जा.क्र. विप्र-3/राअसुअ-व्यावि-ऊस/मा.सु./272/2015
कृ वि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, िुणे
विनाांक: 20/06/2015
प्रवत,
1) विभागीय कृ वि सह संचालक
औरं गाबाद / लातूर
2) विल्हा अविक्षक कृ वि अविकारी
औरं गाबाद, िालना, बीड , लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड, परभणी, हहगोली
वििय :- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अवभयानांतगगत ऊस विकास कायगक्रम 2015-16
अांतवरम मार्गिर्गक सूचना
सांिर्ग :- 1) केंद्र र्ासनाचे ित्र क्र. 3-1/2015-सीयु-चार, वि. 5/2/15 ि वि. 15.4.15
2)आयुक्तालयाचे ित्र जा.क्र.नर्िीविके/ऊस/15-16/207/15, वि. 06.05.2015
ऊस वपकाच्या उत्पादकता िाढीसाठी कृ ती आराखडा कायगक्रमांतगगत एकात्त्मक ऊस विकास कायगक्रम सन
2001-02 पासून राज्यात राबविण्यात येत होता. सदरची योिना सन 2013-14 मध्ये राष्ट्रीय कृ वि विकास योिनेंतगगत
राबविण्यात आली. केंद्र शासनाने 12 व्या पंचिार्षिक योिनेत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अवभयानांतगगत समािेश केल्यानुसार
सन 2014-15 मध्ये राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अवभयान - व्यापारी वपके अंतगगत ऊस विकास कायगक्रम राबविण्यात आला.
सन 2015-16 मध्ये संदभग 1 अन्िये राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अवभयान व्यापारी वपके अंतगगत ऊस वपकासाठी रु. 344
लाखाचा कायगक्रम महाराष्ट्र राज्यासाठी तत्ित: वनत्चचत केला आहे . मागील ििी 100 टक्के केंद्र पुरस्कृ त असलेला हा
कायगक्रम सन 2015-16 मध्ये केंद्र : राज्य 50 : 50 टक्के यानुसार राबविण्यात येणार आहे . त्यानुसार संदभग 2 अन्िये
मागील ििीच्या दे य खचासह (कवमटे ड एक्स्पेंडीचर) सन 2015-16 मध्ये केंद्र वहस्सा रु. 190.96 लाख आवण राज्य
वहस्सा रु. 172 लाख या नुसार एकूण रु. 362.96 लाख रक्कमेचा कायगक्रम प्रस्तावित करण्यात आला आहे .
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अवभयान-व्यापारी वपके अंतगगत ऊस विकास कायगक्रम या योिनेअंतगगत सन 2015-16
मध्ये रू. 344 लाख रकमेचा विल्हावनहाय घटकवनहाय अंतवरम आर्षिक /भौवतक कायगक्रम ि मागगदशगक सुचना
पाठविण्यात येत आहे त. सदर योिनेसाठी केंद्र शासनाकडू न रु. 172 लाख ि राज्यशासना कडू न रु. 172 लाख या
प्रमाणात वनिी उपलब्ि करुन दे ण्यात येणार आहे . सदर योिनेस राज्य शासनाची प्रशासकीय मंिरु ी लिकरच अपेवक्षत
आहे . त्याप्रमाणे कायगक्रम राबिण्यासाठी पुिग तयारी बाबत क्षेत्रीय अविकारी / कमगचारी यांना सूचना दे ण्यात याव्यात.
सिर कायग क्रम र्ासनाच्या मांजरु ी नांतरच कायान्ियीत करािा पवरवशष्ट्ट 1 मध्ये दशगविल्याप्रमाणे वतमाही अहिाल
वतमाही संपताच तर पवरवशष्ट्ट 2 मध्ये दशगविल्याप्रमाणे मावसक अहिाल दर मवहन्याच्या 5 तारखेस सादर करण्यात
यािेत.
स्िाक्षरीत-/
सोबत-िरीलप्रमाणे

कृ वि संचालक,

(विस्तार ि प्रवशक्षण),

कृ वि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
प्रत:- मावहतीस्ति सविनय सादर.
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1) मा. अिर मुख्य सवचि, कृ वि ि

पशंसि
ु िगन, दुग्िव्यिसाय विकास ि मत्स्यव्यिसाय विभाग, मंत्रालय

विस्तार, मुंबई -32

2) मा. मांत्री, कृ वि, महाराष्ट्र शासन, मुंबई- 32 यांचे स्िीय सहाय्यक.
3) मा. राज्यमांत्री, कृ वि, महाराष्ट्र शासन, मुंबई- 32 यांचे स्िीय सहाय्यक
प्रत :

मावहती ि योग्य त्या कायगिाहीसाठी :-

1) संचालक, (वन ि र्ु.वन), आयुक्तालय, म.रा.िुणे-1
प्रवतवलपी :
1) मा.आयुक्त साखर, साखर आयुक्तालय, साखर संकुल,वशिािीनगर, पुणे- 5 यांना सस्नेह सादर.
2) मा. कुलर्ुरु, डॉ.पंिाबराि दे शमुख कृ वि विद्यापीठ, अकोला
3) मा. कुलर्ुरु, िसंतराि नाईक मराठिाडा कृ वि विद्यापीठ, परभणी
4) मा. कुलर्ुरु, महात्मा फु ले कृ वि विद्यापीठ, राहू री, वि. अहमदनगर
5) मा. कुलर्ुरु, b÷Éì.¤ÉÉ³ÉºÉÉ½ä¤É सािंत कोकण कृ वि विदयापीठ, दापोली
6) मा. वजल्हाविकारी
1)औरं गाबाद 2) िालना 3) बीड 4) लातूर 5) उस्मानाबाद 6) नांदेड 7) परभणी 8) हहगोली

7) सांचालक (कृ वि सांर्ोिन ि विस्तार),िसंतदादा साखर संस्िा, मांिरी बुदुक, ता. हिेली,वि.पुणे
8) ऊस िैिासकार , 1) डॉ.पंिाबराि दे शमुख कृ वि विद्यापीठ, अकोला
2) िसंतराि नाईक मराठिाडा कृ वि विद्यापीठ, परभणी
3) महात्मा फु ले कृ वि विद्यापीठ, राहू री, वि. अहमदनगर
9) कायग कारी सांचालक, म.रा. सहकारी साखर कारखाना संघ, मुंबई 400 025.
10) कायग कारी सांचालक, िेस्ट इंवडयन शुगर वमल असो.पुणे-5.
11) ऊस विर्ेिज्ञ, मध्यिती ऊस संशोिन केद्र, पाडे गांि, ता.फलटण वि. सातारा.
12) कक्ष अविकारी, राष्ट्रीय कृ वि विकास योिना कक्ष, कृ वि ि पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - 32
13) कायासन अविकारी, विप्र 1 ि वनयोिन, कृ वि आयुक्तालय, म.रा.पुणे 5
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राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अवर्याना अांतर्गत ऊस विकास कायग क्रम 2015-16 अांतवरम मार्गिर्गक सूचना
प्रस्तािना
ऊस हे महाराष्ट्रातील महत्िाचे नगदी पीक आहे . ऊसाच्या िाढीस लागणारे अनुकूल हिामान राज्यात उपलब्ि
आहे . महाराष्ट्र राज्य दे शात साखर उत्पादन ि साखर उता-याच्याबाबतीत आघाडीिर आहे . परं तु सरासरी प्रती हे क्टरी
ऊस उत्पादन कमी आहे . त्यामुळे ऊस उत्पादन प्रगत तंत्रज्ञान िास्तीतिास्त शेतक-यांपयंत पोहचविणे गरिेचे आहे .
शेतीला आिुवनक तंत्रज्ञानाची िोड दे ऊन उत्पादन खचग कमी केल्यास शेतक-यांना ऊस वपकातून शाचित ि अविक
उत्पादन वमळु शकेल.
राज्यात सरासरी 8.86 लाख हे क्टर क्षेत्र उस वपकाखाली असून या वपकाची सरासरी उत्पादकता 82 मे.टन प्रती
हे क्टर आहे . ऊस वपकाचा उत्पादन खचग कमी करुन उत्पादकतेत 82 मे. टनािरुन 89 मे.टनापयंत िाढ करण्याच्या
दृष्ट्टीने सन 2015-16 मध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अवभयानाअंतगगत ऊस विकास कायगक्रम राज्यात राबविण्यात येणार
आहे .
सदर उविष्ट्ट साध्य करण्याच्या दृष्ट्टीने योिनांतगगत पुढील बाबींिर लक्ष केंद्रीत करण्यात आलेले आहे .
1. एक डोळा पध्दत िापरून पट्टा पध्दतीचा अिलंब करुन आंतरपीकाची प्रात्यवक्षके आयोवित करणे.
2. उती संिर्षित रोपाची लागिड करणे .
3. मनुष्ट्यबळ विकास कायगक्रम (राज्यस्तरीय प्रवशक्षण)
(2)

