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भागगदळगक वुचना 
जा.क्रकृआ/वलप्र.-४/ळ.ेनन.ऩु./भा.वू.२०१२/१५१/२०१३

 कृवऴ आमुक्तारम, भशायाष्ट्र याज्म,कृवऴ बलन, 
                                    ऩुणे- ५, ददनाांक :-०८/०३/ २०१३   
 
प्रनत , 

भुख्म  कामगकायी अधधकायी 
जजल्शा ऩरयऴद (वलग) 

 

वलऴम :- वन २०१२ कयीता लवांतयाल नाईक ळतेीननष्ट्ठ ऩुयस्कायावाठी  
ळतेक-माांच्मा ननलडीफाफत शळपायव प्रस्ताल ऩाठवलणेफाफत... 

 

वांदबग :- १) कृवऴ ल ऩदभु वलबाग, क्र. ळावन ननणगम क्र. २१/२०००/११अे 
ददनाांक १  नोव्शेंफय २००० 

२) कृवऴ ल ऩदभु वलबाग, क्र. ळावन ननणगम क्र.कृवांप्र-
२१९३/वीआय-११६/११-अे दद.२७ भे १९९४ 

 

   याज्म ळावनाकडुन दयलऴी ळतेीननष्ट्ठ ळतेक-माांची ननलड करुन तमाांचा वतकाय 

कयण्मात मेतो. ळतेीननष्ट्ठ ळतेकर माांच्मा ननलडीवाठी तारुका ल जजल्शा स्तयीलयीर वशभतमा 

आऩरे स्तयालरून गठीत कयण्मात मेतात. तारुकास्तयीम ननलड वशभती खारीर प्रभाणे 

अवाली. 

अ)    तारुका स्तयीम वमभती :- 
१)     तारुका कृवऴ अधधकायी                   अध्मष 
२) ऩांचामत वशभती भधीर कृवऴ अधधकायी     वदस्म वधचल 
३) दोन भांडऱ कृवऴ अधधकयी                 वदस्म 
४) ऩळुधन अधधकायी               वदस्म  

      ५)    तारुका तांत्रसान व्मलस्थाऩक                      वदस्म 
 

         तारुकास्तयीम वमभतीने कयालमाच ेकाभकाज :- 
१. प्रतमेक वशभती स्तयालय आददलावी (जेथे वांफांधीत आशे तेथे) आणण वलगवाधायण गट प्रतमेकी 

एक माप्रभाणे शळपायव कयालमाची आशे. तवेच शळपायव ऩाठवलताना बटक्मा ल भागाव लगीम 

जभातीतीर ळतेकर माांचाशी प्रस्ताल ऩाठलाला. 
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२. शळपायव केरेल्मा ळतेकर माांची ऩुढीर दोन प्रकायची प्रऩत्र ेवादय कयालीत.  

अ)  माभध्मे वांफांधीत ळतेकर माच्मा लकमजक्तक भादशतीचा वभालेळ आशे.  

फ) माभध्मे ळतेकर माने आऩल्मा ळतेीची (वुधायीत प्रऩत्र ळावन ननणगम ददनाांक २७.५.१९९४ 

नुवाय) स्लप्रमतनाांने कळी वुधायणा केरी माफाफतच्मा भादशतीचा वभालेळ आशे.  

 उऩयोक्त दोन्शी प्रऩत्र ेकाऱजीऩूलगक ल बफनचकू बयालीत. मा वुचनेच े कटाषाने ऩारन 

शोण्माच्मा दृष्ट्टीने शी दोन्शी प्रऩत्र े वशभतीच े अध्मष आणण प्रतमेक वदस्माने स्लाषयी ल 

ददनाांकावश प्रभाणणत कयालीत. 

३. अ नभुना प्रभाणऩत्र प्रस्ताला वेाफत वादय कयाले. 

 ४. ळावन ननणगम दद.२७.५.९४ नुवाय ळतेकर माांना लेगलेगऱमा भु''दमालय गुण देण्मात मालेत ल 

तमाप्रभाणे गुणाांचा तक्ता बयाला. 

५. वादय केरेरा प्रस्ताल आणण तमावोफत जोडरेरी कागदऩत्र े मालय उक्त वशभतीच े अध्मष 

अथला वदस्मवधचल माांचेऩककी एकाची वुध्दा तायखेवश वशी नवेर अथला प्रस्ताल अऩूणग अवेर 

तय अवा प्रस्ताल पेटाऱण्मात माला. तो पेटाऱल्मानांतय उक्त प्रस्तालाच्मा वांदबागत कोणतमाशी 

प्रकायच ेअऩीर दाखर करुन घेतरे जाणाय नाशी, शे वलग वांफांधधताच्मा ननदळगनाव आणाले. 

फ) जजल्शा स्तयीम ननलड वमभती :- 

१) जजल्शा कृवऴ वलऴमक वशभती च ेवबाऩती.          अध्मष 

२) जजल्शा अधधषक कृवऴ अधधकायी         वदस्म 

३) जजल्शा ऩळुवांलधगन अधधकायी       वदस्म 

      ४)     कृवऴ वलकाव अधधकायी, जजल्शा ऩरयऴद     वदस्म वधचल 

वमभतीने कयालमाच ेकाभकाज :- 

१) तारुकास्तयीम ननलड वशभतीकडून प्राप्त झारेल्मा प्रस्तालाची काऱजीऩूलगक छाननी कयाली. 

२) प्रस्तालातीर ळतेकर माांच्मा ळतेीलय अध्मषावश वलग वदस्माांनी एकबत्रतरयतमा बेटीचा द या 

कामगक्रभ आखाला, आणण तो भान्म झाल्मालय एकबत्रतरयतमा प्रस्तावलत ळतेकर माांच्मा ळतेीव बेट 
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दमाली आणण ळतेीची ऩशाणी कयाली. तमाांच्मा ळतेीफाफत अवरेरी आधायबूत भादशती तऩावाली.  

