
 

 

जा.क्र.कृ.आ/वलप्र.१/याअवअु-गशूभाव/ू   ११२ /१२ 
कृवऴ आमकु्तारम, भशायाष्ड याज्म, वाखय वकुंर, 
ऩणेु-४११००५  ददनांक :  २० / ०९ /२०१२. 

                                                                                                           
 प्रतत, 
        वलबागीम कृवऴ वशवंचारक 
        नातळक/ऩुणे/औयंगाफाद/रातूय/नागऩूय 
        जजल्शा अतधषक कृवऴ अतधकाय 
        नातळक/धुऱे/अशभदनगय/ऩुणे/वोराऩूय/औयंगाफाद/ऩयबणी/नागऩूय 

      वलऴम- याष्डीम अन्न वुयषा अतबमान गशू - वन २०१२-१३ भागगदळगक वूचना. 
      वंदबग- १) कंद्र ळावनाचे  दद. १ भाचग २००९ च्मा भागगदळगक वूचना. 
            २) कंद्र ळावनाचे  दद.१८ एवप्रर २०१२ च्मा भागगदळगक वूचना. 
            ३) ळावन तनणगम याअवुअ २०१२/प्र.क्र.५७/याकृवलमो कष दद.११ जून २०१२ 

कंद्र ळावनाने दद.१ भाचग २००९ चे ऩत्रानवुाय याष्डीम अन्न वयुषा अतबमानाचे कामगलाशीफाफत भागगदळगक वचूना 
तनगगतभत केल्मा अवनु त्माभध्मे दद.१८ एवप्रर २०१२ च्मा ऩत्रानवुाय त्माभध्मे वधुायणा केल्मा आशेत. मा दोन्शी 
भागगदळगक वचूना कंद्र ळावनाच्मा याष्डीम अन्न वयुषा अतबमान वकेंतस्थऱालय (http://www.nfsm.gov.in) उऩरब्ध 
आशेत. वन २०१२-१३ चे कामगक्रभाव उऩयोक्त वदंबग क्र.३ नवुाय याज्म ळावनाने प्रळावकीम भान्मता ददरेरी आशे. 

याष्डीम अन्न वुयषा अतबमान- गशू याज्मातीर नातळक, धूऱे, अशभदनगय, ऩुणे, वोराऩूय, औयंगाफाद, ऩयबणी, 
नागऩूय मा जजल्शमांभध्मे याफवलण्मात मेत आशे. 

याष्डीम अन्न वयुषा अतबमान गशू वन २०१२-१३ भध्मे प्रत्मेकी १०० शे. चे प्रात्माजषक रघपु्रकल्ऩ ल प्रत्मेकी 
१०० शे. चे प्रात्माजषक वलयशीत रघपु्रकल्ऩाभध्मे अळा दोन प्रकायच्मा प्रकल्ऩाभध्मे याफलालमाचे आशेत. मा 
प्रकल्ऩाअतंगगत उददष्ट काम याशणाय आशे ल त्मालरुन जो दृष्म ऩयीणाभ अऩेजषत आशे माची नीट भांडणी करुन 
रघपु्रकल्ऩ तमाय कयण्मात मालेत.  

प्रकल्ऩ तमाय कयताना खारीर फाफींचे ऩारन कयाले. 
१) जजल्शातनशाम याफलालमाच्मा वऩक प्रात्मजषक वलयशीत रघपु्रकल्ऩांची वखं्मा ल प्रात्मजषक रघपु्रकल्ऩांची वखं्मा 

ऩढुीरप्रभाणे आशे. 
 

प्रऩत्र-१ 
अ.क्र. जजल्शा रघपु्रकल्ऩ वखं्मा वऩक प्रात्मजषके प्रकल्ऩ वखं्मा एकुण प्रकल्ऩ वखं्मा 
१ नातळक ४२ ५ ४७ 
२ धुऱे १६ २ १८ 
३ अशभदनगय ४९ ९ ५८ 
४ ऩणेु ४७ ५ ५२ 
५ वोराऩयू ४२ ५ ४७ 
६ औयंगाफाद २८ ४ ३२ 
७ ऩयबणी २२ ३.५ २५.५ 
८ नागऩयू २७ ४ ३१ 

एकूण २७३ ३७.५ ३१०.५ 
 
गशू ऩीकाचे षेत्रानवुाय तवेच जेथे षेत्र लाढीव ल उत्ऩादकता लाढीव लाल आशे माचा वलचाय करुन 

तारकुातनशाम/भडंरतनशाम याफलालमाचे रघपु्रकल्ऩांची वखं्मा तनजित कयाली ल वफंतंधताना तवे कऱवलण्मात माल ेल 
प्रकल्ऩ अशलार तमाय कयण्माच्मा वचूना देण्मात माव्मात.  



 

 

प्रकल्ऩ षेत्राचे ऩामाबूत वलेषण  
प्रकल्ऩ अशलार तमाय कयताना खारीर फाफींचे ऩामाबतू वलषेण कयण्मात माल.े 

अ) तनलडरेल्मा षेत्रातीर ऩीकतनशाम षेत्र, ऩीक ऩध्दती. 
फ) वलग ऩीकतनशाम लाणतनशाम षेत्र ल लाण तनशाम उत्ऩादकता. 
क) जतभन आयोग्म ऩवत्रका नवुाय जभीनीचा वाभ ुतवेच उऩरब्ध नत्र,स्पुयद, ऩाराऴ ल वकु्ष्भभरुद्रव्मे . 
ड) उऩरब्ध तवचंन ववुलधा त्मातनु तवचंना खारीर षेत्र ल गशू वऩकावाठी उऩरब्ध शोणाये तवचंन (षेत्र). 
इ) उऩरब्ध टॎय्क्टय/ऩॉलय टीरय/फरै जोडी वखं्मा तवेच औजाये तनशाम उऩरब्धता. 
प) ऩीकतनशाम तनवलष्ठा लाऩयाचे प्रभाण. 
ग) उऩरब्ध कुळर ल अकुळर भनषु्मफऱ. 
श) तनवलष्ठा उऩरब्धतेच्मा ववुलधा तवेच तमाय झारेल्मा कृवऴ भाराची ऩणन व्मलस्था. 

