केळी पिकावरील सिगाटोका (करिा) रोगाचे नियंत्रण काययक्रम
िि २०१५-१६
मागयदर्यक िूचिा

१.

िॅकेजचे स्वरुि :

१.१

केळी पिकावरील सिगाटोका (करिा) रोगाचे नियंत्रणािाठी उtÉिपवtÉवेत्ता, केळी िंशोधि केंद्र

जळगाव यांचम
े ार्फत रु. २५,६५७/- चे िॅकेज तयार करण्यात आले अिूि, ते प्रित्र-२ मध्ये दिलेले आहे .
केलेल्या िॅकेजमध्ये १) क्षेत्र व्यवस्थािि (Field
र्वारणी कायफक्रम (Foliar
(Campaign
१.२

तयार

Management), २) कंि उिचार (Sucker Treatment), ३)

Spray), ४) र्वारणी खचफ (Spraying Charges), ५) मोदहम व्यवस्थािि

Management) इत्यािी घटकांचा िमावेश करण्यात आलेला आहे.

मोदहम व्यवस्थािि या घटकांतगफत जिजागत
ृ ी करण्याच्या दृष्टीिे प्रनतहे क्टरी रु.६५७/- इतका खचफ

अिेक्षक्षत अिूि त्यामध्ये करावयाच्या बाबी खालीलप्रमाणे आहे त.
अ.क्र.

बाब

१.

जिजागत
ृ ी मोदहम (घडीित्रत्रका, सित्तीित्रत्रका, मादहतीित्रके, िुस्स्तका छिाई इत्यािी प्रकासशत
करणे.

२.

शेतकरी प्रसशक्षण (१ दिवि) - रु. १५०/- प्रनतदिवि प्रनतशेतकरी प्रसशक्षण

३.

शेतकरयांचे प्रसशक्षण (२ दिवि) - रु. २५०/- प्रनतदिवि प्रनतशेतकरी प्रसशक्षण

४.

शेतकरयांच्या शेतीशाळा - रु. ३५,०००/- प्रनत शेतीशाळा

५.

२ ते ४ केळी िमूहािाठी १ क्षेत्रीय िहायकाची नियुक्ती,

६.

१.३

रु.१०,७२०/- प्रनत क्षेत्रीय िहायक

अिुिवी चमूकडुि प्रकल्िाची अंमलबजावणी

केळी पिकावरील सिगाटोका (करिा) रोगाचे नियंत्रण कायफक्रमािाठी प्रनतहे क्टरी रु.२५,६५७/- इतका खचफ

अिेक्षक्षत आहे .

त्यािैकी िॅकेज अंमलबजावणीिाठी रु.२५,०००/- व जिजागत
ृ ी कायफक्रमािाठी रु.६५७/- अिा

खचफ राहणार आहे .
२.

जिजागत
ृ ी मोहिम :

२.१

प्रकल्ि कायाफस्ववत करण्यािाठी जिजागत
ृ ी करण्याच्या दृष्टीिे घडीित्रत्रका, सित्तीित्रके,

मादहतीित्रके, िुस्स्तका छिाई करुि त्यामध्ये प्रकल्िाची मादहती, राबपवण्यात येणारे िॅकेज, करावयाची
कायफवाही याबाबतची मादहती तयार करुि त्याि प्रसिध्िी
िंबरिह यािी तयार करावी.

tÉवी.

केळी लागवड करणारया शेतकरयांची र्ोि

उtÉिपवtÉवेत्ता, केळी िंशोधि केंद्र, जळगाव यांिी केळी पिकावरील सिगाटोका

रोगाचे नियंत्रणािाठी शास्त्रीय / वस्तुनिष्ठ आधार घेऊि िॅकेजमधील बाबींप्रमाणे तांत्रत्रक मादहती तयार करावी
.

ििर मादहतीच्या आधारे घडीित्रत्रका, सित्तीित्रके, िुस्स्तका, स्जंगल्ि इत्यािी प्रसशक्षण िादहत्य तयार

करावेत.

ििर जिजागत
ृ ी कायफक्रम मोठ्या प्रमाणवर राबपवण्यात यावा.

स्जल्हा अधधक्षक कृपि अधधकारी,

जळगाव यांिी ४३,०००, स्जल्हा अधधक्षक कृपि अधधकारी, िंिरु बार यांचक
े रीता ५,००० व स्जल्हा अधधक्षक कृपि
अधधकारी, धुळे यांचक
े रीता २,००० अशी एकूण ५०,००० घडीित्रत्रकांची छिाई त्यांिी स्वतः करुि प्रत्येक केळी
उत्िािक गावात शेतकरयांिा त्याचे वाटि करावे.
ते ५ िशफिी दठकाणी करावीत.
२.२

त्याचप्रमाणे सित्तीित्रके छिाई करुि प्रत्येक गावात प्रमुख ४

उिरोक्तप्रमाणे िवफ कायफवाही १५ दिविात िूणफ करावी.

हा प्रकल्ि िमूह िध्ितीिे व मोठ्या प्रमाणावर राबवावयाचा अिल्यािे त्याकरीता केळी

उत्िािक िंघाचे ििाधधकारी,

खाजगी किवयातील केळीतज्ञ,

कृपि पवtÉिीठातील तिेच केळी िंशोधि

केंद्रातील शास्त्रज्ञ, कृपि पविागातील अधधकारी, महाराष्र कृपि उtÉग पवकाि महामंडळाकडील पविागीय
अधधकारी यांची स्जल्हास्तरावर तात्काळ बैठक आयोजीत करुि त्यामध्ये कायफवाहीची रुिरे िा ठरवावी व
शाििािे मंजुर केलेल्या प्रकल्िाबाबत मादहती
२.३

tÉवी.

ििर प्रकल्ि यशस्वीिणे राबपवण्यािाठी जुलैच्या िदहल्या िंधरवड्यात स्जल्हा िातळीवर कृपि

पविागातील अधधकारी / कमफचारयांची कायफशाळा आयोजीत करावी.

ििर कायफशाळे ि क्षेत्रीय स्तरावरील

िहायक, कृपि ियफवेक्षक, कृपि अधधकारी, तालक
ु ा कृपि अधधकारी, तंत्र अधधकारी, कृपि उििंचालक,
उिपविागीय कृपि अधधकारी, केळी उत्िािक शेतकरी, केळी उत्िािक िंघाचे ििाधधकारी व कृपि पवtÉिीठ आणण
केळी िंशोधि केंद्रातील शास्त्रज्ञ यांिा निमंत्रत्रत करावे.
२.४

केळी पिकावरील सिगाटोका रोगाच्या नियंत्र णािाठी िंबंधधत स्जल्हा अधधक्षक कृपि अधधकारी

यांिी कृपि पव'ाािीठ व केळी िंशोधि केंद्राच्या िहकायाफिे मंडळनिहाय, गावनिहाय प्रसशक्षणाचे वेळाित्रक तयार
करावे व त्याप्रमाणे अंमलबजावणी करावी.

त्याची एक प्रत कृपि आयुक्तालयाि िािर करावी. डॉ. गोरखसिंग,

आयक्
ु त र्लोत्िािि, िारत िरकार यांचे अध्यक्षतेखली ०४.०४.२०११ रोजी घेतलेल्या ििेमध्ये सिगाटोका
रोगाचे नियंत्रणािाठी प्रनतबंधात्मक उिाययोजिा म्हणूि केळीची लागवड जुि आणण ऑक्टोंबर मदहवयामध्ये
करणे, सशर्ारशीप्रमाणे लागवड करणे, िेंदद्रय खतांचा वािर सशर्ारशीप्रमाणे करणे, ककड रोगाचे नियंत्रणािाठी
पिकांचे र्ेरिालट करणे, िाविाळ्यािूवी बुरशीिाशकांची र्वारणी करणे इत्यािी सशर्ारशी केलेल्या आहे त.
ििर सशर्ारशींचा अवलंब करण्याबाबत प्रसशक्षणामध्ये मागफिशफि करावे. केळी पिकावरील सिगाटोका रोगाच्या
नियंत्रणािाठी िॅकेजची अंमलबजावणी करण्यािाठी जिजागत
ृ ी कायफक्रम मोठ्या प्रमाणावर हाती घेण्यात यावा,
त्यामध्ये मादहतीित्रत्रका, घडीित्रत्रका, स्जंगल्ि इत्यािी तयार करण्यात येऊि त्याद्वारे शेतकरयांिा मागफिशफि
करावे.

