
    
सेंद्रिय शेती/ द्रिषमुक्त शेती या    राज्यपुरस्कृत     
योजनेअतंर्गत डॉ. पंजाबराि देशमुख 
जैद्रिकशेती द्रमशन राबद्रिणे. 
 

महाराष्ट्र शासन 
कृद्रष, पशुसंिर्गन, दुग्र्व्यिसाय द्रिकास ि मत्सस्यव्यिसाय द्रिभार् 

शासन द्रनणगय क्र. जैशेद्रम 1018/प्र.क्र. 125/17-अ े
मंत्रालय, मंुबई-400032. 

         द्रदनाकं :- 16/10/2018  
प्रस्तािना :- 
 

 अन्नर्ान्याच्या आद्रण संकरीत िाणाचं्या तसेच इतर द्रपकाचं्या अद्रर्क उत्सपादनासाठी 
रासायद्रनक खते, द्रकटकनाशके, बुरशीनाशके आद्रण तणनाशकाचंा मोठ्या प्रमाणात िापर 
करण्यात येतो. त्सयामुळे पयािरणाचे संतुलन द्रबघडून जद्रमनीतील जैद्रिक घटकाचंा द्रिनाश 
झाल्याने जद्रमनी मृतित होत चालल्या आहेत. त्सयामुळे मानि ि पशुपक्षी याचं्या आरोग्यािर 
द्रिपरीत पद्ररणाम होत आहेत. यामुळे कॅन्सर सारखे दुर्गर आजार मानिास मोठ्या प्रमाणात जडत 
आहेत. द्रिदभातील यितमाळ द्रजल्यात सन 2017-18 मध्ये अनेक शेतमजूर आद्रण शेतकरी 
यानंा द्रकटकनाशकाचंी द्रिषबार्ा होऊन ते मृत्सयूमुखी पडले आहेत. तसेच रासायद्रनक खताच े
िापरामुळे जद्रमनी कडक होत आहेत.  त्सयामुळे मशार्तीचा खचात िाढ झाली आहे. तसेच 
रासायद्रनक  द्रनद्रिष्ट्ठाचंे खरेदीसाठी मोठा खचग करािा लार्तो. पद्ररणामी उत्सपादन खचग िाढून 
शेतकरी कजगबाजारी होत आहेत. 
 यास पयाय म्हणनू द्रिषमुक्त सेंद्रिय शेतीस प्रोत्ससाहन देणे द्रह द्रनतातं र्रज आहे. राज्याने 
यासाठी "सेंद्रिय शेती र्ोरण" मंजूर केल ेआहे. 
 जैद्रिक पध्दतीने उत्सपादीत शेतमालाचे सेंद्रिय प्रमाणीकरण, प्राथद्रमक प्रद्रक्रया, बाजारपेठ 
श्ृंखला, समुह र्ट स्थापन करुन त्सया माध्यमातून शेती उत्सपादनानंा बाजारपेठेसोबतच योग्य भाि 
द्रमळू शकेल. यातून शेतकऱ यांचा उत्सपादन खचग कमी होऊन द्रनव्िळ नायात िाढ होऊन तीन 
िषात उत्सपन्न दुप्पटीने िाढिणे शक्य होईल. यासाठी राज्य पुरस्कृत सेंद्रिय शेती / द्रिषमुक्त शेती 
द्रह योजना राज्यामध्ये राबद्रिण्याची बाब शासनाच्या द्रिचारार्ीन होती.  
 

शासन द्रनणगय :- 
 
१)  राज्य शासनाने सदर बाबींचा द्रिचार करुन सेंद्रिय शेती/द्रिषमुक्त शेती योजना 

राज्यात राबिण्यास मंजूरी द्रदली आहे. सदर योजना प्रथम टप्यात द्रिदभातील 
शेतकरी आत्समहत्सयाग्रस्त द्रजल्हयात म्हणजेच, अकोला, बुलढाणा, िाशीम, 
यितमाळ, अमरािती आद्रण िर्ा या 6 द्रजल्हयामध्ये सुरु करुन टप्याटप्याने या 
योजनेची व्याप्ती राज्याचे इतर द्रजल्यामंध्ये िाढद्रिण्यात येणार आहे.  तसेच, सेंद्रिय 
शेती / द्रिषमुक्त शेतीी़ या राज्य पुरस्कृत योजनेअंतर्गत डॉ. पंजाबराि देशमुख 
जैद्रिक शेती द्रमशनची स्थापना करुन त्सयाची अंमलबजािणी राष्ट्रीय शाश्वत शेती 
अद्रभयान (NMSA) अंतर्गत परंपरारं्त कृद्रष द्रिकास योजना (PKVY) या योजनेच्या 
र्तीिर करण्यात येईल.   
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२)  सदर प्रयोजनाथग सेंद्रिय शेती द्रमशनची स्थापना करण्यास पुढील प्रमाणे मान्यता 

देण्यात येत आहे.    
 
 द्रमशनचे नािं :- डॉ. पंजाबराि देशमुख जैद्रिक शेती द्रमशन 
 अध्यक्ष   :- सेंद्रिय शेती द्रिषयक तज्ञ    
 द्रमशन मुख्यालय :- अकोला 
 कायगक्षते्र  :- अकोला, बुलढाणा, िाशीम, यितमाळ, अमरािती आद्रण िर्ा द्रजल्हा 
 कायगकाळ  :- 4 िषे - (6 मद्रहने आस्थापना ि द्रनयोजन,  3 िषे अंमलबजािणी आद्रण   
                                        6 मद्रहने मुल्याकंन ि अहिाल) 
 आर्थथक भार :- रुपये 100 कोटी (4 िषासाठी )  रु. लाखात 
      िषग 1 ले         - रु. 2010.50/- 
      िषग 2 रे  - रु. 4030.00/- 
      िषग 3 रे          - रु. 2726.00/- 
      िषग 4 थे         - रु. 1233.50/- 
                   एकूण - रु. 10,000.00/- 
 

३)  उद्रिष्ट्य े:- 
 

१) जैद्रिक शेती पध्दतीव्दारा, रसायनाचंा िापर थाबंिून योग्य उत्सपादन 
घेणे, जमीन आरोग्य सुर्ारणे, 

