
ळावकीम योऩलाटिकांची स्थाऩना ल फऱकिीकयण मोजनेच्मा  
                     भागगदळगक वूचना,वन 2012-13 
  
 ळावकीम योऩलाटिका फऱकिीकयणाचे ळावनाच े धोयण अवून ज्मा बागात पऱफागा 

रागलडीव लाल आशे त्मा बागातीर ळेतकऱ्मांना जलऱच्मा योऩलाटिकेलरुनच दजदेाय करभे-योऩे 

उऩरब्ध करुन देण्मावाठी प्रमत्न कयणे गयजेचे आशे. अळा षेत्रात भागीर 4-5 लऴागत पऱपऩकननशाम 

रागलडीचा कर पलचायात घेऊन, तवेच बपलष्मात त्मा पऱपऩकाखारी मेणाये षेत्र मांचा पलचाय करुन 

योऩलाटिका पलकावाचा आयाखडा तमाय कयाला. आयाखडा तमाय कयताना ननलड केरेल्मा योऩलाटिकेलय 

ऩामाबूत वुपलधा उबायणे, आलश्मक अवरेल्मा भातलृषृांची रागलड कयणे, योऩलाटिकांच्मा 

वंयषणावाठी वीभानबंत फांधणे, ऩाण्माची वुपलधा उऩरब्ध करुन घेणे, ऩॉरीशाऊव, ळेडनेि, शाडगननंग 

ळेड, स्क्स्िन शाऊव, इ. वुपलधा तमाय कयण्मावाठी वन 2012-13 मा आनथगक लऴागत भोठ्मा प्रभाणालय 

ननधी उऩरब्ध झारेरा आशे. योऩलाटिकांची ननलड करुन आयखडे तमाय कयणेफाफत माऩूलीच लेऱोलेऱी 

वूचना टदरेल्मा आशेत. याज्म मोजनंअतंगगत (2401 1742) मा रेखानळऴागखारी गौण फांधकाभे मा 

घिकाअतंगगत उऩरब्ध झारेल्मा अनुदानातून उत्ऩादक पलकाव काभे प्राधान्माने घेण्मात मालीत. 

मानळलाम स्क्जल्शा लापऴगक मोजनांतगगत, तवेच एनएचएभ अतंगगत ननधी प्राप्त शोणाय अवल्माने 

त्माचेशी ननमोजन कयण्मात माले. पलकाव काभे प्रस्तापलत कयताना शामिेक वुपलधा उऩरब्ध करुन 

घेण्माचा दृष्टीकोन वभोय ठेलाला. याष्ट्रीम नरंफूलगीम पऱपऩक वंळोधन कंद्र, नागऩूय मांचेकडीर 

योऩलाटिकांच्मा धतीलय वुपलधा तमाय कयण्मात माव्मात. वंत्रालगीम पिकांच्मा टिस्िेझा पलऴाण ू ल 

नविव निनींग फॅक्िेयीअभ मांचा प्रवाय योखण्मावाठी, तवेच पामिोप्थोयाभुक्त करभे तमाय 

कयण्मावाठी एनआयवीवी,नागऩूय मांचेकडीर स्िक्चवग ल वुपलधाप्रभाणे ळावकीम योऩलािीकांलय 

वुपलधा तमाय कयाव्मात.  

 याज्मात याफलण्मात मेत अवरेल्मा योजगाय शभी मोजनेळी ननगडीत पऱफाग रागलड 

कामगिभांतगगत तवेच खलु्मा पलिीद्वाये ळेतकऱ्मांना करभा-योऩांचा ऩुयलठा कयण्मात मेतो. ळेतक-



मांना उत्कृष्ट लाणांच्मा दजदेाय रागलड वाटशत्माचा ऩुयलठा कयणे, उच्च तंत्रसानाचा लाऩय करुन प्रषेते्र 

पलकनवत कयणे, भातलृषृांची रागलड कयणे,इत्मादी  फाफींकरयता ळावकीम योऩलाटिकेचे 

फऱकिीकयण कयणे मा मोजनेव भान्मता देण्मात आरी आशे. वन 2012-13 भध्मे करभे/योऩे 

उत्ऩादन रक्षांक 84,00,000 ननधागयीत कयण्मात आरेरा आशे. वदयचा बौतीक रक्ष्मांक वाध्म 

कयण्मावाठी खारीरप्रभाणे घिक ननशाम कामगलाशी कयण्मात माली. 

