ऩत्र

जा.क्र.कृ आ/वलप्र-१/तृधावल/भा.वू/१३०१/ १३७/२०१३
कृ वऴ आमुक्तारम, भशायाष्ड याज्म,
ऩुणे-४११ ००५, ददनांक : २४/०५/२०१३

प्रतत,
१) वलबागीम कृ वऴ वश वंचारक (वलव)
२) जजल्शा अतधषक कृ वऴ अतधकायी (वलव)
३) कृ वऴ वलकाव अतधकायी जज. ऩ. (वलव)
वलऴम :- कंद्र ऩुयस्कृ त एकाजमभक तृणधान्म वलकाव कामवक्रभ अंतगवत
वन २०१३-२०१४ भागवदळवक वूचना
वंदबव :- १) जा.क्र.तनमोजन-४/कृ आ/२१४/२०१३दद.१२/४/२०१३.
२) जा.क्र./याकृ वलमो/प्र.क्र.५९/फैठक प्र.छा/१०९/२०१३.
ददनांक १६/४/२०१३.
प्रस्तालनाउऩयोक्त वंदबीम ऩत्रान्लमे कृ तत आयाखडमातीर
एकाजमभक तृणधान्म वलकाव कामवक्रभ

(एभएभए) कंद्र ऩुयस्कृ त

वन २०१३-२०१४ ऩावुन

मोजनेअंतगवत याज्मातभध्मे बात ल गशू वऩकावाठी

याष्डीम कृ वऴ वलकाव

वदय मोजना याफलालमाची आशे
.

वन २०१३-१४ भध्मे कंद्र ऩुयस्कृ त एकाजमभक तृणधान्म वलकाव कामवक्रभ याष्डीम कृ वऴ
वलकाव मोजनेअंतगवत याफलामचा आशे . वदय मोजनेत कंद्र दशस्वा ७५ टकके याष्डीम वलकाव
मोजनेच्मा अनुदान वलतयण प्रणारी नुवाय प्राप्त शोणाय आशे . याज्म दशस्वा २५ टक्के जजल्शा
तनमोजन वतभती कडु न उऩरब्ध करुन घ्मालमचा आशे . शा

कामवक्रभ मळस्लीरयममा

याफवलण्माकरयता ऩुढीरप्रभाणे भागवदळवक वूचना तनगवतभत कयण्मात मेत आशे त.
प्रकल्ऩ आयाखडा तमाय कयणे
वन २०१३-१४ भध्मे तृणधान्म वलकाव मोजना शा कामवक्रभ प्रकल्ऩ स्लरुऩात
याफलालमाचा

अवून तृणधान्म वलकाव कामवक्रभ बातावाठी प्रममेकी १०० शे क्टय प्रभाणे ३३०

ल गशू वऩकावाठी प्रममेकी १०० शे क्टय प्रभाणे ५७४ अवे एकुण ९०४ प्रकल्ऩांभध्मे कामवक्रभ
याफवलण्मात मेईर.
प्रकल्ऩ तमाय कयताना खारीर फाफींचे ऩारन कयाले.
१)

प्रकल्ऩाचे भुरबुत वलेषण

–

तनलडरेल्मा षेत्रातीर ऩीकतनशाम षेत्र,ऩीक ऩध्दती.वलव ऩीकतनशाम लाणतनशाम षेत्र ल

1)

2)

३

लाणतनशाम उमऩादकता. जतभन आयोग्म ऩवत्रका नुवाय जभीनीचा वाभु तवेच उऩरब्ध
नत्र,स्पुयद, ऩाराळ ल वुक्ष्भभुरद्रव्मे उऩरब्ध तवंचन वुवलधा ममातुन तवंचना खारीर
षेत्र ल बात वऩकावाठी उऩरब्ध शोणाये तवंचन (षेत्र).
अ) ऩीकतनशाम तनवलष्ठा लाऩयाचे प्रभाण
फ) उऩरब्ध कुळर ल अकुळर भनुष्मफऱ
क) तनवलष्ठा उऩरब्धतेच्मा वुवलधा तवेच तमाय झारेल्मा कृ वऴ भाराची ऩणन व्मलस्था.
उऩयोक्त फाफींचा वलचाय करुन प्रकल्ऩ आयाखडा तमाय कयाला ल षेत्र ल उमऩादकता लाढीचे
रषांक ठयवलण्मात मालेत ल ममाचे तनमोजन कयण्मात माले. रषांक ठयवलताना वलावत
जास्त वाध्म झारेल्मा उमऩादकतेऩेषा १५टक्के जास्त रष तनधावयीत कयण्मात माले.
ड) प्रकल्ऩावाठी रागणाये एकूण तनवलष्ठ तवेच वफमाणे, खते,औऴधे ममांचे उऩरब्धतेचे तनमोजन.
२) बात ऩीकाचे षेत्रानुवाय तवेच जेथे षेत्र लाढीव ल उमऩादकता लाढीव लाल आशे माचा
वलचाय करुन तारुकातनशाम/भंडरतनशाम याफलालमाचे प्रकल्ऩांची वंख्मा तनजित कयाली.
३) प्रकल्ऩातीर ळेतक-मांचे गट करुन गटाभापवत प्रकल्ऩ याफवलण्मात मालेत. गटाची तनलड
कयताना आमभा मेाजनातीर गटांना प्राध्मान्म दे ण्मात माले.
४) वलववाधायणऩणे १० शे क्टयचे गट तमाय करुन प्रममेक १० शे क्टय भागे गटप्रभुख म्शणुन
एका प्रगततळीर ळेतक-माची तनलड कयण्मात माली म्शणजेच एका प्रकल्ऩाभध्मे वलववाधायण
१० गट

तमाय करुन ममाचे

प्रममेकी १ प्रभाणे १० गटप्रभुखांची तनलड कयाली.