२) द्रनिडलेल्या उत्सपादक र्टाचंी आद्रण ियैक्क्तक शेतकरी याचंी क्षमता 
द्रिकद्रसत करणे.  त्सयासाठी सेंद्रिय शेतीसाठी आिश्यक जैद्रिक  द्रनद्रिष्ट्ठा 
जसे जद्रमन सुद्रपकता ि द्रपकसंरक्षणासाठी आिश्यक असणाऱया द्रनद्रिष्ट्ठा 
शेतकऱयाचं्या शेतािर सेंिीय पध्दतीने तयार करणे, शेतीमध्ये रसायनाचंा 
िापर पूणगपणे थाबंद्रिणे, 

३)  समुह संकल्पनेनुसार 500 उत्सपादक र्टाचंी स्थापना करणे, 
४)  चार ते पाच उत्सपादक र्टामंरू्न एक समुह सरं्ठन कें ि (Cluster 

Agrigation Centre) स्थापन करणे,   
५)  सेंद्रिय शेती प्रमाद्रणकरण पीजीएस ईंद्रडया आद्रण आयसीएस पध्दतीने 

करणे, 
६)  उत्सपादीत सेंद्रिय उत्सपादनाचंी प्रद्रक्रया ि मुल्यिृध्दी करणे. CAC मार्ग त  
 बाजार श्ृंखला द्रनमाण  करणे, 
७)  प्रकल्प कालािर्ी संपल्यानंतर हे कायग सुरळीत सुरु राहण्यासाठी 

सशक्त द्रनर्गमन व्यिस्था'   (Exit Plan) द्रिकद्रसत करणे. 
 

४)  प्रमुख िदै्रशष्ट्टये :-  
अ) द्रमशन प्रथम अिस्थेत द्रिदभातील आत्समहत्सयाग्रस्त/ नैराश्यग्रस्त अशा अकोला, 

अमरािती, बुलढाणा, िाद्रशम, यितमाळ ि िर्ा द्रजल्हयात राबद्रिले जाईल,  
ब)  यामध्ये १०,००० ते १२,००० शेतकरी कुटंूबाचा समािशे असेल, 
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क) जैद्रिक शेती अंतर्गत समूह संघटन संकल्पनेिर आर्ारीत २५,००० एकर क्षते्राचा 
समािशे असेल, यामध्ये ५० एकरचा एक र्ट ज्यामध्ये २० ते ३० शेतकरी असतील. प्रद्रत 
शेतकरी मयादा २ हेक्टर पयंत राहील,  
ड) शेतकऱयाचंा शेती उत्सपादन खचग कमी करुन आद्रण प्रद्रक्रयेद्वारे मुल्यिृध्दी ि बाजार 
व्यिस्थेतून तीन िषात उत्सपन्न दुप्पट होण्याचे अपेद्रक्षत आहे.  

 
५) डॉ. पंजाबराि देशमुख जैद्रिक शेती द्रमशनची संरचना  खालील प्रमाणे असेल.  
 

5.1 द्रमशन प्रकल्प संरचना :- 
 डॉ. पंजाबराि देशमुख जैद्रिक शेती द्रमशन या नािाने संस्थेची स्थापना 
सोसायटीज ॲक्ट 1980 अंतर्गत र्मगदाय आयुक्त याचंेकडे नोंदणी करण्यात 
येईल.   
 

  अध्यक्ष   :- सेंद्रिय शेती द्रिषयक तज्ञ   
  उपाध्यक्ष  :-  आयुक्त (कृद्रष), कृद्रष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
  सदस्य   :- कुलरु्रु, डॉ. पंजाबराि देशमुख कृद्रष द्रिद्यापीठ, अकोला 
  सदस्य  :- कुलरु्रु, िसंतराि नाईक मराठिाडा कृद्रष द्रिद्यापीठ परभणी 
  सदस्य   :- कृद्रष संचालक (आत्समा), कृद्रष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,  
        पूणे  
  सदस्य   :- कृद्रष संचालक (द्रनद्रिष्ट्ठा ि रु्णद्रनयंत्रण), कृद्रष आयुक्तालय,  
        महाराष्ट्र राज्य, पूणे   
  सदस्य  :- द्रिभार्ीय कृद्रष सहसंचालक, अमरािती 
  सदस्य  :- प्रादेद्रशक सह आयुक्त, पशुसंिर्गन, अमरािती  
  सदस्य   :- उपसरव्यिस्थापक (पणन, अमरािती ) 
  सदस्य   :-द्रिभार् प्रमुख, सेंद्रिय शेती संशोर्न ि प्रद्रशक्षण कें ि ,  
      डॉ. पंजाबराि देशमुख कृद्रष द्रिद्यापीठ, अकोला  
  सदस्य   :- क्षदे्रत्रय व्यिस्थापक, क्षदे्रत्रय जैद्रिक शेती कें ि, नार्पूर 
  सदस्य  :- सेंद्रिय शेती द्रिषयक तज्ञ (तीन सदस्य) शासकीय/   
        अशासकीय 
  सदस्य-सद्रचि  :-  प्रकल्प व्यिस्थापन युनीट मर्ील कृद्रष सहसंचालक /  
             अर्ीक्षक कृद्रष अद्रर्कारी  
 

   उपरोक्त संरचनेस द्रमशन प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट बोडग (MPMB) असे  
  संबोर्ण्यात येईल. 

अद्रर्कार ि काये :-  
१) सेिा प्रदाताची (Service Provider) ि प्रमाद्रणकरण यंत्रणेची (प्रादेद्रशक 

पद्ररषद पी.द्रज.एस) द्रजल्हाद्रनहाय द्रनयकु्ती करणे 
२) द्रजल्हा द्रनहाय प्रकल्प आराखड्यास मंजुरी देणे, 
३) द्रमशन प्रकल्पासाठी शासनाकडून द्रनर्ीची मार्णी करणे, 
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४) प्रकल्प व्यिस्थापन युद्रनट (PMU) आद्रण द्रजल्हा व्यिस्थापन युद्रनटची 
(DMU) स्थापना करणे, 

५) द्रमशन कायाचा सहामाही आढािा, 
६) PMU व्दारा झालेल्या खचास मंजूरी देणे. 
७) योजनेच्या मुख्य घटकातंर्गत अंमलबजािणीसाठी उपघटक ि 

कायगपध्दती द्रनद्रित करणे. 
८) द्रमशनच्या िार्थषक लेखा पद्ररक्षण अहिालास मान्यता देणे. 
 द्रमशन प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट बोडाच्या कायाचे संचलन करण्यासाठी प्रकल्प 

व्यिस्थापन युद्रनट (PMU ) कायगरत राद्रहल. 
 

5.2 प्रकल्प व्यिस्थापन युद्रनट  (PMU) :-   
प्रकल्प व्यिस्थापन युद्रनटची संरचना खालीलप्रमाणे असेल.  

