अंतररम मागगदऴगक शूचना

जा.क्र. वलप्र-७/वलघमो/अॊतरयभ भावु/१५-१६/ 210 /१५
कृवऴ आमुक्तारम, भशायाष्ट्र याज्म, ऩुणे ४११ ००५
ददनाॊक –

11

एवप्रर, २०१५

प्रतत,
मख्
ु य कायगकारी अधधकारी

जिल्षा ऩररवद, -------- (शळग)
कृषव षळकाश अधधकारी,

जिल्षा ऩररवद, -------- (शळग)
षळवय :- शन २०१५-१६ मध्ये अनुशुधचत िाती उऩयोिना अंतगगत अनुशुधचत िाती/
नळबौध्द ऴेतक-यांना ऴेतीशाठी अथगशषाय्य दे ण्याची योिना (षळ.घ.यो.)

राबषळण्याचे दृष्टीने जिल्षा ऩररवद स्तराळर ऱाभार्थयाांची तनळड करण्याशाठी
ऩूळग तयारीशाठी मागगदऴगक शुचना
वॊदबभ :- कृवऴ, ऩळुवॊलधभन, दग्ु धव्मलवाम वलकाव ल भत्स्मव्मलवाम वलबाग ळावन
ऩरयऩत्रक क्र.ऩॊयाव-४११४/प्र.क्र.१३६/४-ए, दद. २३ वप्टें फय २०१४

प्रततलऴी प्रभाणेच वन २०१५-१६ मा आर्थभक लऴाभत अनव
ु र्ु चत जाती उऩमोजने अॊतगभत
दारयद्रम ये ऴेखारीर अनुवुर्चत जाती/नलफौध्द ळेतक-माॊना ळेतीवाठी अथभवशाय्म दे ण्माची
मोजना (वलळेऴ घटक मोजना) याज्मात याफवलण्मात मेईर.

वॊदबीम ळावन ऩरयऩत्रकान्लमे

कृवऴ वलबागाभापभत याफवलण्मात मेणा-मा मोजना अॊतगभत जजल्शा ऩरयऴद ्तयालय राबार्थमाांची
तनलड कयणेवाठी भागभदळभक वुचना तनगभभीत केल्मा आशे त. वदय ऩरयऩत्रकाची प्रत ळावनाने
वलभ वॊफॊधीताॊना ऩाठवलरी अवन
ू ळावनाच्मा वॊकेत ्थऱालय (www.maharashtra.gov.in)
उऩरब्ध आशे . त्समानुवाय कृवऴ वलबागाभापभत याफवलण्मात मेणा-मा वलभ मोजनाॊतगभत राब
दे ण्मात मेणा-मा राबार्थमाांची मादी प्रत्समेक आथीक लऴाभच्मा वरु
ु लातीरा रलकयात रलकय तमाय
कयाली अवे आदे ळीत केरे आशे . माफाफत वॊदबीम ळावन ऩरयऩत्रकातीर वुचनाॊचे काटे कोयऩणे
ऩारन कयणे फॊधनकायक याशीर माची कृऩमा दषता घ्माली. वलऴमाॊकीत मोजनेअत
ॊ गभत राबाथी
तनलड ल त्समाॊना घटकतनशाम द्मालमाच्मा अनुदान राबाफाफत ऩूलतभ नमोजनाच्मा दृष्ट्टीने वोफत
अॊतरयभ भागभदळभक वुचना वशऩत्रत्रत केल्मा आशे त. वद्मज्थतीत ळावनाकडून मोजनेव

प्रळावकीम ल वलत्सतीम भान्मता प्राप्त व्शामची आशे . तथावऩ, मोजनेच्मा अॊभरफजालणीच्मा
ऩूलत
भ मायीच्मा दृष्ट्टीने वन २०१४-१५ वाठी भॊजूय कामभक्रभाच्मा आधाये प्र्तुत लऴाभच्मा भॊजूय
कामभक्रभाच्मा वलभवाधायणत् ७५ टक्के ऩमांत अनुदान वलचायात घेऊन ऩूलभ तनमोजनाची
कामभलाशी कयाली. वदय अॊतयीभ भागभदळभक वच
ु ना वन २०१४-१५ चा ळावन तनणभम ल
भागभदळभक वच
ु नाॊचे अर्धन याशून तनगभमभत कयण्मात मेत अवन
ू प्रत्समषात वन २०१५-१६ वाठी
मोजनेच्मा प्रळावकीम ल वलत्सतीम भान्मतेफाफत ळावन तनणभम प्राप्त झाल्मालय त्समात काशी
धोयणात्सभक फदर अवल्माव, त्समानव
ु ाय अनऴ
ु ॊर्गक फदर अॊतीभ भागभदळभक वच
ु नेवोफत
आऩणाॊव कऱवलण्मात मेतीर, माची कृऩमा नोंद घ्माली.
शोबत – लयीरप्रभाणे

स्ळासरीत/शंचाऱक
(षळस्तार ळ प्रशऴसण)
कृषव आयक्
ु ताऱय, मषाराष्र राज्य, ऩण
ु े

प्रत - भादशती्तल ववलनम वादय.
(१) भा. अऩय भख्
ु म वर्चल (कृवऴ ल ऩणन), कृवऴ ल ऩदभ
ु वलबाग, भॊत्रारम वल्ताय, भॊफ
ु ई
४०० ०३२

(२) भा. वर्चल (वाभाजजक ल न्माम वलबाग), भॊत्रारम, भॊफ
ु ई ४०० ०३२

(३) भा. वॊचारक, वाभाजजक न्माम वॊचारनारम, भशायाष्ट्र याज्म, ऩण
ु े ४११ ००१

प्रततशऱऩी - भाशीती ल आलश्मक त्समा कामभलाशीवाठी अग्रेवऴत.

(१ ) वलबागीम कृवऴ वश वॊचारक, -------------------------------------------- (वलभ)
(२) अततरयक्त भुख्म कामभकायी अर्धकायी, जजल्शा ऩरयऴद, -------- (वलभ)

शन २०१५-१६ कररता अनुशुधचत िाती उऩयोिने अंतगगत दाररद्रय रे वेखाऱीऱ अनुशुधचत
िाती/नळबौध्द ऴेतक-यांना कृषव षळकाशाशाठी अथगशषाय्य दे ण्याची योिना (षळ.घ.यो.)
अंतररम मागगदऴगक शुचना

प्रस्ताळना : अनुवूर्चत जाती/नलफौध्द ळेतक-माॊचे कृवऴ उत्सऩन्न लाढलून त्समाॊना दारयद्रम ये ऴेलय
आणण्माव वशाय्म कयण्माचे दृष्ट्टीने ळावनाच्मा कृवऴ वलबागाभापभत वलळेऴ घटक मोजना वन

१९८२ ऩावून याज्मात याफवलण्मात मेत.े वदय मोजनाॊतगभत १) जभीन वुधायणा, २) तनवलष्ट्ठा

ऩयु लठा, ३) ऩीक वॊयषण/ळेतीची वध
े ोडी, ६) इनलेर
ु ायीत अलजाये , ४) फैरगाडी,५) फैरजोडी/ये डज
फोअरयॊग, ७) जन
ु ी वलशीय दरु
ु ्ती, ८) ऩाईऩ राईन ९)

ऩॊऩ वॊच १०) नलीन वलशीय ११)

ळेततऱे १२) ऩयवफाग रागलड १३) तऴ
ु ाय/दठफक वॊच १४) ताडऩत्री मा फाफीॊलय अनव
ु र्ू चत

जाती/नलफौध्द प्रलगाभतीर ळेतक-माॊना अनद
ु ानाचा राब दे ण्मात मेतेा. प्रचरीत मोजनेच्मा
धतीलय वन २०१५-१६ भध्मे वदय मोजना याफवलण्माचे दृष्ट्टीने ऩल
भ मायीवाठी ऩढ
ू त
ु ीर प्रभाणे
अॊतयीभ भागभदळभक वच
ू ना तनगभमभत कयण्मात मेत आशे त.

योिनेचे उद्दीष्ट : अनुवुचीत जाती ल नलफौध्द ळेतक-माॊचे कृवऴ उत्सऩादन लाढीव वशाय्म
करुन त्समाॊच्मा आर्थभक उन्नतीव भदत कयणे.
१. ऱाभाथी तनळडीचे तनकव्

१.१. िमीन धारणा : ज्मा ळेतक-माॊकडे त्समाॊच्मा ्लत्चे नाले ६.०० शे क्टय ककॊला त्समाऩेषा
कभी ळेतजभीन अवेर अवे ळेतकयी राबाथी म्शणून तनलडीव ऩात्र याशतीर. त्समावाठी
ळेतजमभन धायणेचा अद्ममालत दाखरा ७/१२ ल ८-अ अजाभवोफत वादय कयणे वॊफॊधीत

राबधायकाव फॊधनकायक याशीर. ळेतजभीनीफाफत ७/१२ ल ८-अ उता-माचे अनुऴॊगाने बवलष्ट्मात
काशी वभ्मा उद्बलल्माव त्समाची वलभ्ली जफाफदायी वॊफर्ॊ धत कागदऩत्रे ्लाषयी कयणार्मा
कभभचायी/अर्धकायी माॊची याशीर.
१.२. िातीबाबतचा दाखऱा : राबाथी अनुवुर्चत जाती/नलफौध्द प्रलगाभतीर ळेतकयी अवणे

फॊधनकायक आशे . दारयद्रम ये ऴेखारीर मादीभध्मे (फी.ऩी.एर.) ज्मा अनव
ु ुर्चत जाती/नलफौध्द
व्मजक्तचे

नाल

वभावलष्ट्ठ

अवेर

अळा

राबधायकाॊवाठी

ळावनाने

प्रार्धकृत

केरेल्मा

अर्धकार्माच्मा ्लाषयीचा लैध दाखरा ग्राशम धयाला. त्समाफाफत काशी वभ्मा उद्बलल्माव
त्समाची जफाफदायी वॊफॊर्धत दाखरा दे णार्मा अर्धकायी/कभभचायी माॊची याशीर. अनुवुर्चत जाती

उऩमोजनें तगभत दारयद्रम ये ऴेखारीर अनुवुर्चत व्मक्तीवाठी ज्मा मोजना अवतीर त्समाकरयता
वभाज कल्माण वलबागाच्मा ददनाॊक ७ जानेलायी १९९७ चे ऩरयऩत्रकातीर वच
ु नाॊप्रभाणे ऩन्
ु शा
तशमवरदाय माॊच्मा वशीचा जातीचा दाखरा आलश्मक याशणाय नाशी.
दारयद्रम

ये ऴेखारीर

मादीभध्मे

(फीऩीएर)

राबार्थमाभचा

वभालेळ

नवेर

तय

अळा

राबाथींवॊफॊधी प्र्तत
ु मोजनें तगभत राबाथी तनलडीच्मा वच
ु ना खारीरप्रभाणे आशे त.

