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राष्ट्रीय कृषि षिकास योजने अतंर्गत - भात उत्पादन कायगक्रम सन 2016-17            

   मार्गदर्गक सूचना  
प्रस्तावना- 

     राज्यात सन 2014-15 या वर्ाापासून कें द्र शासनाने पपक पवकासाच्या योजनाांची अांमलबजावणी 
पवपवध ममशन स्वरुपात राबपवण्याच ेधोरण ननश्चीत केले आहे.राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अमियान िात हे 

अमियान एकूण 8 जजल्हयात राबपवण्यात येणार आहे.या जजल्हयाव्यनतररक्त राष्ट्रीय कृपर् पवकास 

योजने अांतर्ात  िात उत्पादन कायाक्रम 9 जजल्हयामध्ये राबवयाचा आहे.सदरचा कायाक्रम प्रकल्पाधाररत 

तत्वावर राबपवण्यात यावा.कायाक्रमाच्या यशस्वी अांमलबजावणी करीता खालील प्रमाणे मार्ादशाक 

सुचना देण्यात येत आहेत.  

 प्रकल्पाची ननिड ि पुिगतयारी :- 

पपकाच्या क्षेत्रानुसार तसेच जेथे क्षेत्र वाढीस व उत्पादकता वाढीस वाव आहे याचा पवचार करुन 

तालुकाननहाय/मांडळननहाय राबवावयाच ेप्रकल्पाांची सांख्या ननजश्चत करावी व सांबांधधत क्षेत्रत्रय अधधका-
याांना तस े कळपवण्यात यावे. जजल्हा अधधक्षक कृपर् अधधकारी याांनी त्याांच्या जजल्हयाांतील ज्या 
तालुक्याांत पपकाचे क्षेत्र जास्त आहे परांत ु उत्पादकता कमी आहे आणण क्षेत्र कमी परांत ु उत्पादकता 
सरासरीपेक्षा जास्त आहे अशा तालुक्याांची प्राधान्याने प्रकल्पाांतर्ात ननवड करावी. अशा प्रकारे 

ननवडलेल्या तालुक्यातील मांडळाची व र्ावाांची ननवड करुन प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात यावा. 
जजल्हयाांतील सवा तालुक्यामध्ये हा प्रकल्प राबपवणे बांधनकारक नाही. मात्र मार्ील वर्ी ननवडण्यात 

आलेली / र्टाांची ननवड पुन्हा करण्यात येऊ नये. प्रत्येक वेळी नपवन क्षेत्र आणण र्टाांची ननवड करावी.   
मुलभूत सिेक्षण करणे. 

  उत्पादन व उत्पादकता आधारीत प्रकल्पाांची ननवड व प्रकल्प अहवाल तयार करताना खालील बाबीांचे 
मुलिुत सवेक्षण करण्यात यावे. 
 ननवडलेल्या क्षेत्रातील पपकननहाय क्षेत्राचा तपशील प्रकल्पात दशापवणे. 

 पपकननहाय व वाणननहाय क्षेत्र व वाण ननहाय उत्पादकता प्रकल्पात दशापवणे. 

  जमीन आरोग्य पत्रत्रका नुसार जमीनीचा सामु तसेच उपलब्ध नत्र, स्फुरद, पालार् व सुक्ष्ममुलद्रव्ये 

याांचा तपशील प्रकल्पात दशापवणे 

 पपकननहाय ननपवष्ट्ठा वापराच ेप्रमाण व मशफारस प्रमाणे मात्रा व प्रत्यक्षात वापराचा तपशील 

 शतेकरी समुह/र्टाची ननवड करणे व प्रकल्पात सहिार्ी होण्याकरीता त्याांची सांमती घेणे. 

योजनेतील घटक :-  

१. बियाणे षितरण : 

 िात पपकाच्या उत्पादकता वाढीसाठीनवीन महत्व लक्षात घेऊन  १० वर्ााच्या आतील प्रसाररत 

वाणाांच ेप्रमाणणत त्रबयाणे ५० टक्के अनुदानावर पवतरीत करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. िात 

पपकाच्या सुधाररत वाणाच्या त्रबयाण्यास रु.१०००/- प्रती जक्वांटल तर सांकररत वाणाच्या त्रबयाण्यास 

रु.५०००/- प्रती जक्वांटल प्रमाणे कमाल अनुदान मयाादा आहे.  
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१.१  जजल्हाननहाय पवतरीत करावयाच्या प्रमाणणत त्रबयाण्याांचा तपशील सह्पत्रीत करण्यात येत आहे. 

सदर घटकाच्या प्रिावी अांमलबजावणीसाठी महाबीज याांच्याबरोबर दररोज समन्वय ठेवून 

लक्षाांकाप्रमाणे सांबांधधत तालुक्यामध्ये त्रबयाणे वेळेत पवतरीत केले जाईल याबाबत स्थाननक पातळीवर 

कायापद्धती तयार करावी. षिहित केलेल्या प्रमाणानुसार अनुसूचचत जाती/ अनुसूचचत जमातीच्या 
र्तेकऱयांना देणे िंधनकारक रािील.  

१.२ जजल्हा अधीक्षक कृर्ी अधधकारी स्तरावरुन लक्षाांकननहाय व पपकननहाय लार्णाऱ्या त्रबयाण्याांची 
मार्णी  पुरवठादार सांस्थाांना तात्काळ दयावी. त्रबयाणे पुरवठादार सांस्थाांनी त्याांच े पवतरकामाफा त 

प्रमाणणत त्रबयाणे  वाटप करावयाच ेआहे.  