1) योऩलाटिकालय अस्क्स्तत्लात अवरेल्मा भातलृषृाभध्मे नपलन ल वुधायीत जातीच्मा पलपलध 

पऱझाडांच्मा भातलृषृांची रागलड कयणे-योऩलाटिकेलय वुधायीत ल नपलन लाणाच्मा भातलृषृ फागांची 

रागलड कयण्मात माली. नपलन पऱपऩकननशाम भातलृषृाच्मा रागलडीवाठी कृपऴ पलद्याऩीठाच्मा 

योऩलाटिकांलरुन करभे-योऩे उऩरब्ध करुन घेऊन रागलड कयाली. तवेच नरफंलगीम पऱपऩकांचे 

फाफतीत याष्ट्रीम नरंफूलगीम पऱवंळोधन कंद्र,नागऩूय यांचेळी वंऩकग  वाधनु प्राप्त करुन घ्माले. पलळेऴत: 

नलीन भातलृषृाची रागलड कयतांना नळपायव केरेल्मा लाणांची रागलड कयाली.  वंत्रा, भोवंफी,  ऩेरु, 

डाऱींफ- बगला, आंफा-केळय, त्माचप्रभाणे इतय भागणी अवरेल्मा (नचचं, आलऱा) पऴपऩकांच्मा 

लाणांची रागलड कयण्मात माली. बगला डाऱींफ भातलृषृ रागलड भोठ्मा प्रभाणालय घेण्मात माली. 

मानळलाम योऩलाटिकांलय जंफेयी, यंगऩूय राईभ, स्क्खयणी मा भूऱकांडाची कभतयता बाव ूनमे मावाठी 

ऩुयेळी भातलृषृ रागलड कयण्मात माली. 

2) योऩलाटिकेलय उऩरब्ध नवंचन षभतेत लाढ कयणे - योऩलाटिकेलय नवंचनाचे नपलन स्त्रोत ननभागण 

कयणे , उऩवा जरनवंचन मोजना, नपलन पलशीयी घेणे, जुन्मा पलशीयीतीर गाऱ काढणे ल फांधणे, खोर 

कयणे, फोअय घेणे, ऩाईऩराईन िाकणे, प्रास्क्स्िक अस्तयीकयणाचे ळेततऱे, ऩाण्माच्मा िाक्मा फांधणे, 

टठफक ल तुऴाय नवंचन वंच फवपलणे, इरेस्क्क्िक भोिाय फवपलणे इत्मादी काभे घेता मेतीर. तवेच  

अस्क्स्तत्लात अवरेल्मा नादरुुस्त नवंचन वुपलधा दरुुस्त करुन कामगषभता लाढपलणेत माली. 

योऩलाटिकेलयीर 100 िक्के भातलृषृ टठफक नवंचनाखारी आणणे, पलशीय ऩुनगबयण कामगिभ 

याफपलण्मावंदबागतशी उऩिभ घेण्मात मालेत.  



3) योऩलाटिकेलय उच्च तंत्रसानालय आधायीत ऩॉरीशाऊव, ळेडनेि, शाडगननंग ळेड, इ. वुपलधा 

ननभागण कयणे ल दरुुस्त कयणे:-करभे/योऩे उत्ऩादनावाठी प्रऩोगेळन शाऊव, शाडगननंग ळेड, भाती 

ननजतंूकीकयण प्रॅिपॉभग, ऩॉरीिनेल्व, शरयतगशृ, ळेडनेि, स्क्स्िन शाऊव मा वायख्मा वुपलधांची 

आलश्मकतेप्रभाणे काभे घेण्मात मालीत. नरंफूलगीम पऱपऩकांच्मा पलऴाणूजन्म टिस्िेझा ल निनींग 

फॅक्िेरयमभ मा योगांचा प्रवाय योखण्माच्मा उदे्दळाने योगभुक्त करभे तमाय कयण्मावाठी 

एनआयवीवी,नागऩूय मेथीर योऩलािीकेप्रभाणे स्िक्चवग उबायण्मात मालीत. भाला ल नविव वामरा मा 