योजनेची उद्दिष्ट्टे
1. ऊसाच्या उत्पादन खचात कपात करुन उत्पादकता िाढविणे .
2. दिेदार बेण्याच्या िापरास प्रोत्साहन दे णे यासाठी िसंतदादा साखर संस्िा यांच्या माफगत उती संिर्षित बेणे
वनर्षमती करुन शेतकऱयांना अनुदानािर उपलब्ि करुन दे णे.
3. तंत्रज्ञान प्रसारासाठी शेतकरी ि कमगचारी यांना प्रवशक्षण दे णे.
4. विकवसत तंत्रज्ञानाच्या प्रसारासाठी क्षेवत्रय स्तरािर आंतरपीकाची प्रात्यवक्षके आयोवित करणे .

(3) ऊस विकाच्या उत्िािकता िाढीतील उवणिा विस्तार माध्यमातून िूर करण्याच्या िृष्ट्टीने वनयोवजत ि
उिाययोजना
1. ऊस बेणे उत्पादनाची साखळी तयार करणे ि दिेदार बेण्याचा िापर िाढविणे .
2. ऊस वपकाची शास्त्रीय पध्दतीने लागिड करणे .
3. शेतकरी ि कमगचारी यांचे ज्ञान अद्याित करण्यासाठी प्रवशक्षण ि प्रात्यवक्षके आयोवित करणे .
4. ऊस वपकात आंतर पीक घे ण्यास प्रोत्साहन दे णे.
5. पाण्याची बचत करण्यासाठी सूक्ष्म हसचन पध्दतीस प्रोत्साहन दे णे.
राज्यातील कृ वि विभाग, कृ वि विद्यापीठे , कृ वि संशोिन संस्िा, िसंतदादा शुगर इत्न्स्टटयुट ि साखर कारखाने
यांचे एकात्त्मक प्रयत्नातून ऊस उत्पादकता िाढीसाठी तसेच ऊसात आंतरपीक लागिडीस प्रोत्साहन दे ण्यासाठी साखर
कारखाना कायगक्षेत्रात प्रकल्प स्िरुपात ऊस विकास कायगक्रम राबविण्यात यािा. यामध्ये शासकीय अनुदानासोबतच
कारखान्यांचा सहभाग असािा. कायगक्रमाचे 10 हे क्टर क्षेत्राचे लहान गटात विभािन करण्यात यािे.
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(4) कायग क्रमातील बाबी
1. एक डोळा पध्दतिापरून पट्टा पध्दतीचा अिलंब करुन आंतरपीकाचे प्रात्यवक्षके घे णे.
2. उती संिर्षित रोपे तयार करून शेतकऱयांना उपलब्ि करुन दे णे.
3. राज्यातील अविकारी ि कमगचारी यांना ऊस वपकाचे अद्याित प्रवशक्षण दे णे.
वनिडलेल्या विल्हयात विल्हयाच्या सरासरी उत्पादकतेपेक्षा कमी उत्पादकता असलेल्या तालुक्याची कायगक्रम
राबविण्यासाठी वनिड करािी. तालुक्यातील प्रकल्प क्षेत्र वनिडताना त्या तालुक्यातील सिात कमी उत्पादकता
असणाऱया मंडळाची वनिड करुन त्या क्षेत्रात प्रकल्प राबिािा. वनिड केलेल्या क्षेत्राच्या बेस लाईन सव्हे चे काम पूणग
करुन प्रकल्पातील उत्पादकतेच्या लक्षांकासह प्रकल्प आराखडा तयार करुन त्याला विल्हा अविक्षक कृ वि अविकारी
यांनी मान्यता प्रदान करािी. वनिडण्यात आलेला प्रकल्प क्षेत्राची वनिड इतर कोणत्याही योिनेमध्ये करु नये. प्रकल्प
क्षेत्राची एका पेक्षा िास्त प्रकल्पामध्ये वनिड केल्याचे आढळू न आल्यास अशा प्रकल्पाचा संपण
ू ग खचग िसूलपात्र राहील.
(5) लार्ार्थी वनिड
1. पंचायत राि संस्िेच्या सहभागाने प्रकल्प क्षेत्रातील लाभािी वनिड करािी.
2. योिनेअंतगगत लाभािी वनिड करताना अल्प ि अत्यल्प भूिारक शेतकऱयांना प्रािान्य दे ण्यात यािे.
3. विल्यातील अनुसवु चत िाती (वकमान 16.50 टक्के)/ अनुसवू चत िमाती (वकमान 8.50 टक्के) यांच्या
लोकसंख्येच्या टक्केिारीच्या प्रमाणात लाभार्थ्यांची वनिड करािी. तसेच सिग प्रिगातील लाभािींच्या 30
टक्के मवहलांची वनिड करािी. विल्यासाठी प्राप्त होणारा आर्षिक कायगक्रम राबविताना प्रिगगवनहाय
असलेल्या टक्केिारीच्या प्रमाणात कायगक्रम राबविण्यात यािा.
4. एका लाभार्थ्यास िास्तीत िास्त 0.40 हे क्टरच्या मयादे त लाभ दे ण्यात यािा.
5. प्रात्यवक्षकातील सिग बाबी राबविण्याची लाभार्थ्याची तयारी असािी तशी िाणीि लाभार्थ्यांना करुन दे ण्यात
यािी.
6. प्रात्यवक्षकामध्ये पट्टा पध्दतीचा अिलंब, एक डोळा पध्दतीने लागिड ि आंतरपीके (कडिान्य, गवळतिान्य
इ.) या बाबी प्रािान्याने राबिाियाच्या असल्याने शेतकऱयांना त्याबाबत पूिग कल्पना द्यािी.
8. सुक्ष्म हसचन सुवििा असलेल्या / घे ण्याची तयारी असलेल्या शेतकऱयंची प्रिम प्रािान्याने वनिड करािी.
9. या पुिी लाभ वदलेल्या लाभािीच्या क्षेत्राची वनिड करण्यात येऊ नये.
(6) कायग क्रम राबिाियाचे वजल्हे :- ही योिना 8 विल्हयात राबविण्यात यािी.
1)औरं गाबाद 2) िालना 3) बीड 4) लातूर 5) उस्मानाबाद 6) नांदेड 7) परभणी 8) हहगोली