१.३ पुरवठादार सांस्थाांना याांच्या पवतरकाांनी त्रबयाणे पवक्री अनुदाननत दराने खलु्या पध्दतीने करावयाची 
आहे. शतेकऱ्याांना त्रबयाणे घेण्यासाठी जास्त अांतर जावे लार्णार नाही यादृजष्ट्टने जास्तीत जास्त 

पवतरकाांकड े त्रबयाणे उपलब्ध होईल याची दक्षता जजल्हा अधीक्षक कृर्ी अधधकारी व त्रबयाणे पुरवठादार 

सांस्थाांनी  घ्यावी. 
१.४ जजल्हा अधधक्षक कृपर् अधधकारी याांनी तालुका ननहाय ननजश्चत केलेल्या लक्षाांकानुसार पुरवठादार 

सांस्थाांनी  त्या तालुक्यातील आपल्या अधधकृत पवतरकाांकड ेप्रमाणणत त्रबयाणे उपलब्ध करुन द्यावे व 

वाणननहाय ककती त्रबयाणे उपलब्ध करुन देण्यात आलेले आहे याची पवतरकननहाय माहहती सांबधीत 

तालुका कृपर् अधधकारी व जजल्हा अधधक्षक कृपर् अधधकारी याांना द्यावी. लािाथीननहाय पवतरण, 

पवतरकाची साठा नोंदवही व पवक्री त्रबलाांची तपासणी ताकृअ याांनी वेळोवेळी करावी. 
१.५ पवतरकाांकड ेदशानी िार्ावर राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अमियान अांतर्ात प्रमाणणत त्रबयाणे अनुदानावर 

उपलब्ध असल्याचा फलक लावावा. तसेच वाणननहाय दर, अनुदान व अनुदान वजा जाता पॅकीांर्ननहाय 

येणारी ककां मत याची माहहती सांबांधधत पवतरकाने फलकावर प्रदमशात करणे आवश्यक आहे. 

१.६ त्रबयाणे घेण्यास येणाऱ्या  शतेकऱ्याचे नाव, प्रवर्ा, र्ाव, र्ट क्रमाांक, क्षेत्र याबाबतची माहहती घेऊन व 

त्याची खात्री करुन सांबधधत पवतरकाांनी अनुदान वजा जाता येणारी ककां मत घेऊन शतेकऱ्याला त्रबयाणे 

पवतरीत कराव.े कोणत्याही परीस्थीतीत अनुदान वजा जाता शतेकऱ्याकडुन वसुल करावयाची रक्कम 

कृपर् पविार्ाकडुन हदली जाणार नाही याची पुरवठादार सांस्थाांनी नोंद घ्यावी.  ती रक्कम शतेकऱ्याकडून 

वसुल करण्याची जबाबदारी पुरवठादार सांस्थाांच्या पवतरकाांची राहहल.  

१.७ पवतरीत केलेल्या त्रबयाण्याची खातरजमा होण्यासाठी सांबांधधत पवतरकाने प्रवर्ाननहाय लािाथी याद्या 
तालुका कृर्ी अधधकारी याांचेकड ेसादर कराव्यात. तालुका कृर्ी अधधकारी व त्रबयाणे पुरवठादार सांस्थाांकडून 

सांयुक्त त्रबयाणे पवतरण अहवाल प्राप्त झाल्यानांतर उपपविार्ीय कृर्ी अधधकारी याांनी त्रबयाणे पवतरण 

प्रमाणपत्र जज अ कृ अ कायाालयास पाठवावे. सदर पवतरण प्रमाणपत्राच्या आधारे जजल्हास्तरावरुन 

सांबधधत पुरवठादार सांस्थाांना अनुदान पवतरीत करण्यात यावे . 
१.८ पुरवठादार सांस्थाांकडून पवतरकाांकड े त्रबयाणे प्राप्त झाल्यानांतर र्ुणवत्ता ननयांत्रण ननरीक्षकाांनी लॉट 

ननहाय नमुने घेऊन शासकीय बीज परीक्षण प्रयोर्शाळेकडून तपासून घ्यावेत. र्ुणवत्ता तपासणी प्रकरणी 
सांचालक, ननपवष्ट्ठा व र्ुणननयांत्रण याांनी वेळोवेळी ननर्ाममत केलेल्या ननदेशाांच ेपालन कराव.े 
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१.९ सदर घटकाच ेप्रिावी सांननयांत्रणाची जबाबदारी उपपविार्ीय कृर्ी अधधकारी याांची राहील. 

 

२. तंत्रज्ञान प्रात्यक्षक्षके 

२.१ सुधाररत भात लार्िड तंत्रज्ञान : 

 िात पपकाच्या उत्पादकता वाढीसाठी आवश्यक तांत्रज्ञानाबाबत कृर्ी पवद्यापीठाांच्या मशफारशी व 

मार्ादशानानुसार राज्यात योजनेंतर्ात ननवडलेल्या जजल्ह्याांमध्ये अवलांब करावयाच ेसुधाररत तांत्रज्ञान 

ननजश्चत केले आहे. तसेच पपकाच्या उत्पादनावर पररणाम न करता उत्पादन खचाात कपात करण्याच्या 
दृष्ट्टीने आयुक्तालयाने हद. २३ एपप्रल २०१६ रोजी ननर्ाममत केलेल्या पररपत्रकामध्ये सवासाधारण तसेच 

पपकननहाय सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. कृर्ी पवद्यापीठाांच्या मशफारशी व मार्ादशानानुसार 

प्रात्यक्षीकामध्ये अवलांब करावयाच े तांत्रज्ञान आणण कें द्र शासनाने तांत्रज्ञान प्रात्यक्षक्षकाांच े मापदांड 

खालीलप्रमाणे आहेत. प्रात्यक्षक्षक प्रकारननहाय अवलांब करावयाच ेतांत्रज्ञान व वापरावयाच्या ननपवष्ट्ठाांचा 
तपशील सहपत्रीत करण्यात येत आहे.   

भात -  

अ.क्र. प्रात्यक्षक्षक प्रकार मापदंड (रु. प्रती 
िेक्टर) 

1.  श्री पद्धतीने सुधाररत वाणाांची लार्वड १५७२ 

2.  श्री पद्धतीने सांकररत वाणाांची लार्वड २६४५ 

3.  चारसूत्री पद्धतीने लार्वड २१४७ 

4.  याांत्रत्रक पुनलाार्वड पद्धतीने लार्वड ३२०७ 

5.  र्ादी वाफ्यावर टोकन पद्धतीने (सर्ुणा िात तांत्र) लार्वड २९७५ 

 

हटप -१. िात पपकाच्या बाांधावर तूर लार्वड ही बाब मोठ्या प्रमाणात घेण्याबाबत कें द्र शासनाच े

ननदेश असल्याने तसेच कडधान्य पपकाखालील क्षेत्र वाढवण्याच्या उदे्दशाने प्रत्येक प्रात्यक्षक्षकात 

सदर  बाबीचा समावेश करण्यात आला आहे. 