प्रसशक्षणािाठी लागणारे िंिूणफ िादहत्य, प्रसशक्षण िुस्स्तका(

Modules)

उtÉिपवtÉवेत्ता, केळी

िंशोधि केंद्र, जळगाव यांिी तयार करुि प्रसशक्षणाथींिा पवतरीत करायचे आहे .
स्जल्हानिहाय शेतकरी प्रसशक्षण कायफक्रम व शेतीशाळा राबपवण्याचा कायफक्रम प्रित्र-३ मध्ये िहित्रत्रत
केलेला आहे .
3. २.५ गावनिहाय प्रकल्ि मोदहम राबपवण्याच्या तारखा निस्चचत करुि त्याप्रमाणे र्वारणीचा कायफक्रम
राबवावा.

ििर गावनिहाय कायफक्रमामध्ये शेतकरयांमध्ये जागत
ृ ी निमाफण करुि केळी पिकावर सिगाटोका

रोग येणार िाही व मंजुर अिलेले िॅकेज िुणि
फ णे राबपवण्याबाबत शेतकरयांची मािसिकता तयार
करण्याच्या दृष्टीिे कायफवाही करण्यात यावी.
आऊटिोसििंगद्वारे िेवा उिलब्धतााःप्रकल्िांतगफत आवचयक कंत्राटी मिुष्यबळ िोंिणीकृत मिुष्यबळ िेवा िुरवठा करणारया ठे केिारांकडूि
आऊटिोसििंगद्वारे उिलब्ध करुि घ्यावे.

मिष्ु यबळ िेवा िरु वठा करणारया ठे केिारांच्या नियक्
ु तीिाठी

पविाग स्तरावर पविागीय कृपि िहिंचालक यांिी पवदहत िद्घतीिे निपविा प्रकक्रया िार िाडावी.

यािाठी

प्रथमतः स्जल््याच्या दठकाणी िहाय्यक कामगार आयुक्त/शािकीय कामगार अधधकारी यांचक
े डे कंत्राटी
कामगार (नियंत्रण आणण निमल
ुफ ि) अधधनियम, १९७० अंतगफत ठे केिारांिी स्वतःची पप्रस्वििल ऍम्िलॉयर
म्हणूि िोंिणी अ'यावत करावी.

निपविा प्रकक्रयेिुिार निस्चचत केलेल्या ििर ठे केिारांिा त्यांचम
े ार्फत

उिलब्ध करुि दिलेल्या कामगारांच्या मािधिाच्या जास्तीत जास्त ५ टक्के ियिंत िेवा आकाराची रक्कम
(Service
यावा.

Charges) अिा करावी. याबाबतचा निपविा प्रकक्रयेिि
ु ार योग्य निणफय पविागस्तरावर घेण्यात

हॉटफ िॅि अंतगफत कंत्राटी मिुष्यबळाचे वेति ककमाि वेति कायिा िुिार

“शेतकी

कामधंिा

”

या

अंतगफत िंस्थात्मक शेतीिाठी लागू अिलेल्या वेति िराप्रमाणे निस्चचत केले जाते. याबाबत उtÉäग, ऊजाफ व
कामगार पविागािे दििांक-८/८/२०१४ च्या अधधिुचिेद्वारे िुधारीत ककमाि वेति िर जाहीर केले आहे त.

ििर बिलांच्या अिुिंगािे निपविे िोबतच्या सलर्ािा क्र. २ मध्ये प्रकल्िांतगफत कायफरत कामगारांचे वेति व
ठे केिाराच्या िेवा आकाराच्या िरांमध्ये बिल करावा. ििरच्या प्रकल्िांतगफत क्षेत्रत्रय िहाय्यकांच्या िेवा
महाराष्र उ'ाोजकता पवकाि केंद्राकडूि उिलब्ध करुि घ्याव्यात.

कंत्राटी कमफचारयांची निवड प्रकक्रया

पविागीय स्तरावर िंबंधीत पविागीय कृपि िहिंचालक यांच्या िमववयािे महाराष्र उ'ाोजकता पवकाि
केंद्र यांचक
े डूि करण्यात यावी.

कंत्राटी िद्घतीिे ४५ दिविांिेक्षा जास्त कालावधीिाठी मिुष्यबळाची

नियक्
ु ती करतािा आरक्षण अधधनियम २००४ मधील अिक्र
ु मांक ३ (१) (ग) िि
ु ार अिि
ु धु चत जाती,
अिुिुधचत जमाती (पवमुक्त जाती), िटक्या जमाती, पवशेि मागाि प्रवगफ आणण िागररकांचा इतर
मागािप्रवगफ यांमधील व्यस्क्तंिाठी लोकिेवेमधील व ििाकरीता ररक्त जागांचा िंबंधीत पविागीय कृपि
िहिंचालक यांिी प्रवगफनिहाय मिुष्यबळाचा तिसशल महाराष्र उtÉäजकता पवकाि केंद्र यांिा कळवावा.
त्याप्रमाणे महाराष्र उtÉäजकता पवकाि केंद्र कमफचारयांची निवड करुि िंिागािाठी निस्चचत केलेल्या
मिुष्यबळ िंख्येच्या अधधि राहुि मिुष्यबळ िुरवठा करे ल.

पविागीय कृपि िहिंचालक यांिी चालू

विीच्या उत्िाििक्षम क्षेत्रािि
ु ार क्षेत्रत्रय िहाय्यक यांचे कायफक्षेत्र ठरवावे व त्याप्रमाणे िेमणक
ु ा कराव्यात.
निवड यािीिुिार हजर झालेल्या कंत्राटी कमफचारयांच्या वेतिाची रक्कम िंबंधीत पविागीय कृपि
िहिंचालक यांिी महाराष्र उtÉäजकता पवकाि केंद्र यांचक
े डे वगफ करावी.

िंबंधीत कमफचारयांच्या हजर

अहवालािुिार त्यांच्या वेतिाची रक्कम िंबंधीतांच्या बँक खात्यामध्ये महाराष्र उtÉäजकता पवकाि केंद्र
यांचक
े डूि वगफ करण्यात येईल. मिुष्यबळ उिलब्धतेच्या अिुिंगािे त्यांचा िेवा आकार म्हणूि प्रत्येक
कमफचारयाच्या एका मदहवयाच्या वेतिाच्या िविाि टक्के इतकी रक्कम एकिाच त्यांिा अिा करावी.
यािंबंधीत करारिामा िंबंधीत पविागीय कृपि िहिंचालक व महाराष्र उtÉäजकता पवकाि केंद्र यांचे
िरम्याि पविागस्तरावर करावा.
याबाबत यिाकिाचीत काही अडचणी उद्िवल्याि प्रकल्िांतगफत आवचयक मिुष्यबळ िोंिणीकृत
मिुष्यबळ िेवा िुरवठा करणारया ठे केिारांकडूि आऊटिोसििंगद्वारे
मिुष्यबळ

िेवा

िुरवठा

करणारया

ठे केिारांच्या

नियुक्तीिाठी

िहिंचालकांिी पवहीत िद्घतीिे निपविा प्रकक्रया िार िाडावी.

उिलब्ध करुि घ्यावे त्यािाठी

पविागीय

स्तरावर

पविागीय

कृपि

यािाठी प्रथमतः स्जल््याच्या दठकाणी

िहाय्यक कामगार आयक्
े डे कंत्राटी कामगार (नियंत्रण आणण
ु त/शािकीय कामगार अधधकारी यांचक
निमल
ूफ ि) अधधनियम, १९७० अंतगफत ठे केिारािे स्वतःचा पप्रस्वििल ऍम्िलॉयर म्हणूि िोंिणी अ'यावत
करावी.

निपविा प्रकक्रयेिुिार निस्चचत केलेल्या ििर ठे केिारांिा त्यांचम
े ार्फत उिलब्ध करुि दिलेल्या

कामगारांच्या मािधिाच्या जास्तीत जास्त ५ ते १५टक्के ियिंत िेवा आकाराची रक्कम

(Service

Charges) अिा करावी. याबाबतचा निणफय पविागस्तरावर निपविा प्रकक्रये िुिार घेण्यात यावा.
3.1.

खाजगी ठे केिाराकडूि आऊटिोसििंगद्वारे िेवा उिलब्ध करावयाच्या क्षेत्रत्रय िहाय्यकांिाठी निपविा
प्रकक्रया राबपवणे व त्यांच्या िेवा उिलब्ध करुि ििर प्रकल्िािाठी उियोगात आणण्याची िंिूणफ
कायफवाही पविागीय कृपि िहिंचालक यांिी करावी.

कंत्राटी िद्घतीिे राबवावयाच्या निपविा प्रकक्रया

व कमफचारी नियुक्तीबाबत िपवष्यात उद्िऊ शकणारया िमस्या टाळण्यािाठी निपविा निस्चचती
करण्याच्या िसमतीमध्ये पविागस्तरावरील िंबंधीत स्जल््याच्या िहाय्यक कामगार आयक्
ु त/शािकीय
कामगार अधधकारी कायाफलयातील जाणकार व जबाबिार अधधकारी यांचा िमावेश करावा.

