२ ल ८-अ अजाभवोफत वादय कयणे वॊफॊधीत राबधायकाव 
फॊधनकायक याशीर. ळतेजभीनीफाफत ७/१२ ल ८-अ उतामाच ेअनुऴॊगाने बवलष्ट्मात काशी वभ्मा 
उद् बलल्माव त्समाची वलभ् ली जफाफदायी वॊफॊर्धत कागदऩत्र े्लाषयीत कयणामा कभभचायी/अर्धकायी  
माॊची याशीर. 
१.२   िातीबाबतचा दाखऱा :-  राबाथी शा आददलावी ळतेकयी अवणे फॊधनकायक आशे. दारयद्र्म 
येऴेखारीर (फी.ऩी.एर) मादीभध्मे ज्मा आददलावी जभातीच्मा व्मक्तीच े नाॊल वभावलष्ट्ठ अवेर 
अळा राबधायकाॊवाठी ळावनाने प्रार्धकृत केरेल्मा अर्धकामाॊच्मा ्लाषयीचा लैध दाखरा ग्राह्म 
धयाला. त्समाफाफत काशी वभ्मा उद् बलल्माव त्समाची जफाफदायी वॊफॊर्धत दाखरा देणामा 
अर्धकायी/कभभचायी माॊची याशीर. अनुवूर्चत जाती उऩमोजने अॊतगभत दारयद्र्म येऴेखारीर 
अनुवुर्चत व्मक्तीवाठी ज्मा मोजना अवतीर त्समा मोजनेकयीता वभाजकल्माण वलबागाच्मा 
ददनाॊक ७ जानेलायी १९९७ च े ऩरयऩत्रकातीर वुचनाॊप्रभाणे ऩुन्शा तशर्वरदाय माॊच्मा वशीचा 
जातीचा दाखरा आलश्मक याशणाय नाशी. त्समाच धतीलय दारयद्रम येऴेखारीर आददलावी 
व्मक्तीवाठी ऩुन्शा तशर्वरदाय माॊच्मा वशीचा दाखरा आलश्मक याशणाय नाशी.  
दारयद्रम येऴेखारीर मादीभध्मे (फीऩीएर) राबार्थमाभचा वभालेळ नवेर तय अळा राबाथींवॊफॊधी 
प्र्तुत मोजनेंतगभत राबाथी तनलडीच्मा वुचना खारीरप्रभाणे आशेत. 
१.३   उत्ऩन्नाचा दाखऱा : दारयद्रम येऴेखारीर (फीऩीएर) मादीत अॊतभबुत ळतेक-माॊवाठी लावऴभक 
उत्सऩन्नाच्मा भमाभदेची अट याशणाय नाशी.  भात्र, अन्म आददलावी ळतेक-माॊच्मा फाफतीत ज्मा 
ळतेक-माॊची जभीनधायणा ६ शेक्टय ककॊ ला त्समाऩेषा कभी आशे आणण ज्माॊच ेवलभ भागाांनी र्भऱणाये 



 

लावऴभक उत्सऩन्न रुऩमे २५,०००/- च े भमाभदेत आशे अवे ळतेकयी राबावाठी ऩात्र ठयतीर. अळा 
ळतेक-माॊनी वॊफॊधीत तशर्वरदाय माॊचेकडून उत्सऩन्नाचा अद्ममालत दाखरा घेणे ल अजाभवोफत 
वादय कयणे फॊधनकायक यादशर. 
२.  ऱाभाथी तनळडीचा प्राधान्यक्रमः  
२.१. दारयद्रम येऴेखारीर आददलावी ळतेकयी ज्माॊची जभीनधायणा वशा शेक्टय ककॊ ला त्समाऩेषा कभी 
आशे अळा इच्छूक ळतेकमाॊची खारीर प्राधान्म क्रभाने जजल्शा तनलड वर्भतीने तनलड कयाली. 
 

अ) २ शेक्टय ऩमभन्त जभीनधायणा अवरेल्मा ळतेक-माॊना प्रथभ प्राधान्म देण्मात माल.े 
    फ) २ शेक्टय ते ४.०० शेक्टय जभीनधायणा अवरेल्मा ळतेक-माॊना द्वलतीम प्राधान्म. 
    क) ४.०० ते ६.०० शेक्टय जभीनधायणा अवरेल्मा ळतेक-माॊना ततृीम प्राधान्म. 
२.२.  ळतेकयी ्लत् ळतेी वलकाव मोजनेची काभे शाती घेण्माव इच्छूक अवाला. 
२.३. आददलावी उऩमोजना षेत्रातीर आणण आददलावी उऩमोजना षेत्राफाशेयीर राबाथी 
तनलडताना राबाथी शे ळावन तनणभमानुवाय खारीर टक्केलायीत कातकयी, कोराभ ल भाडडमा गोंड 
मा आददभ जभातीच ेअवण आलश्मक याशीर. 

अ.क्र. आददभ जभातीच ेनाल जजल्शा टक्केलायी 
अ कातकयी ठाणे, ऩारघय, यामगड, यत्सनागीयी, ऩुणे, नार्ळक 

इतय जजल्शे  
२० % 
१० % 

फ कोराभ मलतभाऱ, चॊद्रऩूय, नाॊदेड  
इतय जजल्शे  

२० % 
१० % 

क भाडडमा गोंड  गडर्चयोरी २५ % 

 

२.४. जजल्ह्मातीर अत्समॊत भागावरेल्मा तारुक्मातीर (उदा. नॊदयुफाय जजल्शमातीर अक्करकुला, 
धडगाल) जा्तीत जा्त राबाथी तनलडण्मात माल.े मा धतीलय इतय तारुका तनशाम उदिष्ट्ट तमाय 
करून कृवऴ वलकाव अर्धकायी, जजल्शा ऩरयऴद माॊनी कृवऴ आमुक्तारमाव ल आमुक्त, आददलावी 
वलकाव आमुक्तारम, नार्ळक माॊना ऩाठलाले. 
२.५.  लनग्राभातीर ल लनजभीनीचा एक वारी रीज धायकाऩैकी ज्मा राबाथीकड े७/१२ उताया 
नाशी, ऩयॊतु त्समाॊच्माकड जभीनीचा प्रत्समष ताफा आशे ल जजल्शार्धका-माॊकड ेअततक्रभण तनमभीत 
कयण्माफाफत ल ऩट्टा देणेफाफत लन वलबागातरे्फ़ तमाय कयण्मात आरेल्मा ल कें द्र ळावनाकडे 
र्ळर्फ़ायव कयण्मात आरेल्मा आददलावी ळतेक-माॊची खात्री करुन मा मोजनेतीर देम घटकाॊचा 
भागणीनुवाय राब  देण्मात माला.  
२.६. एकाच व्मक्तीरा एकाऩेषा जा्त लेऱा राब र्भऱणाय नाशी, माची खात्री करूनच 
मोजनेतीर घटकाॊचा राब द्माला. एकाऩेषा जा्त लेऱा राब ददल्माच े आढऱून आल्माव 
वॊफॊर्धताॊलय जफाफदायी तनजश्चत करुन कठोय कायलाई कयण्मात मेईर. 
२.७.  राबाथीना राब देते लऱेी वभुश वलकाव (Cluster approach ) दृष्ट्टीकोन वभोय ठेलून 
भागाव तारुक्मातीर अत्समॊत भागावरेल्मा गालाची  तनलड करून प्राधान्माने राब देण्मात माला. 
 



 

३. ऱाभाथी तनळड शशमती : वदय मोजनेव तारकुा ्तयालय गट/खॊड वलकाव अर्धकायी, 
ऩॊचामत वर्भती माॊनी वलवलध प्रर्वध्दी भाध्मभाॊद्लाये व्माऩक प्रभाणात प्रर्वध्दी द्माली. मोजनेची 
ववल्तय भाशीती वुचना-परकालय प्रर्वध्द कयाली. इच्छूक राबधायकाॊकडून अजभ/प्र्ताल 
भागलालेत. प्राप्त अजाांची/प्र्तालाॊची मोजनेच्मा तनकऴाॊआधाये काटेकोयऩणे छाननी कयाली. ऩात्र 
ठयणा-मा अजभदायाॊची मादी त्समाॊनी तात्सकाऱ जजल्शा्तयीम वर्भतीकड े र्ळपायवीवश ऩाठलाली. 
छाननीत अजभ अऩात्र ठयणा-मा अजभदायाव त्समाच ेकायणाॊवश उणीलाॊच्मा ऩूतभतेव ऩुयेवा कारालधी 
देलून रेखी कऱलाल.े अजभदायाने वॊफॊधीताॊनी उणीलाॊची ऩूतभता केल्माव त्समाफाफत खात्री कयाली ल 
ज्मा ददनाॊकाव ऩरयऩूणभ अजभ/प्र्ताल प्राप्त शोईर त्समा ददनाॊकाव तो क्रभलायीत नोंदलाला. 
राबार्थमाांच्मा तनलडीफाफत ग्राभवबेव अलगत कयाले. तारुका्तयालय तमाय कयण्मात मेणा-मा ऩात्र 
अजभदाय/राबधायकाॊचफेाफत बवलष्ट्मात काशी उणीला/वभ्मा उदबलल्माव त्समाव वॊफॊधीत गट 
वलकाव अर्धकायी वलभ् ली जफाफदाय याशतीर. 

ऩॊचामत वर्भती ्तयालरुन जजल्शा ऩरयऴद कामाभरमाव र्ळपायवीवश प्राप्त शोणा-मा ऩात्र 
अजभदायाॊच्मा तमाय केरेल्मा मादीभधनू जजल्शा ्तयालय राबार्थमाभची तनलड अॊतीभ कयण्मावाठी 
खारीरप्रभाणे वर्भती याशीर, 
 

अततरयक्त  भुख्म  कामभकायी  अर्धकायी,  जज.ऩ. - अध्मष  
जजल्शा  अर्धषक   कृवऴ   अर्धकायी - वद्म 
कामभकायी अर्बमॊता,   रघुर्वॊचन, जज.ऩ. - वद्म 
बूजर वलेषण मॊत्रणेच ेजजल्शा्तयीम अर्धकायी - वद्म 
प्रकल्ऩ  अर्धकायी, एकाजत्सभक आददलावी वलकाव प्रकल्ऩ - वद्म 
कृवऴ   वलकाव   अर्धकायी,  जज. ऩ. - वद्म वर्चल 

जजल्शा्तयीम वर्भतीने वलभ प्राप्त अजाांची/प्र्तालाॊची मोजनेच्मा तनकऴाॊआधाये काटेकोयऩणे 
छानणी कयाली. छाननीअॊती ऩात्र ठयणा-मा अजभदायाॊची/प्र्तालाॊची मादी गट वलकाव अर्धकायी, 
ऩॊचामत वर्भती माॊना ऩाठलाली. अऩात्र ठयणा-मा अजभदायाॊव त्समाच ेकायणाॊवश उणीलाॊच्मा ऩूतभतेव 
ऩुयेवा कारालधी देलून तवे रेखी कऱलाले. अजभदायाने/ वॊफॊधीताॊनी उणीलाॊची ऩूतभता केल्माव 
त्समाफाफत खात्री कयाली ल ज्मा ददनाॊकाव ऩरयऩूणभ अजभ/प्र्ताल प्राप्त शोईर त्समा ददनाॊकाव तो 
क्रभलायीत नोंदलाला. जजल्शा्तयालय अॊतीभ कयण्मात मेणा-मा ऩात्र अजभदाय/राबधायकाॊचफेाफत 
बवलष्ट्मात काशी उणीला/वभ्मा उदबलल्माव त्समाव वॊफॊधीत कृवऴ वलकाव अर्धकायी जफाफदाय 
याशतीर. तनलड अॊतीभ कयताना भशीरा राबाथी, अऩॊग राबाथी इत्समादीॊफाफत ळावनाने लेऱोलेऱी 
तनगभर्भत केरेरे आदेळ वलचायात घेलून त्समा प्रभाणानुवाय वॊफॊधीत राबाथींची तनलड कयण्माची 
जजल्शा्तयीम वर्भतीची जफाफदायी याशीर. “प्रथभ प्राप्त प्रथभ प्राधान्म” मा तत्सलानुवाय राबाथी 
तनलडीची प्रक्रीमा कयाली. 

