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प्रति,
तिभागीय कृ ति सहसंचालक,(सिव)
तिल्हा अतिक्षक कृ ति अतिकारी,(सिव).
तििय :-

सन 2015-2016 मध्ये राबतिणेि ये णाऱ्या शासकीय रोपिाटीकांचे
बळकटीकरण या योिनेच्या मागवदशवक सूचना...

सन 2015-2016 मध्ये शासकीय फळरोपवाषिकाांवर कलमे/रोपे उत्पादन व आवश्यक षवकास कामे
करण्यासाठी खालीलप्रमाणे योजनाषनहाय षनधी मांजरू आहे .
1. बागायती रोपमळ्याची स्थापना व बळकिीकरण करणे (2401-1742) 100 िक्के राज्य पुरस्कृ त योजना
(राज्य वार्षिक योजना) - तनरं क िरिूद.
2. बागायती रोपमळयाची स्थापना व बळकिीकरण, तिल्हा िार्षिक योिना (डीपीडीसी) - रू. 1544.01
लाख षनधी

करण्यात आलेला आहे .

3. बागायती रोपमळयाची स्थापना व बळकिीकरण, (आषदवासी उपयोजना) (2401-1419) ,षजल्हा वार्षिक
योजना (डीपीडीसी-टीएसपी) - रू. 142.90 लाख षनधी मांजरू करण्यात आलेला आहे .
शासनाचे सुचनेनस
ु ार सन 2014-15 पासुन सदर योजना फ़क्त डीपीडीसी माफ़़त राबवावयाची असल्याने
सदर योजनेअांतग़त आवश्यक साषहत्य सामु्ी व गणण बाांधकामे या बाबींसाठी पुरेशी तरतूद उपलब्ध करून
घे ण्याची जबाबदारी सांबांषधत षजल्हा अषधक्षक कृ षि अषधकारी याांची राषहल.
सदर योजनेच्या माग़दश़क सुचना सोबत सहपत्रीत करण्यात येत आहे त. सदर माग़दश़क सुचनानुसार
केलेल्या रोपवाषिकेवर पायाभूत सुषवधा उभारणे , आवश्यक असलेल्या मातृवक्ष
ृ ाांची लागवड करणे ,
रोपवाषिकाांच्या सांरक्षणासाठी सीमाभभत बाांधणे , पाण्याची सुषवधा उपलब्ध करुन घे णे या कामाांचे षनयोजन करावे.
त्याचप्रमाणे माती षनजंतक
ू ीकरण प्लॅिफॉम़, नेि हाऊस, शेडनेि दुरुस्ती, पॉलीहाऊस भकवा पॉली िनेल्सचे
प्लॅस्स्िक बदलणॆ , इ. कामाांचे तात्त्काळ षनयोजन करावे. ज्या रोपवािीका हायिे क करावयाच्या आहे त त्याबाबत
षनयोजन करुन तात्काळ पुढील काय़वाही करावी. सन 2015-16 मध्ये सदर योिनेअंिगवि डीपीडीसी मार्फवि
केलेली िरिूद िसेच गौण बांिकामांच्या तनिीिून घेण्याि ये णाऱ्या कामांची यादी ि रक्कम याबाबि
आपण केलेल्या तनयोिन याबाबतची माषहती 15 षदवसाांत आयुक्तालयास कळषवण्यात यावी.
सोबत :- माग़दश़क सूचना.
/संचालक फलोत्पादन
कृ ति आयुक्िालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-5