कंत्राटी

िद्घतीिे राबवावयाच्या निपविा प्रकक्रया व कमफचारी नियुक्तीबाबत या िंबंधीचे कायिे /अधधनियम,
उिा. इंडस्स्रयल डडस्िूट अॅक्ट, १९४, महाराष्र रे कगनिशि ऑर् रे ड युनियवि अॅवड पप्रव्हें शि ऑर्
अिर्ेअर लेबर प्रेस्क्टिेि अॅक्ट, १९७१, इंडस्स्रयल एम्िलॉयमें ट (स्टँ डींग ऑडफि)फ अॅक्ट, १९४६, बॉम्बे
इंडस्स्रयल एम्िलॉयमें ट (स्टँ डींग ऑडफि)फ रुल्ि, १९५९, बाँम्बे इंडस्स्रयल एम्िलॉयमें ट (स्टँ डींग ऑडफि)फ
रुल्ि, १९५९ अंतगफत मॉडल स्टँ डींग ऑडफिफ, बॉम्बे शॉप्ि अॅवड एस्टॅ ब्लीशमें ्ि अॅक्ट, १९४८,

इत्यािींचा अभ्याि करुिच िुणत
फ ः हं गामी स्वरुिात नियुक्ती करावी.
दिविांिेक्षा जास्त कालावधीिाठी मिुष्यबळाची नियुक्ती करतािा

कंत्राटी िद्घतीिे ४५

“आरक्षण

अधधनियम २००४

”

मधील अिुक्रमांक ३ (१) (ग) िुिार अिुिुधचत जाती, अिुिुधचत जमाती (पवमुक्त जाती), िटक्या
जमाती,

पवशेि

मागि

प्रवगफ

आणण

िागररकांचा

इतर

मागािवगफ

यांमधील

व्यस्क्तंिाठी

लोकिेवांमधील व ििाकरीता ररक्त जागांच्या आरक्षणाकरीता आणण तत्िंबंधीत व तद् िुिंगीक
बाबींिाठी अिलेल्या तरतुिींच्या अिुिंगािे आरक्षण अधधनियमािुिार पविागीय कृपि िहिंचालक
यांिी प्रवगफनिहाय मिुष्यबळ उिलब्ध करुि घ्यावे.

तिेच, याबाबत आवचयकतेिुिार गरज

िािल्याि कायिे शीर िल्लागाराचा िल्ला घेण्यात यावा व यािाठीचा खचफ आकस्स्मक निधीतूि
करावा.

मिुष्यबळाच्या िेवा िुरपवणारया ठे केिारांची कायफिद्घती व आऊटिोसििंगद्वारे उिलब्ध करुि

घेतलेल्या मिष्ु यबळाच्या िेवांचे नियमि व वेति पवतरण कायफिद्घती मद्द
ु ा क्र. ९ प्रमाणे रादहल.
मिुष्यबळ िेवा िुरवठा करणारया िंस्थेमार्फत नियुक्त करण्यात आलेल्या कमफचारयांिोबत ित्रव्यवहार
करतािा, क्षेत्रत्रय अधधकारयांिी थेट कमफचारयंााशी ित्रव्यवहार ि करता िंस्थेमार्फत करावा.

तिेच,

कामाचा अिुिव ककं वा उल्लेखिीय काम केल्याबाबतचे प्रशस्तीित्रक थेट कमफचारयांिा िे ण्यात येऊ
िये.

ििर निवड व ििस्थाििेची प्रकक्रया ३० जूि, २०१५ िुवी करण्यात यावी.

मिुष्यबळ उिलब्ध

होण्यािाठी मागावावयाच्या निपवदे तील अटीर्ती िुढीलप्रमाणे अितील.
3.1.1.

केळी पिकावरील करिा (सिगाटोका) रोग नियंत्रण कायफक्रमाकरीता कृपि क्षेत्रातील कुशल व
अधफकुशल कामगारांच्या िेवा उिलब्धतेबाबत राबवावयाच्या निपविािाठीच्या िवफिाधारण अटी व
शती :-

3.1.2.

िोंिणीकृत / िरवािाधारक मिुष्यबळाच्या िेवा िुरवठािार ठे केिारांकडूि मोहोरबंि निपविा
मागपवण्यात येत आहे त.

3.1.3.

िोंिणीकृत / िरवािाधारक मिुष्यबळाच्या िेवा िुरवठािार ठे केिाराची निपविा मंजूर झाल्याि
त्या ठे केिाराकडे कंत्राटी कामगार (नियंत्रण आणण निमल
ूफ ि) अधधनियम, १९७० अंतगफत िंबंधीत
स्जल््यािाठी २० ककं वा त्यािेक्षा जास्त कामगार िंख्या अिल्याि अशा दठकाणी िोंिणी
िरवािा अिणे आवचयक आहे .

िरवािा ििल्याि, तो िरवािा िंधरा दिविात प्राप्त करुि

घेणे बंधिकारक राहील.
3.1.4.

पविागीय कृपि िहिंचालक यांिा १५ जुलै, २०१५ ते ३१ जािेवारी, २०१६ ियिंत कालावधीिुिार
आवचयक िंख्येप्रमाणे मासिक वेतिावर कुशल/ अधफकुशल मिष्ु यबळाची आवचयकता आहे .

3.1.5.

कंत्राटी िद्घतीिे ४५ दिविांिेक्षा जास्त कालावधीिाठी मिष्ु यबळाची नियक्
ु ती करतािा आरक्षण
अधधनियम २००४ मधील अिुक्रमांक ३ (१) (ग) िुिार अिुिुधचत जाती, अिुिुधचत जमाती
(पवमुक्त जाती), िटक्या जमाती, पवशेि मागाि प्रवगफ आणण िागररकांचा इतर मागािवगफ
यांमधील व्यस्क्तंिाठी लोकिेवांमधील व ििाकरीता ररक्त जागांच्या आरक्षणाकरीता आणण
तत्िंबंधीत व तििुिंगीक बाबींिाठी अिलेल्या तरतूिींच्य अिुिंगािे आरक्षण अधधनियमािुिार
िंबंधीत मिष्ु यबळ िेवा ठे केिारािे पविागीय कृपि िहिंचालक यांच्या मागणीिि
ु ार प्रवगफनिहाय
मिष्ु यबळ उिलब्ध करुि िे णे आवचयक राहील.

3.1.6.

इच्छुक मिुष्यबळ िेवा िुरवठािार ठे केिारािे क्षेत्रत्रय िहाय्यक यांिा रु. ४६८०/- इतके मुळ
मासिक वेति, कामगार काय'ााप्रमाणे निस्चचत अिलेल्या घरिाडे ित्ता, रजा रोखीकरण,
लािांश यांचि
े ह रु. १५००/- इतका मासिक प्रवाि ित्ता यांच्या आधारावर टक्केवारीमध्ये िेवा
आकाराचे

(Service Charges) िर राहतील. घर िाडे ित्ता, कामगार िपवष्य निवाफह निधी,

राज्य कामगार पवमा, िेवा कर, रजा रोखीकरण, लािांक्ष इत्यािी कामगार काय'ााप्रमाणे

निस्चचत केले अिूि निपविे िोबतच्या प्रित्रात िशफपवण्यात येतील.

कीड िवेक्षक, िंगणक

प्रचालक, िंगणक प्रणाली मितिीि, लेखािाल यांच्या जबाबिारया व कामाच्या दठकाणाबाबत
निपविे तील तिसशलाचे अवलोकि करुि त्यािुिार िेवा आकाराचे िर िमुि करावेत.

िुरवठा

करण्यात येणारया मिुष्यबळाच्या बाबतीत प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष िंिुणःफ त िानयत्व िंबंधीत
मिुष्यबळ िेवा ठे केिाराचे अिेल.
3.1.7.

मिष्ु यबळ िेवा िरु वठािार ठे केिाराकडूि ही िेवा िरु पवण्यािाठी कळपवण्यत आलेल्या िेवा
आकाराच्या िराचा

(Service Charges) पवचार निपविा मंजुरीबाबत निणफय घेण्यािाठी

करण्यात येईल.
3.1.8.

निपविे बरोबर रु. २५,०००/- (अक्षरी रुिये िंचवीि हजार मात्र) इतक्या अिामत/बयाणा/इिारा
रकमेचा धिाकिफ ििल्याि निपविा िात्र ठरणार िाही.

3.1.9.

निपविा अजाफची िािरतावा रक्कम रु. ५००/- (अक्षरी रुिये िाचशे मात्र) इतकी अिेल.