१) प्रकल्प संचालक :- सहसंचालक (कृद्रष) (प्रद्रतद्रनयुक्तीने) 
/अर्ीक्षक कृद्रष अद्रर्कारी (प्रद्रतद्रनयुक्तीने) अर्ीक्षक कृद्रष 
अद्रर्कारी याचंी प्रद्रतद्रनयुक्तीने द्रनयुक्ती झाल्यास 
सहसंचालक (कृद्रष) याचंी ितेन श्ेणी अनुञये राहील.  

२) कृद्रष उपसंचालक :-  कृद्रष द्रिभार्ातून प्रद्रतद्रनयुक्तीने  
३) लेखाद्रर्कारी  (र्ट-ब) :- द्रित्त द्रिभार्ाकडून प्रद्रतद्रनयुक्तीने 

नेमणकू 
४) या व्यद्रतद्ररक्त आिश्यक कमगचारी िर्ग तात्सपुरत्सया स्िरुपात 

बाहय स्त्रोताद्वारे द्रमशनच्या मान्यतेने घेण्याचे अद्रर्कार 
प्रकल्प संचालक यानंा राहतील.  

5.3   द्रजल्हा व्यिस्थापन युद्रनट (DMU) :-  
 प्रकल्प सचंालक (आत्समा), कृद्रष तंत्रञान व्यिस्थापन यंत्रणा हे 
द्रजल्हास्तरािर  द्रमशनचे कायान्ियन अद्रर्कारी राहतील ि त्सयाना द्रमशनची 
अमंलबजािणी करणेसाठी  आिश्यक कमगचारी िर्ग तात्सपुरत्सया स्िरुपात बाहय 
स्त्रोताद्वारे द्रमशनच्या मान्यतेने देण्याचे अद्रर्कार प्रकल्प सचंालक (PMU) यानंा 
राहतील.  

   ५.४  द्रजल्हा स्तरीय सद्रमती :- 
    ५.१) द्रजल्हास्तरीय सद्रमतीची संरचना खालीलप्रमाणे असेल :-  

1)  द्रजल्हाद्रर्कारी                                    :- अध्यक्ष  
 2)  द्रजल्हा अद्रर्क्षक कृद्रष अद्रर्कारी   :-सदस्य 
 3) प्रद्रतद्रनर्ी द्रिभार्ीय पद्ररषद (Regional Council) :- सदस्य 
 4) शेतकरी       :- सदस्य 
 5) मद्रहला शेतकरी      :- सदस्य 
 6) द्रजल्हा पशुसंिर्गन अद्रर्कारी               :- सदस्य  

7)        प्रकल्प संचालक ,आत्समा                         :- सदस्य सद्रचि  
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 ५.२)  कायग ि अद्रर्कार :- 
अ) द्रमशन अंतर्गत मंजूर झालेल्या आराखड्यानुसार लक्षाकं पुतीचा आढािा, 
ब)  अद्रभसराणाद्वारे प्रस्ताद्रित कामानंा मंजुरी, 

          क)  द्रमशनमध्ये नाद्रिण्यपूणग कायाची द्रशर्ारस करणे, 
           ड)  द्रमशन कायास र्ती देण्यासाठी योग्य ते द्रनदेश देणे. 

 
६)  कायगप्रणाली :-  द्रमशन कायगक्षते्रात ५०० सेंद्रिय शेती उत्सपादक र्टाचंी समुह   
   संकल्पनेनुसार द्रनिड करणे.   
  ६.१  शेतकरी र्ट द्रनर्थमती ि क्षमता द्रिकास  
   ६.१.१) द्रकमान २० शेतकरी ि ५० एकर क्षते्रात र्टाची द्रनर्थमती करणे  
   ६.१.२)  प्रत्सयके र्टासाठी र्ट प्रितगक (L.R.P.) ि एक सहाय्यक र्ट  
    प्रितगक अशा दोन व्यक्तीची द्रनिड करणे ि त्सयानंा द्रिशेष  
    प्रद्रशक्षण व्यिस्था करणे.  
   ६.१.३) क्षते्रीय भटेीद्वारे र्टातील शेतकऱयांमध्ये आत्समद्रिश्वास  
    जारृ्त करणे.  
   ६.१.४) र्टातील शेतकऱयांचे स्थाद्रनक पद्ररक्स्थतीनुरुप द्रपकाचं्या  
    क्स्थतीनुसार िषातून ४ िळेा एक द्रदिसीय प्रद्रशक्षणाचे आयोजन 
    करणे.  
   ६.१.५) र्टाची नोंदणी आत्समा अंतर्गत करणे.  
 
याबाबी अतंर्गत देय अथगसहाय्य खालीलप्रमाणे राहील.  

अ.क्र. बाब पद्ररमाण देय अथगसहाय्य  (रु. 
लाख) 

१ र्ट प्रमुख / सहाय्यक र्ट प्रमुख 
याचंे ७ द्रदिसीय द्रिशेष प्रद्रशक्षण  

रु. १०००/- प्रद्रत 
प्रद्रशक्षणाथी  

0.14  

२ क्षते्रीय भटे  रु. ४००/- प्रद्रत 
शेतकरी  

0.10 

३ शेतकरी प्रद्रशक्षण (एक द्रदिसीय ४ 
प्रद्रशक्षण प्रद्रत िषग, ३ िषासाठी १२ 
प्रद्रशक्षण ) 

रु. ४००/- प्रद्रत 
द्रशक्षणाथी  

0.96 

एकूण 1.20 
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६.२ सहभार्ीता हमी पध्दती (P.G.S.) कद्ररता द्रजल्हास्तरािर     
 प्रादेद्रशक पद्ररषदेची द्रनिड  करणे ( R. C.)  

