
 

 

{ÉjÉ                       VÉÉ.Gò.फलो 3/सेंशयेो/.मा.स.ु/13-14/1118/13 

                 फलोत्पादन विभाग, शशिाजीनगर, 
             कृवि आयकु्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पणेु- 5,  

             ददनाांक - 26/04/2013 

प्रति,  
 विभागीय कृवि सहसचंालक 
 ठाणे/नाशशक/पणेु/कोल्हापरू/ 
        औरांगाबाद/लातरू/अमरािती/नागपरू 
 
  वििय  – सन 2013-14 मध्ये प्रकल्पाधारीत सेंदिय शतेी योजना राबविणेबाबत 

     मागगदशगक सचूना............ 
   

        सन 2011-12 पासनू कृतत आराखडयाांतगगत सेंदिय शतेी योजना प्रकल्पाधारीत स्ियांसेिी सांस्थाच ेसहभागातनू 

राबविणेत येत आहे. सन 2011-12 ि 2012-13 मध्ये या उपक्रमासाठी सिग सहभागी यांत्रणाांच ेउत्कृष्ट्ट सहकायग आणण 

सहभाग लाभलेला असनू त्याचा योजनेच्या यशस्िी अांमलबजािणीसाठी उपयोग झालेला आहे. 

        सन 2013-14 मध्ये सधु्दा ही योजना प्रकल्पाधारीत स्ियांसेिी सांस्थाांच ेमाध्येमातनू राबविणेचे प्रस्तावित 

असनू त्याबाबतच्या सविस्तर मागगदशगक सचूना ि जजल्हातनहाय भौततक ि आर्थगक लक्ाांक कायगक्रम सोबत सहपत्रत्रत 

करणेत येत आहेत. मागगदशगक सचूनाांनसुार योजनेची अांमलबजािणी करून सेंदिय शतेीबाबत राज्याच ेअग्रगण्य स्थान 

अबार्धत राखणेस ककां बहून गतीमान करणेस सहकायग करािे. 

सोबि- िरीलप्रमाणे  

                    सचंालक (फलोत्पादन) 

     कृवि आयकु्तालय, म.रा.पणेु-5  

प्रि- 1) मा. अप्पर मखु्य सर्चि (कृवि ), कृवि ि पदमु विभाग, मांत्रालय मुांबई-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 शिेी योजना 
                           मागगदशगक सचूना, 
                             सन 2013-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               फलोत्पादन विभाग 

कृवि आयकु्िालय, महाराष्ट्र राज्य, पणेु 411 005 

 

 

 

 



 

 

सेंद्रिय शिेी योजना 

मागगदशगक सचूना - सन 2013-14 

प्रस्िािना - 
कृतत आराखडा सरुू होण्यापिूी कें ि परुस्कृत - खताचा समतोल ि एकाजत्मक िापराबाबतची योजना कायगरत 

होती. कृतत आराखड्यास सरुूिात झाल्यानांतर राज्याच्या गरजेनसुार काही निीन घटकाांचा समािेश करून या योजनेची 
पनुरगचना करण्यात आली. सदरची पनुरगचना ही मखु्यत: सेंदिय शतेी पध्दतीस प्रोत्साहन देण्याच े उद्देशान ेकरण्यात 
आली. सेंदिय शतेी पध्दतीमध्ये तनसगग सांिधगन होणे, वपकोत्पादनाचा खचग कमी करणे, रासायतनक खत,े ककटकनाशके, 
तणनाशके ि सांप्रेरके यासारख्या घातक रसायनाांना पयागयी अशा सेंदिय ि जैविक तनविष्ट्ठाांचा िापर करणे या अनिुांगाने 
प्रामखु्याने खालील वपक उत्पादन तांत्र ेअिलांबण्यात ªÉäiÉÉiÉ.  
1. स्थातनक हिामान, जमीन प्रकार ि शस ांचनाच्या उपलब्धतनेसुार शतेक-याच े पसांतीने वपकाांची तनिड, यामध्ये 

बाजारपेठाांच े दृजष्ट्टन े ग्राहक पसांती असणा-या ककां िा गरजेनसुार प्रकक्रयेस योग्य असणा-या िाणाांना प्राधान्य, 
सांकररत ि जनकुयय बदल (बी.टी.) जातीांच्या ऐिजी स्थातनक ि अर्धक उत्पन्न देणा-या तनिड जातीांनाच प्राधान्य. 

2.  हांगामात योग्य िेळीच वपकाांची लागिड करणे. मदृ ि जल सांधारणासाठी उतारास आडिी लागिड करािी, 
लागिडीपिूी त्रबयाण्यास जीिामतृ/बीजामतृाची बीज प्रकक्रया करािी.  अर्धक उत्पन्नासाठी तसेच जशमनीची 
सवुपकता िाढविणेसाठी योग्य अस े शमश्र वपके/आांतर वपके घेणे, शमश्र वपकात सापळा वपकाांचा (चिळी, मका, 
कोर्थांबीर इ.) िापर. 

3. जशमनीचा पोत ि सवुपकता  िाढविणे ि दटकविणे यासाठी सेंदिय खत े(गाांडूळ खत, बायोडायनाशमक कां पोस्ट इ.) 
उत्पाददत करुन िापर, जशमनीतील जैविक पदाथग िाढविणे ि जैिचक्र गततमान करणे यासाठी बायोडायनाशमक 
खत, जैविक खत ेइ. िापरणे, सेंदिय पदाथाांच ेशतेातच तनमीती ि उत्पादनासाठी दहरिळीची खत ेिापरणे. 

4.  ककड/रोग व्यिस्थापन, वपक ि त्यािरील ककडीनसुार सेंदिय ककटकनाशके, िनस्पतीजन्य अकग , जैविक ककटकनाशके 
तथा बरुशीनाशके, सापळे(फेरोमन, प्रकाश, वपक इ.) शमत्र ककडी इ. तांत्राांचा िापर, यासाठी तसेच पक्ी ि साप 
याांचाही ककड तनयांत्रणात उपयोग होण्याच ेदृजष्ट्टने पोिक व्यिस्थापन करणे. 

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

6.  उत्पाददत सेंदिय मालास खात्रीशीर बाजारपेठ उपलब्ध होणे ि अर्धक दर शमळणे यासाठी शते ि वपकाांच े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 नमनु्यातील मादहती अद्याित ठेिणे.   

िरील तांत्र े विचारात घेिनू राज्यातील शतेक-याांना सिगदरू सेंदिय शतेी अिलांबता यािी यासाठी राज्य ि कें ि 
शासनाच े अथगसहाय्याने प्रोत्साहनात्मक योजना लाग ू केली आहे. त्यानसुार या योजनेच े खालील दोन मखु्य भाग 
करण्यात आल ेआहेत.......... 
अ) गाांडूळ खत उत्पादन ि िापर 
ब) सेंदिय शतेीस प्रोत्साहन देण्यासाठी अथगसहाय्य.    



 

 

सेंदिय मालाचे उत्पादन, प्रमाणणकरण ि विपणन सलुभ व्हािे म्हणून ही योजना क्ेत्रत्रय स्तरािर प्रकल्पाधाररत 
पध्दतीने राबविणेत यािी. प्रकल्प तयार करताना 10 ककमी. त्रत्रज्येच्या पररसरातील 20 सेंदिय शतेी उत्पादकाांचा गट 
तयार करािा.  अशा 10 गटाांचा एक प्रकल्प तयार करािा.  प्रत्येक गटाच ेककमान क्ेत्र 10 हेक्टर तर प्रकल्पाच ेक्ते्र 
100 हेक्टर असािे.  चाल ूििी सदरची योजना राबविताांना खालील सचुनाांच ेपालन करािे.  

  
लाभार्थी तनिड - 
1 लाभाथी तनिडताना लहान ि शसमाांततक शतेकऱयाांना प्राधान्य देण्यात याि,े तसेच अनसुरू्चत जातीसाठी 15 
टक्के ि अनसुरू्चत जमातीसाठी 7.5 टक्के आरक्ण ठेिािे. एकूण खचागच्या 30 टक्के रक्कम ही मदहला शतेकऱयाांसाठी 
खचग करण्यात यािी.   
2 कायगक्रम राबविताना राबविलेल्या बाबी/घटकाांसाठी अन्य योजनाांमधून (विदभग पॅकेज, राष्ट्रीय जैविक खेती कें ि, 
गाजजयाबाद, नाबाडग योजना इ.) लाभ घेतला नाही याची दक्ता घ्यािी. 
3. लाभाथी तनिडताना सेंदिय शतेी प्रकल्पामध्ये समाविष्ट्ट असलेल्या शतेकऱयाांची तनिड करुन त्याांना लाभ देण्यात 
यािा. 
4. योजनाांतगगत बाब/घटकतनहाय लाभाथींची यादी ि ददलेल्या लाभाची मादहती सजातनहाय कृविसहाय्यक/कृविसेिक 
याांनी ठेिणे बांधनकारक आहे, तसेच सदरची यादी जजल्हा अर्धक्क कृवि  अर्धकारी ि तालकुा कृवि अर्धकारी याांच े
कायागलयात लािण्यात यािी . 
 
अमंलबजािणी -  
        सेंदिय मालाच ेउत्पादन, प्रमाणणकरण ि विपणन सलुभ व्हािे म्हणून सन 2013-14 मध्ये ही योजना क्ेत्रत्रय 
स्तरािर प्रकल्पाधाररत पध्दतीने राबविण्यात येणार आहे.  सेंदिय शतेी तांत्रज्ञानानसुार सेंदिय उत्पादनासाठी लागणाऱया  
तनविष्ट्ठा प्राधान्याने शतेक-यानी व्यजक्तश: / गटाने तयार करणे अपेक्षक्त आहे. या दृजष्ट्टन ेजास्तीत जास्त प्रयत्न 
करण्यात यािेत. 
  प्रत्येकय 100 हेक्टर क्ेत्राचा एक सेंदिय शतेी प्रकल्प घेण्यात यािा. 20 शतेकऱयाांचा एक गट याप्रमाणे प्रतत 
प्रकल्पात 10 शतेकरी गट समाविष्ट्ट करण्यात यािेत. शतेकरी गट तनिडताांना सदरच े गट नजीकच्या 8 त े 10 
गािाांमध्ये सलग पध्दतीने असािेत. प्रत्येक प्रकल्पामध्ये 200 शतेकऱयाांच्या समहुामाफग त सेंदिय शतेी प्रकल्प 
राबविण्यात येईल. शतेकरी गटामध्ये 10 कक.मी. त्रत्रजचे्या परीसरातील शतेकऱयाांचा समािेश असािा.  या प्रकल्पामध्ये 
गाांडूळ खत उत्पादन ि िापर, बायोडायनाशमक कां पोस्ट डपेो, सीपीपी कल्चर, तन ांबोळी पािडर/अकग  अथिा िनस्पतीजन्य 
सेंदिय पदाथग तयार करणेसाठी तनमपल्िरायझर/ग्राईंडरचा परुिठा, बाांधािर/ कां ुुपनािर सलग र्गरीपषु्ट्पाची/शिेरीची 
लागिड, दहरिळीच ेखत त्रबयाणे परुिठा, शतेीशाळा, इ. घटक राबविणेत यािेत.  तर विभाग ि जजल्हा स्तरािर 
प्रितगकाांच े प्रशशक्ण, अभ्यासदौरे इ. घटक राबविण्यात यािेत. सेंदिय शतेी पध्दतीस प्रोत्साहन देताांना िरील बाबी 
विचारात घेिनू खालील तपशशलानसुार प्रकल्पाांतगगत सेंदिय शतेीचे घटक राबविण्यात यािेत. कृवि विभागाांतांगगत 
राबविण्यात येणा-या  विविध  कें ि परुस्कृत आणण राज्य योजनेंतगगत सेंदिय शतेीशी तनगडडत घटकाांचा िापर प्रकल्प 
अांमलबजािणी करताांना करण्यात यािा. त्याचप्रमाणे आत्मा अांतगगत असणाऱया तरतदूीतनू सेंदिय शतेीची नाविन्यपणूग / 
स्थातनक तनविष्ट्ठा उत्पादनाचे घटक राबविण्यात यािेत.  सेंदिय शतेीच े प्रकल्प राबविताांना हे प्रकल्प प्रामखु्याने 
कडधान्य, भरड धान्य, कापसू, फळे आणण भाजीपाला या वपकाांच ेप्रकल्प स्थातनक पररजस्थतीनसुार घेणेत यािेत.आत्मा 
योजनेंतगगत उपलब्ध असलेल्या तरतदूीतनू सेंदिय शतेी प्रमाणकयकरण, बॅ्रण्डीांग, माकेदटांग इ. घटक ज्याांचा या योजनेत 



 

 

सामािेश नाहीत अस ेघटक राबविणेत यािेत. त्याचप्रमाणे कृवि ि सांलग्न विभागाांमाफग त कायगन्िीत असलेल्या इतर 
योजनाांतील सेंदिय शतेी विियक घटकाांचा लाभ प्रकल्पामध्ये सामािीष्ट्ट शतेकऱयाांना प्राधान्याने देणेत यािा. 
 