२. िात तांत्रज्ञान प्रात्यक्षक्षकाांचा लक्षाांक खरीप व उन्हाळी हांर्ामासाठी असून  जजल्ह्यातील 

शतेकऱ्याांच्या र्रजेनुसार कृर्ी पवज्ञान कें द्रातील शास्त्रज्ञाांच्या सल्ल्यानुसार हांर्ामननहाय 

प्रात्यक्षक्षकाांच ेननयोजन करावे.  
     २.२   तालुका, र्ाि ि  प्रकल्प क्षेत्र ननिड 

 कें द्र शासनाच्या ननदेशानुसार कृर्ी पवद्यापीठे/ सांशोधन सांस्थाांच्या ताांत्रत्रक सहकायााने समूह 

प्रात्यक्षक्षके आयोजजत करावयाची आहेत. 

 राज्यात आत्मा यांत्रणा, नाबाडा, एमशयन डवे्हलपमेंट बँक, कृर्ी समदृ्धी प्रकल्प (केम प्रोजेक्ट), 

महाराष्ट्र कृर्ी स्पधााक्षम प्रकल्प (MACP), छोट्या शतेकऱ्याांचा कृर्ी व्यापार सांघ (SFAC) 

तसेच स्वतःहून शतेकऱ्याांनी एकत्रत्रत येवून स्थापन केलेली शतेकरी उत्पादक कां पनी ककां वा 
शतेकरी र्ट ननमााण झाले आहेत.   
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 सदर शतेकरी समूहाांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रात्यक्षक्षक प्रकल्प शतेकरी उत्पादक 

कां पनी/र्टाच्या सहकायााने प्राधान्याने राबपवण्यात यावेत. यामुळे सुधाररत तांत्रज्ञाचा व्यापक 

प्रमाणात व प्रिावी वापर होण्यास मदत होते. प्रकल्प क्षेत्र व लािाथी र्ट ननवडीसाठी जज.अ.कृ.अ. 

याांनी सांयुक्तपणे कायावाही करावी.जेथे उत्पादक कां पणी/र्ट स्थापन झाले नाहीत तेथे नव्यान े

आत्मा अांतर्ात र्टाांची नोंदणी करुन कायाक्रम राबवावा. 
 तांत्रज्ञान प्रात्यक्षक्षकाांसाठी जजल्ह्याांच्या सरासरी उत्पादकतेपेक्षा कमी उत्पादकता असलेल्या 

तालुक्याची ननवड करावी. तालुक्यातील प्रकल्प क्षेत्र ननवडताना त्या तालुक्यातील सवाात कमी 
उत्पादकता असलेल्या मांडळाची ननवड करून त्यात र्ावाची व प्रकल्प क्षेत्राची ननवड करुन 

प्रकल्प राबवावा.  
 प्रात्यक्षक्षक प्रकल्प १०० हेक्टर क्षेत्राच्या समूहात राबवावयाच ेआहेत. प्रात्यक्षक्षक प्रकल्पासाठी 

पुरेसे क्षेत्र उपलब्ध होत नसल्यास ककमान 20 हेक्टरच ेलघुर्ट करून कायाक्रमाची अांमलबजावणी 
करावी. 

 प्रकल्प क्षेत्राशी सांबांधधत मांडळ कृपर् अधधकारी याांना प्रकल्पाच ेनोडल अधधकारी म्हणून घोपर्त 

करून त्याांच ेसांपका  क्रमाांक आयुक्तालयास कळपवण्यात यावेत. 

 प्रकल्पासाठी ननवड केलेल्या क्षेत्राचे मांडळ कृपर् अधधकारी याांनी पायािूत सवेक्षण काम पूणा 
करून प्रकल्पातील उत्पादकतेच्या लक्षाांकाांसह प्रकल्प आराखडा तयार करून त्यास जजल्हा 
अधधक्षक कृपर् अधधकारी याांनी मान्यता प्रदान करावी.  

 २.३ लाभार्थी र्ट ननिड ि र्टाच्या जिािदाऱया :  
 कृृर्ी सहाय्यकाने प्रकल्प क्षेत्रातील नोंदणीकृत शतेकरी उत्पादक कां पनीची व लािार्थयाांची 

ननवड ग्रामपांचायतीच्या सहिार्ाने करावी. प्रकल्प क्षेत्रामध्ये शतेकरी उत्पादक कां पनी नसल्यास 

शतेकरी र्टाची व लािार्थयाांची ननवड ग्रामपांचायतीच्या सहिार्ाने करावी.  
 पवहहत केलेल्या प्रमाणानुसार अनुसूधचत जाती/ अनुसूधचत जमातीच्या तसेच महहला 

लािार्थयाांचा समावेश करणे बांधनकारक राहील. 

 प्रती लािाथी कमीत कमी ०.४० हेक्टर क्षेत्रावर प्रात्यक्षक्षकाच ेआयोजन करावे. 
 शतेकरी र्टाने/ उत्पादक कां पनीने  सर्ुण िात तांत्र पद्धतीवर आधाररत प्रात्यक्षक्षकासाठी लािाथी 

ननवडताना दोन्ही हांर्ामात  घेण्याची तयारी असणाऱ्या व त्याप्रमाणे सुपवधा उपलब्ध असलेल्या 
शतेकऱ्याांचीच  ननवड करावी. 

 प्रात्यक्षक्षक क्षेत्रातील पपकाांची पूवामशार्त, बीजप्रकक्रया, पेरणी/ लावणी, आांतरमशार्त, मसांचन 

व्यवस्था, पवशरे् तांत्राांचा वापर, पीक सांरक्षण, काढणी व मळणी या सवा कामाांचे ननयोजन लािाथी 
र्टास तयार करून द्यावे.  

