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कृवि आयक्
ु तालय, महाराष्ट्र राज्य, पण
ु -े
ददनाांक प्रति,

5,

26/04/2013

विभागीय कृवि सहसंचालक
ठाणे/नाशशक/पण
ु े/कोल्हापरू /

औरां गाबाद/लातरू /अमरािती/नागपरू

वििय – सन

2013-14

मध्ये प्रकल्पाधारीत सेंदिय शेती योजना राबविणेबाबत

मागगदशगक सच
ू ना............

सन

2011-12

पासन
ू कृतत आराखडयाांतगगत सेंदिय शेती योजना प्रकल्पाधारीत स्ियांसेिी सांस्थाचे सहभागातन
ू

राबविणेत येत आहे . सन

2011-12

ि

2012-13

मध्ये या उपक्रमासाठी सिग सहभागी यांत्रणाांचे उत्कृष्ट्ट सहकायग आणण

सहभाग लाभलेला असन
ू त्याचा योजनेच्या यशस्िी अांमलबजािणीसाठी उपयोग झालेला आहे .
सन

2013-14

मध्ये सध्
ु दा ही योजना प्रकल्पाधारीत स्ियांसेिी सांस्थाांचे माध्येमातन
ू राबविणेचे प्रस्तावित

असन
ू त्याबाबतच्या सविस्तर मागगदशगक सच
ू ना ि जजल्हातनहाय भौततक ि आर्थगक लक्ाांक कायगक्रम सोबत सहपत्रत्रत
करणेत येत आहे त. मागगदशगक सच
ू नाांनस
ु ार योजनेची अांमलबजािणी करून सेंदिय शेतीबाबत राज्याचे अग्रगण्य स्थान
अबार्धत राखणेस ककां बहून गतीमान करणेस सहकायग करािे.
सोबि- िरीलप्रमाणे
संचालक (फलोत्पादन)

कृवि आयक्
ु तालय, म.रा.पण
ु े -5
प्रि-

1)

मा. अप्पर मख्
ु य सर्चि (कृवि ), कृवि ि पदम
ु विभाग, मांत्रालय मब
ुां ई-32 याांना
मादहतीसाठी सविनय सादर.

2)

व्यिस्थापकयय सांचालक महाराष्ट्र राज्य त्रबयाणे महामांडळ मयागददत, अकोला याांना मादहती
तथा आिश्यक त्या कायगिाहीसाठी.

3)

जजल्हा अर्धक्क कृवि अर्धकारी, --------------- याांना मादहती तथा आिश्यक त्या
कायगिाहीसाठी.

सेंद्रिय शेिी योजना
मागगदशगक सच
ू ना,
सन

2013-14

फलोत्पादन विभाग
कृवि आयक्
ु िालय, महाराष्ट्र राज्य, पण
ु े 411 005

सेंद्रिय शेिी योजना
मागगदशगक सच
ू ना - सन

2013-14

प्रस्िािना -

कृतत आराखडा सरू
ु होण्यापि
ू ी केंि परु स्कृत - खताचा समतोल ि एकाजत्मक िापराबाबतची योजना कायगरत

होती. कृतत आराखड्यास सरू
ु िात झाल्यानांतर राज्याच्या गरजेनस
ु ार काही निीन घटकाांचा समािेश करून या योजनेची
पन
ु रग चना करण्यात आली. सदरची पन
ु रग चना ही मख्
ु यत: सेंदिय शेती पध्दतीस प्रोत्साहन दे ण्याचे उद्देशाने करण्यात
आली. सेंदिय शेती पध्दतीमध्ये तनसगग सांिधगन होणे, वपकोत्पादनाचा खचग कमी करणे, रासायतनक खते, ककटकनाशके,
तणनाशके ि सांप्रेरके यासारख्या घातक रसायनाांना पयागयी अशा सेंदिय ि जैविक तनविष्ट्ठाांचा िापर करणे या अनि
ां ाने
ु ग
प्रामख्
ु याने खालील वपक उत्पादन तांत्रे अिलांबण्यात

ªÉäiÉÉiÉ.

1. स्थातनक हिामान, जमीन प्रकार ि शसांचनाच्या उपलब्धतेनस
ु ार शेतक-याचे पसांतीने वपकाांची तनिड, यामध्ये
बाजारपेठाांचे दृजष्ट्टने ग्राहक पसांती असणा-या ककां िा गरजेनस
ु ार प्रकक्रयेस योग्य असणा-या िाणाांना प्राधान्य,
सांकररत ि जनक
ु यय बदल (बी.टी.) जातीांच्या ऐिजी स्थातनक ि अर्धक उत्पन्न दे णा-या तनिड जातीांनाच प्राधान्य.
2.

हां गामात योग्य िेळीच वपकाांची लागिड करणे. मद
ृ ि जल सांधारणासाठी उतारास आडिी लागिड करािी,
लागिडीपि
ू ी त्रबयाण्यास जीिामत
ृ /बीजामत
ृ ाची बीज प्रकक्रया करािी.

अर्धक उत्पन्नासाठी तसेच जशमनीची

सवु पकता िाढविणेसाठी योग्य असे शमश्र वपके/आांतर वपके घेणे, शमश्र वपकात सापळा वपकाांचा (चिळी, मका,
कोर्थांबीर इ.) िापर.
3. जशमनीचा पोत ि सवु पकता

िाढविणे ि दटकविणे यासाठी सेंदिय खते (गाांडूळ खत, बायोडायनाशमक कांपोस्ट इ.)

उत्पाददत करुन िापर, जशमनीतील जैविक पदाथग िाढविणे ि जैिचक्र गततमान करणे यासाठी बायोडायनाशमक
खत, जैविक खते इ. िापरणे, सेंदिय पदाथाांचे शेतातच तनमीती ि उत्पादनासाठी दहरिळीची खते िापरणे.
4.

ककड/रोग व्यिस्थापन, वपक ि त्यािरील ककडीनस
ु ार सेंदिय ककटकनाशके, िनस्पतीजन्य अकग, जैविक ककटकनाशके
तथा बरु शीनाशके, सापळे (फेरोमन, प्रकाश, वपक इ.) शमत्र ककडी इ. तांत्राांचा िापर, यासाठी तसेच पक्ी ि साप
याांचाही ककड तनयांत्रणात उपयोग होण्याचे दृजष्ट्टने पोिक व्यिस्थापन करणे.

5.

वपकाच्या योग्य िाढीसाठी ि अर्धक उत्पन्नासाठी उपलब्ध पाण्याचे कायगक्म व्यिस्थापन करणे तसेच तणाांचाही
बांदोबस्त करणे.

6.

उत्पाददत सेंदिय मालास खात्रीशीर बाजारपेठ उपलब्ध होणे ि अर्धक दर शमळणे यासाठी शेत ि वपकाांचे योग्य
अशा प्रमाणणकरण यांत्रणेकडून प्रमाणणकरण करुन घेणे, प्रमाणणकरण यांत्रणा ि ग्राहक पसांती तथा स्थातनक ि
तनयागत बाजारपेठाांच्या गरजेचा विचार करुन योग्य अशा पीक उत्पादन तांत्राांचा अिलांब करणे, उत्पाददत मालाचा
दजाग राखणे तसेच विहीत नमन्
ु यातील मादहती अद्याित ठे िणे.
िरील तांत्रे विचारात घेिन
ू राज्यातील शेतक-याांना सिगदरू सेंदिय शेती अिलांबता यािी यासाठी राज्य ि केंि

शासनाचे अथगसहाय्याने प्रोत्साहनात्मक योजना लागू केली आहे . त्यानस
ु ार या योजनेचे खालील दोन मख्
ु य भाग
करण्यात आले आहे त..........
अ) गाांडूळ खत उत्पादन ि िापर

ब) सेंदिय शेतीस प्रोत्साहन दे ण्यासाठी अथगसहाय्य.

सेंदिय मालाचे उत्पादन, प्रमाणणकरण ि विपणन सल
ु भ व्हािे म्हणून ही योजना क्ेत्रत्रय स्तरािर प्रकल्पाधाररत
पध्दतीने राबविणेत यािी. प्रकल्प तयार करताना 10 ककमी. त्रत्रज्येच्या पररसरातील
तयार करािा.

100

अशा

10

गटाांचा एक प्रकल्प तयार करािा.

20

प्रत्येक गटाचे ककमान क्ेत्र

सेंदिय शेती उत्पादकाांचा गट

10

हे क्टर तर प्रकल्पाचे क्ेत्र

हे क्टर असािे. चालू ििी सदरची योजना राबविताांना खालील सच
ु नाांचे पालन करािे.

लाभार्थी तनिड 1

लाभाथी तनिडताना लहान ि शसमाांततक शेतकऱयाांना प्राधान्य दे ण्यात यािे, तसेच अनस
ु र्ू चत जातीसाठी

टक्के ि अनस
ु र्ू चत जमातीसाठी

7.5

टक्के आरक्ण ठे िािे. एकूण खचागच्या

30 टक्के

15

रक्कम ही मदहला शेतकऱयाांसाठी

खचग करण्यात यािी.
2

कायगक्रम राबविताना राबविलेल्या बाबी/घटकाांसाठी अन्य योजनाांमधून (विदभग पॅकेज, राष्ट्रीय जैविक खेती केंि,

गाजजयाबाद, नाबाडग योजना इ.) लाभ घेतला नाही याची दक्ता घ्यािी.
3.

लाभाथी तनिडताना सेंदिय शेती प्रकल्पामध्ये समाविष्ट्ट असलेल्या शेतकऱयाांची तनिड करुन त्याांना लाभ दे ण्यात

यािा.
4. योजनाांतगगत बाब/घटकतनहाय लाभाथींची यादी ि ददलेल्या लाभाची मादहती सजातनहाय कृविसहाय्यक/कृविसेिक
याांनी ठे िणे बांधनकारक आहे , तसेच सदरची यादी जजल्हा अर्धक्क कृवि

अर्धकारी ि तालक
ु ा कृवि अर्धकारी याांचे

कायागलयात लािण्यात यािी .
अंमलबजािणी -

सेंदिय मालाचे उत्पादन, प्रमाणणकरण ि विपणन सल
ु भ व्हािे म्हणून सन

स्तरािर प्रकल्पाधाररत पध्दतीने राबविण्यात येणार आहे .

2013-14

मध्ये ही योजना क्ेत्रत्रय

सेंदिय शेती तांत्रज्ञानानस
ु ार सेंदिय उत्पादनासाठी लागणाऱया

तनविष्ट्ठा प्राधान्याने शेतक-यानी व्यजक्तश: / गटाने तयार करणे अपेक्षक्त आहे . या दृजष्ट्टने जास्तीत जास्त प्रयत्न
करण्यात यािेत.
प्रत्येकय
प्रकल्पात

10

100

हे क्टर क्ेत्राचा एक सेंदिय शेती प्रकल्प घेण्यात यािा.

20

शेतकऱयाांचा एक गट याप्रमाणे प्रतत

शेतकरी गट समाविष्ट्ट करण्यात यािेत. शेतकरी गट तनिडताांना सदरचे गट नजीकच्या

गािाांमध्ये सलग पध्दतीने असािेत. प्रत्येक प्रकल्पामध्ये
राबविण्यात येईल. शेतकरी गटामध्ये

10

200

8

ते

10

शेतकऱयाांच्या समह
ु ामाफगत सेंदिय शेती प्रकल्प

कक.मी. त्रत्रजेच्या परीसरातील शेतकऱयाांचा समािेश असािा.

या प्रकल्पामध्ये

गाांडूळ खत उत्पादन ि िापर, बायोडायनाशमक कांपोस्ट डेपो, सीपीपी कल्चर, तनांबोळी पािडर/अकग अथिा िनस्पतीजन्य
सेंदिय पदाथग तयार करणेसाठी तनमपल्िरायझर/ग्राईंडरचा परु िठा, बाांधािर/ कांुुपनािर सलग र्गरीपष्ट्ु पाची/शेिरीची
लागिड, दहरिळीचे खत त्रबयाणे परु िठा, शेतीशाळा, इ. घटक राबविणेत यािेत.