५) गटप्रभुखांच्मा वशाय्माने भागवदळवक वूचनाभध्मे नभुद केल्मानुवाय अनुवुचीत जातींना
१६ टक्के, अनुवुचीत जभातींना ८ टक्के ल भदशरा राबार्थ्मांना ३० टक्के प्रभाणे राब
दे ण्मात माला. तथाऩी स्थातनक ऩरयजस्थत नुवाय काशी प्रभाणात फदर कयालमाव शयकत
नाशी.
६) कोयडलाशू तंत्रसान अतबमाना अंतगवत ज्मा गालाची तनलड कयण्मात आरी आशे , तेथे
कंद्र ऩुयस्कृ त एकाजमभक तृणधान्म वलकाव कामवक्रभ प्रथभ प्राधान्माने
७) मा कामवक्रभातीर राबाथी शा ळेतकायी भातवकाचे लगवणीदाय

याफवलण्मात माला.

अवणे अतनलामव आशे .

८) प्रममेक प्रकल्ऩाभध्मे राबाथीची भादशती, तनवलष्ठा ऩुयलठा प्रतळषण मा फाफीची नंद स्लतंत्र
रयममा एक

नंदलशीभध्मे ठे लण्मात माली. लरयष्ठ अतधकायी, कृ वऴ वलद्याऩीठ ळास्त्रस मांच्मा

बेटीच्मा नंदी

ममाभघ्मे ठे लव्मात माव्मात .

९) ज्मा राबाथंना गतलऴी राब दे ण्मात आरा शोता ममांना मा लऴी राब दे ण्मात मेलू नमे.

१०) तनवलष्ठाऩुयलठा अशलार खारीर प्रऩत्रात वादय कयण्मात माला. दय वप्ताशात वादय कयाला.
अ.क्र. लाण

तनजित केरल्मा रषांकानुवाय भागणी ऩरयभाण ऩुयलठा तळल्रक
तनवलष्ठांचे नाल

१
११)

२

३

४

५

६

७

एक शं गाभ ऩुलव ल एक शं गाभाच्मा ळेलटी ळेतकयी ददन (प्रतळषण) आमोजीत कयाले.
एकाजमभक तृणधान्म वलकाव कामवक्रभांगवत घटक-

१) वऩक प्राममाजषक-

प्राममजषकावाठी मोजने अंतग
व त वभावलष्ट घटकाच्मा अंभरफजालणीव

आलश्मक अवणा-मा कृ वऴ तनवलष्ठा उदा. वफमाणे , खते, जैवलक कीटकनाळके, वूक्ष्भभुरद्रव्मे,
औजाये , वऩक वंयषण उऩकयणे इ. तनवलष्ठा खये दी कयण्मावाठी वलबागीम कृ वऴ वशवंचारक
मांचे अध्मषतेखारी ऩुढीर प्रभाणे वतभती गठीत कयण्मात मेत आशे .
१) वलबागीम कृ वऴ वशवंचारक

- अध्मष

२) वंफतधत जजल्याचे जजल्शाअतधषक कृ वऴ अतधकायी

- वदस्म वतचल

३) वंफतधत जजल्याचे कृ वऴ वलकाव अतधकायी

- वदस्म

४) जजल्शमाळी वंरग्न कृ वऴ वलद्याऩीठातीर वंफधीत वलऴमाचे ळास्त्रस

- वदस्म

५) वफमाणे भशाभंडऱ, एनएववी, कृ वऴ उद्योग, भाकवपेड

- वदस्म

मा ऩुयलठादाय वंस्थेचे स्थातनक प्रतततनधी
भान्मता ददरेल्मा ऩॎकेजभधीर तनवलष्ठाच खये दी कयण्मात माव्मात.
वलव तनवलष्ठांची भान्मतेनुवाय ऩुयलठादाय वंस्थेकडे भागणी नंदवलण्मात मेलुन ममाची एक
प्रत आमुक्तारमाव वादय कयाली. वलव तनवलष्ठा दकंला औजाये लेऱेत उऩरब्ध करुन घेण्माची
वंफतधत उऩवलबागीम कृ वऴ अतधकायी , जजल्शा अतधषक कृ वऴ अतधकायी ल वलबागीम कृ वऴ
वशवंचारक मांची प्राभुख्माने जफाफदायी याशीर. कोणममाशी ऩयीजस्थतीत ऩुयलठा केरेल्मा
तनवलष्ठा वलना वलतयण ऩडु न याशणाय नाशी माची दषता वंफतधत वलबागीम कृ वऴ वशवंचारक
मांनी घ्माली. तनवलष्ठा तळपायव केरेल्मा भात्रेनुवाय घेण्मात माव्मात आजण अनुसेम अवरेरे
अनुदान लजा जाता उलवयीत यक्कभ रोकलाटा म्शणून लवुर कयाली.
१) प्राममाजषक प्रॉट ळेजायी ऩायं ऩायीक ऩध्दतीलय आधायीत तुरनामभक प्रॉट घेण्मात माला.
२) प्राममाजषक वऩकाचा उमऩादकता रषांक शा प्राममाजषकावाठी तनलड कयण्मात आरेल्मा
लाणाच्मा

उमऩादन षभतेएलढा तनजित कयाला.

३) प्राममाजषक प्रॉटरा तनमभीत बेटी दे ण्मात माव्मात. बेटीभध्मे केरेल्मा भागवदळवनाची नंद कृ वऴ
वशाय्मक

मांनी षेवत्रम स्तयालयीर नंदफुकात कयाली.

४) प्राममाजषकावाठीच्मा तनवलष्ठा लेऱेऩूली राबाथीव उऩरब्ध शोणेवाठी आलश्मक ते तनमोजन
भंडऱ कृ वऴ अतधकायी मांनी कयाले.
५) प्राममाजषकावाठी अतधवूतचत केरेरे वंकयीत ल वुधायीत लाण घेण्मात मालेत.
६) वदय प्राममाजषके ळक्मतो इतय ळेतकमांााना ऩाशाता मेतीर अळा दठकाणी अवाले . तवेच
वदय प्राममाजषके परक यस्ममाच्मा कडे रा ल प्रॉटळेजायी रालण्मात माला ल ममालय
ऩरयवयातीर ळेतक-मांच्मा बेटी घडलून आणाव्मात.
७) प्राममाजषकांचे अंभरफजाणी कृ वऴ वशाय्मक मांनी कयाली