 प्रात्यक्षक्षकासाठी आवश्यक सवा ननपवष्ट्ठाांपवर्यी शतेकऱ्याांना अवर्त करावे व त्यापैकी 
अनुदाननत ननषिष्ट्ठा पुरिठादार संस्रे्थमार्ग त िेळापत्रकानुसार सरळ उत्पादक कंपनयांच्या/ 
र्टांच्या ताब्यात द्याव्यात तर इतर ननपवष्ट्ठाांची खरेदी उत्पादक कां पन्याांनी/र्टाने वेळेत करणे  
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बांधनकारक राहील.  प्राप्त अनुदाननत ननपवष्ट्ठाांच े ननवडलेल्याच लािार्थयाांना पवतरण करणे 

बांधनकारक राहील. ननपवष्ट्ठा पवतरण लोकप्रनतननधीांच्या उपजस्थतीत करावे. कृर्ी सहाय्यकाने 
ननवडलेल्या लािार्थयाांना अनुदाननत ननपवष्ट्ठा वाटप होतील याची दक्षता घ्यावी. अनुदाननत 

तसेच पवनाअनुदानीत ननपवष्ट्ठाांच्या नोंदी प्रात्यक्षक्षक नोंदवहीमध्ये घ्याव्यात.  

 प्रात्यक्षक्षकाांतर्ात प्रती हेक्टरी आधथाक मयाादेपेक्षा अधधकचा खचा झाल्यास सदर खचा सांबधधत 

लािार्थयााने करावा.  
 प्राप्त ननपवष्ट्ठाांचा वापर ननयोजजत प्रत्याक्षक्षकासाठीच केला जाईल व त्याांचा र्ैरवापर होणार नाही 

याबाबत खातरजमा करावी.  
 प्रात्यक्षक्षकातील तांत्राचा अवलांब करण्यास उत्सुक असलेल्या लािार्थयााचीच  ननवड करावी . 

 

२.४  प्रात्यक्षक्षकासाठी बियाणे :  

२.४.१  ज्या प्रात्यक्षक्षक प्रकारामध्ये अनुदाननत त्रबयाणे ही बाब समापवष्ट्ट आहे तेथे पीक 

प्रात्यक्षक्षकासाठी १०  वर्ााच्या आतील प्रसाररत वाणाांचे प्रमाणणत त्रबयाणे १०० टक्के अनुदानावर पवतरीत 

करावयाच ेआहे. महाबीजकडील त्रबयाणे उपलब्धता पवचारात घेऊन प्रात्यक्षक्षकाांच े ननयोजन करण्यात 

आले आहे. त्यानुसार त्रबयाण्याची मार्णी महाबीज कड ेकरावी. प्रात्यक्षक्षक प्रकल्पामध्ये वाटप करावयाच े

त्रबयाणे पुरवठादार सांस्थाांमाफा त तालुका कृपर् अधधका-याांनी ननवडलेल्या शतेकरी उत्पादक कां पनी / 

र्टास पेरणीपूवी पुरवठा करावा. त्रबयाणे पुरवठादार सांस्थाांनी  प्रात्यक्षक्षकासाठी पुरवठा करावयाच्या 
त्रबयाणे पपशवीवर "फक्त प्रात्यक्षक्षकासाठी" असे दशानी िार्ात नमूद करावे. २.४.२ िात पपकाच्या बाांधावर 

तूर लार्वड हह बाब मोठ्या प्रमाणात घेण्याबाबतकें द्र शासनाच े ननदेश असल्याने तसेच कडधान्य 

पपकाखालील क्षेत्र वाढपवण्याच्या उदे्दशाने प्रत्येक प्रात्यक्षक्षकात सदर बाबीचा समावेश करण्यात आला 
आहे. यासाठी  प्रती हेक्टर १.२५ ककलो या प्रमाणात तूर पपकाच ेत्रबयाणे १००% अनुदानावर पुरवाव.े 

 

२.५  िीजप्रक्रक्रया :  
 यावर्ी कृर्ी पविार्ाच्या जैपवक प्रयोर्शाळामाफा त पीक र्टास आवश्यक द्रवरूप जैपवक खते/ 
जैपवक खते सांघ (liquid consortia) तयार करण्यात येत असून सदर खताांची बीजप्रकक्रया केल्यास 

उत्पादन खचा कमी होऊन पपकाांच्या उत्पादकतेत वाढ होते. प्रात्यक्षक्षकामध्ये बीजप्रकक्रया बांधनकारक 

असून त्यासाठी सदर जैपवक खते र्टाांना १०० टक्के अनुदानावर पुरवावी. यासाठी पेरणीच्या वेळेत 

जैपवक खते उपलब्ध होण्याच्या दृष्ट्टीने प्रनतककलो त्रबयाण्यास १० ममली या प्रमाणात प्रात्यक्षक्षकासाठीची 
आवश्यक मार्णी नजजकच्या शासकीय जैपवक प्रयोर्शाळेकड ेनोंदवून त्याची प्रत कृर्ी उपसांचालक, 

प्रयोर्शाळा कृर्ी आयुक्तालय पुणे याांचकेड े पाठवावी. शासकीय प्रयोर्शाळेतील जैपवक खते 
सांपल्यानांतर कृपर् पवद्यापीठ/कृपर् पवज्ञान कें द्रातील आणण तदनांतर महाराष्ट्र कृपर् उद्योर् पवकास 

महामांडाळाकडुन जैपवक खताांचा पुरवठा करावा. 
 

 

 २.६ एकात्त्मक कीड व्यिस्र्थापन:  
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२.६.१ प्रात्यक्षक्षक क्षेत्रातील िात पपकावर येणाऱ्या सांिाव्य ककडी व रोर्ाांबाबत सखोल माहहती 
लािार्थयाास देण्यात यावी. पपकाच्या पवपवध अवस्थेमध्ये येणाऱ्या ककडीांच े सवेक्षण करण्याबाबत 

लािार्थयाास प्रमशक्षक्षत करावे तसेच क्रॉपसॅप अांतर्ात ननयुक्त केलेल्या ककडरोर् सवेक्षकाांची मदत घेण्यात 

यावी.. ककडरोर् सवेक्षणाच्या आधारे हदलेल्या सल्ल्यानुसारच ककडनाशकाांचा वापर करण्याबाबत 

लािार्थयाास प्रवतृ्त करावे. यासाठी कृर्ी पवद्यापीठाने पीकननहाय व ककडरोर्ननहाय केलेल्या मशफारशीांचा 
अवलांब करावा तसेच लेबल क्लेम प्रमाणेच ककडनाशकाची ननवड करावी.  