तर विभाग ि जजल्हा स्तरािर

प्रितगकाांचे प्रशशक्ण, अभ्यासदौरे इ. घटक राबविण्यात यािेत. सेंदिय शेती पध्दतीस प्रोत्साहन दे ताांना िरील बाबी
विचारात घेिन
ां त
ग
ू खालील तपशशलानस
ु ार प्रकल्पाांतगगत सेंदिय शेतीचे घटक राबविण्यात यािेत. कृवि विभागाांतग
राबविण्यात येणा-या

विविध

केंि परु स्कृत आणण राज्य योजनेंतगगत सेंदिय शेतीशी तनगडडत घटकाांचा िापर प्रकल्प

अांमलबजािणी करताांना करण्यात यािा. त्याचप्रमाणे आत्मा अांतगगत असणाऱया तरतद
ू ीतन
ू सेंदिय शेतीची नाविन्यपण
ू ग /
स्थातनक तनविष्ट्ठा उत्पादनाचे घटक राबविण्यात यािेत.

सेंदिय शेतीचे प्रकल्प राबविताांना हे प्रकल्प प्रामख्
ु याने

कडधान्य, भरड धान्य, कापस
ू , फळे आणण भाजीपाला या वपकाांचे प्रकल्प स्थातनक पररजस्थतीनस
ु ार घेणेत यािेत.आत्मा
योजनेंतगगत उपलब्ध असलेल्या तरतद
ू ीतन
ू सेंदिय शेती प्रमाणकयकरण, ब्रॅण्डीांग, माकेदटांग इ. घटक ज्याांचा या योजनेत

सामािेश नाहीत असे घटक राबविणेत यािेत. त्याचप्रमाणे कृवि ि सांलग्न विभागाांमाफगत कायगन्िीत असलेल्या इतर
योजनाांतील सेंदिय शेती विियक घटकाांचा लाभ प्रकल्पामध्ये सामािीष्ट्ट शेतकऱयाांना प्राधान्याने दे णेत यािा.
अ) गांडूळ खि उत्पादन ि िापर ----गाांडूळ खत ि बायोडायनाशमक कांपोस्ट हे घटक राबविताांना खालील बाबी विचारात घेिन
ू गािे ि लाभाथींची

तनिड करािी आणण तेथे अर्धकार्धक शेतकऱयाांना लाभ द्यािा.
1

सदरच्या घटकाांचा लाभ सेंदिय शेती प्रकल्पामध्ये समाविष्ट्ट असलेल्या शेतकऱयाांना दे ण्यात यािा.

2

ज्या गािात अर्धकार्धक क्ेत्र ि शेतकरी सेंदिय शेती ि प्रमाणणकरणाखाली आलेले आहे त
तसेच नव्याने येत आहे त अशा गािातील शेतकऱयाांचा प्रकल्पामध्ये समािेश करण्यात यािा.

3

आदशग गाि योजना, माती आरोग्य पत्रत्रका कायगक्रमाांतगगत तनिडलेली गािे प्राधान्यक्रमाणे
तनिडािीत.
उपरोक्त प्रमाणे प्रथमत: तनिडक गािात स्ियांसेिी सांस्था / सेंदिय शेतीमध्ये स्ियांस्फूतीने कायग करणाऱया

सांस्थामाफगत कायगक्रम राबिािा, अशा गािातील अर्धकार्धक शेतकऱयाांना लाभ ददल्यानांतर इतर गािे तनिडािीत. िरील
प्रमाणे गािे तनिडीची प्रकक्रया कृवि पयगिेक्क/मांडाळ कृवि अर्धकारी याांचे सल्याने तालक
ु ा कृवि अर्धकारी याांनी करािी.
अशा

प्रकारे तनिडलेल्या गािातील योजनेचा लाभ घेिू इजच्िणाऱया शेतकऱयाांची त्याांचे अजागसह मादहती प्रकल्प

राबविणाऱया सांस्थेने सांबर्ां धत तालक
ु ा कृवि अर्धकारी याांचेकडे सांबर्ां धत कृवि पयगिेक्क , मांडळ कृवि अर्धकारी
याांचेमाफगत सादर करािी. ज्या दठकाणी सांस्थेमाफगत प्रकल्प राबविला जाणार नाही अशा दठकाणी शेतकऱयाांचे अजग
सांबर्ां धत तालक
ु ा कृवि अर्धकारी याांचेकडे सांबर्ां धत कृवि पयगिेक्क , मांडळ कृवि अर्धकारी याांचेमाफगत सादर करािा.
तालक
ु ा कृवि अर्धकारी याांनी अजागची िानणी / तपासणी करुन गाांडूळ खत उत्पादन तयार करणेकरीता मान्यता
द्यािी. तद्नांतर मागगदशगक सच
ू नाांनस
ु ार घटक राबविल्यािर कृवि पयगिेक्क याांनी
अनद
ु ान िाटप करािे. द्याियाचे अनद
ु ान हे केंि ि राज्य लेखाशशिागतन
ू अनक्र
ु मे

100 टक्के क्ेत्र
75:25 टक्के आहे.

तपासणी करुन

1)गांडूळ खि उत्पादन यतु नट उभारणीअ-1.1 उद्रिष्ट्टगाांडूळ खत यतु नटसाठी लागणारे

सिग कच्चे सादहत्य शेतकऱयाांकडे सहज उपलब्ध होत असते.

हे

सादहत्य/सामग्र
ु ी िापरुन यतु नट उभारणी करुन गाांडूळ खत उत्पादन करणे अपेक्षक्त असन
ू त्यामध्ये उत्तरोत्तर िाढ
करुन चाांगल्या प्रतीचे गाांडूळ खत तनमागण करणे आिश्यक आहे .
1.2

िांत्रिक िपशशल-

1.2.1 गाांडूळ खत उत्पादन यतु नट उभारणीसाठी

10

फूट लाांब,

10

फूट रूांद ि

6.5

फूट उां च या आकाराची शेड

उभारणी करािी.
1.2.2 शेडचा पष्ट्ृ ठभाग विटाांचा िापर करुन टनक करािा ि शेडच्या सभोिताली चर तयार करुन त्यात पाणी भरुन
ठे िािे जेणेकरुन मग्ुां या/मग
ुां ळे आत जाणार नाहीत.
1.2.3 मोकाट जनािरे / भटकय कुत्री, माांजरे याांचेपासन
ू सांरक्ण होण्याचे दृजष्ट्टने शेडच्या कडेने योग्य व्यिस्था करािी.

1.2.4 शेड अांतगगत 1 फूट अांतरािर ककां िा समाईक शभांतीचा िापर करुन आणण शभांतीस तळाकडील भागात दोन्हीही
िाफयाांमध्ये गाांडूळाांची हालचाल होणेसाठी तिां ि ठे िािीत ,

8

ते 9 फूट लाांब,

2.5

ते

3

फूट रुां द ि

2.5

ते

3

फूट उां चीचे आकारात गाांडूळखत िाफे तयार करािेत आणण त्यामध्ये उत्पादनासाठीचे कच्चे सादहत्य जसे
अधगिट कुजलेला पालापाचोळा (तण/गित/टाकािू कचरा/झाडाची पाने/कोिळया फाांद्या/भाजीपाल्याचे अििेश/
मळणीनांतरचा भस
ु ा,कोंडा इ.), ताजे शेण, तयार शेणखत ,जनािराांचे मल
ु मत्र
ु ि गाांडूळ बीज याांचे शमश्रण
कुजण्यासाठी टाकािे.
1.2.5 गाांडूळाच्या सांरक्णासाठी बेडिर जुनाट पोत्याचे ककां िा इतर स्थातनक सामग्र
ु ीचे आच्िादन द्यािे. आच्िादनािर
तनयमीत पाणी शशांपडािे. साधारणत:
1.2.6 शेिटच्या

4-5

45

ददिसात खत तयार होते.

ददिसात आच्िादन काढून पाणी शशांपडणे बांद करािे, जसजसे खत कोरडे होईल तसतसे गाांडूळ

आत खाली शशरतील. तसेच नजजकच्या िाफयामध्ये मधल्या शभांतीतील तिां िािाटे प्रिेश करतील.
1.2.7 कोरडे खत चाळून िापरािे.
1.3

लाभार्थी तनिड ि पाििालाभाथी तनिडताना सेंदिय शेती प्रकल्पातील शेतकऱयाांची तनिड करािी. लाभार्थयागची तनिड प्रकल्प राबविणाऱया

स्ियांसेिी / सेंदिय शेतीमध्ये स्ियांस्फूतीने कायग करणाऱया सांस्थेने कृवि पयगिेक्काचे मदतीने करािी. यतु नट घेिू
इजच्िणाऱया लाभार्थयागकडे ककमान दोन जनािरे असणे गरजेचे ि स्ित:ची शेती असणे अतनिायग आहे . तसेच लाभाथी
तनिडताना तनिडलेल्या प्रकल्पातील प्रमाणणकरणामध्ये भाग घेतलेले िा घेऊ इजच्िणारे शेतकरी प्राधान्यक्रमानेुे
घ्यािेत, तद्नांतर प्रकल्पाांतील इतर शेतकरी तनिडून त्याांना लाभ द्यािा.

1.4

मंजूरीतालक
े डे शेतकऱयाांनी अजग केल्यानांतर त्याांनी सदर यतु नटला मांजूरी प्रदान करािी.
ु ा कृवि अर्धकारी याांचक

1.5 लागणाऱ्या तनविष्ट्ठा ि उपलब्धिागाांडूळ कल्चर लाभार्थयाांनी शासकयय प्रक्ेत्रे ककां िा कृवि विद्यापीठे येथन
ू उपलब्ध करुन घ्यािे, तथावप त्या
दठकाणी उपलब्ध न झाल्यास लाभार्थयाांनी तालक
ु ा कृवि अर्धकारी याांनी प्रमाणणत केलेल्या ककां िा पि
ू ी लाभ ददलेल्या
शेतक-याांकडून अपिादात्मक पररजस्थतीत उपलब्ध करुन घ्यािे. तसेच गाांडूळ कल्चरची ककां मत प्रतत ककलो रक्कम रुपये

400/-

पेक्ा जास्त असणार नाही याची दक्ता घ्यािी.

1.6

खचग मयागदा ि अनद
ु ान दरसाधारणत: गाांडूळ खत उत्पादन यतु नट उभारणीसाठी रू.10,000/- इतका खचग अपेक्षक्त आहे . यतु नटची उभारणी

करुन त्यामध्ये उत्पादन प्रकक्रया सरु
ु करताच लाभार्थयागस खचागच्या

25

टक्के दराने जास्तीत जास्त रू.

2500/-

याप्रमाणे अनद
ु ान दे य आहे. एका लाभाथीस एकाच िेळी ि एकाच यतु नटसाठी अनद
ु ान दे य राहील. कृवि पयगिेक्काने

100

टक्के मोका तपासणी करुन अनद
ु ानाची शशफारस केल्यानांतर त्याप्रमाणे लाभार्थयागस धनादे शाद्िारे अनद
ु ान अदा

कराियाचे आहे .

1.7

1.8

अंमलबजािणीची जबाबदारीसदरच्या कायगक्रमाचे तनयोजन ि सतनयांत्रण तालक
ु ा कृवि अर्धकारी याांनी कराियाचे आहे .

अशभलेख ठे िणे-

तालक
ु ा कृवि अर्धकारी याांनी ििगतनहाय/गाितनहाय/लाभाथीतनहाय नोंदिही त्याांचेस्तरािर जतन करुन ठे िािी ि

सदरचे अशभलेख केव्हाही लागल्यास त्याप्रमाणे उपलब्ध करुन द्यािेत.

त्याचप्रमाणे प्रकल्प राबविणाऱया सांस्थेने

दे खील याबाबतचे अशभलेख ठे िािेत.

2500/2)
2.1

सन

मध्ये या घटकाांतगगत राज्यात

2013-14

प्रमाणे एकूण रु.

136.10 लाखाची

5444

यतु नट उभाराियाचे असन
ू प्रतत यतु नट

तरतद
ू उपलब्ध करुन दे ण्यात येणार आहे .

रु.

