अति िात्काळ

प्रति,

जा.क्र.कृ षिआ/फलो-2/ना.षि.यो.मा.सू/14-15/ 2583/14
कृ षि आयुक्तालय (फलोत्पादन) महाराष्ट्र राज्य,
पुणे- 411 005 षदनाांक- 20 आक्टोंबर,2014
तिभागीय कृ ति सहसंचालक
ठाणे / कोल्हापूर / पुणे तिभाग.
तििय :- नारळ षिकास मांडळ पुरस्कृ त अल्प प्रक्षेत्रातील नारळाच्या उत्पादकतेत एकात्त्मक
शेतीअांतर्गत िाढ घडिून आणण्याची योजना सन 2014-15 मध्ये राज्यात
राबषिणेबाबत ....
संदभभ :- 1) चीफ कोकोनट डे व्हलपमेंट ऑफीसर, नारळ षिकास मांडळ, कोची (केरळ) याांचे पत्र
क्र. 223/2013/डीईव्ही (षिकास), षदनाांक :- 19/5/2014
2) शासन षनणगय क्र नाषिमा-2014/प्र.क्र.140/13अे/मांत्रालय,मुांबई-32 षद.9/7/2014
उपरोक्त सांदर्भिय पत्र क्र. 1 नुसार नारळ षिकास मांडळ कोची पुरस्कृ त नारळ षिकास योजना
2014-15 मध्ये राज्यात राबषिण्यासाठी रु. 155.098 लाखाच्या कायगक्रमास मान्यता षदलेली आहे .
सांदर्भिय शासन षनणगय क्र. 2 नुसार राज्य शासनाकडू न सदरच्या कायगक्रमास प्रशासकीय मान्यता प्राप्त
झाली आहे . षििार्ीय नारळ रोपिाषटकाांची स्थापना करणे (50:50 तत्िािर)अांतर्गत नारळ रोपे
उत्पादन कायगक्रम हा कृ षि षििार्ामाफगत राबषिण्यात येत आहे . एकात्त्मक शेतीव्दारे नारळबार्ाांच्या
उत्पादकतेत िाढ घडिून आणण्याच्या कायगक्रमाांतर्गत प्रात्याषक्षक क्षेत्राच्या स्थापना करणे ि
क्षेत्रषिस्तार या बाबींअांतर्गत प्रथम ििग लार्िड ि षितीय ििग दे खिालीसाठी षनधीची तरतूद करण्यात
आलेली आहे . सदरचा कायगक्रम नारळ षिकास मांडळामाफगत राबषिण्यात येणार आहे . नारळ षिकास
योजना कोंकण षििार्ातील ठाणे, रायर्ड, रत्नाषर्री, ससधुदर्
ु ग, पुणे ि कोल्हापूर षजल्यामध्ये
राबषिण्याच्या दृष्ट्टीने मार्गदशगक सूचना सोबत सहपषत्रत करण्यात येत आहे त. नारळ षिकास
मांडळाच्या मार्गदशगक सूचनाांनस
ू ार कायगक्रम राबषिण्यात यािा ि या योजनेचा षिहीत नमुन्यातील
माषसक प्रर्ती अहिाल प्रत्येक मषहन्याच्या 7 तारखेपयंत कृ षि आयुक्तालयास सादर करािा.
सोबि- िरील प्रमाणे
मार्गदशगक सुचना

प्रि :

स्िाक्षरीि
संचालक फलोत्पादन
कृ षि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,
पुणे- 411005

1) मा.अप्पर मुख्य सतचि, (कृ षि ि फलोत्पादन) कृ षि ि पदुम षििार् मांत्रालय मुांबई-32 याांना
माषहतीस्ति सषिनय सादर .
2) उपसंचालक, नारळ षिकास बोडग , स्टे ट सेंटर, रोड नां.16, झेड लेन, िार्ळे इस्टे ट, ठाणे -400
604 याांना माषहती तथा आिश्यक कायगिाहीसाठी.
3) तिल्हा अतिक्षक कृ ति अतिकारी, ठाणे, रायर्ड, रत्नाषर्री, ससधुदर्
ु ग, पुणे ि कोल्हापूर याांना
माषहतीसाठी ि आिश्यक कायगिाहीसाठी.
4) कृ ति उपसंचालक, (षनयोजन) कृ षि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य याांना माषहतीस्ति.
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नारळ तिकास मं डळ पुरस्कृ ि अल्प प्रक्षे त्रािील नारळाच्या उत्पादकिेि एकात्त्मक शेिीअंिगभि
िाढ घडिून आणणे हा कायभ क्रम सन 2014-15 मध्ये राबतिण्याबाबि मागभदशभक सूचना
-------------------------------------------------------------------------

