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प्रकरण - 1 

प्रस्तावना 

 अथथव्यवस्थेत कृषषक्षते्र हे नेहमीच कें द्र स्थानी राहील े आहे. या क्षते्रामध्ये सवथसमावशेक वृध्ध्दस 
चालना, ग्रामीण भागातील उत्पन्नात वाढ व शारॄत अन्न सुरक्षा या तीन महत्त्वाच्या बाबींचा समावशे होतो. 
सकस अन्नाची गरज भागषवण्यासाठी आवश्यक असलेली कडधान्य,े तेलषबया, फळे व भाजयाांकडे षवशेष 
लक्ष देऊन कृषष उत्पादनात व उत्पादकतेत वाढ होणे लक्षावधी नागरीकाांच्या अन्न सुरक्षचे्या दृध्टिने गरजेचे 
आहे. 

1.2 महाराटर हे शेती प्रधान राजय असून, अजूनही 55 िक्के लोकसांख्या पूणथत: शेतीवर अवलांबून आहे. 
राजयाच्या एकूण 307.58 लाख हेक्िर भौगोषलक क्षते्रापैकी षनव्वळ षपकाखाली क्षते्र 173.44 लाख हेक्िर 
(56.39 िक्के) इतके आहे. राजयातील कोरडवाहू क्षेत्राचे प्रमाण 80 िक्के पेक्षा जास्त असून, अषनयषमत 
आषण खांषडत पजथन्यमान तसेच, सातत्याने उद्भवणारी दुटकाळी पषरध्स्थती यामुळे ससषचत क्षते्रामध्येदेखील 
पाण्याच्या उपलब्धतेत शारॄती नाही. अमयाद उपशामुळे भजूल पातळीत सातत्याने होत असलेली घि, 
नगदी षपकाांखाली वाढत असलेले क्षते्र, पारांपाषरक ससचन पध्दतीमुळे पाण्याचा होणारा अपव्यय, 
पजथन्यमानातील दोलायमानता आषण हवामान बदलाच्या पारॄथभमूीवर राजयातील शेतीचे जलव्यवस्थापन ही 
बाब अत्यांत सांवदेनशील झाली आहे. दुसऱ्या ससचन आयोगाच्या अहवालानुसार राजयातील सवथ उपलब्ध 
स्रोताचा वापर केला तरी ससचन क्षते्राच ेप्रमाण 30 िक्के पेक्षा जास्त होणार नाही. त्यामुळे उपलब्ध पाण्याचा 
आधुषनक तांत्रज्ञानाद्वारे अत्यांत कािेकोरपणे, षकफायतशीर आषण कायथक्षमतेने वापर करुन जषमनीच्या 
आरोग्यावर षवपषरत पषरणाम होऊ न देता उत्पादकतेत वाढ करणे हे मोठे आव्हान आहे. उपलब्ध पाण्याच्या 
साठ्याचा कािकसरीने आषण षनयोजनबध्द वापर करण्याकषरता षठबक व तषुार ससचन पध्दतीचा अवलांब 
करणे हा यावरील अत्यांत प्रभावी उपाय आहे.  

1.3 ससचनाखालील क्षते्रात वाढ करण्याकरीता तसेच, ससचन व्यवस्था सुधारण्याकरीता वगेवगेळ्या 
योजना राबषवण्यात येत आहेत. शासनाने राजयास “2019 सालापयंत पाणी िांचाईमुक्त राजय” 
करण्याकरीता “जलयुक्त षशवार अषभयान” हा महत्वकाांक्षी प्रकल्प राबषवण्यास सुरुवात केली आहे. 
महाराटर हे सूक्ष् म ससचनाचा वापर करणारे अगे्रसर राजय असून राजयात सूक्ष् म ससचनाचा वापर 
वाढषवण्यासाठी सन 1986-87 पासून “राजय पुरस्कृत सूक्ष् म ससचन योजना” सुरु करण्यात आली.  

1.4 राजय पुरस्कृत सूक्ष् म ससचन योजना व कें द्र पुरस्कृत षठबक व तुषार ससचन योजनेचे सन 2005-06 
मध्य ेएकषत्रकरण करुन सुधाषरत “कें द्र पुरस्कृत सूक्ष् म ससचन योजना” राजयात सुरु करण्यात आली.  

1.5 सन 2014-15 मध्ये कें द्र शासनाने काही योजनाांची पुनरथचना करुन, “राटरीय शारॄत शेती 
अषभयान” म्हणनू राबषवण्याचे षनषरृत करण्यात आले. सदर अषभयानाांतगथत “शेतीवरील पाणी व्यवस्थापन” 
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हे उपअषभयान राबषवण्यात आले. सदर योजना षवदभातील 11 षजल्हे वगळून राजयातील उवथषरत 23 
षजल््ाांमध्ये (मुांबई शहर व मुांबई उपनगर वगळून) राबषवण्यात येत आहे.  

1.6 सन 2005-06 पासून 2014-15 पयंत सदर योजनेच ेकें द्र व राजय षहश् श्याच्या अथथसहाचेयाचे प्रमाण 
80:20 अस ेहोते.  

1.7 कें द्र शासनाने सन 2015-16 पासून सूक्ष् म ससचन योजना “प्रधानमांत्री कृषष ससचन योजनेंतगथत कें द्र 
पुरस्कृत सूक्ष् म ससचन योजना” या नावाने राबषवण्याचा षनणथय घेतला असून, कें द्र व राजय षहश्श्याचे प्रमाण 
60:40 िक्के असे षनषरृत केले आहे. 

षवदभात राबषवण्यात येत असलेली सूक्ष्म ससचन योजना  

1.8 अध्स्तत्वात असलेल्या साधनसामुग्रीचे मुल्यवधथन (Value Addition) करुन कापूस उत्पादक 
षजल््ाांमध्ये कमीत कमी खचात जास्तीत जास्त क्षते्र सांरषक्षत ससचनाखाली आणण्यासाठी षवदभात सन 
2012-13 पासून “षवदभथ सघन ससचन षवकास कायथक्रम (VIIDP)” राबषवण्यात येत आहे.  

योजनेची उषिटिे :- 

1) आधुषनक तांत्रज्ञानाचा वापर करुन सूक्ष् म ससचनाखालील क्षते्रात वाढ करणे. 

2) जलवापर कायथक्षमतेत वाढ करणे. 

3) कृषष उत्पादन आषण पयायाने शेतकऱ्याांच्या एकूण उत्पन्नात वृध्दी करणे. 

4) समन्वयीत पध्दतीने षवषवध योजनाांची अांमलबजावणी करणे. 

5) आधुषनक तांत्रज्ञानावर आधाषरत कृषष व फलोत्पादनाचा षवकास करण्यासाठी सूक्ष् म ससचन पध्दती 
षवकषसत करणे. 

6)  कुशल व अधथकुशल बेरोजगाराांसाठी रोजगाराच्या सांधी षनमाण करणे.  

योजनेचे स्वरूप :- 

1.9 “कें द्र पुरस्कृत सूक्ष् म ससचन योजना” या योजनेअांतगथत सवथ षपकाांचा समावशे करण्यात आला आहे. 
ऊस, कापूस यासारखी सवथ नगदी षपके, केळी, द्राक्षे, डासळब यासारखी सवथ फळषपके, याषशवाय सवथ 
कडधान्य,े तृणधान्ये, गळीत धान्य षपके, सवथ मसाला षपके, आषण भाषजपाला व फुलषपके या षपकाांसाठी 
योजनेअांतगथत शेतकऱ्याांना सवथ प्रकारच्या सूक्ष्म ससचन पध्दतीकरीता (षठबक व तुषार सांच) अनुदान अनुज्ञये 
आहे. 

अनुदानाची मयादा  

1.10 योजनेंतगथत ससचन सांच बसषवण्याकरीता शेतकऱ्याांना येणाऱ्या एकूण खचापैकी खालीलप्रमाणे 
(तक्ता क्र. 1.1) अनूदान अनुज्ञये आहे. 
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तक्ता क्र. 1.1 

बाब अनुज्ञये अनूदान  
अवषथण प्रवण 

क्षते्रातील                 
( 5 हेक्िर      ) 

अवषथण प्रवण 
क्षते्राबाहेरील          

( 5 हेक्िर      ) 

षवदभथ सघन ससचन 
षवकास कायथक्रमाांतगथत   

( 2 हेक्िर      ) 
अल्प व अत्यल्प भधूारक 60 िक्के 45 िक्के 75 िक्के 
सवथसाधाराण भधूारक 45 िक्के 35 िक्के 50 िक्के 
 

1.11 योजनेंतगथत सन 2010-11 पासून षजल््ास प्राप्त एकूण षनधीपैकी अल्प, अत्यल्प व मषहला 
शेतकऱ्यासाठी 33 िक्के, अनुसूषचत जातीकषरता 16 िक्के, अनुसूषचत जमातीसाठी 8 िक्के षनधीचे 
षवषनयोग करणे आवश्यक आहे. 

योजनेची प्रगती 

1.12 राजयामध्ये सूक्ष्मससचन योजनेची सुरुवात 1986-87 पासून झाली असून, 1986 ते माचथ, 2015 
अखेर योजनेंतगथत षठबक व तुषार ससचनाद्वारे षजल्हाषनहाय ससचनाखालील एकूण क्षते्राबाबतची माषहती 
तक्ता क्र. 1.2 मध्ये देण्यात आली आहे. 

तक्ता क्र. 1.2 

               व                                               

                                                                                                                                                        (क्षेत्र - हेक्िर) 

अ.क्र. षजल्हा षठबक ससचन तुषार ससचन एकूण 
राजयाशी 
िक्केवारी 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 ठाणे 5355.98 127.32 5483.3 0.29 
2 रायगड 1602.39 46.52 1648.91 0.09 
3 रत्नागीरी 3701.33 77.13 3778.46 0.20 
4 ससधुदुगथ 2182.49 29.38 2211.87 0.12 

कोकण षवभाग 12842.19 280.35 13122.54 0.70 
5 नाषशक 121947.98 11790.44 133738.42 7.09 
6 धुळे 55516.01 3077.68 58593.69 3.11 
7 नांदुरबार 22473.09 1170.35 23643.44 1.25 
8 जळगाांव 253505.18 10345.86 263851.04 13.98 
9 अहमदनगर 86230.9 26553.28 112784.18 5.98 

नाषशक षवभाग 539673.16 52937.61 592610.77 31.40 
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अ.क्र. षजल्हा षठबक ससचन तुषार ससचन एकूण 
राजयाशी 
िक्केवारी 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
10 पुणे 68141.42 5537.14 73678.56 3.90 
11 सातारा 24945.28 13530.05 38475.33 2.04 
12 साांगली 60822.41 19025.56 79847.97 4.23 
13 सोलापूर 146765.71 7003.75 153769.46 8.15 
14 कोल्हापूर 11949.85 2033.43 13983.28 0.74 

पुणे षवभाग 312624.67 47129.93 359754.6 19.06 
15 औरांगाबाद 76539.97 10830.65 87370.62 4.63 
16 जालना 54883.78 13874.06 68757.84 3.64 
17 परभणी 38688.7 8903.73 47592.43 2.52 
18 सहगोली 15445.48 18912.94 34358.42 1.82 
19 बीड 30509.85 9239.17 39749.02 2.11 
20 नाांदेड 45270.28 33286.47 78556.75 4.16 
21 उस्मानाबाद 32695.88 8088.41 40784.29 2.16 
22 लातुर 30910.94 32444.21 63355.15 3.36 

औरांगाबाद षवभाग 324944.88 135579.64 460524.52 24.40 
23 बुलढाणा  65218.3 69253.99 134472.29 7.13 
24 अकोला 16256.93 29693.4 45950.33 2.44 
25 वाषशम 5262.56 31759.88 37022.44 1.96 
26 अमरावती 49409.06 47050.35 96459.41 5.11 
27 यवतमाळ 16578.61 51889.68 68468.29 3.63 

अमरावती षवभाग 152725.46 229647.3 382372.76 20.27 
28 वधा 8248.85 31620.31 39869.16 2.11 
29 नागपूर 10473.81 12909.37 23383.18 1.24 
30 भांडारा 1198.47 1746.96 2945.43 0.16 
31 गोंदीया 792.34 1367.45 2159.79 0.11 
32 चांद्रपूर 2398.01 7135.96 9533.97 0.51 
33 गडषचरोली 78.11 683.11 761.22 0.04 

नागपूर षवभाग 23189.59 55463.16 78652.75 4.17 
एकूण 1365999.95 521037.99 1887037.94 100.00 

 

1.13 1986 ते माचथ, 2015 अखेर योजनेंतगथत षठबक व तुषार ससचनाद्वारे षपकषनहाय ससचनाखालील 
एकूण क्षते्राबाबतची माषहती तक्ता क्र. 1.3 मध्ये देण्यात आली आहे. 
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तक्ता क्र. 1.3 

               व                                              

                                                                                                               (क्षेत्र - हेक्िर) 
अ.क्र. षपकाचे नाव क्षते्र िक्केवारी 

(1) (2) (3) (4) 
षठबक ससचना खालील क्षते्र 

1 कापूस 376944 27.59 
2 ऊस 225079 16.48 
3 केळी 149382 10.94 
4 डासळब 124044 9.08 
5 सलबुवगीय 117660 8.61 
6 द्राक्षे 108952 7.98 
7 भाजीपाला 100564 7.36 
8 इतर 92187 6.75 
9 पपई 13769 1.01 

10 आांबा 19124 1.40 
11 फुल े 10146 0.74 
12 बोर 8224 0.60 
13 नारळ 4539 0.33 
14 षचकु 4114 0.30 
15 षसताफळ 3083 0.23 
16 पेरु 2711 0.20 
17 अांषजर 1962 0.14 
18 आवळा 1582 0.12 
19 सचच 871 0.06 
20 काजू 673 0.05 
21 सुपारी 390 0.03 

एकूण 1366000.00 100.00 
तुषार ससचना खालील क्षते्र 

1 भाषजपाला, हरभरा, तूर, 
हळद,आल,े इतर 

521037.94 

एकूण 1887037.94 
 

1.14 शासनाच्या षनदेशानुसार “कें द्र पुरस्कृत सूक्ष् म ससचन योजना” या योजनेची मूल्यमापन अभ्यास 
पाहणी अथथ व साांध्ख्यकी सांचालनालयामाफथ त घेण्यात आली.  
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                         : 

1) योजनेची अांमलबजावणी मागथदशथक तत्वानुसार करण्यात येत असल्याबाबतचा आढावा घेणे. 

