ददघघ भसदतीचे प्रलतघकाॊचे प्रशळषण लगघ (दिओएप) आमोषित कयण्माफाफत
भागघदळघक वसचना वन २०१२-१३

ऩार्श्रलघबूभी :-

ददघघ भसदतीचे प्रलतघकाॊचे प्रशळषण (दि.ओ.एप.) शा अशबनल उऩक्रभ वध्मा वलवलध मोिनाॊखारी घेण्मात मेत आशे .

वोमाफीन, काऩूव, बात, तूय ल शयबया शी वऩके भशायाष्डातीर भशत्लाची नगदी ल अन्नधान्म वऩके आशे त. मा वऩकाॊची

भशायाष्डाची इतय याज्माॊच्मा तसरनेत वयावयी शे क्ियी उत्ऩादकता कभी आशे . त्माचे प्रभसख कायणाॊऩक
ै ी वलवलध दकड/योगाॊचा
शोणाया प्रादब
स ीत लाऩय शी एक वभस्मा आशे .
स ाघल शे एक भशत्लाचे कायण आशे . याज्मातीर दकिकनाळकाॊचा अवॊतर
वातत्माने

एकाच

प्रकायची

दकिकनाळके

लाऩयल्माभसऱे

दकडीॊभध्मे

दकिकनाळाव

प्रशतकायळक्ती

शनभाघण

शोते.

दकिकनाळकाॊच्मा अमोग्म लाऩयाभसऱे दय्स मभ दकडीॊचा अचानक भोठमा प्रभाणालय उद्रे क शोलून वऩकाॊचे नसकवान शोते. मा

शळलाम दकिकनाळकाॊच्मा अशतलाऩयाभसऱे शला, ऩाणी, िभीन प्रदऴ
स न वफघडते, वलवलध प्राणी ल
स णाफयोफयच िैलवाखऱीचे वॊतर
भानलालय वलऩयीत ऩरयणाभ शोतात. ऩमाघलयणालय शोणाया अशनष्ट ऩरयणाभ िाऱण्मावाठी बायताफयोफयच इतय दे ळाॊभध्मे

एकाषत्भक दकड व्मलस्थाऩन (आम.ऩी.एभ) शी वॊकल्ऩना दकड/योग व्मलस्थाऩनावाठी अशगकायरी आशे . यावामनीक
दकिकनाळकाॊव ऩमाघम म्शणून मा वॊकल्ऩनेत दकड शनमॊत्रणाचे इतय ऩमाघम िवे बौशतक ऩमाघम, िैवलक ऩमाघम ल
व्मलस्थाऩनेचे ऩमाघम लाऩरुन केलऱ ळेलिचा उऩाम म्शणून दकिकनाळकाॊचा लाऩय केरा िातो. दकिकनाळकालयीर खचघ कभी

केल्माने शनव्लऱ आशथघक नपा लाढतो. शे तॊत्रसान प्रत्मष ळेतालय अनबलून ळेतकमांयऩमंत ळेतीळाऱा भाध्मभातून
ऩोशचवलण्मावाठी प्रशळषकाॊचे प्रशळषण दि.ओ.एप. (ट्रे शनॊग ऑप पॎशवरेिेिय) उऩक्रभ घेण्मात मेत आशे .

मावाठी ददघघ भसदतीचे प्रशळषकाॊचे प्रशळषण (ट्रे शनॊग ऑप ट्रे नय) उऩक्रभ वन १९९२-९३ ऩावूनच याज्मात वसरु केरा

अवून तो दि. ओ. िी (TOT) मा नालाने प्रचशरत शोता. शा कामघक्रभ आशळमाई वलकाव फॉकेकडू न याफवलरा िात अवे.

१९९५-९६ नॊतय शा कामघक्रभ िागशतक अन्न ल कृ वऴ ऩरयऴद (FAO) ल मसयोवऩमन वभसदाम (EU) कडू न याफवलरा गेरा.
मात प्रलतघकाॊचा वशबाग लाढलून माव दिओएप (Training of Facililator) अवे वॊफोधण्मात आरे.

वध्मा वदय प्रशळषणाचे

कामघषेत्र ल वॊकल्ऩना लाढलून आम.ऩी.एभ. ऐलिी एकाषत्भक ऩीक व्मलस्थाऩन (आम.वी.एभ.) वॊकल्ऩना याफवलण्मात मेत

आशे . माद्वाये वऩकाचे रागलडीऩावून काढणी ल काढणीऩश्चात लाऩयालमाच्मा तॊत्रसानाफाफत ळेतकमांमना भागघदळघन कयण्मात
मेत.े

अ) दि.ओ.एप. प्रशळषणाॊचा उद्दे ळ :-

१) वध्मा अषस्तत्लात अवरेल्मा ळावदकम ल अळावदकम वॊस्थाॊच्मा आषण वऩक वॊयषण मॊत्रणेभधून एकाषत्भक वऩक
व्मलस्थाऩनावाठी ळेतीळाऱा चारवलण्माकयीता तस प्रलतघक/प्रशळषक शनभाघण कयणे.

