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पत्र                            

                                 जा.क्र.विप्र3/राकृवियोगिैविका/हायड्रोपॉविक्स/446/2015 

              कृवि आयकु्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पणेु - 411005 

       वि .-   03/10/2015 

प्रति, 
1) विभागीय कृवि सहसंचालक, (सिव) 
2) वजल्हा अविक्षक कृवि अविकारी (सिव) 

 

 तिषय-राकृतियो अंिर्गि कमी खर्चारे्च हायड्रोपॉतिक िंत्रज्ञािाद्िारे तहरिा 
र्चारा तिर्ममिी प्रकल्प उभारणी सि 2015-16 : मार्गदर्गक सरू्चिा 

  
 संिभव- शासि विणवय क्र. राकृवि-0815/प्र.क्र.70/राकृविया कक्ष, वििांक 14   

                सप्टेंबर 2015 

 

 चाल ु ििी राज्यामध्ये असमािािकारक पज्यंन्याच्या पार्शिवभवूमिर विमाण 

होणा-या चारा टंचाईिर मात करण्यासाठी राष्ट्रीय कृवि विकास योजिेंतगवत 

गवतमाि िैरण विकास कायवक्रमांतगवत चारा उत्पाििासाठी रु. 25 कोटी वििी 
उपलब्ि करुि विला आहे. या उपाययोजिेबरोबरच वििसें वििस हािामािामध्ये 

होत असलेले बिल , कमी पाऊस, पािसाचे असमािािकारक वितरण, पािसाच्या 
मवहन्यामध्ये मोठा खंड/अििवणाची पवरस्थिती विमाण होणे आवण त्या अििंुगािे 

विमाण होणारी टंचाई / िषु्ट्काळसदृष्ट्य पवरस्थितीस राज्यास मागील काही ििापासिू 

सातत्यािे सामोरे जािे लागत आहे. या पार्शिवभवूमिर राज्यात विमाण होणा-या चारा 
टंचाईच्या प्रर्शिािर आिवुिक तंत्रज्ञािाच्या मितीिे आगामी काळात कायम थिरुपी 
उपाययोजिा करण्याच्या दृष्ट्टीिे हायड्रोपॉविक तंत्रज्ञािाद्वारे शेतक-यांच्या शेतािर 
चारा उत्पाििाद्वारे टंचाईचा प्रर्शि काही प्रमाणात सोडविणे शक्य होणार आहे. 
राज्यातील शेतक-यांकडे िैयस्क्तक मालकीच्या पशिुिाची संख्या मयावित 

असल्यामळेु अत्यािवुिक आवण मोठी भांडिली गुंतिणकू लागणारे प्रकल्प शेतक-
यांच्या शेतािर उभारणे संयसु्क्तक होणार िाही. त्यामळेु शेतक-यांकरीता कमी 
खचाचे (low cost), हायड्रोपॉविक तंत्रज्ञािाद्वारे वहरिा चारा विर्ममती प्रकल्प 
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उभारण्यास विियांवकत योजिेंतगवत सि 2015-16 कवरता संिर्मभय शासि 

विणवयाद्वारे रु. 10.00 कोटीच्या कायवक्रमास प्रशासवकय मंजरुी विली आहे. 
 या अंतगवत वकमाि 5 जिािरासाठी कमी खचाचे (low cost), हायड्रोपॉविक 

तंत्रज्ञािाद्वारे वहरिा चारा विर्ममती प्रकल्प उभारण्यास विवहत आराखड्यािसुार एका 
यवुिटच्या (8 फुट 6 इंच X 4 फुट 6 इंच X 7 फुट 6 इंच) उभारणीची ककमत रु. 
24,000/- (प्रकल्प ककमत) ि त्यास प्रकल्प ककमतीच्या 25 टक्के म्हणजेच रु. 
6,000/- प्रवत यवुिट अिवसहाय्य िेय राहील.  
 सि 2015-16 मध्ये महसलू विभागामाफव त िषु्ट्काळ सदृष्ट्य पवरस्थिती जाहीर 
करण्यात येणा-या वजल््ांमध्ये तसेच राज्यातील अििवण प्रिण (DPAP) 

तालकु्यांमध्ये सिरच्या कायवक्रमांतगवत 16,667 हायड्रोपॉविक्स यवुिटचा कायवक्रम 

राबिाियाचा आहे. सद्यस्थितीत महसलू विभागामाफव त िषु्ट्काळ सदृष्ट्य वजल्हे जाहीर 
करण्यात आलेले िाहीत. त्यामळेु फक्त राज्यातील अििवणप्रिण (DPAP) 

तालकु्यांचाच भौवतक ि आर्मिक लक्षांक िेण्यात येत आहे. महसलु विभागामाफव त 

िषु्ट्काळ सदृष्ट्य पवरस्थितीचे वजल्हे जाहीर होतील त्या िेळी त्या वजल््ांिा सधु्िा 
उिववरत भौवतक ि आर्मिक लक्षयांक िेण्यात येतील.  
 सिर कायवक्रम राबविण्यासाठीच्या सविथतर मागविशवक सचूिा आवण 

वजल्हाविहाय भौवतक ि आर्मिक लक्षयांकाचा कायवक्रम सोबत सहपवत्रत केलेला 
आहे. त्यािसुार त्िरीत कायविाही करण्यात यािी. योजिेंतगवत झालेल्या प्रगतीचा 
अहिाल िर मवहन्याच्या 5 तारखेस कृवि आयकु्तालयास ddacashcrop@gmail.com 

या ई-मेलिर पाठविण्यात यािा. 
 