1. नारळ रोपिातिका स्थापना करणे (50% नारळ तिकास मंडळ ि 50% राज्य पुरस्कृ ि)
अ) तिभागीय नारळ रोपिातिकेची स्थापना करणेअंिगभि नारळ रोपे उत्पादन कायभ क्रम.
सन 2013-14 मध्ये राज्यात रायर्ड षजल्हयाांतील षकल्ला, कोल्हापूर षजल्हयाांतील आजरा ि पुणे
षजल्हयाांतील च-होली येथे नारळ रोपिाषटकेची स्थापना करण्यात आलेली आहे . सदर
रोपिाषटकाांमधील रोपाांचे उत्पादनासाठी येणारा 50 % आिती खचग िार्षिण्यासाठी रु.16/- प्रषत रोप
अनुदान नारळ षिकास मांडळामाफगत दे ण्यात यािे. तसेच उिगषरत 50% अनुदान रु.16/- प्रषत रोप
याप्रमाणे राज्य शासनामाफगत दे ण्यात यािे. सदरची बाब ही कृ षि षििार्ामाफगत राबषिण्यात यािी.
रोपिाषटकेिरील कमगचारी ि पायािूत सुषिधाांसाठी आिश्यक षनधी शासकीय रोपिाषटकेचे
बळकटीकरण या योजनेअांतर्गत प्राप्त राज्यस्तरीय ि षजल्हा षनयोजन षिकास मांडळामाफगत षदल्या
जाणा-या अनुदानातून िार्षिण्यात यािा.
सन 2014-15 मध्ये रायर्ड षजल्हयाांतील षकल्ला रोपिाषटका ि कोल्हापूर षजल्हयाांतील
आजरा रोपिाषटकेिर प्रत्येकी 50,000 नारळ रोपे ि पुणे षजल्हयाांतील च-होली येथे 25,000 नारळ
रोपाांचे असे एकूण 1,25000 नारळ रोपे उत्पादनाचे लक्षाांक दे ण्यात येत आहे . रोपिाषटकाांिरील नारळ
रोपाांचे उत्पादनासाठी दजेदार नारळाांची षनिड करण्यात यािी ि उत्पादनासाठी सदर रोपिाषटकािर
उपलब्ध असलेल्या पायािूत सुषिधाांचा िापर करण्यात यािा.
ब) लहान रोपिातिकांची स्थापना :- खाजर्ी क्षेत्रातील तसेच इतर यांत्रणामाफगत नारळ रोपे
उत्पादनास प्रोत्साहन दे ण्यासाठी नारळाचे लहान रोपिाषटकाांच्या स्थापनेसाठी अथगसहाय्य दे ण्यात यािे.
सदर अथगसहाय्य 0.40 हे क्टर क्षेत्रासाठी जास्तीत जास्त रु.2.00 लाख मयादे पयगत दे ण्यात यािे.
यामध्ये 100 % षबयाण्याची सकमत, िाहतूक, रोपिाषटकाांची दे खिाल ि इतर पायािूत सुषिधा इत्यादी
साठी येणा-या खचाचा समािेश करण्यात आलेला आहे .
2. नारळ क्षे त्र तिस्िार कायभ क्रम (नारळ तिकास मंडळामाफभि) :अ) नारळ क्षेत्रषिस्तार कायगक्रमाांतर्गत एका लािार्थ्यास प्रथम ििातील लार्िडीसाठी षिषहत
मापदां डाच्या 25% जास्तीत जास्त रु.7500/- प्रषत हे क्टर ि 4 हे क्टर मयादे पयगत क्षेत्रासाठी दोन
समान हप्त्यामध्ये अनुदान दे ण्यात यािे. नारळ क्षेत्र षिस्तार कायगक्रमातांर्गत िापरले जाणारे नारळ
षबयाणे शासकीय / नारळ षिकास मांडळ /CPCRI / नारळ षिकास मांडळ अथगसहाषयत खाजर्ी
रोपिाषटका खाजर्ी रोपिाषटका, कृ षि षिद्यापीठातील रोपिाषटकाांमधून घे ण्यात यािे.
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ब) नारळ क्षेत्र षिस्तार कायगक्रमाअांतर्गत दुस-या हप्त्यासाठी रु.4000/- प्रषत हे क्टर याप्रमाणे अनुदान
नारळ षिकास मांडळामाफगत दे ण्यात यािे.
3. एकात्त्मक शेिीद्िारे नारळाच्या उत्पादकिेि िाढ घडिून आणण्याचा कायभ क्रम (नारळ तिकास
मंडळामाफभि)
अ) प्रात्यतक्षक क्षे त्राची स्थापना –
राज्यात जुन्या नारळ बार्ाांचे क्षेत्र 8300 हे क्टर पेक्षा जास्त आहे . या बार्ांााची उत्पादकता कमी आहे .
या नारळ बार्ाांची उत्पादकता कमी असण्याच्या मुख्य कारणाांमध्ये रोर्ग्रस्त झाडे , कमी उत्पादन दे णारी झाडे ,
शास्त्रोक्त पध्दतीने लार्िड न करणे , सुधाषरत व्यिस्थापन पध्दतीचा अिाि िर्ैरे कारणाांचा समािेश आहे .
या कमी उत्पादन असणा-या बार्ाांची उत्पादकता िाढषिणे आिश्यक आहे . या दृत्ष्ट्टकोनातून ही
योजना राबषिणेत येत आहे . यामध्ये नारळ बार्ेतील रोर्ग्रस्त, उत्पादन न दे णारी झ्राडे काढू न टाकणे, जुन्या
झाडाांच्या षठकाणी नषिन झाडाांची लार्िड करणे , रासायषनक खते, पीक सांरक्षण, पाणी व्यिस्थापन इत्यादी
बाबीचा अिलांब करणे ि नारळ बार्ाां मध्ये आांतरपीक घे णे िर्ैरे बाबींचा अिलांब करण्यात येतो.
3.1.