२) एकाषत्भक वऩक व्मलस्थाऩनाभध्मे कामघ कयणामाघय वॊस्था, कृ वऴ वलद्याऩीठे ल स्लमॊवेली वॊस्था इत्माददचा वभन्लम
वाधणे.

३) प्रशळषणाथीना िैवलक दकडनाळक उत्ऩादनाचे तॊत्र शळकलून त्माॊना उत्ऩादन ल लाऩयात ऩायॊ गत कयणे.
४) प्रत्मष ळेतालय ळेतीळाऱा आमोषित कयण्मावाठी प्रशळषणाथीभध्मे आत्भवलर्श्रलाव शनभाघण कयणे.
फ) दि.ओ.एप. प्रशळषणाचे स्लरुऩ :दिओएप प्रशळषण ळक्मतोलय कृ वऴ वलद्याऩीठे , वॊळोधन कंद्रे , कृ वऴ शचदकत्वारम इ. दठकाणी आमोषित कयाले. तेथे
दकभान २.०० शे क्िय प्रषेत्रालय वलवलध प्रमोग घेऊन प्रत्मष ळेतालयीर अनसबलावाठी िास्तीत िास्त लेऱ द्याला. प्रती
दिओएप वलघ वाधायण ३० प्रशळषणाथी अवालेत. प्रशळषणाथीचे ४ रशान गि तमाय करुन प्रत्मेकी एक प्रशळषक
(पॎवीरेििय) एका गिाव शळकण्माव भदत कये र. मा चाय प्रशळषकाॊऩक
ै ी एक प्रशळषक वभन्लमक म्शणून काभ ऩाशीर.

क) दि.ओ.एप. प्रशळषणाची ऩध्दती :१) प्रत्मष वशबाग (Participatory): प्रशळषणाथी प्रत्मेक कृ तीत स्लत् वशबागी शोलून अनसबलातून शळषण घेतीर.
प्रत्मेक गि लेगलेगऱमा प्रामोगीक षेत्रालय शनयीषणे घेतीर ल त्मालय दऩ
स ायी वशबागरयत्मा चचाघ कयतीर.

२) अनसबलातून शळषण (Experiential learning): प्रषेत्र शे च दिओएप भधीर प्रशळषणचे खये वाधन आशे . प्रषेत्र

म्शणिेच ऩसस्तक अवे वभिण्मात माले. प्रषेत्रालय वऩकाॊचा अभ्माव कयण्मात माला. वाधे प्रमोग िवे एकाषत्भक

दकड व्मलस्थाऩन ऩध्दत, ळेतकमांiची ऩायॊ ऩायीक ऩध्दत, भृद ऩरयषण, िैवलक घिकाॊचे उत्ऩादन, वऩकाचा
तसरनात्भक अभ्माव इ. गिाभापघत केरा िाला. ज्मा तॊत्रसानाची बाऴणाॊतू
ू ून, लतघभानऩत्रे, ऩसस्तके, कृ वऴ वलद्याऩीठे

माॊच्माकडू न नेशभी चचाघ केरी िाते अवे तॊत्रसान कौळल्म प्रत्मष ळेतीलय अनसबलाले. त्माद्वाये प्रशळषणाथीभध्मे
आत्भवलर्श्रलाव शनभाघण करुन ऩसढे ळेतीळाऱा घेण्मावाठी चाॊगरे प्रशळषक तमाय शोतीर.

३) वॊळोधीत

दृवष्टकोन

(Discovery based):

वलवलध

वऩकाच्मा

लाढीच्मा

अलस्थेत

(वऩकाॊच्मा

रागलडीऩावून

काढणीऩमंत) प्रशळषणाथीनी शनमभतीऩणे वऩकाॊची शनयीषणे नंदलालीत. वऩकाच्मा लाढीच्मा अलस्थेत शोणाये फदर
ल त्माचा ऩमाघलयणाळी अवरेल्मा वॊफध
ॊ ालय चचाघ कयाली. तवेच वऩकाचे नैवशगघक ळत्रू तवेच शभत्र ल ळत्रू दकडीलय
अभ्माव कयण्मात माला.

४) कृ शत ल कौळल्म (Action and skills): कभीत कभी लगघ शळषण ल फशसताॊळी वॊकल्ऩना आषण कौळल्मे शे

अशधकाशधक यॊ िकऩणे ल प्रत्मष कृ शतद्वाये शळकवलणे अगत्माचे आशे . अळा प्रकायची शळकवलण्माची करा शी दयू गाभी
ल ऩरयणाभकायक ठयते.

५) वदय प्रशळषण शे वाचेफध्द नवल्माने प्रशळषणाथी कंद्रवफॊद ू वभिून त्माव नावलन्मऩूणघ शळषण द्याले.