 ळावनाच्मा धोयणानुवाय वदय मोजना दोन आर्थभक लऴाभत याफवलण्मात मेत अवल्माने 
भागीर आर्थभक लऴाभत तनलडरेल्मा राबार्थमाांऩैकी ज्माॊना अऩूणभ राब ददरा आशे त्समाॊना मा 
आर्थभक लऴाभत उलभयीत राब देण्मावाठी आलश्मक तनधी वलचायात घेलून उलभयीत उऩरब्ध तनधीचे 



 

भमाभदेतच नलीन राबाथींची तनलड कयाली. ळावनाकडून भॊजूय कामभक्रभाऩैकी ल प्रत्समषात उऩरब्ध 
शोणामा तनधीच्मा भमाभदेतच राबाथी तनलड अॊतीभ कयाली, जेणेकरुन प्रकयणे प्ररॊफीत याशण्माचा 
ल ळावनालय बवलष्ट्मात अततरयक्त आर्थभक फोजाचा प्रश्न तनभाभण शोणाय नाशी. माफाफत वलभ् ली 
जफाफदायी वॊफॊधीत कृवऴ वलकाव अर्धकायी माॊची याशीर. 

 

४. ऱाभार्थयाांची तनळड रि करणे : राबाथीच्मा तनलडीच े अॊतीभ अर्धकाय जजल्शा्तयीम 
वर्भतीव याशतीर. खारीर कायणाॊभुऱे जय काशी राबाथीची तनलड यि कयणे क्रभप्राप्त 
अवल्माव त्समाचशेी वलभ् ली अर्धकाय जजल्शा ्तयीम वर्भतीव याशतीर. 
४.१ वर्भतीने तनलड केरेरा ळतेकयी भमत झाल्माव. 
४.२ तनलड केरेल्मा ळतेक-माने वलभ ळतेजभीन वलकून तो बुभीशीन झारा अवल्माव. 
४.३ तनलड केरेरा ळतेकयी ळतेी वलकाव मोजना शाती घेण्माव इच्छूक नवल्माव. 
४.४. तनलड केरेल्मा ळतेक-माने अथभवशाय्म घेण्माव नकाय ददल्माव. 
४.५. तनलड केरेरा ळतेकयी मोजनेखारी घेतरेल्मा अनुदानाचा गैयलाऩय कयत अवल्माच े

तनदळभनाव आल्माव. 
४.६. राबाथीची तनलड ळावनाने वलशीत केरेल्मा तनकऴाॊनुवाय झारी नवल्माच े आढऱून 

आल्माव. 
लयीर ऩरयज्थतीभुऱे राबार्थमाभची तनलड यि झाल्माव त्समाफाफत कागदोऩत्री वलभ आलश्मक 

ऩुयाले ठेलून तवे राबधायकाव रेखी कऱवलणे वॊफॊधीत कृवऴ वलकाव अर्धकायी माॊना फॊधनकायक 
याशीर.  

४.७. भमत झारेल्मा राबधायकाफाफत त्समाॊच े कामदेळीय लायवाॊची तनलड जजल्शा ्तयीम 
वर्भतीने कयाली ल उलभयीत अथभवशाय्म त्समाॊना देण्माफाफत तनणभम घेलून कामभलाशी 
कयाली. अळा प्रकयणी कामदेळीय फाफीॊची वलभतोऩयी ऩूतभता करुन घेण्माची जफाफदायी 
जजल्शा ्तयीम वर्भतीची याशीर. 

लयीरऩैकी कायणाॊभुऱे राबार्थमाभची तनलड यि केल्माव त्समाऐलजी वलशीत अटीॊची ऩूतभता 
कयणा-मा प्रततषा मादीतीर ऩुढीर ऩात्र राबार्थमाभची वलदशत ऩध्दतीने तनलड जजल्शा ्तयीम 
वर्भतीने कयाली.         

ऱाभाथींना योिनेचा ऱाभ ळेलेळर देण्याच े दृष्टीने माषे िून २०१५ अखेर ऱाभाथी तनळडीची 
प्रथम प्रक्रीया ऩूणग करणे अतनळायग आषे. त्समावाठी वभमफध्द कामभक्रभ कृवऴ वलकाव अर्धकायी, 
जजल्शा ऩरयऴद माॊनी तमाय करुन वलभ गट वलकाव अर्धकायी, ऩॊचामत वर्भती माॊना कऱलाला ल 
त्समाच ेवॊतनमॊत्रण कयाल.े भॊजूय कामभक्रभ वलचायात घेलून ल प्रत्समषात उऩरब्ध तनधीच्मा भमाभदेत 
अॊतीभ तनलड केरेल्मा राबाथींना राब द्माला. तनधी उऩरब्धतेच्मा प्रभाणात आलश्मकतेनुरुऩ 
प्रततषामादीलयीर राबाथींची तनलड कयाली. भाशे जुरै ते ऑक्टोफय मा कारालधीत नलीन वलशीय 
मा फाफी व्मततरयक्त अन्म फाफीॊचा राबाथींना ऩुणभ राब देणे आलश्मक याशीर. त्समानुवाय 
तनमोजन कयण्माची दषता घेण्मात माली, जेणेकरुन अन्म फाफीॊच्मा राबाची प्रकयणे प्ररॊफीत 
याशणाय नाशीत, मा दृष्ट्टीने दषता घ्माली. 



 

वदय मोजनाॊतगभत तनलड कयण्माॊत आरेल्मा राबार्थमाभना दोन आर्थभक लऴाभच्मा कारालधीत 
मोजनाॊतगभत भॊजूय वलवलध घटकाॊचा राबार्थमाभच्मा भागणीनुवाय उऩरब्ध अनुदान भमाभदेत ल प्रती 
राबाथी वलशीत उच्चतभ अनुदान भमाभदेत राब द्मालमाचा आशे. त्यानुशार शन २०१४-१५ या 
आधथगक ळवागत तनळड करण्यांत आऱेल्या मात् देय अनुदानाच्या कमाऱ मयागदेऩयगत ऩूणग ऱाभ न 
ददऱेल्या ऱाभार्थयागना प्राधान्याने शन २०१५-१६ मध्ये ऱाभ देण्यात याळा. तद नंतर उळगरीत 
तनधीच्या मयागदेत शन २०१५-१६ करीता नषळन ऱाभाथी तनळडून नव्याने तनळडऱेल्या ऱाभार्थयाांना 
ऱाभ देताना प्रत्यस प्राप्त अनुदातून िेळढ्या ऱाभाथींना ऩूणग ऱाभ देता येईऱ तो प्राथम्याने ऩूणग 
कराळा, िेणेकरुन मागीऱ आधथगक ळवागत तनळडऱेल्या ऱाभार्थयाांची प्रकरणे प्रऱंबबत राषणार 
नाषीत, याची दसता घ्याळी. भागीर प्रकयणाॊलरुन अवे तनदळभनाव मेत ेकी, भागीर आर्थभक लऴाभत 
अऩूणभ राब ददरेल्मा राबाथींचा उलभरयत राब ऩूणभ न कयता नवलन आर्थभक लऴाभत नवलन राबाथी 
तनलड करुन त्समाॊना राब ददरा जातो. तद् नॊतय राब देण्माचा दोन लऴाांच्मा कारालधीची भुदत 
वॊऩल्मालय अऩूणभ राबाथींना राब देण्माच ेदृष्ट्टीने भुदतलाढ देण्मावाठी आग्रश धयरा जातेा. शी 
कामभलाशी ळावनाच्मा वुचनाॊळी वलवॊगत ठयत.े त्समाभुऱे जजल्शमावाठी भॊजूय आर्थभक रषाॊकातून 
प्रथभत् वन २०१४-१५ भधीर अऩूणभ राब ददरेल्मा ळतेक-माॊना प्राधान्माने राब दमालमाची 
यक्कभ तनजश्चत कयाली ल नॊतयच उलभयीत अनुदानातून नव्माने राबाथाांची तनलड कयाली. चार ु
आर्थभक लऴाभत तनलड केरेल्मा राबार्थमाभनाॊ राब द्मालमाच ेघटक राबाथींची रेखी भागणी घेलून 
तनजश्चत कयालेत  ल त्समानुवाय कामभक्रभ आयाखडा तमाय कयाला.  
 ५.प्रशशध्दी : मा मोजनचेी भादशती वलभ ळतेकयी फाॊधलाॊना व्शाली मा दृजष्ट्टने वलबागीम ्तयालय 
वलबागीम कृवऴ वश वॊचारक ल जजल्शा ्तयालय कृवऴ वलकाव अर्धकायी, जजल्शा ऩरयऴद माॊनी 
व्माऩक प्रभाणात प्रर्वध्दी द्माली. गट वलकाव अर्धकायी माॊनी तारुका ्तयालय व्माऩक प्रभाणात 
प्रर्वध्दी द्माली. आऩल्मा षेत्रातीर ्लमॊवेली वॊ्थाॊळी वॊऩकभ  वाधनू त्समाॊच्मा भापभ त देखीर 
प्रर्वध्दी द्माली. वदय मोजनेची ववल्तय भादशती ऩॊचामत वर्भती ्तयालय गट वलकाव 
अर्धकायी, कृवऴ अर्धकायी (वल.घ.मो.) तवेच जजल्शा ्तयालय जजल्शा कृवऴ अर्धकायी (वल.घ.मो.) 
माॊच्माकड ेउऩरब्ध ठेलाली. राब ददरेल्मा राबार्थमाांची मादी ग्राभवबेव वादय कयण्मात माली.  
५.१    मोजनेची भादशती वलभ वाभान्म रोकाॊना ल ्लमॊवेली वॊ्थाना शोण्माकयीता ्थातनक 
लतभभान ऩत्रात, गालात दलॊडी मा द्लाये प्रर्वध्दी देण्माॊत माली. वलबागीम वॊऩकभ  कष, भादशती ल 
जनवॊऩकभ  भॊत्रारम, भुफॊई माॊच्मा दद. २२ भाचभ, २००२ योजीच्मा वुचने नुवाय ग्रार्भण/ळशयी 
अनुवुर्चत जभातीतीर  घटकाॊना आददलावी उऩ मोजने वॊफॊधीची भादशती र्भऱणे वॊदबाभत प्रदळभने 
आमोजजत कयण्मात मेतात, वदय प्रदळभनाव उऩज्थत याशुन जा्तीत जा्त प्रर्वध्दी देण्माॊत 
माली.  