व्शेक्िवगऩावून वंयस्क्षत ठेलण्मावाठी नेि शाऊव घेण्मात मालेत. पामिोप्थोयावाठी 

एनआयवीवी,नागऩूय मांचेकडीर तंत्रसानाप्रभाणे वुपलधा तमाय करुन त्माद्वाये करभे उत्ऩादन 

कयालीत. मानळलाम िा्मकोडभाग, एनऩीव्शी, इत्मादींचे उत्ऩादनावाठी ऩामाबूत वुपलधा ननभागण 

कयाव्मात. अस्क्स्तत्लात अवरेल्मा तांत्रीक वुपलधांचाशी प्रबालीऩणे लाऩय कयणेवाठी त्मांची दरुुस्ती 

करुन कामगषभता लाढलाली. 

4) योऩलाटिकेलय ऩॉलयस्पे्रअय, डस्िय, पॉगवग, िॅक्िवग, ऩॉलयटिरय, इ. मांत्रीक वुपलधात लाढ कयणे 

ल दरुुस्त कयणे- योऩलाटिकेलय ऩॉलय स्पे्रअय, डस्िय, पॉगवग, गलत काऩणी मंत्र, इरे.भोिाय, िॅक्िवग, 

ऩॉलय टिरय, िॅक्ियची औजाये ल त्मांची दरुुस्ती मावायख्मा फाफी मा अतंगगत घेता मेतीर. त्मावाठी 

वषभ अनधका-माची भान्मता घेऊन कामगलाशी कयाली. 

5) ळावकीम योऩलटिकेलय टकयकोऱ स्लरुऩाची पलकाव काभे ल त्मांची दरुुस्ती कयणे-          

याज्मात योऩलटिकांलय नवभंि प्रॅट्पाभग, नवभंि फेड, ऩॉटिंग ळेड, इंम्पप्रीमंेि ळेड, स्िोअय ळेड, 

गांडूऱखत उत्ऩादन मुननि, फामोडामनॅनभक कंऩोस्ि मुननि, नवभानबंत, अतंगगत यस्ते, इ. काभे 

आलश्मकतेनुवाय कयाली. लयीरप्रभाणे ळावकीम योऩलाटिकांचे फळ्किीकयण कयण्मावाठी आलश्मक 

त्मा वोमीवुपलधा ननभागण कयण्मावाठी, पलपलध फाफी याफपलताना पलशीत पलपिम अनधकाय ल रेखा 

ऩध्दतीचा अलरंफ कयण्मांत माला. भात्र काभे कयत अवताना काभाचा दजाग/खयेदी कयण्मात मेणाऱ्मा 

लस्तूंचा दजाग माभध्मे कोणत्माशी प्रकायची तडजोड कयण्मात मेलू नमे. त्माचप्रभाणे योऩलािीकेलयीर 

काभांची वपलस्तय अदंाजऩत्रके वालगजननक फांधकाभ पलबागाच्मा अनबमंत्मांकडून, तवेच कृपऴ 



पलद्यापऩठ, स्क्जल्शाऩरयऴद फांधकाभ पलबाग, रघुऩािफंधाये पलबाग, भशायाष्ट्र जीलन 

प्रानधकयण,इ.ळावकीम पलबागांकडून प्राप्त करुन घ्मालीत ल अळा प्राप्त झारेल्मा वपलस्तय 

अदंाजऩत्रकांव प्रळावकीम ल तांपत्रक भंजूयीफाफत पलशीत ऩध्दतीने कामगलाशी कयाली. योऩलािीकांलय 

घ्मालमाच्मा पलकाव काभांचा प्राधान्मिभ ठयलून त्मानुवाय काभे कयालीत. 

 योऩलाटिकेलयीर पलकाव काभांना भंजूयी देताना वदयच्मा पलकाव काभांचा वंफंध 

पऱयोऩलाटिकेलयीर उत्ऩन्न लाढीवाठी याशीर अळा पलकाव काभांना प्राधान्माने भान्मता देण्मात 

माली. नारा फंडींग घेणे, ळेततऱे खोदणे, नारा वयऱीकयण, जभीन वऩािीकयण,इ.भदृवंधायणाची 

पलपलध काभे भदृवंधायण मोजनेअतंगगत करुन घ्मालीत, त्मावाठी योऩलाटिका फऱकटिकयण 

मोजनेतून खचग करु नमे. वंयषक कंुऩनांची काभे ऩूणग करुन घ्मालीत. यस्ता डांफयीकयण, प्रलेळद्वाय, 

पलपलध फांधकाभे माव भंजूयी देताना योऩलाटिका आनथगक दृष्टमा वषभ आशे माचा पलचाय कयाला.ज्मा 

योऩलाटिका तोिमात आशेत तेथे अनुत्ऩादक काभांना भान्मता देण्मात मेऊ नमे.  