2) योजनेमुळे ससषचत क्षते्रातील झालेल्या वाढीचा शोध घेणे. 

3) योजनेचा लाभ घेतल्यामुळे जलवापर कायथक्षमतेत झालेल्या वाढीचा आढावा घेणे. 

4) योजनेचा लाभ घेतल्यामुळे लाभधारकाांच्या उत्पादन खचात षकतपत बचत झाली याचा शोध घेणे. 

5) योजनेचा लाभ घेतल्यामुळे लाभधारकाांच्या उत्पन्नात षकतपत वृध्दी झाली याचा शोध घेणे. 

6) कुशल व अधथकुशल बेरोजगाराांसाठी रोजगाराच्या सांधी षनमाण झाल्या काय याचा शोध घेणे. 

7) योजनेंतगथत सूक्ष्म ससचनासाठी झालेल्या खचाचा याांचा आढावा घेणे. 

8)  लाभधारकाांनी षनवड षवषहत पध्दतीने करण्यात आली असल्याबाबतचा शोध घेणे. 

9) अलाभार्थ्याकडून योजनेबाबत अषभप्राय जाणनू घेणे. 

10) योजनेतील त्रिुी, अडचणी व उपाययोजना याांचा शोध घेणे. 

        व        व            : 

1.15 सदर योजनेच्या मूल्यमापन अभ्यास पाहणीसाठी सन 2014-15 हे सांदभथ वषथ म्हणनू षनवडण्यात 
आल.े 

        व  : 

1.16 मूल्यमापन पाहणीसाठी सवथ 33 (मुांबई शहर, मुांबई उपनगर व पालघर वगळून) षजल््ाांची षनवड 
करण्यात आली.  

         व  :  

1.17 प्रत्येक षजल््ातून सांदभथ वषामध्ये योजनेंतगथत सवाषधक लाभधारक असलेल्या दोन तालुक्याांची 
षनवड करण्यात आली. अशा एकूण 66 तालुक्याांची षनवड करण्यात आली. 

             व  : 

1.18 षनवड झालेल्या प्रत्येक तालुक्यातून सन 2014-15 या वषात योजनेंतगथत लाभ षमळालेल्या 
लाभधारकाांमधून यादृध्च्िक पध्दतीने एकूण 20 लाभाधारकाांची षनवड करण्यात आली. 

1.19 षनवडलेल्या प्रत्येक तालुक्यातून एकूण 20 लाभधारक याप्रमाणे राजयातून एकूण 1320 लाभधारक 
षनवड करणे प्रस्ताषवत होते. तथाषप, रायगड षजल््ात केवळ 20 व गडषचरोली षजल््ात 22 लाभधारक 
उपलब्ध झाल्यामुळे राजयातून एकूण 1282 लाभधारकाांची षनवड करण्यात आली. 
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              व  : 

1.20 योजनेंतगथत लाभ घेऊ इध्च्िणाऱ्या परांतू कागदपत्राांची पुतथता न केलेल्या, कागदपत्राांची पुतथता 
केलेल्या तथाषप षनधी अभावी पूवथसांमती न षमळालेल्या तसेच, योजनेंतगथत कधीही लाभ न षमळालेल्या 
शेतकऱ्याांमधून यादृध्च्िक पध्दतीने अलाभधारकाांची षनवड करण्यात आली. षनवड झालेल्या प्रत्येक 
तक्त्यातून 3 याप्रमाणे एकूण 198 अलाभाधारकाांची षनवड करण्यात आली. 

  व      व  : 

1.21 गावासाठी षपण्याचे व शेतीचे पाणी बाराही मषहने उपलब्ध होण्यादृध्टिने कोणती उपाययोजना करणे 
आवश्यक आहे, याबाबत गावातील सरपांच /जाणकार व्यक्तींचे मत जाणनू घेण्यासाठी मूल्यमापन 
पाहणीसाठी षनवडण्यात आलेल्या प्रत्येक तालुक्यातून दोन गावाांची याप्रमाणे 66 तालुक्याांमधून एकूण 132 
गावाांची षनवड करावयाची होती, मात्र गडषचरोली षजल्हयामध्ये लाभधारकाांअभावी चार गावाांऐवजी दोन 
गावाांची षनवड करण्यात आली. यास्तव एकूण 130 गावाांची षनवड करण्यात आली. 

1.22 मूल्यमापन अभ्यास पाहणीसाठी वरील प्रमाणे तालुके, लाभधारक, अलाभधारक व गावाांची षनवड 
करुन षवषहत नमुन्यात माषहती सांकषलत करण्यात आली. 

 

* * * * * 
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प्रकरण - 2 

आयुक्त, कृषष आयुक्तालय याांच्याकडील योजनेषवषयी माषहती 

2.1 कें द्र पुरस्कृत सुक्ष्म ससचन योजनेंतगथत फलोत्पादन व षबगर फलोत्पादन षपकाांकरीता सूक्ष्म ससचन 
सांचासाठी पात्र शेतकऱ्याांना अनुदान देण्यात येते. यामध्ये कें द्र शासन व राजय शासन याांचा षहस्सा अनुक्रमे 
80:20 िक्के आहे. कें द्र शासनाकडून उपलब्ध होणा    षनधीच्या प्रमाणातच राजय षहश्याचा षनधी षजल्हा 
षनयोजन सषमतीमाफथ त उपलब्ध करून देण्यात येतो.  

2.2 कें द्र पुरस्कृत सकू्ष्म ससचन योजनेकरीता कें द्र शासनाच्या मागथदशथक सुचना षवचारात घेऊन 
त्यानुसार या योजनेची अांमलबजावणी राजयातील सवथ षजल््ात करण्याकरीता,  तुषार व षठबक ससचन सांच  
उत्पादकाांची नोंदणी व त्याांच्याशी करारनामे करण्याकरीता, क्षषेत्रय कायालयाांकरीता आवश्यक मागथदशथक 
सुचना  र्ननगषमत करण्याकरीता, सांचालक, फलोत्पादन, महाराटर राजय, पुणे याांना प्राषधकृत करण्यात 
आले आहे. 

योजनेंतगथत प्राप्त षनधी व खचथ 

2.3 उपलब्ध पाण्याच्या साठ्याचा कािकसरीने व षनयोजनबध्द वापर करण्याकरीता राजयात षठबक व 
तुषार सूक्ष्म ससचन पध्दतीचा वापर करण्यात येतो. कें द्र पुरस्कृत सूक्ष्म ससचन योजना राजयात 2005-06 
पासून राबषवण्यात येत असून, राध्टरय सूक्ष्म ससचन अषभयान (NMMI), राध्टरय कृषष षवकास योजना 
(RKVY), षवदभथ सघन ससचन षवकास कायथक्रम (VIIDP), राजय योजना व राध्टरय ग्रामीण पायाभतू षनधी या 
कें द्र शासनाच्या षवषवध योजनाांतगथत षठबक व तुषार सूक्ष्म ससचनाकरीता राजयास कें द्राकडून षनधी प्राप्त 
झालेला आहे. तसेच, षजल्हा षनयोजन सषमतीमाफथ त राजय शासन सदर योजनेकरीता षनधी उपलब्ध करुन 
देते.  
2.4 कें द्र पुरस्कृत सूक्ष्म ससचन योजनेकरीता सन 2005-06 पासून ते सन 2014-15 पयंत एकूण रु. 
2724.96 कोिी इतका षनधी कें द्र शासनाकडून राजयास प्राप्त झालेला आहे, तर राजय षहश्यापोिी रु. 
486.36 कोिी इतका षनधी शासनाने  उपलब्ध करुन षदला आहे. कें द्र व राजय षहश् श्याच्या अथथसहाचेयाचे 
प्रमाण 80:20 अस े आहे. योजनेंतगथत वषथषनहाय प्राप्त षनधी व झालेला खचथ तक्ता क्र. 2.1 मध्ये देण्यात 
आला आहे. 
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तक्ता क्र. 2.1 
योजनेंतगथत वषथषनहाय प्राप्त षनधी व खचथ 

(` कोिीत) 

वषथ 
प्राप्त षनधी खचथ 

खचाची 
िक्केवारी 

कें द्र षनधी राजय षनधी एकूण षठबक तुषार एकूण षठबक तुषार 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

2005-06 48.06 12.00 60.06 -- -- 60.06 -- -- 
2006-07 87.95 21.99 109.94 -- -- 109.94 -- -- 
2007-08 133.82 33.46 167.28 -- -- 167.28 -- -- 
2008-09 122.00 0.00 122.00 101.60 20.41 122.00 83 17 
2009-10 131.99 33.00 164.98 142.26 22.72 164.98 86 14 
2010-11 324.98 81.24 406.22 371.20 35.03 406.22 91 9 
2011-12 379.95 86.94 466.89 435.46 31.42 466.89 93 7 
2012-13 493.97 92.13 586.10 492.61 93.48 586.10 84 16 
2013-14 319.70 55.49 375.19 311.36 63.82 375.19 83 17 
2014-15 682.54 70.12 752.66 688.55 64.11 752.66 91 9 

एकूण 2724.96 486.36 3211.32 2543.05 330.99 3211.32 88 12 

षिप : सन 2005-06 ते 2008-09 या कालावधीत षठबक व तुषार सांचषनहाय खचथ उपलब्ध नसल्याने एकषत्रत एकूण खचथ  
दशथषवला आहे. 

 

2.5 योजनेंतगथत षठबक व तुषार ससचन सांचाकरीता शेतकऱ्याांना अनुदान उपलब्ध करुन षदल े जाते. 
तक्ता क्रमाांक 2.1 मधील माषहतीवरुन असे षदसून येते की, साधारणत: 88 िक्के अनुदान षठबक 
ससचनासाठी तर 12 िक्के अनुदान तुषार ससचनासाठी षवतषरत करण्यात आल ेआहे. 

2.6 योजनेंतगथत सन 2014-15 मध्ये लाभधारकाांच्या अनुदानावर झालेल्या एकूण रु. 752.66 कोिी 
खचापैकी अनुसुषचत जाती या प्रवगातील लाभधारकाांना रु. 5.41 कोिी तर, अनुसुषचत जमाती प्रवगातील 
लाभधारकाांना रु. 5.36 कोिी इतके अनुदान षवतषरत करण्यात आले आहे.  

योजनेंतगथत षठबक व तुषार ससषचत क्षेत्र 

2.7 आधुषनक तांत्रज्ञानाचा वापर करुन ससचनाखालील क्षते्रात वाढ करणे, कृषष उत्पादनात आषण 
पयायाने शेतकऱ्याच्या एकूण उत्पन्नात वृध्दी करणे, चाांगल्या प्रतीचे व पौध्टिक अन्नधान्य उत्पादन करणे या 
उषिटि पूतथतेकषरता षठबक व तुषार ससचन सांचाचा मोठ्या प्रमाणाता वापर करणे गरजेचे आहे. या कषरता 
राजयात सूक्ष्यम ससचन योजना राबाषवण्यात येत असून, षदवसेंषदवस योजना लोकषप्रय होत आहे. 
योजनेंतगथत वषथषनहाय सूक्ष्म ससचनाखालील (षठबक व तुषार) क्षते्राची माषहती पूढील तक्ता क्र. 2.2 मध्ये 
देण्यात आली आहे. 
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तक्ता क्र. 2.2 
योजनेंतगथत वषथषनहाय षठबक व तुषार ससषचत क्षेत्र 

(क्षेत्र - हेक्िर) 

वषथ 
ससषचत क्षते्र ससषचत क्षते्राची िक्केवारी 

षठबक तुषार एकूण षठबक तुषार 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

2005-06 27,894 12,805 40,699 69 31 
2006-07 40,843 26,908 67,751 60 40 
2007-08 63,555 37,719 1,01,274 63 37 
2008-09 63,985 36,417 1,00,402 64 36 
2009-10 66,782 27,726 94,508 71 29 
2010-11 1,27,967 37,759 1,65,725 77 23 
2011-12 1,78,471 38,958 2,17,429 82 18 
2012-13 1,64,072 82,413 2,46,485 67 33 
2013-14 92,484 48,297 1,40,781 66 34 
2014-15 1,69,975 42,677 2,12,652 80 20 

एकूण 9,96,027 3,91,678 13,87,705 72 28 
 

2.8 कें द्र परुुस्कृत सूक्ष्म ससचन योजनेंतगथत राजयात सन 2005-06 ते 2014-15 या कालावधीत एकूण 
13,87,705 हेक्िर क्षेत्र ससचनाखाली आले असून, यात षठबक ससषचत क्षेत्र 9,96,027 हेक्िर इतके तर,  तुषार 
ससषचत क्षेत्र 3,91,678 हेक्िर इतके आहे. 