ळतेकर माांच्मा नालाांलय ळतेी आशे आणण तो ल तमाांच ेकुटुांफीम स्लता जातीने ळतेी कयतात, माची 

खात्री कयाली. प्रस्तावलत ळतेीननष्ट्ठ ळतेकयी शा ळतेीव ऩुयक धांदा व्मनतरयक्त इतय कोणताशी 

धांदा ल नोकयी कयीत नाशी माची खात्री कयाली. ळतेकर माांव लेगलेगऱमा भुदमाांलय जे गुण 

दमालमाच ेते गुण तमा ळतेकर माांच्मा ळतेात वशभतीच ेअध्मष आणण वदस्म माांनी स्लतांत्ररयतमा 

दमालेत. गुणाांची फेयीज तऩावाली. गुणलतता तक्तमातीर प्रतमेक ऩषृ्ट्ठ स्लतांत्ररयतमा तायखेवश 

वशी करुन प्रभाणणत कयाले.  तमानांतय शा गुणलतता तक्ता ननलड वशभतीच ेअध्मष ल प्रतमेक 

वदस्माांने लेगलेगऱमा ऩाकीटात घारून शवरफांद करुन तमा ऩाकीटालय अध्मषाने / वदस्माने 

तायखेवश वशी कयाली, अवे फांद केरेरे ऩाकीट वशभतीच ेअध्मष माांनी ताब्मात घ्माले. माप्रभाणे 

अध्मषाकड ेस्लताच ेल प्रतमेक वदस्माच ेशवरफांद ऩाकीट याशीर. 

 ३) प्रस्तावलत ळतेीननष्ट्ठाऩककी ऩदशल्मा ळतेकर माचे अळा तर शेच ेकाभकाज वांऩल्मानांतयच ननलड 

वशभतीने प्रस्तावलत केरेल्मा दवुर मा ळतेकर माांच्मा ळतेीव बेट दमाली आणण लय नभूद 

केल्माप्रभाणे तऩावणी करुन, गुण देऊन गुणाांचा तक्ता तमाय करुन तायखेवश वशी करुन 

ऩाकीटात शवरफांद करुन तमा ऩाकीटालय वशभतीच्मा वदस्माांने ल अध्मषाांनी तायखेवश वशी 

कयाली, अळा तर शेने प्रस्तावलत केरेल्मा वलग ळतेकर माांच ेळतेीव बेट देऊन काभकाज कयाले. 

४) उऩयोक्त कामगलाशी ऩूणग झाल्मालय ळतेीननष्ट्ठ ळतेकयी ननलड वशभतीच ेअध्मष माांनी कृवऴ 

वलऴमक वशभतीची वबा वतलय आमेाजजत कयाली. मा वबेव भुख्म कामगकायी अधधकायी, जजल्शा 

ऩरयऴद माांनाशी आभांबत्रत कयाले. मा वबेभध्मे ळतेीननष्ट्ठ ननलड वशभतीने वलग प्रस्तावलत 

ळतेीननष्ट्ठ ळतेकर माांच े ळतेीरा बेट ददल्माफाफत आणण प्रस्तावलत ळतेीननष्ट्ठ ळतेकर मारा गुण 

ददल्माफाफत आणण तमा अनुऴांगाने गुणाांचा तक्ता तमाय केल्माची भादशती  वबावदाांना दमाली. 

वदस्म वधचल माांनी प्रतमेक वबावदाने बयरेरी प्रतमेक प्रस्तावलत ळतेीननष्ट्ठ ळतेकर माांच्मा 

गुणाांचा तऩळीर अवरेरी वीरफांद ऩाककटे वशभतीऩुढे वादय कयालीत.  कृवऴ वलऴमक वशभतीचे 

अध्मषानी प्रतमेक ऩाकीट वीरफांद अवल्माच े नभुद करुन  प्रतमेक ऩाकीटालय तायखेवश वशी 
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कयाली आणण शी ऩाकीटे वदस्म वधचल माांनी वशभतीभध्मे वबावदाांवभोय उघडालीत. उघडरेल्मा  

वलग गुणाांच्मा तक्तमालय कृवऴ वलऴमक वशभतीच्मा अध्मषानी ती ऩादशरी आशेत आणण तमाांच े

वभष उघडरी आशेत, अवे प्रभाणणत करुन तायखेवश वशी कयाली. अळा प्रकाये केरेल्मा 

गुणाांच्मा तक्तमाांची एकबत्रत गुणाांची मादी वदस्म वधचल तवेच कृवऴ वलकाव अधधकायी माांनी 

वतलय तमाय कयाली आणण ती तमाच ददलळी कृवऴ वलऴमक वशभतीव वादय कयाली.  कृवऴ 

वलऴमक वशभतीने एकबत्रतरयतमा केरेरी गुणाांची मादी तमाय करुन गुणानुक्रभ रालून प्रस्तावलत 

ळतेीननष्ट्ठ ळतेकर माांचा क्रभ ठयलाला. ळतेीननष्ट्ठ ननलड वशभतीने अथला अध्मषाांनी मा 

वशभतीतीर वबावदाांनी ददरेरे गुणात कोणतमाशी ऩरयजस्थतीत पेयपाय करु नमे. अवे पेयपाय 

केल्माच ेआढऱल्माव ती  मादी यद्द वभजण्मात मेईर माची वलग वांफधधताांनी नोंद घ्माली. 

