राज्यातीऱ ऴेतकरयाांचे दे ाे ऴाेाषे र यायाशा रे
राज्य ुरु स्कृत योजीा
मार्गाऴगक शचे द
ू ीा शी २०१३-१४
प्रस्ताळीा गॅट कयायाद्लाये जगात भक्
ू त अथथव्मलस्था भान्म कयण्मात आरी आशे . याज्मातीर ळेतकरमाॊचे के केलऱ
उत्ऩादन ल उत्ऩादकता लाढवलणे शे ध्मेम माऩढ
ु े न याशता उत्ऩादीत शोणारमा ळेतीभाराचे की दजाथत्भक वध
ु ायणा
कयण्मावाठी

नलीन तॊत्रसानाचे का लाऩय ळेतकरमाॊनी कयणे अत्मॊत गयजेचे के आशे . ळेतीळी डनगडीत घटकाॊफाफत

जगात लेऱोलेऱी शोत अवरेरे फदर, वलकवीत शोत अवरेरे तॊत्रसान शे ळेतकरमाॊऩमत तत त्माॊा मा गयजेनु ऩ
मोग्मलेऱी ऩोशोचे कवलणे आणण त्मावाठी आलश्मक वशाय्म ल वोमीववु लधा ऩयु वलणे डनकडीचे के आशे . कृवऴ वलस्ताय
कामथक्रभाद्लाये ळेतकरमाॊना आधडु नक तॊत्रसानाचे की भाीशती दे ण्माकयीता कयालमाा मा वलवलध उऩाममोजनाॊवाठी
कृवऴ वलबागाकडून त्मादृष्टीने प्रमत्न कयण्मात मेत आशे त.
वलवलध दे ळाॊनी वलकवीत केरेरे ळेतीवलऴमक तॊत्रसान ल तेथीर ळेतकरमाॊनी त्माचे का केरेरा अलरॊफ ल
त्माद्लाये त्माॊा मा उत्ऩन्नात झारेरी लाढ माफाफत त्मा त्मा दे ळातीर ळास्त्रस, ळेतकयी माॊा माळी प्रत्मष
चे कचे काथ, षेत्रत्रम बेटी तवेचे क वॊफध
ॊ ीत वॊस्थाॊना बेटी इ.द्लाये ळेतकरमाॊचे के सान आणण षभता उॊ चे कालण्माकयीता
याज्मातीर ळेतकरमाॊचे के दे ळाफाशे य अामाव द ये आमो जत कयणे शी मोजना याफवलण्माव ळावन डनणथम
क्र.ळेवलद -४२१२/प्र.क्र.१०१/३-अे, ीदनाॊक १८ जुर,ै २०१२ नव
ु ाय ळावनाचे की प्रळावकीम ल वलत्तीम भान्मता प्राप्त
झारी आशे . त्मानव
ु ाय वन २०१३-१४ भध्मे याज्मातीर ळेतकरमाॊचे के दे ळाफाशे यीर अामाव द रमाचे के आमोजन
कयण्मात मेत आशे .
याज्मातीर वलवलध वऩकाॊचे की उत्ऩादकता, ऩीक ऩध्दतीभधीर आधडु नक तॊत्रसान, कृवऴ उत्ऩादनाॊचे के
फाजाय व्मलस्थाऩन, डनमाथतीा मा वॊधी, कृवऴ प्रक्रक्रमेभधीर अद्ममालत ऩध्दती माभध्मे आभर
ु ाग्र फदर
आणण्मावाठी ळेतकरमाॊभध्मे जाग कता डनभाथण कयणे शा मोजनेचे का भु म उेेळ आशे . याज्मातीर मोग्म त्मा
प्रगतशळर ळेतकरमाॊचे की वलवलध स्तयालयीर वशभत्माॊभापथत अॊडतभ डनलड क न ऩयदे ळातीर आधुडनक कृवऴ
तॊत्रसान ऩाशण्माचे की वॊधी त्माॊना उऩरब्ध कयण्मावाठी वदय भागथदळथक वचे क
ू नाॊचे की काटे कोयऩणे अॊभरफजालणी
कयण्मात माली.

वन २०१२-१३ ल २०१३-१४ भधीर अामाव द रमाकयीता डनलड कयण्मात आरेयामा प्रलावी कॊऩन्मा ल दे ळ अ.

द रमाचे के नाल

क्र.

प्रलाळी कॊऩनी

एकुण

ळावन

ळेतकरमाने

यक्कभ

ीशस्वा

द्मालमाचे का
ीशस्वा

मयु ोऩ-१ (१० ीदलव)

१

कॉक्व अॉन्ड क्रकॊ ग्ज शर.

१,३०,०००/-

६५,०००/-

६५,०००/-

मयु ोऩ-२ (१० ीदलव)

कॉक्व अॉन्ड क्रकॊ ग्ज शर.

१,५५,०००/-

७७,५००/-

७७,५००/-

स्ऩेन)

अयोशन टुवथ अॉन्ड रॅ व्शर

३

दक्षषण आफ्रीका - केडनमा

अयोशन टुवथ अॉन्ड रॅ व्शर

१,५५,०००/-

७७,५००/-

७७,५००/-

४

दक्षषण आशळमा खॊड

अयोशन टुवथ अॉन्ड रॅ व्शर

९५,०००/-

४७,५००/-

४७,५००/-

कॉक्व अॉन्ड क्रकॊ ग्ज शर.

२,८९,०००/-

१,००,०००/-

१,८९,०००/-

कॉक्व अॉन्ड क्रकॊ ग्ज शर.

२,०५,०००/-

१,००,०००/-

१,०५,०००/-

(जभथनी, शॉरॊड, स्लत्झरत तड ल
ऑस्रीमा)

२

(जभथनी, शॉरॊड, फ्रान्व ल

(१० ीदलव)

ग्रऩ
ु १ (१० ीदलव)

-----------------------

( व्शएतनाभ,भरेशळमा,थामरॊड)
५

दक्षषण अभेरयका (१०
ीदलव)(ऩेरू, ब्राणझर, चचे करी)
ऑस्रे शरमा, न्मणु झरॊड, शवॊगाऩयू

६

(१० ीदलव)

टीऩः वॊफध
ॊ ीत द रमाभध्मे अथला दयाभध्मे फदर झायामाव त्माप्रभाणे आऩणाव रेखी स्ल ऩात कऱवलण्मात
मेईर.

वन २०१२-१३ भध्मे डनगथभीत केरेयामा भागथदळथक वचे क
ू नाॊप्रभाणे आताऩमत तत द रमाॊचे के आमोजन कयण्मात

आरेरे आशे . वदय मोजना अचधक ऩरयणाभकायकऩणे याफवलण्मावाठी खारीरप्रभाणे वध
ु ायीत भागथदळथक वचे क
ू ना
दे ण्मात मेत आशे त.
यीा
ु ाीाचे दा तुऴीऱ1. ळावनाकडून ळेतकरमाॊना अामाव द रमाकयीता ५० टक्के क्रकॊ ला जास्तीत जास्त

.१.०० राख ( ऩमे एक

राख पक्त) माऩैकी जे कभी अवेर ते अनद
ु ान दे म आशे .
2. द रमाचे की तायीख डन श्चे कत झायामानॊतय द रमाभध्मे डनलड झायामाफाफतचे के ऩत्र

प्राप्त झायामाशळलाम

ळेतकरमाॊनी ळावकीम अनद
ु ानाव्मडतरयक्त स्लीशस्वा णूशणन
ू बयालमाचे की यक्कभ द या आमो जत कयणारमा
कॊऩनीकडे बयणा कयण्मात मेलू नमे.