नारळ बागेिील रोगग्रस्ि ि उत्पादन न दे णारी नारळाची झाडे काढू न िाकणें नारळ बार्ेतील जास्त ियाची उत्पादन न दे णारी ि रोर्ग्रस्त झाडे काढू न टाकणे या घटकाांतर्गत 15

झाडे काढू न टाकािी लार्तील असे अपेषक्षत आहे . या काढाियाच्या झाडापासून थेाडे फार उत्पन्न षमळत
असल्याने ही झाडे काढल्यामुळे शेतक-याांचे नुकसान होणार आहे तेव्हा एक झाड काढणेसाठी शेतक-यास
रु.250/- या प्रमाणे नुकसान िरपाई दे ण्यात येईल.
या घटकाचा लाि दे ण्यासाठी क्षेत्रीय कमगचायामाफगत नारळ बार्ेची प्रत्यक्ष पहाणी करण्याांत यािी. ज्या
षठकाणची झाडे काढण्यात येणार आहे त, त्या षठकाणी सुधाषरत िाणाांच्या रोपाांची लार्िड करण्यात येईल अशी
हमी सांबांषधत लािाथीकडू न घे ण्यात यािी. षनिडलेल्या क्षेत्रामधील षिहीत मयादे त झाडे काढू न टाकल्यानांतर ि
त्याषठकाणी निीन रोपाांची लार्िड केल्यानांतर सांबांषधत कृ षि आषधका-यामाफगत पहाणी / तपासणी करण्यात
येईल ि त्यानुसार सांबांषधत लािाथींच्या बँक खात्यािर नुकसान िरपाईची रक्क्म जमा करणेत यािी. सदरची
रक्कम प्रषत हे क्टरी जास्तीत जास्त रुपये 3750/- इतकी राहील.
3.2.