(7) योजनेची अांमलबजािणी
योिनांतगगत कुठल्याही घटकांची कायगिाही स्ितंत्रपणे न करता योिनेच्या अंमलबिािणीत समाविष्ट्ट
असलेल्या सिग यंत्रणांकडू न िसे साखर कारखाने, विस्तार यंत्रणा, कृ वि विद्यापीठे , कृ वि विज्ञान केंद्रे , अशासवकय संस्िा,
शेतक-यांच्या स्ियंसेिी संस्िा, मवहला संघटना, इतर सेिाभािी संस्िा यांचेकडू न त्यांनी केलेल्या मूलभूत सिेक्षणाच्या
आिारे त्यांना उत्पादन िाढीच्या दृष्ट्टीने आढळलेल्या समस्यांचे आिारे स्िावनक गरिा विचारात घे ऊन ि सिग घटकांचा
एकवत्रत विचार करुन कायगक्रम राबविण्यात यािा. प्रकल्प आराखडा, अंमलबिािणी संवनयंत्रण ि पवरणामकारकतेचा
आढािा/यशोगािा या बाबी अंतभूगत राहतील. प्रकल्प आराखडा तयार करताना प्रकल्प अंमलबिािणी, सवनयंत्रण ि
पवरणामकारतेचा आढािा / यशोगािा या बाबी यामध्ये अंतभूगत आहे त. प्रकल्प यशत्स्ितेचा अहिाल / यशोगािा
संबंवित विल्हा अविक्षक कृ वि अविकारी यांनी सादर कराियाच्या आहे त. कायगक्रमांतगगत सिग कृ वि वनविष्ट्ठा खरे दीचे दर
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/ अनुदानाचा दर इत्यावद सिग बाबी या शासकीय दरानुसार ि शासनाने मान्यता वदलेल्या पुरिठादार संस्िाकडू न मागणी
करुन प्रत्यक्ष क्षेत्रािर उपलब्ि करुन द्याव्यात िेणे करुन त्यात तफाित राहणार नाही.


योिनेतील पुरिठा कराियाच्या वनविष्ट्ठा कृ वि विद्यापीठाने वशफारस केलेल्या असाव्यात ि सोबत वदलेल्या
पक
ॅ े िप्रमाणे वनविष्ट्ठा / औिारे इ. चा पुरिठा करािा. याबाबत वद. 21/04/2014 रोिी कृ वि आयुक्तालयात संपन्न
झालेल्या बैठकीत कृ वि विद्यापीठाच्या शास्त्रज्ञांच्या मागगदशगनाखाली हे क्टरी दे य अनुदानाचे बाबवनहाय खचग प्रमाणक
सोबतच्या प्रपत्रात दशगविलेले असून त्याचे अविन राहू न वनविष्ट्ठेची मागणी नोंदिािी.



कृ वि विदयापीठाने वशफारस केल्याप्रमाणे ऊस वपकाच्या िेगिेगळ्या िाढीच्या अिस्िेत शेतकऱयांना वनविष्ट्ठा पुरिठा
िेळेत होईल या दृष्ट्टीने हं गामवनहाय वनविष्ट्ठांची शासनमान्य पुरिठा संस्िांकडे मागणी नोंदविण्यात यािी.



वनविष्ट्ठा पुरिठा झाल्यानंतर प्रत्येक तालुक्यामध्ये पुरिठा झालेल्या प्रत्येक वनविष्ट्ठांचे प्रत्येक लॅाटचे नमुने काढू न
शासकीय प्रयोगशाळे तन
ू तपासून घ्यािेत. नमुना पास झाल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतरच दे यकांची अदायगी
करण्यात यािी. अप्रमावणत बॅचच्या साठ्याची दे यके अदा करु नयेत.

(8) योजनेतील घटक
अ) एक डोळा िध्ितीचा अिलांब करुन िट्टा िध्ितीने आांतरिीकाची प्रात्यवक्षके आयोवजत करणे.
भारतीय कृ िी अनुसंिान पवरिद, कृ वि विद्यापीठे ि संशोिन संस्िांनी विकवसत केलेले तंत्रज्ञान प्रसारासाठी
प्रात्यवक्षके हे कृ वि विस्ताराचे एक प्रभािी माध्यम आहे . ऊस लागिडीमध्ये योग्य हिामान, योग्य िवमनीचा िापर,
दिेदार बेण्याचा िापर, बीि प्रवक्रया, एक डोळा पट्टा पध्दत, एकात्त्मक अन्नद्रव्य व्यिस्िापन, आंतरपीक, हसचन
व्यिस्िापन, सूक्ष्म मूलद्रव्याचा िापर, इ. तंत्रज्ञानाचा अिलंब करुन ऊस वपकाची उत्पादकता िाढविणे शक्य आहे .
त्यासाठी विकवसत तंत्रज्ञान प्रसारासाठी प्रात्यवक्षके आयोवित करािीत.
आपल्या क्षेत्रातील ऊस उत्पादनाच्या प्रमुख समस्या विचारांत घे ऊन त्यािर प्रभािी उपाय योिना करण्यासाठी
या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करुन घे णे अपेवक्षत आहे . प्रात्यवक्षके प्रगतवशल शेतकऱयाच्या प्रक्षेत्रािर घ्यािीत. प्रात्यवक्षक
आयोवित करताना ऊस बेण्याची प्रवक्रया, एकात्त्मक अन्नद्रव्य व्यिस्िापन, आंतर वपकाचे वबयाणे पुरिठा, आंतर
वपकासाठी िैविक खते/िैविक एिंट्स, मुख्य वपक ऊस आवण आंतरवपकासाठी एकात्त्मक कीड व्यिस्िापन इत्यावद
बाबींसाठी वदलेल्या मयादे पयंत अिगसहाय्य दे य राहील.


वबयाणे प्रवक्रया
ऊसाच्या वपकाच्या सुरिातीच्या िाढीच्या कालाििीत कीड ि रोगापासून बचाि व्हािा यासाठी म ॅलेविऑन,

काबेंडेवझम यासारख्या कीड/बुरशीनाशकांची तर नत्र त्स्िरीकरणाद्वारे , स्फु रद उपलब्ितेद्वारे वपकाच्या िाढीस चालना
दे ण्यासाठी ॲवसटोबॅक्टर, पीएसबी यासारख्या वििाणु खतांची प्रवक्रया करण्यात यािी.


ऊती सांिर्धित रोिे अनुिानािर िाटि
ऊस वपकाच्या लागिडीत सुिावरत िाणांच्या दिेदार बेण्याच्या लागिडीस खूप महत्ि आहे . ऊस वपकाचा

कालाििी, कीड/रोगाचा संभाव्य प्रादुभाि इत्यावदचा विचार करता उती संिर्षित रोपे उच्च गुणित्तेची, िोमदार,
एकसारख्या िाढीची, कीड/रोगमुक्त अशी असतात. त्यामुळे ऊसाचा बेणेमळा उती संिर्षित रोपांपासून तयार केल्यास
त्याचा वनत्चचतच फायदा होतो. अशा बेणे मळ्यातून लागिड सावहत्य प्रात्यवक्षकांतगगत प्रािान्याने िापरण्यात यािे.
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यासाठी सन 2015-16 मध्ये िसंतदादा शुगर इत्न्स्टटयुट, या संस्िेमाफगत ऊती संिर्षित रोपे तयार करुन
उपलब्ि करुन वदली िाणार असून ििळपास 4 लाख रोपाच्या वनर्षमतीसाठी रक्कम रुपये 3.50 प्रवत रोप प्रमाणे
राज्यासाठी एकूण रक्कम रुपये 14 लाख उपलब्ि करुन दे ण्यात येणार आहे त. उती संिर्षित रोपांची मागणी नोंदविणायांना प्रिम येणा-यास प्रािान्य या तत्िािर रोपाची मागणी नोंदिून त्याप्रमाणे ऊती संिर्षित रोपाचा पुरिठा िसंतदादा
शुगर इत्न्स्टटयुट, कडू न केला िाईल. अनुदानाव्यवतवरक्त रक्कम शेतक-यास भरािी लागेल. सदरची रोपे शक्यतोिर
पुढील हं गामासाठी लागिड सावहत्य म्हणून उपलब्ि होतील अशा पध्दतीने बेणे मळ्याचे वनयोिन करािे.