 

६. प्रकल्ऩ तयार करणे  :  वदय  मोजनेतॊगभत राबार्थमाभची तनलड कयण्मावाठी तारुका्तयालय 
गट वलकाव अर्धकायी माॊनी कृवऴ अर्धकायी (वल.घ.मो.) माॊच्माभापभ त वलशीत नभुन्मात 
राबाथीकडून अजभ भागलालेत. अजाभची छाननी करुन ऩात्र ठयणामा राबार्थमाांची गट वलकाव 
अर्धकायी माॊनी ऩरयच्छेद (३) भध्मे नभुद केरेल्मा जजल्शा तनलड वर्भतीच्मा वद्म वर्चलाॊकड े
वादय कयाली.  



 

६.१.  जजल्शा तनलड वर्भतीने तनलड केरेल्मा राबाथी ळतेक-माॊच ेकृवऴ उत्सऩादन लाढवलण्मावाठी 
गट वलकाव अर्धकायी माॊनी आयाखडा तमाय कयाला. 
६.१.१. प्रत्समेक जजल्ह्माॊचा वल्ताय ल परोत्सऩादन वलकाव आयाखडा तमाय कयण्मात मेतो 
त्समाभध्मे मा मोजनेचा न चकुता अॊतबाभल कयण्मात माला. 
६.१.२. राबार्थमाभना वोफतच्मा ऩरयर्ळष्ट्ट (एक) नुवाय मोजनेतॊगभत वभावलष्ट्ट अवरेल्मा घटकाॊऩैकी 
एक ककॊ ला अर्धक घटकाॊचा राब त्समाॊच्मा गयजेनुवाय घेता मेईर.  नवलन वलशीय मा घटकाचा 
ज्मा राबार्थमाभने राब घेतरा आशे त्समाॊना बू्तय प्रकायानुरुऩ वद्म:ज्थतीतीर अनुदान भमाभदा 
रु.७०,०००/- ते रु. १,००,०००/- ऩमांत राब अनुसेम याशीर. बूजर वलेषणानुवाय वलवलध 
जजल्शमाॊवाठी ठयवलण्मात आरेल्मा बू्तय प्रकायाच्मा खचाभचे भाऩदॊडाच े अधीन याशून अनुदान 
अनुसेम याशीर. नषळन षळषीर घटकाचा ऱाभ घेणाया ऱाभार्थयागश शदर योिनेतीऱ इतर घटकांचा 
ऱाभ अनुहेय राषणार नाषी. नवलन वलशीय मा घटकाचा राब ळक्मतो भशात्सभा गाॊधी ग्राभीण 
योजगाय शभी मोजना मा कें द्र ळावनाच्मा मोजनेतून देलून आददलावी उऩमोजना अॊतगभत नवलन 
वलशीय मा घटका व्मततरयक्त मोजनेतीर इतय घटक प्राभुख्माने वकु्ष्भ र्वॊचन, ऩॊऩवॊच, 
ऩाईऩराईन, तनवलष्ट्ठा ल वुधारयत औजाये माॊचा राब ददल्माव राबाथीरा र्वॊचन वुवलधेवश कृवऴ 
उत्सऩादन लाढीवाठी आलश्मक वुवलधा उऩरब्ध शोतीर आणण ऩमाभमान े त्समाच्मा उत्सऩन्नाव ्थमैभ 
प्राप्त शोईर मा दृष्ट्टीने राबार्थमाभव उद्मुक्त कयाले. नषळन षळषीर या घटका व्यततररक्त इतर 
घटकांचा ऱाभ घेण्याया ऱाभार्थयाांना ऱाभाची उच्चतम मयागदा रुऩये ५०,०००/- ऩयांत अनुहेय 
राषीऱ. अऴा ऱाभार्थयाांचा ऱाभ ऴक्यतो त्याच आधथगक ळवागत ऩूणग करण्याचा प्रयत्न कराळा, 
जेणेकरुन प्रकयणे प्ररॊफीत याशणाय नाशीत.   
६.२ मा मोजनेच ेभूल्मभाऩन त्रम्थ मॊत्रणेभापभ त करुन घ्मालमाच ेअवल्माने मोजनेतीर राबाथी 
ल त्समाॊना ददरेरे राब माफाफत वन १९९३-९४ ऩावूनची भादशती, राबाथीच्मा माद्मा ददरेल्मा 
घटकाॊच ेराब ल प्रत्समष झारेल्मा खचाभची भादशती वॊकेत ्थऱालय अऩरोड कयाली. तवेच, वदय 
भाशीती तात्सकाऱ आमुक्तारमाव वादय कयाली. मोजनेच्मा परश्रतुीफाफत कृवऴ वलकाव अर्धकायी 
माॊनी प्रतत लऴी वभग्र अशलार आमुक्तारमाव दोन प्रतीत वादय कयाला. 
६.३. माऩूली आऩल्मा जजल्ह्मात याफवलण्मात आरेल्मा वदय मोजनेतीर राबार्थमाांच्मा मळोगाथा 
यॊगीत पोटोवश तमाय कयाव्मात. रोकप्रतततनधीॊना वदयची काभे दाखलून त्समाॊच ेअर्बप्राम घ्मालेत. 
मळोगाथा ल रोक प्रतततनधीॊच ेअर्बप्राम कृवऴ आमुक्तारमाव दोन प्रतीत तात्सकाऱ ऩाठलालेत. 
६.४ मोजनेचा राबार्थमाांना राब देताॊना अनुदानाची यक्कभ योख ्लरुऩाॊत न देता ल्तुरुऩान े
द्मालमाची आशे. ज्मा दठकाणी आलश्मक अवेर अळा फाफीकयीता राबार्थमाभच ेफॎकेत खाते उघडून 
खात्समालय अनुदानाची यक्कभ जभा कयण्माॊत माली.  
६.५ लैमजक्तक राबाथी तनलडताॊना भदशरा राबाथीना प्राधान्म देण्मात माले. 
६.६ एकूण भॊजूय तनधीऩैकी ३ टक्के तनधी आददलावी अऩॊग ळतेकमाॊवाठी याखनू ठेलाला. ऩयॊतू 
अवे राबाथी प्रमत्सन करुनशी उऩरब्ध न झाल्माव तवे आलश्मक अर्बरेख वॊग्रशी ठेऊन इतय 
आददलावी ळतेकमॊााना राब देण्मात माला.  
६.७ वन २०१३-१४ ल वन २०१४-१५ भध्मे राब ददरेल्मा राबधायकाॊची मादी जजल्शा 
ऩरयऴद/ऩॊचामत वर्भती/जजल्शा अर्धकायी/आददलावी वलबागाच्मा कामाभरमात वुचना परकालय 



 

रालण्मात माली. अनुदानाची नोंद ऩॊचामत वर्भती ्तयालय ्लतॊत्र यजज्टयभध्मे  ठेलण्माॊत माली.  
वदय यजज्टय कृवऴ अर्धकायी ( वल.घ.मो.) ऩॊचामत वर्भती माॊनी प्रभाणणत कयाले. त्समाची गट 
वलकाव अर्धकायी माॊनी लेऱोलेऱी तऩावणी करुन लेऱोलेऱी वाषाॊकीत कयाले. वदय अर्बरेख 
लेऱोलऱी तऩावणीवाठी तऩावणी अर्धकामाव उऩरब्ध करुन 'ाालेत.  
६.८.  चारु लऴाभचा आयाखडा कयताना भागीर लऴाभच्मा राबाथी वाठी आलश्मक अवरेरे अनुदान 
ल चारु लऴाभत तनलड केरेल्मा राबार्थमाांना आलश्मक अवरेरे अनुदान शे एकुण भॊजुय झारेल्मा 
तनधीऩेषा जादा याशणाय नाशी माची कृवऴ वलकाव अर्धकायी, जजल्शा ऩरयऴद माॊनी खात्री कयाली. 
६.९. राबाथीची तनलड केल्मानॊतय राबाथीची मादी तमाय करुन वलबागीम ्तयालय वलबागीम 
कृवऴ वशवॊचारक, जजल्शा्तयालय कृवऴ वलकाव अर्धकायी, ऩॊचामत वर्भती ्तयालय गट वलकाव 
अर्धकायी माॊच ेकामाभरमात ठेलाली ल तवा उल्रेख भार्वक प्रगती अशलारात कयण्माॊत माला. 
 

७. अनुदानाच ेस्ळरुऩ/ऩध्दती : मा मोजने अॊतगभत तनलड केरेल्मा राबार्थमाभना अनुसेम अनुदानाची 
यक्कभ योख ्लरुऩात देम नवून मोजनेतीर भॊजूय घटकाॊद्लाये द्मालमाची आशे. नवलन वलशीय, 
जुनी वलशीय दरुु्ती, फैर/येडजेोडी मा फाफीॊवाठी अनुदानाची यक्कभ काटेकोय ऩडताऱणी नॊतय 
राबार्थमाांच ेफॅंक खात्समात जभा कयण्मात माली.  
 मा मोजनेभध्मे एकूण तेया फाफीॊलय अथभवशाय्म अनुसेम आशे. तथाऩी, प्रती राबाथी 
अनुसेम उच्चतभ अनुदान भमाभदेनुवाय (भुिा क्र.६.१.२) राबाथीव राब अनुसेम याशीर. 
राबार्थमाभव कोणत्समा फाफीॊची भागणी आशे शे त्समाॊचकेडून रेखी घेलून त्समाप्रभाणेच राब देण्मात 
माला. 
 

८.  खचागच ेतनयोिन : 
 प्रत्समेक राबाथीची आर्थभक ज्थती, त्समाॊची एकूण जभीन ल इतय वाधनाॊची उऩरब्धता 
वलचायात घेऊन त्समा राबार्थमाभव कोणकोणत्समा फाफीॊलय अथभवशाय्म द्मालमाच ेआशे माफाफतचा 
प्रारुऩ आयाखडा राबाथीच्मा वशभतीन ेतमाय कयाला. अळा प्रकायचा आयाखडा तारुका ्तयालय 
कृवऴ अर्धकायी (वल.घ.मो.) ल जजल्शा ्तयालय वॊफॊर्धत जजल्शा कृवऴ अर्धकायी (वल.घ.मो.) माॊनी 
तमाय कयाला ल त्समाप्रभाणे वलत्सतीम लऴाभत फाफलाय खचाभच ेतनमोजन कयाले.  