शासकीय रोपिातटकांची स्थापना ि बळकटीकरण योिनेच्या मागवदशवक सूचना (सन 2015-16)
शासकीय रोपवाषिका बळकिीकरणाचे शासनाचे धोरण असून ज्या भागात फळबागा लागवडीस वाव
आहे त्या भागातील शेतकऱयाांना जवळच्या रोपवाषिकेवरुनच दजेदार कलमे-रोपे उपलब्ध करुन दे ण्यासाठी प्रयत्न
करणे गरजेचे आहे . अशा क्षेत्रात मागील 4-5 विात फळषपकषनहाय लागवडीचा कल षवचारात घे ऊन, तसेच
भषवष्ट्यात त्या फळषपकाखाली येणारे क्षेत्र याांचा षवचार करुन रोपवाषिका षवकासाचा आराखडा तयार करावा.
आराखडा तयार करताना षनवड केलेल्या रोपवाषिकेवर पायाभूत सुषवधा उभारणे , आवश्यक असलेल्या
मातृवक्ष
ृ ाांची लागवड करणे , रोपवाषिकाांच्या सांरक्षणासाठी सीमाभभत बाांधणे , पाण्याची सुषवधा उपलब्ध करुन घे णे,
पॉलीहाऊस, शेडनेि, हाड़ भनग शेड, स्स्क्रन हाऊस, इ. सुषवधा तयार करण्यासाठी सन 2015-16 या आर्षथक विात
मोठ्या प्रमाणावर षनधी उपलब्ध झालेला आहे . रोपवाषिकाांची षनवड करुन आराखडे तयार करणेबाबत यापूवीच
वेळोवेळी सूचना षदलेल्या आहे त. षजल्हा वार्षिक योजनेअांतग़त (डीपीडीसी) गणण बाांधकामे या घिकाखालील
उपलब्ध झालेल्या अनुदानातून उत्पादक षवकास कामे प्राधान्याने घे ण्यात यावीत. तसेच एनएचएम अांतग़त षनधी
प्राप्त होणार असल्याने त्याचे ही षनयोजन करण्यात यावे. षवकास कामे प्रस्ताषवत करताना हायिे क सुषवधा उपलब्ध
करुन घे ण्याचा दष्ट्ृ िीकोन समोर ठे वावा. राष्ट्रीय भलबूवगीय फळषपक सांशोधन केंद्र, नागपूर याांचेकडील
रोपवाषिकाांच्या धतीवर सुषवधा तयार करण्यात याव्यात. सांत्रावगीय षपकाांच्या षरस्िे झा षविाणू व षसरस ष्नींग
बॅक्िे रीअम याांचा प्रसार रोखण्यासाठी, तसेच फायिोप्थोरामुक्त कलमे तयार करण्यासाठी एनआरसीसी,नागपूर
याांचेकडील स्रक्चस़ व सुषवधाप्रमाणे शासकीय रोपवािीकाांवर सुषवधा तयार कराव्यात.
राज्यात राबवण्यात येत असलेल्या रोजगार हमी योजनेशी षनगडीत फळबाग लागवड काय़क्रमाांतग़त
तसेच खुल्या षवक्रीद्वारे शेतकऱयाांना कलमा-रोपाांचा पुरवठा करण्यात येतो. शेतक-याांना उत्कृ ष्ट्ि वाणाांच्या दजेदार
लागवड साषहत्याचा पुरवठा करणे , उच्च तांत्रज्ञानाचा वापर करुन प्रक्षेत्रे षवकषसत करणे , मातृवक्ष
ृ ाांची लागवड
करणे,इत्यादी बाबींकषरता शासकीय रोपवाषिकेचे बळकिीकरण करणे या योजनेस मान्यता दे ण्यात आली आहे .
सन 2015-16 मध्ये
2015-16

