ऩत्र

जा.क्र.कृआआ/कोळेअ/भाव/ू प्र.क्र.०९/१७३/२०१३.
कृषऴ आमक्
ु तारम, भशायाष्ट्र याज्म,

ऩण
ु े-४११ ००५, ददनाांक - २०/०६/२०१३.

प्रतत,
जजल्शा अधधषक कृषऴ अधधकायी,
जजल्शा (वलव)

षलऴम :- कोयडलाशू ळेती अभबमान कामवक्रभ वन २०१३-१४ भध्मे

…

याफषलण्माफाफत भागवदळवक वच
ु ना

वंदबव :- १) ळावन ननणणम क्र.वांकीणण-२०११/प्र.क्र.४३/११/२-अे,दद.१७ पेब्रल
ु ायी,२०१२.
२) क्र.कृआआ/कोळेअ/वप्रअ/प्र.क्र.०३/२०१३/११४, दद.२५/०४/२०१३.
३) ळावन ननणणम क्र.कोळेअ-२०९३/प्र.क्र.९५/१३/२-अे,दद.२८ भे,२०१३.

कोयडलाशू ळेती अभबमानाांतगणत षलषलध मोजनाांच्मा वभन्लमातन
ू वलंकऴ कृती आयाखडा तमाय
करुन ननलडरेल्मा गालाांभध्मे कोयडलाशू तांत्रसानाची प्रबाली आणण ऩरयणाभकायक अांभरफजालणी कयालमाची
आशे . प्रस्तत
ु आयाखडा तमाय कयण्मावाठी वांदबण क्र.१ लयीर ळावन ननणणमान्लमे भा.भांत्री कृषऴ ल ऩणन
माांच्मा अध्मषतेखारी वभभती गठीत कयण्मात आरी आशे . ननलडण्मात आरेल्मा गालाांचे वषलस्तय प्रकल्ऩ
आयाखडे तमाय कयण्मावाठी भागणदळणक वच
ू ना वांदबण क्रभाांक (२) लयीर ऩत्राव्दाये ननगणभभत कयण्मात
आरेल्मा आशे त. तवेच वांदबण क्रभाांक ३ लयीर ळावनननणणमाव्दाये ळावनाने वन २०१३-१४ भध्मे कोयडलाशू
ळेती अभबमान कामणक्रभाांतगणत याफलालमाच्मा घटकाांना प्रळावकीम भान्मता ददरेरी आशे . त्मानव
ु ाय तवेच
प्रकल्ऩ आयाखडमाभध्मे कोयडलाशू ळेती अभबमानाच्मा अनद
ु ानातन
ू प्रस्ताषलत केरेल्मा फाफीांची अांभरफजालणी
वन २०१३-१४ भध्मे कयण्मावाठी ऩढ
ु ीर प्रभाणे भागणदळणक वच
ू ना ननगणभभत कयण्मात मेत आशे त.

१)

प्रस्तालना :
दे ळातीर एकूण षऩकाखारीर षेञाच्मा जलऱऩाव ४५ टक्के षेत्र भवांचनाखारी अवन
ू भशायाष्ट्रात

भात्र शे प्रभाण जेभतेभ १८ टक्के आशे . ऩण
ू ण भवांचनषभता षलकभवत केल्मालयशी याज्मातीर जलऱऩाव ७०
टक्के षेत्र कोयडलाशूच याशणाय अवल्माभऱ
ु े ग्राभीण बागातीर अथणव्मलस्था फऱकट करुन जनतेचे
जीलनभान उां चालण्माकरयता कोयडलाशू ळेतीचा अग्रक्रभाने षलकाव कयणे अऩरयशामण आशे .
भवांचनाच्मा अत्मांत भवभीत वषु लधा, अलऴणण प्रलण षेत्राची, अलनत जभभनीची तवेच शरक्मा
जभभनीची भोठमा प्रभाणालयीर व्माप्ती शी षऩकाांच्मा कभी उत्ऩादकतेची प्रभख
ु कायणे आशे त. याज्माभध्मे

अलऴणण प्रलण षेत्राची व्माप्ती जलऱऩाव ५२ टक्के अवन
ू शरक्मा जभभनीचे प्रभाण ३९ टक्के आशे .
याज्मातीर षायऩड ल चचफड जभभनीचे षेत्र १२ राख शे क्टयऩेषा जास्त अवन
ू षलषलध प्रकायच्मा धुऩीांभऱ
ु े
अलनत झारेल्मा जभभनीचे प्रभाण ४२ टक्के आशे . मा वलण कायणाांभऱ
ु े याज्मातीर कोयडलाशू ळेती शी अत्मांत
जजकीयीची ल जोखभीची झारेरी अवन
ू मा ळेतीचा कामभस्लरुऩी षलकाव करुन कृषऴ उत्ऩादनात वातत्म ल
जस्थयता आणणे शे याज्म ळावनाचे धोयण आशे .
याज्मातीर षलषलध बागाभध्मे ऩडणा-मा ऩालवाचे स्लरुऩ ऩादशरे तय अलऴणण प्रलण षेञ बागात
लाषऴणक जेभतेभ ५०० भभ.भभ. ऩाऊव ऩडतो तय घाट भाथ्माच्मा काशी प्रदे ळात ३५०० भभ.भभ. ऩमंत लाषऴणक
ऩजणन्मभान आढऱून मेत.े केलऱ एकूण लाषऴणक ऩजणन्मभानाच्मा फाफतीतच शी षलऴभता नवन
ू एकूण ऩालवाचे
ददलव ल एकूण ऩजणन्म ताव माफाफतशी याज्मातीर षलषलध बागात फयीच षलऴभता ददवन
ू मेत.े कोकणात
वयावयी ऩालवाचे ददलव ८४ अवन
ू षलदबाणत ४५, तय भध्म भशायाष्ट्रात आणण भयाठलाडमात अनक्र
ु भे ४०
आणण ३७ अवतात. एकूण ऩजणन्मलष्ट्ृ टीऩककी अधधी  ऩजणन्मलष्ट्ृ टी कोकणात ४० तावात, षलदबाणत १८ तावात तय
भध्म भशायाष्ट्रात ल भयाठलाडमात १६ तावात शोते. षऩकाांच्मा लाढीच्मा काऱात दयलऴधी  याज्मात कोठे ना
कोठे ऩालवात प्रददघण खांड ऩडून दष्ट्ु काऱी

ऩरयजस्थती ननभाणण शोत अवल्माने याज्माच्मा कृषऴ उत्ऩादनात

वातत्म ददवन
ू मेत नाशी. माच कायणास्तल याज्म ळावनाने कोयडलाशू ळेतीच्मा षलकावाव प्राधान्म दे ण्माचे
धोयण जस्लकायरे आशे .

२) उद्देळ :
i)

याज्मातीर कोयडलाशू ळेतीरा स्थकमण प्रदान कयण्माकरयता कामभस्लरूऩी उऩाममोजना तमाय
करून त्माची अांभरफजालणी कयणे.

ii)

केंद्र ल याज्म ळावनाच्मा कोयडलाशू ळेतीवांफध
ां ातीर षलषलध मोजनाांच्मा (Convergence)
वभन्लमातन
ू एकत्रत्रत कामणक्रभ घेणे.

iii)

कृऴी भाराची उत्ऩादकता लाढलन
ू प्रनत जक्लांटर उत्ऩादन खचण कभी कयणे.

iv)

कोयडलाशू ळेतीचे माांत्रत्रकीकयणाव्दाये उत्ऩादन खचण कभी करुन उत्ऩादकता लाढषलणे.

v)

भर
ु स्थानी भद
ृ -जरवांधायणावश एकाजत्भक ऩीक व्मलस्थाऩन, ऩीक ऩध्दती, वांयक्षषत भवांचन
इ.कोयडलाशू ळेती तांत्रसानाचा ऩीक प्रात्मक्षषकाांभापणत प्रचाय ल प्रवाय.

vi)

वक्ष्
ु भ भवांचनाचा लाऩय करुन भवांचनाची कामणषभता लाढषलणे.

vii)

षऩके, ऩळध
ु न, कुक्कुट ऩारन, भत्स्मऩारन, परोत्ऩादन, बाजीऩारा, चाया षऩकाांचा
वभालेळ करुन ककपामतळीय ळेती ऩध्दती षलकभवत कयणे.

Viii) ळेतभाराव मोग्म बाल भभऱण्मावाठी ननमाणतषभ भार तमाय कयणे, प्रतलायी, प्रकक्रमा,
ऩॎकेजजांग, लाशतक
ू , वाठलण इ. वषु लधा उबारुन ळेतकयीभबभख
ु कृऴी ऩणन धोयण
याफषलणे.

ix)

कभी व्माजदायाचे ऩीक कजण आणण ऩीक षलभा वांयषण

x)

अभबमानावाठी ननलडरेल्मा गालातीर ळेतक-माांचे प्रभळषण, ळेतीळाऱा, अभ्मावदौये .

३) कामवषेत्र :

याज्मातीर वांऩण
ू ण ऩजणन्माधारयत षेत्राचा (शभखाव भवांचन स्त्रोताखारी न मेणाये षेत्र)

कोयडलाशू ळेती अभबमानाभध्मे वभालेळ याशीर.

४) गालांची तनलड :
२.१

प्रथभत्

वन

२०११-१२,

२०१२-१३

आणण

२०१३-१४

भध्मे

कोयडलाशू

ळाश्लत

ळेती

षलकाव

कामणक्रभाांतगणत(RADP) ननलड केरेल्मा गालाांचा वभालेळ कयाला. ननधीच्मा उऩरब्धतेनव
ु ाय ३३ जजल्शमातीर
वलण ३५१ तारक्
ु मातन
ू प्रत्मेकी एका गालाांची ननलड कयाली. कोयडलाशू ळाश्लत ळेती कामणक्रभाांतगणत (RADP)
ननलडरेरे गाांल ऩण
ू ण झारे अवल्माव त्मा तारक्
ु मातीर नषलन गालाची ननलड कयाली.
२.२ गालाची ननलड कयताना तारक्
ु माभधीर गालाांची कोयडलाशू षेत्राच्मा टक्केलायीनव
ु ाय मादी करुन
खारीरप्रभाणे गालाांचा प्राधान्मक्रभ याशीर.
अ)

७५ टक्केऩेषा जास्त कोयडलाशू षेत्र अवरेरी गाले

फ)

ऩाणरोट षेत्र षलकावाांची ७५ टक्के ऩेषा जास्त काभे झारेरी गाले

क)

केंद्र ऩयु स्कृत एकाजत्भक ऩाणरोट व्मलस्थाऩन षेत्र कामणक्रभ तवेच याज्म ळावनाच्मा इतय
ऩाणरोट षेत्र षलकाव कामणकभाांतगणत वभाषलष्ट्ट गाले.

ड)

षलषलध ऩीक ऩध्दती आणण ळेती ऩध्दतीव्दाये कोयडलाशू ळेती तांत्रसान प्रवारयत कयण्माव
प्रनतवाद दे णायी गाले.

५. राबाथीची तनलड :
५.१) बभू भशीन ल भत्ता नवरेरी कुटुांफ,े अत्मल्ऩ ल अल्ऩ बध
ू ायकाांचा प्राधान्माने वभालेळ कयाला.
५.२) भदशरा ल भागावलगधी म ळेतकयी माांना प्राधान्म दमाले.
५.३) ळेतकयी गटाभघ्मे वशबागी शोऊन गटाधायीत उऩक्रभ याफषलण्माव तमाय अवरेरे ळेतकयी.

५.४) भर
ु स्थानी जरवांधायण ऩध्दतीचा अलरांफ कयणाये ळेतकयी.
५.५) वक्ष्
ु भ भवांचन ऩध्दती अलरांफण्माव तमाय अवणाया ळेतकयी.