ल ममांचे ऩमवलेषण कृ वऴ ऩमवलेषक

मांनी कयाले.
८) प्राममाजषकांचे भूल्मभाऩन उऩवलबागीम कृ वऴ अतधकायी मांनी कयाले.
९) राबार्थ्मांची मादी ग्राभ ऩंचामतीच्मा नोटीवफोडव , कृ वऴ वलबागाच्मा फेफवाईटलय जाशीय कयाली.
तवेच उऩवलबागीम

कृ वऴ अतधकायी मांनी तारुकातनशाम ऩत्रकाय ऩरयऴद घ्माव्मात. मोजनेव

प्रतवध्दी दमाली.
१०) प्राममाजषक प्रॎाटचे वऩक काऩणी प्रमोग घेऊन कंट्रोर प्रॎटवश तुरना कयाली. ल उमऩन्नाचा
तुरनामभक तक्ता कृ वऴ आमुक्तारमाव वादय कयाला.
१.१ बात वऩक प्राममाजषके
बात मा वऩकाचे तीन प्रक्रायचे

प्राममाजषंकाचे आमेाजन कयालमाचे प्रतत प्राममाजषक

प्रकल्ऩात कयालमाचे काभाचा तऩतळर.
अ) वुधारयत बात ऩीक प्राममजषके
१)

प्राममाजषक षेत्र ०.४० शे क्टय.

२) प्रतत प्राममाजषक तनवलष्ठांभध्मे वुधारयत वफमाणे, यावामतनक खते,(मुरयमा विकेट)
वऩक वंयषण औऴधे, तणनाळके, माफाफीलय खचव दे म आशे .
३) प्रती प्राममाजषक रुऩमे २५००/- च्मा भमावदेत दे म आशे .
फ) वधन बात ऩीक प्राममाजषके (एवआयआम ऩध्दतीने रागलड)
१) प्राममाजषके SRI रागलड ऩध्दतीने घेण्मात मालीत.
SRI ऩध्दतीने प्रभुख

वुत्रे-

 गादी लापमालय योऩे तमाय कयणे.
 जतभनीतीर कफावचे प्रभाण लाढवलण्मावाठी तणे जतभनीत गाडणे.
 योऩांवाठी अन्नद्रव्म व्मलस्थाऩन.


दशयलऱीच्मा खतांचा लाऩय कयणे.

८ ते १० ददलावांच्मा योऩाची रागलड योऩांच्मा तंतुभुऱमा न तुटता भाती वशीत ल
 लयकव ये ाऩ रागलड.



२५ x २५ वं.भी अंतयालय योऩांची रालणी कयणे.

२) प्राममाजषक षेत्र ०.४० शे क्टयचे अवाले.
३) प्रतत प्राममाजषक तनवलष्ठांभध्मे वुधारयत वफमाणे, यावामतनक खते,(मुरयमा विकेट)
वऩक वंयषण यावामतनक औऴधे, तणनाळके, माफाफीलय

खचव अनुसेम आशे .

४) प्रतत प्राममाजषक रुऩमे ३०००/-च्मा भमावदेत भदत दे म आशे .
क) वंकरयत बात प्राममजषक
१) प्राममाजषक षेत्र ०.४० शे क्टयचे अवाले.
२) प्रतत प्राममाजषक तनवलष्ठांभध्मे वुधारयत वफमाणे, यावामतनक खते,(मुरयमा विकेट)
वऩक वंयषण औऴधे,तणनाळके, माफाफीलय
३)

खचव दे म आशे .

तवंचन वुवलधा अवरेल्मा ळेतक-मांच्मा ळेतालय वंकरयत बात तंत्रसान प्राममाजषक
आमोजजत कयाली.

४)

प्रतत प्राममाजषक रुऩमे ३०००/-

१.२) गशू

च्मा भमावदेत भदत दे म आशे .

वऩक प्राममाजषक

१) तवंचन वुवलधा अवरेल्मा ळेतक-मांच्मा ळेतालय गशू वुधायीत तंत्रसान प्राममाजषक आमोजजत
कयाली.
२) प्रममेक रघु प्रकल्ऩाच्मा गटाभध्मे

२२ प्राममाजषके घेण्मात मालीत.

३) प्राममाजषक षेत्र ०.४० शे क्टय
४) प्रतत प्राममाजषक तनवलष्ठांभध्मे वुधारयत वफमाणे, यावामतनक खते, वऩक वंयषण औऴधे, तणनाळके,
माफाफीलय खचव अनुसेम यादशर.
५)

प्रतत प्राममाजषक रुऩमे २०००/- च्मा भमावदेत भदत दे म आशे .

२) वफमाणे लाण फदर
जजल्शा अतधषक कृ वऴ अतधकायी मांचे स्तलयालय शी फाफ याफवलण्मात माली. जजल्शा अतधषक
कृ वऴ अतधकायी मांनी भशाफीजचे षेवत्रम/वलबागीम व्मलस्थाऩकाकडु न उऩरब्ध वफमाण्माची लाण
तनशाम भादशती घ्माली ल ममाआधाये आऩल्मा जजल्यातीर प्रकल्ऩांची ल वदय प्रकल्ऩाभध्मे
कोणममा दठकाणी कोणममा लाणाचे वफमाणे उऩरब्ध कयालमाचे आशे माफाफतची भागणी
भशाफीजच्मा वलबागीम अतधकामांना दे ण्मात माली. ममानुवाय भशाफीज मांनी वदय दठकाणी अथला
ममाजलऱीर दठकाणचे ममांचे वलतयकांकडे वफमाणे उऩरब्ध करुन दे ण्माच्मा वुचना दे ण्मात
माव्मात. प्रकल्ऩात तनलडरेल्मा ळेतकमांची मादी ळेतकयीतनशाम बाताचे /गशु वऩकाचे षेत्र ल
उऩरब्ध करुन

द्यालमाच्मा वफमाण्मांची भात्रा वंफंधीत भंडऱ कृ वऴ अतधकायी मांनी भशाफीजच्मा

वलतयकांना दे ण्मात माली. तवेच भशाफीजच्मा वलतयकांच्मा वशाय्माने वफमाणे लाटऩाचे लेऱाऩत्रक
तमाय करुन वंफंधीत ळेतकमांना वफमाणे लाटऩाचे ददनांक ल लेऱ कऱलाली. भशाफीज मांचे
वलतयकांनी