बायोडायनाशमक कंपोस्ट ियार करणेउद्रिष्ट्टे -

सीपीपी कल्चर स्ित: तयार करता यािे यासाठी प्रयत्नशशल राहणे गरजेचे आहे . तसेच प्रचशलत उककरडा

पध्दतीमध्ये बदल करुन बीडी कांपोस्ट तयार करता येिू शकते. त्यानस
ु ार बायोडायनाशमक डेपोची तनशमगती करणे प्रत्येक
लाभार्थयागने स्ित:स अतनिायग करणे
ब-2.2 िांत्रिक िपशशल बायोडायनाशमक खत उत्पादन हे सध
ु ाररत तांत्रज्ञान असन
ू या तांत्रज्ञानाचे सहाय्याने मोठ्या प्रमाणािर कांपोस्ट
खत लिकर शमळते. कृवि विभागातील अर्धकारी/कमगचा-याांना या
याांनाही याबाबत मादहती ददलेली आहे .

तांत्रज्ञानाविियी प्रशशक्ण ददलेले आहे तसेच शेतक-

त्याचप्रमाणे स्ियांसेिी सांस्थेकडे दे खील प्रशशक्षक्त कायगकते उपलब्ध आहे त.

बायोडायनाशमक कांपोस्ट खत बनविणेसाठी खालीलप्रमाणे सादहत्य लागते.
1)

शेतातील काडी कचरा, बनगी, प-हाटया, तऱु हाटया, िाळलेली बोंडे, िाळलेले गित, शेतातील तण, कडूतनांब,
रुचककण, तनरगड
ु ीुे, मोगली एरां ड इ.ची पाने, गाजर गित, बेशरम, र्गररपष्ट्ु प इ.

2)

सी.पी.पी. कल्चर

3)

ताजे शेण

4)

1500 ते 2000

(8 ते

10 ददिसाांचे)

ि जनािराांचे मत्र
ु

शलटर पाणी.

2.2.1 िरील सादहत्य जमा करुन मोकळ्या सपाट जागेची तनिड करािी.
2.2.2 एक टन कांपोस्ट खत तयार करण्यासाठी

15

दढगाची ददशा पि
ू ग - पजश्चम असाियास हिी.

2.2.3 डेपो तयार करताना

x

5

2.2.5 पदहल्या काडी कचऱयाच्या

1

2.2.6

100

15

फूट लाांब,

5

फूट रूांद ि

3

ते

4.5

फूट उां च ढीग (डेपो) बनिािा.

फूट जागा साफ करून त्यािर हलकेच पाणी शशांपडािे.

2.2.4 जमा केलेल्या िाळलेल्या ि सक
ु लेल्या काडी कचऱयािर पाणी टाकून चाांगले शभजिािे.
जनािराांचे मत्र
ु शशांपडािे.

1

ककलो सी.पी.पी. कल्चर

फूटाचे थरािर पाणी टाकािे.

दस
ु ऱया

2

ते

3

इांच जाडीचे थरािर शेणकाला ि

शलटर पाण्यात टाकून थोडा िेळ (जिळ जिळ

चाांगले हलिािे ि हे शमश्रण प्रत्येक थरािर सारख्या प्रमाणात टाकािे.

40-45

शमनीटे उलट सल
ु ट)

2.2.7

1

फूटापयांत सेंदिय पदाथग ि ओले शेण याचा थर लािािा. प्रत्येक थरािर सी.पी.पी. कल्चरचे िािण शशांपडणे

आिश्यक आहे .

2.2.8 अशा प्रकारे
2.2.9 साधारणत:

3 ते 4.5
35 ते 40

फूट उां च डेपो तयार करािा तो शेण मातीने शलांपन
ू घ्यािा.
ददिसानांतर डेपोस पलटी द्यािी, अशा प्रकारे

70

ते

75

ददिसात उत्तम

खत तयार होते.
2.3

लाभार्थी तनिड ि पाििालाभाथी तनिडताना सेंदिय शेती प्रकल्पातील शेतकऱयाांची तनिड करािी.
करािी.

लाभार्थयागची तनिड कृवि पयगिेक्काने

ज्या दठकाणी सांस्थेमाफगत प्रकल्प राबविण्याांत येणार आहे त त्या दठकाणी लाभाथी तनिड सांस्थेमाफगत

कृवि पयगिेक्काचे मदतीने करािी.

यतु नट घेिू इजच्िणाऱया लाभार्थयागकडे शक्यतो जनािरे असािीत ि स्ित:ची

शेती असणे अतनिायग आहे .
2.4

मंजूरीतालक
े डे शेतकऱयाांनी अजग केल्यानांतर त्याांनी सदर यतु नटला मांजूरी प्रदान करािी.
ु ा कृवि अर्धकारी याांचक

2.5

लागणाऱ्या तनविष्ट्ठा ि उपलब्धिासीपीपी कल्चर शासकयय प्रक्ेत्रािरुन उपलब्ध करुन घ्यािे, तथावप शासकयय प्रक्ेत्रािर उपलब्ध न झाल्यास

सीपीपी कल्चर तयार करणेसाठी बायोडायनाशमक असोशसएशन ऑफ इांडडया याांनी मान्यता ददलेल्या (नोंदणीकृत) आणण
राष्ट्रीय सेंदिय उत्पादन प्रकल्प (एनपीओपी) याांचे प्रमाणकानस
ु ार (स्टॅ न्डडग) अपेडाने मान्यता ददलेल्या प्रमाणणकरण
सांस्थेद्िारा प्रमाणणत केलेली उत्पादने उपलब्ध करुन घ्यािीत.
2.6

खचग मयागदा ि अनद
ु ान दरदोन ककलो सी.पी.पी. कल्चरसाठी रु.250/- आणण मजरू ी कररता रु.250/-असा साधारणत: रू.

त्यािर

50

टक्के अनद
ु ान रू.

250/-

अनज्ञ
ु ेय आहे .

500/-

खचग येतो

कृवि सहाय्यकाने 100 टक्के मोका तपासणी ि कृवि पयगिेक्काने

अनद
ु ानाची शशफारस केल्यानांतर त्याप्रमाणे लाभार्थयागस धनादे शाद्िारे अनद
ु ान अदा कराियाचे आहे .
2.7

अंमलबजािणीची जबाबदारीसदरच्या कायगक्रमाचे तनयोजन ि सतनयांत्रण तालक
ु ा कृवि अर्धकारी याांनी कराियाचे आहे .

2.8

अशभलेख ठे िणेतालक
ु ा कृवि अर्धकारी याांनी ििगतनहाय/गाितनहाय/लाभाथीतनहाय नोंदिही त्याांचेस्तरािर जतन करुन ठे िािी ि

सदरचे अशभलेख केव्हाही लागल्यास त्याप्रमाणे उपलब्ध करुन द्यािेत.

ज्या दठकाणी सांस्थेमाफगत प्रकल्प राबविण्यात

येणार आहे त त्या दठकाणी सांस्थेने त्याांचे स्तरािर सध्
ु दा अशभलेख ठे िणेत यािेत.
सन
एकूण रु.

2013-14 मध्ये या घटकाांतगगत राज्यात 42500 यतु नट उभाराियाचे
106.25 लाखाची तरतदू उपलब्ध करुन दे ण्यात येणार आहे.

असन
ू प्रतत यतु नट रु.

250/-

प्रमाणे

3)

सीपीपी कल्चर यतु नटबायोडायनाशमक कांपोस्ट तयार करण्यासाठी सीपीपी कल्चर लागते.

तसेच सीपीपी हे उत्तम जमीन सध
ु ारक

आहे, त्यामळ
ु े त्रबयाणेची उगिण लिकर होते, जशमनीचा पोत सध
ु ारतो, वपकात ककड ि रोग प्रततबांधक शक्ती
तनमागण करते ि सक्ष्
ू म अन्निव्याांची कमतरता भरुन काढते.
सीपीपी ियार करण्यासाठी लागणारे साद्रहत्य1 60 ककलो गािराण दभ
ु त्या गाईचे शेण
2 200 ग्रॅम अांडयाचे पाांढरे किच
3 500 ग्रॅम बेसाल्ट खडकाचा चुरा ककां िा बोअरिेलची माती
4 200 ग्रॅम गळ
ु ाचे पाणी
5 बायोडायनाशमक वप्रपरे शन

502

ते

506

शमश्रणाचे दोन सांच आणण बायोडायनाशमक वप्रपरे शन

507

चे

20

शमली

िािण. सीपीपी कल्चर तयार करणेसाठी बायोडायनाशमक असोशसएशन ऑफ इांडडया याांनी मान्यता ददलेल्या
(नोंदणीकृत) आणण राष्ट्रीय सेंदिय उत्पादन प्रकल्प (एनपीओपी) याांचे प्रमाणकानस
ु ार (स्टॅ न्डडग) अपेडाने
मान्यता ददलेल्या प्रमाणणकरण सांस्थेद्िारा प्रमाणणत केलेली उत्पादने उपलब्ध करुन घ्यािीत.
सीपीपी ियार करण्याची पध्दि .
1 जशमनीत

3 x 2 x 1 फूट

आकारमानाचे विटाांचे कांुुड तयार करुन जशमनीचे िर अधाग फूट ि जशमनीच्या आत

अधाग फूट उां चीचे बाांधकाम करािे ि सिग बाजन
ू े शेणमातीने शलांपन
ू घ्यािे.
2

60

ककलो गािरान दभ
ु त्या गाईचे शेण आणण

200

ग्रॅम गळ
ु ाचे पाणी याांचे शमश्रण

10

ते

15 शमनीटे

एकजीि

करुन घ्यािे.
3 शेणामध्ये

200

ग्रॅम अांडयाच्या किचाची पड
ू आणण

500 ग्रॅम

बेसाल्ट दगडाची पड
ू ककां िा टयब
ु िेलची माती

शमसळून घ्यािी.
4 सिग शमश्रण खड्डयात टाकून शेणाच्या थरािर दोन ओळीत तिि करुन बायोडायनाशमक वप्रपरे शन
दोन सांच टाकािे, िािण

507,20

शमली, अधागशलटर पाण्यात

502-506 चे

शमतनटे चाांगले घोळून ते शेणािर शशांपडािे.

15

5 खड्डयाला ओल्या कलतानाने झाकून ठे िािे.
6 खड्डयामधील शमश्रणाला प्रत्येक आठ ददिसानांतर पलटी द्यािी.
सीपीपी कल्चर यतु नटमधुन

30

40-60

ददिसाांत सीपीपी तयार होते. एका

ककलो उत्पादन शमळते.

7 तयार केलेले सीपीपी मातीच्या मडक्यात अांधाराचे जागी साठिािे.
सीपीपी िापरण्याची पध्दिी1

बीजप्रकक्रया-

2

फिारणी- उभ्या वपकािर

3

फळझाडासाठी लेप-

1 ककलो

4

जशमनीत खत-

ककलो सीपीपी प्रतत एकर क्ेत्रासाठी िापरािे

5

ििरुप खत ककटकनाशक

6

कांपोस्ट खत तयार करणेसाठी-

500

गॅम सीपीपी एक एकर क्ेत्राचे त्रबयाणेसाठी िापरािे.

2.5

3

ककलो सीपीपी
सीपीपी

-1

100

200

झाडासाठी िापरािे

ककलो सीपीपी

1

शलटर पाण्यात शमसळून फिारािे.

50 शलटर

पाण्यात शमसळून ििखत/ ककडनाशक तयार करािे.

ककलो सीपीपी प्रतत कांपोस्ट डेपोसाठी िापरािे.

सीपीपी कल्चर यतु नट उभारणीसाठी रु.250/-प्रतत यतु नट अनद
ु ान दे य राहील.
घटकाांतगगत राज्यात

300

यतु नट उभाराियाचे असन
ू प्रतत यतु नट रु.

250/-प्रमाणे

सन

एकूण रु.