६. अनुदान भमावदा :
अ) गालातीर लदशतीखारीर षेत्रानव
ु ाय प्रनतशे क्टय रु.४०,०००/- मा प्रभाणात कोयडलाशू ळेती अभबमानाांतगणत
कामणक्रभ प्रस्ताषलत कयाला.
फ) अभबमानाांतगणत प्राप्त ननधीभधुन राबाथधी वाठी अनद
ु ान भमाणदा ऩढ
ु ीर प्रभाणे याशीर.
फ.१) बभू भशीन कुटुांफावाठी कभार अनद
ु ान भमाणदा रु. ४० शजाय.
फ.२) १.०० शे क्टय आणण त्माऩेषा कभी जभीनधायणा अवरेल्मा राबाथींना कभार अनद
ु ान भमाणदा
रु.५० शजाय.
फ.३) १.०० शे क्टय ऩेषा जास्त षेत्र धायणा अवणार्मा राबाथधी ना शे क्टयी रु.५० शजाय ऩयां तु कभार
अनद
ु ान भमाणदा रु.१.०० राख.

७) अभबमानात वभाषलष्ठ घटक आणण तनधी उऩरब्धतेचे प्रभाण :
अ.

घटक

क्र.

प्रभाण
टक्केलायी

१.

भनष्ट्ु मफऱ षलकाव (प्रभळषण,अभ्माव दौये ,ळेतकयी वशरी, लाचनवादशत्त्म इ.)

२

२.

एकाजत्भक ळेती ऩध्दती

२५

३.

भर
ु स्थानी जरवांधायणालय आधारयत ऩीक प्रात्मक्षषके

१०

४.

माांत्रत्रकीकयण

१०

५.

ळेती षलकाव ल भवांचन वषु लधा

३०

६.

कृऴी प्रकक्रमा, भल्
ु मलध्
ृ दी ल ऩणन

५

७.

ग्राभ त्रफजोत्ऩादन कामणक्रभ

३

८.

ऩाणरोट षेत्र व्मलस्थाऩन कामणक्रभावाठी ऩयु क ननधी

१०

९.

नाषलन्मऩण
ु ण उऩक्रभ, ऩीक षलभा

३

१०.

प्रळावकीम ल वांककणण (अभबमान व्मलस्थाऩन)

२

एकूण

१००

उऩयोक्त अ.क्र.१ ते ८ लयीर घटकाांवाठी प्रस्तालीत प्रभाणात(टक्केलायीत) स्थाननक ऩरयजस्थतीनव
ु ाय फदर
कयणे आलश्मक लाटल्माव तवे फदर कयण्माचे अचधकाय आमक्
ु त, कृषऴ माांना याशतीर.

८) कोयडलाशू ळेती अभबमानात वभाषलष्ठ घटकांची अंभरफजालणी :
कोयडलाशू ळेती अभबमानात वभाषलष्ठ घटकांची अंभरफजालणी ऩुढीर प्रभाणे कयाली.
८.१ भनुष्मफऱ षलकाव कामवक्रभ :
८.१.अ

ळेतकयी प्रभळषण :

१) ननलडरेल्मा प्रत्मेक गाांलाभध्मे ळेतकयी प्रभळषण घेण्मात माले.
२) ळेतकयी प्रभळषण शे षऩकप्रात्मक्षषकावाठी ननलडरेल्मा षऩकावांदबाणत अवाले.
३) खयीऩ ल यब्फी शां गाभाभध्मे शां गाभऩल
ू ण ल ऩेयणीनांतय ४५ ददलवाांनी मानव
ु ाय प्रत्मेक शां गाभात १ ददलवाचे २
प्रभळषण लगण आमोजजत कयाले. प्रभळषण ५० ळेतक-माांवाठी आमोजीत कयाले.
४) वांऩण
ू ण चाय टप्प्मातीर ळेतकयी प्रभळषणाठी प्रत्मेकी रु.५०००/- माप्रभाणे यक्कभ रु. २००००/- अनद
ु ान दे म
याशीर.
५) अचधक उत्ऩादन ल उत्ऩादकता घेणेवाठी ळेतक-माांना प्रत्मष त्माांच्मा ळेतालय अद्ममालत ताांत्रत्रक भादशती
ऩयु षलणे, ळेतीळास्त्राचे उत्तभ दजाणचे तांत्रसान दे णे, शा ळेतकयी प्रभळषण लगाणचा भख्
ु म शे तू आशे .
६) ळेतकयी प्रभळषणावाठी कृषऴ षलद्माऩीठे , कृषऴ षलसान केंद्र, केंद्र ळावनाच्मा वांस्था मेथीर कृषऴ तसाांना
ळेतकयी प्रभळषण लगाणत भागणदळणन कयण्मावाठी ननभांत्रीत कयाले.
७) प्रभळषणावाठीच्मा अनद
ु ानातन
ू भागणदळणनावाठी फोरषलण्मात आरेल्मा तसाांचे भानधन, प्रभळषणावाठी
रागणाये वादशत्म ल भाशीती ऩजु स्तका तवेच प्रभळषणाथधी वाठी अल्ऩोऩशाय इ.कयीता खचण कयण्मात माला.
८) षलबागाने लेऱोलेऱी ननगणभभत केरेल्मा भागणदळणक वच
ू नाांचे आचधन याशून ळेतकयी प्रभळषण आमोजजत
कयाले.
९) ळेतकयी प्रभळषण लगाणचा फाफननशाम वषलस्तय तऩभळर खारीरप्रभाणे याशीर.
९.१) रु.१००/ळेतकयी/प्रनतददन खचण भमाणदा.
९.२) ५० ळेतकयी प्रनत शां गाभ (दोन टप्ऩे)
९.३) शां गाभऩल
ू ण ऩदशरे प्रभळषण
९.४) ऩेयणीनांतय ४५ ददलवाांनी दव
ु ये प्रभळषण
९.५) खचण भमाणदा रु.२००००/- (खयीऩ ल यब्फी शां गाभ भभऱून)

८.१.फ. याजमांतगवत अभ्माव दौया :
१) ननलडरेल्मा गाांलातीर ५० ळेतकर्माांवाठी ५ ददलवावाठी अभ्माव दौर्माचे आमोजन कयण्मात माले.
२) याज्मातीर कृषऴ षलद्माऩीठे , कोयडलाशू कृषऴ वांळोधन केंद्र, याष्ट्रीम कृषऴ वांळोधन केंद्र(NRC)कृषऴ षेत्रात
षलळेऴ काभ कयणार्मा खाजगी कांऩन्मा / वांस्था, प्रगतीळीर ळेतकर्माांची प्रषेत्र,े कृषऴ षलबागाची षलषलध
प्रषेत्र,े इत्मादीांना बेटी आमोजजत कयण्मात माव्मात.
३) अभ्माव दौर्मावाठी रु.३००/- प्रनत ळेतकयी प्रनत ददलव मा प्रभाणे खचण कयण्मात माला.
५० ळेतकर्माांवाठी ५ ददलवाकयीता कभार खचण भमाणदा रु.७५०००/- याशीर.
४) षलशीत खचण प्रभाणकाऩेषा जास्तीचा खचण मेत अवल्माव तो वशबागी ळेतकर्माकडून लवर
ू कयण्मात
माला.

८.१.क. ळेती ळाऱा :
१) ळेतकयी ळेतीळाऱा खयीऩ ल यब्फी शां गाभाभध्मे प्रत्मेकी १ मा प्रभाणे वांफचां धत गाांलातीर प्रभख
ु षऩकावाठी
आमोजन कयण्मात माव्मात.
२) अचधक उत्ऩादन ल उत्ऩादकता घेणेवाठी ळेतक-माांना प्रत्मष ळेतालय अ'मालत भादशती ऩयु षलणे.
३) ळेतीचे उत्तभ दजाणचे तांत्रसान दे णे शा ळेतीळाऱे चा भख्
ु म शे तु आशे .
४) षऩक प्रात्मक्षषके/षऩकाांचे षेत्र ळेतीळाऱे वाठी लाऩयण्मात मालेत.
५) एका ळेतीळाऱे त एकुण १० प्रभळषण वत्रे अवतीर. वदयचे प्रभळषण वत्र ऩीकाच्मा ऩीक लाढीच्मा
भशत्लाच्मा अलस्था आणण ऩीकात ळेती षलऴमक भशत्लाच्मा काभाचा षलचाय करुन वत्राचे आमोजन कयाले.
६) ननलडरेल्मा गाांलातीर उऩरब्ध षेत्र ल ऩरयस्थीतीनव
ु ाय ळेतीळाऱे चे ननमोजन कयाले.
७) ळेतीळाऱे त प्रभळषणाथधी  ळेतक-माांची वांख्मा ३० प्रनत ळेतीळाऱा याशीर. प्रत्मेक ळेतीळाऱा तसाांच्मा
वोईच्मा लेऱेनव
ु ाय प्रनत ददन ४ ते ५ तावाची अवेर.
८) ननलडरेल्मा गालभध्मे प्रनत ळेतीळाऱा रु.१७०००/- प्रती प्रभळषण आचथणक तयतद
ू याशीर.

ळेतीळाऱे वाठी खचावचा फाफतनशाम वषलस्तय तऩभळर खारीरप्रभाणे याशीर.
अ.

यक्कभ

तऩभळर/फाफ

क्र.
१.

रुऩमे

२ तसाांचे भानधन रु.२५०/- .प्रनत वत्राप्रभाणे (५ वत्रे)

१२५०/-

२.

ळेतीळाऱे वाठी वादशत्म, स्टे ळनयी ल ऩत्रत्रका इ.रू.१५० x ३५

५२५०/-

३.

प्रभळषणाथधी , प्रभळषक, तस माांना चशा/अल्ऩोऩशाय रु.२०/- प्रनत वत्र

७०००/-

प्रनत व्मक्ती x ३५ व्मक्ती x १० वत्र
४.

ळेतीददन ल इतय वांकीणण खचण

३५००/एकूण खचव

९)
८.२

१७,०००/-

ळेतकयी वांख्मा ३० प्रनत ळेतीळाऱा - खचण भमाणदा रु.३४०००/-(दोन शां गाभ भभऱून).
एकाजमभक ळेती ऩध्दती :

८.२.अ. ऩळध
ु न वंकयीत गाई/म्शै व :
१. मा घटकाांतगणत राबाथधी ची ननलड झाल्मालय राबाथधी नी एक भदशन्माच्मा कारालधीत राबाथधी  दशश्माची
यक्कभ अथला फँकेचे कजण उबायणे आलश्मक याशीर.
२. एका कुटुांफातीर एकाच खातेदायाव राब दे ण्मात माला.
३. मा फाफीअांतगणत लाटऩ कयालमाच्मा दध
ु ाऱ जनालयाांभध्मे एच एप, जवधी  मा वांकरयत ककां ला गीय वायख्मा
जास्त दध
ू दे णार्मा दे ळी गामी तवेच भ-ु शा ल जापयाफादी ककां ला ऩांढयऩयु ी मा वध
ु ायीत जातीच्मा म्शळी,
प्रनतददन १० ते १२ भरटय दध
ु उत्ऩादन अवरेल्मा दव
ु -मा/नतव-मा लेतातीर अवाव्मात.
४. ऩळध
ु न खये दी कयण्माऩल
ू धी  राबाथधी च्मा ऩळध
ु नाचे

pre visit Survey

गोठमाचे, ऩळध
ु नाचे छामाचचत्र

घ्माले ल दटऩण तमाय करुन अशलार तमाय कयाला ल ये कॉडण ठे लाले.
५. दध
ु ाऱ जनालयाची खये दी खारीर वभभतीद्लाये कयण्मात माली. दब
ु ती जनालये राबाथधी च्मा ऩवांतीने खये दी
कयालीत.

अ.

अधधकायी/कभवचार्माचे ऩदनांभ

क्र.

वभभतीतीर
ऩदनांभ

१.

उऩषलबागीम कृषऴ अचधकायी

अध्मष

२.

तारक
ु ा कृषऴ अचधकायी

वदस्म

३.

तांत्र अचधकायी, उ.षल.कृ.अ. कामाणरम

वदस्म वचचल

४.

भांडर कृषऴ अचधकायी

वदस्म

५.

वांफचां धत तारक्
ु माचे ऩळध
ु न षलकाव अचधकायी (षलस्ताय), ऩांचामत वभभती

वदस्म

६.

कामणषेत्रातीर ऩळल
ु 'क कीम दलाखान्माचे प्रभख
ु

वदस्म

७.

षलभा प्रनतननधी

वदस्म

८.

गट प्रभख
ु आणण राबाथधी 

वदस्म

९.