वफमाणे लाटऩ कयतांना अनुदान लजा जाता ळेतकयी लाटा ळेतकमांकडु न घेलून वफमाणे

वलतयीत कयाले. भशाफीज वलतयकांनी वलतयणावाठी प्राप्त वफमाणे प्रथभ प्राधान्माने प्रकल्ऩातीर
ळेतकमांना वलतयीत कयाले . अनुदानाचे अदामगीवाठी भंडर कृ वऴ अतधकायी मांनी वंफंधीत ळेतकमांना वफमाणे लाटऩ झाल्मा नंतय वफमाणे लाटऩाचा अशलार तारुका कृ वऴ अतधकायी मांना वादय
कयाला. तारुका कृ वऴ अतधकायी मांनी ममांचा अशलार जजल्शा अतधषक कृ वऴ अतधकायी मांना वादय
कयाला. तवेच ऩुणव वफमाणे लाटऩ शोई ऩमंत प्रकल्ऩांतगवत वफमाणे लाटऩाचा अशलार जजल्शा
अतधषक कृ वऴ अतधकायी मांनी तारुका कृ वऴ अतधकायी स्तयालरुन प्राप्त करुन प्रममेक आठलड्माच्मा
ळुक्रलायी कृ वऴ आमुक्तारमाव

ई-भेर द्वाये

agriexten@rediffmal.com मा ईभेरलय वादय

कयाला.
३) वूक्ष्भभूरद्रव्मांचा लाऩय बात ल गशू वऩकात लाढवलणे.
१) प्रममेक प्रकल्ऩाच्मा गटाभध्मे ८ शे . षेत्रालय वुक्ष्भभुरद्रव्म लाटऩ कयालमाचे आशे त.
२) वूक्ष्भभुरद्रव्माचा लाऩय ऩेयणीऩूली / रालणीऩूली कयण्मात माला.
३) ळेतक-मांना जास्तीत जास्त २ शे क्टय षेत्रावाठी तनधीयीत केरेल्मा वऩकाव भदत दे ण्मात मेईर.
४) बात मा वऩकावाठी ळेतक-मांना वूक्ष्भभूरद्रव्मावाठी यक्कभ रुऩमे ५००/- प्रतत शे क्टय दकंला
दकभंतीच्मा

५० टक्के माऩंकी जी कभी अवेर ती भदत तभऱे र.

५) आतथवक भदत ज्मा ळेतक-मांच्मा जतभनीभध्मे वूक्ष्भभुरद्रव्माची कभतयता जास्त आशे
अळांना दे म याशीर.
६) बात ल गशू वऩकाची उमऩादकता लाढवलणेवाठी जझंक मा वूक्ष्भभूरद्रव्मांची आलश्मकता ददवून
आरेरी आशे . ममावाठी जझंक शे वूक्ष्भभूरद्रव्म ( ZnSo4,7H2o, Zincsulphate heptahydrate )
मा वयऱ खताच्मा स्लरूऩातच प्रतत शे क्टय २५ दकरो माप्रभाणात लाऩयण्मात माली.
वदय वूक्ष्भभूरद्रव्म ऩुयलठा फाफत आमुक्तारमस्तयालरुन भशायाष्ड कृ वऴ उद्योग वलकाव
भशाभंडऱ, भाकवपेड मांना ऩुयलठा आदे ळ दे ण्मात आरेरे आशे त . जजल्शा अतधषक कृ वऴ
अतधकायी मांनी ववलस्तय तारुकातनशाम, गाल ल प्रकल्ऩतनशाम ऩुयलठा तनमोजन भशायाष्ड कृ वऴ
उद्योग वलकाव भशाभंडऱ मांना वंऩकव कभवचा-मांचे नाल ल पोन नंफयवश कऱलाले.
७) वुक्ष्भ भुरद्रव्म ऩुयलठा कयण्मात आरेल्मा

तनवलष्ठांचे प्रममेक फॎचचे नभुने तऩावणीवाठी घेण्मात

मालेत.वदयची जफाफदायी शी वंफधीत उऩवलबागीम कृ वऴ अतधकायी मांनी वशतनमंत्रण कयाल.
८) षेत्राची कृ वऴ वशाय्मक मांनी तनरयषण घेऊन तनरयषण

नंदलदशत नंदलाली.उऩवलबागीम कृ वऴ

अतधकायी मांनी भुल्मांकन करुन अशलार वादय कयाला.
४) गशू वऩकावाठी जजप्वभ/पॉस्ऩो जजप्वभ लाऩयगशू
५०

वऩकाभध्मे जजप्वभ/पॉस्ऩो जजप्वभ १२० दकरो प्रतत शे क्टय लाऩयाले .दकंभतीच्मा

टक्के यक्कभ अतधक वंऩुणव लाशतूक खचव दकंला प्रतत शे क्टय रुऩमे ५००/- माऩैकी

जे कभी अवेर ती भदत राबाबीव दे म आशे . जजप्वभ लाऩय कयताना खारीर वुचनांचा

अलंरफ कयाला.
१) जजप्वभ / पॉस्ऩो जजप्वभचा लाऩय भाती ऩरयषण नुवाय कयाला.
२) १० टक्के ऩेषा जास्त भुक्त चुनखडी अवणा-मा जतभनीत जजप्वभ / पॉस्ऩो जजप्वभचा लाऩय कयण्मात
मेऊ नमे.
३) चोऩन जतभनी कयीता जजप्वभचा बु-वुधायक म्शणुन वलनीभमषभ वोदडमभ १५ टक्के ऩेषा जास्त
अवल्माव जजप्वभ रयकलामयभंट नुवाय लाऩय कयाला.
४) षायऩड /षायमुक्त जतभनीत जजप्वभचा लाऩय करु नमे.
५) जजप्वभ/ पॉस्ऩो जजप्वभचा बुवधायक म्शणुन लाऩय कयताना उमकृ ष्ट ऩरयणाभावाठी जतभनीभध्मे
तनच-माची वोम कयण्मात माली.
६) जजप्वभ/ पॉस्ऩो जजप्वभचा लाऩय जतभनीभध्मे ळेणखत / ळंद्रीम खतांफयोफय तभवऱू न कयाला.
७)

यावामतनक खताफयोफय जजप्वभचा पॉस्ऩो जजप्वभचा एकत्रीत लाऩय करु नमे.