ल /रो उत्पादन लक्षाांक

अ

ल

/ रो

षनधारीत करण्यात

. सदरचा भणतीक लक्षयाांक

साध्य करण्यासाठी खालीलप्रमाणे घिकषनहाय काय़वाही करण्यात यावी.
1) रोपिातटकािर अस्स्ित्िाि असलेल्या मािृिक्ष
ृ ामध्ये नतिन ि सुिारीि िािीच्या तितिि फळझाडांच्या
मािृिक्ष
ृ ांची लागिड करणे :- रोपवाषिकेवर सुधारीत व नषवन वाणाच्या मातृवक्ष
ृ बागाांची लागवड करण्यात
यावी. नषवन फळषपकषनहाय मातृवक्ष
ृ ाच्या लागवडीसाठी कृ षि षवद्यापीठाच्या रोपवाषिकाांवरुन कलमे-रोपे उपलब्ध
करुन घे ऊन लागवड करावी. तसेच भलबुवगीय फळषपकाांचे बाबतीत राष्ट्रीय भलबूवगीय फळसांशोधन केंद्र,नागपूर
याांचेशी सांपक़ साधून प्राप्त करुन घ्यावे. षवशेित: नवीन मातृवक्ष
ृ ाची लागवड करताांना षशफारस केलेल्या वाणाांची
लागवड करावी. सांत्रा, मोसांबी, पेरु, डाळींब- भगवा, आांबा-केशर, त्याचप्रमाणे इतर मागणी असलेल्या (भचच,
आवळा) फऴषपकाांच्या वाणाांची लागवड करण्यात यावी. भगवा डाळींब मातृवक्ष
ृ लागवड मोठ्या प्रमाणावर
घे ण्यात यावी. याषशवाय रोपवाषिकाांवर िंबेरी, रं गपूर लाईम, षखरणी या मूळकाांडाची कमतरता भासू नये यासाठी
पुरेशी मातृवक्ष
ृ लागवड करण्यात यावी.

2) रोपिातटकेिर उपलब्ि ससचन क्षमिेि िाढ करणे - रोपवाषिकेवर भसचनाचे नषवन स्त्रोत षनमाण करणे ,
उपसा जलभसचन योजना, नषवन षवहीरी घे णे, जुन्या षवहीरीतील गाळ काढणे व बाांधणे , खोल करणे, बोअर घे णे,
पाईपलाईन िाकणे, प्लास्स्िक अस्तरीकरणाचे शेततळे , पाण्याच्या िाक्या बाांधणे , षठबक व तुिार भसचन सांच
बसषवणे, इलेस्क्रक मोिार बसषवणे इत्यादी कामे घे ता येतील. तसेच अस्स्तत्वात असलेल्या नादुरुस्त भसचन
सुषवधा दुरुस्त करुन काय़क्षमता वाढषवणेत यावी. रोपवाषिकेवरील 100 िक्के मातृवक्ष
ृ षठबक भसचनाखाली
आणणे, षवहीर पुऩभरण काय़क्रम राबषवण्यासांदभातही उपक्रम घे ण्यात यावेत.
3) रोपिातटकेिर उच्च िंत्रज्ञानािर आिारीि पॉलीहाऊस, शेडनेट, हाडव सनग शेड, इ. सुतििा तनमाण
करणे ि दुरुस्ि करणे:-कलमे/रोपे उत्पादनासाठी प्रपोगेशन हाऊस, हाड़ भनग शेड, माती षनजंतक
ू ीकरण
प्लॅिफॉम़, पॉलीिनेल्स, हषरतगृह, शेडनेि, स्स्क्रन हाऊस या सारख्या सुषवधाांची आवश्यकतेप्रमाणे कामे घे ण्यात
यावीत. भलबूवगीय फळषपकाांच्या षविाणूजन्य षरस्िे झा व ष्नींग बॅक्िे षरयम या रोगाांचा प्रसार रोखण्याच्या उद्दे शाने
रोगमुक्त कलमे तयार करण्यासाठी एनआरसीसी,नागपूर येथील रोपवािीकेप्रमाणे स्रक्चस़ उभारण्यात यावीत.
मावा व षसरस सायला या व्हे क्िस़पासून सांरषक्षत ठे वण्यासाठी नेि हाऊस घे ण्यात यावेत. फायिोप्थोरासाठी
एनआरसीसी,नागपूर याांचेकडील तांत्रज्ञानाप्रमाणे सुषवधा तयार करुन त्याद्वारे कलमे उत्पादन करावीत. याषशवाय
राा्यकोडमा, एनपीव्ही, इत्यादींचे उत्पादनासाठी पायाभूत सुषवधा षनमाण कराव्यात. अस्स्तत्वात असलेल्या ताांत्रीक
सुषवधाांचाही प्रभावीपणे वापर करणेसाठी त्याांची दुरुस्ती करुन काय़क्षमता वाढवावी.
4) रोपिातटकेिर पॉिरस्प्रे अर, डस्टर, फॉगसव, रॅक्टसव, पॉिरतटलर,