3. लयीर तक्त्माभध्मे नभद
ू केयामानव
ु ाय एकूण खचे काथभध्मे वलभान प्रलाव, डनलाव ल बोजनाचे का खचे कथ,
व्शवाचे का खचे कथ, इत्मादीॊचे का वभालेळ आशे . मानव
ु ाय मेणारमा एकूण खचे काथा मा ५० टक्के अथला कभार
.१.०० राख ऩमत तत अनद
ु ान दे म आशे . उलथरयत ५० टक्के यक्कभ ळेतकरमाने द रमाव जाण्माऩल
ू क कॊऩनीकडे
बयणा कयाली. तत्ऩल
ु क प्रलावाकयीता बेटीा मा स्थऱाॊचे का तऩळीर, शॉटे रचे का तऩळीर, वलभानप्रलावाचे का
तऩळीर नाष्टा ल जेलणाचे की वोम इ. फाफत तायीखडनशाम भाीशती ळेतकरमाव दे ण्मात माली.
4. ळेतकरमाॊचे का स्लीशस्वा (५० टक्के) यकभेवाठी कोणत्माशी इतय ळावकीम/डनभळावकीम मोजनेचे का राब घेता
मेणाय नाशी.
5. भागीर द रमाा मा अनब
थ
ु लाल न वलदे ळातीर प्रलाव, डनलाव, ळावकीम ल खाजगी बेटी दयणूमान शे तऩ
ु ल
ू क
झारेयामा नक
ु वानीचे का वलचे काय कयता द रमादयणूमान कोणत्माशी प्रकायचे की क्रकयकोऱ भोडतोड अथला आचथथक
नक
ऩयताला स्ल ऩात
ु वान झायामाव त्माकयीता वयु षा ठे ल णूशणन
ू

.१०,०००/- चे का डीडी वॊफध
ॊ ीत

जया्माचे के रेखा अचधकायी/ जयाशा अचधषक कृवऴ अचधकायी माॊा मा नाले काढून खात्माभध्मे जभा कयाला.
द या ऩण
ॊ ीत ळेतकरमाकडून कोणतीशी लवर
ू थ झायामानॊतय वॊफध
ू ी नवयामाचे की खात्री क न द रमावोफत
अवरेयामा ळावकीम अचधकारमाने प्रभाणणत क न वोफत प्रऩत्र-५ प्रभाणे ळेतकरमाॊना द या वभाप्त शोताना
वाषाॊक्रकत क न दोन प्रडतभध्मे द्माले. ळेतकरमाॊनी वदय प्रभाणऩत्राचे की एक प्रत स्लतः याखाली ल एक प्रत
वॊफचॊ धत

जयाशा अचधषक कृवऴ अचधकायी कामाथरमाव वादय क न वयु षा ठे ल धनाकऴथ स्ल ऩात १५

ीदलवाा मा आत ऩयत घ्माली.
लय नभद
ू केयामाप्रभाणे माव्मडतरयक्त मेणाया इतय फाफीॊलयीर खचे कथ ळेतकरमाने स्लतः कयालमाचे का आशे .
1) ऴेतकरी नीळडीचे दे नीकवळेतकरमाने स्लतःा मा ऩायऩत्रालय अवरेयामा नाल आणण ऩत्त्मावश अजथ कयाला. अामाव द रमाकयीता
जाणाया राबाथक शा स्लतः ळेतकयी अवाला. स्लतःा मा नाले अवरेरा ७/१२ ल ८-अ उतारमाचे की चे कारू
लऴाथतीर प्रत वोफत जोडाली. उतारमालय नदवदवलरेरे षेत्र वऩकाखारीर अवाले. ळेतकरमाने उत्ऩन्नाचे के भु म
वाधन ळेती आशे शे स्लवाषाॊक्रकत कयाले ल तवे वॊफचॊ धत जयाशा अचधषक कृवऴ अचधकायी माॊनी प्रभाणणत
कयाले. मानव
ु ाय ळेतकरमाचे की डनलड कयताना खारी नभद
ू केरेयामा फाफीॊचे का प्राधान्माने वलचे काय कयाला ल
तवे जयाशा अचधषक कृवऴ अचधकायी माॊनी प्रभाणीत कयाले.
अ) कृवऴ षेत्रातीर उत्कृष्ट काभचगयीफाफत ऩयु स्काय प्राप्त ळेतकरमाचे की प्राधान्माने डनलड कयण्मात माली.
माभध्मे आॊतययाष्रीम/याष्रीम/याज्म/ जयाशा स्तयालया मा ळावकीम/डनभळावकीम अथला तत्वभ ऩयु स्काय
प्राप्त ळेतकरमाॊना प्राधान्म दे ण्मात माले.

फ) ळेतकयी शा प्रमोगळीर अवाला ल त्माने आऩयामा ळेताभध्मे नलीन तॊत्रसानाचे का लाऩय क न ळेती
उत्ऩादन ल उत्ऩन्नाभध्मे बयील लाढ केरेरी अवाली. कृवऴ वलबागाा मा वलवलध कामथक्रभात वशबागी
झारेयामा ळेतकरमाॊना प्राधान्माने वशबाग द्माला.
क) डनलड कयण्मात मेणाया ळेतकयी ळक्मतो याज्माभध्मे आत्भा तवेचे क इतय कामथकभाअॊतगथत स्थाऩन
कयण्मात मेत अवरेयामा गटाचे का वदस्म अवाला ल त्माने गट ळेती/वभश
ू ळेतीद्लाये आऩयामा ळेतीचे का
वलकाव केरेरा अवाला.
ड) कृवऴ ल ऩणन वलबागाभापथत याफवलण्मात मेणारमा नावलन्मऩण
ू थ उऩकभाभध्मे ळेतकरमाने बाग घेतरेरा
अवाला. उदा. फाॊधालय खते ल त्रफमाणे लाटऩ इ.
इ) ळेतकरमाने

“उत्ऩादक

ते गाशक” मा वॊकयाऩनेद्लाये उत्ऩादन, काढणीऩश्चे कात तॊत्रसान, भया
ु मलधथन ल

वलकीव्मलस्था माद्लाये भया
ु मलधकत वाखऱीभध्मे वशबाग घेतरेरा अवाला.
प) ळेतकयी स्लतः आत्भा/लवध
ुॊ या/ऩणनवलऴमक मोजनाॊअतगथत गठीत केरेयामा वलवलध ऩातऱीलयीर
वशभत्माॊऩक
ै ी क्रकभान एका वशभती/वभश
ु ाचे का प्राधान्माने वबावद अवाला.
ग) अनव
ु चू चे कत जाती/जभातीभधीर ळेतकयी, भीशरा ळेतकयी, कृवऴ वलद्मावऩठाा मा ऩदली/ऩदलीकाधायक
ळेतकरमाॊना प्राधान्म दे ण्मात माले.
2) ळेतकरमाचे के लम लऴथ २१ ते ६२ मा दयणूमान अवाले. त्मावाठी ऩयु ाला णूशणन
ू जन्भदाखरा क्रकॊ ला तत्वभ
प्रभाणऩत्र वोफत जोडाले.
3) ळेतकयी ळावकीम, डनभळावकीम वॊस्थेत नोकयीव नवाला. तवे त्माने स्लतः आणण वॊफचॊ धत

जयाशा

अचधषक कृवऴ अचधकायी माॊनी प्रभाणणत कयाले ल ते प्रभाणऩत्र भऱ
ु अजाथव जोडाले.
4) ळेतकयी लैध ऩायऩत्रधायक अवाला. ऩयु ाव्मावाठी ऩायऩत्राचे की भद
ु त/लैधता दळथवलणारमा ऩानाचे की झेयॉक्व प्रत
जोडाली. ऩायऩत्राचे की भद
ु त दोया डनघण्माऩल
ू क क्रकभान वशा भीशने अवाली. तवेचे क माऩल
ु क वलदे ळ द या केरा
अवयामाव त्माफाफत दे ण्मात आरेयामा व्शीवा भान्मतेा मा वलथ प्रतीॊा मा झेयॉक्व प्रती भऱ
ू अजाथवोफत
जोडाव्मात.
5) ळेतकरमाने माऩल
ू क ळावकीम (कद्र/र/याज्म ळावनाा मा कोणत्माशी वलबागाभापथत तवेचे क स्थाडनक स्लयाज्म
वॊस्थाॊभापथत) अथथवशाय्माने वलदे ळ द या केरेरा नवाला. तवे त्माने स्लतः आणण वॊफचॊ धत जयाशा अचधषक
कृवऴ अचधकायी माॊनी प्रडतस्लाषयीत (countersigned) कयाले ल ते प्रभाणऩत्र भऱ
ु अजाथवोफत जोडाले.
6) ळेतकरमाव ऩयदे ळ अामाव द रमाव जाण्माऩल
ू क कोणत्माशी प्रकाया मा वॊवगथजन्म योगाचे की रागण झारेरी
नवाली, तवेचे क वरग १०-१५ ीदलव कारालधीचे का ऩयदे ळ द या वॊफचॊ धत दे ळाभध्मे कयण्माव ळेतकयी ऩात्र