एकाद्त्मक अन्नद्रव्य व्यिर्थािन
अविक उत्पादन दे णाऱया सुिारीत िाणांचा िापर, सेंवद्रय खतांचा अत्यल्प ि अवनयवमत िापर, रासायवनक

खतांचा असंतवु लत िापर, सुक्ष्म अन्नद्रव्ययुक्त खतांचा अत्यल्प िापर, िवमनीला विश्ांती न दे णे, वपकांची योग्य
फेरपालट न करणे , नेहमी एकाच िमीनीतून एकाच वपकाचे उत्पादन घे णे, िमीनीचा सामु िास्त असणे, मुक्त चुन्याचे
प्रमाण िास्त असणे, इत्यादी अनेक कारणांमळ
ु े सुक्ष्म अन्नद्रव्यांची िमीनीमध्ये उपलब्िता कमी िाणिते ि त्याच्या
कमतरतेमळ
ु े पीक िाढीिर अवनष्ट्ठ पवरणाम वदसून येतो. पयायाने ऊस ि साखर उत्पादनात घट येते.
मध्यिती ऊस संशोिन केंद्र पाडे गाि यांनी केलेल्या संशोिनानुसार महाराष्ट्रातील ऊसाखालील िवमनीमध्ये
िस्त, लोह, म ँगनीि आवण बोरॅान या चार सूक्ष्म मूलद्रव्यांची प्रकिाने कमतरता िाणिते.
जस्त युक्त खताांचा िािर
मध्यिती ऊस संशोिन केंद्र, पाडे गांि येिे झालेल्या संशोिनाच्या वनष्ट्किािरुन असे वदसून आले की, िस्तांची
कमतरता असलेल्या िमीनीत ऊस लागिड करताना प्रवत हे क्टरी 20 वकलो झिंक सल्फेट र्ेणखतात मुरिून विल्यास
ऊस उत्िािनात र्रघोस िाढ होते. खोडिा वपकास दे वखल 20 वकलो हझक सल्फेट प्रवत हे क्टरी िापरल्यास उत्पादन
िाढते.
हकिा हझक सल्फेट 0.5 ते 1.0 % (10 वलटर पाण्यात 50 ते 100 ग्रॅम हझक सल्फेट) 15 ते 21 वदिसांच्या
अंतराने आिचयकतेनस
ु ार 2 ते 3 िेळा फिारल्यास फायद्याचे वदसून आले आहे . खारिट- चोपण िमीनीत हकिा खारिट
पाणी असल्यास प्रवत हे क्टरी 20 वकलो हझक सल्फेट िापरािे.
लोहयुक्त खताांचा िािर
मध्यिती ऊस संशोिन केंद्र पाडे गांि येिील संशोिनािरुन, लोहाची कमतरता असणाऱया िमीनीत नविन
लागिडी केलेल्या ि खोडिा ऊसाला प्रत्ये की 25 वकलो फेरस सल्फेट प्रती हे क्टरी र्ेण खतात वमसळु न विल्यास
ऊस उत्िािनात र्रीि िाढ िंाल्याचे विसून आले आहे .
हकिा फेरस सल्फेट 0.5 ते 1 % (10 वलटर पाण्यात 50 ते 100 ग्रम फेरस सल्फेट) 15 ते 21 वदिसांच्या
अंतराने 2 ते 3 िेळा फिारल्यास ऊस उत्पादन िाढल्याचे वदसून आले .
तसेच खारिट - चोपण िमीन हकिा पुरबुडीत क्षेत्राच्या वठकाणी हे क्टरी 50 वकलो फेरस सल्फेट िापरल्यास ऊस
उत्पादन ि साखर उतारा िाढल्याचे वदसून आले आहे .
मांर्लयुक्त खताांचा िािर
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ज्या िमीनीत मंगलची कमतरता आहे अशा िमीनीत प्रवत हे क्टरी 10 वकलो म ॅगवनझ सल्फेट िापरािे हकिा
म ॅगवनझ सल्फेट 0.5 ते 1.0 % (10 वलटर पाण्यात 50 ते 100 ग्रम म ॅगवनझ सल्फेट) वतव्रतेच्या द्रािणाच्या गरिेनस
ु ार 2
ते 3 फिारण्या कराव्यात.
बोरॉन युक्त खताांचा िािर
बोरॉनची कमतरता असल्यास ऊस वपकासाठी 5 वकलो बोरॅक्स प्रवत हे क्टरी िापरािे हकिा बोरॅक्स 0.2 ते 0.5
% (10 वलटर पाण्यात 20 ते 50 ग्रॅम बोरॅक्स) वतव्रतेच्या द्रािणाची आिचयकतेनस
ु ार 2 ते 3 िेळा फिारणी करािी.
सुक्ष्म अन्नद्रव्य िािरासांबांिी महत्त्िाच्या बाबी.
1) माती पवरक्षण अहिालानुसारच सुक्ष्म मुलद्रव्यांच्या कमतरतेिर उपाययोिना कराव्यात.
2) ऊसासाठी वशफारस केल्याप्रमाणेच सुक्ष्म अन्नद्रव्ययुक्त खतांचा िापर करािा.
3) तृणिान्य वपके तांबे ि िस्त िास्त प्रमाणात शोितात तर कडिान्य वपके बोरॉन ि मॉवलब्डे नम िास्त प्रमाणात
शोितात म्हणून कडिान्य ि तृणिान्य वपकांची फेरपालट करािी.
4) सुक्ष्म अन्नद्रव्ययुक्त खते ही शेणखतात वमसळू न वदल्यास अविक फायद्याचे ठरते.
ऊसासाठी सुक्ष्म अन्नद्रव्यांची कमतरता असणा-या िमीनीत माती पवरक्षणानुसार सुक्ष्म अन्नद्रव्ययुक्त खतांचा
िापर केल्यास ऊस ि साखर उत्पादनात भरघोस िाढ होते.
3.ऊस विक आिावरत अन्निान्य विकाांर्ी वनर्वडत िीक िध्िती आवण आांतरविके
उष्ट्ण कटीबंिीय प्रदे शासाठी ऊस वपक आिावरत अन्निान्य वपकांशी वनगवडत पीक पध्दती कृ वि विद्यापीठाकडू न
वनत्चचत करुन घ्यािी. प्रात्यवक्षकाचे आयोिन करताना त्या पध्दतीचा अिलंब करािा.
-

बािरी – पूिगहंगामी ऊस / खोडिा / गहू

-

भात / ऊस / खोडिा / नागली

-

भात / ऊस / खोडिा / उडीद

-

भात / ऊस / खोडिा / तीळ (Sesamum indicum)

