वानिकी आधानित शेतीपद्धती-वृक्ष लागवड
हवामाि बदलाचा िाज्याच्या शेतीवि नवपिीत पनिणाम नदसूि येत असूि, भनवष्यात दे खील सदि पनिणामाांची
व्याप्ती वाढणाि असल्याचे िाज्याच्या हवामाि बदला नवषयक कृती आिाखडयामध्ये िमूद केले आहे. मिाठवाडा व
नवदभातील शेतक-याांिा गेल्या काही वषांपासूि मोठया दु ष्काळास सामोिे जावे लागत असूि भू-गभातील पाणी
साठयावि व जनमिीच्या आिोग्यावि नवपनित पनिणाम होत आहे . पनिणामी शेतीमधील नपकाांची उत्पादकता घटत आहे .
तसेच पूणा िदीच्या खो-यातील भू-भाग हा निसगगत:च क्षािपड असल्यािे शेतीसाठी ससचिास मयादा येत आहे त. या
प्रनतकूल पनिस्थितीमध्ये अल्प भू-धािक शेतक-याांच्या उत्पादिावि नवपिीत पनिणाम होत असल्याचे नदसूि येत आहे.
हवामाि बदलामुळे उद्भवलेल्या पनिस्थितीशी जुळवूि घेण्यास शेतक-याांिा सक्षम किण्याच्या उद्देशािे महािाष्र
शासिाचा जागनतक बँकेच्या अिगसहाय्यािे िािाजी दे शमुख कृनष सांजीविी प्रकल्प सुरु किण्यात आलेला आहे .
सदि प्रकल्पाांतगगत वानिकी आधानित शेतीपद्धती-वृक्ष लागवड या घटकास प्राधान्य नदले आहे .
उनद्दष्टे :
१. वाताविणातील काबगि उत्सजगिामुळे होणािे दु ष्पनिणाम कमी किण्यासाठी वृक्ष आच्छादि वाढवणे, जनमिीतील
सेंनिय घटकाांचे सांवधगि, पीक आनण पीक पद्धतीतूि उत्पादकता वाढनवणे.
२. शेतीनपकाांिा पूिक म्हणूि शेतावि वृक्ष लागवडीखालील क्षेत्र वाढनवणे.
३. शेतीपद्धतीवि आधानित वृक्ष लागवडीखालील क्षेत्रात वाढ करूि एकमेकाांिा पूिक व एकास्त्मक पद्धतीिे नपकाांची
व पशुधिाची उत्पादकता वाढनवणे, िोजगािाच्या सांधी, उत्पन्नाच्या सांधी व ग्रामीण भागातील अल्प व अत्यल्प
भूधािक शेतकऱयाांचे िाहणीमाि सुधािणे यासाठी प्रोत्साहि दे णे.
४. नवनवध कृनष पयाविणीय प्रदे श आनण जमीि वापिाच्या पनिस्थितीिुसाि विशेतीसाठी अिुकूल पद्धती /आदशग
पद्धती लोकनप्रय किणे.
५. शेतीपद्धतीवि आधानित वृक्ष लागवड क्षेत्राचा नवथताि व क्षमता बाांधणीसाठी सहाय्य किणे.
वानिकी आधानित शेतीपद्धती वृक्ष लागवडीच्या प्रमुख बाबी:
शेतकऱयाांच्या वैयस्ततक क्षेत्रावि वानिकी आधानित शेतीपद्धती- वृक्ष लागवड या घटकाांतगगत खालील बाबींचा
समावेश आहे. या योजिेअत
ां गगत शेतकऱयाांिी विवृक्ष उदा. साग, ऐि, नशसम, मोह, जाांभळ
ू , खैि, नशवि, बेहेडा,
धावडा इ. थिानिक कृनष हवामािास अिुकूल असणाऱया वृक्ष प्रजातींची लागवड किणे अपेनक्षत आहे .
