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               जा.�. कृ.आ/
व�.1/राअसअु-गहूमास/ू 392/13 

                                                कृ
ष आयु�तालय, महारा ! रा"य, साखर संकुल,

                         पुणे-411005  �दनांक :  05/10/2013. 

                                                                                                

��त, 

 िज�हा अ�ध�क कृ�ष अ�धकार  

 ना!शक / धळेु / अहमदनगर/ पणेु / सोलापरू / औरंगाबाद/ परभणी/ नागपरू 

 

      �वषय-   रा56 य अ7न सुर�ा अ!भयान गहू - सन 2013-14 माग9दश9क सचूना. 

      संदभ9- 1) क< = शासनाच े �द. 1 माच9 2009 ?या माग9दश9क सचूना. 

             2) क< = शासनाच े �द.18 ए��ल 2012 ?या माग9दश9क सचूना. 

             3) क< = शासनाच े �द.22 ए��ल 2013 ?या माग9दश9क सचूना. 

             4) क< = शासनाच े�द.28 म े2013 चा कृती आराखडा. 

             5) जा.E.कृ.आ.�व�.2/राअसुअ13-14/25/13 �द.12/06/13 च ेपG. 

             6) क< = शासनाच े�द.1 जलैु 2013 चा कृती आराखडा. 

            7) शासन �नण9य राअसुअ 2013/�.E.59/राकृ�वयो क� �द.17 जलुै 2013 

             8) क< = शासनाच ेपG E.25-10/2013-डीडJलडुी-एनएफएसएम-25-829�द.17.6.2013 

 

          रा !+य अ,न सुर.ा अ/भयान ह+ क1 2 पुर3कृत योजना सन 2007-08 म7ये सु8 कर9यात आल+ 

आहे. या अ/भयानाअतंग:त तणृधा,यामधील भात व गहू या दोन 
पकांची ?नवड कर9यात आलेल+ आहे. गहू 


पकाच ेउBपादन वाढ
वणे हा या योजनेचा �मुख उDेश आहे.  

 क1 2 शासनान े �द. 1 माच9 2009 Fया पGानुसार रा !+य अ,न सुर.ा अ/भयानाFया काय:वाह+बाबत 

माग:दश:क सूचना ?नग:/मत केIया असुन  Bयाम7ये �द.18 ए��ल 2012 व �द.22 ए��ल 2013  Fया पGानुसार  

सधुारणा केIया आहेत.  या दो,ह+ माग:दश:क सूचना क1 2 शासनाFया रा !+य अ,न सुर.ा अ/भयान संकेत3थळ 

(http://www.nfsm.gov.in) वर उपल[ध आहेत. सन 2013-14 Fया काय:�मास उपरो�त संदभ: �.7 नुसार रा"य 

शासनान े�शासक\य मा,यता ]दलेल+ आहे. 

रा56 य अ7न सरु�ा अ!भयान- गहू राLयातील ना!शक, धळेू,  अहमदनगर,  पणेु, सोलापरू, औरंगाबाद, 

परभणी, नागपरू या िज�हयांमMये राब�वNयात येत आहे. 

  

       रा !+य अ,न सुर.ा अ/भयान गहू काय:�माअतंग:त �Bयेक\ 100 हे. �ाBया^.काच े एकूण 101.68 

लघु�कIप व �Bयेक\  100 हे. �ाBया^.क 
वरह+त 273 लघु�कIप अशा दोन �कारFया �कIपाम7य ेकाय:�म 

राबवावयाचा आहे. या �कIपाअतंग:त ठर
व9यात आलेल ेउ]D टे व Bयावdन जो e य पfरणाम अपे^.त  
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आहे याची नीट मांडणी कdन लघु�कIप तयार कर9यात यावेत. �कIप पुण: झाIयानंतर 
व
वध बाबींFया 

फोटेासह+त यशोगाथा तयार कर9यात याiयात. यशोगाथेसाठj वेगवेगळया टkपावर+ल फोटोlाkस Bया Bया वेळी 

घेऊन ठेवावते.  

�क�प �नवडीच े�नकष - 

1) "या मंडळात गहू 
पकाच ेजा3त .ेG आहे व कमी उBपादकता आहे. 

2) "या मंडळात गहू 
पकाच ेकमी .ेG आहे व कमी उBपादकता आहे. 

  3) गहू  पीकाच े .ेGानुसार तसेच जेथ े .ेG वाढ+स व उBपादकता वाढ+स वाव आहे याचा 
वचार कdन 

तालुका?नहाय /मंडल?नहाय राबवावयाच े �कIपांची संnया ]दलेIया ल.ं◌ाकानुसार ?निqचत करावी. सदरच े .ेG 

?नवड करताना तालु�यातील/मंडळातील .ेG उBपादन व उBपादकता याबाबतFया सांिnयक\ 
वभागाFया 

अहवाला�माणे �कIप .ेG ?नवड कर9यात याव े व Bया�माणे �कIप अहवाल तयार कर9याFया सूचना सव: 

संबंधीत तालुका कृ
ष अrधका-यांना लखेी 3वdपात कळवाiयात.   

 �क�प �ेGाचे मलुभतु सवO�ण  

�क�प अहवाल तयार करताना खाल ल बाबींचे मुलभतु सवO�ण करNयात यावे. 

अ)  ?नवडलेIया .ेGातील पीक?नहाय .ेG, पीक प7दती. 

ब)  सव: पीक?नहाय व वाण?नहाय .ेG व उBपादकता. 

क)  जमीन सुपीकता ?नदsशांक तयार कर9यात आलेIया गावाचा समावेश �ाधा,यान ेकरावा.जमीन आरोtयपuGका नुसार   

     जमीनीचा साम ुपाहून तसेच उपल[ध नG, 3फुरद, पालाष व सvुममुल2iय ेउपल[धतेचा 
वचार क8न Bयानुसार   

     वापर कर9यात यावा. 

ड)  उपल[ध /सचंन सु
वधा Bयातनु /सचंनाखाल+ येणारे .ेG व गहू  
पकासाठj उपल[ध होणारे /सचंन (.ेG). 

इ)  उपल[ध टॅ�टर/पॉवर ट+लर/बैल जोडी संnया तसेच औजारे ?नहाय उपल[धता. 

फ)  ?नवड केलेIया .ेGाचे पीक?नहाय ?न
व ठा वापराचे �माण. 

ग)  उपल[ध कुशल व अकुशल मनु यबळ व सेवा पुरवठादारांची नाव ेव सेवांचा तपशील. 

ह)  ?न
व ठा उपल[धतेFया सु
वधा तसेच तयार झालेIया कृ
ष मालाची पणन iयव3था. 

          �कIपासाठj लागणा|या एकुण ?न
व ठा जसे uबयाणे,खत,े}कटकनाशके इ. ?न
व ठांची माGा ?निqचत कdन 

Bयाच ेपोहोच कर9याच े]ठकाण �कIपात दश:वावे. 
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        उपरो�त बाबींचा 
वचार कdन �कIप आराखडा तयार करावा व .ेG उBपादन व उBपादकता वाढ+चे 

ल.ांक ठर
व9यात यावेत Bयानुसार ?नयोजन कर9यात यावे. ल.ांक ठर
वताना सवा:त जा3त सा7य झालेIया  

उBपादकतपेे.ा जा3त लvय ?नधा:र+त कर9यात यावे. वर+ल सव: मु~यांचा समावेश कdन �क�प आराखडा मंडळ 

कृ�ष अ�धकार  यांनी तयार कPन तालुका कृ�ष अ�धकार  व उप�वभागीय कृ�ष अ�धका-यांमाफ9 त िज�हा अ�ध�क 

कृ�ष अ�धकार  यांचेकड े मंजूर स पाठवावा व मंजूर  नंतरच �क�पाची अमंलबजावणी सPु करावी. �पG �.2 ब 

म7ये 100 हे. �ाBय^.क �कIपाची बाब?नहाय देय र�कम दश:
वलेल+ आहे.सदर �पGातील बाब �.5 ते 7 मधील 

र�कम ह+ �ाBय^.क 
वरह+त असलेIया 273 �कIपासाठj िजIहा?नहाय ल.ांकानुसार बाब?नहाय �कIप आराखडा 

तयार कर9यासाठj र�कम 8.2750/-खच: कर9यात याव ेव सदरचा खच: हा �ाBय^.काअतंग:तच दाख
व9यात यावा. 

�क�पाचा तपशील  

1) सव: �कIप शतेक|यांचे गट कdन गटामाफ: त राब
व9यात यावेत.  

2) एक �कIप हा 100 हे�टरचा असेल सव:साधारणपणे 10 हे�टरचा एक गट तयार कdन �Bयेक  10 हे�टर 

मागे एक गट�मुख �हणनु एका �ग?तशील शतेक|याची ?नवड करावी �हणजेच एका �कIपाम7ये सव:साधारण 

10 गट तयार कdन �Bयेक\ 1 �माणे 10 गट�मुखांची  ?नवड करावी, Bयांच ेनाव मोबाईल नंबरसह तप/शल 

�कIप आराख�यात नमूद करावा. गट�मुखांFया सहा�याने लाभा�या�ची ?नवड करावी. 

3) ?नवड केलेला लाभाथ� हा शतेकर+ मा/सकाचा वग:णीदार असणे अ?नवाय: आहे. 

4) मागील वष� लाभ ]दलेIया �कIप .ेGामधील शतेक|यांची पु,हा ?नवड कर9यात येऊ नये.  

5) समूह 3वdपात वेगवेग�या बाबींचा व 50 ट�के अनुदानाFया मया:देत राब
व9याचा तप/शल �पG 3 म7ये 

दश:
व9यात आला आहे. याबाबत माग:दश:क सुचनाम7ये स
व3तर नमुद कर9यात आल ेआहे. 

  1) पीक �ाSयT�के  

  �कIपाम7ये 100 हे. .ेGावर समुह 3वdपात पीक �ाBय^.कांच े आयोजन करावयाच े आहे. 

�ाBय^.कासंाठj कृ
ष 
व~यापीठामाफ: त 
वक/सत केलेIया तंG�ानाFया//शफारशींचा अतंभा:व क8न 
पक 

�ाBय^.काच ेआयोजन कर9यात यावे.  

पीक �ाBय^.कासाठj 
पकं◌ाFया वाणाची ?नवड करतांना 
व~यापीठान ेनiयाने 
वकसीत केलेIया वाणांच े�मा�णत 

uबया9यास �ाधा,य ~याव.े  100 हे. चा एक गट या�माणे 
पक �ाBय^.के आयोिजत करावीत. 

1) पीक �ाBय^.काच ेआयोजन 100 हे�टर .ेGाFया गटावर आयोिजत कर9यात यावे. �ाBय^.कांFया गटांच े

िजIहा?नहाय ल.ांक सोबत जोडलेIया �पG -1 म7ये दे9यात आलेल ेआहेत. 

2) एका हे�टरसाठj �पG �.-2अ म7ये नमुद केIयानुसार d.5,000/- �ती �ाBया^.क अनुदान उपल[ध आहे.    

3) एका लाभाथ� शतेक|यांस एकच �ाBया^.क 0.40 हे�टरFया .ेG मया:देत दे9यात यावे. 
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4)  �ाBय^.क आयोजनाबाबत 
वभागाकडून दे9यात आलेल ेउDी ट ल.ात घेऊन आवqयक असलेIया  

 ?न
व ठा 
वभागीय कृ
ष सहसंचालक यांFया अ7य.तखेाल+ गठjत केलेIया स/मतीमाफ: त अनुदान 
वह+त   

 मया:देपय:त अ?ंतम कर9यात याiयात. 

5) �कIप सुd हो9यापुव�च लाभाथ� शतेक|याची ?नवड अतंीम कdन, गट �मुखाच ेनावं व मोबाईल नंबर व 

�ाBया^.कात समा
व ट .ेGाची तप/शलवार याद+ तालुका कृ
ष अrधका|यांना सादर करावी व �कIप अहवालातह+ 

सदरFया याद+चा समावेश करावा. 