काढलेल्या झाडांच्या तठकाणी सुिातरि िाणांची रोपे लागिड करणेसाठी अथभ सहाय्य रोर्ग्रस्त / कमी उत्पादन दे णारी झाडे काढू न टाकल्यानांतर त्याषठकाणी निीन सुधाषरत िाणाांच्या

रोपाांची लार्िड करणेसाठी अथगसहाय्य दे ण्यात यािे. यासाठी हे क्टरी जास्तीतजास्त 15 रोपाांना अथगसहाय्य
दे ण्यात यािे. या घटकाांतर्गत सुधाषरत िाणाांपैकी बाणािली या िाणाच्या रोपास रु.23/- आतण िी x डी
या िाणाच्या रोपास रु.25/- प्रमाणे अथगसहाय्य दे ण्यात यािे.
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बाणािली िाणाच्या रोपािारे पुनगलार्िड केल्यास हे क्टरी जास्तीत जास्त रु.345/- ि टी x डी
िाणाच्या रोपािारे पुनगलार्िड केल्यास हे क्टरी जास्तीतजास्त रु.375/- इतके अथगसहाय्य दे ण्यात यािे.
सदरची नारळ रोपे शासकीय रोपिाषटका/ कृ षि षिद्यापीठ / नारळ षिकास मांडळाचे फामग अथिा नारळ षिकास
मांडळाने प्राषधकृ त केलेल्या खाजर्ी रोपिाषटकेिरुनच घ्यािीत.
3.3.

रासायतनक खिे ि पीक संरक्षण नारळाच्या पूणग िाढ झालेल्या झाडास 1 षकलो नत्र + 500 ग्रॅम स्फु रद + 1 षकलो पालाश ि 50 षकलो

शेणखत दे णे आिश्यक आहे . त्यानुसार हे क्टरी नत्र 150 षकलो + स्फु रद 75 षकलो + पालाश 150 षकलो ि
शेणखत 7.5 मे.टन / षनम केक 5 षकलो प्रषत झाड दे णे आिश्यक आहे . तेव्हा या घटकाांतर्गत रासायषनक ि
शेणखतासाठी हे क्टरी अनुक्रमे रक्कम रुपये 2850/- ि 7500/- च्या मयादे त अथगसहाय्य दे ण्यात यािे.
नारळाच्या झाडािर षिषिध षकड ि रोर्ाांचा प्रादुिाि होिून त्याचा उत्पादकतेिर षिपरीत पषरणाम होतो.
या षकड ि रोर्ापासून नारळाचे सांरक्षण करण्यासाठी षपक सांरक्षण कायगक्रम राबषिण्यात यािा. यासाठी कृ षि
षिद्याषपठ / कृ षि षििार्ाच्या पीक सांरक्षण पुत्स्तकेतील षशफारसीनुसार पीक सांरक्षण औिधे िापरण्यात यािीत.
इषरयोफाईड माईटसच्या षनयांत्रणासाठी न ॅशनल त्स्टअसरर् कषमटी ऑन कोकोनटच्या षशफारशी अांमलात
आणाव्यात. यासाठी कमाल रुपये 6615/- प्रषत हे क्टर इतके अथगसहाय्य दे ण्यात यािे. यामध्ये इषरयोफाईड
माईटस् ग्रस्त नारळ बार्ाांच्या प्रक्षेत्रात प्राधान्याने प्रात्यषक्षके आयोषजत करण्यात यािीत. या घटकाचा लाि
लािाथीस दे ान ििासाठी दयािा.
रासायषनक खते ि पीक सांरक्षण औिधे प्राथम्याने महाराष्ट्र कृ षि उद्योर् षिकास महामांडळ, माकेसटर्
फेडरे शन याांचेमाफगत उपलब्ध करुन दे ण्यात यािीत. यासाठी षिहीत कायगप्रणालीचा अिलांब करणेत यािा.
रासायषनक खतासाठी कृ षि षििार्ाने ठरिून षदलेल्या दराप्रमाणे खचग करणेत यािा ि षनमपेंड / सेंद्रीय खत
स्थाषनकषरत्या खरे दी करािे अथिा सांबांषधत लािाथीकडू न पािती घे ण्यात यािी.
3.4

