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                                                जा.क्र. विप्र3/राकृवियो ऊस/मा.स.ु/14-15/200/2014 
 कृवि आयकु्तालय,  महाराष्ट्र राज्य, साखर संकुल, 
 पणेु - 411 005, वदनांक:04/07/2014 
प्रवत, 
 विभागीय कृवि सह संचालक 
 नाविक/पणेु/कोल्हापरू/औरंगाबाद/लातरू/अमरािती/नागपरू विभाग, . . .  
 

वििय :-  राष्ट्रीय कृवि विकास योजनेंतगगत ऊस विकास कायगक्रम 2014-15 
           मागगदर्गक सचूना  
   

संदभभ : 1) कें द्र िासनाच्या राष्ट्रीय अन्न सरुक्षा अवभयान - व्यापारी वपके, मागभदिभक सचूना  
   (िेबसाईट िरील उपलब्ध) 

  2) कृवि आयकु्तालयाचे पत्र जा.क्र.कृआ/कृउसं/विप्र 3/व्यापारी वपके/14-15/147/2014,  
   वद. 16/05/2014 
3) राज्य िासन वनणभय क्र. राकृवि-0614/राकृवियो कक्ष, वद. 9 जनु 2014 

 

राज्यातील ऊस वपकाची उत्पादकता िाढविण्यासाठी सन 2001-02 पासनू राज्यात कृती आराखडा 
कायभक्रमांतगभत एकात्त्मक ऊस विकास कायभक्रम राबविण्यात येत होता.   सदरची योजना सन 12-13 पासनू बंद 
झाल्याने सन 2013-14 मध्ये पिुीच्या कायभक्रमातील मंजरू बाबी कायम ठेिून सदर कायभक्रम राष्ट्रीय कृवि 
विकास योजनेंतगभत राबविण्यास िासनाने मान्यता वदलेली होती.  कें द्र िासनाने सन 2014-15 पासनू 12 व्या 
पंचिार्षिक योजनेत राष्ट्रीय अन्न सरुक्षा अवभयान - व्यापारी वपके अंतगभत ऊस पीक पध्दतीचा समािेि केलेला 
आहे. हा कायभक्रम 100 टक्के कें द्र परुस्कृत आहे. संदभभ 1 च्या मागभदिभक सचूना आपणास उपलब्ध करुन 
देण्यात आलेल्या आहेत.  

सन 2014-15 मध्ये राष्ट्रीय अन्न सरुक्षा अवभयान - व्यापारी वपके अंतगभत ऊस विकास कायभक्रम 
मराठिाड्यातील 8 वजल्यात राबविण्यात येत आहे. सदर अवभयानाच्या धतीिर राज्यातील उिभवरत 23 वजल्यात  
राष्ट्रीय कृवि विकास योजनेंतगभत ऊस विकास कायभक्रम 2014-15 राबविण्याबाबतचा अंतवरम कायभक्रम संदभभ 
2 अन्िये आपणास पिूभतयारीसाठी कळविण्यात आलेला होता. राज्यामध्ये हा कायभक्रम राबविण्यासाठी राज्य 
िासनाच्या संदभभ 3 च्या िासन वनणभयान्िये रु. 1331.83 लाखाच्या पवरवर्ष्ट्ट-1 मध्ये देण्यात आल्यानसुार 
कायभक्रमास प्रिासवकय मान्यता वमळालेली आहे. त्यानसुार बाबवनहाय, वजल्हावनहाय कायभक्रम 
अंमलबजािणीसाठी सोबत जोडून पाठविण्यात येत आहे.  

सदर कायभक्रमाच्या सविस्तर मागभदिभक सचूना सोबत सहपवत्रत केलेल्या आहेत. त्यानसुार तात्काळ 
कायभक्रमाच्या अंमलबजािणीची कायभिाही करािी.  

त्याप्रमाणे आपल्या वजल्हयात कायभक्रम राबिण्यासाठी ि अंमलबजािणीसाठी क्षेत्रीय अवधकारी / 
कमभचारी यांना सचूना देण्यात याव्यात.  पवरविष्ट्ट 3 मध्ये वनविष्ट्ठा पकेॅज, पवरविष्ट्ट 4 मध्ये वदलेल्या प्रपत्रामध्ये 
वतमाही अहिाल, वतमाही संपताच सादर करािा.  पवरविष्ट्ट 5 मध्ये दिभविल्याप्रमाणे मावसक अहिाल दर 
मवहन्याच्या 10 तारखेस सादर करण्याची जबाबदारी वजल्हा अवधक्षक कृवि अवधकारी यांची राहील. 
     
                   स्िाक्षवरत/- 
            सोबत : िरीलप्रमाणे                                       कृवि संचालक, (विस्तार ि प्रविक्षण),             
                                     कृवि आयकु्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पणेु- 5 
प्रत:- मावहतीस्ति सविनय सादर. 
1. मा.अपर मखु्य सवचि (कृवि ि पणन), कृवि पिसंुिधभन, दगु्धव्यिसाय ि मत्स्यव्यिसाय विभाग, मंत्रालय  

विस्तार, ¨ÉÆÖ¤É<Ç -32 
2) मा. मंत्री, कृवि, महाराष्ट्र िासन, मुंबई 32 यांचे स्िीय सहाय्यक. 
3) मा. राज्यमंत्री, कृवि, महाराष्ट्र िासन, मुंबई 32 यांचे स्िीय सहाय्यक 
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प्रत : मावहती ि योग्य त्या कायगिाहीसाठी :- 
 1) वजल्हा अवधक्षक कृवि अवधकारी  

1) औरंगाबाद 2) जालना  3) बीड  4) लातरू 5) उस्मानाबाद  6) नांदेड   7) परभणी   8) हहगोली    
2) संचालक फलोत्पादन, कृवि आयकु्तालय, म.रा.पणेु-5 
3) संचालक, वनविष्ट्ठा ि गणु वनयंत्रण, कृवि आयकु्तालय, म.रा.पणेु-5 
3) कृवि सह संचालक (विप्र-3) कृवि आयकु्तालय, म.रा. पणेु-5 
4) कृवि उप संचालक (सकु्ष्म हसचन/सेंवद्रय िेती-फलोत्पादन) कृवि आयकु्तालय, म.रा.पणेु-5 
5) कृवि उप संचालक (विप्र-12), कृवि यंाावत्रकीकरण कृवि आयकु्तालय, म.रा.पणेु-5 
6) मखु्य सांत्ख्यक,(सवनयंत्रण ि मलू्यमापन कक्ष) कृवि आयकु्तालय, म.राज्य, पणेु-1. 

प्रवतवलपी  
1) मा. कुलगरुु    1) डॉ.पंजाबराि देिमखु कृवि विद्यापीठ, अकोला 

2) मराठिाडा कृवि विद्यापीठ,  परभणी 
3) महात्मा फुले कृवि विद्यापीठ, राहूरी, वज. अहमदनगर  
4) डॉ बाळा  साहेब सािंत कोकण कृवि विदयापीठ, दापोली 

2) मा.आयकु्त साखर, साखर आयकु्तालय, साखर संकुल,वििाजीनगर, पणेु- 5 यांना सस्नेह सादर.  
3) कक्ष अवधकारी, 4-अ ेि 2-अे, कृवि ि पदमु विभाग, मंत्रालय, मुंबई - 32 
4) संचालक, महाराष्ट्र राज्य बीज प्रमावणकरण यंत्रणा, अकोला. वजल्हा अकोला. 
5) संर्ोधन संचालक, 1) डॉ.पंजाबराि देिमखु कृवि विद्यापीठ, अकोला 

2) मराठिाडा कृवि विद्यापीठ, परभणी 
3)  महात्मा फुले कृवि विद्यापीठ, राहूरी, वज. अहमदनगर मावहतीस्ति 

4) डॉ बाळा  साहेब सािंत कोकण कृवि विदयापीठ, दापोली 
6) संचालक (कृवि संर्ोधन ि विस्तार),िसंतदादा साखर संस्था, मांजरी बदु्रकु, ता. हिेली,वज.पणेु 
7) ऊस पैदासकार ,  1) डॉ.पंजाबराि देिमखु कृवि विद्यापीठ, अकोला 

2) मराठिाडा कृवि विद्यापीठ,  परभणी 
3)  महात्मा फुले कृवि विद्यापीठ, राहूरी, वज. अहमदनगर   

8) कायगकारी संचालक, म.रा. सहकारी साखर कारखाना संघ, मुंबई 400 025. 
9) कायगकारी संचालक, िेस्ट इंवडयन िगुर वमल असो.पणेु-5. 
10) ऊस विरे्िज्ञ, मध्यिती ऊस संिोधन केद्र, पाडेगांि, ता.फलटण वज. सातारा. 
11) वजल्हावधकारी 