फँक प्रनतननधी

वदस्म

६. दब
ु त्मा वांकरयत गाई/म्शळीांची खये दी जजल्शमाफाशे रून अथला याज्माफाशे रून कयाली जजल्शमात खये दी करु
नमे, त्मानव
ु ाय आलश्मक ते ननमोजन कयाले.
७. लाटऩ कयण्मात मेणा-मा दध
ु ाऱ जनालयाांचा ३ लऴांवाठी षलभा उतयषलण्मात माला.
८.

ऩळव
ां धणन
ु ल

षलबागाच्मा

भागणदळणक

वच
ू नानव
ु ाय

MLDB(Live-stock Development Board)

ऩळव
ां धणन भांडऱाभापणत षलभा उतयषलल्माव राबाथधी ना ५० टक्के षलभा बाग/शप्त्मात वट
ु ल
ू दे ण्मात मेत.े
९. खये दी कयण्मात आरेल्मा ऩळध
ु नाव टॎ ग रालाले, टॎ ग शयषलल्माव फँकेरा ककां ला कृषऴ खात्माव राबाथधी ने
कऱलाले.
१०. मा फाफीअांतगणत राब ददरेल्मा राबाथींची मादी वांफचां धत तारक
ु ा कृषऴ अचधकायी माांनी कामणषेत्रातीर
उऩषलबागीम कृषऴ अचधकायी ल वांफचां धत ग्राभ ऩांचामत माांचेस्तयालय उऩरब्ध करुन द्माली. तारक
ु ा कृषऴ
अचधकायी माांनी राबाथींची नोंद ऩळध
ु नाच्मा तऩळीरावश स्लतांत्र नोंदलशीत घ्माली.
११. ळक्मतो ऩळध
ु न खये दी फँकेभापणत कयाली.
१२. लाटऩ केरेल्मा एकूण दध
ु ाऱ जनालयाांची प्रत्मष ऩडताऱणी १०० टक्के भांडर कृषऴ अचधकायी, २५ टक्के
तारक
ु ा कृषऴ अचधकायी, १५ टक्के उऩषलबागीम कृषऴ अचधकायी ल ५ टक्के जजल्शा अचधषक कृषऴ अचधकयी
माांनी कयाली.

१३. राबाथधी नी ददरेल्मा ळावकीम अनद
ु ानाचा गकयषलननमोग केल्माचे ननदळणनाव आल्माव अनद
ु ानाची
व्माजावश एक यकभी लवर
ु ी भशवर
ु ी कामणऩध्दतीने राबाथधी कडून कयण्मात माली.
१४. मा फाफी अांतगणत ननलडरेल्मा राबाथ्माणने षलदशत नभन्
ु मातीर फांधऩत्र करून दे णे आलश्मक याशीर.
राबाथ्माणकडून घ्मालमाच्मा फांधऩत्राचे प्रारूऩ वोफत ऩरयभळष्ट -१ भध्मे दे ण्मात आरे आशे .
१५. दध
ु ाऱ जनालयाांच्मा खये दी नांतय जनालये लाशतक
ु ीचा वांऩण
ू ण खचण राबाथ्माणने कयाला.
१६. माफाफीअांतगणत जास्तीत जास्त दोन गाई/म्शक व खये दीवाठी ककभतीचे ५०

%

ककां ला रु.४००००/- अनद
ु ान

दे म याशीर.
(अचधक तऩभळरावाठी कृषऴ ल ऩदभ
षलबाग ळावन ननणणम क्रभाांक याज्ममो-२०११/प्र.क्र.६७/ऩदभ
ु
ु -४,
दद.०१/०७/२०११ च्मा ळावन ननणणमातीर वच
ु ना ऩशाव्मात)

८.२.फ

ळेऱी ऩारन :

(१० ळेऱमा + १ फोकड मा प्रभाणे) -

१) उस्भानाफादी/वांगभनेयी/षलबागातीर वध
ु ायीत ऩकदावषभ ळेऱी गट (१० ळेऱमा

+

१ फोकड मा प्रभाणे)

खये दीवाठी ककभतीचे ५० % ककां ला जास्तीत जास्त रु.३३५००/- अनद
ु ान दे म याशीर.
२) ळेऱमा ल फोकडाांचा षलभा, ळेऱमा, कयडू ल फोकड माांचा लाडा, खाद्माची ल ऩाण्माची बाांडी ल आयोग्म
वषु लधा आणण औऴधोऩचाय इ.वाठी खचाणच्मा ५० % ऩयां तु जास्तीत जास्त रु.६५००/- अनद
ु ान दे म याशीर.
३) लयीर १ ल २ फाफीांच्मा एकूण खचाणच्मा ५० % ककां ला जास्तीत जास्त रु.४००००/- अनद
ु ान दे म याशीर.
४)

राबाथधी नी एक भदशन्माच्मा कारालधीत राबाथधी  दशश्माची यक्कभ अथला फँकेचे कजण उबायणे आलश्मक

याशीर.
५) एका कुटुांफातीर एकाच खातेदायाव मा मोजनेचा राब दे ण्मात माला. माऩल
ू धी  राब ददरेल्मा राबाथधी व
ऩन्
ु शा वदय मोजनेचा राब दे ण्मात मेलू नमे.
६) ळेऱी गट खये दी खारीर वभभतीद्लाये कयण्मात माली. ळेऱी गटाची राबाथधी च्मा ऩवांतीने खये दी
कयाली.

ळेऱी गट खये दी वभभती अ.

अधधकायी/कभवचार्माचे ऩदनांभ

क्र.

वभभतीतीर
ऩदनांभ

१.

उऩषलबागीम कृषऴ अचधकायी

अध्मष

२.

तारक
ु ा कृषऴ अचधकायी

वदस्म

३.

तांत्र अचधकायी, उ.षल.कृ.अ. कामाणरम

वदस्म वचचल

४.

भांडर कृषऴ अचधकायी

वदस्म

५.

वांफचां धत तारक्
ु माचे ऩळध
ु न षलकाव अचधकायी (षलस्ताय), ऩांचामत वभभती

वदस्म

६.

कामणषेत्रातीर ऩळल
ु 'क कीम दलाखान्माचे प्रभख
ु

वदस्म

७.

षलभा प्रनतननधी

वदस्म

८.

गट प्रभख
ु आणण राबाथधी 

वदस्म

९.

फँक प्रनतननधी

वदस्म

७. उस्भानाफादी / वांगभनेयी ककां ला षलबागातीर वध
ु ायीत जातीच्मा ऩकदावषभ ळेऱमा / फोकडाांची खये दी
प्राधान्माने ऩण्
ु मश्रोक अदशल्मादे ली भशायाष्ट्र भेंढी ल ळेऱी षलकाव भशाभांडऱ, गोखरेनगय, ऩण
ु े माांचेकडून
कयण्मात माली.
८. भशाभांडऱाकडे ळेऱमा/ फोकड उऩरब्ध नवल्माव ळेऱमाांच्मा अचधकृत भान्मताप्राप्त फाजायातन
ू ळेऱमा /
फोकडाांची खये दी कयण्मात माली.
९. लाटऩ केरेल्मा ळेऱी गटाचा राबाथधी  ल वांफचां धत उऩषलबागीम कृषऴ अचधकायी माांच्मा वांमक्
ु त नाांले तीन
लऴाणवाठी षलभा उतयषलण्मात माला.
१०. लाटऩ केरेल्मा ळेऱमा भत
ू राबाथ्मांना दव
ु र्मा ळेऱमा खये दी करुन
ृ झाल्माव षलम्माच्मा ऩकळातन
ऩयु षलण्मात माव्मात.
११. राबाथ्माणकडे ळेऱी गट वांगोऩनावाठी ऩयु े ळी जागा अवाली.
१२. ळेऱी गटाच्मा खये दीनांतय लाशतक
ु ीचा वांऩण
ू ण खचण राबाथ्माणने कयाला.
१३. राबाथ्माणने ळेऱी ऩारन षलऴमक प्रभळषण घेणे आलश्मक याशीर.

१४. राबाथ्माणव वदयचा व्मलवाम ककभान ३ लऴण कयणे आलश्मक याशीर.

१५. ननलडरेल्मा राबाथ्मांकडून घ्मालमाचे फांधऩत्राचा नभन
ु ा ऩरयभळष्ट - २ भध्मे दे ण्मात आरेरा आशे .
१६. तारक
ु ा कृषऴ अचधकायी माांनी राबाथींची नोंद ळेऱी गटाच्मा तऩभळरावश स्लतांत्र नोंदलशीत घ्माली.
१७. राबाथधी ने ळेऱी गटावाठी षलतयीत केरेल्मा ळावकीम अनद
ु ानाचा षलननमोग ददरेल्मा प्रमोजनावाठीच
कयणे आलश्मक याशीर अनद
ु ानाचा गकय षलननमोग केल्माचे ननदळणनाव आल्माव ददरेल्मा अनद
ु ानाची
व्माजावश एक यकभी लवर
ु ी भशवर
ु ी कामणऩध्दतीने राबाथधी कडून कयण्मात माली.
१८. तारक
ु ा कृषऴ अचधकायी/भांडर कृषऴ अचधकायी/कृषऴ ऩमणलेषक माांनी

दय वशा भदशन्माने लाटऩ केरेल्मा

ळेऱी गटाची राबाथधी /ऩळऩ
ु ारकाच्मा घयी जाऊन १०० टक्के ऩडताऱणी कयण्मात माली ल त्माचा अशलार
उऩषलबागीम कृषऴ अचधकायी माांच्मा भापणत लरयष्ट्ठ कामाणरमाव वादय कयण्मात माला. ककभान तीन लऴाणऩमंत
अशलार वादय कयण्मात माला.
१९. लाटऩ केरेल्मा एकूण ळेऱी गटाची ऩडताऱणी १०० टक्के भांडर कृषऴ अचधकायी, २५ टक्के तारक
ु ा कृषऴ
अचधकायी, १५ टक्के उऩषलबागीम कृषऴ अचधकायी ल ५ टक्के जजल्शा अचधषक कृषऴ अचधकायी माांनी
कयाली.
२०. कृषऴ षलबागाचे अचधकायी ज्मा ज्मा लेऱी ळेऱी गट ऩडताऱणीवाठी बेट दे तीर त्मा त्मा लेऱी अचधकामाांना ळेऱी गट दाखषलणे राबाथ्मांव फांधनकायक याशीर.
२१. लाटऩ केरेल्मा ळेऱी गटातीर ळेळ्मा/फोकडाांना नजजकच्मा ऩळल
क मकीम दलाखान्मातन
आलश्मक
ु द्
ू
योगप्रनतफांधक रवीकयण करून घेणे, त्माांना जांतनाळके ऩाजणे शी वलणस्ली जफाफदायी राबाथधी ची याशीर.
(अचधक

तऩळीरावाठी कृषऴ

ल

ऩदभ
षलबाग
ु

ळावन

ननणणम

क्रभाांक

ऩषलआ-२०११/प्र.क्र.७४/ऩदभ
ु -३,

दद.०२/०७/२०११ च्मा ळावन ननणणमातीर वच
ू ना ऩाशाव्मात)

८.२.क १००० भांवर कुक्कूट ऩषी वंगोऩनाव्दाये कुक्कूट ऩारन व्मलवाम :

१) १००० भाांवर कुक्कूट ऩषी वांगोऩनाव्दाये कुक्कूट ऩारन व्मलवाम वरू
ु कयणे मा घटकाअांतगणत एका
मनु नटव्दाये (प्रनत राबाथधी ) १००० भाांवर ऩषी वांगोऩन कयालमाचे अवन
ू १००० भाांवर ऩषी वांगोऩनाचा

फाफननशाम खचाणचा तऩभळर खारीरप्रभाणे आशे .
अ.

तऩभळर

क्र.
१.

राबाथी / ळावन

एकूण अंदाजजत ककं भत

वशबाग
जभीन

राबाथधी 

स्लत्ची / बाडेऩट्टीलय
घेतरेरी

२.

ऩषीगश
ृ (१००० चौ.पुट) स्टोअय रुभ,

राबाथधी /ळावन

रु.२,००,०००/-

राबाथधी /ळावन

रु.२५,०००/-

एकूण

रु.२,२५,०००/-

ऩाण्माची टाकी, ननलावाची वोम,
षलद्मत
ु ीकयण इ.
३

उऩकयणे, खाद्माची/ऩाण्माची बाांडी, फड
ु य
इ.