             थिाक्षरीत/- 
 सोबत : िरीलप्रमाणे          कृतष संर्चालक 

           तिस्िार ि प्रतर्क्षण 

           कृतष आयकु्िालय, महाराष्ट्र राज्य, पणेु 

           
                          
प्रत मावहतीथति सािर 

 

mailto:ddacashcrop@gmail.com
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1. मा.ॲवडशिल कवमशिर, गव्हिवमेन्ट ऑफ इंवडया,वमिीथरी ऑफ ॲग्रीकल्चर, 

ििी विल्ली 

2. मा. अपर मखु्य सवचि (कृवि ि पणि), महाराष्ट्र शासि, कृवि ि पिमु विभाग, 

मंत्रालय, मुंबई- 32 

3. मा. विभागीय आयकु्त ठाणे, िावशक, पणेु, औरंगाबाि, अमरािती, िागपरू 

4. मा. आयकु्त, (पशसंुििवि), पणेु 7 

5. मा. महासंचालक, महाराष्ट्र कृवि वशक्षण ि संशोिि पवरिि, पणेु 

6. मा. वजल्हाविकारी सिव  

7. मा. प्र.शं. शेटे, उपसवचि, महाराष्ट्र शासि, कृवि ि पिमु विभाग, मंत्रालय, 

मुंबई – 32 

8. मा. व्यिथिापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य, वबयाणे महामंडळ, अकोला 

9. संशोिि संचालक, महात्मा फुले कृवि विद्यावपठ, राहुरी  

10. संशोिि संचालक, ड ा. पंजाबराि िेशमखु कृवि विद्यावपठ, अकोला 

11. संशोिि संचालक, िसंतराि िाईक मराठिाडा कृवि विद्यावपठ, परभणी 

12. संशोिि संचालक, डॉ.बाळासाहेब सािंत कोकण कृिी विद्यावपठ िापोली 

13. विभागीय व्यिथिापक, राष्ट्रीय बीज विगम, पणेु 37 

14. कृवि उप संचालक, आयकु्त (कृषि) कक्ष, कृवि आयकु्तालय, महाराष्ट्र 

राज्य, पणेु-1 
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राष्ट्रीय कृतष तिकास योजिे अंिर्गि कमी खर्चारे्च हायड्रोपॉतिक िंत्रज्ञािाद्िारे 
तहरिा र्चारा तिर्ममिी प्रकल्प उभारणी सि 2015-16 मार्गदर्गक सरू्चिा 

 

1) प्रस्िाििा 
 पशपुालि आवण िगु्िव्यिसाय हे शेतीशी विगडीत परुक व्यिसाय आहेत. 
सि 2012 च्या पश ुगणिेिसुार राज्यात 186.26 लाख गाई-म्हशी इत्यावि पशिुि 

उपलब्ि आहे. प्रती जिािर प्रती विि 7 वकलो चा-याची गरज लक्षात घेता 
राज्यातील चा-याची एकूण गरज 469.38 लाख मे.टि इतकी आहे. राज्यात ज्िारी 
(24.07 लाख हे.), बाजरी (6.47 लाख हेक्टर), मका (10.19 लाख हेक्टर) या 
प्रमाणे महत्िाचे तणृिान्य वपकांच्या लागिडीखाली समुारे 40.73 लाख हेक्टर क्षते्र 

येते. या पासिू िान्यासोबतच चारा-कडबा (सरासरी 8 टि प्रवत हेक्टर िसुार 
325.84 लाख म.ेटि) उपलब्ि होतो. या सोबतच लसुिव, बरसीम या सारख्या चारा 
वपकांची लागिड िेखील काही प्रमाणात होते. असे असले तरी राज्यातील 

पशिुिाची संख्या विचारात घेता िर ििी वहरव्या िैरणीची 76 टक्के, सकु्या 
िैरणीची 34 टक्के तर पशखुाद्याची 43 टक्के तटुिडा राज्यात जाणितो.  
 मागील 4-5 ििात पािसातील अवियवमतता, उशीरा सरुिात, खंड आवण 

सरासरी पेक्षा कमी पाऊस या सारख्या िैसर्मगक आपत्तीमळेु पीक उत्पाििािर 



Cotton I:\Hydroponic Guidlin (2)\RKVY  Hydro  Guidelines 03-10-2015 (Final).docx 

विस्र्शचतच विपवरत पवरणाम होत आहे. त्यामळेु मबुलक चा-या अभािी पशपुालि 

आवण िगु्िव्यिसाय यािर िेखील विपवरत पवरणाम होत आहे. त्यामळेु जिािरांसाठी 
शार्शित चारा उत्पािि कायवक्रम राबविणे गरजेचे आहे. 
 

हायड्रोपॉतिक्स पध्दिीिे र्चारा उत्पादि 

 हायड्रोपॉविक्स (म्हणजेच मातीवििा शेती) पध्ितीिे वहरिा चारा उत्पािि 

तंत्रज्ञाि प्रगत राष्ट्रात मोठ्या प्रमाणािर िापरले जाते. या मध्ये वियंवत्रत िातािरणात 

गहु, ओट, मका, बाजरी या सारख्या वपकांचे वबयाणे रे मध्ये 8 ते 10 वििसांपयंत 

िाढविली जातात. असे रे पीव्हीसी पाईप, बांब ूअििा जीआय/लोखंडी पोलच्या 
आिारे कमी जागेत एकापेक्षा अविक िर असलेल्या सांगाड्यामध्ये ठेिण्याची 
व्यिथिा असते. त्यािर शेड िेट (90 : 10) सारखे आच्छािि असल्यािे वतव्र 

उन्हापासिू संरक्षण वमळते. तसेच या रे ला वििसातिू आिर्शयकतेिसुार 4 ते 6 

िेळेस पाण्याचा फिारा मारुि अपेवक्षत आर्द्वता राखण्यात येते. या पध्ितीत वबयाणे 

आिी पाण्यात वभजििू, गोणपाटात वभजििू ठेिले जात असल्यािे त्याची उगिण 

चांगली होते. या वबयाण्यात साठिलेल्या अन्िांशाच्या सहाय्यािे पाण्याचा िापर 
करुि वहरव्या चा-याची िाढ 8 ते 10 वििसात होते.  

