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नानाजी देिम ख कृहि सजंीवनी प्रकल्प 

“हवकेल ते हपकेल” या सकंल्पनेवर आधाहरत  
गाव हनिाय खरीप िंगाम हनयोजन करण्याबाबत मागयदियक सिूना 

  
प्रकल्पाच्या उदे्दिान सार हनवडलेल्या गावातील ितेकऱ्यांना िवामानास अन कूल पद्धतीने 

आहण हकफायतिीरपणे ितेी करण्यास सक्षम करणे अहभप्रेत आिे. यासाठी प्रकल्पांतगयत 
धोरणात्मक उपाय, ससं्थात्मक उभारणी, ितेीिी हनगडीत भागधारकांिी क्षमता बांधणी,  
िवामानास अन कूल तंत्रज्ञानािा अवलंब या सतू्रांवर आधाहरत रिना केलेली असनू त्यान सार 
क्षते्रीय स्तरावर अंमलबजावणी करण्यात यते आिे. गाव िा प्रकल्पाच्या अमंलबजावणीिा पायाभतू 
घटक आिे आहण यासाठी गावस्तरावरील हनणययप्रहिया िी प्रभावी अमंलबजावणीसाठी हनणायक 
ठरते. प्रकल्पांतगयत हनहित केलेल्या सतू्रांिा अवलंब करून गावातील िेतीिा आहण पयायाने 
गाविा हवकास साधण्याकहरता वस्त हनष्ट्ठ हवकास आराखडा तयार  करून त्यान सार  कालबद्ध 
अंमलबजावणी करण्याच्या उदे्दिाने ग्रामपिंायत स्तरावर नव्याने ससं्थात्मक रिना हनमाण केली 
असनू त्याद्वारे “ग्राम कृहि सजंीवनी सहमती” गठीत करण्यात आली आिे.  

गावातील ितेीमध्य ेिवामान अन कूल बदल घडवनू आणायिा  असल्याने तसेि “हवकेल ते हपकेल” 
या सकंल्पनेवर आधाहरत हपकांि े हनयोजन करावयाि े असल्याने प्रकल्पाच्या सिाय्याने प्रत्यके 
गावामध्य ेनव्याने ितेीि ेहनयोजन करणे िक्य आिे, याबाबत ग्राम कृहि सजंीवनी सहमतीस जाणीव 
करून देणे आहण त्याबरोबरि कृती काययिम तयार करणे देखील गरजिे े आिे. ितेीच्या 
हनयोजनामध्य े पाण्याच्या उपलब्धतेिा घटक सवात मित्वािा आहण हनणायक असतो. आहण िे 
मित्व लक्षात घेऊन प्रकल्पामाफय त प्रत्यके गावािा पाण्यािा ताळेबदं तयार करण्यािी िास्त्रि द्ध व 
अद्यायवत पद्धती हवकहसत करण्यात आलेली आिे. पाण्याच्या वापराबाबत ितेकऱ्यांमधील आहण 
गावि े हनणयय घेणाऱ्या घटकांमध्य े असलेली समज फारि मित्वािी असत े आहण  अिी समज 
वाढहवण्यासाठी जाणीवपूवयक प्रयत्न करण्यािी गरज असल्याि े लक्षात आलेले आिे.  प्रकल्प 
क्षते्रातील गावांमध्य ेितेीिे प्राम ख्याने दोनि िंगाम म्िणज ेखरीप आहण रबी अस ेआिेत. याहिवाय 
त रळक हठकाणी उन्िाळी हपके तसिे अल्प  प्रमाणात एकविीय आहण बि विीय हपके घेतली जात 
आिेत. प्रत्यके ितेकरी स्वतः वियभरात हपकहवण्यात यणेाऱ्या हपकांि े  हनयोजन करत असतो िी 
बाब लक्षात घेऊन सवय ितेकऱ्यांना िवामान अन कूल ितेीपद्धतीसाठी प्रवतृ्त करणे िी गावािी 
साम हिक जबाबदारी आिे. आहण याबाबतिी जाणीव प्रत्यके गावाला करून देवनू त्यांिकेडून 
िंगामहनिाय  हपकांि े हनयोजन करून घेणे आवश्यक आिे. 

 



हपकांि ेहनयोजनासाठी आवश्यक म लभतू माहिती 

प्रकल्पाच्या हवहवध हडहजटल माध्यमातनू प्रत्यके गावासबंधी म लभतू माहिती एका हठकाणी सकंहलत 
िोत आिे आहण त्याबरोबरि िी माहिती अद्यायवत िोत आिे. यामध्य े गावाि े  ितेीहवियक 
हनयोजनासाठी  आवश्यक माहितीिा समाविे आिे. ितेीि ेिंगामी स्वरूप लक्षात घेऊन खरीप, रबी 
आहण उन्िाळी िंगामाि े हनयोजन करण्यासाठी या माहितीिा उपयोग करता यईेल. सदर माहिती 
िी आकडेवारीच्या आहण नकािाच्या स्वरुपात उपलब्ध असनू ग्राम कृहि संजीवनी सहमतीकडे 
असलेल्या सकू्ष्म हनयोजन आराखड्यामध्य े तसिे कृहि सिाय्यक आहण समिू सिाय्यक यांिकेडे 
असलेल्या मोबाईल अॅपमध्य ेिी माहिती उपलब्ध आिे. तसिे यापकैी बि तांिी माहिती प्रकल्पाि े
वबेसाईटवर (mahapocra.gov.in) “ग्राम कृहि सजंीवनी हवकास दर्शिका” स्वरुपात सवांसाठी 
ख ली आिे.   