२) मा घटकाांतगणत लय नभद
ू केल्माप्रभाणे ऩषी वांगोऩनावाठी ऩषीगश
ु बत
ू वषु लधा खचाणच्मा ५०
ृ ल इतय भर
टक्के ककां ला जास्तीत जास्त यक्कभ रु.१०००००/- मा भमाणदेत अनद
ु ान अनस
ु ेम याशीर.
३) मा मोजनेअत
ां गणत ननलड कयण्मात आरेल्मा राबाथ्माणव वलणप्रथभ स्लदशश्माच्मा यकभेतन
ू ऩषीगश
ृ ाचे
फाांधकाभ ल इतय भर
वषु लधा उबायणे फांधनकायक याशीर. राबाथ्माणने केरेरे ऩषीगश
ु बत
ू
ृ फाांधकाभ
उबायरेरी भर
ु बत
ू वषु लधाांची प्रत्मष तऩावणी ल भल्
ु माांकन वांफचां धत तारक
ु ा कृषऴ अचधकायी माांनी करुन
त्माप्रभाणे तवा अशलार उऩषलबागीम कृषऴ अचधकायी माांचेभापणत जजल्शा अचधषक कृषऴ अचधकायी माांचेकडे
वादय कयाला. वदय अशलारानव
ु ाय जजल्शा अचधषक कृषऴ अचधकायी शे उलणयीत काभावाठी ळावकीम
अनद
ु ानाची यक्कभ राबाथ्माणच्मा फँक खात्माभध्मे जभा कयतीर.
४) जजल्शा अचधषक कृषऴ अचधकायी शे राबाथ्माणने केरेरे ऩषीगश
ृ ाचे फाांधकाभ ल प्रकल्ऩावाठी उबायरेल्मा
भर
ु बत
ू वषु लधाांचे भल्
ु माांकन करुन त्मानव
ु ाय राबाथ्माणव दे म अनद
ु ानाची यक्कभ ननजश्चत करुन अदा
कयतीर.
५) मा घटकाांतगणत ननलड केरेल्मा राबाथ्माणव प्रनत लषऴण ५ ते ७ फॎचेवभध्मे भाांव कुक्कूट ऩषाांचे वांगोऩन
कयालमाचे अवन
ू त्मावाठी आलश्मक ननषलष्ट्ठा (प्रत्मेक फॎचेववाठी १००० भाांवर कुक्कूट ऩषी, त्मावाठी
आलश्मक ऩषी खा', औऴधी इ.) स्लखचाणने उऩरब्ध करुन घेऊन वदय ऩषाांची षलकक्रची व्मलस्था राबाथींनी
स्लत् कयाली.

(अचधक तऩळीरावाठी कृषऴ ल ऩदभ
षलबाग ळावन ननणणम क्रभाांक याज्ममो-२०१२/प्र.क्र.१६२/ऩदभ
ु
ु -४,
दद.१४/०२/२०१३ च्मा ळावन ननणणमातीर वच
ू ना ऩाशाव्मात)

८.२.ड

वामरोऩीट :

१) मा घटकाांतगणत भयु घाव तमाय कयण्माचे मनु नट स्थाऩन कयण्माकरयता अथणवशाय्म दे ण्मात मेईर.
२) अनतरयक्त दशयव्मा चा-माची आधुननक ऩध्दतीने वाठलण करून टां चाई काऱात ऩळध
ु नाच्मा दशयव्मा चामाची गयज बागषलणे शा वदय घटक याफलीण्माभागीर उ'ेेळ आशे .
३) भयु घाव तमाय कयण्माचे मनु नट स्थाऩन कयण्माकरयता एकूण खचाणचे ५० % ककां ला जास्तीत जास्त
रु.२००००/- अनद
ु ान दे म याशीर.
४) ननलडरेल्मा गाांलतीर लकमजक्तक ळेतकयी, वशकायी दग्ु ध उत्ऩादक वांस्थाचे वबावद, आत्भा वांस्थेने
भान्मता ददरेरे ळेतकयी गट, कृषऴ षलसान केंद्र इ. राबाथधी  राब घेलू ळकतीर.
५) राबाथधी  ळेतक-माांकडे कभीत कभी १० ऩळध
ु न अवणे आलश्मक आशे .
६) राबाथधी  ळेतक-माांने माऩल
ू धी  मा मोजनेचा इतय कोणत्माशी ळावकीम अथला ननभळावकीम वांस्थाांकडून
राब घेतरेरा नवाला.
७) भयु घावाकरयता आलश्मक अवणा-मा अनतरयक्त लकयण उत्ऩादनाकरयता लकयण षऩकाखारीर षेत्र अवाले.
८) १ घनपूट भयु घाव खड्डमाभध्मे वलणवाधायणत् १५ ककरो भयु घाव तमाय शोतो. त्मानव
ु ाय २० ते २५
भे.टन भयु घाव तमाय कयण्माकरयता खड्डा तमाय कयण्मात माला. खड्डमाचे अांदाजे प्रभाण खारीर प्रभाणे
अवाले.
अ) २० पुट

×

२० पुट

×

६ पुट

फ) २० पुट

×

१० पुट

×

६ पुट

क) २० पुट

×

१५ पुट

×

६ पुट

=

२७ भे.टन

ड) १५ पुट

×

१२ पुट

×

६ पुट

=

१६ भे.टन

=
=

३६ भे.टन.
१८ भे.टन

९) वामरोऩीट उबायणीवाठी मेणार्मा एकूण खचाणचे ५० % ककां ला जास्तीत जास्त रु.२००००/- अनद
ु ान दे म
याशीर.
(वषलस्तय

तऩळीरावाठी

आमक्
ु त

ऩळव
ां धणन,
ु ल

भशायाष्ट्र

याज्म,

ऩण
ु े

माांचे

ऩत्र

दद.१७/०९/२०११

ल

दद.१२/१०/२०१२ च्मा भागणदळणक वच
ू ना ऩाशाव्मात)
उऩयोक्त ऩरयच्छे द क्र.८.२.अ ते ८.२.ड भध्मे प्रस्ताषलत घटकांवाठी कोयडलाशू ळाश्लत ळेती षलकाव
कामवक्रभातीर(RADP)

तनधीचा

लाऩय

कयाला.

तवेच

ऩळव
ं धवन
ु ल

षलबागाच्मा

प्रचरीत

मोजनांभधन
ु

Convergence च्मा भाध्मभातन
ू प्रस्ताषलत कयाला. वदय घटक कोयडलाशू ळेती अभबमानाच्मा तनधीभधन
ू
प्रस्ताषलत कयण्मात मेलू नमे.

८.२.इ

परोमऩादन :

१. पऱऩीके रागलड
१) आांफा, काजू, डाऱीांफ, भवतापऱ, अांजीय, आलऱा ईत्मादी कोयडलाशू पऱऩीकाांची रागलड कयाली.
२) योजगाय शभी मोजनेळी ननगडीत पऱफाग रागलड कामणकभाांतन
ू पऱफाग रागलड प्रस्ताषलत कयण्मात
माली.
३)

योजगाय

शभी

मोजनेळी

ननगडीत

पऱफाग

रागलड

कामणक्रभ

ळावन

ननणणम

क्र.योशमो-

२००७/प्र.क्र.१२३/योशमो-१,दद.२४/०१/२००८ अन्लमे पऱऩीक ननशाम भांजूय आचथणक भाऩदां ड ल त्मानांतय लेऱो
लेऱी वध
ु ायीत झारेरे भाऩदां ड मावाठी लाऩयण्मात मालेत.
४) वदय घटकावाठी योशमो/भशात्भा गाांधी याष्ट्रीम ग्राभीण योशमो/याष्ट्रीम परोत्ऩादन अभबमानाच्मा ननधीचा
लाऩय कयाला.

२. खुल्मा षेत्राभध्मे बाजीऩारा रागलड :
१) अचधक उत्ऩादन दे णार्मा लाणाांची रागलड कयण्मावाठी एकूण खचाणच्मा ७५ टक्के जास्तीत जास्त दे म
अनद
ु ान रु.२२५००/- प्रनत शे क्टय अनद
ु ान दे म याशीर.
२) वांकरयत लाणाांची रागलड कयण्मावाठी एकूण खचाणच्मा ७५ टक्के जास्तीत जास्त दे म अनद
ु ान रु.३३७५०/प्रनत शे क्टय
३) वदय घटक याफलीण्मावाठी याष्ट्रीम परोत्ऩादन अभबमान माांचेकडीर ऩत्र क्र.भयापऔलभां/ळ.बा.बा.ऩ/ु
३८२४ दद.१८/१२/२०१२ च्मा भागणदळणक वच
ू ना अनव
ु याव्मात.
३. भवारा षऩके रागलड :
१)

त्रफमाणे ल कांदाव्दाये रागलडीवाठी एकूण खचाणच्मा ५० टक्के ककां ला जास्तीत जास्त रु.१२५००/- प्रनत

शे क्टय अनद
ु ान दे म याशीर.
२)

फशुलषऴणम भवारा षऩके रागलडीवाठी एकूण खचाणच्मा ५० टक्के ककां ला जास्तीत जास्त रु.२००००/- प्रनत

शे क्टय अनद
ु ान दे म याशीर.
३)

वदय

घटक

याफलीण्मावाठी

याष्ट्रीम

परोत्ऩादन

अभबमान

ऩत्रक्र.भयापऔलभां/ळ.बा.बा.ऩ/ु ३८२४,दद.१८/१२/२०१२ च्मा भागणदळणक वच
ू ना अनव
ु याव्मात.

माांचक
े डीर

८.२.ई

तनमंत्रीत ळेती (वंयक्षषत ळेती) :

वांयक्षषत

ळेती

अांतगणत

ळेडनेट

ळेडनेट शाऊव उबायणी -

उबायणी

माफाफीवाठी

याष्ट्रीम

परोत्ऩादन

अभबमानाकडीर

ऩत्रक्र.भयापऔलभां/नन.ळे./भा.व.ु /१९६४/१२,दद.०७/०७/२०१२ च्मा वन २०१२-१३ वाठीच्मा भागणदळणक वच
ू ना
ऩरयच्छे द-२ भचधर ळेडनेट शाऊव उबायणी वांदबाणतीर भागणदळणक वच
ू ना अनव
ु याव्मात.

८.३

भर
ु स्थानी जरवंधायणाधायीत षऩक प्राममक्षषके :

८.३.१) केंद्र ऩयु स्कृत वधन काऩव
ू षलकाव कामवक्रभ :
काऩव
ू

तांत्रसान

अभबमानाांतगणत

केंद्र ऩयु स्कृत वधन काऩव
ू षलकाव कामणक्रभ वन २०१३-१४ भध्मे

याफषलणेफाफत मा षलबागाचे ऩत्र.क्र.न.षऩ./का.भा.वू १३-१४/प्र.क्र-६०१/षल.प्र.३/

२४४/२०१३, दद.०१/०६/२०१३

नव
ु ाय भागणदळणक वच
ू ना ननगणभीत कयण्मात आरेल्मा अवन
ू माभचधर ऩीक उत्ऩादन तांत्रसानलय आधारयत
षऩक प्रात्मक्षषका वांदबाणतीर भागणदळणक वच
ु ना अनव
ु याव्मात.
८.३.२) केंद्र ऩयु स्कत एकाजमभक तण
ृ धान्म षलकाव कामवक्रभ बात ल गशू षऩक प्राममक्षषके :
केंद्र ऩयु स्कत एकाजत्भक तण
ृ धान्म षलकाव कामणक्रभाांतगणत बात ल गशू षऩक प्रात्मक्षषके कामणक्रभा वांदबाणत
षलबागाचे ऩत्र क्र.कृआ/षलप्र-१/तध
ू ना ऩाशाव्मात.
ृ ाषल/भाव/ू १३०१/१३७/२०१३,दद.२४/०५/२०१३ च्मा भागणदळणक वच
८.३.३) एकाजमभक बयडधान्म उमऩादन कामवक्रभ : एकाजत्भक बयडधान्म उत्ऩादन कामणक्रभाांतगणत खयीऩ
ज्लायी, फाजयी,यागी(नागरी), यब्फी ज्लायी षऩक प्रात्मक्षषके कामणक्रभावांदबाणत षलबागाचे ऩत्र क्र.कृववां/षलप्र/बभा/३०३/२०१३,दद.२४/०५/१३ च्मा भागणदळणक वच
ू ना ऩाशाव्मात.
८.३.४) याष्रीम अन्न वयु षा अभबमान : याष्ट्रीम अन्न वयु षा अभबमानाांतगणत बात वांकयीत ल वघन षऩक
प्रात्मक्षषके/टोकन