१.३. उत्ऩन्नाचा दाखऱा : दारयद्रम ये ऴेखारीर (फीऩीएर) मादीत अॊतबत
ूभ ळेतक-माॊवाठी लावऴभक
उत्सऩन्नाच्मा भमाभदेची अट याशणाय नाशी.

भात्र, अन्म अनव
ु र्चत जाती ल नलफौध्द ळेतक-

माॊच्मा फाफतीत ज्मा ळेतक-माॊची जभीनधायणा ६ शे क्टय ककॊला त्समाऩेषा कभी आशे आणण
ज्माॊचे वलभ भागाांनी मभऱणाये लावऴभक उत्सऩन्न रुऩमे ५०,०००/- चे भमाभदेत आशे अवे ळेतकयी
राबावाठी

ऩात्र

ठयतीर.

अळा

ळेतक-माॊनी

वॊफॊधीत

तशमवरदाय

अद्ममालत दाखरा घेणे ल अजाभवोफत वादय कयणे फॊधनकायक यादशर.

माॊचक
े डून

उत्सऩन्नाचा

२. ऱाभाथी तनळडीचा प्राधान्य क्रम्

२.१. अनव
ु र्ु चत जाती ल नलफौध्द प्रलगाभतीर दारयद्रम ये ऴेखारीर ळेतक-माॊमळलाम इतय ळेतकयी
ज्माॊची जभीनधायणा वशा शे क्टय ककॊला त्समाऩेषा कभी आशे अळा इच्छूक ळेतक-माॊची खारीर
प्राधान्म क्रभाने जजल्शा तनलड वमभतीने

तनलड कयाली.

अ) २ शे क्टय ऩमभन्त जभीनधायणा अवरेल्मा ळेतक-माॊना प्रथभ प्राधान्म दे ण्मात माले.
फ) २ शे क्टय ते ४.०० शे क्टय जभीनधायणा अवरेल्मा ळेतक-माॊना द्वलतीम प्राधान्म
क) ४.०० ते ६.०० शे क्टय जभीनधायणा अवरेल्मा ळेतक-माॊना तत
ृ ीम प्राधान्म.

२.२. वाभाजजक न्माम वलबागाचा ळावन तनणभम क्रभाॊक वलघमो-२००८/प्र.क्र.३१०/वलघमो-१,
दद.१४/२/२००८ नव
ु ाय अनव
ु र्ू चत जाती ल नलफौध्द प्रलगाभतीर ळेतकर्माॊना १०० टक्के
अनुदानालय ऩॉलय दटरय दे ण्माचा तनणभम घेण्मात आरा आशे . ज्मा राबार्थमाांची अनुदानालय
ऩॉलय दटरयवाठी तनलड कयण्मात आरी आशे ककॊला ज्माॊना मा घटकाचा राब दे ण्मात आरा
आशे , अळा राबार्थमाांना अन्म मोजनाॊभधीर ऩॉलय दटरय मा घटकाचा राब घेता मेणाय नाशी
माची नोंद घ्माली.
३. ऱाभाथी तनळड शशमती्

वदय मोजनेव तारुका ्तयालय गट/खॊड वलकाव अर्धकायी, ऩॊचामत वमभती माॊनी

वलवलध प्रमवध्दी भाध्मभाॊद्लाये व्माऩक प्रभाणात प्रमवध्दी कयाली. मोजनेची ववल्तय भाशीती

वुचना-परकालय प्रमवध्द कयाली. इच्छूक राबधायकाॊकडून अजभ/प्र्ताल भागलालेत. प्राप्त
अजाांची/प्र्तालाॊची मोजनेच्मा तनकऴाॊआधाये

काटे कोयऩणे छानणी कयाली. ऩात्र ठयणा-मा

अजभदायाॊची मादी त्समाॊनी तात्सकाऱ जजल्शा्तयीम वमभतीकडे मळपायवीवश ऩाठलाली. छानणीत
अजभ अऩात्र ठयणा-मा अजभदायाव त्समाचे कायणाॊवश उणीलाॊच्मा ऩूतत
भ ेव ऩुयेवा कारालधी दे लून

रेखी कऱलाले. अजभदायाने वॊफॊधीताॊनी उणीलाॊची ऩूतत
भ ा केल्माव त्समाफाफत खात्री कयाली ल ज्मा
ददनाॊकाव

ऩरयऩूणभ

अजभ/प्र्ताल

प्राप्त

शोईर

त्समा

ददनाॊकाव

तो

क्रभलायीत

नोंदलाला.

राबार्थमाांच्मा तनलडीफाफत ग्राभवबेव अलगत कयाले. तारुका्तयालय तमाय कयण्मात मेणा-मा
ऩात्र अजभदाय/राबधायकाॊचेफाफत बवलष्ट्मात काशी उणीला/वभ्मा उदबलल्माव त्समाव वॊफॊधीत
गट वलकाव अर्धकायी वलभ्ली जफाफदाय याशतीर.
ऩॊचामत वमभती ्तयालरुन जजल्शा ऩरयऴद कामाभरमाव मळपायवीवश प्राप्त शोणा-मा
ऩात्र अजभदायाॊच्मा तमाय केरेल्मा मादीभधन
जजल्शा ्तयालय राबार्थमाभची तनलड अॊतीभ
ू
कयण्मावाठी खारीरप्रभाणे वमभती याशीर,

अततरयक्त भुख्म कामभकायी अर्धकायी, जजल्शा ऩरयऴद

-

अध्मष

जजल्शा अर्धषक कृवऴ अर्धकायी

-

वद्म

कामभकायी अमबमॊता, रघुमवॊचन, जजल्शा ऩरयऴद

-

वद्म

बूजर वलेषण मॊत्रणेचे जजल्शा्तयीम अर्धकायी

-

वद्म

जजल्शा वभाज कल्माण अर्धकायी

-

वद्म

वलळेऴ जजल्शा वभाज कल्माण अर्धकायी (जजल्शा ऩरयऴद)

-

वद्म

कृवऴ वलकाव अर्धकायी, जजल्शा ऩरयऴद

-

वद्म वर्चल

जजल्शा्तयीम

वमभतीने

वलभ

प्राप्त

अजाांची/प्र्तालाॊची

मोजनेच्मा

तनकऴाॊआधाये

काटे कोयऩणे छाननी कयाली. छाननीअॊती ऩात्र ठयणा-मा अजभदायाॊची/प्र्तालाॊची मादी गट
वलकाव अर्धकायी, ऩॊचामत वमभती माॊना ऩाठलाली. अऩात्र ठयणा-मा अजभदायाॊव त्समाचे
कायणाॊवश

उणीलाॊच्मा ऩूतत
भ ेव

ऩुयेवा कारालधी दे लून

तवे

रेखी कऱलाले.

अजभदायाने/

वॊफॊधीताॊनी उणीलाॊची ऩूतत
भ ा केल्माव त्समाफाफत खात्री कयाली ल ज्मा ददनाॊकाव ऩरयऩूणभ
अजभ/प्र्ताल प्राप्त शोईर त्समा ददनाॊकाव तो क्रभलायीत नोंदलाला. जजल्शा्तयालय अॊतीभ
कयण्मात मेणा-मा ऩात्र अजभदाय/राबधायकाॊचफ
े ाफत बवलष्ट्मात काशी उणीला/वभ्मा उदबलल्माव
त्समाव वॊफॊधीत कृवऴ वलकाव अर्धकायी जफाफदाय याशतीर. तनलड अॊतीभ कयताना भशीरा
राबाथी, अऩॊग राबाथी इत्समादीॊफाफत ळावनाने लेऱोलेऱी तनगभमभत केरेरे आदे ळ वलचायात
घेलून

त्समा प्रभाणानुवाय

वॊफॊधीत

राबाथींची तनलड

कयण्माची जजल्शा्तयीम

वमभतीची

जफाफदायी याशीर. “प्रथभ प्राप्त प्रथभ प्राधान्म” मा तत्सलानुवाय राबाथी तनलडीची प्रक्रीमा
कयाली.

ळावनाच्मा धोयणानुवाय वदय मोजना दोन आर्थभक लऴाभत याफवलण्मात मेत अवल्माने

भागीर आर्थभक लऴाभत तनलडरेल्मा राबार्थमाांऩैकी ज्माॊना अऩूणभ राब ददरा आशे त्समाॊना मा
आर्थभक लऴाभत उलभयीत राब दे ण्मावाठी आलश्मक तनधी वलचायात घेलन
ू उलभयीत उऩरब्ध
तनधीचे भमाभदेतच नलीन राबाथींची तनलड कयाली. ळावनाकडून भॊजूय कामभक्रभाऩैकी ल
प्रत्समषात उऩरब्ध शोणार्मा तनधीच्मा भमाभदेतच राबाथी तनलड अॊतीभ कयाली, जेणेकरुन
प्रकयणे प्ररॊफीत याशण्माचा ल ळावनालय बवलष्ट्मात अततरयक्त आर्थभक फोजाचा प्रश्न तनभाभण
शोणाय नाशी. माफाफत वलभ्ली जफाफदायी वॊफॊधीत कृवऴ वलकाव अर्धकायी माॊची याशीर.
४. ऱाभार्थयाांची तनळड रद्द करणे : राबाथीच्मा तनलडीचे अॊतीभ अर्धकाय जजल्शा्तयीम
वमभतीव याशतीर. खारीर कायणाॊभऱ
ु े जय काशी राबाथीची तनलड यद्द कयणे क्रभप्राप्त
अवल्माव त्समाचेशी वलभ्ली अर्धकाय जजल्शा ्तयीम वमभतीव याशतीर.
४.१ वमभतीने तनलड केरेरा ळेतकयी भमत झाल्माव.
४.२ तनलड केरेल्मा ळेतक-माने वलभ ळेतजभीन वलकून तो बभ
ु ीशीन झारा अवल्माव.
४.३ तनलड केरेरा ळेतकयी ळेती वलकाव मोजना शाती घेण्माव इच्छूक नवल्माव.
४.४.तनलड केरेल्मा ळेतक-माने अथभवशाय्म घेण्माव नकाय ददल्माव.