  प्रस्तावलत ळतेीननष्ट्ठ ळतेकर माांच े१ ते ३ माप्रभाणे गुणानुक्रभ रालल्मानांतय मा मादीव 

कृवऴ वलऴमक वशभतीने भान्मता दमाली आणण अळी भान्मता झारेरी प्रस्तावलत ळतेीननष्ट्ठ 

ळतेकर माांची मादी भुख्म कामगकायी अधधकायी माांनी खदु्द तमाांच्मा वशीने गोऩनीम रयतमा 

वलबागीम कृवऴ वश वांचारक माांना ऩाठलाली.  प्रस्तावलत ळतेीननष्ट्ठ ळतेकर माांची जजल्शा 

ऩरयऴदेने केरेरी शळपायव, आखणी केरेरी कामगऩध्दती आणण काभकाज शे गोऩनीम याशीर 

माची खफयदायी भुख्म कामगकायी अधधकायी आणण तमाांच ेअधधनस्त काभ कयणाये अधधकायी माांनी 

घ्माली.  जजल्शा स्तयालय प्रस्तावलत ळतेीननष्ट्ठ ळतेकर माांच े गुणानुक्रभाांची मादी भान्म शोण्मा 

अगोदय जय तमाफाफत भादशती फाशेय पुटरी तय तमा जजल्शमातीर ळतेीननष्ट्ठ ळतेकर माांची ननलड 

यद्दफातर शोईर, माची वलग वांफांधीताांनी नोंद घ्माली. 

 प्रस्तावलत ळतेकर माांची वांख्मा कभी अवल्माव तमाफाफतची कायणे ''दमालीत, ती न ददल्माव 

प्रस्ताल वलचायात घेतरा जाणाय नाशी आणण तमाची वलग जफाफदायी जजल्शा स्तयीम वशभतीची 

याशीर. 

५) लय नभूद केल्माप्रभाणे प्रतमेक जजल्शमाकडून प्राप्त झारेल्मा प्रस्तालाांची वलबागीम स्तयालय 

ननमुक्त केरेल्मा वशभतीकडून छाननी कयण्मात माली.  अवे छाननी केरेरे प्रस्ताल आलश्मकता 



Page 5 of 17 

 

अवल्माव प्रतमष बेटीव्दाये देखीर तऩावालेत ल वशभतीच े शळपयळीवश गुणानुक्रभे १ ते ३ 

प्रस्ताल वलबागलाय आमुक्तारमाव वादय कयालेत. 

 

क) वलबागीम स्तयालयीर वमभती :-  

१) वलबागीम आमुक्त (भशवरू)    - अध्मष 

२) वलबागीम कृवऴ वश वांचारक    - वदस्म 

३) वलबागीम वश वांचारक (ऩळुवांलधगन)   - वदस्म 

      ४)    अधधषक कृवऴ अधधकायी (वल.कृ.व.वां.माांच ेकामागरम)   -  वदस्म वधचल 

१) प्रस्तालावोफत वलग कागदऩत्र ेजवे ७/१२ उताया, चारयत्र्म ननदोऴ जजल्शा ऩोरीव अधधषक माांचा 

दाखरा इतमादी वलग कागदऩत्र ेअवणे आलश्मक आशे, अन्मथा अवा अऩूणग प्रस्ताल वलचायात 

घेतरा जाणाय नाशी आणण तमाची वलगस्ली जफाफदायी जजल्शास्तयीम वशभतीची याशीर. 

२) एकाऩेषा जास्त लेऱा ळतेीननष्ट्ठ म्शणून ळतेकर माची ननलड केरी जाणाय नाशी माची खात्री 

करुन घ्माली.  तवेच वदय ळतेकयी एखादमा वांस्थेकडून अगय ळावनाकडून भानधन ककां ला 

ननलतृती लेतन घेत नाशी माची खात्री करुन तवे अशबप्राम दमालेत. 

३) दोन्शी गटाच ेफाफतीत ५ ककां ला तमाशून जास्त वारदाय ठेलरेल्मा ळतेकर माांची शळपायव करु 

नमे. 

४) प्रतमेक गटाव ज्मा तीन ळतेकर माांचा प्रस्ताल ऩाठवलरा जाईर तमा ळतेकर माांच ेऩावऩोटग वाईज 

तीन छामाधचत्र ेटाचणी न रालता ऩाकीटात घारून छामाधचत्राच्मा भागे वुलाच्म अषयात नाांल, 

गाांल, तारुका, जजल्शा ल गटाचा (वलगवाधायण / आददलावी) उल्रेख करुन ऩाठलालेत. 

  

५) प्रस्तावलत ळतेकर माांचे वांऩूणग नाांल ल ऩतता प्रस्तालाभध्मे प्रथभदळगनी वुलाच्म अषयात शरशाला. 

प्रस्तालात अचकू/ वांऩूणग नाांल न शरदशरे गेल्माव वन्भान ऩत्र, ऩरयचमऩुजस्तका माभध्मे चकुीच े

नाांल शरदशरे जाऊ ळकेर, शी फाफ कृऩमा रषात घ्माली. 
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६) प्रस्तावलत केरेल्मा ऩदशल्मा तीन क्रभाांकाच्मा ळतेकर माांच ेऩरयचम रेख (थोडक्मात)स्लतांत्रऩणे 

तमाय करुन ऩाठलालते. तमा ळतेकर माांनी केरेरी ऩीकवलऴमक काभधगयी, जशभन 

वुधायणा,वुधायीत बफमाणे,खते,ककटकनाळके माांचा लाऩय, जोडधांदा, कां ऩोस्ट ल यावामननक 

खताचा लाऩय, गोफयगॅव प्रॅन्ट तवेच तमाांनी २००९-१०,२०१०-११,२०११-२०१२ भध्मे काढरेरे 

ऩीक ननशाम शेक्टयी उतऩादन, झारेरा पामदा इतमादी भुदमाचा वभालेळ अवाला. ऩरयचम रेख 

ळतेकर माांनीच स्लता तमाय कयालेत. 

 ळावन ननणगम कृवऴ ल ऩदभु वलबाग क्र. कृवांप्र-२१९३/वीआय-११६/११अे दद.२७.५.१९९४ 

वोफत जोडरेल्मा प्रऩत्रातीर ळतेीननष्ट्ठ ळतेकर माांच्मा ननलडीच्मा वुधायीत ननकऴाप्रभाणे तारुका 

ल जजल्शा ऩातऱीलयीर तमाांच्मा गुणाभध्मे दळगवलल्माप्रभाणे वलबागणी कयण्मात माली.  वदयीर 

गुण तमा तमा स्तयालयीर ननलड वशभतीने दमालमाच े आशेत ल तमात जजल्शास्तयीम ननलड 

वशभती ल वलबागस्तयीम वशभती माांनी पेय फदर करु नमेत. 