५) ळेतकयी प्रतळषण( ळेतकयी ळेतीळाऱा)
ळेतकयी प्रतळषण शे ळेतीळाऱा धतीलय याफलालमाचे आशे त आजण ममाची खारीरप्रभाणे
अंभरफजालणी कयण्मात माली.
१) प्रममेक प्रकल्ऩात

१ ळेतीळाऱा घेण्मात माली.

२) ळेतीळाऱा घेण्माची दठकाणे जजल्शास्तयीम वतभतीभध्मे तनजित कयण्मात माली.
३) तनलडरेल्मा जजल्यात प्रतत ळेतकयी प्रतळषण (ळेतीळाऱा) वाठी यक्कभ रूऩमे १७,०००/आतथवक तयतूद यादशर.
४) अतधक उमऩादन ल उमऩादकता घेणेवाठी ळेतक-मांना प्रममष ममांच्मा ळेतालय अद्यालत

भादशती

ऩुयवलणे, ळेतीळास्त्राचे उत्तभ दजावचे तंत्रसान दे णे, शा ळेतीळाऱे चा भुख्म शे तू आशे .
५) ळेतक-मांच्मा ळेतालय शं गाभाभध्मे प्रममेक आठलड्मातून एकदा ऩीक उमऩादन ल ऩीक वंयषण
तंत्राचे

प्रतळषण आमोजजत कयाले.

६) माभध्मे वभावलष्ट अवणा-मा तारुक्मावाठी ऩीकाखारीर षेत्राप्रभाणे ळेतीळाऱांची वंख्मा यादशर.
कृ वऴ वलद्याऩीठे , कृ वऴ वलसान कंद्र, कंद्र ळावनाच्मा वंस्था मेथीर दोन कृ वऴ तस प्रममेक
ळेतीळाऱे त अवतीर.
७) प्रममेक ळेतीळाऱे त ळेतक-मांची वंख्मा ३० च्मा भमावदेऩमवत याशीर. प्रममेक ळेतीळाऱा कृ वऴ
तसांच्मा वोईच्मा लेऱेनुवाय ४ ते ५ तावाची अवेर.
८) एका ळेतीळाऱे त एकूण २० प्रतळषण वत्रे अवतीर. ममाऩंकी ऩदशरी १६ प्रतळषण वत्रे
आठलड्मातून

एकदा ल उलवयीत ४ प्रतळषण वत्रे ऩाजषक (ऩंधयलडा) याशतीर.

९) बात ल गशू वऩक प्राममाजषके दकंला वऩकांचे षेत्र अवरेरी दठकाणे ळेतीळाऱे वाठी लाऩयण्मात
मालीत.

२) ळेतीळाऱे चा फाफतनशाम ववलस्तय तऩतळर खारीरप्रभाणे याशीर.
अ.क्र.

तऩतळर/फाफ

यक्कभ रूऩमे

१

२ तसांना भानधन रू. ७५/- रू प्रतत वत्राप्रभाणे (२० वत्रे)

३,०००

२

ळेतीळाऱे वाठी वादशमम, ऩवत्रका

४,०००

३

चशाऩानी/पयाऱ प्रतळषणाथी

ल प्रतळषक रू. १०/- प्रतत वत्र प्रतत

६,०००

भाणवी ३० ळेतक-मांना
४

ळेतीददन ल इतय दकयकोऱ खचव

४०००

एकूण खचव

१७,०००

वलबागाने लेऱोलेऱी तनगवतभत केरेल्मा भागवदळवक वुचनांचे आतधन याशून ळेतकमांच्मा ळेतीळाऱा आमोजजत कयाव्मात.

तस प्रतळषकांचे प्रतळषण घेतरेल्मा

प्रतळषणाथीभापवतच ळेतक-मांच्मा ळेतीळाऱा आमोजीत केल्मा जातीर, शे कटाषाने ऩाशाले.
ळेतक-मांना प्रममष तृणधान्म षेत्रालय वऩकाच्मा वंऩूणव शं गाभात ऩीकाच्मा लाढीच्मा
प्रभुख अलस्थेत टीओएपच्मा अभ्माव क्रभानुवाय प्रतळषण दे ण्मात मेईर. माऩूली टी.ओ.एप.
व्दाये प्रतळजषत झारेरे कभवचायी / ळेतकयी / इतय वंस्थांचे प्रतततनधी शे प्रतळषकाचे काभ
कयतीर. प्रममेक ळेतीळाऱे वाठी अवे दोन प्रतळषक अवतीर. प्रममेक ळेतीळाऱे त ३० ळेतकमांना प्रतळषण दे ण्मात मेईर. प्रतळषणात वशबागी ळेतक-मांऩैकी वरग २ शे क्टय षेत्र
अवणा-मा ळेतक-मांच्मा ळेतालय प्राममजषक आमोजजत कयाले. शे प्रतळषण ळेतक-मांचा प्रममष
वशबाग ल कृ ततव्दाये अनुबल मा तमलालय आधायीत याशीर. ळेतीळाऱांचा अभ्मावक्रभ शा
स्थातनक गयजेनुरुऩ याशीर. प्रममेक ळेतीळाऱे त प्रतळषणाथी वशबागी ळेतकयी स्लत् प्रमोगात
वशबाग घेतीर ल प्राममजषकांचे तुरनेवाठी स्थातनक ऩध्दतीप्रभाणे घेतरेल्मा वऩकाचा प्रॉटची
तनरयषणे नंदवलण्मावाठी घेण्मात मालीत. ळेतीळाऱे च्मा एकूण कारालधीत २० प्रतळषण लगव
घेतरे जातीर. कृ वऴ ऩमावलयण ऩध्दती वलश्लेऴण (अॎमग्रो-इको तवजस्टभ अॎयनारीवीव ( AESA))
शी ळेतीळाऱे ची एक प्रभुख ऩामाबूत फाफ अवून ममा आधाये वशबागी ळेतकयी ऩीक
व्मलस्थाऩनाचे तनणवम घेतीर. ळेतीळाऱे च्मा प्रतळषणाव्दाये वशबागी ळेतकयी बवलष्मात ऩीक
उमऩादनाचे ल व्मलस्थाऩनाचे तनणवम घेण्माव वषभ शोतीर अवे , अऩेजषत आशे .