ऩध्दत

षऩक

प्रात्मक्षषकाांवाठी

षलबागाचे

ऩत्र

षलप्र-१/याअवअ
ु -बात

भाव/ू २९१/१३,

दद.२७/०५/२०१३ च्मा भागणदळणक वच
ू ना ऩाशाव्मात.
८.३.५) आमवोऩोभ अंतगवत गततभान भका षलकाव कामवक्रभ षऩक प्राममक्षषके :

आमवोऩोभ अांतगणत

गनतभान भका षलकाव कामणक्रभ षऩक प्रात्मक्षषकावाठी षलबागाचे ऩत्र क्र.कृआ/षलप्र-२/गऱीतधान्म/भाव/ू प्र.क्र./
३०४/१३, दद.२४/०५/१३ च्मा भागणदळणक वच
ू ना ऩाशाव्मात.
८.३.६) गतीभान कडधान्म उमऩादन कामवक्रभ (अे३ऩी) : गतीभान कडधान्म उत्ऩादन कामणक्रभ (अे-३ ऩी)
कामणक्रभाांतगणत

षऩक

प्रात्मक्षषक

फाफीवाठी

मा

षलबागाचे

ऩत्र

१४/प्र.क्र.२/३०१,दद.२४/०५/२०१३ च्मा भागणदळणक वच
ू ना ऩाशाव्मात.

क्र.कृआ/षलप्र-२/गनत-कड/भाव/ू खयीऩ-१३-

८.३.७) याष्रीम अन्न वयु षा अभबमानांतगवत कडधान्म मोजना : याष्ट्रीम अन्न वयु षा
कडधान्म

मोजनेअत
ां गणत

षऩक

प्रात्माक्षषके

कामणक्रभावांदबाणत

षलबागाचे

ऩत्र

अभबमानाांतगणत

क्र.कृआ/षलप्र-२/याअवअ
ु -

कड/प्र.क्र.१/३००/१३,दद.२४/०५/२०१३ च्मा भागणदळणक वच
ू ना ऩाशाव्मात.
८.३.८) गतीभान कडधान्म उमऩादन कामवक्रभ(अे३ऩी) यब्फी शयबया प्राममक्षषके : गनतभान कडधान्म उत्ऩादन
कामणक्रभ(अे३ऩी) अांतगणत शयबया प्रात्मक्षषके कामणक्रभावाठी षलबागाचे ऩत्र क्र.कृआ/षलप्र-२/गनत-कड/भाव/ू यब्फी१२/प्र.क्र.१०/५२८,दद.७/०९/१२ च्मा भागणदळणक वच
ू ना ऩाशाव्मात.
८.३.९) केंद्र ऩयु स्कृत गऱीतधान्म उमऩादन कामवक्रभ : केंद्र ऩयु स्कृत गऱीतधान्म उत्ऩादन कामणक्रभाांतगणत
षऩक प्रात्मक्षषकाांवाठी षलबागाचे ऩत्र क्र.कृआ/षलप्र-२/गऱीतधान्म/भाव/ू प्र.क्र./ ३०४/१३, दद.२४/०५/१३ च्मा
भागणदळणक वच
ू ना ऩाशाव्मात.
८.३.१०) कोयडलाशू ळेती अभबमानाांतगणत षलषलध मोजनाांभधून याफषलण्मात मेणार्मा ऩीक प्रात्माक्षषकाांभध्मे
भर
ू स्थानी जरवांधायणावाठी रुां द लयां फा वयी ककां ला वयी-लयां फा ऩध्दतीने ऩेयणी कयणे अननलामण याशीर.
८.४. कोयडलाशू ळेतीवाठी मांत्रत्रकीकयण :
कोयडलाशू ळेतीवाठी माांत्रत्रकीकयण घटकाांअत
ां गणत ऩयू षलण्मात मेणार्मा कृषऴ मांत्र / औजायाांच्मा
ळावनभान्म

ककभतीच्मा

५०%

अनद
ु ान

दे म

याशीर.

मावांदबाणत आमक्
ु तारमाच्मा

जा.क्र.षलप्र/कोळेअ/

माांत्रत्रकीकयण/१७१, ऩण
ु े दद.१९/०६/१३ च्मा ऩत्रानव
ु ाय ननगणभभत केरेल्मा भागणदळणक वच
ू ना अनव
ु याव्मात.
कोयडलाशू ळेती कामणक्रभाभध्मे भर
ु स्थानी जरवांधायणाव अनन्मवाधायण भशत्ल अवल्माभऱ
ु े , ननलडण्मात
आरेल्मा गालाभध्मे जास्तीत जास्त गट स्थाऩन करुन भोठमा प्रभाणालय ळेतकर्माांव कृषऴ मांत्र / औजाये
ऩयु लठा कयण्मात माला.
८.५. ळेती षलकाव ल भवंचन वषु लधा :
८.५.अ

उऩवा भवंचन वषु लधा, ऩाईऩराईन / षलद्मत
ु ऩंऩ अथला डडझेर इंजजन.

१) ऩाईऩ ऩयु लठा्
१) वलण प्रकायच्मा व्मावाचे ६ भीटय राांफीचे ८०० भीटय ऩाईऩ ऩयु लठा कयालमाचा अवन
ू मावाठी वलण
घटकातीर राबाथधी  ळेतक-माांना ककां भतीच्मा ५० टक्के ककां ला जास्तीतजास्त यक्कभ रुऩमे १००००/- अनद
ु ान
दे म याशीर.
२) ज्मा ळेतक-माांकडे वांयक्षषत ऩाणी उऩरब्ध आशे . ऩयां तु मा वाधना अबाली षऩक उत्ऩादनात घट मेते अळा
ळेतक-माांना माचा राब दे ण्मात माला.

३) राब घेलू इजच्छणाया राबाथधी  स्लत् ळेतकयी अवाला.
४) एका राबधायक ळेतक-माव प्रत्मष आलश्मकतेनव
ु ाय जास्तीत जास्त ८०० भीटय राांफीचे ऩाईऩ ऩयु लठा
कयालेत.
५) ळेतक-माांच्मा भागणीनव
ु ाय ६३ एभएभ , ७५ एभएभ, ९० एभएभ व्मावाच्मा ६ भीटय ऩाईऩचा ऩयु लठा
कयण्मात माला.

६)

ऩुयलठादाय

वांस्थानी

ऩाईऩ

ऩुयलठा

कयताना

६

भीटयचे प्रत्मेक

ऩाईऩलय

नाल

कोयणे

(Embosing) आलश्मक आशे .
७) ऩयु लठा आदे ळ दे ताना राबाथ्मांनी भागणी केरेल्मा ऩयां तु ळावन ननणणमाभध्मे वभाषलष्ट्ट अवरेल्मा
कांऩनीचा ल ब्रॎड नेभच्मा ६३ एभएभ, ७५ एभएभ, ९० एभएभ व्मावाच्मा ६ भीटय ऩाईऩचे आदे ळ दे ण्मात
मालेत.

२)

:

१. डाकण ककां ला ब्राऊन झोनभध्मे वभालेळ नवरेल्मा/जजल्शमातीर तारक्
ु मावाठी ऩांऩवेट दे म याशीर. माफाफत
केंद्रीम बज
ु र वलेषण वभभतीने वदय षेत्र डाकण ककां ला ब्राऊन झोन भध्मे मेत नवल्मा फाफत प्रभाणीत केरेरे
अवाले.
२. ५ एच.ऩी. ऩमंत षभतेचे ऩंऩवेट डाकण झोन भचधर बागात ज्मादठकाणी लेगलेगळ्मा मोजनेतन
ू ळेततऱी
घेण्मात आरेरी आशे त्मा बागात षलतयीत कयण्मात माले.

३. डडझेर ककांला इरेक्रीकर ऩांऩवेट (१० एच ऩी ऩमंत) बायतीम भानक वंस्थेचे IS10804 (1994)
मा भानकाचे अवणे फांधनकायक आशे ककांला Farm Machines Training Institute of GOICIAE, Bhopal or SAU माांनी प्रभाणणत केरेरा अवाला.
४. राबाथधी  ननलड कयताना ज्मा ळेतकर्माांनी माऩल
ू धी  ळेततळ्माचा अथला षलषलध केंद्र/याज्म ऩयु स्कृत मोजनेत
षलदशयीचा राब घेतरेरा आशे अळा राबाथधी ची प्राधान्माने ऩांऩषलतयणावाठी ननलड कयण्मात माली. अवा
राबाथधी  नवल्माव इतय ळेतकर्माांच्माकडे खात्रीचा ऩाणीऩयु लठा स्त्रोत अवल्माची खातयजभा करुन ननलड
कयण्मात माली.
५. ऩांऩवेट शी फाफ याजील गाांधी ग्राभीण षलद्मत
ु ीकयण मोजनेळी एकाजत्भकरयत्मा याफषलण्मात माली.
६. कृषऴ वांचारक, (नन.ल ग.ु नन.) माांच्मा भापणत ननगणभभत झारेल्मा दयानव
ु ाय ल कामणऩध्दतीनव
ु ाय मा
ऩांऩवांचाची ल ऩाईऩची खये दी कयण्मात माली.

७. ताांत्रत्रक तऩावणीभध्मे औजायाांचा जो रॉट अऩात्र ठये र तो भऱ
ू वांस्थेव त्माांच्मा लाशतक
ु खचाणने ऩयत
कयाला तवे फांधन त्माांना ऩयु लठा आदे ळ दे ताना नभद
ू कयाले.
८. औजायाांचे वाठा तारक
ु ा स्तयालय नोंद लशी ठे लन
ू रेखा ऩध्दती प्रभाणे नोंदी घेण्मात माव्मात. त्माची ऩण
ू ण
जफाफदायी तारक
ु ा कृषऴ अचधकायी माांची याशीर.
९. षलद्मत
ु ऩांऩ अथला डडझेर इांजजन ऩयु लठमावाठी एकूण खचाणच्मा ५० टक्के भात्र जास्तीत जास्त
रु.१०,०००/- अनद
ु ान दे म याशीर.
(माफाफी वांदबाणत केंद्र ऩयु स्कृत गऱीतधान्म उत्ऩादन कामणक्रभाांतगणत ऩाईऩ ल ऩांऩ ऩयु लठमावांदबणतीर
षलबागाचे

ऩत्र

क्र.कृआ/षलप्र-२/गऱीतधान्म/भाव/ू प्र.क्र./

३०४/१३,

दद.२४/०५/१३

च्मा

भागणदळणक

वच
ू ना

ऩाशाव्मात)
८.५.फ वक्ष्
ू भ भवंचन वषु लधा ठठफक / तऴ
ु ाय भवंचन.
याष्ट्रीम वक्ष्
ू भ भवांचन अभबमानाांतगणत दठफक ल तऴ
ु ाय भवांचन वांच फवषलण्मावाठी घटकननशाम दय ल
मोजना अांभरफजालणीवांदबाणत परोत्ऩादन षलबागाचे ऩत्र क्र.कृआ/परो-६/प्र.क्र.२९/यावभु वांअ/भाव/ू ५२४, दद.२
नोव्शें फय २०१२ योजीच्मा भागणदळणक वच
ू ना कृऩमा ऩाशाव्मात.
८.५.क

गांडुऱ कल्चय तथा खत उमऩादन केंद्राची स्थाऩना :

गाांडूऱ कल्चय उत्ऩादन मनु नट उबायण्माकयीता ३० पूट राांफ, ८ पूट रुां द ल २.५ पूट उां चीचा (६०० घ.पू.)
शौद तमाय कयाला. मावाठी रु. ६०,०००/- इतका खचण (ळेडवश) अऩेक्षषत अवन
ू खचाणच्मा ५० टक्के जास्तीत
जास्त रु.३०,०००/- इतके अनद
ु ान दे म याशीर. फाांधकाभावाठीचे चाटण डण इांजजननअय कडून दाखरा घेणे
फांधनकायक याशीर.