 6)   ?न
व ठांFया एकuGत मागणीबाबत 
वभागीय कृ
ष सहसंचालक यांFया अ7य.तखेाल+ल स/मतीत ?नण:य 

घेऊन िजIहा3तरावdन पुरवठादार सं3थेकडे मागणी न�द
व9यात यावी. पुरवठादार सं3थेस ]ठकाण, कालावधी 

बाबतचा स
व3तर तप/शल कळ
व9यात यावा.  

7) �ाBय^.क kलॉट शजेार+ पारंपर+क प7दतीवर आधार+त तुलनाBमक kलॉट घेणे बंधनकारक आहे.  

8) �ाBया^.क 
पकाचा उBपादकता ल.ांक हा �ाBय^.कासाठj ?नवड कर9यात आलेIया वाणाFया 

उBपादन.मतएेवढा ?निqचत करावा.  

9) �ाBय^.क kलॉटला पय:वे.ीय अrधका-यांनी ?नयमीत भेट+ �याiयात. भेट+म7ये केलेIया माग:दश:नाची न�द 

कृ
ष सहा�यकांकडील .ेuGय 3तरावर+ल न�दपिु3तकेत करावी. 

10) �ाBय^.कासाठjFया ?न
व ठा वेळेपूव� लाभाथ�स उपल[ध हो9यासाठj आवqयक त े ?नयोजन व वेळापGक 

मंडळ कृ
ष अrधकार+ यांनी तयार कराव.े  

11) �ाBय^.कासाठj uबयाण े�हणनु 5 वषा:च ेआतील अrधसूrचत केलेल ेसंकfरत/सधुार+त वाण �यावते. 

12) सदर �ाBय^.के श�यतो हमर3Bयालगत असावीत. तसेच सदर �ाBय^.क फलक र3BयाFया कडलेा 

kलॉटशजेार+ लाव9यात यावा व Bयावर पfरसरातील शतेक|याFंया भेट+ घडवनू आणाiयात.  

13) �ाBय^.काचंी अमंलबजावणी कृ
ष सहा�यकान े करावी. �ाBय^.कांच े ?नfर.ण व अहवालाची जवाबदार+ 

कृ
ष पय:वे.कावर राह+ल. �ाBय^.कांच ेमूIयमापन उप
वभागीय कृ
ष अrधकार+ यांनी कराव.े 

14) �ाBय^.क घेतलेIया kलॉटच ेव तुलाBनामक kलॉटFया उBपादनाचा अहवाल िजअकृअ यांनी 
वकृसस ंकां 

माफ: त कृ
ष आयु�तालयास सादर करावा.  

15) लाभा�या�ची याद+ काया:लयांFया नोट+सबोड: व कृ
ष 
वभागाFया संकेत3थळावर जाह+र करावी. तसेच यास 

�/स7द+ दे9यात यावी.  
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 2) �माUणत Vबयाणे �वतरण (वाण बदल) 

       
पकाची उBपादकता वाढ
व9यासाठj uबयाणे या मूलभूत ?न
व ठेवर भर देणे महBवाच े आहे. सुधार+त गहू 

uबयाणे वाटपाचा काय:�म ल.ांका�माणे राब
व9यात यावा. 

2.1) अ/भयानाअतंग:त उBपादन वाढ
व9यासाठj uबयाणे बदल आवqयक असनू गiहाFया अrधक उBपादन देणा|या 

व मागील 10 वषा:त �सार+त झालेIया वाणांच े दजsदार �मा�णत uबयाणांFया खरेद+साठj र�कम 8. 500/-

�तीि�वटंल }कंवा }कमंतीFया 50 ट�के या पैक\ जे कमी असेल Bया दरान ेअनुदान देय राह+ल. 

2.2) �Bयेक लघु�कIपाFया गटाम7ये 100ि�व. uबयाण,े मंडळ कृ
ष अrधकार+ यांनी ?नवड केलेIया शतेक|यांना 

महारा ! रा"य uबयाण ेमहामंडळ यांनी Bयांच े 
वतरकामाफ: त �ती ि�व. d.500/-  कमी दरान ेवाटप करावयाचे 

आहे. तसेच �कIपाबाहेर+ल उव:र+त uबयाणे देखील Bयांच े 
वतरकामाफ: त �ती ि�व. d.500/- कमी दरान े वाटप 

करावयाच ेआहे.    

      �क�पाअतं9गत व �क�पाबाहेर ल सव9 Vबयाण ेवाटप करतांना महाबीजमाफ9 त Sयांच े�वतरकांYदारे अनुदानावर 

Vबयाणे �वतर त करNयात येईल. तसेच कृ�ष �व[यापीठान ेउSपा�दत केले�या 10 वषा9च ेआतील अ�धस�ुचत वाणांच े

सSयतादश9क/�माUणत VबयाNयांसाठ\ सदर अनुदान देय राह ल.  

Vबयाणे वाटपाबाबत काय9पMदती - 

      रा !+य अ,न सुर.ा अ/भयान- गहू काय:�मांतग:त महाबीजमाफ: त 1,00,000 ि�वंटल अनुदानीत �माणीत 

uबयाणे 
वतरण ल.ांक दे9यात आलेला आहे. रा !+य अ,न सुर.ा अ/भयान गहू 
पकासाठj �Bयेक\ 100 हे�टर 

�माणे 273 लघु�कIपांम7ये काय:�म राब
व9यात येईल. �Bयेक लघु�कIपात 100 ि�वंटल सधुार+त वाणाच े

�माणीत uबयाण ेअनुदानावर 
वतर+त कर9यात यावे. �कIपाअतंग:त uबयाणे वाटपाचे ल.ाकं सोबत �पG-4 म7ये 

दे9यात आल ेअसून िजIहा अrध.क कृ
ष अrधकार+ यांच ेकडुन तालुका ?नहाय / मंडळ कृ
ष अrधकार+ ?नहाय 

वाटपाच ेल.ांक महाबीज यांना कळ
व9यात यावेत व Bयानुसार Bया ]ठकाणFया }कंवा Bयाजवळील 
वतरकांकड े

महाबीजन े uबयाण े उपल[ध क8न दयावते. सदर uबया9याच े वाटप "या शतेक|यांना करावयाच े आहे Bया 

शतेक|यांची याद+ मंडळ कृ
ष अrधका|या माफ: त  
वतरकाकड ेदे9यात येईल. Bयानुसार अनुदान वजा जाता शतेकर+ 

वाटा शतेक|यांकडुन घेवनू सदर शतेक|यांना uबयाण े
वतरकांकडुनं 
वतर+त कराव ेव शतेक|याच ेनावापुढे संबंधीत 

शतेक|याची 3वा.र+ �यावी. uबयाणे वाटप पुण: झाIयानंतर सदर याद+ 
वतरकांनी संबंधीत मंडल कृषी अrधकार+ 

यांचेकड ेदयावी. 
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      �कIपाबाहेर वाटप करावयाच े सधुार+त वाणांच े �माणीत uबया9यांच े िजIहा?नहाय ल.ांक �पG-5 म7ये  

दे9यात आल ेअसनू िजIहा अrध.क कृ
ष अrधकार+ यांFया कडुन तालुका?नहाय वाटप महाबीजला कळ
व9यात  

येईल Bयानुसार आपण Bयांनी BयांFया 
वतरकांकडे uबयाणे उपल[ध कdन ~याव.े शतेक|यांना uबयाणे घे9यांसाठj 

जा3त अतंर जाव ेलागणार नाह+ याची महाबीजन ेद.ता �यावी. वाण?नहाय }कती uबयाण ेउपल[ध कdन दे9यात  

आलेल ेआहे याची 
वतरक?नहाय मा]हती महाबीजन े संबधीत तालुका कृ
ष अrधकार+ व िजIहा अrध.क कृ
ष 

अrधकार+ यांना ~यावी. अनुदानाचा दर �मा�णत uबया9यासाठj d.500/- �?त ि�वंटल आहे.  

           रा !+य अ,न सुर.ा अ/भयान-गहू काय:�मांतग:त रा !+य uबयाणे महामंडळ यांना 11000 ि�वंटल      

अनुदानीत �माणीत uबयाण े
वतरणास र[बी हंगामासाठj मा,यता दे9यात येत आहे. अनुदानावर �वतर त केले�या 

सव9 VबयाNयाची र]कम क< = शासनाकडून �ा^त क_न घेNयाची जबाबदार   रा56 य Vबयाणे महामंडळाची यांची 

राह ल. सदर uबयाणे शतेक|यानंा �?त ि�वंटल 8.500/-�माणे अनुदानावर 
वतर+त करावयाच ेआहे.  

रा !+य uबयाण े महामंडळ व महाबीजन ेआपIया .ेuGय अrधका-यानंा संबधीत िजIहा अrध.क कृ
ष 

अrधकार+ यांFयाकड ेसंपक:  साधनु तालुका?नहाय वाटप �ाkत क8न घेणे बाबत सूचना ~याiयात. Bयानुसार रा !+य 

uबयाणे महामंडळ व महाबीजन े BयांFया 
वतरकांकड े uबयाणे उपल[ध क8न ~याव.े रा !+य uबयाणे महामंडळ व 

महाबीजFया 
वतरकांनी BयांFया 
व�\ क1 2ावर दश:नी भागावर रा !+य अ,न सुर.ा अ/भयान अतंग:त गहु 
पकाच े

uबयाणे अनुदानावर उपल[ध असIयाचा फलक लावावा. 

 uबयाणे घे9यास येणा-या शतेक-याची खाGी कdन शतेक-याच ेनाव, गाव, गट �मांक, .ेG इ. बाबतची 

मा]हती घेऊन संबrधत 
वतरकांनी अनुदान वजा जाता येणार+ }कंमत लाभाथ� शतेक-यांकडून घेऊन एका 

लाभा�या:स जा3तीत जा3त 5 हे�टर Fया मया:देत uबयाणे 
वतर+त कराव.े कोणSयाह  पर aथीतीत अनुदान वजा 

जाता शतेक-याकडुन cयावयाची र]कम कृ�ष �वभागाकडुन �दल  जाणार नाह  याची नdद cयावी.  

 रा !+य uबयाणे महामंडळ व महाबीजन ेसंबधीत िजIहा 
वपणन अrधका-यांनी याच ेस?नयंGण कर9याFया 

सुचना Bयांना रा !+य uबयाणे महामंडळ व महाबीजन ेBयांFया 3तरावdन ~याiयात. uबया9याच ेवाटप शतेक-यानंाच 

होईल याबाबतची खाGी क8नच 
वतरकाने uबयाणे ~याव.े 

        uबया9याच ेवाटप ताBकाळ पुण: कराव ेव तालुका ?नहाय }कती uबयाणे वाटप झाल ेयाची 
वतरक?नहाय 

/शतेकर+?नहाय मा]हती तालुका कृ
ष अrधकार+-यांना ~यावी व Bयाची 1 �त िजIहा अrध.क कृ
ष अrधकार+ यांना 

~यावी. �Bयेक तालुका कृ
ष अrधकार+ 3तरावdन रॅ,डम प7दतीने uबया9याच े लॉट?नहाय नमुन े काढून Bयाची 

शासक\य बीज पfर.ण �योगशाळेमधून तपासणी क8न घेऊन नमूना �मा�णत असIयाबाबतचा अहवाल घेऊन 

िजIहा अrध.क कृ
ष अrधकार+ यांना कळ
व9यात यावे.    
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 िजIहा अrध.क कृ
ष अrधकार+ 3तरावdन याची छानणी कdन Bयाबाबतचा अहवाल उपयोrगता �माणपG सादर 

केIयावर अनुदानाची र]कम आय]ुतालय aतरावPन महाबीजला अदा केल  जाईल. 