अनुदानावर द्यावयाची ककडनाशके महाराष्ट्र कृर्ी उद्योर् पवकास महामांडळाकडून वेळेत 

उपलब्ध करून घ्यावीत आणण तात्काळ लािाथी र्टाच ेताब्यात द्यावीत तसेच लािाथी ननहाय पवतरण 

नोंदवही जतन करावी. पुरवठा केलेल्या ककडनाशकाांचा वापर ज्या  ककडरोर्ासाठी करण्यात आला 
त्याबाबतच्या नोंदी प्रात्यक्षक्षक नोंदवहीत घ्याव्यात. तसेच रासायननक ककडनाशकावरील खचा कमी 
करण्यासाठी आयुक्तालयाच ेहद. २३ मे २०१६ च्या " पपकाांचे उत्पादनावर पररणाम न करता उत्पादन खचा 
कमी करण्याच्या उपाययोजना " बाबतच्या पररपत्रकातील सूचनाांचा अवलांब करावा. 
२.६.२ तणनार्कांचा िापर: 

 िात पपकाच्या उत्पादन वाढीसाठी राबवावयाच्या तांत्रज्ञान प्रात्यक्षक्षकाांमध्ये तण 

व्यवस्थापनासाठी तणनाशकाांचा वापर करण्याबाबत लािार्थयाांना मार्ादशान करावे. उर्वणी पूवा आणण 

उर्वणीनांतर वापरावयाच्या तणनाशकाांचा काळजीपूवाक अभ्यास करून तणनाशके फवारणीच े तांत्र 

लािार्थयाांना समजावून साांर्ावे. अनुदानावर द्यावयाची तणनाशके महाराष्ट्र कृर्ी उद्योर् पवकास 

महामांडळाकडून (MAIDC) वेळेत उपलब्ध करून घ्यावीत आणण तात्काळ लािाथी र्टाचे ताब्यात 

द्यावीत तसेच लािाथीननहाय पवतरण नोंदवही जतन करावी. पुरवठा केलेल्या तणनाशकाांचा वापर ज्या 
तणाांसाठी करण्यात आला त्याबाबतच्या नोंदी प्रात्यक्षक्षक नोंदवहीत घ्याव्यात. 

२.७ कृिी औजारे (यांबत्रकी ि SRT प्रात्यक्षक्षके) :- 

 िात पपकाच्या उत्पादन वाढीसाठी सुधाररत व नापवन्यपूणा लार्वड पद्धतीांचा अवलांब करणे 

आवश्यक असल्याने "श्री" पद्धतीने, चारसूत्री पद्धतीने, याांत्रत्रक पुनलाार्वड पद्धतीने तसेच र्ादी वाफ्यावर 

टोकन पद्धतीने (सर्ुणा िात तांत्र- एस.आर.टी.) लार्वड करण्याची प्रात्यक्षक्षके आयोजजत करावयाची 
आहेत. या लार्वड पद्धतीमध्ये युररया त्रिकेट खोचण्याच े औजार, मॅट नसारीसाठी फे्रम, टोकण साचा 
(एस.आर.टी.) या लहान औजाराांचा वापर अननवाया असल्याने सदर औजारे ५० टक्के अनुदानावर 

पुरपवण्यात यावीत.  

२.८ मनुष्ट्यिळ षिकास (SRT प्रात्याक्षक्षके) :- 

 खरीप हांर्ामासाठी ऑर्स्ट-सप्टेंबर, रब्बी हांर्ामासाठी डडसेंबर-जानेवारी आणण उन्हाळी हांर्ामात 

फेिुवारी-माचा महहन्यामध्ये प्रात्यक्षक्षक प्लॉटवर शतेीहदनाच े आयोजन करून पररसरातील 

शतेकऱ्याांच्या िेटी घडवून आणाव्यात. शतेी हदनास स्थाननक लोकप्रनतननधधना बोलवाव.े  

 

शतेीहदनासाठी प्रनत हेक्टर रु. २५० प्रमाणे खचा करण्यात यावा. याद्वारे राबपवलेल्या तांत्रज्ञानास 

व्यापक प्रमसद्धी द्यावी.   
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२.९ प्रात्यक्षक्षक अमंलिजािणीिाित सिगसाधारण सूचना  
 लािार्थयाांची यादी ग्रामपांचायत नोटीस बोडावर जाहीर करावी तसेच   राज्य शासनाच्या   
          वेबसाईटवर िरावी. ( महाॲनलाईन ) 

 प्रात्यक्षक्षक प्लॉट शजेारी पारांपरीक पध्दतीवर आधारीत तुलनात्मक प्लॉट घेण्यात यावा. 
 सदर प्रात्यक्षक्षके शक्यतो रस्त्यालर्त व त्या सांबांधधत र्ावातील जममनीचा प्रकार/सुपीकता याांचे 

प्रनतननधधक असावीत. प्रात्यक्षक्षकाबाबतचा फलक रस्त्याच्या कडलेा प्लॉटशजेारी दशानी  िार्ात 

लावण्यात यावा व त्यावर खालील माहहती नमूद करावी. 
 समापवष्ट्ट र्ावाच ेनाव/र्ावाांची नावे, र्टाचे नाव, शतेकरी सांख्या, पीक व वाण, प्रात्यक्षक्षकाचा प्रकार 

, प्रनत हेक्टर त्रबयाणे वापर  व पेरणीच ेअांतर, पेरणीची तारीख, वापरलेल्या ननपवष्ट्ठाांचा तपशील इ. 

 प्रात्यक्षक्षकासाठीच्या ननपवष्ट्ठा वेळेपूवी लािाथी र्टास उपलब्ध होण्यासाठी आवश्यक त ेननयोजन 

व वेळापत्रक मांडळ कृपर् अधधकारी याांनी तयार कराव.े  

 लािाथी र्टाने पपकननहाय पवतरण केलेल्या व वापरलेल्या ननपवष्ट्ठाांच्या नोंदी नोंदवहीत 

ठेवाव्यात.  