  अ) गांडूळ खि उत्पादन ि िापर -----  

गाांडूळ खत ि बायोडायनाशमक कां पोस्ट हे घटक राबविताांना खालील बाबी विचारात घेिनू गािे ि लाभाथींची 
तनिड करािी आणण तथेे अर्धकार्धक शतेकऱयाांना लाभ द्यािा.  
1 सदरच्या घटकाांचा लाभ  सेंदिय शतेी प्रकल्पामध्ये समाविष्ट्ट असलेल्या शतेकऱयाांना देण्यात यािा.   
2 ज्या गािात अर्धकार्धक क्ते्र ि शतेकरी सेंदिय शतेी ि प्रमाणणकरणाखाली आलेले आहेत  
       तसेच नव्याने येत आहेत अशा गािातील शतेकऱयाांचा प्रकल्पामध्ये समािेश करण्यात यािा. 
3     आदशग गाि योजना, माती आरोग्य पत्रत्रका कायगक्रमाांतगगत तनिडलेली  गािे प्राधान्यक्रमाणे  

   तनिडािीत. 
   उपरोक्त प्रमाणे प्रथमत: तनिडक गािात स्ियांसेिी सांस्था / सेंदिय शतेीमध्ये स्ियांस्फूतीने कायग करणाऱया 

सांस्थामाफग त कायगक्रम राबिािा, अशा गािातील अर्धकार्धक शतेकऱयाांना लाभ ददल्यानांतर इतर गािे तनिडािीत. िरील 
प्रमाणे गािे तनिडीची प्रकक्रया कृवि पयगिेक्क/मांडाळ कृवि अर्धकारी  याांच ेसल्याने तालकुा कृवि अर्धकारी याांनी करािी. 

अशा  प्रकारे तनिडलेल्या गािातील योजनेचा लाभ घेि ूइजच्िणाऱया शतेकऱयाांची त्याांचे अजागसह मादहती प्रकल्प 
राबविणाऱया सांस्थेने सांबांर्धत तालकुा कृवि अर्धकारी याांचेकड े सांबांर्धत कृवि पयगिेक्क , मांडळ कृवि अर्धकारी 
याांचेमाफग त सादर करािी. ज्या दठकाणी सांस्थेमाफग त प्रकल्प राबविला जाणार नाही अशा दठकाणी शतेकऱयाांच ेअजग 
सांबांर्धत तालकुा कृवि अर्धकारी याांचेकड ेसांबांर्धत कृवि पयगिेक्क , मांडळ कृवि अर्धकारी याांचेमाफग त सादर करािा. 
तालकुा कृवि अर्धकारी याांनी अजागची िानणी / तपासणी करुन गाांडूळ खत उत्पादन तयार करणेकरीता मान्यता 
द्यािी. तद्नांतर मागगदशगक सचूनाांनसुार घटक राबविल्यािर कृवि पयगिेक्क याांनी 100 टक्के क्ेत्र तपासणी करुन 
अनदुान िाटप करािे. द्याियाचे अनदुान हे कें ि ि राज्य लेखाशशिागतनू अनकु्रमे 75:25 टक्के आहे. 

 
1)गांडूळ खि उत्पादन यतुनट उभारणी- 

अ-1.1 उद्रिष्ट्ट- 

गाांडूळ खत यतुनटसाठी लागणारे सिग कच्च े सादहत्य शतेकऱयाांकड े सहज उपलब्ध होत असत.े  हे 
सादहत्य/सामगु्री िापरुन यतुनट उभारणी करुन गाांडूळ खत उत्पादन करणे अपेक्षक्त असनू त्यामध्ये उत्तरोत्तर िाढ 
करुन चाांगल्या प्रतीचे गाांडूळ खत तनमागण करणे आिश्यक आहे.  

 1.2 िांत्रिक िपशशल- 

1.2.1 गाांडूळ खत उत्पादन यतुनट उभारणीसाठी 10 फूट लाांब, 10 फूट रूां द ि 6.5 फूट उांच या आकाराची शडे 
उभारणी करािी. 

1.2.2 शडेचा पषृ्ट्ठभाग विटाांचा िापर करुन टनक करािा ि शडेच्या सभोिताली चर तयार करुन त्यात पाणी भरुन 
ठेिािे जेणेकरुन मुांग्या/मुांगळे आत जाणार नाहीत.  

1.2.3 मोकाट जनािरे/ भटकय कुत्री, माांजरे याांचेपासनू सांरक्ण होण्याच ेदृजष्ट्टने शडेच्या कडनेे योग्य व्यिस्था करािी.  



 

 

1.2.4 शडे अांतगगत 1 फूट अांतरािर ककां िा समाईक शभ ांतीचा िापर करुन आणण शभ ांतीस तळाकडील भागात दोन्हीही 
िाफयाांमध्ये गाांडूळाांची हालचाल होणेसाठी तिांि ठेिािीत , 8 त े9 फूट लाांब, 2.5 त े3 फूट रुां द ि 2.5 त े3 
फूट उांचीच ेआकारात गाांडूळखत िाफे तयार करािेत आणण त्यामध्ये उत्पादनासाठीच ेकच्च े सादहत्य जस े
अधगिट कुजलेला पालापाचोळा (तण/गित/टाकाि ूकचरा/झाडाची पाने/कोिळया फाांद्या/भाजीपाल्याच े अििशे/ 
मळणीनांतरचा भसुा,कोंडा इ.), ताज ेशणे, तयार शणेखत ,जनािराांच ेमलुमतु्र ि गाांडूळ बीज याांच े शमश्रण 
कुजण्यासाठी टाकािे.  

1.2.5 गाांडूळाच्या सांरक्णासाठी बेडिर जुनाट पोत्याचे ककां िा इतर स्थातनक सामगु्रीच ेआच्िादन द्यािे. आच्िादनािर 
तनयमीत पाणी शश ांपडािे. साधारणत: 45 ददिसात खत तयार होत.े 

1.2.6 शिेटच्या 4-5 ददिसात आच्िादन काढून पाणी शश ांपडणे बांद करािे, जसजसे खत कोरड ेहोईल तसतसे गाांडूळ 
आत खाली शशरतील. तसेच नजजकच्या िाफयामध्ये मधल्या शभ ांतीतील तिांिािाटे प्रिेश करतील.  

1.2.7 कोरड ेखत चाळून िापरािे.  
 

1.3 लाभार्थी तनिड ि पाििा-    
लाभाथी तनिडताना सेंदिय शतेी प्रकल्पातील शतेकऱयाांची तनिड करािी. लाभार्थयागची तनिड प्रकल्प राबविणाऱया 

स्ियांसेिी / सेंदिय शतेीमध्ये स्ियांस्फूतीने कायग करणाऱया सांस्थेने कृवि पयगिेक्काच े मदतीने करािी. यतुनट घेि ू
इजच्िणाऱया लाभार्थयागकड े ककमान दोन जनािरे असणे गरजेच ेि स्ित:ची शतेी असणे अतनिायग आहे. तसेच लाभाथी 
तनिडताना तनिडलेल्या प्रकल्पातील प्रमाणणकरणामध्ये भाग घेतलेल े िा घेऊ इजच्िणारे शतेकरी प्राधान्यक्रमानेु े
घ्यािेत, तद्नांतर प्रकल्पाांतील इतर शतेकरी तनिडून त्याांना लाभ द्यािा.   

 

1.4 मजंूरी- 
तालकुा कृवि अर्धकारी याांचकेड ेशतेकऱयाांनी अजग केल्यानांतर त्याांनी सदर यतुनटला मांजूरी प्रदान करािी.   

1.5 लागणाऱ्या तनविष्ट्ठा ि उपलब्धिा- 
गाांडूळ कल्चर लाभार्थयाांनी शासकयय प्रक्ेत्र े ककां िा कृवि विद्यापीठे येथून उपलब्ध करुन घ्याि,े तथावप त्या 

दठकाणी उपलब्ध न झाल्यास लाभार्थयाांनी तालकुा कृवि अर्धकारी याांनी प्रमाणणत केलेल्या ककां िा पिूी लाभ ददलेल्या 
शतेक-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 ि अनदुान दर- 

साधारणत: गाांडूळ खत उत्पादन यतुनट उभारणीसाठी रू.10,000/- इतका खचग अपेक्षक्त आहे. यतुनटची उभारणी 
करुन त्यामध्ये उत्पादन प्रकक्रया सरुु करताच लाभार्थयागस खचागच्या 25 टक्के दराने जास्तीत जास्त रू. 2500/- 
याप्रमाणे अनदुान देय आहे. एका लाभाथीस एकाच िेळी ि एकाच यतुनटसाठी अनदुान देय राहील. कृवि पयगिेक्कान े
100 टक्के मोका तपासणी करुन अनदुानाची शशफारस केल्यानांतर त्याप्रमाणे लाभार्थयागस धनादेशाद्िारे अनदुान अदा 
कराियाच ेआहे.  

 



 

 

1.7   अमंलबजािणीची जबाबदारी- 

सदरच्या कायगक्रमाच ेतनयोजन ि सतनयांत्रण तालकुा कृवि अर्धकारी याांनी कराियाचे आहे.  
1.8 अशभलेख ठेिणे- 

तालकुा कृवि अर्धकारी याांनी ििगतनहाय/गाितनहाय/लाभाथीतनहाय नोंदिही त्याांचेस्तरािर जतन करुन ठेिािी ि 
सदरच े अशभलेख केव्हाही लागल्यास त्याप्रमाणे उपलब्ध करुन द्यािेत.  त्याचप्रमाणे प्रकल्प राबविणाऱया सांस्थेने 
देखील याबाबतच ेअशभलेख ठेिािेत.   