 पिकपियोजिासाठी उिलब्ध मापितीचा तिशील : 
अ.ि. माहितीिा तपिील  उपलब्धतेि े

स्वरूप 
१ गावाि े भौगोहलक आहण भमूी उपयोहगता न सार क्षते्र  तक्ता 
2 गावाि ेसकू्ष्म पाणलोट न सार झोन व क्षते्र तक्ता 
३ जहमनीिा उंि सखलपणा आहण मातीिा प्रकार नकािा 
४ झोनहनिाय िेती असलेले सव ेनंबर नकािा 
५ मागील विाि े िंगामहनिाय व हपकहनिाय परेणी क्षते्र व त्यािी झोन हनिाय 

ढोबळ हवभागणी 
तक्ता 

६ मागील पाि विामध्ये पडलेला पाउस, पावसाि ेहदवस आहण खंड तक्ता 
७ हनरीक्षण हवहिरींिी पाण्यािी पातळी तक्ता 
८ िेतीसाठी घतेलेल्या हवहिरींिी सखं्या तक्ता 
९ हवहिरीहिवाय इतर पाण्याि ेस्त्रोत तक्ता 
१० गाविा पाण्यािा ताळेबदं  तक्ता 
११ आठमािी ककवा बारमािी पाणी उपलब्ध असलेला भभूाग नकािा  
१२ पाण्यािी उपलब्धता अत्यतं कमी ककवा नगण्य असललेा भभूाग ककवा जथे े

बि तांिी वळेा ओलाव्यािा ताण जाणवतो असा भभूाग   
नकािा 

१३ िंगामी कसिनाखालील क्षते्र आहण हवद्य त मोटर/ डीझेल पपं सखं्या तक्ता 
१४ सकू्ष्म कसिनाखालील क्षते्र आहण ितेकरी यादी तक्ता 
१५ गावातील उपलब्ध रकॅ्टर, परेणी यंत्र,े बीबीएफ यंत्र ेसखं्या तक्ता 
१६ मागील विी हमळालेले प्रम ख हपकांि ेसवयसाधारण एकरी उत्पादन व उत्पादन 

खिय 
तक्ता 

१७ जवळपास असलेली हविी व्यवस्था (बाजार सहमती इ.) तक्ता 
१८ मागील विी प्रम ख हपकांना हमळालेला बाजारभाव तक्ता 
१९ मागील विी प्रम ख हपकांवर आलेले कीड-रोग तक्ता 



 

वरील माहितीमध्य ेनव्याने सकंहलत िोणाऱ्या इतरिी माहितीिी भर पडणार आिे. 

माहितीच्या आधारे साम हिक हनणयय घेण्यािी गरज    

उपलब्ध माहितीिा उपयोग किासाठी आिे आहण असलेि तर तो कसा करायिा याबाबत 
गावांमध्य ेआहण हवििेतः ितेकऱ्यांमध्य ेअज्ञान अस ूिकते. म्िणनू उपलब्ध माहितीिी उपय क्तता 
पटवनू देण े िे क्षते्रीय कमयिाऱ्यांप ढे खरे आव्िान आिे. आहण िे काम केवळ एक-दोन वळेा ििा 
करून पणूय िोणार नािी िेिी लक्षात घेतले पाहिज.े यासाठी गावातील ितेीच्या समस्यांिी िी 
माहिती किी हनगडीत आिे आहण त्या समस्या सोडहवण्यासाठी उपलब्ध माहितीिा हकती िांगला 
उपयोग िोऊ िकतो िे प्रत्यक्ष उदािरणावरून तसिे स्वतःच्या अथवा इतरांच्या अन भवावरून 
ितेकऱ्यांना आहण गावकऱ्यांना पटवणे आवश्यक आिे.  

प्रकल्प क्षते्रातील ितेीच्या समस्यांमध्य े सवात गभंीर समस्या म्िणनू पाण्याच्या अथवा मातीतील 
ओलाव्याच्या कमतरतेकडे सवांि ेलक्ष वधेण ेिे फार मित्वाि ेआिे. पाण्यािी समस्या जरी सवांना 
पहरहित असली आहण ती स्थाहनक पातळीवर सोडहवणे िक्य नािी असा दावा गावातील कािी 
व्यक्ती करत असतील तरी या समस्यिेी िास्त्रीय पद्धतीने आहण सोप्या भािते उकल करण ेआहण 
त्यावरील उपाय गावातील ितेकऱ्यांच्या िातात आिे िे पटवनू देणे िक्य आिे. समस्या वयैक्क्तक 
स्वरूपाच्या हदसत असल्या तरी सोडवणकू साम हिक स्वरुपात केली पाहिज.े कारण ितेी 
वयैक्क्तकहरत्या कसली जाते, पण त्यासाठी उपलब्ध िोणारे पाणी भगूभामध्य े एकि आिे आहण 
वगेवगेळ्या प्रवािांनी ते जोडले गलेे आिे. याबद्दल गावामध्य ेएकमत िोणे िीि या गभंीर समस्यचे्या 
उत्तराकडे जाण्यािी पहिली पायरी आिे. पाण्याबद्दल सखोल ििा करताना  प्रत्यक्ष ज्या 
ितेकऱ्यांना नेिमीि या समस्यलेा तोंड द्याव ेलागते त्यांि ेअन भव समजून घेतल्यास वस्त क्स्थती 
आणखी स्पष्ट्ट िोण्यास मदत िोते. 

पाण्याच्या प्रश्नाम ळे ितेीच्या हनयोजनाकडे गभंीरतेने घेण्यास स रुवात िोऊन आगामी िंगामातील 
हपकांि ेहनयोजन आणखी समन्यायी तसिे उपलब्ध ससंाधनािा स योग्य वापर करणारे िोऊ िकते. 
हपकांच्या हनयोजनामध्ये पाण्याबरोबरि इतरिी घटक हविारात घ्याव े लागतात. स्थाहनक 
िवामानास स योग्य हपके, हपके लागवडीि े तंत्रज्ञान आहण सल्ला, अहधक उत्पादन देणाऱ्या आहण 
बदलत्या िवामानास तोंड देणाऱ्या हबयाण्यािी व इतर हनहवष्ट्ठांिी उपलब्धता, काढणी पिात 
व्यवस्था, म ल्यवदृ्धीच्या सधंी, बाजाराहभम ख पीकपद्धती इ. घटकांिािी पाण्याइतक्याि गांभीयाने 
हविार करावा लागतो. म्िणनू उपलब्ध माहितीि े कृतीमध्य े रुपांतर करण्यािी गरज आिे. 
सवयसाधारणपणे गावातील हनणययप्रहियमेध्य े ग्रामपंिायत आहण ब ज गय लोकांिा प्रभाव हदसनू यतेो. 
त्याबरोबरि गावातील य वकांनी  तसिे महिलांनी या हनणययप्रहियमेध्य ेसिभागी िोणे गरजिे ेआिे.  
म्िणनू या सवय हवियांवर सावयमत िोण्यासाठी ग्राम कृहि सजंीवनी सहमती, ग्रामपिंायत  आहण 



ग्रामसभा  या सवय पातळीवर हविारहवहनमय िोणे गरजिे ेआिे. यािी स रवात खरीप िंगामापवूी 
प्रत्यके गावामध्य ेएका हविेि बठैकीि ेआयोजनाने करण्यात यावी. 