आशे, माफाफतचे के तारक
ु ा स्तयालयीर ळावकीम आयोग्म अचधकायी क्रकॊ ला तत्वभ दजाथचे के अचधकारमाचे के लै'कीम
प्रभाणऩत्र वादय कयणे फॊधनकायक याशीर.
7) ऩयदे ळ अामाव द रमाा मा डनलडीकयीता ळेतकयी वलथ डनकऴ ऩण
ू थ कयीत अवयामाफाफत जयाशा अचधषक
कृवऴ अचधकायी माॊनी प्रभाणीत कयाले.
ऴेतकरयाांीी ुालाळयाा या यशी्ऴत –
वदय मोजनेअत
ॊ गथत दे ळाफाशेयीर अामाव द रमाॊभध्मे वशबागी शोताना ळेतकरमाव खारीर अटी/ळतकचे के
ऩारन कयणे फॊधनकायक आशे . तवे शभीऩत्र

.१००/- ा मा स्टॉ ऩ ऩेऩयलय जयाशा अचधषक कृवऴ अचधकायी माॊनी

वॊफध
ॊ ीत ळेतकरमाकडून घेऊन ते भऱ
ू अजाथवोफत जोडाले.
1) ळेतकरमाने द रमाव जाण्माऩल
ू क ळावनाने ठयलन
ू ीदरेयामा दे ळ वभश
ु ाऩैकी कोणत्मा दे ळात ल कोणत्मा
वलऴमालयीर अामाव कयण्माकयीता जामचे के आशे, माफाफत वलशीत प्रऩत्रातीर अजाथत भाीशती बयणे
आलश्मक आशे . तथाऩी कोणत्मा दे ळात ळेतकरमॊााना ऩाठलालमाचे के माचे के अचधकाय आमक्
ु त स्तयालयीर
वशभतरा याशीर.
2) ळेतकरमाा मा दल
थ न
थ ाभऱ
ु त
ु े ऩयदे ळातीर एखाद्मा दे ळाभापथत काशी कामदे ळीय कायलाई (माभध्मे व्शीवा ये
शोणे क्रकॊ ला वलदे ळ द रमाव फॊदी कयणे) अथला दॊ डात्भक कायलाई झायामाव त्माचे की वलथस्ली जफाफदायी
ळेतकरमाचे की स्लतःचे की याशीर. दॊ ड णूशणून शोणाया वलथ खचे कथ ळेतकरमारा स्लतःरा वोवाला रागणाय आशे ,
तवे वोफता मा प्रडतसाऩत्राप्रभाणे

.१००/- ा मा स्टॅ णूऩ ऩेऩयलय स्लवाषाॊक्रकत क न घ्माले.(प्रऩत्र-१)

3) वलदे ळ अामाव द रमादयणूमान वालथजडनक ीठकाणी धरपा
ु ऩान ल भद्मऩान कयण्माव वक्त भनाई आशे.
वलदे ळ अामाव द रमादयणूमान लैमक्तीक लागणुकीभऱ
ु े कृवऴ वलबाग क्रकॊला दे ळाा मा अशबभानाव तडा जाईर
अवे

कोणतेशी

लतथन

शोणाय

नाशी,

द रमादयणूमान

भद्मप्राळन

क न

इतयाॊना

त्राव

शोईर

अवे

लागणे,द रमाा मा कामथक्रभादयणूमान द रमाा मा डन श्चे कत लेऱेचे के ऩारन न कयणे, डनमोजीत केरेयामा
स्थऱ/बेटी इत्मादी कामथक्रभाॊना बेटी न दे णे,ऩयदे ळातीर वालथजडनक ीठकाण ल बेटीॊा मा ीठकाणाॊा मा
डनमभाॊचे के ऩारन न कयणे इ. केयामाचे के आढऱयामाव वॊफध
ॊ ीत दे ळाा मा डनमभानव
ु ाय जो दॊ ड आकायरा
जाईर तो त्मा दे ळाा मा चे करनाा मा स्ल ऩात दॊ ड णूशणून स्लतः ळेतकरमारा बयाला रागेर.
4) प्रलाव कारालधीत कोणत्माशी स्ल ऩाचे का अऩघात क्रकॊला दख
ु ाऩत झायामाव माचे की जफाफदायी ळेतकरमाचे की
याशीर. माफाफतचे के शभीऩत्र प्रऩत्र-२ भध्मे ळेतकरमाॊकडून स्लवाषाॊक्रकत क न घेऊन भऱ
ु अजाथवोफत जोडाले.
5) अामाव द रमाफयोफय गेरया
े मा प्रत्मेक ळेतकरमाने अामाव द रमाफयोफयचे क ऩयत मालमाचे के आशे . कोणत्माशी
ऩरय स्थतीत एकाशी ळेतकरमाव अामाव द रमाॊा मा भॊजूय कारालधीनॊतय ऩयदे ळात कोणत्माशी कायणास्तल

लास्तव्म कयता मेणाय नाशी. माफाफतचे के शभीऩत्र प्रऩत्र-३ भध्मे ळेतकरमाॊकडून स्लवाषाॊक्रकत क न घेऊन
भऱ
ु अजाथ वोफत जोडाले. जय एखाद्मा ळेतकरमाने मा डनमभाॊचे के उयारॊघन केरे तय त्मारा कृवऴ वलबाग
जफाफदाय याशणाय नाशी. त्मावॊफध
ॊ ी ऩयदे ळातीर डनमभाॊनव
ु ाय मोग्म ती कायलाई कयण्माचे के अचधकाय
वॊफध
ॊ ीत दे ळाा मा प्रळावनाव याशतीर. त्माफाफत कृवऴ वलबाग कोणत्माशी प्रकायचे की जफाफदायी स्लकायणाय
नाशी.
6) वदय द या शा कृवऴ वलबागाने भान्म केरेयामा कामथक्रभाप्रभाणे याशीर. त्माभध्मे ळेतकरमाॊना स्लतः
कोणत्माशी लेगळ्मा बेटीॊचे का वभालेळ कयता मेणाय नाशी. तवेचे क ठयरेयामा कामथक्रभाऩेषा स्लतःा मा
डनणथमाने ऩयस्ऩयरयत्मा द रमाचे का गट वोडून बेटी दे ता मेणाय नाशीत.
7) ळेतकरमाने द या ऩण
ू थ झायामानॊतय तमाय कयण्मात आरेयामा वलशीत प्रऩत्रात (प्रऩत्र-४) द रमाफाफतचे के
ववलस्तय अशबप्राम दे णे आलश्मक आशे . अामाव द रमाा मालेऱी आत्भवात केरेयामा सानाचे का उऩमोग
आऩयामा ळेतालय/ ऩरयवयाभध्मे कळाप्रकाये कयणाय आशात, माफाफत वलशीत प्रऩत्राभध्मे भाीशती ब न दे णे
आलश्मक आशे .
8) वदय द या शा ळेतकयी अामाव द या अवयामाने प्रलावाभधीर ज्मा ीठकाणाॊना बेटी द्मालमाा मा आशे त
त्माचे की ऩल
ू थ कयाऩना, ऩयदे ळाभध्मे ऩाऱालमाचे की फॊधने, ऩल
ू थ तमायी, शलाभानानव
ु ाय ऩेशयाल, वोफत जड
वाभानाॊचे की लजन भमाथदा, इरेक्रॅ ाडनक लस्तू नेण्माफाफतचे की भान्मता, चे करन उऩरब्धता लगैये भाीशती
ळेतकरमाॊना भयाठीभध्मे रेखी स्ल ऩात द या वु

शोण्माआधी ऩयु े ळा कारालधीभध्मे वॊफचॊ धत कॊऩनीकडून

दे ण्मात मेईर. त्मानव
ॊ ीत ळेतकरमाव कयणे फॊधनकायक याशीर.
ु ाय त्मा वचे क
ु नाॊचे के काटे कोय ऩारन वॊफध
9) द या वु

झायामानॊतय ऩयदे ळातीर आऩरे वॊऩकाथवाठी अवरेरा, भ्रभणध्लनी क्रभाॊक मा कामाथरमाव आणण

द रमावोफतचे के अचधकायी माॊना रेखी दे णे फॊधनकायक याशीर. तवेचे क आऩयामा कुटूॊफातीर जलऱा मा दोन
व्मक्तीॊचे के वॊऩकथ क्रभाॊकवध्
ु दा प्रलावी कॊऩनी तवेचे क कृवऴ आमक्
ु तारमाव दे णे आलश्मक आशे .
10) द या डनघण्माऩल
ू क अथला द या कारालधीत ळावनाने कोणतेशी नलीन डनमभ/अटी रागू केयामाव त्मा
ऩाऱणे ळेतकरमाॊलय फॊधनकायक याशीर.
11) मा मोजनेध्मे वशबागी शोऊ इ ा िणारमा ळेतकरमाॊना लयीर अटी ल ळतची चे की जाणील जयाशा अचधषक कृवऴ
अचधकायी/तारक
ु ा कृवऴ अचधकायी माॊनी क न द्माली. वलशीत नभन्
ु मातीर अजथ ल आलश्मक वलथ प्रऩत्रावश
भाीशती वादय कयाली.