1) नाविक 2) धळेु  3) नंदरूबार 4) जळगाि 5) अहमदनगर  6) पणेु 7) सोलापरू 8) सातारा  
9) सांगली 10) कोल्हापरू 11) औरंगाबाद 12) जालना 13) बीड 14) लातरू 15) उस्मानाबाद  
16) नांदेड 17) परभणी 18) हहगोली 19) यितमाळ 20) िधा 21) नागपरू 22) भंडारा 23) गोंवदया   

12) कायासन अवधकारी, विप्र 1,2,3,6,,14,कृवि-7 ि वनयोजन, कृवि आयकु्तालय,म.रा.पणेु-1 
13) कायासन अवधकारी, वन. ि  ग.ुवन.- 5  कृवि आयकु्तालय,म.रा.पणेु-1 
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राष्ट्रीय कृवि विकास योजनेंतगगत अंतगगत ऊस विकास कायगक्रम 2014 15 
 
(1) प्रस्तािना  

ऊस हे महाराष्ट्रातील महत्िाचे नगदी पीक आहे. महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखानदारीच्या 

माध्यमातनू ग्रामीण भागाची आर्षथक, सामावजक ि िैक्षवणक प्रगती झाली आहे. ऊसाच्या िाढीस लागणारे 
अनकूुल हिामान राज्यात उपलब्ध आहे. महाराष्ट्र राज्य आज देिात साखर उत्पादन ि साखर उता-याबाबत 

आघाडीिर आहे. परंत,ु सरासरी प्रती हेक्टरी ऊस उत्पादनाचे वचत्र मात्र फारसे समाधानकारक नाही. त्यासाठी 

ऊस उत्पादन िाढविण्यासाठी प्रगत ऊस िेती तंत्रज्ञान जास्तीतजास्त िेतक-यांपयंत पोहचविणे अगत्याचे आहे. 
ऊस िेतीला आधवुनक तंत्रज्ञानाची जोड वदल्यास तसेच उत्पादन खचभ कमी केल्यास िेतक-यांना ऊस वपकातनू 

िाश्ित ि जास्त उत्पादन वमळु िकेल.  
राज्यात ऊसाखाली सरासरी 8.86 लाख हेक्टर क्षेत्र असनू सरासरी उत्पादकता 80 मे.टन प्रती हेक्टर 

आहे. सन 2014-15 मध्ये ऊस वपकाचा उत्पादन खचभ कमी करुन उत्पादकतेत 80 मे. टनािरुन 89 

मे.टनापयंत िाढ करण्याच्या दषृ्ट्टीने राज्यात राष्ट्रीय अन्न सरुक्षा अवभयान - व्यापारी वपके कायभक्रमांतगभत ऊस 
विकास योजना  कायभक्रम राबविण्यात येणार आहे. सदर उविष्ट्ट साध्य करण्याच्या दषृ्ट्टीने योजनांतगभत पढुील 

विविध बाबींिर लक्ष कें द्रीत करुन कायभक्रमाची अंमलबजािणी करािी.  

1. एक डोळा पध्दत, पट्टा पध्दतीचा अिलंब करुन आंांतरपीकाची प्रात्यवक्षके आयोवजत करणे 
2. उती संिर्षधत रोपंााची लागिड करणे 

3. सकु्ष्म हसचनाचा अिलंब करणे 

4. मनषु्ट्यबळ विकास कायभक्रम (राज्यस्तरीय प्रविक्षण) राबविणे 
(2) योजनेची उविष्ट्टे :- 

 ऊसाच्या उत्पादन खचात कपात करुन उत्पादकता िाढविणे. 
 दजेदार बेण्याच्या िापरास प्रोत्साहन देणे  

 तंत्रज्ञान प्रसारासाठी अवधकारी ि कमभचा-यांना प्रविक्षण देणे. 
 विकवसत तंत्रज्ञानाच्या प्रसारासाठी क्षेवत्रय स्तरािर अंाातरपीकाची प्रात्यवक्षकांचे आयोजन करणे. 

(3) ऊस वपकाच्या उत्पादकता िाढीतील उवणिा कृवि विस्तार कायगक्रमाच्या माध्यमातून दरू करण्याच्या 

दषृ्ट्टीने कराियाच्या उपाययोजना :- 
 ऊस बेणे उत्पादनाची साखळी तयार करणे ि दजेदार बेण्याचा िापर िाढविणे. 

 ऊस वपकाची िास्त्रीय पध्दतीने लागिड करणे. 

 िेतकरी ि अवधकारी-कमभचा-यांचे यांचे िेती विियक ज्ञान अद्याित करण्यासाठी प्रात्यवक्षके ि प्रविक्षणे 
आयोवजत करणे. 

 ऊसात एक डोळा पध्दत लागिडीस, जोड ओळ पध्दत ि आंतर पीक घेण्यास प्रोत्साहन देणे. 
 पाण्याची बचत करण्यासाठी सकू्ष्म हसचन पध्दतीस प्रोत्साहन देणे. 

ऊस विकास कायभक्रम राज्यातील कृवि विभाग, कृवि विद्यापीठे, कृवि संिोधन संस्था, िसंतदादा िगुर 

इंन्स्टीट्युट ि साखर कारखाने यांचे एकात्त्मक प्रयत्नातनू ऊस उत्पादकता िाढीसाठी तसेच ऊसात आंतरपीक 
लागिडीस प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रत्येक साखर कारखाना कायभक्षेत्रात प्रकल्प स्िरुपात र बविण्य त   यािा. यामध्ये 
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साखर कारखान्यांचा सहभाग तसेच िासकीय अनदुानाचा सहभाग आहे. कारखाना वनहाय 10 हेक्टर क्षेत्राचे 1 

लहान गटात विभाजन करण्यात यािे.प्राप्त अनदुावनत कायभक्रमातील बाबी (एक डोळा पध्दत, पट्टा पध्दत, जोड 
ओळ पध्दतीचा अिलंब करुन) आंतरपीकाचे प्रात्यवक्षके, राज्यस्तरीय प्रविक्षण ि सकु्ष्म हसचन या बाबीसाठी 

सिभ गटातील इच्छुक प्रगतीिील ि विस्तार तंत्रज्ञानाचा िापर करण्यास इच्छुक अिा िेतकऱयांना योजनेचा लाभ 

देण्यात यािा जेणे करुन तंत्रज्ञान प्रसाराचा मखु्य हेतÖ साध्य  होईल. 
प्रत्येक वजल्हयामधनू वजल्याच्या सरासरी उत्पादकतेपेक्षा कमी उत्पादकता असलेल्या तालकु्याची 

कायभक्रम राबविण्यासाठी वनिड करािी.  तालकु्यातील प्रकल्प क्षेत्र वनिडताना त्या तालकु्यातील सिात कमी 

उत्पादकता असणाऱया मंडळाची वनिड करुन त्या क्षेत्रात प्रकल्प राबिािा. खात्याच्या मागभदिभक सचूनेनसुार 
वनिड केलेल्या क्षेत्राच्या बेस लाईन सर्व्हेचे काम पणूभ करुन प्रकल्पातील उत्पादकतेच्या लक्षांकासह प्रकल्प 

आराखडा तयार करुन त्यास वजल्हा अवधक्षक कृवि अवधकारी यांनी मान्यता प्रदान करािी.  वनिडण्यात आलेला 
प्रकल्प क्षेत्राची वनिड इतर कोणत्याही योजनेमध्ये / प्रकल्पामध्ये करु नये. प्रकल्प क्षेत्राची एका पेक्षा जास्त 

प्रकल्पामध्ये वनिड केल्याचे आढळून आल्यास अिा प्रकल्पाचा संपणूभ खचभ िसलूपात्र राहील.   

(4) लाभाथी वनिड 
(1) प्रकल्प क्षेत्रातील लाभाथी वनिड पंचायत राज संस्थेच्या सहभागाने करािी. 

(2) योजनेंतगभत लाभाथी वनिड करताना अल्प / अत्यल्प भधूारकांना प्राधान्य देण्यात यािे. 
(3) वजल्हावनहाय वकमान 16.5 टक्के अनसुवूचत जाती / 8.5 टक्के अनसुवूचत जमाती लोकसंख्येच्या 

टक््ाेिारीच्या प्रमाणात लाभार्थ्याची वनिड करािी.  सिभ प्रिगातील लाभार्थ्यांपैकी 30 टक्के मवहला 

लाभाथींची वनिड करािी. वजल्हयाकवरता प्राप्त होणारा अर्षथक कायभक्रम राबविताना प्रिगभवनहाय 
असलेल्या टक्केिारीच्या प्रमाणात कायभक्रम राबिािा.  

(4) एका लाभार्थ्यास जास्तीत जास्त 0.40 हेक्टर पयंत लाभ द्यािा. अवधक िेतक-यांना लाभ देण्यासाठी 

उच्चतम मयादा 0.40 हेक्टर ठेिािी. िक्यतो गटातील सिभ िेतक-यांना प्रात्यवक्षकाचा लाभ द्यािा. 
(5) प्रात्यवक्षकातील सिभ बाबी राबविण्याची लाभार्थ्याची तयारी असािी. त्यासाठी त्याला जाणीि करुन 

देण्यात यािी.   
(6) प्राधान्याने राबिाियाच्या प्रात्यवक्षकांमध्ये एक डोळा पध्दत, पट्टा पध्दतीचा अिलंब ि आंतरपीकाची 

प्रात्यवक्षके (कडधान्य, गवळतधान्य) या बाबी असल्याने िेतकऱयांना त्याबाबत पिूभ कल्पना दयािी.  