अचधक भादशतीवाठी याष्ट्रीम परोत्ऩान अभबमानाकडीर वन २०१०-११ च्मा वषलस्तय

भागणदळणक वच
ू ना ऩाशाव्मात.
खत उत्ऩादन केंद्राभध्मे उत्ऩादीत शोणाये गाांडूऱ खत भद
ृ ऩरयषणालय आधायीत एकाजत्भक खत
व्मलस्थाऩनाच्मा ऩीक प्रात्मक्षषकावाठी प्राधान्माने लाऩयण्मात माले.
८.५.ड ळेततऱमाचे खोदकाभ :

लेगलेगऱमा आकायभानाप्रभाणे (१५x१५x३भी ते ३०x३०x३ भी) गयजेनरु
ु ऩ कयाले भशायाष्ट्र ळावन जरवांधायण षलबाग ळावन ननणणम क्रभाांक जरवां-२०१२/प्र.क्र.२३/जर-७, दद.०५/०३/२०१३
अन्लमे ऩाणरोट षेत्र आधायीत जरवांधायण कामणक्रभावाठी भद
ृ ल जरवांधायणाची काभे भभळनव्दाये
कयण्मावाठी ननश्चीत कयण्मात आरेरे भाऩदां ड अनव
ु यालेत.

८.५.इ ळेततऱमाचे अस्तयीकयण : प्रस्ताषलत गाांलत मा ऩल
ु धी  षलषलध मोजनेभधन
ू खेादरेल्मा ळेततऱमाांच्मा
अस्तयीकयणावाठी अभबमानाचा ननधी लाऩयता मेईर वदय फाफीवाठी याष्ट्रीम परोत्ऩादन अभबमान माांचे
दद.०१/०९/१२ योजीच्मा भागणदळणक वच
ू ना अनव
ु याव्मात.
८.६) कृषऴ प्रकक्रमा, भल्
ु मलधवन ल ऩणन :

अ) ऩॎक शाऊव : ६०० चौ.पूट फाांधकाभ ल वषु लधा एकूण प्रकल्ऩ खचाणच्मा ५० % जास्तीत जास्त
यक्कभ रु.१०००००/- भमाणददत.
(वदय फाफीवाठी याष्ट्रीम परोत्ऩादन अभबमानाच्मा भागणदळणक वच
ू ना ऩाशाव्मात)
फ) प्राथभभक प्रकक्रमा मतु नट ऩयु लठा :
फ.१) दारभभर : ळावनभान्म ककभतीच्मा ५० टक्केजास्तीत जास्त यक्कभ रु.७००००/मावाठी गतीभान कडधान्म उत्ऩादन कामणक्रभ(अे३ऩी) वन-२०१३-१४ वांदबाणतीर क्र.कृआ/ षलप्र२/गनत.कड/भा.व/ु खयीऩ-२०१३-१४/प्र.क्र.२/३०१, दद.२४/०५/१३ योजीच्मा भागणदळणक वच
ू ना ऩाशाव्मात.
फ.२) बयडधान्म षऩकांच्मा भल्
ं े : ळावनभान्म ककभतीच्मा १०० टक्केजास्तीत
ू मलध्
ृ दीवाठी प्रकक्रमा वंमत्र
जास्त यक्कभ रु.४०००००/ज्लायी, फाजयी, नाचणी, यागी मा षऩकाांच्मा भल्
ु म लध्
ृ दीवाठी डीस्टोनय कभ ग्रेडय, डीशरय,
ऩल्लयामझय, फ्रोअय भळफ्टय, ऩॎकेजजांग भळीन, ग्रेन योस्टय(पक्त ज्लायी षऩकाकयीता) ल फ्रेकीांग
भळीन(पक्त ज्लायी षऩकाकयीता) शी वांमत्र
ां े ळेतकयी गटाांव ऩयु षलता मेतीर. वदयची वांमत्र
ां े १०० टक्के
अनद
ु ानालय ऩयु षलण्मात मेणाय अवल्माभऱ
ु े प्रथभ मेइर त्माव प्राधान्म मा तत्लालय

वन २०११-१२

ल २०१२-१३ भचधर कोयडलाशू ळाश्लत ळेती षलकाव कामणक्रभाांतगणत वभाषलष्ट्ठ अवरेल्मा प्रत्मेक तारक्
ु मातन
ू
पक्त एकाच गाांलभध्मे शा घटक याफषलण्मात माला.
वदय घटकांवाठी याष्रीम कृषऴ षलकाव मोजनेअत
ं गवत काढणी ऩश्चात तंत्रसान ल भल्
ु मलध्
ृ दी मोजनेच्मा
वन १३-१४ च्मा

भागवदळवक वच
ू ना प्रभाणे कामवलाशी कयाली.मा घटकावाठी कोयडलाशू ळेती अभबमातन
ू

तनधीची तयतद
ू कयण्मात माली.

८.७. ग्राभ त्रफजोमऩादन कामवक्रभ :
अ. केंद्र ऩयु स्कृत गऱीतधान्म उमऩादन कामवक्रभ :
केंद्र ऩयु स्कृत गऱीतधान्म उत्ऩादन कामणक्रभाांतगणत ग्राभत्रफजात्ऩादन कामणक्रभावांदबाणत कृषऴ आमक्
ु तारमाचे
ऩत्र क्र.कृआ/षलप्र-२/गऱीतधान्म/भाव/ू प्र.क्र./३०४/१३, दद.२४/०५/१३ वोफतच्मा भागणदळणक वच
ू ना ऩाशाव्मात.
फ. याष्रीम अन्न वयु षा अभबमान कडधान्म :
याष्ट्रीम

अन्न

वयु षा

अभबमानाांतगणत

कडधान्म

कामणक्रभावांदबाणत

षलबागाचे

ऩत्र

क्र.कृआ/षलप्र-

२/याअवअ
ु -कड/प्र.क्र.१/३००/१३, दद.२४/०५/२०१३ वोफतच्मा भागणदळणक वच
ू ना ऩाशाव्मात.

८.८) ऩाणरोट षेत्र व्मलस्थाऩन कामवक्रभ :
१) ऩाणरोट षेत्र षलकाव कामणक्रभाांतगणत भद
ृ ल जरवांधयणावाठी वांचारक(भद
ृ वांधायण ल ऩणरोट षेत्र
व्मलस्थाऩन) माांनी षलषलध केंद्र ल याज्म ऩयु स्कृत मोजनाभध्मे केरेल्मा घटकाांचा वभालेळ कयता मेईर.
२) कामाणन्लीत मोजनाांभधन
प्राप्त शोणाया ननधी कभी ऩडत अवल्माव कोयडलाशू ळेती अभबमानाच्मा
ू
ननधीभधून प्रस्ताषलत कामणक्रभाच्मा जास्तीत जास्त १० टक्के ऩमंत काभे प्रस्ताषलत कयता मेतीर.
३) ऩाणरोट षेत्र आधायीत जरवांधायण कामणक्रभावाठी भद
ृ ल जरवांधायणाची काभे भभळनव्दाये कयण्मावाठी
भशायाष्ट्र ळावन जरवांधायण षलबाग ळावन ननणणम क्रभाांक जरवां-२०१२/ प्र.क्र.२३/जर-७, दद.०५/०३/१३
अन्लमे ननश्चीत कयण्मात आरेरे भाऩदां ड ल वच
ु ना ऩाशाव्मात.
८.९.अ. नाषलन्मऩण
ू व उऩक्रभ :
१) प्रकल्ऩ खचाणच्मा ५० टक्केजास्तीत जास्त यक्कभ रु.१.०० राख लकमजक्तक राबधायक ल जास्तीत जास्त
रु.३.०० राख ळेतकयी गटाांवाठी.
२) स्थाननक गयजाांलय आधायीत प्रकल्ऩ अशलार तमाय करुन त्माव वांचारक(षलस्ताय ल प्रभळषण) माांची
भान्मता घेणे आलश्मक याशीर.
फ. ऩीक षलभा :
वदय फाफीवाठी कृषऴ वाांजख्मकी तवेच परोत्ऩादन षलबागाकडीर याष्ट्रीम कृषऴ षलभा मोजना ल
पऱऩीक षलभा वांदबाणतीर लेऱो लेऱी ननगणभभत कयण्मात आरेल्मा भागणदळणक अनव
ु याव्मात.

९. वतनमंत्रण ल भल्
ु मभाऩन :
९.१ याज्मस्तयालय कामणक्रभाची अांभरफजालणी, वांननमांत्रण आणण ऩमणलेषणाची जफाफदायी वांचारक (षल.प्र.)
माांचेकडे याशीर.
९.२.

जजल्शा

स्तयालय

एकाजत्भक

ऩाणरोट

व्मलस्थाऩन

(IWMP)

कामणक्रभाच्मा

वननमांत्रणावाठी

जजल्शाचधकायी माांच्मा अध्मषतेखारी ऩढ
ु ीर प्रभाणे गठीत केरेरी वभभती कोयडलाशू ळेती अभबमानाचे
वांननमांत्रण कयीर.
अ.

अधधकार्माचे ऩदनांभ

क्र.

वभभती भधधर
ऩदनांभ

१.

जजल्शाचधकायी,

अध्मष

२.

भख्
ु म कामणकायी अचधकायी

वश अध्मष

३.

उऩ जजल्शाचधकायी(योशमो)

वदस्म

४.

प्रकल्ऩ वांचारक, जजल्शा ग्राभीण षलकाव मांत्रणा

वदस्म

५.

उऩवांचारक,वाभाजजक लननकयण

वदस्म

६.

उऩलनवांयषक

वदस्म

७.

कामणकायी अभबमांता, रघऩ
ु ाटफांधाये (स्थाननक स्तय)

वदस्म

८.

लरयष्ट्ठ बू लकसाननक

वदस्म

९.

जजल्शा ऩळव
ां धणन अचधकायी
ु ल

वदस्म

१०.

जजल्शा दग्ु धव्मलवाम षलकाव अचधकायी

वदस्म

११.

जजल्शा अचधषक कृषऴ अचधकायी

वदस्म वचचल

९.३ षलबागस्तयालय षलबागीम कृऴी वशवांचारक कामाणरमातीर अधधषक कृषऴ अधधकायी शे अभबमानाचे
वभन्लमक म्शणून काभ ऩशातीर.
९.४ जजल्शास्तयालय जजल्शा अचधषक कृषऴ अचधकायी कामाणरमातीर कृषऴ उऩवंचारक शे अभबमानाचे
वभन्लमक म्शणून काभ ऩशातीर.

९.५

कोयडलाशू ळेती अभबमान प्रकल्ऩ कामावन्लमन ऩथकाभापवत (Project

Team)(भंडर

Implementing

कृषऴ अधधकायी, कृषऴ ऩमवलेषक ल कृषऴ वशाय्मक) याफषलण्माची वंऩण
ू व जफाफदायी वंफधं धत

उऩषलबागीम कृषऴ अधधकायी मांच्मालय याशीर.

९.६ उऩषलबागीम कृषऴ अधधकायी शे कोयडलाशू ळेती अभबमानाचे प्रकल्ऩ वभन्लमक(PC) म्शणून काभ
ऩशातीर.

१०. अभबमान अंभरफजालणी कयीता अधधकार्मांच्मा कतवव्मे ल जफाफदार्मा :
१०.१

मा कामणक्रभाचे वननमांत्रण कयण्माची जफाफदायी याज्मस्तयालय कृऴी वांचारक (षलस्ताय ल प्रभळषण),

षलबागस्तयालय

षलबागीम

कृषऴ

वशवांचारक,

जजल्शा

स्तयालय

जजल्शा

अचधषक

कृषऴ

अचधकायी,

उऩषलबागस्तयालय उऩषलबागीम कृषऴ अचधकायी आणण तारक
ु ा स्तयालय ता.कृ.अ. माांची यादशर.
१०.२

तारक
ू ा कृषऴ अधधकायी ल तनलड केरेल्मा गालाळी वंफधं धत भंडऱ कृषऴ अधधकायी मांचेलय प्रकल्ऩाच्मा

अंभरफजालणीची खारीर प्रभाणे जफाफदायी याशीर.
१०.२.१

गालाचे ऩामाबत
ू वलेषण (Baseline-Survey) कयीत अवताना ग्राभ वबेव उऩजस्थत

याशून षेत्रत्रम कभणचार्माांना आणण ग्राभस्थाना भागणदळणन कयणे.
१०.२.२

गालाचा वषलस्तय प्रकल्ऩ आयाखडा (DPR) तमाय कयताांना कृनतळीर वशबाग घेणे.