आंिरतपक
नारळ बार्ाांची उत्पादकता िाढषिणेच्या अनुिांर्ाने नारळ बार्ेत आांतरषपक म्हणून िाजीपाला लार्िड

केल्यास त्याचा शेतक-याांना षनत्श्चतच फायदा होईल. या घटकाांतर्गत िाजीपाला षबयाणे / रोपे, खते, पीक
सांरक्षण औिधे इत्यादी बाबीसाठी हे क्टरी रुपये 270/- च्या मयादे त अथगसहाय्य दयािे, या घटकाचा लाि
लािाथीस दोन ििासाठी दयािा.
लाभाथी तनिड 1)

या घटकासाठी लािाथीची षनिड ' तनिड सतमिी ' माफगत करणेत येईल.

2)

ज्या शेतक-याकडील नारळाच्या जुन्या बार्ेमध्ये (षकमान 7 ििग ियाची बार्) रोर्ग्रस्त /
अनुत्पादक झाडे असतील अशा शेतक-याांची षनिड करािी. अशा बार्ा सलर् क्षेत्रातील असाव्यात.

3)

मषहला 30 टक्के, अनु.जाती 16.02 टक्के, अनु.जमाती 8 टक्के असा लाि दे ण्यात यािा.
4
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4)

मार्ील दोन

ििात

सषमती/षजल्हाषधकारी
5)

लाि

षमळालेल्या

लािाथीची

यादी

तालुका

कायालये/पांचायत

कायालयात लािण्यात यािी. तसेच ती यादी इांटरनेटिर दे खील दे ण्यात यािी.

या घटकाचा लाि कमीत कमी 0.10 हे क्टर ि जास्तीत जास्त 1.0 हे क्टर साठी दयािा.
मात्र लाि दे ताना सलर् क्षेत्रातील समुहाकषरता लाि दयािा. जेणेकरुन एकषत्रत पषरणाम
साधणे शक्य होईल. तसेच कीड / रोर्ाचा प्रादुिाि जास्त असलेल्या क्षेत्रात प्राधान्याने
प्रात्यषक्षके आयोषजत करािीत.

6)

या घटकासाठी षनिडलेले क्षेत्र शक्यतो रस्त्याच्या जिळ असािे. प्रात्यषक्षकासाठी षनिड करण्यात
आलेल्या प्लॉटमधून प्रात्यषक्षक आयोषजत करण्यापुिी षमळणाया िार्भिक उत्पादनाची नोंद घ्यािी

7)

षनिडलेल्या क्षेत्रास 'नारळ षिकास मांडळाच्या अथगसहाय्याने' असा फलक लािण्यात यािा. यासाठी
24x36 इांच आकाराचा फलक लािािा ि त्यासाठी रु.1000/-मयादे पयगत खचग करण्यात यािा.

8)

षनिड केलेल्या प्रात्यषक्षक क्षेत्रास दोन ििग लाि दयािा.
प्रात्यतक्षक क्षे त्रासाठी खचभ प्रमाणके

अ.
क्र

बाब

1

प्रषत हे क्टर
प्रषत हे क्टर

345.00

प्रषत हे क्टर

7500.00

7500.00

प्रषत हे क्टर

2850.00

2850.00

प्रषत हे क्टर

6615.00

6615.00

6

नारळ बार्ेतील रोर्ग्रस्त/अनुत्पादक झाडे काढू न
टाकणे
काढलेल्या झाडाच्या षठकाणी सुधाषरत िाणाांच्या
रोपाांची लार्िड
सेद्रीय खते
शेणखत 7.5 मे.टन / षनम केक 5 षकलो/माड
रासायषनक खते
(हे क्टरी नत्र 150 षकलो+ स्फु रद 75 षकलो +पालाश
150 षकलो)
पीक सांरक्षण
(5 टक्के अझॅषडरे क्टीन 7.5 षम.ली. अषधक 7.5
षम. ली. पाणी षमश्रण 3 िेळा मुळािारे दे णे)
आांतरपीक / षहरिळीची खते