3.1.10. िंबंधीत िेवा करार कालावधी ६ मदहिे इतका अिेल.
3.1.11. मिुष्यबळ िेवा िुरवठािारांकडूि कंत्राटी िद्घतीच्या कामगार कायtÉची

(Contract Labour

Act) िूतत
फ ा झाली आहे . याची खात्री करण्यािाठी त्यांिी यािुवीच्या एक विाफतील केलेल्या
कामाचा तिसशल जोडणे आवचयक राहील.
3.1.12. मिुष्यबळ िेवा िुरवठािार ठे केिारांकडूि याबाबतीत लागू अिलेल्या अवय कामगार काय'ााांची
िूतत
फ ा करणे आवचयक राहील.
3.1.13. मिष्ु यबळ िेवा िरु वठािार ठे केिाराकडे िपवष्य निवाफह निधी खात्याकडे िोंिणीबाबत कोड िंबर,
िेवा कर, व्यविाय कर, लागू अिेल तेथे राज्य कामगार पवमा योजिेचा कोड िंबर अथवा
कामगार िरिाई कायtÉिुिार
अिणे आवचयक आहे .

(Workmen’s Compensation Act) पवमा िॉसलिी िंबर

निपविे िोबत वरील बाबींच्या प्रमाणणत प्रती जोडाव्यात.

3.1.14. मिुष्यबळ िेवा िुरवठािार ठे केिाराची मागील िोि विाफतील आधथफक उलाढाल/लेखा व्यवहार
िििी लेखािालाकडूि प्रमाणणत करण्यात आलेले अिावेत.
3.1.15. मिष्ु यबळ िेवा िरु वठार.िार ठे केिारािे शािकीय / निमशािकीय ककं वा िामांकीत िंस्थांिा
पवपवध प्रकारचे मिुष्यबळ उिलब्ध करुि िे त अिलेबाबत कमीत कमी िोि विाफच्या अिुिवाचा
िुरावा जोडावा.
3.1.16. मिुष्यबळ िेवा िुरवठािार ठे केिाराि कंत्राट िे ण्यािूवी िंबध
ं ीत मिुष्यबळ िेवा िूरवठािाराकडूि
कतफव्यिालिाबाबत रु. १,००,०००/- (अक्षरी रुिये एक लाख) इतक्या अिामत रकमेची बँक हमी
िे णे

आवचयक

आहे .

ििर

ठे केिारािे

बँक

हमी

दिल्यािंतर

त्या

ठे केिाराि

अिामत/बयाणा/इिारा रक्कम िरत करण्यात येईल व ििर बँक हमी िंिण
ू फ कंत्राटी कालावधी
यशस्वीररत्या

िू ण फ

झाल्यािंतर

मुtÉ

क्र.

३.१.१६,

असिलेखांची िडताळणी केल्यािंतर िरत करण्यात येईल.

३.१.१७

तिेच,

वरीलप्रमाणे

याबाबतीत

tÉवयाची

आवचयक

बॅक हमी लेखा

अधधकारी, पविागीय कृपि िहिंचालक यांचे िावे िे ण्यात यावी.
3.1.17. मिुष्यबळ िेवा िुरवठािाराि िे य अिलेली रक्कम राज्य/केंद्र िरकारच्या वेळोवेळी निगफसमत
होणारया पवपवध नियमांच्या अधधि अिलेल्या कर/उिकाराची वजावट तिेच , मदहिा अखेर
िोिपवण्यात आलेल्या कामाची ित
फ ा केल्यािंतर िे ण्यात येईल.
ू त
3.1.18. मिुष्यबळ िेवा िुरवठािार ठे केिाराि केंद्र व राज्य शाििाकडूि कामगार कायtÉअंतगफत
वेळोवेळी ठरपवले जाणारे िेवा कर, उत्िवि कर, निवाफह निधी, कंििी कायिा कर व्यविाय कर
व इतर अनतररक्त कर वजावटीचे िानयत्व, कमफचारी कल्याण व इतर अिुिंधगक जबाबिारया की

ज्या इथे िमूि केलेल्या िाहीत त्या िवफ बाबी िार िाडणे बंधिकारक आहे .
काय'ााांचे िालि करण्याची िवफस्वी जबाबिारी ठे केिाराची राहील.

याबाबतच्या

याबाबतीत िंबंधीत

ठे केिाराकडूि प्रत्येक मदहवयाला िालि केले जाईल याची खात्री िे ण्यात यावी.
3.1.19. ििर ठे केिारािे िंबधीत कामगारांिा दिलेल्या वेतिाची िोंि स्वतंत्रररत्या ठे वली िादहजे याबाबत
मुंबई िक
ु ािे व िंस्था अधधनियम, १९४८ अंतगफत नियमािुिार िगारित्रक/हजेरीित्रक

Roll Cum Wage Register) ठे वले िादहजे.

(Muster

कामगार काय'ााप्रमाणे कामगारांचे िावे जमा

करावयाच्या कामगार िपवष्य निवाफह निधी, लागू अिेल तेथे राज्य कामगार पवमा रक्कम
अथवा कामगार िरिाई काय'ाािुिार

(Workmen’s Compensation Act) पवमा िॉसलिी

रक्कम, िेवा कर, व्यविाय कर व इतर रकमा िंबंधीत मदहवयात चलिािे िरणे बंधिकारक
आहे .

ििर रकम्मा िरवल्या चलिाच्या प्रमाणणत प्रती, मुंबई िक
ु ािे व िंस्था अधधनियम,

१९४८ अंतगफत नियमािुिार िगारित्रक/हजेरीित्रकाची

(Muster Roll Cum Wage Register)

प्रमाणणत प्रत व इतर मादहती िंबंधीत स्जल्हा अधधक्षक कृपि अधधकारी व पविागीय कृपि
िहिंचालक यांिा िािर करणे बंधिकारक राहील.

तिेच , याबाबत कृपि आयुक्तालयािे मागणी

केल्याि उिलब्ध करुि िे णे बंधिकारक राहील.
3.1.20. प्रत्येक मदहवयाच्या एक तारखेियिंत मिुष्यबळ िेवा िुरवठािार ठे केिारािे कामगारांचा उिस्स्थती
अहवाल,

मुंबई

िक
ु ािे

िगारित्रक/हजेरीित्राकाची

व

िंस्था

अधधनियम,

१९४८

अंतगफत

नियमािुिार

(Muster Roll Cum Wage Register) प्रमाणणत प्रतीिह

कामगारांचे वेति िे यक (शािककय वजावटीच्या तिसशलािह) व मिष्ु यबळ िेवा िरु वठािार
ठे केिाराचे िेवा आकाराचे िे यक अशी िोि स्वतंत्र िे यके तिेच , मुद्दा क्र. ३.१.१६ व ३.१.१७
मध्ये िमुि केलेल्या रकमा चलिािे िरल्याच्या प्रमाणणत प्रती (मागील मदहवयाच्या) स्जल्हा
अधधक्षक कृपि अधधकारी यांिा िािर कराव्यात.

मिुष्यबळ िेवा िुरवठािार ठे केिाराकडूि िािर

करण्यात आलेला उिस्स्थती अहवाल, वेति िे यक, मुंबई िक
ु ािे व िंस्था अधधनियम, १९४८
अंतगफत नियमािि
ु ार िगारित्रक/हजेरीित्रकाची
प्रमाणणत प्रत व

(Muster Roll Cum Wage Register)

मागील मदहवयात िरणा केलेल्या चलिाच्या प्रमाणणत प्रतींची तिािणी व

िडताळणी उिपविागीय कृपि अधधकारी यांच्या अहवाल व हजेरीित्राआधारे स्जल्हा अधधक्षक
कृपि अधधकारी यांचक
े डूि करण्यात येईल व त्यािुिार िंबंधीत मिुष्यबळ िेवा िुरवठािार
ठे केिाराि िहा तारखेियिंत िे यक अिा करण्यात येईल.

प्रकल्िाअंतगफत िुरवठा केलेल्या

कामगारांच्या िावे जमा करावयाच्या कामगार िपवष्य निवाफह निधी, लागू अिेल तेथे राज्य
कामगार पवमा रक्कम अथवा कामगार िरिाई काय'ाािि
ु ार

(Workmen’s Compensation

ACT) पवमा िॉसलिी रक्कम, िेवा कर, व्यविाय कर व इतर रक्कमा प्रकल्िाकरीता स्वतंत्र
चलिाद्वारे िरणे आवचयक राहील व त्याची यािी व तिसशल िे यकािोबत िशफपवणे आवचयक
राहील.
3.1.21. मिुष्यबळ िेवा िुरवठािार ठे केिाराकडूि िंबंधीत कंत्राटी कामगारांचे वेति त्यांच्या बँक
खात्यामध्ये जमा करण्यात येईल.
3.1.22. वेति अिायगीच्या पववािाबद्दल अथवा इतर पववािांमळ
ु े कामगारांिा वेति दिले ि गेल्याि
मिष्ु यबळ िेवा िरु वठािार ठे केिाराि िे य अिलेली रक्कम पविागीय कृपि िहिंचालक यांच्या
तडजोडीिंतर ककं वा िंबंधीत प्राधधकरणाच्या आिे शािंतर अिा करण्यात येईल.