४.५.तनलड केरेरा ळेतकयी मोजनेखारी घेतरेल्मा अनुदानाचा गैयलाऩय कयत अवल्माचे
तनदळभनाव आल्माव.

४.६. राबाथीची तनलड ळावनाने वलशीत केरेल्मा तनकऴाॊनुवाय झारी नवल्माचे आढऱून

आल्माव.

लयीर ऩरयज्थतीभुऱे राबार्थमाभची तनलड यद्द झाल्माव त्समाफाफत कागदोऩत्री वलभ
आलश्मक ऩुयाले ठे लून तवे राबधायकाव रेखी कऱवलणे वॊफॊधीत कृवऴ वलकाव
अर्धकायी माॊना फॊधनकायक याशीर.

४.७. भमत झारेल्मा राबधायकाफाफत त्समाॊचे कामदे ळीय लायवाॊची तनलड जजल्शा ्तयीम
वमभतीने कयाली ल उलभयीत अथभवशाय्म त्समाॊना दे ण्माफाफत तनणभम घेलन
ू कामभलाशी कयाली. अळा
प्रकयणी कामदे ळीय फाफीॊची वलभतोऩयी ऩत
भ ा करुन घेण्माची जफाफदायी जजल्शा ्तयीम
ू त
वमभतीची याशीर.

लयीरऩैकी कायणाॊभऱ
भ ा
ु े राबार्थमाभची तनलड यद्द केल्माव त्समाऐलजी वलशीत अटीॊची ऩत
ू त

कयणा-मा प्रततषा मादीतीर ऩुढीर ऩात्र राबार्थमाभची वलदशत ऩध्दतीने तनलड जजल्शा ्तयीम
वमभतीने कयाली.

राबाथींना मोजनेचा राब लेऱेलय दे ण्माचे दृष्ट्टीने भाशे जून २०१५ अखेय राबाथी तनलडीची

प्रथभ प्रक्रीमा ऩूणभ कयणे अतनलामभ आशे . त्समावाठी वभमफध्द कामभक्रभ कृवऴ वलकाव अर्धकायी,

जजल्शा ऩरयऴद माॊनी तमाय करुन वलभ गट वलकाव अर्धकायी, ऩॊचामत वमभती माॊना कऱलाला
ल त्समाचे वॊतनमॊत्रण कयाले. भॊजूय कामभक्रभ वलचायात घेलून ल प्रत्समषात उऩरब्ध तनधीच्मा

भमाभदेत अॊतीभ तनलड केरेल्मा राबाथींना राब द्माला. तनधी उऩरब्धतेच्मा प्रभाणात
आलश्मकतेनुरुऩ प्रततषामादीलयीर राबाथींची तनलड कयाली. भाशे जुरै ते ऑक्टोफय मा
कारालधीत नलीन वलशीय मा फाफी व्मततरयक्त अन्म फाफीॊचा राबाथींना ऩुणभ राब दे णे

आलश्मक याशीर. त्समानव
ु ाय तनमोजन कयण्माची दषता घेण्मात माली, जेणेकरुन अन्म
फाफीॊच्मा राबाची प्रकयणे प्ररॊफीत याशणाय नाशीत, मा दृष्ट्टीने दषता घ्माली.

वदय मोजनाॊतगभत तनलड कयण्माॊत आरेल्मा राबार्थमाभना दोन आर्थभक लऴाभच्मा कारालधीत
मोजनाॊतगभत भॊजूय वलवलध घटकाॊचा राबार्थमाभच्मा भागणीनुवाय उऩरब्ध अनुदान भमाभदेत ल
प्रती राबाथी वलशीत उच्चतभ अनुदान भमाभदेत राब द्मालमाचा आशे . त्समानव
ु ाय वन २०१४-१५

मा आर्थभक लऴाभत तनलड कयण्माॊत आरेल्मा भात्र दे म अनुदानाच्मा कभार भमाभदेऩमभत ऩूणभ
राब न ददरेल्मा राबार्थमाभना प्राधान्माने वन २०१५-१६ भध्मे राब दे ण्मात माला. तद्नॊतय
उलभयीत तनधीच्मा भमाभदेत वन २०१५-१६ कयीता नवलन राबाथी तनलडून नव्माने तनलडरेल्मा
राबार्थमाांना राब दे ताना प्रत्समष प्राप्त अनुदातून जेललामा राबाथींना ऩूणभ राब दे ता मेईर तो
प्राथम्माने ऩूणभ कयाला, जेणेकरुन भागीर आर्थभक लऴाभत तनलडरेल्मा राबार्थमाांची प्रकयणे

प्ररॊत्रफत याशणाय नाशीत, माची दषता घ्माली. भागीर प्रकयणाॊलरुन अवे तनदळभनाव मेते की,
भागीर आर्थभक लऴाभत अऩण
ू भ राब ददरेल्मा राबाथींचा उलभरयत राब ऩण
ू भ न कयता नवलन
आर्थभक लऴाभत नवलन राबाथी तनलड करुन त्समाॊना राब ददरा जातो. तद्नॊतय राब दे ण्माचा
दोन लऴाांच्मा कारालधीची भद
ु त वॊऩल्मालय अऩण
ू भ राबाथींना राब दे ण्माचे दृष्ट्टीने भद
ु तलाढ

दे ण्मावाठी आग्रश धयरा जातेा. शी कामभलाशी ळावनाच्मा वच
ु नाॊळी वलवॊगत ठयते. त्समाभऱ
ु े

जजल्शमावाठी भॊजूय आर्थभक रषाॊकातून प्रथभत् वन २०१४-१५ भधीर अऩूणभ राब ददरेल्मा

ळेतक-माॊना प्राधान्माने राब दमालमाची यक्कभ तनजश्चत कयाली ल नॊतयच उलभयीत अनुदानातून

नव्माने राबाथाांची तनलड कयाली. चारु आर्थभक लऴाभत तनलड केरेल्मा राबार्थमाभनाॊ राब

द्मालमाचे घटक राबाथींची रेखी भागणी घेलून तनजश्चत कयालेत ल त्समानुवाय कामभक्रभ
आयाखडा तमाय कयाला.

५.प्रशशध्दी : मा मोजनेची भादशती वलभ ळेतकयी फाॊधलाॊना व्शाली मा दृजष्ट्टने वलबागीम ्तयालय
वलबागीम कृवऴ वश वॊचारक ल जजल्शा ्तयालय कृवऴ वलकाव अर्धकायी, जजल्शा ऩरयऴद माॊनी

व्माऩक प्रभाणात प्रमवध्दी द्माली. गट वलकाव अर्धकायी माॊनी तारुका ्तयालय व्माऩक

प्रभाणात प्रमवध्दी द्माली. आऩल्मा षेत्रातीर ्लमॊवेली वॊ्थाॊळी वॊऩकभ वाधन
ू त्समाॊच्मा भापभत
दे खीर प्रमवध्दी द्माली. वदय मोजनेची ववल्तय भादशती ऩॊचामत वमभती ्तयालय गट वलकाव
अर्धकायी,

कृवऴ

अर्धकायी

(वल.घ.मो.)

तवेच

जजल्शा

्तयालय

जजल्शा

कृवऴ

अर्धकायी

(वल.घ.मो.) माॊच्माकडे उऩरब्ध ठे लाली. राब ददरेल्मा राबार्थमाांची मादी ग्राभवबेव वादय
कयण्मात माली.
६. प्रकल्ऩ तयार करणे : वदय मोजनेतॊगत
भ राबार्थमाभची तनलड कयण्मावाठी तारुका्तयालय

गट वलकाव अर्धकायी माॊनी कृवऴ अर्धकायी (वल.घ.मो.) माॊच्माभापभत वलशीत नभुन्मात
राबाथीकडून अजभ भागलालेत. अजाांची छानणी करुन ऩात्र ठयणार्मा राबार्थमाांची मादी गट

वलकाव अर्धकायी माॊनी ऩरयच्छे द (३) भध्मे नभुद केल्मा नुवाय जजल्शा तनलड वमभतीच्मा
वद्म वर्चलाॊकडे वादय कयाली.
६.१.

जजल्शा

तनलड

वमभतीने

तनलड

केरेल्मा

राबाथी

ळेतक-माॊचा

लाढवलण्मावाठी गट वलकाव अर्धकायी माॊनी आयाखडा तमाय कयाला.

कृवऴ

उत्सऩादन

६.१.१. प्रत्समेक जजल्हमाॊचा वल्ताय ल परोत्सऩादन वलकाव आयाखडा तमाय कयण्मात मेतो
त्समाभध्मे मा मोजनेचा न चक
ु ता अॊतबाभल कयण्मात माला.
६.१.२. राबार्थमाभना

वोफतच्मा ऩरयमळष्ट्ट

(एक)

नुवाय मोजनेतॊगत
भ

वभावलष्ट्ट अवरेल्मा

घटकाॊऩैकी एक ककॊला अर्धक घटकाॊचा राब त्समाॊच्मा गयजेनुवाय दे ता मेईर.