आंतरपीके ि सकु्ष्म हसचन घेण्याची तयारी असलेल्या िेतकऱयंााचीच वनिड प्रथम प्राधान्याने करुन 
कायभक्रम राबिािा.  

(5 ) वनिडलेल ेवजल्हे  
ही योजना खालील 23 ऊस उत्पादक वजल्हयात राबिािी.  

1) नाविक 2) धळेु  3) नंदरूबार 4) जळगाि 5) अहमदनगर  6) पणेु 7) सोलापरू 8) सातारा  

9) सांगली 10) कोल्हापरू 11) औरंगाबाद 12) जालना 13) बीड 14) लातरू 15) उस्मानाबाद  
16) नांदेड 17) परभणी 18) हहगोली 19) यितमाळ 20) िधा 21) नागपरू 22) भंडारा 23) गोंवदया   

योजनांतगभत कुठल्याही घटकांची कायभिाही स्ितंत्रपणे न करता योजनेच्या अंमलबजािणीत समाविष्ट्ठ 

असलेल्या सिभ यंत्रणांकडून जसे साखर कारखाने, विस्तार यंत्रणा, कृवि विद्यापीठे, कृवि विज्ञान कें दे्र, अिासवकय 
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संस्था, िेतक-यांच्या स्ियंसेिी संस्था, मवहला संघटना, इतर सेिाभािी संस्था यांचेकडून त्यांनी केलेल्या मलूभतू 

सिेक्षणा आधारे त्यांना उत्पादन िाढीच्या दषृ्ट्टीने आढळलेल्या समस्यांचे आधारे स्थावनक गरजा विचारात घेऊन 
ि सिभ घटकांचा एकवत्रत विचार करुन कायभक्रम राबविण्यात यािा. प्रकल्प आराखडा तयार करताना प्रकल्प 

अंमलबजािणी, संवनयंत्रण ि पवरणामकारकतेचा आढािा / यिोगाथा या बाबी यामध्ये अंतभूभत आहेत. प्रकल्प 

यिस्िीतेचा अहिाल / यिोगाथा संबंवधत वजल्हा अवधक्षक कृवि अवधकारी यांनी सादर कराियाच्या आहेत. 
कायभक्रमांतगभत वनविष्ट्ठा खरेदीचे दर / अनदुानाचा दर इत्यादी सिभ बाबी या िासकीय दरांनसुार ि िासनाने 

मान्यता वदलेल्या परुिठा संस्थांकडून मागणी करुन प्रत्यक्ष क्षेत्रािर उपलब्ध करुन द्याव्यात जेणे करुन त्यात 

तफाित राहणार नाही.  
 योजनेतील परुिठा कराियाच्या वनविष्ट्ठा विद्यापीठाने विफारस केलेल्या असाव्यात ि या कायालयाने 

सोबत वदलेल्या पकेॅजप्रमाणे वनविष्ट्ठंााचा परुिठा करािा. याबाबत वद. 21/04/2014 रोजी कृवि 
आयकु्तालयात संपन्न झालेल्या बैठकीस कृवि विद्यापीठाच्या िास्त्रज्ञांच्या मागभदिभनाखाली हेक्टरी देय 

अनदुानाचे बाबवनहाय खचभ प्रमाणक संदभभ 4 अन्िये राष्ट्रीय अन्नसरुक्षा अवभयान -व्यापारी वपके 

अंतगभत ऊस विकास कायभक्रमासाठी वनगभवमत करण्यात आलेले असनू ते याही कायभक्रमासाठी लाग ु
राहतील. त्याचे अवधन राहून वनविष्ट्ठेची मागणी नोंदिािी. सदरचे अनदुान सकु्ष्म हसचनासाठी विदभातील 

वजल्यांसाठी विदभभ सघन हसचन विकास या कायभक्रमांतगभत सकु्ष्म हसचनाच्या बाबीच्या वनकिानसुार ि 

इतर वजल्यांसाठी राष्ट्रीय िाश्ित िेती अवभयान (National Mission on Sustainable Agriculture) 
अंतगभत िेतािरील पाणी व्यिस्थापन (On farm water management) योजनेच्या मागभदिभक 

सचुनांच्या अवधन राहून देय राहील. याबाबत संचालक फलोत्पादन यांचेमाफभ त संबंवधत योजनेच्या 

वनगभवमत मागदभिभक सचुनांचा अिलंब करािा.   
 कृवि विद्यापीठाने विफारस केल्याप्रमाणे ऊस वपकाच्या िेगिेगळ्या िाढीच्या अिस्थेत िेतकऱयांना 

वनविष्ट्ठा परुिठा िेळेत  होईल या दषृ्ट्टीने हंगामवनहाय वनविष्ट्ठांची िासनमान्य परुिठा संस्थांकडे मागणी 
नोंदविण्यात यािी. 

 वनविष्ट्ठा परुिठा झाल्यानंतर प्रत्येक तालकु्यामध्ये परुिठा झालेल्या प्रत्येक वनविष्ट्ठांचे प्रत्येक लाॅटचे 

नमनेु काढून िासकीय प्रयोगिाळतनू तपासनू घ्यािेत. नमनुा पास झाल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त 
झाल्यानंतरच देयकांची अदायगी करण्यात यािी. अप्रमावणत बचॅच्या साठ्याची देयके अदा करु नयेत.  

6 ) योजनेतील घटक :  (वज.अ.कृ.अ.) 

1) एक डोळा पध्दत, पट्टा पध्दतीचा अिलंब करुन आंतरपीकाची प्रात्यवक्षके आयोवजत करणे :  
 भारतीय कृिी अनसंुधान पवरिद, कृवि विद्यापीठे ि संिोधन संस्थांनी विकवसत केलेले तंत्रज्ञान 

प्रसारासाठी प्रात्यवक्षके हे कृवि विस्ताराचे एक प्रभािी माध्यम आहे. ऊस लागिडीमध्ये योग्य हिामान, योग्य 

जवमनीचा िापर, दजेदार बेण्याचा िापर, बीज प्रवक्रया, एक डोळा, पट्टा पध्दत,  एकात्त्मक अन्नद्रव्य व्यिस्थापन, 
आंतरपीक (हरभरा), हसचन व्यिस्थापन, सकू्ष्म मलूद्रव्याचा िापर, इ. तंत्रज्ञानाचा अिलंब करुन ऊस वपकाची 

उत्पादकता िाढविणे िक्य आहे. त्यासाठी विकवसत तंत्रज्ञान प्रसारासाठी प्रात्यवक्षके आयोवजत करािीत. 

प्रात्यवक्षक आयोवजत करताना ऊस बेण्याची प्रवक्रया, एकात्त्मक अन्नद्रव्य व्यिस्थापन, आंतर वपकाचे वबयाणे 
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परुिठा, आंतर वपकासाठी जैविक खते/जैविक एजंट्स, मखु्य वपक ऊस आवण आंतरवपकासाठी एकात्त्मक कीड 

व्यिस्थापन इत्यावद बाबींसाठी वदलेया मयादेपयंत अथभसहाय्य देय राहील.  
वबयाणे प्रवक्रया 

ऊसाच्या वपकाचा सरुिातीच्या िाढीच्या कालािधीत कीड ि रोगापासनू बचाि व्हािा यासाठी 
मलेॅवथॉन, बावित्स्टन यासारख्या कीड/बरुिीनािकांची तर नत्र त्स्थरीकरणाद्वारे, स्फुरद उपलब्धतेद्वारे वपकाच्या 

िाढीस चालना देण्यासाठी ऍऺवसटोबकॅ्टर, पीएसबी यासारख्या वजिाण ुखतांची प्रवक्रया करण्यात येते.   

 एकात्त्मक अन्नद्रर्व्य र्व्यिस्थापन  
 अवधक उत्पादन देणाऱया सधुारीत िाणांचा िापर, सेंवद्रय खतंााचा अत्यल्प ि अवनयवमत िापर, 
रासायवनक खतांचा असंतवुलत िापर, सकु्ष्म अन्नद्रव्ययकु्त खतांचा अत्यल्प िापर, जवमनीला विश्ांती न देणे, 

वपकांची योग्य फेरपालट न करणे, नेहमी एकाच जमीनीतनू एकाच वपकाचे उत्पादन घेणे, जमीनीचा साम ु

जास्त असणे, मकु्त चनु्याचे प्रमाण जास्त असणे, इत्यादी अनेक कारणंाामळेु सकु्ष्म अन्नद्रव्यांची 
जमीनीमध्ये उपलब्धता कमी जाणिते ि त्याच्या कमतरतेमळेु पीक िाढीिर अवनष्ट्ठ पवरणाम वदसनू येतो. 