 

९. योिनेच्या अमंऱबिाळणीचा काऱाळधीः मोजनाॊतगभत तनलड केरेल्मा प्रत्समेक राबाथीवाठी 
मोजना याफवलण्माचा कारालधी दोन आर्थभक लऴाभचा याशीर. म्शणजेच, राबाथीची तनलड झारेरे 
आर्थभक लऴभ ल त्समाच्मा ऩुढीर आर्थभक लऴभ अळा दोन लऴाभच्मा कारालधीत ऩुणभ राब देण्मात 
माला. भागीर आर्थभक लऴाभत अऩूणभ राब ददरेल्मा राबाथींचा उलभरयत राब ऩूणभ ददल्मानॊतयच 
चारु आर्थभक लऴाभत नवलन राबाथी तनलड करुन त्समाॊना राब देण्मात माला. जेणेकरुन भागीर 
आर्थभक लऴाभत तनलडरेल्मा राबार्थमाांना ऩरयऩूणभ राब देऊन प्रकयणे प्ररॊत्रफत याशणाय नाशीत. 
प्र्तुत कारालधीतच वॊऩूणभ राब देण्माच ेदृष्ट्टीने तनमोजन ल अॊभरफजालणी कयाली.  
 

१०. अनुदानाच्या गैरळाऩर करण्याश प्रततबंधः-  



 

१०.१. मोजनेत तनलड झारेल्मा ळतेक-माॊनी अनुदानाचा गैयलाऩय केल्माच ेर्वध्द झाल्माव, अळा 
राबार्थमाभकडून अनुदानाची लवुरी कयण्मात मेऊ नमे तथावऩ अळा राबार्थमाांना मा माजनेत 
त्समाऩुढे कोणत्समाशी प्रकायचा राब देऊ नमे. अळा राबार्थमाभच े नाल काऱमा मादीत टाकून वलभ 
वॊफॊर्धत इतय वलबागाॊना ऩाठवलण्मात माली अळा ळावनाच्मा ऩत्रान्लमे वूचना आशेत. मोजनेतॊगभत 
तनलड झारेरा ळतेकयी अथभवशाय्माचा दरुुऩमोग करु नमे मावाठी मोजना याफवलणा-मा अर्धका-
माॊनी लेऱालेऱी बेटी देऊन तऩावणी कयाली प्रत्समेक बेटीची नोंद दौया दैनॊददनीत ठेलाली. 
१०.२. राबाथीची तनलड ळावनाने वलशीत केरेल्मा तनकऴाॊनुवाय झारी नवल्माच ेआढऱुन आल्माव 
अळा चकुीच्मा तनलडीफाफत, तवेच राबधायकारा देण्मात मेणामा अनुदानाच्मा यक्कभाफाॊफत काशी 
गैयव्मलशाय आढऱुन आल्माव त्समाची जफाफदायी तनजश्चत करुन वॊफर्धत अर्धका-माॊकडून 
राबार्थमाांना ददरेल्मा अथभवशाय्माची यक्कभ एकयकभी लवुर कयण्मात मेईर. 
 

११. ऱेखा ऩध्दती :- वदय मोजनाॊतगभत राबार्थमाभना देण्मात मेणामा फाफलाय अथभवशाय्माची 
राबाथीतनशाम नोंद ऩॊचामत वर्भती ्तयालय नोंदलशीत ठेलाली. तवेच, जजल्शा कृवऴ अर्धकायी 
(वल.घ.मो.) माॊनी जजल्शा ऩरयऴद ्तयालय राबार्थमाभना देम ल देण्मात आरेल्मा राब घटकाॊची नोंद 
नोंदलशीत ठेलणे फॊधनकायक आशे. नोंदलशीची तऩावणी कृवऴ वलकाव अर्धकायी माॊनी लेऱोलेऱी 
करुन त्समातीर नोदी वाषाॊककत कयाव्मात. ऩॊचामत वर्भती ्तयालयीर नोंदलह्मा ल अर्बरेख 
जजल्शा कृवऴ अर्धकायी (वल.घ.मो.)/कृवऴ वलकाव अर्धकायी माॊनी बेटीच्मा लेऱी तऩावून तळी नोंद 
ऩॊचामत वर्भती ्तयालयीर नोंदलशीभध्मे कयाली. अर्बरेख अ'मालत ठेलालेत ल तऩावणी 
अर्धका     उऩरब्ध करुन द्मालेत.  
 राबार्थमाभना ददरेल्मा अथभवशाय्माची राबाथी ्तयालय नोंद ठेलण्मावाठी राबाथी नोंद 
ऩुज्तका देण्मात माली ल  नोंद ऩुज्तकेत ददरेल्मा अथभवशाय्माची नोंद करुन वॊफॊर्धत अर्धका-
माॊनी त्समालय ्लाषयी कयाली. 
 

११ (अ) आददळाशी उऩयोिनेचा तनधी अथगशंकल्ऩीत करणे :-  
आददलावी उऩमोजनेचा तनधी अथभवॊकल्ऩीत कयणे, वलतयीत कयण ल मा तनधीतीर काभाॊना 
प्रळावकीम भान्मता देण्माफाफतची वुधायीत कामभऩध्दती नुवाय आददलावी वलकाव वलबागाच्मा 
ळावन तनणभम क्र. दटएवऩी -२००८/   प्रक्र. ६/का.६ भॊत्रारम भुॊफई दद. १६ डडवेंफय २००९ नुवाय 
खारीरप्रभाणे  कामभलाशी फाफत वुचना ददरेल्मा आशेत.  

(i) वॊफॊर्धत जजल्ह्माच ेजजल्शार्धकायी शे त्समा जजल्ह्माच्मा आददलावी उऩमोजनेवाठी तनधी 
लाटऩा वॊफॊधात तनमॊत्रक अर्धकायी याशतीर.  शे त्समाॊना प्राप्त झारेल्मा तनधीच े
कामाभन्लमीन मॊत्रणरा ऩुनभलाटऩ कयण्माव ते वषभ याशतीर.  
(ii) आददलावी उऩमोजनेचे रुऩाॊतय जजल्शार्धकायी कामाभरमाॊनी अथभवकल्ऩीम वललयणऩत्रात 
आददलावी उऩमोजनेच्मा रेखार्ळऴाभखारी कयाले. वॊफधीत कामाभन्लमीन मॊत्रणाॊच्मा वल्ल्माने 
प्रततभाश खचाभचा तऩर्ळर तनधी  (Cash Flow)  तमाय कयाला.  



 

(iii) जजल्शा मोजनेतीर कें द्र ऩुय्कृत मोजनेतीर याज्म दशश्श्माची तयतूद जजल्शा 
मोजनेभध्मे करून अथभवॊकल्ऩीम तयतूद लाटऩ जजल्शार्धकायी कामाभन्लमीन मॊत्रणरा 
कयतीर.  
(iv) जजल्शार्धकायी माॊनी आददलावी वलकाव वलबागाकडून तनधी प्राप्त झाल्माऩावून 
जा्तीत जा्त एक भदशन्माच ेआत कामाभन्लमीन मॊत्रणाॊना तनधीचे लाटऩ कयणे अतनलामभ 
याशीर. एखा    जजल्शार्धका      वदय जफाफदायी लेऱीच ऩाय ऩाडरी नाशी तय वॊफधीत 
वलबागीम आमुक्त माॊनी वॊफधीत जजल्शार्धका-माकडून तनधी लाटऩाच े काभ ऩूणभ करून 
घेणे अतनलामभ याशीर.  
(v) आददलावी उऩमोजनेतीर जजल्शा्तयीम मोजनाॊच ेभार्वक खचाभच ेअशलार दयभशा ५ 
तायखेऩमांत जजल्शार्धकायी माॊना वॊफॊधीत कामाभन्लमीन मॊत्रणा वादय कयतीर.  

लयीर वुचनानुवाय कृवऴ वलकाव अर्धकायी, जजल्शा ऩयीऴद माॊनी जजल्शा्तयीम आयाखडा 
तमाय करून त्समानुवाय जजल्शा तनमोजन वलकाव ऩरयऴद (डीऩीडीवी) भध्मे आलश्मक तयतुद भॊजूय 
करून घ्माली .त्समानुवाय जजल्शार्धकायी माॊना तनधी प्रलाश (Cash Flow) वादय करुन अनुदान 
उऩरब्ध करून घ्माले  ल खचाभची कामभलाशी कयाली. केरेल्मा कामभलाशीचा भार्वक प्रगती अशलार 
जजल्शार्धकायी ल कृवऴ आमुक्तारमाव दयभशा १० तायखेऩमभत वादय कयालेत. जजल्शार्धकायी 
कामाभरमाव तनधीची भागणी करून अनुदान उऩरब्ध करून घेण्माची वलभ जफाफदायी कृवऴ वलकाव 
अर्धकायी, जजल्शा ऩयीऴद माॊची याशीर.  
११ (ब) अन्य प्रचऱीत योिनांचा ऱाभ देणे (Convergence of ongoing Schemes) 

याज्मात अनुवूर्चत जभातीभध्मे दारयद्रम ल कुऩोऴणाच े प्रभाण अर्धक आशे. त्समाभुऱे 
त्समाॊना अन्न वुयषा देलून आर्थभक उन्नतीव वशाय्म कयणे. त्समाचॊ वलकावाच्मा तनमोजनाॊचा प्रभुख 
बाग यादशर. माऩूली वदय मोजनेखारी तनवलष्ट्ठा ऩयुलठमालय बय देण्मात मेत शोता. तथावऩ, ऩुढीर 
काऱात मात अभुराग्र फदर करुन प्रत्समेक कुटुॊफातीर ककभान एका मुलकाव उच्च भुल्माॊककत ळतेी  
तॊत्रसानाकड े  लऱवलण्माच े दृजष्ट्टने त्समाॊना प्रर्ळषीत कयणे. कृवऴ, परोत्सऩादन, दगु्धव्मलवाम, 
भत्स्मळतेी, ऩळुवॊलधभन इ. वलवलध वलबागाॊच्मा मोजनाॊची जोड देऊन वलाांर्गण वलकाव वाधणे शे 
तनमोजनाॊच ेप्रभुख अॊग फनेर.मार्ळलाम ळतेात भदृ ल जर वॊधायणावाठी  वभऩातऱी फाॊध,गे्रडडे 
फॊडीग, कॊ ऩाटभभेंट फॊडीग मावायख्मा मोजना याफलाव्मात.ळतेीवाठी जरर्वॊचनाॊचा ्त्रोत तनभाभण 
कयण्मावाठी ळतेतऱी अथला वलशीयीॊच ेतनमोजन कयणे शाशी बवलष्ट्मातीर तनमोजनाॊचा प्रभुख बाग 
याशीर. 

 कृवऴ वलबागाच्मा वलवलध मोजनाॊतगभत अनवुुर्चत जभातीतीर ऩात्र राबार्थमाांना 
मोजनाॊच्मा प्रर्ळषणाॊचा राब अग्रक्रभाने देणे आलश्मक आशे. मा कयीता कृवऴ वलकाव अर्धकायी  
जजल्शा ऩरयऴद  माॊनी वॊफधीत जजल्शमाॊच्मा जजल्शा अर्धषक कृवऴ अर्धका-माॊच ेवॊऩकाभत याशून 
मा लगाभतीर ळतेकयी/तनलडरेरे राबाथी प्रर्ळषीत कयण्माची दषता घ्माली. तनलड झारेल्मा 
ळतेकमाॊची तारुका तनशाम मादी जजल्शा अर्धषक कृवऴ अर्धकायी ल तारुका कृवऴ अर्धकायी माॊना 
ऩाठलाली. 