सन 2013-14 मध्ये या घटकाांतगगत राज्यात 5444 यतुनट उभाराियाच ेअसनू प्रतत यतुनट       रु. 
2500/- प्रमाणे एकूण रु. 136.10 लाखाची तरतदू उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.  
2)  बायोडायनाशमक कंपोस्ट ियार करणे- 
 
2.1  उद्रिष्ट्टे-   
       सीपीपी कल्चर स्ित: तयार करता याि े यासाठी प्रयत्नशशल राहणे गरजेच ेआहे. तसेच प्रचशलत उककरडा 
पध्दतीमध्ये बदल करुन बीडी कां पोस्ट तयार करता येि ूशकत.े त्यानसुार बायोडायनाशमक डपेोची तनशमगती करणे प्रत्येक 
लाभार्थयागने स्ित:स अतनिायग करणे 

ब-2.2 िांत्रिक िपशशल - 

बायोडायनाशमक खत उत्पादन हे सधुाररत तांत्रज्ञान असनू या तांत्रज्ञानाच ेसहाय्याने मोठ्या प्रमाणािर कां पोस्ट 
खत लिकर शमळत.े कृवि विभागातील अर्धकारी/कमगचा-याांना या  तांत्रज्ञानाविियी प्रशशक्ण ददलेले आहे तसेच शतेक-
याांनाही याबाबत मादहती ददलेली आहे.  त्याचप्रमाणे स्ियांसेिी सांस्थेकड े देखील प्रशशक्षक्त कायगकत े उपलब्ध आहेत.  
बायोडायनाशमक कां पोस्ट खत बनविणेसाठी खालीलप्रमाणे सादहत्य लागत.े 

1)  शतेातील काडी कचरा, बनगी, प-हाटया, तऱुहाटया, िाळलेली बोंड,े िाळलेल ेगित, शतेातील तण, कडूतन ांब, 
रुचककण, तनरगडुीु,े मोगली एरांड इ.ची पाने, गाजर गित, बेशरम, र्गररपषु्ट्प इ.  

2)  सी.पी.पी. कल्चर  

3)  ताज ेशणे  (8 त े10 ददिसाांचे) ि जनािराांच ेमतु्र   

4)  1500 त े2000 शलटर पाणी.  

2.2.1 िरील सादहत्य जमा करुन  मोकळ्या सपाट जागेची तनिड करािी.   
2.2.2 एक टन कां पोस्ट खत तयार करण्यासाठी 15 फूट लाांब, 5 फूट रूां द ि 3 त े4.5 फूट उांच ढीग (डपेो) बनिािा.  

दढगाची ददशा पिूग - पजश्चम असाियास हिी. 
2.2.3 डपेो तयार करताना 15 x 5 फूट जागा साफ करून त्यािर हलकेच पाणी शश ांपडािे.  
2.2.4 जमा केलेल्या िाळलेल्या ि सकुलेल्या काडी कचऱयािर पाणी टाकून चाांगल ेशभजिािे.  
2.2.5 पदहल्या काडी कचऱयाच्या 1 फूटाच ेथरािर पाणी टाकािे.  दसुऱया 2 त े3 इांच जाडीच ेथरािर शणेकाला ि 

जनािराांच ेमतु्र शश ांपडािे.   
2.2.6 1 ककलो सी.पी.पी. कल्चर 100 शलटर पाण्यात टाकून थोडा िेळ (जिळ जिळ 40-45 शमनीटे उलट सलुट) 

चाांगल ेहलिाि ेि हे शमश्रण प्रत्येक थरािर सारख्या प्रमाणात टाकािे. 



 

 

2.2.7 1 फूटापयांत सेंदिय पदाथग ि ओल ेशणे याचा थर लािािा. प्रत्येक थरािर सी.पी.पी. कल्चरच ेिािण शश ांपडणे 
आिश्यक आहे.  

2.2.8 अशा प्रकारे 3 त े4.5 फूट उांच डपेो तयार करािा तो शणे मातीने शल ांपनू घ्यािा.  
2.2.9 साधारणत: 35 त े40 ददिसानांतर डपेोस पलटी द्यािी, अशा प्रकारे  70 त े75 ददिसात उत्तम  

खत तयार होत.े 
 

2.3 लाभार्थी तनिड ि पाििा-  
लाभाथी तनिडताना सेंदिय शतेी प्रकल्पातील शतेकऱयाांची तनिड करािी.  लाभार्थयागची तनिड कृवि पयगिेक्काने 
करािी.  ज्या दठकाणी सांस्थेमाफग त प्रकल्प राबविण्याांत येणार आहेत त्या दठकाणी लाभाथी तनिड सांस्थेमाफग त 
कृवि पयगिेक्काच ेमदतीने करािी.  यतुनट घेि ूइजच्िणाऱया लाभार्थयागकड ेशक्यतो जनािरे असािीत ि स्ित:ची 
शतेी असणे अतनिायग आहे.  

2.4 मजंूरी- 
तालकुा कृवि अर्धकारी याांचकेड ेशतेकऱयाांनी अजग केल्यानांतर त्याांनी सदर यतुनटला मांजूरी प्रदान करािी.   

2.5 लागणाऱ्या तनविष्ट्ठा ि उपलब्धिा- 
सीपीपी कल्चर शासकयय प्रक्ेत्रािरुन उपलब्ध करुन घ्याि,े तथावप शासकयय प्रक्ेत्रािर उपलब्ध न झाल्यास 

सीपीपी कल्चर तयार करणेसाठी बायोडायनाशमक असोशसएशन ऑफ इांडडया याांनी मान्यता ददलले्या (नोंदणीकृत) आणण 
राष्ट्रीय सेंदिय उत्पादन प्रकल्प (एनपीओपी) याांच े प्रमाणकानसुार (स्टॅन्डडग) अपेडाने मान्यता ददलेल्या प्रमाणणकरण 
सांस्थेद्िारा प्रमाणणत केलेली उत्पादने उपलब्ध करुन घ्यािीत. 

2.6  खचग मयागदा ि अनदुान दर- 

दोन ककलो सी.पी.पी. कल्चरसाठी रु.250/- आणण मजरूी कररता रु.250/-असा साधारणत: रू. 500/- खचग येतो 
त्यािर 50 टक्के अनदुान रू. 250/- अनजु्ञेय आहे.  कृवि सहाय्यकाने 100 टक्के मोका तपासणी ि कृवि पयगिेक्कान े
अनदुानाची शशफारस केल्यानांतर त्याप्रमाणे लाभार्थयागस धनादेशाद्िारे अनदुान अदा कराियाच ेआहे.  

2.7   अमंलबजािणीची जबाबदारी- 

सदरच्या कायगक्रमाच ेतनयोजन ि सतनयांत्रण तालकुा कृवि अर्धकारी याांनी कराियाचे आहे.  
2.8 अशभलेख ठेिणे- 

तालकुा कृवि अर्धकारी याांनी ििगतनहाय/गाितनहाय/लाभाथीतनहाय नोंदिही त्याांचेस्तरािर जतन करुन ठेिािी ि 
सदरच ेअशभलखे केव्हाही लागल्यास त्याप्रमाणे उपलब्ध करुन द्यािेत.  ज्या दठकाणी सांस्थेमाफग त प्रकल्प राबविण्यात 
येणार आहेत त्या दठकाणी सांस्थेने त्याांचे स्तरािर सधु्दा अशभलखे ठेिणेत यािेत.   

सन 2013-14 मध्ये या घटकाांतगगत राज्यात 42500 यतुनट उभाराियाच ेअसनू प्रतत यतुनट रु. 250/- प्रमाणे 
एकूण रु. 106.25 लाखाची तरतदू उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.  

 
 



 

 

3)  सीपीपी कल्चर यतुनट- 
 बायोडायनाशमक कां पोस्ट तयार करण्यासाठी सीपीपी कल्चर लागत.े  तसेच सीपीपी हे उत्तम जमीन सधुारक 
आहे, त्यामळेु त्रबयाणेची उगिण लिकर होत,े जशमनीचा पोत सधुारतो, वपकात ककड ि रोग प्रततबांधक शक्ती 
तनमागण करत ेि सकू्ष्म अन्निव्याांची कमतरता भरुन काढत.े   
 
सीपीपी ियार करण्यासाठी लागणारे साद्रहत्य- 
1 60 ककलो गािराण दभुत्या गाईचे शणे 
2 200 गॅ्रम अांडयाच ेपाांढरे किच 
3 500 गॅ्रम बेसाल्ट खडकाचा चुरा ककां िा बोअरिेलची माती 
4 200 गॅ्रम गळुाच ेपाणी 
5 बायोडायनाशमक वप्रपरेशन 502 त े506 शमश्रणाच ेदोन सांच आणण बायोडायनाशमक वप्रपरेशन 507 चे 20 शमली 

िािण. सीपीपी कल्चर तयार करणेसाठी बायोडायनाशमक असोशसएशन ऑफ इांडडया याांनी मान्यता ददलेल्या 
(नोंदणीकृत) आणण राष्ट्रीय सेंदिय उत्पादन प्रकल्प (एनपीओपी) याांच े प्रमाणकानसुार (स्टॅन्डडग) अपेडाने 
मान्यता ददलले्या प्रमाणणकरण सांस्थेद्िारा प्रमाणणत केलेली उत्पादने उपलब्ध करुन घ्यािीत.  
 
सीपीपी ियार करण्याची पध्दि .   

1 जशमनीत 3 x 2 x 1 फूट आकारमानाच ेविटाांच ेकां ुुड तयार करुन जशमनीच ेिर अधाग फूट ि जशमनीच्या आत 
अधाग फूट उांचीच ेबाांधकाम करािे ि सिग बाजूने शणेमातीने शल ांपनू घ्यािे.   

2 60 ककलो गािरान दभुत्या गाईचे शणे आणण 200 गॅ्रम गळुाच ेपाणी याांच ेशमश्रण 10 त े15 शमनीटे एकजीि 
करुन घ्यािे. 

3 शणेामध्ये 200 गॅ्रम अांडयाच्या किचाची पडू आणण 500 गॅ्रम बेसाल्ट दगडाची पडू ककां िा टयबुिेलची माती 
शमसळून घ्यािी. 

4 सिग शमश्रण खड्डयात टाकून शणेाच्या थरािर दोन ओळीत तिि करुन बायोडायनाशमक वप्रपरेशन 502-506 चे 
दोन सांच टाकाि,े िािण 507,20 शमली, अधागशलटर पाण्यात 15 शमतनटे चाांगल ेघोळून त ेशणेािर शश ांपडािे. 

5 खड्डयाला ओल्या कलतानाने झाकून ठेिािे. 
6 खड्डयामधील शमश्रणाला प्रत्येक आठ ददिसानांतर पलटी द्यािी. 40-60 ददिसाांत सीपीपी तयार होत.े  एका 

सीपीपी कल्चर यतुनटमधुन 30 ककलो उत्पादन शमळत.े 
7 तयार केलेले सीपीपी मातीच्या मडक्यात अांधाराच ेजागी साठिािे. 

 
सीपीपी िापरण्याची पध्दिी- 
1 बीजप्रकक्रया- 500 गॅम सीपीपी एक एकर क्ेत्राच ेत्रबयाणेसाठी िापरािे. 
2 फिारणी- उभ्या वपकािर 3 ककलो सीपीपी 200 शलटर पाण्यात शमसळून फिारािे. 
3 फळझाडासाठी लेप- 1 ककलो सीपीपी 100 झाडासाठी िापरािे 
4 जशमनीत खत- 2.5 ककलो सीपीपी प्रतत एकर क्ेत्रासाठी िापरािे 
5 ििरुप खत ककटकनाशक - 1 ककलो सीपीपी 50 शलटर पाण्यात शमसळून ििखत/ ककडनाशक तयार करािे. 
6 कां पोस्ट खत तयार करणेसाठी- 1 ककलो सीपीपी प्रतत कां पोस्ट डपेोसाठी िापरािे. 



 

 

 
सीपीपी कल्चर यतुनट उभारणीसाठी रु.250/-प्रतत यतुनट अनदुान देय राहील.  सन 2013-14 मध्ये या 

घटकाांतगगत राज्यात 300 यतुनट उभाराियाच ेअसनू प्रतत यतुनट रु. 250/-प्रमाणे एकूण रु. 0.75 लाखाची तरतदू 
उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.   