 
“हवकेल ते हपकेल” या सकंल्पनेवर आधाहरत  

खरीप िंगाम हनयोजन बठैक घेण्याबाबत मागयदियक सिूना 
प्रकल्पांतगयत हनवडलेल्या गावांमध्ये ितेीि ेिंगामहनिाय हनयोजन करण्यासाठी ग्राम कृहि सजंीवनी 
सहमतीमाफय त प्रत्यके िंगामाि ेपवूी ितेकऱ्यांिी बठैक घेऊन िंगामािा पीक हनयोजनािा आराखडा 
करून घेण्यासाठी प ढील मागयदियक सिूनांिा अवलंब करण्यात यावा. 

 बठैकीिी वळे:  खरीप िंगामाच्या पवूी साधारणपणे एहप्रल महिन्यामध्ये बठैक घ्यावी.  
 बठैकांि ेवळेापत्रक: प्रकल्पाि ेप्रत्यके गावात बठैक घ्यावयािी असल्याने समिू सिाय्यक 

यांनी सबंहधत  ग्रामपिंायतीि ेसरपिंांिी ििा करून वळेापत्रक तयार कराव.े प्रकल्पाि े
प्रहिक्षण अॅपमध्य े (Training App) नोंदवनू सदर वळेापत्रक उपहवभागीय कृहि अहधकाऱ्यांनी 
ताल का कृहि अहधकारी , मंडळ कृहि अहधकारी, कृहि पययवके्षक, कृहि सिाय्यक आहण 
सबंहधत गावाि ेसरपिं यांना कळवाव.े  

 बठैकीि ेआयोजन ग्राम कृहि सजंीवनी सहमतीने कराव.े बठैकीिी सिूना ग्राम सजंीवनी 
सहमतीने हनयोहजत हदनांकाच्या अगोदर एक आठवडा सवय सबंहधतांना द्यावी   

 बठैकीस उपक्स्थती :  सरपिं, ग्राम कृहि सजंीवनी सहमतीि े सदस्य, ग्राम पिंायतीि े
सदस्य, हवहवध काययकारी सोसायटीि े सदस्य, प्रगतीिील व इतर ितेकरी, पि पालक, 
ितेकरी/ महिला बित गटाि े सदस्य, ग्रामसवेक, तलाठी, कृहि सिाय्यक, समिू 
सिाय्यक, ितेीिाळा प्रहिक्षक , कृहि ताई, कृहिहमत्र, मिाहवतरणि ेलाईनमन, वनपाल, 
गावािी सबंहधत कसिन प्रकल्पाि ेक्षते्रीय कमयिारी(असल्यास). 

 बठैकीि े हठकाण : प्रकल्पाच्या प्रत्यके गावामध्य े ग्रामपिंायत, िाळा ककवा ग्रा.कृ. 
स.ंसहमतीच्या सिमतीने कोणतेिी सावयजहनक हठकाण  

 बठैकीिी हवियसिूी : 
1. मागील विाच्या खरीप िंगामािा आढावा घेणे ( पाऊस, हपकहनिाय क्षते्र व 

उत्पादकता, हकड-रोगांिा प्राद भाव )   
2. गावातील ितेीसाठी पाण्यािा ताळेबदं समजावनू सांगणे 
3. “हवकेल ते हपकेल” या सकंल्पनेन सार आहण पाण्यािा ताळेबदंाच्या आधारे 

खहरपामध्य ेघ्यावयाच्या हपकांि ेव फळहपकांि ेहनयोजन करणे  
4. पड जहमनीवर तसिे नाला काठावर वकृ्ष/ बांब ूलागवडीि ेआहण वन्य प्राण्यांपासनू 

सरंक्षण करण्यासाठी जहैवक क ं पण तयार करण्याि ेहनयोजन करणे.  



5. जहमनीिी स पीकता वाढहवण्यासाठी हनयोजन करणे.   
6. अहधक उत्पादनासाठी िवामान अन कूल तंत्रज्ञान आहण हपकांिा उत्पादन खिय कमी 

करण्याि ेउपाय याबद्दल माहिती देणे.  
7. िवामान अन कूल वाणांि े हबजोत्पादन घेणे तसिे हबयाण े बकँ तयार करणसेाठी 

हनयोजन करणे.    
8. ितेमालािी हविी व्यवस्था आहण ितेमालािी मलू्यवृद्धी याबाबत हनयोजन करणे.    

 

 बठैकीसाठी  आवश्यक साहित्य:   
कृहि सिाय्यकाने बठैकीि े हठकाणी गावािी सबंहधत सवय माहिती नकाि े आहण तक्त े
स्वरुपात सोबत ठेवावी. नकाि ेA-o आकारात असावते.     

 हवियहनिाय ििा करण्यासाठी काययपद्धती 
१. मागील विाच्या खरीप िंगामािा आढावा  

 गावामध्य े मागील विी पडलेल्या पावसाबद्दल तपिीलवार माहिती द्यावी. 
यामध्य े एकूण  पाऊस, महिनाहनिाय पाऊस, पावसाि े हदवस अिी माहिती 
द्यावी. 