 

त्रफजोत्सऩादन, इतय मोजनाॊतीर तनवलष्ट्ठा, कृवऴ माॊत्रत्रकीकयणाॊतगभत औजाये,परोत्सऩादन 
वलबागाकडीर वलवलध मोजनाॊचा राब, त्समा त्समा मोजनाॊच्मा भागभदळभक वुचनाॊप्रभाणे घेण्माव 
वॊफधीत राबाथी ऩात्र याशतीर. एकात्सभीक ऩाणरोट वलकावाच्मा उऩचायाॊचा ल कृवऴ वल्ताय ल 
प्रर्ळषण मोजनाॊतीर अन्म मोजनाॊभधनु मा मोजनातीर फाफी व्मततयीक्त फाफ अग्रक्रभाने  
ळावनाने तनधाभयीत केरेल्मा प्रभाणानुरुऩ देण्माफाफत तनलड वर्भतीने वॊफधीत अर्धका-माॊना वुचना 
दमाव्मात. 
       राबाथींना अनुदान लजा जाता उलभयीत यक्कभेवाठी ऩतऩुयलठा कयण्माफाफत नोडर 
अर्धकायी, (याष्ट्रीमकृत फॉक) माॊचकेडुन तवेच वशकायी ऩतऩुयलठा वॊ्थाकडुाून राबाथींची कजभ 
प्रकयणे भॊजुय कयण्माफाफत तनलड वर्भतीने र्ळपायव केल्मानॊतय तनलड वर्भती वर्चलाॊनी फॉकाळी 
वॊऩकभ  वाधनु ऩतऩुयलठा लेऱेत शोईर मा दृजष्ट्टने आलश्मक ऩाठऩुयाला कयाला. 
 

१२. तांबत्क मान्यता :- मोजनेच्मा भागभदळभक वूचना माच मोजनेवाठी ताॊत्रत्रक भान्मता 
वभजण्मात माव्मात.  

 

१३. माशशक प्रगती अषळाऱः मोजनेचा भार्वक प्रगती अशलार वलशीत प्रऩत्र १ (अ) ल १ (फ) 
भध्मे प्रत्समेक भदशन्माच्मा १० तायखेऩमभन्त कृवऴ आमुक्तारमाव ल प्रकल्ऩ अर्धकायी, एकाजत्सभक 
आददलावी वलकाव वलबाग माॊना तनमभीतऩणे ऩाठवलण्मात माला. ल त्समाची प्रत इभेरव्दाये कृवऴ 
आमुक्तारमाव ddappscptsp@rediffmail.com लय ऩाठलाली. ऩयॊत,ू अशे तनदऴगनाश येते की, 
काषी जिल्षयांच े अषळाऱ ऩाठऩुराळा करुनषी तनयशमतऩणे प्राप्त षोत नाषीत. अऴाप्रकारे दऱुगस 
केल्याच ेआढलल्याश नाईऱािाने शंबंधधतांषळरुध्द प्रऴाशकीय कारळाई करणे भाग ऩडऱे याची नोंद 
घ्याळी. वदय मोजनेचा वलबागीम ्तयालरुनशी अऩेक्षषत गाॊर्बमाभने आढाला घेतरा जात नाशी अवे 
ददवते. माफाफत वलबागीम कृवऴ वश वॊचारक माॊनी तनमर्भतऩणे आढाला घेऊन वलबागाचा 
वॊकर्रत अशलार तनमर्भतऩणे कृवऴ आमुक्तारमाव ऩाठवलण्माची व्मल्था कयाली.  
१४. तऩाशणीः मोजनेची अॊभरफजालणी मळ्लीरयत्समा शोण्माच्मा दृजष्ट्टने वलशीत प्रऩत्र २अ 
नभुन्मात खारीर प्रभाणात तऩावणी कयण्मात माली. 

ऩदनाम           तऩाशणीची टक्केळारी  
१  वलबागीम कृवऴ वश वॊचारक (कामाभरमातीर लगभ -१ ल त्समा ऩुढीर अर्धकायी) --  ०.७५ टक्के 

(वलबागातीर कामभक्रभाच्मा रषाॊका प्रभाणे प्रत्समक जजल्शमात तऩावणी      
शोईर माची दषता घ्माली.) 

२  कृवऴ वलकाव अर्धकायी, जजल्शा ऩरयऴद -  
वलभ ऩॊचामत वर्भतीभध्मे वॊख्मेच्मा वभ प्रभाणाॊत           -- ५ टक्के 

३  जजल्शा कृवऴ अर्धकायी (वल.घ.मो.) –  
वलभ ऩॊचामत वर्भतीभध्मे वॊख्मेच्मा वभ प्रभाणाॊत           --    १० टक्के 

४  कृवऴ अर्धकायी (वल.घ.मो.) ऩॊचामत वर्भती्तय               --   १०० टक्के 
 कृवऴ वलकाव अर्धकायी, जजल्शा ऩरयऴद ल वलबागीम कृवऴ वश वॊचारक माॊनी केरेल्मा 
तऩावणीचा अशलार वोफत जोडरेल्मा प्रऩत्र - २ फ भध्मे कृवऴ आमुक्तारमाव दय भदशन्माच्मा 
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१० तायखेऩमांत वादय कयाला. प्रत्समेक तारुक्मात वलभ फाफीॊची वभप्रभाणात तऩावणी कयण्मात 
माली.  
शोबत : १) ऩरयर्ळष्ट्ट (एक) ल (दोन) 
  २) प्रऩत्र - १, २ (अ), २ (फ)  

स्ळासरीत/- 
शंचाऱक 

(षळस्तार ळ प्रशऴसण) 
कृषव आयुक्ताऱय, मषाराष्र राज्य, ऩुणे 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ऩररशऴष्ट - एक 

आददळाशी उऩ योिना सेत्ातीऱ (दटएशऩी) ळ आददळाशी उऩ येािना सेत्ाबाषेरीऱ 
(ओदटएशऩी) योिना शन २०१५-१६ अतंररम मागगदऴगक शुचना  

बाबतनषाय अनुहेय उच्चतम अनुदान मयागदा 
अ. 
क्र. 

बाब अनदुानाची 
टक्केळारी 

उच्चतम अनदुान मयागदा (रुऩये) 

०१ जभीन वधुायणा   
(१ शेक्टय भमाभदेत ) 

१०० भदृ वॊधायण तनकऴानवुाय एक शेक्टय षेत्रा कयीता 
रु.४०,०००/- 

०२ प्रात्समक्षषकावाठी तनवलष्ट्ठा लाटऩ  
(१ शेक्टय भमाभदेत ) 

१०० रु.५,०००/-  

०३ ऩीक वॊयषण/ळतेीची वधुारयत 
अलजाये 

१०० रु.१०,०००/- 

०४ फरैजोडी/ येडजेोडी १०० रु. ३०,०००/-  
०५ फरैगाडी   १०० रु. १५,०००/-  
०६ जुनी वलदशय दरुु्ती १०० रु.३०,०००/-    
०७ इनलेर फोअरयॊग   १०० रु.२०,०००/- नाफाडभच्मा तनकऴानवुाय  
०८ ऩाईऩ राईन १०० नाफाडभच्मा तनकऴानवुाय रु.२०,०००/- च्मा भमाभदेत  
०९ ऩॊऩवॊच १०० रु.२०,०००/-  
१० नलीन वलदशय    १०० रु. ७०,०००/- त ेरु.१,००,०००/- च्मा भमाभदेत       

( योशमो अॊतगभत मोजनेनवुाय ) 
११ ळतेतऱे  १०० रु.३५,०००/- भ.ृवॊ. तनकऴानवुाय  
१२ ऩयवफाग कामभक्रभ            १०० रु.२००/- प्रतत राबाथी ( परोत्सऩादन वलबागाच्मा 

तनकऴानवुाय ) 
१३ तऴुाय/ दठफक र्वॊचन वॊच ऩयुलठा १०० रु. २५,०००/- च्मा प्रतत शेक्टय ( र्फ़रोत्सऩादन 

वलबागाच्मा तनकऴानवुाय ) 
 

दटऩ : १) जे राबाथी नवलन वलशीय मा घटकाचा राब घेतीर, त्समाॊच्मावाठी प्रतत राबाथी 
अनुदानाची उच्चतभ भमाभदा रु. ७०,०००/- ते १,००,०००/- ऩमभत अनुसेम याशीर. भात्र, वलशीय 
खोदण्मावाठी खचभ कभी झाल्माव प्रत्समष खचाभच्मा भमाभदेइतकेच अनदुान अनुसेम याशीर, 
र्ळल्रक अनुदानातुन अन्म फाफीॊचा राब अनुसेम याशणाय नाशी.  
२) जे राबाथी नवलन वलशीय मा घटकाचा राब घेणाय नाशीत, त्समाॊच्मावाठी अनुदानाची उच्चतभ 
अनुसेम भमाभदा रु. ५०,०००/- याशीर. 

स्ळासरीत/- 
शंचाऱक 

(षळस्तार ळ प्रशऴसण) 
कृषव आयुक्ताऱय, मषाराष्र राज्य, ऩुणे 

 



 

ऩररशऴष्ठ - (दोन ) 
 

(अ) घटकतनषाय अनुदान ळ स्ळरूऩ 

 

1. िमीन शुधारणाः जभीन वुधायणा कयण्मावाठी १ शेक्टयच्मा भमाभदेत उच्चतभ अनुसेम 
अनुदान भमाभदा रु.४०,०००/- ऩमभत राब अनुसेम याशीर. ककॊ ला ग्राभ वलकाव ल जरवॊधायण 
वलबागाने तनजश्चत केरेल्मा तनकऴानुवाय उच्चतभ भमाभदेच ेअर्धन याशून अनुदान अनुसेम याशीर. 
वदय घटकाॊच े तनकऴाॊभध्मे लेऱोलेऱी शोणाये फदरशी रागू याशतीर. मा घटकाॊतगभत नलीन बात 
खाचय (भजगी) मा फाफीॊचा राब देण्मात माला. जभीन वुधायणा मा फाफीॊवाठी रु.४०,०००/- ऩेषा 
जादा मेणाया खचभ राबाथींने ्लत् कयालमाचा आशे.  

 

2. तनषळष्ठा ऩुरळठाः तनवलष्ट्ठा ऩुयलठमा कयीता उच्चतभ अनुसेम अनुदान भमाभदा रु.५०००/- ऩमभत 
राब अनुसेम याशीर. मा फाफीॊभध्मे ळतेक-माॊना त्रफमाणे, खते ल ऩीक वॊयषण औऴधे माॊचा 
ऩुयलठा कयण्मात माला. तनवलष्ट्ठाॊचा ऩुयलठा कयताॊना बौगोर्रक ऩरयज्थतीचा अभ्माव करुन त्समा 
बागात शोणा-मा प्रचर्रत वऩकाॊच्मा त्रफमाण्माच े वॊकयीत/ वुधारयत/अर्धक उत्सऩादन देणाये लाण 
माॊचा ऩुयलठा कयालमाचा आशे. वऩक उत्सऩादन आयाखड्मा प्रभाणे तनवलष्ट्ठा लाटऩाचा आयाखडा 
तमाय कयण्मात माला ल त्समाप्रभाण तनवलष्ट्ठाॊचा शॊगाभाऩूली ऩुयलठा कयण्माची दषता घ्माली. 