पयायाने ऊस ि साखर उत्पादनात घट येते. मध्यिती ऊस संिोधन कें द्र, पाडेगांि येथे सकु्ष्म 

मलुद्रव्याबाबतच्या झालेल्या संिोधनािरुन असे आढळून आले आहे की महाराष्ट्रातील ऊसाखालील 
जमीनीमध्ये जस्त, लोह, मगॅवनझ आवण बोरॉन या चार सकु्ष्म मलुद्रव्यांची प्रकिाने कमरतरता जाणिते.  

जस्त यकु्त खतांचा िापर 
 मध्यिती ऊस संिोधन कें द्र, पाडेगांि येथे झालेल्या संिोधनाच्या वनष्ट्किािरुन असे वदसनू आले की, 

जस्तांची कमतरता असलेल्या जमीनीत ऊस लागिड करताना प्रवत हेक्टरी 20 वकलो झिंक सल्फेट 

रे्णखतात मरुिनू वदल्यास ऊस उत्पादनात भरघोस िाढ होते. खोडिा वपकास देवखल 20 वकलो हझक 
सल्फेट  प्रवत हेक्टरी िापरल्यास उत्पादन िाढते. हकिा हझक सल्फेट 0.5 ते 1.0 % (10 वलटर पाण्यात 50 ते 

100 ग्रमॅ हझक सल्फेट) 15 ते 21 वदिसांच्या अंतराने आिश्यकतेनसुार 2 ते 3 िेळा फिारल्यास फायद्याचे 

वदसनू आले आहे. खारिट- चोपण जमीनीत हकिा खारिट पाणी असल्यास प्रवत हेक्टरी 20 वकलो हझक सल्फेट 
िापरािे.  

लोहयकु्त खतांचा िापर 
 मध्यिती ऊस संिोधन कें द्र पाडेगांि येथील संिोधनािरुन, लोहाची कमतरता असणाऱया जमीनीत 

नविन लागिडी केलेल्या ि खोडिा ऊसाला प्रत्येकी 25 वकलो फेरस सल्फेट प्रती हेक्टरी रे्ण खतात 
वमसळुन वदल्यास ऊस उत्पादनात भरीि िाढ िंाल्याचे वदसनू आले आहे. हकिा फेरस सल्फेट 0.5 ते 1 

% (10 वलटर पाण्यात 50 ते 100 ग्रम फेरस सल्फेट) 15 ते 21 वदिसांच्या अंतराने 2 ते 3 िेळा फिारल्यास 

ऊस उत्पादन िाढल्याचे वदसनू आले.  
तसेच खारिट - चोपण जमीन हकिा परुबढुीत क्षेत्राच्या वठकाणी हेक्टरी 50 वकलो फेरस सल्फेट 

िापरल्यास ऊस उत्पादन ि साखर उतारा िाढल्याचे वदसनू आले आहे.  

मंगलयकु्त खतांचा िापर 
 ज्या जमीनीत मंगलची कमतरता आहे अिा जमीनीत प्रवत हेक्टरी 10 वकलो मगॅवनझ सल्फेट िापरािे 

हकिा मगॅवनझ सल्फेट 0.5 ते 1.0 % (10 वलटर पाण्यात 50 ते 100 ग्रम मगॅवनझ सल्फेट) वतव्रतेच्या द्रािणाच्या 



C:\Users\RSK\AppData\Local\Temp\RKVY_Sugarcane_guidlines_14-15_new-2.doc   - 7 - 

गरजेनसुार 2 ते 3 फिारण्या कराव्यात.  

बोरॉन यकु्त खतांचा िापर 
बोरॉनची कमतरता असल्यास ऊस वपकासाठी 5 वकलो बोरकॅ्स प्रवत हेक्टरी िापरािे हकिा बोरकॅ्स 0.2 

ते 0.5 % (10 वलटर पाण्यात 20 ते 50 ग्रमॅ बोरकॅ्स) वतव्रतेच्या द्रािणाची आिश्यकतेनसुार 2 ते 3 िेळा 
फिारणी करािी. 

सकु्ष्म अन्नद्रर्व्य िापरासंबंधी महत्त्िाच्या बाबी. 
1) माती पवरक्षण अहिालानसुारच सकु्ष्म मलुद्रव्यांच्या कमतरतेिर उपाययोजना कराव्यात. 

2) ऊसासाठी विफारस केल्याप्रमाणेच सकु्ष्म अन्नद्रव्ययकु्त खतांचा िापर करािा. 
3) तणृधान्य वपके तांबे ि जस्त जास्त प्रमाणात िोितात तर कडधान्य वपके बोरॉन ि मॉवलब्डेनम जास्त प्रमाणात 

िोितात म्हणनू कडधान्य ि तणृधान्य वपकांची फेरपालट करािी. 

4) सकु्ष्म अन्नद्रव्ययकु्त खते ही िेणखतात वमसळून वदल्यास अवधक फायद्याचे ठरते. 
 ऊसासाठी सकु्ष्म अन्नद्रव्यांची कमतरता असणा-या जमीनीत माती पवरक्षणानसुार सकु्ष्म अन्नद्रव्ययकु्त 

खतांचा िापर केल्यास ऊस ि साखर उत्पादनात भरघोस िाढ होते.  

ऊस वपकात आंतरवपक  
हंगामवनहाय आंतरपीक पध्दती खालीलप्रमाणे दिभविली आहे. प्रात्यवक्षकाचे आयोजन करताना त्या पध्दतीचा 

अिलंब करािा.  
लागिडीचा हंगाम  

आडसाली ऊस पीकात आंतरपीक    - ऊस / सोयाबीन / हरभरा  
पिूभहंगामी ऊस पीकातील आंतरपीक    - ऊस /हरभरा /बटाटा/कांदा 

सरुु ऊस पीकातील आंतरपीक     - ऊस /खरबजू/काकडी 

खोडिा 1 ि खोडिा 2 ऊस पीकातील आंतरपीक   - ऊस / सोयाबीन 
       ऊस/सोयाबीन/ताग/धेंचा 

इतर परूक कायगक्रम 
1) जमीन सवुपकता 

2) मदृ चाचणी 

3) खताच्या मात्रा जमीन सवुपकता वनदेिांक ि मदृ चाचणी अहिालानसुार देण्यात याव्यात. 
4) वपकाचा उिभवरत अंिाचा पनुभिापर 

5) जैविक खत िापरास प्रोत्साहन 
6) वहरिळीच्या खताचा िापर 

7) मलूस्थानी जलसंधारण 

8) सरीआड सरी पाण्याचा िापर 
9) िैरण वपके 

ऊसाच्या सरुिातीच्या िाढीच्या अिस्थेत वपकाने संपणूभ क्षेत्र िापरण्यापयंतच्या कालािधीत हरभ-

यासारखे आंतरवपक घेता येते. यामळेु िेतक-यास अवधकचे उत्पादन तर वमळतेच वििाय जवमनीचा पोत 
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िाढण्यासदेखील मदत होते. यासाठी ऊस वपकात आंतरवपक घेण्याकरीता वबयाणे, एकात्त्मक अन्नद्रव्य - कीड 

व्यिस्थापन इ साठी अथभसहाय्य देय आहे.  
आपल्या क्षेत्रातील ऊस उत्पादनाच्या प्रमखु समस्या विचारांत घेऊन त्यािर प्रभािी उपाय योजना 

करण्यासाठी या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करुन घेणे अपेवक्षत आहे. प्रात्यवक्षके प्रगतविल िेतकऱयाच्या क्षेत्रािर 
घ्यािीत.  िक्यतो सदरची प्रात्यवक्षके कमी उत्पादकता असलेल्या भागात घ्यािीत.  

कृवि विद्यापीठांनी विफारस केलेल्या तंत्रज्ञान िापरासाठी ि वनविष्ट्ठा (Critical Inputs) खरेदीसाठी प्रवत 

हेक्टर साठी रु,8000/- अनदुान देय राहील. िेतकऱयाच्या िेतािर कमाल 0.40 हेक्टर क्षेत्रािर एक डोळा 

पध्दत, पट्टा पध्दतीचा अिलंब करुन आंतरपीकाचे (उदा. हरभरा) प्रात्यवक्षके घेण्यात यािीत. याबाबत सोबत 
सहपवत्रत केलेल्या पवरविष्ट्ट 3 प्रमाणे खचभ प्रमाणकाच्या मयादेतच वनविष्ट्ठािर खचभ करण्यात यािा.  