१. पनिघीय क्षेत्र व बाांधाविील लागवड: शेतकऱयाांच्या शेताविील पनिघीय क्षेत्राचा व बाांधाचा जाथतीत जाथत उपयोग
किता यावा यासाठी पनिघीय क्षेत्रावि तसेच बाांधावि वृक्ष प्रजातींची लागवड किता येईल. यामुळे शेतक-याांिा
अनतनितत उत्पन्नाच्या सांधी निमाण किण्यास तसेच बाांधबांनदथतीसाठी व जनमिीची धूप कमी किण्यास मदत होईल.
पनिघीय सीमा वृक्षािोपण अांतगगत चाि वषांच्या कालावधीसाठी दे खिे खीच्या तितुदीसह िाांग्या भिणे या बाबींचा
समावेश आहे. वृक्षािोपण झालेल्या क्षेत्राचे मोजमाप/मूल्यमापि प्रनत मीटि लागवड केलेल्या िोपे सांख्या वरूि केले
जाईल.
२. कमी घितेची लागवड किणे: या घटकाांगगत शेतकऱयाांिा आांतिपीक/पट्टा पद्धत/नविळ वृक्ष लागवड करूि
शेतजनमिीवि कमी घितेचे वृक्षािोपण किता येईल. शेतकऱयाांच्या शेतावि अस्थतत्वात असलेल्या नपकाांच्या
उत्पादिात अिवा पीक पद्धतीमध्ये बदल ि किता प्रनत हे तटि 100 ते 500 झाडे या प्रमाणात वृक्षािोपण
किण्यासाठी अिुदाि दे ण्यात येईल.
३. जाथत घितेची लागवड किणे: शेतकऱयाांच्या शेतावि मध्यवती ब्लॉक लागवड/पट्ट्यामधील लागवड/ वाऱयाचा जोि
कमी किणाऱया वृक्षाांची जाथत घितेची लागवड किता येईल. यामध्ये प्रनत हेतटि 500 ते 1500 झाडे या प्रमाणात
वृक्षािोपणासाठी अिगसहाय्य दे ण्यात येईल. उपलब्ध जनमिीचा जाथतीत जाथत वापि होण्याच्या दृष्टीिे पीक
उत्पादिासाठी अयोग्य व पडीक जनमिीचा उपयोग यामध्ये किता येईल. ब्लॉक लागवड अांतगगत प्रत्येक ब्लॉकमध्ये
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जाथतीत जाथत २ हेतटि क्षेत्रापयंत क्षेत्रावि वानिकी आधानित शेतीपद्धती वृक्ष लागवड मध्ये समानवष्ट प्रजातींचा
वेगवेगळ्या अांतिावि व जाथत सांख्येिे लागवडीसाठी या योजिेमधूि प्रोत्साहि नदले जाईल.
लाभािी निवडीचे निकष १. प्रकल्पाांतगगत निवड केलेल्या गावासाठीच्या ग्राम कृनष सांजीविी सनमतीिे (VCRMC) मान्यता नदलेले अत्यल्प व
अल्प भूधािक शेतकऱयाांिा अिु. जाती/ जमाती, मनहला, नदव्याांग व इति शेतकिी या प्राधान्यक्रमािे निवड करूि
लाभ दे ण्यात येईल.
२. सावगजनिक क्षेत्रावि (ग्रामपांचायत व इति शासकीय क्षेत्रावि) ग्राम कृनष सांजीविी सनमतीिे (VCRMC) मान्यता
नदलेल्या क्षेत्रावि लागवड किण्यात येईल.
अिगसहाय्य:
१. वानिकी आधानित शेतीपद्धती- वृक्ष लागवड या घटकाांतगगत पनिघीय क्षेत्र/बाांधाविील प्रती झाड लागवडीसाठी
खालीलप्रमाणे आर्थिक मापदांड आहे त.
अ.क्र.