  गावासाठीिा पाऊस मोजण्याि ेपजयन्यमापक यतं्र कोठे बसवले आिे त ेसांगाव े
आहण स्वयिंहलत िवामान कें द्राद्वारे पाऊस, तापमान, आद्रयता आहण वाऱ्यािा 
वगे व हदिा याबाबत सकंहलत िोत असलेल्या माहितीबद्दल सांगाव.े 

 मागील विी गावामध्य ेपरेणी झालेल्या हपकहनिाय क्षते्रािी माहिती द्यावी. 
 मागील दोन्िी िंगामात घेतेल्या हपकांवर पडलेल्या हकडी-रोगांिी माहिती 

सांगावी. 
 मागील खरीपातील हपकांिी एकरी उत्पादकता हकती आली आहण गावामध्ये 

कमीत कमी हकती आहण जास्तीत जास्त हकती आली याबद्दल माहिती सांगावी. 
२.  गावातील ितेीसाठी पाण्यािा ताळेबदं समजावनू सांगणे 

 सन २०२० मधील पाऊस हविारात घेवनू गाविा पाण्यािा ताळेबदं तयार 
करावा. असा ताळेबदं स क्ष्महनयोजानाि े वळेी तयार केला असल्यास प न्िा 
तयार करण्यािी आवश्यकता नािी. 

 पाण्याच्या ताळेबदंाच्या िाटयमधील  प्रत्यक्ष ताळेबदंािा  तक्ता वािनू दाखवावा 
व त्याबद्दल उपक्स्थतांना काय समजले िे जाणनू घ्याव े

 गावािी पाण्यािी गरज ठरवताना वापरलेल्या घटकांिी (लोकसखं्या, पि धन, 
हपके, जमीन उपयोहगता) माहिती द्यावी  



 पडलेल्या पावसाच्या पाण्यापकैी हपकाने हकती पाणी वापरले, जलसधंारण 
कामे  आहण गावतलावामध्य ेहकती पाणी साठवले गलेे, गावहिवारामध्य ेहकती 
पाणी अडवले गलेे यािी आकडेवारी समजावनू सांगावी 

 अपधाव हिल्लक असल्यास हकती आिे आहण हिल्लक नसल्यास हकती त ट आिे 
याबद्दल सहवस्तरपणे सांगाव.े 

 अपधाव हिल्लक असल्यास कोणती कामे करावयािी आहण तटू असल्यास 
कोणत्या उपाययोजना कराव्यात याबद्दल सहवस्तर ििा करून माहिती द्यावी.   

 

३. “हवकेल ते हपकेल” या सकंल्पनेन सार आहण पाण्यािा ताळेबदंाच्या आधारे खहरपामध्य े
घ्यावयाच्या हपकांि ेहनयोजन  

सदर बठैकीतील िा सवात मित्वािा हविय असल्याने त्याबद्दलिी मांडणी अहतिय 
म दे्दसदू  आहण वस्त क्स्थतीला धरून करावी. 

अ. बाजारातील मागणीच्या आधारे हपकरिना हनयोजनासाठी म दे्द -  
 गावातील सध्यािी हपकरिना म्िणजिे हपकहनिाय व िंगामहनिाय क्षते्र उपक्स्थतांना 

वािनू दाखवाव े   
 मागील कािी विातील बदलत्या हपकरिनेहवियी ििा करून त्यािी कारणे समजून 

घ्यावीत तसिे त्याम ळे िोत असलेले फायदे ककवा तोटेिी ििमेध्य ेआणावते.  
 मागील विी प्रम ख हपकांना हमळालेल्या बाजारभावािी ििा करावी.  
 हपके बदलण्यामध्य ेबाजारभावािा असणारा प्रभाव हकती आहण इतर कारणे हकती 

यावर ििा करावी आहण कोणत्या हपकांवर बाजारभावािा प्रभाव जास्त आिे यािी 
प्राम ख्याने माहिती द्यावी.   

 आपल्या भागातील िवामान व जमीन ज्या हपकांना पोिक आिे अिा बाजारात 
मागणी असलेल्या हपकांिी यादी तयार करावी. 

 बाजारात मागणी असलेल्या हपकांि े अथयिास्त्र, बाजारपठे आहण हविीव्यवस्था  
याबद्दल समजावनू सांगाव े आहण प्रायोहगक तत्वावर तसिे मोठ्या प्रमाणावर 
लागवड करावयाच्या हपकांिी यादी तयार करावी.  

 ज्या ितेकऱ्यांनी बाजारातील मागणीन सार नवीन हपकािी लागवड करून हविीिा 
अन भव घेतला आिे अिा ितेकऱ्यांि ेअन भव ऐकून घ्यावते. 

 अिा रीतीने बाजारातील मागणीन सार म्िणजिे “हवकेल ते हपकेल” तत्वान सार 
पीक आराखडा तयार करावा. 



तयार केलेल्या पीक आराखड्यान सार परेणीि े हनयोजन करण्यासाठी पाण्यािी  
उपलब्धता  िा प्रम ख घटक असल्याने या प ढील ििा “पाण्याच्या ताळेबदंान सार 
हपकांि ेहनयोजन” कस ेकराव ेयावर घडवनू आणावी.  

आ. पाण्याच्या ताळेबदंान सार हपकांि ेहनयोजन करण्यासाठी लक्षात घ्यावयाि ेम दे्द- 
अगोदर ििा केलेप्रमाणे पाण्यािा ताळेबदं समजला आिे िे लक्षात घेऊन त्यािा 
उपयोग करून हपकांि ेहनयोजन कस ेकराव ेयासाठी ििा करावी  

 गावामध्य ेकोणत्या झोनमध्य ेभजूलािी तसिे इतर पाणीसाठ्यािी कमतरता आिे 
आहण कोणत्या झोनमध्य ेिांगली उपलब्धता आिे याबद्दल ििा करावी  

 नकािाच्या आधारे झोन, जहमनीिा उंिसखलपणा, मातीिा प्रकार, हपकाखालील 
क्षते्र, नाल्यांि ेप्रवाि आहण  त्यावर जलसधंारणािी कामे झाली असल्यास त्याबद्दल 
हवस्ताराने समजावनू सांगाव.े  

 ज्या ितेकऱ्यांिी ितेे पाण्यापासनू वहंित आिेत त्यांना हमळत असलेले उत्पादन िे 
इतर ितेकऱ्यांच्या त लनेने कस े कमी आिे आहण जर एखादे पाणी हमळाल्यावर 
उत्पादनात किी वाढ िोते िे गावातीलि इतर भागातील ितेकऱ्यांिी उदािरणे 
घेऊन समजावनू द्याव.े उत्पादनातील फरकाि ेगहणत आर्शथक स्वरुपात मांडल्यास 
समजायला आणखी सोप ेजाऊ िकते.  