2.9 राजयात 2012-13 या वषात दुटकाळ सदृटय पषरध्स्थती षनमाणा झालेली होती. या वषात योजनेंतगथत सवात 
जास्त 2,46,485 हेक्िर इतके क्षेत्र ससचनाखाली आले. 

2.10 सूक्ष्म ससचन योजनेंतगथत षठबक ससचनास शेकऱ्याांकडून अषधक पसांती षदली जात असल्याच े षदसून येते. 
सन 2005-06 ते 2014-15 या कालाधीत साधारणत: 72 िक्के क्षेत्र षठबक ससचनाखाली असून 28 िक्के क्षेत्र तुषार 
ससचनाखाली आहे. 

2.11 योजनेंतगथत सन 2005-06 ते 2014-15 या कालाधीत झालेल्या एकूण खचापैकी साधारणत: 88 िक्के 
खचथ षठबक ससचनावर झालेला असून, त्याअांतगथत एकूण ससषचत क्षेत्रापकैी 72 िक्के क्षते्र ससचनाखाली आले आहे. तर 
तुषार ससचनावर 12 िक्के खचथ झाला असून, 28 िक्के क्षते्र ससचनाखाली आले आहे. 

2.12 योजनेंतगथत वषथषनहाय षठबक व तुषार ससचनाद्वारे ससषचत क्षेत्र आलेखाच्या माध्यमापतून खालील आलेख 
क्र. 2.1 मध्ये दशथषवण्यात आले आहे. 
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आलखे क्र. 2.1 

 
 

वषथषनहाय एकूण षपकाखालील के्षत्र व ससषचत के्षत्र 

2.13 राजयात खरीप, रब्बी व बारमाही षपके घेतली जातात.          एकूण 30,758            
भौगोषलक क्षते्रापैकी साधारणत: 56 िक्के क्षते्र षपकाखाली आहे. बहुतांश षपके ही पावसाच्या पाण्यावर 
अवलांबून आहेत. कृषष उत्पादन वाढषवण्यासाठी जाध्स्तत-जास्त क्षते्र ससचनाखाली आणण्याकरीता राजयात 
षवषवध योजना राबषवल्या जात आहेत. राजयाचे भौगोषलक क्षते्र, वषथषनहाय षनव्वळ षपकाखालील क्षते्र, 
ससषचत क्षते्र व योजनेंतगथत ससषचत क्षते्र याबाबतची माषहती तक्ता क्र. 2.3 मध्ये दशथषवण्यात आलेली आहे. 
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तक्ता क्र. 2.3 
वषथषनहाय एकूण षपकाखालील क्षेत्र व ससषचत क्षेत्र 

(क्षेत्र ’000 हेक्िर) 

अ. क्र. वषथ 
षपकाखालील 
षनव्वळ क्षेत्र * 

एकूण षनव्वळ 
ससषचत क्षते्र * 

योजनेंतगथत 
ससषचत क्षते्र 

षपकाखालील 
क्षेत्राशी ससषचत 

क्षेत्राच ेप्रमाण (%) 

ससषचत क्षते्राशी 
योजनेंतगथत ससषचत 
क्षेत्राच ेप्रमाण (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 2005-06 17473 3147 40.70 18.01 1.29 
2 2006-07 17478 3246 67.75 18.57 2.09 
3 2007-08 17473 3311 101.27 18.95 3.06 
4 2008-09 17422 3255 100.40 18.68 3.08 
5 2009-10 17401 3321 94.51 19.09 2.85 
6 2010-11 17406 उ.ना. 165.73 -- -- 
7 2011-12 17386 उ.ना. 217.43 -- -- 
8 2012-13 17344 उ.ना. 246.48 -- -- 
9 2013-14 17368 उ.ना. 140.78 -- -- 

10 2014-15 17344 उ.ना. 212.65 -- -- 
 

2.14 एकूण षनव्वळ ससषचत क्षेत्राची माषहती सन 2009-10 पयंतच उपलब्ध झाली आहे. सन 2009-10 या वषात 
17,401 हजार हेक्िर षनव्वळ क्षेत्र षपकाखाली होते. पैकी, 3,321 हजार हेक्िर षनव्वळ क्षेत्र षवषवध स्त्रोताद्वारे 
ससचनाखाली आले आहे.  

2.15 सन 2009-10 या वषातील एकूण 3,321 हजार हेक्िर षनव्वळ ससचनाखालील क्षते्रापैकी सूक्ष्म ससचन 
योजनेंतगथत 94.51 हजार हेक्िर क्षेत्र ससषचत झाले आहे.  

2.16 एकूण षनव्वळ षपकाखालील क्षेत्रापैकी साधारणत: 19 िक्के क्षेत्र ससचनाखाली असून, ससचनाखालील 
क्षेत्रापैकी 3 िक्के क्षेत्र योजनेंतगथत (षठबक व तुषार) ससषचत झाले आहे. 

योजनेषवषयीच ेकृषष आयुक्तालय या कायालयाच ेअषभप्राय 

 योजनेची अांमलबजावणी मागथदशथक तत्वानुसार करण्यात येते. 
 योजनेंतगथत प्राप्त अनुदानापैकी षकमान 33 िकके अनुदान अल्प, अत्यल्प व मषहला भधूारक 

प्रवगातील शेतकऱ्याांसाठी वापरण्यात येते. 
 षकमान 16 िक्के अनुदान अनुसुषचत जातीतील व 8 िक्के अनुदान अनुसुषचत जमातीतील 

शेतकऱ्याांना षवतषरत करणे आवश्यक आहे, तथाषप, सदरील प्रवगातील शेतकरी योजनेत सहभाग 
घेण्यास फारशे उत्सुक नसल्याने सदर प्रवगा्रतील लाभधारकाांची सांख्या कमी असल्याचे षदसून 
येते. 

  योजनेमुळे ससचन क्षते्रात वाढ झाली असून, जलवापर कायथक्षमतेत देखील वाढ झालेली आहे. 
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 योजनेचा लाभ घेतल्यामुळे लाभधारकाांच्या उत्पन्नात वाढ होऊन, उत्पादन खचात बचत झाली 
आहे.  

 योजनेमुळे कुशल व अधथकुशल बेरोजगाराांना काही प्रमाणात रोजगाराच्या सांधी षनमाण झाल्या 
आहेत. 

 ससचन सांचाच ेउत्पादक/ षवतरक याांचेमाफथ त शेकऱ्याांसाठी प्रषशक्षण वगथ आयोषजत केले जातात. 
 योजनेंतगथत शेतकऱ्याांना पुरवण्यात आलेल्या ससचन सांचाांची षवभागीय कायालयामाफथ त यादृध्च्िक 

पध्दतीने तपासणी करण्यात येते. 
 सूक्ष्म ससचन योजनेची अांमलबजावणी पुणथपणे सांगणकीय कायथप्रमाणाली द्वारे (ऑनलाईन) केली 

जाते. 
* * * * * 
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प्रकरण - 3 

षजल्हा अधीक्षक कृषष अषधकारी याांचे कायालयाकडील योजनेषवषयीची माषहती 

योजनेची सवथसाधारण माषहती : 

3.1 सूक्ष्म ससचन योजनेअांतगथत लाभ षमळण्यासाठी ऑनलाईन पध्दतीने कृषष षवभागाच्या 
www.mahaagri.gov.in या सांकेतस्थळावरील ‘ई-षठबक या सांगणक प्रणालीवर सादर केलेल्या अजाची व 
इतर आवश्यक त्या कागदपत्राांची (Hard copy) तालुका कृषष अषधकारी या कायालयाकडून िाननी व 
त्रिुींची पुतथता झाल्यानांतर पात्र लाभार्थ्यांची यादी षजल्हा अधीक्षक कृषष अषधकारी याांचेकडे अगे्रषषत 
करण्यात येते, पात्र अजथदाराांची यादी षजल्हा अधीक्षक कृषष अषधकारी याांचेमाफथ त जाहीर करण्यात येते. 
षजल्हा अधीक्षकाांकडून तालुक्यास आर्नथक लक्षाांक षनधाषरत करुन देण्यात येते व त्या मयादेत तालुका कृषष 
अषधकाऱ्याकडून अजथदाराांस प्राथम्य क्रमानुसार (first come first serve) ऑनलाईन पूवथसांमती देऊन 
पत्राद्वारे कळषवण्यात येते.  

3.2 पूवथसांमतीपत्र प्राप्त झाल्यानांतर शेतकऱ्याांना त्याांच्या पसांतीच्या नोंदणीकृत कां पनीच्या षवतरकाकडून 
एक मषहन्याच्या आत सांच बसवून घेणे बांधनकारक आहे. मुदतीत सांच न बसषवल्यास पूवथसांमती रि होऊन 
शेतकऱ्याचा अजथ ऑनलाईन प्रणालीतून बाद केला जातो.  

3.3 सूक्ष्म ससचन सांच बसषवल्यानांतर अनुदान मागणीचा प्रस्ताव लाभार्थ्याकडून तालुका कृषष 
अषधकाऱ्याांकडे सादर करण्यात येतो. प्रस्तावाची िाननी करुन सूक्ष्म सांचाची तालुका कृषष अधषकारी याांच्या 
कायालयाकडून मोका (क्षषेत्रय) तपासणी करण्यात यतेे व तपासणी अहवालाची ई-षठबक आज्ञावलीत नोंद 
करण्यात येते. मोका तपासणी झाल्यानांतर तालुका कृषष कायालयाकडून अनुदानाची पषरगणना करुन 
अनुदान षवतरणासाठी प्रस्ताव षजल्हा अधीक्षक कृषष अषधकारी याांच्याकडे पाठषवण्यासाठी उप षवभागीय 
कृषष अषधकारी कायालयास सादर केला जातो.  

3.4 उपषवभागीय कायालयाकडून अनुदानाची षशफारस करण्यासाठी षजल्हा अधीक्षक कृषष अषधकारी 
याांना षवनांती करण्यात येते. उप षवभागीय कायालयाकडून प्राप्त प्रस्तावानुसार अनुदान वािप सांबांषधत 
कायथवाही पुणथ करून अनुज्ञये अनुदानाची रक्कम लाभार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात षजल्हा अधीक्षक कृषष 
अषधकारी कायालयाकडून जमा करण्यात येते. सांच बसषवण्यासाठी बॅंकेकडून कजथ घेतले असल्यास व तसे 
लाभार्थ्यांने कळषवले असल्यास अनुदान सांबांषधत बॅंकेतील लाभार्थ्याच्या कजथ खात्यावर जमा केले जाते. 

 
 
 
 

http://www.mahaagri.gov.in/
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योजनेंतगथत ससचन प्रकारानुसार झाललेा खचथ :  

3.5 कें द्र पुरस्कृत सूक्ष्म ससचन योजनेच्या मूल्यमापन अभ्यासाकषरता राजयातील 33 षजल््ाांच्या षजल्हा 
अधीक्षक कृषष अषधकारी याांचेकडून माषहती प्राप्त करून घेण्यात आली. सदरील योजनेंतगथत एकूण अनुदान 
षवतरणाषक रता उपलब्ध होणाऱ्या षनधीपैकी 80 िक्के षहस्सा कें द्रशासनाचा असून उवथषरत 20 िक्के षहस्सा 
राजय शासनाचा आहे. त्याांचेकडून प्राप्त माषहतीनुसार सन 2010-11 ते 2014-15 पयंत वषथषनहाय  
षवभागवार झालेला खचथ तक्ता क्र. 3.1 मध्ये देण्यात आला आहे.  