 प्रमाद्रणकरणासाठी द्रनयुक्त Eäò±Éä±ªÉÉ |ÉÉnäùÊ¶ÉEò पद्ररषदेने |ÉiªÉäEò MÉ]õÉ¨ÉvÉÚxÉ MÉ]õ |É´ÉÇiÉEòÉSÉÒ 
(L.R.P.) ÊxÉ´Éb÷ Eò®úhÉä, iªÉÉÆxÉÉ |É¨ÉÉÊhÉEò®úhÉ ´É ºÉåÊpùªÉ ¶ÉäiÉÒºÉÉ`öÒ nÖù´ÉÉ ¨½þhÉÚxÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ Eò®úhÉä ´É 

ºÉåÊpùªÉ ¶ÉäiÉÒ |É¨ÉÉÊhÉEò®úhÉÉSÉÒ Eò®úÉ´ÉªÉÉSÉÒ ºÉ´ÉÇ +É´É¶ªÉEò EòiÉÇ´ªÉ {ÉÉ®ú {ÉÉb÷hÉä ½þÒ EòÉ¨Éä Eò®úÉ´ÉÒ 

±ÉÉMÉiÉÒ±É. ÊVÉ±½þªÉÉ¨ÉvªÉä |ÉiªÉäEò 10 ¶ÉäiÉEò®úÒ MÉ]õÉºÉÉ`öÒ BEò iÉVYÉ ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇEò ÊxÉªÉÖCiÉ Eò®úhÉä ´É 

EòÉªÉÇ®úiÉ ä̀ö´ÉhÉä ½þÒ |ÉÉnäùÊ¶ÉEò {ÉÊ®ú¹Énäùची VÉ¤ÉÉ¤ÉnùÉ®úÒ ®úÉ½þÒ±É. प्रमाद्रणकरणासाठी खालील बाबीसाठी 

अथगसहाय्य देय राहील.  
अ.क्र. बाब अथगसहाय्य (लाखामध्ये) 

१ द्रिभार्ीय पद्ररषदेच्या द्रनद्ररक्षकाचे मानर्न ि प्रिास 
भत्ता  

प्रद्रत र्ट प्रद्रत िषग रु. 0.231 
(३ िषे )  

२ द्रिभार्ीय पद्ररषद कायालय खचग  प्रद्रत र्ट  प्रद्रत िषग रु. 0.20    
(३ िषे)  

३ र्ट प्रितगक मानर्न  प्रद्रत प्रितगक प्रद्रत माह           
रु. 0.03 ( ३ िषे)  

 

द्रनद्ररक्षक द्रिभार्ीय पद्ररषद याचंी कतगव्ये  ि जबाबदाऱया :-  

१. र्टातील सिग शेतकऱयाचंी पीजीएस पध्दतीमध्ये ऑनलाईन नोंदणी करणे, त्सयासाठी 
लार्णारी आिश्यक ती सिग माद्रहती र्टप्रितगकाच्या सहाय्याने सिग सभासद 
शेतकऱयाकडून संकलीत करणे.  

२. पी.जी.एस. प्रमाणीकरणासाठी र्टातील सिग शेतकऱयानंी अिलंबलेल्या पध्दतीचे 
संकलन ि ऑनलाईन नोंदद्रिण्याचे सिग कामकाज पार पाडणे. सभासदानंी त्सयाचंे शेतीचे 
सेंद्रिय रुपातंरण करण्यासाठी अनुसरलेल्या सिग बाबी उदा. द्रनद्रिष्ट्ठांचा िापर, 
द्रपकपध्दती इ. कामाची नोंदणी र्टप्रितगकाच्या सहाय्याने ठेिून ती ऑनलाईन नोंदद्रिणे.  

३. प्रमाणीकरणासाठी आिश्यक द्रनद्ररक्षण सद्रमती र्टाचे संमतीने द्रनद्रित करणे. द्रनद्ररक्षण 
सद्रमतीस मार्गदशगन करुन सिग द्रनद्ररक्षणे पार पाडून घेणे ि द्रनद्ररक्षणाचा अहिाल 
ऑनलाईन पध्दतीने नोंदद्रिणे.  

४. र्टातंील शेतकऱयानंा सेंद्रिय शेतीमध्ये रुपातंरण करण्यासाठी कराियाच्या 
उपाययोजनाबिल तांद्रत्रक मार्गदशगन करणे.  
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५. प्रमाणीकरणासाठी िळेेनुरुप आिश्यक ते सिग कामकाज पार पाडणे.  
र्टप्रितगकाचे कामकाज :-  

१. सेंद्रिय प्रमाणीकरणासाठी र्टास सादं्रघक स्तरािर कराव्या लार्णाऱया सिग 
जबाबदाऱया पार पाडण्यासाठी कामकाज करणे.  

२. द्रिभार्ीय पद्ररषद ि र्ट यामध्ये दुिा म्हणनू सिग कामे द्रिभार्ीय पद्ररषदेच्या 
द्रनद्ररक्षकाच्या मार्गदशगनाखाली पार पाडणे.  

३. र्टातील सभासद शेतकऱयाचंे मृदा नमुने र्ोळा करणे, सिग माद्रहतीचे संकलन करणे, 
प्रमाणीकरणासाठी सिग नोंदिहया अद्ययाित करणे इ. कामे पार पाडणे.  

४. सेंद्रिय शेतीमध्ये कराियाचे रुपातंरण ि प्रमाणीकरण पध्दती याबाबतच े सिग 
मार्गदशगन घेणे ि त्सयानुसार र्टाकरीता कामकाज पार पाडणे.  

६.३ ºÉåÊpùªÉ ÊxÉÊ´É¹`öÉ ÊxÉÌ¨ÉiÉÒ ´É ´ÉÉ{É®ú 
 सेिा प्रदाता iÉVYÉ मार्गदशगकाच्या मार्गदशगनाखाली MÉ]õÉiÉÒ±É ¶ÉäiÉEòªÉÉÆxÉÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ näù>ðxÉ ºÉåÊpùªÉ 
¶ÉäiÉÒ Eò®úhªÉÉºÉÉ`öÒ ±ÉÉMÉhÉÉऱया +É´É¶ªÉEò ÊxÉÊ´É¹`öÉ º´ÉiÉ: Eò®úhªÉÉSªÉÉ où¹]õÒxÉä |ÉÊ¶ÉIÉhÉ tÉ´Éä. +¶ÉÉ 

ÊxÉÊ´É¹`öÉ iÉªÉÉ®ú Eò®úhªÉÉºÉÉ`öÒ ±ÉÉMÉhÉÉ®äú Eò±SÉ®ú ¨ÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ºÉÆºlÉäEòbÚ÷xÉ ¶ÉäiÉEòऱयांÆxÉÒ ´ÉÉ{É®úÉ´Éä, ´É 
VªÉÉ ºÉåÊpùªÉ ÊxÉÊ´É¹`öÉò ¶ÉäiÉ {ÉÊ®úÎºlÉiÉÒxÉÖºÉÉ®ú iÉªÉÉ®ú Eò®úhÉä ¶ÉCªÉ xÉºÉä±É +¶ÉÉ {ÉÒ.VÉÒ.BºÉ. 