2) सकू्ष्म झसचन  
महाराष्ट्र िासनाने पढुील 5 ििात ऊस वपकाखालील संपणूभ क्षेत्र टप्याटप्याने सकू्ष्म हसचनाखाली 

आणण्याचे धोरण वनत्श्चत केले आहे. त्यामळेु या प्रात्यवक्षकांसाठी सकु्ष्म हसचन या बाबी अंतगभत प्रती हेक्टर 
अंदावजत रु. 55000/- इतके अथभसहाय्य देय राहील. प्रत्येक प्रकल्पात कमीत कमी 5 हेक्टर प्रात्यवक्षक क्षेत्र 

सकू्ष्म हसचनाखाली येईल याची दक्षता घ्यािी. सदरचे अनदुान सकु्ष्म हसचनासाठी विदभातील वजल्यांसाठी विदभभ 

सघन हसचन विकास या कायभक्रमांतगभत सकु्ष्म हसचनाच्या बाबीच्या वनकिानसुार ि इतर वजल्यांसाठी राष्ट्रीय 
िाश्ित िेती अवभयान (National Mission on Sustainable Agriculture) अंतगभत िेतािरील पाणी 

व्यिस्थापन (On farm water management) योजनेच्या मागभदिभक सचुनांच्या अवधन राहून देय राहील. 

याबाबत संचालक फलोत्पादन यांचेमाफभ त संबंवधत योजनेच्या वनगभवमत मागदभिभक सचुनांचा अिलंब करािा.   
3) मनषु्ट्य बळ विकास कायगक्रम (वज.अ.कृ.अ.)  

  अवधकारी/कमगचारी प्रवर्क्षण 
  कें द्र िासनाने सन 2014-15 च्या मागभदिभक सचूनांमध्ये नमदू केल्याप्रमाणे राज्यस्तरीय प्रविक्षण 

घेण्यासाठी विभागस्तरािर विभागीय कृवि सह संचालक यांनी प्रकल्प क्षेत्रात काम करणारे सिभ क्षेवत्रय 
कमभचारी ि अवधकारी यांच्यासाठी 2 वदिसांचे 20 अवधकारी ि कमभचा-यांचे प्रविक्षण घ्यािे. सदर प्रविक्षणे, 

कृवि विद्यापीठ, यांचेमाफभ त आयोवजत करण्यात यािीत. यासाठी विभागीय कृवि सह संचालक यांच्या 

विभागातील अवधकाऱयाची वनिड करािी.  तसेच प्रविक्षणाची सविस्तर रुपरेिा कृवि विद्यापीठािी समन्िय 
साधनू वनत्श्चत करािी. प्रविक्षणाचा कायभक्रम 8 ते 10 वदिस अगोदर कृवि आयकु्तालयास कळिािा. 

जेणेकरुन कृवि आयकु्तालयातील अवधका-यांना अिा प्रविक्षण िगास हजर राहता येईल.   

सदरचे प्रविक्षण िास्त्रजं्ञमाफभ त देण्यात यािे. सदर प्रविक्षणासाठी खालीलप्रमाणे बाबवनहाय खचाचा 
तपविल  देण्यात येत असनू त्याप्रमाणे खचभ करण्यात यािा. 

अ. घटक रक्कम (रु.) 

1 व्याख्यात्यांना मानधन (रु.500/- प्रवत व्याख्यान प्रमाणे) 10 व्याख्यानासाठी 5000 

2 उद्घाटन कायभक्रमाच्या अल्पोपहारासाठी 50 व्यक्तींसाठी रु.50/- प्रवत माणिी प्रमाणे  2500 

3 भोजन व्यिस्था ि राहण्याची  व्यिस्था रु.500/- प्रवत प्रविक्षणाथी 20000 

4 प्रविक्षण साहीत्य ,स्टेिनरी, छपाई, प्रवसध्दी इत्यादी 8000 
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रुपये 400 प्रवत प्रविक्षणाथी 

5 इंधन ि प्रविक्षणासाठीच्या प्रक्षेत्रािरील भेटी िाहन भाडे ि त्या  अनिंुगाने येणारा 

आकत्स्मक - वकरकोळ खचभ 

4500 

 एकूण 40000 

  प्रविक्षणाच्या आयोजनाबाबत सविस्तर प्रस्ताि प्राप्त झाल्यानंतर प्रविक्षणाच्या आयोजनासाठी तरतदु 
उपलब्ध करुन द्यािी. प्रविक्षण आयोवजत केल्यानंतर झालेल्या खचाचा सविस्तर तपिील आवण उपयोवगता 

प्रमाणपत्र कृवि विद्यापीठाकडून प्राप्त करुन घ्यािे.  
वनविष्ट्ठांची खरेदी 

पीक प्रात्यवक्षके राबविण्यासाठी आिश्यक त्या सिभ वनविष्ट्ठांची मागणी िासनमान्य परुिठादार संस्थेकडे 
मागणी नोंदिून त्याची एक प्रत आयकु्तालयास सादर करािी. सिभ वनविष्ट्ठा िेळेत उपलब्ध करुन घेण्याची 

जबाबदारी संबंवधत उप विभागीय कृवि अवधकारी, वजल्हा अवधक्षक कृवि अवधकारी ि विभागीय कृवि सह 

संचालक यांची राहील.  कोणत्याही पवरत्स्थतीत परुिठा केलेल्या वनविष्ट्ठा पडून राहणार नाहीत याची दक्षता 
संबंवधत विभागीय कृवि सह संचालक यांनी घ्यािी. 

अवधकृत परुिठादार संस्था ि औिधांचे दर इत्यादी तपविल आयकु्तालयाच्या वन. ि ग.ुवन., कक्ष-5 

िाखेकडील पत्र क्र. जा.क्र. सीपीएस/जैवकना/मा.स.ु/2014-15/80/गवुन/2014, वदनांक 22 मे, 2014 तसेच 
जा.क्र. सीपीएस/जैवकना/मा.स.ु/2014-15/82/गवुन/2014, वदनांक 22 मे, 2014 अन्िये कळ विण्यात आलेले 

आहे, त्याप्रमाणे कायभिाही करािी. 

प्रात्यवक्षकांत केिळ कृवि विद्यापीठांनी विफारस केलेल्या तंत्रज्ञानाचा ि िापर वनविष्ट्ठांचाच करािा. इतर 
विफारस न केलेल्या वनविष्ट्ठांचा परस्पर िापर केल्यास त्याची रक्कम िसलू केली जाईल, याची नोंद घ्यािी. या 

प्रात्यवक्षकािेजारी त्याच्या तलुनेसाठी िेतकरी करीत असलेल्या पारंपावरक पध्दतीने तेिढयाच क्षेत्राचा कन्रोल 
प्लॉट घ्यािा ि दोन्ही प्लॉटच्या वपकाच्या लागिडीपासनू िापरलेल्या वनविष्ट्ठांच्या ि इतर सिभ बाबींच्या नोंदी 

ठेिाव्यात. त्यासाठी झालेल्या खचाची नोंद ि उत्पन्नाची ि प्रात्यवक्षक क्षेत्रासाठी झालेल्या खचाची ि आलेल्या 

उत्पादनाची सांत्ख्यकी पध्दतीने नोंद ठेिणे आिश्यक राहील. प्रात्यवक्षकास पवरसरातील िेतक-यंााच्या ऊस 
वपकाच्या िेगिेगळया िाढीच्या अिस्थेत भेटी आयोवजत करुन िेतक-यंााना तलुनात्मक फरक दाखिािा. या 

आधारे तालकुा/वजल्हयातील 2-3 वनिडक यिोगाथा कृवि आयकु्तालयास सादर कराव्यात. प्रत्येक 

प्रात्यवक्षकामध्ये ठळकपणे वदसेल अिा वरतीने दिभनी भागात फलक लािािा ि त्यािर प्रात्यवक्षकाबाबत सविस्तर 
तपविल वलहािा. संपणूभ प्रात्यवक्षक कालािधीत वपकाच्या िाढीच्या अिस्थेचे टप्पे वनत्श्चत करुन त्या त्या िेळेस 

प्रात्यवक्षक ि कंरोल प्लाॅटची छायावचते्र घ्यािीत. 

 प्रात्यवक्षकाचे यिस्िी आयोजनासाठी तसेच िेतक-यांना द्याियाच्या मागभदिभनासाठी एका चमचूी 
वनयकु्ती करािी. आयोवजत केलेल्या प्रात्यवक्षकास तालकुा कृवि अवधकारी, उप विभागीय कृवि अवधकारी, 

वजल्हा अवधक्षक कृवि अवधकारी, विभागीय कृवि सह संचालक यंाानी िेळोिेळी भेट देऊन मागभदिभन करािे. 