ििर पववाि

समटपवण्याची िवफस्वी कायिे शीर जबाबिारी िंबधीत मिुष्यबळ िेवा िुरवठािार ठे केिारांची
राहील. त्याबाबत वयायालयीि प्रकरणे ,कायिे शीर प्रकक्रया याि ििर ठे केिार जबाबिार राहील.

3.1.23. मिुष्यबळ

िेवा

िुरवठािार

ठे केिाराकडूि

उिलब्घ

करुि

िे ण्यात

कामगाराच्या बाबतीत निमाफण होणारया कोणत्याही पववािाची

येणारया

कोणत्याही

िुणत
फ ः जबाबिारी िंबधीत

मिुष्यबळ िेवा िुरवठािार ठे केिाराची अिेल तिेच, मिुष्यबळ िेवा िुरवठािार ठे केिाराकडूि
नियुक्त केलेले कामगार हे िुणि
फ णे िंबंधीत ठे केिाराचे
कोणत्याही िंबंध अिणार िाही.

राहतील त्यांच्या शािकीय िेवेशी

तिेच, त्यांिा शाििाकडूि या िेवा नियसमत करणेबाबत

कोणताही हक्क िांगता येणार िाही याची मिष्ु यबळ िेवा िरु वठािार ठे केिारािे िंबंधीत
मिुष्यबळाला लेखी स्वरुिात कल्ििा िे णे व याबाबत त्यांची लेखी िंमती त्यांचे स्वाक्षरीिे घेणे
बंधिकारक आहे .
3.1.24. ठे केिारािे िंबधीत कामगाराि तो करीत अिलेल्या कतफव्य कालावधीत होणारया अिघाताच्या
जोखमीची खात्री िे णे आवचयक आहे.

िरू वठा करण्यात आलेल्या कामगारांिा होणारया

कोणत्याही प्रकारच्या इजा, अिघाताची िवफस्वी जबाबिारी िंबंधीत ठे केिाराची राहील, शाििाची
राहणार िाही.
3.1.25. कोणत्याही कामगाराि झालेल्या इजेबाबत, अिघाताबाबत वा आजाराबाबत कोणत्याही प्रकारच्या
िरिाईचे िंिूणफ िानयत्व िंबंधीत मिुष्यबळ िेवा िुरवठा ठे केिाराचेच अिेल.

कामगारांिा लागू

अिेल तेथे राज्य कामगार पवमा अथवा कामगार िरिाई काय tÉिुिार

(Workmen’s

Compensation ACT) पवमा िंरक्षण ठे केिारािे िे णे बंधिकारक आहे.
3.1.26. आवचयकता वाटल्याि, पविागीय कृपि िहिंचालक ठरवूि िे तील तो व मिुष्यबळ िेवा
िरु वठािार ठे केिाराकडूि िरु वण्यात येणारा
िरीधाि करणे आवचयक आहे .

गणवेश िंबंधीत कामगारािे त्याच्या िावािह

यामध्ये किूर केल्याि त्या कामगाराचे िंबंधीत दिविाचे वेति

किात करण्यात येईल.
3.1.27. मिुष्यबळ िेवा िुरवठािार ठे केिारािे पवपवध कामगार काय'ााअंतगफत पवहीत असिलेख, िै िंदिि
उिस्स्थती िोंिवही ठे वावी व त्यामध्ये िररोज हजर अिलेल्या कामगारांची िावे व िंख्यांची
िोंि घ्यावी ही िवफस्वी जबाबिारी िंबंधीत ठे केिाराचीच राहील.
3.1.28. मिष्ु यबळ िेवा िरु वठािार ठे केिारािे उिलब्ध करुि

tÉवयाच्या

मिष्ु यबळावरील कामकाजाच्या

िे खरे खीची स्वतंत्र व्यवस्था त्यांच्या स्तरावरुि स्वतः करावी.
3.1.29. मिुष्यबळ िेवा िुरवठािार ठे केिाराकडूि िुरपवण्यात येणारया कामगारांची प्रकल्िातील कामाच्या
दृष्टीिे योग्यता पविागीय कृपि िहिंचालक यांच्या अध्यक्षतेखालील िसमती मार्फत तिािूि
कामगारांची निवड करण्यात येईल.

यािाठी ठे केिारािे आवचयक कामगार िंख्येच्या १ाः३ (एक

कामगारािाठी तीि कामगार) प्रमाणात कामगार तयार ठे वावेत.

तिेच , कृपि पविागाच्या

नियंत्रण/ियफवेक्षण अधधकारयाकडूि पवसशष्ठ कामगाराच्या कामाबाबत तक्रारी अिल्याि ििर
कामगाराचे बिल्यात व त्याच वेतिात िि
ु रा कामगार तात्काळ उिलब्ध करुि िे णे आवचयक
राहील जेणेकरुि िेवा कामात व्यत्यय येणार िाही हे िहाणे ही िुणफतः ठे केिाराची जबाबिारी
राहील.
3.1.30. मिुष्यबळ िेवा िुरवठािार ठे केिारांिी त्यांच्या कायाफलयात तक्रार िोंिवही ठे वावी.

तक्रार

िोंिवहीत िोंिपवलेल्या तक्रारी, तिेच प्राप्त होणारया इतर तक्रारींची िखल ठे केिारािे घेऊि
त्यांचे वेळोवेळी कायिे शीरिणे निराकरण करणे व त्याचा अहवाल कामगार आयक्
ु त कायाफलय व
िंबंधीत पविागीय कृपि िहिंचालक कायाफलयाि िािर करणे बंधिकारक राहील.
3.1.31. मिुष्यबळ िेवा िुरवठािार ठे केिाराकडूि आवचयक अिणारे

मिुष्यबळ िुरपवण्यात यावे.

आवचयक िंख्येिेक्षा कमी मिुष्यबळ उिलब्ध करुि दिल्याि ियाफयी व्यवस्थेिाठी शाििाि जो

काही खचफ येईल तो िं ड म्हणूि पविागीय कृपि िहिंचालक िंबंधीत मिुष्यबळ िेवा िुरवठािार
ठे केिाराकडूि विूल करतील.
3.1.32. मिुष्यबळ िेवा िुरवठािार ठे केिाराि स्वेच्छे िे अथवा इतर कारणािाठी अचािकिणे कंत्राट रद्द
करता येणार िाही.

अिे करावयाचे अिल्याि ककमाि ६० दिवि अगोिर पवदहत िोदटिेद्वारे

िंबंधीत पविागीय कृपि िहिंचालक यांिा कळपवणे बंधिकारक राहील. याचे िालि ि झाल्याि
अशा िररस्स्थतीत कराराचा िंग केल्या प्रकरणी िंबंधीत ठे केिाराची अिामत रक्कम जप्त
करण्यात येईल तिेच, िि
ु री ियाफयी िोय होण्यािाठी इतर ठे केिाराि कंत्राट िे ईियिंत येणारया
खचाफची व इतर बाकी अिल्याि त्याची विूली िंबंधीत मिुष्यबळ िेवा िुरवठािार ठे केिाराकडूि
करण्यात येईल व आवचयकतेिुरुि कायिे शीर कारवाई करण्यात येईल.
3.1.33. मिुष्यबळ िेवा िुरवठािार ठे केिाराकडूि अटी व शतीचा वेळोवळी िंग झाल्याि अथवा
आवचयक मिुष्यबळ िुरवठा करण्याि ते अियशी ठरल्याि अशा िररस्स्थतीत पविागीय कृपि
िहिंचालक िंबंधीताि त्वरीत करणे िाखवा िोटीिीद्वारे कळवतील तिेच , िररस्स्थतीिरु
ु ि
ििर ठे केिाराचे कंत्राट िमाप्त करुि अिामत रक्कम जप्त करतील व िुढील कायिे शीर
कारवाई कामगार आयुक्त व पवधी िल्लागाराच्या िल्ल्यािे करण्यात येईल.
3.1.34. मिुष्यबळ िेवा िुरवठािार ठे केिाराकडूि अथवा त्यािे िुरपवलेल्या एकुण मिुष्यबळाकडूि
शािकीय मालमत्तेचे िुकिाि झाल्याि त्याची लवािामार्फत ककं मत ठरपवली जाईल या
लवािामध्ये पविागीय कृपि िहिंचालक, पविागीय कृपि िहिंचालक कायाफलयातील अधधक्षक
कृपि

अधधकारी,

िोि

स्जल्हा

अधधक्षक

कृपि

अधधकारी,

पविागीय

कृपि

िहिंचालक

कायाफलयातील लेखा अधधकारी व िुकिािी िंबंधीत पवशेिज्ञ यांचा िमावेश अिेल.