तनवलष्ट्ठा ऩुयलठा शा एक शेक्टय षेत्राच्मा भमाभदेत कयण्माॊत माला. ककटकनाळके/यावामतनक 
खते माॊचा ऩुयलठा याज्म्तयीम दय तनजश्चती वर्भतीने तनधाभयीत केरेल्मा दयानुवाय ल वॊचारक 
(तन.ल ग.ुतन.) माॊच्मा भागभदळभक वुचनाॊच े अर्धन याशून ळावन तनमकु्त ऩुयलठा वॊ्थाॊकडूनच 
कयाला. त्रफमाणाॊची खयेदी भशायाष्ट्र याज्म त्रफमाणे भशाभॊडऱ/कृवऴ वल'ााऩीठे माॊचकेडून कयण्मात 
माली. मा घटकाचा राब खयीऩ/यब्फी ल उन्शाऱी मा ततन्शी शॊगाभात अथला एकाच शॊगाभात देता 
मेईर. भात्र, मा फाफी कयीता कभार भमाभदेऩेषा अर्धक अनुदान अनुसेम याशणाय नाशी. ळतेक-
माॊना भाशीती देलून एकाजत्सभक ककड व्मल्थाऩनावाठी उद्मुक्त कयाले. 

 

3. षऩक शंरसण अळिारे ळ ऴतेीची शुधाररत अळिारेः मा फाफी अॊतगभत ऩीक वॊयषण औजाये ल 
ळतेीची वुधारयत अलजाये माॊचा ळावनाने तनधाभयीत केरेल्मा दयाने ल ळतेक-माॊच्मा भागणी प्रभाणे 
ऩुयलठा कयण्मात माला. ळतेक-माॊना मा फाफीॊलय राब देताॊना ळतेक-माॊव कोणत्समा अलजायाॊची 
आलश्मकता आशे शे त्समाॊच्माकडून रेखी घेऊन त्समानुवायच अलजायाॊचा ऩुयलठा कयाला. (वॊचारक, 
एनवीआमऩीएभ माॊच्मा दद. २३/४/२०१२ च्मा ऩत्रानुवाय ऩीक वॊयषणावाठी प्रकाळ वाऩऱमाॊच्मा 
लाऩयाची र्ळपायव केरी आशे.) मा घटकावाठी उच्चतभ अनुसेम अनुदान भमाभदा रुऩमे १०,०००/- 
ऩमांत राब अनुसेम याशीर. ळावनाने तनधाभरयत केरेल्मा दयानुवाय ल वॊचारक (तन.ल गु.तन.) 
माॊच्मा भागभदळभक वुचनाॊच ेअर्धन याशून ळावन तनमुक्त ऩुयलठादाय वॊ्थाॊकडून वदय घटकाचा 
ऩुयलठा कयाला.  

 

4. बैऱिोडी/रेडिेोडीः फैरजोडी/येडजेोडी माफाफीकरयता उच्चतभ अनुसेम अनुदान भमाभदा 
रु.३०,०००/- ऩमांत राब अनुसेम याशीर. फैरजोडी/येडजेोडी माॊचा ऩुयलठा राबार्थमाांच्मा भागणीनुवाय 



 

कयाला. फैरजोडीची खयेदी तनमर्भत जनालयाॊच्मा फाजायात राबार्थमाांच्मा वॊभतीनुवाय, 
ऩळुलैद्मकीम अर्धकायी, जजल्शा कृवऴ अर्धकायी (वलघमो), जजल्शा ऩरयऴद ल कृवऴ अर्धकायी 
(वलघमो) माॊच्मा उऩज्थतीत कयाली. फैरजोडी वुदृढ ल ळतेी काभाव मोग्म अवल्माफाफत 
ऩळुलैद्मकीम अर्धकामाॊकडून प्रभाणऩत्र घेण्मात माले. खयेदीचा व्मलशाय झाल्मानतॊय राबार्थमाभन े
फैरजोडीचा वलभा उतयण्मात माला ल तनळाणी म्शणून टटूइॊग करुन (गोंदलून) घ्माले. राबाथीचा 
फैरजोडी वभलेत ऩो्टकाडभ वाईजचा पोटो काढाला ल वदय पोटो वॊफर्धत अर्धकामाॊनी 
तऩावणीच ेलेऱेव उऩरब्ध करुन द्माला. ज्मा राबार्थमाांकड ेवद्म:ज्थतीत ्लत्ची फैरजोडी आशे 
अळा राबार्थमाांना फैरजोडी/येडजेोडीचा राब अनुसेम नाशी. 
४.१.  फैर जोडी/येड ेजोडीची भागणी कयणा-मा ळतेक-माॊचा रेखी ्लरूऩात अजभ घ्माला.  
४.२.  मा अजाभवोफत वॊफधीत ळतेक-माकड े वध्मा फैरजोडी/येडजेोडी नवल्माच े ग्राभवेलकाचे 
प्रभाणऩत्र घ्माल.े  
४.३. प्राप्त भागणीनवुाय अजाभची छाननी कृवऴ अर्धकायी (वलघमो), ऩॊचामत वर्भती माॊनी करून 
गट वलकाव अर्धकायी माॊच े र्ळपायळीवश कृवऴ वलकाव अर्धकायी, जजल्शा ऩरयऴद माॊचकेडे 
ऩाठवलण्मात मालेत. 
४.४. जजल्शा कृवऴ अर्धकायी (वलघमो) जज.ऩ. माॊनी प्राप्त अजाभची छाननी कयाली. फैरजोडी/येडजेोडी 
खयेदी केल्मानॊतय खयेदीची कागदऩत्र े वादय कयताच त्समाफाफत खात्री करुन उच्चतभ अनुदान 
भमाभदा यक्कभ रु.३०,०००/- ककॊ ला त्समाऩेषा खयेदी ककॊ भत कभी अवल्माव प्रत्समष खयेदीची यक्कभ 
राबाथींच्मा फॅंक खात्समात जभा कयाली.  

5. बैऱगाडीः फैरगाडी मा घटकाॊवाठी उच्चतभ अनुसेम अनुदान भमाभदा रु.१५,०००/- ऩमांत राब 
अनुसेम याशीर. फैरगाडीची खयेदी ऩरयर्ळष्ट्ट दोन भधीर भुिा (फ) नुवाय ळावनाने तनधाभरयत 
केरेल्मा दयाने ल ळावनतनमुक्त ऩुयलठा वॊ्थाॊकडून कयण्मात माली. अळा फैरगाडीच्मा दळभनी 
बागालय मोजनेच ेनाल ल ऩुयलठा केल्माच ेलऴभ र्रशीरेरे ३x२ इॊच आकायाच ेऩत्र्माच ेठऱक रेफर 
रालाले अथला राकुड अवरेल्मा बागात कोरुन घ्माले. माफाफत वॊचारक (तन.ल गु.तन.) माॊच्मा 
भागभदळभक वुचनाॊच ेअर्धन याशून ळावन तनमुक्त ऩुयलठा वॊ्थाॊकडून ऩुयलठा कयाला. 

6. िुनी षळदषर दरुुस्ती : मा फाफी अॊतगभत नाफाडभने तनधाभरयत केरेल्मा तनकऴाॊच्मा आधाये 
उच्चतभ अनुसेम अनुदान भमाभदा रु.३०,०००/- ऩमांत राब अनुसेम याशीर. त्समाऩेषा अर्धक 
यक्कभ रागल्माव राबाथीने ्लत् उबी कयालमाची आशे. राबार्थमाांनी जुन्मा वलदशयीॊची काभें 
कयताॊना त्समाच ेअॊदाजऩत्रक तमाय करुन उऩ अर्बमॊत्समाकडुन ताॊत्रत्रक भान्मता घ्माली ल  कृवऴ 
अर्धकायी (वलघमो) ऩॊचामत वर्भती माॊनी झारेल्मा काभाच ेभोजभाऩ करुन खचाभचे प्रभाणातच 
अनुदानाचा राब देण्मात माला. माफाफतच्मा तनकऴात नाफाडभकडुन लेऱोलऱेी जे फदर शोतीर त े
तात्सकाऱ मोजनेकयीता रागु याशतीर. मा घटकाचा राब घेतरेल्मा राबार्थमाभना इनलेर फोअरयॊग 
घटकाचा राब अनुसेम नाशी. 

 

7. इनळेऱ बोअरींग : मा फाफीवाठी नाफाडभने तनधाभरयत केरेल्मा खचाभच्मा प्रभाणकाॊप्रभाणे उच्चतभ 
अनुसेम अनुदान भमाभदा रु.२०,०००/- ऩमांत राब अनुसेम याशीर. इनलेर फोअयीॊगच ेकाभ कयताॊना 



 

खचाभच ेअॊदाजऩत्रक ल ताॊत्रत्रक तनकऴानुवाय दठकाणाची मोग्मता (Feasibility Report) माफाफत 
बुजर वलेषण मॊत्रणेकडून प्राप्त करुन घ्माला. कृवऴ अर्धकायी (वलघमो), ऩॊमाचत वर्भती माॊनी 
झारेल्मा काभाची भोजभाऩे घेऊन प्रत्समष खचाभच े प्रभाणात अनुदानाचा राब देणेंत माला. मा 
घटकाचा राब घेतरेल्मा राबार्थमाभना जुनी वलदशय दरुु्तीचा राब अनुसेम याशणाय नाशी. 

8. ऩाईऩ ऱाईनः मा फाफी अॊतगभत राबाथीव नाफाडभने तनधाभरयत केरेल्मा खचाभच ेप्रभाणकाॊनुवाय 
उच्चतभ अनुसेम अनुदान भमाभदा रु.२०,०००/- ऩमांत राब अनुसेम याशीर. ऩाईऩ राईनची खयेदी 
ऩरयर्ळष्ट्ट दोन भधीर भुिा (फ) नुवाय कयण्मात माली. माफाफत ळावनाने तनधाभरयत केरेल्मा 
दयानुवाय ल  वॊचारक (तन.ल ग.ुतन.) माॊच्मा भागभदळभक वुचनाॊच ेअर्धन याशून ळावन तनमकु्त 
ऩुयलठादाय वॊ्थाॊकडूनच ऩुयलठा कयाला. 

9. ऩंऩशंचः ळावनाने दय तनजश्चती केरेरे वलद्मूत ऩॊऩवॊच/ऑईर इॊजजनचा ऩुयलठा उच्चतभ 
अनुसेम अनुदान भमाभदा रु.२०,०००/- ऩमांत राब अनुसेम याशीर. माचा राब र्वॊचन ्त्रोत 
उऩरब्ध अवणा-मा ळतेक-माॊना द्माला. ऩॊऩवॊच खयेदी ऩरयर्ळष्ट्ट दोन भधीर भुिा (फ) नुवाय 
कयण्मात माली. माफाफत वॊचारक (तन.ल ग.ुतन.) माॊच्मा भागभदळभक वुचनाॊच ेअर्धन याशून ळावन 
तनमुक्त ऩुयलठादाय वॊ्थाॊकडून ऩुयलठा कयाला. र्वॊचनावाठी ऩाण्माची उऩरब्धता ल वलद्मूत 
कनेक्ळन राबधायकाकड े अवल्माची खात्री कृवऴ अर्धकायी, ऩॊचामत वर्भती माॊनी कयाली ल 
त्समानुवाय वलद्मूत ऩॊऩाचा राब ळतेक-माॊना देण्मात माला. 