१०.२.३

तमाय केरेरे वषलस्तय प्रकल्ऩ अशलार(DPR) भांजयू ीवाठी वादय कयणे.

१०.२.४ भांजयू वषलस्तय प्रकल्ऩ अयाखडमानव
ु ाय षलषलध घटकाांची अांभरफजालणी लेऱेलय कयण्मावाठी
घटक ननशाम अांभरफजालणीचे लेऱाऩत्रक तमाय कयणे ल त्मानव
ु ाय प्रत्मष कामणलाशी कयणे.
१०.२.५ अभबमानाचे वयु लातीऩावन
जव्शडीओ ळदू टांग ल पोटोग्रापी कयणे ल वदय अभबमानाची
ू
(Documentation
१०.२.६

& Success story )

मळोगाथा तमाय कयणे.

ननलडरेल्मा ळेतक-माांचे स्लमांवशाय्मता गट

(SHGs)

स्थाऩन कयणे. वदयीर गटाचे

काभकाज मोग्म ऩध्दतीने चारण्मावाठी त्माांच्मा ठयाषलक ददलळी फकठका घेणे.
१०.४.७ प्रकल्ऩ अांभरफजालणीनव
ु ाय राब ददरेल्मा राबाथधी  भादशतीच्मा नोंदलशमा ल आलश्मक
अभबरेख जतन कयणे.
१०.४.८ षलशीत प्रऩत्रातीर ननमतकारीक अशलार लरयष्ट्ठ कामाणरमाव वभमभमाणदेत वादय कयणे.

१०.३ जजल्शास्तयालय अभबमानाच्मा वभन्लमाची जफाफदायी जजल्शा अधधषक कृषऴ अधधकायी कामावरमातीर
कृषऴ उऩवंचारक मांची याशीर. ममांनी ऩढ
ु ीर प्रभाणे जफाफदायी ऩाय ऩाडाली.
१०.३.१

वषलस्तय प्रकल्ऩ अयाखडे तमाय कयण्मावाठी षेत्रीम कभणचार्माांना भागणदळणन कयणे आणण इतय

षलबागाच्मा मोजनाचा वभालेळ कयण्माफाफत जजल्शास्तयीम अचधका-माांळी वभन्लम ठे लणे.
१०.३.२

प्राप्त वषलस्तय प्रकल्ऩ आयाखडमाांची तऩावणी करुन षलबागीम कृषऴ वशवांचारक

कामाणरमाव भांजूयीवाठी ऩाठषलणे.
१०.३.३ भांजूय वषलस्तय प्रकल्ऩ आयाखडमानव
ु ाय जजल्शमातीर प्रकल्ऩाांच्मा अांभरफजालणीचे लेऱाऩत्रक
तमाय कयणे आणण त्मानव
ु ायअांभरफजालणी कयण्माफाफत वांननमत्रण कयणे
१०.३.४ अभबमानाांतगणत आमोजजत कयालमाची प्रभळषणे,ळेतीळाऱा,अभ्मावदौये माषलऴमी ननमोजन करुन
लेऱेत अांभरफजालणी करुन घेणे.
१०.३.५ जजल्शास्तयालयीर नोंदलशमा आणण अभबरेख अद्ममालत ठे लणे
१०.३.६ षलशीत प्रऩत्रातीर ननमतकारीक अशलार लरयष्ट्ठ कामाणरमाव वभम भमाणदेत वादय कयणे.
१०.३.७ प्रकल्ऩ अांभरफजालणीनव
ु ाय राब ददरेल्मा राबाथधी  भादशतीच्मा नोंदलशमा ल आलश्मक
अभबरेख जतन कयणे.
१०.४ षलबाग स्तयालय अभबमानाचे वंऩण
ु व वभन्लमन षलबागीम कृषऴ वशवंचारक कामावरमातीर अधधषक कृषऴ
अधधकायी मांनी कयालमाचे अवन
ु ममांनी ऩढ
ु ीर प्रभाणे जफाफदा-मा ऩाय ऩाडाव्मात.
१०.४.१ षलबाग स्तयालरुन वषलस्तय प्रकल्ऩ आयाखडे तमाय कयण्माफाफत षेत्रत्रम अचधकायी/कभणचायी
माांना भागणदळणन कयणे.
१०.४.२ प्राप्त वषलस्तय प्रकल्ऩ आयाखडमाांची तऩावणी करुन ते षलबागीम कृषऴ वशवांचारक माांच्मा
भान्मतेवाठी वादय कयणे.
१०.४.३ भांजूय वषलस्तय प्रकल्ऩ आयाखडमानव
ु ाय षलबागातीर प्रकल्ऩाांची अांभरफजालणी कयण्मावाठी
कामणक्रभाची वभमफध्द आखणी कयणे ल त्मानव
ु ाय प्रत्मष कामणलाशीचे वाननमांत्रण कयणे.
१०.४.४ अभबमानावांफचध षलबाग स्तयालयीर नोंदलशमा आणण अभबरेख अद्ममालत ठे लणे.
१०.४.५ षलशीत प्रऩत्रातीर ननमतकारीक अशलार लरयष्ट्ठ कामाणरमाव वभम भमाणददत वादय कयणे.
१०.४.६ अभबमानातीर षलषलध घटकाांवाठी ददरेल्मा अनद
ु ानाचे षलत्तीम वांननमत्रण ल ऩमणलेषण कयणे.
१०.४.७ प्रकल्ऩ अांभरफजालणीनव
ु ाय राब ददरेल्मा राबाथधी  भादशतीच्मा नोंदलशमा ल आलश्मक
अभबरेख जतन कयणे.

११. जजल्शमातीर वलव तारक
ु ा फीजगुणन केंद्रालय कोयडलाशू तंत्रसान षलऴमक आदळव
प्राममाक्षषकांचे आमोजन कयण्मात माले ल ममावाठी रागणायी तयतद
ू कोयडलाशू ळेती
अभबमानातन
ू कयण्मात माली.
१२. अभबमान अंभरफजालणी कयीता वलववाधायण वच
ू ना :
११.१ अभबमानाांतगणत षलषलध घटकाांची षभता फाांधणी कयण्मावाठी आमोजजत कयालमाचे प्रभळषण
कामणक्रभ, अभ्माव दौये , ळेतकयी वशरी, लाचन वादशत्म तमाय कयणे इ.घटकाांवाठी आत्भा वांस्था, कृऴी
षलद्माऩीठे , कृऴी षलसान केंद्र माांच्मा वशबागाने कयण्मात माले.
११.२ वषलस्तय प्रकल्ऩ अशलारात वभाषलष्ट्ठ केरेल्मा ज्माफाफीांवाठी प्रचभरत मोजनाांभधून ननधी उऩरब्ध
शोऊ ळकणाय नाशी. अळा घटकाांवाठी कोयडलाशू ळेती अभबमानाच्मा ननधीभधून अनद
ु ान खचण कयता मेईर.
११.३ कोयडलाशू ळेती अभबमानाांतगणत दे म अनद
ु ानाची यक्कभ धनादे ळाद्लाये राबधायकाचे फँक खात्मालय जभा
कयण्मात मेईर.
११.४ कोयडलाशू ळेती अभबमानाांतगणत जजल्शमाांना जजल्शाननशाम षलतयीत केरेल्मा ननधीचा तऩभळर उदा.
उऩमोगीता प्रभाणऩत्र, भाभवक प्रगती अशलार भद
ु तीत ऩाठषलण्माची जफाफदायी जजल्शा अचधषक कृषऴ
अचधकायी माांची याशीर.
११.५ मा कामणक्रभाची ऩरयणाभकायकता तऩावणीवाठी षलषलध घटकाांच्मा अांभरफजालणी ऩल
ु धी चे आणण नांतयचे
पोटो / जव्शडडओ ळट
ु ीांग कयण्मात माले.
११.६ कोयडलाशू ळेती अभबमान उत्तभ प्रकाये याफलन
ू त्माचा राब वलण ळेतक-माांना तवेच गालातीर बभ
ू ीशीनाांना
भभऱाला मावाठी अचधकार्माांनी खारीरप्रभाणे ननलडरेल्मा गालात बेटी दे लन
ू
अ.

अधधकायी

ळेतक-माांफयोफय चचाण कयाली.
बेटी

क्र.
१.

तारक
ु ा कृऴी अचधकायी

आठलडमातन
ू एक गालाव

२.

उऩषलबागीम कृऴी अचधकायी

भदशन्मातन
ू दोन गालाव

३.

जजल्शा अचधषक कृऴी अचधकायी

भदशन्मातन
ू एक गालाव

४.

षल.कृ.व.वां.कामाणरमातीर अचधषक कृषऴ अचधकायी

भदशन्मातन
ू दोन गालाव

५.

षलबागीम कृऴी वशवांचारक

भदशन्मातन
ू ककभान एक गालाव

६.

कृषऴ वशवांचारक (षल.प्र.३)

भदशन्मात ककभान एका

७.

कृऴी वांचारक (षल.प्र)

भदशन्मात ककभान एका गालाव

८.

वांचारक परोत्ऩादन/ननलगनु न/आत्भा/भव
ां ऩाषेव्म
ृ ल

भदशन्मात ककभान एका गालाव

११.७

गालाव

वदयचा कामणक्रभ ळक्मतो ळेतकयी गटाांच्मा भाध्मभातन
ू च याफषलण्मात माला भात्र त्माभध्मे आलश्मक

तेथे लकमक्तीक राबाथ्माणव दे खीर मा कामणक्रभात वाभाषलष्ट्ठ कयण्मात माले.

१३. राबधायकांची मादी प्रभवध्द कयणे :
कोयडलाशू ळेती अभबमानाांतगणत दे ण्मात आरेल्मा राबधायकाांची मादी तारक
ु ा/ऩांचामत कामाणरमे/जजल्शाचधकायी
कामाणरमात रालण्मात माली तवेच ती मादी कृषऴ षलबागाच्मा वांकेतस्थऱालय दे खीर दे ण्मात माली.

१४. केंद्र ल याजम ळावनाच्मा षलषलध मोजनांचा वभन्लम (Convergence) :केंद्र ळावन ल याज्म ळावनाच्मा षलषलध मोजनाांची प्रात्मक्षषके ल इतय आलश्मक कामणक्रभ प्राधान्माने
कोयडलाशू ळेती अभबमानाभध्मे ननलडरेल्मा गालात याफषलण्मात मालेत.