-

कापूस / ऊस / खोडिा / गहू

-

ऊस / खोडिा / खवरप भात / उन्हाळी भात

आांतरविके
ऊसाच्या सुरिातीच्या िाढीच्या अिस्िेत वपकाने संपण
ू ग क्षेत्र िापरण्यापयंतच्या कालाििीत हरभऱयासारखे
आंतरवपक घे ता येते. यामुळे शेतकऱयास अविकचे उत्पादन तर वमळतेच वशिाय िवमनीचा पोत सुिारण्यासदे खील मदत
होते. यासाठी ऊस वपकात कृ वि विद्यापीठाच्या वशफारशीनुसार आंतरवपक घे ण्याकवरता वबयाणे , एकात्त्मक मुलद्रव्य ि
कीड व्यिस्िापन इ. साठी अिगसहाय्य दे य आहे .
इतर पूरक कायगक्रम
राष्ट्रीय िमीन आरोग्य अवभयान अंतगगत मृद चाचणी करताना सदर प्रात्यवक्षक क्षेत्राचा प्रािान्याने आंतभाि
करािा. खताच्या मात्रा िमीन सुवपकता वनदे शांक ि मृद चाचणी अहिालानुसार दे ण्यात याव्यात. वपकाच्या उिगवरत
अंशाचा पुनगिापर, िैविक - वहरिळीच्या खताच्या िापरास प्रोत्साहन, सरीआड सरी पाण्याचा िापर इत्यावदचा िापरास
प्रोत्साहन द्यािे. सुक्ष्म हसचन उपलब्ि नसल्यास सूक्ष्म हसचन योिनेमिून या प्रात्यवक्षक क्षेत्रास प्रािान्याने लाभ द्यािा.
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आपल्या क्षेत्रातील ऊस उत्पादनाच्या प्रमुख समस्या विचारांत घे ऊन त्यािर प्रभािी उपाय योिना करण्यासाठी
या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करुन घे णे अपेवक्षत आहे . प्रात्यवक्षके प्रगतवशल शेतकऱयाच्या क्षेत्रािर घ्यािीत.



सूक्ष्म झसचन
महाराष्ट्र शासनाने पुढील 5 ििात ऊस वपकाखालील संपण
ू ग क्षेत्र टप्याटप्याने सूक्ष्म हसचनाखाली आणण्याचे

िोरण वनत्चचत केले आहे . त्यामुळे या प्रात्यवक्षकांसाठी राष्ट्रीय शाचित शेती अवभयान (National Mission on
Sustainable Agriculture) अंतगगत शेतािरील पाणी व्यिस्िापन (On farm water management) योिनेतन
ू
प्रिम प्रािान्याने सूक्ष्म हसचन संच त्या योिनेच्या मागगदशगक सुचनांच्या अविन राहू न दे य राहील. याबाबत संचालक
फलोत्पादन यांचेमाफगत संबंवित योिनेच्या वनगगवमत मागगदशगक सुचनांचा अिलंब करािा.
कृ वि विद्यापीठांनी वशफारस केल्यानुसार वनविष्ट्ठा (Critical Inputs) खरे दीसाठी प्रवत हे क्टरी रुपये 8000/अनुदान दे य आहे . शेतकऱयाच्या शेतािर वकमान 0.40 हे क्टर क्षेत्रािर एक डोळा पध्दतीचा अिलंब करुन पट्टा पध्दतीने
अंतरपीकाचे प्रात्यवक्षके घे ण्यात यािे. याबाबत खालील खचग प्रमाणकाच्या मयादे तच वनविष्ट्ठािर खचग करण्यात यािा.
NFSM Intercropping System based Demonstration Package (1ha) : 2015-16
Crop- Sugarcane (paired row)+Gram(2:2)
Approved rate
Rs.8000/Sr.
No
.

1

2

Component

Set Treatment (base
crop)

INM

3

Seed (Inter crop )

4

Biofertilizer/Bioagent
s (Inter crop )

5

IPM(base crop)

6
7

IPM(intercrop)
Contingency
Total

Upper
subsid
y limit
( Rs)

Input
Malathion
Carbendazim
(0.1%)
Acetobactor
PSB
ZnSo4,
FeSo4,
MnSo4
Boron
Gram
Rhizo&PSB/
Trichoderma
or
Pseudomons
fluoresence
Chlorpyriphos
/ Phorate
10G
Diamethoate
Bt/HaNPV
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Rate of
Application
/Unit

Total
Amount
(RS.)

Beneficiar
y Share

300 ml.
100 gms.
10 kg.
1.250 gms.
20 kg.
25 kg.
10 kg.
5 kg.
40 kg

75.00
428.00
800.00
425.00
475.00
1700.00
2800.00

As per
Recommendatio
n of SAU

100

1 Ltr./10Kg

235.00

1 Ltr.

285.00
500.00
1000.00
8823.00

823

टीप 1. प्रवत हे क्टरी कमाल दे य मयादा रु. 8000/- प्रवत हे क्टर आहे . याव्यवतवरक्त येणारा खचग लाभािीने कराियाचा
आहे .

3. वनविष्ट्ठांचे दर अस्िायी स्िरुपाचे असून शासनाने/ कृ वि आयुक्तालयाने (वनविष्ट्ठा ि गुण वनयंत्रण) वनत्चचत
केलेले दर अंतीम समिण्यात यािेत.
4. पीक संरक्षण उपचार हे लाक्षणीक (इंडीकेटीव्ह) स्िरुपाचे असून ही औििे प्लंट प्रोटे क्शन चयेड्युल (पीक
संरक्षण पुत्स्तका) आवण सीआयबी तसेच आरसी लेबल क्लेमच्या अविन राहू न िापरण्यात यािीत.
या प्रात्यवक्षकांतगगत रासायवनक खतांकरीता कोणत्याही पवरत्स्ितीत अिगसहाय्य दे ण्यात येऊ नये.
1. सन 2015-16 मध्ये सदर अिगसहाय्य केंद्र : राज्य :: 50 : 50 टक्के यानुसार दे य असल्याने त्यानुसार खचग
आवण नोंदी होतील याची दक्षता घे ण्यात यािी.
5. वनविष्ट््ाांची खरे िी
पीक प्रात्यवक्षके राबविण्यासाठी आिचयक त्या सिग वनविष्ट्ठांची मागणी विभागीय कृ वि सह संचालक यांच्या
अध्यक्षतेखालील सवमतीची मान्यता घे ऊन वशफारस केलेल्या मात्रांनस
ु ार वनविष्ट्ठा पुरिठा आदे श कृ वि संचालक (वन.ि
गु.वन.) यांनी वनत्चचत केलेल्या पुरिठादार संस्िेकडे च मागणी नोंदिुन त्याची प्रत आयुक्तालयास पृष्ट्ठांवकत करािी. सिग
वनविष्ट्ठा िेळेत उपलब्ि करुन दे ण्याची िबाबदारी संबंवित उप विभागीय कृ वि अविकारी, विल्हा अविक्षक कृ वि
अविकारी ि विभागीय कृ वि सह संचालक यांची राहील. पुरिठा केलेल्या वनविष्ट्ठा कोणत्याही पवरत्स्ितीत पडू न राहणार
नाही याची दक्षता विभागीय कृ वि सह संचालक यांनी घ्यािी. अनुज्ञेय असलेले अनुदान ििा िाता उिगवरत रक्कम
लोकिाटा म्हं णन
ू शेतकऱयांकडू न घे ऊन संबंवित संस्िेकडे भरणा करािी.
अविकृ त पुरिठादार संस्िा ि औििांचे दर इत्यादीचा