उऩयोक्त फाफींचा वलचाय करुन रघपु्रकल्ऩ आयाखडा तमाय कयाला ल षेत्र ल उत्ऩादकता लाढीचे उदिष्ट ठयवलण्मात 
मालेत ल त्मानवुाय तनमोजन कयण्मात माल.े उदिष्ट ठयवलताना गेल्मा ऩाच लऴागभध्मे वलागत जास्त वाध्म झारेरी 
उत्ऩादकतेऩेषा ४ टक्के जास्त प्रभाणात रष तनधागयीत कयण्मात माल.े प्रकल्ऩ आयाखडा तमाय कयण्माव, मळोगाथा 
तमाय कयण्माव ळास्त्रस ल अतधकायी बेटीवाठी तवेच वकंीणग खचग मा फाफींकयीता प्रत्मेक प्रकल्ऩावाठी रु.२७५०/- 
प्रभाणे उऩरब्ध तनधी भधून खचग कयण्मात माला. प्रकल्ऩ ऩणुग झाल्मानतंय त्मात दकतऩत मळ आर ेआशे ते नभदु 
करुन प्रगतत अशलार तमाय कयण्मात मालेत. तवेच त्माची वलवलध फाफींच्मा छामातचत्रावशीत मळोगाथा तमाय कयण्मात 
माली.     
२) वलग ळेतक-मांचे गट करुन गटाभापग त प्रकल्ऩ याफवलण्मात मालेत. 
३) वलगवाधायणऩणे १० शेक्टयचे गट तमाय करुन प्रत्मेक १० शेक्टय भागे गटप्रभखु म्शणुन एका प्रगततळीर ळेतक-माची 

तनलड कयण्मात माली म्शणजेच एका प्रकल्ऩाभध्मे वलगवाधायण १० गट तमाय करुन त्माचे प्रत्मेकी १ माप्रभाणे १० 
गटप्रभखुांची तनलड कयाली. 

४) तनलड केरेरा ळेतकयी शा ळेतकयी भावीकाचा लगगणीदाय अवाला, दकंला त्माव लगगणीदाय करुन घेण्मात माल.े 
५) प्रकल्ऩाभध्मे प्रत्मेक गटाभध्मे याफलालमाच्मा फाफींवलऴमी भाशीती वोफत जोडरेल्मा प्रऩत्र-२ भध्मे देण्मात आरेरी 

आशे. 
६) वऩक प्रात्मजषक प्रकल्ऩाभध्मे १०० शे. षेत्रालय वभशु स्लरुऩात वऩक प्रात्मजषकांचे आमोजन कयालमाचे आशेत. 

माफाफत भागगदळगक वचुनाभध्मे ववलस्तय नभदु कयण्मात आरे आशे.  
 

प्रात्मजषकांवाठी कृवऴ वलद्यावऩठाभापग त वलकतवत केरेल्मा ततं्रसानाच्मा तळपायवीचा अतंबागल करून वऩक 
प्रात्मजषकाचे आमोजन कयण्मात माल.े वऩक प्रात्मजषके वाठी ऩीकाच्मा लाणाची तनलड कयतांना वलद्याऩीठान ेनव्माने 
लीकवीत केरेल्मा लाणांचे प्रभाजणत वफमाण्माव प्राधान्म द्याल.े १०० शे. चा एक गट माप्रभाणे वऩक प्रात्मजषके आमोजजत 
कयालीत.  

वधुायीत ऩीक प्रात्मजषकावाठी रागणा-मा तनवलष्ठावाठी प्रतत प्रात्मजषक (१ शे.) वाठी रू.४६००/- भजंूय आशेत. 
म्शणजे १०० शे. गटावाठी  यक्कभ रु.४.६० राख भजंूय आशेत तवेच १०० शे.च्मा एका गटालय प्रात्मजषके याफवलणेवाठी 
ळास्त्रस/कंद्र ळावनाचे अतधकायी मांच्मा बेटीवाठी, भानधन ल (ऑईर ऩेट्रोर घेण्माच्मा वोईवश). तवेच ळेतकयी 
प्रलगतकावाठी प्रतत भाशे रु.१०००/- प्रभाणे ४ भदशन्मावाठी भानधन तवेच ४ भदशन्मावाठी मेण्माजाण्मा वाठी खचग प्रतत 
भाशे रु.१०००/- तवेच ऩीक काऩणीवाठीचा खचग मा इत्मादी फाफींलय एकूण २०,०००/-खचग देम याशीर. 

 
 



 

 

गशू वऩक प्रात्मजषक अनुदानाचा तऩतळर 

अ.क्र. फाफ यक्कभ 
रू.१०० शे.वाठी 

१ एका शेक्टयवाठी वफमाणे, औजाये/स्प्रेअय मा तनवलष्ठावाठी अनदुान प्रतत शे.४६०० 
प्रभाणे याशीर. 

४,६०,०००/- 

२ 

ऩीक काऩणी प्रमोग, अशलार व्मलस्थाऩन, वकंीणग ल ळेतकयी प्रलतगकावाठी (१०० 
शे.गटावाठी) २०००/- प्रतत भदशना ४ भदशन्मावाठी ळास्त्रस/याज्म/कंद्रळावनाचे 
अतधकायी मांचा जाण्मामेण्माचा खचग, ऑईर, ऩेट्रोर घेण्माच्मा वोईवश, ळेतीददन 
मावाठी अनदुान 

२०,०००/- 

१०० शे. क्रस्टयवाठी एकूण देम अनुदान ४,८०,०००/- 
 
७) ज्मा गालाचा ववुऩकता तनदळांक नकाळा तमाय कयण्मात आरा आशे अस्मा गाला भध्मे वदयचा कामक्रभ 

प्राधान्माने याफलाला, अऩलादात्भक ऩयीजस्थतीत इतय गालांचा वलचाय कयाला. 
 

गटप्रभखुांच्मा वशाय्माने प्रकल्ऩाअतंगगत राबार्थ्माचंी तनलड कयाली. 
१) प्रकल्ऩाच्मा मळस्लीरयत्मा अभंरफजालणीवाठी तनवलष्ठा लेऱेलय उऩरब्ध करून घेणे आलश्मक आशे त्मावाठी 

गटप्रभखुांच्मा वशाय्माने याफलालमाच्मा कामगक्रभाचे तनमोजन कयण्मात माल.ेतवेच त्माचे लेऱाऩत्रकशी तमाय 
कयण्मात माल.े भशायाष्ड याज्म वफमाणे भशाभडंऱ/भशायाष्ड कृवऴ उद्योग वलकाव भशाभडंऱ/भाकग पेड मांचे षेत्रीम 
अतधका-मांळी वऩंकग  वाधुन तनवलष्ठांचा ऩयुलठा कोणत्मा दठकाणी कयालमाचा आशे माची भाशीती द्याली ल तनवलष्ठा 
ऩयुलठमाचे तनमोजन कयण्मात माल.े 

२) वधुायीत कृवऴ औजायांची उऩरब्धता ल वेला उऩरब्ध शोण्मावाठी स्लमयंोजगाय वेला ऩयुलठादाय गट तमाय कयण्मात 
माल े ल स्थातनक गयजे नवुाय उऩयोक्त दळगवलरेल्मा औजायांचा अनदुानालय गटाव/लमैवक्तक राबागर्थ्माव ऩयुलठा 
कयण्मात माला. 

३) वफमाणे लाटऩ, वकु्ष्भभरुद्रव्मे, मांवत्रकीकयण, ऩऩंवेट वलतयण, ळेतकयी ळेतीळाऱा इ.कामगक्रभ याफवलण्मावाठी 
वलगवाधायण भागगदळगक वचूना वोफत देण्मात आरेल्मा आशेत. त्माचा अलरफं कयाला. 

