महाराष्ट्र शासन
आयक्
ु त (कृषि)

महाराष्ट्र राज्य, पण
ु े याांचे कायाालय
पण
ु -े ४११००५

दिनाांक १० जुलै २०१५

अधिसच
ू ना
महाराष्ट्र

क्र. कृआ/२०१५/प्र.क्र १४६/लोसेहअ/१:- महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यािे श, २०१५ (सन २०१५

लोकसेवा

चा महाराष्ट्र अध्यािे श क्र.५) च्या कलम ३(१) अन्वये प्राप्त अधिकारानस
ु ार मी, आयक्
ु त कृषि,

हक्क अध्यादे श महाराष्ट्र राज्य. पण
ु े -१ याद्वारे कृषि आयक्
ु तालय व अधिनस्त क्षेत्रीय कायाालयामार्ात
२०१५.

नागररकाांना परु षवण्यात येत असलेल्या लोकसेवा, ननयत कालमयाािा, पिननिे शशत अधिकारी,

प्रथम आणण दिवतीय अषपलीय प्राधिकारी या बाबी उक्त अध्यािे शाच्या प्रयोजनाथा खालील
पररशशष्ट्ठामध्ये नमि
ू केल्याप्रमाणे अधिसधू चत करीत आहे .

पररशशष्ट्ठ

अ

लोकसेवेचा

क्र

तपशील

१
१

लोकसेवा परु ववण्यासाठी ववहहत

लोकसेवा परु ववणारे

प्रथम अवपलीय हदवतीय प्राधिकारी

केलेली कालमयाादा

पदननदे शशत अधिकारी

प्राधिकारी

२

३

४

५

६

माती व पाणी

१.सािारण माती नमुना- ३० हदवस,

जजल्हा मि
ृ सवेक्षण

जजल्हा

षवभागीय कृषि

नमन
ु ा तपासणी

२. षवशेि माती नमन
ु ा – ४५ हदवस
३.माती नमुन्यातील सुक्ष्म अन्न

मि
ृ चाचणी अधिकारी

अधिक्षक कृषि

कृषि सांचालक

आयक्
ु त

आयुक्तालय पुणे-५

महाराष्ट्र

सहसांचालक

अधिकारी

मुलद्रव्ये तपासणी – ३० हदवस

२

लागवड सादहत्य
आयात

४.पाणी नमुना तपासणी – १५ हदवस
४५ हदवस

करण्याकरीता
उत्पािकता

र्लोत्पािन, कृषि

प्रमाणपत्र िे णे.
३

ननयाात होणा-या

१.लागवड सादहत्य – १० हदवस

अ) १. र्ायटोसॅननटरी

कृषि मालास

२. नाशवांत मालासाठी (रोपे,उती

र्ायटोसॅननटरी

सांवांिीत रोपे/कलमे, ताजी र्ळे ,

प्रधिकारी तथा कृषि

प्रमाणपत्र िे णे.

सधचव/प्रिान

(कृषि),

सधचव/अपर मख्
ु य

राज्य, पुणे-१

पणन) महाराष्ट्र

सधचव (कृषि व
राज्य, मांत्रालय
मांब
ु ई-३२

कृषि

कृषि सांचालक

उपसांचालक,र्लोत्पािन

(र्लोत्पािन)

काटलेली र्ुले) – ३ हदवस

सांचालक कायाालय, कृषि

कृषि

कृषि आयुक्तालय

वनस्पतीजन्य सादहत्य – ३ हदवस

राज्य, पुणे-५

३. आहारात उपयोगी असे

आयक्
ु तालय, महाराष्ट्र

२, र्ायटोसॅननटरी
प्रधिकारी तथा कृषि

अधिकारी(पीक सांरक्षण)
कृषि सांचालक (षवस्तार
व प्रशशक्षण) कायाालय,
कृषि आयुक्तालय,