घटक/बाब

प्रतीिोप सकमत (रु.)

१.

लागवड पूवग तयािी/जमीि साफसफाई/ दे खभाल इ.

१०.००

2.

खड्डे खोदणे

६.००

३.

प्रती िोप लागवड सामुग्री इ.

१५.००

४.

वाहतूक खचग

१.००

५.
६.

अत्यावश्यक निनवष्ठा उदा. कुजलेले शेणखत, बीजप्रनक्रया, नपक सांिक्षण, औषधे इ.
लागवड खचग

१०.००
२.००

७.

कांु पण

१०.००

८.

दे खभाल (सिदिी व पाणी देणे इ. )

१६.००

एकूण

७०.००

अिुदाि मयादा १. प्रकल्पाांतगगत वैयस्ततक लाभाकनिता बाबनिहाय मांजि
ू केलेल्या मापदां डाच्या ५० टतके सकवा जाथतीत जाथत
ितकम रु. ३५/- प्रती झाड अिुदाि शेतकऱयाांिा त्याांिी केलेल्या एकूण लागवडीच्या खचाप्रमाणे देय िाहील.
२. तसेच, सावगजनिक क्षेत्रावि (ग्रामपांचायत व इति शासकीय क्षेत्रावि) वानिकी आधानित वृक्ष लागवड किण्यासाठी
बाबनिहाय मांजूि केलेल्या मापदां डाच्या १०० टतके सकवा जाथतीत जाथत ितकम रु. ७० /- प्रती झाड इतके
अिुदाि देय आहे .
अ) कमी घितेच्या वृक्ष लागवडीसाठी आर्थिक मापदां ड :
अ.

लागवडीचा प्रकाि

एकूण सकमत (रु.)

क्र.

(प्रनत हेतटिी िोपे सांख्या)

1

100 पेक्षा कमी

िोपाांच्या प्रत्यक्ष सांख्येिुसाि @ रु.70/- प्रनत िोप

2

> 100 ते 500

28000 (सकवा लागवडीच्या तीव्रतेच्या प्रमाणात)

नटप : प्रत्येक ब्लॉकमधील िोपे / वृक्षाांच्या सांख्येच्या प्रमाणात खचाची पनिगणिा किण्यात येईल.
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आ) जाथत घितेच्या ब्लॉक वृक्षािोपण अांतगगत आर्थिक मापदां ड:
अ.क्र.

ब्लॉक वृक्षािोपण (प्रनत हे तटि िोपे सांख्या)

एकूण सकमत (रुपये) प्रनत हे तटि

1

500 ते 1000 (अांति 3.5 मी. X 3.5 मी.)

30000

2

>1000 ते 1200 (अांति 3 मी. X 3 मी.)

35000

3

>1200 ते 1500 (अांति 2.5 मी. X 2.5 मी.)

45000

4

>1500 (2.5 मी. X 2.5 मी. पेक्षा कमी अांति)

50000

नटप: प्रत्येक ब्लॉकमधील िोपे / वृक्षाांच्या सांख्येच्या प्रमाणात खचाची पनिगणिा वि दशगनवल्यािु साि किण्यात येईल.
(सांदभग: िाष्रीय शाश्वत शेती अनभयाि अांतगगत विशेती अनभयाि योजिा सि- २०१८-१९: वार्थषक लक्षाांक व मागगदशगक सूचिा)

१.

प्रकल्पाांतगगत बाबनिहाय मांजूि केलेल्या मापदां डािुसाि दे य अिुदाि चाि वषांसाठी वषगनिहाय 40: 20: 20: 20 या
प्रमाणत अदा किण्यात येईल.

२.

जे लाभािी दु सऱया, नतसऱया व चौथ्या वषी कमीत कमी अिुक्रमे 90%, 75% व 65% झाडे नजवांत ठे वतील त्या
लाभाथ्यांिा दुसऱया, नतस-या व चौथ्या वषाचे अिुदाि दे य िाहील.

३.

लाभाथ्यांकडे लागवड केलेल्या िोपाांची मि झाल्यास लाभाथ्यािे िोखीिे िोपे नवकत घेऊि नवनहत प्रमाणात नजवांत
झाडाांची टतकेवािी िाखावी.