       तालुका ?नहाय }कती uबयाणे वाटप झाल े याची 
वतरक?नहाय, शतेकर+?नहाय मा]हती तालुका कृ
ष 

अrधकार+ यांना रा !+य uबयाणे महामंडळ व महाबीजन े~यावी व Bयाची 1 �त िजIहा अrध.क कृ
ष अrधकार+ 

यांना ~यावी. तालुका कृ
ष अrधकार+ 3तराव8न लॉट?नहाय रॅ,डम प7दतीने◌े uबया9याFया नमू,याची शासक\य 

बीज पfर.ण �योगशाळेमधून तपासणी क8न घेऊन केवळ �मा�णत uबया9याची र�कम देय राह+ल. 

          िजIहा अrध.क कृ
ष अrधकार+ 3तराव8न याची छाननी क8न रा !+य uबयाणे महामंडळ यांनी }कती 

शतेक|यांना }कती uबयाणे वाटप केले या बाबतचे उपयोगीता �माणपG कृ
ष आयु�तालयास सादर करावते. 

अनुदानाची र]कम रा56 य Vबयाण ेमहामंडळाला क< = शासनाYदारे अदा केल  जाईल. 

  

1) िजअकृअ काया:लयातील कृ
ष उपसंचालक यांFयावर या योजनेतील सव: वाटपाFया स?नयंGणाची जबाबदार+ 

दे9यात यावी. कोणतीह+ अडचण उपि3थत झाIयास Bयाच े ताBकाळ ?न
व ठा ?नराकरण कृउसं यांनी 

कराव ेव Bयाची मा]हती आपIया 
वभागास व कृ
ष आयु�तालयास सादर करावी.                                                                             

2) तालुका 3तरावर सं?नयंGणाची जबाबदार+ तालुका कृ
ष अrधकार+ काया:लयातील कृ
ष          

अrधका|यांची राह+ल. याबाबत Bयानंा ताकृअनी सूचना ~याiयात. 

3) वर नमूद केIयानुसार रा !+य uबयाणे महामंडळाFया 
वतरक?नहाय uबयाणे �ाkत झाIयानंतर लॉट?नहाय 

नमून े घे9याFया सूचना िजअकृअनी आपIया अrधन3त काम करणा-या गणुवBता ?नयंGण ?नर+.क व 

संबधीत तालुका कृ
ष अrधकार+,उप
वभागीय कृ
ष अrधकार+ यानंा दे9यात याiयात.सदर नमून ेशासक\य 

अrधसूrचत बीज पर+.ण �योगशाळेकड े तपासणीसाठj पाठवावते. "या लॉटचे नमुन े अ�मा�णत ]दसून 

येतील Bया लॉटचे वाटप ताBकाळ थांब
व9यात यावे. 

4) तालुका?नहाय uबयाणे वाटपाची मा]हती रा !+य uबयाण ेमहामंडळाकडून �ाkत झाIयानंतर रॅ,डम प7दतीने 

10 ट�के शतेक|यांची तपासणी ताकृअ 3तराव8न कर9यात यावी. 

5) तालुका कृ
ष अrधकार+ यांनी Bयानुसार �माणपG देवनू सदर या~या िजIहा अrध.क कृ
ष अrधकार+ 

यांना सादर कर9याFया सूचना िजअकृअनी ंBयांFया 3तराव8न ?नग:मीत कराiयात. 

3)  सeूममूल=Yयांचा वापर:- 

 

3.1) सूvम मूल2iयाचा वापर माती पfर.ण कdन Bयांआधारे "या सvूम मूल2iयांची कमतरता आहे Bयानुसार 

करावा. 
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3.2) �Bयेक लघु �कIपाFया गटाम7ये 62 हे. .ेGावर सुvममुल2iय वाटप करावयाचे आहे.  

3.3) सूvममुल2iयाचा वापर पेरणीपूव� कर9यात यावा. 

3.4) शतेक|यांना जा3तीत जा3त 2 हे�टर .ेGासाठj ?नधा:र+त केलेIया 
पकास मदत दे9यात येईल.  

3.5) गहू या 
पकासाठj शतेक|यांना सvूममूल2iयासाठj र�कम dपये 500/- �?त हे�टर }कंवा    

      }कंमतीFया 50 ट�के याप�क\ जी कमी असेल ती मदत /मळेल. 

3.6) गहू 
पकाची उBपादकता वाढ
वणेसाठj �झकं या सूvममूल2iयांची आवqयकता ]दसून आलेल+                        

आहे. Bयासाठj �झकं हे सvूममूल2iय माती पfर.णानुसार सरळ खताFया 3व8पात �?त हे�टर 25 }कलो 

या�माणात वापर9यात यावे. िजIहा अrध.क कृ
ष अrधकार+ यांनी तालुका?नहाय पुरवठा आदेश व वाटपाच े

?नयोजन संचालक ?न
व ठा व गणु?नयंGण यांनी मा,य केलेIया पुरवठादार सं3थेमाफ: तच कराव.े 

3.7) सुvम मुल2iय पुरवठा कर9यात आलेIया ?न
व ठांच े�Bयेक बॅचच ेनमुन ेघेऊन Bयाची शासक\य अrधसूrचत 

खत चाचणी �योगशाळेत तपासणी क8न �यावी व केवळ �मा�णत पास झालेIया नमू,याFया बॅचचीच देयके अदा 

करावीत.   

3.8) सुvम मुल2iय पुरवठा कर9यात आलेIया .ेGाची कृ
ष सहा�यक यांनी ?नfर.णे घेऊन ?नfर.ण न�दव]हत 

न�दवावी. उप
वभागीय कृ
ष अrधकार+ यांनी मुIयांकन अहवाल सादर करावा. 

4) गहू �पकात फॉaपो-िज^समचा वापर- 

 

4.1) �Bयेक लघु �कIपाFया गटाम7ये 100 हे. .ेGावर फॉ3पो-िजkसम वाटप करावयाचे आहे.  

4.2) फॉ3पो-िजkसमचे }कंमतीFया 50 ट�के र�कम अrधक संपूण: वाहतकू खच: }कंवा �?त हे�टर 8. 500/- 

यापैक\ जे कमी असेल ती मदत लाभाथ�स देय आहे. 

4.3) लाभाथ�चे .ेG "या कृ
ष 
व~यापीठाFया काय:.ेGात येत असेल Bया कृ
ष 
व~यापीठान े गहू              


पकासाठj फॉ3पो-िजkसमची माGा ?निqचत केलेल+ असेल व वापर9याची प7दत सूच
वलले+ असेल Bया  

�माणात फॉ3पो-िजkसमचा वापर कर9यात यावा अथवा क1 2 शासनाFया गहू उBपादन संबंधी �/श.ण ?नयम-

पुि3तकेत नमूद केलेIया माGेनुसार (120 }कलो �?त हे�टर) फॉ3पो-िजkसमचा वापर करावा. 

4.4) "या शतेक|यांFया ज/मनी आ�लधम� }कंवा "या ज/मनींचा सामू 7 पे.ा कमी आहे अशा ज/मनीसाठj वापर 

करावा. 

4.5) "या शतेक|यांना फॉ3पो-िजkसमFया वापरासाठj एकदा मदत ]दIयानंतर Bयाला Bयाच ज/मनीकर+ता दसु|या 

वष� पु,हा मदत देता येणार नाह+. 
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4.6) िजIहा अrध.क कृ
ष अrधकार+ यांचेकडून Bयांच े अrधन3त तालु�यात तालुका?नहाय फॉ3पो-िजkसमFया 

आवqयकतेची आकडवेार+ iयव3थापक\य संचालक महारा ! कृ
ष 
वकास महामंडळ मया:द+त मुंबई यांनी �ाkत 

क8न Bयानंी सूच
वले�माणे तालुका ]ठकाणापय�त पुरवठा कर9यात यावा. 

4.7) फॉ3पो-िजkसमचे दरपGक ?न
व ठा व गणु?नयंGण शाखेमाफ: त ?नग:मीत कर9यात आल ेआहे. Bया दरानुसार 

व ठरवनु ]दलेIया काय:प�तीनुसार फॉ3पो-िजkसमचा पुरवठा कर9यात यावा. 

िज^सम वापर करताना खाल ल सचुनांचा अवलंब करावा - 

1)  िजkसम/फॉ3पो-िजkसमचा वापर माती पfर.णानुसार करावा. 

2)  10 ट�केपे.ा जा3त मु�त चनुखडी असणा-या ज/मनीत िजkसम/फॉ3पो-िजkसमचा वापर कर9यात येऊ नये. 

3)  चोपण ज/मनी कर+ता िजkसमचा भु-सधुारक �हणनू 
वनीमय.म सो�डयम 15 ट�केपे.ा जा3त असIयास    

    िजkसमचा गरजेनुसार वापर करावा. 

4)  .ारपड/.ारयु�त ज/मनीत िजkसमचा वापर क8 नये. 

5)  िजkसम/फॉ3पो-िजkसमचा भ-ुसधुारक �हणनू वापर करताना उBकृ ट पfरणामासाठj ज/मनीम7ये ?नच-याची  

    सोय कर9यात यावी. 

6)  िजkसम/फॉ3पो-िजkसमचा वापर ज/मनीम7ये शणेखत/स1]2य खतांबरोबर /मसळून करावा. 

7)  रासाय?नक खतांबरोबर िजkसम/फॉ3पो-िजkसमचा एकGीत वापर क8 नये. 

8)  क1 2/रा"य पुर3कृत योजनेअतंग:त अनुदानावर पुरवठा कर9यात येणा-या फॉ3पो-िजkसमFया दराबाबत या  

    काया:लयाFया पG �.358 ]द.19/07/2013 नुसार ]दलेIया सुचनांFया अrधन राहून फॉ3पो-िजkसम या  

    बाबीचा लाभ शतेक-यांना दे9यात यावा. 

5) गहू पीक संर�णासाठ\ रासाय�नक औषधे ज�ैवक कgटकनाशके व तणनाशके परुवठा 

 

5.1) �Bयेक �कIपाFया गटाम7ये 50 हे. .ेGावर रासाय?नक व ज
ैवक क\टकनाशके आवqयकतेनुसार वाटप 

करावयाच े  आहेत. गहू 
पकातील एकािBमक क\ड iयव3थापनासाठj र�कम dपये 500/- �?त हे�टर }कंवा 

खचा:Fया 50 ट�के  यापैक\ ज ेकमी असेल ती आrथ:क मदत देय राह+ल. 

5.2) रासाय?नक क\डनाशकांचे वापराबाबत व दराबाबत संचालक, ?न
व ठा व गणु?नयंGण यांनी ?नग:मीत केलेल े

मा.सु./जा.�./65/2013, ]द. 13 म े2013,पर+पGक जा.�.सीपीएस/रा.क\ना.दर/2013-14/66/ग?ुन-5/2013, ]द. 13 

म े2013,जा.�.सीपीएस/रा.क\ना.दर/2013-14/83/ग?ुन-5/2013, ]द. 19 जनू 2013 व   
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जा.�.सीपीएस/रा.क\ना.दर/2013-14/104/ग?ुन-5/2013 ]द. 19 जलैू 2013  नुसार क1 ]2य }कटकनाशक मंडळ व 

न�दणी स/मतीन ेमा,य केलेIया लेबल�लेम नुसारच रासाय?नक व ज
ैवक क\टकनाशक पुरवठा  कर9याची द.ता 

�यावी. माग:दश:क सुचनां�माणे◌ ेकाय:वाह+ कर9यात यावी. 

5.3) या बाबी अतंग:त ज
ैवक व रासाय?नक क\टकनाशकाचंा वापर करता येईल. 

5.4) �?त शतेकर+ 2 हे�टर मया:देपय:त सदर बाबीच ेअनुदान देय राह+ल.  