     कृऴी वलकावाांवाठी उल्रेखनीम काभाफाफत कृऴी वलबाग, भशायाष्ट्र ळावनाच ेलतीने कृऴी 

ऩुयस्काय प्रदान कयण्मात आरेल्मा व्मजक्त ,वांस्थाांचा ऩुनाश्च इतय कृऴी ऩुयस्कायावठी प्रस्ताल 

प्राप्त शोतात . अळा ऩरयजस्थतीत प्रस्तालाची गुणलततेनूवाय शळपायव कयताांना माऩूली देण्मात 

आरेल्मा कृऴी ऩुयस्कायाव ऩाच लऴागचा कारालधी झारा अवल्माची खात्री कयण्मात माल े

वेाफत प्रऩत्र / प्रभाणऩत्र अ, फ ल इतय वुचनाऩत्र वशऩत्र ेजोडरेरी आशेत. 

    लयीर भुदे्द रषात घेऊन तमाप्रभाणे ऩरयऩूणग प्रस्ताल दद.२५/०३/२०१३  ऩूली वलबागीम कृवऴ 
वश वांचारक माांचकेड ेऩाठवलण्माची व्मलस्था कयाली.    
                                                          
वेाफत :-  प्रऩत्र / प्रभाणऩत्र अ, फ ल इतय वूचनाऩत्र                                            
                                      
                                                   स्लाषरयत/- 
           कृवऴ वांचारक (वलस्ताय ल प्रशळषण) 
                 कृवऴ आमुक्तारम, भ.या. ऩुणे ४११००५ 
प्रत :-  

भादशतीस्तल ववलनम वादय 
१. भा. प्रधान वधचल (कृवऴ ल परोतऩादन), कृवऴ ल ऩ. द.ु भ. वलबाग, भांत्रारम,भुांफई-३२  
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२. वलबागीम कृवऴ वश वांचारक (वलग), माांना भादशती ल तातकाऱ कामगलाशीवाठी 
  अगे्रवऴत. 
 

      २/- भागीर लऴागप्रभाणे मा लऴीशी वन २०१२ मा लऴागच ेवलगवाधायण/आददलावी  

     ळतेीननष्ट्ठ ळतेकयी माांच ेप्रस्ताल वलबागातीर जजल्शा ऩरयऴदाकडून प्राप्त झाल्मालय 

वलबागीम स्तयालय तमाची छाननी करुन गुणानुक्रभ १ ते ३ प्रस्ताल शळपायळीवश वलबागाने 

कृवऴ आमुक्तारमाव वादय कयालमाचे आशेत.  गुणलतता तक्तमातीर तारुका ल जजल्शा 

स्तयालय तमा तमा भ'ुदमाना ददरेल्मा गुणात वलबागीम स्तयालयीर वशभतीने पेयपाय करु नमे.  

माफाफत वोफतच्मा प्रऩत्रात ववलस्तय वूचना ननगगशभत केल्मा अवून तमाप्रभाणे आऩल्मा 

स्तयालय प्रस्तालाची छाननी करुन प्रस्ताल कृवऴ आमुक्तारमाव दद. २५/03/२०१3 ऩमतं वादय 

शोतीर शे ऩशाले. प्रस्ताला वेाफत ऩुढीर प्रभाणे ऩरयऩूणग भादशती अवणे आलश्मक आशे. 

१) प्रऩत्र अ आणण फ भधीर भुदमावांफांधीची भादशती तमा तमा भ'ुदमावभोय 'दमाली. (दोन 
स्लतांत्र प्रऩत्रात भादशती अवाली ) 

२) प्रऩत्र फ भधीर भदुमावभोय गुण देऊन गुणलतता तक्ता दमाला. 
३) ऩरयचम रेख 
४) ७/१२ उताया 
५) प्रभाणऩत्र अ 
६) प्रभाणऩत्र फ 
७) राबाांककत ळतेकर माची मादी 
८) चारयत्र्म दाखरा 
९) पोटो (तीन प्रतीत) 
१०) आददलावी ळतेकयी जातीचा दाखरा 
११) जन्भतायखेचा दाखरा  

प्रत :- ३) जजल्शा अधधषक कृवऴ अधधकायी (वलग) 
प्रत :- ४) कृवऴ वलकाव अधधकायी, जजल्शा ऩरयऴद (वलग) भादशती ल ऩुढीर कामगलाशीवाठी यलाना. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         
                  स्लाषरयत/- 
                                                कृवऴ उऩवांचारक ( भादशती )  
                                        कृवऴ आमुक्तारम, भशायाष्ट्र याज्म, ऩुणे - ५ 
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ळतेीननष्ठ फशुभानाकरयता ळतेकर माांची ननलड कयामाफाफत वाचना ऩ  

ज्मा ळतेकर माफाफत ळतेीननष्ट्ठ फशुभानाथग शळपायव कयालमाची आशे.तमाांच ेवांफांधी दोन 

प्रभुख फाफीांचा वलचाय शोणे आलश्मक आशे. 

(१) अ) लकमजक्तक ऩात्रता  

(२) फ) ळतेी धांदमाांची ऩातऱी  

 मा दोन वदयाखारी ऩुढीर भुदमाांचा वलचाय कयाला. 

(अ) लकमजक्तक ऩात्रताा- 

१)  ळतेकर माच ेनाांले स्लताची जभीन अवाली. 

२)  ळतेकयी आऩल्मा ळेतीत स्लताच ळतेीची वलग काभे उदा. नाांगयणी ते भऱणीऩमतं कयणाया   

 अवाला. 

३)  तमाांचे लास्तव्म ळेतीच्मा गाांलात / ळतेालय नेशभीकयीता अवाले.  ळतेात कामभच े घय 

 फाांधनू याशणार मा ळतेकर माव प्राधान्म दमाले. 