2013-14 मध्ये या
0.75 लाखाची तरतदू

उपलब्ध करुन दे ण्यात येणार आहे .
4) तनंबोळी पािडर/अकग ियार करणे तनंबोळीच्या प्रकक्रयायक्
ु त पदाथागस सेंदिय शेतीमध्ये अनन्य साधारण महत्ि आहे . याचा उपयोग प्रामख्
ु याने
सेंदिय खत आणण वपक सांरक्के म्हणून केला जातो. तनांबोळी/िनस्पतीांच्या पेडमधील खताांचे ि ककटकाांना दरू ठे िणारे
गण
ु धमग सिग पररर्चत आहे त. सेंदिय शेती पध्दतीमध्ये पें डीचा िापर केल्यास यातन
ू अन्निव्याचा परु िठा तसेच
ककटकाांना अटकाि करणेस मदत होते. िनस्पतीजन्य पदाथग /तनांबोळी गािातच उपलब्ध होत असल्याने या तांत्राचा िापर
करुन सेदिय शेतीस प्रोत्साहन दे ण्यास मदत होण्या बरोबरच मोठया प्रमाणात स्ियांरोजगार तनमीती होऊ शकते.
शास्त्रीय पध्दतीने ि मोठया प्रमाणािर तनांबोळी पािडर तयार करणेकरीता पल्िरायझर/ग्राईंडरची आिश्यकता आहे . तनम
पल्िरायझर/ग्राईंडर,
ककां मतीच्या

50

इलेक्रीक/ डडझेल मोटार,चाळण्या, शेड,कच्चामाल, पॅककां ग मटे ररयल इ. यांत्रसामग्र
ु ीच्या ककमतीिर

टक्के दराने जास्तीत जास्त रु.15,000 अनद
ु ान अनज्ञ
ु ेय आहे .

याकरीता इच्िूक लाभार्थयागने

उपयक्
ु तता तपशशलासह सविस्तर प्रकल्प अहिाल तालक
ु ा कृवि अर्धकारी याांचे शशफारशीसह सादर करािा. प्रत्येक
जजल्हयामध्ये एक ते दोन यतु नट असािे.

प्रकल्पासाठी स्ित: बॅकेकडून/ जजल्हा उद्योग केंिाकडून ककां िा अन्य मागागने

कजग उपलब्ध करुन घेणार असल्यास लाभार्थयागने तसा भाांडिल उपलब्धता तपशशल प्रकल्प अहिालात नमद
ू करािा.
सदरचा प्रकल्प अहिालाची िाननी उपविभागीय कृवि अर्धकारी याांनी करुन जजल्हा अर्धक्क कृवि अर्धकारी याांचेकडे
मान्यतेसाठी पाठिािा. उपविभागीय कृवि अर्धकारी याांचेकडून प्राप्त झालेल्या पात्र प्रस्तािानस
ु ार िाननी करुन प्राप्त
पात्र प्रस्तािाांना जजल्हा अर्धक्क कृवि अर्धकारी याांनी मान्यता द्यािी. अनद
ु ान पात्रतेबाबत सांबर्धताांना कळिािे.
तदनांतर प्रकल्प उभारुन कायागजन्ित झाल्यािर लाभार्थयागच्या नािे धनादे शाव्दारे अनद
ु ान अदायगी व्हािी. लाभाथी
तनिडताना प्रकल्पामध्ये समाविष्ट्ट असणाऱया लाभाथींची तनिड करािी.
जजल्हा अर्धक्क कृवि अर्धकारी याांनी प्रस्तािाांना मान्यता दे ऊन यतु नट कायागजन्ित झाल्यानांतर अनद
ु ान

दे ण्याची कायगिाही करािी. अशा प्रकारे

46

यतु नटसाठी रु.6.90 लाख अनद
ु ान उपलब्ध करुन दे ण्याांत येणार आहे .

ब) सेंद्रिय शेिीस प्रोत्साहन दे ण्यासाठी अर्थगसहाय्यसेंदिय शेती योजनेच्या या भागात सेंदिय शेती गट स्थापन करणे, सेंदिय शेती शाळा, प्रितगकाांचे प्रशशक्ण,
जशमनीचे आरोग्य सध
ु ारण्यासाठी दहरिळीचे खताचा त्रबयाणे परु िठा, बाांधािर/ कांु पनािर/सलग र्गरीपष्ट्ु पाची/शेिरीची
लागिड, राज्य स्तरािरील प्रदशगन/महोत्सि/चचागसत्र/कायगशाळा/प्रशशक्ण/आकजस्मक खचग हे घटक राबविण्यात येणार
आहे त.
1) सेंद्रिय शेिी गट स्र्थापन करणेया घटकाांतगगत प्रत्येकय

10

20

शेतकऱयाांचा साधारणत:

10

हे क्टरचा एक गट तयार कराियाचा आहे . या गटामध्ये

कक.मी त्रत्रज्येच्या क्ेत्रातील शेतकऱयाांचा समािेश राहील. गटाचे नेतत्ृ ि करणेसाठी गटातील सेंदिय शेतीबाबत

अग्रगण्य आणण उस्फुतगपणे काम करणाऱया शेतकऱयाांची गटप्रितगक म्हणून तनिड करािी.
कायगक्रम राबिाियाचा आहे .

त्यामध्ये खालीलप्रमाणे

समह
ू संघटनासाठी अर्थगसहाय्यया घटकाचा मळ
ू उद्देश हा सेंदिय शेती खालील क्ेत्राचा विस्तार करणे, तसेच सेंदिय शेतीस प्रोत्साहन दे िन
ू

त्यातन
ू दशगनीय फायदा राज्यात आणणे हा होय.

या घटकाांतगगत सेंदिय शेती पद्धतीने उत्पादन घेण्यास शेतकऱयाांना

प्रित्ृ त करून 20 शेतकऱयाांचा गट स्थापन करणे ,अशा प्रकारे स्थापन झालेल्या गटाांस ताांत्रत्रक मागगदशगन, प्रशशक्ण
आणण समह
ू सांघटनासाठी रू.

5,000/-

प्रतत गट प्रमाणे एका प्रकल्पास रु.

50,000/-

इतके अथगसहाय्य दे ण्यात येईल.

समह
ू सांघटनाचे काम शासककय यांत्रणा, अशासककय सांस्था, स्ियांसेिी आणण शमत्र मागगदशगक सांस्था ,कृवि विज्ञान केंि

इत्यादीमाफगत करािी. गटाांकडून उत्पाददत झालेल्या मालास योग्य ते ब्रँडीांग करुन िेगिेगळया प्रदशगनात/कृवि खात्याचे

प्रदशगनात/महोत्सिात हा माल ठे िण्यासाठी अशा गटास प्रोत्साहन दे णे. तसेच अशा मालास बाजारपेठ उपलब्धतेची
मादहती करून दे णे गरजेचे आहे .

उपरोक्त प्रमाणे राज्यात

42.50

85

लाख खचग कराियाचे आहे त.

प्रकल्प स्थापन कराियाचे असन
ू प्रतत प्रकल्प रु.

50,000/-

प्रमाणे एकूण रु.

सदरच्या कायगक्रमाचे तनयोजन ि तनयांत्रण तालक
ु ा कृवि अर्धकारी याांनी

कराियाचे आहे . समह
ु सांघटन हे प्रामख्
ु याने स्ियांसेिी सांस्था, अशासककय सांस्था, कृवि विज्ञान केंि याांची बलस्थाने
असन
ू त्याांचेमाफगत समह
ु सांघटन करणेचे प्रस्तावित आहे .
संस्र्थांचे तनकि

तनिड कराियाच्या सांस्था सेंदिय शेतीच्या कायगक्रमामध्ये ककमान पाच ििागपासन
ू कायगरत असाव्यात आणण त्या

सेिाभािी ित्ृ तीने कायग करीत असाव्यात. (स्ियांसेिी सांस्था, अशासककय सांस्था, शमत्रमागगदशगक सांस्था, कृवि
विज्ञान केंि,स्ियांसहाय्यता गट इत्यादी)


तनिड कराियाच्या सांस्था या धमागदाय आयक्
ु त ककां िा तत्सम प्रार्धकरणाकडे नोंदणीकृत असाव्यात. स्ियांसेिी
सांस्था/खाजगी सांस्थेस मान्यता दे ताना सदर सांस्थेस राष्ट्रीय जैविक खेती केंि (एनसीओएफ), गाजजयाबाद
अथिा प्रादे शशक जैविक खेती केंि (आरसीओएफ), नागपरू याांची मान्यता असल्यास प्राधान्य दे ण्यात यािे.
तसेच सदर सांस्थेस सेंदिय शेती प्रचार /प्रसार, सेंदिय शेती तांत्रज्ञान तसेच इतर अनि
ु र्ां गक कामाांचा अनभ
ु ि
असािा.



तनिड केलेल्या सांस्थेकडे सेंदिय शेती तांत्रज्ञानाबाबत मादहती असणारे आिश्यक ते ताांत्रत्रक मनष्ट्ु यबळ असािे.



सदर सांस्थेमध्ये सेंदिय शेतीमध्ये काम करणारा कमीत कमी एक कृवि पदिीधर/ पदविकाधारक
त्याचप्रमाणे त्याला प्रमाणणकरणाची मादहती असािी.

2) शेिकऱ्यांच्या शेिीशाळा (FFS )

-

सेंदिय शेतीशाळा आयोजजत करणेसाठी खालीलप्रमाणे वपकाांची तनिड करणेत येत आहे .
अ.क्र.

1
2
3

प्रकार

वपके

तण
ृ धान्ये

ज्िारी, गहू, भात

नगदी वपके

कापस
ू , ऊस

कडधान्ये

तरू , हरभरा

असािा.

4

भाजीपाला वपके

5

फळवपके

6

मसाला वपके

टोमॅटो, िाांगी, भें डी
आांबा, केळी, िाक्े, डाळीांब, सांत्रा, र्चकू,
पेरु, सीताफळ, पपई, काजू इ.
काांदा, हळद, आले, शमरची

समाविष्ट्ट वपके
कायगपध्दिी सेंदिय शेतीशाळा ही उपरोक्त यादीमधील
यािी. यामध्ये

30

ज्या वपकाचा प्रकल्प राबिाियाचा आहे त्या

वपकासाठी घेण्यात

शेतक-याांच्या गटाचा समािेश राहील. गटातील प्रत्येक शेतकऱयाने तेच वपक घेणे अतनिायग राहील.

(एका गटासाठी एक वपक) यादी व्यततररक्त इतर वपकाची तनिड कराियाची असल्यास विकृससां याांनी स्थातनक
पररजस्थतीनस
ु ार त्यास मान्यता द्यािी. प्रत्येक शेतकरी गटामध्ये तनिड करण्यात आलेल्या शेतकरी गटप्रितगकाच्या
शेतािरच सेंदिय शेती शाळा आयोजजत केल्या जातील हे कटाक्ाने पाहािे. तसेच टीओएफ अांतगगत प्रशशक्ण झालेल्या
प्रितगकामाफगतच या शेतीशाळा घेण्यात येतील याची दक्ता घ्यािी.