४) प्रत्मेक प्रकल्ऩाभध्मे राबाथीची भादशती, तनवलष्ठा ऩयुलठा, प्रतळषण मा फाफींची नंद एका नंदलशीभध्मे ठेलण्मात 
माली. तवेच एक बेटीची नंदलशी ठेलनू लरयष्ठ अतधकायी, कृवऴ वलद्याऩीठ ळास्त्रस मांच्मा बेटीच्मा नंदी ठेलाव्मात ल 
त्मांच्मा ददनांकीत स्लाषमागीी घ्माव्मात. 

५) ळेतकयी भातवकाचे लगगणीदाय शोण्मावाठी ळेतक-मांना उदमकु्त कयण्मात माल े जेणेकरून अद्यालत ततं्रसानाची  
भादशती त्मांच्माकडे उऩरब्ध शोईर. 

   
प्रकल्ऩाफाशेय याफलालमचा फाफतनशाम जजल्शातनशाम कामगक्रभ प्रऩत्र-३ भध्मे देण्मात आरा आशे. प्रकल्ऩाफाशेय 

याफलालमाचे ददरेल्मा जजल्शातनशाम उदिष्टानुवाय जजल्शा अतधषक कृवऴ अतधकायी मांनी तारुक्माच्मा षेत्रानुवाय 
कामगक्रभाचे तनमोजन कयाल ेल त्मानुवाय कामगक्रभ याफवलण्माफात वलग वंफंधीतांना कऱवलण्मात माल.े प्रऩत्र -४ भध्मे 
प्रकल्ऩाअंतगगत ल प्रकल्ऩाफाशेय  एकूण  कामगक्रभ देण्मात आरेरा आशे. 

प्रकल्ऩाअंतगगत ल प्रकल्ऩाफाशेय कामगक्रभ याफवलतांना अनुवूतचत जातींना १६ टक्के, अनुवूतचत जभातींना ८ 
टक्के ल भदशरा राबार्थ्मांना ३० टक्के प्रभाणे राब देण्मात माला. 
भातवक प्रगती अशलार वादय कयतांना उऩयोक्त वलगगतनशाम फाफतनशाम खचग दळगवलण्मात माला. 
 



 

 

राबातथगची भादशती वंकेतस्थऱालय बयणे 
१. याष्डीम अन्न वयुषा अतबमान अतंगगत -बात, गशु, कडधान्म कामगक्रभाभध्मे राबार्थ्मानंा तनयतनयाळ्मा फाफीचा राब 

देण्मात मेतो मावलऴमाची तारकुातनशाम भादशती वकेंतस्थऱालय बयण्मावलऴमी कंद्र ळावनाचे तनदेळ आशे. माकयीता 
कंद्र ळावनाने http://www.nfsm.gov.in मा वकेंतस्थऱालय भादशती बयण्माची व्मलस्था केरेरी आशे. याष्डीम 
अन्न वयुषा अतबमान कामगक्रभाभध्मे वभावलष्ठ अवरेल्मा जजल्याभधीर वलग तारकुा कृवऴ अतधकायी मांनी 
तनयतनयाळ्मा घटकांअतंगगत राब ददरेल्मा राबार्थ्माचंी भादशती ऑनराईन बयालमाची आशे. मावाठी उऩ वलबागीम 
कृवऴ अतधकायी ल जजल्शा अतधषक कृवऴ अतधकायी मांच्मालय जफाफदायी तनिीत कयण्मात आरी आशे. 

२. वकेंतस्थऱालय भादशती बयणे अतनलामग अवल्माभऱेु अऩणूग भादशती अवल्माव ऩढुीर तनधीची तयतदु केरी जाणाय 
नाशी माची नंद घेण्मात माली. 

३. याष्डीम अन्न वयुषा अतबमानाअतंगगत गालतनशाम लाटऩ केरेल्मा तनवलष्ठा, प्रात्मजषके ल इतय ददरेरे राब मा 
फाफतची राबातथगची मादी ग्राभऩचंामत कडे ऩाठलनु वदयीर भादशती ग्राभवबेत वादय कयाली. 

४. वोफत जोडरेल्मा भागगदळगक वचूनांनवुाय कामगलाशी कयण्मात माली ल अतबमान कामगक्रभ मळस्लीऩणे याफलाला. 
 

वोफत :- लयीरप्रभाणे 
 
                                                                       -स्लाषयीत- 
                        कृवऴ वंचारक  
            (वलस्ताय ल प्रतळषण)  
                     कृवऴ आमुक्तारम, भशायाष्ड याज्म, ऩुणे ०५ 
 
प्रत- 
 

१) भा. प्रधान वतचल (कृवऴ), भतं्रारम, भुफंई-३२ मांना भादशतीस्तल ववलनम वादय 
२) भा.व्वलस्थाऩक वचंारक, भशायाष्ड कृवऴ उद्योग वलकाव भशाभडंऱ, याजन शाऊव, ततवयाभजरा, प्रबादेली, भुफंई-

६५ 
३) भा. व्मलस्थाऩकीम वचंारक, भशायाष्ड याज्म वफमाण भशाभडंऱ भमागदीत, भशाफीज बलन, कृवऴ नगय, अकोरा-

४४४१०४ 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

याष्डीम अन्न वुयषा अतबमान, गशू वऩक भागगदळगक वुचना वन २०१२-१३ 
 

प्रस्तालना 
 याष्डीम अन्न वयुषा अतबमान शी कंद्र ऩयुस्कृत मोजना २००७-०८ भध्मे वरुू कयण्मात आरी आशे. मा 
अतबमानाअतंगगत याज्मात तणृधान्माभधीर बात ल गशू वऩकांची तनलड कयण्मात आरी अवनु. १२ व्मा ऩचंलावऴगक 
मोजनेत वभालेळ कयण्मात आरे आशे. गशू वऩकाचे देळ ऩातऱीलयीर  उत्ऩादन लाढवलण्माचे रष तनजित कयण्मात 
आरे आशे.  
 मा अतबमानाअतंगगत याज्मातीर नातळक, धुऱे, अशभदनगय, ऩणेु, वोराऩयू, औयंगाफाद, ऩयबणी, नागऩयू मा 
आठ जजल्यांची गशू वऩकावाठी तनलड कयण्मात आरी आशे.  