|É¨ÉÉÊhÉEò®úhÉÉ¨ÉvªÉä ¨ÉÉxªÉiÉÉ +ºÉ±Éä±ªÉÉ ÊxÉÊ´É¹`öÉ ¶ÉÉºÉEòÒªÉ +lÉ´ÉÉ ¤ÉÉ½þªÉ ºjÉÉäiÉÉEòbÚ÷xÉ JÉ®äúnùÒ Eò®úiÉÉ 

ªÉäiÉÒ±É. ºÉåÊpùªÉ ÊxÉÊ´É¹`öÉ ÊxÉÌ¨ÉiÉÒºÉÉ`öÒ näùªÉ +ºÉ±Éä±Éä +xÉÖnùÉxÉ ½äþ 70 ]õCEäò ¶ÉäiÉEò®úÒ/MÉ]õÉxÉä =i{ÉÉÊnùiÉ 

Eäò±Éä±ªÉÉ ÊxÉÊ´É¹`öÉºÉÉ`öÒ näùªÉ ®úÉ½þÒ±É ´É =´ÉÇÊ®úiÉ 30 ]õCEäò +xÉÖnùÉxÉ ¤ÉÉ½þªÉ ºjÉÉäiÉÉEòbÚ÷xÉ JÉ®äúnùÒ 

Eäò±Éä±ªÉÉ ÊxÉÊ´É¹`öÉºÉÉ`öÒ näùªÉ ®úÉ½þÒ±É. ºÉåÊpùªÉ ¶ÉäiÉÒ ÊxÉÊ´É¹`öÉºÉÉ`öÒ +ºÉ±Éä±Éä +lÉÇºÉ½þÉªªÉ MÉ]õ/¶ÉäiÉEò-

ªÉÉÆxÉÉ b÷Ò.¤ÉÒ.]õÒ.´nùÉ®äú +nùÉ Eäò±Éä VÉÉ<Ç±É. 

 ºÉåÊpùªÉ ÊxÉÊ´É¹`öÉ ÊxÉÌ¨ÉiÉÒºÉÉ`öÒ JÉÉ±ÉÒ±É ¤ÉÉ¤ÉÊxÉ½þÉªÉ EòÉªÉÇGò¨É +xÉÖYÉäªÉ +É½äþ. ªÉÉ¨ÉvªÉä EòÉ½þÒ 

´ÉäMÉ³ªÉÉ ¤ÉÉ¤ÉÒSÉÒ +Æ̈ É±É¤ÉVÉÉ´ÉhÉÒ Eò®úÉ´ÉªÉÉSÉä +ºÉ±ªÉÉºÉ MÉ]õÉSÉä Ê´ÉxÉÆiÉÒxÉÖºÉÉ®ú ´É |ÉÉnäùÊ¶ÉEò 

{ÉÊ®ú¹ÉnäùSªÉÉ Ê¶É¡òÉ®úºÉÒxÉÖºÉÉ®ú द्रमशनच्या मान्यतेनुसार näùªÉ ®úÉ½þÒ±É. 

अ.क्र. बाब अथगसहाय्य 

१ सेंद्रिय शेती रुपातंरणासाठी कराियाच्या 
उपाययोजना- मृद नमुना तपासणी, जैद्रिक कंुपण, 
चर अथिा शेताच्या कडेने बारं् घालणे.  

खचाच्या १०० टक्के अथिा 
प्रद्रत एकर जास्तीत जास्त रु. 
१०००/- यापैकी जे कमी 
असेल ते.  
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२ सेंद्रिय द्रबयाणे संकलन अथिा सेंद्रिय पध्दतीने रोप 
द्रनर्थमती करणे.  

खचाच्या १०० टक्के अथिा 
प्रद्रत एकर जास्तीत जास्त रु. 
5००/- 

३ द्रहरिळीच्या खताचंी द्रपक लार्िड करणे उदा. 
तार्, र्ैंच्या, क्ग्लद्ररद्रसडीया इ.  

खचाच्या १०० टक्के अथिा 
प्रद्रत एकर जास्तीत जास्त रु. 
2०००/- 

४ द्रिद्रिर् कंपोस्ट पध्दतीचा अिलंब करुन सेंद्रिय 
घटक कुजिून खत द्रनर्थमती करणे. उदा. नॅडेर्, 
बायोडायनॅद्रमक कंपोस्ट, व्हर्थमकंपोस्ट, इ.  

खचाच्या ५० टक्के अथिा 
प्रद्रत युद्रनट जास्तीत जास्त 
रु. ५०००/- 

५ र्ॉस्रे्ट द्ररच ऑरे्द्रनक मॅन्युअरचा (PROM) िापर  खचाच्या १०० टक्के अथिा 
प्रद्रत एकर जास्तीत जास्त रु. 
१०००/- 

६ जैद्रिक खते, उदा. रायझोद्रबयम, र्ॉस्रे्ट 
सोल्युबलायझझर् बॅक्टेद्ररया, पोटॅश 
सोल्युबलायझझर् बॅक्टेद्ररया, ॲझेटोबॅक्टर, 
ॲझोला, ििरुप जैद्रिक संघ इ.  

खचाच्या १०० टक्के अथिा 
प्रद्रत एकर जास्तीत जास्त रु. 
5००/- 

७ जद्रमनीमध्ये सुक्ष्म जीिजंतुचे प्रमाण िाढद्रिण्यासाठी 
स्थाद्रनकद्ररत्सया द्रिद्रिर् कल्चर द्रनर्थमती ि िापर 
उदा. द्रजिामृत, अमृतपाणी, बायोडायनॅद्रमक 
द्रसपीपी, ईएम, इ. साठी आिश्यक साद्रहत्सय ि खचग.  

खचाच्या १०० टक्के अथिा 
प्रद्रत एकर जास्तीत जास्त रु. 
१5००/- या मयादेत 
व्यक्तीर्त अथिा र्टाच्या 
स्तरािर केलेल्या उत्सपादन 
कें िासाठी एकद्रत्रत 
अनुदानािर देय.  

८ पीकसंरक्षणासाठी कराियाच्या द्रकड ि रोर् 
द्रनयंत्रणासाठी िनस्पतीजन्य अकग , द्रमत्र 
द्रकडद्रनर्थमती ि िापर, बायोडायनॅद्रमक तरल 
द्रकडरोर्क द्रनर्थमती ि जैद्रिक बुरशीनाशक द्रनर्थमती 
इ.  