१५. अभबमानाचा आढाला ल अशलार वादयीकयण :
जजल्शास्तयालय अभबमानाचा आढाला जजल्शा अचधषक कृषऴ अचधकायी माांनी तय षलबागस्तयालय अभबमानाच्मा
प्रगतीचा आढाला षलबागीम कृषऴ वशवांचारक माांनी दयभशा घेलन
ू झारेल्मा आचथणक ल बौतीक काभाचा
अशलार षलबागीम कृषऴ वशवांचारक माांचेभापणत षलबागाव दयभशा १० तायखेऩमंत ऩरयभळष्ट्ट-३ भध्मे वादय
कयाला.
वोफत : लयीर प्रभाणे

भा.आमक्
ु त कृषऴ माांचे भान्मतेने

स्लाषयीत/-

वांचारक(षल ल प्र)

कृषऴ आमक्
ु तारम, भशायाष्ट्र याज्म,
ऩण
ु े - ४११००५

प्रत :-

भादशतीवाठी वादय / अग्रेषऴत

१) भा.अऩयभख्
ु म वचचल(कृषऴ ल ऩणन),कृषऴ ल ऩदभ
ु षलबाग, भांत्रारम षलस्ताय, भफ
ुां ई-३२

२) व्मलस्थाऩकीम वांचारक, भशायाष्ट्र कृषऴ उद्मोग षलकाव भशाभांडऱ, याजन शाऊव प्रबादे ली
भफ
ुां ई-२५

३) व्मलस्थाऩकीम वांचारक, भशायाष्ट्र त्रफमाणे भशाभांडऱ, प्रॉट नां-८, ळास्त्रीनगय, अकोरा
४) वांचारक,परोत्ऩादन,कृषऴ आमक्
ु तारम,भ.या.,ऩण
ु -े ५

५) वांचारक,नन ल ग.ु नन.,कृषऴ आमक्
ु तारम,भ.या.,ऩण
ु -े १
६) वांचारक(आत्भा),कृषऴ आमक्
ु तारम,भ.या.,ऩण
ु े-५

७) वांचारक,भद
ु तारम,भ.या.,ऩण
ु े-१
ृ वांधायण ल ऩाणरोट षेत्र व्मलस्थाऩन,कृषऴ आमक्
८) वांचारक, कृषऴ प्रकक्रमा ल ननमोजन,कृषऴ आमक्
ु तारम,भ.या.,ऩण
ु े-५
९) वांळोधन वांचारक,भशात्भा पुरे कृषऴ षल
१०) वांळोधन वांचारक,भयाठलाडा कृषऴ षल

ऩीठ, याशुयी
ऩीठ, ऩयबणी

११) वांळोधन वांचारक,डॉ. ऩांजाफयाल दे ळभख
ु कृषऴ षल

ऩीठ, अकोरा

१२) वांळोधन वांचारक,डॉ. फाऱावाशे फ वालांत कोकण कृषऴ षल

ऩीठ, दाऩोरी.

१३) षलबागीम कृषऴ वशवांचारक(वलण) माांना भादशती ल मोग्म त्मा कामणलाशीवाठी.
१४) कृषऴ उऩवांचारक(आमक्
ु त कष),कृषऴ आमक्
ु तारम,भ.या.,ऩण
ु े-१

ऩरयभळष्ट -

१ (अनक्र
ु भांक ८.२.अ(१४) ऩशा)

तनलड कयण्मात आरेल्मा राबार्थमावकडून घ्मालमाच्मा फंधऩत्राचा नभन
ु ा

(रु. १००/- चे स्टॎ म्ऩ ऩेऩयलय दय्ु मभ तनफंधक मांचक
े डे नोंदणीकृत करुन )

भी श्री./श्रीभती/कु. --------------------- या-------------------------- ता----------------- जजल्शा ---------------------

--------- प्रनतसाऩल
ण भरशून दे तो/दे ते की, भशायाष्ट्र याज्म ळावनाच्मा कृषऴ षलबागाभापणत याफषलण्मात मेणाु क
मा कोयडलाशू ळेती अभबमानाांतगणत वांगोऩन कयण्मावाठी २/१ गाई / म्शक व खये दी प्रकयण उऩषलबागीम कृषऴ
अचधकायी,---------------- जजल्शा ----------------- माांचभ
े ापणत आज ददनाांक --------------------- योजी भाझे
भांजूय झारे अवन
ू , त्मा नव
ु ाय भी ळावनाने षलशीत केरेल्मा ऩध्दतीव अनव
ु रुन भरा रागू अवरेल्मा ५०
टक्के अनद
ु ानालय २/१ गाई / म्शक व खये दी कयीन.
१. वदय मोजने अांतगणत प्राप्त शोणा-मा

गाई / म्शक वचे मोग्म त-शे ने ऩारनऩोऴण करुन भाझ्मा कुटुांफाचे

आचथणक उत्ऩन्न लाढषलण्मावाठी त्माांचा उऩमोग कये न.

२. अनद
ु ानालय प्राप्त झारेल्मा गाई / म्शक व कृषऴ खात्माच्मा अचधका-माांना तऩावणी कयीता आलश्मक त्मा
लेऱेव दाखषलण्माची जफाफदायी भाझ्मालय आशे ल भी ती ऩाय ऩाडेन.
३. अनद
ु ानालय प्राप्त झारेरी

गाई / म्शक व

आजायी ऩडल्माव अथला ऩळल
ु 'क काची गयज ऩडल्माव

नजजकच्मा ऩळल
ु 'क ककम दलाखान्मात घेऊन जाईन ल त्माांच्मा वल्मानव
ु ाय उऩचाय करुन घेईन.

४. मा मोजने अांतगणत प्राप्त झारेरी जनालये ३ लऴे मोग्म रयतीने वाांबाऱणे ल त्माऩावन
ू दग्ु धव्मलवाम
कयणे भाझेलय फांधनकायक आशे . मा दयम्मान षलभा काढरेल्मा जनालयाांचा षलम्माचा त्रफल्रा कानातन
ू
ऩडल्माव त्माफाफत त्लयीत फँक/षलभा कांऩनी/ तारक
ु ा कृषऴ अचधकायी माांना कऱषलणे भाझेलय फांधनकायक
आशे, माची

भरा जाणील आशे .

५. अनद
ु ानालय प्राप्त झारेल्मा

गाई / म्शक व

भत
ु ा कृषऴ अचधकायी
ृ ऩालल्माव भांडर कृषऴ अचधकायी/तारक

माांना वचू चत करुन नजजकच्मा ऩळल
ु 'क ककम दलाखान्माव भत
ृ जनालयाचे ळलषलच्छे दन करुन घेईन ल षलभा
यकभेतन
ू त्मा ऐलजी गाई / म्शक व खये दी कयणे भाझेलय फांधनकायक याशीर.

६. अनद
ु ानालय प्राप्त झारेल्मा जनालयाांना वाथीच्मा योगाऩावन
ू वांयषण भभऱण्मावाठी लेऱोलेऱी रवीकयण
करुन घेण्माची जफाफदायी भाझ्मालय याशीर.

७. भी अनद
ु ानालय प्राप्त झारेरी जनालये कृषऴ खात्माचे अचधका-माांच्मा ऩयलानगी भळलाम षलकणाय नाशी.

८. आम्शी ऩती/ऩत्नीऩककी कोणीशी ळावकीम / ननभळावकीम / स्थाननक स्लयाज्म वांस्थेच्मा वेलेत ककां ला वेला
ननलत्ृ त नाशी.

मा फाफतच्मा वलव अटी ल ळती भरा भान्म अवन
ू , ळावनाकडून प्राप्त झारेल्मा अनद
ु ानाचा भी गैय उऩमोग
केल्माचे आढऱून आल्माव भाझेलय तनमभानव
ु ाय कायलाई कयण्मात मेईर, माची भरा जाणील आशे .
राबाथधी ची स्लाषयी

वाषीदायाची स्लाषयी, नाल ल ऩण
ु ण ऩत्ता
१.
२.

प्रनतस्लाषयीत

तारक
ु ा कृषऴ अचधकायी,-------------जजल्शा ------

राबाथधी चे नाांल ल ऩण
ु ण ऩत्ता :

ऩरयभळष्ट - २

(अनक्र
ु भांक ८.२.फ(१५) ऩशा)

तनलड कयण्मात आरेल्मा राबार्थमावकडून घ्मालमाच्मा फंधऩत्राचा नभन
ु ा

(रु. १००/- चे स्टॎ म्ऩ ऩेऩयलय दय्ु मभ तनफंधक मांचक
े डे नोंदणीकृत करुन )

भी श्री./श्रीभती/कु. --------------------- या-------------------------- ता----------------- जजल्शा ---------------------

--------- प्रनतसाऩल
ण भरशून दे तो/दे ते की, भशायाष्ट्र याज्म ळावनाच्मा कृषऴ षलबागाभापणत याफषलण्मात मेणाु क
मा कोयडलाशू ळेती अभबमानाांतगणत अांळत् ठाणफांद ऩध्दतीने वांगोऩन कयण्मावाठी १० ळेऱमा + १ फोकड
ळेऱी गट अांतगणत उऩषलबागीम कृषऴ अचधकायी,---------------- जजल्शा ----------------- माांचेभापणत आज

ददनाांक --------------------- योजी भाझे प्रकयण भांजूय झारे अवन
ू , त्मा नव
ु ाय भी ळावनाने षलशीत केरेल्मा
ऩध्दतीव अनव
ु रुन भरा रागू अवरेल्मा ५० टक्के अनद
ु ानालय १० ळेऱमा
कयीन.

+

१ फोकड ळेऱी गट खये दी

१. वदय मोजने अांतगणत प्राप्त शोणा-मा ळेऱमा तवेच फोकडांेाचे मोग्म त-शे ने ऩारनऩोऴण करुन भाझ्मा
कुटुांफाचे आचथणक उत्ऩन्न लाढषलण्मावाठी त्माांचा उऩमोग कये न.

२. अनद
ु ानालय प्राप्त झारेल्मा गटातीर ळेऱमा ल फोकड कृषऴ खात्माच्मा अचधका-माांना तऩावणी कयीता
आलश्मक त्मा लेऱेव दाखषलण्माची जफाफदायी भाझ्मालय आशे ल भी ती ऩाय ऩाडेन.

३. अनद
ु ानालय प्राप्त झारेरी ळेऱमा / फोकड आजायी ऩडल्माव अथला ऩळल
ु 'क काची गयज ऩडल्माव
नजजकच्मा ऩळल
ु 'क ककम दलाखान्मात घेऊन जाईन ल त्माांच्मा वल्मानव
ु ाय उऩचाय करुन घेईन.

४. मा मोजने अांतगणत प्राप्त झारेरी जनालये ३ लऴे मोग्म रयतीने वाांबाऱणे ल त्माऩावन
ू ळेऱीऩारन
व्मलवाम कयणे भाझेलय फांधनकायक आशे . मा दयम्मान षलभा काढरेल्मा जनालयाांचा षलम्माचा त्रफल्रा

कानातन
ू ऩडल्माव त्माफाफत त्लयीत फँक/षलभा कांऩनी/ तारक
ु ा कृषऴ अचधकायी माांना कऱषलणे भाझेलय
फांधनकायक आशे, माची भरा जाणील आशे .

५. अनद
ु ानालय प्राप्त झारेल्मा ळेऱमा/फोकड भत
ु ा कृषऴ अचधकायी
ृ ऩालल्माव भांडर कृषऴ अचधकायी/तारक
माांना वचू चत करुन नजजकच्मा ऩळल
ु 'क ककम दलाखान्माव भत
ृ जनालयाचे ळलषलच्छे दन करुन घेईन ल षलभा
यकभेतन
ू त्मा ऐलजी ळेऱमा/फोकड खये दी कयणे भाझेलय फांधनकायक याशीर.

६. अनद
ु ानालय प्राप्त झारेल्मा जनालयाांना वाथीच्मा योगाऩावन
ू वांयषण भभऱण्मावाठी लेऱोलेऱी रवीकयण
करुन घेण्माची जफाफदायी भाझ्मालय याशीर.

७. भी अनद
ु ानालय प्राप्त झारेरी जनालये कृषऴ खात्माचे अचधका-माांच्मा ऩयलानगी भळलाम षलकणाय नाशी.

८. आम्शी ऩती/ऩत्नीऩककी कोणीशी ळावकीम / ननभळावकीम / स्थाननक स्लयाज्म वांस्थेच्मा वेलेत ककां ला वेला
ननलत्ृ त नाशी.

मा फाफतच्मा वलव अटी ल ळती भरा भान्म अवन
ू , ळावनाकडून प्राप्त झारेल्मा अनद
ु ानाचा भी गैय

उऩमोग केल्माचे आढऱून आल्माव भाझेलय तनमभानव
ु ाय कायलाई कयण्मात मेईर, माची भरा जाणील आशे.
राबाथधी ची स्लाषयी

वाषीदायाची स्लाषयी, नाल ल ऩण
ू ण ऩत्ता
१.
२.

प्रनतस्लाषयीत

तारक
ु ा कृषऴ अचधकायी,-------------जजल्शा ------

राबाथधी चे नाांल ल ऩण
ू ण ऩत्ता :

ऩरयभळष्ट - ३

(अनक्र
ु भांक १२ ऩशा)

कोयडलाशू ळेती अभबमानांतगवत भाभवक प्रगती अशलार वन २०१३-१४
भाशे ----------------------- अखेय

षलबाग :
अ. क्र.

(आधथवक रु.राखात)
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