४) शळपायळीव ऩात्र अवरेरी व्मक्ती २५ ते ५५ लऴागच्मा लमोगटातीर अवाली.  ळतेीभध्मे 

 ककभान ४ लऴे तमाने स्लता ऩरयश्रभ ल अनुबल घेतरेरा अवाला. 

५) ळतेकयी स्लता वाषय अवाला ल तमाच्मा कुटुांफातीर वलग प्र ढ व्मक्ती वाषय अवाव्मात. 

 भुराच्मा ल भुरीांच्मा शळषणाकड ेतमाने रष ददरेरे अवाले. 

६) ळतेकर माच ेकुटूांफ भमागदीत अवाले. 

७) शळपायव कयालमाच्मा ळतेकर माची ळतेी तमाांच्मा गालात ल ऩरयवयात आदळग म्शणून 

ओऱखरी जात अवाली.  शी ळतेी आदळग स्लरुऩात आणण्माकयीता ळतेकर माच ेस्लताच ेकष्ट्ट, 

कल्ऩकता, नले उऩक्रभ कायणीबूत झारेरे अवणे भशतलाच ेआशे.  ळतेी वलबागाभापग त तमाच्मा 

ळतेीलय दयलऴी प्रातमक्षिषके घेतरी जात अवालीत. 

८) वांफांधीत ळतेकयी वलागथागने स्लालरांफी अवाला.  तमाची ळतेी तमाच्मा ळतेालयीर खचग 

कुटूांफाचा चयीताथग, तवेच ळतेीच्मा जोड धांदमाचा खचग लगकये लजा जाता व्मलवामीक दृष्ट्टमा 
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पाम''दमाची अवरी ऩादशजे, एकूण ळतेी ककती आशे.  औजाये, फकरफायदाना, फागामत ककती, 

कोयडलाशू ककती इतमादी फाफी ठयवलण्मावाठी जे भुदे्द नभुद केरेरे आशेत, तमाभध्मे ददरेरी 

भादशती वतम अवल्माच ेननलेदन ळतेकर माकडून घेणे आलश्मक आशे. वांफांधीत ळतेकयी नोकयी 

कयणाया ककां ला दकुानदायी ककां ला कायखानदायी कयणाया नवाला. 

९)  ळतेकयी कोणतमाशी कजागफाफत वशकायी वांस्थेचा, ळावनाचा याष्ट्रीमकृत फँकेचा 

थकफाकीदाय नवाला. 

१०)  शळपायव कयण्मात मेणाया ळतेकयी तमाच्मा आधथगक ऩरयजस्थतीनुवाय ननमशभत फचत 

कयणाया काटकवयी अवाला.  ळतेीच्मा व्मलशायात उतऩन्नातून ळतेकर माने फँकेभध्मे, 

ऩोस्टाभध्मे, योखीभध्मे ककां ला ळावनाच्मा इतय फचत प्रकायाभध्मे आऩरी यक्कभ ठेलरेरी 

अवाली. 

११)  वांफांधीत ळतेकर माने अन्नधान्माच्मा, नगदी वऩकाांच्मा तवेच पऱफाग वऩकाच्मा 

स्ऩधागभध्मे बाग घेऊन ऩारयतोवऴक शभऱलरेरी अवालीत. 

१२)  वांफांधीत ळतेकयी तमाच्मा ळतेीच्मा प्रगतीफाफत आणण तमाच्मा लकमजक्तक वुधायरेल्मा 

ळतेी कामगक्रभाफाफत तमाच्मा खेडमाभध्मे आदळग ल अनुकयणीम अवाला.  इतकेच नव्शे तय 

तमा ळतेकर माने तमाच्मा ळतेीलय केरेल्मा वलवलध फाफीांची प्रगती ऩाशून तमाच ेगालातीर तवचे 

जलऱऩावच्मा गालातीर ळतेकर माांनी तमाच्मा ळतेीत वुधायणा केरी अवल्माची खातयजभा 

झारेरी अवाली. 

१३) तमाच्मा ननदोऴ चायीत्र्माफद्दर जजल्शा ऩोशरव अधधकार माकडून दाखरा शभऱलून तो प्रस्ताला 

फयोफय ऩाठलाला. 

(फ) ळतेी धांदमाची ऩातऱीा-  

(१) ळतेकर माने ळतेी धांदमाभध्मे स्लताच ेप्रमतनाांनी ऩरयश्रभाने ल स्लालरांफनाने प्रगती केरेरी 

अवाली. 

ऩुढे नभुद केरेल्मा प्रतमेक फाफतीत वांफांधधत ळतेक-माने प्रगती वाधरी अवरी ऩादशजे. 
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१. ळतेकर माने उततभ प्रकायची जभीन वुधायणा केरेरी अवाली ल जास्तीत जास्त ऩालवाच्मा 

ऩाण्माचा लाऩय केरेरा अवाला. 

२. ळतेकर माने जशभनीच्मा भगदयुाप्रभाणे ऩीक उतऩादन आयाखडा तमाय केरेरा अवाला आणण 

तमाचा लाऩय केरेरा अवाला. 

३. ळतेकयी ननमशभत ल मोग्म प्रकाये वेंद्रीम खताचा लाऩय कयीत अवाला. 

४. ळतेकयी शा वलवलध दठकाणाशून शभऱवलरेल्मा बफमाण्माच्मा चाचण्मा घेणाया अवाला. 

५. ळतेकर माच ेजशभनीच ेव्मलस्थाऩन (उदा.जशभनीचा ऩोत आम्र, वलम्र ननदेळाांक जशभनीतीर 

भुरद्रव्माच ेउऩरब्धतेनुवाय यावामननक ऩथृाकयणानुवाय ) उततभ प्रकाये केरेरे अवाले. 

६. ळतेक-माने ऩीक वांयषण उऩामाचा ककपामतळीय ल कभीत कभी खचागत अलरांफ केरेरा 

अवाला. 

७. ळतेकर माने  ळास्त्रोक्त ऩध्दतीने ळतेी केरेरी अवाली ल वुधायीत अलजायाांचा लाऩय केरेरा 

अवाला. 