महाराष्ट्र राज्य, पण
ु े-५

सहसांचालक

आयक्
ु तालय,

(र्लोत्पािन),
पुणे-५

महाराष्ट्र

राज्य, पुणे-५
कृषि

सहसांचालक
(षवस्तार) कृषि
आयुक्तालय,
महाराष्ट्र

राज्य, पुणे-५

कृषि सांचालक

(षवस्तार), कृषि
आयुक्तालय
पुणे-५

अ

लोकसेवेचा तपशील

क्र

लोकसेवा
परु ववण्यासाठी

लोकसेवा पुरववणारे पदननदे शशत

प्रथम अवपलीय

अधिकारी

प्राधिकारी

४

५

हदवतीय प्राधिकारी

ववहहत केलेली
कालमयाादा
१

२

३

ब) र्ायटोसॅननटरी प्रधिकारी तथा जजल्हा अधिक्षक कृषि
कृषि उपसांचालक, जजल्हा

अधिकारी

६
षवभागीय कृषि
सहसांचालक

अधिक्षक कायाालय

क) र्ायटोसॅनेटरी प्राधिकारी
तथा कृषि अधिकारी,

जजल्हा अधिक्षक कृषि
अधिकारी कायाालय

४

ननयाातक्षम द्राक्ष बागाांना

४५ दिवस

युरोपीयन िे शाांना

नोंिणी अधिकारी तथा जजल्हा
अधिक्षक कृषि अधिकारी

ननयाातीसाठी ‘अपेडा’

षवभागीय कृषि
सहसांचालक

कृषि सांचालक
(र्लोत्पािन),

कृषि आयुक्तालय

च्या ‘ग्रेपनेट’ प्रणाली

पण
ु े-५

अांतगात नोंिणी
प्रमाणपत्र

५

िे णे/नुतनीकरण करणे
ननयाातक्षम आांबा

४५ दिवस

बागाांना युरोपीयन

नोंिणी अधिकारी तथा जजल्हा
अधिक्षक कृषि अधिकारी

िे शाांना ननयाातीसाठी

षवभागीय कृषि
सहसांचालक

कृषि सांचालक
(र्लोत्पािन),

कृषि आयुक्तालय

‘अपेडा’ च्या ‘मॅगोनेट’

पुणे-५

प्रणाली अांतगात नोंिणी
प्रमाणपत्र

६

िे णे/नत
ु नीकरण करणे
ननयाातक्षम डाळीांब

४५ दिवस

बागाांना युरोपीयन

नोंिणी अधिकारी तथा जजल्हा
अधिक्षक कृषि अधिकारी

िे शाांना ननयाातीसाठी

षवभागीय कृषि
सहसांचालक

कृषि सांचालक
(र्लोत्पािन),

कृषि आयुक्तालय

‘अपेडा’ च्या ‘अनारनेट’

पण
ु े-५

प्रणाली अांतगात नोंिणी
प्रमाणपत्र

७

िे णे/नुतनीकरण करणे
षवक्री योग्य र्ळाांच्या

३० दिवस

कलमे/रोपे षवक्रीस

उपषवभागीय कृषि अधिकारी

जजल्हा अधिक्षक कृषि

षवभागीय कृषि

बीज पररक्षण अधिकारी,

जजल्हा अधिक्षक कृषि

षवभागीय कृषि

जजल्हा अधिक्षक कृषि

षवभागीय कृषि

जजल्हा अधिक्षक कृषि

षवभागीय कृषि

(सवा)

अधिकारी

सहसांचालक

परवाना िे णे
८
९
१०

बबयाणे नमुने तपासणी

३० दिवस

खत नमुने तपासणी

३० दिवस

ककटकनाशके नमुने

३० दिवस

तपासणी

बीज पररक्षण प्रयोगशाळा
षवश्लेिण रसायन शास्त्रज्ञ,
खत चाचणी प्रयोगशाळा
षवश्लेिण रसायन शास्त्रज्ञ,
ककटकनाशके चाचणी
प्रयोगशाळा