 गहू 
पकावर+ल क\ड व रोगांची लागण होताच मंडळ कृ
ष अrधकार+ यांचेकड े लखेी कळ
व9याची 

जबाबदार+ कृ
ष पय:वे.कांची यं◌ाची रा]हल. मं.कृ.अ.नी कृषी 
वभागाFया माग:दश:क सुचनानुसार औषधाची मागणी 

ता.कृ.अ. यांचेकड े कळवावी. सदर मागणी ता.कृ.अ. यांनी िज.अ.कृ.अ. यांचेकड े व िज.अ.कृ.अ. यांनी 
वभागीय 

कृ
ष सहसंचालक यांFया अ7य.तखेाल+ल स/मतीFया मा,यतेन ेपुरवठादार सं3थेकड ेताBकाळ न�दवनु क\टकनाशके 

वेळेत �ाkत कdन �यावीत. ज
ैवक ?न
व ठांची मागणी �थम कृषी 
वभागाFया ज
ैवक क\ड ?नयंGण �योगशाळेकड े

उBपा]दत होणा-या घटकांसाठj क8न Bयाची उचल करावी, याबाबत संचालक ?न
व ठा व गणु?नयंGण यांच े पG 

�.038/338/2013, ]द. 15/05/2013 �माणे पुढ+ल काय:वाह+ कर9यात यावी. Bया]ठकाणी ज
ैवक क\ड ?नयंGण 

औषधे उपल[ध नसIयाची खाGी क8न घेऊन नंतरच कृ
ष 
व~यापीठ �योगशाळा, महाबीज व कृ
ष औ~योगीक 


वकास महामंडळ यांFयाकड े पुरव�याबाबत आवqयकतेनुसार मागणी िज.अ.कृ.अ. यांनी न�दवनू �ाkत कdन 

�यावीत. उ
वकृअ यांनी संर^.त .ेGात औषधाचा वापर व उपयोrगताबाबतचा अहवाल िजअकृअ यांना सादर 

करावा. 

6) यांVGकgकरण (औजारांचा वापर) 

6.1) फवारणी यंG (नॅपसॅक a�ेअर)  

 

     �Bयेक लघु�कIपाFया गटाम7ये फवारणी यंG 10 नग वाटप करावयाचा आहे. या यंGासाठj �Bयेक\ dपये 

3000/- अथवा }कंमतीFया 50 ट�के या पैक\ ज ेकमी असेल त ेअनुदान देय राह+ल. 

6.2) रोटाYहेटर- 

      �Bयेक लघु�कIपाFया गटाम7ये रोटाiहेटर 1 नग वाटप करावयाचे आहेत. या यंGासाठj �Bयेक\ र�कम 

8पये 30000/- अथवा }कंमतीFया 50 ट�के या पैक\ जे कमी असेल ते अनुदान देय राह+ल. यासाठj  

शतेक-यांनी लोकवाटा भ8न महारा ! कृषी उ~योग 
वकास मंडळाकडून उचल केIयावर ,अनुदान �3ताव �ाkत 

क8न अनुदानाची र�कम पर3पर महारा ! कृषी उ~योग 
वकास महामंडळाकड े वग: करावी.याबाबत 3वतंGपणे 

पुरवठा आदेश दे9यात येव ूनये. 
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6.3) पंपसेट �वतरण 

 

  1. �Bयेक �कIपाFया गटाम7ये 7 नग पंपसेट वाटप करावयाचे आहेत. 

  2. 5 एच.पी. पय�त .मतचेे पंपसेट डाक:  झोन मधील भागात "या]ठकाणी वेगवेग�या योजनेतनू                                           

शतेतळी घे9यात आलेल+ आहे Bया भागात 
वतर+त कर9यात यावेत. 

  3. �डझले }कंवा इले�!+कल पंपसेट (10 एच पी पय�त) ISI 10804 (1994) या मानकाच ेअसणे बंधनकारक 

आहे }कंवा Farm Machines Training Institute of GOI-cif, Bhopal or  SAUS यांनी �मा�णत केलेला 

असावा.जा.�./कृ.आ./
व�-1/राअसअु/324/13 �द.12/07/13 ?या पGानसुार केरोसीनच!लत पंपसेटसाठ\ अनुदान देय 

राहणार नाह . 

  5. पंपसेटसाठj लाभाथ� ?नवडीची जबाबदार+ तालुका कृ
ष अrधकार+ यांची राह+ल. लाभाथ� ?नवड करताना "या 

शतेक|यांनी यापुव� शतेत�याचा लाभ 
व
वध क1 2/रा"य पुर3कृत योजनेत घेतलेला आहे अशा लाभाथ�ची �ाधा,यान े

पंप 
वतरणासाठj ?नवड कर9यात यावी. असा लाभाथ� नसIयास इतर शतेक|यांFयाकड ेखाGीचा पाणीपरुवठा 3Gोत 

असIयाची खातरजमा कdन ?नवड कर9यात यावी. तसेच तालु�याची एकuGत मागणी िज.अ.कृ.अ यांचेकड े

न�दवावी. िज.अ.कृ.अ यांनी खरेद+ संदभा:त िजIहा3तर+य क/मट+म7ये खरेद+बाबतचा ?नण:य अ?ंतम कर9यात यावा.  

  6. पंपसेट ह+ बाब राजीव गांधी lामीण 
व~युतीकरण योजनेशी एकािBमकfरBया राब
व9यात यावी.   

  7. पंपसेटसाठj �Bयेक\ र�कम dपये 10,000/- अथवा }कमतीFया 50 ट�के यापैक\ जे कमी असेल त ेअनुदान 

�हणनू देय राह+ल. 

औजारांची मागणी कृ
ष सहा�यक यांनी मं.कृ.अ. यांच ेमाफ: त तालुका कृ
ष अrधकार+ यांFयाकड ेन�दवावी. 

ता.कृ.अ. यांनी िज.अ.कृ.अ.यांचेकड ेऔजारे मागणी न�दवावी. िजIहयातील औजांराची एकuGत मागणी 
वभागीय 

कृ
ष सहसंचालक यांFया मा,यतेन े शास}कय पुरवठादार सं3थेकड े न�दवावी. उपरो�त मागणी अनुदान मया:दा, 

देयकांFया अदायगीची प7दत इBयाद+ बाबत संचालक, ?न
व ठा व गणुवBता?नयंGण यांनी ?नग:/मत केलेIया 

माग:दश:क सूचनांमधील अट+ व शत�Fया अrधन राहून िजIहा अrध.क कृ
ष अrधकार+ यांनी न�दवावी. पुरवठादार 

सं3थेस ]ठकाण, कालावधी बाबतचा स
व3तर तप/शल कळ
व9यात यावा. सदरची औजारे योजनेअतंग:त खरेद+ 

करताना नमूद औजारांच ेगणुवBता 
वषयक मानके (3ट डस:) संचालक ?न
व ठा व गणु?नयंGण यांनी जा.�./2011-

12/381/ग?ुन-5/2011, ]द. 28 नोiह1बर 2011 म7ये नमूद केIयानुसार आहेत का? याची खाGी कर9यासाठj 

पुरवठा पqचात .ेGीय तपासणीची काय:वाह+ खाल+ल�माणे कर9यात यावी.  
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परुवठा पiचात �ेGीय तपासणी : संद/भ:य शासन ?नण:यात नमूद केIयानुसार 
वभागीय कृ
ष सहसंचालक/िजIहा 

अrध.क कृ
ष अrधकार+/कृ
ष 
वकास अrधकार+, िजIहा पfरषद यांनी औजारांच े }कमतीनुसार व औजारांFया 

पुरवठयाFया संnयेनुसार dपये 10,000/- पे.ा कमी }कमतीFया औजारांच ेएकूण पुरवठा संnयेFया 2.50 ट�के, 

dपये 10,000/- त े8पये 50,000/- पय�त }कंमतीFया औजारांकfरता एकूण पुरवठा संnयेFया 1.50 ट�के व 8पये 

50,000/- पे.ा जा3त }कमंतीFया औजारांकfरता एकूण पुरवठा संnयेFया 0.50 ट�के रॅ,डम प7दतीने नमुन े

.ेGीय3तरावर काढून Bयांची गणुवBता तपासणी कृ
ष 
व~यापीठे/शासक\य अ/भयांuGक\ महा
व~यालय े यांचेकडून 

क8न �यावी व Bयाच े तपासणी अहवाल काया:लयात अ/भलेखात न�दवावते. गणुवBता तपासणीFया सुलभतेFया 

e ट+न े संबंधीत पुरवठादाराFया/उBपादकांFया क1 2+य तपासणी सं3थेFया/कृ
ष 
व~यापीठांFया तपासणी अहवालांच े

�मांक/भारतीय मानक सं3थेचा आय.एस.आय. �मांक दश:
वणारा त�ता सोबत सहपGीत केला आहे. संबंrधत 

अrधका|यांना गणुवBता तपासणीसाठj पुरवठादार/उBपादक यांFया तपासणी अहवालाची �त पुरवठा सं3थेन ेउपल[ध 

कdन ~यावी व Bयानसुारच पुरवठा होईल याची द.ता �यावी. 

पुरवठा सं3थांनी .ेGीय 3तरावर+ल गणुवBता तपासणीसाठj लागणार+ वाहतकू iयव3था करावी तसेच 

तपासणीची फ\ संबंधीत कृ
ष 
व~यापीठे/शासक\य अ/भयांuGक\ महा
व~यालय ेयांना अदा करावी. 

.ेGीय 3तरावर कृ
ष औजारांच े रॅ9डम प7दतीने काढलेल े नमुन े 
वह+त मुदतीत तपासणी क8न Bयांच े

गणुवBता तपासणी अहवाल देणे कृ
ष 
व~यापीठे/शासक\य अ/भयांuGक\ महा
व~यालय ेयांना बंधनकारक राह+ल.  

      औजारांची परुवठा पiचात गणुवSता तपासणी  संचालक �न�व5ठा व गणुवSता�नयंGण यां?याकडील 

माग9दश9क सचुनांनसुार तालकुा कृ�ष अ�धकार  यांनी करावी. तसेच Sयाबाबत?या योjय Sया नdद  नdदवह त 

घेNयात याYयात. .ेuGय अrधका|यांनी औजारे ?नवडलेIया लाभा�या�ना वाटप करावीत.  

     नॅपसॅक 3� े पंप, रोटाiहेटर आ�ण पंपसेट या शतेीऔजारांचा लाभ सव: शतेक|यांसाठj उपल[ध आहे, 

अ/भयानाFया कालावधीम7ये एका लाभा�या:स 
वह+त आrथ:क मया:देत लाभ देय राह+ल तसेच शतेक|यांFया 

3वयंसेवी संघटनानंा देखील या बाबींचा लाभ देय राह+ल. 

औजारे �वतरण पMदत 

1. यांuGक\करणाचा लाभ देताना म]हला/मागासवग�य लाभाथ�, म]हलांचे 3वयंसेवी संघ यांना �थम �ाधा,यान े

लाभ दे9यात यावा. Bयां◌ंना लाभ देऊन उव:fरत यंG,े अBयIप भधूारक, अIपभधूारक, मोठे शतेकर+ अशा �माने 

वाटपाची काय:प7दती ठेवावी.  
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2. सव: औजारांच ेतांuGक ?नकष संबंrधत उBपादक सं3थेकडून िजIहा अrध.क कृ
ष अrधकार+ यांनी �ाkत कdन 

घेणे बंधनकारक रा]हल. तसेच सदरच े?नकष ता.कृ.अ. यांना कळ
व9याची जबाबदार+ िज.अ.कृ.अ. यांची राह+ल. 

3. शासक\य पुरवठादार सं3थानी औजारांचा पुरवठा केIयानतंर सव: औजारे तांuGक मानांका�माणे असIयाबाबतची 

तपासणी व खातरजमा करणेबाबतची जबाबदार+ तालुका कृ
ष अrधकार+ यांची राह+ल. 

4. तालु�यामधील rचक\BसालयाFया ]ठकाणी अथवा तालुका uबज गणुन क1 2 येथे औजारे �ाkत कdन घेऊन 

लाभा�या�ना औजारे वाटप कर9यात यावीत. Bयाची पोहोच घेऊन संlह+ ठेवावी. BयाबाबतFया आवqयक Bया न�द+ 

न�दवह+त घे9यात याiयात.  