६) प्रशळषणाचा अभ्मावक्रभ स्थाशनक गयिाॊलय आधारयत ठे लाला. प्रशळषक ळेतीळाऱे भध्मे गयिेलय आधारयत फाफीचा
वभालेळ कयण्माव वषभ व्शालेत मावाठी ळेतीळाऱे तीर ळेतकमांूेच्मा दै नदॊ दन िीलनातीर अडचणी, वभस्माॊचे
शनयाकयण, ळेतकमांबभध्मे आत्भवलर्श्रलाव लृध्दी, वसवल
ॊ ाद, वॊमक्त
स रयत्मा शनणघम घेण्माची षभता माली.

७) गिात काभ केल्माने वाॊघीक/वशकामाघची बालना ल व्मलस्थाऩन कौळल्म लाढीव रागतात.
ड) दि.ओ.एप. चा अभ्मावक्रभ :-

दिओएप प्रशळषण वसरु कयण्माऩूली गयिेनरु
स ऩ आषण शनलडक ळास्त्रसाॊळी चचाघ करुन वलघ वाधायण अभ्मावक्रभ ल

काभाचे लेऱाऩत्रकाचे शनमोिन कयाले. अभ्मावक्रभ तमाय कयताॊना प्रशळषण उद्दीष्टे आषण गसणलत्ता दळघके वलचायात घेतरी
िालीत. अभ्मावक्रभाचा लेऱ खारीर चाय प्रभसख फाफीॊलय वलबागारा िाला.
अ.क्र.
१
२

भसख्म फाफ
वऩक उत्ऩादन तॊत्रसान
गि दक्रमाळीरता ल गि वॊघिन
कौळल्मे (अनौऩचायीक शळषण)

लेऱ

वभावलष्ट फाफी

५० िक्के वऩकाचे ऩरयवॊस्थेचे वलश्लेऴण, दकिक वॊग्रशारम
३० िक्के

वभन्लम याशण्मावाठी भनोयॊ िनात्भक वाॊघीक खेऱ घेतरे िातात.
कृ शत आयाखडा तमाय कयणे, ळेती ददन ठयवलणे, वाधनाॊची

३

ळेतीळाऱे चे व्मलस्थाऩन

१० िक्के

४

ळेतीळाऱे चे शनमोिन

१० िक्के प्रत्मष ळेतकमाघयच्मा ळेतालय िाऊन ळेतीळाऱा चारवलण्माचा अनसबल

िसऱलािसऱल अॊदािऩत्रक तमाय कयणे, ऩरयवॊस्थेचा आढाला घेणे.

अभ्मावक्रभ तमाय कयताना दिओएप प्रशळषण अनसबली वभन्लमक ल प्रलतघक माॊनी चचाघ कयाली. अभ्मावक्रभाची

प्रत षि.अ.कृ .अ., वलबागीम कृ वऴ वशवॊचारक माॊचे भॊिूयीवाठी ऩाठवलण्मात माली.

इ) प्रशळषणात वलघवाधायण दै शनक कामघ :-

दिओएप प्रशळषणाच्मा उद्घािन ल वभायोऩ ददलवाशळलाम इतय वलघ ददलळी प्रशळषण लगाघची वलघवाधायण काभे

खारीर प्रभाणे ठे लालीत.

१) भागीर वत्रातीर काभाचा आढाला घेणे.

२) प्रशळषण लगाघची त्मा ददलवाची काभे कयणे.
३) ळेतालयीर वऩक ऩरयवॊस्थेची शनयीषणे घेणे.

४) ऩीक ऩरयवॊस्था वलश्लेऴण शनयीषणानसवाय शचवत्रत कयणे, शनयीषणाचे वलश्लेऴण करुन त्मालय चचाघ आषण त्मा त्मा
उऩगिाने शनणघम घेणे.

५) ऩीक ऩरयवॊस्था वलश्लेऴण गिशनशाम वादय कयणे.

६) ऩीक ऩरयवॊस्था वलश्लेऴण शनष्कऴाघनव
स ाय प्रषेत्रालयीर कामघलाशी कयणे.
७) ळास्त्रोक्त प्रमोगाची शनयीषणे घेणे.

८) कीिकाॊचे वॊग्रशारम तमाय कयणे आषण त्माॊची शनयीषणे घेणे.
९) वाॊघीक भनोयॊ िनात्भक कामघक्रभ घेणे.

१०) वलळेऴ वलऴमालय भागघदळघन करुन चचाघ कयणे.