तपवशल आयुक्तालयाच्या वन. ि गु.वन., कक्ष-5

शाखेकडील पत्र क्र. िा.क्र. सीपीएस/िैवकना/मा.सु./2014-15/80/गुवन/2014, वदनांक 22 मे, 2014 ि तदनंतरच्या
पवरपत्रकानुसार राहील. त्याप्रमाणे कायगिाही करािी.
प्रात्यवक्षकांत केिळ कृ वि विद्यापीठांनी वशफारस केलेल्या तंत्रज्ञानाचा ि िापर वनविष्ट्ठांचाच करािा. इतर
वशफारस न केलेल्या वनविष्ट्ठांचा परस्पर िापर केल्यास त्याची रक्कम िसूल केली िाईल, याची नोंद घ्यािी. या
प्रात्यवक्षकाशेिारी त्याच्या तुलनेसाठी शेतकरी करीत असलेल्या पारं पावरक पध्दतीने तेिढयाच क्षेत्राचा कन्रोल प्लॉट
घ्यािा ि दोन्ही प्लॉटच्या वपकाच्या लागिडीपासून िापरलेल्या वनविष्ट्ठांच्या ि इतर सिग बाबींच्या नोंदी ठे िाव्यात.
त्यासाठी झालेल्या खचाची नोंद ि उत्पन्नाची ि प्रात्यवक्षक क्षेत्रासाठी झालेल्या खचाची ि आलेल्या उत्पादनाची
सांत्ख्यकी पध्दतीने नोंद ठे िणे आिचयक राहील. प्रात्यवक्षकास पवरसरातील शेतक-यांच्या ऊस वपकाच्या िेगिेगळया
िाढीच्या अिस्िेत भेटी आयोवित करुन शेतक-यांना तुलनात्मक फरक दाखिािा. या आिारे तालुका/विल्हयातील 2-3
वनिडक यशोगािा कृ वि आयुक्तालयास सादर कराव्यात. प्रत्येक प्रात्यवक्षकामध्ये ठळकपणे वदसेल अशा वरतीने दशगनी
भागात फलक लािािा ि त्यािर प्रात्यवक्षकाबाबत सविस्तर तपवशल वलहािा. संपण
ू ग प्रात्यवक्षक कालाििीत वपकाच्या
िाढीच्या अिस्िेचे टप्पे वनत्चचत करुन त्या त्या िेळेस प्रात्यवक्षक ि कंरोल प्लॅाटची छायावचत्रे घ्यािीत.
प्रात्यवक्षकाचे यशस्िी आयोिन ि शेतक-यांना द्याियाच्या मागगदशगनासाठी एका चमूची वनयुक्ती करािी.
आयोवित केलेल्या प्रात्यवक्षकास तालुका कृ वि अविकारी, उप विभागीय कृ वि अविकारी, विल्हा अविक्षक कृ वि
अविकारी, विभागीय कृ वि सह संचालक यांनी भेटी दे ऊन मागगदशगन करािे. एकाच प्रात्यवक्षकास सिग िवरष्ट्ठ अविकायांनी भेटी न दे ता िास्तीत िास्त प्रात्यवक्षकास मागगदशगनपर भेटी होतील, असे वनयोिन करािे.
प्रात्यवक्षकाांबाबत अवर्लेख खालील प्रित्रात नोंििािेत.
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राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अवर्यान - व्यािारी विके अांतर्गत ऊस विकास कायग क्रम 2015-16
गाि :

तालुका :

लाभािीचे नाि:

सिे/गट नंबर :

स्िावनक

प्रात्यवक्षक प्लॉटचे क्षेत्र :
पध्दतीनुसार

विल्हा :
कन्रोल प्लॉटचे क्षेत्र :

(प्रात्यवक्षक

झालेला खचग
स्िावनक पध्दतीनुसार

सुिावरत पध्दतीनुसार

(कन्रोल प्लॉट)

(प्रात्यवक्षक क्षेत्र)

कमी /

अविक

संभाव्य
कारणे

खचग

टीप : प्रस्तावित प्रात्यवक्षक क्षेत्रात ऊस उत्पादकतेचे उवद्यष्ट्ट हे सद्यत्स्ितीतील ऊस उत्पादकतेपेक्षा वकमान 5 टन िादा
(प्रवत प्रात्यवक्षक 0.4 हे क्टर( याप्रमाणे ठरविण्यात यािे. तसेच ते साध्य होईल हे पहािे.
ब) ऊती सांिर्धितत रोिे तयार करुन अनुिानािर िाटि करणे.

ऊस वपकाच्या लागिडीत सुिारीत िाणांच्या दिेदार बेण्यांच्या लागिडीस खूप महत्ि आहे .ऊस वपकाचा
कालाििी,कीडा/रोगंचा संभाव्य प्रादुभाि इ.विचार करता ऊती संिर्षित रोपे उच्च गुणित्तेची,िोमदार,एकसारख्या
िाढीची कीड/रोगमुक्त असतात. त्यामुळे ऊसाचा बेणेमळा ऊती संिर्षित/रोपांपासून तयार केल्यास त्याचा वनत्चचतच
फायदा होतो. यासाठी िसंतदादा शुगर इत्न्स्टटयुट या संस्िेमाफगतो ऊती संिर्षितं रोपे तयार करुन उपलब्ि करुन वदली
िाणार आहे . रुपये 3.50 प्रवत रोप अनुदान याप्रमाणे 4 लाख रोपंच्या वनर्षमतीसाठी रक्कम रुपये 14 लाखाची 4 तरतूद
करण्यात आलेली आहे . प्रिम येणाऱयास प्रिम प्रािान्य या तत्िािर ऊती संिर्षित रोपे लाभिारक शेतकऱयांना िसंतदादा
शुगर इत्न्स्टटयूट या संस्िेकडू न उपलब्ि करुन दे ण्यात येणार आहे . अनुदाना व्यवतवरक्तची रक्कम लाभिार शेतकऱयानी
भराियाची आहे . सदरची रोपे पुढील हं गामासाठी लागिड सावहत्य म्हणून उपलब्ि होतील अशा पध्दतीने बेणे मळयाचे
वनयोिन करािे.
क) मनुष्ट्य बळ विकास कायग क्रम (अविकारी ि कमगचारी प्रवर्क्षण)
अविकारी कमगचारी यांचे प्रवशक्षण घे ण्यासाठी विभागस्तराि 2 वदिसांचे 20 प्रवशक्षणािी यांचे प्रवशक्षण घे ण्यात 2
यािे.सदर प्रवशक्षण िसंतराि नाईक मराठिाडा कृ वि विद्यापीठ, परभणी यांचेमाफगत आयोवित करण्यात यािीत. तसेच
िसंतदादा शुगर इंन्स्टीट्युट,मांिरी,पुणे यांचेमाफगत दे खील ही प्रवशक्षणे आयोवित करता येतील. प्रवशक्षणाची सविस्तर
रुपरे िा कृ वि विद्यापीठाशी/व्हीएसआयशी समन्िय सािून वनत्चचत करािी. विभागीय कृ वि सह संचालक औरं गाबाद ि
लातूर यांनी आपल्या विभागातील अविकारी ि कमगचारी यांची प्रवशक्षणासाठी वनिड करािी. प्रवशक्षण शास्त्रज्ञंमाफगत
दे ण्यात यािे. प्रवशक्षणासाठी खालीलप्रमाणे बाबवनहाय खचाचा तपवशल. दे ण्यात येत असून त्याप्रमाणे खचग करण्यात
यािा.
अ.क्र

घटक

रक्कम (रु.)