मोजनेचे वतनमंत्रण ल भूल्मभाऩन

:-

वलवलध स्तयालय खचावच्मा तऩावणीची टक्केलायी खारीर प्रभाणे यादशर.
अ.क्र.

स्तय

टक्केलायी

१

वलबागीम कृ वऴ वश वंचारक

१

%

२

जजल्शा अतधषक कृ वऴ अतधकायी

२

%

३

कृ वऴ वलकाव अतधकायी

३

%

४

उऩ वलबागीम कृ वऴ अतधकायी

५

%

५

तारुका कृ वऴ अतधकायी

१०

%

६

भंडर कृ वऴ अतधकायी

१५

%

७

कृ वऴ ऩमवलेषक

५०

%

- अभंरफजालणी
अ.क्र.

फाफ

लेऱाऩत्रकखयीऩ अंततभ

यब्फी अंततभ तायीख

तायीख
१

प्रकल्ऩ तनलड ल प्रकल्ऩ आयाखडा

१० भे

१५ ऑगस्ट

तमाय कयणे
२

ळेतक-मांच्मा गटांची तनलड

१५ भे

१५ ऑगस्ट

अ

गटांची वबा

१६ ते २० भे

१६ ते २० ऑगस्ट

फ

गटावाठी तनवलष्ठा भागणी

१६ ते २० भे

१६ ते २० ऑगस्ट

३

वंकतरत तनवलष्ठांची भागणी

२० भे

१५ ऑगस्ट

४

वलस्ताय अतधकायी प्रतळषण

२५ भे

१५ ऑगस्ट

५

वफमाणे ऩुयलठा

२५ भे

१५ वप्टं फय

६

खत ऩुयलठा ल जजलाणु खते ऩुयलठा

२५ भे

१५ वप्टं फय

७

मळोगाथा वादय कयणे

दडवंफय

एवप्रर

राबातथवची ऑनराईन भादशती बयणे
१) तृणधान्म वलकाव कामवक्रभा अंतगवत -बात

, कामवक्रभाभध्मे राबार्थ्मांना तनयतनयाळ्मा

फाफीचा राब दे ण्मात मेतो मावलऴमाची तारुकातनशाम भादशती ऑनराईनलय बयण्मावलऴमी कंद्र
ळावनाने वूचीत केरेरे आशे . मा कयीता कंद्र ळावनाचे लेफवाईटलय भादशती बयण्माची
व्मलस्था केरेरी आशे . तृणधान्म वलकाव कामवक्रभाभध्मे वभावलष्ठ अवरेल्मा जजल्याभधीर
वलव तारुका कृ वऴ अतधकायी मांनी तनयतनयाळ्मा घटकांअत
ं गवत राब ददरेल्मा राबार्थ्मांची
भादशती ऑनराईन बयालमाची आशे . मावाठी उऩ वलबागीम कृ वऴ अतधकायी ल जजल्शा
अतधषक कृ वऴ अतधकायी मांच्मालय जफाफदायी तनिीत कयण्मात आरी अवल्माने ममांनी
वतत ऩाठऩुयाला करुन लेऱीच भादशती बयरी जाईर शे ऩशाले.
२) वंकेतस्थऱालयती भादशती बयणे अतनलामव अवल्माभुऱे अऩूणव भादशती अवल्माव ऩुढीर
तनधीची तयतुद केरी जाणाय नाशी माची नंद घेण्मात माली.
३) तृणधान्म वलकाव कामवक्रभा अंतगवत गालतनशाम लाटऩ केरेल्मा तनवलष्ठा, प्राममजषके ल
इतय ददरेरे राब मा फाफतची राबातथवची मादी ग्राभ ऩंचामत कडे ऩाठलुन वदयीर
भादशती ग्राभवबेत वादय कयाली.

वलळेऴ वूचना
१)

मोजनेतीर भंजूय रषांकाव अनुवरून आमुक्तारम स्तयालरून फाफतनशाम ददरेल्मा

रषांकानुवाय ददरेल्मा मोजनेची अंभरफजालणी कयणेची आशे . आमुक्तारमाच्मा
ऩयलानगीतळलाम कोणममाशी ऩरयजस्थतीत षेवत्रम स्तयालरून फाफफदर कयणेत मेऊ नमे .
२) वलवलध मोजनेच्मा अंभरफजालणीभध्मे ळेतकयी लाटा/दशस्वा माचा वभालेळ अवून वदय
दशस्वा षेवत्रम स्तयालय षेवत्रम कभवचा-माभापवत ळेतक-मांकडू न गोऱा केरा जातो. शा दशस्वा
प्राप्त शोताच वमलय वंफधीत ऩुयलठादाय वंस्थेकडे बयणा कयणेवाठी कामावरमात जभा कयाला.
माफाफत भा. आमुक्त मांचे कषाभधून रेखा वलऴमक कामवऩध्दतीफाफत ववलस्तय ऩरयऩत्रक
तनगवभीत केरे आशे . ळेतकयी लाटा कामावरमात जभा कयण्माव ददयं गाई शा अऩशाय वभजून मा
फाफत वलरंफ आढऱल्माव कामावरम प्रभुखाने वंफधीताफाफत प्रळावकीम कामवलाशी कयाली
अन्मथा कामावरम प्रभुखाव जफाफदाय धयणेत मेऊन मा फाफत ममांचे वलरूध्द आलश्मक ती
प्रळावकीम कामवलाशी कयण्मात मेईर माची नंद घ्माली.
प्रममेक जजल्शमाने ल वलबागाने दयभशा ५ तायखेऩमवत फाफतनशाम भातवक प्रगती
अशलार आमुक्तारमाव वादय कयाला.
वन २०१३-१४ भध्मे मा कामवक्रभाकरयता वलबाग स्तयालय वलबागीम कृ वऴ वश
वंचारक जजल्शास्तयालय जजल्शा अतधषक कृ वऴ अतधकायी, उऩ वलबाग स्तयालय उऩ वलबागीम
कृ वऴ अतधकायी, तारूका स्तयालय तारूका कृ वऴ अतधकायी मांना आशयण ल वंवलतयण अतधकायी
म्शणून घोवऴत कयणेत मेत आशे .