 
      . 3.1 

          व         व   व              
  (₹     ) 

 व                         व    
                        

  
      

                                  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

2010-11 
     45.23 11.31 56.54 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 
      12517.40 3129.35 15646.75 164.45 41.11 205.56 98.70 1.30 
     7106.51 1776.63 8883.14 66.50 16.62 83.12 99.07 0.93 
         7547.92 1886.97 9434.89 1004.24 251.09 1255.33 88.26 11.74 
    व   2343.75 585.93 2929.68 1330.10 332.50 1662.60 63.80 36.20 
       135.03 33.77 168.80 236.77 59.19 295.96 36.32 63.68 

     29695.84 7423.96 37119.80 2802.06 700.51 3502.57 91.38 8.62 
2011-12 
     60.75 15.23 75.98 0.24 0.02 0.26 99.66 0.34 
      15272.58 3585.71 18858.29 77.77 19.12 96.89 99.49 0.51 
     7349.60 1300.30 8649.90 58.54 14.58 73.12 99.16 0.84 
         8705.33 2153.26 10858.59 847.70 199.67 1047.37 91.20 8.80 
    व   3889.77 979.06 4868.83 1353.28 332.39 1685.67 74.28 25.72 
       187.77 46.91 234.68 191.32 47.82 239.14 49.53 50.47 
     35465.80 8080.47 43546.27 2528.85 613.60 3142.45 93.27 6.73 
2012-13 
     91.12 21.49 112.61 0.06 0.01 0.07 99.94 0.06 
      14009.04 2888.98 16898.02 119.63 146.88 266.51 98.45 1.55 
     7956.46 1934.33 9890.79 108.50 23.78 132.28 98.68 1.32 
         9669.89 2450.01 12119.90 1122.10 288.18 1410.28 89.58 10.42 
    व   7992.03 927.19 8919.22 5826.81 365.92 6192.73 59.02 40.98 
       1247.26 73.55 1320.81 1254.11 92.36 1346.47 49.52 50.48 
     40965.80 8295.55 49261.35 8431.21 917.13 9348.34 84.05 15.95 
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 व                         व    
                        

  
      

                                  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

2013-14 
     46.57 11.10 57.67 0.09 0.02 0.11 99.81 0.19 
      7633.32 1728.00 9361.32 187.09 44.99 232.08 97.58 2.42 
     5140.07 1227.20 6367.27 53.87 13.40 67.27 98.95 1.05 
         7096.97 1640.54 8737.51 853.04 197.85 1050.89 89.26 10.74 
    व   4809.04 471.60 5280.64 3872.28 134.47 4006.75 56.86 43.14 
       1270.16 61.71 1331.87 1007.53 17.79 1025.32 56.50 43.50 
     25996.13 5140.15 31136.28 5973.90 408.52 6382.42 82.99 17.01 
2014-15 
     102.39 17.69 120.08 0.77 0.00 0.77 99.36 0.64 
      22920.70 2484.24 25404.94 384.92 0.00 384.92 98.51 1.49 
     17491.16 1978.29 19469.45 140.07 0.00 140.07 99.29 0.71 
         17735.70 2531.75 20267.45 2153.75 0.00 2153.75 90.39 9.61 
    व   3113.93 0.00 3113.93 3013.27 0.00 3013.27 50.82 49.18 

       479.52 0.00 479.52 717.75 0.00 717.75 40.05 59.95 
     61843.40 7011.97 68855.37 6410.53 0.00 6410.53 91.48 8.52 

    :    2014-15                            व                 व                                     
                     व         

 

3.6 सूक्ष्म ससचन योजनेंतगथत षठबक व तुषार ससचन सांचाकषरता शेतकऱ्याांना षजल्हा अधीक्षक कृषष 
अषधकारी याांचेमाफथ त अनुदान उपलब्ध करून षदल े जाते. वरील तक्ता क्र. 3.1 वरून षदसून येते की, 
साधारणत: 88 िक्के खचथ षठबक ससचनासाठी, तर 12 िक्के खचथ तुषार ससचनासाठी करण्यात आलेला 
आहे. सन 2014-15 या वषात सवाषधक ₹ 75266     इतके अनुदान षवतरीत करण्यात आले आहे.  

3.7 कें द्र सुक्ष्म ससचन योजनेंतगथत षठबक व तुषार सांच बसषवण्यात येते.  पाण्याचा कािकसरीने वापर  
करून जास्तीत जास्त क्षते्र ससचनाखाली आणणे व शेतीच्या उत्पादनात वाढ करणे हा मुख्य उिेश आहे. कें द्र 
सुक्ष्म ससचन योजना ही राजयात षदवसेन षदवस लोकषप्रय होत असल्याच े षदसून येते. सन 2010-11 ते 
2014-15 या वषात  योजनेंतगथत ससचनाखालील क्षते्राषवषयी षवभागवार माषहती तक्ता क्र. 3.2 मध्ये 
दशथषवण्यात आली आहे. 
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      . 3.2 
          व         व   व             

(   -     ) 

 व    
                          व    

                           
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

2010-11 
     286.13 0.00 286.13 100.0 0.0 
      51652.71 1849.91 53502.62 96.5 3.5 
     30523.23 777.12 31300.35 97.5 2.5 
         33446.82 14987.11 48433.93 69.1 30.9 
    व   11373.13 17697.82 29070.95 39.1 60.9 
       684.70 2446.58 3131.28 21.9 78.1 
     127966.72 37758.54 165725.26 77.2 22.8 
2011-12 
     615.85 3.00 618.85 99.5 0.5 
      79351.28 911.36 80262.64 98.9 1.1 
     37943.42 169.40 38112.82 99.6 0.4 
         39512.39 13649.39 53161.78 74.3 25.7 
    व   19908.34 20929.01 40837.35 48.8 51.2 
       1139.50 3296.01 4435.51 25.7 74.3 
     178470.78 38958.17 217428.95 82.1 17.9 
2012-13 
     648.69 1.00 649.69 99.8 0.2 
      58737.96 1385.59 60123.55 97.7 2.3 
     33655.12 1191.99 34847.11 96.6 3.4 
         41071.78 15846.83 56918.61 72.2 27.8 
    व   26024.50 51710.58 77735.08 33.5 66.5 
       3933.71 12276.89 16210.60 24.3 75.7 
     164071.76 82412.88 246484.64 66.6 33.4 
2013-14 
     340.68 6.20 346.88 98.2 1.8 

      29211.62 1298.38 30510.00 95.7 4.3 
     18811.98 535.87 19347.85 97.2 2.8 
         24929.85 10531.87 35461.72 70.3 29.7 
    व   15306.39 28512.98 43819.37 34.9 65.1 
       3883.38 7411.51 11294.89 34.4 65.6 
     92483.90 48296.81 140780.71 65.7 34.3 
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 व    
                          व    

                           
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

2014-15 
     501.89 6.64 508.53 98.7 1.3 
      66952.94 2375.90 69328.84 96.6 3.4 
     47872.36 813.51 48685.87 98.3 1.7 
         46370.40 15879.77 62250.17 74.5 25.5 
    व   7174.67 19555.07 26729.74 26.8 73.2 
       1102.61 4045.79 5148.40 21.4 78.6 
     169974.87 42676.68 212651.55 79.9 20.1 
 

3.8 साधारणत: 74 िक्के क्षते्र षठबक ससचनाखाली असून, एकूण खचापकैी 88 िक्के खचथ षठबक 
ससचनावर झाला आहे. तसेच, साधारणत: 26 िक्के क्षते्र तुषार ससचनाखाली असून, एकूण खचापैकी 12 
िक्के खचथ तुषार ससचनावर झाला आहे.  

षजल्हा अषधक्षक कृषष अषधकारी याांचे अषभप्राय :  

3.9 सदर मुल्यमापन अभ्यास पाहणीअांतगथत सवथ षजल्हा अधीक्षक कृषष अषधकारी याांचे योजनेषवषयी / 
योजनेच्या कायथप्रणाली षवषयी अषभप्राय जाणनू घेण्यात आले. प्राप्त अषभप्राय खालील प्रमाणे -    

 सूक्ष्म ससचन योजनेची अांमलबजावणी पूणथपणे ऑनलाईन पध्दतीने केली जाते. 
 सदर योजनेसाठी पुरेसा षनधी प्राप्त होत असल्याचे मत 61 िक्के अषधकाऱ्याांनी नोंदषवले आहे. 
 प्राप्त अनुदानापैकी षकमान 33 िक्के अनुदान अल्प, अत्यल्प व मषहला भधूारक प्रवगातील 

शेतकऱ्याांसाठी वापरण्यात येत असल्याचे मत बहुताांश अषधकाऱ्याांनी नोंदषवले आहे. 
 प्राप्त अनुदानापैकी षकमान 16 िक्के अनुसूषचत जातीतील व 8 िक्के अनुसूषचत जमातीतील 

शेतकऱ्याांसाठी वापरण्यात येत असल्याचे मत 55 िक्के अषधकाऱ्याांनी नोंदषवले आहे. 
 सदर योजनेस षजल्हास्तरावर व्यापक प्रषसध्दी षदली जाते. 
 कृषष आयुक्त कायालयाकडून षजल््ाला आर्नथक लक्षाांक ठरवून देण्यात येते.  
 ससचन सांचाच ेउत्पादक/षवतरक याांच्यामाफथ त शेतकऱ्याांसाठी प्रषशक्षण वगथ आयोषजत करण्यात येते. 
 सूक्ष्म ससचन सांचातील घिक हे कें द्र शासनाने षवषहत केलेल्या बीआयएस दजाचे असल्याची 

तपासणी केली जाते. 
 शेतकऱ्याांना पुरषवण्यात आलेल्या सूक्ष्म ससचन सांचाची षजल्हा अधीक्षक कृषष अषधकारी 

कायालयस्तरावरुन यादृध्च्िक (random) पध्दतीने तपासणी करण्यात येते. 
 शेतकऱ्याांना त्याांच्या पसांतीच्या उत्पादकाांकडून सांच बसवून घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे. 
 षवतरकाकडे साठा (Stock) नोंदवही ठेवण्यात येते. 
 षवतरकाकडून शेतकऱ्यास षवक्रीपरृात सेवा पुरषवल्या जातात. 
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 सूक्ष्म ससचन सांचासांदभात शेतकऱ्याची सांच उत्पादक वा षवतरकाबाबत तक्रार असल्यास त्या 
तक्रारीचे षनराकरण केले जाते. 

षजल्हा अषधक्षक कृषष अषधकारी याांचे अषभप्रायावर आधाषरत षनटकषथ 
 सदर योजनेची अांमलबजावणी मागथदशथक तत्वानुसार करण्यात येते. 
 या योजनेमुळे सूक्ष्म ससचनाखालील क्षते्रात वाढ झाली आहे. 
 या योजनेमुळे जलवापर कायथक्षमतेत वाढ झाली आहे. 
 योजनेचा लाभ घेतल्यामुळे लाभार्थ्याच्या उत्पादन खचात बचत झाली. 
 योजनेचा लाभ घेतल्यामुळे लाभार्थ्याच्या उत्पन्नात वाढ झाली. 
 या योजनेमुळे कुशल व अधथकुशल बेरोजगाराांसाठी रोजगाराच्या सांधी षनमाण झाल्यात. 
 सदर योजना शेतक-याांच्या षहताची असून कमीत कमी पाण्याच्या वापरातून अषधक उत्पादन घेता 

येते. योजना ऑनलाईन असल्यामुळे बहुताांश इच्िुक शेतकऱ्याांना लाभ षमळतो. शेतकऱ्याां   आर्नथक 
षजवनमान उांच वण्याच्या दृटिीने सदर योजना अत्यांत प्रभावी आहे. अनुदान वाढवून षदल्यास जास्त 
शेतकऱ्याांना फायदा होईल. 

योजनेंतगथत अडचणी व उपाययोजना 

3.10 मूल्यमापन पाहणी अांतगथत षजल्हा अधीक्षक कृषष अषधकारी याांच्याकडून योजनेषवषयी अडचणी व 
त्यावर कोणत्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे याबाबत अषभप्राय जाणून घेण्यात आले असून प्राप्त 
अषभप्राय खालीलप्रमाणे आहेत. 

 योजनेंतगथत लाभ षमळण्याकषरता अजथ सांगणकीय कायथप्रणालीद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने भरावा 
लागतो परांतू सांगणक आज्ञावली अषतशय सांथ गतीने काम करते. सदरील कायथप्रणालीच्या 
क्षमतेमध्ये वाढ करण्यात यावी. 

 उपषवभाग स्तरावर अनुदानाची  षशफारस करतेवळेी सव ेक्र     व त्याचे क्षते्र षदसून येत नाही. 
त्यामुळे सदरच्या लाभाथीने षठबक बसषवलेल्या क्षते्रापेक्षा कमी सकवा जास्त आहे, हे कळून येत 
नाही. त्याकषरता NIC पुणे येथे सांगणक आज्ञावलीमध्ये दुरुस्ती करण्यात यावी. 

 भौगोषलक पषरध्स्थतीमुळे सांच बसषवण्याकषरता खचथ जास्त होतो. त्यामुळे खचाच्या प्रमाणात 
अनुदान कमी षमळाव.े आांबा, काजू, नारळ यासारख्या षपकाांसाठी अनुदानाचे प्रमाण वाढषवणे 
आवश्यक आहे. 

 षजल्हा अधीक्षक कृषष अषधकारी याांच्याकडून तालुक्याांना भौषतक लक्षाांक ठरवून देण्यात येते. 
मात्र  षनधी उपलब्धतेच्या मयादेत तालुक्यास भौषतक लक्षाांक ठरवून षदल्यास पूवथसांमती प्राप्त 
लाभाथी  अनुदानावाचनू वांषचत राहणार नाहीत. 

 उत्पन्नवाढीसाठी योजना चाांगली असून भषवटयात पाणीिांचाई उदभवल्यास क्षते्र वाढू शकते व 
पाणी िांचाईवर मात करता येवू शकेते. 
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 षठबक/ तुषारचा वापर करणेकषरता साठा असणारे पाणी लागते. नदी नाले याांचे वाहते पाण्यावर 
षठबक वापर होवू शकत नाही. नदी नाले याांचे वाहून जाणारे पाणी अडषवण्याकषरता व पाणी 
साठषवणेकषरता साठवण तलाव षनमाण करणे आवश्यक आहे. 