सेंदिय शेतीशाळे चे एकूण

15

प्रशशक्ण िगग घेणे

अपेक्षक्त आहे . या प्रशशक्ण िगागचा कालािधी वपकानस
ु ार ि स्थातनक पररजस्थतीनस
ु ार प्रितगकाने सांबर्ां धत कृवि सहाय्यक
आणण मांडळ कृवि अर्धकारी याांचे सल्ल्याने ठरिािा. सेंदिय शेती शाळे चे आयोजन सेंदिय शेतीमध्ये उल्लेखतनय कायग
केलेल्या सांस्थेच्या सहभागातन
ू तसेच प्रितगकाांचे प्रशशक्ण घेतलेल्या अणण सेंदिय शेतीत स्ियांस्फुतीने उल्लेखतनय कायग
केलेल्या स्ियांसेिी सांस्थेचा कायगकताग / कृवि सहाय्यक/कृवि पयगिेक्क याांचेमाफगत कराियाचे आहे . जजल्हा अर्धक्क कृवि
अर्धकारी याांनी स्थातनक पररजस्थतीनस
ु ार आणण सेंदिय शेती प्रकल्प घेतलेल्या

अनभ
ु िी सांस्था आणण कृवि विभागाची

यांत्रणा याांना िाटप करािे. शेतीशाळे अत
ां गगत क्ेत्र ददन कायगक्रमासाठी सेंदिय शेतीमालाची विक्रय करणारे घाऊक तसेच
ककरकोळ विक्रेते आणण ग्राहकाांना तनमांत्रत्रत करण्यात यािे. तसेच सेंदिय शेतीशाळे साठी
प्रशशक्काांमध्ये

सेिाभािी

प्रित्ृ तीने

चाांगले

कायग

करणाऱया

सांस्थाांकडील

तज्ञाांचा

तनमांत्रत्रत कराियाच्या तज्ञ

त्याचप्रमाणे

सेंदिय

शेतीमध्ये

उत्स्फुररग तपणे आणण ददशादशगक कायग करणाऱया शेतकरी/ सेिाभािी तज्ञाांचा समािेश करािा.
सेंदिय शेतीशाळे च्या माध्यमातन
ू शेतकऱयाांना जमीन सवु पकता िाढून आरोग्य सध
ु ारण्यासाठी आिश्यक बाबीची
अांमलबजािणी करणे जसे- गाांडूळ खत उत्पादन, बायोडायनाशमक कांपोस्ट, दहरिळीचे खत इ. याबाबतचे योग्य ते
प्रशशक्ण दे ऊन त्याांचे तनिड क्ेत्रात त्याचा िापर करणे अपेक्षक्त आहे . यासोबतच शमत्र/शत्रू ककडीांुच
ां ी ओळख, जैविक
पध्दतीने ककड तनयांत्रण याबाबतचे प्रशशक्णही सेंदिय शेतीशाळे त शमळणे गरजेचे आहे . सेंदिय शेतीशाळे मध्ये
शशकविण्याच्या अभ्यासक्रमाबाबत विकृससां याांनी त्याांचे स्तरािर सशमती स्थापन करुन/ तनिडलेल्या सांस्थेमाफगत सांपकग
रा.खून त्याप्रमाणे अभ्यासक्रम तनजश्चत करािा ि त्याप्रमाणे अभ्यासक्रमाची पजु स्तका विकृससां स्तरािरुन प्रितगकाांना
दे ण्यात यािी. प्रितगकाांनी आत्मसात केलेला अभ्यासक्रमच सेंदिय शेतीशाळे त शशकविण्यात यािा. एका सेंदिय
शेतीशाळे करीता खालीलप्रमाणे खचग अपेक्षक्त आहे .

शेिकरी शेिीशाळा अंिगगि प्रस्िािीि सध
ु ारीि खचागच्या बाबी
अ.क्र .

1

2

खचागची बाब

रक्कम (रु.)

प्रशशक्ण खचग (तज्ञ ि प्रशशक्णाथींसाठी चहा/नाश्ता इ.)शेतक-याांचा गट

(

15 िगग, 30 प्रशशक्णाथी
शेतकरी प्रशशक्ण रु. 10 x 30 x 15 िगग
तज्ञाांचे मानधन रु. 500 x 3
कृवि सहाय्यकाचे मानधन रु. 150 x 15
सेिाभािी सांस्थाांचे मानधन रु. 150 x 15

30

)

4500
1500
2250
2250
4500

तनविष्ट्ठा तरतद
ू (जसे-जजिामत
ृ / दशपणी अकग तयार

करणेसाठी शसमें ट टाक्या तयार करणे, आयपीएम ककटस र,

सीपीपी तयार करणेकररता बायोडायनाशमक वप्रपेरेशन इत्यादी)

3
4

क्ेत्र ददन ि सांकयणग खचग

3000
2000
20,000

क्ेत्रददन आयोजनासाठी सांस्थेचे मानधन
एकूण

प्रकल्प राबविण्याकररता शेतकरी शेतीशाळा घटकानस
ू ार रु.3000/- मानधन सांस्थाांना दे ण्यात यािे.

िेळेिर आर्थगक तरतद
ु उपलब्ध न झाल्यास त्याचा शेतीशाळे च्या प्रशशक्णािर विपरीत पररणाम होतो आणण
त्याची प्रत खालािते तेव्हा प्रशशक्ण खचग या घटकािरील रक्कम सांबर्ां धत कृवि सहाय्यकास आगािू दे ऊन त्याचा िापर
झालेनत
ां र त्याांचेकडून सदर रकमेचा दहशोब तालक
ु ा कृवि अर्धकारी याांना सादर करािा.

हां गाम सांपताच शेतीशाळे साठी

ददलेल्या सिग रकमेचा दहशोब विदहतमागग तालक
ु ा कृवि अर्धकारी याांचेकडे सादर करािा. सेंदिय शेतीशाळे त असलेल्या
गटाने त्याांचे उत्पादनाचे शक्यतो प्रमाणणकरण करुन घ्यािे. प्रमाणणकरणासाठी राज्यात कायागजन्ित असणाऱया इतर
योजनाांमधील या घटकासाठीचा तनधी त्या योजनेच्या मागगदशगक सच
ु नेनस
ु ार िापरण्यात यािा. जेणेकरुन उत्पादनाचे
प्रमाणणकरण झाल्यास ग्राहकाांचा सेंदिय उत्पादनाबाबतचा विश्िास दृढ होण्यास मदत होईल. स्थापन झालेल्या गटाने
पी.जी.एस.पध्दतीने सध्
ु दा उत्पादने प्रमाणणकरण करता येतील.
सन
रु.

20,000/-

2013-14

मध्ये या घटकाांतगगत राज्यात

प्रमाणे एकूण रु.

160.00

800 सेंदिय

शेतीशाळा आयोजजत कराियाच्या असन
प्रतत शाळा
ू

लाखाची तरतद
ू उपलब्ध करुन दे ण्यात येणार आहे . मांडळ कृवि अर्धकारी/

तालक
ु ा कृवि अर्धकारी/उपविभागीय कृवि अर्धकारी याांनी शेतीशाळे स मदहन्यातन
ू ककमान एक भेट द्यािी ि तशी नोंद
त्याांच्या दै नदां दनीत करािी. दै नदां दनी मांजरू करताना याबाबतची खात्री करािी.
2) प्रििगकांचे प्रशशक्षण (TOF) उद्रिष्ट्ट सेंदिय शेती शाळा आयोजनासाठी तज्ञ प्रितगक तयार करणे.
 सेंदिय शेती ि प्रमाणणकरणाचे तांत्रज्ञान सिगदरू एकसारखेच राहील याची काळजी घेणे.
 प्रितगकाचे माध्यमातन
ू प्रमाणणकरणाचे क्ेत्र तनजश्चत करणे.

प्रत्येक विभागीय कृवि सहसांचालक स्तरािर इच्िूक, सेंदिय शेतीमध्ये कायगरत असणाऱया स्ियांसेिी/ सेंदिय

शेतीमध्ये उत्फूतगपणे कायग करणाऱया मातम
ृ ागगदशगक सांस्थेमाफगत प्रितगकाचे प्रशशक्ण या कायगक्रमाची अांमलबजािणी
कराियाची आहे . प्रत्येक तालक्
ु यामध्ये सेंदिय शेती प्रकल्पामध्ये समाविष्ट्ट गटातील प्रितगक/ कृवि सेिक /कृवि
सहाय्यक तसेच सेंदिय शाळा घेणेस उत्सक
ु असलेल्या सांस्थेकडील प्रितगक म्हणून नामतनदे शशगत केलेला कायगकताग याांची
दटओएफ प्रशशक्णासाठी तनिड करािी. एका दटओएफकरीता

40

प्रितगक/कृवि सहाय्यक/ कृवि पयगिेक्क याांची तनिड

कराियाची आहे . मात्र टीओएफमध्ये प्रशशक्ण झालेल्या प्रितगकाने सेंदिय शेतीशाळे ची अांमलबजािणी कराियाची आहे .

जजल्हातनहाय ददलेल्या उदद्दष्ट्टानस
ु ार जजल्हा अर्धक्क कृवि अर्धकारी याांनी प्रकल्पामध्ये समाविष्ट्ट कायगक्ेत्रातील
अर्धकाऱयाांची/ प्रितगकाांची टीओएफकरीता तनिड करुन ती यादी विभागीय कृवि सहसांचालक याांना सादर करािी.

जे

प्रकल्प सांस्थेमाफगत राबविण्यात येणार आहे त त्या प्रकल्पाअांतगगत आिश्यक असणाऱया प्रितगकाांची तनिड सांबध
ां ीत सांस्था
आणण सांबध
ां ीत जजल्हा अर्धक्क कृवि अर्धकारी याांनी करािी.

प्रत्येक दटओएफसाठी विभागीय कृवि सहसांचालक याांनी

त्याांचे कायागलयातील एका प्रशशक्ण समन्ियकाची तनिड करािी.

समन्ियकास शमळणारे मानधन हे त्याच्या

प्रिासभत्ता/ दै तनक भत्ता या व्यततररक्त िेगळे राहील. विभागीय कृवि सहसांचालक याांनी या समन्ियकाचे मदतीने

सांबध
ां ीत प्रशशक्णाथीची प्रथम सभा घेिन
ग यारीचे दृजष्ट्टने मागगदशगन
ू त्यांना दटओएफ तसेच सेंदिय शेतीशाळे बाबत पि
ु त
करािे त्यामध्ये सेंदिय शेतीशाळे साठी लाभाथी तनिड करणे, त्या लाभाथीचा

30

शेतकऱयांचा गट तयार करुन त्याांची

प्राथशमक मादहती सांकशलत करणे, त्याांना सच
ू ना दे िन
ू िेळोिेळी मागगदशगन करणे, टीओएफ आयोजजत करणाऱया सांस्था

याांचे समिेत समन्िय ठे िन
ू त्याची यशस्िीपणे अांमलबजािणी केली जाईल याची दक्ता घ्यािी. टीओएफमाफगत
प्रशशक्षक्त झालेल्या प्रितगकाांची यादी तयार करुन त्याचप्रमाणे त्याांचे कायगक्त्र
े ात पि
ू ी प्रजश्क्जुत झालेल्या प्रितगकाांची

मादहती सांकशलत करुन त्याप्रमाणे सेंदिय शेतीशाळा आयोजजत करण्यास जजल्हा अर्धक्क कृवि अर्धकारी याांना सहकायग
करणे अपेक्षक्त आहे .

प्रत्यक् दटओएफ प्रशशक्ण हे शक्यतोिर जून मदहन्यात घेण्यात यािे.प्रतत दटओएफ करीता रुपये

4.00 लाख खचग मयागदा राहणार असन
ू त्याचे वििरण खालीलप्रमाणे आहे .
अ.

बाब

क्र.

1

तनिास व्यिस्था (रु.

x

150

)

2
3

5
6
7
8
9
10

(रु.)

20 ददिस

x

40

प्रितगक

समन्ियकाचे मानधन (रु.250 x
तज्ञाांचे मानधन (रु.

500

ददिस)

4

मापदं ड

x

20 ददिस)
4 व्याख्यानेx 20

चहा/नास्ता/जेिण इ.(रु.150 x

20

प्रितगक)

ददिस x

प्रशशक्ण सादहत्य
प्रशशक्ण पजु स्तका ि स्टे शनरी (रु.
प्रितगक)

क्ेत्र दौरा (रु.

10000

x

3 भेटी)

उद्घाटन/समारोप कायगक्रम
अशभलेखन (Documentation )
सांकयणग
एकूण

1000

x

12000
0
5000
4000
0
40 12000
0
10000
40 4000
0
30000
10000
10000
15000

गटािील

गटाची

घटक

रक्कम (रु.)