नवलन वलशीय मा

घटकाचा ज्मा राबार्थमाभने राब घेतरा आशे त्समाॊना बू्तय प्रकायानुरुऩ वद्मज्थतीतीर

उच्चतभ अनुदान भमाभदा रु. ७०,०००/- ते रु. १,००,०००/- ऩमांत राब अनुसेम याशीर. बूजर

वलेषणानुवाय वलवलध जजल्शमाॊवाठी ठयवलण्मात आरेल्मा बू्तय प्रकायाच्मा खचाभचे भाऩदॊ डाचे

अधीन याशून अनुदान अनुसेम याशीर. नवलन वलशीय घटकाचा राब घेणार्मा राबार्थमाभव वदय
मोजनेतीर इतय घटकाॊचा राब अनुसेम याशणाय नाशी. नवलन वलशीय मा घटकाचा राब
ळक्मतो भशात्सभा गाॊधी ग्राभीण योजगाय शभी मोजना मा केंद्र ळावनाच्मा मोजनेतून दे लून

वलळेऴ घटक मोजनाॊतगभत नवलन वलशीय मा घटका व्मततरयक्त मोजनेतीर इतय घटक
प्राभख्
ु माने वक्ष्
ु भ मवॊचन, ऩॊऩवॊच, ऩाईऩराईन, तनवलष्ट्ठा ल वध
ु ारयत औजाये माॊचा राब

ददल्माव राबाथीरा मवॊचन ववु लधेवश कृवऴ उत्सऩादन लाढीवाठी आलश्मक ववु लधा उऩरब्ध

शोतीर आणण ऩमाभमाने त्समाच्मा उत्सऩन्नाव ्थैमभ प्राप्त शोईर मा दृष्ट्टीने राबार्थमाभव उद्मक्
ू त
कयाले. नवलन वलशीय घटका व्मततरयक्त इतय घटकाॊचा राब घेण्मार्मा राबार्थमाांना राबाची

उच्चतभ भमाभदा रुऩमे ५०,०००/- ऩमांत अनुसेम याशीर. अळा राबार्थमाांचा राब ळक्मतो त्समाच
आर्थभक लऴाभत ऩूणभ कयण्माचा प्रमत्सन कयाला, जेणेकरुन प्रकयणे प्ररॊफीत याशणाय नाशीत.

६.२. मा मोजनेचे भूल्मभाऩन त्रम्थ मॊत्रणेभापभत करुन घ्मालमाचे अवल्माने मोजनेतीर

राबाथी ल त्समाॊना ददरेरे राब माफाफत वन १९८२-८३ ऩावूनची भादशती, राबाथीच्मा माद्मा,

ददरेल्मा घटकाॊचे राब ल प्रत्समष झारेल्मा खचाभची भादशती वॊकेत ्थऱालय अऩरोड कयाली.
तवेच, वदय भाशीती तात्सकाऱ आमुक्तारमाव वादय कयाली. मोजनेच्मा परश्रत
ु ीफाफत कृवऴ
वलकाव अर्धकायी माॊनी प्रततलऴी वभग्र अशलार आमक्
ु तारमाव दोन प्रतीत वादय कयाला.
६.३.

माऩल
ू ी

आऩल्मा

जजल्हमात

याफवलण्मात

आरेल्मा

वदय

मोजनेतीर

राबार्थमाांची

मळोगाथा यॊ गीत पोटोवश तमाय कयाव्मात. रोकप्रतततनधीॊना काभे दाखलन
ू त्समाॊचे अमबप्राम

घ्मालेत. मळोगाथा ल रोकप्रतततनधीॊचे अमबप्राम कृवऴ आमक्
ु तारमाव दोन प्रतीत तात्सकाऱ
ऩाठलालेत.
६.४.

्लगीम

कभभलीय

दादावाशे फ

गामकलाड

्लामबभान

ल

वफऱीकयण

मोजनेतॊगत
भ

वाभाजजक न्माम वलबागाभापभत अनुवुर्चत जाती, नलफौध्द घटकाॊना ४ एकय जजयामत अथला
२ एकय फागामती जमभनीॊचे लाटऩ कयण्मात मेते. अळा राबार्थमाांना वलळेऴ घटक मोजनेचा
राब प्राधान्माने दे ण्मात माला.
६.५. लैमजक्तक राबाथी तनलडताॊना भदशरा राबाथीना प्राधान्म दे ण्मात माले.
६.६. एकूण भॊजूय तनधीऩैकी ३ टक्के तनधी अनुवूर्चत जातीतीर अऩॊग ळेतकर्माॊवाठी याखन
ू
ठे लाला. अवे राबाथी प्रमत्सन करुनशी उऩरब्ध न झाल्माव तवे आलश्मक अमबरेख वॊग्रशी
ठे ऊन अनुवूर्चत जातीच्मा इतय ळेतक-माॊना राब दे ता मेईर.

६.७. वन २०१३-१४ ल वन २०१४-१५ भध्मे राब ददरेल्मा राबधायकाॊची मादी जजल्शा
ऩरयऴद/ऩॊचामत वमभती/ जजल्शार्धकायी/वभाज कल्माण अर्धकायी कामाभरमात वुचना परकालय
रालण्मात माली.

६.८. राबार्थमाांना वलतयीत कयालमाच्मा घटकाॊचे वलतयण रोकप्रतततनधीॊच्मा श्ते जाशीय
कामभक्रभाद्लाये कयाले.
६.९. राबाथीची तनलड केल्मानॊतय राबाथीची मादी तमाय करुन वलबागीम्तयालय वलबागीम
कृवऴ वशवॊचारक, जजल्शा्तयालय कृवऴ वलकाव अर्धकायी, ऩॊचामत वमभती ्तयालय गट
वलकाव अर्धकायी माॊचे कामाभरमात ठे लाली ल तवा उल्रेख भामवक प्रगती अशलारात कयण्माॊत
माला.
७. अनुदानाचे स्ळरुऩ/ऩध्दती् मा मोजने अॊतगभत तनलड केरेल्मा राबार्थमाभना अनुसम
े

अनुदानाची यक्कभ योख ्लरुऩात दे म नवून मोजनेतीर भॊजूय घटकाॊद्लाये द्मालमाची आशे .
नवलन वलशीय, जुनी वलशीय दरु
े ोडी माफाफीॊवाठी अनुदानाची यक्कभ काटे कोय
ु ्ती, फैर/ये डज
ऩडताऱणी नॊतय राबार्थमाांचे फॅंक खात्समात जभा कयण्मात माली.

मा मोजनेभध्मे एकूण चौदा फाफीॊलय अथभवशाय्म अनस
ु ेम आशे . तथाऩी, प्रती राबाथी

अनस
ु ेम उच्चतभ अनद
ु ान भमाभदेनव
ु ाय (भद्द
ु ा क्र.६.१.२) राबाथीव राब अनस
ु ेम याशीर.
राबार्थमाभची कोणत्समा फाफीॊची भागणी आशे शे त्समाॊचक
े डून रेखी घेलन
ू त्समाप्रभाणेच राब दे ण्मात
माला.

८. खचागचे तनयोिन् प्रत्समेक राबाथीची आर्थभक ज्थती, एकूण ळेतजभीन ल इतय वाधनाॊची
उऩरब्धता वलचायात घेऊन राबार्थमाभव कोणकोणत्समा फाफीॊलय अथभवशाय्म द्मालमाचे आशे

माफाफतचा प्रारुऩ आयाखडा राबाथीच्मा वशभतीने तमाय कयाला. अळा प्रकायचा आयाखडा
तारक
ु ा ्तयालय कृवऴ अर्धकायी (वल.घ.मो.) ल जजल्शा ्तयालय वॊफॊर्धत जजल्शा कृवऴ अर्धकायी
(वल.घ.मो.) माॊनी तमाय कयाला ल त्समाप्रभाणे वलत्सतीम लऴाभत फाफलाय खचाभचे तनमोजन कयाले.

९. योिनेच्या अंमऱबिाळणीचा काऱाळधी् मोजनाॊतगभत तनलड केरेल्मा प्रत्समेक राबाथीवाठी
मोजना याफवलण्माचा कारालधी दोन आर्थभक लऴाभचा याशीर. म्शणजेच, राबाथीची तनलड झारेरे
आर्थभक लऴभ ल त्समाच्मा ऩढ
ु ीर आर्थभक लऴभ अळा दोन लऴाभच्मा कारालधीत ऩण
ू भ राब दे ण्मात

माला. भागीर आर्थभक लऴाभत अऩण
ू भ राब ददरेल्मा राबाथींचा उलभरयत राब ऩण
ू भ ददल्मानॊतयच

चारु आर्थभक लऴाभत नवलन राबाथी तनलड करुन त्समाॊना राब दे ण्मात माला. जेणेकरुन भागीर

आर्थभक लऴाभत तनलडरेल्मा राबार्थमाांना ऩरयऩूणभ राब दे ऊन प्रकयणे प्ररॊत्रफत याशणाय नाशीत.
प्र्तुत कारालधीतच वॊऩूणभ राब दे ण्माचे दृष्ट्टीने तनमोजन ल अॊभरफजालणी कयाली.
१०. अनुदानाचा गैरळाऩर करण्याश प्रततबंध्

१०.१. मोजनेत तनलड झारेल्मा ळेतक-माॊनी अनुदानाचा गैयलाऩय केल्माचे मवध्द

झाल्माव, अळा राबार्थमाभकडून अनुदानाची लवुरी कयण्मात मेऊ नमे तथावऩ अळा राबार्थमाांना
मा मोजनेत त्समाऩुढे कोणत्समाशी प्रकायचा राब दे ऊ नमे. अळा राबार्थमाभचे नाल काऱमा मादीत
टाकून वलभ वॊफॊर्धत इतय वलबागाॊना ऩाठवलण्मात माली अळा ळावनाच्मा वूचना आशे त.
मोजनेतॊगत
भ
तनलड झारेरा ळेतकयी अथभवशाय्माचा दरु
ु ऩमोग करु नमे मावाठी मोजना
याफवलणा-मा अर्धका-माॊनी लेऱालेऱी बेटी दे ऊन तऩावणी कयाली ल प्रत्समेक बेटीची नोंद दौया
दै नॊददनीत ठे लाली.
१०.२. राबाथीची तनलड ळावनाने वलशीत केरेल्मा तनकऴाॊनुवाय झारी नवल्माचे

आढऱून

आल्माव

अळा

चक
ु ीच्मा

तनलडीफाफत

तवेच

राबधायकारा

दे ण्मात

मेणा-मा

अनुदानाच्मा यक्कभाफाॊफत काशी गैयव्मलशाय आढऱून आल्माव त्समाची जफाफदायी तनजश्चत
करुन वॊफर्धत अर्धका-माॊकडून राबार्थमाांना ददरेल्मा अथभवशाय्माची यक्कभ एकयकभी लवुर
कयण्मात मेईर.

