८. आऊटवोर्सवंगद्वाये वेला उऩरब्धता्-

वदयच्मा प्रकल्ऩाॊतगगत कीड वलेषक (ऩेस्ट स्काऊट) आणण वॊगणक प्रचारक (डे टा एॊट्री ऑऩये टय) ल

वॊगणक प्रणारी भदतनीव तवेच, याज्मस्तयीम वॊर्सनमॊत्रण कषावाठीच्मा रेखाऩार ल वॊगणक चारक माॊच्मा

वेला नंदणीकृ त भनुष्मफऱ वेला ऩुयलठा कयणामागव ठे केदायाॊकडू न आऊटवोर्सवंगद्वाये उऩरब्ध करुन घेण्मात

माव्मात. भनुष्मफऱ वेला ऩुयलठा कयणामागक ठे केदायाॊच्मा र्सनमुक्तीवाठी वलबागीम स्तयालय वलबागीम कृ वऴ
वशवॊचारकाॊनी वलशीत ऩध्दतीने र्सनवलदा प्रक्रिमा ऩाय ऩाडाली. मावाठी प्रथभत् णजल्शमाच्मा क्रठकाणी वशाय्मक

काभगाय आमुक्त/ळावकीम काभगाय अर्सधकायी माॊचेकडे कॊत्राटी काभगाय (र्सनमॊत्रण आणण र्सनभुर
ग न) अर्सधर्सनमभ,
१९७० अॊतगगत वप्रन्वीऩर एॅॎम्ऩरॉमय म्शणून नंदणी अद्यमालत कयाली. र्सनवलदा प्रक्रिमेनव
ु ाय र्सनणित केरेल्मा
वदय ठे केदायाॊना त्माॊचेभापगत उऩरब्ध करुन क्रदरेल्मा काभगायाॊच्मा भानधनाच्मा जास्तीत जास्त ५ ते १५ %

ऩमंत वेला आकायाची यक्कभ (Service charges) दे ण्मात माली माफाफतचा र्सनणगम वलबागस्तयालय र्सनवलदा
प्रक्रिमेनव
ु ाय घेण्मात माला.

खाजगी ठे केदायाकडू न आऊटवोर्सवंगद्वाये वेला उऩरब्ध कयालमाच्मा कीड वलेषक (ऩेस्ट स्काऊट) आणण

वॊगणक प्रचारक (डे टा एॊट्री ऑऩये टय) माॊच्मावाठी र्सनवलदा प्रिीमा याफवलणे ल त्माॊच्मा वेला उऩरब्ध करुन
कीड योग वलेषण प्रकल्ऩावाठी उऩमोगात आणण्माची वॊऩण
ू ग कामगलाशी वलबागीम कृ वऴ वशवॊचारक माॊच्माभापगत

कयण्मात माली. कॊत्राटी ऩद्धतीने याफलालमाच्मा र्सनवलदा प्रक्रिमा ल कभगचायी र्सनमुक्तीफाफत बवलष्मात उद्भऊ
ळकणामाग वभस्मा टाऱण्मावाठी र्सनवलदा र्सनणितीकयणाच्मा वर्सभतीभध्मे वलबास्तयालयीर वॊफध
ॊ ीत णजल्याच्मा

वशाय्मक काभगाय आमुक्त/ळावकीम काभगाय अर्सधकायी कामागरमातीर जाणकाय ल जफाफदाय अर्सधकायी माॊचा
वभालेळ कयाला. कॊत्राटी ऩद्धतीने याफलालमाच्मा र्सनवलदा प्रक्रिमा ल कभगचायी र्सनमुक्तीफाफत मा वॊफध
ॊ ीचे

कामदे /अर्सधर्सनमभ, उदा. इॊ डणस्ट्रमर क्रडस्ऩूट ऍक्ट, १९४७, भशायाष्ड ये कगर्सनळन ऑप ट्रे ड मुर्सनमन्व ऍन्ड
वप्रव्शं ळन ऑप अनपेअय रेफय प्रॎणक्टवेव ऍक्ट, १९७१, इॊ डणस्ट्रमर एम््रॉमभंट (स्टॉ डीॊग ऑडग व)ग ऍक्ट, १९४६

इत्मादीॊचा अभ्माव करुनच ऩुणत
ग ् शॊ गाभी स्लरुऩात र्सनमुक्ती कयण्मात माली. तवेच, माफाफत आलश्मकतेनव
ु ाय
गयज बावल्माव कामदे ळीय वल्रागायाचा वल्रा घेण्मात माला ल मावाठीचा खचग आकणस्भक र्सनधीतून कयला.
भनुष्मफऱाच्मा वेला ऩुयवलणामागक ठे केदायाॊची कामगऩध्दती ल आऊटवोवीगद्वाये

उऩरब्ध करुन घेतरेल्मा

भनुष्मफऱाच्मा वेलाॊचे र्सनमभन ल लेतन वलतयण कामगऩध्दती भुद्दा ि १० प्रभाणे ठयलून दे ण्मात मेत आशे . वदय
र्सनलड ल ऩदस्थाऩनेची प्रक्रिमा ३० जून २०१२ ऩुली ऩुणग कयण्मात माली. भनुष्मफऱ उऩरब्ध शोण्मावाठी
भागलालमाच्मा र्सनवलदे तीर अटीळती ऩुढीरप्रभाणे अवतीर.

८.१ कृ वऴ षेत्रातीर कुळर ल अधगकुळर काभगायाॊच्मा वेला उऩरब्धतेफाफत याफलालमाच्मा र्सनवलदावाठीच्मा
वलगवाधायण अटी ल ळती्-

८.१.१ नंदणीकृ त/ऩयलानाधायक भनुष्मफऱाच्मा वेला ऩुयलठादाय ठे केदायाॊकडू न भोशोयफॊद र्सनवलदा भागवलण्मात
मेत आशे त.

८.१.२ नंदणीकृ त/ऩयलानाधायक भनुष्मफऱाच्मा वेला ऩुयलठादाय ठे केदायाची र्सनवलदा भॊजूय झाल्माव त्मा
ठे केदायाकडे

कॊत्राटी

काभगाय

(र्सनमॊत्रण

आणण

र्सनभुर
ग न)

अर्सधर्सनमभ,

१९७०

अॊतगगत

वॊफध
ॊ ीत

णजल्शमावाठी २० क्रकॊला त्माऩेषा जास्त काभगाय वॊख्मा अवल्माव अळा क्रठकाणी नंदणी ऩयलाना अवणे
आलश्मक आशे . ऩयलाना नवल्माव, तो ऩयलाना ऩॊधया क्रदलवाॊत प्राप्त करुन घेणे फॊधनकायक याशीर.
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८.१.३ वलबागीम कृ वऴ वशवॊचारक माॊना जुरै २०१२ ते पेब्रुलायी २०१३ ऩमंत वोफतच्मा प्रऩत्रातीर लेगलेगऱमा

कारालधीनुवाय आलश्मक वॊख्मेप्रभाणे भार्सवक लेतनालय कुळर/ अधगकुळर भनुष्मफऱाची आलश्मकता
आशे .

८.१.४ इच्छूक भनुष्मफऱ वेला ऩुयलठादाय ठे केदायाने वॊगणक प्रचारक माॊना रु. ४२००/- वॊगणक प्रणारी
भदतनीव

माॊना रु. ७२००/-, कॉम्ऩूटय ऑऩये टय माॊना रु. ४८००/-, रेखाऩार माव रु. ६०००/- इतके

भूऱ भार्सवक लेतन, तवेच, काभगाय कामद्याप्रभाणे र्सनणित अवरेल्मा घयबाडे बत्ता, यजा योखीकयण ल

राबाॊळ माॊच्मा आधायालय टक्केलायीभध्मे वेला आकायाचे (Service charges) दय याशतीर. तय कीड
वलेषक माॊना रु. ४२००/- इतके भूऱ भार्सवक लेतन, काभगाय कामद्याप्रभाणे र्सनणित अवरेल्मा घयबाडे

बत्ता, यजा योखीकयण, राबाॊळ माॊचेवश रु. १५००/- इतका भार्सवक प्रलाव बत्ता माॊच्मा आधायालय
टक्केलायीभध्मे वेला आकायाचे (Service charges) दय याशतीर. घय बाडे बत्ता, काभगाय बवलष्म र्सनलागश

र्सनधी, याज्म काभगाय वलभा, वेला कय, यजा योखीकयण, राबाॊळ इत्मादी काभगाय कामद्याप्रभाणे र्सनणित
केरे अवून र्सनवलदे वोफतच्मा प्रऩत्रात दळगवलण्मात मेतीर. कीड वलेषक, वॊगणक प्रचारक, वॊगणक
प्रणारी भदतनीव, रेखाऩार ल कॉम्ऩूटय ऑऩये टय माॊच्मा जफाफदामागक ल

काभाच्मा ठीकाणाफाफत

र्सनवलदे तीर तऩर्सळराचे अलरोकन करुन त्मानुवाय वेला आकायाचे दय नभूद कयालेत. ऩुयलठा कयण्मात
मेणामागर भनुष्मफऱाच्मा फाफतीत प्रत्मष अथला अप्रत्मष वॊऩण
ु त
ग ् दार्समत्ल वॊफध
ॊ ीत भनुष्मफऱ वेला
ठे केदायाचे अवेर.

८.१.५ भनुष्मफऱ वेला ऩुयलठादाय ठे केदायाकडू न शी वेला ऩुयवलण्मावाठी कऱवलण्मात आरेल्मा वेला आकायाच्मा
दयाचा (Service charges) वलचाय र्सनवलदा भॊजुयीफाफत र्सनणगम घेण्मावाठी कयण्मात मेईर.

८.१.६ र्सनवलदे फयोफय रु. २५,०००/- (अषयी रुऩमे ऩॊचलीव शजाय भात्र ) इतक्मा अनाभत/फमाणा/ इवाया
यकभेचा धनाकऴग नवल्माव र्सनवलदा ऩात्र ठयणाय नाशी.

८.१.७ र्सनवलदा अजागची यक्कभ रु. ५००/- (अषयी रुऩमे ऩाचळे भात्र ) ना ऩयताला इतकी अवेर.

८.१.८ वॊफर्सॊ धत वेला कयाय कारालधी कीड वलेषक, वॊगणक प्रचारक ल वॊगणक प्रणारी भदतनीव माॊचेकयीता
वोमाफीन, काऩूव बात वऩकाॊकयीता वशा भक्रशने ल शयबया वऩकाकयीता क्रदड भक्रशना तय रेखाऩार ल

कॉम्ऩूटय ऑऩये टय माॊचेकयीता फाया भक्रशने इतका अवेर. तथावऩ, वलबागीम कृ वऴ वशवॊचारक
आलश्मकतेनव
ु ाय माभध्मे फदर करु ळकतीर.

८.१.९ भनुष्मफऱ वेला ऩुयलठादायाॊकडू न कॊत्राटी ऩध्दतीच्मा काभगाय कामद्याची (Contract Labour Act)

ऩूतत
ग ा शोत अवरी ऩाक्रशजे मावाठी माऩुलीच्मा एक लऴागतीर केरेल्मा काभाचा तऩर्सळर जोडणे आलश्मक
याशीर.

८.१.१० भनुष्मफऱ वेला ऩुयलठादाय ठे केदायाकडू न मा फाफतीत रागू अवरेल्मा अन्म काभगाय कामदमाॊची ऩूतत
ग ा
कयणे आलश्मक याशीर.

८.१.११ भनुष्मफऱ वेला ऩुयलठादाय ठे केदायाकडे बवलष्म र्सनलागश र्सनधी खात्माकडे नंदणीफाफत कोड नॊफय, वेला

कय, व्मलवाम कय, रागू अवेर तेथे याज्म काभगाय वलभा मोजनेचा कोड नॊफय अथला काभगाय बयऩाई
कामद्यानुवाय (Workmen’s Compensation

Act) वलभा ऩॉर्सरवी नॊफय अवणे आलश्मक आशे .

र्सनवलदे वोफत लयीर फाफीॊच्मा प्रभाणणत प्रती जोडाव्मात.

८.१.१२ भनुष्मफऱ वेला ऩुयलठादाय ठे केदायाची भागीर दोन लऴागतीर आर्सथगक उराढार/ रेखा व्मलशाय वनदी
रेखाऩाराकडू न प्रभाणणत कयण्मात आरेरे अवालेत.
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८.१.१३ भनुष्मफऱ वेला ऩुयलठादाय ठे केदायाने ळावकीम / र्सनभळावकीम क्रकॊला नाभाॊकीत वॊस्थाॊना वलवलध
प्रकायचे भनुष्मफऱ उऩरब्ध करुन दे त अवरेफाफत कभीत कभी दोन लऴांच्मा अनुबलाचा ऩुयाला जोडाला.

८.१.१४ भनुष्मफऱ वेला ऩुयलठादाय ठे केदायाव कॊत्राट दे ण्माऩूली वॊफध
ॊ ीत भनुष्मफऱ वेला ऩूयलठादायाकडू न
कतगव्मऩारनाफाफत रु. १,००,०००/- (अषयी रुऩमे एक राख) (अभयालती ल नागऩूय वलबाग रु. २,००,०००/अषयी रुऩमे दोनराख) इतक्मा अनाभत यकभेची फॉक शभी दे णे आलश्मक आशे . वदय ठे केदायाने फॉक शभी

क्रदल्मानॊतय त्मा ठे केदायाव अनाभत/ फमाणा/इवाया यक्कभ ऩयत कयण्मात मेईर ल वदय फॉक शभी वॊऩण
ू ग

कॊत्राटी कारालधी मळस्लीयीत्मा ऩूणग झाल्मानॊतय भुद्दा ि. ९.१.१६ तवेच, माफाफतीत आलश्मक अर्सबरेखाॊची
ऩडताऱणी केल्मानॊतय ऩयत कयण्मात मेईर. लयीरप्रभाणे द्यालमाची फॉक शभी रेखा अर्सधकायी, वलबागीम कृ वऴ
वशवॊचारक माॊचे नाले दे ण्मात माली.

८.१.१५ भनुष्मफऱ वेला ऩुयलठादाय ठे केदायाॊव दे म अवरेरी यक्कभ याज्म/कंद्र वयकायच्मा लेऱोलेऱी र्सनगगर्सभत

शोणामाग१ वलवलध र्सनमभाॊच्मा अर्सधन अवरेल्मा कय/उऩकयाची लजालट तवेच, भक्रशनाअखेय वोऩवलण्मात
आरेल्मा काभाची ऩूतत
ग ा केल्मानॊतय दे ण्मात मेईर.

८.१.१६ भनुष्मफऱ वेला ऩुयलठादाय ठे केदायाव कंद्र ल याज्म ळावनाकडू न काभगाय कामद्या अॊतगंत लेऱोलेऱी

ठयवलरे जाणाये वेला कय, उत्ऩन्न कय, र्सनलागश र्सनधी, कॊऩनी कामदा कय व्मलवाम कय ल इतय अर्सतरयक्त
कय लजालटीचे दार्समत्ल, कभगचायी कल्माण ल इतय अनुऴाॊगीक जफाफदामागऩ की ज्मा इथे नभूद केरेल्मा

नाशीत ऩाय ऩाडणे फॊधनकायक आशे . माफाफतच्मा कामद्याॊचे ऩारन कयण्माची वलगस्ली जफाफदायी
ठे केदायाची याशीर. माफाफतीत वॊफध
ॊ ीत ठे केदायाकडू न प्रत्मेक भक्रशन्मारा ऩारन केरे जाईर माची खात्री
दे ण्मात माली.

८.१.१७ वदय ठे केदायाने वॊफध
ॊ ीत काभगायाॊना क्रदरेल्मा लेतनाची नंद स्लतॊत्ररयत्मा ठे लरी ऩाक्रशजे माफाफत भुफ
ॊ ई

दक
ु ाने ल वॊस्था अर्सधर्सनमभ, १९४८ अॊतगगत र्सनमभानुवाय ऩगायऩत्रक/शजेयीऩत्रक (Muster Roll Cum

Wage Register) ठे लरे ऩाक्रशजे. काभगाय कामद्याप्रभाणे काभगायाॊचे नाले जभा कयालमाच्मा काभगाय
बवलष्म र्सनलागश र्सनधी, रागू अवेर तेथे याज्म काभगाय वलभा यक्कभ अथला काभगाय बयऩाई

कामद्यानुवाय (Workmen’s Compensation Act) वलभा ऩॉर्सरवी यक्कभ, वेला कय, व्मलवाम कय, ल
इतय यक्कभा वॊफध
ॊ ीत भक्रशन्मात चरनाने बयणे फॊधनकायक आशे . वदय यक्कभा बयल्माचे चरनाच्मा

प्रभाणणत प्रती, भुफ
ॊ ई दक
ु ाने ल वॊस्था अर्सधर्सनमभ, १९४८ अॊतगगत र्सनमभानुवाय ऩगायऩत्रक/शजेयीऩत्रकाची
(Muster Roll Cum Wage Register) प्रभाणणत प्रत ल इतय भाक्रशती वॊफर्सॊ धत णजल्शा अर्सधषक कृ वऴ
अर्सधकायी ल वलबागीम कृ वऴ वशवॊचारक माॊना वादय कयणे आलश्मक याशीर. तवेच, माफाफत कृ वऴ
आमुक्तारमाने भागणी केल्माव उऩरब्ध करुन दे णे आलश्मक याशीर.