एकाच प्रात्यवक्षकास सिभ िवरष्ट्ठ अवधका-यांनी भेटी न देता जास्तीत जास्त प्रात्यवक्षकास मागभदिभनपर भेटी 
होतील, असे वनयोजन करािे.  
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प्रात्यवक्षकांबाबत अवभलेख खालील प्रपत्रात नोंदिािे. 
राष्ट्रीय कृवि विकास योजना अंतगगत ऊस विकास कायगक्रम 2014-15 

गाि :       तालकुा :    वजल्हा :               
लाभाथीचे नाि:                         सिे/गट नंबर : 

  प्रात्यवक्षक प्लॉटचे के्षत्र :                कन्रोल प्लॉटचे के्षत्र : 

अक्र कृवि विद्यापीठाच्या 
विफारिीनसुार 

वनिडलेली बाब/घटक 

यवुनट झालेला खचभ कमी / 
जास्त 
खचभ 

कमी/जास्त  
खचाची 
कारणे 

स्थावनक पध्दतीनसुार  
(कन्रोल प्लॉट) 

सधुावरत पध्दतीनसुार 
(प्रात्यवक्षक के्षत्र) 

       
       
 प्रस्तावित प्रात्यवक्षक क्षेत्रात ऊस उत्पादकतेचे उविष्ट्ट हे सद्यत्स्थतीतील ऊस उत्पादकतेपेक्षा वकमान 
5 टन जादा (प्रवत प्रात्यवक्षक 0.4 हेक्टर) याप्रमाणे ठरविण्यात यािे. तसेच ते साध्य होईल हे पहािे. 

योजनांतगगत ज्या लाभाथीना या पिुी लाभ देण्यात आला आहे, अर्ा लाभाथीच्या के्षत्राची वनिड 

करणे ि पनु्हा अनदुान वदले जाणार नाही याची दक्षता घ्यािी.  
या योजनेचा खचभ सन 2014-2015 या ििाकवरता राष्ट्रीय कृवि विकास योजनेच्या मंजरु वनधीतनु 

करािा.   
7) योजनेचे संवनयंत्रण : 

 योजनेच्या पवरणामकारक अंमलबजािणीच्या दतृ्ष्ट्टने खालील टक्केिारीप्रमाणे योजना 
अंमलबजािणीच्या बाबवनहाय खचाची तपासणी करािी. तपासणी मध्ये योजनेतील सिभ बाबींचा अंतभाि 

असािा. तपासणीचा अहिाल मावसक प्रगती अहिालासोबत वनयवमतपणे पढुील मवहन्याच्या 10 तारखेपयभन्त 

आयकु्तालयास पाठिािा.  

अ.न तपासणी अवधकारी तपासणीची टक्केिारी 

1 विभागीय कृवि सह संचालक 0.50 % 

2 वजल्हा अवधक्षक कृवि अवधकारी   1    % 

3 उप विभागीय कृवि अवधकारी  5   % 

4 तालकुा कृवि अवधकारी  10   % 

5 मंडल कृवि अवधकारी   50   % 

6 कृवि पयभिेक्षक / कृवि सहाय्यक 100   % 

योजनेत सन 2014-15 मधील िैयत्क्तक लाभधारकांची यादी तालुका कायालय/पंचायत सवमती/ 
वजल्हावधकारी कायालयात संबधीत कायालय प्रमखु/पदावधकारी यांची मान्यता घेिनु लािण्यात यािी. 
तसेच वनिडलेल्या लाभाथीची यादी इंटरनेटिर प्रवसध्द करािी. त्या अनिंुगाने आिश्यक ती कायगिाही 

िेळेिर करािी.  
योजनेिरील प्रागवतक खचाबाबत  

योजनेचा वतमाही खचभ/भौवतक साध्य खाली दिभविलेल्या टक्केिारीपेक्षा कमी असणार नाही, याची 

संबंवधतांनी नोंद घ्यािी. मावसक प्रगती अहिालात दिभविलेला खचभ भौवतक साध्याच्या प्रमाणात असािा. 
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अ.क्र कालािधी खचाची टक्केिारी प्रागवतक टक्केिारी 

1 जलैु ते सप्टेंबर  20 20 

2 आक्टोबर ते वडसेंबर  40 60 

3 जानेिारी ते माचभ                  40 100 

     याबाबत सवनयंत्रण विभागीय कृवि सह संचालक / वजल्हा अवधक्षक कृवि अवधकारी यांनी िेळोिेळी करुन 

तसा अहिाल पाठिािा. 
ही योजना यिस्िीपणे राबविण्यासाठी आयकु्त कृवि, कृवि संचालक (विस्तार ि प्रविक्षण) विभागीय 

कृवि सह संचालक, वजल्हा अवधक्षक कृवि अवधकारी यांना आहरण ि संवितरण अवधकारी म्हणनू घोवित 

करण्यात आले आहे.  
            स्िाक्षवरत/- 
                                                                 कृवि संचालक,  
                                                              (विस्तार ि प्रविक्षण), 

                              कृवि आयकु्तालय, महाराष्ट्र राज्य,  
                                पणेु - 411 005. 
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पवरवर्ष्ट्ट-1 
(योजनेतील समाविष्ट्ट घटक) 

          राष्ट्रीय कृवि विकास योजने अंतगगत ऊस विकास कायगक्रम 2014-15  
                                                  (रु. लाखात)   

अ.क्र. योजनेतील घटक अनदुानाचा दर भौवतक अर्थथक 
1 एक डोळा पध्दत पट्टा 

पध्दतीचा अिलंब ि 
आंतरपीकाची पीक प्रात्यवक्षके 

रक्कम रु.8000/- प्रवत  हेक्टर 3710 हेक्टर 296.80 

2 सकु्ष्म हसचन अंदावजत रु. 55000/- प्रवत 
हेक्टर  
(विदभासाठी व्हीआयआयडीपी  ि  
उिभवरत वजल्यांसाठी राष्ट्रीय 
िाश्ित िेती अवभयान (NMSA) 
अंतगभत िेतािरील पाणी 
व्यिस्थापन (OFWM) या सकु्ष्म 
हसचन योजनांच्या वनकिानसुार 
देय) 

1855 हेक्टर 1020.25 

3 राज्यस्तरीय प्रविक्षण रु.40000/- प्रवत  प्रविक्षण 4 1.60 
4. प्रिासकीय खचासाठी तरतुद  - - -  13.19 
  एकूण 1331.84 
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पवरवर्ष्ट्ट 2 
राष्ट्रीय कृवि विकास योजने अंतगगत ऊस विकास योजना 2014-15  

वजल्हावनहाय ि बाबवनहाय कायगक्रम 
(रु. लाखात) 

अ.क्र. वजल्हा सिगसाधारण 
के्षत्र          

(2006-10)  
(00’ हेक्टर) 

प्रकल्प 
संख्या 
(10 

हेक्टर 
प्रवत 

प्रकल्प) 

 आंतरपीक ि एक 
डोळा लागिड 
प्रात्यवक्षके (प्रवत 

हेक्टरी रक्कम रुपये 
8000/-) 

 सकु्ष्म झसचन (प्रवत 
हेक्टरी खचभ रु. 

55000/- अतंरीम) 

राज्यस्तरीय 
प्रवर्क्षण रुपये 
40000/- प्रवत 
प्रविक्षण  (20 

अवधकारी/कमभचारी 
प्रवत प्रविक्षण) 

एकूण 
अर्थथक 

भौवतक 
(संख्या) 

आर्षथक भौवतक 
(हेक्टर) 

आर्षथक भौवतक 
(संख्या) 

आर्षथक आर्षथक 

1 नाविक  348 19 190 15.20 75 41.25 
  

56.45 
2  धळेु   81 5 50 4.00 15 8.25 

  
12.25 

3  नंदरूबार  138 8 80 6.40 30 16.50 
  

22.90 
4  जळगाि ÷  147 8 80 6.40 30 16.50 

  
22.90 

श्नावर्क विभाग 714 40 400 32 150 82.5 1 0.40 114.90 
5 अहमदनगर   1012 57 570 45.60 210 115.50 

  
161.10 

6  पणेु  950 54 540 43.20 200 110.00 
  

153.20 
7  सोलापरू  1372 77 770 61.60 285 156.75 

  
218.35 

श्पणेु विभाग 3334 188 1880 150.4 695 382.25 1 0.40 533.05 
8  सातारा  585 33 330 26.40 125 68.75 

  
95.15 

9  सांगली  626 35 350 28.00 130 71.50 
  

99.50 
10  कोल्हापरू  1151 65 650 52.00 240 132.00 

  
184.00 

कोल्हापरू विभाग 2362 133 1330 106.4 495 272.25 1 0.40 379.05 
11  औरंगाबाद  213 0 0 0.00 45 24.75 

  
24.75 

12  जालना  201 0 0 0.00 40 22.00 
  

22.00 
13  बीड  534 0 0 0.00 110 60.50 

  
60.50 

औरंगाबाद विभाग 948 0 0 0.00 195 107.25 0 0 107.25 
14  लातरू  450 0 0 0.00 95 52.25 

  
52.25 

15 उस्मानाबाद  421 0 0 0.00 90 49.50 
  

49.50 
16  नांदेड  214 0 0 0.00 45 24.75 

  
24.75 

17 परभणी  157 0 0 0.00 35 19.25 
  

19.25 
18 हहगोली  106 0 0 0.00 20 11.00 

  
11.00 

 लातूर विभाग 1348 0 0 0.00 285 156.75 0 0 156.75 
19 यितमाळ  75 4 40 3.20 15 8.25 

  
11.45 

श्अमरािती 
विभाग 75 4 40 3.20 15 8.25 0 0 11.45 

20  िधा  29 2 20 1.60 5 2.75 
  

4.35 
21  नागपरू  2 1 10 0.80 5 2.75 

  
3.55 

22  भंडारा  16 1 10 0.80 5 2.75 
  

3.55 
23  गोंवदया   4 2 20 1.60 5 2.75 

  
4.35 

गपरू विभाग 51 6 60 4.80 20 11.00 1 0.40 16.20 
आयकु्तालय स्तर 

        
13.19 

 एकूण राज्य 8832 371 3710 296.80 1855 1020.25 4 1.60 1331.84 
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पवरवर्ष्ट्ट 3 
राष्ट्रीय कृवि विकास योजनेंतगगत ऊस विकास योजना 2014-15 

ऊस वपकास आंतरवपक पध्दती प्रात्यवक्षकांतगगत देय अथगसहाय्य (रु. प्रवत हेक्टरी) 
Suga1 rcane Intercropping System based Demonstration Package (1ha) : 2014-15 

(Based on NFSM  Intercropping System based Demonstration Package) 

7. Crop-  Sugarcane(paired row)+Gram(2:2)                             Approved rate 
Rs.8000/- 

Sr. 
No
. 