अशा प्रकारे कमी जागेत, कमी िेळेत, पारंपावरक चारा उत्पािि पध्ितीच्या 
तलुिेत अत्यल्प पाण्यात सकस वहरव्या चा-याचे उत्पािि वमळते. या पध्ितीत 

मळुासकट सिव भाग चारा म्हणिू उपलब्ि होतो. अशा पध्ितीिे उत्पावित केलेल्या 
वहरव्या चा-याचा जिािरांच्या िैिंविि आहारात समािेश केल्यािे पारंपावरक 

िैरणीतील घटकांच्या तलुिेत प्रवििे, मेिाम्ले इत्याकिच्या प्रमाणात िाढ होते. 
पयायािे िगु्िोत्पाििात आवण ििुाच्या गणुिते्तत िाढ होते. 

या पध्ितीचे हे सिव फायिे विचारात घेता राज्यातील 82 टक्के कोरडिाहू क्षेत्र, 
42 टक्के अििवण प्रिण क्षेत्र, बहुतांश हलक्या ि उिळ जवमिी आवण पािसािर 
अिलंबिू असलेल्या क्षेत्रात पारंपावरक पध्ितीिे चारा उत्पाििाच्या तलुिेत हे 

तंत्रज्ञाि विस्र्शचतच िरिाि ठरेल. 
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भारतीय कृवि अिसंुिाि संथिेच्या (ICAR) गोिा यवुिटिे हायड्रोपॉविक्स 

पध्िती विकवसत केली. गोिा राज्यात या तंत्रज्ञािाचा िापर मोठ्या प्रमाणािर होत 

असिू राष्ट्रीय कृवि विकास योजिेंतगवत या तंत्रज्ञािाची यशोगािा िेखील प्रवसध्ि 

करण्यात आली आहे. हे तंत्रज्ञाि शेतक-यांच्या दृष्ट्टीिे उपयकु्त आहे.  
2) िंत्रज्ञािारे्च फायदे   

 कमी जागेत, कमी पाण्यािर, कमी वििसात वहरिा चारा उत्पािि घेणे 

शक्य  

 वहरिा चारा मातीवशिाय सातत्यािे उपलब्ि होतो.  
 उच्च िजाचा वहरिा चारा तयार करता येतो, या चाऱ्यामळेु ििूामिील 

फ टच्या प्रमाणात िाढ होते. 
 या चाऱ्याची काढणी अत्यंत सोपी असिू त्यामळेु मिषु्ट्यबळाची ि 

िेळेची बचत होते, या पध्ितीिे उत्पावित होणाऱ्या चाऱ्यािर 
िातािरणाचा ि कीड रोगाचा पवरणाम होत िाही. 
 

3)  दैिंतदि कामकाज 

 हंगामािसुार उगिणारा मका, गहू, बाजरी ककिा ओट, याचे वबयाणे 

वपकपरत्ि े4 ते 24 तास पाण्यात वभजिूि ठेिले जाते. त्यािंतर 12 ते 24 तास 

पोत्यात ककिा सतुी कपडयामध्ये वबयाणे गुंडाळूि ठेिण्यात येते. मोड  आलेले 

ककिा फुगलेले वबयाणे रेमध्ये पसरििू टाकण्यात येते. हे रे पीव्हीसी पाईपच्या 
सहाय्यािे तयार केलेल्या र किर मांडण्यात येतात. जिािरांच्या संख्येच्या प्रमाणात 

प्रवत जिािर 7 ते 20 वकलो प्रवत विि वहरिा चा-याची आिर्शयकता विचारात घेऊि 

िररोज रे भरुि संचामध्ये ठेिले जातात. त्यािंतर आिर्शयकतेप्रमाणे वििसातिू 

वकमाि 4 िेळा पाण्याचा वशडकािा करुि आर्द्वता राखली जाते.  िहाव्या वििशी 
अंिाजे 9 ते 10 इंच उंचीचा वहरिा चारा तयार होतो. अशा प्रकारे उत्पावित झालेला 
वहरिा चारा जिािरांिा िेट खायला घालता येतो. या तंत्रज्ञािाद्वारे गहू, बाजरी, ओट, 
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या वपकाच्या 1 वकलो वबयाण्यापासिू 8 ते 9 वकलो, तर मक्याच्या 1 वकलो 
वबयाण्यापासिू 10 वकलो पयंत वहरिा चारा उत्पावित होऊ शकतो. 
र्तृहिके 
1. जिािरांची संख्या                 5  

2. प्रती जिािर (गाय) प्रती विि वहरव्या चा-याची आिर्शयकता 10 वकलो 
3. एका वकलो वबयाण्यापासिू तयार होणारा वहरिा चारा  10 वकलो अंिाजे 

4. चारा उत्पाििासाठी लागणारा कालाििी    9 ते 12 वििस  

4)कमी खर्चाच्या - हायड्रोपॉतिक िंत्रज्ञािाद्िारे तहरिा र्चारा उत्पादिासाठी 

प्रकल्प 

 या अंतगवत वकमाि 5 जिािरासाठी कमी खचाचे (low cost), हायड्रोपॉविक 

तंत्रज्ञािाद्वारे वहरिा चारा विर्ममती प्रकल्प उभारण्यास विवहत आराखड्यािसुार एका 
यवुिटच्या (8 फुट 6 इंच X 4 फुट 6 इंच X 7 फुट 6 इंच)उभारणीची  अंिावजत 