4) तनबंोळी पािडर/अकग  ियार करणे - 

  तनबंोळीच्या प्रकक्रयायकु्त पदाथागस सेंदिय शतेीमध्ये अनन्य साधारण महत्ि आहे. याचा उपयोग प्रामखु्याने 
सेंदिय खत आणण वपक सांरक्के म्हणून केला जातो. तन ांबोळी/िनस्पतीांच्या पेडमधील खताांच ेि ककटकाांना दरू ठेिणारे 
गणुधमग सिग पररर्चत आहेत. सेंदिय शतेी पध्दतीमध्ये पेंडीचा िापर केल्यास यातनू अन्निव्याचा परुिठा तसेच 
ककटकाांना अटकाि करणेस मदत होत.े िनस्पतीजन्य पदाथग /तन ांबोळी गािातच उपलब्ध होत असल्याने या तांत्राचा िापर 
करुन सेदिय शतेीस प्रोत्साहन देण्यास मदत होण्या बरोबरच मोठया प्रमाणात स्ियांरोजगार तनमीती होऊ शकत.े 
शास्त्रीय पध्दतीने ि मोठया प्रमाणािर तन ांबोळी पािडर तयार करणेकरीता पल्िरायझर/ग्राईंडरची आिश्यकता आहे. तनम 
पल्िरायझर/ग्राईंडर,  इलेक्रीक/ डडझेल मोटार,चाळण्या, शडे,कच्चामाल, पॅककां ग मटेररयल इ. यांत्रसामगु्रीच्या ककमतीिर 
ककां मतीच्या 50 टक्के दराने जास्तीत जास्त रु.15,000 अनदुान अनजु्ञेय आहे.  याकरीता इच्िूक लाभार्थयागने 
उपयकु्तता तपशशलासह सविस्तर प्रकल्प अहिाल तालकुा कृवि अर्धकारी याांचे शशफारशीसह सादर करािा. प्रत्येक 
जजल्हयामध्ये एक त ेदोन यतुनट असािे.  प्रकल्पासाठी स्ित: बॅकेकडून/ जजल्हा उद्योग कें िाकडून ककां िा अन्य मागागने 
कजग उपलब्ध करुन घेणार असल्यास लाभार्थयागने तसा भाांडिल उपलब्धता तपशशल प्रकल्प अहिालात नमदू करािा. 
सदरचा प्रकल्प अहिालाची िाननी उपविभागीय कृवि अर्धकारी याांनी करुन जजल्हा अर्धक्क कृवि अर्धकारी याांचेकड े
मान्यतसेाठी पाठिािा. उपविभागीय कृवि अर्धकारी याांचेकडून प्राप्त झालेल्या पात्र प्रस्तािानसुार िाननी करुन प्राप्त 
पात्र प्रस्तािाांना जजल्हा अर्धक्क कृवि अर्धकारी याांनी मान्यता द्यािी. अनदुान पात्रतबेाबत सांबर्धताांना कळिािे. 
तदनांतर प्रकल्प उभारुन कायागजन्ित झाल्यािर लाभार्थयागच्या नाि े धनादेशाव्दारे अनदुान अदायगी व्हािी. लाभाथी 
तनिडताना प्रकल्पामध्ये समाविष्ट्ट असणाऱया लाभाथींची तनिड करािी.  

जजल्हा अर्धक्क कृवि अर्धकारी याांनी प्रस्तािाांना मान्यता देऊन यतुनट कायागजन्ित झाल्यानांतर अनदुान 
देण्याची कायगिाही करािी. अशा प्रकारे 46 यतुनटसाठी रु.6.90 लाख अनदुान उपलब्ध करुन देण्याांत येणार आहे.  

ब) सेंद्रिय शिेीस प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थगसहाय्य-    

सेंदिय शतेी योजनेच्या या भागात सेंदिय शतेी गट स्थापन करणे, सेंदिय शतेी शाळा, प्रितगकाांच ेप्रशशक्ण, 
जशमनीच ेआरोग्य सधुारण्यासाठी दहरिळीच ेखताचा त्रबयाणे परुिठा, बाांधािर/ कुां पनािर/सलग र्गरीपषु्ट्पाची/शिेरीची 
लागिड, राज्य स्तरािरील प्रदशगन/महोत्सि/चचागसत्र/कायगशाळा/प्रशशक्ण/आकजस्मक खचग हे घटक राबविण्यात येणार 
आहेत.  
1) सेंद्रिय शिेी गट स्र्थापन करणे-   

या घटकाांतगगत प्रत्येकय 20 शतेकऱयाांचा साधारणत: 10 हेक्टरचा एक गट तयार कराियाचा आहे. या गटामध्ये 
10 कक.मी त्रत्रज्येच्या क्ेत्रातील शतेकऱयाांचा समािेश राहील. गटाच े नेततृ्ि करणेसाठी गटातील सेंदिय शतेीबाबत 
अग्रगण्य आणण उस्फुतगपणे काम करणाऱया शतेकऱयाांची गटप्रितगक म्हणून तनिड करािी.  त्यामध्ये खालीलप्रमाणे 
कायगक्रम राबिाियाचा आहे.    

 



 

 

समहू सघंटनासाठी अर्थगसहाय्य- 

या घटकाचा मळू उद्देश हा सेंदिय शतेी खालील क्ते्राचा विस्तार करणे, तसेच सेंदिय शतेीस प्रोत्साहन देिनू 
त्यातनू दशगनीय फायदा राज्यात आणणे हा होय.  या घटकाांतगगत सेंदिय शतेी पद्धतीने उत्पादन घेण्यास शतेकऱयाांना 
प्रितृ्त करून 20 शतेकऱयाांचा गट स्थापन करणे ,अशा प्रकारे स्थापन झालले्या गटाांस ताांत्रत्रक मागगदशगन, प्रशशक्ण 
आणण समहू सांघटनासाठी रू. 5,000/- प्रतत गट प्रमाणे एका प्रकल्पास रु. 50,000/- इतके अथगसहाय्य देण्यात येईल.  
समहू सांघटनाचे काम शासककय यांत्रणा, अशासककय सांस्था, स्ियांसेिी आणण शमत्र मागगदशगक सांस्था ,कृवि विज्ञान कें ि 
इत्यादीमाफग त करािी. गटाांकडून उत्पाददत झालेल्या मालास योग्य त ेबँ्रडीांग करुन िेगिेगळया प्रदशगनात/कृवि खात्याच े
प्रदशगनात/महोत्सिात हा माल ठेिण्यासाठी अशा गटास प्रोत्साहन देणे. तसेच अशा मालास बाजारपेठ उपलब्धतचेी 
मादहती करून देणे गरजेच ेआहे.   

उपरोक्त प्रमाणे राज्यात 85 प्रकल्प स्थापन कराियाचे असनू प्रतत प्रकल्प रु. 50,000/- प्रमाणे एकूण रु. 
42.50 लाख खचग कराियाचे आहेत.  सदरच्या कायगक्रमाच े तनयोजन ि तनयांत्रण तालकुा कृवि अर्धकारी याांनी 
कराियाच ेआहे. समहु सांघटन हे प्रामखु्याने स्ियांसेिी सांस्था, अशासककय सांस्था, कृवि विज्ञान कें ि याांची बलस्थाने 
असनू त्याांचेमाफग त समहु सांघटन करणेच ेप्रस्तावित आहे.  

 
ससं्र्थांच ेतनकि-  

 तनिड कराियाच्या सांस्था सेंदिय शतेीच्या कायगक्रमामध्ये ककमान पाच ििागपासनू कायगरत असाव्यात आणण त्या 
सेिाभािी ितृ्तीने कायग करीत असाव्यात. (स्ियांसेिी सांस्था, अशासककय सांस्था, शमत्रमागगदशगक सांस्था, कृवि 
विज्ञान कें ि,स्ियांसहाय्यता गट इत्यादी)  

 तनिड कराियाच्या सांस्था या धमागदाय आयकु्त ककां िा तत्सम प्रार्धकरणाकड ेनोंदणीकृत असाव्यात. स्ियांसेिी 
सांस्था/खाजगी सांस्थेस मान्यता देताना सदर सांस्थेस राष्ट्रीय जैविक खेती कें ि (एनसीओएफ), गाजजयाबाद 
अथिा प्रादेशशक जैविक खेती कें ि (आरसीओएफ), नागपरू याांची मान्यता असल्यास प्राधान्य देण्यात यािे. 
तसेच सदर सांस्थेस सेंदिय शतेी प्रचार /प्रसार, सेंदिय शतेी तांत्रज्ञान तसेच इतर अनिुांर्गक कामाांचा अनभुि 
असािा. 

 तनिड केलेल्या सांस्थेकड ेसेंदिय शतेी तांत्रज्ञानाबाबत मादहती असणारे आिश्यक त ेताांत्रत्रक मनषु्ट्यबळ असािे. 

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

 

2) शिेकऱ्यांच्या शिेीशाळा (FFS )  -  

     सेंदिय शतेीशाळा आयोजजत करणेसाठी खालीलप्रमाणे वपकाांची तनिड करणेत येत आहे. 

अ.क्र. प्रकार वपके 
1 तणृधान्ये ज्िारी, गहू, भात 
2 कडधान्ये तरू, हरभरा 
3 नगदी वपके कापसू, ऊस 



 

 

  
 
 
 
 
  समाविष्ट्ट वपके      

कायगपध्दिी - 

 सेंदिय शतेीशाळा ही उपरोक्त यादीमधील  ज्या वपकाचा प्रकल्प राबिाियाचा आहे त्या  वपकासाठी घेण्यात 

यािी. यामध्ये 30 शतेक-याांच्या गटाचा समािेश राहील. गटातील प्रत्येक शतेकऱयाने तचे वपक घेणे अतनिायग राहील. 

(एका गटासाठी एक वपक) यादी व्यततररक्त इतर वपकाची तनिड कराियाची असल्यास विकृससां याांनी स्थातनक 

पररजस्थतीनसुार त्यास मान्यता द्यािी. प्रत्येक शतेकरी गटामध्ये तनिड करण्यात आलेल्या शतेकरी गटप्रितगकाच्या 

शतेािरच सेंदिय शतेी शाळा आयोजजत केल्या जातील हे कटाक्ाने पाहािे. तसेच टीओएफ अांतगगत प्रशशक्ण झालले्या 

प्रितगकामाफग तच या शतेीशाळा घेण्यात येतील याची दक्ता घ्यािी.  सेंदिय शतेीशाळेच ेएकूण 15 प्रशशक्ण िगग घेणे 

अपेक्षक्त आहे. या प्रशशक्ण िगागचा कालािधी वपकानसुार ि स्थातनक पररजस्थतीनसुार प्रितगकाने सांबांर्धत कृवि सहाय्यक 

आणण मांडळ कृवि अर्धकारी याांच ेसल्ल्याने ठरिािा. सेंदिय शतेी शाळेच ेआयोजन सेंदिय शतेीमध्ये उल्लेखतनय कायग 

केलेल्या सांस्थेच्या सहभागातनू तसेच प्रितगकाांच ेप्रशशक्ण घेतलेल्या अणण सेंदिय शतेीत स्ियांस्फुतीने उल्लेखतनय कायग 

केलेल्या स्ियांसेिी सांस्थेचा कायगकताग / कृवि सहाय्यक/कृवि पयगिेक्क याांचेमाफग त कराियाच ेआहे. जजल्हा अर्धक्क कृवि 

अर्धकारी याांनी स्थातनक पररजस्थतीनसुार आणण सेंदिय शतेी प्रकल्प घेतलेल्या  अनभुिी सांस्था आणण कृवि विभागाची 

यांत्रणा याांना िाटप करािे. शतेीशाळेअांतगगत क्ेत्र ददन कायगक्रमासाठी सेंदिय शतेीमालाची विक्रय करणारे घाऊक तसेच 

ककरकोळ विके्रत ेआणण ग्राहकाांना तनमांत्रत्रत करण्यात यािे. तसेच सेंदिय शतेीशाळेसाठी  तनमांत्रत्रत कराियाच्या तज्ञ 

प्रशशक्काांमध्ये सेिाभािी प्रितृ्तीने चाांगल े कायग करणाऱया सांस्थाांकडील तज्ञाांचा त्याचप्रमाणे सेंदिय शतेीमध्ये 

उत्स्फुर रगतपणे आणण ददशादशगक कायग करणाऱया  शतेकरी/ सेिाभािी तज्ञाांचा समािेश करािा.  