 शेतकऱ्याांकडून अजथ मागवून पुवथसांमती देण्याबाबतची कायथवाही माहे जून अखेरपयंत पुणथ 
करण्यात यावी जेणेकरूण कृषष वषाच्या सुरवातीलाच सांच बसषवण्याची कायावाही होऊन 
शेतकऱ्याांना जास्तीत जास्त फायदा होईल. 

 कृषी षवभागाकडे इतर योजनाांची कामे जास्त असल्याने योजना राबषवण्यात षवलांब होतो. 
त्याकषरता स्वायत्त सांस्थेची षनयुक्ती करुन प्रस्तावापासून ते मोका तपासणीपयंतची सवथ कामे 
त्याांचेकडे देण्यात यावी. 

 एकाच कमथचाऱ्याकडे अनेक योजनाांची कामे असल्याने योजनेचे काम प्रभावीपणे होत नाही. 
यासाठी क्षते्रीय कायालयाकडे योजनाांच्या अांमलबजावणीकरीता स्वतांत्र कमथचारी नेमण्यात याव.े 

 क्षषेत्रय स्तरावर कृषी सहायक कमथचाऱ्याांच्या षरक्त जागा असल्यामुळे प्रचार व प्रषसद्धीची कामे 
योग्य वळेी होत नाही. त्यासाठी क्षषेत्रय स्तरावरील कमथचाऱ्याांच्या/अषधकाऱ्याांच्या षरक्त जागा 
भरण्यात याव्या. 

 बऱ्याच शेतकऱ्याांना सांचाचा वापर करण्यासाठी अडचणी येतात त्यामुळे सांचाचा योग्य वापर 
करता येत नाही. यासाठी सांचाचा वापर करणेबाबत शेतकऱ्याांना तालुका स्तरावर प्रषशक्षण 
देण्यात याव.े  

 कमथचारी वगास प्रषशक्षण अभावी काम कराव ेलागते व तालुकास्तरावर समन्वयनासाठी अडचणी 
येतात तसेच वबेसाइि दरवषी update होत असते. सदर बाबत कमथचाऱ्याांना प्रषशक्षण देण्यात 
याव.े 

 अनुदानाचे प्रमाण कमी आहे. तसेच, मागथदशथक सूचनेप्रमाणे प्रत्यक्ष खचथ प्रमाणके कमी आहेत. 
यासाठी खचथ प्रमाणके मयादा वाढवून षमळावी. तसेच, फळषपकाांसाठी खचाच्या 60 िक्के वरुन 
75 िक्के करावी व  इतर षपकाांसाठी 50 िक्के कराव.े 

 षवषवध लेखाशीषाकान्वये षनधी उपलब्ध होतो त्यामुळे खुप अडचणी येतात. षनधी एकाच 
षठकाणी एकाच लेखाशीषाखाली उपलब्ध व्हावा जेणेकरुन पुढील कायथवाही करण्यास अडचण 
येणार नाही. 

 कें द्र व राजय शासनाकडून प्राप्त होणारे अनुदान षवषहत कालावधीत उपलब्ध होत नाही. कें द्र 
षनधी व षजल्हा षनयोजन सषमतीकडून प्राप्त होणारा षनधी हा वळेेवर प्राप्त करून देण्यात यावा. 

 योजनेच्या अषधक माषहतीसाठी व प्रषसध्दीसाठी कृषीषवषयक मेळावे, जनजागृती करणे 
आवश्यक आहे, असे वािते. 

 
* * * * * 
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प्रकरण - 4 

तालकुा कृषष अषधकारी याांचेकडील योजनेषवषयी माषहती 
 

योजनेषवषयी सवथसाधारण माषहती 
4.1 तालुका कृषष अषधकारी या कायालयाकडून ई-षठबक सांगणक प्रणालीवर प्राप्त अजांची िाननी व 
त्रिुींची पुतथता झाल्यानांतर पात्र लाभार्थ्यांची यादी षजल्हा अधीक्षक कृषष अषधकारी याांचेकडे अगे्रषषत 
करण्यात येते व तेथून सदर यादी जाहीर करण्यात येते. षजल्हा अधीक्षकाांकडून तालुक्यास आर्नथक लक्षाांक 
षनधाषरत करुन देण्यात यतेे व त्या मयादेत तालुका कृषष अषधकाऱ्याकडून अजथदाराांस प्राथम्य क्रमानुसार 
(first come first serve) ऑनलाईन पूवथसांमती देऊन पत्राद्वारे कळषवण्यात येते. 
4.2 सूक्ष्म ससचन सांच बसषवल्यानांतर आवश्यक कागदपत्राांसह अनुदान मागणीचा प्रस्ताव 
लाभार्थ्याकडून तालुका कृषष अषधकाऱ्याांकडे सादर करण्यात येतो. प्रस्तावाची िाननी करुन सूक्ष्म सांचाची 
तालुका कृषष अषधकारी याांच्या कायालयाकडून मोका (क्षषेत्रय) तपासणी करण्यात येते व तपासणी 
अहवालाची ई-षठबक आज्ञावलीत नोंद करण्यात येते. मोका तपासणी झाल्यानांतर तालुका कृषष 
कायालयाकडून अनुदानाची पषरगणना करुन अनुदान षवतरणासाठी प्रस्ताव षजल्हा अधीक्षक कृषष 
अषधकारी याांच्याकडे पाठषवण्यासाठी उप षवभागीय कृषष अषधकारी कायालयास सादर केला जातो. उप 
षवभागीय कायालयाकडून प्राप्त प्रस्तावानुसार अनुदान वािप सांबांषधत लाभार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात षजल्हा 
अधीक्षक कृषष अषधकारी कायालयाकडून जमा करण्यात येते.  
 योजनेंतगथत झाललेा खचथ 
4.3 कें द्र पुरस्कृत सूक्ष्म ससचन योजनेच्या मूल्यमापन अभ्यासाकषरता राजयातील 33 षजल््ाांतून प्रत्येकी 
2 याप्रमाणे 66 तालुक्याांच्या तालुका कृषष अषधकारी याांचेकडून माषहती प्राप्त करुन घेण्यात आली. प्राप्त 
माषहतीनुसार       व   2014-15      षवभागवार झालले्या खचाबाबतची माषहती तक्ता क्र. 4.1 मध्ये 
देण्यात आला आहे. 

तक्ता क्र. 4.1 

योजनेंतगथत षवभागव   व   2014-15      झालेला खचथ 
                                         (             व       66                  )            (₹ लाख) 

षवभाग झालेला खचथ  खचाची 
िक्केवारी षठबक सांच तुषार सांच एकूण 

खचथ कें द्र राजय एकूण कें द्र राजय एकूण षठबक तुषार 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

कोकण 2383.34 862.26 3245.60 0.15 0.02 0.17 3245.60 100.00 0.01 
नाषशक 3111.93 703.92 3815.86 13.02 3.26 16.28 3832.13 99.58 0.42 
पुणे 2526.34 811.57 3337.90 23.37 5.41 28.77 3366.67 99.15 0.85 
औरांगाबाद 2079.00 667.30 2746.30 443.99 186.19 630.18 3376.49 81.34 18.66 
अमरावती 320.03 18.21 338.24 482.94 43.02 525.96 864.20 39.14 60.86 
नागपूर 261.02 18.94 279.97 348.49 2.43 350.92 630.89 44.38 55.62 
एकूण  10681.67 3082.20 13763.86 1311.95 240.33 1552.28 15315.98 89.87 10.14 
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4.4 सूक्ष्म ससचन योजनेंतगथत षठबक व तुषार ससचन सांचाकषरता शेतकऱ्याांना षजल्हा अधीक्षक कृषष 
अषधकारी याांचेमाफथ त अनुदान उपलब्ध करून षदल े जाते. वरील तक्ता क्र. 4.1 वरून षदसून येते की, 
साधारणत: 90 िक्के खचथ षठबक ससचनासाठी, तर 10 िक्के खचथ तुषार ससचनासाठी करण्यात आलेला 
आहे.  
 

योजनेंतगथत षठबक व तुषार ससषचत क्षेत्र : 

4.5 षठबक ससचन व तुषार ससचन यासारख्या आधुषनक तांत्रज्ञानाचा वापर करून ससचनाखालील क्षते्रात 
वाढ करणे, उत्पादन खचात बचत करून कृषष उत्पादनात वाढ करणे, इ. उषिटि पूतथतेषक रता राजयात 
मोठ्या प्रमाणात सूक्ष्म ससचन योजना राबषवण्यात येत आहे. सदर योजनेंतगथत सांदभथ वषथ 2014-15 मध्ये 
षवभागषनहाय सूक्ष्म ससचनाखालील (षठबक व तुषार) क्षते्राची माषहती तक्ता क्र. 4.2 मध्ये देण्यात आली आहे. 
 

तक्ता 4.2 

योजनेंतगथत वषथ 2014-15 मध्ये षवभागषनहाय षठबक व तुषार ससषचत क्षते्र 
(             व       66                  ) 

          (क्षेत्र हेक्िरमध्ये) 
षवभाग ससषचत क्षेत्र ससषचत क्षेत्राची िक्केवारी 

षठबक तुषार एकूण षठबक तुषार 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

     209.21 1.70 210.91 99.19 0.81 
      12102.55 160.55 12263.10 98.69 1.31 
     8769.21 143.22 8912.43 98.39 1.61 
         6235.25 5707.00 11942.25 52.21 47.79 
    व   851.87 2654.01 3505.88 24.30 75.70 
       666.67 2020.13 2686.80 24.81 75.19 
एकूण  28834.76 10686.61 39521.37 72.96 27.04 
 

4.6 राजयात षठबक ससचनास शेतकऱ्याांकडून अषधक पसांती षदली असल्याच े षदसून येते. साधारणत: 
73 िक्के क्षते्र षठबक ससचनाखाली असून, एकूण खचापैकी 90 िक्के खचथ षठबक ससचनावर झाला आहे. 
तसेच, साधारणत: 27 िक्के क्षते्र तुषार ससचनाखाली असून, एकूण खचापैकी 10 िक्के खचथ तुषार 
ससचनावर झाला आहे. 
 

वषथषनहाय एकूण षपकाखालील क्षते्र व ससषचत क्षेत्र: 
4.7 मूल्यमापन अभ्यासाकषरता षनवडण्यात आलेल्या 66 तालुक्याां                             
     व                                     तक्ता क्र. 4.3 मध्ये दशथषवण्यात आली आहे. 
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तक्ता क्र. 4.3 

प्रमुख षपकाांच ेषठबक ससचनाखालील क्षते्र तसेच तुषार ससषचनाखालील क्षते्र - 2014-15  
(             व       66                  ) 

          (क्षेत्र हेक्िरमध्ये) 
फळषपके          इ   

षपकाचे 
नाांव 

षठबक 
ससचन 
क्षेत्र 

तुषार 
ससचन 
क्षेत्र 

     
षपकाचे 

नाांव 

षठबक 
ससचन 
क्षेत्र 

तुषार 
ससचन 
क्षेत्र 

     
षपकाचे 

नाांव 
षठबक 

ससचन क्षेत्र 

तुषार 
ससचन 
क्षेत्र 

     

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
केळी 21390 4 21394 काांदा 585 639 1224 कापूस 11070 12650 23720 

सांत्री 14986 310 15296 षमरची 804 90 894 ऊस 4598 9 4606 

डासळब 4323 0 4323 सलबू 91 6 97 हळद 1342 100 1442 

द्राक्षे 2483 0 2483 िोमॅिो 420 91 511 फुलषपक 137 2 139 

पपई 2139 0 2139 
ढोबळी 
षमरची 

284 0 284 पानवले 101 0 101 

आांबा 1958 0 1958 वाांगी 163 7 170 तूर 68 420 488 

इतर 3926 5 3931 इतर 2571 217 2789 इतर 78 56659 56737 

एकूण 51204 319 51523 एकूण 4918 1050 5968 एकूण 17394 69839 87234 
 

4.8           व   2014-15      फळ           36                                 
         4         इ             60                                 . 
योजनेषवषयी तालकुा कृषष अषधकारी याांचे अषभप्राय :     

4.9                              व                66                                
           व                           ,                         :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 योजनेची अांमलबजावणी मागथदशथक तत्वानुसार करण्यात ये     
 योजनेची कायथपध्दती पूणथपणे ऑनलाईन पध्दतीने असल्यामुळे योजनेची अांमलबजावणी सुकर 

झाली        
 योजनेंतगथत प्राप्त अनुदानापैकी षकमान 33 िक्के अनुदान अल्प व अत्यल्प भधूारक प्रवगातील 

शेतकऱ्याांसाठी वापरण्यात ये     
 षकमान 16 िक्के अनुदान अनुसूषचत जातीतील व 8 िक्के अनुदान अनुसूषचत जमातीतील 

शेतकऱ्याांना षवतरीत करणे आवश्यक आहे. तथाषप, अनुसूषचत जाती व अनुसूषचत जमातीतील 
लाभाथी िक्केवारीच्या प्रमाणात      व ळ                   

 सदर योजनेस व्यापक प्रषसध्दी देण्यात येऊन आर्नथक लक्षाांकानुसार साध्य पणूथ केले जा     
 ससचन सांचाच ेउत्पादक / षवतरक याांचेमाफथ त शेतकऱ्याांसाठी प्रषशक्षण वगथ आयोषजत केले जा     
 सूक्ष्म ससचन सांच बसषवल्याच्या पांधरा षदवसाांच्या आत मोका तपासणी करण्यात येते. तसेच, 

लाभार्थ्यांकडून माती व पषरक्षण अहवाल घेण्यात ये  . 
 या योजनेमुळे सूक्ष्म ससचनाखालील क्षते्रात तसेच जलवापर कायथक्षमतेत वाढ झा      . 
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 योजनेचा लाभ घेतल्यामुळे लाभधारांकाच्या उत्पादन खचात बचत होऊन उत्पन्नात वाढ         . 
 सूक्ष्म ससचन योजनेची अांमलबजावणी पूणथपणे ऑनलाईन पध्दतीने केली जाते. तथाषप, सदर 

सांगणक प्रणालीमध्ये सुलभता आणणे गरजेचे    . 
 