ककमत रु. 24,000/- (प्रकल्प ककमत) असिू त्यास प्रत्यक्ष खचाच्या अििा प्रकल्प 

ककमतीच्या 25 टक्के (कमाल रु. 6,000/- प्रवत यवुिट मयािेपयंत) अिवसहाय्य 

अिजेु्ञय राहील. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे. 
तकमाि 5 जिािरासाठीर्चा प्रकल्प (8 फुट 6 इंच X 4 फुट 6 इंच X 7 फुट 6 इंच) 

अ.क्र. साहित्याचे नाव प्रमाणक नग 

1 पी.व्िी.सी. पाईप (1 इंच X 20 

फुट) 

SCHD-40/6mt. ASTM - Pipe 15 

2 पी.व्िी.सी. फोर वे (1 इंच) 
SCHD-80 ASTM – Four Way 36 

3 पी.व्िी.सी. टी (1 इंच) 
SCHD-80 ASTM – T  84 

4 पी.व्िी.सी. एलबो (1 इंच) 
SCHD-40 ASTM – Elbow  6 

5 पी.व्िी.सी. 3 एण्ड कॅप (1 इंच) 
SCHD-40 ASTM – End Cap  9 

6 फॉगर  
- 40 

7 फफल्टर 
- 1 

8 प्लॉस्टीक टे्र (18 इंच X 12 इंच 

X 3 इंच ) 

- 70 
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9 शेडडगं नेट (हिरव्या रंगाची) 90:10 
350 स्के. 

फुट 

10 मोटर 0.5 एच.पी. 1 

11 टायमर 
- - 

12 लॅटरल   16 एम.एम. 25 मीटर 
13 

 मजुरी व इतर फकरकोळ खचच - - 

 लाभार्थी रे्िक-यािे सोबि सहपतत्रि केलेल्या पतरतर्ष्ट्ट अ मध्ये िमदू 

केलेल्या आराखड्यािसुार प्रकल्पार्ची उभारणी कराियार्ची असिू लाभार्थ्यांिी 
त्या पेक्षा मोठ्या आकाराच्या / ककमिीच्या प्रकल्पार्ची उभारणी केली िरी 
देखील अिजेु्ञय अिदुािाच्या मयादेि िाढ होणार िाही.  
 महसलू विभागाकडूि िषु्ट्काळ सदृष्ट्य पवरस्थिती जाहीर करण्यात येणाऱ्या 
वजल््ांमध्ये तसेच राज्यातील अििवण प्रिण तालकु्यांमध्ये हा कायवक्रम राबिायचा 
आहे. राज्यातील 25 वजल््ांतील 149 अििवण प्रिण तालकु्यांची यािी सोबत 

सहपवत्रत केलेली आहे.  या तालकु्यांचा भौवतक ि अर्मिक कायवक्रम प्रपत्र 1 मध्ये 

िेण्यात आला आहे.  महसलू विभागामाफव त िषु्ट्काळसदृष्ट्य पवरस्थितीचे वजल्हे 

जाहीर झाल्यािंतर या वजल्हयांसाठीचा भौवतक ि अर्मिक कायवक्रम कळविण्यात 

येईल.   
 कमी खचाचे (low cost), हायड्रोपॉविक तंत्रज्ञािाद्वारे वहरिा चारा विर्ममती 
प्रकल्प उभारण्यास विवहत आराखड्यािसुार एका यवुिटच्या (8 फुट 6 इंच X 4 फुट 

6 इंच X 7 फुट 6 इंच) उभारणीची अंिावजत ककमत रु. 24,000/- (प्रकल्प ककमत) 
ि त्यास प्रकल्प ककमतीच्या 25 टक्के म्हणजेच कमाल रु. 6,000/- प्रवत यवुिट 

अिवसहाय्य िेय राहील.  
 

 सि 2015-16 मध्ये या योजिेंतगवत प्रवत यवुिट 25 टक्के कमाल रु. 
6000/- प्रती यवुिट या प्रमाणे 16,667 हायड्रोपॉविक्स तंत्रािर आिावरत चारा 
उत्पािि यवुिटस उभारणी करण्याचे लक्षय असिू 149 अििवणप्रिण तालकु्यांचा 
वजल्हाविहाय भौवतक ि आर्मिक कायवक्रम सोबत सहपवत्रत केला आहे.  
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 हायड्रोपॉविक्स तंत्राद्वारे चारा उत्पािि करतेिेळी अिसुराियाच्या बाबींचा 
विथततृ तपशील पवरविष्ट्ट ‘¤É’ मध्ये िमिु केला आहे. या प्रकल्पाबाबतची मावहती 
You Tube िर िेखील उपलब्ि करुि िेण्यात येत असिू त्याची कलक 

https://Youth.be/TqPvZgsJPPM अशी शासि विणवयात िमिु आहे. तिापी ही कलक 

https://www.youtube.com/watch?v=TqPvZgsJPPM अशी आहे. 

अटी ि र्िी 
I. लाभािी शेतकरी वििडते िेळी पशिुि असणा-या ि कमी खचाच्या (Low Cost) 

हायड्रोपोविक तंत्रज्ञािाद्वारे चारा विर्ममती प्रकल्प उभारण्याकरीता थि मालकीची 
आिर्शयक जागा उपलब्ि असणा-या अल्प ि अत्यल्प भ-ूिारक शेतक-यांिा / 
भवूमहीि शेतमजरुांिा प्रािान्य िेण्यात यािे.  

II. वजल््ातील अिसुवुचत जाती (वकमाि 16.5 टक्के) / अिसुवूचत जमाती (वकमाि 

8.5 टक्के) यांच्या लोकसंख्येच्या टक्केिारीच्या प्रमाणात लाभािींची वििड करािी. 
तसेच सिव प्रिगातील लाभािींच्या 30 टक्के मवहला लाभािींची वििड करािी.  