सेंदिय शतेीशाळेच्या माध्यमातनू शतेकऱयाांना जमीन सवुपकता िाढून आरोग्य सधुारण्यासाठी आिश्यक बाबीची 

अांमलबजािणी करणे जस-े गाांडूळ खत उत्पादन, बायोडायनाशमक कां पोस्ट, दहरिळीच ेखत इ. याबाबतचे योग्य त े

प्रशशक्ण देऊन त्याांचे तनिड क्ेत्रात त्याचा िापर करणे अपेक्षक्त आहे. यासोबतच शमत्र/शत्र ू ककडीांुांची ओळख, जैविक 

पध्दतीने ककड तनयांत्रण याबाबतच े प्रशशक्णही सेंदिय शतेीशाळेत शमळणे गरजेच े आहे. सेंदिय शतेीशाळेमध्ये 

शशकविण्याच्या अभ्यासक्रमाबाबत विकृससां याांनी त्याांचे स्तरािर सशमती स्थापन करुन/ तनिडलेल्या सांस्थेमाफग त सांपकग  

रा.खून त्याप्रमाणे अभ्यासक्रम तनजश्चत करािा ि त्याप्रमाणे अभ्यासक्रमाची पजुस्तका विकृससां स्तरािरुन प्रितगकाांना 

देण्यात यािी. प्रितगकाांनी आत्मसात केलेला अभ्यासक्रमच सेंदिय शतेीशाळेत शशकविण्यात यािा. एका सेंदिय 

शतेीशाळेकरीता खालीलप्रमाणे खचग अपेक्षक्त आहे.  

 

 

4 भाजीपाला वपके टोमॅटो, िाांगी, भेंडी 

5 फळवपके आांबा, केळी, िाक्,े डाळीांब, सांत्रा, र्चकू, 
पेरु, सीताफळ, पपई, काज ूइ. 

6 मसाला वपके काांदा, हळद, आल,े शमरची  



 

 

शिेकरी शिेीशाळा अिंगगि प्रस्िािीि सधुारीि खचागच्या बाबी 

अ.क्र . खचागची बाब रक्कम (रु.) 

1 

प्रशशक्ण खचग  (तज्ञ ि प्रशशक्णाथींसाठी चहा/नाश्ता इ.)- 30 
शतेक-याांचा गट  ( 15 िगग, 30 प्रशशक्णाथी )  

 शतेकरी प्रशशक्ण रु. 10 x 30 x  15 िगग 4500 

 तज्ञाांच ेमानधन रु. 500 x  3 1500 

 कृवि सहाय्यकाच ेमानधन रु. 150 x  15 2250 

 सेिाभािी सांस्थाांच ेमानधन रु. 150 x  15 2250 

2 तनविष्ट्ठा तरतदू (जसे-जजिामतृ/ दशपणी अकग  तयार 
करणेसाठी शसमेंट टाक्या तयार करणे, आयपीएम ककटस र, 
सीपीपी तयार करणेकररता बायोडायनाशमक वप्रपेरेशन इत्यादी)  

4500 

3 क्ेत्र ददन ि सांकयणग खचग  3000 

4 क्ेत्रददन आयोजनासाठी सांस्थेच ेमानधन 2000 

 एकूण 20,000 
 
प्रकल्प राबविण्याकररता शतेकरी शतेीशाळा घटकानसूार रु.3000/- मानधन सांस्थाांना देण्यात यािे. 
 
 
  िेळेिर आर्थगक तरतदु उपलब्ध न झाल्यास त्याचा शतेीशाळेच्या प्रशशक्णािर विपरीत पररणाम होतो आणण 
त्याची प्रत खालाित ेतवे्हा प्रशशक्ण खचग या घटकािरील रक्कम सांबांर्धत कृवि सहाय्यकास आगाि ूदेऊन त्याचा िापर 
झालेनांतर त्याांचेकडून सदर रकमेचा दहशोब तालकुा कृवि अर्धकारी याांना सादर करािा.  हांगाम सांपताच शतेीशाळेसाठी 
ददलेल्या सिग रकमेचा दहशोब विदहतमागग तालकुा कृवि अर्धकारी याांचेकड ेसादर करािा. सेंदिय शतेीशाळेत असलेल्या 
गटाने त्याांचे उत्पादनाच ेशक्यतो प्रमाणणकरण करुन घ्यािे. प्रमाणणकरणासाठी राज्यात कायागजन्ित असणाऱया इतर 
योजनाांमधील या घटकासाठीचा तनधी त्या योजनेच्या मागगदशगक सचुनेनसुार िापरण्यात यािा. जेणेकरुन उत्पादनाच े
प्रमाणणकरण झाल्यास ग्राहकाांचा सेंदिय उत्पादनाबाबतचा विश्िास दृढ होण्यास मदत होईल. स्थापन झालले्या गटाने 
पी.जी.एस.पध्दतीने सधु्दा उत्पादने प्रमाणणकरण करता येतील. 

सन 2013-14 मध्ये या घटकाांतगगत राज्यात 800 सेंदिय शतेीशाळा आयोजजत कराियाच्या असनू  प्रतत शाळा 
रु. 20,000/- प्रमाणे एकूण रु. 160.00 लाखाची तरतदू उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. मांडळ कृवि अर्धकारी/ 
तालकुा कृवि अर्धकारी/उपविभागीय कृवि अर्धकारी याांनी शतेीशाळेस मदहन्यातनू ककमान एक भेट द्यािी ि तशी नोंद 
त्याांच्या दैनांददनीत करािी.  दैनांददनी मांजूर करताना याबाबतची खात्री करािी. 

 
2) प्रििगकांच ेप्रशशक्षण (TOF)  - 
उद्रिष्ट्ट- 

 सेंदिय शतेी शाळा आयोजनासाठी तज्ञ प्रितगक तयार करणे. 
 सेंदिय शतेी ि प्रमाणणकरणाचे तांत्रज्ञान सिगदरू एकसारखेच राहील याची काळजी घेणे. 
 प्रितगकाच ेमाध्यमातनू प्रमाणणकरणाच ेक्ेत्र तनजश्चत करणे. 



 

 

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

शतेीमध्ये उत्फूतगपणे कायग करणाऱया मातमृागगदशगक सांस्थेमाफग त प्रितगकाच े प्रशशक्ण या कायगक्रमाची अांमलबजािणी 
कराियाची आहे. प्रत्येक तालकु्यामध्ये सेंदिय शतेी प्रकल्पामध्ये समाविष्ट्ट गटातील प्रितगक/ कृवि सेिक /कृवि 
सहाय्यक तसेच सेंदिय शाळा घेणेस उत्सकु असलेल्या सांस्थकेडील प्रितगक म्हणून नामतनदेशशगत 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 शतेीशाळेची अांमलबजािणी कराियाची आहे. 
जजल्हातनहाय ददलेल्या उदद्दष्ट्टानसुार जजल्हा अर्धक्क कृवि अर्धकारी याांनी प्रकल्पामध्ये समाविष्ट्ट कायगक्ेत्रातील 
अर्धकाऱयाांची/ प्रितगकाांची टीओएफकरीता तनिड करुन ती यादी विभागीय कृवि सहसांचालक याांना सादर करािी.  ज े
प्रकल्प सांस्थेमाफग त राबविण्यात येणार आहेत त्या प्रकल्पाअांतगगत आिश्यक असणाऱया प्रितगकाांची तनिड सांबांधीत सांस्था 
आणण सांबांधीत 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/ दैतनक भत्ता या व्यततररक्त िेगळे राहील. विभागीय कृवि सहसांचालक याांनी या समन्ियकाचे मदतीने 
सांबांधीत प्रशशक्णाथीची प्रथम सभा घेिनू त्यांना दटओएफ तसेच सेंदिय शतेीशाळेबाबत पिुगतयारीचे दृजष्ट्टने मागगदशगन 
करािे त्यामध्ये सेंदिय शतेीशाळेसाठी लाभाथी तनिड करणे, त्या लाभाथीचा 30 शतेकऱयांचा गट तयार करुन त्याांची 
प्राथशमक मादहती सांकशलत करणे, त्याांना सचूना देिनू िेळोिेळी मागगदशगन करणे, टीओएफ आयोजजत करणाऱया सांस्था 
याांचे समिेत समन्िय ठेिनू त्याची यशस्िीपणे अांमलबजािणी केली जाईल याची दक्ता घ्यािी. टीओएफमाफग त 
प्रशशक्षक्त झालेल्या प्रितगकाांची यादी तयार करुन त्याचप्रमाणे त्याांचे कायगक्ते्रात पिूी प्रजश्क्जुत झालले्या प्रितगकाांची 
मादहती सांकशलत करुन त्याप्रमाणे सेंदिय शतेीशाळा 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 असनू त्याचे वििरण खालीलप्रमाणे आहे.    

अ.
क्र. बाब मापदंड 

(रु.) 

गटािील 
घटक 
सखं्या 

गटाची  
रक्कम (रु.) 

1 तनिास व्यिस्था (रु. 150 x 20 ददिस x 40 प्रितगक 
) 

12000

0 
1 1,20,000/- 

2 समन्ियकाच ेमानधन (रु.250 x 20 ददिस)  5000 1 5,000/- 

3 तज्ञाांच ेमानधन (रु. 500 x 4 व्याख्यानेx 20 
ददिस)  

4000

0 
1 40,000/- 

4 

चहा/नास्ता/जेिण इ.(रु.150 x 20 ददिस x 40 
प्रितगक) 

12000

0 
1 1,20,000/- 

5 प्रशशक्ण सादहत्य 10000 1 10,000/- 

6 

प्रशशक्ण पजुस्तका ि स्टेशनरी (रु. 1000 x  40 
प्रितगक) 

4000

0 
1 40,000/- 

7 क्ेत्र दौरा (रु. 10000 x 3 भेटी) 30000 1 30,000/- 

8 उद्घाटन/समारोप कायगक्रम 10000 1 10,000/- 

9 अशभलेखन (Documentation )  10000 1 10,000/- 

10 सांकयणग 15000 1 15,000/- 

एकूण   4,00,000/- 



 

 

 
अमंलबजािणीसाठी इिर महत्िाच्या सचूना-  

 दटओएफ सेंदिय शतेीमध्ये स्ियांस्फूतीने कायगरत असणाऱया आणण इच्िुक मातमृागगदशगक सांस्थामाफग त घेण्यात 
यािेत.  

 दटओएफ कालािधी हा 20 ददिसाांसाठी तनजश्चत केला असनू तो सलग एकाच कालािधीत ककां िा विभागनू दोनदा 
घेण्याबाबत विभागीय कृवि सहसांचालक याांनी त्याांचे स्तरािर तनणगय घ्यािा.  

 प्रशशक्ण कालािधीत प्रशशक्ण समन्ियक हा पणूगिेळ टीओएफ कामासाठीच उपलब्ध राहील या दृजष्ट्टन ेविभागीय 
कृवि सहसांचालक याांनी तसे आदेश तनगगशमत करािेत.  

 दटओएफमधील अभ्यासक्रम विभागीय कृवि सहसांचालक याांनी कायगक्ेत्रातील विद्यापीठाच े तज्ञ/ सगग विकास 
सशमती, धुळे/विभागातील सेंदिय शतेी सांबांर्धत तज्ञ शतेकरी याांचे मदतीने तनजश्चत करािा.   