Component Input 

Upper 
subsidy 

limit  

( Rs) 

Rate of 
Application 

/Unit 

Total 
Amount 

(RS.) 

Benefici
ary 

Share 

1 
Set Treatment 
(base crop) 

Malathion 
 

300 ml. 
75.00 

  

Bavistin 100 gms.   

Acetobactor 

 

10 kg. 
428.00 

  

PSB 1.250 gms.   

2 INM 

 ZnSo4,  , 

 

20 kg. 800.00   

FeSo4, 25 kg. 425.00   

MnSo4 10 kg. 475.00   

Boron 5 kg. 1700.00   

3 
Seed (Inter crop 
) 

Gram 
 

40 kg 2800.00   

4 

Seed treatment 
Biofertilizer/Bioa
gents (Inter crop 
) 

Rhizo&PSB/ 
Trichoderma or 
Pseudomons 
fluoresence 

 

As per 
Recommend
ation  of SAU 

100   

5 IPM(base crop) 

Chlorpyriphos/ 
Phorate 10G  

1 Ltr./10Kg 235.00 
  

Diamethoate 
 

1 Ltr. 285.00   

6 IPM(intercrop) Bt/HaNPV 
 

  500.00   

7 Contingency   
 

  1000.00   

  Total       8823.00  823 

टीप : उच्चतम खचाची मयादा कें द्र िासनाच्या सचुना प्राप्त झाल्यानंतर स्ितंत्रपणे कळविण्यात येतील. 
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पवरवर्ष्ट्ट – 4  
राष्ट्रीय कृवि विकास योजने अंतगगत ऊस विकास कायगक्रम 

वतमाही अहिालाचे प्रपत्र 
 
वजल्हयाचे नाि -   अहिालाचा कालािधी : जनु/सप्टेंबर/वडसेंबर/माचभ अखेर 

1) आंतरपीक प्रात्यवक्षके 
वजल्हयाचे नाि -    माहे जनु/सप्टेंबर/वडसेंबर/माचभ . . . . अखेर 

अ.
क्र. 

गाि / 
तालुका

/ 
वजल्हा 

भौवतक िा
ण 

वनविष्ट्ठा 
परुिठया
चा 

तपर्ील 

आर्थथक  
(रक्कम रु. लाख) 

लक्षांक 
(हेक्टर) 

साध्य 
(हेक्टर) 

लाभाथी संख्या लक्षां
क 

प्राप्त 
तरतु
द 

खचभ 

    अन ु
जाती 

अन ु
जमाती 

इतर एकूण पैकी 
मवहला 

     

              
अहिालासोबत खालील मदु्यांिर मावहती द्यािी. 

 विस्तार कायभक्रम 
 पीक पवरत्स्थती 

2) सकु्ष्म झसचन ò 
वजल्हयाचे नाि -     माहे जनु/सप्टेंबर/वडसेंबर/माचभ ... अखेर 

अ.क्र. गाि / 
तालुका/ 
वजल्हा 

भौवतक आर्थथक  
(रक्कम रु. लाख) 

लक्षांक 
(हेक्टर) 

साध्य 
(हेक्टर) 

लाभाथी संख्या लक्षांक प्राप्त 
तरतदु 

खचभ 

    अन ु
जाती 

अन ु
जमाती 

इतर एकूण पैकी 
मवहला 

   

 
3) अवधकारी / कमगचारी प्रवर्क्षण  ò 

वजल्हयाचे नाि -     माहे जनु/सप्टेंबर/वडसेंबर/माचभ ... अखेर®ú 
अ.क्र. वजल्हा भौवतक आर्थथक  

(रक्कम रु. लाख) 
लक्षांक साध्य लक्षांक प्राप्त तरतदु खचभ 
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पवरवर्ष्ट्ट – 5  
राष्ट्रीय कृवि विकास योजने अंतगगत ऊस विकास कायगक्रम 

मावसक प्रगती अहिालाचे प्रपत्र 
वजल्हयाचे नाि -       माहे . . . . अखेर 

अ.क्र. बाब बाबवनहाय संख्या भौवतक िाण वनविष्ट्ठा 
परुिठयाचा 
तपर्ील 

आर्थथक  
(रक्कम रु. लाख) 

तालकुा गाि 
(संख्या) 

प्रकल्प 
(संख्या) 

लक्षांक साध्य लाभाथी 
(संख्या) 

लक्षांक प्राप्त 
तरतदु 

खचभ 

1 आतंरपीक 
प्रात्यवक्षक (हे.) 

           

2 सकु्ष्म हसचन (हे.)       -     
3 प्रविक्षण (संख्या)       -     
 एकूण            
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पवरवर्ष्ट्ट 6 
राष्ट्रीय कृवि विकास योजने अंतगगत ऊस विकास कायगक्रम 

िार्थिक प्रगती अहिालाचे प्रपत्र 
कायात्न्ित अवधकारी  वजल्हा अवधक्षक कृवि अवधकारी 

 प्रस्तािना 
 उविष्ट्टे 
 दिभविण्यात आलेले तंत्रज्ञान (िाण, आतंरपीक, बेणे प्रवक्रया, एकात्त्मक अन्नद्रव्य व्यिस्थापन, एकात्त्मक कीड 

व्यिस्थापन, इत्यावद) 
 भौवतक आवण आर्षथक प्रगती 

1) आंतरपीक प्रात्यवक्षके 
úतालकुा-
वनहाय 
वजल्हा 

प्रकल्प 
संख्या 

गािाची 
संख्या 

बाब लक्षांक (हेक्टर) साध्य(हेक्टर) 
अन.ु 
जाती 

अन.ु 
जमाती 

इतर एकूण पैकी 
मवहला 

अन.ु 
जाती 

अन.ु 
जमाती 

इतर एकूण पैकी 
मवहला 

अ) भौवतक  
   प्रात्यवक्षक  

(के्षत्र हेक्टर) 
          

   लाभाथी(संख्या)           
ब) अर्थथक (रुपये हजारात) 
   तरतदू           
   खचभ           
4) सकु्ष्म झसचन ò 
तालकुा-
वनहाय 
वजल्हा 

प्रकल्प 
संख्या 

गािाची 
संख्या 

बाब लक्षांक (हेक्टर) साध्य(हेक्टर) 
अन.ु 
जाती 

अन.ु 
जमाती 

इतर एकूण पैकी 
मवहला 

अन.ु 
जाती 

अन.ु 
जमाती 

इतर एकूण पैकी 
मवहला 

अ) भौवतक  
   सकु्ष्म हसचन 

(के्षत्र हेक्टर) 
          

   लाभाथी 
(संख्या) 

          

ब) अर्थथक (रुपये हजारात) 
   तरतदू           
   खचभ           
क) वनविष्ट्ठा परुिठा 
तालुकावनहाय 

वजल्हा 
प्रात्यवक्षक 
(के्षत्र हेक्टर) 

वनविष्ट्ठाचे 
नाि 

पवरमाण दर एकूण झकमत पैकी लाभाथी 
वहस्सा 

       
 

ड) प्रात्यवक्षकाचा दषृ्ट्य पवरमाण 
तालकुा 
वनहाय 
वजल्हा 

उत्पादनाचा 
तपिील 

वनविष्ट्ठा हकमत 
(रु.प्रवत हेक्टरी) 

उत्पादन खचभ वनव्िळ नफा अवतवरक्त 
नफा 

प्रात्यवक्षका 
मळेु 

(रु./हेक्टर) 

नफा ि 
खचाचे 
गणुोत्तर प्रात्यवक्षक िेतकऱयांनी 

अिलंबलेल्या 
पध्दती 

(कंरोल प्लॉट) 

प्रात्यवक्षक िेतकऱयांनी 
अिलंबलेल्या 

पध्दती 
(कंरोल प्लॉट) 

प्रात्यवक्षक िेतकऱयांनी 
अिलंबलेल्या 

पध्दती 
(कंरोल प्लॉट) 

 अ) मखु्य पीक         
 ब) आंतरपीक         

7) विस्तार कायग 
विस्तार कायगक्रम 

तालकुावनहाय वजल्हा िास्त्रज्ञांच्या भेटी िेतकरी सभा िेती वदन जनजागतृी ितभमानपत्र/रेवडओ/दकृश्ाव्य माध्यम इ. 
      