III. चाल ु ििी वििभव ि मराठिाड्यातील िषु्ट्काळ सदृष्ट्य पवरस्थिती असणा-या 
तालकु्यांमध्ये तसेच राज्यातील अििवण प्रिण (DPAP) तालकु्यांमध्ये उपलब्ि 

पशिुि  विचारात घेऊि हायड्रोपॉविक्स तंत्रज्ञािाद्वारे चारा विर्ममती प्रकल्पाची 
प्रािान्यािे अंमलबजािणी करण्यात यािी.  

IV. संबंवित वजल्हा अविक्षक कृवि अविकारी यांचेकडे सिर योजिेच्या मागविशवक 

सचूिा  प्राप्त झाल्यािंतर त्यांिी संबंवित तालकु्यांिा कायवक्रम विस्र्शचत करुि 

ियाि.े  तििंतर तालकुा कृवि अविकारी यांिी त्यांचे थतरािर लाभार्थ्यांची वििड 

करुि यािी संकवलत करािी.  सिर यािीमध्ये शेतक-यांचे िाि, गाि, सव्हे / गट 

क्र, यांच्या सह भ्रमणध्ििी / िरूध्ििी क्रमांक, ब ॅंक खाते क्रमांक, असल्यास 

आिार क्रमांक इ. मावहती संकवलत करण्यात यािी. लाभािीविहाय सोबत विलेल्या 
प्रपत्र-2 प्रमाणे आिर्शयक त्या िोंिी तालकुा थतरािर रवजथररमध्ये ठेिण्यात 

याव्यात. योजिेचा लाभ िेण्यात आलेल्या लाभिारकांची मावहती मंगल फ ान्टमध्ये 

https://youth.be/TqPvZgsJPPM
https://www.youtube.com/watch?v=TqPvZgsJPPM
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14 च्या साईजमध्ये एक्सेल शीटमध्ये संकवलत करुि कृवि आयकु्तालयास 

ddacashcrop@gmail.com या ई मेल िर उपलब्ि करुि िेण्यात यािी.  लाभ 

विलेल्या लाभार्थ्यांची यािी, वजल्हा अविक्षक कृवि अविकारी यांचे थतरािर वििी 
प्राप्त झाल्यापासिू 15 वििसांमध्ये कृवि विभागाच्या संकेतथिळािर प्रवसध्ि 

करण्यासाठी उपलब्ि करुि िेण्याची जबाबिारी संबंवित वजल्हा अविक्षक कृवि 

अविकारी यांची राहील.  
V. सिर लाभार्थ्यांच्या यािीिसुार सिव लाभािी शेतक-यांिी कमी खचाच्या (Low Cost) 

हायड्रोपोविक तंत्रज्ञािाद्वारे चारा विर्ममती प्रकल्प उभारणी केल्याची प्रत्यक्ष तपासणी 
त्या त्या गािातील कृवि सहाय्यकांिी कराियाची असिू त्यांिी आपला अहिाल 

तालकुा कृवि अविका-यांमाफव त वजल्हा अविक्षक कृवि अविकारी यांिा सािर 
कराियाचा आहे. त्याच प्रमाणे, कृवि सहाय्यकाचे अहिाल प्राप्त होताच सिर 
कायवक्रमांतगवत सवियंत्रणाकवरता प्रकल्पांची पयविेवक्षय तपासणी खालील प्रमाणे 

करािी. 
1) विभागीय कृवि सह संचालक             0.25 टक्के  

2) वजल्हा अविक्षक कृवि अविकारी              1 टक्के  

3) उप विभागीय कृवि अविकारी              5 टक्के 

4) तालकुा कृवि अविकारी        10 टक्के  

5) मंडळ कृवि अविकारी              50 टक्के  

6) कृवि पयविेक्षक/कृवि सहाय्यक      100 टक्के 

 

कायगक्रमार्ची अमंलबजािणी 
हायड्रोपॉविक यवुिट उभारणीसाठीचा शेतक-यांच्या मागणीचा अजव प्राप्त 

झाल्यािंतर तालकुा कृवि अविकारी यांिी त्यांिा विलेल्या लक्षांकास अविि राहूि 

वििडलेल्या शेतकऱ्यांिा संमतीपत्र ियािे.  शेतकऱ्यािे हायड्रोपॉविक यवुिट 

उभारणी विवहत थपेवसवफकेशन्स आवण विस्र्शचत करुि विलेल्या आराखडयािसुार 
योग्य वरतीिे केल्याबाबत लाभिारक शेतकऱ्यांचे प्रवतज्ञापत्र घेण्यात यािे. तििंतर 
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गणुवियंत्रणाच्या दृष्ट्टीिे हायड्रोपॉविक यवुिटची उभारणी योग्य वरतीिे केल्याची खात्री 
मंडळ कृवि अविकारी यांिी प्रत्यक्ष मोका तपासणी करुि तसा अहिाल तालकुा 
कृवि अविकारी यांच्यामाफव त वजल्हा अविक्षक कृवि अविकारी यांिा सािर करािा. 
त्या आिारे वजल्हा अविक्षक कृवि अविकारी यांिी शेतकऱ्यांच्या ब ॅंक खाती  
अििुािाची रक्कम जमा करािी.  