११) ऩसढीर आठलडमाच्मा काभाॊचे ल लगाघचे शनमोिन कयणे.
१२) त्मा ददलवाच्मा काभाचे ऩसनवलघरोकन कयणे.
प) अभ्मावातीर वलऴमाॊची मादी :-

अभ्मावात प्राभसख्माने वऩकाच्मा लाणाॊची शनलड, तण व्मलस्थाऩन रागलड ऩध्दती, एकाषत्भक अन्नद्रव्म

व्मलस्थाऩन, वलवलध दकडीॊचे व्मलस्थाऩन, वलवलध योगाॊचे व्मलस्थाऩन, ऩाॊढयीभाळी व्मलस्थाऩन, शभत्र ळत्रस दकडीॊची ओऱख,

काढणी ल काढणीनॊतयचे तॊत्रसान, एनऩीव्शी, फी.िी. काभगॊध वाऩऱे , योग आषण तण व्मलस्थाऩन, िैवलक दकिकनाळके
उत्ऩादन, कृ वऴ ऩरयवॊस्थेची वॊकल्ऩना, िैवलक ल यावामशनक दकिकनाळकाॊचा अभ्माव इ. वलऴमाॊचा अॊतबाघल कयाला.
ग) वाॊशघक कौळल्म ल गिफाॊधणी अभ्माव :-

गिाने प्राप्त वभस्माग्रस्त दठकाणी एकवत्रतरयत्मा कवे काभ कयाले, वाॊशघक वशकामघ कवे लाढलाले, वॊदेळ लाशन

ळीघ्रतेने कवे कयाले इ. फाफी भनोयॊ िनातून शळकलल्मा िातात. वाॊशघक कामघळीरता शी गिदक्रमाळीर फनवलण्माकयीता
ऩामाबूत घिक आशे माॊची िाणील करुन द्याली.
श) ऩीक ऩरयवॊस्थेचे वलश्लेऴण (CESA) :-

मात अन्नवाखऱी, िैवलक ल बौशतक घिकाॊचा लनस्ऩतीलय शोणाया ऩरयणाभ अभ्मावरा िाला. दय आठलडमाने

वऩकालयीर ऩरयषस्थतीफाफत षेत्रीम शनयीषणे, वऩकाॊची ऩसनशनभाघण षभता, दकडीॊच्मा आषण त्माॊच्मा ळत्रूॊच्मा वॊख्मेत शोणाये

फदर, लातालयणातीर घिक मातीर ऩयस्ऩय वॊफध
ॊ वलचायात घेलन
ू ऩरयवॊस्थेचे वलश्लेऴण केरे िाले. मा वलश्लेऴणाच्मा आधाये
दकड व्मलस्थाऩनाचे गसणात्भक शनणघम घेण्मात मालेत.
त) दकिक वॊग्रशारम :-

प्रशळषणात सानािघनाचे कसतूशर लाढलून ऩीकाॊलयीर कीड/योग माॊची ल त्माॊचे नैवगीक ळत्रू माॊची ओऱख

ऩिण्मावाठी भशत्लाचा कामघक्रभ म्शणिे दकिक वॊग्रशारम शोम. िभलरेल्मा दकडी ल ऩयबषी ल ऩयिीली दकडीॊचा िीलनक्रभ
इत्मादीॊचा अभ्माव म्शणिे ळोधातून शळषण घेणे.

थ) वयाल ळेतीळाऱा :-

चाय गालात वयाल ळेतीळाऱा घेलन
ू चाय गिात ळेतीळाऱा कळा चारलाव्मात माचा वयाल कयाला,

गालाची शनलड

कयणे, ळेतकमांूाचीशनलड कयणे, ऩामाबूत वलेषण, ळेतीळाऱे चा अभ्मावक्रभ, प्रशळषणाची ऩध्दत इत्मादीफाफत वयाल करुन
प्रशळषणाथीव ळेतीळाऱा घेण्माइतऩत वषभ केरे िाले.
द) दि.ओ.एप. प्रशळषणातून अऩेषीत वाध्म :-

१) प्रशळषण प्रत्मष षेत्रालय अवल्माभसऱे प्रशळषणाथीनी तॊत्रसान अनसबलाने शळकणे.

२) वऩकालयीर ळत्रसदकडी, शभत्रकीडी, योग तणे माॊची ओऱख ल व्मलस्थाऩनाफाफत तॊत्रसान अलगत कयणे.
३) ऩरयवॊस्थेच्मा अभ्मावाभसऱे प्रत्मष ळेतीलय शनणघम घेण्माची षभता प्रशळषणाथीभध्मे मेणे.
४) दकिक वॊग्रशारम अभ्मावातून दकिकाॊची ओऱख शोणे.

५) अनौऩचायीक शळषणातून व्मक्तीभत्ल वलकाव शोऊन वकायात्भक दृवष्टकोन तमाय शोणे.
६) ळेतीळाऱा चाॊगल्माप्रकाये घेता मेण्मा इतऩत आत्भवलर्श्रलाव शनभाघण शोणे.
७) काशी प्रशळषणाथी तस प्रशळषक म्शणून ऩसढीर लऴी काभ करु ळकणे.

८) प्रशळषणाथीव वॊघिन कौळल्म, तॊत्रसान अलरॊफ कौळल्म, वखोर सान शभऱणे.
९) वलवलध िैवलक दकिकनाळकाॊचे उत्ऩादन ल लाऩय माची भादशती शोणे.