खचाच्या १०० टक्के अथिा 
जास्तीत जास्त रु. १०००/- 
प्रद्रत युद्रनट व्यक्तीर्त अथिा 
र्टाच्या स्तरािर सामुद्रहक 
द्ररत्सया द्रनर्थमत कें िासाठी 
एकद्रत्रत अनुदानािर देय.  
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९ जैद्रिक द्रकड ि बुरशीनाशकाचंा िापर उदा. 
रायकोडमा क्व्हद्ररड, स्युडोमोनास र्ल्युरोसन्स, 
द्रबव्हाद्ररया, व्हर्थटद्रसद्रलयम, एनपीव्ही  हेद्रलकोव्हपा, 
ॲझॅद्रडरेक्क्टन, इ.  

खचाच्या १०० टक्के अथिा 
प्रद्रत एकर जास्तीत जास्त रु. 
5००/- 

१० स्थाद्रनक पद्ररक्स्थतीनुसार आिश्यक द्रनद्रिष्ट्ठा 
द्रनर्थमती  

खचाच्या १०० टक्के अथिा  
जास्तीत जास्त रु. 5००/- 
प्रद्रत एकर व्यक्तीर्त अथिा 
र्टाचे स्तरािर एकद्रत्रतद्ररत्सया 
देय.  

 

 ºÉåÊpùªÉ ÊxÉÊ´É¹`öÉ ÊxÉÌ¨ÉiÉÒºÉÉ`öÒ |ÉÊiÉ BEò®ú ®úCEò¨É °ü. 5500/- ªÉÉ |É¨ÉÉhÉä BEòÉ 

±ÉÉ¦ÉÉlÉÔºÉÉ`öÒ 2 ½äþC]õ®ú IÉäjÉÉºÉÉ`öÒ 3 ´É¹ÉÉÇEòÊ®úiÉÉ +xÉÖYÉäªÉ ®úÉ½þÒ±É ´É MÉ]õÉSÉä 50 BEò®ú IÉäjÉÉºÉÉ`öÒ 

BEÚòhÉ +xÉÖYÉäªÉ +xÉÖnùÉxÉ °ü. 8,25,000/- B´Éfäø ®úÉ½þÒ±É.MÉ]õÉxÉä सेिा प्रदाताच्या तञ 
मार्गदशगनाखाली |ÉÉnäùÊ¶ÉEò {ÉÊ®ú¹ÉnäùSªÉÉ द्रशर्ारशीने ´ªÉCiÉÒMÉiÉõ/MÉ]õÉSªÉÉ ÊxÉÊ´É¹`öÉ ÊxÉÌ¨ÉiÉÒSÉÉ 

+É®úÉJÉb÷É iÉªÉÉ®ú Eò°üxÉ ÊVÉ±½É ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉEò ªÉÖxÉÒ]õ EòbÚ÷xÉ ¨ÉÉxªÉiÉÉ PÉähÉä ¤ÉÆvÉxÉEòÉ®úEò ®úÉ½þÒ±É. 

६.४  |ÉÉlÉÊ¨ÉEò ´É Î´nùiÉÒªÉ ºiÉ®ú |ÉÊGòªÉÉ ªÉÖxÉÒ]õ ºlÉÉ{ÉxÉ Eò®úhÉä. 

 MÉ]õÉxÉä =i{ÉÉÊnùiÉ Eäò±Éä±ªÉÉ ¨ÉÉ±ÉÉSÉä |ÉÉlÉÊ¨ÉEò/Î´nùiÉÒªÉ |ÉÊGòªÉÉ Eò°üxÉ Ê´É{ÉhÉxÉIÉ¨É ¨ÉÉ±É ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ 

Eò®úhÉäºÉÉ`öÒ MÉ]õÉSÉä ºiÉ®úÉ´É®ú +É´É¶ªÉEò ªÉÆjÉºÉÉ¨ÉÖOÉÒ =nùÉ. vÉÉxªÉ |ÉiÉ´ÉÉ®úÒ, Ê¨ÉxÉÒ nùÉ±É¨ÉÒ±É, +É<Ç±ÉÊ¨É±É <iªÉÉnùÒ 

JÉ®äúnùÒ Eò®úhÉäºÉÉ`öÒ ÊEò¨ÉiÉÒSÉä 50 ]õCEäò +lÉ´ÉÉ VÉÉÎºiÉiÉVÉÉºiÉ °ü. 2.00 ±ÉÉJÉ +xÉÖnùÉxÉ MÉ]õºiÉ®úÉ´É®ú +xÉÖYÉäªÉ 

®úÉ½þÒ±É. nùÉäxÉ ËEò´ÉÉ iªÉÉ{ÉäIÉÉ VÉÉºiÉ MÉ]õÉxÉä BEòjÉ ªÉä>ðxÉ ºÉ¨ÉÖ½þ ÊxÉÌ¨ÉiÉÒ´nùÉ®äú =i{ÉÉÊnùiÉ ¨ÉÉ±ÉÉSÉÒ |ÉÊGòªÉÉ 

Eò®úhÉäºÉÉ`öÒ ¨ÉÉä`öªÉÉ º´É°ü{ÉÉiÉ |ÉÊGòªÉÉ Eåòpù ºlÉÉ{ÉxÉ Eò®úÉ´ÉªÉÉSÉä +ºÉ±ªÉÉºÉ ½äþ +xÉÖnùÉxÉ MÉ]õÉÆSªÉÉ ºÉ¨ÉÖ½þÉºÉ näùªÉ 

®úÉ½þÒ±É. 

६.५  ¤ÉÉVÉÉ®ú{Éä̀ äö¶ÉÒ nÖù´ÉÉ 

 MÉ]õÉxÉä =i{ÉÉÊnùiÉ Eäò±Éä±ªÉÉ ¨ÉÉ±ÉÉSªÉÉ Ê´ÉGòÒºÉÉ`öÒ +zÉ ´É +Éè¹ÉvÉ |É¨ÉÉhÉ{ÉjÉ, ¥Éìb÷ÓMÉ, {ÉìEäòVÉÓMÉ, ¨ÉÉ±ÉÉSÉä 

Ê´ÉGòÒºÉÉ`öÒ Eò®úÉ´ÉªÉÉSÉÒ |ÉÊºÉvnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ <iªÉÉnùÒ ¤ÉÉ¤ÉÒºÉÉ`öÒ |ÉiªÉäEò MÉ]õÉºÉ °ü. 1.00 ±ÉÉJÉ näùªÉ ®úÉ½þÒ±É.  

 ६.६  EÞòÊ¹É ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 

 6.6.1  EÞòÊ¹É Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö/EÞòÊ¹É Ê´ÉYÉÉxÉ Eåòpù ªÉÉÆSªÉÉ¨ÉÉ¡ÇòiÉ {ÉÖføÒ±É ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ Eò®úhÉä. 