११. ऱेखा ऩध्दती् वदय मोजनाॊतगभत राबार्थमाभना दे ण्मात मेणार्मा फाफलाय अथभवशाय्माची
राबाथीतनशाम नोंद ऩॊचामत वमभती ्तयालय नोंदलशीत ठे लाली. तवेच, जजल्शा कृवऴ अर्धकायी
(वल.घ.मो.) माॊनी जजल्शा ऩरयऴद ्तयालय राबार्थमाभना दे म ल दे ण्मात आरेल्मा राब घटकाॊची

नोंद नोंदलशीत ठे लणे फॊधनकायक आशे . नोंदलशीची तऩावणी कृवऴ वलकाव अर्धकायी माॊनी

लेऱोलेऱी करुन त्समातीर नोदी वाषाॊककत कयाव्मात. ऩॊचामत वमभती ्तयालयीर नोंदलहमा ल
अमबरेख जजल्शा कृवऴ अर्धकायी (वल.घ.मो.)/कृवऴ वलकाव अर्धकायी माॊनी बेटीच्मा लेऱी

तऩावन
ू तळी नोंद ऩॊचामत वमभती ्तयालयीर नोंदलशीभध्मे कयाली. अमबरेख अ'मालत ठे लालेत
ल तऩावणी अर्धकार्माव उऩरब्ध करुन द्मालेत.

राबार्थमाभना ददरेल्मा अथभवशाय्माची राबाथी ्तयालय नोंद ठे लण्मावाठी राबाथी नोंद
ऩुज्तका दे ण्मात माली ल

नोंद ऩुज्तकेत ददरेल्मा अथभवशाय्माची नोंद करुन वॊफॊर्धत

अर्धकार्माॊनी त्समालय ्लाषयी कयाली.

१२. तांत्रिक मान्यता : मोजनेच्मा भागभदळभक वूचना माच मोजनेवाठी ताॊत्रत्रक भान्मता
वभजण्मात माव्मात.

१३. माशशक प्रगती अषळाऱ् मोजनेचा भामवक प्रगती अशलार वलशीत केरेल्मा प्रऩत्र-१ भध्मे
प्रत्समेक भदशन्माच्मा १० तायखेऩमभन्त कृवऴ आमक्
ु तारमाव ल वभाज कल्माण वलबागाकडे
तनमभीतऩणे

ऩाठवलण्मात

माला.

माची

प्रत

इभेरलय

कृवऴ

आमक्
ु तारमाव

ddappscptsp@rediffmail.com लय ऩाठलाली. अवे तनदळभनाव मेते की, काशी जजल्शमाॊचे
अशलार ऩाठऩयु ाला करुनशी तनममभतऩणे प्राप्त शोत नाशीत. अळाप्रकाये दर
भ
केल्माचे
ु ष
आढऱल्माव नाईराजाने वॊफॊर्धताॊवलरुध्द प्रळावकीम कायलाई कयणे बाग ऩडेर, माची नोंद

घ्माली. वदय मोजनेचा वलबागीम ्तयालरुनशी अऩेक्षषत गाॊमबमाभने आढाला घेतरा जात नाशी
अवे ददवते. माफाफत वलबागीम कृवऴ वश वॊचारक माॊनी तनममभतऩणे आढाला घेऊन
वलबागाचा वॊकमरत अशलार तनममभतऩणे कृवऴ आमुक्तारमाव ऩाठवलण्माची व्मल्था कयाली.

१४. तऩाशणी् मोजनेची अॊभरफजालणी मळ्लीरयत्समा शोण्माच्मा दृजष्ट्टने वलशीत प्रऩत्र २-अ
नुवाय खारीरप्रभाणात तऩावणी कयण्मात माली.
ऩदनाम

तऩाशणीची टक्केळारी

१.वलबागीम कृवऴ वशवॊचारक(कामाभरमातीर लगभ -१ ल त्समा ऩढ
ु ीर अर्धकायी)

-- ०.७५ टक्के

(वलबागातीर कामभक्रभाच्मा रषाॊका प्रभाणे प्रत्समेक जजल्शमात तऩावणी शोईर माची दषता
घ्माली.)
२.कृवऴ वलकाव अर्धकायी, जजल्शा ऩरयऴद -

वलभ ऩॊचामत वमभतीभध्मे वॊख्मेच्मा वभ प्रभाणाॊत

--

३.जजल्शा कृवऴ अर्धकायी (वल.घ.मो.) –

५

टक्के

वलभ ऩॊचामत वमभतीभध्मे वॊख्मेच्मा वभ प्रभाणाॊत

-- १० टक्के

४.कृवऴ अर्धकायी (वल.घ.मो.) ऩॊचामत वमभती्तय

– १०० टक्के

कृवऴ वलकाव अर्धकायी, जजल्शा ऩरयऴद ल वलबागीम कृवऴ वश वॊचारक माॊनी केरेल्मा

तऩावणीचा अशलार वोफत जोडरेल्मा प्रऩत्र – २ फ भध्मे कृवऴ आमुक्तारमाव दय भदशन्माच्मा
१० तायखेऩमांत वादय कयाला. प्रत्समेक तारुक्मात वलभ फाफीॊची वभप्रभाणात तऩावणी कयण्मात
माली.

शोबत : १) ऩरयमळष्ट्ट (एक) ल (दोन)
२) प्रऩत्र – १, २(अ), २ (फ)
स्ळासरीत/शंचाऱक
(षळस्तार ळ प्रशऴसण)
कृषव आयुक्ताऱय, मषाराष्र राज्य, ऩुणे

ऩररशऴष्ट - (एक)
अनुशुधचत िाती उऩयोिना (षळ.घ.यो.) शन २०१५-१६ अंतररम मागगदऴगक शुचना
बाबतनषाय अनुहेय उच्चतम अनुदान मयागदा

अ.

बाब

क्र.
१
२

जभीन वध
ु ायणा (१ शे क्टय भमाभदेत )
प्रात्समक्षषकावाठी तनवलष्ट्ठा लाटऩ

अनद
ु ानाची

उच्चतम अनद
ु ान मयागदा (रुऩये)

टक्केळारी

१००

भद
ु ाय एक शे क्टय
ृ वॊधायण तनकऴानव
षेत्राकयीता रु. ४०,०००/-

१००

रु.५०००/-

ऩीक वॊयषण/ळेतीची वध
ु ारयत अलजाये

१००

रु.१०,०००/-

फैरजोडी/ ये डज
े ोडी

१००

रु. ३०,०००/-

५

फैरगाडी

१००

रु. १५,०००/-

६

जुनी वलदशय दरु
ु ्ती

१००

रु.३०,०००/-

इनलेर फोअरयॊग

१००

रु.२०,०००/- नाफाडभच्मा तनकऴानव
ु ाय

८

ऩाईऩ राईन

१००

९

ऩॊऩवॊच

१००

१०

नलीन वलशीय

१००

११

ळेततऱे

१००

३
४

७

१२

(१ शे क्टय भमाभदेत)

ऩयवफाग कामभक्रभ

१००

१३

तऴ
ु ाय/ दठफक मवॊचनवॊच ऩयु लठा

१००

१४

ताडऩत्री

१००

नाफाडभच्मा तनकऴानव
ु ाय रु. २०,०००/- च्मा
भमाभदेत

रु २०,०००/रु. ७०,०००/- ते रु.१,००,०००/- च्मा भमाभदेत
(योशमो अॊतगभत मोजनेनव
ु ाय)

रु.३५,०००/- भ.ृ वॊ. तनकऴानव
ु ाय

रु.२००/- प्रती राबाथी (परोत्सऩादन वलबागाच्मा
तनकऴानव
ु ाय)

रु. २५,०००/- प्रती शे क्टय(परोत्सऩादन
वलबागाच्मा तनकऴानव
ु ाय )
रु. १०,०००/- प्रती राबाथी

टटऩ : १) जे राबाथी नवलन वलशीय मा घटकाचा राब घेतीर, त्समाॊच्मावाठी प्रतत राबाथी
अनुदानाची उच्चतभ भमाभदा रु. ७०,०००/- ते १,००,०००/- ऩमभत अनुसेम याशीर. भात्र, वलशीय
खोदण्मावाठी खचभ कभी झाल्माव प्रत्समष खचाभच्मा भमाभदेइतकेच अनुदान अनुसेम याशीर,
मळल्रक अनुदानातुन अन्म फाफीॊचा राब अनुसेम याशणाय नाशी.

२) जे राबाथी नवलन वलशीय मा घटकाचा राब घेणाय नाशीत, त्समाॊच्मावाठी अनुदानाची

उच्चतभ अनुसेम भमाभदा रु. ५०,०००/- याशीर.

स्ळासरीत/शंचाऱक
(षळस्तार ळ प्रशऴसण)
कृषव आयक्
ु ताऱय, मषाराष्र राज्य, ऩण
ु े

ऩररशऴष्ठ - (दोन )
(अ) घटकतनषाय अनद
ु ान ळ स्ळरूऩ
१. िमीन शुधारणा् जभीन वध
ु ायणा कयण्मावाठी १ शे क्टयच्मा भमाभदेत उच्चतभ अनस
ु ेम अनद
ु ान
भमाभदा रु.४०,०००/- ऩमभत राब अनस
ु ेम याशीर. ककॊ ला ग्राभ वलकाव ल जरवॊधायण वलबागाने तनजश्चत

केरेल्मा तनकऴानव
ु ाय उच्चतभ भमाभदेचे अर्धन याशून अनद
ु ान अनस
ु ेम याशीर. वदय घटकाॊचे
तनकऴाॊभध्मे लेऱोलेऱी शोणाये फदरशी रागू याशतीर. मा घटकाॊतगभत नलीन बात खाचय (भजगी) मा

फाफीॊचा राब दे ण्मात माला. जभीन वध
ु ायणा मा फाफीॊवाठी रु.४०,०००/- ऩेषा जादा मेणाया खचभ
राबाथींने ्लत् कयालमाचा आशे.

२. तनषळष्ठा ऩरु ळठा् तनवलष्ट्ठा ऩयु लठमा कयीता उच्चतभ अनस
ु ेम अनद
ु ान भमाभदा रु.५०००/- ऩमभत राब

अनस
ु ेम याशीर. मा फाफीॊभध्मे ळेतक-माॊना त्रफमाणे, खते ल ऩीक वॊयषण औऴधे माॊचा ऩयु लठा कयण्मात
माला. तनवलष्ट्ठाॊचा ऩयु लठा कयताॊना बौगोमरक ऩरयज्थतीचा अभ्माव करुन त्समा बागात शोणा-मा

प्रचमरत वऩकाॊच्मा त्रफमाण्माचे वॊकयीत/ वध
ु ारयत/अर्धक उत्सऩादन दे णाये लाण माॊचा ऩयु लठा कयालमाचा
आशे. वऩक उत्सऩादन आयाखड्मा प्रभाणे तनवलष्ट्ठा लाटऩाचा आयाखडा तमाय कयण्मात माला ल त्समाप्रभाण
तनवलष्ट्ठाॊचा शॊ गाभाऩल
ू ी ऩयु लठा कयण्माची दषता घ्माली.