“वन

२०१३-१४ च्मा खरयऩ शं गाभ मळस्ली कयण्मावाठी आऩणांव शाददव क ळुबेच्छा."

वोफत :- लयीरप्रभाणे
स्लाषयीत/कृ वऴ वंचारक
(वलस्ताय ल प्रतळषण)
कृ वऴ आमुक्तारम, भ.या., ऩुणे -५
प्रत्- भादशतीस्तल ववलनम वादय.
१) भा.अऩय भुख्म वतचल, कृ वऴ ल ऩणन, भंत्रारम वलस्ताय, भुंफई ३२
२) भा. भंत्री, कृ वऴ, भशायाष्ड ळावन, भुंफई ३२ मांचे स्लीम वशाय्मक.
३) भा. याज्मभंत्री, कृ वऴ, भशायाष्ड ळावन, भुंफई ३२ मांचे स्लीम वशाय्मक

प्रत्-

भादशतीस्तल वस्नेश अग्रेवऴत

४) कृ वऴ वंचारक (वलव)
५) भा. व्मलस्थाऩकीम वंचारक, भशायाष्ड कृ वऴ औ'द्योतगक वलकाव भशाभंडऱ,
याजन शाऊव, ततवया भजरा, प्रबादे ली, भुंफई २५.
६) भा. व्मलस्थाऩकीम वंचारक ,भाकेटींग पेडये ळन भुंफई
७) व्मलस्थाऩकीम वंचारक, भशायाष्ड याज्म वफमाणे भशाभंडऱ, प्रॉट-८,
ळास्त्रीनगय, अकोरा८)
भा. व्मलस्थाऩकीम वंचारक, याष्डीम फीज तनगभ, गुरटे कडी, भाकेटमाडव , ऩुणे- ३७.
९) वंळोधन वंचारक, डॉ. ऩंजाफयाल दे ळभुख कृ वऴ वलद्याऩीठ, अकोरा.
१०) वंळोधन वंचारक,डॉ. फाऱावाशे फ वालंत कोकण कृ वऴ वलद्याऩीठ, दाऩोरी,जज.यत्नातगयी.
११) वंळोधन वंचारक, भशामभा पुरे

कृ वऴ वलद्याऩीठ,, याशूयी.

१२) वंळोधन वंचारक, भयाठलाडा कृ वऴ वलद्याऩीठ,, ऩयबणी.
१३) व्मलस्थाऩकीम वंचारक, भशायाष्ड याज्म रघुउद्योग वलकाव भशाभंडऱ, भुंफई.
प्रतत वशऩत्रावश भादशतीवाठी ल कामवलाशीवाठी यलाना.
१) कृ वऴ उऩवंचारक, आमुक्त कष, कृ वऴ आमुक्तारम, भशायाष्ड याज्म, ऩुणे - १.
२) कृ वऴ भादशती अतधकायी, कृ वऴ आमुक्तारम, भशायाष्ड याज्म, ऩुणे-५आलश्मक ममा
प्रतवध्दीवाठी.
३) कृ वऴ उऩवंचारक (तनमोजन), कृ वऴ आमुक्तारम, भ.या., ऩुणे-५

स्लाषयीत/-

कृ वऴ वंचारक
(वलस्ताय ल प्रतळषण)
कृ वऴ आमुक्तारम, भ.या.ऩुणे - ४११००५.

वोफत प्रऩत्र (अ) भध्मे जजल्शातनशाम, याफलालमाच्मा प्रकल्ऩांची वंख्मा खारी ददरी आशे .
प्रऩत्र
अ.क्र.

जजल्शा

प्रकल्ऩ वंख्मा

१

ठाणे

६८

२

यामगड

३
४

–(अ)

बात प्रकल्ऩ वंख्मा गशू

एकूण

०

६८

६२

०

६२

यत्नातगयी

४०

०

४०

तवंधुदग
ू व

४०

०

४०

२१०

०

२१०

कोकण वलबाग
५

नातळक

०

०

०

६

धुऱे

५

०

५

७

नंदयू फाय

१०

१२

२२

८

जऱगांल

०

४५

४५

१५

५७

७२

नातळक वल.
९

अशभदनगय

५

०

५

१०

ऩुणे

०

०

०

११

वोराऩूय

०

०

०

५

०

५

२२

४५

६७

ऩुणे वल.
१२

वाताया

१३

वांगरी

८

३०

३८

१४

कोल्शाऩूय

५०

१०

६०

८०

८५

१६५

कोल्शाऩूय वल.
१५

औंयगाफाद

०

०

०

१६

जारना

०

३०

३०

१७

फीड

०

५०

५०

०

८०

८०

औ.फाद वल.
१८

रातूय

०

३५

३५

१९

उस्भानाफाद

०

३२

३२

२०

नांदेड

०

३५

३५

२०

ऩयबणी

०

०

०

२२

दशं गोरी

०

४३

४३

०

१४५

१४५

रातूय वल.
२३

फुरढाणा

०

४३

४३

२४

अकोरा

०

२३

२३

२५

लातळभ

०

१७

१७

२६

अभयालती

०

२५

२५

२७

मलतभाऱ

०

२५

२५

अभयालती वल.

०

१३३

१३३

२८

लधाव

०

२४

२४

२९

नागऩूय

२०

०

२०

३०

बंडाया

०

१२

१२

३१

गंददमा

०

३

३

३२

चंद्रऩूय

०

३४

३४

३३

गडतचयोरी

०

१

१

नागऩूय वल.