या योजिे अंतगवत लाभ विलेल्या शेतकऱ्यांच्या हायड्रोपॉविक यवुिटमििू 

उपलब्ि झालेला वहरिा चारा ि त्यामळेु जिािरांच्या िाढीिर झालेला पवरणाम, ििु 

उत्पाििात झालेली िाढ इ. मावहती तालकुाथतरािर पशसंुििवि/ िगु्िव्यिसाय 

विभाग यांच्या मितीिे  मावहतीचे संकलि करािे. 
9) यर्ोर्ार्था :- 
 लाभिारकांच्या यर्ोर्ारे्थला थिाविक प्रवसध्िी िेििू  मराठी/इंग्रजी मध्ये 

सीडी थिरुपात यशोगािा कृवि आयकु्तालयास उपलब्ि करुि ियािे.  
10) प्रर्िी अहिाल पाठतिणेबाबि :- 
 वजल्हा अविक्षक कृवि अविकारी यांिी प्रत्येक मवहन्यात योजिेचा आढािा 
घेऊि वजल्हयाचा योजिेचा मावसक प्रगती अहिाल सोबतच्या प्रपत्रामध्ये विभागीय 

कृवि सहसंचालक यांिा पढुील मवहन्याच्या 5 तारखेपयवत सािर करतील. विभागीय 

कृवि सहसंचालक यांिी आपल्या विभागातील वजल्हयांचा संकवलत मावसक प्रगती 
अहिाल 7 तारखेपयवत कृवि आयकु्तालयास सािर करतील. तसेच RDMIS 

संगणकीय प्रणालीिर ि  MIS प्रणालीिर वियवमत  मावहती भरण्याची जबाबिारी  
संबंवित वजल्हा अविक्षक कृवि अविकारी यांची राहील.  

 

          थिाक्षरीत/- 
                     कृषी संर्चालक 

         सोबि : िरीलप्रमाणे                      (तिस्िार ि प्रतर्क्षण) 
       कृतष आयकु्िालय, महाराष्ट्र राज्य, पणेु-5 
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अिषगण प्रिण के्षत्र कायगक्रमािंर्गि समातिष्ट्ट तजल्हे ि िालुक्यांर्ची यादी 

अ.क्र जजल्िा  समाववष्ट तालुके 

1 नाशिक 

(13) 

1) चादंवड, 2) नांदगांव, 3) शिन्नर, 4) मालेगांव 5) येवला 6) 

ननफाड 7) कळवण 8) ददडंोरी, 9) बागलाण 10) नाशिक,11) 

इगतपूरी 12) पेठ 13) िुरगाणा 
2 धुळे (3) 1) धुळे 2) शिदंखेड 3) िाक्री  
3 नंदरूबार 

(4) 

1) नंदरूबार 2) अक्राणी 3) अक्कलकुवा 4) तळोदा. 

4 जळगांव 

(7) 

1) एदलाबाद 2) अमळनेर 3) चाळीिगांव 4) पारोळा 5) 

पाचोरा 6) जळगांव 7) जामनेर   
5 अहमदनगर 

(10) 

1)श्जामखेड 2) पारनेर 3) पाथडी 4) िंगमनेर 5) िेवगांव 6) 

श्रीगोंदा 7) नेवािा 8) कजजत 9) अहमदनगर 10) अकोला. 
6 पुणे (12) 1)श्श्िरुर 2) दौण्ड 3) बारामती 4) इंदापूर 5) पुरंदर 6) हवेली 

7) भोर 8) मुळिी 9) मावळ 10) जुन्नर 11) आंबेगांव 12) 

खेड. 
7 िोलापूर 

(10) 

1)अक्कलकोट 2) बािी 3) करमाळा 4) माढा 5) मंगळवेढा 
6) मोहोळ 7) िांगोला 8) िोलापूर (उत्तर) 9) िोलापूर 
(दक्षिण) 10) पंढरपूर 

8 िातारा (4) 1) खंडाळा 2) खटाव 3) माण 4) कोरेगाव  

9 िांगली (7) 1) जत 2) आटपाडी 3) खानापूर 4) शमरज 5) कवठेमहाकांळ 

6) तािगांव 7) कडगेांव 

10 औरंगाबाद 

(6) 

1) गंगापूर 2) वैजापूर 3) कन्नड 4) पैठण 5) औरंगाबाद 6) 

खुलताबाद 

11 जालना (2) 1) अंबड  2) जाफराबाद  

12 बीड (6) 1) गेवराई 2) पाटोदा 3) बीड 4) माजलगांव 5) केज 6) आष्टी 
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13 लातूर (4) 1) अहमदपूर 2) उदगीर 3) ननलंगा 4) औिा  
14 परभणी (2) 1) गंगाखेड 2) श्जंतूर  
15 दहगंोली (2) 1) दहगंोली 2) कळमनूरी 
16 नांदेड (4) 1) भोकर 2) देगलूर 3) मुखेड 4) ककनवट 

17 उस्मानाबाद 

(3) 

1) भूम 2) कळंब 3) परंडा 

18 अमरावती 
(9) 

1)श्भातकुली 2) नांदगाव 3) अचलपुर 4) चांदरू बाजार 5) 

चांदरू रेल्वे 6) नतविा 7) दयाजपूर 8) मोिी 9) धारणी 
19 अकोला (8) 1)अकोला 2) बाशिजटाकळी 3) अकोट 4) तेल्हारा 5) 

मूनतजजापूर 6)कारंजा  7) बाळापूर 8) पातूर  
20 वाशिम (5) 1) वाशिम 2) मंगरुळपीर 3) मालेगांव 4) मानोरा 5) ररिोड 

21 यवतमाळ 

(12) 

1)श्दारव्हा 2) ददग्रि 3) नेर 4) वणी 5) यवतमाळ 6) 

बाभुळगांव 7) घाटंजी  
8) राळेगांव 9) मरेगांव 10) पुिद 11) उमरखेड 12) केळापूर 

22 बुलडाणा 
(9) 

1) देऊळगांव राजा 2) बुलडाणा 3) नांदरुा 4) जळगांव 

(जामोद) 
5) िंग्रामपूर 6) खामगाव 7) मेहकर 8) लोणार 9) चचखली   

23 नागपूर (1) 1) कुही  
24 चंदपूर (3) 1) राजूरा 2) वरोरा 3) गांडपपपं्री 
25 गडचचरोली 

(3) 

1) इटापल्ली 2) शिरोचा 3) अहेरी.  