8) यर्ोगाथा 
9) सवनयंत्रण अहिाल 
10) उपयोवगता प्रमाणपत्र (फॉमग जीएफआर 19-अे)         
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पवरवर्ष्ट्ट 1 
राष्ट्रीय कृवि विकास योजने अंतगगत ऊस विकास कायगक्रम 2014-15 

अ) ऊस वपकात आंतरवपक ि एक डोळा लागिड पध्दती प्रात्यवक्षक - वतमाही अहिालाचे प्रपत्र 
वजल्हयाचे नाि -   अहिालाचा कालािधी : जनु/सप्टेंबर/वडसेंबर/माचभ अखेर 
अ.
क्र. 

गाि / 
तालुका/ 
वजल्हा 

प्रात्यवक्षका
चा प्रकार 

भौवतक िाण वनविष्ट्ठा 
परुिठया
चा 

तपर्ील 

आर्थथक  
(रक्कम रु. लाख) 

लक्षांक साध्य लाभाथी संख्या लक्षां
क 

प्राप्त 
तरतदु 

खचभ 

     अन ु
जाती 

अन ु
जमाती 

इतर एकूण  पैकी 
मवहला 

     

अहिालासोबत खालील मदु्यांिर मावहती द्यािी. 
 विस्तार कायभक्रम 
 पीक पवरत्स्थती 

ब) ऊस वपकात सकू्ष्म झसचन - वतमाही अहिालाचे प्रपत्र 
वजल्हयाचे नाि -    अहिालाचा कालािधी : जनु/सप्टेंबर/वडसेंबर/माचभ अखेर 
अ.क्र
. 

गाि / 
तालुका

/ 
वजल्हा 

भौवतक िा
ण 

लागिडीचे 
अंतर  

(. .X . ) 
झाडे संख्या 
प्रवत हेक्टर 

वनविष्ट्ठा 
परुिठयाचा 
तपर्ील 

आर्थथक  
(रक्कम रु. लाख) 

लक्षांक साध्य लाभाथी संख्या लक्षां
क 

प्राप्त 
तरतु
द 

खचभ 

    अन ु
जाती 

अन ु
जमाती 

इतर एकूण पैकी 
मवहला 

      

अहिालासोबत खालील मदु्यांिर मावहती द्यािी. 
 विस्तार कायभक्रम 
 पीक पवरत्स्थती 

 

पवरवर्ष्ट्ट 2 
राष्ट्रीय कृवि विकास योजनेंतगगत ऊस विकास कायगक्रम 2014-15 

अ) ऊस वपकात आंतरवपक ि एक डोळा लागिड पध्दती प्रात्यवक्षक – मावसक अहिालाचे प्रपत्र 
वजल्हयाचे नाि -   अहिालाचा कालािधी : . . . अखेर 
अ.
क्र. 

गाि / 
तालुका/ 
वजल्हा 

प्रात्यवक्षका
चा प्रकार 

भौवतक िाण वनविष्ट्ठा 
परुिठया
चा 

तपर्ील 

आर्थथक  
(रक्कम रु. लाख) 

लक्षांक साध्य लाभाथी संख्या लक्षां
क 

प्राप्त 
तरतु
द 

खचभ 

     अन ु
जाती 

अन ु
जमाती 

इतर एकूण पैकी 
मवहला 

     

 

ब) ऊस वपकात सकू्ष्म झसचन - मावसक अहिालाचे प्रपत्र 
वजल्हयाचे नाि -    अहिालाचा कालािधी : . . . अखेर 
अ.क्र. गाि / 

तालुका/ 
वजल्हा 

भौवतक िाण लागिडीचे 
अंतर  

(. .X . ) 
झाडे संख्या 
प्रवत हेक्टर 

वनविष्ट्ठा 
परुिठयाचा 
तपर्ील 

आर्थथक  
(रक्कम रु. लाख) 

लक्षांक सा
ध्य 

लाभाथी संख्या लक्षांक प्राप्त 
तरतदु 

खचभ 

    अन ु
जा

अन ु
जमा

इतर एकू
ण 

पैकी 
मवह
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ती ती ला 
पवरवर्ष्ट्ट 3  

राष्ट्रीय कृवि विकास योजनेंतगगत ऊस विकास कायगक्रम 2014-15 
         िार्थिक प्रगती अहिालाचे प्रपत्र  

कायात्न्ित अवधकारी : वजल्हा अवधक्षक कृवि अवधकारी 
1. प्रस्तािना 
2. उविष्ट्टे 
3. दिभविण्यात आलेले तंत्रज्ञान (िाण, आतंरपीक, बेणे प्रवक्रया, एकात्त्मक अन्नद्रव्य व्यिस्थापन, एकात्त्मक कीड 

व्यिस्थापन, इत्यावद) 
4. भौवतक आवण आर्षथक प्रगती 
तालकुा
-वनहाय 
वजल्हा 

प्रक
ल्प 
संख्या 

गािाची 
संख्या 

 प्रात्यवक्षक प्रकार लक्षांक  साध्य 
अन.ु 
जाती 

अन.ु 
जमा
ती 

इतर एकूण पैकी 
मवह
ला 

अन.ु 
जाती 

अन.ु 
जमाती 

इतर एकूण पैकी 
मवह
ला 

   1) आद्यरेविय प्रात्यवक्षके  
(आडसाली - सोयाबीन / हरभरा  
पिूभहंगाम    - हरभरा 
/बटाटा/कांदा 
सरुु        - ऊस /खरबजू/काकडी 
खोडिा     - सोयाबीन 
           -  ताग/धेंचा  
ऊस वपकात आंतरवपके - ) 
अ) भौवतक 

1) प्रात्यवक्षक (हेक्टर) 
2) लाभाथी (संख्या) 

ब) आर्षथक (रु. लाखात) 

          

   एकूण आर्थथक (रु. लाखात)           
   2 सकू्ष्म हसचन (हेक्टर)           
   एकूण आर्थथक (रु. लाखात)           

 
5) वनविष्ट्ठा परुिठा 
प्रात्यवक्षकाचा 

प्रकार 
तालुकावनहाय 

वजल्हा 
प्रात्यवक्षक 

(के्षत्र 
हेक्टर) 

वनविष्ट्ठाचे 
नाि 

पवरमाण 
(वकलो/वल) 

मात्रा 
(क्िांवटटी) 

दर 
(रु.) 

एकूण 
झकमत 

(रु. लाख) 

पैकी लाभाथी 
वहस्सा 

(रु. लाख) 
         
6) प्रात्यवक्षकाचा दषृ्ट्य पवरमाण 
प्रात्यवक्षकाचा 

प्रकार 
तालकुा 
वनहाय 
वजल्हा 

उत्पादनाचा 
तपिील 
(मेटन)  

वनविष्ट्ठा हकमत 
(रु.प्रवत हेक्टरी) 

उत्पादन खचभ (रु.प्रवत 
हेक्टरी) 

वनव्िळ नफा (रु.प्रवत 
हेक्टरी) 

अवतवरक्त 
नफा 

प्रात्यवक्षकामळेु 
(रु./हेक्टर) 

नफा ि 
खचाचे 
गणुोत्तर 
(खचभ : 
नफा) 

प्रात्यवक्षक िेतकऱयांनी 
अिलंबलेल्या 

पध्दती 
(कंरोल 
प्लॉट) 

प्रात्यवक्षक िेतकऱयांनी 
अिलंबलेल्या 

पध्दती 
(कंरोल 
प्लॉट) 

प्रात्यवक्षक िेतकऱयांनी 
अिलंबलेल्या 

पध्दती 
(कंरोल 
प्लॉट) 

  एकूण          
  सरासरी         

 
7) विस्तार कायग 

विस्तार कायगक्रम (संख्या) 
तालकुावनहाय 

वजल्हा 
िास्त्रज्ञांच्या भेटी 

 
िेतकरी 

सभा 
िेती 
वदन 

जनजागतृी बातम्या/ितभमानपत्र/रेवडओ/दरूदिभन प्रवसध्दी 
(कव्हरेज) 

      . . / . ./. . /. . /. . /. .  
8) यर्ोगाथा (वजल्यातून 3) 
9) सवनयंत्रण अहिाल 
10)  उपयोवगता प्रमाणपत्र (फॉमग जीएफआर 19 ए नमनु्यात) 