प्रथम ििभ
मापदं ड
रुपये
3750.00

प्रषत हे क्टर

270.00

270.00

7
8

आांतरमशार्त
प्रात्यषक्षकाचा फलक

प्रषत हे क्टर
1000.00
प्रषत प्रात्यषक्षक 1000.00
एकू ण
23330.00

2
3
4

5

पतरमाण

त्द्ििीय ििभ
मापदं ड रुपये

1000.00
18235.00

िीप : िरील खचभ प्रमाणकानुसार आतण नारळ तिकास मंडळाकडू न तमळणा-या कमाल
अथभ सहाय्याच्या रु. 17500/- प्रति हे क्िर प्रति ििीच्या अिीन राहू न प्रथम ि त्द्ित्िीय ििासाठी
अथभ सहाय्य दे ण्याि ये ि आहे .
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राज्य पुरस्कृ त षपक सांरक्षण योजनेंतर्गत नारळ षपक सांरक्षण योजनेच्या लाि षदलेल्या क्षेत्रास सदर
योजनेतन
ू लाि दे ण्यात येऊ नये. ही प्रात्यषक्षके सलर् क्षेत्रातील बार्ाांमध्ये राबिाियाची आहे त.मात्र अशा
क्षेत्रात राज्य पुरस्कृ त षपक सांरक्षण योजनेतन
ू लाि षदलेला असल्यास षपक सांरक्षण घटक िर्ळता इतर बाबींचा
लाि नारळ षिकास मांडळाच्या योजनेतन
ू दे य राहील.
1.

सेंतिय खिांचे युतनिस् स्थापन करणेनारळाच्या झाडास 'कल्पिृक्ष' म्हटलेले आहे . नारळाच्या झाडाचे सिग िार् उपयुक्त आहे त. तरीही

नारळाची पाने, पानाचे दे ठ, शेंडी, नारळाची पोय, मुळे िर्ैरे िार्ाांचा उपयोर् योग्य प्रकारे केला जात नाही. या
सिग िार्ाांपासून चाांर्ल्या प्रतीचे सेंद्रीय खत षनमाण होिू शकते ि त्याचा िापर नारळ बार्ेमध्ये करणे शक्य
आहे . सेंद्रीय खताचा िापर नारळ बार्ेमध्ये केल्यास जषमनीची सुषपकता षटकषिण्यास ि नारळ बार्ाांची
उत्पादकता िाढषिण्याांस षनत्श्चतच मदत होणार आहे . या दृष्ट्टीने हा घटक राबषिण्यात येणार आहे .
या घटकाांतर्गत सेंद्रीय खत षनर्भमती युषनट स्थापन करण्यासाठी 100 % अथगसहाय्य जास्तीत जास्त
रु.60,000 प्रषत युषनट याप्रमाणे दे ण्यात येईल.
सेंषद्रय खत षनर्भमती युषनटचे आकारमान 2400 घनफु ट (60 फु ट X 8 फु ट X 2.5 फु ट सकिा 30 फु ट
x 8 फु ट x 2.5 फु ट आकाराची दोन युषनटस) असणे आिश्यक आहे . सदर युषनट कायम स्िरुपाचे
असािे.लहान आकाराच्या खत षनर्भमती युषनटला दे खील प्रोत्साहन दे ण्यात यािे, त्याचे षकमान आकारमान
150 घनफु ट (15 फु ट X 5 फु ट X 2 फु ट) राहील ि आर्भथक सहाय्य त्याप्रमाणात दे ण्यात यािे.
सेंिीय खि तनर्ममिी या घिकासाठी लाभाथी तनिड 1)

या घटकासाठी लािाथीची षनिड ही 'षनिड सषमती' माफगत करण्यात येईल.

2)

लािाथीकडे षकमान दोन जनािरे असणे आिश्यक आहे .

3)

लािाथी शेतक-यास धनादे शािारे अथगसहाय्य द्याियाचे असल्याने त्याचे राष्ट्रीयकृ त / सहकारी
बँकामध्ये खाते असणे आिश्यक आहे .

4)

या घटकाचा लाि अल्प-अत्यल्प िूधारक, मषहला शेतकरी, अनुसषू चत जाती/जमातीच्या शेतकयाांना
प्राधान्याने दे ण्याांत यािा.