िंबधीत

ठे केिारािे ही रक्कम िोि मदहवयांच्या आत िरिाई करुि िे ण्याबाबत रु. १०० च्या अशािकीय
मुद्रांकावर िक्षम अधधकारयािुढे शिथ ित्राद्वारे सलहूि िे णे आवचयक आहे .

याबाबत िुतत
फ ा ि

झाल्याि प्रचसलत काय'ाािुिार योग्य ती करवाई करण्यात येईल.
3.1.35. मिष्ु यबळ िेवा िरु वठािार ठे केिाराकडूि उिलब्ध करुि दिलेल्या कामगाराकडूि कतफव्यामध्ये
िल
फ /किरू झाल्याि तिेच त्यामळ
ु क्ष
ु े शाििाचे िक
ु िाि झाल्याि िंबंधीत मिष्ु यबळ िेवा
िुरवठािार ठे केिार व पविागीय कृपि िहिंचालक यांच्या िंयुक्त िसमतीच्या चौकशीिंतर
िंबधीत ठे केिाराकडूि िुकिाि िरिाई विूल करण्याचा अधधकार पविागीय कृपि िहिंचालक
यांिा राहील.
3.1.36. निपविे मधील मिुष्यबळाच्या िंख्येमध्ये तिेच, त्यांच्या कालावधीमध्ये आवचयकतेिुिार िेवा
िरु वठािार ठे केिाराशी चचाफ करुि कमी अथवा जािा बिल होऊ शकतो.
3.1.37. मिष्ु यबळ िेवा िरु वठािार ठे केिाराकडूि िरु पवण्यात येणारे

मिष्ु यबळ त्यांचे कायफ िार

िाडण्यािाठी शारररीक दृष््या िक्षम अिावे.
3.1.38. शािि निणफय रोजगार व स्वयंरोजगार पविाग क्रमांक रोस्वरो-२००२/प्र.क्र.२६७/रोस्वरो-१, दििांक१७ ऑगस्ट, २००२ तिेच, कृपि व ििम
पविागाचे शािि िररित्रक क्रमांक रोजगारु
१००४/प्र.क्र.७९/१३-अे, दििांक-१८ ऑगस्ट, २००५, शािि निणफय रोजगार व स्वयंरोजगार पविाग
क्रमांक इएिई-२००३/प्र.क्र.१९१/रोस्वरो-१, दििांक-१ र्ेब्रव
ु ारी, २००६ िि
ु ार बेरोजगारांच्या िेवा
िहकारी िंस्था/ लोकिेवा केंद्र यांिा अिामत रक्कम व अिि
ु वाच्या अटीमध्ये िट
ू िे ण्यात
येईल तथापि, त्यांिा इतर अटी व शतींचे िालि करणे अनिवायफ राहील.

(ििर बेरोजगारांच्या

िेवा िहकारी िंस्था/लोकिेवा केंद्र यांिी निपविे िोबत महाराष्र राज्य िहाकारी िंस्था
अधधनियम, १९६० व नियम १९६१ िुिार िोंिणी प्रमाण्ित्र जोडावे)

3.1.39. पविागीय कृपि िहिंचालक हे कोणत्याही ठे केिाराि कंत्राट िे ण्यािूवी कोणतेही कारण ि िे ता
िंबंधीत निपविाधारक ककं वा निपविाधारकांच्या बाबतीत कोणतेही िानयत्व अथवा जबाबिारी ि
स्स्वकारता कोणतीही निपविा स्स्वकारणे/िाकारणे/रद्द करणे ककं वा िवफ निपविा िागरण्याचा
अधधकार राखूि ठे वत आहे त.
3.2.

मिुष्यबळ िेवा िुरवठािार ठे केिाराि वरील नियम व अटी मावय अिलेबाबत स्जल्हा अधधक्षक कृपि
अधधकारी तिेच, कृपि आयक्
ु तालयािाठी िुरवठा करावयाच्या कामगारांच्या बाबतीत पविागीय कृपि
िहिंचालक, िुणे यांचब
े रोबर रु. १०० च्या अशािकीय मुद्रांकावर िेवा करारिामा सलहूि 'ाावा लागेल.
क्षेत्रत्रय िहाय्यक : िरमहा रु.४६८०/- इतके मूळ मासिक वेति, प्रवाि ित्ता तिेच इतर िेवा कर व

िेवा आकारािह एकुण रू.१०७२०/- (मिष्ु यबळ िेवा िरु वठािार ठे केिाराच्या िेवा आकारािह) वेति प्रस्तावीत
आहे .
र्ैक्षणणक अिय तााः १. उमेिवार ककमाि कृपि ििपवकाधारक अिावा.
२. स्थानिक तालुक्यात व उिपविागात राहणारया उमेिवाराि प्राधावय

tÉवे.

३. वय २१ ते ४५ विे
3.3.

3.4.
1.

िेवा कालावधी

–

१५ जुलै, २०१५ ते ३१ जािेवारी, २०१६

क्षेत्रत्रय ििाय्यकाचे कतयव्य व जबाबदार्या

–

क्षेत्रत्रय िहाय्यकांिाठी गाव व क्षेत्र निवडीिाठी िे ण्यात आलेल्या मागफिशफक िुचिांप्रमाणे िुवफ निस्चचत
क्षेत्रात केळी पिकाची लागवड करणारया शेतकरयांची निवड करतील.

2.
3.

क्षेत्रत्रय िहाय्यक हे कृपि ियफवेक्षकाच्या अधधिस्त काम करतील.

क्षेत्रत्रय िहाय्यकािे त्यांच्या कायफक्षेत्रत्रतील निवड केलेल्या केळी उत्िािक शेतकरयां िा केळीची लागवड
करण्यािािूि कंि प्रकक्रया, बागेची स्वच्छता, कीड व रोग नियंत्रणाकरीता करावयाच्या र्वारण्या व

त्याकरीता लागणारया धिधांचा िुरवठा इ. बाबत मागफिशफि करणे व त्याचे रे कॉडफ ठे वणे त्यांच्यावर
बंधिकारक राहील.
4.
5.
6.

क्षेत्रत्रय िहाय्यक िे आठवडयाति
ू एकिा म्हणजेच िर िोमवारी त्याच्या कायफक्षेत्रातील केळी बागावरील
कीड व रोगांचा अहवाल कृपि ियफवेक्षक ककं वा तालुका कृपि अधधकारी यांचक
े डे िािर करतील.

क्षेत्रत्रय िहाय्यक व कृपि ियफवेक्षक हे कृपि पवtÉिीठ व कृपि पविागाकडूि आयोस्जत केलेल्या
प्रसशक्षणात दिलेल्या तांत्रत्रक निकिांिुिार कीड रोग िवेक्षणाचे व नियंत्रणाचे काम करतील.

क्षेत्रत्रय िहाय्यक हे ग्रामीण िागातच राहूि केळी पिकांवरील कीड व रोगाकरीताची निरीक्षणे घेतील व
त्याप्रमाणे शेतकरयांिा मागफिशफि करतील.

शेतामधील निरीक्षणे वेळीच घेण्यािाठी क्षेत्रत्रय िहाय्यकाजवळ प्रवािाची िाधिे व त्याच्या कायफक्षेत्रामध्ये
करावयाच्या प्रवािाबद्दलची मादहती व इतर बाबींचे चांगले ज्ञाि अिणे आवचयक अिूि प्रवािाची आवड
अिावी.
४.
४.१

अंमलबजावणीिाठी करावयाची काययवािी
पवभागीय स्तर : पविागीय स्तरावरुि ििर िॅकेजची अंमलबजावणी व्यवस्स्थतिणे होत

आहे याबाबतचे िनियंत्रण पविागीय कृपि िहिंचालक, िासशक यांचम
े ार्फत करण्यात यावे,

तिेच िलग २००

ते ४०० हे क्टरच्या एका केळी िमूहाि आवचयकतेप्रमाणे १ क्षेत्रीय िहाय्यकाची आऊटिोसििंगद्वारे दि.
१५/०७/२०१५ ते ३१/०१/२०१६ ियिंत नियुक्ती करण्यात यावी.

क्षेत्रीय िहायक ही ििे िुणि
फ णे आऊटिोसििंगद्वारे

कंत्राटी िध्ितीिे िरावयाची अिूि क्षेत्रीय िहायक हा ककमाि कृपि ििपवका धारक अिणे आवचयक आहे .
आऊटिोसििंगद्वारे नियुक्त केलेल्या क्षेत्रीय िहायकाि रु. १०,७२०/- प्रनत मदहिा याप्रमाणे वेति अिा निस्चचत
करण्यात यावे.