१०) प्रशळषणाथी ऩूणल
घ ेऱ यशात अवल्माने त्माव शळषणावाठी िास्तीत िास्त लेऱ ददरा िातो. त्माभसऱे प्रशळषणाथी
तॊत्रसानात ऩरयऩूणघ शोतात ल ळेतीळाऱा घेण्मावाठी वषभ शोतात.

ध) प्रशळषणावाठी कभघचायी शनलड :- दिओएप प्रशळषणावाठी प्रशळषणाथीची शनलड कयताना खारीर फाफी ऩाशाव्मात.
१) कभघचामााच
घ े लम ४५ लऴाघआतीर अवाले.

२) प्रशळषणात भदशरा कभघचा-माॊचाशी वशबाग अवाला. तथाऩी, वदय भदशरा कभघचा-माॊची वषभता वलचायात घ्माली ल
त्माॊचेवाठी वसवलधाॊची व्मलस्था कयाली.

३) माऩसली दिओएप प्रशळषण झारेल्मा कभघचा-माची ऩसनश्च् शनलड कयण्मात मेलू नमे.

४) प्रशळषणाव कभघचायी वफऱ कायणा शळलाम असनऩषस्थत याशील्माव प्रशळषणाथीकडू न शनमभानूवाय प्रशळषण खचघ लवूर
कयाला.

५) प्रशळषणाव प्रशळषणाथीची शनलड कयताना प्रशळषणाथी ऩैकी १० िक्के प्रशळषणाथी कृ वऴ अशधकायी, २० िक्के
प्रशळषणाथी कृ वऴ ऩमघलेषक ल उलघरयत ७० िक्के प्रशळषणाथी
फॊधनकायक आशे .

कृ वऴ वेलक/कृ वऴ वशाय्मक मा वॊलगाघचे प्रस्तालीत कयणे

षिल्शाशनशाम ल ऩीकशनशाम प्रशळषणाॊवाठी ऩाठलामच्मा प्रशळषणाथीचॊूी वॊख्मा वोफत िोडरेल्मा तक्त्मानसवाय

ऩाठवलण्मात माली. कोणत्माशी ऩरयषस्थतीत नेभन
स ददरेल्मा वॊख्मेऩेषा कभी कभघचायी प्रस्तावलत करु नमेत.

याष्डीम अन्न वसयषा अशबमाना अॊतगघत त्मा-त्मा वऩकावाठी वॊफध
ॊ ीत षिल्शमातून प्रत्मेकी ३० प्रशळषणाथी

शनलडालेत.

न) प्रशळषण दठकाण :- प्रशळषणावाठी ळक्मतो कृ वऴ वलद्याऩीठ, कृ वऴ वॊळोधन वॊस्था, कृ वऴ शचकीत्वारमे, कृ वऴ

भशावलद्यारमे मेथे दीघघ भसदतीच्मा प्रशळषण लगघ आमोषित कयण्मात मालेत. तथावऩ, प्रशळषण लगाघवाठी ४ प्रशळषक, ३०
प्रशळषणाथी माॊचे शनलाव ल बोिन व्मलस्था तवेच प्रात्मषषकावाठी २ शे . प्रषेत्र उऩरब्ध अवरेरी दठकाणे शनलडण्माव
शयकत नाशी.

ऩ) मोिना अॊभरफिालणी :-

वदय प्रशळषण वलबागीम कृ वऴ वशवॊचारक माॊनी आमोषित कयालमाचे आशे . मावाठी वसमोग्म

दठकाण, आलश्मक वाधन-वसवलधा अवल्माची त्माॊनी खात्री कयाली. मा प्रशळषणाभध्मे प्रशळषीत झारेल्मा दिओएप
वभन्लमक ल प्रलतघक माॊचे भदतीने प्रशळषण आमोषित कयण्मात माले. प्रशळषणाचा अभ्मावक्रभ ल प्रशळषणाथंचे आदे ळ
वलबागीम कृ वऴ वशवॊचारक माॊच्मा स्तयालरून काढण्मात मालेत. वदय प्रशळषणाॊवाठी ज्मा दठकाणी प्रशळषण शोणाय आशे

त्मा उऩवलबागाचे उऩवलबागीम कृ वऴ अशधकायी शे प्रशळषणाचे वॊऩकघ अशधकायी ल वॊफध
ॊ ीत षिल्शमाचे षिल्शा अधीषक कृ वऴ
अशधकायी नोडर ऑदपवय म्शणून काभ ऩाशतीर.

प) नोडर ऑदपवय ल वॊऩकघ अशधकायी माॊच्मा िफाफदामााघ :-

१) प्रशळषक ल प्रशळषणाथी माॊची वॊफधीत कृ वऴ वलद्याऩीठाचे, के॰व्शी.के., कृ वऴ शचदकत्वारमे, याभेती मेथे लवतीगृश,

क्रावरुभ, प्रषेत्र, लाशनव्मलस्था, बोिनव्मलस्था ल इतय याशणेच्मा दृष्टीने अनसऴ
ॊ गीॊक वलघ व्मलस्था अवल्माची खात्री
कयणे. नवल्माव, त्माफाफत ऩमाघमी व्मलस्था ताॊतडीने कयणे, िेणेकरुन प्रशळषक ल प्रशळषणाथी माॊना लगघ वसरु
कयण्माभध्मे अडचणी मेणाय नाशीत.