10. नळीन षळषीर खोदणेः मा घटकावाठी योजगाय शभी मोजनेअॊतगभत जलाशय वलशीय मोजनेरा जे 
आर्थभक तनकऴ लेऱोलेऱी तनधाभयीत कयण्मात मेतीर, त्समा तनकऴाॊप्रभाणे अनुदान अनुसेम याशीर. 
वदयचा कामभक्रभ याफवलताना भशायाष्ट्र ग्राभीण योजगाय शभी मोजना अॊतगभत जलाशय वलशीय 
कामभक्रभाच्मा वुधायीत भाऩदॊडानुवाय (ळा.तन.क्र.योशमो-२००७/प्र.क्र.१७९/योशमो-१ भॊत्रारम भुॊफई-३२ 
दद.१० एवप्रर २००८) बु्तयातनशाम नलीन वलशीयी कयीता खचाभचे भाऩदॊड  रागु याशतीर. 
त्समानुवाय बू्तयप्रकायानुरुऩ राबाथीव रु. ७०,०००/- ते रु.१,००,०००/- भमाभदेत अनुदान अनुसेम 
याशीर. तवेच ळावन ऩत्र क्र वलघमो/१००२/प्रक्र ७३/बाग १/२१अे, दद. १३ भाचभ २००३ अन्लमे मा 
मोजनेअॊतगभत ककभान षेत्राची अट ०.४० शेक्टय तनजश्चत कयण्मात आरी आशे. त्समानुवाय 
कामभलाशी कयण्मात माली. माफाफत ऩूणभ राब देताना ऩूणभत्सलाच े प्रभाणऩत्र वॊफॊधीत मॊत्रणेकडून 
घ्माले.  

अ. 
क्र. 

भुस्तराचा प्रकार जिल्षे प्रतत नळीन षळदषर अनुहेय 
अनुदान मयागदा (रु.) 

१ लारुकाभम ल 
भेटाभापीक (रुऩाॊतयीत) 
वलदबाभतीर बाग आणण 
ताऩी ऩुणाभ खोमातीर 
बाग  

गडर्चयोरी, बॊडाया, गोंददमा,चॊद्रऩूय, नागऩूय, अकोरा, 
लार्ळभ, अभयालती, फुरढाणा, धुऱे,नॊदयूफाय जऱगाॊल, 
कोल्शाऩूय, र्वॊधूदगुभ, यत्सनार्गयी १,००,०००/- 



 

अ. 
क्र. 

भुस्तराचा प्रकार जिल्षे प्रतत नळीन षळदषर अनुहेय 
अनुदान मयागदा (रु.) 

२ दख्खन ऩठायचा प्रदेळ नागऩूय, लधाभ, अभयालती, मलतभाऱ, अकोरा,लार्ळभ, 
फुरढाणा, ऩुणे, वाताया, वाॊगरी, कोल्शाऩूय, वोराऩूय, 
अशभदनगय, नार्ळक,नॊदयुफाय, धुऱे, जऱगाॊल, 
उवभानाफाद, औयॊगाफाद, रातूय, जारना, ऩयबणी, 
दशॊगोरी, फीड, नाॊदेड  

१,००,०००/- 

३ जाॊभ्मा खडकाचा प्रदेळ 
(ककनायऩट्टीचा बाग ) 

ठाणे, ऩारघय, यामगड, यत्सनार्गयी, र्वॊधूदगुभ  
७०,०००/- 

  
 लयीर तक्त्समात दळभवलल्मानुवाय नलीन वलशीय घटकाकयीता खचाभच ेभाऩदॊड अवून बुजर 
वलेषण ल वलकाव मॊत्रणेच े प्रभाणऩत्र घेणे फॊधनकायक याशीर. नलीन वलशीय मा घटका खारी 
राबाथीव अनुदान देताॊना बू्तयीम यचना ल अॊदाजऩत्रकातीर घटकानुवाय झारेल्मा प्रत्समष 
काभाच े भोजभाऩानुवाय अनुदान अदा कयाले. प्रत्समषात झारेल्मा खचाभप्रभाणे अनुदान उच्चतभ 
भमाभदेनुवाय यक्कभ र्ळल्रक याशत याशील्माव त्समाभधनु अन्म फाफीॊचा राब राबाथीव अनुसेम 
नाशी. ''नलीन वलशीय'' मा घटकाचा राब घेणा-मा राबार्थमाांव अन्म कोणत्समाशी घटकाचा राब 
अनुसेम नाशी. राबाथीव दोन आर्थभक लऴाभत ऩणूभ राब देण्माच े दृष्ट्टीने वलशीयीच े काभ वदय 
कारालधीत ऩूणभ करुन घेण्माफाफत वॊफॊधीताॊना ्ऩष्ट्टऩणे वुचना रेखी द्माव्मात ल वॊफॊधीत 
अर्धका-माॊनी त्समाफाफत दषता घ्माली. 
 

11. ऴतेतलेः भदृ ल जरवॊधायण वलबागाच्मा तनकऴाॊनुवाय ल योजगाय शभी मोजनेच्मा 
भाऩदॊडाप्रभाणे उच्चतभ अनुसेम अनुदान भमाभदा रुऩमे ३५,०००/- ऩमांत राब अनुसेम याशीर. 
 

12. ऩरशबाग : ळतेक-माॊना ऩयवफागेवाठी प्रतत राबाथी रुऩमे २००/- प्रभाणे उच्चतभ अनुसेम 
भमाभदेत राब अनुसेम याशीर. माभध्मे बाजीऩाल्माची वऩके उदा. ळलेगा, टोभॎटो ,काॊदा, लाॊगी, 
बेंडी इत्समादीचा वभालेळ याशीर. 
 

13. शुक्ष्म शशचंन (तुवार/दठबक शंच) ऩुरळठाः परोत्सऩादन वलबागाच्मा तुऴाय ल दठफक र्वॊचन 
कामभक्रभानुवाय ळतेक-माॊना र्वॊचन षेत्रात लाढ कयण्मावाठी  तुऴाय/दठफक वॊचाचा ऩुयलठा उच्चतभ 
अनुसेम अनुदान भमाभदेत रु.२५०००/- प्रती शेक्टय प्रभाणे राब अनुसेम याशीर. वॊचाची खयेदी कृवऴ 
वलबागाच्मा भान्मता प्राप्त उत्सऩादकाॊकडून कयाली ल वॊचाचा दजाभ आमएवआम प्रभाणीत अवाला. 
वॊचाची तऩावणी कृवऴ अर्धका-माॊनी (वलघमो) केल्मानॊतय अनुदान अनुसेम याशीर. 

(ब)   कृषव औिारे मागणी ळ ऩुरळठा गुणतनयंत्णः  

 

कृवऴ वॊचारक, (तनवलष्ट्ठा ल गुण तनमॊत्रण) माॊनी वलवलध कें द्र/याज्म ऩुय्कृत मोजनाॊतगभत 
अनुदानालय ऩुयवलण्मात मेणामा कृवऴ औजायाॊच ेफाफत खयेदी प्रक्रीमा, औजायाॊची ्ऩेवीकपकेळन्व 
ल गुणलत्सता तऩावणी इत्समादी फाफत लेऱोलेऱी तनगभभीत केरेल्मा भागभदळभक वूचनाॊनुवाय 
कामभक्रभाची काटेकोय अॊभरफजालणी कयण्मात माली.  भॊजूय आर्थभक/बौततक भमाभदेऩेषा जा्त ल 



 

प्रत्समष गयजेऩेषा अर्धक ल ळतेकमाॊची भागणी नवरेल्मा औजायाॊची कोणत्समाशी ऩरयज्थतीत 
भागणी नोंदलू नमे. भागणीनुवाय ऩुयलठा केरेरी कोणतीशी औजाये ऩडून याशणाय नाशीत, माची 
वलभ् ली जफाफदायी भागणी नोंदवलणामा अर्धकामाॊची याशीर. औजाये वलनालाटऩ ऩडून याशील्माच े
आढऱून आल्माव भागणी नोदॊवलणामा अर्धकामाव जफाफदाय धरुन र्ळल्रक यादशरेल्मा 
औजायाॊच्मा ककॊ भती एलढ्मा यकभेची एकयकभी लवुरी कयण्मात मेईर ल वॊफॊर्धताॊवलरुध्द 
प्रळावकीम कायलाई प्र्तावलत केरी जाईर. ळावनाने दयतनजश्चती केल्मालय ळावन तनणभम ल 
वॊचारक (तन. ल गु.तन.) माॊचकेडून तनगभर्भत शोणामा भागभदळभक वूचना जळाच्मा तळा रागू 
याशतीर.  

 

 कृवऴ आमुक्तारमाच ेऩरयऩत्रक.जा.क्र.कृवऴ/१६ वीफीवेर/राबाथी/४७०/२०१२, दद.१२/०३/२०१२ 
नुवाय ज्मा प्रकयणी अनदुान लजा जाता राबाथी दशश्श्माची यक्कभ लवूर कयालमाची आशे तेथे 
ती वॊफॊर्धताॊकडून योख अथला डी.डी. ्लरुऩात लवुर करुन मा यकभेची राबार्थमाांना ळावकीम 
जभा ऩोचऩालती देण्मात माली. लवुर केरेरी यक्कभ अथला डी.डी. तात्सकाऱ वॊफॊर्धत कभभचामाॊनी 
त्समाॊच्मा कामाभरमातीर योखऩाराकड ेजभा कयालीाे. योखऩाराने मा यकभेची नोंद योखलशी भध्मे 
घेलून कामाभरमाच्मा आशयण ल वॊवलतयण अर्धकामाॊच्मा फॉक खात्समात त्सलयीत जभा कयाली. 
याप्रमाणे कायगळाषी न केल्याश, ती षळत्तीय अतनयमीतता शमिून शंबधीत मागणी नोंदषळणा-या 
अधधका-या षळरुध्द प्रऴाशकीय कारळाई केऱी िाईऱ. राबाथी दशश्मावश ऩुयलठा वॊ्थेची देमके 
अदा कयणे शी भागणी नोंदवलण्मा-मा अर्धका-माची वलभ् ली जफाफदायी याशीर. 
 

अनुदानाची दषळरुक्तीः उऩयोक्त मोजनेंतगभत एकूण १३ फाफीॊवाठी अनुदान अनुसेम आशे. 
राबाथीव एकाच घटकावाठी दोन मोजनेभधनू अनुदान ददरे जाणाय नाशी माची दषता घेण्मात 
माली. फैरजोडी मा घटकाचा राब घेतल्मानतॊय वदय राबधायकारा ककभान ऩुढीर ऩाच लऴाभऩमांत 
इतय मोजनेतनू फैरजोडी घटकाचा राब देण्मात मेलू नमे.   