अांमलबजावणीतील नवनवध थतिाविील जबाबदाऱया
लाभािी
१. गाव समूहातील इच्छु क शेतकऱयाांिी प्रकल्पाच्या https://dbt.mahapocra.gov.in या सांकेतथिळावि ऑिलाईि
िोंदणी व अजग करूि आवश्यक कागदपत्रे अपलोड किावीत.
२. पुवस
ग ांमती प्राप्त झाल्यािांति नवनहत वेळेत काम सुरु किावे.
३. सदि घटकाचा लाभ नमळवण्यासाठी शेतकऱयािे जमीि आिोग्य पनत्रका काढावी.
४. ग्राम कृनष सांजीविी सनमती व सांबनधत कृनष सहाय्यकामाफगत शासकीय अिवा शासिाची मांजुिी असलेल्या खाजगी
िोपवानटकेतूि कलमे/िोपे घ्यावीत.
५. कृनष सहाय्यकामाफगत नियोनजत प्रकल्प क्षेत्राची पाहणी करूि नशफािस केल्यािांति व उपनवभागीय कृनष
अनधकािी याांिी ताांनत्रक मान्यता नदल्यावि लाभािींिी प्रत्यक्ष कलमे/िोपे लागवड किावी. देय अिुदाि नमळणेसाठी
ऑिलाईि मागणी किावी व िोपे खिे दीची व इति सानहत्याची आवश्यक देयके सांकेतथिळावि अपलोड किावी.
ग्राम कृनष सांजीविी सनमती (VCRMC)
१. गाव समूहातील इच्छु क शेतकऱयाांचे घटकाांतगगत बाबीचा लाभ घेण्यासाठीचे ऑिलाईि अजग व अपलोड केलेली
कागदपत्रे समूह सहाय्यक याांचे मदतीिे छाििी करूि अजाची अत्यल्प व अल्प भूधािक शेतकऱयाांिा, अिु.
जाती/जमाती, मनहला, नदव्याांग व इति शेतकिी या प्राधान्यक्रमािे निवड किणे.
२. सावगजनिक क्षेत्रावि (ग्रामपांचायत व इति शासकीय क्षेत्रावि) सदि योजिेचा लाभ घेण्यासाठी ग्राम कृनष सांजीविी
सनमतीिे (VCRMC) मान्यता व नशफािस केलेल्या क्षेत्रावि लागवड किण्यात येईल .
३. सावगजनिक क्षेत्राविील केलेल्या लागवडीची दे खभाल किण्याची/झाडे नजवांत ठे वण्याची जबाबदािी सांबनधत ग्राम
कृनष सांजीविी सनमतीची िाहील .
४. इच्छु क वैयस्ततक लाभाथ्यांचे ऑिलाईि अजग व कागदपत्राांची छाििी करूि अजाच्या पात्र/अपात्र ते बाबत निणगय
घ्यावा. अपात्र अजगदािाांिा अपात्रतेबाबत कािणासह अवगत किणे व ते अपलोड किावे.
५. अांमलबजावणी किण्यात आलेल्या घटकाांतगगत बाबींचे सामानजक लेखापिीक्षणास सांबनधत कृनष सहाय्यक/ प्रकल्प
यांत्रणा याांिा मदत किणे.
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समूह सहाय्यक
१. गाव समूहातील इच्छु क लाभािींिा िािाजी दे शमुख कृनष सांजीविी प्रकल्पाच्या https://dbt.mahapocra.gov.in या
सांकेतथिळावि िोंदणी व अजग किण्यासाठी मागगदशगि व मदत किणे.
२. इच्छु क लाभाथ्यांिी अपलोड केलेल्या आवश्यक कागदपत्राांची छाििी किणे.
३. सवग ऑिलाईि प्राप्त अजग ग्राम कृनष सांजीविी सनमतीसमोि मान्यतेसाठी सादि किणे व मांजुिी प्राप्त झाल्यािांति
तसा ठिाव सांकेतथिळावि अपलोड किणे.
४. लाभाथ्यास वानिकी आधानित शेतीपद्धती वृक्ष लागवड या घटकाच्या अटी, शती व ताांनत्रक/आर्थिक निकष
समजावूि साांगणे.
५. पात्र लाभाथ्यांिा पूवस
ग ांमती बाबत अवगत किणे.
कृनष सहाय्यक
१. शेतकऱयाांचे ऑिलाईि अजग व सोबत अपलोड केलेल्या सवग आवश्यक कागदपत्राांची पडताळणी किणे.
२. अपलोड केलेल्या कागदपत्राांच्या छाििी आधािे पात्र अजाच्या नियोनजत प्रकल्प थिळाची पाहणी तपासणी
सूचीिुसाि करूि प्रकल्पाच्या DBT App द्वािे भौगोनलक थिािाांकि (Geo tagging) करूि सांकेतथिळावि अपलोड
किणे.
३. अजगदािािे यापूवी या घटकाचा इति अिवा या योजिेतूि लाभ घेतला असल्यास त्याचा तपशील आपल्या
थिळाची पाहणी तपासणी अहवालात दे णे.
४. योजिेच्या ताांनत्रक व आर्थिक मापदां डािुसाि वैयस्ततक व सावगजनिक लाभ दे ण्याकनिता