तनवलष्ट्ठा ऩयु लठा शा एक शेक्टय षेत्राच्मा भमाभदेत कयण्माॊत माला. ककटकनाळके/यावामतनक खते

माॊचा ऩयु लठा याज्म्तयीम दय तनजश्चती वमभतीने तनधाभयीत केरेल्मा दयानव
ु ाय ल वॊचारक (तन.ल
ग.ु तन.) माॊच्मा भागभदळभक वच
ु नाॊचे अर्धन याशून ळावन तनमक्
ु त ऩयु लठा वॊ्थाॊकडूनच कयाला.
त्रफमाणाॊची खये दी भशायाष्ट्र याज्म त्रफमाणे भशाभॊडऱ/कृवऴ वलद्माऩीठे माॊचेकडून कयण्मात माली. मा

घटकाचा राब खयीऩ/यब्फी ल उन्शाऱी मा ततन्शी शॊ गाभात अथला एकाच शॊ गाभात दे ता मेईर. भात्र, मा
फाफी कयीता कभार भमाभदेऩेषा अर्धक अनद
ु ान अनस
ु ेम याशणाय नाशी. ळेतक-माॊना भाशीती दे लन
ू
एकाजत्सभक ककड व्मल्थाऩनावाठी उद्मक्
ू त कयाले.

३. षऩक शंरसण अळिारे ळ ऴेतीची शध
ु ाररत अळिारे ् मा फाफी अॊतगभत ऩीक वॊयषण औजाये ल ळेतीची

वध
ु ारयत अलजाये माॊचा ळावनाने तनधाभयीत केरेल्मा दयाने ल ळेतक-माॊच्मा भागणी प्रभाण ऩयु लठा
कयण्मात माला. ळेतक-माॊना मा फाफीॊलय राब दे ताॊना ळेतक-माॊव कोणत्समा अलजायाॊची आलश्मकता आशे

शे त्समाॊच्माकडून रेखी घेऊन त्समानव
ु ायच अलजायाॊचा ऩयु लठा कयाला. (वॊचारक, एनवीआमऩीएभ माॊच्मा

दद. २३/४/२०१२ च्मा ऩत्रानव
ु ाय ऩीक वॊयषणावाठी प्रकाळ वाऩऱमाॊच्मा लाऩयाची मळपायव केरी आशे.)
मा घटकावाठी उच्चतभ अनस
ु ेम अनद
ु ान भमाभदा रुऩमे १०,०००/- ऩमांत राब अनस
ु ेम याशीर. ळावनाने

तनधाभरयत केरेल्मा दयानव
ु ाय ल वॊचारक (तन.ल ग.ु तन.) माॊच्मा भागभदळभक वच
ु नाॊचे अर्धन याशून ळावन
तनमक्
ु त ऩयु लठादाय वॊ्थाॊकडून वदय घटकाचा ऩयु लठा कयाला.
४. बैऱिोडी/रे डि
े ोडी् फैरजोडी/ये डज
े ोडी माफाफीकरयता उच्चतभ अनस
ु ेम अनद
ु ान भमाभदा रु.३०,०००/ऩमांत राब अनस
े ोडी माॊचा ऩयु लठा राबार्थमाांच्मा भागणीनव
ु ेम याशीर. फैरजोडी/ये डज
ु ाय कयाला.

फैरजोडीची खये दी तनममभत जनालयाॊच्मा फाजायात राबार्थमाांच्मा वॊभतीनव
ु ाय, ऩळल
ु 'ै कीम अर्धकायी,
जजल्शा कृवऴ अर्धकायी (वलघमो), जजल्शा ऩरयऴद ल कृवऴ अर्धकायी (वलघमो) माॊच्मा उऩज्थतीत कयाली.

फैरजोडी वदृ
ै मकीम अर्धकार्माॊकडून प्रभाणऩत्र घेण्मात
ु ढ ल ळेती काभाव मोग्म अवल्माफाफत ऩळल
ु द्
माले. खये दीचा व्मलशाय झाल्मानतॊय राबार्थमाभने फैरजोडीचा वलभा उतयाला माला ल तनळाणी म्शणून
टटूइॊग करुन (गोंदलन
ू ) घ्माले. राबाथीचा फैरजोडी वभलेत ऩो्टकाडभ वाईजचा पोटो काढाला ल वदय

पोटो वॊफर्धत अर्धकार्माॊनी तऩावणीचे लेऱेव उऩरब्ध करुन द्माला. ज्मा राबार्थमाांकडे वद्म:ज्थतीत
्लत्ची फैरजोडी आशे अळा राबार्थमाांना फैरजोडी/ये डज
े ोडीचा राब अनस
ु ेम नाशी.

४.१. फैर जोडी/ये डे जोडीची भागणी कयणा-मा ळेतक-माॊचा रेखी ्लरूऩात अजभ घ्माला.
४.२.

घ्माले.

मा अजाभवोफत वॊफधीत ळेतक-माकड वध्मा फैरजोडी/ये डज
े ोडी नवल्माचे ग्राभवेलकाचे प्रभाणऩत्र

४.३. प्राप्त भागणीनव
ु ाय अजाभची छाननी कृवऴ अर्धकायी (वलघमो), ऩॊचामत वमभती माॊनी करून गट
वलकाव अर्धकायी माॊचे मळपायळीवश कृवऴ वलकाव अर्धकायी, जजल्शा ऩरयऴद माॊचेकडे ऩाठवलण्मात
मालेत.

४.४. जजल्शा कृवऴ अर्धकायी (वलघमो) जज.ऩ. माॊनी प्राप्त अजाभची छाननी कयाली. फैरजोडी/ये डज
े ोडी
खये दी केल्मानॊतय खये दीची कागदऩत्रे वादय कयताच त्समाफाफत खात्री करुन उच्चतभ अनद
ु ान भमाभदा

यक्कभ रु.३०,०००/- ककॊ ला त्समाऩेषा खये दी ककॊ भत कभी अवल्माव प्रत्समष खये दीची यक्कभ राबाथींच्मा
फॅंक खात्समात जभा कयाली.

५. बैऱगाडी् फैरगाडी मा घटकाॊवाठी उच्चतभ अनस
ु ेम अनद
ु ान भमाभदा रु.१५,०००/- ऩमांत राब

अनस
ु ेम याशीर. फैरगाडीची खये दी ऩरयमळष्ट्ट दोन भधीर भद्द
ु ा (फ) नव
ु ाय ळावनाने तनधाभरयत केरेल्मा
दयाने ल ळावनतनमक्
ु त ऩयु लठा वॊ्थाॊकडून कयण्मात माली. अळा फैरगाडीच्मा दळभनी बागालय मोजनेचे

नाल ल ऩयु लठा केल्माचे लऴभ मरशीरेरे ३x२ इॊच आकायाचे ऩत्र्माचे ठऱक रेफर रालाले अथला राकुड

अवरेल्मा बागात कोरुन घ्माले. माफाफत वॊचारक (तन.ल ग.ु तन.) माॊच्मा भागभदळभक वच
ु नाॊचे अर्धन
याशून ळावन तनमक्
ु त ऩयु लठा वॊ्थाॊकडून ऩयु लठा कयाला.

६. िुनी षळटषर दरु
ु स्ती : मा फाफी अॊतगभत नाफाडभने तनधाभरयत केरेल्मा तनकऴाॊच्मा आधाये उच्चतभ

अनस
ु ेम अनद
ु ान भमाभदा रु.३०,०००/- ऩमांत राब अनस
ु ेम याशीर. त्समाऩेषा अर्धक यक्कभ रागल्माव

राबाथीने ्लत् उबी कयालमाची आशे . राबार्थमाांनी जुन्मा वलदशयीॊची काभें कयताॊना त्समाचे अॊदाजऩत्रक
तमाय करुन उऩ अमबमॊत्समाकडुन ताॊत्रत्रक भान्मता घ्माली ल

कृवऴ अर्धकायी (वलघमो) ऩॊचामत वमभती

माॊनी झारेल्मा काभाचे भोजभाऩ करुन खचाभचे प्रभाणातच अनद
ु ानाचा राब दे ण्मात माला. माफाफतच्मा

तनकऴात नाफाडभकडुन लेऱोलेऱी जे फदर शोतीर ते तात्सकाऱ मोजनेकयीता रागु याशतीर. मा घटकाचा
राब घेतरेल्मा राबार्थमाभना इनलेर फोअरयॊग घटकाचा राब अनस
ु ेम नाशी.

७. इनळेऱ बोअरींग : मा फाफीवाठी नाफाडभने तनधाभरयत केरेल्मा खचाभच्मा प्रभाणकाॊप्रभाणे उच्चतभ

अनस
ु ेम अनद
ु ान भमाभदा रु.२०,०००/- ऩमांत राब अनस
ु ेम याशीर. इनलेर फोअयीॊगचे काभ कयताॊना
खचाभचे अॊदाजऩत्रक ल ताॊत्रत्रक तनकऴानव
ु ाय दठकाणाची मोग्मता (Feasibility Report) माफाफत बज
ु र

वलेषण मॊत्रणेकडून प्राप्त करुन घ्माला. कृवऴ अर्धकायी (वलघमो), ऩॊमाचत वमभती माॊनी झारेल्मा

काभाची भोजभाऩे घेऊन प्रत्समष खचाभचे प्रभाणात अनद
ु ानाचा राब दे णेंत माला. मा घटकाचा राब
घेतरेल्मा राबार्थमाभना जुनी वलदशय दरु
ु ्तीचा राब अनस
ु ेम याशणाय नाशी.