5)

शेतक-याांनी या घटकाचा लाि षमळणेसाठी षिहीत नमुन्यामध्ये अजग करणें आिश्यक आहे .
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या योिनेंिगभि लाभाथी तनिडीसाठी तिल्हास्िरािर खालीलप्रमाणे सतमिी गठीि करण्याि
ये ि आहे .
1

तिल्हा अतिक्षक कृ ति अतिकारी

अध्यक्ष

2

नारळ तिकास बोडाचे प्रतितनिी

सदस्य

3

संबंतिि कृ ति तिद्यातपठािील उद्यानतिद्या शाखे िील शास्त्रज्ञ

सदस्य

4

कृ ति तिकास अतिकारी , तिल्हा पतरिद

सदस्य

5

कृ ति उपसंचालक, तिल्हा अतिक्षक कृ ति अतिकारी कायालय

सदस्य सतचि

िरील प्रमाणे प्रस्तािीत सिग घटकाांतर्गत झालेल्या प्रर्तीचा माषसक प्रर्ती अहिाल षििार्ीय कृ षि
सहसांचालक कोकण षििार् ठाणे याांनी एकषत्रत करुन दरमषहन्याच्या 7 तारखे स आयुक्तालयास सादर
करािा. आयुक्तालयाकडू न सद्या अहिाल प्रत्येक मषहन्याच्या 10 तारखेपि
ु ी नारळ षिकास मांडळास सादर
कराियाचा आहे .
शासन तनणभय क्र.नातिमा-2014/प्र.क्र.140/13अे तदनांक -: 9/7/2014 चे सहपत्र

प्रपत्र अ

नारळ तिकास बोडभ पुरस्कृ ि एकात्त्मक शेिीव्दारे नारळबागांच्या उत्पादकिेि िाढ घडिून आणण्याचा
कायभ क्रम सन 2014-15

(रु.लाखाि)

अ.क्र

उत्द्दष्ि

योिनेचे नाि
भौतिक

एकू ण
अ
अ.1

अ.2

अ.3

लार्िड साषहत्याचे उत्पादन आषण षितरण
अ) प्रादे षशक नारळ रोपिाषटका स्थापन करणे
(50:50 तत्त्िािर)
ब)लहान नारळ रोपिाषटका स्थापन करणे
नारळ लार्िडीखालील क्षेत्रात िाढ घडिून
आणणे
अ) प्रथम ििग @ रु.7500/प्रषत हे क्टर
ब) दुसरा हप्ता @ रु.4000/ प्रषत हे क्टर
एकात्त्मक शेतीव्दारे नारळबार्ाांच्या उत्पादकतेत
िाढ घडिून आणण्याचा कायगक्रम
अ) प्रात्याषक्षक क्षेत्राची स्थापना
1) प्रथम ििग
2) त्व्दत्तीय ििग
ब) सेंषद्रय खत प्रकल्प

125000 नारळ
रोपे

एकूण
7

आर्मथक
मंडळाचा
तहस्सा

40.000

20.000

0.500

0.500

50
37.5

3.750
1.500

3.750
1.500

200
407.7
5 युषनट
(प्रकल्प)

35.000
71.348
3.000

35.000
71.348
3.000

155.098

135.098
--

प्रपत्र क
नारळ तिकास बोडभ पुरस्कृ ि नारळ प्रात्यतक्षक क्षे त्राकतरिा अथभ सहाय्य तमळणेसाठी कराियाचा अिभ

प्रति,
िालुका कृ ति अतिकारी
िालुका :-

तिल्हा :-

तििय : नारळ तिकास मंडळ पुरस्कृ ि योिनेंिगभि प्रात्यतक्षक प्लॉिची स्थापना या घिकाचा
लाभ तमळणेबाबि
1)

अजगदाराचे सांपण
ू ग नाि

2)

अजगदाराचा पत्ता

3)

सामाषजक प्रिर्ग :- अनुसषू चत जाती / जमाती /सिगसाधारण

4)

7/ 12 , 8अ नुसार लार्िडीखालील एकूण क्षेत्र. (हे )............................,

षपन कोड नां.

पैकी नारळ लार्िडीखालील क्षेत्र (हे ).......................
5)
अ.क्र.