एकूण समाववष्ट जजल्िे - 25, तालुके - 149 
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पतरतर्ष्ट्ट ब 

हायड्रोपोतिक पध्दिीिे र्चारा उत्पादि करिािा अिसुराियाच्या बाबी 
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हायड्रोपोतिक िंत्रज्ञािारे्च फायदे – 

1. कमी जागेत, कमी पाण्यात ि कमी िेळेत स्थिर ि सातत्यािे चारा उत्पािि 

घेता येते. 

2. मातीची आिर्शयकता लागत िाही. 

3. चांगल्या प्रतीचा ि उच्च िजाचा (जाथत प्रोटीि) चारा तयार करता येतो 

त्यामळेु पशखुाद्याची बचत होते. 

4. ििु ि फ टच्या प्रमाणात िाढ होते. 

5. मिषु्ट्यबळाची ि िेळेची बचत होते. 

6. चारा विर्ममती करणेची अत्यंत सोपी पध्ित 

7. िातािरणाचा, कीड रोगाचा पवरणाम होत िाही.  

8. खतांच्या िापराची आिर्शयकता िाही. 

9. पाण्याचा वकफायतशीर िापर एका र ेसाठी सािारणपणे अिा ते पाऊण वलटर 

पाणी प्रवतविि आिर्शयकता. 
 

हायड्रोपोतिक िंत्राद्िारे र्चारा उत्पादिारे्च दैिंतदि कामकाज 

1. हंगामािसुार िेहमीचा कोणताही उगिणारा मका, गहू ककिा बाजरी वबयाणे 12 

ते 24 तास पाण्यात वभजत ठेिािे. 

2. वभजिलेल्या वबयाण्यांिा मोड आणण्यासाठी 12 ते 24 तास पोत्यामध्ये ककिा 

सतुी कपडयामध्ये ककिा वभजिलेल्या गोणपाटामध्ये गुंडाळूि िडपिू ठेिािे. 
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3. त्यािंतर मोड आलेले ककिा फुगलेले वबयाणे प्रत्येक रेमध्ये 450 ते 500 ग्र  म 

वबयाणे पसरििू टाकणे. सिर रेला 10 ते 15 वछरे्द् पाडलेली असािीत. 

4. पीव्हीसी पाईपच्या सहाय्यािे र क तयार करुि त्यािर र ेमांडािेत. 

5. गरजेिसुार जिािरांच्या संख्येच्या प्रमाणात प्रवत जिािरासाठी सकाळी 1 ि 

संध्याकाळी 1 याप्रमाणे िररोज रे भरुि संचामध्ये ठेिणे. 

6. आिर्शयकतेिसुार वििसातिू 4 िेळा पाण्याचा वशडकाि करुि आर्द्वता 

राखणे. 

7. सातव्या वििशी 8 ते 10 इंच उंचीचा हायड्रोपाविक तंत्राद्वारे वहरिा चारा तयार 

होतो.  

8. हायड्रोपॉविक तंत्राद्वारे 1 वकलो गहू / बाजरी / ओट पासिू समुारे 8 वकलो 

वहरिा चारा ि 1 वकलो मक्यापासिू समुारे 10 वकलो वहरिा चारा उत्पावित 

होणे अपेवक्षत आहे. हा चारा जिािरांिा िेट खायला घालता येतो. 

 

 

 

 

हायड्रोपॉतिक िंत्राद्िारे र्चारा तिर्ममिी दरम्याि घ्याियार्ची काळजी 

1. हायड्रोपॉविकद्वारे चारा उत्पाििासाठी पारंपावरक वरत्या िापरण्यात येत 

असलेल्या कडिळ िा ज्िारी िापरु िये कारण त्यामध्ये जिािराच्या 

आरोग्यास िोकािायक असे HCN  आम्ल तयार होऊ शकते. 
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2. हायड्रोपॉविक तंत्राद्वारे केिळ पाण्याचा िापर करुि चारा उत्पावित करण्यात 

येत असल्यािे प्रत्येक 3 तासांिी प्रत्येक रेिर बावरक फिाऱ्यािे सिव वबयाणे 

चांगल्या प्रकारे वभजतील अशा वरतीिे पाणी िेणे आिर्शयक आहे त्याकवरता 

फ ागरचा िापर केल्यास प्रत्येक रेला वििसाला 200 ते 250 वमली पाणी परेुसे 

होते.  याचाच अिव 70 रेच्या र कसाठी 14000 ते 17500 वमली पाणी परेुसे 

होते.   

3. या पध्ितीिे चारा विर्ममतीत सयूवप्रकाशाची जाथत गरज िसते, त्यामळेु शक्य 

असेल तर पशपुालकांिी हायड्रोपॉविक र क गोठयात सािलीमध्ये ठेिल्यास 

उत्पावित चाऱ्याचा िजा चांगला वमळतो. 

4. पणूव अंिाऱ्या खोलीत हायड्रोपॉविक चारा उत्पावित करता येतो, पण यात 

उत्पावित चाऱ्याची पािे वपिळी होतात. 

5. िातािरणातील 40 अंश सेस्ल्सअस पयंत तापमाि या पध्ितीिे उत्पावित 

चाऱ्याला सहि होते मात्र त्यासाठी र क सािलीमध्ये ठेिणे गरजेचे आहे ि 

रुकमिील िातािरण आर्द्व रहाणे आिर्शयक आहे, त्याकवरता िर 3 तासांिी 

चाऱ्याच्या रेिर पाण्याची फिारणी होणे आिर्शयक आहे. 