२) प्रशळषणाचे दठकाणी प्रशळषकाॊच्मा चभूव प्रशळषण लगाघच्मा दै नदॊ दन व्मलस्थेवाठी आऩल्मा कामघषेत्राभधीर लाशनाॊऩक
ै ी
वसषस्थतीतीर एक लाशन इॊ धन ल चारकावश प्रशळषणलगघ ऩूणघ शोईऩमंत उऩरब्ध दे णे.

३) नोडर अशधकायी माॊनी वॊऩकघ अशधकायी, प्रशळषक ल वलद्याऩीठाॊचे वॊफधीत अशधकायी माॊच्मा वॊऩकाघत याशून ल प्रत्मष
बेिी दे ऊन प्रशळषण लगाघवलऴमीच्मा प्रगतीवलऴमी आढाला घेणे.

४) वॊऩकघ अशधकायी माॊनी दय वोभलायी प्रशळषण लगाघव बेि दे ऊन प्रशळषण लगघ वूयऱीत चारण्मावाठी कोणत्माशी प्रकायची
ताॊत्रीक ल आकषस्भक स्लरुऩाच्मा उद्भलणामाघषूअडचणीचे तात्काऱ शनयाकयण त्माॊचे स्तयालय कयाले.

५) मा प्रशळषण लगाघवाठी उऩ-वलबागीम कृ वऴ अशधकायी तथा वॊऩकघ अशधकायी शे अथीक िफाफदायी वाॊबाऱतीर. आशथघक
कायणाकयीता प्रशळषणाभध्मे कोणत्माशी प्रकायचा व्मत्मम मेणायॊ नाशी माची दषता त्माॊनी स्लत् घ्माली. माकयीता

त्माॊना आशयण ल वॊवलतयण अशधकायी म्शणून घोवऴत कयण्मात मेत आशे . त्माॊनी मा वॊदबाघत वलशीत रेखावलऴमक वलघ
काभे ऩशालीत. प्रशळषणलगाघच्मा शनमसक्त वभन्लमकाॊच्मा (कोऑडीनेिय) भागणीनसवाय अनसदानाची उऩरब्धता लेऱेलय

करुन दे णेची दषता घ्माली. तथाऩी, आशयणाफाफतची कोणतीशी कृ ती कयण्माआधी मा प्रशळषण लगाघवाठी आलश्मक

अवरेल्मा फाफीचा अॊदािऩत्रकानसवाय अभ्माव कयाला ल आशयणानॊतय षिल्शा अशधषक कृ वऴ अशधकायी माॊची कामोत्तय
भान्मता घ्माली.

६) वॊऩकघ अशधकायी माॊनी प्रशळषण लगाघचे दठकाणी वप्रॊियवश एक वॊगणक, उऩरब्ध करुन दे णे. तवेच प्रशळषण कारालधीत
प्रशळषणाच्मा दठकाणी ऩूणल
घ ेऱ वॊगणकालय काभ कयणाया शरऩीक वॊलगाघचा एक कभघचायी ल एक शळऩाई अशधग्रशीत
करुन उऩरब्ध करुन दे ण्मात माला.

७) प्रशळषणलगाघच्मा कारालधीत तस प्रशतनीधी भागघदळघनावाठी ज्मा ज्मा लेऱेव बेि दे तीर त्मा त्मा लेऱेव तवेच

आमसक्तारम स्तयालरुन लयीष्ठ अशधकायी बेिीवाठी मेतीर त्माॊचेवाठी लाशन व्मलस्था ल वलद्याऩीठाचे दठकाणी शनलाव
व्मलस्था वभन्लमकाच्मा वशाय्माने वॊऩकघ अशधकायी माॊनी कयाली.

८) नोडर अशधकायी माॊनी प्रशळषणलगाघव शनमभीत तथा दय ऩॊधयलडमाव बेिी दे ऊन उऩषस्थत शोणा-मा अडचणीॊचे शनलायण
तात्काऱ कयाले. तवेच प्रशळषण लगाघच्मा प्रगतीवलऴमक दयभशा प्रगती अशलार आमसक्तारमाव वादय कयाला.