८. ळतेकयी शा ळतेीरा ऩयुक अवे धांदे उदाा दगु्ध व्मलवाम, कुक्कुटऩारन, येळीभ तमाय कयणे, 

भधभुक्षिषका ऩारन, भतस्मव्मलवाम इतमादीचा अलरांफ ककपामतळीय कयणाया अवाला. 

९. शेक्टयी उतऩादनाची ऩातऱी उच्चतभ अवाली. 

१०. ळतेकर माने स्लप्रेयणेने रागलड करुन ळतेीत वधुायणा केरेरी अवाली. 

११. प्रस्तावलत ळतेकर माांने अलरांबफरेल्मा भळागत ऩध्दतीचा लाऩय जलऱऩावच े ळतेकयी 

कयतात अवा ळतेकयी   अवाला. 

१२. ळतेकर माने जय वशकायी कजग घेतरे / वयकायी कजग घेतरे अवेर तय तमाची ऩयतपेड 

मोग्म शप्तमात ननमशभत केरेरी अवाली. 

१३.  ळतेकर माने शवांचनाच ेऩाण्माचा कामगषभयीतमा लाऩय कयणे आलश्मक आशे. 

१४. ळतेकयी जकवलक इांधन (फामोडडझरे), गोफय गॅव, व यउजाग, ऩलन उजाग इतमादी अऩायांऩायीक 

ऩध्दतीचा लाऩय कयणाया अवाला 
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आददलावी / वलववाधायण ळतेकयी 
जजल्शा 

भादशती (प्रऩ  अ) 
तक्ता 

ळतेीननष्ट्ठ वन्भान मोजना प्रस्तावलत ळतेकर माांची वलगवाधायण भादशती वन २०१२ करयता 
  

वलबाग.....................      जजल्शा........... 
 

अ.
क्र. 

फाफ 

ळतेकयी 
१ 

ळतेकयी 
२ 

ळतेकयी 
३ 
 

१ ळतेकर माच ेवांऩुणग नाांल 
   

२ गाांल, ऩोस्टाच ेनाांल 
   

३ तारुका ल ऩांचामत वशभती    

४ जजल्शा    

५ 
अ)  ई-भेर आम.डी. 
फ)  लेफ वाईट 

   

६ लम ऩूणग लऴग (जन्भदाखरा दमाला)    

७ शळषण (अनतरयक्त अशगतेवश)    

८ 

भागावलगीम आददलावी जाती/जभाती 
बटक्मा/वलभुक्त जातीऩककी अवल्माव 
तऩशळरलाय भादशती दमाली. 

   

९ ळतेी व्मलवाम ककती लऴग कयत आशेत.    

१० प्रतमष ळतेीलय याशतात काम ?    

११ ळतेीच्मा गाांलात लास्तव्म आशे काम ? 

   

१२ 

कुटुांफात एकूण भाणवे ककती  
भोठी भाणवे/ऩुरुऴ/जस्त्रमा /भुरगे/भुरी इतमादी 
? 

   

१३ कुटुांफात ळकषणणक ऩातऱी काम आशे.    
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१) ऩतनीच ेशळषण 
२) भुरे ल भुरीच ेशळषण 
३) इतय प्र ढ व्मक्तीच ेशळषण 

   

१४ 
 

 

 

 

रागलडीखारी एकूण षेत्र शेक्टय (ऩीकननशाम) 
१)फागामत (शेक्टय) ल प्रकाय 
२)जजयामत (शेक्टय) 
३)कुयण (शेक्टय) 
४) एकूण षेत्र(ऩडीक धरुन शेक्टय भध्मे) 

   

१५ 
शवांचन वुवलधा- कॅनॉर/ वलशीय/उऩवा शवांचन 
/इतय 

   

१६ शवांचन वुवलधा शांगाभी आशे की फायभाशी आशे. 
   

१७ 

अ) उतऩाददत भाराची वलक्री कोठे केरी जाते?   
  गालाभध्मे/तारुकास्तयालय/जजल्शास्तयालय/ 
  याज्माभध्मे / देळाभध्मे/ननमागत 
फ) भाराच्मा वलक्रीची ऩध्दत. 
   कृवऴ उतऩन्न फाजाय 
वशभती/ळतेालय/ळतेकयी     
   ग्राशक थेट वलक्री/फागलान/कयायळतेी. 

   

१८ 
काढणीऩश्चात तांत्रसानाचा अलरांफ केरा जातो 
काम ? उदा. प्रतलायी/ऩॅककां ग इ. 

   

१९ 

तांत्रसानाचा लाऩय  
अ) येडडओ/दयुदळगन 
फ) कृवऴ वलदमाऩीठ/ कृवऴ वलसान कें द्र. 
क) कृवऴ वलबाग/इतय वलबाग 
ड) इतय 

   

२० 
 

 

 

 

 

 

 

ळतेीभध्मे गेल्मा ३ लऴागत ननव्लऱ खचग, 
पामदा, ककती झारा, २००९-२०१० भध्मे 
एकूण उतऩन्न 
खचग---- 
पामदा-- 
वन २०१०-२०११ एकूण उतऩन्न 
खचग------ 
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पामदा--------- 
वन २०११-२०१२ भध्मे एकूण उतऩन्न  
खचग-------  
पामदा---------- 

२१ 
 

 

 

 

 

गेल्मा तीन लऴागत खचग धरुन ननव्लऱ पामदा 
ककती शोता१ 
जोडधां'दमाच ेनाांल (आकडे शजायात) 
वन २००९-२०१० 
२०१०-२०११ 
२०११-२०१२ 

   

२२ 
 

 

२०११-२०१२ लऴागतीर भाणवी एकूण उतऩन्न 
रुऩमे 

   

२३ 

एकूण उतऩन्नाऩककी ळतेी जोडधांदा कुटुांफाचा 
खचग लगऱून शळल्रक ककती ? कळात 
गुांतवलरी आशे ? 