 कमी उत्पादनािी कारण े समजावनू सांगावीत. यावळेी मागील पावसाळ्यातील 
एकूण पाऊस, पावसाि े हदवस, पावसाि े हवतरण ,पावसातील खंड , वाढलेले 
तापमान याबद्दल आकडेवारीसि ििा करावी. यासाठी सकू्ष्म हनयोजन अॅपमधील 
नोंदी आहण गावातील स क्ष्महनयोजनामधील माहितीच्या नोंदी हविारात घ्याव्यात.    

 अिा कमी उत्पादन िोत असलेल्या ितेीला हकमान एका हपकाप रते पाणी कस े
उपलब्ध िोऊ िकेल यावर तसिे आिे या पहरक्स्थतीमध्य े तंत्रज्ञानाच्या 
मदतीनेदेखील उत्पादन वाढीि ेउपाय स िवावते. स िवलेले उपाय स्थाहनकहरत्या  
करण्याजोग े  असल्याने त्यासाठी साम हिक जबाबदारी घेण्यास ितेकरी गटांना 
ककवा त्या भागातील सवय िेतकऱ्यांना प्रवतृ्त कराव.े   

 सभंाव्य उपायामध्य ेकमी कालावधीच्या हपकांिा तसिे कमी कालावधीच्या वाणांिा 
हविार करावा व त्यान सार सध्याच्या हपकरिनमेध्य े कराव े लागणारे बदल 
समजावनू सांगावते. िवामान अन कूल वाणांिी यादी ितेीिाळा मागयदियक सिूना 
तसिे कृहि हवज्ञान कें द्राच्या मदतीने तयार करावी.  

 जर गावामध्य े एखाद्या झोनमध्य े अहधक पाणी लागणारी हपके घेतली जात 
असल्यास त्यावर कस े हनयतं्रण कराव े याबाबत ििा करावी. यासाठी त्या 
हपकांऐवजी कमी पाणी लागणारी हपके घेतल्यास उत्पन्नामध्य ेमोठी तफावत न िोता 



जास्त ितेकऱ्यांना पाणी उपलब्ध िोऊन सवांच्या जहमनीिा कस हटकून रािण्यास 
किी मदत िोऊ िकते यावरदेखील ििा करावी.  

 कमी उत्पादकता आलेल्या ितेामध्य े पडणारे पावसाि े पाणी जास्तीत जास्त 
प्रमाणात म रण्यासाठी बांधबहंदस्तीिी कामे करण्यास ितेकऱ्यांना प्रवतृ्त कराव ेआहण 
पावसाळ्यापवूी िी कामे पणूय करण्याि ेहनयोजन कराव ेआहण आता िक्य नसल्यास  
पावसाळ्यानंतरच्या कामांमध्य ेसमाहवष्ट्ट कराव.े  

 प्रकल्पाि ेमागयदियक सिूनांन सार बांध बहंदस्तीिी (कंपाटयमेंट/ ढाळीि ेबांध )   कामे 
प्रस्ताहवत करावीत.  

 सरंहक्षत पाण्यासाठी ितेतळे कस े उपयोगी पडतात यावर उदािरणासि ििा 
करावी आहण ज्या िेतकऱ्यांना पावसाळ्यापवूी ितेतळे घ्यावयाि े आिे त्यांना 
तांहत्रक माहिती द्यावी आहण त्यांि ेहनयोजन घ्याव.े  

 ज्या ितेकऱ्यांना ितेतळे करावयाि े आिे ककवा ितेतळ्यासाठी अस्तरीकरण 
करावयाि े आिे त्यांना प्रकल्पाच्या डीबीटी पोटयलवर अजय करण्याबाबत माहिती 
द्यावी.  

 भजूल उपलब्धता वाढहवण्यासाठी कोणते उपाय करावते याबाबत माहिती द्यावी 
तसिे यापवूी केलेल्या उपायांिी उपय क्तता पािण्यासाठी अिा उपिारांि ेजवळील 
ितेकऱ्यांना  हनरीक्षण करण्यास सांगाव.े 

 याबरोबरि गावातील सवय हवहिरींि े प नभयरण करण्यासाठीिा आरखडा तयार 
करावा.  

 ज्या ितेकऱ्यांना त्यांि े हवहिरीि े प नभयरण करावयाि े आिे त्यांना प्रकल्पाच्या 
डीबीटी पोटयलवर अजय करण्याबाबत माहिती द्यावी. 

 या ििअेंती खरीपात परेण्यात यणेाऱ्या हपकांि े क्षते्र हनहित कराव.े  सव्िे/ खात े
नंबर हनिाय आराखडा तयार करावा.  

४. िवामान अन कूल तंत्रज्ञान या हवियावरील ििा करण्यासाठी काययपद्धती 
बदलत्या िवामानात हपकांि ेउत्पादना घेत असताना परेणी पास न काढणी पयतंच्या सवय 
कामांि ेजास्तीत अिकूपणे हनयोजन करणे मित्वाि ेआिे. यासाठी प्रत्यके टप्प्यावर 
हनणयय घेणे िमप्राप्त ठरते. म्िणनू याहवियीिी ििा िी उपलब्ध माहिती आहण 
अन भवाच्या आधारे करणे गरजिे ेआिे. 
 खरीप िंगामासाठी हनयोहजत हपकांच्या िवामान अन कूल वाणांिा वापर 

करण्याबाबत ितेकऱ्यांना मागयदियन कराव ेआहण त्यामध्य ेिवामान अन कूल ग णधमय 
समजावनू सांगावते . 



 कापसू हपकासाठी “ एक गाव एक वाण” तत्वावर लागवडीि े हनयोजन कराव.े 
यासाठी वाणांिी हनवड आहण हबयाणे उपलब्धता या हवियावर ििा घडवनू 
आणावी.    