1

1,20,000/-

1

5,000/-

1

40,000/-

1

1,20,000/-

1

10,000/-

1

40,000/-

1
1
1
1

30,000/10,000/10,000/15,000/4,00,000/-

संख्या

अंमलबजािणीसाठी इिर महत्िाच्या सच
ू ना दटओएफ सेंदिय शेतीमध्ये स्ियांस्फूतीने कायगरत असणाऱया आणण इच्िुक मातम
ृ ागगदशगक सांस्थामाफगत घेण्यात
यािेत.
 दटओएफ कालािधी हा

20

ददिसाांसाठी तनजश्चत केला असन
ू तो सलग एकाच कालािधीत ककां िा विभागन
ू दोनदा

घेण्याबाबत विभागीय कृवि सहसांचालक याांनी त्याांचे स्तरािर तनणगय घ्यािा.
 प्रशशक्ण कालािधीत प्रशशक्ण समन्ियक हा पण
ग ेळ टीओएफ कामासाठीच उपलब्ध राहील या दृजष्ट्टने विभागीय
ू ि
कृवि सहसांचालक याांनी तसे आदे श तनगगशमत करािेत.
 दटओएफमधील अभ्यासक्रम विभागीय कृवि सहसांचालक याांनी कायगक्ेत्रातील विद्यापीठाचे तज्ञ/ सगग विकास
सशमती, धुळे/विभागातील सेंदिय शेती सांबर्ां धत तज्ञ शेतकरी याांचे मदतीने तनजश्चत करािा.
 दटओएफमधील ताांत्रत्रक प्रशशक्णासाठी (जसे - व्याख्याते व्यिस्था, प्रशशक्ण सादहत्य इ.) कृवि विद्यापीठे /कृवि
विज्ञान केंि, सगग विकास सशमती, धुळे, सेंदिय शेतीत अग्रेसर असणाऱया सेिाभािी सांस्था याांची मदत घ्यािी.
 समन्ियकाने मागणी केल्याप्रमाणे काही बाबीसाठी लागणाऱया खचागकररता सांकयणगमधून रक्कम अदा करण्यात
यािी.
 नमद
ू केलेली बाबतनहाय रक्कम स्थातनक पररजस्थतीनस
ु ार कमी-जास्त कराियाची असल्यास त्याप्रमाणे अांतगगत
बदल विभागीय कृवि सहसांचालक याांनी करािा.
 दटओएफचे अनद
ु ान विभागीय कृवि सहसांचालक याांनी स्ित: आांहरीत करािे ककां िा विभागात ज्याांचे कायगक्ेत्रात
दटओएफ आयोजजत केले आहे,

त्या सांबर्ां धत जजल्हा अतघक्क कृवि अर्धकारी/ उपविभागीय कृवि अर्धकारी

याांचेकडे टीओएफची रक्कम विभागीय कृवि सहसांचालक याांनी पढ
ु ील कायगिाहीस्ति िगग करण्यास हरकत नाही.
सन
रु.

32.00

2013-14

मध्ये या घटकाांतगगत राज्यात

8

गटाकररता (प्रत्येकय

40)

प्रतत गट रु.4.00 लाखाप्रमाणे एकूण

लाखाची तरतद
ू उपलब्ध करुन दे ण्यात येणार आहे .

4) द्रहरिळीचे खि त्रबयाणे परु िठादहरिळीचे खत म्हणजे शेतात िाढलेल्या दहरव्या िनस्पती, झाडाांचा पाला ककां िा पानाांसह कोिळया फाांद्या
बाहे रुन आणन
ू अथिा मद्द
ु ाम जशमनीमध्ये पेरुन िाढलेली वपके फुलोऱयािर आली म्हणजे शेतात नाांगरुन ती गाडून
एकजीि करणे. या िनस्पतीांच्या दहरव्या ि कोिळया अिशेिाांपासन
ू तयार झालेल्या खतास “

Ê½þ®ú´É³ýÒSÉä JÉiÉ ”

असे

म्हणतात. दहरिळीच्या खताांच्या वपकाांची लागिड करण्याच्या दोन पध्दती आहे त.---1) दहरिळीच्या खताचे पीक प्रत्यक्ात शेतात मख्
ु य पीक लागिडीपि
ू ी पेरुन ते
अथिा फुलोऱयात येण्यापि
ू ी नाांगराने गाडण्याची पध्दत.

55

ते

60

ददिसाांचे झाल्यानांतर

यासाठी प्रामख्
ु याने ताग, धैंचा, , चिळी, उडीद,

कुळीथ इ. वपकाांची शेतात विशेित: खरीप हां गामात लागिड करतात.
2) दस
ु ऱया पध्दतीत दहरिळीच्या खतासाठी प्रामख्
ु याने शेताच्या बाांधािर अथिा पडीक-डोंगराळ जशमनीतील क्ेत्रािर
सब
ु ाभळ
ु , करां ज, टाकळा, रानमोडी आणण सिागत महत्त्िाचे म्हणजे र्गररपष्ट्ु प िनस्पतीची दहरिी पाने आणण
कोिळया फाांद्याांचा िापर करणे.
सन

2013-14

मध्ये कृतत आराखडयाांतगगत सेंदिय शेतीस प्रोत्साहन योजनेंमध्ये दहरिळीच्या खताचा िापर हा

घटक समाविष्ट्ट आहे . सदर कायगक्रमात प्रस्तावित केल्यानस
ु ार दहरिळीचे खताचा िापर िाढविण्यासाठी सहभागी

शेतकऱयास कमाल

2.00

हे क्टर क्ेत्र मयागदेपयांत ताग/ढें चा/चिळी/ मग
ू /उडीद/कुळीथ इ.चे त्रबयाणे

25

टक्के अनद
ु ानािर

कमाल रु.2000/-प्रतत जक्िांटलप्रमाणे अनद
ु ान दे य राहील. कृवि विद्यापीठे /शासकयय प्रक्ेत्र/राज्य त्रबयाणे महामांडळ/राष्ट्रीय
बीज तनगम या यांत्रणेचे माध्यमातन
ू त्रबयाणे परु विण्यात येणार आहे . हे अनद
ु ान लागिड क्ेत्राच्या

75

टक्के लोकिाटा

भरुन घेऊन प्रत्यक् त्रबयाणे स्िरुपात दे य आहे . सांबर्ां धत जजल्हा अर्धक्क कृवि अर्धकारी याांचे मागणीप्रमाणे राज्य
त्रबयाणे महामांडळाने प्रकल्पाअांतगगत तनिडलेल्या लाभार्थयाांना त्रबयाणे परु िठा कराियाचा आहे .

2013-14

मध्ये सम
ु ारे

1020

जक्िांटल त्रबयाणाचे िाटप कराियाचे असन
ू त्यासाठी रु.

20.40

या कायगक्रमाांतगगत सन
लाख अनद
ु ान उपलब्ध

करुन द्याियाचे आहे .
त्यासाठी जजल्हा अर्धक्क कृवि अर्धकारी याांचे स्तरािरुन महात्रबजचे जजल्हा/ प्रादे शशक कायागलयातील प्रमख
ु ाांशी
सांपकग साधून त्रबयाणे परु िठा शेतकऱयाांना खरीप हां गाम सरु
ु होण्यापि
ू ी केला जाईल याची दक्ता घ्यािी .
लाभाथी शेतकऱयाला परमीटसाठी द्याियाचे कूपन्स महाबीजने/सांबर्ां धत यांत्रणेने स्ित: तयार कराियाचे असन
ू
त्यात परमीट िाटप केल्याचा ददनाांक, िाण, परमीट पस्
ु तक क्रमाांक याचा आिजन
ूग उल्लेख करािा. परमीट पस्
ु तक
क्रमाांक दे ताांना जजल्हा/तालक
ु ा/हां गाम/ििग/पस्
ु तक क्रमाांक शक्यतो िापील राहील हे पहािे. परमीट पस्
ु तके महाबीजने
(तीन विविध रां गाच्या प्रतीचे) स्िखचागने जजल्हास्तरािर िपाई करुन सांबर्ां धत जजल्हा अर्धक्क कृवि अर्धकारी याांचेकडे
जास्तीत जास्त मे 2013 अखेरपािेतो उपलब्ध करून द्यािीत.
या बाबीसाठी सांबर्ां धत जजल्हा अर्धक्क कृवि अर्धकारी याांनी तनयांत्रण अर्धकारी म्हणून काम पाहािे.
जजल्हयासाठी

िरील पररच्िे दामध्ये

ददलेल्या

सच
ु नाांप्रमाणे

प्रलांत्रबत रकमेतन
ू

िाटप कराियाची त्रबयाणे

आणण

लक्ाांकाप्रमाणे नेमन
ू ददलेले त्रबयाणे िाटप जजल्हा अर्धक्क कृवि अर्धकारी याांनी तालक
ु ािार लक्ाांक तनजश्चत करुन
िाटप केले जाईल आणण अांमलबजािणी होईल असे पहािे. तालक
ु ा कृवि अर्धकारी याांनी मांडळतनहाय आढािा घेिन
ू
त्याप्रमाणे गाििार लाभाथीतनहाय यादी आपले स्तरािर ठे िािी ि लाभार्थयाांची सांख्या ि लागिड क्ेत्र लक्ात घेता
जजअकृअ याांचेकडून परशमट पस्
ु तके प्राप्त करुन घेऊन ती मांडळ कृवि अर्धकाऱयाांना द्यािीत. मांडळ कृवि अर्धकाऱयाने
प्रकल्पाअांतगगत तनिडलेल्या गािातील सहभागी झालेल्या लाभार्थयागस परशमट द्याियाचे आहे .

परशमट िाटप केलेल्या

शेतकऱयाची यादी दोन प्रतीत तयार करुन त्याची एक प्रत सांबर्ां धत गािासाठी ठरिन
ू ददलेल्या वितरण केंि प्रमख
ु ास
द्यािी. केिळ या यादीतील शेतक-याांनाच परमीटिर त्रबयाणे विक्रय करािे. (25 टक्के अनद
ु ानािर कमाल
हे क्टरसाठी
ककां मत रु

100 ककलो त्रबयाणे परु िाियाचे आहे. त्रबयाणे मात्रा 50 ककलो
.8000/- असल्याने प्रतत जक्िांटल रु.2000/- इतके अनद
ु ान

2.00

प्रतत हे क्टरी असन
ू प्रतत जक्िांटल त्रबयाणाची
दे य राहील.) त्रबयाणाचे पॅककां गिर िाण/लॉट

क्रमाांक/तनव्िळ िजन/अनद
ु ान तत्िािरील दहरिळीचे खत त्रबयाणे - विक्रयसाठी नाही इ. सिग बाबीांची मादहती बी-त्रबयाणे
कायदा

1966

ि अर्धतनयम

1968

मधील तरतद
ू ीप्रमाणे नमद
ू कराियाचे आहे . या सिग बाबीांची काळजी स्ित:

महाबीजने घ्याियाची आहे . त्रबयाणे अनद
ु ान महाबीजला सांबर्ां धत जजल्हा अर्धक्क कृवि अर्धकारी याांचेमाफगत परस्पर
दे ण्यात येत असल्याने एखाद्या विक्रय केंिाने दे य अनद
ु ानासह

ककां मत घेिन
ू त्रबयाणे विक्रय केली तर त्याची सांपण
ू ग

जबाबदारी सांबर्ां धत सांस्थेची राहील ि त्याांचेिर दखलपात्र गन्
ु हा सांबर्ां धत कायागलय दाखल करु शकेल. दररोज िाटप
केलेल्या परशमटची सांख्या आणण विक्रय झालेले त्रबयाणे याबाबतचा अहिाल सांबर्ां धत जजल्हा अर्धक्क कृवि अर्धकारी
याांचेकडून त्याांचे विभागीय कृवि सहसांचालकामाफगत विभागाचा एकत्रत्रत अहिाल कृवि सांचालक (फलो.) याांना सादर
कराियाचा आहे .

5) बांधािर/सलग गगरीपष्ट्ु प/शेिरीची लागिड जशमनीची पाणी धारण करण्याची क्मता, सवु पकता सध
ु ारणे ि क्ारयक्
ु त जशमनीची सध
ु ारणा करण्यासाठी
दहरिळीच्या खताांच्या त्रबयाणे िापरास प्रोत्साहन दे ण्यात येत.े

2.70

टक्के, स्फुरद

0.5

टक्के ि पालाश

1.15

र्गरीपष्ट्ु पाच्या पानाांमध्ये कबग

िाटकलामद्िारे लागिड करण्यासाठी

सें.मी.व्यासाची दोन िाट कलमे तनिडून पािसाळयाच्या सरु िातीस

2

मीटर अांतरािर आणण सलग

200
50

50

1

x

30

x

30

से.मी लाांब ि

3

से.मी. आकाराचा खड्डा करुन

मीटर अांतरािर लागिड करािी.

मी.

अशाप्रकारे

30

30

मी.

200
500/-

3x3

टक्के ,नत्राचे प्रमाण

टक्के असते. त्यामळ
ु े शेताच्या बाांधािर, कांु पनािर आणण सलग

र्गरीपष्ट्ु प लागिडीस प्रोत्साहन दे णे आिश्यक आहे .
बाांधािर

36

मी.