 दटओएफमधील ताांत्रत्रक प्रशशक्णासाठी (जस े - व्याख्यात ेव्यिस्था, प्रशशक्ण सादहत्य इ.) कृवि विद्यापीठे/कृवि 
विज्ञान कें ि, सगग विकास सशमती, धुळे, सेंदिय शतेीत अग्रेसर असणाऱया सेिाभािी सांस्था याांची मदत घ्यािी.    

 समन्ियकाने मागणी केल्याप्रमाणे काही बाबीसाठी लागणाऱया खचागकररता सांकयणगमधून रक्कम अदा करण्यात 
यािी. 

 नमदू केलेली बाबतनहाय रक्कम स्थातनक पररजस्थतीनसुार कमी-जास्त कराियाची असल्यास त्याप्रमाणे अांतगगत 
बदल विभागीय कृवि सहसांचालक याांनी करािा. 

 दटओएफच ेअनदुान विभागीय कृवि सहसांचालक याांनी स्ित: आांहरीत करािे ककां िा विभागात ज्याांच ेकायगक्ेत्रात  
दटओएफ आयोजजत केल ेआहे,  त्या सांबांर्धत जजल्हा अतघक्क कृवि अर्धकारी/ उपविभागीय कृवि अर्धकारी 
याांचेकड ेटीओएफची रक्कम विभागीय कृवि सहसांचालक  याांनी पढुील कायगिाहीस्ति िगग करण्यास हरकत नाही. 
सन 2013-14 मध्ये या घटकाांतगगत राज्यात 8 गटाकररता (प्रत्येकय 40) प्रतत गट रु.4.00 लाखाप्रमाणे एकूण 

रु. 32.00 लाखाची तरतदू उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.  
 

4) द्रहरिळीच ेखि त्रबयाणे परुिठा-  

 दहरिळीच ेखत म्हणज ेशतेात िाढलेल्या दहरव्या िनस्पती, झाडाांचा पाला ककां िा पानाांसह कोिळया फाांद्या 
बाहेरुन आणून अथिा मदु्दाम जशमनीमध्ये पेरुन िाढलेली वपके फुलोऱयािर आली म्हणज ेशतेात नाांगरुन ती गाडून 
एकजीि करणे.  या िनस्पतीांच्या दहरव्या ि कोिळया अिशिेाांपासनू तयार झालेल्या खतास “ Ê½þ®ú´É³ýÒSÉä JÉiÉ ” अस े
म्हणतात. दहरिळीच्या खताांच्या वपकाांची लागिड करण्याच्या दोन पध्दती आहेत.----  

1) दहरिळीच्या खताच ेपीक प्रत्यक्ात शतेात मखु्य पीक लागिडीपिूी पेरुन त े55 त े60 ददिसाांच ेझाल्यानांतर 
अथिा फुलोऱयात येण्यापिूी नाांगराने गाडण्याची पध्दत.  यासाठी प्रामखु्याने ताग, धैंचा, , चिळी, उडीद, 
कुळीथ इ. वपकाांची शतेात विशिेत: खरीप हांगामात लागिड करतात.  

2) दसुऱया पध्दतीत दहरिळीच्या खतासाठी प्रामखु्याने शतेाच्या बाांधािर अथिा पडीक-डोंगराळ जशमनीतील क्ेत्रािर 
सबुाभळु, करांज, टाकळा, रानमोडी आणण सिागत महत्त्िाचे म्हणज े र्गररपषु्ट्प िनस्पतीची दहरिी पाने आणण 
कोिळया फाांद्याांचा िापर करणे. 
सन 2013-14 मध्ये कृतत आराखडयाांतगगत सेंदिय शतेीस प्रोत्साहन योजनेंमध्ये दहरिळीच्या खताचा िापर हा 

घटक समाविष्ट्ट आहे. सदर कायगक्रमात प्रस्तावित केल्यानसुार दहरिळीच े खताचा िापर िाढविण्यासाठी सहभागी 



 

 

शतेकऱयास कमाल 2.00 हेक्टर क्ेत्र मयागदेपयांत ताग/ढेंचा/चिळी/ मगू/उडीद/कुळीथ इ.चे त्रबयाणे 25 टक्के अनदुानािर 
कमाल रु.2000/-प्रतत जक्िांटलप्रमाणे अनदुान देय राहील. कृवि विद्यापीठे/शासकयय प्रक्ेत्र/राज्य त्रबयाणे महामांडळ/राष्ट्रीय 
बीज तनगम या यांत्रणेच ेमाध्यमातनू त्रबयाणे परुविण्यात येणार आहे. हे अनदुान लागिड क्ते्राच्या 75 टक्के लोकिाटा 
भरुन घेऊन प्रत्यक् त्रबयाणे स्िरुपात देय आहे. सांबांर्धत जजल्हा अर्धक्क कृवि अर्धकारी याांच ेमागणीप्रमाणे राज्य 
त्रबयाणे महामांडळाने प्रकल्पाअांतगगत तनिडलेल्या लाभार्थयाांना त्रबयाणे परुिठा कराियाचा आहे.  या कायगक्रमाांतगगत सन 
2013-14 मध्ये समुारे 1020 जक्िांटल त्रबयाणाच ेिाटप कराियाचे असनू त्यासाठी रु. 20.40 लाख अनदुान उपलब्ध 
करुन द्याियाचे आहे.  

त्यासाठी जजल्हा अर्धक्क कृवि अर्धकारी याांचे स्तरािरुन महात्रबजच ेजजल्हा/ प्रादेशशक कायागलयातील प्रमखुाांशी 
सांपकग  साधून त्रबयाणे परुिठा शतेकऱयाांना खरीप हांगाम सरुु होण्यापिूी केला जाईल याची दक्ता घ्यािी .   

लाभाथी शतेकऱयाला परमीटसाठी द्याियाच ेकूपन्स महाबीजने/सांबांर्धत यांत्रणेने स्ित: तयार कराियाच ेअसनू 
त्यात परमीट िाटप केल्याचा ददनाांक, िाण, परमीट पसु्तक क्रमाांक याचा आिजूगन उल्लखे करािा. परमीट पसु्तक 
क्रमाांक देताांना जजल्हा/तालकुा/हांगाम/ििग/पसु्तक क्रमाांक शक्यतो िापील राहील हे पहािे. परमीट पसु्तके महाबीजने 
(तीन विविध रांगाच्या प्रतीचे) स्िखचागने जजल्हास्तरािर िपाई करुन सांबांर्धत जजल्हा अर्धक्क कृवि अर्धकारी याांचेकड े
जास्तीत जास्त मे 2013 अखेरपािेतो उपलब्ध करून द्यािीत. 

या बाबीसाठी सांबांर्धत जजल्हा अर्धक्क कृवि अर्धकारी याांनी तनयांत्रण अर्धकारी म्हणून काम पाहािे. 
जजल्हयासाठी िरील पररच्िेदामध्ये ददलेल्या सचुनाांप्रमाणे प्रलांत्रबत रकमेतनू िाटप कराियाची त्रबयाणे आणण 
लक्ाांकाप्रमाणे नेमनू ददलेले त्रबयाणे िाटप जजल्हा अर्धक्क कृवि अर्धकारी याांनी तालकुािार लक्ाांक तनजश्चत करुन 
िाटप केल ेजाईल आणण अांमलबजािणी होईल अस ेपहािे. तालकुा कृवि अर्धकारी याांनी मांडळतनहाय आढािा घेिनू 
त्याप्रमाणे गाििार लाभाथीतनहाय यादी आपले स्तरािर ठेिािी ि लाभार्थयाांची सांख्या ि लागिड क्ेत्र लक्ात घेता 
जजअकृअ याांचेकडून परशमट पसु्तके प्राप्त करुन घेऊन ती मांडळ कृवि अर्धकाऱयाांना द्यािीत. मांडळ कृवि अर्धकाऱयाने 
प्रकल्पाअांतगगत तनिडलेल्या गािातील सहभागी झालेल्या लाभार्थयागस परशमट द्याियाच ेआहे.  परशमट िाटप केलेल्या 
शतेकऱयाची यादी दोन प्रतीत तयार करुन त्याची एक प्रत सांबांर्धत गािासाठी ठरिनू ददलेल्या वितरण कें ि प्रमखुास 
द्यािी. केिळ या यादीतील शतेक-याांनाच परमीटिर त्रबयाणे विक्रय करािे. (25 टक्के अनदुानािर कमाल 2.00 
हेक्टरसाठी 100 ककलो त्रबयाणे परुिाियाच ेआहे. त्रबयाणे मात्रा 50 ककलो प्रतत हेक्टरी असनू प्रतत जक्िांटल त्रबयाणाची 
ककां मत रु .8000/- असल्याने प्रतत जक्िांटल रु.2000/- इतके अनदुान देय राहील.) त्रबयाणाच े पॅककां गिर िाण/लॉट 
क्रमाांक/तनव्िळ िजन/अनदुान तत्िािरील दहरिळीच ेखत त्रबयाणे - विक्रयसाठी नाही इ. सिग बाबीांची मादहती बी-त्रबयाणे 
कायदा 1966 ि अर्धतनयम 1968 मधील तरतदूीप्रमाणे नमदू कराियाच े आहे. या सिग बाबीांची काळजी स्ित: 
महाबीजने घ्याियाची आहे. त्रबयाणे अनदुान महाबीजला सांबांर्धत जजल्हा अर्धक्क कृवि अर्धकारी याांचेमाफग त परस्पर 
देण्यात येत असल्याने एखाद्या विक्रय कें िान े देय अनदुानासह  ककां मत घेिनू त्रबयाणे विक्रय केली तर त्याची सांपणूग 
जबाबदारी सांबांर्धत सांस्थेची राहील ि त्याांचेिर दखलपात्र गनु्हा सांबांर्धत कायागलय दाखल करु शकेल. दररोज िाटप 
केलेल्या परशमटची सांख्या आणण विक्रय झालेले त्रबयाणे याबाबतचा अहिाल सांबांर्धत जजल्हा अर्धक्क कृवि अर्धकारी 
याांचेकडून त्याांचे विभागीय कृवि सहसांचालकामाफग त विभागाचा एकत्रत्रत अहिाल कृवि सांचालक (फलो.) याांना सादर 
कराियाचा आहे.  
 
 
 



 

 

5) बांधािर/सलग गगरीपषु्ट्प/शिेरीची लागिड -  
जशमनीची पाणी धारण करण्याची क्मता, सवुपकता सधुारणे ि क्ारयकु्त जशमनीची सधुारणा करण्यासाठी 

दहरिळीच्या खताांच्या त्रबयाणे िापरास प्रोत्साहन देण्यात येत.े  र्गरीपषु्ट्पाच्या पानाांमध्ये कबग 36 टक्के ,नत्राच ेप्रमाण 
2.70 टक्के, स्फुरद 0.5 टक्के ि पालाश 1.15 टक्के असत.े त्यामळेु शतेाच्या बाांधािर, कुां पनािर आणण सलग 
र्गरीपषु्ट्प लागिडीस प्रोत्साहन देणे आिश्यक आहे.  िाटकलामद्िारे लागिड करण्यासाठी 30 से.मी लाांब ि 3 
सें.मी.व्यासाची दोन िाट कलम े तनिडून पािसाळयाच्या सरुिातीस 30 x 30 x 30 से.मी. आकाराचा खड्डा करुन 
बाांधािर 2 मीटर अांतरािर आणण सलग 3 x 3  मीटर  अांतरािर लागिड करािी.  

       200 मी. 
 

        50 मी.                                       50 मी. 
 