/

इ. यांत्रीक सुतििाि िाढ करणे ि दुरुस्ि करणे - रोपवाषिकेवर पॉवर स्प्रेअर, डस्िर, फॉगस़, गवत कापणी
यांत्र, इले.मोिार, रॅक्िस़, पॉवर षिलर, रॅक्िरची औजारे

/

व त्याांची

दुरुस्ती यासारख्या बाबी या अांतग़त घे ता येतील. त्यासाठी सक्षम अषधका-याची मान्यता घे ऊन काय़वाही करावी.
5) शासकीय रोपितटकेिर तकरकोळ स्िरुपाची तिकास कामे ि त्यांची दुरुस्िी करणे - राज्यात
रोपवषिकाांवर षसमेंि प्लॅट्फाम़, षसमेंि बेड, पॉभिग शेड, इांम्पप्लीमेंि शेड, स्िोअर शेड, गाांडूळखत उत्पादन युषनि,
बायोडायन ॅषमक कांपोस्ि युषनि, षसमाभभत, अांतग़त रस्ते, इ. कामे आवश्यकतेनस
ु ार करावी. वरीलप्रमाणे शासकीय
रोपवाषिकाांचे बळ्किीकरण करण्यासाठी आवश्यक त्या सोयीसुषवधा षनमाण करण्यासाठी, षवषवध बाबी
राबषवताना षवहीत षवषिय अषधकार व लेखा पध्दतीचा अवलांब करण्याांत यावा. मात्र कामे करत असताना कामाचा
दजा/खरे दी करण्यात येणाऱया वस्तूांचा दजा यामध्ये कोणत्याही प्रकारची तडजोड करण्यात येवू नये. त्याचप्रमाणे
रोपवािीकेवरील कामाांची सषवस्तर अांदाजपत्रके साव़जषनक बाांधकाम षवभागाच्या अषभयांत्याांकडू न, तसेच कृ षि
षवद्याषपठ, षजल्हापषरिद बाांधकाम षवभाग, लघुपािबांधारे षवभाग, महाराष्ट्र जीवन प्राषधकरण,इ.शासकीय
षवभागाांकडू न प्राप्त करुन घ्यावीत व अशा प्राप्त झालेल्या सषवस्तर अांदाजपत्रकाांस प्रशासकीय व ताांषत्रक
मांजरू ीबाबत षवहीत पध्दतीने काय़वाही करावी. रोपवािीकाांवर घ्यावयाच्या षवकास कामाांचा प्राधान्यक्रम ठरवून
त्यानुसार कामे करावीत.
रोपिातटकेिरील

तिकास

कामांना

मंिरू ी

दे िाना

सदरच्या

तिकास

कामांचा

संबंि

फळरोपिातटकेिरील उत्पन्न िाढीसाठी राहील अशा तिकास कामांना प्रािान्याने मान्यिा दे ण्याि यािी.
नाला बांडींग घे णे, शेततळे खोदणे, नाला सरळीकरण, जमीन सपािीकरण,इ.मृदसांधारणाची षवषवध कामे
मृदसांधारण योजनेअांतग़त करुन घ्यावीत, त्यासाठी रोपवाषिका बळकषिकरण योजनेतन
ू खच़ करु नये. सांरक्षक
कांु प ची कामे पूण़ करुन घ्यावीत. रस्ता डाांबरीकरण, प्रवेशद्वार, षवषवध बाांधकामे यास मांजरू ी दे ताना रोपवाषिका