अधिकारी
अधिकारी
अधिकारी

सहसांचालक
सहसांचालक
सहसांचालक

अ

लोकसेवेचा तपशील

क्र

लोकसेवा
परु ववण्यासाठी

लोकसेवा पुरववणारे पदननदे शशत

प्रथम अवपलीय

अधिकारी

प्राधिकारी

हदवतीय प्राधिकारी

ववहहत केलेली
कालमयाादा
१

२

३

४

५

६

११

कृषि उत्पािनाांतील

३० दिवस

षवश्लेिण रसायन शास्त्रज्ञ,

जजल्हा अधिक्षक कृषि

षवभागीय कृषि

कृषि सांचालक

आयुक्त (कृषि),

सधचव/प्रिान

महाराष्ट्र राज्य,

सधचव/ अपर

कृषि आयक्
ु तालय, महाराष्ट्र

पण
ु े-१

मख्
ु य सधचव

उवारीत अांश तपासणी

ककडनाशके उवाररत अांश
तपासणी

१२

बबयाणे षवक्री परवाना

३० दिवस

(राज्यस्तर)

खते ननशमाती/षवक्री

(ननषवष्ट्ठा व गुण ननयांत्रण),

३० दिवस

प्रमाणपत्र िे णे

ककटकनाशके

३० दिवस

उत्पािन/षवक्री प्रमाणपत्र

सधचव/ अपर

कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र

पुणे-१

मुख्य सधचव

दठबक सांच उत्पािक
नोंिणी

४५ दिवस

सधचव/प्रिान

(कृषि व पणन),
महाराष्ट्र राज्य,

मांत्रालय, मांब
ु ई-३२

कृषि सांचालक

आयुक्त (कृषि),
महाराष्ट्र राज्य,

सधचव/ अपर

कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र

पुणे-१

मुख्य सधचव

राज्य, पुणे-१

१५

मांत्रालय, मुांबई-३२

महाराष्ट्र राज्य,

(ननषवष्ट्ठा व गुण ननयांत्रण),

िे णे (राज्यस्तर)

महाराष्ट्र राज्य,

आयक्
ु त (कृषि),

राज्य, पुणे-१

१४

(कृषि व पणन),

कृषि सांचालक

(ननषवष्ट्ठा व गुण ननयांत्रण),

(राज्यस्तर)

सहसांचालक

प्रयोगशाळा

राज्य, पुणे-१

१३

अधिकारी

सधचव/प्रिान

(कृषि व पणन),
महाराष्ट्र राज्य,

मांत्रालय, मुांबई-३२

कृषि सांचालक

आयुक्त (कृषि),
महाराष्ट्र राज्य,

सधचव/ अपर

कृषि आयक्
ु तालय, महाराष्ट्र

पण
ु े-१

मख्
ु य सधचव

(र्लोत्पािन),
राज्य, पुणे-५

सधचव/प्रिान

(कृषि व पणन),
महाराष्ट्र राज्य,

मांत्रालय, मुांबई-३२

(ववकास दे शमख
ु )
आयक्
ु त कृवि,

महाराष्ट्र राज्य, पण
ु े-१

महाराष्ट्र ऱोकसेवा हक्क अधिननयम २०१५
अधिसूधचत करावयाच्या ऱोकसेवाांची बह
ृ त यादी
अ.क्र

१

२

योजना

याष्रीम अन्न वुयषा
असबमान - अन्नधान्म वऩके

याष्रीम तेरताड ल गऱीत
धान्म असबमान

3

बफयवा भिंड
ु ा कृवऴ क्रािंनत
मोजना (षेत्रािंतगित ल
षेत्राफाशे यीर)

४

डॉ. फाफावाशे फ आिंफेडकय कृवऴ
स्लालरिंफन मोजना

५

याष्रीम अन्न वुयषा
असबमान - नगदी वऩके
(काऩव
ू )