८.१.१८ प्रत्मेक भक्रशन्माच्मा एक तायखेऩमंत भनुष्मफऱ वेला ऩुयलठादाय ठे केदायाने काभगायाॊचा उऩणस्थती

अशलार, भुफ
ॊ ई दक
ु ाने ल वॊस्था अर्सधर्सनमभ, १९४८ अॊतगगत र्सनमभानुवाय ऩगायऩत्रक/शजेयीऩत्रकाची
(Muster Roll Cum Wage Register) प्रभाणणत प्रतीवश काभगायाॊचे लेतन दे मक (ळावकीम
लजालटीच्मा तऩर्सळरावश) ल भनुष्मफऱ वेला ऩुयलठादाय ठे केदायाचे वेला आकायाचे दे मक अळी दोन
स्लतॊत्र दे मके तवेच, भुद्दा ि. ९.१.१६ ल ९.१.१७ भध्मे नभुद केरेल्मा यकभा चरनाने बयल्माच्मा
प्रभाणणत प्रती (भागीर भक्रशन्माच्मा) णजल्शा अधीषक कृ वऴ अर्सधकायी माॊना वादय कयाव्मात. भनुष्मफऱ

वेला ऩुयलठादाय ठे केदायाकडू न वादय कयण्मात आरेरा उऩणस्थती अशलार, लेतन दे मक, भुफ
ॊ ई दक
ु ाने ल
वॊस्था अर्सधर्सनमभ, १९४८ अॊतगगत र्सनमभानुवाय ऩगायऩत्रक/शजेयीऩत्रकाची (Muster Roll Cum Wage
Register) प्रभाणणत प्रत ल

भागीर भक्रशन्मात बयणा केरेल्मा चरनाच्मा प्रभाणणत प्रतीॊची तऩावणी ल
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ऩडताऱणी उऩवलबागीम कृ वऴ अर्सधकायी माॊच्मा अशलार ल शजेयीऩत्रकाआधाये णजल्शा अर्सधषक कृ वऴ
अर्सधकायी माॊचेकडू न कयण्मात मेईर ल वॊफध
ॊ ीत भनुष्मफऱ वेला ऩुयलठादाय ठे केदायाव दशा तायखेऩमंत

दे मक अदा कयण्मात मेईर. प्रकल्ऩाॊतगगत ऩुयलठा केरेल्मा काभगायाॊच्मा नाले जभा कयालमाच्मा काभगाय
बवलष्म र्सनलागश र्सनधी, रागू अवेर तेथे याज्म काभगाय वलभा यक्कभ अथला काभगाय बयऩाई
कामद्यानुवाय (Workmen’s Compensation Act) वलभा ऩॉर्सरवी यक्कभ, वेला कय, व्मलवाम कय, ल

इतय यक्कभा मा प्रकल्ऩाकयीता स्लतॊत्र चरनाद्वाये बयणे आलश्मक याशीर ल त्माची कभगचायी र्सनशाम
मादी ल तऩर्सळर दे मकावोफत दळगवलणे आलश्मक याशीर.

८.१.१९ भनुष्मफऱ वेला ऩुयलठादाय ठे केदायाकडू न वॊफध
ॊ ीत कॊत्राटी काभगायाॊचे लेतन त्माॊच्मा फॉक खात्माभध्मे
जभा कयण्मात मेईर.

८.१.२० लेतन अदामगीच्मा वललादाफद्दर अथला इतय वललादाॊभऱ
ु े काभगायाॊना लेतन क्रदरे न गेल्माव भनुष्मफऱ

वेला ऩुयलठादाय ठे केदायाव दे म अवरेरी यक्कभ वलबागीम कृ वऴ वशवॊचारक माॊच्मा तडजोडीनॊतय क्रकॊला
वॊफध
ॊ ीत प्रार्सधकयणाच्मा आदे ळानॊतय अदा कयणेत मेईर. वदय वललाद र्सभटवलण्माची वलगस्ली कामदे ळीय
जफाफदायी वॊफध
ॊ ीत भनुष्मफऱ वेला ऩुयलठादाय ठे केदायाॊची याशीर. त्माफाफत न्मामारमीन प्रकयणे,
कामदे ळीय प्रक्रिमा माव वदय ठे केदाय जफाफदाय याशीर.

८.१.२१ भनुष्मफऱ वेला ऩुयलठादाय ठे केदायाकडू न उऩरब्ध करुन दे ण्मात मेणामागऩ कोणत्माशी काभगायाच्मा

फाफतीत र्सनभागण शोणामाग कोणत्माशी वललादाची ऩुणत
ग ् जफाफदायी वॊफध
ॊ ीत भनुष्मफऱ वेला ऩुयलठादाय
ठे केदायाची अवेर तवेच, भनुष्मफऱ वेला ऩुयलठादाय ठे केदायाकडू न र्सनमुक्त केरेरे काभगाय शे ऩुणऩ
ग णे

वॊफध
ॊ ीत ठे केदायाचे याशतीर त्माॊचा ळावकीम वेलेळी कोणताशी वॊफध
ॊ अवणाय नाशी. तवेच, त्माॊना
ळावनाकडू न मा वेला र्सनमर्सभत कयणेफाफत कोणताशी शक्क वाॊगता मेणाय नाशी माची भनुष्मफऱ वेला
ऩुयलठादाय ठे केदायने वॊफध
ॊ ीत भनुष्मफऱारा रेखी स्लरुऩात कल्ऩना दे णे ल माफाफत त्माॊची रेखी वॊभती
त्माॊचे स्लाषयीने घेणे फॊधनकायक आशे .

८.१.२२ ठे केदायाने वॊफध
ॊ ीत काभगायाव तो कयीत अवरेल्मा कतगव्म कारालधीत शोणामाग

जोखभीची खात्री दे णे आलश्मक आशे .ऩूयलठा कयण्मात आरेल्मा काभगायाॊना शोणामाग

अऩघाताच्मा

प्रकायच्मा इजा, अऩघाताची वलगस्ली जफादायी वॊफध
ॊ ीत ठे केदायाची याशीर.

कोणत्माशी

८.१.२३ कोणत्माशी काभगायाव झारेल्मा इजेफाफत, अऩघाताफाफत ला आजायाफाफत कोणत्माशी प्रकायच्मा

बयऩाईचे वॊऩण
ू ग दार्समत्ल वॊफध
ॊ ीत भनुष्मफऱ वेला ऩुयलठादाय ठे केदायाचेच अवेर. काभगायाॊना रागू
अवेर तेथे याज्म काभगाय वलभा अथला काभगाय बयऩाई कामद्यानुवाय (Workmen’s Compensation
Act) वलभा वॊयषण वॊफध
ॊ ीत ठे केदायाने दे णे फॊधनकायक आशे .

८.१.२४ आलश्मकता लाटल्माव वलबागीम कृ वऴ वशवॊचारक ठयलून दे तीर तो ल भनुष्मफऱ वेला ऩुयलठादाय

ठे केदायाकडू न ऩुयलण्मात मेणाया गणलेळ वॊफध
ॊ ीत काभगायाने त्माच्मा नालावश ऩयीधान कयणे आलश्मक
आशे . माभध्मे कवूय केल्माव त्मा काभगायाचे वॊफध
ॊ ीत क्रदलवाचे लेतन कऩात कयण्मात मेईर.

८.१.२५ भनुष्मफऱ वेला ऩुयलठादाय ठे केदायाने वलवलध काभगाय कामद्याॊतगगत वलशीत अर्सबरेख, दै नक्रॊ दन
उऩणस्थती नंदलशी ठे लाली ल त्माभध्मे दययोज शजय अवरेल्मा काभगायाॊची नाले ल वॊख्माॊची नंद
घेण्मात माली शी वलगस्ली वॊफध
ॊ ीत ठे केदायाचीच जफादायी याशीर.

८.१.२६ भनुष्मफऱ वेला ऩुयलठादाय ठे केदायाने त्माॊनी उऩरब्ध करुन द्यालमाच्मा भनुष्मफऱालयीर काभकाजाच्मा
दे खये खीची स्लतॊत्र व्मलस्था त्मॊचे स्तयललरुन कयाली.
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८.१.२७ भनुष्मफऱ वेला ऩुयलठादाय ठे केदायाकडू न ऩुयवलण्मात मेणामाग\ काभगायाॊची प्रकल्ऩातीर काभाच्मा दृष्टीने

मोग्मता वलबागीम कृ वऴ वशवॊचारक माॊच्मा अध्मषतेखारीर वर्सभती भापगत तऩावून मोग्म काभगायाॊची र्सनलड
कयण्मात मेईर. मावाठी ठे केदायाने आलश्मक काभगाय वॊख्मेच्मा १ॅ्३ मा वॊख्मा (एक कागायावाठी तीन

काभगाय) माप्रभाणत काभगाय तमाय ठे लालेत. तवेच, कृ वऴ वलबागाच्मा र्सनमॊत्रण/ ऩमगलेषण अर्सधकामागॅाकडू न
वलर्सळष्ठ काभगायाच्मा काभाफाफत तिायी अवल्माव वदय काभगायाचे फदल्मात ल त्माच लेतनात दव
ु या काभगाय

तात्काऱ उऩरब्ध करुन दे णे आलश्मक याशीर जेणेकरुन वेला काभात व्मत्मम मेणाय नाशी शे ऩशाणे शी ऩुणत
ग ्
ठे केदायाची जफादायी याशीर.

८.१.२८ भनुष्मफऱ वेला ऩुयलठादाय ठे केदायाकडू न त्माॊच्मा कामागरमात तिाय नंदलशी ठे लण्मात माली. तिाय

नंदलशीत नंदवलरेल्मा तिायी, तवेच प्राप्त शोणामागत इतय तिायीॊची दखर ठे केदायाने घेऊन त्माॊचे लेऱोलेऱी
कामदे ळीयऩणे र्सनयाकयण कयणे ल त्माचा अशलार कागाय आमुक्त कामागरम ल वॊफध
ॊ ीत वलबागीम कृ वऴ
वशवॊचारक कामागरमाव वादय कयणे फॊधनकायक याशीर.

८.१.२९ भनुष्मफऱ वेला ऩुयलठादाय ठे केदायाकडू न आलश्मक अवणाये भनुष्मफऱ ऩुयवलण्मात माले. आलश्मक

वॊख्मेऩेषा कभी भनुष्मफऱ उऩरब्ध करुन क्रदल्माव ऩमागमी व्मलस्थेवाठी ळावनाव जो काशी खचग मेईर तो दॊ ड
म्शणून वलबागीम कृ वऴ वशवॊचारक वॊफध
ॊ ीत भनुष्मफऱ वेला ऩुयलठादाय ठे केदायाकडू न लवूर कयतीर.

८.१.३० भनुष्मफऱ वेला ऩुयलठादाय ठे केदायाव स्लेच्छे ने अथला इतय कायणावाठी अचानकऩणे कॊत्राट यद्द कयत
मेणाय नाशी. अवे कयालमाचे अवल्माव क्रकभान ६० क्रदलव अगोदय वलक्रशत नोक्रटवेद्वाये वॊफध
ॊ ीत वलबागीम कृ वऴ
वशवॊचारक कऱवलणे आलश्मक आशे माचे ऩारन न झाल्माव अळा ऩरयणस्थतीत कयायाचा बॊग केल्मा प्रकयणी

वॊफध
ॊ ीत ठे केदायाची अनाभत यक्कभ जप्त कयण्मात मेईर तवेच, दव
ु यी ऩमागमी वोम शोण्मावाठी इतय ठे केदायाव
कॊत्राट दे ईऩमंत मेणामागत खचागची ल इतय फाकी अवल्माव त्माची लवूरी वॊफध
ॊ ीत ठे केदायाकडू न कयण्मात मेईर
ल आलश्मकतेनरु
ु ऩ कामदे ळीय कायलाई कयण्मात मेईर.

८.१.३१ भनुष्मफऱ वेला ऩुयलठादाय ठे केदायाकडू न अटी ल ळतीचा लेऱोलेऱी बॊग झाल्माव अथला आलश्मक

भनुष्मफऱ ऩुयलठा कयण्माव अऩमळी झाल्माव अळा ऩरयणस्थतीत वलबागीम कृ वऴ वशवॊचारक वॊफध
ॊ ीताव
त्लयीत कायणे दाखला नोटीवीव्दाये कऱलतीर तवेच, ऩयीणस्थतीनुरुऩ वदय ठे केदायाचे कॊत्राट वभाप्त करुन
अनाभत यक्कभ जप्त कयण्मात मेईर ल ऩुढीर कामदे ळीय कायलाई काभगाय आमुक्त ल वलधी
वल्रागायाच्मा वल्ल्माने कयण्मात मेईर.

८.१.३२ भनुष्मफऱ वेला ऩुयलठादाय ठे केदायाकडू न ळावकीम भारभत्तेचे नुकवान झाल्माव त्माची रलादाभापगत
क्रकॊभत ठयवलरी जाईर मा रलादाभध्मे वलबागीम कृ वऴ वशवॊचारक, वलबागीम कृ वऴ वशवॊचारक कामागरमातीर

अर्सधषक कृ वऴ अर्सधकायी, दोन णजल्शा अर्सधषक कृ वऴ अर्सधकायी, वलबागीम कृ वऴ वशवॊचारक कामागरमातीर
रेखा अर्सधकायी ल नुकवानी वॊफध
ॊ ीत वलळेऴस माॊचा वभालेळ अवेर. वॊफध
ॊ ीत ठे केदायाने शी यक्कभ दोन

भक्रशन्माॊच्मा आत बयऩाई करुन दे ण्माफाफत १०० रु. च्मा अळावकीम भुद्राॊकालय वषभ अर्सधकामागॅाऩुढे ळऩथ
ऩत्राद्वाये र्सरशून दे णे आलश्मक आशे . माफाफत ऩुतत
ग ा न झाल्माव प्रचर्सरत कामद्याॊनव
ु ाय मोग्म ती कामगलाशी
कयण्मात मेईर.

८.१.३३ भनुष्मफऱ वेला ऩुयलठादाय ठे केदायाकडू न उऩरब्ध करुन क्रदरेल्मा काभगायाकडू न कतगव्माभध्मे दर
ग /
ु ष
कवूय केल्माभुऱे ळावनाचे नुकवान झाल्माव वॊफध
ॊ ीत वेला ऩुयलठादाय ठे केदाय ल वलबागीम कृ वऴ

वशवॊचारक माॊच्मा वॊमक्त
ु
वर्सभतीच्मा चौकळीनॊतय वॊफध
ॊ ीत ठे केदायाकडू न नुकवान बयऩाई लवूर
कयण्माचा अर्सधकाय वलबागीम कृ वऴ वशवॊचारक माॊना याशीर.
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८.१.३४ र्सनवलदे भधीर भनुष्मफऱाच्मा

वॊख्मेभध्मे

तवेच,

त्माॊच्मा कारालधीभध्मे

ऩुयलठादाय ठे केदायाळी चचाग करुन कभी अथला जादा फदर शोऊ ळकतो.

आलश्मकतेनव
ु ाय

वेला

८.१.३५ वेला ऩुयलठादाय ठे केदायाकडू न ऩुयवलण्मात मेणाये भनुष्मफऱ त्माॊचे कामग ऩाय ऩाडण्मावाठी ळायीरयक
दृष्टमा वषभ अवाले.

८.१.३६ ळावन र्सनणगम योजगाय ल स्लमॊयोजगाय वलबाग िभाॊक योस्लयो-२००२/प्र.ि.२६७/योस्लयो-१, क्रदनाॊक् १७
ऑगस्ट, २००२ तवेच, कृ वऴ ल ऩदभ
ु वलबागाचे ळावन ऩयीऩत्रक िभाॊक योजगाय- १००४/प्र.ि. ७९/ १३-अे,

क्रदनाॊक् १८ ऑगस्ट, २००५ नुवाय फेयोजगायाॊच्मा वेला वशकायी वॊस्था/ रोकवेला कंद्र माॊना अनाभत यक्कभ ल
अनुबलाच्मा अटीभध्मे वूट दे ण्मात मेईर तथावऩ, त्माॊना इतय अटी ल ळतंचे ऩारन कयणे अर्सनलामग याशीर.

(वदय फेयोजगायाॊच्मा वेला वशकायी वॊस्था/ रोकवेला कंद्र माॊनी र्सनवलदे वोफत भशायाष्ड याज्म वशकायी वॊस्था
अर्सधर्सनमभ, १९६० ल र्सनमभ १९६१ नुवाय नंदणी प्रभाणऩत्र जोडाले)

८.१.३७ वलबागीम कृ वऴ वशवॊचारक शे कोणत्माशी ठे केदायाव कॊत्राट दे ण्माऩूली कोणतेशी कायण न दे ता वॊफध
ॊ ीत

र्सनवलदाधायक क्रकॊला र्सनवलदाधायकाॊच्माफाफतीत कोणतेशी दार्समत्च अथला जफाफदायी न णस्लकायता कोणतीशी
र्सनवलदा णस्लकायणे/नाकायणे/यद्द कयणे क्रकॊला वलग र्सनवलदा नाकायण्माचा अर्सधकाय याखून ठे लत आशे त.

८.१.३८ भनुष्मफऱ वेला ऩुयलठादाय ठे केदायाव लयीर र्सनमभ ल अटी भान्म अवरेफाफत णजल्शा अर्सधषक कृ वऴ

अर्सधकायी तवेच, कृ वऴ आमुक्तारमावाठी ऩुयलठा कयालमाच्मा काभगायाॊच्मा फाफतीत वॊचारक, वलस्ताय ल
प्रर्सळषण माॊचेफयोफय १०० रु. च्मा अळावकीम भुद्राॊकालय वेला कयायनाभा र्सरशून द्याला रागेर.

वशबागी वॊस्थावाठी आलश्मक वॊळोधन वशमोगी ल वॊगणक ऑऩये टय माॊच्मा वेला र्सनणित कारालधी

कयीता वॊफर्सधत वॊस्थाॊकडू न आऊटवोर्सवंगद्वाये /बायतीम कृ वऴ वॊळोधन ऩयीऴद माॊच्मा प्रभाणकाॊप्रभाणे उऩरब्ध
करुन घ्माव्मात. तथावऩ, बायतीम कृ वऴ वॊळोधन ऩयीऴद माॊच्मा प्रभाणकाॊप्रभाणे उऩरब्ध करुन घेण्मात मेणामाग

काभगायाॊचा ळावकीम वेलेळी कोणताशी वॊफध
ॊ अवणाय नाशी तवेच, त्माॊना ळावनाकडू न मा वेला र्सनमर्सभत
कयणेफाफत कोणताशी शक्क वाॊगता मेणाय नाशी ल माफाफत वलगस्ली जफाफदायी वॊफर्सधत वॊस्थाॊची याशीर. कृ वऴ

आमुक्तारम स्तयालयीर कषावाठी वॊळोधन वशमोगी भशात्भा पुरे कृ वऴ वलद्याऩीठ, याशुयी माॊचेकडू न उऩरब्ध
करुन घेण्मात मालेत.