जळगाव, धुळे व िंिरु बार स्जल््यांमध्ये लागणारया क्षेत्रीय िहायकांची नियुक्ती महाराष्र उ'ाोजकता
केंद्र यांचक
े डूि आऊटिोसििंगद्वारे दि. १५/०७/२०१५ ते ३१/०१/२०१६ ियिंत करण्यात यावी. स्जल्हा अधधक्षक कृपि
अधधकारी यांिी केळी पिकांचे िमुहािुिार क्षेत्रीय िहायकांची मुख्यालये निस्चचत करुि त्याची मादहती
पविागीय कृपि िहिंचालक िासशक यांिा तातडीिे िािर करावी. त्यािुिार पविागीय कृपि िहिंचालक िासशक
यांिी क्षेत्रीय िहायकांची स्जल्हानिहाय िमूहनिहाय (Clusterwise) नियुक्ती करुि िंबंधधत स्जल्हा अधधक्षक
कृपि अधधकारी यांिा कळवावे.
४.२

जजल्िास्तर : स्जल्हा अधधक्षक कृपि अधधकारी यांिी िॅकेज राबपवण्यािाठी िलग १०० हे क्टर

केळी क्षेत्राचे िमूह तयार करावेत.
वेळाित्रक तयार करावे.

त्याचप्रमाणे केळी िंशोधि केंद्र व कृपि पव'ाािीठािे तयार केलेल्या िॅकेजचे

शेतकरयांची मािसिकता तयार करण्यािाठी व जिजागत
ृ ी करण्यािाठी घडीित्रत्रका,

सित्तीित्रके, मादहतीित्रके, िुस्स्तका छिाई करुि त्यामध्ये प्रकल्िाची मादहती, राबपवण्यात येणारे िॅकेज,
करावयाची कायफवाही याबाबतची मादहती िमुि करुि त्याि पवपवध प्रिार माध्यमांद्वारे प्रसिध्िी िे ण्यात यावी.
त्याचप्रमाणे गावनिहाय प्रकल्ि मोदहम राबपवण्याच्या तारखा निस्चचत करण्यात येऊि त्याप्रमाणे र्वारणीचा
कायफक्रम राबवावा.
ििर योजिेअंतगफत निवड केलेल्या क्षेत्रत्रय िहाय्यकांिाठी व क्षेत्रत्रय अधधकारयांिाठी माहे १५ जुलै,
२०१५ िुवी प्रत्येक स्जल््यात प्रसशक्षण आयोस्जत करण्यात यावे. ििर प्रसशक्षणाकरीता कृपि पव'ाािीठातील
शास्त्रज्ञ, केळी िंशोधि केंद्रातील शास्त्रज्ञ व कृपि पविागातील तज्ञ अधधकारयांिा आमंत्रत्रत करण्यात यावे.
ििर योजिेअंतगफत केळी उत्िािक शेतकरयांिाठी प्रत्येक स्जल््यात जिजागत
ृ ी कायफक्रमाअंतगफत २ प्रसशक्षण
वगफ आयोस्जत करावे.

िदहले प्रसशक्षण ऑगस्ट, २०१५ िुवी व िि
ु रे प्रसशक्षण ऑक्टोबर, २०१५ िुवी आयोस्जत

करावे. ििर प्रसशक्षणाकरीता राष्रीय केळी िंशोधि केंद्र, त्रत्रची, केळी िंशोधि केंद्र, जळगाव, कृपि
पव'ाािीठातील शास्त्रज्ञ व कृपि पविागातील तज्ञ अधधकारयांिा आमंत्रत्रत करावे. तिेच ििर प्रसशक्षणाकरीता
केळीची लागवड व कीड व रोग नियंत्रणाबाबत अिि
ु रावयाच्या कायफिद्घतीबाबत मागफिशफक िस्ू स्तका तयार
करुि शेतकरयांिा उिलब्ध करुि िे ण्यात
५.

tÉवी.

िॅकेज अंतगयत औषध मागणी

प्रकल्ि िमह
ू िध्ितीिे व िवफ केळी पिकाच्या क्षेत्रावर एकाच वेळी राबवावयाचा अिल्यािे िॅकेजप्रमाणे
लागणारया स्जल्हानिहाय धिधाची मागणी िंबंधधत स्जल्हा अधधक्षक कृपि अधधकारी यांिी
करावी

त्यािुिार

स्जल्हानिहाय मागणी

आवचयकतेिूिार

टप्प्याटप्प्यािे

महाराष्र

प्राधावयािे निस्चचत

कृपि

उ'ाोग

पवकाि

महामंडळाकडे िोंिवूि त्याची प्रत पविागीय कृपि िहिंचालक आणण कृपि आयुक्तालयाि िािर करावी.
िॅकेजअंतगफत लागणारया धिधाचे िर हे कृपि पविागािे ठरपवलेल्या िराप्रमाणेच राहतील.

खरे िी केलेली

ककटकिाशके कोणत्याही िररस्स्थतीत पविावािर राहणार िाहीत याची िक्षता िंबंधधत स्जल्हा अधधक्षक कृपि
अधधकारी यांिी घ्यावी.

िॅकेजअंतगफत जो कायफक्रम राबपवण्यात येत आहे , त्याची र्वारणीनिहाय िोंि करावी.

त्यामध्ये प्रत्येक र्वारणीची शेतकरी िंख्या व त्यांचे क्षेत्र िशफपवण्यात यावे.

तिेच र्वारणीनिहाय वाटि

केलेल्या धिधांची िावे व िुरवठा केलेली धिधे तिेच ककं मत िशफपवण्यात यावी.

याबाबतची िोंि

िोंिवहीमध्ये करावी.
1.

िॅकेज राबपवण्याबाबतची िपवस्तर मादहती खालीलप्रमाणे

2. ििर कायफक्रम हा मागील विीच्या िॅकेजप्रमाणे म्हणजेच रु. २५,६५७/- हे . या आधथफक मयाफिेच्या
अधधि राहूि राबपवण्यात यावा.

ििरच्या योजिेंतगफत धिधाचे वाटि मागील विीप्रमाणेच प्रनतहे क्टरी

िॅकेज खचाफच्या ९० टक्के अिुिािावर करावे व १० टक्के रक्कम ही लािाथी दहस्िा म्हणूि विूल
करण्यात यावा.

3. िॅकेज राबपवण्यािाठी मोठ्या प्रमाणावर धिधे लागणार अिूि िॅकेजमध्ये िशफपवल्याप्रमाणे कंि
उिचारािाठी लागणारया धिधाची मागणी तात्काळ महाराष्र कृपि उtÉäग पवकाि महामंडळाकडे स्जल्हा
अधधक्षक कृपि अधधकारी जळगाव, धुळे, िंिरु बार यांिी िोंिवावी व महमंडळाकडूि धिध िुरवठा
वेळेवर होईल याबाबतची िक्षता घ्यावी.
4. िॅकेज अंतगफत लागणारी धिधे ही महाराष्र कृपि उtÉäग पवकाि महामंडळािे तालुकास्तराियिंत िोहोच
करावयाची आहे त.

तेथूि शेतकरयांिी १० टक्के दहस्िा िरुि धिधाची उचल करावयाची आहे .

त्यािाठीचे लागणारे िरसमट तालुका कृपि अधधकारी यांिी उिलब्ध करुि 'ाावे.
5. िॅकेजअंतगफत जरी ७ र्वारण्यांचा कायफक्रम प्रस्तावीत केलेला अिला तरी गरजेिुिार र्वारण्या घेण्यात
याव्यात.

िॅकेजमध्ये िमूि केल्याप्रमाणे प्रथमतः ३ र्वारण्यांचे नियोजि करण्यात येऊि िदहल्या

र्वारणीिाठी िॅकेजमध्ये िशफपवलेल्या मॅवकोझेब या धिधाची िॅककं गनिहाय मागणी स्जल्हा अधधक्षक
कृपि अधधकारी यांिी महाराष्र कृपि उtÉäग पवकाि महामंडळाकडे तात्काळ िाठवावी.

त्यािंतर १५

दिविांचे अंतरािे िि
ु -या र्वारणीिाठी लागणारया काबेिडेझीयम व नतिरया र्वारणीिाठी लागणारया
प्रॉपिकोिॅझोल या धिधांची मागणी महाराष्र कृपि उtÉäग पवकाि महामंडळाकडे िोंिवावी.
6. धिधांची मागणी िोंिपवतािा धिधांची सशर्ारि, धिधे िोहोचपवण्याचे दठकाण, धिधांची एकूण
आवचयकता इत्यािी मादहती महामंडळाकडे कळवावी व त्याची प्रत पविागीय कृपि िहिंचालक िासशक
व कृपि आयुक्तालयाि िािर यावी.

धिधांिाठी ९० टक्के अिुिाि अिूि १० टक्के लािाथी दहस्िा

विूल करुि धिधांचे वाटि करावे.