 अमियाना अांतर्ात प्रात्यक्षक्षकासाठी पवतरीत करावयाच्या ननपवष्ट्ठा सांदिाात मार्णी, तपासणी व 

देयक अदायर्ी या अनुर्ांर्ाने सांचालक, ननपवष्ट्ठा व र्ुण ननयांत्रण याांनी वेळोवेळी ननर्ाममत केलेल्या 
अद्ययावत मार्ादशाक सूचनाांनुसार कायावाही करण्यात यावी. 

 प्रात्यक्षक्षकांची अमंलिजािणी कृषि सिाय्यकांनी करािी. प्रात्यक्षक्षकांच े ननररक्षण ि अििालाची 
जिािदारी कृषि पयगिेक्षकािर रािील. प्रात्यक्षक्षकांच ेमूल्यमापन उपषिभार्ीय कृषि अचधकारी यांनी 
कराि ेयासाठी प्रकल्पननिाय पीक कापणी प्रयोर् आयोत्जत करािेत.  

  प्रात्यक्षक्षक घेतलेल्या प्लॉटच्या व कां रोल प्लॉटच्या उत्पादनाचा तुलनात्मक अभ्यास करुन 

मूल्यमापन अहवाल उपपविार्ीय कृपर् अधधकारी याांनी जजल्हा अधीक्षक कृर्ी अधधकारी  माफा त 

कृपर् आयुक्तालयास सादर करावा.  
3. यांबत्रकीकरण 

  िात पपकाच्या उत्पादनामध्ये वाढ करण्यासाठी आणण उत्पादन खचाामध्ये बचत करण्यासाठी 
उपयुक्त असलेल्या यांत्र/े कृर्ी औजाराांचा वापर वाढपवण्यासाठी शतेकऱ्याांना प्रवतृ्त करणे आवश्यक 

आहे. त्यासाठी आधनुनक कृर्ी औजारे व यांत्राांबाबतची माहहती तसेच यांत्र चालपवण्याबाबतच ेकौशल्य 

इच्छुक शतेकऱ्याांना प्राप्त होण्यासाठी कृर्ी पवज्ञान कें द्र व महाराष्ट्र कृर्ी उद्योर् पवकास महामांडळ 

याांच ेसहकायााने प्रमशक्षण तसेच प्रात्यक्षक्षकाच ेआयोजन कराव.े  

 

 

 

 

3.१ योजनेंतर्गत मंजूर औजारांचा तपर्ील  

 सन २०१६-१७ साठी कें द्र शासनाने मांजूर केलले्या औजाराांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे. 
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अ.

क्र. 

औजाराच ेनाि  अचधकतम अनुदान मयागदा सिग र्ेतकऱयांसाठी 
(क्रकमतीच्या ५० टक्के क्रकंिा अनुदानाच्या रकमेपैकी 

ज ेकमी असेल त)े 

ज्या योजनेतील 

मापदंड िापरले ती 
योजना 

१  स्वयांचमलत िात लावणी/ रोवणी यांत्र  ७५००० राअसुअ 

२  रोटाव्हेटर ३५००० 

३  ड्रम सीडर १५०० 

४ स्वयांचमलत िात कापणी यांत्र (ररपर) ६३००० 

यांबत्रकीकरण उपअभभयानाच्या मापदंडाप्रमाणे : 

 

अ.क्र. औजाराचे नाि अचधकतम अनुदान मयागदा 
अ.ज /अ.जा./महिला / अल्प ि अत्यल्प भूधारक 

र्ेतकरी ( राज्य र्ासनाने ननधागररत केलेल्या 
क्रकंमतीच्या ५० टक्के क्रकंिा अनुजे्ञय 

अनुदानाच्या रकमपेैकी जे कमी असले ते) 

इतर र्ेतकरी ( राज्य र्ासनाने 
ननधागररत केलेल्या क्रकंमतीच्या 

४० टक्के क्रकंिा अनुजे्ञय 

अनुदानाच्या रकमपेैकी जे कमी 
असेल ते) 

१ पॉवर हटलर 

(८ एचपी ककां वा त्यापेक्षा जास्त क्षमता) 

७५००० ६०००० 

२ िात मळणी यांत्र  ६३००० ५०००० 

३ ममनी राईस ममल  ६० टक्के ककां वा कमाल १५०००० ५० टक्के ककां वा कमाल १२५००० 

3.२ औजारे घटकासाठी अनुदानाची रक्कम रे्थट लाभार्थींच्या खात्यािर जमा  करण्यािाित 

कायगपद्धती (DBT) कें द्र शासनाच्या ननदेशानुसार औजारे घटकासाठी अनुदानाची रक्कम थेट 

लािाथींच्या खात्यावर जमा (DBT) करण्याबाबत कायावाही करण्यासाठी ननदेश हदलेले आहेत. 

तद्अनुर्ांर्ान े राष्ट्रीय कृर्ी पवकास योजनेंतर्ात औजारे घटकाच्या अांमलबजावणीसाठी कायापद्धती 
पुढीलप्रमाणे राहील.  

 

अ.क्र कायगिािी कायगिािी 
कोणी करािी 

आिश्यक अभभलखे/ 

प्रपत्र  

१. औजारे घटकाबाबत जजल्ह्याला हदलेल्या लक्षाांकाच्या अधीन 

राहून तालकुाननहाय लक्षाांक ननजश्चत करून समापवष्ट्ट 

औजाराांबाबत प्रमसद्धी देणे व शतेकऱ्याांना आवाहन करणे  

जजल्हा 
अधीक्षक कृपर् 

अधधकारी 

 मार्ादशाक सचुना  
 लक्षाांक  

 ननधी उपलब्धता 
२. कें द्र/राज्य शासनाने मान्यता हदलेल्या व महाराष्ट्र कृपर् उद्योर् 

पवकास महामांडळाकड ेनोंदणी केलेल्या कृपर् औजारे उत्पादकाांची/ 
अधधकृत पवके्रता याांची यादी, ताांत्रत्रक तपशील, दर इ. बाबतची 
सांचालक (नन व र् ु नन ) याांनी ननर्ाममत केलेली माहहती 
शतेकऱ्याांना अवर्त करणे. 