कीड वलेषकाॊच्मा वर्सनमॊत्रणावाठी कृ वऴ ऩमगलेषक माॊनी काभ कयालमाचे अवल्माने वलबागीम कृ वऴ

वशवॊचारकाॊनी वॊफध
ॊ ीत वलबागातून त्माॊची उऩरब्धता करुन घ्माली. माफाफतचे आदे ळ वलबागीम कृ वऴ
वशवॊचारक माॊनी र्सनगगर्सभत करुन वदय कृ वऴ ऩमगलेषक वॊफर्सॊ धत भुख्मारमी र्सनधागयीत लेऱेत वलेषण

काभाकयीता शजय शोतीर माफाफतची कामगलाशी कयाली. कीड योग वलेषणाचे काभ र्सनधागयीत लेऱेत कयालमाचे
अवल्माने वलेषणकाभी वेला अर्सधगृशीत केरेल्मा कृ वऴ ऩमगलेषकाॊकडे इतय मोजनाॊची काभे वोऩवलण्मात मऊ
नमेत.

प्रकल्ऩाॊतगगत आलश्मक काभगायाॊची वलबागर्सनशाम वॊख्मा वोफत जोडण्मात आरी अवून त्माॊची अशग ता

कतगव्मे ल जफाफदार्मा खारीर प्रभाणे याशतीर.

८.२ कीड वलेषक (ऩेस्ट स्काऊट) :- ज्माक्रठकाणी वोमाफीन, काऩूव, बात ल तूय शे काऩूव वऩकात

अॊयवऩक म्शणून घेतरे जाते त्मा क्रठकाणी वोमाफीन, काऩूव, वऩकाच्मा प्रर्सत १२००० शे . ल बाताचे ५००० शे .

अवे एकूण १७००० शे . वाठी दोन कीड वलेषक (तथाऩी नागऩूय वलबागात बात वऩकाचे वरग षेत्र अवल्माने

वोमाफीन, काऩूव आणण बात वऩकाॊच्मा एकवत्रत प्रर्सत १२००० शे क्टय षेत्राकयीता एका कीड वलेषक प्रस्तावलत
आशे .) तवेच, केलऱ बाताचे ५००० शे . वाठी ल शयबया वऩकाच्मा प्रर्सत ३००० शे . वाठी एक कीड वलेषक
प्रस्तावलत कयण्मात आरे अवून त्माॊना दयभशा रु. ४२००/- इतके भूऱ भार्सवक लेतन, रु. १५००/- प्रलाव बत्ता
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तवेच, इतय वेला कय ल वेला आकायावश रू. ९५००/- (भनुष्मफऱ वेला ऩुयलठादाय ठे केदायाच्मा वेला
आकायावश) लेतन प्रस्तालीत आशे .

८.२.१ ळैषणणक अशग ता्- १. उभेदलाय कृ वऴ ऩदवलकाधायक अवाला.

२. स्थार्सनक तारुक्मात ल उऩवलबागात याशणामागॅाउभेदलायाव प्राधान्म याशीर.

८.२.२ वेला कारालधी्-

३. लम २१ ते ४५ लऴे

१. काऩूव- वोमाफीन- बात ल तूय- २ जुरै २०१२ ते ३१ क्रडवंफय २०१२
एकूण ८०८ कीड वलेषक (वशा भक्रशने)

२. शयबया - १ जानेलायी २०१३ ते १५ पेब्रुलायी २०१३
एकूण ३६६ कीड वलेषक (दीड भक्रशना)

८.२.३ कतगव्म ल जफाफदामाग्३-

८.२.४ कीड वलेषकाॊवाठी गाल ल षेत्र र्सनलडीवाठी दे ण्मात आरेल्मा भागगदळगक वुचनाॊप्रभाणे ऩुलग र्सनणित षेत्रात
कीड वलेषक वोमाफीन, काऩूव, बात, तूय ल शयबया वऩकाॊकयीता कीड वलेषण कयतीर.
८.२.५ कीड वलेषक कृ वऴ ऩमगलेषकाच्मा अर्सधनस्त काभ कयतीर.

८.२.६ कीड वलेषक र्सनणित केरेल्मा ळेताकयीता (२) कीड ल योगाॊची र्सनयीषणे घेतीर आणण प्रत्मेक गालातीर

यॎ ण्डभ ऩध्दतीने २ ळेत/ठयलून क्रदरेरी षेत्र क्रकॊला एकाच गालातीर २ ऩेषा जास्त ळेत (वऩकाच्मा
रागलडीखारीर षेत्रालय अलरॊफन
ू ) माकयीता वुध्दा कीड ल योगाॊची र्सनयीषणे घेतीर अळाप्रकाये एकूण एकाच

गालातीर ४ ळेताॊतीर कीड ल योगाॊची र्सनयीषणे कीड वलेषक (प्रर्सळषण कामगिभाच्मा लेऱी क्रदरेल्मा भागगदळगक
वुचनाॊनव
ु ाय) घेतीर. अळाप्रकाये २ गालाॊकयीता कीड वलेषक दय वोभलाय, भॊगऱलाय, गुरुलाय आणण ळुिलाय मा
चाय क्रदलळी कीड योगाॊचे वलेषण कयण्माकयीता र्सनयीषण घेतीर.

८.२.७ वोमाफीन, काऩूव, बात तूय ल शयबया वऩकाॊकयीता लयीर भुद्दा ि. ७.३ नुवाय कीड वलेषक कीड
वलेषणाचे कामग कये र.

८.२.८ कीड वलेषक कीड वलेषण अशलार कीड र्सनमॊत्रकाॊकडे आठलडमातून दोनदा म्शणजेच दय फुधलायी आणण
ळर्सनलायी वादय कयतीर.

८.२.९ कीड वलेषक ल कृ वऴ ऩमगलेषक शे कृ वऴ वलद्याऩीठ ल कृ वऴ वलबाग माॊचेकडू न आमोणजत केरेल्मा
प्रर्सळषणात क्रदरेल्मा ताॊवत्रक र्सनकऴाॊनव
ु ाय कीड योग वलेषणाचे काभ कयतीर.

८.२.१० कीड वलेषक शे ग्राभीण बागातच याशून वऩकाॊलयीर कीड ल योगाकयीताची र्सनयीषणे घेतीर.

८.२.११ कीड वलेषक माॊनी त्माॊच्मावाठी आमोणजत केरेल्मा वलवलध प्रर्सळषण कामगिभाॊभधून कीड योग
वलेषणावॊफध
ॊ ीची भाक्रशती घेतरी ऩाक्रशजे.

८.२.१२ कृ वऴ ऩमगलेषकाॊच्मा भागगदळगनानुवाय वलेषणाकयीता र्सनलडरेल्मा ळेतात काभगॊध वाऩऱे फववलणे तवेच,
लेऱोलेऱी काभगॊध वाऩऱमातीर रूय फदरणे शी कीड वलेषकाची जफाफदायी याक्रशर.

८.२.१३ ळेताभधीर र्सनयीषणे लेऱीच घेण्मावाठी कीड वलेषकाजलऱ प्रलावाची वाधने ल प्रलावाफद्दरची भाक्रशती
माचे चाॊगरे सान अवणे आलश्मक अवून प्रलावाची आलड अवाली.

८.२.१४ कीड वलेषकाने ळेतकयी, कृ वऴ वलबाग आणण इतय अर्सधकायी माॊचेळी वतत वॊऩकागत यशाले.

८.२.१५ भागगदळगक वुचनाॊप्रभाणे कीड वलेषकाने नेभन
ू क्रदरेल्मा षेत्राकयीता धालते वलेषण (योणव्शॊ ग वव्शे )
कयालमाचे आशे .
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८.३ वॊगणक प्रचारक (डे टा एन्ट्री ऑऩये टय) :- कीड योग वलेषण अशलाराॊची ऑनराईन नंद

कयण्मावाठी प्रर्सत कृ वऴ ऩमगलेषकाकयीता एक वॊगणक प्रचारक प्रस्तावलत कयण्मात आरा अवून त्माॊना दयभशा

रु. ४२००/- इतके भूऱ भार्सवक लेतन तवेच, इतय वेला कय ल वेला आकायावश रू. ७०००/- (भनुष्मफऱ वेला
ऩुयलठादाय वॊस्थेच्मा वेला आकायावश) भानधन प्रस्तालीत आशे .

८.३.१ ळैषणणक अशग ता् १. उभेदलाय १२ ली ऩाव ल भशायाष्ड सानभॊडऱाचा एभ. एव. वी. आम. टी. वॊगणक
प्रभाणऩत्र धायक अवाला तवेच, तो टॊ करेखनाची ऩयीषा उत्तीणग अवाला.

२. स्थार्सनक तारुक्मात, उऩवलबागात याशणामां उभेदलायाव प्राधान्म द्याले.
३. लम २१ ते ४५ लऴे

८.३.२ वेला कारालधी् १. काऩूव- वोमाफीन- बात ल तूय- २ जुरै २०१२ ते ३१ क्रडवंफय २०१२
एकूण ८२ वॊगणक प्रचारक (वशा भक्रशने)

२. शयबया - १ जानेलायी २०१३ ते २८ पेब्रुलायी २०१३
एकूण ४५ वॊगणक प्रचारक (दोन भक्रशने)

८.३.३ कतगव्म ल जफाफदामाग्३-

८.३.१.१ वॊगणकालय ऑनराईन डाटा र्सनमर्सभतऩणे बयण्माची भुख्म जफाफदायी वॊगणक प्रचारकाची आशे .

८.३.१.२ उऩवलबागीम कृ वऴ अर्सधकायी ल कृ वऴ ऩमगलेषक माॊच्मा वॊऩण
ू ग र्सनमॊत्रण ल भागगदळगनाखारी वॊगणक
प्रचारक काभ कयतीर.

८.३.१.३ कामागरमीन अर्सबरेखाॊचे लगीकयण ल दे खबार कयणे तवेच, कीड वलेषणाॊतगगत कीड वलेषकाॊनी
क्रदरेरी

कीड योग वलेषणाफद्दरची भाक्रशती ऑनराईन बयणे आणण एनवीआमऩीएभ, नली क्रदल्री माॊनी

त्माॊच्मा वॊकेत स्थऱालय (लेफ वाईट) ऩुयवलरेल्मा भाक्रशतीचे वॊकरन उऩवलबागीम कृ वऴ अर्सधकायी ल
कृ वऴ ऩमगलेषक माॊच्मा भागगदळगनाखारी कयण्माची वॊऩण
ू ग जफाफदायी वॊगणक प्रचारक माॊची याक्रशर.

८.३.१.४ कृ वऴ ऩमगलेषक माॊच्मा भागगदळगनाखारी कृ वऴ वलद्याऩीठाॊना एवएभएव, लेफ भॎवेजेव, ई-भेर ऩाठवलणे
आणण त्माॊचेकडू न वऩकवॊयषण वल्रा र्सभऱारेनत
ॊ य त्माचे वॊफर्सॊ धॊत ळेतकमांॅाना
, अर्सधकामांफना ल

षेवत्रम

ऩातऱीलयीर कभगचामांतना वॊगणकाधायीत वॊऩकग वाधनाॊद्वाये अग्रेवऴत कयण्माची जफाफदायी वॊगणक
प्रचारकाची याक्रशर.

८.३.१.५ वॊगणक प्रचारकाने त्मारा नेभन
ू
क्रदरेल्मा वलऴम/काभावॊफध
ॊ ी वलग ऩत्रव्मलशायाॊच्मा प्रर्सतक्रिमा
टॊ कर्सरणखत करुन ऩाठवलण्माची जफाफदायी ऩाय ऩाडे र.

८.३.१.६ वॊगणक/रॎऩटॉऩ ल इतय अनुऴर्सॊ गक वाक्रशत्माची मोग्म काऱजी घेण्माची जफाफदायी वॊगणक
प्रचारकाची याक्रशर.

८.३.१.७ कीड वलेषक शे कृ वऴ ऩमगलेषक ल उऩवलबागीम कृ वऴ अर्सधकायी माॊचे वॊगणक/रॎऩटॉऩ ल इतय

अनुऴर्सॊ गक वाक्रशत्म माॊची दरु
ॊ ी त्माॊना वुर्सचत करुन आलश्मक ते भागगदळगन
ु स्ती ल दे खबार मावॊफध
घेतीर.

८.४ कृ वऴ ऩमगलेषक्- प्रर्सत १० कीड वलेषकाॊच्मा वर्सनमॊत्रणवाठी एक कृ वऴ ऩमगलेषक प्रस्तावलत

कयण्मात आरा आशे . कीड वलेषण काभाच्मा आलश्मक क्रपयतीकयीता लाशन उऩरब्ध करून दे ण्मावाठी रू.
२००००/- यक्कभ दयभशा प्रभाणे वॊफध
ॊ ीत उऩवलबागीम कृ वऴ अर्सधकायी माॊचेकडे तयतूद करुन दे ण्मात आरी

आशे . वलबागीम कृ वऴ वशवॊचारक माॊनी मावाठी त्माॊचे वलबागातून मोग्म कृ वऴ ऩमगलेषकाॊची नाॊले र्सनिीत करुन
उऩरब्ध करुन घ्मालेत.
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८.४.१ ळैषणणक अशग ता्- १. कृ वऴ ऩमगलेषक कृ वऴ ऩदलीधय अवाला. ऩदव्मूत्तय ऩदलीधायकाॊव प्राधान्म दे ण्मात
माले.

२. कृ वऴ ऩमगलेषक ळक्मतो क्रट.ओ. एप. प्रर्सळषीत अवाला.

३. स्थार्सनक तारुक्मात, उऩवलबागात याशणामागॅृ कृ वऴ ऩमगलेषकाॊव प्राधान्म द्याले.
४. लम २१ ते ४५ लऴे

८.४.२ वेला कारालधी्- १. काऩूव- वोमाफीन- बात ल तूय- २ जुरै २०१२ ते ३१ क्रडवंफय २०१२
एकूण - ८२ कृ वऴ ऩमगलेषक (वशा भक्रशने)

२. शयबया- २ जाने.२०१३ ते २८ पेब्रु.२०१३- ४५ कृ वऴ ऩमगलेषक (दोन भक्रशने)

८.४.३ कतगव्म ल जफाफदामाग्ल-

८.४.३.१ उऩवलबागीम कृ वऴ अर्सधकायी ल कीड वलेषकाॊभध्मे कीड-योग वलेषणाफाफत कृ वऴ ऩमगलेषक वभन्लम
वाधेर.

८.४.३.२ ऑनराईन प्रऩत्रे ऩाठवलणे, वलेषणाचे कामग व्मलणस्थत ऩाय ऩाडणे ल त्माभध्मे वभन्लम ठे लण्माची
वॊऩण
ू ग जफाफदायी कृ वऴ ऩमगलेषकाॊची याक्रशर.

८.४.३.३ कृ वऴ ऩमगलेषक शे वॊऩण
ु त
ग ् उऩवलबागीम कृ वऴ अर्सधकायी माॊचे अर्सधनस्त ल र्सनमॊत्रणात काभ कयतीर

८.४.३.४ कृ वऴ ऩमगलेषक त्माॊच्मा कामगषेत्रातीर कीड वलेषकाॊकडू न वलेषण प्रऩत्रे वॊकरीत कयणे ल त्माफाफत
उऩवलबागीम कृ वऴ अर्सधकायी माॊना अलगत कयतीर.

८.४.३.५ वॊगणक प्रचारकाचे भदतीने ऑनराईन प्रऩत्रे ऩाठवलण्माची वॊऩण
ू ग जफाफदायी कृ वऴ ऩमगलेषकाची याशीर.
८.४.३.६ कृ वऴ ऩमगलेषक कृ वऴ वलद्याऩीठ णजल्शा प्रर्सतर्सनधी, कीड वलेषक ल ळेतकयी
कामगिभाच्मा ऩरयणाभकायक र्सनमोजनाफाफत वॊऩकग ठे लतीर.

माचंळी कीड वलेषण

८.४.३.७ कीड वलेषण कामगिभ तवेच, उऩवलबागीम कृ वऴ अर्सधकायी माॊचे भागगदळगनाखारी एकाणत्भक कीड

व्मलस्थाऩन कामगिभ याफवलण्माफाफतचे वॊर्सनमॊत्रण कयतीर. जय एकाणत्भक कीड व्मलस्थाऩनाचा

कामगिभ वभाधानकायकऩणे याफवलरा जात नवल्माव उऩवलबागीम कृ वऴ अर्सधकायी वॊफर्सॊ धत णजल्शा

अधीषक कृ वऴ अर्सधकायी ल कृ वऴ वलद्याऩीठ माॊचे र्सनदळगणाव आणतीर ल त्माभध्मे वुधायणा प्रस्तालीत
कयतीर.

८.४.३.८ कृ वऴ ऩमगलेषक काशी ळेतकमांॅाच्मा जनजागयण कामगिभाव उऩणस्थत याशतीर ल प्रगतळीर
ळेतकमांनना, कीड वलेषकाॊना तवेच, षेत्रीम कभगचामांॅना कीडयोग वलेषणाफाफत भागगदळगन कयतीर.