अडचणी व उपाययोजना: 
4.10 मूल्यमापन पाहणी अांतगथत षनवडण्यात आलेल्या एकूण  लाभधारकाांकडून योजनेषवषयी अडचणी व 
त्यावर कोणत्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे याबाबत  अषभप्राय जाणनू घेण्यात आले असून प्राप्त 
अषभप्राय खालीलप्रमाणे आहेत. 

 खचाच्या तुलनेत अनुदान अल्प असून, वळेेवर उपलब्ध होत नाही. पुरेसे अनुदान उपलब्ध व्हाव ेव षनधी 
वळेेवर उपलब्ध करून षमळावा.  

  योजना राबषवताना आधी खचथ करावा लागत असल्याने गरीब / मागासवगीय शेतकरी योजनेचा लाभ 
घेऊ शकत नाहीत.  आर्नथकदृटया दुबथल शेतकऱ्याांना 100% अनुदान देण्यात याव.े 

  वषथभर कायमस्वरुपी पाण्याचा स्त्रोत उपलब्ध नाही. षवषहरी व कूपनषलका याांची सांख्या कमी असल्याने 
योजना राबषवण्यात मयादा येतात. समुहाने षठबक ससचन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्याांना 
योजनेअांतगथत प्रषशक्षण देण्यात याव.े षवषहरी/ कुपनषलकाांची सांख्या वाढवावी. कुपनषलकेतील पाण्यात 
क्षाराांचे प्रमाण जास्त असते अश्या क्षारयुक्त पाण्यामुळे जषमनीची उत्पादकता कमी होत असल्याने 
क्षारयुक्त पाण्याला क्षारमुक्त करण्यासाठी योग्य उपाययोजना करण्यात यावी. 

  शासन षनणथय व मागथदशथक सूचना उषशरा                            ळ      व             . ई-
षठबक प्रणालीवर                 व    प्रषशषक्षत मनुटयबळ नाही .  

 योजनेंतगथत अनुदान माहे जून, जुल ै मध्ये उपलब्ध करुन द्याव.े जेणेकरुन मोका तपासणी करुन 
अनुदान मागणी तात्काळ करणे शक्य होईल.  

  बागायत जास्त असलेल्या षठकाणी सॅंड षफल्िरचा खचथ मोठ्या प्रमाणात करावा लागतो. वणव्यामुळे व 
शॉिथ सर्नकिमुळे षठबक ससचनाचे नुकसान होते. बागायत क्षते्रासाठी सॅंड षफल्िरला अनुदान षमळाव.े  

  प्रत्यक्ष सांच बसषवलेले वषथ व मोका तपासणीसाठीचे वषात षवसांगती असते.  
 तुषार सांचावर त्याचे पाईपवर कारखान्यामधून बॅच वषथ, गाव, शेतकऱ्याचे नाव इ मजकूर असणे 

 व                                                             
 

******* 
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प्रकरण - 5 

लाभधारकाकडील योजनेषवषयी माषहती 

 राजयाच्या ग्रामीण भागातील लोकाांचा शेती हाच मुख्य व्यवसाय आहे. पजथन्यमानातील 
दोलायमानता आषण हवामान बदलाच्या पारॄथभमूीवर शेतीचे जलव्यवस्थापन करणे ही अत्यांत आवश्यक बाब 
झाली आहे. उपलब्ध पाण्याच्या आधुषनक तांत्रज्ञानाद्वारे अत्यांत कािेकोरपणे, षनयोजनबध्द, षकफायतशीर 
आषण कायथक्षमतेने वापर करुन, जमीनीच्या आरो   व  षवपषरत पषरणाम होऊ न देता, उत्पादकतेत वाढ 
करण्यासाठी राजयात 1986-87 या वषापासून सूक्ष्म ससचन योजना प्रभावीपणे राबषवण्यात येते आहे. 

5.2 कें द्र शासनामाफथ त राबषवण्यात येते असलेली सूक्ष्म ससचन योजना व राजय पुरस्कृत योजनेचे 
एकषत्रकरण करुन सन 2005-06 पासून “कें द्र पुरस्कृत सूक्ष्म ससचन योजना” राजयात राबषवली जात आहे. 
या योजनेंतगथत षठबक व तुषार ससचन सांच बसषवण्याकरीता शेतकऱ्याांना अनुदान उपलब्ध करुन षदल ेजाते.  

लाभधारकाच्या षनवडीचे षनकष व आवश्यक कागदपत्र े

 शेतकऱ्याच्या नाव ेमालकी हक्काचा 7/12 व 8-अ उतारा असावा. 
 शेतकऱ्याकडे ससचनाची सुषवधा उपलब्ध असावी व त्याची नोंद 7/12 उताऱ्यावर असावी. 
 सामुषहक ससचनाची सुषवधा उपलब्ध असल्यास सामुषहक ससचनाचा लाभ घेणाऱ्या इतर शेतकऱ्याांचे 

अनुमती असल्याचे करारपत्र. 
 जया षपकाकरीता सांच बसषवण्यात येणार आहे त्या षपकाांची नोंद 7/12 उताऱ्यावर क्षते्रासह असावी. 

(7/12 उताऱ्यावर षपकाची नोंद नसल्यास मांडळ कृषष अषधकारी याांनी पीक लागवडीचे प्रमाणपत्र 
द्याव.े) 

 षवद्यतु पांपाकरीता कायमस्वरुपी षवद्यतु जोडणी असावी. 
 सूक्ष्म ससचन बसवावयाच्या सव्हे नांबरचा चतु:            नकाशा (सूक्ष्म ससचन बसवावयाचा सव्हे 

नांबर व त्याच्या लगतच्या चारही बाजूचे सव्हे नांबर दशथवण्यात यावते.) 
 लाभाथी शेतकऱ्याने (अषवभाजय कुिुांबातील व्यक्तीने) यापूवी कें द्र पुरस्कृत योजनेंतगथत सूक्ष्म 

ससचनासाठी लाभ घेतला नसल्याचे  सकवा घेतला असल्यास कोणत्या वषी षकती क्षते्रासाठी लाभ 
घेतला याबाबतचे  मांडल कृषष अषधकारी याांचे प्रमाणपत्र. 

 पाणी व मृद तपासणी अहवाल. 
 जया शेतकऱ्याांना यापूवी कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ षमळालेला नाही, अशा शेतकऱ्याांना 

त्याांनी धारण केलेले क्षते्र षवचारात घेवून प्राधान्य देण्यात याव.े 
 यापूवी जया लाभार्थ्यांनी मागील दहा वषात 5 हेक्िर सकवा जास्त क्षते्रासाठी षठबक व तुषार ससचन 

योजनेचा लाभ घेतला आहे, असे लाभाथी या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र असणार नाहीत. 
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 लाभधारकास षठबक व तुषार ससचन सांचाकरीता राटरीय  बागवानी मांडळाकडून/इतर कोणत्याही 
कें द्र सकवा राजय योजनेंतगथत यापूवी अनुदान उपलब्ध झाले असल्यास, अशा लाभधारकास 
योजनेंतगथत लाभ घेता येणार नाही. 

 

ई-षठबक ऑनलाईन प्रणाली 

 

अनुदानाची मयादा 

5.3 षठबक व तुषार सांचाच्या प्रकारानुसार व क्षते्रानुसार खचाच्या मयादा षनषरृत करण्यात आल्या 
आहेत. लाभधारकाला प्रत्यक्ष सांच उभारणीसाठी ठरवून षदलेल्या मयादेपक्षा कमी-अषधक खचथ येतो. 
षबलाची रक्कम, मोका तपासणी व षनधाषरत खचथ मायादा यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती अनुदानासाठी 
अांषतम समजण्यात येते. या अांषतम रकमेवर खालील तक्त्यात दशथषवल्याप्रमाणे षदलेल्या िक्केवारीच्या 
मयादेत लाभधारकाांना अनुदान अदा करण्यात येते.  

 

 

 

शेतक-याांकडून 
अजथ स्वीकारणे 

ऑनलाईन  
प्रणालीद्वारे अनुदान     

षवतरण 

 
ई - षठबक 

अजाची 
िाननी 
करणे 

पात्र  
लाभार्थ्यांनी 
 सांच बसवून 

घेणे 

मोका 
तपासणी 

करणे 

अनुदानाची 
पषरगणना 

करणे 

पात्र  
लाभार्थ्यास 
पूवथ मान्यता 

देणे 

पात्र 
लाभाथी 

जाहीर करणे 
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तक्ता क्र. 5.1 

बाब 

अनुज्ञये अनूदान  
अवषथण प्रवण 

क्षते्रातील               
(5 हेक्िर पयंत ) 

अवषथण प्रवण 
क्षते्राबाहेरील       

(5 हेक्िर पयंत ) 

षवदभथ सघन ससचन 
षवकास कायथक्रमाांतगथत 

(2 हेक्िर पयंत ) 
(1) (2) (3) (4) 

अल्प व अत्यल्प भधूारक 60 िक्के 45 िक्के 75 िक्के 
सवथसाधाराण भधूारक 45 िक्के 35 िक्के 50 िक्के 
 

             व  : 

5.4 योजनेंतगथत मूल्यमापन  अभ्यास पाहणीकषरता 66 तालुक्याांची षनवड करण्यात आली.  सन 2014-
15 या सांदभथ वषात योजनेंतगथत लाभ षमळालेल्या लाभधारकाांमधून यादृध्च्िक पध्दतीने खालील प्रमाणे 
(तक्ता क्र. 5.2) षनवडलेल्या प्रत्येक तालुक्यातुन 20 लाभाधारकाांची षनवड करण्यात आली. 

तक्ता क्र. 5.2 
            व         व              

अ. 
क्र. 

प्रवगथ षठबक सांच 
लाभधारक 

तुषार सांच 
लाभधारक 

एकूण 

पुरुष स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष स्त्री 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 अल्प व अत्यल्प भधूारक 2 

 
1 

2 
 

1 

4 
 

2 
2 अनुसूषचत जाती 2 2 4 
3 अनुसूषचत जमाती 2 2 4 
4 इतर 2 1 2 1 4 2 

एकूण 8 2 8 2 16 4 
 

5.5 षनवडलेल्या प्रत्येक तालुक्यातून एकूण 20 लाभधारक याप्रमाणे राजयातून एकूण 1320 लाभधारक 
षनवड करणे प्रस्ताषवत होते. तथाषप, रायगड षजल््ात केवळ 20 व गडषचरोली षजल््ात 22 लाभधारक 
उपलब्ध झाल्यामुळे राजयातून एकूण 1282 लाभधारकाांची षनवड करण्यात आली. षनवड करण्यात 
आलेल्या लाभधारकाांपैकी 772 (60.22 िक्के) षठबक सांच लाभधारक तर, 493 (38.46 िक्के) तुषार सांच 
लाभधारक आहेत. तसेच, षठबक व तुषार या दोन्ही प्रकारच्या सांचाांचा 17 लाभधारकाांनी लाभ घेतला 
असल्याचे षदसून आले. तर, षनवड झालेल्या एकूण लाभधारकाांपैकी 256 (20 िक्के) मषहला लाभधारक 
आहेत.  
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प्रवगथषनहाय लाभधारक सांख्या 

5.6 योजनेंतगथत प्राप्त अनुदानापैकी षकमान 33 िक्के अनुदान अल्प/ अत्यल्प भधूारक व मषहला 
भधूारक प्रवगातील शेतकऱ्याांसाठी तसेच, षकमान 16 िक्के अनुदान अनुसुषचत जातीतील व 8 िक्के 
अनुदान अनुसुषचत जमातीतील शेतकऱ्याांना षवतषरत करणे आवश्यक आहे. मूल्यमापन पाहणीसाठी षनवड 
आलेल्या लाभधारकाांची प्रवगथषनहाय सांख्या आलेख क्र. 5.1 मध्ये दशथषवण्यात आली आहे. 

आलखे क्र. 5.1 

 
 

5.7 अनुसुषचत जाती प्रवगातील शेतकऱ्याांचा योजनेस फारसा प्रतीसाद नसल्याने सदर  प्रवगातील 
आवश्यक तेवढे लाभधारक मूल्यमापना पाहणीसाठी उपलब्ध होऊशकले नाहीत, त्याांची उणीव अल्प/ 
अत्यल्प भधूारक व सवथसाधारण प्रवगातून भरुन काढण्यात आली.  