६

७

योजनेचे घटक
प्रात्मक्षषके (DBT)
बफमाणे ऩुयलठा (at source Subsidy)
बफमाणे उत्ऩादन (at source Subsidy)
एकात्त्भक अन्नद्रव्मे व्मलस्थाऩन ल कीड व्मलस्थाऩन (DBT)
औजाये ऩुयलठा, सविंचन वाधने (DBT)
प्रात्मक्षषके (DBT)
बफमाणे ऩुयलठा (at source Subsidy)
बफमाणे उत्ऩादन (at source Subsidy)
एकात्त्भक अन्नद्रव्मे व्मलस्थाऩन ल कीड व्मलस्थाऩन (DBT)
औजाये ऩुयलठा, सविंचन वाधने (DBT)
नलीन वलशीय
जुनी वलशीय दरु
ु स्ती
इनलेर फोअयीिंग
लीज जोडणी आकाय
ळेततळमािंचे प्रॅ त्स्िक अस्तयीकयण
ऩयवफाग
वुक्ष्भ सविंचन विंच
ऩिंऩ विंच
ऩीव्शीवी ऩाईप्व
नलीन वलशीय
जुनी वलशीय दरु
ु स्ती
इनलेर फोअयीिंग
ऩिंऩ विंच
लीज जोडणी आकाय
ळेततळमािंचे प्रॅ त्स्िक अस्तयीकयण
वुक्ष्भ सविंचन विंच
१) प्रात्मक्षषके - i) दे ळी ल अभेरयकन काऩूव बफमाणे
ii) आिंतयवऩक
iii) फशुघनता वऩक ऩद्धती
iv) एकात्त्भक वऩक व्मलस्थाऩन
२) वऩक विंयषण यवामने ल जैवलक यवामनाचे वलतयण
३) याज्मस्तयालयीर प्रसळषण (२० वशबागी X २ ददलव)
४) ऑनराईन ककड वशननमिंत्रण ल वल्रा ऩद्धत (OPMAS)
क्रॉऩवॅऩ मोजनेळी जोडरेरी
५) काऩूव ळेड्रय
प्रात्मक्षषके

याष्रीम अन्न वुयषा
दिश्मू कल्चय योऩे तमाय कयणे.
असबमान - नगदी वऩके (ऊव) याज्मस्तयालयीर प्रसळषण (२० वशबागी X २ ददलव)
ऊव ळेड्रय
भुख्मभिंत्री कृवऴ ल अन्न
प्रकक्रमा मोजना

कृवऴ ल अन्न प्रकक्रमा मुननि स्थाऩना, उन्नतीकयण ल
नूतनीकयण
कोल्ड चैन
भनुष्मफऱ ल वलकाव आयाखडा ननसभिती
आदळि योऩलादिकािंची स्थाऩना कयणे
उतीविंलधिन प्रमोगळाऱािंचे फऱकिीकयण

अ.क्र

योजना

योजनेचे घटक
नलीन उतीविंलधिन प्रमोगळाऱा स्थाऩन कयणे.
बाजीऩारा वलकाव कामिक्रभ-बफमाणे
गुणलत्ताऩूणि रागलड वादशत्म आमात कयणे.

८

बाजीऩारा बफमाणे प्रकक्रमा ल वलतयण ऩामाबूत वुवलधा ननसभिती
नलीन फागािंची स्थाऩना कयणे
असऱिंफी उत्ऩादन
ऩुष्ऩोत्ऩादन
भवारा
े रागलड
अ)
जुन्मावऩक
पऱफागािं
चे ऩुनरुज्जीलन करुन उत्ऩादकतेत लाढ
कयणे (आिंफा, काजू, चचकू, विंत्रा, भोविंफी, कागदी सरिंफ,ू ऩेरू, आलऱा,
सवतापऱ) फ) विंत्रा वऩकालयीर डडिंक्मा योग ननमिंत्रणावाठी वऩक
याष्रीम परोत्ऩादन असबमान
वयिं षण ऩॅकेज
वाभुदशक ळेततऱे
विंयक्षषत ळेती