८.४.३.९ ज्मा तारुक्माता कीड योग प्रादब
ु ागल जास्त आशे क्रकॊला आर्सथगक नुकवान ऩातऱीऩमंत ऩोशचरा आशे

अळा कभीत कभी एका तारुक्माव कृ वऴ ऩमगलेषक प्रत्मेक आठलडमाव बेट दे तीर ल त्माफाफतचा

अशलार उऩवलबागीम कृ वऴ अर्सधकायी माॊना दे तीर ल त्माभध्मे याफवलल्मा जात अवरेल्मा एकाणत्भक
क्रकड व्मलस्थाऩनाफाफतची णस्थती, गुणलत्ता, मेणामाग अडचणी ल त्मालयीर उऩाम वुचलतीर.

८.४.३.१० णजल्शा नोडर अर्सधकायी, कृ वऴ वलद्याऩीठ ल कृ वऴ वलसान कंद्र प्रर्सतर्सनधी माॊच्माळी वॊऩकागत याशून कीड
योग वलेषण कामगिभ ऩयीणाभकायक शोत अवरेफाफत खात्री कयतीर.

८.४.३.११

वलद्याऩीठाकडू न

वुचवलरेरा

ऑनराईन

एव.एभ.एव

वल्रा

वॊगणक

प्रचारकाॊच्मा

भदतीने

वॊकेतस्थऱालरुन काढणे ल वॊफर्सॊ धत तारुक्मातीर नंदणी झारेल्मा भोफाईरधायक ळेतकमांॅॊना ऩाठवलण्मावाठी
उऩवलबागीम कृ वऴ अर्सधकायी माॊना भदत कयतीर.

८.४.३.१२ कीड वलेषक ल वॊगणक प्रचारक माॊच्मा काभाफाफतचा अशलार ल उऩणस्थती माफाफतची भाक्रशती
वॊफर्सॊ धत उऩवलबागीम कृ वऴ अर्सधकायी माॊना वादय कयतीर.
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८.४.३.१३ लयीर जफाफदामागत व्मर्सतरयक्त कृ वऴ ऩमगलेषक माॊनी उऩवलबागीम कृ वऴ अर्सधकायी माॊचेकडू न वलेषण ल

एकाणत्भक कीड व्मलस्थाऩनावॊफध
ॊ ीत दे ण्मात आरेरे कामग ऩाय ऩाडाले तवेच, कृ वऴ ऩमगलेषकाॊवाठी गाल
ल षेत्र र्सनलडीवाठी दे ण्मात आरेल्मा भागगदळगक वूचनाॊनुवाय कामग ऩाडाले (भुद्दा ि. ६.४).

८.५ वॊगणक प्रणारी भदतनीव (वॉफ्टलेअय वऩोटग य):- कृ वऴ ऩमगलेषकाॊव रॎऩटॉऩ वॊफध
ॊ ी मेणामाग.

अडचणीॊची वोडलणूक कयणेवाठी वलबागस्तयालय वॊगणक प्रणारी भदतनीव प्रस्तावलत कयण्मात मेत अवून

त्माॊना दयभशा रु. ७२००/- इतके भूऱ भार्सवक लेतन तवेच, इतय वेला कय ल वेला आकायावश रू. १२०००/(भनुष्मफऱ वेला ऩुयलठादाय ठे केदायाच्मा वेला आकायावश) लेतन प्रस्तालीत आशे . वलबागीम कृ वऴ वशवॊचारक,
ऩुणे, कोल्शाऩूय ल नार्सळक वलबागाॊवाठी ऩुणे मेथ,े औयॊ गाफाद ल रातूय वलबागाॊवाठी रातूय मेथे तय ठाणे,
अभयालती ल नागऩूय वलबागाॊवाठी प्रत्मेकी एक वॊगणक प्रणारी भदतनीव प्रस्तावलत कयण्मात मेत आशे .

८.५.१ ळैषणणक अशग ता्- १. उभेदलाय वॊगणक ळास्त्र/वॊगणक ऍण्रकेळन्व भधीर ऩदव्मुत्तय ऩदली धायक
अवाला

२. भामिोवॉफ्ट भधीर नेट तॊत्रसान अलगत अवाले
३. लम २१ ते ४५ लऴे

८.५.२ वेला कारालधी्- २ जूरै २०१२ ते १५ पेब्रुलायी २०१३ एकूण ५ वॊगणक प्रणारी भदतनीव (वाडे वात
भक्रशने)

८.५.३ कतगव्म ल जफाफदामाग्व
-

८.५.३.१ कृ वऴ ऩमगलेषकाॊकडीर रॎऩटॉऩभधीर कीड योग वलेषण वॉपटलेअय भधीर अडचणी वोडवलणे ल
र्सनमर्सभत ऑनराईन प्रऩत्रे बयण्मावाठीचे कामग वुयऱीत ऩाय ऩाडण्मावाठी भदत कयणे.

८.५.३.२ ऑनराईन प्रऩत्रे बयण्माभध्मे काशी अडचणी आल्माव त्मा वोडलण्मावाठी वॊगणक प्रचारकारा
पोनद्वाये वूचना दे णे अथला इॊ टयनेटद्वाये वॊऩकग वाधून वदय रॎऩटॉऩभधीर अडचणी वोडवलणे.

८.५.३.३ लयीरप्रभाणे अडचणीचे र्सनयाकयण न झाल्माव वॊफर्सॊ धत वॊगणक प्रचारकाव रॎऩटॉऩवश वलबागीम
कृ वऴ वशवॊचारक कामागरमात फोरवलणे ल वदय अडचणीची तऩावणी कयणे. (वॉपटलेअय अथला शाडग लेअय)

८.५.३.४ जय शाडग लेअयफाफत अडचण अवल्माव जलऱच्मा एचवीएर डीरय माॊचेळी वॊऩकग वाधून ती अडचण
वोडवलणे (मावाठी वलबाग स्तयालरून एचवीएर डीरवगचे पोन नॊ. प्राप्त करुन घ्मालेत.) एचवीएर क्रडरयकडे
रॎऩटॉऩ शस्ताॊतयीत कयताॊना वॊगणक प्रचारकाकडू न माफाफतची ऩोशोच घणे.

८.५.३.५ रॎऩटॉऩच्मा दरू
ु स्तीनॊतय त्माची तऩावणी कयणे ल वलेषणाफाफत ऑनराईन प्रऩत्रे बयण्माकयीताचे
आलश्मक वॉपटलेअयचा त्माभध्मे अॊतबागल कयणे.

८.५.३.६ जय वॉपटलेअय वॊफर्सॊ धत अडचण अवल्माव त्माने दरू
ु स्ती कयणे अथला वॉपटलेअयचे फाफतीत

एनवीआमऩीएभ, नली क्रदल्री माॊनी क्रदरेल्मा प्रर्सळषणानूवाय वदय वॉपटलेअय ऩुन्शा रॎऩटॉऩभध्मे स्थावऩत
कयणे. ल र्सनयाकयण न झाल्माव भदतीवाठी एनवीआमऩीएभ नली क्रदल्री माॊच्मा अर्सधकामांभळी वॊऩकग कयणे.

८.५.३.७ रॎऩटॉऩभधीर ऑक्रपव वाॉपटलेअय नादरू
ु स्त झाल्माव अथला ऑनराईन वॊगणक प्रणारीत वफघाड
झाल्माव रॎऩटॉऩ फयोफय क्रदरेल्मा भूऱ वीडीद्वाये दरू
ु स्ती कयणे.

८.६ वॊगणक ऑऩये टय्- प्रकल्ऩाॊतगगत ऑनराईन बयरेल्मा अशलाराॊची वॊकेतस्थऱालरुन भाशीती घेणे,

वलशीत प्रऩत्रात भाक्रशतीचे वॊकरन कयणे, वलवलध फैठकीॊवाठी आलश्मक भाशीती तमाय कयणे मावाठी

याज्मस्तयीम वर्सनमॊत्रण कषावाठी एक वॊगणक ऑऩये टय प्रस्तावलत कयण्मात मेत त्माव दयभशा रु. ४८००/-
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इतके भूऱ भार्सवक लेतन तवेच, इतय वेला कय ल वेला आकायावश रू. ८०००/- (भनुष्मफऱ वेला ऩुयलठादाय
ठे केदायाच्मा वेला आकायावश) लेतन प्रस्तालीत आशे .

८.६.१ ळैषणणक अशग ता्- १. उभेदलाय कोणत्माशी ळाखेचा ऩदलीधय अवाला.

२. वॊगणकाभधीर एक लऴागचा प्रभाणऩत्र /ऩदवलका अभ्माविभ ऩुणग केरेरा अवाला
तवेच, तो भयाठी ल इॊ ग्रजी टॊ करेखनाची ऩयीषा उत्तीणग अवाला.
३. लम २१ ते ४५ लऴे

८.६.२ वेला कारालधी्- २ जूरै २०१२ ते ३० जून २०१३ (फाया भक्रशने)
८.६.३ कतगव्म ल जफाफदामाग्ॅे-

८.६.३.१ वॊगणक ऑऩये टय शे कृ वऴ उऩवॊचारक (ऩीक वॊयषण) माॊचे अर्सधनस्त काभ कयतीर.

८.६.३.२ ऑनराईन बयरेल्मा अशलाराॊची वॊकेतस्थऱालरुन भाशीती घेणे ल ज्मा क्रठकाणी अशलाराॊची वॊख्मा ८०
टक्केऩेषा कभी अवेर ती ठीकाणे कृ वऴ उऩवॊचारक (ऩीक वॊयषण) माॊचे र्सनदळगनाव आणणे.

८.६.३.३ कृ वऴ उऩवॊचारक (ऩीक वॊयषण) माॊच्मा भागगदळगनाखरी ल वॊळोधन वशमोगी माॊच्मा भदतीने

एनवीआमऩीएभ, नली क्रदल्री माॊनी त्माॊच्मा वॊकेत स्थऱालय (लेफ वाईट) प्रकल्ऩ वॊफध
ॊ ीत ऩुयवलरेल्मा
भाक्रशतीचे वलशीत प्रऩत्रात वॊकरन तमाय ठे लणे तवेच, अर्सबरेखाॊचे लर्सगगकयण, व्मलस्थाऩन ल जतन
कयण्माची जफाफदायी वॊगणक ऑऩये टय माॊची अवेर.

८.६.३.४ प्रकल्ऩाॊतगगत उऩवलबागीम कृ वऴ अर्सधकायी माॊनी ऩाठवलरेल्मा एवएभएवच्मा अशलाराॊची भशीती
अद्यमालत ठे लणे, कृ वऴ उऩवॊचारक (ऩीक वॊयषण) माॊच्मा भागगदळगनाखरी ल वॊळोधन वशमोगी

माॊच्माभदतीने षेत्रीम ऩातऱीलय ल वशबागी वॊस्थाना एवएभएव, ई-भेर ल इतय भाध्मभाॊद्वाये भाशीती

ऩाठवलणे, वशबागी वॊस्थाॊकडू न आरेरे ऩीक वॊयषण वल्रे षेत्रीम ऩातऱीलय तवेच वॊफध
ॊ ीताॊना
वॊगणकाधायीत वॊऩकग वाधनाॊद्वाये अग्रेवऴत कयण्माची जफाफदायी वॊगणक ऑऩये टय माॊची अवेर.

८.६.३.५ प्रकल्ऩ वॊफध
ॊ ीत वलग ऩत्रव्मलशाय ल अशलाराॊचे टॊ करेखन कयणे.

८.६.३.६ वॊगणक/रॎऩटॉऩ ल इतय अनुऴर्सॊ गक वाक्रशत्माची मोग्म काऱजी घेणे, मावॊफधीत अनुऴर्सॊ गक वाक्रशत्माॊची

दरु
ु स्ती ल दे खबारीफाफत कृ वऴ उऩवॊचारक (ऩीक वॊयषण) ल वॊळोधन वशमोगी माॊना वुर्सचत करुन
आलश्मक ते भागगदळगन घेऊन ऩाठऩुयाला कयणे.

८.६.३.७ वलवलध फैठकीॊवाठी आलश्मक भाशीती ल ऩॉलय ऩॉईंटभध्मे वादयीकयण तमाय कयणे.

८.७ याज्मस्तयीम वर्सनमॊत्रण कषावाठी रेखाऩार्- प्रकल्ऩाॊतगगत वशबागी वॊस्थाॊना अनुदान लाटऩ

कयणे, त्माचा वलशीत प्रऩत्रात क्रशळेफ ठे लणे, भार्सवक प्रगती अशलार अद्यमालत ठे लणे, वलवलध फैठकीॊवाठी
आलश्मक भाशीती तमाय कयणे मावाठी याज्मस्तयीम वर्सनमॊत्रण कषावाठी एक रेखाऩार प्रस्तावलत कयण्मात
मेत अवून त्माॊना दयभशा रु. ६०००/- इतके भूऱ भार्सवक लेतन तवेच, इतय वेला कय ल वेला आकायावश रू.
१००००/- (भनुष्मफऱ वेला ऩुयलठादाय ठे केदायाच्मा वेला आकायावश) लेतन प्रस्तावलत कयण्मात मेत आशे .

८.७.१ ळैषणणक अशग ता्- १. उभेदलाय कोणत्माशी ळाखेचा ऩदलीधय अवाला. तथावऩ, लाणणज्म ळाखेच्मा
ऩदलीधयाव प्रधान्म दे ण्मात माले.
२. उभेदलाय

भशायाष्ड

सानभॊडऱाचा

एभ.एव.वी.आम.टी. वॊगणक प्रभाणऩत्र धायक

अवाला. तवेच, तो भयाठी ल इॊ ग्रजी टॊ करेखनाची ऩयीषा उत्तीणग अवाला.
३. लम २१ ते ४५ लऴे
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८.७.२ वेला कारालधी्- २ जूरै २०१२ ते ३० जून २०१३ (फाया भक्रशने)
८.७.३ कतगव्म ल जफाफदामाग्ॅा
-

८.७.३.१ रेखाऩार शे कृ वऴ उऩवॊचारक (ऩीक वॊयषण) माॊचे अर्सधनस्त काभ कयतीर.

८.७.३.२ प्रकल्ऩाॊतगगत वशबागी वॊस्थाॊना अनुदान लाटऩ कयणे, त्माचा वलशीत प्रऩत्रात क्रशळेफ ठे लणे,
त्माचफयोफय भार्सवक प्रगती अशलार अद्यमालत ठे लण्माची जफाफदायी रेखाऩार माॊची अवेर.
८.७.३.३ अनुदान लाटऩाफाफत रेखा ळाखेकडे ऩाठऩुयाला कयणे.

८.७.३.४ वशबागी वॊस्था तवेच, षेत्रीम ऩातऱीलयीर अनुदान वॊफध
ॊ ीत ऩत्रव्मलशाय कयणे.
८.७.३.५ प्रकल्ऩाचे उऩमोर्सगता प्रभाणऩत्र तमाय कयणे.

८.७.३.६ वलवलध फैठकीॊवाठी आलश्मक भाशीती तमाय कयणे.

८.७.३.७ अनुदान वॊफध
ॊ ीत कामागरमीन अर्सबरेखाॊचे दे खबार ल जतन कयणे.
९. प्रकल्ऩाॊतगगत उऩरब्ध करुन घेतरेल्मा भनुष्मफऱाचे वॊर्सनमॊत्रण, त्माॊच्मा वेलाॊचे र्सनमभन ल लेतन वलतयण
कामगऩध्दती :-

९.१ र्सनवलदा प्रक्रिमा :- कीड वलेषक, वॊगणक प्रचारक, वॊगणक प्रणारी भदतनीव, वॊगणक ऑऩये टय

ल रेखाऩार माॊच्मा वेला उऩरब्ध करुन घेणेवाठी वलबागीम स्तयालय वलबागीम कृ वऴ वशवॊचारक वलशीत

ऩध्दतीने र्सनवलदा प्रक्रिमा ऩाय ऩाडाली मावाठी णजल्शमाच्मा क्रठकाणी वशाय्मक काभगाय आमुक्त/ळावकीम

काभगाय अर्सधकायी माॊचेकडे कॊत्राटी काभगाय (र्सनमॊत्रण आणण र्सनभुर
ग न) अर्सधर्सनमभ, १९७० अॊतगगत वप्रन्वीऩर
एॅॎम्ऩरॉमय म्शणून नंदणी अद्यमालत कयण्मात माली.

९.२ कीड वलेषक, वॊगणक प्रचारक, वॊगणक प्रणारी भदतनीव, वॊळोधन वशमोगी, वॊगणक ऑऩये टय

ल रेखाऩार मा ऩदाॊवाठी भनुष्मफऱ प्राप्त करुन घेण्मावाठी र्सनवलदा प्रक्रिमा ऩाय ऩाडणे ल मोग्मतेफाफत
ऩुढीरप्रभाणे कामगलाशी कयाली.