हे क्टर क्ेत्राच्या बाांधािर साधारणत:

हे . इतके अनद
ु ान दे य आहे .

मी.

250

रोपे लागिड करणे आिश्यक आहे .

त्यासाठी रु.

र्गरीपष्ट्ु पाची कलमे/रोपे/त्रबया शासकयय नसगरी/शासनमान्यताप्राप्त नसगरी मधूनच

खरे दी करािे.

1

हे क्टर क्ेत्राच्या बाांधािर साधारणत:

250

रोपे लागिड करणे आिश्यक आहे .

अनद
ु ान दे य आहे . म्हणजेच प्रततरोप लागिडीसाठी रु.

2.00

प्रमाणे अनद
ु ान दे य आहे .

लागिडीनांतर दस
ु ऱया ििागपासन
ू पढ
ु े प्रत्येक झाडाच्या प्रत्येक िाटणीला
पदाथग) शमळू शकतो.

त्यासाठी रु.500/- हे . इतके

25

ते

30

ककलो दहरिा पाला (जैविक

या झाडाच्या फाद्याांची िरचेिर िाटणी करुनही या झाडाांना निी फुट येते आणण त्याांच्या दहरव्या

पाल्यापासन
ू दहरिळीचे उत्तम खत शमळते. र्गरीपष्ट्ु पाची पाने धैंचा,में ड ि िनझाडाांचा पालापाचोळा यापेक्ा जलद
कुजतात. र्गरीपष्ट्ु पाचा पाला कुजण्यास साधारणपणे

4

ते

6

आठिड्याचा कालािधी लागतो, याच्या िापरामळ
ु े

उत्पन्नात िाढ ददसन
ू येत.े
6) प्रदशगन/महोत्सि/चचागसि/कायगशाळा/प्रशशक्षण ग्राहकामध्ये सेंदिय पद्धतीने उत्पाददत मालासांबध
ां ी जागत
ृ ी आणण्यासाठी, प्रमाणणकरण उत्पादनास प्रशसध्दी
दे ण्यासाठी तसेच सेंदिय शेती मालास खुली बाजारपेठ उपलब्ध होण्यासाठी त्याचप्रमाणे सेंदिय उत्पादन घेऊ इजच्िणाऱया
उत्पादकाांना / ग्राहकाांना / सेंदिय िाटचालीमध्ये सहभागी घटकाांना प्रशशक्ण दे णे, उत्पादकाांना प्रशशक्ण दे िन
ू सेंदिय
उत्पादने घेण्यास प्रित्ृ त करणे. राज्य/विभाग /जजल्हास्तरीय प्रदशगन/महोत्सि इत्यादी आयोजजत कराियाचे असन
ू
यामध्ये शेतकरी, सेंदिय सांस्था, कृवि विद्यापीठे , आरसीओएफ- नागपरू , प्रमाणणकरण यांत्रणा, सेंदिय तनविष्ट्ठा उत्पादक,
व्यापारी आयात/तनयागतदार, सेंदिय प्रकक्रया उत्पादक, प्रयोगशाळा इ. व्यजक्त/सांस्थाांना सहभागी करुन घ्याियाचे आहे . या
घटकाांतगगत असलेली रक्कम प्रदशगन, महोत्सि, चचागसत्र, कायगशाळा, प्रशशक्ण, प्रचार, प्रसार मोदहम ि सांकयणग बाबीसाठी
खचग कराियाची असन
ू या अांतगगत प्रत्येक जजल्हयाांस/ विभागास रक्कम रु.

1.00

लाख प्रमाणे एकूण रु.

आणण आयक्
ु तालयास्तरािर राखून ठे िण्यात येणारा तनधी रक्क्म रु.20.00 लाख असा एकूण

रु.

41.00 लाख
61.00 लाखाचा

कायगक्रम प्रस्तावित करणेत आलेला आहे . मात्र यात सहभागी होण्यासाठी शेतकरी/सांस्था तनिड अगोदरच करणे अपेक्षक्त
असन
ू याबाबतची जबाबदारी उपविभागीय कृवि अर्धकारी याांची राहील.

7) प्रचार ि प्रशसध्दी –
शेतकऱयाांमध्ये सेंदिय शेती करण्यासाठी प्रोत्साहन दे ण्यासाठी ि ग्राहक ि खरे दीदार याांचेमध्ये जनजागत
ृ ी

करण्यासाठी प्रचार ि प्रशसध्दीचा कायगक्रम राबविणेत येणार आहे . त्यासाठी
करणेत आले आहे

रु.

30.00

लाख अनद
ु ान प्रस्तावित

8) अभ्यासदौरे राज्याांतगगत तसेच राज्याबाहे रील आदशग सेंदिय प्रक्ेत्र सेंदिय तांत्रज्ञान सांशोधन केंि तसेच सेंदिय शेती

करणाऱया प्रगतीशील शेतकऱयाांच्या शेतािर शेतक-याांनी जािन
ू पहाणी केल्यास सेंदिय शेती पध्दतीबदल त्याांना मादहती
करुन घेता येऊ शकते. त्याचप्रमाणे नव्याने सेंदिय शेतीमध्ये सहभागी होणाऱया उत्पादकाांना सेंदिय शेती बाबतचे

तांत्रज्ञान अिगत होिन
ू ते सेंदिय शेती करण्यास प्रित्ृ त होऊ शकतात. हां गामात समक् जाऊन वपकाांची ि तेथील

प्रयोगाांची आणण तनविष्ट्ठा उत्पादनाची पाहणी करुन शेतकऱयाांना अल्प खचागत मादहती शमळू शकते. याची खात्री
झाल्यािर ते स्ित: या तांत्राप्रमाणे सेदिय शेती सरु
ु करु शकतात. यासाठी शेतकऱयाांचे राज्याांतगगत ि राज्याबाहे रील
अभ्यासदौरे आयोजजत करण्यात यािेत.

राज्याांतगगत अभ्यासदौऱयासाठी प्रतत शेतकरी रु.

प्रस्तावित आहे . प्रत्येक प्रकल्पातन
ू अशाप्रकारे सिगसाधारणपणे

25

शेतकरी / उत्पादकाांचा दौरा आयोजजत करणेसाठी

अनद
ु ान प्रस्तावित आहे . राज्याबाहे रील अभ्यासदौऱयासाठी प्रतत शेतकरी रक्क्म रु.
प्रस्तावित असन
ू प्रत्येक कृवि विभागातन
ू

60

ते

65

याप्रमाणे अथगसहाय्य

1000/2000/-

प्रमाणे अथगसहाय्य

शेतकरी/ उत्पादकाांचा एक अभ्यास दौरा आयोजजत करणेसाठी

अनद
ु ान प्रस्तावित आहे . या घटकाांतगगत राज्यासाठी एकूण रक्कम रुपये रु.

31.30

प्रस्तावित करणेत आलेला आहे .

लाख अनद
ु ानाचा कायगक्रम

9) कृविभि
ू ण (सेंद्रिय शेिी)राज्यात सेंदिय शेतीस प्रोत्साहन दे ण्यासाठी तसेच सेंदिय शेतीकडे शेतकऱयाांचा कल िाढविण्यासाठी सेंदिय

शेतीत उल्लेखतनय काम करणाऱया शेतकऱयाांना/सांस्थाांना शासनामाफगत कृविभि
ू ण (सेंदिय शेती) परु स्कार दे िन
ू
सन्मातनत करण्यात येत.े

यासाठी रु.

10.00

लाख अनद
ु ान उपलब्ध करुन दे ण्यात येणार आहे .

याबाबतचे प्रस्ताि

कृवि आयक्
ु तालयास यापि
ू ी स्ितांत्रपणे ददलेल्या मागगदशगक सच
ु नाांप्रमाणे कृवि आयक्
ु तालयास त्िररत सादर करण्यात
यािेत.

10) आकस्स्मक खचगसेंदिय शेती योजनेअत
ां गगत कायागलयीन कामकाजासाठी होणाऱया खचागकररता त्याचप्रमाणे कांत्राटी पध्दतीने

कमगचाऱयाांची तनयक्
ु ती करण्यासाठी तसेच प्रशासकयय खचागसाठी आयक्
ु तालय स्तरािर रु.

6.00

लाख तनधी ठे िण्यात

येत आहे .

प्रशसध्दीयोजनेस ि योजनेअत
ां गगत घटकाांना विस्तत
ृ स्िरुपात जजल्हा ि विभाग स्तरािरुन प्रशसध्दी दे ण्यात यािी तसेच

शेतक-याांना सेंदिय शेती पध्दती अिलांबनासाठी उद्यक्
ां गगत राबविलेले कायगक्रम पररसरातील
ु त करािे. योजनेअत

शेतकऱयाांना ि जजल्हयाांतील लोकप्रतततनधांुीना दाखिािेत आणण अर्धकार्धक शेतक-याांनी तांत्रज्ञान अिलांब करण्यासाठी

िातािरण तनशमगती करािी. त्याचप्रमाणे शेतकऱयाांनी सेंदिय शेती करताांना राबविलेल्या उपक्रमाांची, सेंदिय उत्पादनाची

तथा शेतकऱयाांना शमळालेले िाढीि दर ि अर्धक उत्पन्नाबाबत यशोगाथा तयार करुन त्यास विस्तत
ृ प्रशसध्दी द्यािी.

यासाठी सेंदिय शेतीस ताांत्रत्रक मागगदशगन परु विण्याऱया मागगदशगक सांस्था तथा सेिाभािी कायगकत्याांचे सहाय्य घ्यािे.

तसेच आत्माअांतगगत उपलब्ध तदतद
ु ीतन
ू सेंदिय शेतीस सहाय्यभत
ू ठरतील असे नाविण्यपि
ू ग उपक्रम आयोजजत करुन

राज्याचे सेंदिय शेतीबाबतचे असलेले अग्रगण्य स्थान आबाधीत ठे िन
ू उां चविण्यास सहाय्य करािेत. त्याचप्रमाणे विविध
योजनाांतगगत सेंदिय शेतीशी सांलग्न असणाऱया घटकाांची या योजनेशी साांगड घालन
ू राज्यातील सेंदिय शेतीस चालना
शमळणेसाठी सहकायग करािे.
िपासणी -

योजनेअत
ां गगत राबविण्यात येणाऱया प्रत्येक क्ेत्रत्रय घटकाांची खाली नेमन
ू ददलेल्या मापदां डानस
ु ार तपासणी करािी.

तपासणीमध्ये आढळणाऱया उणीिा ि त्रट
ग ा करािी आणण त्याप्रमाणे सध
ु ी सांबर्ां धताांचे तनदशगनास आणून िेळीच पत
ू त
ु ारणा
कराव्यात.

तसेच शेतकरी/ कमगचाऱयाांच्या शांका/अडचणीांचे तनरसन करणे यासाठी गरजेनस
ु ार िररष्ट्ठ कायागलय, कृवि

विद्यापीठे तथा कृवि आयक्
ु तालयाचे स्तरािरुन मागगदशगन प्राप्त करुन घ्यािे.
तनयमानस
ु ार कायगिाही करािी.
अ.क्र.

1
2
3
4
5
6
7

संबगधि अगधकारी
कृवि सहाय्यक
कृवि पयगिेक्क

मांडळ कृवि अर्धकारी

तालक
ु ा कृवि अर्धकारी

उपविभागीय कृवि अर्धकारी

जजल्हा अर्धक्क कृवि अर्धकारी
विभागीय कृवि सहसांचालक

तसेच आढळलेल्या गांभीर बाबीांबाबत

िपासणीची टक्केिारी

100 टक्के
50 टक्के
50 टक्के
10 टक्के
5 टक्के
2 टक्के
0.5 टक्के

माद्रहिी उपलब्धिा ि अहिाल सादर करणे -------सेंदिय शेती पध्दती ही निीन कृवि पध्दती असल्याने त्या अनि
ां ाने विविध प्रकाराच्या मादहतीची विविध
ु ग

स्तरािरुन विचारणा होते.