 लागवडीसाठी हवकत आणलेल्या ककवा घरि ेठेवलेल्या हबयाण्यािी उगवण क्षमता 
तपासण्याबाबत आहण बीजप्रहिया करण्याबाबत मागयदियन कराव.े  

 हपकांच्या परेण्या मौसमी पावसाच्या आगमनावर अवलंबनू असल्याने मान्सनूच्या 
आगमनाबद्दल मागील कािी विांिा अन भव उपलब्ध माहितीच्या आधारे हविद 
केल्यास परेण्यािा कालावधी ठरवण्यासाठी मदत िोते.  यासाठी मागील ५ विांच्या 
पावसाच्या आगमनाच्या तारखा सांगाव्यात. 

 जर पावसाच्या आगमनास उहिरा स रुवात िोणार असा अंदाज प्राप्त झाल्यास 
परेणीबाबत कोणते हनणयय घ्यावयाि े तसिे परेणीनंतर पावसात मोठा खंड 
पडल्यास कोणती तयारी करावयािी याबद्दल ििा करावी.  

 मागील विी वगेवगेळ्या वळेी परेणी केलेल्या ितेकऱ्यांि ेअन भव घ्यावते .  
 परेणीिी वळेेिा हपकांच्या वाढीवर, हकड-रोगांच्या प्राद भावावर, हपकाच्या 

पक्वतेवर, काढणीिी वळेेवर आहण उत्पादनावर कसा पहरणाम िोऊ िकतो यावर 
ििा करावी आहण योग्य वळेेस परेणी करण्याि ेमित्व समजावनू सांगाव.े 

 उहिरा पाऊस, पावसातील खंड ककवा अहतपाऊस अिा पहरक्स्थतीत कोणत्या 
तंत्रज्ञानांिा अवलंब केल्यास अडिणीवर मात करता यतेे आहण हपकाि े सभंाव्य 
न कसान टाळता यतेे यावर सहवस्तर ििा करावी. 

 परेणीसाठी उपलब्ध कालावधी मयाहदत असतो तेंव्िा गावातील सवय साधनांिा व 
मन ष्ट्यबळािा वापर करून वळेेत परेणी किी करता यईेल यावर ििा घडवनू 
परेणीिा ढोबळ आराखडा तयार करावा. 

 सवय ितेकऱ्यांना रंुद वाफा व सरी (बीबीएफ) पद्धतीने परेणी करण्यास प्रवतृ्त कराव.े  
बीबीएफ पद्धतीने परेणीसाठी बीबीएफ यतं्राि े हनयोजन कराव े आहण यतं्र े कमी 
असल्यास सध्याच्या परेणी यतं्रामध्य ेआवश्यक तो बदल करून घेण्यासाठी देखील 
हनयोजन कराव.े  

 बीबीएफ यतं्र धारकांना / िालकांना कौिल्य प्रहिक्षणाि ेहनयोजन कराव.े 
 बीबीएफ यतं्राने परेणी करणाऱ्या ितेकऱ्यांना प्रकल्पामाफय त प्रोत्सािनपर अन दान 

देय असल्याि ेसांगनू त्यासाठी  प्रकल्पाच्या डीबीटी पोटयलवर अजय करण्याबाबत 
माहिती द्यावी.  



 खारपान पट्ट्यातील गावांमध्य े हवििेतः कंटूर काढून परेणी करण्याबाबत माहिती 
देऊन त्याि े फायदे समजावनू सांगावते. कंटूरितेी करणाऱ्या ितेकऱ्यांना त्यांि े
अन भव सांगण्यास प्रवतृ्त कराव.े 

 िनू्य मिागत तंत्रािी माहिती देवनू ज्या ितेकऱ्यांनी िनू्य मिागतीिा अवलंब स रु 
केला आिे त्यांिकेडून नांगरणी, क ळवणी व परेणी न करता हपकांिी लागवड किी 
करता यईेल याबाबति े अन भव घ्यावते. 

 कलबोळी अकय  तयार करण्यासाठी गावहिवारातील कलबाच्या झाडांच्या कलबोळ्या 
गोळा करण्याि ेआहण त्यापासनू अकय  तयार करण्याि े हनयोजन कराव.े त्यासाठी 
महिला बित गट आहण  प्रयोगिील ितेकऱ्यांना  प्रहिक्षणाि ेहनयोजन कराव े

 कलबोळी अकािा वापर कसा व कें व्िा करावा याबद्दल माहिती द्यावी.  
 कलबोळी अकाि ेमोठ्या प्रमाणात उत्पादन करण्यासाठी प्रकल्प गावातील ितेकरी/ 

महिला गटांना प्रकल्पामाफय त अन दान देय असल्याि े सांगनू त्यासाठी आवश्यक 
हनकि व कागदपत्र ेयांिी माहिती द्यावी. 

५.  जहमनीिी स पीकता वाढहवण्यासाठी हनयोजन करण े  
 गावातील जहमनीिी स पीकता किी आिे याबाबत स पीकता हनदेिांकाच्या  

सिाय्याने सहवस्तर माहिती देण्यात यावी.  
 ज्या ितेकऱ्यांनी मातीिी तपासणी करून घेतली आिे त्यांिपेकैी एका ितेकऱ्याि े

हवशे्लिण अिवालाि ेवािन कराव ेआहण त्यामधील सेंहद्रय कबय व इतर घटकािी 
उपलब्धता हकती आिे याबद्दल ििा करावी. त्यावरून खरीपातील हपकाला हकती 
खत द्यावयाि ेयाबाबत मागयदियन कराव.े 

 सेंहद्रय कबाि े मित्व सांगून त्यामध्य े वाढ करण्यासाठी कोणते उपाय करावयाि े
याबद्दल माहिती द्यावी. या उपायांमध्य े हपकाखालील जहमनीसाठी िनू्य मिागत, 
तणांच्या म ळांिा वापर (तणनािके वापरल्याने िे िक्य िोते), सेंहद्रय पदाथांिा 
वापर, हिरवळीच्या खतांिा वापर िी तंत्र ेउपय क्त ठरतात. 