अ.
ि.
१
२
३

४

ऩदाचे नाॊल

भनुष्मफऱ

उऩरब्धता प्रक्रिमा
याफवलणे

वॊफॊर्सधत ऩदावाठी

उभेदलायाॊची मोग्मता

ठयवलणाये अर्सधकायी/ वॊस्था

काभाचे क्रठकाण र्सनणित कयणे

कीड वलेषक

वॊफध
ॊ ीत वलबागीम

वॊफध
ॊ ीत वलबागीम कृ वऴ

वॊफध
ॊ ीत वलबागीम कृ वऴ

वॊगणक प्रचारक

वॊफध
ॊ ीत वलबागीम

वॊफध
ॊ ीत वलबागीम कृ वऴ

वॊफध
ॊ ीत वलबागीम कृ वऴ

वॊगणक प्रणारी

वॊफध
ॊ ीत वलबागीम

याष्डीम एकाणत्भक क्रकड

वॊफध
ॊ ीत वलबागीम कृ वऴ

याज्मस्तयीम वर्सनमॊत्रण

वलबागीम कृ वऴ

वलबागीम कृ वऴ वशवॊचारक,

वॊचारक, वलस्ताय ल प्रर्सळषण,

भदतनीव

कषावाठी वॊगणक
ऑऩये टय

कृ वऴ वशवॊचारक
कृ वऴ वशवॊचारक
कृ वऴ वशवॊचारक
वशवॊचारक, ऩुणे
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५

६

याज्मस्तयीम वर्सनमॊत्रण

वलबागीम कृ वऴ

वलबागीम कृ वऴ वशवॊचारक,

वॊचारक, वलस्ताय ल प्रर्सळषण,

वॊळोधन वशमोगी

भशात्भा पुरे कृ वऴ

भशात्भा पुरे कृ वऴ वलद्याऩीठ,

वॊचारक, वलस्ताय ल प्रर्सळषण,

कषावाठी रेखाऩार

वशवॊचारक, ऩुणे

(याज्मस्तयीम वॊर्सनमॊत्रण वलद्याऩीठ, याशूयी
कष)

ऩुणे

याशूयी

कृ वऴ आमुक्तारम, ऩुणे
कृ वऴ आमुक्तारम, ऩुणे

७

वॊळोधन वशमोगी

वॊफर्सॊ धत वॊस्था

वॊफर्सॊ धत वॊस्था

वॊफर्सॊ धत वॊस्था

८

वॊगणक ऑऩये टय

वॊफर्सॊ धत वॊस्था

वॊफर्सॊ धत वॊस्था

वॊफर्सॊ धत वॊस्था

९.३ लेतन वलतयण कामगऩद्धती्-

९.३.१ कीड वलेषक, वॊगणक प्रचारक माॊची लयीरप्रभाणे मोग्मता तऩावल्मानॊतय त्माॊचेकयीता भुद्दा ि. ८.१

नुवाय कृ वऴ वलद्याऩीठ स्तयालय आमोजीत केरेल्मा दोन क्रदलवाच्मा ताॊवत्रक प्रर्सळषणाव उऩणस्थत
याशणेवाठी त्माॊना लेतन/बत्ता दे म याशणाय नाशी.

९.३.२ कीड वलेषक ल वॊगणक प्रचारक माॊच्मा काभाफाफतचा अशलार ल उऩणस्थती माफाफतची भाक्रशती कृ वऴ
ऩमगलेषक वॊफर्सॊ धत उऩवलबागीम कृ वऴ अर्सधकायी माॊना वादय कयतीर.

९.३.३ उऩवलबागीम कृ वऴ अर्सधकायी शे कीड वलेषक ल वॊगणक प्रचारक माॊना नेभन
ू
क्रदरेरे काभ ल

उऩणस्थतीनुवाय वॊफर्सॊ धताॊचे लेतन अदा कयण्माफाफत शजेयीऩत्रकावश अशलार तमाय करुन णजल्शा अधीषक कृ वऴ
अर्सधकायी माॊना दय भशीन्माच्मा तीन तायखेऩमंत वादय कयतीर.

९.३.४ भनुष्मफऱ वेला ऩुयलठादाय ठे केदाय वॊफध
ॊ ीत काभगायाॊचा उऩणस्थती अशलार, भुफ
ॊ ई दक
ु ाने ल वॊस्था
अर्सधर्सनमभ, १९४८ अॊतगगत र्सनमभानुवाय ऩगायऩत्रक/शजेयीऩत्रक (Muster Roll Cum Wage Register),

काभगायाॊचे लेतन दे मक (ळावकीम लजालटीच्मा तऩर्सळरावश) ल भनुष्मफऱ वेला ऩुयलठादाय ठे केदायाचे वेला

आकायाचे दे मक अळी दोन स्लतॊत्र दे मके णजल्शा अधीषक कृ वऴ अर्सधकायी माॊना दय भक्रशन्माच्मा एक तायखेव
वादय कयतीर. तवेच, त्माच्मा भागीर भक्रशन्मात त्माॊचेकडीर काभगायाॊच्मा बवलष्म र्सनलागश र्सनधी, याज्म
काभगाय वलभा, वेला कय, व्मलवाम कय ल इतय ळावकीम र्सनमभाप्रभाणे दे म यकभा ळावनाव चरनाद्वाये

बयरेल्मा चरनाच्मा प्रभाणणत प्रती ल भागीर भक्रशन्मात भुफ
ॊ ई दक
ु ाने ल वॊस्था अर्सधर्सनमभ, १९४८ अॊतगगत

र्सनमभानुवाय ऩगायऩत्रक/शजेयीऩत्रकानुवाय (Muster Roll Cum Wage Register) वॊफध
ॊ ीत कभगचामांgना
र्सभऱारेल्मा लेतनाची वॊफध
ॊ ीत कभगचामांsची स्लाषयी अवरेरी प्रभाणणत प्रत णजल्शा अधीषक कृ वऴ अर्सधकायी
माॊना दय भक्रशन्माच्मा एक तायखेव वादय कयतीर.

९.३.५ उऩवलबागीम कृ वऴ अर्सधकायी माॊचा अशलार ल शजेयीऩत्रक माच्मा अधाये भनुष्मफऱ वेला ऩुयलठादाय

ठे केदायाकडू न वादय कयण्मात आरेरा उऩणस्थती अशलार, ऩगायऩत्रक/शजेयीऩत्रक ल दे मकाॊचीशी णजल्शा अर्सधषक
कृ वऴ अर्सधकायी तऩावणी कयतीर.

९.३.६ वेला ऩुयलठादाय ठे केदायाने भागीर भक्रशन्मात त्माॊचेकडीर वॊफध
ॊ ीत काभगायाॊच्मा बवलष्म र्सनलागश र्सनधी,
याज्म काभगाय वलभा, वेला कय ल इतय ळावकीम र्सनमभाप्रभाणे दे म यकभा ळावनाव चरनाद्वाये

बयल्माची णजल्शा अर्सधषक कृ वऴ अर्सधकायी खात्री कयतीर त्माचफयोफय वॊफध
ॊ ीत कभगचामांनना ठे केदायाने

वादय केरेल्मा ऩगायऩत्रक/शजेयीऩत्रकानुवाय लेतन र्सभऱत अवल्माफाफत खात्री करुन णजल्शा अर्सधषक
कृ वऴ अर्सधकायी वलशीत रेखा कामगऩध्दती तवेच, र्सनधागयीत अटी ल ळतीच्मा अधीन याशून वॊफॊर्सधत

भनुष्मफऱ वेला ऩुयलठादाय ठे केदायाव दय भक्रशन्माच्मा दशा तायखेऩमंत दे मके अदा कयतीर. माफाफतच्मा
कामगलाशीची वॊऩुणग जफाफदायी णजल्शा अधीषक कृ वऴ अर्सधकायी माॊची याक्रशर.
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९.४ वलेषण चभूचे ऩमगलेषण ल वर्सनमॊत्रण्- प्रकल्ऩाॊतगगत र्सनमुक्त कीड वलेषक ल कृ वऴ ऩमगलेषकाॊकडू न

मोग्म प्रकाये वलेषण शोण्मावाठी त्माॊचेलय दे खये ख ठे लणे जरूयी आशे . माकयीता प्रत्मेक उऩवलबागीम कृ वऴ

अर्सधकायी माॊचेकडू न त्माॊच्मा कामगषेत्रात कामगयत अवरेरे कीड वलेषक ल कृ वऴ ऩमगलेषक भुख्मारमी शजय
अवरेफाफत खात्री कयाली. तवेच, कीड योग वलेषणाचे काभ ताॊवत्रक दृष्टमा मोग्म प्रकाये शोत अवल्माफाफतची

तऩावणी कयाली. वदय तऩावणी ज्मा क्रदलळी कीड वलेषकाने/कृ वऴ ऩमगलेषक र्सनयीषणे घेतरी आशे त त्माच

क्रदलळी कयण्मात माली ल माफाफतचा अशलार ऩुढीर प्रऩत्रात दय आठ क्रदलवाॊनी णजल्शा अर्सधषक कृ वऴ अर्सधकायी
माॊना वादय कयाला. णजल्शा अर्सधषक कृ वऴ अर्सधकायी माॊनी त्माॊच्मा दौमागनभध्मे र्सनरयषणाच्मा नंदीची
जाणीलऩुलक
ग तऩावणी कयाली तवेच, अर्सधनस्त उऩवलबागीम कृ वऴ अर्सधकायी माॊचेकडीर तऩावणी अशलाराफाफत
लेऱोलेऱी आढाला घ्माला. कीड वलेषक ल कृ वऴ ऩमगलेषक भुख्मारमी शजय नवल्माव तवेच, त्माॊनी घेतरेरे
र्सनष्कऴग ल तऩावणीभध्मे तपालत क्रदवून आल्माव त्माफाफत ववलस्तय अर्सबप्राम वलबागीम कृ वऴ वशवॊचारक

माॊना वादय कयाला. कीड वलेषक ल कृ वऴ ऩमगलेषक त्माॊना नेभन
ू क्रदरेल्मा कतगव्म ल जफाफदायीभध्मे लायॊ लाय

कवूय कयत अवल्माव णजल्शा अर्सधषक कृ वऴ अर्सधकायी वॊफध
ॊ ीत ठे केदायाकडू न तात्काऱ कीड वलेषक फदरून

घ्माला तय कृ वऴ ऩमगलेषकाॊचे फाफत काभाभध्मे कवूय केल्माफद्दर आलश्मक त्मा प्रळावकीम कामगलाशीचा प्रस्ताल

वलबागीम कृ वऴ वशवॊचारक माॊना वादय कयाला ल वॊफध
ॊ ीत वलबागीम कृ वऴ वशवॊचारक माॊनी आलश्मकतेनव
ु ाय
मोग्म ती कामगलाशी करुन वदयचा कृ वऴ ऩमगलेषक फदरण्माची कामगलाशी कयाली.
उऩवलबागाचे नाल :

कारालधी :

/

अ.ि

तऩळीर

१

आठलडा र्सनशाम वलेषण केरेल्मा यॎ न्डभ ल क्रपक्व ्रॉटची वॊख्मा

२

उऩवलबागीम कृ वऴ अर्सधकायी माॊनी तऩावणी केरेल्मा यॎ न्डभ ल

३

तऩावणी र्सनष्कऴग

/२०१

ते

/ /२०१

कीड वलेषक कृ वऴ ऩमगलेषक

क्रपक्व ्रॉटची वॊख्मा

९.५ कृ वऴ वलसान कंद्र (केव्शीके) भापगत कीड वलेषक ल कृ वऴ ऩमगलेषकाॊच्मा काभालय दे खये ख्-

९.५.१ प्रकल्ऩाॊतगगत र्सनमुक्त कीड वलेषक ल कृ वऴ ऩमगलेषकाॊच्मा काभालय दे खये ख ठे लण्माकयीता प्रत्मेक
णजल्यावाठी एका कृ वऴ वलसान कंद्राची र्सनमुवक्त कयण्मात माली. दे खये ख ठे लण्मावाठी केरेल्मा

पीयस्तीवाठी त्माॊना इॊ धन ल आकणस्भक खचग दे ण्मात मेईर. वॊफध
ॊ ीत वलबागीम कृ वऴ वशवॊचारकाॊनी
क्रदनाॊक ३० जून २०१२ ऩुली प्रत्मेक णजल्यावाठी एका कृ वऴ वलसान कंद्राची र्सनमुवक्त कयाली.

९.५.२ कृ वऴ वलसान कंद्राने प्रत्मेक आठलडमातीर एका क्रदलवात णजल्यातीर कामगयत कीड वलेषक ल कृ वऴ
ऩमगलेषक भुख्मारमी शजय अवरेफाफत खात्री कयाली, त्माॊचेकडू न कीड योग वलेषणाचे काभ ताॊवत्रक दृष्टमा

मोग्म प्रकाये शोत अवल्माफाफतची तऩावणी कयाली. कीड योग वलेषणाफाफत कीड वलेषक ल कृ वऴ ऩमगलेषकाॊना

भागगदळगन कयाले ल माफाफत वलशीत प्रऩत्रातीर अशलार णजल्शा भुख्मारमणस्थत उऩवलबागीम कृ वऴ अर्सधकायी
माॊचेकडे वुऩत
ु ग कयाला. उऩवलबागीम कृ वऴ अर्सधकायी माॊनी वदय अशलार णजल्शा अर्सधषक कृ वऴ अर्सधकायी माॊचे

र्सनदळगनाव आणाला. कीड वलेषक ल कृ वऴ ऩमगलेषक त्माॊना नेभन
ू क्रदरेल्मा कतगव्म ल जफाफदायीभध्मे लायॊ लाय
कवूय कयत अवल्माव णजल्शा अर्सधषक कृ वऴ अर्सधकायी माॊनी वॊफध
ॊ ीत ठे केदायाकडू न कीड वलेषक फदरून

घ्माला तय कृ वऴ ऩमगलेषकाॊचे फाफत काभाभध्मे कवूय केल्माफद्दर आलश्मक त्मा प्रळावकीम कामगलाशीचा प्रस्ताल
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वलबागीम कृ वऴ वशवॊचारक माॊना वादय कयाला ल वॊफध
ॊ ीत वलबागीम कृ वऴ वशवॊचारक माॊनी आलश्मकतेनव
ु ाय
मोग्म ती कामगलाशी करुन वदयचा कृ वऴ ऩमगलेषक फदरण्माची कामगलाशी कयाली.

९.५.३ उऩवलबागीम कृ वऴ अर्सधकायी माॊनी त्माॊचे अर्सधनस्त कीड वलेषक ल कृ वऴ ऩमगलेषक कयीत अवरेल्मा

वलेषण काभाच्मा वाप्ताक्रशक दौमागणॅचाकामंिभ ऩुढीर प्रऩत्रानुवाय प्रत्मेक कीड वलेषक ल कृ वऴ ऩमगलेषक
माॊच्मा वॊऩकग िभाॊकावश वॊफध
ॊ ीत कृ वऴ वलसान कंद्राव उऩरब्ध करुन द्याला.

कीड वलेषक/कृ वऴ ऩमगलेषक माॊच्मा वाप्ताशीक दौमांचा कामगिभ

उऩवलबाग्अ.

ि.

गालाचे नाल ल वलेषणाची वलगवाधायण लेऱ

कीड कृ वऴ

ऩमगलेषक/
वलेषकाचे

णजल्शा :-

भुख्मारम

नाल

भ्रभणध्लनी
िभाॊक

वोभलाय
गाल
ि.१

गाल

ि.२

भॊगऱलाय
गाल

ि.३

गाल

ि.४

गुरुलाय
गाल

ि.५

गाल

ि.६

ळुिलाय
गाल

ि.७

गाल

ि.८

(प्रथभत् कृ वऴ ऩमगलेषक ल त्मानॊतय त्माॊचे अर्सधनस्त कीड वलेषक माप्रभाणे एकाच प्रऩत्रात मादी
तमाय कयाली)

९.५.४ कृ वऴ वलसान कंद्र माॊनी प्रत्मेक आठलडमातीर एक क्रदलव माप्रभाणे वदय कीड वलेषक ल कृ वऴ
ऩमगलेषकाॊच्मा दे खये खीकयीता दय भक्रशन्मात चाय लेऱा दौमागतचे र्सनमोजन कयाले. माकयीता लयीर भुद्दा ि.
१०.५.३ भधीर वलेषण दौमागॅाचावलचाय कयाला.

९.५.५ कृ वऴ वलसान कंद्र माॊनी प्रत्मेक बेटीत क्रकभान ४ क्रकॊला णजल्यातीर १० टक्के कीड वलेषक अ कृ वऴ
ऩमगलेषक माॊच्मा दे खये खीफाफतचे र्सनमोजन करुन अशलार वादय कयाला.

९.५.६ कीड वलेषक ल कृ वऴ ऩमगलेषक माॊच्मा दे खये खीफाफत अचानक बेट द्यालमाची अवल्माने प्रत्मेक बेटीच्मा
लेऱी ळक्मतो ऩुली बेट क्रदरेल्मा कीड वलेषक ल कृ वऴ ऩमगलेषक माॊची र्सनलड कयणे टाऱाले.

९.५.७ उऩवलबागीम कृ वऴ अर्सधकायी माॊनी वऩक र्सनशाम कीड वलेषक ल कृ वऴ ऩमगलेषक वलेषण प्रऩत्रे वॊफध
ॊ ीत

कृ वऴ वलसान कंद्राव उऩरब्ध करून द्यालीत. कृ वऴ वलसान कंद्राने बेटीच्मा लेऱी कीड वलेषक/कृ वऴ
ऩमगलेषक माॊनी र्सनलड केरेल्मा षेत्रातीर कीड योगाॊवाठी नभुनेलजा ३ ते ५ झाडाॊची र्सनयीषणे घ्मालीत ल

ती कीड वलेषक/कृ वऴ ऩमगलेषक माॊनी घेतरेल्मा र्सनयीषणाॊवोफत ऩडताऱू न ऩाशालीत. कीड वलेषक/कृ वऴ
ऩमगलेषक माॊनी घेतरेरी र्सनयीषणे ल प्रत्मष षेत्राभधीर र्सनयीषणाॊभध्मे तपालत अवल्माव त्माप्रभाणे
वदय अशलारात नंद कयाली.

९.५.८ कीड वलेषक/कृ वऴ ऩमगलेषक त्मा क्रठकाणी शजय नवल्माव वॊफध
ॊ ीत कीड वलेषक/कृ वऴ ऩमगलेषक माॊची
त्मा क्रठकाणची, त्मा कारालधीची वलेषण प्रऩत्रे वॊफध
ॊ ीत कृ वऴ ऩमगलेषकाकडू न त्माच क्रदलळी वॊफध
ॊ ीत कृ वऴ
वलसान कंद्र उऩरब्ध करून घ्मालीत ल त्मानुवाय त्माॊनी घेतरेल्मा र्सनयीषणाॊवोफत ऩडताऱू न ऩाशालीत. कृ वऴ

ऩमगलेषक माॊनी कृ वऴ वलसान कंद्र माॊच्मा भागणीनुवाय स्लत्ची ल कीड वलेषकाॊची वलेषण प्रऩत्रे त्माॊना
उऩरब्ध करुन द्यालीत.