द रमाा मा बेटीा मा ीठकाणाॊचे का तऩळीर द या डनघण्माऩल
ु कचे क ळेतकरमाॊना दे ण्मात मेत अवयामाभऱ
ु े त्मा
त्मा ीठकाणाॊचे की ताॊत्रत्रक ल इतय भाीशती इॊटयनेटा मा भाध्माभातन
ू ळेतकरमाॊनी स्लतःजलऱ वॊकरीत क न
घ्माली.
ऴेतकरी नीळडीचे दी कायगुध्ाती याज्मातीर ळेतकरमाॊचे के दे ळाफाशे यीर अामाव द ये मा मोजनेतीर ळेतकरमाचे की डनलड कयीत अवताना
वोफत वशऩत्रत्रत कयण्मात आरेयामा अजाथप्रभाणे भाीशती ब न वॊफध
ॊ ीत तारक
ु ा कृवऴ अचधकायी माॊा माकडे अजथ
वादय कयाला. तारक
ु ा स्तयालय प्राप्त झारेरे अजथ वॊकरीत क न उऩवलबागीम कृवऴ अचधकायी माॊा माकडे
ऩाठलालीत ल त्माॊनी प्राप्त अजात तचे की तऩावणी क न त्माॊा मा शळपायळीवश जयाशा अचधषक कृवऴ अचधकायी
माॊा माकडे ऩाठलालेत.

जयाशा, तवेचे क याज्म स्तयाल न ळेतकरमाॊचे की डनलड कयण्माकयीता गठीत कयण्मात

आरेयामा वलवलध वशभत्माॊनी उऩयोक्त फाफी तऩावाव्मात ल त्मानव
ु ाय ळेतकरमाचे की डनलड अॊडतभ कयण्मात
माली. मावाठी वलवलध स्तयालय वशभत्माॊचे के गठन कयण्मात मेत अवन
ू ऩढ
ु ीरप्रभाणे कामथलाशी कयण्मात माली.
जजल्षास्तरीय शममती- ळेतकरमाचे का वलशीत नभन्
ु मात अजथ प्राप्त झायामानॊतय प्रस्तालाचे की िानणी क न
शळपायव कयण्मावाठी ऩढ
ु ीरप्रभाणे जयाशास्तयीम वशभतीचे के गठन कयण्मात मेत आशे .
१) वलबागीम कृवऴ वशवॊचे कारक (वॊफध
ॊ ीत वलबाग)

- अध्मष

२) जयाशा अचधषक कृवऴ अचधकायी

- वदस्म

३) प्रकयाऩ वॊचे कारक, आत्भा

- वदस्म

४) वलबागीम कृवऴ ऩणन व्मलस्थाऩक (वॊफध
ॊ ी वलबाग)

- वदस्म

५) कृवऴ वलस्ताय वलद्मालेत्ता

- वदस्म

६) जअकृअ कामाथरमातीर कृवऴ उऩवॊचे कारक

- वदस्म वचचे कल

जजल्षास्तरीय शममतीचे दी कायगकसा 1)

जयाशा स्तयालयीर शळपायव वशभतीने ळेतकरमाॊा मा अजाथचे की भागथदळथक वचे क
ू नाॊभधीर अटी/ळतकनव
ु ाय
तऩावणी कयाली ल ळेतकरमाॊा मा भागणीनव
ु ाय वलऴम/दे ळडनशाम प्राधान्मक्रभानव
ु ाय मादी तमाय क न
वबेा मा इडतलत्ृ तावश याज्मस्तयीम वशभतीकडे शळपायव कयाली.

2) जे ळेतकयी ठयलन
थ ा कयतीर अळाचे क ळेतकरमाॊा मा अजाथचे का शळपायळीवाठी वलचे काय
ू ीदरेयामा अटीॊचे की ऩत
ू त
कयण्मात माला.
3) याज्मातीर

ळावकीम/डनभळावकीम

ऩयु स्कायप्राप्त,

जाती/जभाती ळेतकयी माॊना प्राधान्म दे ण्मात माले.

प्रगतशळर

ळेतकयी,

भीशरा

ळेतकयी,

अनव
ु चू चे कत

4) ळावकीम अनद
ु ानातन
ू माऩल
ु क ऩयदे ळ अामाव द या केरा अवयामाव ऩन्
ु शा डनलड कयण्मावाठी शळपायव
कयण्मात मेऊ नमे.
5)

जया्मातीर वलथ तारक्
ु मातीर ळेतकरमाॊना वभान वॊधी शभऱे र माफाफत आलश्मक ती दषता घ्माली.

6) द या ऩण
ू थ झायामानॊतय द रमालय जाऊन आरेयामा ळेतकरमाॊचे की ववलस्तय ऩत्त्मावश मादी तमाय कयाली.
तवेचे क ळेतकरमाॊचे के अशबप्राम जतन क न ठे लालेत. माऩैकी मोग्म ळेतकरमाचे का वॊवाधन व्मक्ती णूशणून
प्रशळषणावाठी, ळेतीळास्त्रावाठी उऩमोग कयाला. अामाव द या केरेयामा ळेतकरमाने त्माा मा ळेतीभध्मे
कोणता वकायात्भक फदर केरा त्माचे के भया
ु मभाऩन क न तवे आमक्
ु तारमाव कऱलाले.
जयाशास्तयीम वशभतीचे की वबा भीशन्मातन
ू क्रकभान एक लेऱेव अथला आलश्मकतेनव
ु ाय घेण्मात माली.
जया्मातीर ज्मा ळेतकरमाॊचे की अॊडतभ डनलड शोऊन ते ऩयदे ळ अामाव द रमाव जाऊन आरे अवतीर अळा
ळेतकरमाॊनी कोणते नलीन तॊत्रसान अलगत केरे अथला ऩरयवयातीर इतय ळेतकरमाॊना भागथदळथन केरे
माफाफतचे का अशलार आमक्
ु तारमाव ऩाठलाला. तवेचे क अळा ळेतकरमाॊचे का आत्भा क्रकॊ ला कृवऴ वलस्तायाा मा तत्वभ
मोजनाॊभध्मे वशबाग लाढलाला. तवेचे क मा ळेतकरमाॊना ळेतकयी भाशवक ल ऩणनशभत्रचे के लगथणीदाय क न घ्माले.
राज्यस्तरीय शममती जयाशा स्तयालयीर वशभतीने शळपायव केरेयामा ळेतकरमाॊा मा अजात तचे की तऩावणी केयामानॊतय ळेतकरमाॊना
वलदे ळ द रमालय ऩाठवलण्माचे का अॊडतभ डनणथम भा.आमक्
ु त, कृवऴ माॊा मा अध्मषतेखारीर याज्मस्तयीम वशभती
घेईर. वदय वशभतीचे की फैठक लेऱोलेऱी आलश्मकतेनव
ु ाय क्रकॊ ला भीशन्मातन
ू क्रकभान एकलेऱा शोणे आलश्मक
आशे . वशभतीचे की यचे कना ऩढ
ु ीरप्रभाणे१) आमक्
ु त (कृवऴ)

- अध्मष

२) कृवऴ वॊचे कारक (वलथ)

- वदस्म

३) वॊचे कारक (ऩणन )

- वदस्म

४) कृवऴ वशवॊचे कारक (वल.प्र.२)

- वदस्म वचचे कल

राज्यस्तरीय शममतीचे दी कायगकसा 1. याज्मातीर वलथ

जयाशा वशभत्माॊभापथत आरेयामा प्रस्तालाॊा मा मोग्मतेचे की िानणी आमक्
ु तारमातीर

याज्मस्तयीम वशभतीने कयाली ल वलवलध द या कामथक्रभडनशाम ळेतकरमाॊचे की अॊडतभ डनलड कयाली.