२०

७४

९४

भशायाष्ड याज्म

३३०

५७४

९०४

प्रऩत्र (फ) बात प्रकल्ऩ वंख्मा -३३०
एक प्रकल्ऩावाठी वभावलष्ठ फाफी
प्रकल्ऩ षेत्र (१०० शे क्टयवाठी)

(रु.शजायांत)

बात वऩकाचा कामवक्रभ
अ.क्र

फाफ

अनुदानाचा दय

ऩरयभाण

रष
बौततक

आतथवक

५

१२.५०

५

१५.००

वंख्मा

१

३.००

शे क्टय

९

४.५०

वंख्मा

१

१७.००

वुधायीत बात वऩकावाठी
१

षेवत्रम वऩक प्राममजषके

रु.२५००/-प्रतत
प्राममजषक ०.४० शे क्टय

वंख्मा

षेत्रावाठी
वधन बात प्राममजषके

वंख्मा

(एवआयआम)
रु.३०००/-प्रतत
प्राममजषक ०.४०
शे .षेत्रावाठी
वंकरयत बात तंत्रसानाची
प्राममजषके रु.३०००/प्रतत प्राममजषक ०.४०
शे क्टय षेत्रावाठी

२

वूक्ष्भ भूरद्रव्माच्मा

रु. ५००/- प्र.शे . दकंला

लाऩयावाठी

यकभेच्मा ५० टक्के

प्रोमवाशनऩय अथव

माऩैकी जे कभी अवेर

वशाय्म

ते.

ळेतकयी ळेतीळाऱा
३

अंतगवत ळेतकयी
प्रतळषण
एकूण

रु. १७०००/- प्रतत
प्रतळषण (ऩूणव यक्कभ )

५२.००

प्रऩत्र (क) गशू प्रकल्ऩ वंख्मा-५७४
एक प्रकल्ऩावाठी वभावलष्ठ फाफी

प्रकल्ऩ षेत्र (१०० शे क्टयवाठी)

(रु.शजायांत)

गशू वऩकाचा कामवक्रभ
अ.क्र

फाफ

अनुदानाचा दय

ऩरयभाण

रष
बौततक

आतथवक

वंख्मा

२२

४४.००

शे क्टय

९

४.५०

शे क्टय

६

३.००

वंख्मा

१

१७.००

गशू ल इतय तृणधान्म
१

षेवत्रम वऩक प्राममजषके

प्राममजषके रु.२०००/-प्रतत
प्राममजषक
०.४० शे क्टय षेत्रावाठी

२

३

४

वूक्ष्भ भूरद्रव्माच्मा

रु. ५००/- प्र.शे . दकंला

लाऩयावाठी प्रोमवाशनऩय

यकभेच्मा ५० टक्के माऩैकी

अथव वशाय्म

जे कभी अवेर ते.

गशू वऩकात जजप्वभचा
लाऩयावाठी अथववशाय्म

रु. ५००/- प्र.शे . दकंला
यकभेच्मा ५० टक्के माऩैकी
जे कभी अवेर ते.

ळेतकयी ळेतीळाऱा अंतगवत रु. १७०००/- प्रतत प्रतळषण
ळेतकयी प्रतळषण
एकूण

(ऩूणव यक्कभ )

६८.५०



एकूण कामवक्रभ

(रु.राखांत)

कंद्र ऩुयस्कृ त तृणधान्म वलकाव कामवक्रभ वन २०१३-१४

अ.क्र

फाफ
षेवत्रम वऩक
प्राममजषके

ऩरयभा

अनुदानाचा दय

रष

अंभरफजाल
णी कयणाये

ण

बौततक

आतथवक

वंख्मा

१६५०

४१.२५

जजअकृ अ

वंख्मा

१६५०

४९.५०

जजअकृ अ

वंख्मा

३३०

९.९०

जजअकृ अ

वंख्मा

१२६२८

२५२.५६

जजअकृ अ

५७०४२

३१५.२१

जजअकृ अ

कामावरम

वुधायीत बात अधुतनक तंत्रसान
प्राममजषक

रु.२५००/-प्रतत प्राममजषक

०.४० शे क्टय षेत्रावाठी
वधन बात एवआयआम प्राममजषके
रु.३०००/-प्रतत प्राममजषक ०.४०
शे .षेत्रावाठी

1

वंकरयत बातअधुतनक तंत्रसान
प्राममजषके रु.३०००/-प्रतत प्राममजषक
०.४० शे .षेत्रावाठी
गशू ल इतय तृणधान्म प्राममजषके

रु.२०००/-प्रतत प्राममजषक ०.४० शे क्टय
षेत्रावाठी
वफमाणे लाण
फदर वफमाणे
2

वलतयण जक्ल.
वु.बात- ३४०००.

वुधायीत लाण बात ल गशू

रु.

५/- प्रतत दकरो

वंकयीत बाताचे लाण

जक्लंटर

रु. २०/- प्रतत

दकरो

वं.बात-२०००.
३

गशू -२१०४२ जक्लं.
वूक्ष्भ

रु. ५००/- प्र.शे . दकंला यकभेच्मा ५०

भूरद्रव्माच्मा

टक्के माऩैकी जे कभी अवेर ते.

लाऩयावाठी

जजअकृ अ
शे क्टय

८१३६

४०.६८

शे क्टय

३४४४

१७.२२

वंख्मा

९०४

१५३.६८

प्रोमवाशनऩय अथव
वशाय्म
४

गशू वऩकात

जजप्वभचा

रु. ५००/- प्र.शे . दकंला यकभेच्मा ५०
टक्के माऩैकी जे कभी अवेर ते.

लाऩयावाठी

जजअकृ अ

अथववशाय्म
5

ळेतकयी

रु. १७०००/- प्रतत प्रतळषण (ऩूणव

ळेतीळाऱा अंतगवत

यक्कभ )

ळेतकयी प्रतळषण
एकूण

८८०.००

कंद्र दशस्वा (आयकेव्शीलाम)

६६०.००

याज्म दशस्वा (डीऩीवी)

२२०.००

जजअकृ अ