८. ऩाईऩ ऱाईन् मा फाफी अॊतगभत राबाथीव नाफाडभने तनधाभरयत केरेल्मा खचाभचे प्रभाणकाॊनव
ु ाय
उच्चतभ अनस
ु ेम अनद
ु ान भमाभदा रु.२०,०००/- ऩमांत राब अनस
ु ेम याशीर. ऩाईऩ राईनची खये दी

ऩरयमळष्ट्ट दोन भधीर भु ु्द्दा (फ) नव
ु ाय कयण्मात माली. माफाफत ळावनाने तनधाभरयत केरेल्मा दयानव
ु ाय
ल

वॊचारक (तन.ल ग.ु तन.) माॊच्मा भागभदळभक वच
ु नाॊचे अर्धन याशून ळावन तनमक्
ु त ऩयु लठादाय
वॊ्थाॊकडूनच ऩयु लठा कयाला.

९. ऩंऩशंच् ळावनाने दय तनजश्चती केरेरे वलद्मत
ू ऩॊऩवॊच/ऑईर इॊजजनचा ऩयु लठा उच्चतभ अनस
ु ेम
अनद
ु ान भमाभदा रु.२०,०००/- ऩमांत राब अनस
ु ेम याशीर. माचा राब मवॊचन ्त्रोत उऩरब्ध अवणा-मा

ळेतक-माॊना द्माला. ऩॊऩवॊच खये दी ऩरयमळष्ट्ट दोन भधीर भद्द
ु ा (फ) नव
ु ाय कयण्मात माली. माफाफत

वॊचारक (तन.ल ग.ु तन.) माॊच्मा भागभदळभक वच
ु नाॊचे अर्धन याशून ळावन तनमक्
ु त ऩयु लठादाय वॊ्थाॊकडून
ऩयु लठा कयाला. मवॊचनावाठी ऩाण्माची उऩरब्धता ल वलद्मत
ू कनेक्ळन राबधायकाकडे अवल्माची खात्री

कृवऴ अर्धकायी, ऩॊचामत वमभती माॊनी कयाली ल त्समानव
ु ाय वलद्मत
ू ऩॊऩाचा राब ळेतक-माॊना दे ण्मात
माला.

१०. नळीन षळषीर खोदणे् मा घटकावाठी योजगाय शभी मोजनेअत
ॊ गभत जलाशय वलशीय मोजनेरा जे

आर्थभक तनकऴ लेऱोलेऱी तनधाभयीत कयण्मात मेतीर, त्समा तनकऴाॊप्रभाणे अनद
ु ान अनस
ु ेम याशीर. वदयचा
कामभक्रभ याफवलताना भशायाष्ट्र ग्राभीण योजगाय शभी मोजना अॊतगभत जलाशय वलशीय कामभक्रभाच्मा

वध
ु ायीत भाऩदॊ डानव
ु ाय (ळा.तन.क्र.योशमो-२००७/प्र.क्र.१७९/योशमो-१ भॊत्रारम भफ
ुॊ ई-३२ दद.१० एवप्रर २००८)
ब्
ु तयातनशाम नलीन वलशीयी कयीता खचाभचे भाऩदॊ ड

रागु याशतीर. त्समानव
ु ाय ब्
ू तयप्रकायानरु
ु ऩ

राबाथीव रु. ७०,०००/- ते रु.१,००,०००/- भमाभदेत अनद
ु ान अनस
ु ेम याशीर. तवेच ळावन ऩत्र क्र
वलघमो/१००२/प्रक्र ७३/बाग १/२१अे, दद. १३ भाचभ २००३ अन्लमे मा मोजनेअत
ॊ गभत ककभान षेत्राची अट

०.४० शे क्टय तनजश्चत कयण्मात आरी आशे . त्समानव
ु ाय कामभलाशी कयण्मात माली. माफाफत ऩण
ू भ राब
दे ताना ऩण
ॊ ीत मॊत्रणेकडून घ्माले.
ू त्सभ लाचे प्रभाणऩत्र वॊफध
अ.
क्र.
1

भस्
ु तराचा प्रकार

प्रतत नळीन षळटषर
अनह
ु ेय अनद
ु ान
मयागदा (रु.)

लारक
ु ाभम ल भेटाभापीक

गडर्चयोरी, बॊडाया, गोंददमा,चॊद्रऩयू , नागऩयू ,

बाग आणण ताऩी ऩण
ु ाभ

धुऱे,नॊदयू फाय जऱगाॊल, कोल्शाऩयू , मवॊधूदग
ु ,भ

(रुऩाॊतयीत) वलदबाभतीर
खोर्मातीर बाग

2

जिल्षे

दख्खन ऩठायचा प्रदे ळ

अकोरा, लामळभ, अभयालती, फर
ु ढाणा,

१,००,०००/-

यत्सनार्गयी

नागऩयू , लधाभ, अभयालती, मलतभाऱ,

अकोरा,लामळभ, फर
ु ढाणा, ऩण
ु े, वाताया,

वाॊगरी, कोल्शाऩयू , वोराऩयू , अशभदनगय,

नामळक,नॊदयु फाय, धऱ
ु े , जऱगाॊल, उ्भानाफाद,

१,००,०००/-

औयॊ गाफाद, रातयू , जारना, ऩयबणी, दशॊगोरी,
फीड, नाॊदेड,
3

जाॊभ्मा खडकाचा प्रदे ळ
(ककनायऩट्टीचा बाग )

ठाणे, ऩारघय, यामगड, यत्सनार्गयी, मवॊधद
ू ग
ु भ

७०,०००/-

लयीर तक्त्समात दळभवलल्मानव
ु ाय नलीन वलशीय घटकाकयीता खचाभचे भाऩदॊ ड अवन
ू बज
ु र वलेषण ल
वलकाव मॊत्रणेचे प्रभाणऩत्र घेणे फॊधनकायक याशीर. नलीन वलशीय मा घटका खारी राबाथीव अनद
ु ान
दे ताॊना ब्
ू तयीम यचना ल अॊदाजऩत्रकातीर घटकानव
ु ाय झारेल्मा प्रत्समष काभाचे भोजभाऩानव
ु ाय

अनद
ु ान अदा कयाले. प्रत्समषात झारेल्मा खचाभप्रभाणे अनद
ु ान उच्चतभ भमाभदेनव
ु ाय यक्कभ मळल्रक

याशत याशील्माव त्समाभधुन अन्म फाफीॊचा राब राबाथीव अनस
ु ेम नाशी. ''नलीन वलशीय'' मा घटकाचा

राब घेणा-मा राबार्थमाांव अन्म कोणत्समाशी घटकाचा राब अनस
ु ेम नाशी. राबाथीव दोन आर्थभक

लऴाभत ऩण
ॊ ीताॊना
ू भ राब दे ण्माचे दृष्ट्टीने वलशीयीचे काभ वदय कारालधीत ऩण
ू भ करुन घेण्माफाफत वॊफध
्ऩष्ट्टऩणे वच
ॊ ीत अर्धका-माॊनी त्समाफाफत दषता घ्माली.
ु ना रेखी द्माव्मात ल वॊफध

११. ऴेततले ् भद
ु ाय ल योजगाय शभी मोजनेच्मा भाऩदॊ डाप्रभाणे
ृ ल जरवॊधायण वलबागाच्मा तनकऴाॊनव
उच्चतभ अनस
ु ेम अनद
ु ान भमाभदा रुऩमे ३५,०००/- ऩमांत राब अनस
ु ेम याशीर.

१२. ऩरशबाग : ळेतक-माॊना ऩयवफागेवाठी प्रतत राबाथी रुऩमे २००/- प्रभाणे उच्चतभ अनस
ु ेम भमाभदेत
राब अनस
ु ेम याशीर. माभध्मे बाजीऩाल्माची वऩके उदा. ळेलगा, टोभॎटो ,काॊदा, लाॊगी, बें डी इत्समादीचा
वभालेळ याशीर.
१३.

शक्ष्
ु म शशंचन (तव
ु ार/टठबक शंच) ऩरु ळठा् परोत्सऩादन वलबागाच्मा तऴ
ु ाय ल दठफक मवॊचन

कामभक्रभानव
ु ाय ळेतक-माॊना मवॊचन षेत्रात लाढ कयण्मावाठी तऴ
ु ाय/दठफक वॊचाचा ऩयु लठा उच्चतभ
अनस
ु ेम अनद
ु ान भमाभदेत रु.२५०००/- प्रती शे क्टय प्रभाणे राब अनस
ु ेम याशीर. वॊचाची खये दी कृवऴ
वलबागाच्मा भान्मता प्राप्त उत्सऩादकाॊकडून कयाली ल वॊचाचा दजाभ आमएवआम प्रभाणीत अवाला.
वॊचाची तऩावणी कृवऴ अर्धका-माॊनी (वलघमो) केल्मानॊतय अनद
ु ान अनस
ु ेम याशीर.
१४.

ताडऩिी ऩरु ळठा् अनव
ु र्ु चत जातीतीर ळेतक-माॊना धान्म लाऱवलण्मावाठी ल ऩालवाऩावन
ू धान्म

वॊयषणावाठी आमएवआम भाकभ ताडऩत्रीचा ऩयु लठा उच्चतभ अनस
ु ेम अनद
ु ान भमाभदा रुऩमे १०,०००/-

ऩमांत कयाला. ऩयु लठा केंद्र/याज्म ळावनाच्मा लैध दयकयायानव
ु ाय कयाला. ताडऩत्रीची भागणी प्रार्धकृत
दयकयाय केरेल्मा वॊ्थेकडेच नोंदलाली. ताडऩत्रीच्मा गण
ु तनमॊत्रणाफाफत बायतीम भानाॊकन वॊ्थेच्मा
आमएवआम भानकाॊनव
ॊ ीत कृवऴ वलकाव अर्धकायी, जजल्शा ऩरयऴद ल
ु ाय तऩावणीची कामभलाशी वॊफध
ऩयु लठा वॊ्थाॊनी कयाली.
(ब)

कृषव औिारे मागणी ळ ऩरु ळठा गण
ु तनयंिण्

कृवऴ वॊचारक, (तनवलष्ट्ठा ल गण
तनमॊत्रण) माॊनी वलवलध केंद्र/याज्म ऩयु ्कृत मोजनाॊतगभत
ु

अनद
ु ानालय ऩयु वलण्मात मेणार्मा कृवऴ औजायाॊचे फाफत खये दी प्रक्रीमा, औजायाॊची ्ऩेवीकपकेळन्व ल
गण
ु लत्सता तऩावणी इत्समादी फाफत लेऱोलेऱी तनगभभीत केरेल्मा भागभदळभक वच
ू नाॊनव
ु ाय कामभक्रभाची
काटे कोय अॊभरफजालणी कयण्मात माली.