 6.6.2 ¶ÉäiÉÉ´É®ú =i{ÉÉÊnùiÉ ÊxÉÊ´É¹`öÉSÉä Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ. 

 6.6.3 Ê{ÉEò ºÉÆ®úIÉhÉÉºÉÉ`öÒ ´ÉÉ{É®ú±ªÉÉ VÉÉhÉÉªÉÉ ÊEòb÷ ®úÉävÉEòÉÆSÉä PÉ]õEò ÊxÉÎ¶SÉiÉ Eò®úhÉä. 

6.6.4 =i{ÉÉÊnùiÉ ¡ò³äý, ¦ÉÉVÉÒ{ÉÉ±ÉÉ, +zÉvÉÉxªÉä ªÉÉÆSÉä {ÉÉä¹ÉEò PÉ]õEòÉÆSÉä ¨ÉÉ{ÉnÆùb÷ ÊxÉÎ¶SÉiÉ Eò®úhÉä. 
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6.6.5 ºÉåÊpùªÉ ÊxÉÊ´É¹`öÉÆSÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ {É®úõ +¦ªÉÉºÉ, ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ´É Ê¶É¡òÉ®úºÉÒ Eò®úhÉä. 

6.6.6 EÖò]ÖÆõ¤ÉÉSÉä +ÉÌlÉEò +ÉÊhÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºiÉ®úÉºÉÆ¤ÉÆvÉÒiÉ +¦ªÉÉºÉ Eò®úhÉä.  
6.7  ºÉä́ ÉÉ |ÉnùÉiÉÉ ÊxÉªÉÖCiÉÒ 

 Ê¨É¶ÉxÉ +ÆiÉMÉÇiÉ ÊxÉ´Éb÷±Éä±ªÉÉ ÊVÉ±½þªÉÉ¨ÉvªÉä ªÉÉäVÉxÉäSÉÒ +Æ¨É±É¤ÉVÉÉ´ÉhÉÒ ªÉ¶Éº´ÉÒ{ÉhÉä Eò®úhÉäºÉÉ`öÒ Ê¨É¶ÉxÉ 

iÉ¡æò ºÉåÊpùªÉ ¶ÉäiÉÒ ¨ÉvªÉä +xÉÖ¦É´É +ºÉ±Éä±ªÉÉ BEòÉ ºÉÆºlÉäSÉÒ ÊxÉ´Éb÷ ºÉä´ÉÉ |ÉnùÉiÉÉ ¨½þhÉÚxÉ Eäò±ÉÒ VÉÉ<Ç±É. ªÉÉ ºÉÆºlÉäSÉä 

EòiÉÇ´ªÉ ´É जबाबदाऱया  JÉÉ±ÉÒ±É|É¨ÉÉhÉä ®úÉ½þiÉÒ±É. 

 6.7.1 समुह संकल्पनेनुसार र्टाची ि त्सयामध्ये शेतकऱयाचंी द्रनिड करुन र्टाची बारं्णी 
  करणे.  
 6.7.2  MÉ]õ |É´ÉÇiÉEò ´É ºÉ½þÉªªÉEò MÉ]õ |É´ÉÇiÉEò ªÉÉÆSÉä |ÉÊ¶ÉIÉhÉÉºÉÉ`öÒ iÉVYÉ ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇEò ={É±É¤vÉ Eò®úhÉä  
  ि प्रद्रशक्षणाचे आयोजन करणे.  

 6.7.3 MÉ]õÉiÉÒ±É ¶ÉäiÉEòªÉÉÆSÉä |ÉÊ¶ÉIÉhÉÉºÉÉ`öÒ iÉVYÉ ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇEòÉSÉÒ ={É±É¤vÉiÉÉ Eò°üxÉ näùhÉä ि  
  प्रद्रशक्षणाचे आयोजन करणे. 

 6.7.4 र्टाच्या सहकायाने स्थाद्रनक पद्ररक्स्थतीनुरुप सेंद्रिय शेती द्रनद्रिष्ट्ठा द्रनर्थमतीचा  
  आराखडा तयार करणे त्सयास प्रादेद्रशक पद्ररषदेची द्रशर्ारस घेणे ि द्रजल्हा  
  प्रकल्प युद्रनटची मान्यता घेणे. आिश्यकतेनुसार नाद्रिण्यपूणग बाबीची   
  अंमलबजािणी असल्यास द्रमशनची मान्यता घेणे.  
 6.7.5 MÉ]õÉ¨ÉvªÉä iÉVYÉÉ¨ÉÉ¡ÇòiÉ ´É¹ÉÉÇiÉÚxÉ iÉÒxÉ ´Éä³ýÉ ¦Éä]õÒ näù>ðxÉ +Æ¨É±É¤ÉVÉÉ´ÉhÉÒSÉÉ +ÉføÉ´ÉÉ PÉä>ðxÉ ´É  
  jÉÞ]õÒSÉä ÊxÉ®úÉEò®úhÉ Eò°üxÉ PÉähÉä ´É iªÉÉxÉÖºÉÉ®ú |ÉEò±{É ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉEò ªÉÖxÉÒ]õ ´É ÊVÉ±½þÉ   
  ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉEò ªÉÖxÉÒ]õ ªÉÉÆxÉÉ Eò³ýÊ´ÉhÉä. 

 6.7.6  MÉ]õÉSªÉÉ |ÉÉlÉÊ¨ÉEò/Î´nùiÉÒªÉ |ÉÊGòªÉÉ EåòpùÉºÉÉ`öÒ |ÉEò±{É +½þ´ÉÉ±É iÉªÉÉ®ú Eò°üxÉ näùhÉä ´É iªÉÉÆSªÉÉ 

  EòVÉÇ ¨ÉÆVÉÚ®úÒºÉ +É´É¶ªÉEò iÉä ºÉ½þEòÉªÉÇ Eò®úhÉä iÉºÉäSÉ EòÉªÉÉÇÎx´ÉiÉ ´Éä³äýiÉ Eò®úhÉäºÉÉ`öÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ  
  ºÉ½þEòÉªÉÇ näùhÉä. 

 6.7.7 MÉ]õÉxÉä =i{ÉÉÊnùiÉ ¨ÉÉ±ÉÉSÉä Ê´É{ÉhÉxÉ Eò®úhÉäºÉÉ`öÒ ¥Éìb÷ÓMÉ, {ÉìEäòËVÉMÉ ´É <iÉ®ú ºÉ´ÉÇ ¤ÉÉ¤ÉÓxÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ  
  ºÉ½þEòÉªÉÇ Eò®úhÉä. 