प्रात्यषक्षक क्षेत्राचा तपशील
सव्हे / र्ट क्रमाांक

क्षेत्र (हे क्टर)

र्ाांि

तालुका

षजल्हा

जमीनीच्या मालकाने /जमीन धारकाने सादर कराियाचे कार्दपत्रे उदा.जषमनीचा महसूल िरण्याची
(राजपषत्रत अषधका-याांनी साक्षाांषकत केलेली) पािती सकिा सात बाराचा उतारा.
6)

अजगदार स्ित: नारळ बार्ेचा मालक आहे का?

7)

मातीचा प्रकार

-

8)

ससचन सोयी सुषिधा

-

9)

प्रात्यषक्षक प्लॉटमधील नारळ झाडाांचा तपशील –

अ.क्र.

जात

1

सांकषरत

2
3

उां च
इतर

सांख्या

होय / नाही
िाळू षमश्रीत/ िुसिुशीत

पाटपाणी / तुिार/ षठबक/ कालिा / मडका पध्दत

िय

सुधाषरत पध्दतीचा िापर करण्यापूिीचे प्रषत
ििाचे सरासरी उत्पादन
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सकमत(रुपये)

--

10)

प्रात्यषक्षक प्लॉटमध्ये अिलांब केलेल्या व्यिस्थापन पध्दतीचा तपशील ि त्यािरील खचग
अ.क्र.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

बाब
सेंषद्रय खताचा िापर

पतरमाण / झाड

रक्कम (रुपये )

रासायषनक खताचा िापर
पीक सांरक्षण उपाय योजना
ससचन खचग
जमीन सुधारण्याची कामे
आांतरमशार्त / तणाांचा बांदोबस्त
रोर्ग्रस्त / अनुत्पादक झाडे काढणे
पुनगलार्िड खचग
आांतरषपकाचे नाांि
अ)
ब)
एकूण

अिभदाराचे प्रतििेदन

मी, श्री./श्रीमती .............................................................., मु.पो............................................
तालुका ......................षजल्हा.............................प्रषतिेषदत करतो / करते की, िर षदलेली माषहती ही
पूणगपणे खरी ि बरोबर आहे . मी नारळ षिकास बोडानी षिहीत केलेल्या सिग अटी ि षनयम पाळू न प्रात्यषक्षक
प्लॉटसाठी असलेल्या अथगसहाय्याचा लाि घे ऊन नारळ बार्ेची योग्य िेळोिेळी दे खिाल करीन. मला माझ्या
नारळ बार्ेमध्ये .......... हे क्टर क्षेत्रािरील ..............झाडाांसाठी सुधाषरत ताांषत्रक पध्दतीचा अिलांब करणेसाठी
रु......................(अक्षरी रुपये ...........................................) इतका खचग सन 2014 - 2015

मध्ये

आलेला आहे .

स्िाक्षरी :संपण
ु भ नांि :- (
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)

--

प्रमाणपत्र
(कृ ति अतिकारी, कृ ति तिभाग / िंत्र अतिकारी, नारळ तिकास बोडभ / कृ ति तिद्यापीठ प्रतितनिी )
मी, श्री .............................................................................................(नाि ि पदनाम)
उपरोक्त नारळ प्रात्यषक्षक प्लॉटची षदनाांक ...............रोजी तपासणी केलेली असून, अजगदाराने अजामध्ये
नमूद केलेप्रमाणे त्याच्या नारळ बार्ेमध्ये सुधाषरत व्यिस्थापन पध्दतीचा अिलांब
सूचनानुसार केला आहे याांची खात्री केली आहे .

योजनेच्या मार्गदशगक

मी प्रमाषणत करतो की अजगदाराने त्याच्या

...................हे क्टर क्षेत्रािरील नारळ प्रात्यषक्षक प्लॉटमधील .......................झाडाांसाठी शास्त्रोक्त पध्दतीचा
अिलांब करण्यासाठी रु...................... (अक्षरी रुपये .................................................................)
इतका खचग केलेला असून तो योग्य आहे .

तठकाण तदनांक -

सही
कायालयीन मोहोर
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नाि ि हु ददा

--