2. प्रत्मेक द रमाभध्मे वलथ वलबागाॊना वभान वॊधी शभऱे र, माचे की वशभतीने दषता घ्माली.
3. प्रत्मेक द रमावाठी वशभतीने अचधकारमॊाावश ५० ळेतकरमाॊचे की मादी डन श्चे कत क न त्माव भान्मता
दे ण्मात माली.
4. एका वशरीभध्मे कभार ५० ळेतकरमाॊचे कीचे क डनलड कयाली. ऩयदे ळाभध्मे ५० ऩेषा जास्त गटाचे के
व्मलस्थाऩन

कयण्माव

अडचे कणी

मेत

अवयामाचे के

ीदवन
ू

आयामाने

माऩढ
ु े

कोणत्माशी

द रमात

ळेतकयी/अचधकायी माॊचे की वॊ मा ५० ऩेषा जास्त नवाली.
5. ऩयदे ळातीर कृवऴ शलाभान ऩरय स्थतीचे के लेऱाऩत्रक आणण मोजनेतीर वलवलध स्तयालयीर डनणथमाॊचे के
लेऱाऩत्रक माॊचे का ताऱभेऱ याखन
ू वदय मोजना मळस्लीऩणे याफवलण्मात माली.
वशभतीने अामाव द रमाव ऩाठलालमाा मा अचधकारमाॊा मा डनलडीचे की शळपायव ळावनाव कयाली.
यधिकारी नीळडीचे दे नीकव 1) ळावन डनणथमानव
ु ाय (ीदनाॊक १८ जर
ु ,ै २०१२) प्रत्मेक द रमावोफत तीन अचधकायी ऩाठवलण्मात मेतीर.
माभध्मे कृवऴ ल वॊरग्न वलबागाचे का एक अचधकायी, ऩणन वलबागातीर एक अचधकायी, कृवऴ
वलद्माऩीठाॊभधीर एक ळास्त्रस माॊचे का वभालेळ कयण्मात मेईर. तथाऩी कृवऴ आमक्
ु तारमाभापथत
वॊफध
ॊ ीत

अचधकारमाॊना

ऩाठवलण्माफाफतचे की

अॊडतभ

शळपायव

ळावनाव

कयण्मात

मेईर.

वदय

भान्मतेनव
ॊ ीत अचधकारमाॊा मा द रमाचे का ऩण
ु ाय वॊफध
ू थ खचे कथ ळावनाभापथत कयण्मात मेणाय आशे . अळा
अचधकारमाॊचे की डनलड कयण्माकयीता खारीर डनकऴाॊचे की ऩत
थ ा कयण्मात माली.
ू त
2) लैध ऩायऩत्र धायक अवाला.
3) ळावकीम वेलेत क्रकभान १० लऴथ याजऩत्रत्रत ऩदालय काभ केयामाचे का अनब
ु ल अवाला.
4) अचधकारमाॊा माफाफत कोणतीशी वलबागीम चे क कळी वु

नवयामाचे के स्लवाषाॊक्रकत कयाले ल तळी खात्री

कामाथरम प्रभख
ु ाॊनी क न प्रभाणणत कयण्मात माले.
5) माऩल
ु क ळावकीम खचे काथने ऩयदे ळ अामाव द या केरा नवयामाचे की खात्री क न घ्माली ल त्माव कामाथरम
प्रभख
ु ाने प्रभाणणत कयाले.
6) ळावकीम वेलेभध्मे नावलन्मऩण
ू थ उऩक्रभ, स्थाडनक कृवऴ वलऴमक प्रश्न वोडवलण्मावाठी ऩढ
ु ाकाय/उऩक्रभ
याफवलणारमा अचधकारमाॊना प्राधान्म दे ण्मात माले.
वोफता मा प्रऩत्राभध्मे जोडरेयामा लैमक्तीक भाीशतीा मा नभन्
थ ा कयण्मात माली.
ु मातीर वलवलध फाफीॊचे की ऩत
ू त
यधिकारयाांचे दी जेाेाारी अामाव

द रमावोफत

ज्मा

अचधकारमाचे की

डनलड

कयण्मात

मेते

अळा

अचधकारमाॊलय

ळावनाचे के

प्रडतडनधीत्ल तवेचे क द या कामथक्रभाचे के डनमॊत्रण कयण्माचे की जफाफदायी दे ण्मात मेत आशे . अळा अचधकारमाॊनी

द रमाा मा गटाचे के नेतत्ृ ल क न द या ऩण
ू थ शोईऩमत तत द रमाचे के वॊऩण
ू थ व्मलस्थाऩन ल वभन्लम याखणे आलश्मक
आशे . तवेचे क प्रलावी कॊऩनीा मा द या व्मलस्थाऩकाा मा वशकामाथने ताॊत्रत्रक स्थऱबेटीा मालेऱी गटारा आलश्मक
ती भाीशती दे ण्माचे की तवेचे क द या मळस्लीरयत्मा ऩण
ॊ ीत अचधकारमाॊचे की याशीर. द या
ू थ कयण्माचे की जफाफदायी वॊफध
ऩण
ू थ झायामानॊतय डनलडरेयामा अचधकारमाॊनी ताॊत्रत्रक बेटीॊा मा पोटो ल भाीशतीवश वॊऩण
ू थ अशलार एका
आठलड्माा मा आत वॉफ्ट ल शाडथ कॉऩीवश वादय कयणे आलश्मक आशे .अचधकारमाॊना स्लतःा मा याज्मातीर
कृवऴ वलऴमक वलस्तत
ृ भाीशती अवाली. डनलड झारेयामा अचधकारमाॊनी ज्मा

दे ळात बेटी द्मालमाा मा आशे त

तेचथर कृवऴ शलाभान, ब गोशरक, याजक्रकम ल ऐडतशाशवक भाीशती इॊटयनेटव्दाये उऩरब्ध क न 'ााली.
द रमादयणूमान

कोणत्माशी

प्रकायचे के

लाद

अथला

कायलाई

वॊदबाथत

घटना

घडयामाव

ळावकीम

अचधकारमाॊनी वभन्लम ल प्रवॊगालधान याखून वदय प्रश्न डनकारी काढाला ल माफाफत कृवऴ आमक्
ु तारमाव
त्लयीत अलगत कयाले. माकयीता आलश्मकतेनव
ु ाय रेखी जफाफ घ्मालेत ल त्मालय दोन वाषीदायाॊा मा स्लाषरमा
घ्माव्मात. द रमात वशबागी झारेयामा ळेतकरमाकडून द रमादयणूमान कोणतीशी भोडतोड झारी नवयामाचे की खात्री
क न तवे वोफतचे के प्रभाणऩत्रानव
ॊ ीत जयाशा अचधषक कृवऴ अचधकायी ल ळेतकरमाव दे ण्मात
ु ाय प्रभाणऩत्र वॊफध
माले.
द रमाभध्मे वशबागी झारेयामा अचधकारमाॊनी द या ऩण
ू थ झायामानॊतय ळेतकरमाॊकडून वलशीत प्रऩत्राभध्मे
त्माॊचे के अशबप्राम तवेचे क द रमानॊतय आऩयामा ळेतीभध्मे आणण ऩरयवयातीर ळेतीभध्मे कयालमाचे के प्रमोग/फदर
माफाफतचे का आयाखडा प्राप्त कयाला ल जयाशाडनशाम त्माचे के वॊकरन क न वॊफध
ॊ ीत जया्माकडे तवेचे क कृवऴ
आमक्
ु तारमाकडे प्रत वादय कयाली. त्माचे कप्रभाणे अशबप्रामाभध्मे नभद
ू केयामानव
ु ाय ळेतकरमारा नलीन प्रमोग
कयण्मावाठी भागथदळथन कयण्मात माले ल त्माचे का ऩाठऩयु ाला क न अशबप्रामावश डनष्कऴथ कृवऴ आमक्
ु तारमाव
वादय कयाले.
प्रळाशी कांुनयाांचे दी जेाेाारी ळेतकरमाॊचे के दे ळाफाशे यीर अामाव द ये आमो जत कयण्मावाठी डनवलदा ऩध्दतीचे का अलरॊफ क न
आमक्
ु तारम स्तयालय प्रलावी कॊऩन्माॊचे की डनलड कयण्मात मेईर. डनलड झारेयामा द या कॊऩनीने