1

व्याख्यात्यांना मानिन (रु.500/- प्रवत व्याख्यान प्रमाणे ( 10 व्याख्यानासाठी

5000

2

उद्घाटन कायगक्रमासाठी 50 व्यक्तींसाठी रु. 50/- प्रवत व्यक्ती याप्रमाणे अल्पोपहार

2500

3

भोिन व्यिस्िा ि राहण्याची व्यिस्िा रु.500/- प्रवत प्रवशक्षणािी

20000

4

प्रवशक्षणािी साहीत्य,स्टे शनरी,छपाई,प्रवसध्दी इत्यादी रुपयें 400 प्रवत प्रवशक्षणािी

8000

5

इंिन ि प्रवशक्षणासाठीच्या प्रक्षेत्रािरील भेटी िाहन भाडे ि त्या अनुिंगाने येणारा

4500

वकरकोळ खचग
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एकूण

40000

प्रवशक्षणाच्या आयोिनाबाबतं सविस्तर प्रस्ताि प्राप्त झाल्यानंतर प्रवशक्षणाच्या आयोिनासाठी तरतूद उपलब्ि
करुन दयािी. प्रवशक्षण शक्यतो हं गाम सुरु होण्यापुिी आयोवित करािे िेणेकरुन हं गामात शेतक-यांना मागगदशगन
करताना/त्याचा लाभ होईल.आयोवित प्रवशक्षणािर झालेल्या खचाचा सविस्तर तपशील आवण उपयोवगता प्रमाणपत्र कृ वि
विद्यापीठ/व्हीएसआय कडू न प्राप्त करुन घ्यािे.
योजनाांतर्गत ज्या लार्ार्थीना या िुिी लार् िे ण्यात आला आहे , अर्ा लार्ार्थीच्या क्षे त्राची वनिड करणे ि िुन्हा
अनुिान विले जाणार नाही याची िक्षता घ्यािी.
9) योजनेचे सांवनयां त्रण
योिनेच्या पवरणामकारक अंमलबिािणीच्या दृष्ट्टीने खालील टक्केिारीच्या प्रमाणात योिना अंमलबिािणीच्या

खचाची तपासणी करािी.मतपासणी मध्ये योिनेतील सिग बाबींचा अंतभाि. तपासणीचा अहिाल

मावसक प्रगती

अहिाल सोबत वनयवमतपणे पुढील मवहन्याच्या 5 तारखेपयगन्त आयुक्तालयास पाठिािा.
अ.क्र.

तपासणी अविकारी

तपासणी टक्केिारी

1

विभागीय कृ वि सहसंचालक

0.25%

2

विल्हा अविक्षक कृ हि अविकारी

1%

3

उप विभागीय कृ हि अविकारी

5%

4

तालुका कृ वि अविकारी

10 %

5

मंडल कृ वि अविकारी

50 %

6

कृ वि पयगिेक्षक/कृ वि सहाय्यक

100 %

प्रत्येक मवहन्यात विभागीय कृ वि सहसंचालक यांनी वकमान एका प्रकल्पाला भेट द्यािी, विल्हा अविक्षक
कृ वि अविकारी यांनी 3 प्रकल्पांना भेट द्यािी. कृ वि उपसंचालक यांनी त्यांचे कायगक्षेत्रातील 50 टक्के प्रकल्पांना भेटी
द्याव्यात. भेट दे णा-या अविका-यांनी वनविष्ट्ठा पुरिठा ि इतर यकायगक्रमांचा आढािा घ्यािा. भेट

नोंदिहीमध्ये

तशी नोंद करािी ि शे-यामध्ये सूचना वलहाव्यात.
सन 2015-16 मिील िैयद्क्तक लार्िारकाांची यािी तालुका कायालय/िांचायत सवमती/वजल्हाविकारी
कायालयात सांबिीत कायालय प्रमुख / ििाविकारी याांची मान्यता घेिन
ु लािण्यात यािी.वनिडलेल्या लार्ार्थीची
यािी कृ वि विर्ार्ाच्या िेबसाईटिर प्रवसध्ि करण्यात यािी.
10) योजनेिरील प्रार्वतक खचाबाबत
योिनेचा वतमाही खचग ि भौवतक साध्य खाली दशगविलेल्या टक्केिारीपेक्षा कमी असणार नाही,
याची संबंवितांनीं नोंद घ्यािी.
अ.क्र. कालाििी

खचाची टक्केिारी

प्रार्वतक टक्केिारी

1

िुलै ते सप्टें बर

20

20

2

आक्टोबर ते वडसेंबर

40

60

3

िानेिारी ते माचग

40

100

विभागीय कृ वि सह संचालक ि विल्हा अविक्षक कृ वि अविकारी यांनी िेळोिेळी आढािा घे ऊन तसा
अहिाल पाठिािा.
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विल्हा

अविक्षक कृ वि अविकारी यांनी प्रत्येक मवहन्याला योिनेचा आढािा घे ऊन तालुकावनहाय

विल्हयाचा मावसक प्रगती अहिाल ईमेल व्दारे ि ले खी, विभागीय कृ वि सह संचालक यांचेमाफगत प्रत्येक
मवहन्याच्या 5 तारखेपयंत सादर करािा.
योिनेचे उपयोगीता प्रमाणपत्र केंद्र शासनास प्रत्येक वतमाही नंतर सादर करािे लागतात.त्यासाठी विल्हा
अविक्षक कृ हि अहिकारी यांना सूवचत करण्यात येते की, योिनेचा िून,सप्टें बर,वडसेंबर ि माचग वतमाहीची
उपयोगीता प्रमाणपत्र ि वतमाही प्रगती अहिाल,वतमाहीनंतर पुढील मवहन्याच्या 5 तारखे पयंत विभागीय कृ वि सह
संचालक कायालयामाफगत कृ वि आयुक्तालयास सादर करािेत.
विभागीय कृ वि सह संचालक ि विल्हा अविक्षक कृ वि अविकारी यांना संगणकीय प्रणालीव्दारे
अनुदानाचे वितरण करण्यात येईल. संगणकीय प्रणालीव्दारे उपलब्ि करुन वदलेले अनुदान मवहनावनहाय पूणगपणे
खचग होईल याची दक्षता घ्यािी.
विभागीय कृ वि सह संचालक यांचे स्तरािर प्राप्त झाले ल्या मावसक प्रगती अहिाल त्यांनी ईमेल व्दारे ि
लेखी सोबत वदलेल्या प्रपत्रात या कायालयास सादर करािे. विभागीय कृ वि सह संचालक यांनी त्यांचे मावसक
प्रगती अहिाल ई मेल व्दारे ddacashcrop@gmail.com या पत्त्यािर प्रत्येक मवहन्याच्या 5 तारखेपयंत
पाठिािेत. तसेच विभागाचे वतमाही प्रगती अहिाल आवण उपयोगीता प्रमाणपत्र सोबत वदलेल्या प्रपत्रामध्ये प्रत्येक
तीन मवहन्यानंतर या कायालयास सादर करािेत.

आहरण

ि

सांवितरण

अविकारी

–

या

कायगक्रमाकवरता सन 2015-16 साठी आयुक्तालय स्तरािर सहाय्यक संचालक लेखा 1,कृ वि आयुक्तालय,
महाराष्ट्र राज्य,पुणे 1,विभाग स्तरािर विभागीय कृ वि सह संचालक यांचे कायालयाती लेखाविकारी,विल्हा
स्तरािर विल्हा अविक्षक कृ वि अविकारी यांचे कायालयातील सहाय्यक लेखाविकारी, तालुकास्तरािर तालुका
कृ वि अविकारी हे आहरण ि संवितरण अविकारी राहतील.