                         200 मी.  
  अशाप्रकारे 1 हेक्टर क्ेत्राच्या बाांधािर साधारणत: 250 रोपे लागिड करणे आिश्यक आहे.  त्यासाठी रु. 
500/- हे. इतके अनदुान देय आहे.  र्गरीपषु्ट्पाची कलमे/रोपे/त्रबया शासकयय नसगरी/शासनमान्यताप्राप्त नसगरी मधूनच 
खरेदी करािे. 

 1 हेक्टर क्ेत्राच्या बाांधािर साधारणत: 250 रोपे लागिड करणे आिश्यक आहे.  त्यासाठी रु.500/- हे. इतके 
अनदुान देय आहे.  म्हणजचे प्रततरोप लागिडीसाठी रु. 2.00 प्रमाणे अनदुान देय आहे. 

लागिडीनांतर दसुऱया ििागपासनू पढेु प्रत्येक झाडाच्या प्रत्येक िाटणीला 25 त े30 ककलो दहरिा पाला (जैविक 
पदाथग) शमळू शकतो.  या झाडाच्या फाद्याांची िरचेिर िाटणी करुनही या झाडाांना निी फुट येत ेआणण त्याांच्या दहरव्या 
पाल्यापासनू दहरिळीच े उत्तम खत शमळत.े र्गरीपषु्ट्पाची पाने धैंचा,मेंड ि िनझाडाांचा पालापाचोळा यापेक्ा जलद 
कुजतात. र्गरीपषु्ट्पाचा पाला कुजण्यास साधारणपणे 4 त े 6 आठिड्याचा कालािधी लागतो, याच्या िापरामळेु 
उत्पन्नात िाढ ददसनू येत.े   

 
6) प्रदशगन/महोत्सि/चचागसि/कायगशाळा/प्रशशक्षण - 
   ग्राहकामध्ये सेंदिय पद्धतीने उत्पाददत मालासांबांधी जागतृी आणण्यासाठी, प्रमाणणकरण उत्पादनास प्रशसध्दी 
देण्यासाठी तसेच सेंदिय शतेी मालास खुली बाजारपेठ उपलब्ध होण्यासाठी त्याचप्रमाणे सेंदिय उत्पादन घेऊ इजच्िणाऱया 
उत्पादकाांना / ग्राहकाांना / सेंदिय िाटचालीमध्ये सहभागी घटकाांना प्रशशक्ण देणे, उत्पादकाांना प्रशशक्ण देिनू सेंदिय 
उत्पादने घेण्यास प्रितृ्त करणे. राज्य/विभाग /जजल्हास्तरीय प्रदशगन/महोत्सि इत्यादी आयोजजत कराियाचे असनू  
यामध्ये शतेकरी, 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 असनू या अांतगगत प्रत्येक जजल्हयाांस/ विभागास रक्कम रु. 1.00 लाख प्रमाणे एकूण रु. 41.00 लाख 
आणण आयकु्तालयास्तरािर राखून ठेिण्यात येणारा तनधी रक्क्म रु.20.00 लाख असा एकूण       रु. 61.00 लाखाचा 
कायगक्रम प्रस्तावित करणेत आलेला आहे. मात्र यात सहभागी होण्यासाठी शतेकरी/सांस्था तनिड अगोदरच करणे अपेक्षक्त 
असनू याबाबतची जबाबदारी उपविभागीय कृवि अर्धकारी याांची राहील.  
 



 

 

7) प्रचार ि प्रशसध्दी – 

          शतेकऱयाांमध्ये सेंदिय शतेी करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी ि ग्राहक ि खरेदीदार याांचेमध्ये जनजागतृी 
करण्यासाठी प्रचार ि प्रशसध्दीचा कायगक्रम राबविणेत येणार आहे. त्यासाठी   रु. 30.00 लाख अनदुान प्रस्तावित 
करणेत आल ेआहे 

 

8) अभ्यासदौरे-   

राज्याांतगगत तसेच राज्याबाहेरील आदशग सेंदिय प्रक्ेत्र सेंदिय तांत्रज्ञान सांशोधन कें ि तसेच सेंदिय शतेी 
करणाऱया प्रगतीशील शतेकऱयाांच्या शतेािर शतेक-याांनी जािनू पहाणी केल्यास सेंदिय शतेी पध्दतीबदल त्याांना मादहती 
करुन घेता येऊ शकत.े त्याचप्रमाणे नव्याने सेंदिय शतेीमध्ये सहभागी होणाऱया उत्पादकाांना सेंदिय शतेी बाबतच े
तांत्रज्ञान अिगत होिनू त ेसेंदिय शतेी करण्यास प्रितृ्त होऊ शकतात. हांगामात समक् जाऊन वपकाांची ि तथेील 
प्रयोगाांची आणण तनविष्ट्ठा उत्पादनाची पाहणी करुन शतेकऱयाांना अल्प खचागत मादहती शमळू शकत.े याची खात्री 
झाल्यािर त ेस्ित: या तांत्राप्रमाणे सेदिय शतेी सरुु करु शकतात. यासाठी शतेकऱयाांच े राज्याांतगगत ि राज्याबाहेरील 
अभ्यासदौरे आयोजजत करण्यात यािेत.  राज्याांतगगत अभ्यासदौऱयासाठी प्रतत शतेकरी रु. 1000/- याप्रमाणे अथगसहाय्य 
प्रस्तावित आहे. प्रत्येक प्रकल्पातनू अशाप्रकारे सिगसाधारणपणे 25 शतेकरी / उत्पादकाांचा दौरा आयोजजत करणेसाठी 
अनदुान प्रस्तावित आहे. राज्याबाहेरील अभ्यासदौऱयासाठी प्रतत शतेकरी रक्क्म रु. 2000/- प्रमाणे अथगसहाय्य 
प्रस्तावित असनू प्रत्येक कृवि विभागातनू 60 त े65 शतेकरी/ उत्पादकाांचा एक अभ्यास दौरा आयोजजत करणेसाठी 
अनदुान प्रस्तावित आहे. या घटकाांतगगत राज्यासाठी एकूण रक्कम रुपये रु. 31.30 लाख अनदुानाचा कायगक्रम 
प्रस्तावित करणेत आलेला आहे.  

9) कृविभिूण (सेंद्रिय शिेी)-  

 राज्यात सेंदिय शतेीस प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच सेंदिय शतेीकड े शतेकऱयाांचा कल िाढविण्यासाठी सेंदिय 
शतेीत उल्लेखतनय काम करणाऱया शतेकऱयाांना/सांस्थाांना शासनामाफग त कृविभिूण (सेंदिय शतेी) परुस्कार देिनू 
सन्मातनत करण्यात येत.े  यासाठी रु. 10.00 लाख अनदुान उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.  याबाबतचे प्रस्ताि 
कृवि आयकु्तालयास यापिूी स्ितांत्रपणे ददलेल्या मागगदशगक सचुनाांप्रमाणे कृवि आयकु्तालयास त्िररत सादर करण्यात 
यािेत. 

10) आकस्स्मक खचग- 

 सेंदिय शतेी योजनेअांतगगत कायागलयीन कामकाजासाठी होणाऱया खचागकररता त्याचप्रमाणे कां त्राटी पध्दतीने 
कमगचाऱयाांची तनयकु्ती करण्यासाठी तसेच प्रशासकयय खचागसाठी आयकु्तालय स्तरािर रु. 6.00 लाख तनधी ठेिण्यात 
येत आहे.  

 

प्रशसध्दी-  

योजनेस ि योजनेअांतगगत घटकाांना विस्ततृ स्िरुपात जजल्हा ि विभाग स्तरािरुन प्रशसध्दी देण्यात यािी तसेच 
शतेक-याांना सेंदिय शतेी पध्दती अिलांबनासाठी उद्यकु्त करािे. योजनेअांतगगत राबविलेले कायगक्रम पररसरातील 
शतेकऱयाांना ि जजल्हयाांतील लोकप्रतततनधांुीना दाखिािेत आणण अर्धकार्धक शतेक-याांनी तांत्रज्ञान अिलांब करण्यासाठी 
िातािरण तनशमगती करािी. त्याचप्रमाणे शतेकऱयाांनी सेंदिय शतेी करताांना राबविलेल्या उपक्रमाांची, सेंदिय उत्पादनाची 



 

 

तथा शतेकऱयाांना शमळालेल ेिाढीि दर ि अर्धक उत्पन्नाबाबत यशोगाथा तयार करुन त्यास विस्ततृ प्रशसध्दी द्यािी. 
यासाठी सेंदिय शतेीस ताांत्रत्रक मागगदशगन परुविण्याऱया मागगदशगक सांस्था तथा सेिाभािी कायगकत्याांच ेसहाय्य घ्यािे.  
तसेच आत्माअांतगगत उपलब्ध तदतदुीतनू सेंदिय शतेीस सहाय्यभतू ठरतील अस ेनाविण्यपिूग उपक्रम आयोजजत करुन 
राज्याच ेसेंदिय शतेीबाबतच ेअसलेले अग्रगण्य स्थान आबाधीत ठेिनू उांचविण्यास सहाय्य करािेत. त्याचप्रमाणे विविध 
योजनाांतगगत सेंदिय शतेीशी सांलग्न असणाऱया घटकाांची या योजनेशी साांगड घालनू राज्यातील सेंदिय शतेीस चालना 
शमळणेसाठी सहकायग करािे.  
 िपासणी - 
      योजनेअांतगगत राबविण्यात येणाऱया प्रत्येक क्ेत्रत्रय घटकाांची खाली नेमनू ददलेल्या मापदांडानसुार तपासणी करािी. 
तपासणीमध्ये आढळणाऱया उणीिा ि त्रटुी सांबांर्धताांच ेतनदशगनास आणून िेळीच पतूगता करािी आणण त्याप्रमाणे सधुारणा 
कराव्यात.  तसेच शतेकरी/ कमगचाऱयाांच्या शांका/अडचणीांच े तनरसन करणे यासाठी गरजेनसुार िररष्ट्ठ कायागलय, कृवि 
विद्यापीठे तथा कृवि आयकु्तालयाच ेस्तरािरुन मागगदशगन प्राप्त करुन घ्यािे.  तसेच आढळलले्या गांभीर बाबीांबाबत 
तनयमानसुार कायगिाही करािी. 
 

अ.क्र. सबंगधि अगधकारी िपासणीची टक्केिारी 
1 कृवि सहाय्यक 100 टक्के 
2 कृवि पयगिेक्क 50 टक्के 
3 मांडळ कृवि अर्धकारी 50 टक्के 
4 तालकुा कृवि अर्धकारी 10 टक्के 
5 उपविभागीय कृवि अर्धकारी 5 टक्के 
6 जजल्हा अर्धक्क कृवि अर्धकारी 2 टक्के 
7 विभागीय कृवि सहसांचालक 0.5 टक्के 

 
माद्रहिी उपलब्धिा ि अहिाल सादर करणे --------  

सेंदिय शतेी पध्दती ही निीन कृवि पध्दती असल्याने त्या अनिुांगाने विविध प्रकाराच्या मादहतीची विविध 
स्तरािरुन विचारणा होत.े  त्यामळेु याबाबत सविस्तर मादहती जस ेसेंदिय शतेी खालील वपक तनहाय क्ेत्र , उत्पादन 
कायगरत असलेल्या सांस्था त्याांच्या कायागच ेसांक्षक्प्त स्िरुप सेंदिय शतेीशी समरस झालेले शतेकरी / व्यजक्त त्याांच े
योगदान, प्रमाणणकरणाखालील क्ेत्र, प्रमाणणकरण प्रकक्रयेतील क्ेत्र, सेंदिय शतेीचे ग्राहक, प्रकक्रया उद्योग, उपलब्ध 
बाजारपेठ, सेंदिय शतेीमध्ये उस्फुर रगतपणे कायग करणारे कृवि ि सांलग्न विभागातील अर्धकारी / कमगचारी , सेिाभािी 
कायगकत ेयाांची मादहती कायागलयाचे स्तरािर ठेिािी तसेच त्याांचे नाांि, पत्ता आणण सेंदिय शतेीमधील योगदानाबाबतच े
सांक्षक्प्त मादहतीसह कृवि विभागाच े सांकेतस्थळािर देणेत 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 त्यामळेु कायगक्ते्रातील योजनाांच े
घटकतनहाय आर्थगक, भौततक लक्/साध्य/ सेंदिय शतेी ि प्रमाणणकरणाखालील एकूण क्ेत्र ि वपकतनहाय क्ेंत्र, सेंदिय 
सेिा परुविणाऱया सांस्था/सेिाभािी सांस्था आदशग सेंदिय उत्पादक प्रक्ेत्र ि तज्ञ व्यक्ती, सेंदिय तांत्रज्ञान ि प्रमाणणकरण 
अनिुांगाने प्रशशक्क (मास्टर रेनसग) आदशग सेंदिय सांशोधन कें ि,नविन ि विशशष्ट्ट सेंदिय तांत्रज्ञान अिलांबणारे उत्पादक 
अशी मादहती त्याांचे स्तरािर ठेिण्यात यािी. तालकुा कृवि अर्धकारी ि उपविभागीय कृवि अर्धकारी कायागलयाांनीही 
त्याांचे कायगक्ेत्राबाबत अशी मादहती ठेिािी तसेच मागणीनसुार सांबांर्धताांना तपासणीसाठी/मादहतीसाठी उपलब्ध करुन 
द्यािी.  