त्यामळ
ु े याबाबत सविस्तर मादहती जसे सेंदिय शेती खालील वपक तनहाय क्ेत्र , उत्पादन

कायगरत असलेल्या सांस्था त्याांच्या कायागचे सांक्षक्प्त स्िरुप सेंदिय शेतीशी समरस झालेले शेतकरी / व्यजक्त त्याांचे

योगदान, प्रमाणणकरणाखालील क्ेत्र, प्रमाणणकरण प्रकक्रयेतील क्ेत्र, सेंदिय शेतीचे ग्राहक, प्रकक्रया उद्योग, उपलब्ध
बाजारपेठ, सेंदिय शेतीमध्ये उस्फुररग तपणे कायग करणारे कृवि ि सांलग्न विभागातील अर्धकारी / कमगचारी , सेिाभािी

कायगकते याांची मादहती कायागलयाचे स्तरािर ठे िािी तसेच त्याांचे नाांि, पत्ता आणण सेंदिय शेतीमधील योगदानाबाबतचे
सांक्षक्प्त मादहतीसह कृवि विभागाचे सांकेतस्थळािर दे णेत यािी. ती िेळचेिेळी अद्याित करािी याबाबत जजल्हा

अर्धक्क कृवि अर्धकारी कायागलयातील जजल्हा कृवि उपसांचालक ि विभागीय कृवि सहसांचालक कायागलयातील विभागीय
अर्धक्क कृवि अर्धकारी याांना मादहती अर्धकारी म्हणून घोवित केलेले आहे त्यामळ
े ातील योजनाांचे
ु े कायगक्त्र

घटकतनहाय आर्थगक, भौततक लक्/साध्य/ सेंदिय शेती ि प्रमाणणकरणाखालील एकूण क्ेत्र ि वपकतनहाय क्ेंत्र, सेंदिय

सेिा परु विणाऱया सांस्था/सेिाभािी सांस्था आदशग सेंदिय उत्पादक प्रक्ेत्र ि तज्ञ व्यक्ती, सेंदिय तांत्रज्ञान ि प्रमाणणकरण
अनि
ां ाने प्रशशक्क (मास्टर रे नसग) आदशग सेंदिय सांशोधन केंि,नविन ि विशशष्ट्ट सेंदिय तांत्रज्ञान अिलांबणारे उत्पादक
ु ग
अशी मादहती त्याांचे स्तरािर ठे िण्यात यािी. तालक
ु ा कृवि अर्धकारी ि उपविभागीय कृवि अर्धकारी कायागलयाांनीही

त्याांचे कायगक्ेत्राबाबत अशी मादहती ठे िािी तसेच मागणीनस
ु ार सांबर्ां धताांना तपासणीसाठी/मादहतीसाठी उपलब्ध करुन
द्यािी.

योजनेचा मदहनातनहाय/घटकतनहाय भौततक/आर्थगक लक्/साध्याचा अहिाल दर मदहन्याच्या

10

तारखेपयांत कृवि

आयक्
ां ीक प्रागततक मादहती प्रत्येक तीन मदहन्यानांतर सादर
ु तालयास सादर करािा तसेच सेंदिय शेती क्ेत्र ि तद्नि
ु ग
करािी. उदद्दष्ट्टानस
ु ार कमी/जास्त खचग होणार असल्यास त्याबाबतची सध
ु ारीत मागणी िेळीच नोंदिािी.
प्रकल्पाधाररि सेंद्रिय शेिी योजना राबविण्याबाबि:सन

2013-14

मध्ये सेंदिय शेती योजना ही प्रकल्पाधाररत राबिाियाची आहे .

प्रकल्पाची सफलता ही मख्
ु यत:

अनभ
ु िी विस्तारकायग ि योग्य पाठपरु ािा यािर आधारीत असते. प्रकल्प क्ेत्रातील कृवि सहाय्यक ि सेिाभािी सांस्था
याांच्या समन्ियाने प्रकल्प राबविल्यास त्याची उपयक्
ु तता तनजश्चतच िाढते. प्रकल्पातन
ू तयार होणा-या सेंदिय माल

विक्रय महोत्सिाच्या माध्यमातन
ू केल्यास त्याचा तनजश्चत फायदा झाल्याचा धुळे पॅटनग मधील अनभ
ु िातन
ू शसध्द झालेले
आहे . सेंदिय शेतीमध्ये सेंदिय शेती उपक्रमात अग्रेसर असणाऱया सांस्थाांचे योगदान महत्िपण
ू ग आहे .
जास्त प्रकल्प हे सांस्थामाफगत राबविण्याचे प्रस्तावित आहे .

असणाऱया पात्र सांस्थाांची त्याांचे मागणीनस
ु ार तनिड करािी.

त्यानस
ु ार जास्तीत

त्याकरीता जजल्हयामध्ये स्ियांस्फूतीने सक्रयय कायगरत
जजल्हयाांतील चाांगले कायग करणारी सांस्था एक ककां िा

लगतच्या जजल्हयाांमध्ये प्रकल्प राबविण्यास इच्िुक असल्यास त्याांना प्राधान्य दे ण्यात यािे.

शक्यतो जजल्हयामधून

सेंदिय शेतीमध्ये कायग करणारी सक्रयय सांस्था असल्यास त्या जजल्हयामध्ये प्रकल्प राबविण्यासाठी त्या सांस्थाांना
प्राधान्य दे ण्यात यािे. प्रकल्प अहिाल तयार करताांना त्यामध्ये खालील बाबीांचा समािेश करािा.

प्रकल्पाधारीत उपक्रम राबविताांना प्रकल्पपि
ू ग पायाभत
ू सिेक्ण करण्यात यािे. यामध्ये तालक्
ु याचा गाांििार नकाशा,

प्रकल्पाचा नकाशा, गािाची / प्रकल्पाची कृविविियक पायाभत
ू मादहतीचा समािेश असािा.

त्याचप्रमाणे त्या प्रकल्प

क्ेत्रामध्ये सामाजजक, आर्थगक, शैक्णणक सोयीसवु िधा कायगरत सांस्था समह
ु , प्रकक्रया उद्योग, शेती माल विक्रयसाठी
पणन व्यिस्था, कृवि बाजार मादहती केंि इ. सवु िधाांचा समािेश असािा.

प्रकल्पाअांतगगत समाविष्ट्ट शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी समह
ू , प्रकल्प कायागन्ियन यांत्रणा (सांस्था/शासन)

प्रकल्पाचे क्ेत्र, प्रकल्पाअांतगगत राबविण्यात येणाऱया कायगक्रमातील घटक आणण त्यासाठी उपलब्ध अनद
ु ान याबाबतची
मादहती असािी. प्रकल्पाची प्राथशमक मादहती खालीलप्रमाणे असािी.
योजना :-

वपकाचे नाांि :-

प्रकल्पाचे क्ेत्र :-

तनिडलेले शेतकरी सांख्या :सांघटीत केलेले गट :-

कायागन्ियीन यांत्रणा :घटकतनहाय राबविण्याि येणारा कायगक्रम :अ.क्र.
1
2
3
4

5
6
7

घटक

पररमाण

गाांडूळ खत उत्पादन यतु नट

सांख्या

बायोडायनाशमक कांपोस्ट

सांख्या

सीपीपी कल्चर यतु नट

सांख्या

तनांबोळी/ िनस्पतीजन्य पािडर
अकग तयार करणेसाठी

पल्िरायझर/ग्राईंडरचा परु िठा

सेंदिय शेती प्रकल्प समह
ू सांघटन
शेतकरी शेतीशाळा
प्रचार ि प्रशसध्दी

/ सांख्या

सांख्या
सांख्या

भौतिक

आगर्थगक

8

प्रिगतकाांचे प्रशशक्ण

सांख्या

9

दहरिळीचे खत त्रबयाणे परु िठा

जक्िटल

10
11

र्गरीपष्ट्ु प/ शेिरी लागिड

सांख्या

प्रदशगन,महोत्सि,चचागसत्र,कायगशाळा सांख्या
आकजस्मक खचग

12

राज्यातांगत
ग

13

राज्याबाहे रील अभ्यास दौऱयासाठी सांख्या

14

इतर योजनाबाह्य उपक्रम

लाभाथी

अभ्यास

दौऱयासाठी सांख्या

लाभाथी
एकूण

प्रकल्पािंगि
ग तनिड केलेल्या लाभार्थी शेिकऱ्यांची माद्रहिी खालील िक्त्याि समाविष्ट्ट करािी.
अ.
क्र.

शेतकऱया
चे नाांि

िगगिारी

(एससी/एसटी

/मदहला/सिगसा

एकूण

जशमन अल्प/

(8-अ नस
ु ार)

धा)

1

2

प्रकल्प फलश्रुिी :

3

अत्य
ल्प/

इतर

4

प्रकल्पा

शसांचनाचे

शभज

उपलब्ध

प्रस्तावि

करा

एकूण

पािर

त
त

क्र.

5

स्त्रोत नमद
णारे
ू

सिे (विहीर/कॅनॉ
ल

क्ेत्र(हे)

तलाि/बोडी

6

7

रॅ क्टर/

दटलर /
बैलजो
डी

8

9

1) शेतीत सेंदिय कबागचे प्रमाण िाढून जशमनीचा पोत सध
ु ारणे त्याव्दारे मल
ु स्थानी ििागजल सांिधगन होणे.
2) उत्पादीत शेतीमालाचा दजाग सध
ु ारणे

3) शेतात लागणा-या मल
ु भत
ू तनविष्ट्ठाांचे शेतक-याांनी स्ित: उत्पादन करणे ि त्याव्दारे उत्पादन खचागत कपात
करणे.

4) समह
ु गट सांघटनाची ित्ृ ती िध्
ृ दीांगत होऊन शेतमाल विक्रय करताांना मोठा साठा उपलब्ध होईल, त्याव्दारे
विक्रय दर ठरविताांना तनणगय क्मता िाढीस लागणे.

5) समह
ु पध्दतीमळ
ु े गािातील सामाजीक सलोखा तनमागण करणे

6) प्रकल्पाची फलश्रत
ृ ी शेजारच्या / गािाांना शेतक-याांना मागगदशगक ठरुन सेंदिय पध्दतीचा विस्तार

संचालक (फलोत्पादन)

कृवि आयक्
ु तालय, म.रा.पण
ु े -5

होणे.

स्जल्हातनहाय सेंद्रिय शेिी योजनेअि
ं गगि प्रकल्पांची माद्रहिी

योजनेचे नांि :-

सेंदिय शेती योजना

प्रकल्प संरचना :-

प्रत्येक प्रकल्प 100 हे .
प्रत्येक प्रकल्पात 10 हे . चे 10 गट

प्रकल्प व्यिस्र्थापक :-

मांडळ कृवि अर्धकारी / कृवि पयगिेक्क

स्जल्हातनहाय प्रकल्प क्षेि हे क्टर

अ.क्र.

स्जल्हा

1

ठाणे

2

रायगड

3

रत्नार्गरी

4

शसांधद
ु ग
ु ग

कोकण विभाग
5

नाशशक

6

धळ
ु े

7
8
9
10
11
12

नांदरू बार

जळगाांि
नाशशक विभाग एकूण
अहमदनगर
पुणे

सोलापरू

पुणे विभाग
सातारा

13

साांगली

14

कोल्हापूर

15

कोल्हापूर विभाग एकूण
औरां गाबाद

16

जालना

17

बीड

18
19

औरं गाबाद विभाग एकूण
लातूर

उस्मानाबाद

20

नाांदेड

21

परभणी

22

दहांगोली

23
24

लािरू विभाग एकूण
बुलढाणा
अकोला

25

िाशशम

26

अमरािती

27

यितमाळ
अमराििी विभाग एकूण

प्रकल्प संख्या

3
3
3
3
12
3
3
3
3
12
3
3
3
9
3
3
3
9
3
3
3
9
2
2
2
2
2
10
2
2
2
3
3
12

क्षेि

एकूण क्षेि

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

300
300
300
300
1200
300
300
300
300
1200
300
300
300
900
300
300
300
900
300
300
300
900
200
200
200
200
200
1000
200
200
200
300
300
1200

(प्रति प्रकल्प)

28

िधाग

29

नागपूर

30

भांडारा

31

गोंददया

32

चांिपूर

33

गडर्चरोली
नागपूर विभाग एकूण
महाराष्ट्र राज्य

2
2
2
2
2
2
12
85

100
100
100
100
100
100
100
100

200
200
200
200
200
200
1200
8500