5. तांuGक तपासणीम7य ेऔजारांचा जो लॉट अपाG ठरेल तो मुळ सं3थेस BयांFया खचा:न े परत  करावा तस े

Bयानंा पुरवठा आदेश देताना Bयाम7ये बंधनकारक असIयाच ेनमुद कराव.े 

6. औजारांच ेसाठा रिज3टर ठेवनू तालुका कृ
ष अrधकार+ यांनी लखेा प7दती �माणे Bयाम7ये न�द+ �याiयात. 

7) शतेकर  �!श�ण 

 

        गहू 
पकाच ेअrधक उBपादन घेऊन उBपादकता वाढ
व9यासाठj शतेक|यांना BयांFया शतेावर अ~ययावत 

तांuGक मा]हती पुर
वणे, शतेीशा3Gाच ेउBतम दजा:चे तंG�ान देण,े हा शतेकर+ �/श.णाचा मुnय हेत ूआहे. शतेकर+ 

�/श.ण हे शतेकर+ शतेीशाळा धत�वर घे9यात यावे. Bयाची पुढ+ल�माणे अमंलबजावणी कर9यात यावी. हंगामपुव: 

�/श.णाम7ये राबवावयाFया काय:�मा बाबत मा]हती दयावी. Bयाम7ये सव: तांuGक बाबींचे माग:दश:न कराव.े तसेच 

पुरवठा कर9यात येणा|या ?न
व ठांFया वाटपाबाबतच ेवेळापGक शतेक|यांना अवगत कdन दयाव.े 

1) �Bयेक लघु�कIपाFया गटाम7ये 1 शतेकर+ �/श.णवग: शतेीशाळाFया धत�वर व उव:र+त शतेकर+ �/श.णवग: 

गटाबाहेर घे9यात यावेत. सदरच ेकाम श�यतो ]ट.ओ.एफ. अतंग:त �/श.ीत कम:चा|यानाच दे9यात याव े }कंवा 

BयांFया माग:दश:नाखाल+ �यावे.  

2) शतेकर+ �/श.ण वग: घे9याची ]ठकाणे िजIहा3तर+य स/मतीम7ये ?निqचत करावीत. 

3) सदर शतेकर+ �/श.ण वग: हे पीकप7दतीवर आधार+त असावेत व Bयाम7ये हंगामातील सव: 
पकांचा समावेश 

असावा.  

4) एक �/श.ण वग: हा एकुण चार सGाम7ये �Bयेक\ 30 शतेक|यांFया समुहासाठj आयोजीत करावा. एका 

सGासाठj 8पये 3500/- आrथ:क तरतूद रा]हल.  

5) �थम सG हे र[बी हंगामाFया सुरवातीस आयोजीत करावे. 

6) िiदतीय व ततृीय सG हे र[बी हंगामाFया कालावधीत �याव.े 
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7) चौथ ेसG र[बी 
पकाFया काढणीनंतर आयोजीत कराव.े 

8) संपुण: चार सGाFया �/श.ण वगा:साठj d. 14000/- अनुदान देय राह+ल. 

9) रा !+य अ,न सुर.ा अ/भयानाम7य े समा
व ट असणा|या तालु�यासाठj पीकाखाल+ल .ेGा�माणे शतेकर+ 

�/श.ण वगा:ची संnया रा]हल. कृ
ष 
व~यापीठे, कृ
ष 
व�ान क1 2, क1 2 शासनाFया सं3था येथील दोन कृ
ष त� 

�Bयेक शतेकर+ �/श.ण वगा:त माग:दश:न कर9यासाठj असावेत. 

10) �Bयेक शतेकर+ �/श.ण वगा:त शतेक|यांची संnया 30 Fया मया:देपय:त राह+ल. �Bयेक शतेकर+ �/श.ण कृ
ष 

त�ांFया सोईFया वेळेनुसार 4 ते 5 तासांच ेअसेल. 

शतेकर  �!श�ण तप!शल खाल ल�माण ेआहे. 

अ.�.                 तप/शल/बाब र�कम 8पये 

  1 �थम सG र[बी हंगामाFया सरुवातीस 3500 

  2 िiदतीय व ततृीय सG र[बी हंगामाFया कालावधीत 7000 

  3 चौथ ेसG र[बी हंगामाFया 
पक कापनीनंतर 3500 

    एकूण खच9 14,000 

शतेकर  �!श�ण वगा9च ेबाब�नहाय स�वaतर तप!शल खाल ल�माणे राह ल. 

अ.�.          तप/शल/बाब               दर र�कम 8पये 

  1 �/श.काचे मानधन  500/- �?त सG एकूण 4 सG 2000/- 

  2 �/श.ण सा]हBय व लेकन सा]हBय  500/- �?त सG एकूण 4 सG 2000/- 

  3 चहा/ना टा �/श.णाथ�, �/श.क व 

सहकम:चार+ 

50/- �?त सG एकूण 35 iय�ती  7000 

  4 संक\ण:,पे!ोल,�डझले व शतेक|यांचा �वास 

खच:   

750/- �?त सG एकूण 4 सG 3000 

     एकूण खच9  14,000 

      वर दश:
वIयानुसार माग:दश:नासाठj बोल
व9यात आलेIया त�ांचे मानधन, �/श.णासाठj लागणारे सा]हBय 

व मा]हती पुि3तका तसेच �/श.णाथ�साठj लागणारे अIपोपहार इ. बाबींवर खच: कर9यात यावा.  

       
वभागान े वेळोवेळी ?नग:/मत केलेIया माग:दश:क सुचनाचं े आrधन राहून शतेकर+ �/श.ण आयोिजत 

कर9यात यावीत. त� �/श.कांच े �/श.ण घेतलेIया �/श.णाथ�माफ: तच शतेक|यांची �/श.ण आयोजीत केल+ 

जातील, हे कटा.ान ेपाहावे. 

        शतेक|यांना �Bय. गहू .ेGावर 
पकाFया संपूण: हंगामात पीकाFया वाढ+Fया �मुख अव3थेत 

ट+.ओ.एफFयाअ¤यास�मानुसार �/श.ण दे9यात येईल. यापवू� ट+.ओ.एफ.iदारे �/श^.त झालेल ेकम:चार+/ 
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शतेकर+/इतर सं3थांच े�?त?नधी हे �/श.काच ेकाम करतील. �Bयेक शतेकर+ �/श.णासाठj असे दोन  �/श.क 

असतील. �Bयेक शतेकर+ �/श.ण वगा:त 30 शतेक|यांना �/श.ण दे9यात येईल. �/श.णात सहभागी 

शतेक|यांपैक\ सलग 100 हे�टर .ेG असणा|या गटात �ाBय^.क आयोिजत कराव.े हे �/श.ण शतेक|यांचा �Bय. 

सहभाग व कृतीiदारे अनुभव या तBवावर आधार+त राह+ल. शतेकर+ �/श.णाचा अ¤यास�म हा हंगामानुसार व 

3था?नक गरजेनुdप राह+ल.                  

�न�व5ठा उपलJधता - गट�मखुांFया सहा�याने राबवावयाFया काय:�माच े ?नयोजन कर9यात यावे. तसेच Bयाच े

वेळापGकह+ तयार कर9यात यावे. शासन ?नण:य �.-सुकृओ-2013/�.�.63/11अे ]द.7/06/13 नुसार कृ
ष 


वभागामाफ: त राब
व9यात येणा-या 
व
वध योजनांतग:त शतेक-यांना अनुदानावर पुर
व9यात येणा-या 
व
वध कृ
ष 

?न
व ठांFया पुरव�याकfरता महारा ! कृ
ष उ~योग 
वकास महामंडळ यांची एकमेव पुरवठादार सं3था �हणनू 

नेमणूक कर9यात आलेल+ असून Bया सं3थेFया .ेGीय अrधका|यांशी संपक:  साधनु ?न
व ठांचा पुरवठा कोणBया 

]ठकाणी करावयाचा आहे याची मा]हती Bयानंा ~यावी व ?न
व ठा पुरवठा होईल हे पहावे. तसेच �ाBय^.कासाठj 

?न
व ठा जसे बांधावर uबयाणे, खत ेवाटप योजन ेअतंग:त खतांचा पुरवठा बाबतचे ?नयाजन कर9यात यावे.  

�ाBय^.कासाठj योजन े अतं:गत समा
व ट घटकाFया अमंलबजावणीस आवqयक असणा|या कृ
ष ?न
व ठा उदा. 

uबयाणे, खत,े ज
ैवक क\टकनाशके, सvूममुल2iय,े िजkसम,औजारे, 
पक संर.ण उपकरणे इ. ?न
व ठा खरेद+ 

कर9यासाठj 
वभागीय कृ
ष सहसंचालक यांच ेअ7य.तखेाल+ पुढ+ल �माणे स/मती गठjत कर9यात येत आहे.  

1) 
वभागीय कृ
ष सहसंचालक                                          - अ7य. 

2) सबंrधत िजI¥याचे िजIहाअrध.क कृ
ष अrधकार+                       - सद3य सrचव 

3) सबंrधत िजI¥याचे �कIप सचंालक (आBमा)                           - सद3य 

4) सबंrधत िजI¥याचे कृ
ष 
वकास अrधकार+                             - सद3य 

5) िजIहयाशी संलtन कृ
ष 
व~यापीठातील सबंधीत 
वषयाचे शा3G�         - सद3य 

6) uबयाणे महामंडळ, एनएससी, कृ
ष उ~योग                              - सद3य 

या पुरवठादार सं3थेच े �?त?नधी 

 वर+ल स/मतीन े मा,यता ]दलेIया पॅकेजमधील ?न
व ठाच खरेद+ कराiयात. सव: ?न
व ठांची 

शासनमा,य पुरवठादार सं3थेकडे मागणी न�दवावी Bयाची एक �त आयु�तालयास सादर करावी. सव: ?न
व ठा 

}कंवा औजारे वेळेत उपल[ध कdन घे9याची जबाबदार+ �ामुnयान ेसंबrधत उप
वभागीय कृ
ष अrधकार+, िजIहा 

अrध.क कृ
ष अrधकार+ व 
वभागीय कृ
ष सहसंचालक याचंी राह+ल. कोणBयाह+ पर+ि3थतीत पुरवठा केलेIया 

?न
व ठा लाभाथ¦ना 
वना
वतरण पडुन राहणार नाह+त याची द.ता संबrधत 
वभागीय कृ
ष सहसंचालक यांनी 

�यावी. ?न
व ठा /शफारस केलेIया माGेनुसार घे9यात याiयात आ�ण अनु�ेय असलेल े अनुदान वजा जाता 

उव:र+त र�कम लोकवाटा �हणून वसुल करावी.  
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�न�व5ठा अहवाल खाल ल पkर!श5ट  �माणे �दले�या �पGात दर आठवडा  अखेर सादर कराव.े 

अ.�. बाब ?न
व ठाच ेनाव मागणी पुरवठा /शIलक 

1      

 

?न
व ठा पुरवठयाच े वर+ल�माणे ?नयोजन कdन, Bया �ाkत झाIया बरोबर लाभधारकांना वाटप होतील याची 

तालुका कृ
ष अrधकार+ यांनी द.ता �यावी. मंडळ कृ
ष अrधकार+ यांनी सदर ?न
व ठांFया �Bय. वापराबाबत 

स?नयंGण कराव.े 


व
वध योजनेFया अमंलबजावणीम7य ेशतेकर+ वाटा/]ह33याचा समावेश असून सदर ]ह3सा  .ेGीय 3तरावर .ेGीय 

कम:चा|यामाफ: त शतेक|यांकडून गोळा केला जातो. हा ]ह3सा �ाkत होताच सBवर संबrधत पुरवठादार सं3थेकड े

भरणा करणेसाठj काया:लयात जमा करावा. याबाबत मा.आयु�त (कृ
ष) यांFयाकडून लखेा
वषयक काय:प7दतीबाबत 

स
व3तर पfरपGक ?नग:मीत केले आहे. शतेकर+ वाटा काया:लयात जमा कर9यास ]दरंगाई, हा अपहार समजनू अशा 

�कारची अ?निqचतता आढळIयास काया:लय �मुखान ेसंबधीतांवर �शासक\य काय:वाह+ करावी अ,यथा काया:लय 

�मुखास जबाबदार धरणेत येऊन याबाबत Bयांच े
वd7द आवqयक ती �शासक\य काय:वाह+ कर9यात येईल याची 

Bयानंी न�द �यावी. या बाबत कृषी आयु�तालयाच े पfरपGक जा.�.कृ.आ./
व.�.2/लोकवाटा/440/2013 

]द.16/09/13 अ,वये क1 2/रा"य योजनेअतंग:त वसूल कर9यात येणा-या लोकवा§याची र�कम पुरवठादार सं3थांFया 

ब क खाBयात जमा कर9याबाबतची काय:प�ती  संदभा:त स
व3तर सुचना दे9यात आलेIया आहेत Bयाचा अवलंब 

कर9यात यावा. 