लाभधारकाचा योजनेचा लाभ घेण्यामागील मुख्य उिेश  

5.8 आधुषनक तांत्रज्ञानाचा वापर करुन सूक्ष् म ससचनाखालील क्षते्रात वाढ करणे, जलवापर कायथक्षमतेत 
वाढ करणे, शेतकऱ्याांच्या एकूण उत्पन्नात वृध्दी करणे, कुशल व अधथकुशल बेरोजगाराांसाठी रोजगाराच्या 
सांधी षनमाण करणे, इ. षवषवध उिेशाांची पूतथता करण्यासाठी शासनामाफथ त सदर योजना सुरु केली आहे. 
मूल्यमापन अभ्यास पाहणींतगथत लाभधारकाांच े योजनेचा लाभ घेण्यामागील मुख्य उिेश जाणनू घेण्यात 
आले, सदरील उिेशाची िक्केवारी तक्ता क्र. 5.3 मध्ये दशथषवण्यात आले आहेत.  

अल्प व अत्यल्प 
 भधूारक 

529 (41%) 

अनुसुषचत जाती 
162 (13%) 

अनुसुषचत जमाती 
137 (11%) 

सवथसाधारण (इतर) 
454 (35%) 

प्रवगथषनहाय लाभधारक सांख्या 
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5.9 षनवडण्यात आलेल्या लाभधारकाांपैकी 
सवाषधक 29 िक्के लाभधारकाांचा मुख्य उिेश 
“उपलब्ध पाण्याद्वारे ससचन क्षते्रात वाढ करणे” हा 
असल्याचे षदसून आले, त्या खालोखाल 23 िक्के 
लाभधारकाांचा उिेश “उत्पादनात वाढ करणे” तर, 
16 िक्के लाभधारकाांचा उिेश “मजूरीत बचत करणे” 
हा असल्याचे षदसून आले.  

 

 

 

लाभधारकाच्या ताब्यातील जमीन 

5.10 योजनेंतगथत लाभ घेण्यासाठी लाभधारकाच्या नाव े जमीनीच्या मालकी हक्काचा  7/12 व 8-अ 
उतारा असणे आवश्यक आहे. लाभधारकाच्या मालकीची जमीनी व त्याने भाडेतत्वावर घेतलेल् या जमीनीसह 
त्याच्या ताब्यातील एकूण जमीनीषवषयीची माषहती तक्ता क्र. 5.4 मध्ये दशथषवण्यात आली आहे. 

तक्ता क्र. 5.4 

षनवडण्यात आलले्या लाभधारकाच्या ताब्यातील जमीन 

षवभाग 
लाभधारकाच्या ताब्यातील जमीन क्षते्रानुसार लाभधारक सांख्या 

1 हेक्िर 
पयंत 

1 ते 2 
हेक्िर 

2 ते 3 
हेक्िर 

3 ते 4 
हेक्िर 

4 ते 5 
हेक्िर 

5 हेक्िर 
पेक्षा जास्त 

एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
कोकण 33 49 19 13 4 22 140 
नाषशक 48 79 36 18 12 7 200 
पुणे 57 77 33 17 2 14 200 
औरांगाबाद 49 148 57 40 8 18 320 
अमरावती 48 96 22 20 7 7 200 
नागपूर 40 100 29 21 6 26 222 

एकूण 275 549 196 129 39 94 1282 
िक्केवारी 21 43 15 10 3 7 100 

 

तक्ता क्र. 5.3 
षनवडण्यात आलले्या लाभधारकाांचा योजनेचा 

लाभ घेण्यामागचा उिेश 
उिेश िक्केवारी 

(1) (2) 
ससचन क्षते्रात वाढ 29 
उत्पादनात वाढ 23 
मजूरीत बचत 16 
खताची बचत 8 
वळेेची बचत 7 
उत्पादनाच्या गुणत्तेत वाढ 6 
अनुदान प्राप्त होते 6 
उत्पादन कालावधी कमी लागतो 4 
इतर 1 
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5.11 तक्ता क्र. 5.5 मधील माषहतीवरुन असे षदसून येते की, 1 ते 2 हेक्िर क्षते्र असलेल्या लाभधारकाांची 
सांख्या सवाषधक 549 (43 िक्के) आहे, त्या खालोखाल 1 हेक्िर पयंत क्षते्र असलेले लाभधारक 275 (21 
िक्के) आहेत. तर, 5 हेक्िर पेक्षा जास्त क्षते्र ताब्यात असलेले 94 (7 िक्के) लाभधारक आहे.  

ससचनासाठी पाण्याचे मुख्य स्त्रोत  

5.12 सूक्ष्म ससचन योजनेंतगथत ससचन सांच बसषवण्या करीता लाभधारकाकडे ससचनाची व्यवस्था असणे 
गरजेचे आहे. षनवड झालेले लाभधारकाांकडे ससचनासाठी उपलब्ध असलेल्या पाण्याच्या मुख्य स्त्रोत व 
त्याांतगथत ससचनाखाली असलेल्या क्षते्राबाबतची माषहती तक्ता क्र. 5.5 मध्ये दशथवीण्यात आली आहे. 

तक्ता क्र. 5.5 

षनवडण्यात आलले्या लाभधारकाांकडील ससचनासाठी पाण्याचे मुख्य स्त्रोत व त्याअांतगथत ससषचत क्षते्र  
                                                                                                        (क्षेत्र - हेक्िर) 

षवभाग षवहीर 
कूप-

नलीका 
शेततळे 

सामूषहक 
ससचन 

नदी/ 
नाला 

कालवा
/बांधारा 

तलाव एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
कोकण 125.29 71.28 2.11 10.69 4.76 0.00 0.00 214.13 
नाषशक 253.48 85.72 0.00  7.30 0.00 0.00 0.00 346.50 
पुणे 265.91 25.05 5.40 11.21 5.68 3.00 0.00 316.25 
औरांगाबाद 437.86 103.13 4.00 0.00 1.24 1.80 7.80 555.83 
अमरावती 252.44 36.13 2.62 3.65 13.22 2.49 4.24 314.79 
नागपूर 216.16 173.26 7.40 5.71 23.27 0.00 0.00 425.80 

एकूण 1551.14 494.57 21.53 38.56 48.17 7.29 12.04 2173.30 
लाभधारक 

सांख्या 
905 306 9 23 30 5 4 1282 

 

5.13 एकूण 1282 लाभधारकाांपैकी सवाषधत 905 लाभधारकाांकडे ससचनासाठी षवहीर हाच मुख्य स्त्रोत 
असून, त्या अांतगथत 1551.14 (71 िक्के) हेक्िर क्षते्र ससचनाखाली आल े आहे. त्या खालोखाल 306  
लाभधारक कूपनलीका अथवा सवधन षवहीरीचा वापर करत असून, त्या अांतगथत 494.57 (23 िक्के) हेक्िर 
क्षते्र ससचनाखाली आहे. उवथषरत लाभधारक ससचनासाठी सामूषहक ससचनव्यवस्था, नदी/ नाला, शेततळी, 
कालवा/बांधारा, तलाव, इ.चा वापर करत असून त्या अांतगथत 127.59 (6 िक्के) हेक्िर क्षते्र ससचनाखाली 
असल्याचे षदसून आले. 

माती व पाणी पषरक्षण 

5.14 लाभधारकाने योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जया क्षते्रावर ससचन सांच बसवावयाचा आहे तेथील मातीचे  
व ससचनासाठी वापरण्यात येणाऱ्या पाण्याचे पषरक्षण षवषहत केलेल्या प्रयोगशाळाांतून करुन घेणे आवश्यक 
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आहे. मूल्यमापन अभ्यास पाहणीसाठी षनवडण्यात आलेल्या 1282 लाभधारकाांनी माती व पाणी 
पषरक्षणाबाबत षदलेली माषहती तक्ता क्र. 5.6 मध्ये देण्यात आली आहे. 

तक्ता क्र. 5.6 

षनवडण्यात आलले्या लाभधारकाांकडील माती व पाणी पषरक्षण षवषयी माषहती 
(             ) 

षवभाग 
एकूण 

लाभधारक 

माती व 
पाणी 

पषरक्षण 
    

        

केवळ माती 
पषरक्षण     

        

केवळ 
पाणी 

पषरक्षण 
    

        

माती व पाणी 
पषरक्षण न 

    
        

माती व पाणी 
पषरक्षण     
             

िक्केवारी (     
3/2) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
कोकण 140 140 0 0 0 100 
नाषशक 200 163 10 4 23 82 
पुणे 200 168 7 2 23 84 
औरांगाबाद 320 211 28 19 62 66 
अमरावती 200 61 76 2 61 31 
नागपूर 222 140 43 3 36 63 

एकूण 1282 883 164 30 205 69 
िक्केवारी 100 69 13 2 16 -- 

 

5.15 षनवडण्यात आलेल्या लाभधारकाांपैकी सवाषधक 883 (69 िक्के) लाभधारकाांनी माती व पाणी 
पषरक्षण करुन घेतले आहे, 13 िक्के लाभधारकाांनी केवळ माती पषरक्षण करुन घेतले आहे, तर, 2 िक्के 
लाभधारकाांनी केवळ पाणी पषरक्षण करुन घतल्याचे षदसून आले. उवथषरत 205 (16 िक्के) लाभधारकाांनी 
मात्र माती सकवा पाणी पषरक्षण करुन घेतले नसल्याचे आढळून आले. 

5.16 माती व पाणी पषरक्षण करुन घेतलेल्या लाभधारकाांपैकी सवाषधक 48 िक्के लाभधारकाांनी “षजल्हा 
मृद चाचणी प्रयोगशाळाांमधून”, त्या खालोखाल 15 िक्के लाभधारकाांनी “कृषष षवज्ञान कें द्राकडील 
प्रयोगशाळाांमधून” तर, 12 िक्के लाभधारकाांनी “कृषष षवद्यापीठाांकडील प्रयोगशाळाांमधून” पषरक्षण     
         .  उवथषरत लाभधारकाांनी इतर षवषवध प्राषधकृत प्रयोगशाळाांमधून पषरक्षणे करुन घेतले आहे . 

प्राप्त अनुदान 

5.17 मूल्यमापन पाहणीसाठी षनवड करण्यात आलेल्या एकूण 1282 लाभधारकाांपैकी 1249 
लाभधारकाांना अनुदान प्राप्त झाले आहे, उवथषरत 33 लाभधारकाांना अनुदान प्राप्त होणे प्रस्ताषवत आहे. 
लाभधारकाांना प्राप्त अनुदानाची माषहती तक्ता क्र. 5.7 मध्ये दशथषवण्यात आली आहे. 

 



32 
 

 

 

5.18 अनुदान प्राप्त झालेल्या एकूण 1249 
लाभधारकाांपैकी सवाषधक 564 (45 िक्के) 
लाभधारकाांना रु. 10,000 ते 20,000 पयंत अनुदान 
प्राप्त झाले असल्याचे षदसून येते.  

5.19 अनुदान प्राप्त झालेल्या एकूण 1249 
लाभधारकाांपैकी 1144 लाभधारकाांचे अनुदान त्याांच्या 
बॅंक खात्यावर “आरिीजीएस” द्वारे जमा करण्यात 
आले, तर 28 लाभधारकाांचे अनुदान कजथ घेतलेल्या 
बॅंक/महामांडळाकडे जमा करण्यात आले, 77 
लाभधारकाांना धनादेशाद्वारे अनुदान प्राप्त झाले आहे. 

लाभ षमळण्यापूवी व लाभ षमळाल्यानांतरची ध्स्थती 

5.20 मूल्यमापन अभ्यास पाहणीकषरता सन 2014-15 या सांदभथ वषामध्ये लाभ घेतलेल्या 
लाभधारकाांकडून मुख्य षपकषनहाय ससषचत क्षते्राबाबतची माषहती जाणनू घेण्यात आली. सदरील माषहती 
घेताना लाभधारकास लाभ षमळण्यापूवी व लाभ षमळाल्यानांतर त्याच्याकडे असलेल्या ससषचत क्षते्रात 
षपकषनहाय काय बदल झाला हे जाणनू घेण्याकरीता लाभ षमळण्यापूवी लगतच्या म्हणजेच 2013-14 या 
वषातील माषहती देखील घेण्यात आली. सदर माषहती तक्ता क्र. 5.8मध्ये देण्यात आली आहे. 