   

२४ 

कजागची थकफाकी ककती ? प्रकाय (रुऩमात) 
१)वशकायी फँक/याष्ट्रीमकृत फँका 
२)वयकायी तगाई (फॅकननशाम भदशती दमाली) 

   

२५ 

ऩीक स्ऩधेत शभऱारेल्मा फक्षिषवाच ेप्रकाय 
कोणतमा लऴी, तमात काढरेरे शेक्टयी 
उतऩादन. 

   

२६ कोणतमा वांस्थेचा ऩदाधधकायी आशे ?    

२७ 

ळतेी भधीर एकुण काभकाजाचा दशळोफ 
ठेलतात का? 
 

   

२८ 

शांगाभ ननशाम लावऴगक ननमोजन आयाखडा 
तमाय कयतात का ? अवल्माव आयाखडा 
देण्मात माला. 

   

२९ 
माांबत्रकीकयणाचा लाऩय ल स्लरुऩ 
(अलजाये ल लाऩय इ.) 
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प्रऩ  फ 
वलळऴे वाचनााः-वलववाधायण ल आददलावी ळतेकर माांवाठे लेगलेगऱे तक्ते लाऩयाले ल प्रेमेकी तीन 
ळतेकर माांची मळपायव कयालीश  ळतेीननष्ठ ऩुयस्कायाथव ननलडालमाच ेळतेकर मावांफांधी ेमाांच ेळतेी 
धांदमातीर ऩातऱी फाफतच्मा भुदमालयीर भादशतीच ेवांकरन करुन तऩमळर ेमा ेमा ऩातऱीलय 
बयालाश 
 

ळतेीननष्ट्ठ ळतेकयी (गेल्मा चाय लऴागत केरेल्मा काभाची भादशती दमाली) 
 

ळतेकयी गट -------------- 
 

प्रस्तावलत ळतेकर माच ेनाांल ल ऩतताा- 
 

अ. 
क्रां . 

नवलन वुधायीत वूचवलरेरे ननकऴ 
एकूण 
गुण 

तारूका 
ऩातऱी 

जज
ल्शा 
ऩात
ऱी 

१ 

अ) जशभनीचा वलकाव ल पऱफाग रागलड कयणे 
 

फ) धऱु ऩेयणी / कां टूय ऩध्दतीने कयणे/आांतय भळागतीच ेलेऱी 
२ ते ३   ओऱीनांतय चय काढणे/भुरस्थानी जर-भदृ वांधायण. 
 

क) वलदशय नारा अडलून/ळतेीतीर नाराफांडीग इतमादी ल 
ऩाण्माचा उऩमोग. 
 

ड) शरक्मा जशभनीत कोयडलाशू पऱझाड/ेननरधगयी, वुफाबूऱ 
स्टामरो गलत रागलड केरी आशे काम१ 

२५ 
 

२५ 
 

२५ 
 

 

२५ 

१० 
 

१० 
 

१० 
 

 

१० 

१५ 

 

१५ 
 

१५ 
 

१५ 

२ 

जशभनीच्मा भगदयुाप्रभाणे वऩकाची रागलड कयणेा- 
१) बु-ऩजगन्म गटाप्रभाणे ऩीक उतऩादन आयाखडा तमाय केरा 
आशे काम १ 
२) आयाखडमाप्रभाणे प्रतमषात रागलड केरी आशे काम१ 
३) आयाखडमाप्रभाणे ननवलष्ट्ठा व्मलस्था 
१.फँक कजग  २. वोवामटी   ३. स्लताच े

 

२५ 
 

२५ 
 

२५ 

 

१० 
 

१० 
 

१० 

 

१५ 
 

१५ 
 

१५ 

३ 

अ)दशयलऱीच ेखत ककती षेत्रालय घेतरे१ 
फ)कां ऩोष्ट्ट खत तमाय कयतात काम१ 
वेंद्रीम ऩदाथागचा खताभध्मे दयलऴी लाऩय कयतात काम१ 
अवल्माव तमाची व्माप्ती / गाांडूऱ ळतेी 
क)अ ॅझो/यामझो/ऩीएवफी/फीजीए ककां ला दशयलऱीची खते माांचा 

२५ 
 

७५ 
 

२५ 

१० 
 

३० 
 

१० 

१५ 
 

४५ 
 

१५ 
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लाऩय/यावामननक खताांचा लाऩय कयतात काम१ 

४ 
वांकयीत ल वुधायीत जातीच्मा बफमाण्माचा लाऩय /बफमाणे 
फदरण्माचा कारालधी (दयलऴी/२ लऴागनांतय/३ लऴागनांतय) 

 

५० 
 

२० ३० 

५ 
भातीच ेनभुने तऩावून तमाप्रभाणे यावामननक खताचा लाऩय 
(भदृ ऩयीषण अशलार ल तमानुवाय लाऩय तऩावाले) 

 

५० 
 

२० 

 

३० 
 

६ 

ऩीक वांयषण औऴधे लेऱेलय ल मोग्म प्रभाणात लाऩयाले 
१)ळतेकर माांना/प्रभुख ककड ल योगाची भादशती वाांगता मेते 
काम१ 
२)एकाजतभक ऩीक वांयषण कामगक्रभ याफलतात काम१ 

 

५० 
५० 

 

२० 
२० 

 

३० 
३० 

७ 

वुधायीत ळतेी औजाये तव्माचा कुऱल, दचुाडीऩाबय कोऱऩणी 
मांत्र, भल्टीऩयऩज टुर फाय, वुधायीत वलऱा, फशुऩीक भऱणीमांत्र, 
फीजप्रक्रीमा ड्रभ, बुईभुग ळेंगा वेारणीमांत्र, वुमगपुर भऱणीमांत्र, 
ग्राऊां डनट डडगय, भॅन्मूअर कपडय, यीजय. 

 

 

२५ 
 

 

१० १५ 

८ 
 

 

 

ळतेीरा ऩुयक धांदे- १)कुकूटऩारन २)दगु्धव्मलवाम ३)येळीभ 
तमाय कयणे ४)भधभुक्षिषका ऩारन ५)भतस्मव्मलवाम इ. 