सधुार+त कृ
ष औजारांची उपल[धता व 
व�\ पqचात सेवा उपल[ध हो9यासाठj 3वयंरोजगार सेवा पुरवठादारांचा गट 

तयार कर9यात यावा व 3था?नक गरजेनुसार तालुका कृ
ष अrधकार+ यांची मागणी घेवुन उपरो�त दश:
वलेIया 

औजारांचा अनुदानावर गटास/वैयि�तक लाभा:�यास पुरवठा कर9यात यावा. 

�Bयेक �कIपाम7ये लाभाथ�ची मा]हती, ?न
व ठा पुरवठा, �/श.ण या बाबींची न�द एका न�दवह+म7य ेठेव9यात 

यावी. तसेच एक भेट+ची न�दवह+ ठेवनू वfर ठ अrधकार+, कृ
ष 
व~यापीठ शा3G� यांFया भेट+Fया न�द+ Bयं◌ाच े

अ/भ�ाय इ.Fया न�द+ ठेवाiयात व Bयावर BयांFया 3वा.|या �याiयात. 

8)   आकिaमक खच9  

      रा56 य अ,न सुर.ा अ/भयान काय:�म ग?तमान हो9यासाठj िजIहयाला इंधन वाहनाची देखभाल व 

द8ु3ती व �कIप iयव3थापन यंGणा यासाठj (तांuGक सIलागार व तंGसहा�यक यांच ेमानधनासह संक\ण: खच:)  
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d.6.38 लाख अथ: सहा�य देय राह+ल. �कIप iयव3थापन यंGणा बाबीअतंग:त �Bयेक िजIहयासाठj िजIहा 

सIलागार व तंGसहा�यक यांना मा,यता दे9यात आलेल+ आहे. Bयातील ]दलेIया सुचनानसुार खच: करताना 

खाल+ल बाबींची पुत:ता कdनच मानधन अदा कराव.े 

1. दरमहा मा!सक �गती अहवाल सादर करणे. 

2.  MIS Online �तमाह  भरणे. 

3. लाभधारकांची माह ती Online भरणे. 

4. �ाSयT�के उSपादनाची आकडवेार  संकलन. 

5. �क�पा?या यशोगाथा सादर कराव.े 

6. शतेकर  �!श�णाचे स�नयंGण करणे. 

7. िज�हाaतरावPन तालुका�नहाय काय9Eमाचे स�नयंGण करणे. 

8. मंजरू �क�पा?या संtयेनुसार �क�प आराखड ेमंजूर कPन अमंलबजावणीस देणे. 

9. �ेGीय aतरावर ल संव9ग�नहाय तपासणीचा अहवाल तयार करणे. 

 योजनेतील मंजूर ल�ांकास अनुस_न आय]ुतालय aतराव_न बाब�नहाय �दले�या ल�ांकानसुार �दले�या 

योजनेची अमंलबजावणी वेळीच करावयाची आहे. कोणSयाह  पkरिaथतीत �ेVGय aतराव_न बाबबदल करNयात येऊ 

नयत ेव चाल ुवषv बाब बदल �दला जाणार नाह  याची नdद घेऊन सव9 बाबी व वेळेवर राब�व�या जातील हे पहावे. 

योजनेच ेस�नयंGण व मू�यमापन  :-  

 

�व�वध aतरावर रवचा9?या तपासणीची ट]केवार  खाल ल �माणे रा�हल. 

अ.�. 3तर ट�केवार+ 

1 
वभागीय कृ
ष सह संचालक   1  

2 िजIहा अrध.क कृ
ष अrधकार+   2  

3 उप 
वभागीय कृ
ष अrधकार+   5  

4 तालुका कृ
ष अrधकार+   10  

5 मंडल कृ
ष अrधकार+   15  

6 कृ
ष पय:वे.क   50  

7 कृ
ष सहा�यक   100    
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वभागीय कृ
ष सहसंचालक यांनी �Bयेक म]ह,यात }कमान एका �कIपाला भेट दयावी. िजIहा अrध.क कृ
ष 

अrधकार+ यांनी 3 �कIपाला व कृ
ष उपसंचालक यांनी Bयाचं ेकाय:.ेGातील 5 ट�के �कIपांना भेट+ दयाiयात व  

?न
व ठा पुरवठा व इतर काय:�मांचा आढावा �यावा. भेट न�दवह+म7ये तशी न�द करावी व श|ेयाम7य ेसूचना  

/लहाiयात.�Bयेक िजIहयान ेव 
वभागान ेदरमहा 5 तारखेपय:त बाब?नहाय मा/सक �गती अहवाल 
व]हत �पGात 

आयु�तालयास सादर करावा. 

        �क�पाअतं9गत राबवावयचा बाब�नहाय िज�हा�नहाय काय9Eम �पG -1 मMये देNयात आला आहे.  

  �क�पाबाहेर राबवावयचा बाब�नहाय िज�हा�नहाय काय9Eम �पG -2 मMये देNयात आला आहे. 

�क�पाबाहेर राबवावया?या �दले�या िज�हा�नहाय ल�ांकानसुार िज�हा अ�ध�क कृ�ष अ�धकार  यांनी ताल]ुया?या 

�ेGानसुार काय9Eमाच ेवाटप कराव ेव Sयानसुार काय9Eम राब�वNयाबात सव9 संबंधीतांना सचूना दयाYयात. 

        �क�पाअतंग9त व �क�पाबाहेर काय9Eम राब�वतांना अनुस�ूचत जातींना 12 ट]के, अनुस�ूचत जमातींना 

9 ट]के व म�हला लाभाwयाxना 33 ट]के �माणे लाभ देNयात यावा. �वभागीय कृ�ष सहसंचालक काया9लयान े

Sयां?या aतरावPन �दलेला ल�ांक व वग9वार �नहाय राब�वNयाचा काय9Eमाचा  

ल�ांक Sयां?या aतरावर �निiचत करावा व तस ेिज�yयास कळवनु Sयाच ेस�नयंGण �वभागीय कृ�ष  सहसंचालक 

aतरावPन करNयात यावे व दरमहा तसा वग9वार �नहाय साMयाचा अहवाल आय]ुतालयास सादर करावा.  

 तसेच Lया �ठकाणी अपंग शतेकर  असतील व योजनेतील बाबीसाठ\ Sयाला अनुदान देय असेल तर 

�ाधा7यान े अशा लाभाwया9ची �नवड करावी. शासन aतरावPन अनुस�ूचत जाती, जमाती, म�हला व अपंग 

लाभाwयाxची संtया व Sयानंा �दलेला लाभ व अनुदान या बाबीची माह ती मा!सक �गती अहवालासोबत aवतंG 

�पGात सादर करावी. 

लाभा�थ9ची ऑनलाईन मा�हती भरणे 

 1. रा !+य अ,न सुर.ा अ/भयान अतंग:त - भात, गहु, कडधा,य काय:�माम7ये लाभा�या�ना ?नर?नरा�या बाबीचा 

लाभ दे9यात येतो या
वषयाची तालुका?नहाय मा]हती ऑनलाईनवर भर9या
वषयी क1 2 शासनान ेसूचीत केलेल ेआहे. 

याकर+ता क1 2 शासनान े http://www.nfsm.gov.in या वेबसाईटवर मा]हती भर9याची iयव3था केलेल+ आहे. 

रा !+य अ,न सुर.ा अ/भयान काय:�माम7ये समा
व ट असलेIया िजI¥यामधील सव: तालुका कृ
ष अrधकार+ 

यांनी ?नर?नरा�या घटकांअतंग:त लाभ ]दलेIया लाभा�या�ची मा]हती ऑनलाईन भरावयाची आहे.  
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यासाठj उप
वभागीय कृ
ष अrधकार+ व िजIहा अrध.क कृ
ष अrधकार+ यांFयावर जबाबदार+ ?नqचीत कर9यात 

आल+ आहे. Bयांनी �कIप iयव3थापन संघामाफ: त खाल+ल बाबींच ेतालुका?नहाय स?नयंGण कराव.े      

1.1) दरमहा मा!सक �गती अहवाल सादर करणे. 

1.2) MIS Online �तमाह  भरणे. 

    1.3) लाभधारकांची माह ती Online भरणे. 

    1.4) �ाSयT�के उSपादनाची आकडवेार  संकलन करणे. 

  1.5) �क�पा?या यशोगाथा सादर करणे. 

     1.6) शतेकर  �!श�णाच ेस�नयंGण करणे. 

2. रा !+य अ,न सुर.ा अ/भयानाअतंग:त गाव?नहाय वाटप केलेIया ?न
व ठा, �ाBय^.के व इतर ]दलेले लाभ या 

बाबतची लाभाrथ:ची याद+ lामपंचायतीकडे पाठवनु सदर+ल मा]हती lामसभेत सादर करावी. 

3. या माग:दश:क सूचनांनुसार काय:वाह+ कर9यात यावी व अ/भयान काय:�म यश3वीपणे राबवावा. 

        रा !+य अ,न सुर.ा अ/भयान सन 2013-14 म7ये "या िजIहयाम7ये राब
व9यात येत आहे व या 

अ/भयानाअतंग:त राब
व9यात आलेIया गहू 
पक काय:�माFया बाबी तणृधा,य 
वकास काय:�मा अतंग:त 

राब
व9यात येऊ नयेत. या बाबत संबधीत िजI¥यान ेव 
वभागान ेद.ता �यावी.  

सन 2013-14 Fया र[बी हंगामाFया यश3वी अमंलबजावणीसाठj हा]द:क शभेुFछा॥ 

 

सोबत :- वर ल�माण े   

                                                        -3वा.र+त- 

                    कृ�ष संचालक 

                   (�वaतार व �!श�ण)  

               कृ�ष आय]ुतालय, महारा56 राLय, पणेु 05 

 

    �त- 

     1.मा. �धान स�चव (कृ�ष), मंGालय, मंुबई-32 यांना मा�हतीaतव स�वनय सादर 

     2.मा.Yसवaथापकgय संचालक, महारा56 कृ�ष उ[योग �वकास महामंडळ, राजन हाऊस, �तसरामजला, 

�भादेवी, मुंबई-65 

     3.मा. Yयवaथापकgय संचालक, महारा56 राLय Vबयाणे महामंडळ महाबीज भवन, कृ�ष नगर,  

       अकोला- 444104 
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    4. मा. �वभागीय Yयवaथापक रा56 य Vबयाणे महामंडळ,^लॉट ने. 681-690 माकO ट याड9    

         गलुटेकडी,पणेु-411037 

     5.संशोधन सचंालक, महाSमा फुले कृ�ष �व[यापीठ, राहुर , िज�हा अहमदनगर.  

     6. डॉ. पंजाबराव देशमुख कृ�ष �व[यापीठ, अकोला. 