 6.7.8 |ÉEò±{É EòÉ±ÉÉ´ÉvÉÒ ºÉÆ{É±ªÉÉxÉÆiÉ®ú MÉ]õÉSÉä EòÉªÉÇ ºÉÖ®ú³ýÒiÉ ®úÉ½þhªÉÉºÉÉ`öÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÊxÉMÉÇ̈ ÉhÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ 

  (Exit Plan) Ê´ÉEòÊºÉiÉ Eò®úhÉä. 
 6.7.9  MÉ]õÉÆSÉä =i{ÉÉÊnùiÉ ¨ÉÉ±ÉÉSÉä ºÉ¶ÉCiÉ Ê´É{ÉhÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eò®úhÉäºÉÉ`öÒ EòÉ½þÒ MÉ]õÉÆSÉä BEòÊjÉiÉ  
  Farmer Producer Company  ªÉÉÆSÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eò°üxÉ näùhÉä. 

७)  मुल्यमापन, यशोर्ाथा :- 
  ७.1 द्रमशन कालािर्ीचे शेिटच्या टप्यात कामाचे मुल्यमापण त्रयस्थ  
   संस्थेव्दारा करणे. 

7.2 जैद्रिक शेतीच्या यशोर्ाथांची  द्रनर्थमती, प्रचार/प्रद्रसध्दी. 
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८)  आर्थथक तरतूद :- 

   
कायगन्ियन ि अंमलबजािणी करीता शासकीय द्रनर्ी कृद्रष आयुक्तालय, पुणे याचंे मार्ग त 

द्रमशन प्रकल्प मॅनेजमेंट बोडग (MPMB) याचंे कडे उपलब्र् करण्यात येईल. िषगद्रनहाय ि 
घटकद्रनहाय तरतूदीमध्ये बदल आिश्यक असल्यास द्रमशनच्या प्रस्तािाच्या अनुषंर्ाने शासन 
स्तरािर द्रनणगय घेण्यात येईल.  तसचे, योजना राबद्रिताना काही अनुषंर्ीक बदल आिश्यक 
असल्यास शासन स्तरािर द्रनणगय घेण्यात येईल.  
 प्रकल्प कालािर्ीत र्रजेनुसार सुर्ारणा या द्रमशन प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट बोडग चे मान्यतेने 
करण्यात येतील. तसा प्रस्ताि शासनास कृद्रष आयुक्तालया मार्ग त सादर करण्यात यािा. 
 सदर शासन द्रनणगय द्रनयोजन द्रिभार्ाच्या अनौपचाद्ररक संदभग क्रमाकं 156/1431, 
द्रदनाकं 24/09/2018 आद्रण द्रित्त द्रिभार्ाच्या अनौपचाद्ररक संदभग क्रमाकं 225/2018/व्यय-१, 
द्रदनाकं 12/10/2018 अन्िये प्राप्त झालेल्या सहमतीनुसार द्रनर्गद्रमत करण्यात येत आहे.  
 
 
  

 
 

अ.क्र घटक प्रथम िषग  द्रद्वतीय िषग  तृतीय िषग  चतुथग िषग  अथगसंकल्पीय 
तरतूद 

(रु.लाखात) 
1 क्षमता संिर्गन 200.00 160.00 160.00 80.00 600.00 
2 सेंिीय शेती पध्दती 

अिलंब करण्यासाठी 
सेंिीय द्रनद्रिष्ट्ठा द्रनर्थमती ि 
िापर.  

875.00 2000.00 750.00 500.00 4125.00 

3 सेंद्रिय प्रमाद्रणकरण 210.50 410.50 410.50 155.00 1186.50 
4 बाजारपेठेशी दुिा 0.00 250.00 250.00 0.00 500.00 
5 प्राथद्रमक ि द्रद्वतीय स्तर 

प्रद्रक्रया युनीट स्थापन 
करणे 

0.00 500.00 500.00 0.00 1000.00 

6 कृद्रष संशोर्न 50.00 54.00 50.00 0.00 154.00 
7 प्रकल्प व्यिस्थापन युनीट 300.00 325.00 275.00 200.00 1100.00 
8 सेवा प्रदाता  180.00 185.50 185.50 180.00 731.00 
9 आकक्स्मक  खचग 195.00 145.00 145.00 118.50 603.50 
       एकूण 2010.50 4030.00 2726.00 1233.50 10,000.00 
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सदर शासन द्रनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळािर उपलब्र् करण्यात आला असून त्सयाचा संकेताकं  201810161746236301 
असा आहे. हा आदेश द्रडजीटल स्िाक्षरीने साक्षादं्रकत करुन काढण्यात येत आहे. 
  महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार ि नािाने, 
 
 
 
        ( प्रकाश रा. कदम ) 
                      अिर सद्रचि, महाराष्ट्र शासन  
 प्रद्रत, 

1.अपर मुख्य सद्रचि (द्रित्त), मंत्रालय, मंुबई 
2.अपर मुख्य सद्रचि (सा.प्र.द्रि.), मंत्रालय, मंुबई 
3.अपर मुख्य सद्रचि (कृद्रष), मंत्रालय, मंुबई 
4.कुलरु्रु, डॉ. पंदेकृद्रि, अकोला 
5.आयुक्त (कृद्रष ), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
6.आयुक्त, पशुसंिर्गन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
७. कृद्रष संचालक (द्रनद्रिष्ट्ठा ि रु्णद्रनयंत्रण), कृद्रष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पूणे  
८. कृद्रष संचालक (आत्समा), कृद्रष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पूणे 
९.द्रिभार्ीय आयुक्त, अमरािती द्रिभार्, अमरािती 
१०. द्रिभार्ीय सह संचालक अमरािती / नार्पूर  
११. संबंद्रर्त द्रजल्हा अर्ीक्षक कृद्रष अद्रर्कारी 
१२. संबंद्रर्त प्रकल्प सचंालक (आत्समा)  
१३. क्षते्रीय व्यिस्थापक प्रादेद्रशक जैद्रिक खेती कें ि, नार्पूर  
१४.महालेखापाल (लेखा ि अनुञयेता) 1/2, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई/नार्पूर 
1५.महोलखापाल (लेखा पद्ररक्षा) 1/2, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई/नार्पूर 
1६. संबंद्रर्त द्रजल्हा कोषार्ार अद्रर्कारी  
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