९.५.९ कीड वलेषक/कृ वऴ ऩमगलेषक माॊच्माकडू न र्सनयीषणालेऱेव मोग्म ताॊवत्रक ऩध्दतीचा अलरॊफ केरा जात
आशे काम तवेच वदय र्सनयीषणाॊचे काभ ताॊवत्रकदृष्टमा मोग्म प्रकाये शोण्मावाठी वॊफध
ॊ ीत कृ वऴ वलसान कंद्राने
भागगदळगन कयाले.
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९.५.१० कृ वऴ वलसान कंद्राने वदय दौमागऴचा अशलार ऩुढीर प्रऩत्रानुवाय तमाय करुन णजल्शा भुख्मारमणस्थत
उऩवलबागीम कृ वऴ अर्सधकायी माॊचेकडे वुऩत
ु ग कयाला. उऩवलबागीम कृ वऴ अर्सधकायी माॊनी वदय अशलार
णजल्शा अर्सधषक कृ वऴ अर्सधकायी माॊचे र्सनदळगनाव आणाला.

णजल्शा :-

कृ वऴ वलसान कंद्र माॊनी वलेषण ल वॊर्सनमॊत्रणाफाफत वादय कयालमाचा वाप्ताक्रशक अशलार
बेटीचा क्रदनाॊक : -

कृ वऴ वलसान कंद्राचे नाॊल :-

---------------------------------------------------------------------------------------------------(क्रटऩ् प्रत्मेक कीड वलेषक/कृ वऴ ऩमगलेषकाकयीता स्लतॊत्र प्रऩत्र लाऩयाले)

१. बेट क्रदरेल्मा गाॊलाची नाॊले

:

३. बेट क्रदरेल्मा क्रठकाणी कीड वलेषक/कृ वऴ ऩमगलेषक शजय

:

शोम / नाशी

:

शोम / नाशी

२. कीड वलेषक/कृ वऴ ऩमगलेषकाचे नाल
शोते काम ?

४. कीड वलेषक/कृ वऴ ऩमगलेषकाॊनी नंदवलरेरी र्सनयीषणे ल प्रत्मष

षेत्रातीर र्सनयीषणे मात दखर घेण्मामोग्म तपालत आशे काम ?

५. तपालत अवल्माव त्माची कायणे नभुद कयालीत.
६. तपालत अवल्माव त्माफाफत केरेरे भागगदळगन

:

:

७. कीड वलेषक/कृ वऴ ऩमगलेषक माॊचेकडू न ताॊवत्रकदृष्टमा मोग्म प्रकाये :
८. कीड/योग वलेषण शोते काम ?

:
शोम / नाशी

९. नवल्माव कायणे नभुद कयालीत.

१०. ताॊवत्रकदृष्टमा मोग्म प्रकाये कीड/योग वलेषणाकयीता केरेरे भागगदळगन :
११. प्रत्मष र्सनयीषणानुवाय वदय बागात कीड योगाची अवाभान्म णस्थती :

शोम / नाशी

१२. प्रत्मष र्सनयीषणानुवाय वदय बागात कीड योग व्मलस्थाऩनाफाफत :

शोम / नाशी

१३. ताॊवत्रकदृष्टमा मोग्म वलेषणाकयीता तवेच र्सनयीषणातीर तपालती मा :

शोम / नाशी

अढऱू न मेत आशे काम ?

तातडीने उऩाम मोजना शाती घेणे आलश्मक आशे काम ?

कायणाॊस्तल कीड वलेषक/कृ वऴ ऩमगलेषकाव माऩुली भागगदळगन केरे
शोते काम ?

(ऩमगलेषण अर्सधकामागयचे नाल ल क्रदनाॊकीत स्लाषयी)

९.५.११ कृ वऴ वलसान भॊडऱाॊच्मा प्रत्मष बेटीभध्मे वॊफध
ॊ ीत बागाभध्मे कीड योगाचे प्रभाण जास्त अवल्माव

तातडीने उऩाममोजना शाती घेणे फाफत अशलाराभध्मे ते तवे नभूद कयाले. णजल्शा अर्सधषक कृ वऴ अर्सधकायी
माफाफत वॊफध
ॊ ीत तारुका कृ वऴ अर्सधकायी माॊना वुचना द्याव्मात ल त्माप्रभाणे णजल्शा अर्सधषक कृ वऴ ल तारुका
कृ वऴ अर्सधकायी कीड योग आटोक्मात याशण्मावाठी मा प्रकल्ऩाच्मा भागगदळगक वूचना नुवाय कामगलाशी कयाली.

९.५.१२ कीड वलेषक/कृ वऴ ऩमगलेषक त्माॊना नेभन
ू क्रदरेल्मा कतगव्म ल जफाफदायीभध्मे कवूय कयत अवल्माव
णजल्शा अधीषक कृ वऴ अर्सधकायी माॊचेकडू न वॊफध
ॊ ीताॊना वभज द्याली. वभज दे लन
ू शी माफाफतीत वुधायणा शोत

नवल्माव णजल्शा अधीषक कृ वऴ अर्सधकायी माॊनी भनुष्मफऱ ऩुयलठा कयणामागव ठे केदायाकडू न वॊफध
ॊ ीत कीड
वलेषक फदरून घेण्माफाफत कामगलाशी कयाली तय कृ वऴ ऩमगलेषकाॊचे फाफत काभाभध्मे कवूय केल्माफद्दर
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आलश्मक त्मा प्रळावकीम कामगलाशीचा प्रस्ताल वलबागीम कृ वऴ वशवॊचारक माॊना वादय कयाला ल वॊफध
ॊ ीत

वलबागीम कृ वऴ वशवॊचारक माॊनी आलश्मकतेनव
ु ाय मोग्म ती कामगलाशी करुन वदयचा कृ वऴ ऩमगलेषक
फदरण्माची कामगलाशी कयाली.

९.५.१३ कृ वऴ वलसान कंद्राने प्रत्मेक भक्रशन्माव झारेल्मा खचागचा अशलार णजल्शा अर्सधषक कृ वऴ अर्सधकायी
माॊचेकडे दय भक्रशन्माच्मा ऩाच तायखेऩमंत वादय कयाला ल णजल्शा अर्सधषक कृ वऴ अर्सधकायी स्तयालय
वदय खचागचा अॊतबागल प्रकल्ऩाच्मा भार्सवक प्रगती अशलारात कयाला.
९.६ वलेषण कारालधीर्सनशाम नेभणूकीतीर पेयफदर ल वेला वभाप्ती्-

९.६.१ वोमाफीन, काऩूव बात ल तूय वऩकाॊकयीता नेभण्मात आरेल्मा कीड वलेषक, कृ वऴ ऩमगलेषक ल वॊगणक

प्रचारक माॊचेकडू न क्रद. ३० क्रडवंफय २०१२ ऩमंत वलेषण कयण्मात माले. क्रद. १ जानेलायी २०१३ ऩावून
वुधायीत कामगिभानूवाय शयबया वऩकाकयीता नेभन
ू क्रदरेल्मा कीड वलेषक, कृ वऴ ऩमगलेषक ल वॊगणक

प्रचारक माॊचे कडू न क्रद. १५ पेब्रुलायी २०१३ ऩमंत वलेषण कयण्मात माले. शयबया वऩकाचे वलेषण क्रद.
१२ पेब्रुलायी अखेय करुन अॊर्सतभ ऍडलामझयी क्रद. १४ पेब्रुलायी योजी दे ण्मात माली. क्रदनाॊक क्रद. १४ ल क्रद.
१५ पेब्रुलायी योजी वलेषण चभू कडीर वलेषण वाक्रशत्म उऩवलबाग स्तयालय जभा करुन वलेषण चभूव
कामगभक्त
ु कयण्मात माले.

९.६.२ ज्मा कीड वलेषकाॊकडे शयबया वऩकाचे षेत्र नाशी अळा कीड वलेषकाॊच्मा वेला तूय वऩकाचे अॊतीभ

वलेषण क्रद. ३० क्रडवंफय २०१२ योजी करुन त्माॊच्माकडीर वलेषण वाक्रशत्म क्रद. ३१ क्रडवंफय २०१२ योजी
उऩवलबाग स्तयालय जभा करुन त्माच्मा वेला वभाप्त कयण्मात माव्मात. जय कीड वलेषकाचे

कामगषेत्राभध्मे तूय ल शयबया मा दोन्शी वऩकाॊचे षेत्र नवल्वाव अळा कीड वलेषकाॊच्मा वेला काऩूव/बात
वऩकाचे अॊतीभ वलेषणाच्मा लेऱी म्शणजेच क्रद. १६ नोव्शं फय २०१२ अखेय वभाप्त कयण्मात माव्मात.
कोकण वलबागातीर कीड वलेषकाॊच्मा वेला बात वऩकाचे अॊतीभ वलेषणाच्मा लेऱी म्शणजेच क्रद. १६
नोव्शं फय २०१२ अखेय वभाप्त कयण्मात माव्मात.

९.६.३ क्रद. १३ पेब्रुलायी ते क्रद. २८ पेब्रुलायी २०१३ ऩमंत वलेषणावाठी र्सनमुक्त केरेल्मा कृ वऴ ऩमगलेषकाॊकडू न
वोमाफीन, काऩूव, बात, तूय ल शयबया वऩकाॊकयीता कीड योग ऩुलग इर्सतशाव ऩुणस्तका तमाय करुन
उऩवलबागीम कृ वऴ अर्सधकायी माॊनी वदय ऩुणस्तका क्रद. १० भाचग ऩमंत कृ वऴ आमुक्तारमाव वादय कयाली
माफाफत ववलस्तय ऩत्राद्वाये कऱवलण्मात मेईर.

९.६.४ शयबया वऩकाच्मा वलेषणावाठी ज्माक्रठकाणी वोमाफीन, काऩूव, बात ल तूय अॊतगगत कामगयत अवरेल्मा
कीड वलेषक, वॊगणक प्रचारक ल कृ वऴ ऩमगलेषकाॊच्मा व्मर्सतयीक्त अर्सतयीक्त कभगचामांऩची आलश्मकता

अवेर (ऩुणे वलबाग) त्माक्रठकाणी वलबागीम कृ वऴ वशवॊचारक माॊनी आलश्मक अवणामागच कभगचामांॅाच्मा
उऩरब्धतेफाफत भाशे क्रडवंफय २०१२ ऩुलीच र्सनमोजन कयालो ल र्सनमोणजत लेऱी वदय कभगचायी शजय

शोतीर अवे ऩाशाले. नलीन र्सनमुक्त शोणामागज कभगचामांनव आलश्मकते प्रभाणे क्रद. १ जानेलायी २०१३ ऩुली
प्रर्सळषीत कयाले.

९.६.५ शयबया वऩकाचे वलेषण क्रदनाॊक १२ पेब्रुलायी २०१३ ऩमंत करुन अॊर्सतभ ऍडव्शामजयी क्रदनाॊक १४ पेब्रुलायी

२०१३ योजी दे ण्मात माली. क्रद. १४ ल क्रद. १५ पेब्रुलायी २०१३ योजी कीड वलेषकाॊकडीर वलेषण वाक्रशत्म
उऩवलबाग स्तयालय जभा करुन त्माॊच्मा वेला वभाप्त कयण्मात माव्मात.

९.६.६ क्रद. १५ पेब्रुलायी ते क्रद. २८ पेब्रुलायी २०१३ दयम्मान वलेषणावाठी र्सनमुक्त केरेल्मा कृ वऴ ऩमगलेषक ल

वॊगणक प्रचारक माॊचेकडू न वोमाफीन, काऩूव, बात, तूय ल शयबया वऩकाॊकयीता कीड योग ऩुलग इर्सतशाव ऩुणस्तका
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तमाय करुन त्माॊना क्रद. २८ पेब्रुलायी २०१३ योजी कामगभक्त
ु कयाले. उऩवलबागीम कृ वऴ अर्सधकायी माॊनी वदय कीड
योग ऩुलग इर्सतशाव ऩुणस्तका क्रद. १० भाचग २०१३ ऩमंत कृ वऴ आमुक्तारमाव वादय कयाली. माफाफत ववलस्तय
ऩत्राद्वाये कऱवलण्मात मेईर.

९.६.७ कोकण वलबागात केलऱ बात वऩकाचे वलेषण कयण्मात मेणाय अवल्माने तेथीर वलेषणावाठी र्सनमुक्त

केरेल्मा कृ वऴ ऩमगलेषक ल वॊगणक प्रचारक माॊचेकडू न क्रद. १७ नोव्शं फय २०१२ ते क्रद. ३० नोव्शं फय २०१२

दयम्मान बातवऩकाची कीड योग ऩुलग इर्सतशाव ऩुणस्तका तमाय करुन त्माॊना क्रद. ३० नोव्शं फय २०१२ योजी
कामगभक्त
ु कयाले. माप्रकाये तमाय कीड योग ऩुलग इर्सतशाव ऩुणस्तका उऩवलबागीम कृ वऴ अर्सधकायी माॊनी क्रद.
१० क्रडवंफय २०१२ ऩमंत कृ वऴ आमुक्तारमाव वादय कयाली. माफाफत ववलस्तय ऩत्राद्वाये कऱवलण्मात मेईर.
१०. कीड र्सनमॊत्रण चभूवाठी कीड वलेषण वाक्रशत्माची उऩरब्धता :-

१०.१ वन २००९-१०, २०१०-११, ल वन २०११-१२ भध्मे याफवलण्मात आरेल्मा कीडयोग वलेषण ल

वॊर्सनमॊत्रण प्रकल्ऩातॊगत
ग कीड वलेषक ल कीड र्सनमॊत्रक माॊना क्रदरेरे वलेषण वाक्रशत्म (वलेषण क्रकट, रॎऩटॉऩ,
इॊ टयनेट भोडे भ, जीऩीएव मॊत्र, कॎभेया) जभा करुन घेणेफाफत आमुक्तारम स्तयालरुन वुचना दे ण्मात आरेल्मा

शोत्मा. वलबागीम कृ वऴ वशवॊचारक माॊनी वदय वलेषण वाक्रशत्माचा आढाला घेऊन वन २०१२-१३ भध्मे

याफलालमाच्मा वऩकाॊलयीर कीड योग वलेषण ल वल्रा प्रकल्ऩातीर कीड वलेषक, कृ वऴ ऩमगलेषक ल वॊगणक
प्रचारक माॊना आलश्मकतेनव
ु ाय वदय प्रकल्ऩाच्मा र्सनधीतून उऩरब्ध करुन दे ण्माचे र्सनमोजन कयाले.

१०.२ माऩुली उऩरब्ध करुन क्रदरेल्मा वलेषण क्रकटवचा (र्सबॊग, क्रकटक जभा कयण्माच्मा डब्मा, र्सनडर,

गभ फुट, ये नकोट, टोऩी, फॎग इ.) फाफत वलबागीम ऩातऱीलय आढाला घ्माला. लाऩयण्माव अमोग्म वलेषण
क्रकटवचे वलशीत ऩद्धतीनुवाय र्सनरेखन कयण्मात माले ल आलश्मक वलेषण क्रकटव वदय प्रकल्ऩाच्मा र्सनधीतून
उऩरब्ध करुन दे ण्माचे र्सनमोजन ल कामगलाशी कयाली.

१०.३ वोमाफीन, काऩूव, बात ल तूय मा प्रकल्ऩाअॊतगंत कीड वलेषक, कृ वऴ ऩमगलेषक ल वॊगणक

प्रचारक माॊच्मा वलेषण वाक्रशत्माभध्मे वलेषण क्रकट, रॎऩटॉऩ, ऩेनड्राईव्श, कॎभेया, फूट, ये नकोट इत्माक्रद फाफीॊचा

वभालेळ अवेरे ल शयबया वऩकावाठीच्मा वुधारयत कामगिभानुवाय कीड वलेषक, कृ वऴ ऩमगलेषक ल वॊगणक
प्रचारक माॊचे भुख्मारमाभधीर फदरानुवाय लयीर फाफीॊचा आढाला णजल्शा ऩातऱीलय ल वलबागीम ऩातऱीलय
घेऊन कीड वलेषक, कृ वऴ ऩमगलेषक ल वॊगणक प्रचारक माॊच्मा वॊख्मेनव
ु ाय लयीर लस्तुच
ॊ े गयजेनव
ु ाय

णजल्शार्सनशाम शस्ताॊतयण कयण्मात माले ल मा शस्ताॊतयणाच्मा नंदी दोन्शी क्रठकाणी घेण्मात माव्मात. (वोफत
शयबया वऩकाचे कीड योग वलेषणावाठी तारुकार्सनशाम ल वलबागर्सनशाम रागणामागॅे कीड वलेषक, कृ वऴ ऩमगलेषक
ल वॊगणक प्रचारक माॊची वॊख्मा दळगवलणाये प्रऩत्र जोडण्मात आरे आशे ).

१०.४ नार्सळक वलबागाने १ वलेषण कीट वेट (रॎऩटॉऩ, ऩेनड्राईव्श, कॎभेया ल जीऩीएव) वलबागीम कृ वऴ

वशवॊचारक, ऩुणे माॊना शस्ताॊतयीत कयाले. वलबागीम कृ वऴ वशवॊचारक, ऩुणे माॊनी वदय वलेषण कीट वेट ३०
क्रडवंफय २०१२ ते १ जानेलायी २०१३ दयम्मान नार्सळक वलबागाकडू न उऩरब्ध करुन घ्माले. अन्म वलबागाॊभध्मे
अर्सतरयक्त अवरेरे वलेषण कीट वेट उऩवलबाग स्तयालय वॊकरीत करुन जतन कयालेत.