 याष्डीम अन्न वयुषा अतबमानातीर तनवलष्ठा, औजाये ल वऩक प्रात्मजषके इत्मादी फाफींचे जजल्शा अन्न वयुषा 
अतबमान कामगकायी वतभतीच्मा भान्मतेने कयण्मात माल.े  
 

वऩक प्रात्मजषके : 
१) ऩीक प्रात्मजषकचे आमोजन १०० शेक्टय षेत्राचे गटालय आमोजजत कयण्मात माले. प्रात्मजषकांच्मा गटांचे 

जजल्शातनशाम रषांक वोफत जोडरेल्मा तक्त्मात देण्मात आरे आशे. 
२) एका शेक्टय षेत्राच्मा वफमाणे, औजाये/स्ऩेअय मा नवलष्ठावाठी ल इतय फाफींवाठी रु.४,८००/- प्रती प्रात्माजषक 

अनदुान उऩरब्ध आशे.    
३) प्रात्माजषकांभध्मे कोणत्मा ततं्रसानाचा अलरफं कयाला शे ठयवलण्मावाठी जज.अ.कृ.अ. मांच्मा स्तयालय वतभती 

स्थाऩन कयण्मात माली. मा वतभतीभध्मे उऩ वलबागीम कृवऴ अतधकायी ल कृवऴ वलसाऩीठ तसंाचा वभालेळ 
कयाला. त्मानवुाय कोणत्मा तनवलष्ठांचा लाऩय कयाला शे ठयवलण्मात माल.े   

४) तनलड केरेरा ळेतकयी शा ळेतकयी भावीकाचा लगणीदाय अवाला, दकंला त्माव लगणीदाय करुन घेण्मात माल.े 
५) एका राबाथी ळेतक-मांव एकच प्रात्माजषक देण्मात माल.े 
६) प्रात्मजषक आमोजनाफाफत वलबागाकडून देण्मात आरेरे उिीष्ट रषात घेऊन आलश्मक अवरेल्मा तनवलष्ठा 

जजल्शास्तयीम वतभतीभध्मे अनदुान भमागदेऩमगत अतंतभ कयण्मात माव्मात.  
७) राबाथी ळेतकमाींाची तनलड भडंऱ कृवऴ अतधकायी मांनी गट प्रभखुाच्मा भदतीने कयली. 
८) ळेतकयी तनलड केल्मानतंय प्रात्मजषकावाठी आलश्मक अवणामागम तनवलष्ठांची एकूण भागणी तारकुा कृवऴ अतधकायी 

कामागरमाकडे भकृंअ मांचे भापग त नंदवलण्मात माली. ताकृअ मांनी जजअकृअ मांचेकडे तनवलष्ठा भागणी नंदलाली. 
जजल्शमातीर तनवलष्ठांची एकवत्रत भागणी वलबागीम कृवऴ वशवचंारक वसं्थेकडे नंदवलण्मात माली. त्मावाठी 
ऩयुलठादाय वसं्थेव दठकाण, कारालधी फाफतचा ववलस्तय तऩतळर कऱवलण्मात माला. 

९) प्रात्माजषक वऩकाचा उत्ऩादकता रषांक शा प्रात्मजषकावाठी तनलड कयण्मात आरेल्मा लाणाच्मा उत्ऩादन 
षभतेएलढा तनजित कयाला. 

१०) प्रात्मजषक प्रॉटरा तनमभीत बेटी देण्मात माव्मात. बेटीभध्मे केरेल्मा भागगदळगनाची नंद कृवऴ वशाय्मक मांनी 
षेवत्रम स्तयालयीर नंदऩजुस्तकेत कयाली. 

११) प्रात्मजषकावाठीच्मा तनवलष्ठा लेऱेऩलूी राबाथीव उऩरब्ध शोण्मावाठी आलश्मक ते तनमोजन भडंऱ कृवऴ अतधकायी 
मांनी कयाले. 

१२) प्रात्मजषकावाठी ५ लऴागचे आतीर अतधवतूचत केरेरे वधुायीत लाण घेण्मात मालेत. 
१३) वदय प्रात्मजषके ळक्मतो शभयस्त्मारगत अवालीत. तवेच वदय प्रात्मजषक परक यस्त्माच्मा कडेरा प्रॉटळेजायी 

रालण्मात माला ल त्मालय ऩरयवयातीर ळेतक-मांच्मा बेटी घडलनू आणाव्मात. 
१४) प्रात्मजषकांचे तनरयषण कृवऴ ऩमगलेषक मांनी कयाले. 
१५) प्रात्मजषकांचे भलू्मभाऩन उऩवलबागीम कृवऴ अतधकायी मांनी कयाले. 
१६) राबार्थ्माचंी मादी नोटीवफोडग, कृवऴ वलबागाच्मा वकेंतस्थऱालय जाशीय कयाली. तवेच माव प्रतवध्दी देण्मात माली.   
 
 



 

 

गशू वऩक प्रात्मजषक अनुदानाचा तऩतळर 
 

अ.क्र. फाफ यक्कभ रू.१०० शे.वाठी 
१  एका शेक्टयवाठी वफमाणे, औजाये/स्प्रेअय मा तनवलष्ठावाठी अनदुान प्रतत 

शे.४६०० प्रभाणे याशीर. 
४,६०,०००/- 

२ 

 ऩीक काऩणी प्रमोग,अशलार व्मलस्थाऩन,वकंीणग ल ळेतकयी प्रलतगकावाठी 
(१०० शे.गटावाठी) २०००/- प्रतत भदशना ४भदशन्मावाठी ळास्त्रस 
/याज्म/कंद्रळावनाचे अतधकायी मांचा जाण्मामेण्माचा खचग,ऑईर,ऩेट्रोर 
घेण्माच्मा वोइवश, ळेतीददन मावाठी अनदुान 

२०,०००/- 

१०० शे. क्रस्टयवाठी एकूण देम अनुदान ४,८०,०००/- 
 
प्रभाजणत वफमाणे वलतयण (लाण फदर) 

वऩकाची उत्ऩादकता लाढवलण्मावाठी वफमाणे मा भरूबतू तनवलषे्ठलय बय देणे भशत्लाचे आशे. वधुायीत गशू 
वफमाणे, लाटऩ, अतधक उत्ऩादन देणा-मा गशू वफमाण्मांच्मा तभनीदकटवचे लाटऩ इत्मादी फाफी मा कामगक्रभाअतंगगत 
याफवलणे आलश्मक आशे. 

 
१) अतबमानांतगगत उत्ऩादन लाढवलण्माच्मा शेतनेु वफमाणे फदर अतबप्रेत अवनू गशू लाणाचा अतधक उत्ऩादन देणा-मा 

ल भागीर १० लऴागत प्रवायीत झारेल्मा लाणाचे दजेदाय प्रभाजणत वफमाणांच्मा खयेदीवाठी यक्कभ रू.५००/-
प्रतीजक्लटंर दकंला दकभतंीच्मा ५० टक्के मा ऩकैी जे कभी अवेर त्मा दयाने अनदुान देम याशीर. 

२) प्रत्मेक रघ ु प्रकल्ऩाच्मा गटाभध्मे १००जक्ल. वफमाणे, भडंऱ कृवऴ अतधकायी मांनी तनलड केरेल्मा ळेतक-मांना 
भशायाष्ड याज्म वफमाणे भशाभडंऱ मांनी त्मांचे वलतयकाभापग त प्रती जक्ल. रु.५००/- दय कभी करुन लाटऩ कयालमाचे 
आशेत. तवेच प्रकल्ऩाफाशेयीर उलगयीत वफमाणे देखीर त्मांचे वलतयकाभापग त प्रती जक्ल. रु.५००/- दय कभी करुन 
लाटऩ कयालमाचे आशे.    