नवनहत िमुन्यात

अांदाजपत्रक तयाि किणे.
५. ताांनत्रक मांजुिी प्राप्त झालेिांति कृनष नवभागाच्या शासकीय सकवा खाजगी िोपवानटकेतूि कलमे/िोपे िमूद केलेल्या
िोपाांचा प्रकाि व सांख्येिुसाि शेतकऱयाांिा आवांटीत करूि दे णे.
६. लाभाथ्यांिी लागवड पूणग करूि सांकेतथिळावि अवगत केल्यािांति मोका तपासणी करुि मापिपुस्थतकेत िोंद
घेणे, प्रकल्पाच्या DBT App द्वािे िैऋत्य कोपिा थिळाचे अक्षाांश/िे खाांशसह भौगोनलक थिािाांकि (Geo tagging)
करूि सांकेतथिळावि अपलोड किणे.
७. अिुदाि मागणीसाठी दे यके व आवश्यक कागदपत्रे प्रमानणत करूि सांकेतथिळावि अपलोड किणे.
८. वानिकी आधानित शेतीपद्धती- वृक्ष लागवड घटकाच्या प्रनक्रयेस अिुसरूि मध्यावधी आनण अांनतम मूल्यमापिास
प्रकल्प यांत्रणेला मदत किणे.
कृनष पयगवक्ष
े क
कृनष सहाय्यक याांिी ऑिलाईि नशफािस केल्यािांति कृनष पयगवक्ष
े क याांिी २५% लाभाथ्यांची वृक्ष लागवड
तपासणी अिुदाि अदायगी पूवी किावी व याबाबतच्या मापिपुस्थतकेतील िोंदींची खात्री करूि प्रमानणत किाव्यात.
सोबत जोडलेल्या नवनहत िमुन्यात पयगवक्ष
े ीय तपासणी अहवाल तयाि किावा. तपासणी अहवालावि लाभािीची
थवाक्षिी घ्यावी व त्याखाली लाभािीचे िाव िमूद किावे व तपासणी अहवाल सादि किावा.
उपनवभाग थति (लेखानधकािी)
अिुदाि प्रथताव व तपासणी अहवाल प्राप्त झाल्यािांति लेखानधकािी उपनवभाग थति याांिी अिुदाि प्रथताव
तपासूि पडताळणी करूि पात्र प्रथतावाांिा उप नवभागीय कृनष अनधकािी याांचक
े डे अिुदाि अदायगीसाठी नशफािस
किावी.
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उपनवभागीय कृनष अनधकािी
१. ग्राम कृनष सांजीविी सनमतीच्या (VCRMC) मान्यतेिे प्राप्त झालेल्या लाभािींच्या कागदपत्राांच्या छाििी िांति
पात्र/अपात्रते बाबत निणगय घेऊि सांबनधत लाभािी याांिा ऑिलाईि पूवग समांती प्रदाि किावी. लाभािी अपात्र
असल्यास कािणे िमूद किावीत.
२. ऑिलाईि अपलोड केलेल्या वृक्ष लागवडीच्या अांदाजपत्रकाांिा ताांनत्रक मान्यता देणे.
३. तपासणी अहवालासह ऑिलाईि नशफािस झालेल्या योग्य प्रथतावाांची दे य अिुदाि अदायगी DBT प्रणालीद्वािे
लाभाथ्याच्या आधाि सांलग्ि बँक खात्यात वगग किण्यास मांजुिी द्यावी.
४. यादृस्च्छक (Random) पद्धतीिे अिुदाि अदायगी पूवी लाभािी सांख्येच्या ५% तपासणी किणे.
५. लाभाथ्यांिा घटकासांदभात प्रनशक्षण आयोनजत किणे.
६. योजिेचे सनियांत्रण किणे.
नजल्हा अधीक्षक कृनष अनधकािी
१. नजल्यामध्ये उपनवभाग थतिावि लाभािी निवड व अिुदाि अदायगी यासह सवग कायगवाही मागगदशगक सूचिेिुसाि
होत असलेबाबत वेळोवेळी पडताळणी किावी.
२. उपनवभाग थतिावि झालेल्या कामाांची यादृस्च्छक (Random) पद्धतीिे लाभािी सांख्येच्या नकमाि १% तपासणी
किावी व नवनहत िमुन्यातील पयगवक्ष
े ीय तपासणी अहवाल सादि किावा.