6) करभे योऩे उत्ऩादनाळी ननगडीत अनुऴंनगक फाफी: मा मोजनेअतंगगत भजूयी, वाभुिी मा 

घिकांवाठी आस्क्ण करभे/ योऩे उत्ऩादनावंफधी अनुऴंगीक ल आकस्भीक खचग बागपलणेवाठी, तवेच 

ऩरययषण-देखबार, दरुुस्ती, इ. काभावाठी अनुदान खचग कयता मेईर. पलशीयीलयीर अथला उऩवा 

नवंचन मोजनेलयीर ऩाणीऩुयलठ्माच्मा पलद्युत भोिायींची लीजदेमके आस्क्ण ऩािफंधाये पलबागाकडीर 

ऩाणी लाऩयात अवल्माव त्मांची ऩाणीऩट्िीची देमके (2401 1742) वाभुिी ऩुयलठा मा 

रेखानळऴागखारी उऩरब्ध अवरेल्मा तयतूदीतून खची िाकण्मात मालीत. तथापऩ कामागरमीन पऩण्माचे 

ऩाणी ल लीजजोड मांची देमके मोजनेतय मोजनेच्मा वंफंनधत तयतूदींतून बागपलण्मात मालीत.  

करभां-योऩांच्मा लाढीवाठी आलश्मक अवणायी वाभुिी उदा. ऩॉटिंग नभश्रण, यावामननक खते ल 

ळेणखत, कीिकनाळके, फुयळीनाळके, वंपे्रयके, भुऱकांड पफमाणे, डीएनए तऩावणीवाठीचा खचग, 

इत्माटद वाठी वाभुिी अतंगगत तयतूद कयण्मात आरी आशे.  

 भजुयी मा फाफीलय आमुक्तारमाच्मा ऩूलगऩयलानगीनळलाम मोजनांतगगत मोजना(2401 1742) 

मा मोजनेतीर वाभुिी ऩुयलठा/गौण बांधकाभ मा फाफीलयीर अनुदानातून खचग कयण्मात मेऊ नमे. 



योऩलाटिकेलय भजुयी मा फाफीकयीता मोजनेतय मोजना (नॉनप्रॅन 2401 1722) मा मोजनेभधनू 

अनुदान उऩरब्ध करून देण्मात आरेरे आशे.  

 7) भातलृषृ ल करभे/योऩे गुणलिालाढ कामगिभ याफपलणे: योऩलाटिकांलयीर करभे-योऩे 

मांच्मा वंख्मात्भक लाटढफयोफयच रागलडी मोग्म करमेांचाच ऩुयलठा शोणे भशत्लाचे आशे. करभे-योऩे 

ऩुयलठा कयताना पलशीत प्रभाणकानुवाय करभे/योऩे पलिीवाठी उऩरब्ध कयालीत. मा प्रभाणकात 

करभायोऩांच्मा खोडाची जाडी, लाढ, करभीकयण जोडाची जभीनीऩावूनची उंची ल करभा/योऩांचे लम, 

लाऩयरेरे भूऱकांड नळपायवीत आशे अगय कवे, इत्मादी फाफींचा वभालेळ आशे. योऩलाटिकेतून 

ऩुयपलण्मात मेणायी करभे योगभुक्त अवण्मावाठी भातलृषृ कीड ल योगभुक्त अवणे भशत्लाचे आशे. 