प्रकल्ऩाअंतगगत ल प्रकल्ऩाफाशेयीर वलग वफमाणे लाटऩ कयतांना भशाफीज भापग त त्मांचे वलतयकांव्दाया अनुदानालय 
वफमाणे वलतयीत कयण्मात मेईर. तवेच कृवऴ वलसाऩीठाने उत्ऩादीत केरेल्मा १० लऴागचे आतीर अतधवुतचत लाणांचे 
वत्मतादळक/प्रभाजणत वफमाण्मांवाठी वदय अनुदान देम याशीर. वफमाणे लाटऩाफाफत स्लतंत्र भागगदळगक वूचना तनगगभीत 
कयण्मात मेतीर. 

 
वूक्ष्भभूरद्रव्मांचा लाऩय्- 
 
१) प्रत्मेक रघ ुप्रकल्ऩाच्मा गटाभध्मे ४६ शे. षेत्रालय वकु्ष्भभरुद्रव्म लाटऩ कयालमाचे आशे. 
२) वकू्ष्भभरुद्रव्माचा लाऩय ऩेयणीऩलूी कयण्मात माला. 
३) ळेतक-मांना जास्तीत जास्त २ शेक्टय षेत्रावाठी तनधीयीत केरेल्मा वऩकाव भदत देण्मात मेईर. 
४) गशू मा वऩकावाठी ळेतक-मांना वकू्ष्भभरूद्रव्मावाठी यक्कभ रुऩमे ५००/- प्रतत शेक्टय दकंला दकभतंीच्मा ५० टक्के 

माऩकंी जी कभी अवेर ती भदत तभऱेर. 
५) गशू वऩकाची उत्ऩादकता लाढवलणेवाठी जझंक मा वकू्ष्भभरूद्रव्मांची आलश्मकता ददवनू आरेरी आशे. त्मावाठी जझंक 

शे वकू्ष्भभरूद्रव्म वयऱ खताच्मा स्लरूऩात प्रतत शेक्टय २५ दकरो माप्रभाणात लाऩयण्मात माले. वदय वकू्ष्भभरूद्रव्म 
ऩयुलठा फाफत जजल्शा अतधषक कृवऴ अतधकायी मांनी ववलस्तय तारकुातनशाम ऩयुलठा आदेळ भशायाष्ड कृवऴ उद्योग 
वलकाव भशाभडंऱ/भाकग पेड मांना देण्मात माल.े 

६) भातीऩयीषणानवुाय/कृवऴ वलद्याऩीठांच्मा तळपायळीनवुाय इतय वकू्ष्भभरुद्रव्माची आलश्मकता अवल्माव त्माचा लाऩय 
कयण्माव शयकत नाशी.  

७) वकु्ष्भ भरुद्रव्म ऩयुलठा कयण्मात आरेल्मा षेत्राची कृवऴ वशाय्मक मांनी तनरयषण घेऊन तनरयषण नंदलदशत 
नंदलाली. उऩवलबागीम कृवऴ अतधकायी मांनी भलु्मांकन अशलार वादय कयाला. 



 

 

गशू वऩकात पॉस्ऩो-जजप्वभचा लाऩय्- 
१) प्रत्मेक रघ ुप्रकल्ऩाच्मा गटाभध्मे १०० शे. षेत्रालय पॉस्ऩो-जजप्वभ लाटऩ कयालमाचे आशे. 
२) पॉस्ऩो-जजप्वभचे दकंभतीच्मा ५० टक्के यक्कभ अतधक वऩंणूग लाशतकू खचग दकंला प्रतत शेक्टय रू.५००/-  माऩकैी 

जे कभी अवेर ती भदत राबाथीव देम आशे. 
३) राबाथीचे षेत्र ज्मा कृवऴ वलद्याऩीठाच्मा कामगषेत्रात मेत अवेर त्मा कृवऴ वलद्याऩीठान ेगशू वलकावाठी जी पॉस्ऩो-

जजप्वभची भात्रा तनजित केरेरे अवेर ल लाऩयण्माची ऩध्दत वचूवलरेरी अवेर त्मा प्रभाणात पॉस्ऩो-जजप्वभचा 
लाऩय कयण्मात माला अथला कंद्र ळावनाच्मा गशू उत्ऩादन वफंधंी प्रतळषण तनमभ-ऩजुस्तकेत नभदू केरेल्मा 
भाते्रनवुाय (१२० दकरो प्रतत शेक्टय) पॉस्ऩो-जजप्वभचा लाऩय कयाला. 

४) ज्मा ळेतकमाींाच्मा जतभनी आम्रधभी दकंला ज्मा जतभनींचा वाभ ूनवुाय भमागदेऩेषा जास्त आशे अळांना भदत देम 
याशीर. 

५) ज्मा ळेतकमाींाना पॉस्ऩो-जजप्वभच्मा लाऩयावाठी भदत ददल्मानतंय त्मारा त्माच जतभनीकयीता दवुमागी ेलऴी ऩनु्शा 
भदत देता मेणाय नाशी. 

६) जजल्शा अतधषक कृवऴ अतधकायी मांचेकडून त्मांचे तारकु्मात तारकुातनशाम पॉस्ऩो-जजप्वभच्मा आलश्मकतेची 
आकडेलायी व्मलस्थाऩकीम वचंारक भशायाष्ड कृवऴ वलकाव भशाभडंऱ भमागदीत भुफंई/भाकग पेड मांनी प्राप्त करून 
त्मांनी वचूवलरेप्रभाणे तारकुा दठकाणाऩमतं ऩयुलठा कयण्मात माला. 

७) पॉस्ऩो-जजप्वभचे दयऩत्रक ग.ुतनवलष्ठाळाखेभापग त ऩायीत कयण्मात आर ेआशे. त्मा दयानवुाय ल ठयलनु ददरेल्मा 
कामगऩद्धतीनवुाय पॉस्ऩो-जजप्वभचा ऩयुलठा कयण्मात माला. 

 
गशू ऩीक वंयषणावाठी यावामतनक औऴधे जैवलक कीटकनाळके ल तणनाळके ऩुयलठा:-  
१) गशू वऩकातीर एकाजत्भक कीड व्मलस्थाऩनावाठी तथा तणतनमतं्रण औऴधावाठी यक्कभ रुऩमे ५००/- प्रतत शेक्टय 

दकंला ५० टक्के  मा ऩकैी जे कभी अवेर ती आतथगक भदत देम याशीर. 
२) मा फाफी अतंगगत जैवलक ल यावामतनक कीटकनाळके मांचा लाऩय कयता मेईर. 
३) प्रतत ळेतकयी २ शेक्टय भमागदेऩमगत वदय फाफीचे अनदुान देम याशीर.  

गशू वऩकालयीर कीड ल योगांची रागण शोताच भडंऱ कृवऴ अतधकायी मांचेकडे रेखी कऱवलण्माची जफाफदायी 
कृवऴ ऩमगलेषक मांची यादशर. भकृंअ मांनी खात्माच्मा भागगदळगक वचुनानवुाय औऴधाची भागणी ताकृअ मांचेकडे 
कऱलाली. वदय भागणी ताकृअ मांनी जजअकृअ मांचेकडे ल जजअकृअ मांनी वलबागीम कृवऴ वश वचंारक मांच्मा 
भान्मतेने ऩयुलठादाय वसं्थेकडे भागणी आदेळ नंदवलण्मात मालेत. ग.ु तनवलष्ठा ळाखेभापग त माचे दयऩत्रक ल खयेदी 
ऩद्धतीफाफत ऩयीऩत्रक तनगगतभत केर ेआशे. त्मानवुाय कामगलाशी कयाली. 
  