योजिेच्या सवग साधािण मागगदशगक सूचिा
1. या घटकास िािाजी दे शमुख कृनष सांजीविी प्रकल्पाच्या सांकेत थिळावि, ग्रामसभा कायालयातील िोटीस बोडग ,
कायगमनहमा व मेळावे इत्यादीद्वािे व्यापक प्रनसद्धी दे ण्यात यावी.
2. प्रकल्पाांतगगत शासिािे ठिवूि नदलेली खचग प्रमाणके सहभागी लाभाथ्यािे मान्य किावीत. प्रमाणापेक्षा जाथत
होणाऱया खचाची जबाबदािी लाभाथ्यािे थवतः घ्यावी. त्यासाठी आवश्यक असणािी खड्डे खोदणे, खत नमश्रणािे
खड्डे भिणे, िोपाांची वाहतूक किणे, त्याांची लागवड किणे, िोपाांिा कांु पण किणे व वेळोवेळी सिदणी करूि पाणी दे णे
इत्यादी कामे किण्याची जबाबदािी लाभाथ्याची िाहील.
3. कृनष सहाय्यक याांिी ताांत्रीक मांजुिी प्राप्त करूि घेऊिच प्रत्यक्ष लागवड हाती घेण्यात यावी. ताांनत्रक मांजुिी नशवाय
लागवड केलेले क्षेत्र अिुदािास पात्र ठिणाि िाही.
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पयगवक्ष
े ीय तपासणी अहवाल
१.

तपासणी नदिाांक

२.

तपासणी अनधकािी

३.

पदिाम

४.

तपासणी वेळी उपस्थित इति अनधकािी

श्री/श्रीमती

१. श्री/श्रीमती
पदिाम
२. श्री/श्रीमती
पदिाम

५.

लाभाथ्याचे िाव

सवे िां
वगगवािी: _________ (अ.जा./अ.ज./सवगसाधािण)
मु.पो.
ता.

उपनवभाग

नज.
६.

बाब

वानिकी आधानित शेतीपद्धती वृक्ष लागवड अांतगगत
िोपे/कलमे

७.

सेवा पुिवठादािाचे िाव व पत्ता

८.

प्रकल्पाचे नठकाण

९.

लागवडीचे वषग

१०.

लागवडीचे क्षेत्र (हे . आि.)

११.

प्रकल्पाचा मोका तपासणी तपशील
१. िोपे/कलमाांची एकूण सांख्या --------------२. नजवांत िोपे/कलमाांची एकूण सांख्या ---------३. झाडाांची सिासिी उां ची --------------(सेंमी)
४. झाडाांमधील अांति ------------------ (सेंमी)

१२.

लाभाथ्यास दे ण्यात आलेल्या अिगसहाय्याची ितकम रु.

१३.

तपासणी मध्ये अिगसहाय्याची पनिगणिा बिोबि केलेली आहे काय ?

होय/िाही

िसल्यास तफावत ितकम रु.
१४.

मागगदशगक सूचिेप्रमाणे कायगवाही किण्यात आलेली आहे काय ?
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होय/िाही

१५.

लाभाथ्याचे सवगसाधािण अनभप्राय

१6.

गुणवत्तेबाबत तपासणी अनधकाऱयाचे अनभप्राय

तपासणी अनधकािी, श्री.
पदिाम.
(थवाक्षिी)
इति अनधकािी श्री.
पदिाम.
(थवाक्षिी)
लाभाथ्याची/ लाभािी प्रनतनिधीची थवाक्षिी
(िाव....................................)
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