आर्षथक दष्ट्ृ िया सक्षम आहे याचा षवचार करावा.ज्या रोपवाषिका तोियात आहे त तेथे अनुत्पादक कामाांना मान्यता
दे ण्यात येऊ नये.
6) कलमे रोपे उत्पादनाशी तनगडीि अनुिंतगक बाबी :- या योजनेअांतग़त मजूरी, सामु्ी या घिकाांसाठी
आषण कलमे/ रोपे उत्पादनासांबधी अनुिांगीक व आकस्मीक खच़ भागषवणेसाठी, तसेच पषररक्षण-दे खभाल,
दुरुस्ती, इ. कामासाठी अनुदान खच़ करता येईल. षवहीरीवरील अथवा उपसा भसचन योजनेवरील पाणीपुरवठ्याच्या
तिद्युि मोटारींची िीिदे यके आषण पािबांधारे षवभागाकडील पाणी वापरात असल्यास त्याांची पाणीपट्टीची दे यके
सामुग्री पुरिठा या बाबीखाली उपलब्ध असलेल्या तरतूदीतून खची िाकण्यात यावीत. तथाषप कायालयीन षपण्याचे
पाणी व वीजजोड याांची दे यके योिनेिर योजनेच्या सांबांषधत तरतूदींतून भागषवण्यात यावीत. कलमाां-रोपाांच्या
वाढीसाठी आवश्यक असणारी सामु्ी उदा. पॉभिग षमश्रण, रासायषनक खते व शेणखत, कीिकनाशके,
बुरशीनाशके, सांप्रेरके, मुळकाांड षबयाणे , डीएनए तपासणीसाठीचा खच़ , इत्याषदसाठी सामु्ी अांतग़त उपलब्ध
तरतूदीचा वापर करावा.
मजुरी या बाबीवर आयुक्तालयाच्या पूव़परवानगीषशवाय योजनाांतग़त योजनेतील सामु्ी पुरवठा/गणण
बाांधकामे या बाबीवरील अनुदानातून खच़ करण्यात येऊ नये. रोपवाषिकेवर मजुरी या बाबीकरीता योजनेतर
योजना (नॉनप्लॅन 2401-1722) या योजनेमधून अनुदान उपलब्ध करून दे ण्यात आलेले आहे .
7) मािृिक्ष
ृ ि कलमे/रोपे गुणित्तािाढ कायव क्रम राबतिणे: रोपवाषिकाांवरील कलमे-रोपे याांच्या
सांख्यात्मक वा