मांवत्रकीकयण (औजायांचा लाऩय) 
१. पलायणी मंत्र (नॎऩवॎक स्प्रेअय) -  प्रत्मेक रघ ुप्रकल्ऩाच्मा गटाभध्मे पलायणी मतं्र १० नग लाटऩ कयालमाचे आशेत. 

मा मतं्रावाठी प्रत्मेकी यक्कभ रुऩमे ३०००/- अथला दकंभतीच्मा ५० टक्के मा ऩकैी जे कभी अवेर ते अनदुान देम 
याशीर. 

२. ऩाबय - प्रत्मेक रघ ुप्रकल्ऩाच्मा गटाभध्मे ऩाबय ३ नग लाटऩ कयालमाचे आशेत. मा मतं्रावाठी प्रत्मेकी यक्कभ 
रूऩमे १५०००/- अथला दकंभतीच्मा ५० टक्के मा ऩकैी जे कभी अवेर ते अनदुान देम याशीर. 

३. योटाव्शेटय - प्रत्मेक रघ ुप्रकल्ऩाच्मा गटाभध्मे योटाव्शेटय १ नग लाटऩ कयालमाचे आशेत. मा मतं्रावाठी प्रत्मेकी 
यक्कभ रूऩमे ३००००/- अथला दकंभतीच्मा ५० टक्के मा ऩकैी जे कभी अवेर ते अनदुान देम याशीर. 

४. ऩंऩवेट वलतयण - 
१) प्रत्मेक रघ ुप्रकल्ऩाच्मा गटाभध्मे ऩऩंवेट (दडझेर/ऩेट्रोकेयोवीन/वलद्युत) १० नग लाटऩ कयालमाचे आशेत. 
२) ५ एच.ऩी. ऩमतं षभतेचे ऩऩंवेट डाकग  झोन भतधर बागात ज्मादठकाणी लेगलेगळ्मा मोजनेतनू ळेततऱी 

घेण्मात आरेरी आशे त्मा बागात वलतयीत कयण्मात माल.े 
३) डाकग  दकंला ब्राऊन झोनभध्मे वभालेळ नवरेल्मा जजल्शमातीर/तारकु्मावाठी ऩऩंवेट देम याशीर. माफाफत कंद्रीम 

बजुर वलषेण वतभतीने वदय षेत्र डाकग  दकंला ब्राऊन झोनभध्मे भध्मे मेत नवल्माफाफत प्रभाणीत केरेरे 
अवाले. 



 

 

४) दडझेर दकंला इरेक्ट्रीकर ऩऩंवेट (१० एच ऩी ऩमतं) ISI १०८०४ (१९९४) मा भानकाचे अवणे फधंनकायक आशे. 
५) गशू वऩकावाठी ऩऩंवेटवाठी राबाथी तनलडीची जफाफदायी तारकुा कृवऴ अतधकायी मांची यादशर. राबाथी तनलड 

कयताना ज्मा ळेतकमाींंनी माऩलुी ळेततळ्माचा वलवलध कंद्र/याज्म ऩयुस्कृत मोजनेत राब घेतरेरा आशे अळा 
राबाथीची प्राधान्माने ऩऩं वलतयणावाठी तनलड कयण्मात माली. अवा राबाथी नवल्माव इतय ळेतकर् मांच्माकडे 
खात्रीचा ऩाणीऩयुलठा स्त्रोत अवल्माची खातयजभा करुन तनलड कयण्मात माली. तवेच तारकु्माची एकवत्रत 
भागणी जजअकृअ मांचेकडे नंदवलण्मात माली. जजअकृअ मांनी खयेदी वदंबागत जजल्शास्तयीम कतभटीभध्मे खयेदी 
फाफतचा तनणगम अतंतभ कयण्मात माला. 

६) ऩऩंवेट शी फाफ याजीलगांधी ग्राभीण वलद्युतीकयण मोजनेळी एकाजत्भकरयत्मा याफवलण्मात माली. 
७) ऩऩंवेटवाठी प्रत्मेकी यक्कभ रुऩमे १०,०००/- अथला दकभतीच्मा ५० टक्के माऩकैी जे कभी अवेर ते अनदुान 

म्शणून देम यादशर. 
  
औजाये वलतयण ऩध्दत :- 
१) मांवत्रकीकयणाचा राब देताना अनवुतूचत जातींना १६ टक्के, अनवुतूचत जभातींना ८ टक्के ल भदशरा राबार्थ्मानंा 

३० टक्के प्रभाणे राब देण्मात माला. भदशरांचे स्लमवंेलीवघं मांना प्रथभ प्राधान्माने राब देण्मात माला. मांना राब 
देऊन उलगरयत मतें्र, अत्मल्ऩ बधूायक, अल्ऩबधूायक, छोटे ळेतकयी, भोठे ळेतकयी अळा क्रभाणे लाटऩाची कामगऩध्दती 
ठेलाली. तवेच ज्मा दठकाजण अऩगं ळेतकयी अवेर ल मोजनेतीर फाफीवाठी त्मारा अनदुान देम अवेर तय 
प्राधान्माने अळा राबार्थ्मागची तनलड कयण्मात माली. 

२) वलग औजायांचे तांवत्रक तनकऴ वफंतंधत उत्ऩादक वसं्थेकडून जजल्शा अतधषक कृवऴ अतधकायी मांनी प्राप्त करुन घेणे 
फधंनकायक यादशर. तवेच वदयचे तनकऴ ताकृअ मांना कऱवलण्माची जफाफदायी जजअकअ मांची याशीर. 

३) ळावकीम ऩयुलठादाय वसं्थानी ऩयुलठा केल्मानतंय वलग औजायांचा ऩयुलठा वसं्थेच्मा तांवत्रक भानांकाप्रभाणे अवल्मा 
फाफतची तऩावणी ल खातयजभा कयणेफाफत तारकुा कृवऴ अतधकायी मांची जफाफदायी याशीर. 

४) तारकु्माच्मा तचकीत्वारमाच्मा दठकाणी अथला तारकुा वफज गणुन कंद्र मेथे औजाये प्राप्त करुन राबार्थ्मानंा औजाये 
लाटऩ कयण्मात माल.े ऩोशोच घेऊन वगं्रशी ठेलाली.आलश्मक त्मा नंदी नंदलदशत घेण्मात माव्मात. 

५) तांवत्रक तऩावणीभध्मे औजायांचा जो रॉट अऩात्र ठयेर तो भऱु वसं्थेव त्मांच्मा खचागने ऩयत कयाला तवे फधंन 
त्मांना ऩयुलठा आदेळ देताना त्माभध्मे नभदु कयाले. 

६) औजायांचे वाठा यजजस्टय ठेलनू तारकुा कृवऴ अतधकायी मांनी रेखा ऩध्दती प्रभाणे नंदी घेण्मात माव्मात. 
                    