जजल्हा 
अधीक्षक कृपर् 

अधधकारी 

 औजाराांची यादी 
 ताांत्रत्रक तपशील  

 उत्पादक/अधधकृत 

पवके्रता  यादी  

४.  शतेकऱ्याांकडून प्राप्त अजाांची प्राथममक तपासणी करून 

तालकुास्तरीय सममतीच्या मान्यतनेे लािाथी ननवड करणे व 

पवूासांमती देणे व त्याची प्रत प्रादेमशक व्यवस्थापक, महाराष्ट्र 

कृपर् उद्योर् पवकास महामांडळ याांच्याकड ेपाठपवणे.  

तालकुा कृपर् 

अधधकारी 
 पवूासांमती पत्र नमनुा  

५. ननवड झालले्या लािाथींकडून पवूासांमती ममळाल्याची पोहोच घेणे  कृपर् सहाय्यक  पवूासांमती पत्र पोहोच 

नमनुा  
६. 

 

लािार्थयााने पवूासांमती ममळाल्यापासनू २० हदवसाांच्या आत 

महाराष्ट्र कृपर् उद्योर् पवकास महामांडळाने  लािार्थयााच्या 
महाराष्ट्र कृपर् 

उद्योर् 
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अ.क्र कायगिािी कायगिािी 
कोणी करािी 

आिश्यक अभभलखे/ 

प्रपत्र  

मार्णी/ पसांतीनसुार औजारे उपलब्ध करून देणे आणण 

लािार्थयााने पणूा ककां मत िरून औजाराची खरेदी करणे  

 

पवकास 

महामांडळ व 

लािाथी 
७. अनदुान ममळण्यासाठी कृपर् सहाय्यकाकड ेप्रस्ताव सादर करणे लािाथी  अनदुान मार्णी अजा  

 अनजु्ञेयकाची मळू 

प्रत  

 हमीपत्र 

 MAIDC प्रमाणपत्र  

८. खरेदीबाबतच्या अनजु्ञेयकासह लािार्थयााकडून प्राप्त पररपणूा 
प्रस्तावानसुार औजाराची पडताळणी /मोका तपासणी करून ७ 

हदवसात ताकृअ याांना अहवाल सादर करणे  

 

मांडळ कृपर् 

अधधकारी  
 तपासणी अहवाल  

९. 

 

प्राप्त अहवालानसुार व ननधीच्या उपलब्धतनेसुार अनदुान 

अदायर्ीसाठी पात्र लािाथींची देयके तयार करून कोर्ार्ारास 

सादर करणे 

 

तालकुा कृपर् 

अधधकारी 
 

१०. 

  

सांबांधधत लािाथींच्या खात्यावर अनदुानाची रक्कम जमा करणे  

 

सांबांधधत 

कोर्ार्ार 

 

११. 

 

लािाथींच्या खात्यावर अनदुानाची रक्कम जमा केल्याबाबत 

पोहोच कोर्ार्ाराकडून/ ऑनलाइन पद्धतीने प्राप्त करून घेऊन 

अमिलेख जतन करणे   

 

तालकुा कृपर् 

अधधकारी 
 

 

 औजारे घटकाांसाठी हदलेल्या लक्षाांकापेक्षा अधधक शतेकऱ्याांच ेअजा प्राप्त झाल्यास तालुकास्तरीय 

सममतीने सोडत (लॉटरी) पद्धतीने लािाथी ननवड करावी. 
 सदर घटकाच्या अांमलबजावणीसाठी आवश्यक प्रपत्र ेव मामसक प्रर्ती अहवाल सहपत्रीत करण्यात 

येत आहे. 

 कृर्ी अवजारे व मसांचन साधने याांच्या र्ुणवत्ता ननयांत्रणाबाबत सांचालक (ननवर्ुनन) याांनी वेळोवेळी  
ननर्ाममत केलेल्या सूचनाांच ेतांतोतांत पालन कराव.े  

 

 

 

 

 

 

 

  योजनेचे सननयांत्रण व मूल्यमापन   

 

 पवपवध स्तरावर खचााच्या तपासणीची टक्केवारी खालील प्रमाणे राहहल. 

अ.क्र. स्तर टक्केवारी 
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1 पविार्ीय कृपर् सह सांचालक 0.5 % 

2 जजल्हा अधधक्षक कृपर् अधधकारी 1 % 

3 उप पविार्ीय कृपर् अधधकारी 5 % 

4 तालुका कृपर् अधधकारी 10 % 

5 मांडल कृपर् अधधकारी 50 % 

6 कृपर् पयावेक्षक 100 % 

                      

     लािाधथाची ऑनलाईन माहहती िरणे 

     राष्ट्रीय कृपर् पवकास योजने अांतर्ात - िात उत्पादन कायाक्रमामध्ये लािार्थयाांना ननरननराळ्या 
बाबीचा लाि देण्यात येतो. अशा लािाधथांची माहहती कें द्र शासनाच्या सुचनेनुसार ऑनलाईन 

testmisagri.mahaonline.gov.in (mis) माहहती िरावयाची आहे. 
 

           प्रत्येक जजल्हयाने व पविार्ाने दरमहा 5 तारखेपयात बाबननहाय मामसक प्रर्ती अहवाल 

आयुक्तालयास सादर करावा.   
 
 
 

                                                                                                          स्िाक्षरीत/- 

कृषि संचालक  

                                                                 ( षिस्तार ि प्रभर्क्षण ) 

                       कृषि आयुक्तालय, मिाराष्ट्र राज्य,पुणे 
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  राष्ट्रीय कृषि षिकास योजनेअतंर्गत एकात्त्मक भात उत्पादन कायगक्रम सन 2016-17    ( रु.लाखात. )  

अ.क्र. त्जल्िा 

यांबत्रकीकरण   

पॉिर हटलर 
स्ियचंभलत भात 

लािणी/ रोिणी यतं्र 
ररपर थ्रेर्र ड्रमभसडर भमनी राईस भमल भसड डभेसरं् ड्रम एकूण यांबत्रकीकरण 

एकूण 

त्जल्िाननिाय 

कायगक्रम 

लक्ष 

भौनतक 

(संख्या) 

  लक्ष      

आर्थीक 

(रु.लाखात) 

लक्ष 

भौनतक 

(संख्या
) 