प्रधानभिंत्री कृवऴ सविंचाई
मोजना
वलदबि वघन सविंचन वलकाव
१०
कामिक्रभ
भशात्भा गािंधी याष्रीम
ग्राभीण योजगाय शभी
११
मोजनेअत
िं गित
पऱफागरागलड कामिक्रभ
बाऊवाशे फ पुिंडकय पऱफाग
१२
रागलड मोजना
९

एकात्त्भक अन्नद्रव्म व्मलस्थाऩन/एकात्त्भक ककड व्मलस्थाऩन
वेंदद्रम ळेती
आदळि ळेती ऩध्दती प्रभाणीकयण
ऩयऩयागीकयणावाठी भधभ
ु क्षषकाऩारन
परोत्ऩादन मािंबत्रकीकयण
तिंत्रसान प्रात्मक्षषक
भनुष्मफऱ वलकाव कामिक्रभ
काढणीऩश्चात व्मलस्थाऩन ल ऩणन वुवलधा
परोत्ऩादन वऩकािंवाठी ऩणन वुवलधा स्थाऩन कयणे
वूक्ष्भसविंचन विंच उबायणे.
वूक्ष्भसविंचन विंच उबायणे.

दजेदाय रागलड वादशत्मावाठी योऩलादिकािंचा वलकाव कयणे

१३

ऩरयघीम षेत्र ल फािंधालयीर रागलड
याष्रीम ळाश्लत ळेती
असबमानािंतगित(NMSA)लनळेती कभी घनतेची लागवड करणे
उऩअसबमान(SMAF)
जास्त घनतेची लागवड करणे

परोत्ऩादन वऩक विंयषण
मोजना
आददलावी कुिुिंफाच्मा
१५ ऩयवफागेत पऱझाड ल
बाजीऩार रागलड मोजना
१४

भनुष्मफऱ वलकाव ल प्रसळषण
लनळेती नभुन्माचे प्रात्मक्षषक

५० िक्के अनुदानालय ळेतक-मािंना औऴधािंचा ऩुयलठा
पऱझाडे ल बाजीऩाल्माची करभे/योऩे ऩयु लठा.
लष
ृ आधारयत ऩीक यचना
पऱफाग आधारयत ळेती व्मलस्था
ऩळऩ
ु ारनाआधारयत ळेती व्मलस्था
दग्ु धउत्ऩादन आधारयत ळेती व्मलस्था

अ.क्र

योजना

योजनेचे घटक

सवल्ली ऩाश्चय ळेती व्मलस्था
भधभाळीऩारन
भुयघाव
शरयतगश
ृ
शरयतगश
ृ (Tubular)
शरयतगश
ृ (राकडी)
शरयतगश
ृ (फािंफ)ू
ऩजिन्माधारयत षेत्र वलकाव
ऩॉसरशाऊव
१६
कामिक्रभािंतगित याष्रीम
ळेडनेि शाऊव
ळाश्लत ळेती असबमान
ळेततऱे /वलशीय
अस्तयीकयण
वाभुदशक ळेततऱे
सवभें ि फािंध
ऩुनयि बयण
डडझेर / इरे. ऩिंऩ
ऩाईऩ लािऩ
वौयऩिंऩ
दशयलऱीचे खत
वाठलणुक
प्रसळषण
षेत्र बेि
वननमिंत्रण ल भूल्मभाऩन
प्रसळषण अभ्मावक्रभ
षेत्रीम बेिी (याज्माफाशे य)
याज्मस्तयीम प्रदळिन
कृवऴ भेऱाले
ऩारयतोवऴक वलतयण (त्जल्शास्तयीम मिंत्रणा)
ऩारयतोवऴक वलतयण (ळेतकयी)
प्रसळषण विंस्थािंचे फऱकिीकयण
ळेतकयी प्रसळषण
वऩक प्रात्माक्षषके
कृवऴ तिंत्रसान ल व्मलस्थाऩन
१७
षेबत्रम बेिी (याज्मािंतगित)
मिंत्रणा (आत्भा)
ळेतकयी गिस्थाऩना
ऩारयतोवऴक वलतयण
त्जल्शास्तयीम कृवऴ प्रदळिन
घडीऩबत्रका वलतयण
प्रचाय ल प्रवाय
ककवान गोष्िी
आधनु नक तिंत्रसानाचा प्रचाय
ळेतीळाऱा
नालीन्मऩण
ु ि फाफी
कृवऴ चचककत्वारम
वाभुदशक सविंचन वुवलधा
वाभदु शक अलजाये /मिंत्र फॅक ननसभिती
गि ळेतीव प्रोत्वाशन ल
वाभुदानमक ऩळुधन व्मलस्थाऩन
१८
वफसरकयणावाठी ळेतकवाभुदशक तत्लालय ननमिंबत्रत ळेती कयणे
मािंच्मा गि ळेतीव चारना दे णे
वाभद
ु ानमक विंकरन, वाठलणक
ू ल प्रकक्रमा केंद्राची ननसभिती
तवेच वलऩणन व्मलस्था
ळेतकयी गि ननसभिती
वशबागी शभी ऩध्दतीने (ऩी.जी.एव) प्रभाणणकयण
१९