११. आऩत्कारीन ऩरयणस्थतीत वऩकाॊलयीर कीड योगाॊच्मा व्मलस्थाऩनावाठी अनुदानालय क्रकडनाळकाॊचा ऩुयलठा्-

आऩत्कारीन ऩरयणस्थतीत एकाणत्भक कीड व्मलस्थाऩनावाठी लाऩयालमाच्मा र्सनलीष्ठाॊकयीता ऑनरॉईन

वॊगणक प्रणारीद्वाये उऩरब्ध शोणामागर र्सळपायवीच्मा आधाये अथला कृ वऴ वलद्याऩीठाॊकडीर णजल्शा वभन्लमक ल

उऩवलबागीम कृ वऴ अर्सधकायी माॊनी र्सळपायव केल्मानुवाय एकाणत्भक कीड व्मलस्थाऩनाच्मा जैवलक/यावामर्सनक
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फाफी/घटक गयजेनरू
ु ऩ र्सनधागयीत कयण्मात मालेत. त्मानुवाय आलश्मक तो ऩुयलठा ५० टक्के अनुदान ल
जास्तीत जास्त रु. ७५०/- प्रर्सत शे क्टय भमागदेत ळेतकमांकनाकयण्मात माला.

आऩत्कारीन ऩयीणस्थतीभध्मे आर्सथगक नुकवान वॊकेत ऩातऱीच्मा लयीर कीड-योग प्रादब
ु ागलग्रस्त षेत्राची

व्माप्ती भोठमा प्रभाणालय अवल्माव आऩत्कारीन र्सनवलष्ठाॊचा लाऩय कयण्मात माला. त्माचफयोफय त्मा क्रठकाणी
याष्टीयम अन्न वुयषा अर्सबमान, कंद्र ऩुयस्कृ त वधन काऩूव वलकाव कामगिभ/ काऩूव तॊत्रसान अर्सबमान, गऱीत
धान्म वलकाव कामगिभ, कडधान्म वलकाव कामगिभ इ. मोजनाॊभधीर एकाणत्भक कीड व्मलस्थाऩनावाठी तयतूद
अवरेल्मा ऩीक वॊयषण र्सनवलष्ठाॊचा लाऩय करुन वदय प्रादब
ु ागलग्रस्त षेत्र आर्सथगक नुकवान वॊकेत ऩातऱीच्मा
खारी ठे लण्मावाठी आलश्मक ती वलग कामगलाशी कयण्मात माली.

११.१ आऩत्कारीन ऩरयणस्थतीत कीड योग र्सनमॊत्रणावाठीच्मा जैवलक/यावामर्सनक क्रकटकनाळकाॊची

र्सनमोजन ल र्सनमॊत्रण वॊफर्सॊ धत वलबागीम कृ वऴ वशवॊचारक माॊनी कयाले.

११.२ आऩत्कारीन र्सनवलष्ठाॊची भागणी, खये दी, उऩरब्धता, ऩुयलठा माफाफत वॊफर्सॊ धत वलबागीम कृ वऴ

वशवॊचारक माॊनी कामगलाशी कयाली. र्सनवलष्ठाॊची ळावन र्सनमुक्त ऩुयलठा वॊस्थाॊकडे भागणी नंदवलताना

“िॉऩवॎऩ

अॊतगगत आऩत्कारीन र्सनवलष्ठा” अवा अल्रेख करुन वदयचा ऩुयलठा प्राधान्माने कयण्माफाफत ऩुयलठादायाव
वुर्सचत कयाले.

११.३ कीडनाळकाॊची भागणी र्सनणित कयताना जैवलक क्रकटकनाळकाॊची प्राधान्माने भागणी नंदलाली.

तथावऩ, भागीर दोन लऴागतीर अनुबलाचा वलचाय कयता णजल्शार्सनशाम ज्मा क्रठकाणी वतत शॉट स्ऩॉट (कीड योग
उद्रे क शोण्मावदृष्म णस्थती) र्सनभागण शोत आशे अळी क्रठकाणे वलचायात घेऊन क्रकडीॊची र्सतव्रता लाढणाय नाशी

मादृष्टीने आलश्मक जैवलक अथला यावामर्सनक र्सनवलष्ठाॊची भागणी नंदलाली. आर्सथगक नुकवान ऩातऱीच्मा लय

गेरेल्मा गालाॊफाफत कृ वऴ आमुक्तारमाकडू न लेऱोलेऱी कऱवलण्मात आल्मानुवाय ल याष्डीम एकाणत्भक कीड
व्मलस्थाऩन कंद्र, नली क्रदल्री माॊचे http://www.ncipm.org.in/ मा वॊकेतस्थऱालयीर “िॉऩवॎऩ प्रकल्ऩाॊतगगत”
माफाफत उऩरब्ध भाक्रशतीनुवाय र्सनमोजन कयाले. क्रकडयोगाॊचे र्सनमॊत्रण कयण्मावाठी र्सळपायळीत जैवलक ल

यावामर्सनक क्रकटकनाळकाॊची वऩकर्सनशाम मादी कृ वऴ आमुक्तारमाचे ऩत्र जा.ि./उवॊऩीवॊ/वलप्र-७/िॉऩवॎऩ१११२/प्रि-०१/७५२/११, क्रदनाॊक २६/०५/२०११ कऱवलण्मात आरी अवून त्माप्रभाणे त्माॊच्मा भागणी ल
ऩुयलठमावाठी वॊचारक, र्सनवलष्ठा ल गुण र्सनमॊत्रण, कृ वऴ आमुक्तारम, माचेकडू न लेऱोलेऱी र्सनगगर्सभत शोणामां
भागगदळगक वुचनाॊनव
ु ाय कामगलाशी कयाली.

११.४ वदय खये दी कयताना ळावकीम जैवलक कीड र्सनमॊत्रण प्रमोगळाऱाॊभधून प्राधान्माने खये दी कयण्मात

माली. भागणी नंदवलण्माची, गुणलत्ता तऩावणे ल दे मके अदामगीची प्रक्रिमा वॊचारक (र्सनवलष्ठा ल गुण र्सनमॊत्रण)
माॊचे दय र्सनणितीचे ऩरयऩत्रक ि. वीऩीएव/जैकीना/भा.वू/२०११-१२/२००/गुर्सन-५/११, क्रदनाॊक २७/०६/२०११,
ऩरयऩत्रक ि.वीऩीएव/ कीना.दय/ २०११-१२/ २०१/ गुर्सन-५/२०११, क्रदनाॊक २७/०६/२०११ ल तातडीचे ऩत्र ि.

वीऩीएव/जैकीना/भा.वू/२०११-१२/२६८/गुर्सन-५/२०११, क्रदनाॊक १६/०८/२०११ मानुवाय याफवलण्मात माली तवेच,
माफाफत वॊचारक (र्सनवलष्ठा ल गुण र्सनमॊत्रण) माॊचेकडू न लेऱोलेऱी र्सनगगर्सभत शोणामाग, वुचनाॊनव
ु ाय कामगलाशी
कयण्मात माली.

११.५ भागीर तीन लऴांतीर अनुबलाचा वलचाय कयता ज्मा क्रठकाणी वतत शॉट स्ऩॉट (कीड योग उद्रे क

शोण्मावदृष्म णस्थती) र्सनभागण शोत आशे अळा क्रठकाणी स्थार्सनक गयज ल कीड योगाची तीव्रता वलचायात घेऊन

आऩत्कारीन र्सनवलष्ठा लेऱेभध्मे उऩरब्ध शोण्माच्मा दृष्टीने वोमीच्मा क्रठकाणी कीड योगाॊच्मा उद्रे क ऩयीणस्थतीऩुली
वाठा कयण्मात माला.
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११.६ वाठलणूक कयालमाचा र्सनवलष्ठाॊचा वाठा कयताना तो खयाफ शोणाय नाशी माची ऩुणग दषता वॊफध
ॊ ीत

अर्सधकायी माॊनी घ्माला. तवेच, र्सनवलष्ठा खये दी कयताना उत्ऩादन क्रदनाॊक ल भुदतफाशम क्रदनाॊक माची खात्री

कयाली. जय र्सनवलष्ठा खयीऩ शॊ गाभात उऩमोगात आल्मा नाशीत तय त्माॊचा यब्फी शॊ गाभातीर वऩकाॊकयीता
भुदतीभध्मे उऩमोग कयाला. र्सनवलष्ठा कोणत्माशी ऩरयणस्थतीत भुदतफाय शोणाय नाशीत माची ऩुणग दषता घेणत
माली.

११.७ वलेषण अशलारानूवाय ज्मा क्रठकाणी शॉट स्ऩॉट (कीड योग उद्रे क शोण्मावदृष्म णस्थती) र्सनभागण

शोईर त्मा क्रठकाणी वॊफर्सॊ धत कृ वऴ वलद्याऩीठाचे णजल्शा वभन्लमक ल कृ वऴ वलबागाचे उऩवलबागीम कृ वऴ

अर्सधकायी माॊनी र्सळपायव केल्मानुवाय औऴधे त्लयीत उऩरब्ध करुन दे ण्मात मालीत ल कोणत्माशी ऩरयणस्थतीत
क्रकडीॊची र्सतव्रता लाढणाय नाशी माची वॊऩण
ू ग दषता घेण्मात माली.

११.८ मा प्रकल्ऩाॊतगगत उऩरब्ध करुन क्रदरेल्मा अथगवशाय्माचा लाऩय करुन वोमाफीन, काऩूव, बात, तूय

ल शयबया वऩकाॊलय मेणामागग वलग प्रकायच्मा कीड ल योगाॊच्मा व्मलस्थाऩनावाठी आऩत्कारीन र्सनवलष्ठाॊचा लाऩय
कयण्मात माला.

११.९ आऩत्कार्सरन ऩरयणस्थती न उदबलल्माव, उऩरब्ध वदय र्सनवलष्ठाॊचा ऩरयणस्थतीचा ऩुयेवा आढाला ल

अॊदाज घेऊन यब्फी शॊ गाभातीर वऩकाॊकयीता इतय मोजनाॊभध्मे र्सळपायळीनुवाय लाटऩ कयण्मात माला.

११.१० अनुदान लजा जाता राबधायकाकडू न योख लवूरी कयण्मात आरेरी यक्कभ ल अनुदानाची यक्कभ

ऩयस्ऩय ऩुयलठादाय वॊस्थेव अदा कयण्मात माली. अनुदानाची यक्कभ रु. ७५० ऩेषा जास्त अवल्माव जास्तीची

यक्कभ वॊफध
ॊ ीत ळेतकमागथकडू न योखीने लवूर करुन ऩयस्ऩय ऩुयलठादाय वॊस्थेव अदा कयाली. योख यकभा

शाताऱण्मावॊफध
ॊ ी कृ वऴ आमुक्तारमाचे ऩरयऩत्रक जा.िॊ. कृ वऴ-१६ वीफीवेर/राबाथी/ ४७०/२०१२, क्रदनाॊक
१२/०३/२०१२ नुवाय राबाथी क्रशश्श्माची यक्कभ योख अथला डी.डी. स्लरुऩात लवूर केल्मानॊतय त्मा यकभेची

राबार्थ्मांना ळावकीम जभा ऩोशोच ऩालती दे ण्मात माली. तवेच, लवूर केरेरी यक्कभ अथला डी.डी. वॊफध
ॊ ीत
कभगचामांने

तात्काऱ त्माॊच्मा कामागरमातीर योखऩाराकडे

जभा कयाली. योखऩाराने मा यकभेची नंद

योखलशीभध्मे घेऊन कामागरमाच्मा आशयण ल वॊवलतयण अर्सधकामांखच्मा फॉक खात्माभध्मे त्लयीत जभा कयाली.
भशायाष्ड कोऴागाय र्सनमभ, १९६८ भधीर र्सनमभ, ९७ ते ११० ल भुफ
ॊ ई वलत्तीम र्सनमभ, १९५९ भधर्सर र्सनमभ ३ ते

११ नुवाय योख यक्कभ शाताऱण्मावॊफध
ॊ ी वलशीत कामगऩध्दती र्सनणित केरेरी आशे त्मानुवाय वलग अर्सधकायी

कभगचायी माॊनी वलशीत कामगलाशीचा अलरॊफ कयाला. कामागरमीन तऩावणी ल रेखा ऩयीषणाच्मा लेऱी वलत्तीम
अर्सनमर्सभतता अथला ळावकीम यकभेचा अऩशाय र्सनदळगनाव आल्माव वदय फाफ शी गॊबीय स्लरुऩाची वभजून

जफाफदाय अर्सधकायी/कभगचायी माॊच्मावलरुध्द कठोय प्रळावकीम कामगलाशी कयण्मात मेईर माची नंद घेण्मात
माली.

११.११ र्सनवलष्ठा खये दी कयताना त्मा गुणलत्ताऩूणग याशतीर माची काऱजी घेण्मात माली. प्राप्त र्सनवलष्ठाॊचे

नभुने काढू न वॊचारक र्सनवलष्ठा ल गुणर्सनमॊत्रण माॊचे भागगदळगक वुचनाॊनव
ु ाय तऩावणी करुन गुणलत्ता मोग्म
अवरेल्मा र्सनवलष्ठाॊचीच दे मके अदा कयालीत ल त्माॊचे वाठा नंदलया ल अन्म आलश्मक ते वलशीत अर्सबरेख
व्मलणस्थतरयत्मा तमाय कयण्मात मालेत.

आऩत्कारीन र्सनवलष्ठाॊकरयता णजल्शार्सनशाम र्सनमोजीत षेत्राचा तऩर्सळर

वलबाग
ठाणे

णजल्शा
ठाणे
यामगड
यत्नार्सगयी

वोमाफीन
०
०
०
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काऩूव
०
०
०

बात
६३६
५६४
३५६

तूय
०
०
०

शयबया
०
०
०

(आकडे शे क्टय)
एकूण षेत्र
६३६
५६४
३५६
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ठाणे वल.
नार्सळक
नार्सळक वल.
ऩुणे
ऩुणे वल.
कोल्शाऩूय
कोल्शाऩूय वल.
औयॊ गाफाद
औ. फाद वल.

रातूय

रातूय वल.
अभयालती
अभयालती
अभयालती वल.
नागऩूय
वलबाग
नागऩूय
नागऩूय वल.

एकूण याज्म

र्सवॊधुदग
ु ग

०

०

नार्सळक

२६६

२१८

४

धुऱे
नॊदयू फाय

०

४६
१४७

२५२
२३

५५९
०

वाॊगरी

२७३

०

औयॊ गाफाद
जारना
फीड
३

३८
२८२
३५०
६७०

१७४१
१३६९
१५२३
४६३३

८१४

१४५८

कोल्शाऩूय
३

२१५
७०४

४५

१७२

०
४१६

७८
२५३

१६६
५१७

२८३६
५४२०

५५
०

५८
५६

२०८
११३

११३२
१९२

३६
८५

अ.नगय
वोराऩूय

३०५
२१६

२९५

७१७
२४८

२५१९
३७०२

३
वाताया

०

१९००

७३
५३२
३०

०

०

जऱगाॊल
४
ऩुणे

३४४

०

३६
९४

०

१९००

१०९
७०

९४४
६४४

२७५

५५९
०

३३०
२२०

११४
१४

४८४
११४

१७९२
५६४

०
०

४४८
७४८

१३
५०

३६
२३८

७१२
१७४०

२१
८६
१०८०
३९०

३१
३९
०
०

२३

१६३

९९६

०

८०

०

३४४

८८

४६८

४६४

०
०
०
०

१६६
२५७
२२६
६४९

१६७
११२
१८५
४६४

२११२
२०२०
२२८४
६४१६

१८

२८७

३१५

२८९२

रातूय
उस्भानाफाद
ऩयबणी
क्रशगोरी

१३८८
४१६
५९९
६५४

५
अभयालती
फुरढाणा

३८७१
१३८०
११८१

३०३५
८५२
१२६७

८८
१८
०

१६८७
६०२
३३५

१२७१
३१६
२२१

९९५२
३१६८
३००४

मलतभाऱ
५

१०५२
५३९५

२०९८
५२७७

०
१८

४९१
१९७५

१८७
१२३१

३८२८
१३८९६

७९५

७१३

०

२९५

नाॊदेड

अकोरा
लार्सळभ

७१५
१०६७

७५१
३०९

चॊद्रऩुय
गडर्सचयोरी
णजल्शा

६८४
२५
वोमाफीन

नागऩूय
बॊडाया

१०९०
३०

लधाग

गंदीमा
६
३३

०
२६२४

१४१०१
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लयीर तक्त्मात दळगवलरेरे षेत्र शे र्सनमोजीत अवून प्रत्मषात प्रादब
ु ागलानुरुऩ वलबागीम कृ वऴ वशवॊचारक

शे त्मात वलबागावाठी भॊजूय भमागदेत णजल्याॊतगगत फदर करु ळकतीर.
१२. प्रकल्ऩ वर्सनमॊत्रण कामगऩध्दती :-

मा प्रकल्ऩातीर वलेषणाद्वाये प्राप्त शोणामां

र्सनयीषणाॊलय आधायीत तारुकार्सनशाम ल णजल्शार्सनशाम

वलश्लेऴण करुन आलश्मक त्मा उऩाममोजना अत्मॊत तातडीने शाती घेणे आलश्मक अवल्माने खारीरप्रभाणे कीड
-योग व्मलस्थाऩनावाठी वर्सनमॊत्रण कामगऩध्दती र्सनधागयीत कयण्मात आरी आशे .