९) िीओएप प्रशळषण कारालधीभध्मे ददरेल्मा भागदळघक वसचनाॊभध्मे ददरेल्मा भाऩदॊ डानसवाय खचघ कयालमाचा

अवून,

फाफीअॊतगघत कभी िास्त शोणा-मा खचाघचे प्रभाण कोणत्माशी ऩरयषस्थतीत ददरेल्मा एकूण प्रशळषण अनसदानाऩेषा िादा

कयता मेणाय नाशी. तवेच काशी फाफीॊलयीर अनसदानात फदर आलश्मक अवल्माव मोग्म त्मा वभथघनावश प्रस्ताल
आमसक्तारमाव वॊफध
ॊ ीत मोिना याफवलणा-मा कामाघवनाकडे भॊिूयीवाठी ऩाठलाला. दिओएप खचाघचे भाऩदॊ ड मोिनाॊतगघत
भॊिूयीनसवाय याशतीर.

१०) प्रशळषण कारालधीभध्मे याज्माॊतगघत कयालमाच्मा अभ्माव दौया कामघक्रभाचे शनमोिन करुन दकभान १५ ददलव आगाऊ
आमसक्तारमाच्मा भान्मतेवाठी अॊदािीत खचाघवश ऩाठलाला.

११) िीओएप प्रशळषणवाठी शनलड केरेरे वभन्लमक ल प्रलतघक शे १५ ददलवाऩैषा िास्त कारालधीचा खॊडीत कारालधी (ब्रेक

वऩरयमड) अवल्माव त्माॊना त्माॊचे भसख्
ॊ मारमावाठी कामघभक्त
स कयण्मात माले. िय खॊडीत कारालधी १५ ददलवाऩैषा कभी
अवल्माव त्माॊनी िीओएपचे ऩसढीर शनमोिनावाठी वॊऩकघ अशधकायी

माॊचे फयोफय काभ ऩशाले. वभन्लमक ल प्रलघतक

कामघभक्त
स झारे अवल्माव त्माॊनी दकभान तीन ददलव आगोदय त्माॊचे िीओएपरा कामघक्रभ शनमोिनावाठी शिय व्शाले.

१२) िीओएप प्रशळषणवाठी अवरेरा इॊ धनालयीर खचघ ल आकषस्भक खचघ िीओएप व्मशतरयक्त उऩवलबागाच्मा इतय
कामघक्रभावाठी लाऩरु नमे. भात्र, िीओएप प्रशळषणाच्मा अनसऴग
ॊ ाने दौया अवल्माव उऩवलबागीम अशधकायी माॊनी त्माचा
लाऩय कयाला.

१३) िीओएप वभन्लमक ल उऩवलबागीम कृ वऴ अशधकायी माॊनी प्रशळषणावाठी आलश्मक आग्रीभ वभन्लमकाव त्माचे भागणी

प्रभाणे दे ण्मात माला ल अवा अग्रीभ दे ताॊना उऩवलबागातीर अन्म कृ वऴ अशधकायी अथला कृ वऴ ऩमघलेषक माॊचे भापघत न
दे ता थेि वभन्लमकाव दे ण्मात माला ल मावाठी खचाघच्मा वलघ फाफीॊच्मा ताॊवत्रक भान्मता प्रधान कयण्मात माव्मात.

१४) िीओएप प्रशळषणावाठी रागणाये ताॊवत्रक वादशत्म मोग्म त्मा गसणलत्तेचे ल रेखा ऩध्दतीचा अलरॊफ करुन खये दी कयाले.

मावाठी वभन्लमक,प्रलघतक ल उऩवलबागीम कृ वऴ अशधकायी माॊनी वशभती गठीत करुन वशभतीने एकवत्रत रयत्मा
प्रशळषण वादशत्म खये दी कयाले.

१५) िीओएप प्रशळषणथी वभन्लमक माॊचे प्रशळषण कारालधीतीर बत्ते ल भानधन प्रशळषण कारालधी ऩूणघ झारेनत
ॊ य
तात्काऱ दे ण्माची व्मलस्था कयण्मात माली. माभध्मे अनालश्मक वलरॊफ िाऱाला.

१६) िीओएप प्रशळषणाथीची प्रलावबत्ता दे मक उऩरब्ध अनसदानानसवाय ल दे मक प्राप्त झारेल्मा तायखाॊच्मा क्रभानसवाय दे ण्मात
माले. माफाफत कोणतीशी तक्राय शोणाय नाशी माची दषता घ्माली.

१७) िीओएप प्रशळषण ल ळेतीळाऱा कामघक्रभाव स्थाशनक रोक प्रशतशनधी आभदाय खावदाय माॊना
वदय कामघक्रभाव प्रशवध्दी दे ण्मात माली.

शनभॊवत्रत कयण्मात माले.

१८) िीओएप प्रशळषणावाठी कृ वऴ वलद्याऩीठे केव्शीके माॊचा वशबाग घेण्मात माला. तवेच त्मा त्मा वऩकाचे ऩैदावकाय (वब्रडय)
ल अन्म तस व्मक्तीनाॊ भागघदळघनावाठी फोरलाले.