 हपकासाठी आवश्यक जहैवक आहण सेंहद्रय खते  घरच्या घरी तयार करण्यासाठी 
माहिती द्यावी आहण त्यासाठी महिला बित गट तसिे प्रयोगिील ितेकऱ्यांना  
प्रहिक्षणाि ेहनयोजन कराव.े 

 सेंहद्रय हनहवष्ट्ठा उत्पादनासाठी प्रकल्पामाफय त देय अन दानािी माहिती देऊन 
त्यासाठी प्रकल्पाच्या डीबीटी पोटयलवर अजय करण्याबाबत माहिती द्यावी. 

  तसिे यासाठी प्रकल्प गावातील ितेकरी/ महिला गटांना देखील  अन दान देय 
असल्याि ेसांगनू त्यासाठी आवश्यक हनकि व कागदपत्र ेयांिी माहिती द्यावी. 



 िवामान अन कूल तंत्रज्ञानाच्या अहधक माहितीकहरता प्रकल्पाि े वबेसाईटला 
(mahapocra.gov.in) भटे देण्यासाठी तसिे कृहि सिाय्यकाि ेव्िाटस अप गपुमध्य े
सिभागी िोण्यासाठी आवािन कराव.े 
 

६.  िवामान अन कूल वाणांि ेहबजोत्पादन घेणे/ हबयाणे बकँ तयार करण्याहवियी हवियािी   
        मांडणी आहण आराखडा तयार करणे          

 प्रकल्पान ेहनगयहमत केलेल्या ितेीिाळा तसिे हबजोत्पादन मागयदियक स िानांमधील 
िवामान अन कूल वाणांिी माहिती द्यावी. याहिवाय कृहि हवद्यापीठ/ कृहि हवज्ञान 
कें द्र मिाबीज/ ितेकरी उत्पादक कंपनीकडून एखाद्या नवीन वाणाि े पायाभतू 
हबयाणे उपलब्ध िोणार असल्यास त्याबद्दल देखील माहिती द्यावी. 

  हपकहनिाय व वाणहनिाय हबजोत्पादन काययिमाि े हनयोजन कराव े आहण बीज 
प्रमाणीकरण यतं्रणेकडे नोंदणीिी तयारी करून घ्यावी. 

 िवामान अन कूल वाणांि ेहबजोत्पादन करण्यासाठी प्रकल्पामाफय त देय अन दानािी 
माहिती देऊन त्यासाठी प्रकल्पाच्या डीबीटी पोटयलवर अजय करण्याबाबत आवािन 
कराव.े 

 मागील िंगामातील प्रमाहणत अथवा सत्यप्रत हबयाणे वापरून घेतलेल्या हपकाि ेया 
विी लागवडीसाठी हबयाणे राखून ठेवले असल्यास त्यािी माहिती इतर ितेकऱ्यांना 
द्यावी.  

 घरच्या घरी हबयाणे तयार केलेले असल्यास ककवा राखून ठेवल ेअसल्यास त्याम ळे  
िोणाऱ्या फायद्यांहवियी ििा करावी. अिा प्रकारे राखून ठेवण्यात यणेारे हबयाणे 
स रहक्षत रािण्यासाठी घ्यावयाच्या उपायांिी माहिती द्यावी.    

 राखून ठेवण्यात यणेारे हबयाणे एकहत्रत ठेवल्यास असा हबयाणे साठा म्िणजिे 
हबयाणे बकँ तयार करण्याहवियी हनयोजन कराव.े 

 कािी स्थाहनक वाण िवामानातील बदलास सक्षम असतात . अिा वाणांिी माहिती 
घेऊन ते जतन करण्यासाठी हनयोजन कराव.े 

७.  पड जहमनीवर, नदी/ नाला काठावर बांब,ू इतर वनझाडे तसिे फळबाग लागवडीि े  
        आहण जहैवक क ं पण तयार करण्याि ेहनयोजन 

 नकािाच्या आधारे तसिे ििदे्वारे गाव हिवारामध्य े  असलेल्या पड  जमीनीवर, 
माळरानावर तसिे बांधावर बांबसूि   स्थाहनक वकृ्षांिी (कलब, करंज, कवठ, जांभळू, 
घायपात,  इ. ) लागवड करण्यासाठी हनयोजन कराव.े 

  गाव हिवारातनू वािणाऱ्या ओघळ, ओढा, नाला ककवा नदीच्या काठावर मोकळ्या 
पट्ट्यात बांब ू लागवडीि े हनयोजन कराव े याहिवाय इतरिी स्थाहनक झ डपांिी / 
झाडांिी लागवड करण्यासाठी गावकऱ्यांना प्रवतृ्त कराव.े 



 गावाच्या बाजूस वनक्षते्र असले तर जगंली प्राण्यांिा उपद्रव अस ूिकतो िे लक्षात 
घेऊन त्या बाजूस ग रे प्रहतबधंक िर आहण बांब ूव काटेरी झ डपांिी (हिलार इ.) दाट 
लागवड करण्याि ेहनयोजन कराव.े यालाि जहैवक क ं पण देखील म्िणतात.  

  वकृ्ष लागवडीिा समग्र आराखडा तयार करून लागवड केलले्या झाडांि ेसगंोपन 
करण्यासाठी ितेकरी/ महिला बित गटांि ेसिकायय घेण्याबाबत बठैकीत हनयोजन 
कराव.े  

 हपकाखालील िलक्या प्रतीच्या तसिे पड जहमनीवर  औिधी / स गधंी वनस्पतींिी 
तसिे िारा गवतांिी लागवड करण्याबाबत मागयदियन कराव.े 

 फळबाग लागवडीि े फायदे अन भवत असलेल्या ितेकऱ्यांकडून माहिती घ्यावी 
आहण आणखी कोणती फळझाडे लावायिी यािे हनयोजन कराव.े पाण्यािी 
कमतरता असलेल्या िेतकऱ्यांनी कमी पाणी लागणारी कोरडवािू फळझाडे 
लावावी यासाठी मागयदियन कराव ेआहण लागवडीिा आराखडा तयार करावा. 

 खारपान पट्ट्यामध्य ेतसिे इतर हठकाणी काळ्या तसिे मध्यम ते खोल जहमनीवर 
फळझाडांिी लागवड वरंब्यावर करण्याबाबत तांहत्रक माहिती द्यावी. 