प्राप्त होणारया प्रत्येक लॉटमधूि धिधांचे िमुिे घेऊि

प्रयोगशाळे कडे िाठवावेत. स्जल््याि िरु वल्या जाणारया िवफ लॉटचे िमि
ू े घेतल्याची स्जल्हा अधधक्षक
कृपि अधधकारी यांिी खात्री करावी. पवशेिअंती िमुिे प्रमाणणत आढळूि आला तरच त्याची िे यके अिा
करावीत.

अप्रमाणणत िमुवयांच्या िे यके अिा करु ियेत.

केळी पिकावरील करिा रोगाचे नियंत्रणािाठी महाराष्र कृपि उtÉäग पवकाि महामंडळाकडूि लागणारया धिधांचा
िुरवठा तात्काळ व वेळेत होणेबाबत पविागीय कृपि िहिंचालक, िासशक व िंबंधधत स्जल्हा अधधक्षक कृपि
अधधकारी यांिी मंडळाकडे िाठिरु ावा करावा.
मंडळ यांची जबाबिारी आहे .

धिधे वेळेत िरु वठा करणे ही महाराष्र कृपि उ'ाोग पवकाि

धिधे वेळेत िरु वठा ि झाल्याि त्यांची िे यके अिा केली जाणार िाहीत याची

िंबंधीत पविागीय कृपि िहिंचालक व स्जल्हा अधधक्षक कृपि अधधकारी यांिी आिे शाच्या वेळी िुरवठा िंस्थेला
मादहती

tÉवी

व त्याप्रमाणे कायफवाही करावी.

६.

मािििुजस्तका :

िॅकेजअंतगफत राबपवण्यात आलेल्या प्रत्येक बाबींची / कामांची िोंि, वािरलेल्या धिधांचा तिशील, खचाफची
मादहती मािििस्ु स्तकेमध्ये िमि
ू करावी.
७.

मासिक प्रगती अिवाल :

पविागीय कृपि िहिंचालक व स्जल्हा अधधक्षक कृपि अधधकारी यांिी प्रकल्िांतगफत राबपवण्यात
आलेल्या कामाचा िौनतक व आधथफक मासिक प्रगती अहवाल प्रत्येक मदहवयाच्या १० तारखेिर्ायफ ात िोबतच्या
प्रित्र क्र.४ मध्ये कृपि आयुक्तालयाि ि चुकता िािर करावा.
ििर

योजिेअंतगफत

अंमलबजावणी

निवड

करण्यात

केलेल्या
यावी.

केळी

तिेच

उत्िािक

उिरोक्त

शेतकरयां च्या

दिलेल्या

राबपवण्याबाबत आवचयक ती कायफवाही तात्काळ करण्यात यावी.

शेतावर

मागफिशफक

िवफ

घटकांची

िूचिांप्रमाणे

काटे कोरिणे

कायफक्रम

त्वरीत

प्रित्र - १
राष्ट्रीय कृपष पवकाि योजिेंतगयत केळी पिकावरील सिगाटोका रोगनियंत्रण प्रकल्ि

जजल्िानििाय काययक्रम िि २०१५-१६
अ.

स्जल्हा

बाब

िॅकेज राबपवण्या

क्र.

िाठीचे

१

२

३

१.

जळगाव

र्वारणी

(हे क्टर)

ककं मत (रुिये)

(रु.लाखात)

४

५

६

२५०००

६४७.६०

६५७

३२.४०

२५६५७

६८०.००

२५०००

३२.००

६५७

८.००

२५६५७

४०.००

२५०००

५८.४०

६५७

२१.६०

२५६५७

८०.००

जिजागत
ृ ी
कायफक्रम

एकूण (अ)
धुळे

र्वारणी

३५०

कायफक्रम
जिजागत
ृ ी
कायफक्रम
एकूण
(ब)

३

िंिरु बार

र्वारणी

१९३७

कायफक्रम
जिजागत
ृ ी
कायफक्रम
एकूण
(क)

एकूण अ, ब, क

उिलब्ध करुि दिले
जाणारे

कायफक्रम

२

िॅकेजची

प्रनतहे क्टरी

४४,३०२

४६,५८९

क्षेत्र

मूळ

८००.००

अिुिाि

प्रित्र -२
Cost of Sigatoka disease management of Banana
Sr.
No.

Quantity in

Particulars

A)

Field management

i)

Removal and disposal
diseased plant part

Kg/ L

of

Price per Kg/L

10 person for 4
months@ Rs.150/-

Sucker treatment

i)

Acephet

ii)

Carbendazim

iii)

Application charges

(in Rs.)

6000
Total -

B)

Total Cost per ha

6000

1.750

450

945

1.5

410

615

2 (persons)

150

300
Total -

1860

C)

Foliar spray

i)

Mancozeb (01 spray)

3.75

354

1328

ii)

Carbendanzim (1 spray)

1.25

410

513

iii)

Propiconzole (1 spray)

1.900

1280

2432

iv)

Carbendanzim + Mineral oil
(02 spray)

1.25+10.00

410/ 180

2313

v)

Propiconzole + Mineral oil (02
spray)

0.9+10.00

1280/ 180

4104

vi)

Sticker

10

225

2250
Total -

Spraying charges( 07 spray) 04 person / per spray / ha. @ 150/-

D)

Total i)

Package Cost - Total (A+B+C+D)

ii)

Campaign management

12940
4200
4200
25000
657

Total

25657

प्रित्र-३
जजल्िानििाय जिजागत
ृ ी काययक्रमांतगयत प्रसर्क्षण, र्ेतीर्ाळा काययक्रम
अ.क्र.

स्जल्हा

स्जल्हा शेतकरी िंख्या

प्रसशक्षण

(एक दिवि) रु. १५०/-

(िोि दिवि) रु. २५०/-

(रु.

प्रनत दिवि प्रनत शेतकरी

प्रनत दिवि प्रनत शेतकरी

शेतीशाळा)

िौनतक

आधथफक

िौनतक

आधथफक

िौनतक

आधथफक

(शेतकरी

(रु.लाखात)

(शेतकरी

(रु.लाखात)

(शेतकरी

(रु.लाखात)

िंख्या)

शेतकरी

िंख्या)

िंख्या

शेतकरी शेती शाळा
३५,०००/-

िंख्या)

१

२

३

४

५

६

७

८

१

जळगाव

१००००

१५.००

५००

२.५०

२०

७.००

२

धुळे

३००

०.४५

५०

०.२५

५

१.७५

५००

०.७५

१००

०.५०

८

२.८०

१०,८००

१६.२०

६५०

३.२५

३३

११.५५

३
एकुण

िंिरु बार

प्रनत

प्रित्र-४
केळी पिकावरील सिगाटोका रोग नियंत्रणािाठी राबपवण्यात आलेला काययक्रमाचा मासिक प्रगती अिवाल
अ.क्र.

स्जल्हा/

प्रकल्िाअंतगफत

मंजूर

पविाग

राबपवण्यात येत

अिुिाि

अिलेले

केळी

पिकाचे

क्षेत्र

(हे क्टर)
लक्ष्य

केंद्र प्रकक्रया

िािे काढणे

िॅकेज अंतगफत महामंडळाकडे धिध मागणी केल्याचा तिसशल

िोाैनत

आधथफक

िोाैनतक

आधथफक

क

खचफ

िाध्य

खचफ

िाध्य

लाखात)

(हे क्टर)

लाखात)

(रु.
लाखात)

िाध्य

(रु.

(रु.

ित्र क्रमांक

धिधाचे

व दििांक

िाव

(हे क्टर)

धिधाचा तिसशल
मागणी
िररमा

िुरवठा
ककं मत

ण
१

२

३

४

५

६

७

८

९

१०

११

१२

िररमा

वाटि
ककं मत

ण
१३

१४

िररमा

ककं मत

ण
१५

१६

१७

प्रित्र -४
केळी पिकावरील सिगाटोका रोग नियंत्रणािाठी राबपवण्यात आलेला कायफक्रमाचा मासिक प्रगती अहवाल
अ.क्र.

स्जल्हा/
पविाग

जिजागत
ृ ी

कायफक्रमांतगफत

२

मजुरी

राबपवण्यात आलेला एकुण कायफक्रम

खचाफिाठी झालेला खचफ

तिसशल

मंजूर

(रु. लाखात)

मंजूर

खचफ

तरतूि
१

र्वारणी

१८

१९

एकुण खचफ

२१

शेरा

(७ ९ १७ २० २२)

++ + +

(रु. लाखात)
खचफ

केंद्र

अिुिाि
२०

झालेल्या खचाफची पवगतवारी

शािि

रार्अ

शेतकरी

(राकृपवयो)

दहस्िा

दहस्िा

२४

२५

२६

दहस्िा
२२

२३

२७

पविागीय कृपि िहिंचालक
स्जल्हा अधधक्षक कृपि अधधकारी