.१००/- ा मा

स्टॅ णूऩ ऩेऩयलय नदवदणीकृत कयायनाभा कयणे फॊधनकायक आशे . प्रत्मेक द रमावाठी जास्तीत जास्त दोन
दे ळाभधीर बेटीॊा मा स्थऱाॊचे का कामथक्रभ डन श्चे कत कयण्मात मेईर. वदय ीठकाणाॊचे की डन श्चे कती कयताना प्रलावी
कॊऩन्माॊा मा प्रडतडनधीॊनी त्मा त्मा दे ळातीर कृवऴ वलऴमक तसाॊकडून भाीशती वादय कयाली. त्मालय कृवऴ
वलबागाने

तऩावणी

क न ीदलवडनशाम

कामथक्रभाचे की

आखणी

कयाली.

वदय

स्थऱबेटीा मा

तऩळीराव

याज्मस्तयीम वशभतीभापथत अॊडतभ भान्मता दे ऊन द या कामथक्रभ डन श्चे कत कयण्मात मेईर. वदय द या जास्तीत

जास्त ७ ते १० ीदलवाॊचे का अवेर. द रमाकयीता चे कीन, इस्त्राईर, नेदयरॉ ड, द्वलऩषीम कयाय झारेरे दे ळ,
जागडतक फॉकेा मा अॊतगथत याफवलण्मात मेणारमा प्रकयाऩाॊभध्मे वभावलष्ट अवरेरे दे ळ इ. चे का वभालेळ कयण्मात
मेईर. डनलड झारेयामा प्रलावी कॊऩन्माॊना कृवऴ वलबागाने ळेतकयी डनलड ल त्माॊा माकडून घ्मालमाा मा
फक
ु ीॊगफाफत लेऱोलेऱी ीदरेयामा वचे क
ू नाॊचे के ऩारन कयणे फॊधनकायक याशीर.
1) डनवलदा प्रक्रक्रमेभध्मे अॊडतभ डनलड झारेयामा प्रलावी कॊऩनीने ीदरेयामा डनवलदा वचे क
ु नेनव
ु ाय द रमाचे का
तऩळीर जोडणे आलश्मक आशे . आलश्मकतेनव
ु ाय फदर वचे क
ु लामचे का झायामाव त्माचे की भान्मता घेणे
फॊधनकायक याशीर. द या कामथक्रभ डन श्चे कत झायामानॊतय ळेतकरमाॊचे के वलशीत कागदऩत्राचे की ऩत
थ ा कयण्माचे की
ू त
प्रक्रक्रमा ऩण
ू थ कयण्माचे की जफाफदायी प्रलावी कॊऩनीचे की याशीर.
2) याज्मस्तयीम वशभतीने अॊडतभ डनलड झारेयामा ळेतकरमाॊचे की एका द या कामथक्रभाकयीता ५५ नालाॊचे की मादी
कॊऩनीकडे ऩाठवलण्मात मेईर. कॊऩनीने एक आठलड्माा मा कारालधीत त्माॊा माळी वॊऩकथ वाधन
ु द रमाव
जाण्माकयीता शोकाय ीदरेर,े नकाय ीदरेरे आणण डनणथम प्ररॊफीत ठे लरेरे माप्रभाणे लगककयण क न
आमक्
ु तारमाव कऱलाले. आलश्मकतेनव
ु ाय अचधका मा नालाॊा मा मादीचे की भागणी आमक्
ु तारमाकडे कयाली.
एकदा ीदरेयामा मादीतीर वलथ ळेतकरमाॊफेर डन श्चे कत डनणथम झायामानॊतयचे क कॊऩनीव ऩढ
ु ीर मादी दे ण्मात
मेईर. शोकाय ीदरेयामा ळेतकरमाॊकडून आलश्मक ती कागदऩत्रे कॊऩनीने जभा कयाली.(उदा.भऱ
ू ऩायऩत्र इ.)
3) ज्मा ळेतकरमाॊकडून द रमाभध्मे वशबागी शोण्माकयीता शोकाय शभऱे र अळा ळेतकरमाॊना डनमो जत स्थऱबेटी कामथक्रभाचे का तऩळीर, वलभान प्रलावाफाफतचे का तऩळीर, डनलाव ल बोजन व्मलस्थेफाफतचे का तऩळीर,
ऩण
ु े मेथून वलभानतऱाऩमत तत अवणारमा प्रलाव ववु लधेचे का तऩळीर, कृवऴ वलबागाा मा रेखी भान्मतेचे के ऩत्र,
माऩल
थ ा केयामानॊतय
ु क ळावकीम अनद
ु ानाने दे ळाफाशे य द या केरा नवयामाफाफतचे के प्रभाणऩत्र इ.फाफीॊचे की ऩत
ू त
ळेतकरमाा मा ीशश्श्माचे की ५० टक्के यक्कभ घेण्मात माली.
4) एका अामाव द रमाभध्मे जास्तीत जास्त ४५ ळेतकरमाॊचे का गट तमाय क न, ळेतकरमाॊचे की मादी ल व्शवा
कामाथरमाव ऩाठलालमाचे के ऩत्र आमक्
ु तारमाव ऩाठवलण्मात माले. कोणत्माशी द रमाव ळेतकरमाचे के नाल
प्रस्तालीत कयताना त्माने माऩल
ु क दे ळाफाशे यीर अामाव द रमावाठी कोणत्माशी ळावकीम मोजनेचे का राब
घेतरा नवयामाफाफत कॊऩनीने प्रभाणीत क नचे क ळेतकरमाॊचे की डनलड मादी व्शीवा प्रक्रक्रमेवाठी वादय कयाली.
मादीव्मडतरयक्त कोणत्माशी लैमक्तीक अथला इतय कायणाॊकयीता अचधका मा नालाॊचे की व्शीवा भॊजयू ीवाठी
शळपायव कयण्मात मेऊ नमे ल अळा प्रकाये मादी व्मडतरयक्त कोणीशी जादाचे की व्मक्ती गटावोफत द रमाव
नेण्मात मेऊ नमे.

5) द रमाचे का ीदनाॊक/अॊतय/लेऱडनशाम तऩळीर, डनलाव, बोजनाचे का तऩळीर, ळेतकरमाॊचे की प्रभाणीत मादी, ऩायऩत्र
ल व्शीवाा मा प्रतीॊवश वलथ कागदऩत्राॊचे की ऩत
थ ा केयामानॊतय ळावकीम अनद
ू त
ु ानाचे का धनादे ळ कॊऩनीव दे ण्मात
मेईर.
6) प्रत्मेक अामाव द रमाकयीता अनब
ु ली द या व्मलस्थाऩक अवाला. ऩयदे ळी बाऴा वलळेऴतः इॊग्रजी बाऴेलय
प्रबत्ु ल अवरेरा, ज्मा दे ळाॊभध्मे द या आमो जत कयालमाचे का त्मा दे ळातीर ऐडतशावीक, ब गोरीक,
याजकीम, लैसाडनक फाफीॊचे की उत्तभ भाीशती अवरेरा, कामथतत्ऩय, वशकामाथचे की बालना अवणाया अवाला.
अळा डन श्चे कत केरेयामा द या भॅनेजयचे के