स्िाक्षरीत-/
कृ वि संचालक,
(विस्तारगिीप्रवशक्षण)
कृ वि आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य,पुणे
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राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अवर्यानाांतर्गत ऊस विकास कायग क्रम 2015-16

(योजनेतील समाविष्ट्ट घटक)
योजनेतील घटक
अ.

अनुिानाचा िर

र्ौवतक

आर्धर्थक

(रूिये )

लक्षाांक

तरतूि (रू.लाखात)

क्र.
1

केंद्र वहस्सा

राज्य वहस्सा

एकू ण

रु.8000/- हे .

4090

163.60

163.60

327.20

रु.3.50/- रोि

4 लाख

7.00

7.00

14.00

रु.40000/- प्रवशक्षण

7

1.40

1.40

2.80

172.00

172.00

344.00

एक डोळा पटटा पध्दतीचा
अिलंब करून आंतरपीक
प्रात्यवक्षके (हे क्टर)

2

उती संिर्षित रोपे (लाखात)

3

राज्यस्तरीय प्रवशक्षण (संख्या)

एकूण
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राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अवर्यानाांतर्गत ऊस विकास कायग क्रम 2015-16 वजल्हा ि बाबवनहाय र्ौवतक ि आर्धर्थक कायग क्रम (अर्धर्थक तरतूि रूिये लाखात)
अ.क्र.

वजल्हा

सिगसािा
रण क्षे त्र
(200610) “
00
हे क्टर ”

प्रकल्ि
सांख्या

एक डोळा आांतरिीक प्रात्यवक्षके (रू.
8000/-हे )
र्ौवतक लक्षाांक

उती सांिर्धित रोिे
राज्यस्तरीय प्रवर्क्षण
(लाखा)(रू 3.50/- (रू.40000/- प्रवर्क्षण
रोिे )
)
आर्धर्थक तरतूि
र्ौवत आर्धर्थक र्ौवतक
आर्धर्थक
क
तरतूि
लक्षाांक
तरतूि
लक्षाांक
30.40
0
0
0
0000

1

औरगाबाद

213

38

380

2

िालना

201

36

360

28.80

0

0

0

3

बीड

534

96

960

76.80

0

0

विभागीय स्तर

0

0

0

0.00

0

948

170

1700

136.00

औरर्ाबाि विर्ार्ी

आर्धर्थक कायग क्रम

केंद्र
वहस्सा

राज्य
वहस्सा

एकू ण

15.20

15.20

30.40

0.00

14.40

14.40

28.80

0

0

38.40

38.40

76.80

0

3

1.20

0.60

0.60

1.20

0

0

3

1.20

68.60

68.60

137.20

4

लातूर

450

78

780

62.40

0

0

0

0

31.20

31.20

62.40

5

उस्मानाबाद

421

76

760

60.80

0

0

0

0.00

30.40

30.40

60.80

6

नांदेड

214 38

380

30.40

0

0

0

0.00

15.20

15.20

30.40

7

परभणी

157

28

280

22.40

0

0

0

0.00

11.20

11.20

22.40

8

हहगोली

106

19

190

15.20

0

0

0

0

7.60

7.60

15.20

विभागीय स्तर

0

0

0

0.00

0

0

4

1.60

0.80

0.80

1.60

लातूर विर्ार्

1348

239

2390

191.20

4

1.60

96.40

96.40

192.80

7.00

7.00

14.00

आयुक्तालय स्तर

2.Sugar guidlines NFSM 15-16 (16.6.15) - 15 -

एकू ण

2296

409

2.Sugar guidlines NFSM 15-16 (16.6.15) - 16 -

4090

327.20

4लाख

14.00

7

2.80

172.00

172.00

344.00

िवरवर्ष्ट्ट – 1
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अवर्यान्र योजनेअांतर्गत ऊस विकास कायग क्रम 2015-16
वतमाही मावसक प्रर्ती अहिालाचे प्रित्र
विल्हयाचे नाि माहे
िुनमाचग /वडसेंबर/सप्टें बर/--------अखेर
अ.
क्र.

र्ाि/

र्ौवतक

िा
ण

तालुका/
वजल्हा/

लक्षांक

साध्य

लाभािी संख्या
अनु

अनु

िाती

िमाती

इतर

एकू ण

वनविष्ट््ा
िुरि्याचा
तिर्ील

आर्धर्थक
(रक्कम रू. लाख)
लक्षांक

प्राप्त
तरतुद

पैकी
मवहला

अहिालासोबत खालील मुद्यांिर मावहती द्यािी.


विस्तार कायगक्रम



पीक पवरत्स्िती

िवरवर्ष्ट्टम 2
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अवर्यान योजनेअांतर्गत ऊस विकास कायग क्रम 2015-16
मावसक प्रर्ती अहिालाचे प्रित्र
माहे . . . अखेर
कायात्न्ित अविकारी - विल्हा अविक्षक कृ वि अविकारी
अ)र्ौवतक
विल्हा

लक्षांक
अनु.जाती

अनु.जमाती

साध्य

महिला

इतर

एकूण

अनु.जाती

अनु.जमाती

महिला

इतर

एकूण

ब) अर्षिक (रुपये लाखात)
वजल्हा

बा
ब

तरतूि
अनु.िाती

अनु.िमाती

मवहला

खचग
इतर
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एकूण

अनु.िाती

अनु.िमाती

एकूण
मवहला

इतर

खचग

िवरवर्ष्ट्ट 3
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अवर्यान योजनेअांतर्गत ऊस विकास कायग क्रम 2015-16
िार्धिक प्रर्ती अहिालाचे प्रित्र
मावसक अहिाल
कायात्न्ित अविकारी – विल्हा अविक्षक कृ वि अविकारी
अ)भौवतक
विल्हा

बाब

लक्षांक
अनु.िाती

अनु.िमाती

मवहला

साध्य
इतर

एकूण

अनु.िाती अनु.िमाती

मवहला

इतर

एकूण

ब) अर्षिक (रुपये लाखात)
बाब

तरतूि

खचग

एकू ण

अनु.िाती अनु.िमाती मवहला इतर एकूण अनु.िाती अनु.िमाती मवहला इतर

क) वनविष्ट्ठा पुरिठा
प्रात्यवक्षकाचा प्रकार

वनविष्ट्ठाचे नाि

पवरमाण

दर रुपये

एकूण हकमत

ड) प्रात्यवक्षकाचा दृष्ट्य पवरमाण
वजल्हा

वनविष्ट््ा झकमत

उत्िािन खचग

वनव्िळ नफा

(रु.प्रवत हे क्टरी)
प्रात्यवक्षक

अवतवरक्त

नफा ि

नफा

खचाचे

शेतकऱयांनी प्रात्यवक्षक शेतकऱयांनी प्रात्यवक्षक शेतकऱयांनी प्रात्यवक्षकामु
अिलंबलेल्या

अिलंबले

अिलंबले

पध्दती

ल्या पध्दती

ल्या पध्दती

र्ुणोत्तर

ळे
(रु./हे क्टर)

इ) विस्तार कायग
विस्तार कायग क्रम
र्ास्त्रज्ञाांच्या

र्ेतकरी सर्ा

र्ेटी

8)

यशोगािा

9)

सवनयंत्रण अहिाल

10)

उपयोवगता प्रमाणपत्र (फॅ ामग िीएफआर 19-अे)
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र्ेती विन

जनजार्ृती

बातम्या
ितगमानित्र/रे वडओ