ळेतकयी प्रतळषण :- 

अतधक उत्ऩादन ल उत्ऩादकता घेणेवाठी ळेतक-मांना प्रत्मष त्मांच्मा ळेतालय अद्यमालत तांवत्रक भादशती 
ऩयुवलणे, ळेतीळास्त्राचे उत्तभ दजागचे ततं्रसान देणे, शा ळेतकयी प्रतळषण लगागचा भखु्म शेत ूआशे. ळेतकयी प्रतळषण शे 
ळेतकयी ळेतीळाऱा धतीलय याफवलण्माचे आशेत. त्माची ऩढुीरप्रभाणे अभंरफजालणी कयण्मात माली. 
१) प्रत्मेक रघ ुप्रकल्ऩाच्मा गटाभध्मे १ ळेतकयी ळेतीळाऱाच्मा धतीलय प्रतळषण लगग आमोजजत कयण्मात माला. वदयचे 

काभ दट.ओ.ऐप अतगंगत प्रतळषीत कभगचा-मागनाच ळक्मतो देण्मात माल ेदकंला त्मांच्मा भागगदळगनाखारी घ्माल.े 
२) ळेतकयी प्रतळषण लगग घेण्माची दठकाणे जजल्शास्तयीम वतभतीभध्मे तनजित कयण्मात माली. 
३) वदय ळेतकयी प्रतळषण लगग शे वऩक ऩध्दतीलय आधायीत अवालेत ल त्माभध्मे शंगाभातीर वलग वऩकांचा वभालेळ 

प्रतळषण लगागत अवाला. 
४) एक प्रतळषण लगग शा एकुण चाय वत्राभध्मे प्रत्मेकी ३० ळेतक-मांच्मा वभशुावाठी आमोजीत कयण्मात माला. एका 

वत्रावाठी यक्कभ रूऩमे ३५००/- आतथगक तयतदू यादशर. 
५) वऩंणुग चाय वत्राच्मा प्रतळषण लगागवाठी यक्कभ रु. १४०००/- अनदुान देम याशीर. 

 
त्माचा तऩतळर खारीरप्रभाणे आशे 
 
 
 



 

 

ळेतकयी प्रतळषण तऩतळर 
अ.क्र. तऩतळर/फाफ यक्कभ रूऩमे 

१ प्रथभ वत्र यब्फी शंगाभाच्मा वयुलातीव ३५०० 
२ जव्दतीम ल ततृीम वत्र यब्फी शंगाभाच्मा कारालधीत ७००० 
३ चौथे वत्र यब्फी शंगाभाच्मा वऩक काऩनीनतंय ३५०० 

एकूण खचग १४,००० 
 
ळेतकयी प्रतळषण लगागचे फाफतनशाम ववलस्तय तऩतळर खारीरप्रभाणे याशीर :- 

अ.क्र. तऩतळर/फाफ दय यक्कभ रूऩमे 

  १ प्रतळषकाचे भानधन  ५००/- प्रतत वत्र एकूण ४ वत्र २०००/- 
  २ प्रतळषण वादशत्म ल रेकन वादशत्म  ५००/- प्रतत वत्र एकूण ४ वत्र २०००/- 
  ३ चशा/नाष्टा प्रतळषणाथी, प्रतळषक ल वशकभगचायी ५०/- प्रतत वत्र एकूण ३५ व्मक्ती  ७००० 
  ४ वकंीणग, ऩेट्रोर, दडझेर ल ळेतक-मांचा प्रलाव खचग  ७५०/- प्रतत वत्र एकूण ४ वत्र ३००० 

एकूण खचग  १४,००० 
 

६) याष्डीम अन्न वयुषा अतबमानाभध्मे वभावलष्ट अवणा-मा तारकु्मावाठी ऩीकाखारीर षेत्राप्रभाणे ळेतकयी 
प्रतळषण लगागची वखं्मा यादशर. कृवऴ वलद्याऩीठे, कृवऴ वलसान कंद्र, कंद्र ळावनाच्मा वसं्था मेथीर दोन कृवऴ 
तसं प्रत्मेक ळेतकयी प्रतळषण लगागत भागगदळगन कयण्मावाठी अवालेत. 

७) प्रत्मेक ळेतकयी प्रतळषण लगागत ळेतक-मांची वखं्मा ३० च्मा भमागदेऩमगत याशीर. प्रत्मेक ळेतकयी प्रतळषण कृवऴ 
तसांच्मा वोईच्मा लेऱेनवुाय ४ ते ५ तावाची अवेर. 
भागगदळगनावाठी फोरवलण्मात आरेल्मा तसांचे भानधन, प्रतळषणावाठी रागणाये वादशत्म ल भाशीती ऩजुस्तका 

तवेच प्रतळषणाथीवाठी रागणाये अल्ऩोशाय इ. खचग कयण्मात माला. 
वलबागाने लेऱोलेऱी तनगगतभत केरेल्मा भागगदळगक वचुनांचे आतधन याशून ळेतक-मांच्मे ळेतकयी प्रतळषण 

आमोजजत कयण्मात मालेत. तस प्रतळषकांचे प्रतळषण घेतरेल्मा प्रतळषणाथीभापग तच ळेतक-मांच्मा ळेतकयी प्रतळषण 
आमोजीत केल्मा जातीर, शे कटाषाने ऩाशाल.े 

ळेतक-मांना प्रत्मष गशू षेत्रालय वऩकाच्मा वऩंणूग शंगाभात ऩीकाच्मा लाढीच्मा प्रभखु अलस्थेत टीओएपच्मा 
अभ्माव क्रभानवुाय प्रतळषण देण्मात माल.े माऩलूी टी.ओ.एप. व्दाये प्रतळजषत झारेरे कभगचायी/ळेतकयी/इतय वसं्थांचे 
प्रतततनधी शे प्रतळषकाचे काभ कयतीर. प्रत्मेक ळेतकयी प्रतळषणावाठी अव ेदोन प्रतळषक अवतीर. प्रत्मेक ळेतकयी 
प्रतळषण ३० ळेतक-मांना प्रतळषण देण्मात माल.े प्रतळषणात वशबागी ळेतक-मांऩकैी वरग १०० शेक्टय षेत्र अवणा-मा 
गटात प्रात्मजषक आमोजजत कयाले. शे प्रतळषण ळेतक-मांचा प्रत्मष वशबाग ल कृततव्दाये अनबुल मा तत्लालय 
आधायीत अवाले. ळेतकयी प्रतळषणाचा अभ्मावक्रभ शा शंगाभानवुाय ल स्थातनक गयजेनरुुऩ अवाला.                              

८) आकजस्भक खचग 
याष्डीम अन्न वयुषा अतबमान कामगक्रभ गतीभान शोण्मावाठी जजल्शमारा इंधन लाशनाची देखबार ल दरुूस्ती ल 

प्रकल्ऩ व्मलस्थाऩन मतं्रणा मावाठी (तांवत्रक वल्रागाय ल ततं्रवशाय्मक मांचे भानधनावश वकंीणग खचग) रु.६.३८ राख 
अथग वशाय्म देम याशीर. प्रकल्ऩ व्मलस्थाऩन मतं्रणा फाफीअतंगगत प्रत्मेक जजल्शमावाठी जजल्शा वल्रागाय ल 
ततं्रवशाय्मक मांना भान्मता अवनू माऩलुी ददरेल्मा वचुनानवुाय भानधन ददरेल्मा भाऩदंडानवुाय खचग कयण्मात माला.  
 