पलळेऴकरुन नरंफूलगीम पऱपऩकात पामिोप्थोयाभुक्त भातलृषृ अवणे टकंला डाऱींफ पऩकात तेरकि 

डाग भुक्त भातलृषृ अवणे अननलामग आशे. तवेच प्रत्मेक पऱपऩकाचे फाफतीत पलचाय करुन 

योऩलाटिकेतून योगवंिभीत करभे/योऩे ळेतक-मांना लािऩ शोणाय नाशीत माची वलगतोऩयी दषता 

घ्माली. भूऱकांडांवाठीचे ऩुयेळे पफमाणे योऩलािीकेलयच नभऱण्मावाठी ऩुयेळा यंगऩूय राईभ ल जंफेयीच्मा 

भातलृषृांची रागलड कयाली. कोकण पलबागातीर योऩलािीकेलय स्क्खयणीची योऩे भोठ्मा प्रभाणात तमाय 

कयाली. डाऱींफाभध्मे तेरकि डाग योगालय कृपऴ पलद्याऩीठांनी नळपायव केरेल्मा उऩाममोजनांचा 

अलरंफ कयाला. योऩलाटिकेतून ऩॉटिंगनभश्रणातून भय (फ्मूजॅरयमभ,इ.), वूत्रकृभी (ननभॅिोड), इत्मादी 

करभा/योऩा ंफयोफय ळेतक-मांच्मा ळेतालय जाऊ नमे मावाठी मोग्म प्रभाणात ऩॉटिंग नभश्रण (खत, 

भाती ल लाऱू मांचे नभश्रण) तमाय करुन त्माचे ननजगतूकीकयण कयाले.  

 ळावकीम योऩलाटिकांचे फऱकिीकयण कयणे मा मोजनेअतंगगत 2012-13 भध्मे करभे/योऩे 

उत्ऩादन ल पलकाव काभे मावाठी उऩरब्ध शोणाया ननधी ऩूणग खचग कयण्माची दषता घ्माली. मा 

मोजनेच्मा तयतूदीभध्मे अनरकडे भोठ्मा प्रभाणालय लाढ कयण्मात आरी अवल्माने ऩुयेळा गांनबमागने 

काभांचे ननमोजन कयण्मात माले. याज्मातीर ळावकीम योऩलािीकांवाठी भंजूय मोजना ल तयतुदी 

खारीप्रभाणे आशेत.  



1. फागामती योऩभळ्माची स्थाऩना ल फऱकिीकयण(2401 1742), 100 िक्के याज्म ऩुयस्कृत 

मोजना- याज्म मोजना, रू.1300.00 राख. घिक:वाभुिी ऩुयलठा ल गौण फांधकाभे. 

2. फागामती योऩभऱमाची स्थाऩना ल फऱकिीकयण, (आटदलावी उऩमोजना) (2401 1419), 100 

िक्के याज्म ऩुयस्कृत मोजना, स्क्जल्शा लापऴगक मोजना(डीऩीवी-िीएवऩी)- रू.93.00 राख. घिक: 

वाभुिी ऩुयलठा. 

3.फागामती योऩभऱमाची स्थाऩना ल फऱकिीकयण, स्क्जल्शा लापऴगक मोजना(डीऩीवी-जनयर)-

रू.555.50राख. घिक: वाभुिी ऩुयलठा ल गौण फांधकाभे.  

 स्क्जल्शा लापऴगक मोजनांचे फाफतीत प्रचनरत कामगऩध्दतीनुवाय स्क्ज.अ.कृ.अ. यांनी ळावकीम 

योऩलाटिकेचे फऱकटिकयण मा मोजनेकयीता स्क्जल्शास्तयालय अथगवंकल्ऩीत झारेरा ननधी 

स्क्जल्शानधकायी मंचेकडून उऩरब्ध करुन घ्माला ल भागगदळगक वुचनानुवाय वन 2012-13 भध्मे 

कामगिभ याफलाला. याज्म मोजनेच्मा फाफतीत ळावनाकडून फीडीएवलय ननधी उऩरब्ध शोताच 

पलबागांना पलतयीत कयण्मात मेईर. 

 भागगदळगक वुचनेप्रभाणे गौण फांधकाभांचे नवगयीननशाम, काभननशाम, स्क्जल्शाननशाम ननमोजन 

15टदलवांत ऩूणग करुन आमुक्तारमाव वादय कयाले. मोजनेचा आनथगक ल बौनतक प्रगती अशलार 

दयभशा 5 तायखेऩमतं आमुक्तारमाव वादय कयाला. 

 

 

 
                                  वंचारक,परोत्ऩादन 
                            कृपऴ आमुक्तारम,भशायाष्ट्र याज्म,ऩुणे-5.  
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