रोबरच लागवडी योग्य कलमाांचाच पुरवठा होणे महत्वाचे आहे . कलमे-रोपे पुरवठा करताना

षवहीत प्रमाणकानुसार कलमे/रोपे षवक्रीसाठी उपलब्ध करावीत. या प्रमाणकात कलमारोपाांच्या खोडाची जाडी,
वाढ, कलमीकरण जोडाची जमीनीपासूनची उां ची व कलमा/रोपाांचे वय, वापरलेले मूळकाांड षशफारसीत आहे अगर
कसे, इत्यादी बाबींचा समावेश आहे . रोपवाषिकेतून पुरषवण्यात येणारी कलमे रोगमुक्त असण्यासाठी मातृवक्ष
ृ कीड
व रोगमुक्त असणे महत्वाचे आहे . षवशेिकरुन भलबूवगीय फळषपकात फायिोप्थोरामुक्त मातृवक्ष
ृ असणे भकवा
डाळींब षपकात तेलकि डाग मुक्त मातृवक्ष
ृ असणे अषनवाय़ आहे . तसेच प्रत्येक फळषपकाचे बाबतीत षवचार
करुन रोपवाषिकेतून रोगसांक्रमीत कलमे/रोपे शेतक-याांना वािप होणार नाहीत याची सव़तोपरी दक्षता घ्यावी.
मूळकाांडाांसाठीचे पुरेशे षबयाणे रोपवािीकेवरच षमळण्यासाठी पुरेशा रां गपूर लाईम व जांबेरीच्या मातृवक्ष
ृ ाांची लागवड
करावी. कोकण षवभागातील रोपवािीकेवर षखरणीची रोपे मोठ्या प्रमाणात तयार करावी. डाळींबामध्ये तेलकि
डाग रोगावर कृ षि षवद्यापीठाांनी षशफारस केलेल्या उपाययोजनाांचा अवलांब करावा. रोपवाषिकेतून पॉभिग
षमश्रणातून मर (फ्यूज ॅषरयम,इ.), सूत्रकृ मी (षनम ॅिोड), इत्यादी कलमा/रोपाां बरोबर शेतक-याांच्या शेतावर जाऊ नये
यासाठी योग्य प्रमाणात पॉभिग षमश्रण (खत, माती व वाळू याांचे षमश्रण) तयार करुन त्याचे तनिंिूकीकरण करावे.
शासकीय रोपवाषिकाांचे बळकिीकरण करणे या योजनेअांतग़त 2015-16 मध्ये कलमे/रोपे उत्पादन व
षवकास कामे यासाठी उपलब्ध होणारा षनधी पूण़ खच़ करण्याची दक्षता घ्यावी. या योजनेच्या तरतूदीमध्ये अषलकडे
मोठ्या प्रमाणावर वाढ करण्यात आली असल्याने पुरेशा गाांषभयाने कामाांचे षनयोजन करण्यात यावे. राज्यातील
शासकीय रोपवािीकाांसाठी मांजरू योजना व तरतुदी खालीप्रमाणे आहे त.
1. बागायती रोपमळ्याची स्थापना व बळकिीकरण (2401-1742), 100 िक्के राज्य पुरस्कृ त योजना
(राज्य योिना) - तनरं क िरिूद.
2. बागायती रोपमळयाची स्थापना व बळकिीकरण, षजल्हा वार्षिक योजना (डीपीडीसी) –
रू. 1544.01 लाख षनधी

करण्यात आलेला आहे . घटक:सामु्ी पुरवठा व गणण बाांधकामे

3. बागायती रोपमळयाची स्थापना व बळकिीकरण, (आषदवासी उपयोजना) (2401-1419), षजल्हा वार्षिक
योजना (डीपीडीसी-टीएसपी) – रू. 142.90 लाख षनधी मांजरू करण्यात आलेला आहे .
घटक:सामु्ी पुरवठा व गणण बाांधकामे
षजल्हा वार्षिक योजनाांचे बाबतीत प्रचषलत काय़पध्दतीनुसार षज.अ.कृ .अ. याांनी शासकीय रोपवाषिकेचे
बळकषिकरण या योजनेकरीता षजल्हास्तरावर अथ़सांकल्पीत झालेला षनधी षजल्हाषधकारी याांचेकडू न उपलब्ध
करुन घ्यावा व माग़दश़क सुचनानुसार सन 2015-16 मध्ये काय़क्रम राबवावा.
माग़दश़क सुचनेप्रमाणे गौण बांिकामांचे नसवरीतनहाय, कामतनहाय, तिल्हातनहाय तनयोिन 15
तदिसांि पूणव करुन आयुक्िालयास सादर करािे. योजनेचा आर्षथक व भणषतक प्रगती अहवाल दरमहा 5
तारखेपयंत आयुक्तालयास सादर करावा.
/संचालक,फलोत्पादन
कृ ति आयुक्िालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे-5.
------------------------------- ------------------------------------------------------जाक्र.कृ आ/फलो-2न/रोवाबमासू/15-16 / 1957 /15,
कृ षि आयुक्तालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे-5.
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