भॊजूय आर्थभक/बौततक भमाभदेऩष
े ा जा्त ल प्रत्समष गयजेऩेषा

अर्धक ल ळेतकर्माॊची भागणी नवरेल्मा औजायाॊची कोणत्समाशी ऩरयज्थतीत भागणी नोंदलू नमे.
भागणीनव
ु ाय ऩयु लठा केरेरी कोणतीशी औजाये ऩडून याशणाय नाशीत, माची वलभ्ली जफाफदायी भागणी

नोंदवलणार्मा अर्धकार्माॊची याशीर. औजाये वलनालाटऩ ऩडून याशील्माचे आढऱून आल्माव भागणी

नोदॊ वलणार्मा अर्धकार्माव जफाफदाय धरुन मळल्रक यादशरेल्मा औजायाॊच्मा ककॊ भती एललामा यकभेची
एकयकभी लवर
ु ी कयण्मात मेईर ल वॊफर्ॊ धताॊवलरुध्द प्रळावकीम कायलाई प्र्तावलत केरी जाईर.
ळावनाने दयतनजश्चती केल्मालय ळावन तनणभम ल वॊचारक (तन. ल ग.ु तन.) माॊचक
े डून तनगभमभत शोणार्मा
भागभदळभक वच
ू ना जळाच्मा तळा रागू याशतीर.
कृवऴ

आमक्
ु तारमाचे

ऩरयऩत्रक.

जा.क्र.

कृवऴ/

१६

वीफीवेर/

राबाथी

/४७०/

२०१२,

दद.१२/०३/२०१२ नव
ु ाय ज्मा प्रकयणी अनद
ु ान लजा जाता राबाथी दशश्श्माची यक्कभ लवर
ू कयालमाची

आशे तेथे ती वॊफर्ॊ धताॊकडून योख अथला डी.डी. ्लरुऩात लवर
ु करुन मा यकभेची राबार्थमाांना ळावकीम

जभा ऩोचऩालती दे ण्मात माली. लवर
ु केरेरी यक्कभ अथला डी.डी. तात्सकाऱ वॊफर्ॊ धत कभभचार्माॊनी

त्समाॊच्मा कामाभरमातीर योखऩाराकडे जभा कयाली. योखऩाराने मा यकभेची नोंद योखलशी भध्मे घेलन
ू
कामाभरमाच्मा आशयण ल वॊवलतयण अर्धकार्माॊच्मा फॉक खात्समात त्सलयीत जभा कयाली. याप्रमाणे

कायगळाषी न केल्याश, ती षळत्तीय अतनयमीतता शमिून शंबधीत मागणी नोंदषळणा-या अधधका-या

षळरुध्द प्रऴाशकीय कारळाई केऱी िाईऱ. राबाथी दशश्मावश ऩयु लठा वॊ्थेची दे मके अदा कयणे शी
भागणी नोंदवलण्मा-मा अर्धका-माची वलभ्ली जफाफदायी याशीर.

अनद
ु ानाची द्षळरुक्ती् उऩयोक्त मोजनेंतगभत एकूण १४ फाफीॊवाठी अनद
ु ान अनस
ु ेम आशे. राबाथीव

एकाच घटकावाठी दोन मोजनेभधन
ू अनद
ु ान ददरे जाणाय नाशी माची दषता घेण्मात माली. फैरजोडी
मा घटकाचा राब घेतल्मानतॊय वदय राबधायकारा ककभान ऩढ
ु ीर ऩाच लऴाभऩमांत इतय मोजनेतन
ू
फैरजोडी घटकाचा राब दे ण्मात मेलू नमे.

स्ळासरीत/शंचाऱक

(षळस्तार ळ प्रशऴसण)

कृषव आयक्
ु ताऱय, मषाराष्र राज्य, ऩण
ु े

प्रऩि - १

अनुशधू चत िाती उऩयोिना (षळघयो) शन २०१५-१६ अंतगगत माशशक प्रगती अषळाऱ
अषळाऱ काऱाळधी माषे

जिल्षा –

, २०१५ अखेर

जिल्षयाशाठी शन २०१५-१६ कररता एकूण मंिूर तनधी

शन २०१४-१५ मधीऱ शऴल्ऱक तनधी रु.-----

शन २०१५-१६ मध्ये तनळडऱेऱे एकूण नळीन ऱाभाथी शंख्या

शन २०१५-१६ मध्ये प्राप्त तनधी ---------

शन २०१४-१५ मधीऱ उळगररत ऱाभ टदऱेल्या ऱाभाथींची शंख्या

एकूण उऩऱब्ध तनधी रु.-------अ.क्र.

(अऩंग, मषीऱा,इतर ऱाभाथी षळगतळारी प्रत्येक ळवागशाठी द्याळी)

बाब

ऱसांक
शन २०१४-१५ मधीऱ
उलभरयत राब
द्मामच्मा

राबाथींची
वॊख्मा

१
१
२

३

२
जभीन

धायणा
तनवलष्ट्ठा
लाटऩ
कृवऴ

वुधारयत
औजाये

४

फैरजोडी

५

फैरगाडी

६

इनलेर
फोयीॊग

३

त्समावाठी

रागणायी
यक्कभ

४

शाध्य

शन २०१५-१६ मधीऱ
नवलन

तनलडरेरे
राबाथी
वॊख्मा
५

त्समावाठी

राबाथी

यक्कभ

(यकाना

रागणायी

६

वॊख्मा
३+५)
७

एकूण

शन २०१४-१५ मधीऱ

रागणायी

उलभरयत राब

(यकाना

राबाथींची

यक्कभ
४+६)
८

ददरेल्मा
वॊख्मा
९

शन २०१५-१६ मधीऱ

एकूण

ददरेरा नवलन राबाथी

ददरेल्मा

राब ददरेल्मा

यक्कभ

यक्कभ

वॊख्मा

राब

ऩैकी राब
ददरेल्मा

राबाथीची

राबाची

वॊख्मा

१०

११

१२

राब

राबार्थमाांची

ददरेरी

(यकाना ९+११)

(यकाना

१३

यक्कभ

१०+१२)
१४

अ.क्र.

बाब

ऱसांक
शन २०१४-१५ मधीऱ
उलभरयत राब
द्मामच्मा

राबाथींची
वॊख्मा

१
७
८

२
जन
ु ी वलशीय
दरु
ु ्ती

ऩाईऩराईन

९

ऩॊऩवॊच

१०

नवलन वलशीय

११

ळेततऱे

१२
१३
१४
१५

ऩयवफाग
कामभक्रभ

तऴ
ु ाय/दठफक
मवॊचन

ताडऩत्री
अमबकयण

ळल्
ु क

एकूण

३

त्समावाठी

रागणायी
यक्कभ

४

शाध्य

शन २०१५-१६ मधीऱ
नवलन

तनलडरेरे
राबाथी
वॊख्मा
५

त्समावाठी

राबाथी

यक्कभ

(यकाना

रागणायी

६

वॊख्मा
३+५)
७

एकूण

शन २०१४-१५ मधीऱ

रागणायी

उलभरयत राब

(यकाना

राबाथींची

यक्कभ
४+६)
८

ददरेल्मा
वॊख्मा
९

शन २०१५-१६ मधीऱ

एकूण

ददरेरा नवलन राबाथी

ददरेल्मा

राब ददरेल्मा

यक्कभ

यक्कभ

वॊख्मा

राब

ऩैकी राब
ददरेल्मा

राबाथीची

राबाची

वॊख्मा

१०

११

१२

राब

राबार्थमाांची

ददरेरी

(यकाना ९+११)

(यकाना

१३

यक्कभ

१०+१२)
१४

प्रऩि – २ (अ)
शन २०१५-१६ मध्ये अनश
ु धु चत िाती उऩयोिना अंतगगत अनश
ु धु चत िाती/नळबौध्द ऴेतक-यांना
ऴेतीशाठी अथगशषाय्य दे ण्याची योिना (षळऴेव घटक योिना)

तऩाशणीचे प्रऩि
1.

तऩावणी अर्धकार्माचे नाल ल ऩदनाभ

2.

तऩावणी ददनाॊक

3.

तऩावणी केरेल्मा राबाथीचे नाल ल ऩत्सता

4.

राबाथीने केरेल्मा भागणी केरेल्मा फाफी एकूण

5.

ददरेल्मा राबाचा तऩळीर ल यक्कभ

6.

घटकतनशाम ऩयु लठा वॊ्थेचे नाल

7.

उत्सऩादकाचे नाल

8.

प्राप्त झाल्माचा ददनाॊक

9.

राब ददरेल्मा घटकाची यक्कभ

10. अनुदानाची यक्कभ
11. नलीन वलशीय मा घटकाचा राब घेतरेल्मा राबाथी फाफत भाशीती
अ)

नलीन वलशीय घेतरेल्मा षेत्राचा वले नॊफय

फ) नलीन वलशीयीचा अॊदाजऩत्रकीम खचभ
क)

तऩावणीच्मा ददनाॊकाव वलशीयीच्मा काभाची ज्थती

ड) तऩावणीच्मा ददनाॊकाव वलशीयीलय झारेरा खचभ
इ) राबाथीव ददरेरे अनद
ु ान
12. राबार्थमाांचे अमबप्राम
13. तऩावणी अर्धकार्माचे अमबप्राम

तऩावणी ददनाॊक

तऩावणी अर्धकार्माची ्लाषयी

प्रऩि –२ (ब)
शन २०१५-१६ अनश
ु धू चत िाती उऩयोिना अंतगगत ऱाभाथी तऩाशणीचा माशीक अषळाऱ
षळभाग
अ.
क्र

१

----------जिल्षा -----------

तऩावणी

अर्धकाऱ्याचे

ऩदनाभ

नाल

२

ददनाॊक :-

राब ददरेल्मा

राबाथींची वॊख्मा
भदशन्मात

३

माषे ----------- अखेर

४

दद.

१/४/१५
ऩावून
५

तऩावणी केरेल्मा राबाथींची
वॊख्मा

भदशन्मात

६

दद.

१/४/१५
ऩावून
७

तऩावणी केरेल्मा
औजायाॊची वॊख्मा

तऩावणीची भदशन्मात
टक्केलायी
८

९

ळेया

दद.

१/४/१५
ऩावून
१०

तऩावणी अर्धकाऱ्याची ्लाषयी

११