 वयैक्क्तक जहमनीवर वकृ्षलागवड, बांबलूागवड आहण फळझाडे लागवडीसाठी 
प्रकल्पामाफय त उपलब्ध अन दानाबाबत माहिती द्यावी आहण त्यासाठी  प्रकल्पाच्या 
डीबीटी पोटयलवर अजय करण्याि ेआवािन कराव.े 

 सवयजहनक जहमनीवर वकृ्षलागवड आहण बांबलूागवडीसाठी प्रकल्पामाफय त उपलब्ध 
अन दानाबाबत माहिती देऊन ग्रा. कृ. स.ंसहमतीमाफय त सदर काम करण्यासाठी 
अवलंब करावयाच्या काययपद्धतीहवियी माहिती द्यावी. 
 

८. ितेमालािी हविी व्यवस्था आहण ितेमालािी मलू्यवदृ्धी याबाबत हनयोजन करणे 
 गावातल्या अक्स्तत्वात असलेल्या पीक रिनेिा आहण हवकेल ते हपकेल ह्या 

सकंल्पनेन सार 
हनयोहजत केलेल्या पीक रिनेिा अभ्यास करून अक्स्तत्त्वातील मलू्यवदृ्धी साखळी किी 
बळकट करता यईेल ककवा नवीन साखळीिा हवकास कसा करता यईेल ह्यािी ििा 
घडवनू आणावी  

 मलू्य साखळ्या  म्िणज े काय? ह्यािी  उदािरणासि  माहिती द्यावी जणेेकरून 
हविारांना, ििलेा आहण पयायाने हनयोजनाला गती हमळेल  

  ितेमाल मलू्य साखळी हवकासाच्या अन िगंाने  हनयोजन प्रहियमेध्य े आहण गाव 
आराखड्यामध्य ेउपलब्ध माहितीवर ििा  करावी, उदािरणाथय --  

o बाजार पठे  क ठे उपलब्ध आिे? गावामध्य े कोणते लघ  उद्योग, गिृ उद्योग 
उपलब्ध आिेत 



o गावातल्या गटांना ककवा/ितेकरी कंपनीला त्यांच्या कृिी व्यवसायासाठी 
कोणत्या कच्च्या मालािी आवश्यकता आिे , मागणी आिे ? िी मागणी काय 
स्वरूपात आहण हकती प्रमाणात आिे? कोणत्या वाणाच्या मालाला मागणी आिे?  

o गट/ कंपनी कोणता नवीन उद्योग उभा करणार आिेत? त्यासाठी कोणता माल 
आवश्यक आिे ? त्याकहरता कोणकोणत्या योजनांमधून अथय सिाय्य उपलब्ध 
िोऊ िकणार आिे ? 

  उपरोक्त बाबींिा हविार करून म ल्य वदृ्धी साखळ्यांि े हनयोजन करण्यास ग्रामस्थांना 
मदत करावी  

  प्रकल्पातील गट/कंपनीच्या व्यवसायाहभम ख कृिी प्रकल्पांना ६० टक्के पयतं  
अथयसािाय हदल ेजाते त्यािी माहिती द्यावी तसिे हवहवध कृिी व्यवसाय ह्यांिी माहिती 
द्यावी. उदािरणाथय  औजार बकँ, गोदाम, प्रहिया कें द्र इ.  
याहिवाय गावात नाहवन्यपणूय व्यवसाय घेता यतेील का ह्याहवियी ििा करावी – 
उदािरणाथय – महिला बित गटामाफय त भाज्या हनजयलीकरण व्यवसाय . 
उदािरण -१ सोयाबीन मलू्य साखळी  

 
 

२.  मका मलू्यसाखळी  

 



 बठैकीनंतर तयार करावयािा खरीप पीक हनयोजन आराखडा  

िंगाम हनयोजनाच्या बठैकीिा उदे्दि सबंहधत गाविा पीक हनयोजनािा, वकृ्ष व फळबाग 
लागवडीिा, िवामान अन कूल तंत्रज्ञान अवलंब करण्यािा आहण उत्पाहदत िोणाऱ्या 
ितेमालाच्या हविी व मलू्यवदृ्धीिा आराखडा तयार करणे असा असल्याने बठैकीमध्ये 
प ढीलप्रमाणे आराखडा प्रपत्र ेतयार करावीत. 

१.     खरीप २०२१ साठी िंगामी हपकांि ेहनयोजन- गाव:    ताल का:      हजल्िा:      

अ.ि. हपके हनयोहजत  क्षते्र  (िे.) अ.ि. हपके 
हनयोहजत क्षते्र  

(िे.) 
      

 
२. सन २०२१ साठी  फळहपके आहण वकृ्ष लागवडीिा आराखडा- गाव:    ताल का:      हजल्िा:       

अ.ि. हपके हनयोहजत  क्षते्र  (िे.) अ.ि. हपके 
हनयोहजत क्षते्र  

(िे.) 
      

 

३. िवामान अन कूल तंत्रज्ञान अवलंब करण्यािा आराखडा- गाव:    ताल का:      हजल्िा:       

अ.ि. तंत्रज्ञान 
हनयोहजत  
क्षते्र  (िे.) 

अ.ि. तंत्रज्ञान 
हनयोहजत 
क्षते्र  (िे.) 

१ 
सवय खरीप हपकांि ेस धाहरत/ 
सकंरीत/बीटी वाणांिा वापर  

 
८ स पीकता हनदेिांकान सार खतांिा 

वापर 
 

२ जहैवक खतािी बीजप्रहिया   
९ पावसामध्ये खंड पडल्यास 

सरंहक्षत ओहलतािी  स हवधा  
 

3 बीबीएफ यंत्राद्वारे  पेरणी   
१० पावसामध्ये `खंड पडल्यास त िार 

पद्धतीने कसिन   
 

४ पट्टापेर पद्धतीने पेरणी    ११ कलबोळी अकािा वापर    

५ िून्य मिागत पद्धतीने पेरणी   
१२ िवामान अन कूल वाणांि े

हबजोत्पादन 
 

६  कंटूर पद्धतीने पेरणी   
१३ फळबागांच्या म ळांच्या पहरघात 

कसिन पद्धतीिा अवलंब 
 

७ आंतरपीक पद्धतीिा अवलंब   १४   

 
 