नाल ल वॊऩकथ

क्रभाॊक ळेतकरमाॊकडून फक
ु ीॊगचे की यक्कभ

स्लकायतानाचे क दे ण्मात माला.
7) ऩण
ु े मेथून वलभानतऱाऩमत तत तवेचे क ऩयदे ळात ऩोशोचे कयामानॊतय तेथीर स्थाडनक स्थऱबेटीा मा प्रलावाकयीता
वु स्थतीतीर लातानक
ु ू रीत फवचे की ववु लधा उऩरब्ध क न द या ऩण
ु थ कयाला. त्मानॊतय लातानक
ु ू रीत फवनेचे क
ऩन्
ु शा ऩण
ु ेऩमत तत ळेतकरमाॊना आणन
ु वोडणे कॊऩनीचे की जफाफदायी याशीर.
8) दे ळाफाशे यीर अामाव द रमादयणूमान त्मा त्मा दे ळाॊभध्मे अवरेरे शलाभानानव
ु ाय मोग्म ते ऩोऴाख, चे करन,
दयू ध्लनी वेला, लाशतक
ू डनमभ, फॊधने, वलवलध अ'मालत वोई ववु लधाॊचे का लाऩय कयण्मावाठी वचे क
ू ना इ. फाफत
क्रकभान एक आठलडाऩल
ु थ डनलडरेयामा वलथ ळेतकरमाॊना स्राईड ळो ा मा भाध्मभातन
ू अलगत कयाले.
9) अामाव द या दय्ु मभ शोईर अळी कोणतीशी कामथलाशी शोणाय नाशी माचे की जफाफदायी प्रलावी कॊऩनीचे की
याशीर.
10) प्रलावी कॊऩनी ज्मा दे ळाभध्मे अामाव द या घेऊन जाणाय आशे त्मा दे ळातीर स्थाडनक बेटीा मा वॊस्थेचे के
कॊऩनीचे के

दयू ध्लनी

क्रभाॊक

द या

भॅनेजयकडे

अवणे

आलश्मक

आशे .

शी

भाीशती

द रमावोफत

अवणारमाअचधकारमाॊनावध्
ु दा दे णे फॊधनकायक याशीर.
11) ळेतकरमाकडून झारेयामा नक
ु वानीा मा बयऩाईचे की यक्कभ ळेतकरमाा मा वॊभतीने प्रलावी कॊऩनीभापथत बयरी
अवयामाव द रमात वशबागी झारेयामा अचधकारमाा मा प्रभाणऩत्रानव
ु ाय ळेतकरमाने जभा केरेयामा वयु षा ठे ल
यकभेतन
ू प्रडतऩत
ू क जयाशा अचधषक कृवऴ अचधकायी माॊनी कयाली.
12) ळेतकरमाॊनी कॊऩनीफाफत द या व्मलस्थाऩनाकयीता ीदरेयामा प्रडतक्रक्रमाॊऩक
ै ी ९० टक्क्माऩेषा जास्त प्रडतक्रक्रमा
लाईट स्ल ऩाा मा अवयामाव कॊऩनीरा काळ्मा माीदत टाकण्मात मेईर.
13) कृवऴ वलबागाळी झारेयामा कयायातीर प्रलाव, डनलाव, बोजन, बेटीफाफत ठयरेयामा अटी/ळतची चे के उयारॊघन
केयामाव कॊऩनीरा काळ्मा मादीत टाकण्मात मेईर.

अामाव द रमातीर वलथ ळेतकयी/अचधकायी माॊना खऱखीचे की खण
ु णूशणुन फॅचे केव/कॅऩ/रॅ व्शर फॅग/इतय
कोणतीशी लस्तु दे ण्मात माली. जेणेक न वलवलध बेटी दयणूमान गटातीर ळेतकरमाॊना खऱखता मेईर.
वोफतःवलशीत प्रऩत्रे.
स्लाषयीत/कृवऴ वॊचे कारक(वलस्ताय ल प्रशळषण)
कृवऴ आमक्
ु तारम,भ.या.ऩण
ु े -५

-----------------------------------------------------------------------------

जा.क्र.ळेभावे/१३-१४/ळेवलअद /भाव/ू प्र.क्र.०२/वलप्र-६
कृवऴ आमक्
ु तारम,भशायाष्र याज्म,
कृवऴ बलन,शळलाजीनगय,
प्रडत,

ऩण
ु -े ४११ ००५, ीदनाॊक- २४ भे,२०१३

१) वलबागीम कृवऴ वशवॊचे कारक, वलथ माॊना भाीशती ल ऩढ
ु ीर कामथलाशीवाठी.
२) जयाशा अचधषक कृवऴ अचधकायी, वलथ माॊना भाीशती ल ऩढ
ु ीर कामथलाशीवाठी.
३) वॊफचॊ धत प्रलावी कॊऩनी .

स्लाषयीत/कृवऴ वॊचे कारक(वलस्ताय ल प्रशळषण)
कृवऴ आमक्
ु तारम,भ.या.ऩण
ु े -५

वळाे ऴ यायाश ा रयाशांेि
ां ीत ऴेतकरयाांचे दी ळ्यीतीक माीषती
ऴेतकरयाांीी कराळयाचे दा यजग

१) ळेतकरमाचे के नाल (ऩायऩत्राप्रभाणे)

:-

ऩण
ू थ ऩत्ता /भोफाईर क्र./दयू ध्लनी क्र.
(एव.टी.डी. कोडवश)

२) लम (जन्भतायखेा मा प्रभाणऩत्राचे की झेयॉक्व)

:-

३) शळषण (प्रभाणऩत्रावश-झेयॉक्व)

:-

४) ळेतकरमाचे के नाले अवरेयामा ७/१२ ल ८-अ ा मा

:-

५) ऩायऩत्र आशे काम? अवयामाव वोफत प्रत जोडाली.

:-

६)स्लतःा मा ळेतीभधीर वध्माचे की ऩीक ऩध्दती, कयण्मात मेत

:-

उतारमाचे की प्रत.

(ऩायऩत्र लैध अवयामाचे के खात्री कयाली)

अवरेरे वलवलध प्रमोग इ.फाफत थोडक्मात भाीशती.

७) कृवऴ वलऴमक काभचगयीकयीता ळावकीम/डनभळावकीम :अथला तत्वभ ऩयु स्कायशभऱारेअवयामाव ऩयु स्कायाचे के
नाल ल लऴथ.

८) ळेतकयी ळावकीम / डनभळावकीमवॊस्थेा मा

:-

९) कोणत्मा दे ळात जाण्माव तमाय आशे ल त्माफाफतचे के

:-

१०) माऩल
ु क ळावकीम मोजनेभधुन स्लतः क्रकॊ ला कुटूॊफातीर

:-

वेलेत अवयामाव कामाथरमाचे के नाल ल ऩत्ता.

बेटीचे के डनमोजन.

व्मक्तीने (ऩती, ऩत्नी ल अवललाशीत भर
ु )े वलदे ळ द या
केरा आशे काम, अवयामाव तऩळीर द्माला.

११) ळेतकरमाने स्लतःचे का वलभा तमाय केयामाचे के

:-

१२) आऩत्काशरन ऩयी स्थतीभध्मे जलऱा मा दोन नातेलाईकाॊचे के

:-

कागदऩत्र वादय केरे आशे काम?

वॊऩकथ ऩत्ते (नाल, ऩत्ता, वॊऩकथ क्रभाॊक ल ईभेर)

स्ळासरीीः(ीाळीः

)

राज्यातील शेतकरयाांचे दे ाे शाेा े र यायाौ ा रे या येअंेयत
ां त अत यायाौ ा रयाौ अा

इच्छिणारया

यधिकारयाांंी भरावयाचे दे प्रपत्र

अ.

नाव व पत्ता

क्र.

दरू ध्वनी क्रमाांक
(ननवास)

सध्याचे पदनाम,

वववाहीत/

स्त्री/परु
ु ष

शैक्षणीक

पारपर क्रमाांक व

आहाता

वैध कालावधी

६

७

कायाालय सांपका क्रमाांक अवववाहीत
(कायाालय) मोबाईल
क्रमाांक, ईमेल

१

२

३

४

रुजु ददनाांकापासन
ू

ववभागीय चौकशी

आतापयान्त

आतापयंत काम

यापव
ु ी झाली काय,

राज्य/राष्ट्रीय

केलेली पदे व

सरु
ु आहे काय,

पातळीवर घेतलेले

तपशील

प्रस्त्तावीत आहे

प्रशशक्षण

पद

कालावधी

काय?