ऩयिं ऩयागत कृवऴ वलकाव
मोजना

अ.क्र

योजना

१९

ऩयिं ऩयागत कृवऴ वलकाव
मोजना

योजनेचे घटक
वेंदद्रम गि विंकल्ऩना - कृती आयाखडा
एकात्त्भक खत व्मलस्थाऩन
फामोडामनॅसभक वी.ऩी.ऩी.मुननि उबायणी
वेंदद्रम उत्ऩाददत भाराचे ऩॅकेजीिंग, रेफसरिंग आणण ब्रॅडीिंग कयणे

२०

याष्रीम कृवऴ वलकाव मोजना
ऩुनयि चचत शलाभानालय
२१ आधारयत पऱवऩक वलभा
मोजना
गोऩीनाथ भुिंडे ळेतकयी
२२
अऩघात वलभा मोजना

वलभा राब
वलभा राब

२३

प्रधानभिंत्री वऩक वलभा मोजना वलभा राब
प्रये क प्रलेळ उऩक्रभ
ऩाणरोि वलकाव काभे
२४
आदळिगाल मोजना
षभता फािंधणी प्रसळषण
उत्ऩादन ल वूक्ष्भ उद्मोजकता
२५

भशायाष्र छोट्मा ळेतक-मािंचा
कृवऴ व्माऩाय विंघ

लवुधयिं ा ऩाणरोि वलकाव
कामिक्रभ
२७ भागेर त्मारा ळेततऱे

कृवऴ उद्मोगावाठी Venture Capital अथिवशाय्म मोजना
ऩत शभी ननधी मोजना
वभबाग ननधी मोजना

२६

ळेततऱे अनद
ु ान

२८

ऩत्श्चभघाि वलकाव कामिक्रभ
२९ ळेतकयी ऩयदे ळ दौया
भशायाष्र कृवऴ स्ऩधािषभ
३०
प्रकल्ऩ
३१ कृवऴ मािंबत्रकीकयण

३२

भशात्भा पुरे बूभी ल
जरविंधायण असबमान

ऩयदे ळ अभ्मावू दौया
कृवऴ औजाये
जर ल भद
ु स्ती
ृ विंधायण काभाची दरु
कोल्शाऩयू ी ऩद्धतीच्मा फिंधा-मािंना दयलाजे फववलणे
भद
ृ विंधायण ल रघू ऩाठफिंधाये प्रकल्ऩािंभधीर गाऱ काढणे
लनयाई ल कच्चे फिंधाये फािंधणे
खोर वरग वभतरचय
वलदशय ऩुनब
ि यण