     7. �वभागीय कृ�ष सहसंचालक, �वभाग-ना!शक, पणेु, औरंगाबाद,लातरू,नागपरू  

        उपरो]त �दले�या सचूना नसुार आप�या �वभागात काय9Eमाचे स�नयंGण कराव.े 
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�पG -1 

िज�हा�नहाय राबवावया?या �पक �ाSयT�क लघु�क�पांची संtया व �पक �ाSयT�क �वरह त लघु�क�पांची संtया 

दश9�वणारे �पG. 

                                    

अ.E. 
िज�हा 

�पक �ाSयT�के 

�क�प संtया 

�ाSयT�क �वर�हत लघु�क�प 

संtया 
एकुण �क�प संtया 

1 ना!शक 15 42 57 

2 धळेु 6 16 22 

3  अहमदनगर 23 49 72 

4 पुणे 13 47 60 

5 सोलापरू 13 42 55 

6  औरंगाबाद 10 28 38 

7  परभणी 10.68 22 32.68 

8 नागपरू 11 27 38 

एकूण 101.68 273 374.68 
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�पG -2 अ 

 

गहू �पक �ाSयT�क �क�पाचा 1 हे.�ेGाकर ता खचा9?या अनुदानाचा तप!शल दश9�वणारे �पG 

                                                             

अ.� बाब र�कम 8. 

1 uबयाणे र�कम व बीज��\या खचा:सह  2250/- 

2 पेरणी (भाडतेBवावर शु,य मशागत पाभर+चा वापर) 1000/- 

3 शतेी औजारे, 3�ेअर ई. साठj खचा:Fया 50 ट�के }कंवा र�कम d. 750/- 

यापैक\ जे कमी असेल त ेअनुदान देय राह+ल. 

750/- 

4 तण iयव3थापन 600/- 

5 100 हे.�ल3टरसाठj 
पक कापणी �योग, रेकॉड: मनॅेजम1ट, संकªण यासाठj 

�गतशील शतेक|याचे मानधन सहा म]ह,यासाठj  

150/- 

6 शा3G�/क1 2 शासनाच े अrधकार+ यांFया भेट+साठj (ऑईल पे!ोल घे9याFया 

सोईसह). 

200/- 

7 शतेी]दन व }कसान गो ट+साठj  50/- 

 एकुण 5000/- 

        

 �पG -2 ब 

 

गहू �पक �ाSयT�क �क�पाचा 100 हे.�ेGाकर ता खचा9?या अनुदानाचा तप!शल दश9�वणारे �पG 

 

अ.E बाब र]कम _.100 

हे.साठ\ 

1 uबयाण ेर�कम व बीज��\या खचा:सह 2,25,000 

2 पेरणी (भाडेतBवावर शु,य मशागत पाभर+चा वापर) 1,00,000 

3 शतेी औजारे, 3�ेअर ई. साठj खचा:Fया 50 ट�के }कंवा र�कम d. 750/- यापैक\ 

जे कमी असेल ते अनुदान देय राह+ल. 

75,000 

4 तण iयव3थापन 60,000/- 

5 100 हे.�ल3टरसाठj 
पक कापणी �योग, रेकॉड: मनेॅजम1ट, संकªण यासाठj 

�गतशील शतेक|याचे मानधन सहा म]ह,यासाठj 

15,000 

6 शा3G�/क1 2 शासनाच े अrधकार+ यांFया भेट+साठj (ऑईल पे!ोल घे9याFया 

सोईसह). 

20,000 

7 शतेी]दन व }कसान गो ट+साठj 5,000 

100 हे. ]लaटरसाठ\ एकूण देय अनुदान 5,00,000/- 
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�पG - 3 

�ाSयT�क �वरह त �क�प�नहाय राबवावयाचा �व�वध घटकांचा घोषवारा 

�ती �क�प �ेG 100 हे]टर 
                                                                          

(Pपये हजारात ) 

अ. 

E. 
बाब अथ9सहा�याचा दर पkरमाण 

मंजरू काय9Eम  

2013-14 

भौ�तक आ�थ9क 

1  सधुार+त uबयाण ेवाटप  }कंमतीFया 50 ट�के }कंवा जा3तीत जा3त  d. 

500/- �?त ि�वंटल 

ि�वंटल 100 50.0 

2 सvुम मूल2iये }कंमतीFया  50 ट�के }कंवा जा3तीत जा3त   

d. 500/- �?त ि�वंटल 

हे�टर 62 31.15 

3 फॅा3पो िजkसम }कंमतीFया  50 ट�के }कंवा जा3तीत जा3त   
d. 500/- �?त ि�वंटल 

हे�टर 100 50.00 

4 पीक संर.क औषधे  }कंमतीFया  50 ट�के }कंवा जा3तीत जा3त   

d. 500/- �?त हे�टर 

हे�टर 21 10.50 

5 नॅपसॅक 3�ेयर        

(फवारणी यंG  

}कंमतीFया  50 ट�के }कंवा जा3तीत जा3त  

d. 3000/- �?त यंG 

संnया 10 30.00 

6 रोटाiहेटर }कंमतीFया  50 ट�के }कंवा जा3तीत जा3त d. 
30000/- �?त पंपसंच 

संnया 1 30.00 

7 पंपसंच }कंमतीFया  50 ट�के }कंवा जा3तीत जा3त  

d. 10000/- �?त यंG 

संnया 7 70.00 

8 शतेकर+ �/श.ण (एकुण 

चार सGात)  

d.3500/-�?त सG या�माणे 14000/- शतेकर+ 

�/श.ण 

संnया 1 14.00 

एकूण आrथ:क   285.65 

 

वर ल�माणे सव9 बाबी �दले�या ल�ांकानसुार 100 ट]के साMय होतील हे कटाक�ाने पहावे. 
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िज�हा�नहाय

 �क�प 

संtया

�पक 

�ाSयाT�क 

आधार त 

�क�प

�पक 

�ाSयाT�क 

�वर�हत 

�क�प

एकूण 

आ�थ9क

1 11 12 13

भौ�तक आ�थ9क भौ�तक आ�थ9क भौ�तक आ�थ9क भौ�तक आ�थ9क भौ�तक आ�थ9क भौ�तक आ�थ9क भौ�तक आ�थ9क भौ�तक आ�थ9क भौ�तक आ�थ9क आ�थ9क आ�थ9क आ�थ9क

1 ना!शक 42 15 75.00 4200 21.00 2615 13.07 4200 21.00 882 4.41 420 12.60 42 12.60 294 29.40 42 5.88 75.00 119.96 194.96

2 धुळे 16 6 30.00 1600 8.00 1000 5.00 1600 8.00 336 1.68 160 4.80 16 4.80 112 11.20 16 2.24 30.00 45.72 75.72

3 अहमदनगर 49 23 115.00 4900 24.50 3050 15.25 4900 24.50 1029 5.15 490 14.70 49 14.70 343 34.30 49 6.86 115.00 139.96 254.96

4 पुणे 47 13 65.00 4700 23.50 2925 14.62 4700 23.50 987 4.93 470 14.10 47 14.10 329 32.90 47 6.58 65.00 134.23 199.23

5 सोलापूर 42 13 65.00 4200 21.00 2615 13.07 4200 21.00 882 4.41 420 12.60 42 12.60 294 29.40 42 5.88 65.00 119.96 184.96

6 औरंगाबाद 28 10 50.00 2800 14.00 1745 8.73 2800 14.00 588 2.94 280 8.40 28 8.40 196 19.60 28 3.92 50.00 79.99 129.99

7 परभणी 22 10.68 53.40 2200 11.00 1365 6.83 2200 11.00 462 2.31 220 6.60 22 6.60 154 15.40 22 3.08 53.40 62.82 116.22

8 नागपूर 27 11 55.00 2700 13.50 1685 8.43 2700 13.50 567 2.84 270 8.10 27 8.10 189 18.90 27 3.78 55.00 77.15 132.15

273 101.68 508.40 27300 136.50 17000 85.00 27300 136.50 5733 28.67 2730 81.90 273 81.90 1911 191.10 273 38.22 508.40 779.79 1288.19

�पG -4

�क�पाअंत9गत 

पंपसंच

�क�पाअंत9गत 

पीक संर�क

�क�पाअंत9गत 

फवारणी यंG

�क�पाअंत9गत 

सुधार त गहू-

Vबयाणे 

�वतरण(वाण 

बदल)

�क�पा अंत9गत 

सूeममूल=Yये

�क�पाअंत9गत 

फॅाaपो िज^सम 

वाटपासाठ\ 

अथ9सहा�यअ.E.

2 3

�क�पाअंत9गत 

रोटाYहेटर

�क�पाअंत9गत 

शेतकर  �!श�ण

रा56 य अ7न सुर�ा अ!भयान- गहू सन 2013-14 �क�पा अंतग9त काय9Eम

िज�हा

र]कम _. लाखात       

�पक �ाSयT�के 

(100 हे. गटासाठ\)

एकूण

9 107 85 64
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aथा�नक 
पुढाकारा?या 

बाबी

�क�पा बाहेर    
�क�प 

Yयवaथापन खच9 
िज�हा aतर

�क�पा बाहेर 
Yयवaथापन खच9

एकूण 
�क�पाबाहेरआ

�थ9क

8 9 10 11

भौ�तक आ�थ9क भौ�तक आ�थ9क भौ�तक आ�थ9क भौ�तक आ�थ9क भौ�तक आ�थ9क भौ�तक आ�थ9क भौ�तक आ�थ9क आ�थ9क आ�थ9क आ�थ9क आ�थ9क

1
ना!शक

10348 51.74 1620 8.10 603 3.01 380 11.40 29 8.70 72 7.20 4 0.56 5.00 6.38 0.00 102.09

2
धळुे

4018 20.09 646 3.23 239 1.19 152 4.56 11 3.30 30 3.00 3 0.42 5.00 6.38 0.00 47.17

3
अहमदनगर

18220 91.10 4346 21.73 1326 6.63 782 23.46 63 18.90 238 23.80 4 0.56 5.00 6.38 0.00 197.56

4
पणुे

8685 43.42 656 3.28 378 1.89 265 7.95 18 5.40 6 0.60 4 0.56 5.00 6.38 0.00 74.48

5
सोलापूर

8514 42.57 885 4.43 413 2.07 280 8.40 20 6.00 28 2.80 3 0.42 5.00 6.38 0.00 78.07

6
औरंगाबाद

6980 34.90 1112 5.56 412 2.06 260 7.80 34 10.20 50 5.00 3 0.42 5.00 6.38 0.00 77.32

7
परभणी

7535 37.68 1695 8.47 533 2.66 315 9.45 25 7.50 92 9.20 3 0.42 5.00 6.38 0.00 86.76

8
नागपूर

8400 42.00 1740 8.70 563 2.82 340 10.20 27 8.10 93 9.30 3 0.42 5.00 6.38 0.00 92.92

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 13.87 13.87

72700 363.50 12700 63.50 4467 22.33 2774 83.22 227 68.10 609 60.90 27 3.78 40.00 51.04 13.87 770.24

1

�पG - 5

�क�पाबाहेर रोटाYहेटर
�क�पाबाहेर ल 

सुधार त गहू-Vबयाणे 
�वतरण(वाण बदल)

�क�पा बाहेर ल 
िज^सम वाटपासाठ\ 

अथ9सहा�य

रा56 य अ7न सुर�ा अ!भयान- गहू सन 2013-14 �क�पा बाहेर ल काय9Eम

िज�हा

7

�क�पाबाहेर   
शतेकर  �!श�ण

र]कम _. लाखात

�क�पाबाहेर फवारणी 
यंG

एकूण

2 3

राLयaतर

�क�पाबाहेर पंपसचं

64

�क�पाबाहेर पीक 
सरं�क

अ.E.