 

 

५० 
 

 

२० 

 

 

३० 
 

 

९ 

ऩीकननशाम चाय लऴागतीर प्रनतशेक्टय उतऩादन  
जजल्शास्तयालयीर वयावयीऩेषा ककती टक्के जास्त आशे. 
१.वांकयीत ज्लायी २.बात ३.बूईभूग  ४.तुय  ५.गशू ६.कयडई  
७.वुमगपुर ८.काऩूव  ९.ऊव  १०.फाजयी ११.वोमाबफन १३. 
शयबया इ. 

१०० ४० ६० 

१० 

ळतेकर माांनी कृवऴ तांत्रसानवलऴमक फाफी अलगत कयण्मावाठी 
केरेरे प्रमतन जवे कृवऴ वलदमावऩठे कृवऴ प्रनतष्ट्ठान ल ततवभ 
वांस्था बेटी ककां ला वांऩकग  करुन तेथीर तांत्रसानाचा अलरांफ 

 

 

५० 
 

 

२० ३० 

११ 

स्लताच ेकल्ऩनेने ल वलस्ताय मांत्रणेच ेवल्माने नवलन प्रकाये 
रागलड कयणे उदा.शेक्टयी बफमाणे/योऩाांची वांख्मा/शभश्रऩीक 
वुमगपुर, कयडई ल तुयीचा वरग ऩेया इ. 

 

 

५० 
 

 

२० ३० 

१२ 

ळावनाची तवेच वशकायी वांस्थाकडीर कजागची ऩयतपेड कयणे 
१)कजगवांस्था ननशाम नननमभत ऩयतपेड कयतात काम१ 
थकफाकी कयणे. 

 

 

५० 
 

 

२० ३० 

१३ 
शवांचनाचे ऩाण्माचा ककपामतळीय लाऩय 
१.जस्प्रांकरय ल दठफक ऩध्दती इतमादी. 

 
५० 

२० ३० 
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१४ 
गोफय गॅवमांत्र, व य ळक्ती, ननधूगय चरुी, ऩलनचक्की इ. 
अऩायांऩायीक वाधनाांचा लाऩय कयतात काम ?  

 
 

५० 
 

 
२० 

 
 

३० 
 

१५ 

अ)वाभाजजक कामगा  
१)गालातीर ळतेीभध्मे एखादी मोजना/तांत्र/वलकवीत कयणे/प्रचाय 
कयणे २)जजननांग प्रेशवांग  
३)कृवऴ प्रशळषण षेंत्र  
४)कुटुांफननमोजन आयोग्म षेत्र   
५)अल्ऩफचत   
६)वशकायी वांस्था, ग्राभऩांचामत/ऩांचामत वशभती/जजल्शा ऩरयऴद 
ऩद 

१० ४ ६ 

 

फ)ऩीक स्ऩधेत बाग घेणे/ळतेकयी भाशवक ल इतय ळतेीवांफांधी 
ननमतकारीके/भाशवकाचे लगगणीदाय आशेत काम ?  
दट.व्शी.येडीओलय ळतेी ल इतय ऩुयक धांदमा वलऴमीच ेकामगक्रभ 
ऩाशतात काम ?  

१५ ६ ९ 

१६ 
 ळतेकयी तमाांच्मा कुटुांबफमाांच्मा वभलेत तमाांचे ळतेालय कामभ 
लास्तव्म करुन याशतो काम? 

५० 
 
 

२० ३० 

  एकूण १००० ४०० ६०० 
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प्रभाणऩ  फ 
 

 आम्शी जजल्शास्तयीम ळतेीननष्ट्ठ ळतेकयी ननलड वशभतीच ेवदस्म, प्रभाणणत कयतो की, 
वन...........................................................मा लऴागवाठी.................................... 
ळतेकरमाांची शळपायव केरी अवून वदयच्मा ळतेकरमाांच ेळतेालय प्रतमष जाऊन आम्शी ळतेीची 
ऩाशणी केरी अवून प्रस्तालीत वलग ळतेकरमाांच्मा वभष बेटी घेतल्मा आशेत.  प्रस्तावलत वलग 
ळतेकयी शे प्रतमष ळतेी कयतात, तमाांच े नालालय जशभन आशे, ते ळतेीच्मा गाांलात याशतात, 
ळतेीव ऩयूक धांदा व्मनतरयक्त ते इतय कोणताशी धांदा /नोकयी कयीत नाशी, माची आम्शी स्लत: 
खात्री करुन घेतरी आशे. 
 
वशी...................... 
कृवऴ वलकाव 
अधधकायी, जजल्शा 
ऩरयऴद, 
वदस्म वधचल 

वशी...................... 
जजल्शा ऩळुवांलधगन 
अधधकायी, वदस्म 

वशी...................... 
जजल्शा अधधषक कृवऴ 
अधधकायी वदस्म 

वशी...................... 
जजल्शा कृवऴ वलऴमक 
वशभतीच ेवबाऩती, 
अध्मष 

 
प्रभाणऩ  अ 

              
 प्रस्तावलतळतेकयीश्री./श्रीभती..........................................................................याशणा
य........................तारूका..........................................जजल्शा.......................................शे / 
शी ळतेी कयणाया / कयणायी ळतेीच्मा गाली याशणाया / याशणायी स्लत:च े नालालय जशभन 
अवणाया / अवणायी अवून तो / ती ळतेीव ऩूयक धांदा / नोकयी कयत नाशी. 
 
वशी..................... 
तारुका कृवऴ 
अधधकायी, वदस्म 
वधचल 

वशी...................... 
कृवऴ अधधकायी, 
ऩांचामत वशभती, 
वदस्म 

वशी..................... 
गट वलकाव अधधकायी 
ऩांचामत वशभती, 
वदस्म 

वशी..................... 
वबाऩती, 
ऩांचामत वशभती, 
अध्मष 

 
 

वशी........................ 
वदस्म वधचल, कृवऴ अधधकायी 
(ऩांचामत वशभती) 

 