 

 

 योजनेचा मदहनातनहाय/घटकतनहाय भौततक/आर्थगक लक्/साध्याचा अहिाल दर मदहन्याच्या 10 तारखेपयांत कृवि 
आयकु्तालयास सादर करािा तसेच सेंदिय शतेी क्ेत्र ि तद्निुांगीक प्रागततक मादहती प्रत्येक तीन मदहन्यानांतर सादर 
करािी.  उदद्दष्ट्टानसुार कमी/जास्त खचग होणार असल्यास त्याबाबतची सधुारीत मागणी िेळीच नोंदिािी. 
 
 प्रकल्पाधाररि सेंद्रिय शिेी योजना राबविण्याबाबि:- 
 सन 2013-14 मध्ये सेंदिय शतेी योजना ही प्रकल्पाधाररत राबिाियाची आहे.  प्रकल्पाची सफलता ही मखु्यत: 
अनभुिी विस्तारकायग ि योग्य पाठपरुािा यािर आधारीत असत.े प्रकल्प क्ेत्रातील कृवि सहाय्यक ि सेिाभािी सांस्था 
याांच्या समन्ियाने प्रकल्प राबविल्यास त्याची उपयकु्तता तनजश्चतच िाढत.े प्रकल्पातनू तयार होणा-या सेंदिय माल 
विक्रय महोत्सिाच्या माध्यमातनू केल्यास त्याचा तनजश्चत फायदा झाल्याचा धुळे पॅटनग मधील अनभुिातनू शसध्द झालेले 
आहे. सेंदिय शतेीमध्ये सेंदिय शतेी उपक्रमात अग्रसेर असणाऱया सांस्थाांच ेयोगदान महत्िपणूग आहे.  त्यानसुार जास्तीत 
जास्त प्रकल्प हे सांस्थामाफग त राबविण्याच े प्रस्तावित आहे.  त्याकरीता जजल्हयामध्ये स्ियांस्फूतीने सक्रयय कायगरत 
असणाऱया पात्र सांस्थाांची त्याांचे मागणीनसुार तनिड करािी.  जजल्हयाांतील चाांगल ेकायग करणारी सांस्था एक ककां िा 
लगतच्या जजल्हयाांमध्ये प्रकल्प राबविण्यास इच्िुक असल्यास त्याांना प्राधान्य देण्यात यािे.  शक्यतो जजल्हयामधून 
सेंदिय शतेीमध्ये कायग करणारी सक्रयय सांस्था असल्यास त्या जजल्हयामध्ये प्रकल्प राबविण्यासाठी त्या सांस्थाांना 
प्राधान्य देण्यात यािे.  प्रकल्प अहिाल तयार करताांना त्यामध्ये खालील बाबीांचा समािेश करािा.   
 प्रकल्पाधारीत उपक्रम राबविताांना प्रकल्पपिूग पायाभतू सिेक्ण करण्यात यािे. यामध्ये तालकु्याचा गाांििार नकाशा, 
प्रकल्पाचा नकाशा, गािाची / प्रकल्पाची कृविविियक पायाभतू मादहतीचा समािशे असािा.  त्याचप्रमाणे त्या प्रकल्प 
क्ेत्रामध्ये सामाजजक, आर्थगक, शकै्णणक सोयीसवुिधा कायगरत सांस्था समहु, प्रकक्रया उद्योग, शतेी माल विक्रयसाठी 
पणन व्यिस्था, कृवि बाजार मादहती कें ि इ. सवुिधाांचा समािेश असािा.   
 प्रकल्पाअांतगगत समाविष्ट्ट शतेकरी, शतेकरी गट, शतेकरी समहू, प्रकल्प कायागन्ियन यांत्रणा (सांस्था/शासन) 
प्रकल्पाच ेक्ेत्र, प्रकल्पाअांतगगत राबविण्यात येणाऱया कायगक्रमातील घटक आणण त्यासाठी उपलब्ध अनदुान याबाबतची 
मादहती असािी.  प्रकल्पाची प्राथशमक मादहती खालीलप्रमाणे असािी.  
योजना :-   
वपकाच ेनाांि :-  
प्रकल्पाच ेक्ेत्र :- 
तनिडलेले शतेकरी सांख्या :- 
सांघटीत केलेले गट :- 
कायागन्ियीन यांत्रणा :- 
घटकतनहाय राबविण्याि येणारा कायगक्रम :- 
अ.क्र. घटक पररमाण भौतिक आगर्थगक 
1 गाांडूळ खत उत्पादन यतुनट सांख्या   
2 बायोडायनाशमक कां पोस्ट सांख्या   
3 सीपीपी कल्चर यतुनट सांख्या   
4 तन ांबोळी/ िनस्पतीजन्य पािडर  / 

अकग  तयार करणेसाठी  
पल्िरायझर/ग्राईंडरचा परुिठा 

सांख्या   

5 सेंदिय शतेी प्रकल्प समहू सांघटन सांख्या   
6 शतेकरी शतेीशाळा सांख्या   
7 प्रचार ि प्रशसध्दी    



 

 

8 प्रिगतकाांच ेप्रशशक्ण सांख्या   
9 दहरिळीच ेखत त्रबयाणे परुिठा जक्िटल   
10 र्गरीपषु्ट्प/ शिेरी लागिड सांख्या   
11 प्रदशगन,महोत्सि,चचागसत्र,कायगशाळा  

आकजस्मक खचग 
सांख्या   

12 राज्यातांगगत अभ्यास दौऱयासाठी 
लाभाथी  

सांख्या   

13 राज्याबाहेरील अभ्यास दौऱयासाठी 
लाभाथी  

सांख्या   

14 इतर योजनाबाह्य उपक्रम    
 एकूण     
 
 
प्रकल्पािगंगि तनिड केलेल्या लाभार्थी शिेकऱ्यांची माद्रहिी खालील िक्त्याि समाविष्ट्ट करािी.   
अ.
क्र. 

शतेकऱया
चे नाांि 

िगगिारी 
(एससी/एसटी   
/मदहला/सिगसा
धा) 

एकूण जशमन 
(8-अ नसुार) 

अल्प/ 
अत्य
ल्प/ 
इतर 

प्रकल्पा
त 
प्रस्तावि
त सिे 
क्र. 

शस ांचनाच े
स्त्रोत नमदू 
करा 
(विहीर/कॅनॉ
ल  
तलाि/बोडी 

शभज
णारे 
एकूण 
क्ेत्र(हे) 

उपलब्ध 
रॅक्टर/ 
पािर 
दटलर / 
बलैजो
डी 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

प्रकल्प फलश्रुिी : 
1) शतेीत सेंदिय कबागच ेप्रमाण िाढून जशमनीचा पोत सधुारणे त्याव्दारे मलुस्थानी ििागजल सांिधगन होणे. 
2) उत्पादीत शतेीमालाचा दजाग सधुारणे 
3) शतेात लागणा-या मलुभतू तनविष्ट्ठाांच ेशतेक-याांनी स्ित: उत्पादन करणे ि त्याव्दारे उत्पादन खचागत कपात   
    करणे. 
4) समहु गट सांघटनाची ितृ्ती िधृ्दीांगत होऊन शतेमाल विक्रय करताांना मोठा साठा उपलब्ध होईल, त्याव्दारे   
    विक्रय दर ठरविताांना तनणगय क्मता िाढीस लागणे. 
5) समहु पध्दतीमळेु गािातील सामाजीक सलोखा तनमागण करणे 
6) प्रकल्पाची फलश्रतृी शजेारच्या / गािाांना शतेक-याांना मागगदशगक ठरुन सेंदिय पध्दतीचा विस्तार   होणे. 

 
 
 
 
 
 

सचंालक (फलोत्पादन) 
     कृवि आयकु्तालय, म.रा.पणेु-5  



 

 

स्जल्हातनहाय सेंद्रिय शिेी योजनेअिंगगि प्रकल्पांची माद्रहिी 
योजनेचे नांि :-      सेंदिय शेती योजना 
प्रकल्प संरचना :-     प्रत्येक प्रकल्प 100 हे.  
               प्रत्येक प्रकल्पात 10 हे. च े10 गट 
प्रकल्प व्यिस्र्थापक :-  मांडळ कृवि अर्धकारी / कृवि पयगिेक्क 

स्जल्हातनहाय प्रकल्प के्षि हेक्टर 
अ.क्र. स्जल्हा प्रकल्प सखं्या क्षेि 

(प्रति प्रकल्प) 
एकूण क्षेि 

1 ठाणे 3 100 300 

2 रायगड 3 100 300 

3 रत्नार्गरी 3 100 300 

4 शसांधुदगुग 3 100 300 

 कोकण विभाग 12 100 1200 

5 नाशशक 3 100 300 

6 धुळे 3 100 300 

7 नांदरूबार  3 100 300 

8 जळगाांि 3 100 300 

 नाशशक विभाग एकूण 12 100 1200 

9 अहमदनगर 3 100 300 

10 पुणे 3 100 300 

11 सोलापूर 3 100 300 

 पुणे विभाग 9 100 900 

12 सातारा 3 100 300 

13 साांगली 3 100 300 

14 कोल्हापूर 3 100 300 

 कोल्हापूर विभाग एकूण 9 100 900 

15 औरांगाबाद 3 100 300 

16 जालना 3 100 300 

17 बीड 3 100 300 

 औरंगाबाद विभाग एकूण 9 100 900 

18 लातूर 2 100 200 

19 उस्मानाबाद 2 100 200 

20 नाांदेड 2 100 200 

21 परभणी 2 100 200 

22 दहांगोली 2 100 200 

 लािूर विभाग एकूण 10 100 1000 

23 बुलढाणा 2 100 200 

24 अकोला 2 100 200 

25 िाशशम 2 100 200 

26 अमरािती 3 100 300 

27 यितमाळ 3 100 300 

 अमराििी विभाग एकूण 12 100 1200 



 

 

28 िधाग 2 100 200 

29 नागपूर 2 100 200 

30 भांडारा 2 100 200 

31 गोंददया 2 100 200 

32 चांिपूर 2 100 200 

33 गडर्चरोली 2 100 200 

 नागपूर विभाग एकूण 12 100 1200 

 महाराष्ट्र राज्य 85 100 8500 

  