5
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�पG-6 

10 वषा9आतील व 10 वषा9च ेवर ल वाण दश9�वणारे �पG 

 

अ.E. वाण वष9 

पाच वषा9?या आतील वाण 

1 ड[लएूसएम-1472 न
वन 

2 फुले नेGावती 2011 

3 एमएसीएस-6222 2010 

4 एकेएड[लू-4627 2010 

5 एकेड[लू-3722(
वमल) 2008 

6 एचआय-8663(पोषण) 2008 

7 एचआय-1544(पुणा:) 2008 

पाच त ेदहा वषा9मधील वाण 

8 एनआयएड[लू-917(तपोवन) 2006 

9 एमएसीएस-3125 2003 

दहा वषा9वर ल वाण 

10 एनआयएड[लू-301(«यंबक) 2002 

11 एचआय-1418(,य ूचंदोसी) 2000 

12 एचआय-8498(मालवा श�ती) 1999 

13 जीड[ल ू-496 1993 

14 एमएसीएस - 2496 1991 

15 लोक -1 1982 

16 एचडी -2189 1980 

17 ड[लएूच -147 1980 
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र�कम 8. लाखात

भौ?तक आrथ:क भौ?तक आrथ:क भौ?तक आrथ:क भौ?तक आrथ:क भौ?तक आrथ:क भौ?तक आrथ:क भौ?तक आrथ:क भौ?तक आrथ:क भौ?तक आrथ:क भौ?तक आrथ:क भौ?तक आrथ:क

1 ना!शक 15 75.00 4200 21.00 10348 51.74 14548 72.74 2615 13.07 4200 21.00 1620 8.10 5820 29.10 882 4.41 603 3.01 1485 7.43

2 धुळे 6 30.00 1600 8.00 4018 20.09 5618 28.09 1000 5.00 1600 8.00 646 3.23 2246 11.23 336 1.68 239 1.19 575 2.88

3 अहमदनगर 23 115.00 4900 24.50 18220 91.10 23120 115.60 3050 15.25 4900 24.50 4346 21.73 9246 46.23 1029 5.15 1326 6.63 2355 11.78

4 पुणे 13 65.00 4700 23.50 8685 43.42 13385 66.93 2925 14.62 4700 23.50 656 3.28 5356 26.78 987 4.93 378 1.89 1365 6.83

5 सोलापूर 13 65.00 4200 21.00 8514 42.57 12714 63.57 2615 13.07 4200 21.00 885 4.43 5085 25.43 882 4.41 413 2.07 1295 6.48

6 औरंगाबाद 10 50.00 2800 14.00 6980 34.90 9780 48.90 1745 8.73 2800 14.00 1112 5.56 3912 19.56 588 2.94 412 2.06 1000 5.00

7 परभणी 10.68 53.40 2200 11.00 7535 37.68 9735 48.68 1365 6.83 2200 11.00 1695 8.47 3895 19.47 462 2.31 533 2.66 995 4.98

8 नागपूर 11 55.00 2700 13.50 8400 42.00 11100 55.50 1685 8.43 2700 13.50 1740 8.70 4440 22.20 567 2.84 563 2.82 1130 5.65

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

101.68 508.40 27300 136.50 72700 363.50 100000 500.00 17000 85.00 27300 136.50 12700 63.50 40000 200.00 5733 28.67 4467 22.33 10200 51.00

..Cont….

अ.�. िजIहा


पक �ाBय^.के 

�कIप


पक �ाBय^.के 

(100 हे. 

गटासाठj)

�कIपाअंत:गत  

सधुार+त   गहू-

uबयाणे 
वतरण  

              

          

(वाण बदल)

�कIपाबाहेर+ल 

सधुार+त गहू- 

uबयाणे 


वतरण(वाण 

बदल)

8

एकूण 

�कIपाअंतग:त व 

बाहेर+ल सधुार+त 

uबयाणे 
वतरण  

(वाण बदल)

�कIपा 

अंत:गत 

सूvममूल2iये

�कIपाअंत:गत 

फॅा3पो िजkसम 

वाटपासाठj 

अथ:सहा�य

�कIपा 

बाहेर+ल फॅा3पो 

िजkसम 

वाटपासाठj 

अथ:सहा�य

एकूण अंतग:त 

व बाहेर+ल 

फॅा3पो िजkसम 

वाटपासाठj 

अथ:सहा�य

2 3 4 5 6 7

राLयaतर

एकूण

�कIपाबाहेर 

पीक संर.क

एकूण अंतग:त 

व बाहेर+ल 

पीक संर.क

1 9 10 11

�पG - 7

रा56 य अ7न सरु�ा अ!भयान- गहू सन 2013-14 �क�पा अंतग9त व बाहेर ल काय9Eम

�कIपाअंत:गत 

पीक संर.क

पीक �ाBय^.क 
वर]हत �कIप
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र�कम 8. लाखात

भौ?तक आrथ:क भौ?तक आrथ:क भौ?तक आrथ:क भौ?तक आrथ:क भौ?तक आrथ:क भौ?तक आrथ:क भौ?तक आrथ:क भौ?तक आrथ:क भौ?तक आrथ:क

1 ना!शक 420 12.60 380 11.40 800 24.00 42 12.60 29 8.70 71 21.30 294 29.40 72 7.20 366 36.60

2 धळुे 160 4.80 152 4.56 312 9.36 16 4.80 11 3.30 27 8.10 112 11.20 30 3.00 142 14.20

3 अहमदनगर 490 14.70 782 23.46 1272 38.16 49 14.70 63 18.90 112 33.60 343 34.30 238 23.80 581 58.10

4 पुणे 470 14.10 265 7.95 735 22.05 47 14.10 18 5.40 65 19.50 329 32.90 6 0.60 335 33.50

5 सोलापरू 420 12.60 280 8.40 700 21.00 42 12.60 20 6.00 62 18.60 294 29.40 28 2.80 322 32.20

6 औरंगाबाद 280 8.40 260 7.80 540 16.20 28 8.40 34 10.20 62 18.60 196 19.60 50 5.00 246 24.60

7 परभणी 220 6.60 315 9.45 535 16.05 22 6.60 25 7.50 47 14.10 154 15.40 92 9.20 246 24.60

8 नागपूर 270 8.10 340 10.20 610 18.30 27 8.10 27 8.10 54 16.20 189 18.90 93 9.30 282 28.20

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 500 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

2730 81.90 2774 83.22 5504 165.12 273 81.90 227 68.10 500 150.00 1911 191.10 609 60.90 2520 252.00
..Cont….

�पG - 7

रा56 य अ7न सुर�ा अ!भयान- गहू सन 2013-14 �क�पा अंतग9त व बाहेर ल काय9Eम

18 19 20

राLयaतर

एकूण

12 13 14 15 16 17

�कIपाअंत:गत 
रोटाiहेटर

�कIपाबाहेर 
रोटाiहेटर

एकूण अंतग:त 
व बाहेर+ल 
रोटाiहेटर

�कIपाअंत:गत 
पंपसंच

�कIपाबाहेर  
पंपसंच

एकूण अंतग:त 
व बाहेर+ल 

पंपसंच

अ.E. िज�हा

�कIपाअंत:गत 
फवारणी यंG

�कIपाबाहेर 
फवारणी यंG

एकूण अंतग:त 
व बाहेर+ल 
फवारणी यंG

पीक �ाBय^.क 
वर]हत �कIप
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र�कम 8. लाखात

3था?नक 

पुढाकारा

Fया बाबी

�कIपा 

बाहेर 

�कIप 

iयव3थापन 

खच: 

िजIहा 3तर

�कIपा बाहेर 

iयव3थापन 

खच: रा"य 

3तर


पक 

�ाBया^.क 

आधार+त 

�कIप


पक 

�ाBया^.क 


वर]हत 

�कIप

24 25 26 27 28 29 30 31

भौ?तक आrथ:क भौ?तक आrथ:क भौ?तक आrथ:क आrथ:क आrथ:क आrथ:क आrथ:क आrथ:क आrथ:क आrथ:क आrथ:क

1 ना!शक 42 5.88 4 0.56 46 6.44 5.00 6.38 0.00 75.00 119.96 194.96 102.09 297.05

2 धुळे 16 2.24 3 0.42 19 2.66 5.00 6.38 0.00 30.00 45.72 75.72 47.17 122.89

3 अहमदनगर 49 6.86 4 0.56 53 7.42 5.00 6.38 0.00 115.00 139.96 254.96 197.56 452.52

4 पुणे 47 6.58 4 0.56 51 7.14 5.00 6.38 0.00 65.00 134.23 199.23 74.48 273.71.

5 सोलापूर 42 5.88 3 0.42 45 6.30 5.00 6.38 0.00 65.00 119.96 184.96 78.07 263.03

6 औरंगाबाद 28 3.92 3 0.42 31 4.34 5.00 6.38 0.00 50.00 79.99 129.99 77.32 207.31

7 परभणी 22 3.08 3 0.42 25 3.50 5.00 6.38 0.00 53.40 62.82 116.22 86.76 202.98

8 नागपूर 27 3.78 3 0.42 30 4.20 5.00 6.38 0.00 55.00 77.15 132.15 92.92 225.07

0.00 38.22 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 13.87 0.00 0.00 0.00 13.87 13.87

273 38.22 27 3.78 300 42.00 40.00 51.04 13.87 508.40 779.79 1288.19 770.24 2058.43

�कIपा अंतग:त काय:�म

�कIपाअंत:गत 

शेतकर+ 

�/श.ण

�कIपाबाहेर 

शेतकर+ 

�/श.ण

�कIपा 

अंतग:त 

एकूण 

काय:�म

�कIपा 

बाहेर  

एकूण 

काय:�म

एकूण �कIपा 

अंतग:त व 

�कIपाबाहेर 

आrथ:क

एकूण अंतग:त 

व बाहेर+ल 

शेतकर+ 

�/श.ण

पीक �ाBय^.क 
वर]हत �कIप

21 22 23

िजIहा

राLयaतर

एकूण

�पG - 7

रा56 य अ7न सरु�ा अ!भयान- गहू सन 2013-14 �क�पा अंतग9त व बाहेर ल काय9Eम

अ.�.
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भौ�तक आ�थ9क

1
सधुार त गहू �पक �ाSयाT�के (100 

हे. ��त �ाSयाT�क)
8. 5000/- �?त हे. हे]टर 10168 508.40

2 सधुार त Vबयाणे �वतरण (वाण बदल) 8. 500/- �?त ि�वंटल ि]वंटल 100000 500.00

गरजेन_ुप �पक/मदृ Yयवaथापन

(अ) सvूम मूल2iये 8. 500/- �?त हे. हे]टर 17000 85.00

(ब) फॅा3पो िजkसम 8. 500/- �?त हे. हे]टर 40000 200.00

(क) रासाय�णक व जै
वक }कटकनाशके 8. 500/- �?त हे. हे]टर 10200 51.00

यंG Yयवaथापन

(अ) फवारणी यंG 8. 3000/- �?त यंG संtया 5504 165.12

(ब) रोटाiहेटर 8.  30000/-�?त यंG संtया 500 150.00

5 �डझेल/
वदयुत/पे!ोकेरोसीन पंपसंच 8. 10000/- �?त संच संtया 2520 252.00

6
पीक पMदतीवर आधार त �!श�ण 8. 14000/- �?त      

   �/श.ण
संtया 300 42.00

संकgण9  

अ) िज�हाaतरावर ल �क�प 

Yयवaथापन

8. 6.38 लाख �?त 

िजIहा

िज�हा 

संtया
8 51.04

ब) राLय aतरावर ल �क�प 

Yयवaथापन
8. 13.87 �?त रा"य

राLय 

संtया
1 13.87

8 aथा�नक पुढाकारा?या बाबी 40.00

2058.43

3

4

7

एकूण आ�थ9क

�पG-8

रा56 य अ7न सरु�ा अ!भयान- गहू  कृ�त आराखडा, सन 2013-14

_. लाखात

अ.E. घटक अथ9सहा�याचा दर �माण

मंजरु काय9Eम    

    2013-14

 
 

 

 

 

 