वलळेऴ वुचना :- 
१) मोजनेतीर भजंूय रषांकाव अनवुरून आमकु्तारम स्तयालरून फाफतनशाम ददरेल्मा रषांकानवुाय ददरेल्मा मोजनेची 

अभंरफजालणी कयण्माची आशे. आमकु्तारमाच्मा ऩयलानगीतळलाम कोणत्माशी ऩरयजस्थतीत षेवत्रम स्तयालरून 
फाफफदर कयणेत मेऊ नमे. 

२) मा मोजनेतीर वभावलष्ट घटकाच्मा अभंरफजालणीव आलश्मक अवणा-मा कृवऴ तनवलष्ठांची आलश्मकता 
जजल्शास्तयालय अतंतभ कयणेत माली. वदयच्मा तनवलष्ठा भागणीव वलबागीम कृवऴ वश वचंारक मांची ऩलुगभान्मता 



 

 

घ्माली. वलबागीम कृवऴ वश वचंारक मांच्मा वलबागीम कृवऴ वश वचंारक कामागरमाकडे आऩरा प्रस्ताल प्राप्त 
झाल्मानतंय तीन कामागरमीन काभकाजाच्मा ददलवाऩमतं वलबागीम कृवऴ वश वचंारक मांची वदय तनवलष्ठा भागणीव 
भान्मता न तभऱाल्माव वदय प्रस्तालाव भान्मता आशे अवे वभजून जजल्शास्तयालरून भागणी आदेळ नंदवलण्माची 
कामगलाशी कयाली. 

३) मा मोजनेच्मा अभंरफजालणीभध्मे ळेतकयी राबाथागचा दशस्वा माचा वभालेळ अवनू वदय दशस्वा षेवत्रम स्तयालय 
षेवत्रम कभगचा-माभापग त ळेतक-मांकडून जभा केरा जातो. शा दशस्वा प्राप्त शोताच वत्लय वफंधीत ऩयुलठादाय 
वसं्थेकडे बयणा कयणेवाठी कामागरमात जभा कयाला. ळेतकयी लाटा कामागरमात जभा कयण्माव ददयंगाई शा अऩशाय 
वभजून मा फाफत वलरफं आढऱल्माव कामागरम प्रभखुान े वफंधीताफाफत प्रळावकीम कामगलाशी कयाली अन्मथा 
कामागरम प्रभखुाव जफाफदाय धयणेत मेऊन मा फाफत त्मांचे वलरूध्द आलश्मक ती प्रळावकीम कामगलाशी कयण्मात 
मेईर माची नंद घ्माली. 

मोजनेचे वतनमंत्रण ल भूल्मभाऩन :-  
वलवलध स्तयालय यलचागच्मा तऩावणीची टक्केलायी खारीर प्रभाणे यादशर. 

अ.क्र. स्तय टक्केलायी 
१ वलबागीम कृवऴ वश वचंारक १ 
२ जजल्शा अतधषक कृवऴ अतधकायी २ 
४ उऩ वलबागीम कृवऴ अतधकायी ५ 
५ तारकुा कृवऴ अतधकायी १० 
६ भडंर कृवऴ अतधकायी १५ 
७ कृवऴ ऩमगलेषक ५० 
८ कृवऴ वशाय्मक १०० 

 
वलबागीम कृवऴ वशवचंारक मांनी प्रत्मेक भदशन्मात दकभान एका प्रकल्ऩारा बेट दमाली. जजल्शा अतधषक कृवऴ 

अतधकायी मांनी ३ प्रकल्ऩारा ल कृवऴ उऩवचंारक मांनी त्मांचे कामगषेत्रातीर ५०% प्रकल्ऩांना बेटी दमाव्मात ल तनवलष्ठा 
ऩयुलठा ल इतय कामगक्रभांचा आढाला घ्माला. बेट नंदलशीभध्मे तळी नंद कयाली ल ळेमागीाभध्मे वचूना तरशाव्मात. 
प्रत्मेक जजल्शमाने ल वलबागाने दयभशा ५ तायखेऩमगत फाफतनशाम भातवक प्रगती अशलार वलदशत प्रऩत्रात आमकु्तारमाव 
वादय कयाला.  

याष्डीम अन्न वयुषा अतबमान वन २०१२-१३ भध्मे ज्मा जजल्शमाभध्मे याफवलण्मात मेत आशे मा अतबमाना 
अतंगगत याफवलण्मात आरेल्मा गशू वऩक कामगक्रभाच्मा फाफी तणृधान्म वलकाव कामगक्रभा अतंगगत याफवलण्मात मेऊ नमे. 
मा फाफत वफंधीत जजल्याने ल वलबागाने दषता घ्माली.  
  
वन २०१२-१३ च्मा शंगाभावाठी शाददगक ळबुेच्छा॥ 
 
 
 
 
                                                                  -स्लाषयीत- 
                                                                   कृवऴ वंचारक 
                                                                    (वलस्ताय ल प्रतळषण)                                                                   
                                                              कृवऴ आमुक्तारम, भशायाष्ड याज्म ऩुणे-५ 
 
 
 
 



 

 

प्रऩत्र -२ 
प्रात्मजषक वलयदशत प्रकल्ऩ तनशाम याफलालमाचा कामगक्रभ  

 
                                  प्रकल्ऩ षेत्र १०० शेक्टय                        रू. शजायात 

अ.क्र. फाफ अथगवशाय्माचा दय ऩरयभाण 
भंजूय कामगक्रभ १२-१३ 

बौतीक आतथगक 
१ वधुायीत वफमाणे लाटऩ रु.५००/- प्रतत जक्लटंर जक्लटंर १०० ५०.०० 
२ वकू्ष्भ भरूद्रव्मे लाटऩवाठी अथगवशाय्म रु.५००/- प्रतत शेक्टय शे. ४६ २२.९१ 
३ पॎ ास्ऩो जजप्वभ लाटऩवाठी अथगवशाय्म रु.५००/- प्रतत शेक्टय शे. १०० ५०.०० 
४ ऩीक वयंषक औऴधे रू.५००/- शे. ५० २५.०० 
५ नॎऩवॎक स्प्रेअय (पलायणी मतं्र) रु.३०००/- प्रतत मतं्र वखं्मा १० ३०.०० 
६ ऩाबय रू.१५०००/- वखं्मा ३ ४५.०० 
७ योटाव्शेटय रू.३००००/- प्रतत मतं्र वखं्मा १ ३०.०० 
८ ऩऩंवेट रु.१००००/- प्रतत वचं वखं्मा १० १००.०० 
९ ळेतकयी प्रतळषण रु.१४०००/- प्रतत ळेतीळाऱा वखं्मा १ १४.०० 
१० वकंीणग 
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