6. तापमाि जाथत झाल्यास चाऱ्यांच्या पािांचे शेंडे करपतात ि मळुांची िाढ 

कमी होते.  या पध्ितीिे उत्पावित चाऱ्याच्या मळुामध्येच जाथत पोिक र्द्व्ये 

असल्यामळेु मळुांची िाढ चांगली थपंजसारखी होणे गरजेचे असते. 

7. बाहेरील तापमािापेक्षा र कमिील तापमाि कमी रहाण्यासाठी ि पाण्याची 

बचत होण्यासाठी 90 टक्केची वहरव्या रंगाची शेडींग िेट िापरािी. 
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प्रपत्र 1   

  

राष्ट्रीय कृतष तिकास योजिे अंिर्गि कमी खर्चारे्च हायड्रोपॉतिक 

िंत्रज्ञािाद्िारे तहरिा र्चारा तिर्ममिी प्रकल्प उभारणी करणेर्चा कायगक्रम 

सि 2015-16 

 

अ) अिषगणप्रिण के्षत्रािील िालकु्यामध्ये राबिाियार्चा 

अ.  

क्र. 

जजल्िा अवर्चण प्रवण 

तालुके (िंख्या) 
भौततक लक्ष्य  

हायड्रापॉननक 

युननट उभारणी 
(िंख्या) 

आर्थचक तरतुद 

(रु. 6000/- प्रतत यतुनट  

(रु. लाखात) 

1 नाशिक 13 728 43.68 

2 धुळे 3 168 10.08 

3 नंदरूबार 4 224 13.44 

4 जळगाव 7 392 23.52 

नाशशक वव. 27 1512 90.72 

5 

 

अहमदनगर 10 560 33.60 

6 पुणे 12 672 40.32 

7 िोलापूर 10 560 33.60 

पुणे वव. 32 1792 107.52 

8 िातारा 4 224 13.44 

9 िांगली 7 392 23.52 

कोल्िापूर वव. 11 616 36.96 
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10  औरंगाबाद 6 336 20.16 

11  जालना 2 112 6.72 

12 बीड 6 336 20.16 

 औरंगाबाद वव. 14 784 47.04 

13 लातूर 4 224 13.44 

14 

 

उस्मानाबाद 3 168 10.08 

15 नांदेड 4 224 13.44 

16 परभणी 2 112 6.72 

17 दहगंोली 2 112 6.72 

 लातूर वव. 15 840 50.4 

18  अकेाला 8 448 26.88 

19  अमरावती 9 504 30.24 

20  वाशिम 5 280 16.80 

21 बुलढाणा 9 504 30.24 

22 यवतमाळ 12 672 40.32 

 अमरावती वव. 43 2408 144.48 

23 नागपूर 1 56 3.36 

24 गडचचरोली 3 168 10.08 

25 चंद्रपूर 3 168 10.08 

नागपूर वव. 7 392 23.52 

एकूण म. रा.  149 8344 500.64 

टीप : एकूण मंजरू 16,667 यवुिटस पैकी 8,344 यवुिटसच्या वजल्हाविहाय 

लक्षयांकाचे िाटप करण्यात आले आहे. उिववरत लक्षयांकाचे िाटप िषु्ट्काळ सदृष्ट्य 

वजल्हे जाहीर झाल्यािंतर करण्यात येईल.  

 

प्रपत्र - 2  

(कृतष तिभार्ाच्या संकेि स्र्थळािर लाभार्थी यादी उपलब्ध करुि देण्यासाठीरे्च) 
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राष्ट्रीय कृतष तिकास योजिे अंिर्गि कमी खर्चारे्च हायड्रोपॉतिक 

िंत्रज्ञािाद्िारे तहरिा र्चारा तिर्ममिी प्रकल्प उभारणी सि 2015-16  

 

तजल्हा  . . . . . . . .                                                       िालकुा . . . . . 
. . 
 

अ.क्र. गाव शतेकऱ्याचे 
नाव 

सव्िे 

क्रमांक 

प्रवगच 
(अ.जा./अ.ज./ 

इतर) 

आवश्यक नोंदी 
आधार 
क्रमांक 

मोबाईल 

क्रमांक 

बँक खाते 
क्र.(बंधनकारक) 

        

        

 

टीप-1) सिरची मावहती मंगल फ ान्टमध्ये 14 च्या साईजमध्ये एक्सेल शीटमध्ये या 
कायालयास उपलब्ि करुि िेण्यात यािी म्हणजे सिरची यािी कृवि विभागाच्या संकेत 

थिळािर आयकु्तालयामाफव त उपलब्ि करुि िेण्यात येईल. 
 

वठकाण                        तजल्हा अतधक्षक कृषी अतधकारी 

वििांक :                  वजल्हा . . . . . . . . . . .  
 

 

प्रपत्र – 3  

(मातसक प्रर्िी अहिाल पाठिाियारे्च) 
राष्ट्रीय कृतष तिकास योजिे अंिर्गि कमी खर्चारे्च हायड्रोपॉतिक 

िंत्रज्ञािाद्िारे तहरिा र्चारा तिर्ममिी प्रकल्प उभारणी सि 2015-16  

 

मासीक प्रगती अहिाल माहे . . . . . अखेर 
अ. 

 क्र. 

 

जजल्िा तालुका भौततक 

हायड्रोपॉननक 

युननट 

उभारणी 
(िंख्या) 

आर्थचक (रू. 
लाखात) 

( रु.6000/-प्रनत 

युननट) 
 

प्रागततक 

हिरवा चारा 
ऊत्पादन 

(लाख 

मे.टन) 

लि िाध्य तरतूद खचज  
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वठकाण                        तजल्हा अतधक्षक कृषी अतधकारी 

वििांक :                  वजल्हा . . . . . . . . . 
 

 

 

 

 

  

 

     

  

 

     एकुण  

     