५

यापव
ु ी परदे श दौरा/प्रशशक्षण शासकीय
खचााने केले आहे काय?

दे श

ववषय कालावधी

कोणत्या
योजनेअत
ां गात

८

९

१०

११

१२

१३

१४

१५

अधधकार्याची स्त्वाक्षरी, पदनाम व
कायाालयाचा पण
ू ा पत्ता

प्रुत्र-१
वळाे ऴ ा रयाळर जारारया ऴेतकरयाांकडूी ायाळयाचे दे
षमीुत्र

भी --------------------------- या.------------------------ कृवऴ वलबागाभापथत आमो जत केयामा
जाणारमा ळेतकरमाॊा मा दे ळाफाशे यीर अामाव द रमाअॊतगथत ------------------------------ मा दे ळाॊा मा द रमावाठी
भाझी डनलड कयण्मात आरेरी आशे .
भी अवे शरशून दे तो की, वदय द रमादयणूमान भायामा लैमक्तीक लागणुकीभऱ
ु े भायामा क्रकॊ ला भायामा
दे ळाा मा अशबभानाव तडा जाईर अवे कोणतेशी लतथन कयणाय नाशी. द रमादयणूमान दल
थ न
थ
(माभध्मे
ु त
भद्मप्राळन क न इतयाॊना त्राव शोईर अवे लागणे, द रमाा मा डन श्चे कत लेऱेचे के ऩारन न कयणे, डनमोजत
केरेयामा स्थऱ/बेटीइत्मादी कामथक्रभाॊना प्राधान्म न दे णे, ऩयदे ळातीर वालथजडनक ीठकाण ल बेटीॊा मा
ीठकाणाॊा मा डनमभाॊचे के ऩारन न कयणे इ.) केयामाचे के आढऱयामाव कृवऴ वलबागाभापथत आकायण्मात मेणारमा
वॊफध
ॊ ीत दे ळाा मा चे करनाएलढी यक्कभ दॊ ड णूशणून लवर
ू कयण्माव भाझी वशभती आशे .
तवेचे क भायामा दल
ु तथनाभऱ
ु े ऩयदे ळातीर एखाद्मा दे ळाभापथत भायामालय काशी ळावकीम कायलाई
(माभध्मे व्शीवा ये शोणे क्रकॊ ला भायामा लैमक्तीक वलदे ळ द रमाव फॊदी कयणे) अथला दॊ डात्भक कायलाई
झायामाव त्माचे की वलथस्ली जफाफदायी भाझी याशीर. दॊ ड णूशणन
ू शोणाया वलथ खचे कथ भरा स्लतःरा वोवाला
रागणाय आशे, माचे की भरा जाणील आशे .

स्थऱ : ऩण
ु े
ीदनाॊक-

(ळेतकरमाचे की वशी)
/

/२०१३

(नाल--------------------------)

प्रुत्र-२

शभीऩत्र
भी श्री./श्रीभती.---------------------------------------- शरशून दे तो/दे ते की, प्रलाव कारालधीत कोणत्माशी
स्ल ऩाचे का अऩघात क्रकॊला दख
ु ाऩत झायामाव त्माचे की जफाफदायी कृवऴ वलबागाचे की याशणाय नाशी. ती भाझी
जफाफदायी याशीर. अळा कोणत्माशी घटनेा मालेऱी द रमातीर इतय वशकारमाॊचे का बेटीचे का कामथक्रभ न चे कुकता
डनमभीत चे कारू याशीर माकयीता आलश्मक ते डनणथम घेऊन भी लैमक्तीकरयत्मा/भायामा कुटूॊत्रफमाॊा मा भदतीने
आलश्मक ती कामथलाशी कये न.

आऩरा/आऩरी

(

)

-------------------------------------------------------------प्रुत्र-३

शभीऩत्र

भी श्री./श्रीभती. ------------------------------------------- शरशून दे तो/दे ते की, भी अामाव द रमाा मा
भॊजयू कारालधीनव
ॊ ीत गटावोफत ऩन्
ु ाय वॊफध
ु शा बायतात ऩयत मेईर. अन्मथा डनमभानव
ु ाय कामदे ळीय
कायलाईव ऩात्र याशीर. द या कामथक्रभाव्मडतरयक्त इतय कोणत्माशी बेटीॊा मा फाफत भी आग्रश धयणाय नाशी ल
वलबागाने डन श्चे कत केरेरा कामथक्रभ मळस्लीऩणे याफवलण्मावाठी वलथ ीठकाणी आलश्मकतेनव
ु ाय वशबागी शोईन.

आऩरा/आऩरी

(

)

प्रुत्र-४
राज्यातीऱ ऴेतकरयाांचे दे ाे ऴाेाषे र यायाश ा रे
यायाश ा रयाेाेत ऴेतकरयाांचे दे यमरप्राय

१

ळेतकरमाचे के ऩण
ु थ नाल ल ऩत्ता, पोन नॊफय,
ईभेर, भ्रभणध्लनी.

२

अामाव द या केरेयामा दे ळाॊचे की नाले

३

प्रलावी कॊऩनीचे के नाल

४

ळेतकरमाॊचे का अामाव द या कयण्माभागीर
उेेळ

५

प्रलावाचे का कारालधी

६

वलभान वेलेचे का दजाथ

७

अामाव द रमाा मालेऱी प्रलावी कॊऩनीकडून १) अडत उत्कृष्ट २) उत्कृष्ट ३) वलथवाधायण

१) अडत उत्कृष्ट २) उत्कृष्ट ३) वलथवाधायण
४) अवभाधानकायक

डनलास्थानाचे की कयण्मात आरेरी व्मलस्था.

४) अवभाधानकायक

८

शॉटे रचे का दजाथ

१) २-स्टाय २) ३-स्टाय ३) ४-स्टाय ४) इतय

९

चे कशा,

१०

अामाव

नाश्ता,

दऩ
ु ाय

ल

वाॊमकाऱा मा १) अडत उत्कृष्ट २) उत्कृष्ट ३) वलथवाधायण

जेलणाचे की वोम उत्तभ शोती काम?
द रमात

कृवऴ

वलऴमक

इत्मादीॊना बेटीचे के केरेरे डनमोजन.
११

वॊफध
ॊ ीत

दे ळात

कृवऴ

वलऴमक

४) अवभाधानकायक

स्थऱे

१) अडत उत्कृष्ट २) उत्कृष्ट ३) वलथवाधायण
४) अवभाधानकायक

स्थऱ १) अडत उत्कृष्ट २) उत्कृष्ट ३) वलथवाधायण

दळथनावाठी कॊऩनीकडून कयण्मात आरेरी ४) अवभाधानकायक
फव व्मलस्था कळी शोती?

१२

प्रलावावोफत
व्दबाऴी/कृवऴ
वशकामथ.

प्रलावी
वलऴमक

कॊऩनीचे के १) अडत उत्कृष्ट २) उत्कृष्ट ३) वलथवाधायण

भागथदळथकाॊचे के ४) अवभाधानकायक

१३

प्रलावावोफत अवरेयामा कृवऴ वलबागाा मा १) अडत उत्कृष्ट २) उत्कृष्ट ३) वलथ वाधायण
अचधकारमाॊनी

कृवऴ

केरेरे ४) अवभाधानकायक

वलऴमक

भागथदळथन.
१४

एकॊदयीत

अामाव

द रमाकयीता

ळावनाकडून कयण्मात आरेरेयामा वोमी
ववु लधाॊफाफत स्लॊमस्ऩष्ट अशबप्राम.

१५

अामाव

द रमादयणूमाडनभीत्त

शभऱारेरे

कृवऴ वलऴमक सान माफाफत थोडक्मात
भाीशती द्माली.

१६

अामाव द रमाा मालेऱी आत्भवात केरेयामा
सानाचे का उऩमोग आऩयामा ळेतालय आणण
आऩयामा ऩरयवयाभध्मे कळाप्रकाये कयणाय
आशात, माफाफतचे का ववलस्तय अशबप्राम.

टीऩः आलश्मकतेनव
ु ाय स्लतॊत्र ऩानाचे का/ऩष्ृ ठाचे का लाऩय कयाला.

ळेतकरमाचे की वशी

-

ळेतकरमाचे के नाल

-

भ्रभणध्लनी क्रभाॊक

-