  लक्ष      

आर्थीक 

(रु.लाखात) 

लक्ष 

भौनतक 

(संख्या
) 

  लक्ष      

आर्थीक 

(रु.लाखात) 

लक्ष 

भौनतक 

(संख्या) 

  लक्ष      

आर्थीक 

(रु.लाखात) 

लक्ष 

भौनतक 

(संख्या) 

  लक्ष      

आर्थीक 

(रु.लाखात) 

लक्ष 

भौनतक 

(संख्या) 

  लक्ष      

आर्थीक 

(रु.लाखात) 

लक्ष 

भौनतक 

(संख्या) 

  लक्ष      

आर्थीक 

(रु.लाखात) 

लक्ष 

भौनतक 

(संख्या) 

  लक्ष      

आर्थीक 

(रु.लाखात) 

  लक्ष      आर्थीक 

(रु.लाखात) 

1 ठाणे 122 91.5000 3 2.2500 10 6.3000 8 5.0400 12 0.2280 4 6.0000 2 0.1000 161 111.418 174.4942 

2 पालघर 121 90.7500 4 3.0000 10 6.3000 8 5.0400 12 0.2280 4 6.0000 2 0.1000 161 111.418 181.0930 

3 रायर्ड 80 60.0000 2 1.5000 8 5.0400 7 4.4100 9 0.1710 4 6.0000 2 0.1000 112 77.221 147.2865 

4 रत्नाचर्री 40 30.0000 1 0.7500 8 5.0400 5 3.1500 7 0.1330 4 6.0000 2 0.1000 67 45.173 109.6795 

5 भसधंदुरु्ग 40 30.0000 1 0.7500 6 3.7800 5 3.1500 7 0.1330 2 3.0000 2 0.1000 63 40.913 87.4971 

6 नदंरुिार 10 7.5000 1 0.7500 4 2.5200 5 3.1500 7 0.1330 3 4.5000 1 0.0500 31 18.603 28.2268 

7 अिमदनर्र 5 3.7500 1 0.7500 2 1.2600 2 1.2600 5 0.0950 2 3.0000 1 0.0500 18 10.165 21.4931 

8 सांर्ली 20 15.0000 1 0.7500 5 3.1500 4 2.5200 7 0.1330 3 4.5000 1 0.0500 41 26.103 51.9408 

9 कोल्िापरू 60 45.0000 1 0.7500 5 3.1500 6 3.7800 10 0.1900 4 6.0000 2 0.1000 88 58.970 98.2645 

एकुण 498 373.5000 15 11.2500 58 36.5400 50 31.5000 76 1.4440 30 45.0000 15 0.7500 742 499.9840 899.9754 

 

  राष्ट्रीय कृषि षिकास योजनेअतंर्गत एकात्त्मक भात उत्पादन कायगक्रम सन 2016-17         ( रु.लाखात. )  

अ.क्र. त्जल्िा 

             बियाणे षितरण                            

( कमाल मयागदा- सुधाररत िाण रुपये 

1000/- प्रनत त्क्िटंल, )  

प्रात्याक्षक्षके 

श्री.पध्दतीने सुधाररत     

िाणांची लार्िड                   ( 

रु.1572/- िे.) 

श्री.पध्दतीने संकररत     

िाणांची लार्िड                 ( 

रु.2645/- िे.) 

 चारसुत्र पध्दतीने लार्िड   ( 

रु.2147/- िे.) 

यांबत्रक पनुगलार्िड 

पध्दतीने लार्िड                

( रु.3207/- िे.) 

र्ादी िार्यािर टोकन 

पध्दतीने (सर्णुा भात तंत्र )   

( रु.2975/- िे.) 

एकूण प्रात्याक्षक्षके 

भौनतक  लक्ष   लक्ष      

आर्थीक 

(रु.लाखात) 

लक्ष भौनतक 

(िे.) 

  लक्ष      

आर्थीक 

(रु.लाखात) 

लक्ष 

भौनतक 

(िे.) 

  लक्ष      

आर्थीक 

(रु.लाखात) 

लक्ष 

भौनतक 

(िे.) 

  लक्ष      

आर्थीक 

(रु.लाखात) 

लक्ष 

भौनतक 

(िे.) 

  लक्ष      

आर्थीक 

(रु.लाखात) 

लक्ष 

भौनतक 

(िे.) 

  लक्ष      

आर्थीक 

(रु.लाखात) 

लक्ष 

भौनतक 

(िे.) 

  लक्ष      

आर्थीक 

(रु.लाखात) 

 बियाणे 

(त्क्ि)ं 

भौनतक 

(िे.) 

1 ठाणे 1600 8000 16.0000 1100 17.2920 50 1.3225 895 19.2157 150 4.81050 150 4.4355 2345 47.0762 

2 पालघर 1300 6500 13.0000 1200 18.8640 50 1.3225 1200 25.7640 150 4.81050 200 5.9140 2800 56.6750 

3 रायर्ड 2700 13500 27.0000 1050 16.5060 50 1.3225 900 19.3230 0 0.00000 200 5.9140 2200 43.0655 

4 रत्नाचर्री 1500 7500 15.0000 1050 16.5060 50 1.3225 1200 25.7640 0 0.00000 200 5.9140 2500 49.5065 

5 भसधंदुरु्ग 1000 5000 10.0000 1000 15.7200 50 1.3225 800 17.1760 0 0.00000 80 2.3656 1930 36.5841 

6 नदंरुिार 200 1000 2.0000 0 0.0000 0 0.0000 300 6.4410 0 0.00000 40 1.1828 340 7.6238 

7 अिमदनर्र 400 2000 4.0000 0 0.0000 0 0.0000 300 6.4410 0 0.00000 30 0.8871 330 7.3281 

8 सांर्ली 300 1500 3.0000 949 14.9183 0 0.0000 300 6.4410 0 0.00000 50 1.4785 1299 22.8378 

9 कोल्िापरू 1000 5000 10.0000 950 14.9340 0 0.0000 600 12.8820 0 0.00000 50 1.4785 1600 29.2945 

एकुण 10000 50000 100 7299 114.7403 250 6.6125 6495 139.4477 300 9.6210 1000 29.5700 15344 299.9914 