१२.१ कृ वऴ आमुक्तारम स्तय :- कृ वऴ आमुक्तारम स्तयालरुन ऩीक वॊयषण कषाकडू न प्राप्त र्सनयीषणाॊच्मा

आधाये वलश्लेऴण कयतीर ल णजल्शार्सनशाम वलश्लेऴण वलबागीम कृ वऴ वशवॊचारक ल णजल्शा अर्सधषक कृ वऴ

अर्सधकायी माॊना ई-भेर द्वाये ऩाठलतीर. ज्मा क्रठकाणी कीड-योगाॊची तीव्रता आर्सथगक नुकवान वॊकेत ऩातऱीच्मालय

क्रदवून मेईर त्मा क्रठकाणी तारुकार्सनशाम वलश्लेऴण कृ वऴ आमुक्तारमाभापगत ऩाठवलण्मात मेईर. याज्मातीर
वऩकाॊलयीर कीडीॊची तीव्रता आर्सथगक नुकवान वॊकेत ऩातऱीचे खारी याशण्मावाठी कृ वऴ वशवॊचारक (वलस्ताय ल
प्रर्सळषण -३) शे वॊफर्सॊ धत वलबागीम कृ वऴ वशवॊचारकाॊकडे लेऱोलेऱी ऩाठऩुयाला करुन आढाला घेतीर. तवेच,

वॊचारक, वलस्ताय ल प्रर्सळषण वदय प्रकल्ऩाचा लेऱोलेऱी आढाला घेऊन ल षेत्रीम बेटी दे ऊन कीड-योग
ऩरयणस्थती र्सनमॊत्रणात आशे माफाफत खात्री कयतीर.
१२.२

वलबागस्तय्-

वलबागीम

स्तयालय

वलबागीम

कृ वऴ

वशवॊचारक

शे

प्रिल्ऩाचे

र्सनमोजन,

अॊभरफजालणी मा फाफत आढाला घेलन
ू वॊर्सनमॊत्रण कयतीर. ऑनराईन वलश्लेऴणाप्रभाणे प्राप्त ऍडव्शामझयीनुवाय
कयालमाच्मा आलश्मक त्मा उऩाममोजना मुध्दऩातऱीलय भोक्रशभ स्लरुऩात याफवलणे तवेच, ज्मा क्रठकाणी कीड

योगाची ऩरयणस्थती आर्सथगक नुकवान वॊकेत ऩातऱीच्मा लय अवेर, अळा ऩयीणस्थतीत लेऱच्मा लेऱी ऩाठऩुयाला
करुन वलबागातीर कीड योगाॊच्मा र्सनमॊत्रणावाठी उऩाममोजना, र्सनमोजन ल अॊभरफजालणी करुन कीड योगाॊची

तीव्रता आर्सथगक नुकवान वॊकेत ऩातऱीचे खारी ठे लण्माची वॊऩण
ू ग जफाफदायी वॊफध
ॊ ीत वलबागाचे वलबागीम कृ वऴ
वशवॊचारक माॊची याशीर. आऩत्कारीन ऩरयणस्थतीत कीड योग र्सनमॊत्रणावाठीच्मा र्सनलीष्ठाॊच्मा खये दी, ऩुयलठा ल
र्सनमॊत्रण वॊफर्सॊ धत वलबागीम कृ वऴ वशवॊचारक कयतीर. तवेच, आऩत्कारीन ऩयीणस्थतीभध्मे आर्सथगक नुकवान
वॊकेत ऩातऱीच्मा लयीर कीड-योग प्रदब
ु ागलग्रस्त षेत्राची व्माप्ती

भोठमाप्रभाणालय अवल्माव आऩत्कारीन

ऩयीणस्थतीतीर उऩरब्ध करुन क्रदरेल्मा ऩीक वॊयषण र्सनवलष्ठाॊवश त्मा क्रठकाणी याष्टीयम अन्न वुयषा अर्सबमान,
कंद्र ऩुयस्कृ त वधन काऩूव वलकाव कामगिभ/ काऩूव तॊत्रसान अर्सबमान, गऱीत धान्म वलकाव कामगिभ,

कडधान्म वलकाव कामगिभ इ. मोजनाॊभधीर एकाणत्भक कीड व्मलस्थाऩनावाठी तयतूद अवरेल्मा ऩीक वॊयषण

र्सनवलष्ठाॊचा लाऩय करुन वदय प्रदब
ु ागलग्रस्त षेत्र आर्सथगक नुकवान वॊकेत ऩातऱीच्मा खारी आणण्माकयीता

र्सनमोजन ल वर्सनमॊत्रण वॊफर्सॊ धत वलबागीम कृ वऴ वशवॊचारक कयतीर. वलबागातीर कीड योग णस्थतीफाफतची
आकडे लायीवश भाक्रशती ये क्रडओ, आकाळलाणी, लृत्तऩत्रे तवेच, इतय भाध्मभाॊद्वाये प्रर्सवध्दीव दे ण्माची जफाफदायी
वलबागीम कृ वऴ वशवॊचारक माॊची याशीर.

वलबागीम स्तयालय वलबागीम कृ वऴ वशवॊचारक अध्मषतेखारी वलबागातीर वलग णजल्शा अर्सधषक कृ वऴ

अर्सधकायी माॊची वलबागीम प्रकल्ऩ वर्सनमॊत्रण वर्सभती स्थाऩन कयण्मात मेईर. वलबागीम कृ वऴ वशवॊचारक माॊचे

कामागरमातीर अर्सधषक कृ वऴ अर्सधकायी शे मा वर्सभतीचे वदस्म वर्सचल अवतीर. मा वर्सभतीची प्रत्मेक
भक्रशन्माच्मा ऩक्रशल्मा आठलडमात फैठक घेण्मात मेईर. वदय फैठकीभध्मे प्रकल्ऩाच्मा प्रगतीफाफत आढाला

घेण्मात मेईर ल फैठकीच्मा इर्सतलृत्ताफयोफय प्रकल्ऩाचा णजल्शार्सनशाम बौर्सतक, आर्सथगक, रष ल वाध्म माफाफतचा
भार्सवक प्रगती अशलार कृ वऴ आमुक्तारमाव वादय कयण्मात माला.
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१२.३ णजल्शास्तय्- णजल्शा अधीषक कृ वऴ अर्सधकायी माॊचे अध्मषतेखारीर णजल्शास्तयालय नव्माने

स्थाऩन केरेल्मा णजल्शास्तयीम क्रकड/योग वलेषण, र्सनदान ल वल्रागाय ऩथक माॊचे भापगत दय भक्रशन्मारा
आढाला घेणे, जनजागृती प्रर्सळषणाचे र्सनमोजन कयणे, भागीर तीन लऴांतीर अनुबलाचा वलचाय कयता ज्मा

क्रठकाणी वतत शॉट स्ऩॉट (कीड योग उद्रे क शोण्मावदृष्म णस्थती) र्सनभागण शोत आशे अळी क्रठकाणे र्सनणिती
कयणे ल त्मानुवाय जैवलक/यावामर्सनक क्रकडनाळकाॊची र्सनणिती कयणे, आऩत्कारीन र्सनवलष्ठा लेऱेभध्मे उऩरब्ध
शोतीर अळा वोमीच्मा क्रठकाणी त्माॊचा वाठा कयणे, वलेषण अशलारानूवाय ज्मा क्रठकाणी शॉट स्ऩॉट (कीड योग
उद्रे क शोण्मावदृष्म णस्थती) र्सनभागण शोईर त्मा क्रठकाणी औऴधे त्लयीत उऩरब्ध करुन दे ऊन कीड योगाॊची

तीव्रता आर्सथगक नुकवान वॊकेत ऩातऱीचे खारी ठे लण्मावाठी कीड योग र्सनमॊत्रणाची भोक्रशभ याफवलण्माची ल कीड

योगाॊची र्सतव्रता आर्सथगक नुकवान वॊकेत ऩातऱीच्मा खारी आणण्माची वॊऩूणग जफाफदायी वॊफॊर्सधत णजल्शा

अर्सधषक कृ वऴ अर्सधकायी ल तारुका कृ वऴ अर्सधकायी माॊची याशीर. णजल्शा अर्सधषक कृ वऴ अर्सधकायी शे त्माॊच्मा
णजल्शमातीर मा प्रकल्ऩाचे वॊऩूणग वॊर्सनमॊत्रण त्माॊचे कामागरमातीर कृ वऴ उऩवॊचारकाभापगत कयतीर.
कृ वऴ

उऩवॊचारक

दय

ऩॊधयलडमाव

ऑनराईन

अशलार

नंदणी,

वलद्याऩीठाकडू न

प्राप्त

शोणामाग

ऍडव्शामजयी, एवएभएव द्वाये द्यालमाचे ळेतकयी वॊदेळ, अशलारानुवाय कीड-योग ऩरयणस्थती, कीड योगाफाफत

आर्सथगक नुकवान वॊकेत ऩातऱीच्मालय गेरेरी गाले/तारुके ल माफाफत केरेरी कामगलाशी, कीड योगाफाफत
आऩत्कारीन ऩरयणस्थती र्सनभागण झारेरी गाॊल/
े तारुके माफाफत केरेल्मा र्सनवलष्ठाॊच्मा ऩुयलठमाफाफतचे र्सनमोजन,
प्रर्सवध्दीफाफत केरेरी कामगलाशी, इत्मादीफाफत ऩुढीर प्रऩत्रात लस्तुणस्थती अशलार (Fact sheet) तवेच,

प्रकल्ऩाच्मा बौर्सतक-आर्सथगक, रष-वाध्म प्रगतीफाफत भार्सवक अशलार तमाय करुन वलबागीम प्रकल्ऩ वर्सनमॊत्रण
वर्सभतीच्मा फैठकीव वादय कयतीर. वदय फैठकीत मालय चचाग करुन काशी अडचणी अवल्माव त्मा
वोडवलण्माच्मा दृष्टीने कामगलाशी कयण्मात माली.

कृ वऴ उऩवॊचारक (णजल्शा अर्सधषक कृ वऴ अर्सधकायी माॊचे कामागरम) माॊनी वादय कयालमाचा ऩाणषक लस्तुणस्थती
अशलार (Fact sheet)

वलबाग्-

णजल्शा :-

अ.ि

तऩर्सळर

१
२
३

४

५
६

अशलाराचा कारालधी :केरेल्मा कामगलाशीची भाक्रशती

कीड वलेषकाॊच्मा ऑनराईन नंदणी केरेल्मा वलेषण अशलाराॊची
ऩाणषक वॊख्मा

कृ वऴ ऩमगलेषकाॊच्मा ऑनराईन नंदणी केरेल्मा वलेषण अशलाराॊची
ऩाणषक वॊख्मा

कृ वऴ वलद्याऩीठाकडू न प्राप्त झारेल्मा तारुकार्सनशाम ऍडव्शामजयीॊची
ऩाणषक वॊख्मा.

प्रत्मेक तारुक्मावाठी वॊफध
ॊ ीत ऩॊधयलडमावाठी आठलडमातून दोन
लेऱा प्रत्मेक वलेषीत वऩकाकयीता ऍडव्शामजयी प्राप्त झारी आशे
काम? नवल्माव तारुक्माचे नाॊल, कारालधी ल कायण.
एवएभएवव्दाये
वॊख्मा.

ऍडव्शामजयी दे ण्मावाठी नंदलरेल्मा ळेतकमांॅची

ळेतकमांॅानाऩाठलरेल्मा ऩाणषक ऍडव्शामजयी एभएभएवची वॊख्मा.
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वलवलध

प्रर्सवध्दी

भाध्मभाॊव्दाये

ऍडव्शामजयीॊची वॊख्मा.
७

अ)

आकाळलाणी

फ)

दयू दळगन / खाजगी लाक्रशन्मा

क)

८
९
१०
११

१२

प्रवायीत

केरेल्मा

ऩाणषक

लृत्तऩत्रे

ड)

ऩत्रकाय ऩरयऴद

इ)

भेऱाले/ इतय

प्रगतळीर ळेतकमांॅाच्मा भदतीने क्रकती गालाॊत वाप्ताक्रशक फैठका
घेतल्मा जातात?

वॊफध
ॊ ीत ऩॊधयलडमात घेण्मात आरेल्मा वाप्ताक्रशक गाॊल फैठकाॊची
वॊख्मा.

वॊफध
ॊ ीत

ऩॊधयलडमात

कीड

योगाभुऱे

वॊफध
ॊ ीत

ऩॊधयलडमात

कीड

योग

वॊफध
ॊ ीत

ऩॊधयलडमात

कीड

योगाभुऱे

आर्सथगक

नुकवान

ऩातऱीच्मालय गेरेल्मा गालाॊची ल तारुक्माॊची वख्मा.
ऩरयणस्थती

ऩातऱीच्माखारी ठे लण्मावाठी केरेरी कामगलाशी.

आर्सथगक

आऩत्कारीन

वॊकेत
नुकवान

ऩरयणस्थती

उद्भलरी आशे काम? अवल्माव मा ऩरयणस्थतीत ऩीक वॊयषण
र्सनवलष्ठाॊचा ऩुयलठा कयण्मात आरा आशे काम? तवेच, ऩीक वॊयषण
र्सनवलष्ठाॊफाफत केरेरे र्सनमोजन.

१३

१४

भनुष्मफऱ वेला ऩुयलठादाय ठे केदायाकडू न त्माच्माभापगत र्सनमुक्त
काभगायाॊना लेतन लेऱेलय क्रदरे जाते काम? नवल्माव कायण ल
र्सनयाकयणाफाफत केरेरी कामगलाशी

भनुष्मफऱाच्मा षेवत्रम काभाफाफत ल वॊगणक प्रणारीफाफत अडचणी
आशे त काम? अवल्माव र्सनयाकयणाफाफत केरेरी कामगलाशी.

१२.४ उऩवलबागस्तय :- मा प्रकल्ऩाची वॊऩण
ू ग षेत्रीम स्तयालयीर कामगन्लमनाची जफाफदायी उऩवलबागीम

कृ वऴ अर्सधकाॊयी माॊची याशीर. त्माॊचे कामगषेत्रातीर वोफतचे प्रऩत्रानुवाय उऩरब्ध अवरेल्मा कीड वलेषक, कृ वऴ

ऩमगलेषक, वॊगणक प्रचारक माॊचे भदतीने वॊऩण
ू ग प्रकल्ऩाचे लेऱच्मा लेऱी मोग्म र्सनमोजन करुन वलेषण,
उऩाममोजना वल्रा, र्सनमोजन, अॊभरफजालणी ल वॊर्सनमत्रण कयतीर. प्रकल्ऩाॊतगगत र्सनमुक्त कीड वलेषक ल कृ वऴ

ऩमगलेषकाॊकडू न मोग्म प्रकाये वलेषण शोण्मावाठी त्माॊचेलय दे खये ख ठे लणे तवेच, ते भुख्मारमी शजय अवरेफाफत
खात्री कयण्माची जफाफदायी उऩवलबागीम कृ वऴ अर्सधकायी माॊची याशीर. उऩवलबागीम कृ वऴ अर्सधकायी प्रत्मेक

आठलडमावाठी तारुकार्सनशाम ऑनराईन ऍडव्शामझयीचा एवएभएव तारुका कृ वऴ अर्सधकायी माॊना कयतीर.
प्रत्मेक आठलडमाभध्मे ळेतकयी ल तारुका कृ वऴ अर्सधकामांतना दोन लेऱा एवएभएवद्वाये ऍडव्शामजयी दे णे, तवेच,

मा ऍडव्शामजयी ये डीओ, आकाळलाणी, लृत्तऩत्रात र्सनलेदनाद्वाये प्रर्सवध्दीव दे ण्माची जफाफदायी उऩवलबागीम कृ वऴ
अर्सधकायी माॊची याशीर. मा मोजनेची ऩरयणाभकायक अॊभरफजालणी आणण एकूणच मळ उऩवलबागीम कृ वऴ
अर्सधकायी माॊच्मा र्सनमोजन आणण प्रत्मष काभालय अलरॊफन
ू आशे . त्मा दृष्टीने उऩवलबागीम कृ वऴ अर्सधकायी
माॊची बूर्सभका अत्मॊत भशत्लाची याशीर आशे .
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१२.५ तारुकास्तय :- मा प्रकल्ऩाॊतगगत कृ वऴ वलबागाच्मा षेवत्रम कभगचामांफनी प्रगतळीर ळेतकमांधच्मा

भदतीने खयीऩातीर वोमाफीन-काऩूव-बात-तूय वऩकवलणामागd प्रत्मेक गालाभध्मे ऩुणग शॊ गाभात दशा ल यब्फी

भधीर शयबया वऩकवलणामागॅा प्रत्मेक गालाभध्मे ऩुणग शॊ गाभात दशा माप्रभाणे वाप्ताक्रशक फैठकाॊचे र्सनमोजन ल

अॊभरफजालणी कयणे तवेच, उऩवलबागीम कृ वऴ अर्सधकायी माॊचेकडू न आठलडार्सनशाम ऑनराईन वलेषणालय
अधायीत प्राप्त झारेल्मा ऍडव्शामजयीच्मा भयाठी बाऴेतीर जम्फो झेयॉक्व करुन प्रत्मेक गालातीर कृ वऴ लाताग

परकालय तवेच, कृ वऴ वेला कंद्राच्मा नोटीव फोडग लय लेऱोलेऱी रालल्मा जातीर माकडे व्मवक्तळ् रष दे ण्माची

वॊऩण
ु ग जफाफदायी तारुका कृ वऴ अर्सधकायी माॊची याशीर. उऩवलबागीम कृ वऴ अर्सधकायी माॊचेकडू न ऍडव्शाजयीचा
एवएभएव प्राप्त करुन घेणे ल वदय एवएभएवची भयाठी बाऴेतीर जम्फो झेयॉक्व प्रती तमाय करुन

तारुक्मातीर प्रत्मेक गालातीर कृ वऴ लातागपरकालय तवेच, कृ वऴवेला कंद्राॊलय रालण्माची वॊऩूणग जफाफदायी
तारुका कृ वऴ अर्सधकायी ल त्माॊचे अर्सधनस्त भॊडऱ कृ वऴ अर्सधकायी, कृ वऴ ऩमगलेषक ल कृ वऴ वशाय्मक माॊची

याशीर. तवेच, ज्मा क्रठकाणी कीड योगाॊची तीव्रता लाढरेरी आशे त्माक्रठकाणी कीड योग र्सनमॊत्रणाची भोक्रशभ

याफवलण्माकरयता आऩत्कारीन ऩरयणस्थतीत ऩुयलठा कयण्मात आरेल्मा र्सनवलष्ठा ळेतकमांॅना लेऱीच उऩरब्ध
करुन कीड योगाॊची तीव्रता आर्सथगक नुकवान वॊकेत ऩातऱीच्मा खारी आणण्माची वॊऩूणग जफाफदायी तारुका कृ वऴ
अर्सधकायी माॊची याशीर.
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