१९) वलबागीम कृ वऴ वश वॊचारक माॊनी त्माॊचे अशधनस्त अवरेल्मा िीओएप वाठी वॊफध
ॊ ीत उऩवलबागाव आकषस्भक

खचाघवाठी आलश्मकतेनव
स ाय शनधी उऩरब्ध करुन दे ण्मात माला. तवेच त्माॊनी त्माॊचे दौ-माचे लेऱी प्रशळषणाव
उऩषस्थतीत याशून भागघदळघन कयाले.

ब) मोिनेवाठी अनसदान :- आमसक्तारम स्तयालरून दिओएप प्रशळषणावाठी षिल्शाशनशाम ल मोिनेशनशाम रषाॊक दे ण्मात
मेईर. वदय रषाॊकाॊच्मा अनसऴग
ॊ ाने ल दिओएप प्रशळषणावाठी दे म अवरेल्मा भानकानसवाय अनसदान वॊफध
ॊ ीत षिल्शा

अधीषक कृ वऴ अशधकायी माॊना वलबागीम कृ वऴ वशवॊचारक माॊच्माद्वाये दे ण्मात मेईर. वदयचे अनसदान षिल्शा अधीषक कृ वऴ

अशधकायी माॊनी वॊऩकघ अशधकायी तथा उऩवलबागीम कृ वऴ अशधकायी माॊना त्लयीत उऩरब्ध करुन द्याले. दिओएप
वभन्लमकाच्मा आलश्मकतेनव
स ाय वदयचे अनसदान दिओएपवाठी कृ वऴ उऩवलबागीम अशधकायी माॊनी काढू न द्याले.

भ) दिओएप प्रशळषण दौया :- दिओएप प्रशळषण अभ्माव दौमाघषूभध्मेददरेल्मा अनसदानाच्मा अधीन याशून भशायाष्डाभध्मेच
दौया आमोषित कयण्मात माला. अभ्माव दौमााभ
घ ध्मे

वॊळोधन वॊस्था, इतय दिओएप दठकाणे, कृ वऴ भशावलद्यारमे दकॊला

प्रगतळीर ळेतकमांूाचे शळलायाव बेिीकयीता वभालेळ कयण्मात माला.

व) दिओएप प्रभाणऩत्र :- दिओएपभध्मे प्रशळषणाथीना ददल्मा िाणा-मा प्रभाणऩत्राॊलय वलबागीम कृ वऴ वशवॊचारक ल

षिल्शा अशधषक कृ वऴ अशधकायी माॊच्मा स्लाषमााघ घ्माव्मात. प्रभाणऩत्र रॎन्डस्केऩ ए-४ वाईिभधीर करयभध्मे ग्रेझ्ड्
ऩेऩयलय तमाय कयण्मात मालेत. प्रभाणऩत्राचा नभसना माऩूलीप्रभाणेच ठे लाला.

प) दिओएप अशलार :- प्रशळषण वसरू अवरेच्मा कारालधीत दय वत्रात प्रशळषणाथीचा उऩषस्थती अशलार ल प्रगतीचा
अशलार षिल्शा, वलबाग ल आमसक्तारम स्तयालय ऩाठवलण्मात माला. माशळलाम प्रशळषण ऩसणघ

दिओएप प्रशळषण कामघक्रभ :-

वन २०१२-१३ कयीता खारीर प्रभाणे दिओएप कामघक्रभ आमोिीत कयण्मात आरे आशे त.
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एकूण (१२ दिओएप)

षिल्शाशनशाम शनलड कयालमाॊच्मा
प्रशळषणाथीची वॊख्मा

प्रती िीओएप वोराऩूय-५, अ.नगय-१०,
ऩसण-े ५, वाॊगरी-५, वाताया-५

प्रती िीओएप नाशळक-५, धसऱे-५,

िऱगाॊल-५, नॊदयू फाय-५, औ.फाद-५,
िारना-५

प्रती िीओएप औ.फाद-१०, िारना-५,
फीड-५, ऩयबणी-५, नाॊदेड-५
रातूय-१०, उस्भानाफाद-५,

ऩयबणी-५, दशॊ गोरी-५,नाॊदेड-५
रातूय-५, उस्भानाफाद-५,

ऩयबणी-१०, दशॊ गोरी-५,नाॊदेड-५

अभयालती-१०,मलतभाऱ-५, नागऩूय-५,
बॊडाया-५,लधाघ-५

अकोरा-१०, फसरढाणा-०५,

लाळीभ-०५, अभयालती-१०

मलतभाऱ-१०, लधाघ-१०, चॊद्रऩसय-५,
नागऩूय -०५

लधाघ-१०, चॊद्रऩसय-१०, नागऩूय-५, बॊडाया
-०५

लयीरप्रभाणे षिल्शमावभोय दळघवलरेल्मा प्रशळषणाथीची वॊख्मेनव
स ाय प्रशळषणाथी दिओएप प्रशळषणाव उऩरब्ध करुन

त्माॊचे आदे ळ वलबागीम कृ वऴ वशवॊचारक माॊनी त्मा-त्मा शॊ गाभाकयीता काढालेत.