      
स्ळासरीत/- 
शंचाऱक 

(षळस्तार ळ प्रशऴसण) 
कृषव आयुक्ताऱय, मषाराष्र राज्य, ऩुणे 

 



 

प्रऩत् – १ (अ) 

आददळाशी उऩयोिना (सेत्ातंगगत) शन २०१५-१६ अतंगगत माशशक प्रगती अषळाऱ जिल्षा – 
अषळाऱ काऱाळधी माषे       , २०१५ अखेर जिल्षयाशाठी शन २०१५-१६ कररता एकूण मिंूर तनधी 
शन २०१४-१५ मधीऱ शऴल्ऱक तनधी रु.----- शन २०१५-१६ मध्ये तनळडऱेऱे एकूण नळीन ऱाभाथी शखं्या 
शन २०१५-१६ मध्ये प्राप्त तनधी --------- शन २०१४-१५ मधीऱ उळगररत ऱाभ ददऱले्या ऱाभाथींची शखं्या 
एकूण उऩऱब्ध तनधी रु.-------- (अऩगं, मषीऱा, इतर ऱाभाथी षळगतळारी प्रत्येक ळवागशाठी दयाळी)  
 

अ. 
क्र. 

बाब ऱसांक शाध्य 

शन २०१४-१५ मधीऱ शन २०१५-१६ मधीऱ एकूण शन २०१४-१५ मधीऱ शन २०१५-१६ मधीऱ एकूण 

उळगररत 
ऱाभ 

दयायच्या 
ऱाभाथींची 
शखं्या 

त्याशाठी 
ऱागणारी 
रक्कम 

नषळन 
तनळडऱेऱे 
ऱाभाथी 
शखं्या 

त्याशाठी 
ऱागणारी 
रक्कम 

ऱाभाथी 
शखं्या 
(रकाना 
३+५) 

ऱागणारी 
रक्कम  
(रकाना 
४+६) 

उळगररत 
ऱाभ 

ददऱेल्या 
ऱाभाथींची 
शखं्या 

ददऱेऱा 
ऱाभ 
रक्कम 

नषळन 
ऱाभाथीऩकैी 

ऱाभ 
ददऱेल्या 
ऱाभाथीची 
शखं्या 

ददऱेल्या 
ऱाभाची 
रक्कम 

ऱाभ 
ददऱेल्या 

ऱाभार्थयाांची 
शखं्या    
(रकाना 
९+११) 

ऱाभ 
ददऱेऱी 
रक्कम   
(रकाना 
१०+१२) 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ 
१ जभीन धायणा             

२ तनवलष्ट्ठा लाटऩ 
            

३ कृवऴ वधुारयत औजाये             

४ फरैजोडी             

५ फरैगाडी             

६ इनलेर फोयीॊग 
            

७ जुनी वलशीय दरुु्ती              

८ ऩाईऩराईन 
            



 

अ. 
क्र. 

बाब ऱसांक शाध्य 

शन २०१४-१५ मधीऱ शन २०१५-१६ मधीऱ एकूण शन २०१४-१५ मधीऱ शन २०१५-१६ मधीऱ एकूण 

उळगररत 
ऱाभ 

दयायच्या 
ऱाभाथींची 
शखं्या 

त्याशाठी 
ऱागणारी 
रक्कम 

नषळन 
तनळडऱेऱे 
ऱाभाथी 
शखं्या 

त्याशाठी 
ऱागणारी 
रक्कम 

ऱाभाथी 
शखं्या 
(रकाना 
३+५) 

ऱागणारी 
रक्कम  
(रकाना 
४+६) 

उळगररत 
ऱाभ 

ददऱेल्या 
ऱाभाथींची 
शखं्या 

ददऱेऱा 
ऱाभ 
रक्कम 

नषळन 
ऱाभाथीऩकैी 

ऱाभ 
ददऱेल्या 
ऱाभाथीची 
शखं्या 

ददऱेल्या 
ऱाभाची 
रक्कम 

ऱाभ 
ददऱेल्या 

ऱाभार्थयाांची 
शखं्या    
(रकाना 
९+११) 

ऱाभ 
ददऱेऱी 
रक्कम   
(रकाना 
१०+१२) 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ 
९ ऩॊऩवॊच 

            

१० नवलन वलशीय             

११ ळतेतऱे 
            

१२ ऩयवफाग कामभक्रभ 
            

१३ तऴुाय/दठफक र्वॊचन 
            

१४  अर्बकयण ळलु्क 
            

   एकूण 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

प्रऩत् – १ (ब) 
आददळाशी उऩयोिना (सेत्ाबाषेरीऱ) शन २०१५-१६ अतंगगत माशशक प्रगती अषळाऱ जिल्षा – 
अषळाऱ काऱाळधी माषे       , २०१५ अखेर जिल्षयाशाठी शन २०१५-१६ कररता एकूण मिंूर तनधी 
शन २०१४-१५ मधीऱ शऴल्ऱक तनधी रु.----- शन २०१५-१६ मध्ये तनळडऱेऱे एकूण नळीन ऱाभाथी शखं्या 
शन २०१५-१६ मध्ये प्राप्त तनधी --------- शन २०१४-१५ मधीऱ उळगररत ऱाभ ददऱले्या ऱाभाथींची शखं्या 
एकूण उऩऱब्ध तनधी रु.-------- (अऩगं, मषीऱा, इतर ऱाभाथी षळगतळारी प्रत्येक ळवागशाठी दयाळी)  

अ. 
क्र. 

बाब ऱसांक शाध्य 

शन २०१४-१५ मधीऱ शन २०१५-१६ मधीऱ एकूण शन २०१४-१५ मधीऱ शन २०१५-१६ मधीऱ एकूण 

उळगररत 
ऱाभ 

दयायच्या 
ऱाभाथींची 
शखं्या 

त्याशाठी 
ऱागणारी 
रक्कम 

नषळन 
तनळडऱेऱे 
ऱाभाथी 
शखं्या 

त्याशाठी 
ऱागणारी 
रक्कम 

ऱाभाथी 
शखं्या 
(रकाना 
३+५) 

ऱागणारी 
रक्कम  
(रकाना 
४+६) 

उळगररत 
ऱाभ 

ददऱेल्या 
ऱाभाथींची 
शखं्या 

ददऱेऱा 
ऱाभ 
रक्कम 

नषळन 
ऱाभाथीऩकैी 

ऱाभ 
ददऱेल्या 
ऱाभाथीची 
शखं्या 

ददऱेल्या 
ऱाभाची 
रक्कम 

ऱाभ 
ददऱेल्या 

ऱाभार्थयाांची 
शखं्या    
(रकाना 
९+११) 

ऱाभ 
ददऱेऱी 
रक्कम   
(रकाना 
१०+१२) 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ 
१ जभीन धायणा             

२ तनवलष्ट्ठा लाटऩ 
            

३ कृवऴ वधुारयत औजाये             

४ फरैजोडी             

५ फरैगाडी             

६ इनलेर फोयीॊग 
            

७ जुनी वलशीय दरुु्ती              

८ ऩाईऩराईन 
            



 

अ. 
क्र. 

बाब ऱसांक शाध्य 

शन २०१४-१५ मधीऱ शन २०१५-१६ मधीऱ एकूण शन २०१४-१५ मधीऱ शन २०१५-१६ मधीऱ एकूण 

उळगररत 
ऱाभ 

दयायच्या 
ऱाभाथींची 
शखं्या 

त्याशाठी 
ऱागणारी 
रक्कम 

नषळन 
तनळडऱेऱे 
ऱाभाथी 
शखं्या 

त्याशाठी 
ऱागणारी 
रक्कम 

ऱाभाथी 
शखं्या 
(रकाना 
३+५) 

ऱागणारी 
रक्कम  
(रकाना 
४+६) 

उळगररत 
ऱाभ 

ददऱेल्या 
ऱाभाथींची 
शखं्या 

ददऱेऱा 
ऱाभ 
रक्कम 

नषळन 
ऱाभाथीऩकैी 

ऱाभ 
ददऱेल्या 
ऱाभाथीची 
शखं्या 

ददऱेल्या 
ऱाभाची 
रक्कम 

ऱाभ 
ददऱेल्या 

ऱाभार्थयाांची 
शखं्या    
(रकाना 
९+११) 

ऱाभ 
ददऱेऱी 
रक्कम   
(रकाना 
१०+१२) 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ 
९ ऩॊऩवॊच 

            

१० नवलन वलशीय             

११ ळतेतऱे 
            

१२ ऩयवफाग कामभक्रभ 
            

१३ तऴुाय/दठफक र्वॊचन 
            

१४  अर्बकयण ळलु्क 
            

   एकूण 
            

     



 

प्रऩत् – २ (अ) 
 

शन २०१५-१६ मध्ये आददळाशी उऩयोिना (सेत्ांतगगत ळ सेत्ाबाषेरीऱ) अतंगगत आददळाशी 
   ऴतेकयांना ऴतेीशाठी अथग शषाय्य देण्याची योिना  

 

तऩाशणीच ेप्रऩत् 

 

1. तऩावणी अर्धकामाच ेनाल ल ऩदनाभ 
2. तऩावणी ददनाॊक 
3. तऩावणी केरेल्मा राबाथीच ेनाल ल ऩत्सता 
4. राबाथीने केरेल्मा भागणी केरेल्मा फाफी एकूण 
5. ददरेल्मा राबाचा तऩळीर ल यक्कभ 
6. घटकतनशाम ऩुयलठा वॊ्थेच ेनाल 
7. उत्सऩादकाच ेनाल 
8. प्राप्त झाल्माचा ददनाॊक 
9. राब ददरेल्मा घटकाची यक्कभ 
10. अनुदानाची यक्कभ 
11. नलीन वलशीय मा घटकाचा राब घेतरेल्मा राबाथी फाफत भाशीती 

अ)  नलीन वलशीय घेतरेल्मा षेत्राचा वले नॊफय 

फ)  नलीन वलशीयीचा अॊदाजऩत्रकीम खचभ 

क)  तऩावणीच्मा ददनाॊकाव वलशीयीच्मा काभाची ज्थती 

ड)  तऩावणीच्मा ददनाॊकाव वलशीयीलय झारेरा खचभ 

इ)  राबाथीव ददरेरे अनुदान   

12. राबार्थमाांच ेअर्बप्राम 
13. तऩावणी अर्धका   च ेअर्बप्राम 

 

 

तऩावणी ददनाॊक      तऩावणी अर्धकाऱ्माची ्लाषयी 
 

 

 

 

 

 

 



 

प्रऩत् –२ (ब) 
 

शन २०१५-१६ आददळाशी उऩयोिना अतंगगत ऱाभाथी तऩाशणीचा माशीक अषळाऱ 

 

षळभाग  ----------जिल्षा -----------                              माषे ----------- अखेर 
 

 

अ. 
क्र. 

तऩावणी 
अर्धका   चे 

नाल 

ऩदनाभ राब ददरेल्मा 
राबाथींची वॊख्मा 

तऩावणी केरले्मा राबाथींची 
वॊख्मा 

तऩावणी केरले्मा 
औजायाॊची वॊख्मा 

ळयेा 

भदशन्मात दद. 
१/४/१५ 
ऩावनू 

भदशन्मात दद. 
१/४/१५ 
ऩावनू 

तऩावणीची 
टक्केलायी 

भदशन्मात दद. 
१/४/१५ 
ऩावनू 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ 

 
 

         

 
 

         

 

 

ददनाॊक :-       तऩावणी अर्धका   ची ्लाषयी  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