तक्ता क्र. 5.8 
षनवडण्यात आलले्या लाभधारकाांकडील षपकषनहाय ससषचत क्षते्र 

(क्षेत्र - हेक्िर) 

षपके 

2013-14 2014-15 
ससचन क्षेत्रात 
झालेली वाढ 
(     8-3) 

षपका-
खालील 

क्षेत्र 

ससषचत 
क्षेत्र 

षपका-
खालील 

क्षेत्र 

ससषचत क्षेत्र 
योजनेंतगथत 

इतर एकूण 
षठबक तुषार 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
फळषपके 
आांबा 74.36 72.56 73.71 65.76 0.40 6.75 72.91 0.35 
केळी 46.20 46.20 71.10 48.73 6.79 17.38 72.90 26.70 
डाळींब 23.75 20.73 68.61 52.28 59.19 4.38 115.85 95.12 
सांत्रा 40.86 39.66 47.34 35.30 7.38 4.66 47.34 7.68 
द्राक्ष े 10.18 10.18 26.10 17.18 0.60 9.80 27.58 17.40 
इतर फळषपके 98.71 96.07 107.28 59.67 14.04 35.17 108.88 12.81 
एकूण फळषपके 294.06 285.40 394.14 278.92 88.40 78.14 445.46 160.06 

तक्ता क्र. 5.7 
  व             लाभधारकास प्राप्त 

अनुदाना षवषयी माषहती 

अनुदान (रु.) 
लाभधारक 

सांख्या 
िक्केवारी 

(1) (2) (3) 
10,000 पयंत 140 11 
10,000 ते 20,000 564 45 
20,000 ते 30,000 157 13 
30,00 ते 40,000 108 9 
40,000 ते 50,000 71 6 
50,000 पेक्षा जास्त 209 17 

एकूण 1249 100 
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षपके 

2013-14 2014-15 
ससचन क्षेत्रात 
झालेली वाढ 
(     8-3) 

षपका-
खालील 

क्षेत्र 

ससषचत 
क्षेत्र 

षपका-
खालील 

क्षेत्र 

ससषचत क्षेत्र 
योजनेंतगथत 

इतर एकूण 
षठबक तुषार 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
भाजीपाला 
काांदा 63.43 58.30 92.98 19.18 53.45 20.32 92.95 34.65 
षमरची 56.81 48.00 82.42 66.62 5.87 9.88 82.37 34.37 
वाांगे 15.97 14.07 29.87 19.88 14.42 4.17 38.47 24.40 
िोमॅिो 16.43 15.37 23.90 16.86 14.75 2.69 34.30 18.93 
इतर भाजीपाला 54.44 53.74 97.15 44.18 42.30 18.99 105.47 51.73 
एकूण 
भाजीपाला 

207.08 189.48 326.32 166.72 130.79 56.05 353.56 164.08 

इतर षपके 
कापूस 585.82 382.55 566.70 272.30 168.04 86.48 526.82 144.27 
सोयाबीन 420.58 219.29 383.62 51.33 174.25 83.22 308.80 89.51 
ऊस 142.79 133.45 177.70 106.48 11.20 96.56 214.24 80.79 
ताांदुळ (धान) 152.65 88.77 111.92 0.00 3.00 92.27 95.27 6.50 
मका 132.20 111.63 104.46 15.61 59.13 44.94 119.68 8.05 
जवारी 113.67 62.11 101.89 9.45 28.39 38.81 76.65 14.54 
इतर 539.13 313.59 518.59 64.72 245.62 166.03 476.36 162.77 
एकूण इतर 
षपके 

2086.84 1311.40 1964.88 519.89 689.63 608.31 1817.83 506.43 

एकूण सवथ षपके 2587.98 1786.28 2685.34 965.53 908.82 742.50 2616.85 830.57 
 

5.21 योजनेंतगथत घेण्यात आलेल्या षपकाांखालील क्षते्राची व ससषचत क्षते्राची सन 2013-14 व 2014-15 
ची तुलना करता ससषचत क्षते्रात 830.57 हेक्िर इतकी वाढ झाली असून, त्यापैकी फळषपकाांमध्ये 160.06 
हेक्िर, भजीपाला षपकाांमध्ये 164.08 हेक्िर , तर इतर षपकाांमध्ये 506.43 हेक्िर ससचन क्षते्रात वाढ झाली 
असल्याचे मूल्यमापना पाहणी अांतगथत षदसून आले. योजनेचा लाभ घेतल्यामुळे कापूस या षपकाखालील 
क्षते्रात सवाषधत 144.27 हेक्िर वाढ झाली आहे. 

योजनेंतगथत ससषचत क्षेत्र, सांच बसषवण्याकषरता  आलेला खचथ व प्राप्त  अनुदान याबाबतची माषहती 

5.22 शासनाने षठबक व तुषार सांचाच्या प्रकारानुसार व क्षते्रानुसार खचाच्या कमाल मयादा षनषरृत 
केल्या आहेत,  षनषरृत करण्यात आलेल्या मयांदेप्रमाणे अवषथण प्रवण क्षते्रातील व क्षते्राबाहेरील, तसेच, 
अल्प व अत्यल्प भधूारक वा सवथसाधारण प्रवगानूसार अनुदान प्राप्त होत असते. मूल्यमापना अभ्यास 
पाहणीसाठी षनवड झालेल्या लाभधारकाांनी बसषवलेल्या सांचामुळे ससषचत झालेले क्षते्र,     
   व                एकूण खचथ, प्राप्त अनुदान   या बाबतचा तपषशल तक्ता क्र. 5.9 मध्य ेदशथषवण्यात 
आलेला आहे. 
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तक्ता क्र. 5.9 

षनवडण्यात आलले्या लाभधारकाांकडील योजनेंतगथत ससषचत क्षते्र, त्याांना आललेा खचथ व             
अनुदान याबाबतचा षवभागषनहाय तपषशल 

षवभाग 
योजनेंतगथत 

बसषवलेल्या सां        
      क्षते्र (हे.) 

सांच बसषवण्यासाठी 
आलेला एकूण खचथ 

(रु. लाखात) 

प्रषत हेक्िर 
सरासरी खचथ 

(रु.) 

प्राप्त अनुदान 
(रु. लाखात) 

एकूण खचाशी 
अनुदानाची 
िक्केवारी 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
कोकण 172.80 107.66 62,301 26.91 25 
नाषशक 210.13 181.08 86,177 60.41 33 
पणेु 181.13 112.30 61,998 34.60 31 
औरांगाबाद 380.33 247.50 65,076 78.47 32 
अमरावती 243.45 112.24 46,101 60.49 54 
नागपरू 300.36 189.29 63,020 82.13 43 

एकूण 1488.20 950.06 63,839 343.00 36 
  

5.23 षनवड झालेल्या लाभधाकाांद्वारे योजनेंतगथत एकूण 1488.20 हेक्िर क्षते्र ससचनाखाली आणले 
आहे. त्यासाठी लाभधारकाांनी एकूण रु. 950.06 लक्ष इतका खचथ केलेला आहे,  शासनाकडून रु. 343.00 
लक्ष अनुदान     -       व                आहे. एकूण खचाच्या तुलनेत सरासरी 36 िक्के अनुदान 
लाभधारकाांना प्राप्त झाल्याचे षदसून येते. अमरावती व नागपूर या     षवभागात षवदभथ सघन ससचन योजना 
राबषवण्यात येत आहे, या षवभागात अनुक्रमे 54 व 43 िक्के अनुदान प्राप्त झाले आहे. ससचन सांच 
बसषवण्यासाठी लाभधारकाांना प्रषत हेक्िरी सरासरी रु 63,839 इतका खचथ झाला                   .  

5.24                     1249 लाभधारकाांनी त्याांनी केलले्या खचाच्या तुलनेत प्रत्यक्षात षकती 
िक्के अनुदान प्राप्त झाले याबाबतची माषहती आलेख क्र. 5.2 मध्ये दशथषवण्यात आली आहे.  

आलखे क्र. 5.2 
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मोका तपासणी  

5.25 ससचन सांच बसषवल्यानांतर लाभधारकाकडून आवश्यक कागदपत्राांसह कृषष कायालयाकडे 
अनुदान प्राप्त होण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यात येतो. प्रस्ताव सादर झाल्यानांतर 15 षदवासाांच्या आत 
कृषष कायालयाकडून प्रत्यक्ष सांच बसषवलेल्या जागेवर जाऊन मोका तपासणी करण्यात येते. षनवड 
झालले्या एकूण 1282 लाभधारकाांच्या ससचन सांचाची मोक तपासणी कोणत्या अषधका-यामाफथ त करण्यात 
आली याबाबतची माषहती तक्ता क्र. 5.10 मध्ये देण्यात आली आहे. 

 

 

5.26 सदरील पाहणीकषरता षनवड 
करण्यात आलेल्या 1282 लाभधारकाांपैकी 
599 (47 िक्के) लाभधारकाांनी बसषवलेल्या 
सांचाची मोका तपासणी कृषष सहाचेयकाने 
तर, 25 िक्के लाभधारकाांकडील सांचाांची 
मोका तपासणी मांडळ कृषष अषधकारी याांनी 
केली आहे. 61 (5 िक्के) 
लाभधारकाांकडील सांचाांची मोक तपासणी 
करण्यात आली नसल्याचे षदसून आले. 

 

सांचाची सद्यध्स्थती 

5.27 लाभधारकाकडून माषहती सांकषलत करणाऱ्या अषधकारी/ कमथचारी याांनी सांबांषधत लाभधारकाकडून 
माषहती घेताना, प्रत्यक्ष जागेवर पाहणी करुन माषहती सांकषलत केली आहे. माषहती सांकषलत करणाऱ्या 
अषधकारी/ कमथचारी याांच्या  षनदशथनास आलेल्या ठळक बाबी पूढील प्रमाणे - 

 एकूण 1282 लाभधारकाांपैकी 1255 लाभधारकाांच्या शेतात ससचन सांच अध्स्तत्वात आहेत. त्यापैकी 
1236 सांच सुध्स्थतीत असल्याचे आढळून आले,  19 लाभधारकाांकडील सांच नादुरुस्त असल्याचे  तर, 
काही लाभधारकाांनी षपके न घतल्यामुळे सांच काढून ठेवला असल्याचे आढळून आले. 

योजनेषवषयी लाभधारकाचे अषभप्राय व माषहती 
5.28 मूल्यमापन पाहणी अांतगथत षनवडण्यात आलेल्या एकूण  1282 लाभधारकाांकडून योजनेषवषयीचे 
अषभप्राय जाणनू घेण्यात आले असून प्राप्त अषभप्राय खालीलप्रमाणे आहेत. 

 लाभधारकास योजनेषवषयी माषहती प्राप्त होण्याचा मुख्य स्त्रोत षमत्र व नातेवाईक (35 िक्के) 
असल्याचे षदसून आले. त्याखालोखाल शासकीय व षनमशासकीय कायालयातून (25 िक्के), 

तक्ता क्र. 5.10 
  व                           मोका तपासणी 

षवषयी माषहती 
मोका तपासणी        

        
लाभधारक 

सांख्या 
िक्केवारी 

(1) (2) (3) 
कृषष सहाचेयक 599 47 
कृषष पयथवके्षक 172 13 
मांडळ कृषष अषधकारी 321 25 
तालुका कृषष अषधकारी/  
उपषवभागीय कृषष अषधकारी 

129 10 

मोका तपासणी झाली नाही 61 5 
एकूण 1282 100 
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गावात घेण्यात येणाऱ्या ग्रामसभाांमधून (11 िक्के), ग्राम पांचायत नोिीस बोडावरुन (9 िक्के), तसचे, 
ससचन सांच षवतरकाकडून देखील (9 िक्के) लाभधारकाांना योजनेषवषयीची माषहती प्राप्त झाली. 

 एकूण 1258 लाभधारकाांकडे षवद्यतु जोडणी व षवद्यतु सांच उपलब्ध आहे.  21 लाभधारकाांकडे 
तेलपांप, तर 3 लाभधारकाांकडे  सोलर पांप असल्याच ेषदसुन आले. 

 सवाषधक 47 िक्के लाभधारक “स्क्रीन” षफल्िरचा वापर करतात, त्या खालोखाि 24 िक्के 
लाभधारक “सॅन्ड” षफल्िरचा, तर 18 िक्के लाभधारक “षडस्क” षफल्िरचा उपयोग करतात. 

 मूल्यमापन अभ्यास पाहणीकषरता षनवडण्यात आलेल्या 1282 लाभधारकापैकी 97 िक्के 
लाभधारक शेतात षपकासाठी षवषवध खताांचा वापर करत असल्याच े षदसून आल,े साधारण:  32 
िक्के लाभधारक रासायषनक खताांचा वापर करतात, 8 िक्के लाभधारक सेंद्रीय खताांचा तर, 60 
िक्के लाभधारक दोन्ही प्रकारच्या खताांचा वापर करतात. 

 “ई-षठबक” आज्ञावलीत सवाषधक 479 (38 िक्के) लाभधारकाांनी षमत्र, नातेवाईक वा सायबरकॅफे 
चालक याांच्या मदतीने अजथ भरला आहे. त्या खालोखाल 371 (29 िक्के) लाभधारकाांचा अजथ ससचन 
सांच षवके्रते, षवतरक वा सांबांषधत एजांि याांनी भरुन षदला आहे. तालुका कृषष अषधकारी 
कायालयातून 275 (21 िक्के) लाभधारकाांचे अजथ भरुन घेतले असनू, 157 (12 िक्के) 
लाभधारकाांनी स्वत: अजथ भरला आहे. 

 ऑनलाईन अजथप्रणाली सुलभ असल्याचे 1077 लाभधारकाांनी साांगीतले असून, 205 लाभधारकाांनी 
सदर ऑनलाईन प्रणाली षकचकि, वळेखाऊ, वापरण्यास अवघड असल्याच ेमत व्यक्त केल ेआहे. 
तसेच, षवज, सांगणक, इांिरनेि, इ. सुषवधाांचा ग्राषमण भागात अपु-याप्रमाणात  असल्याने सदर 
प्रणालीचा वापर गाव पातळीवर करणे शक्य होत नाही. 

 पूवथसांमती प्राप्त झालेल्या 364 लाभधारकाांना केवळ ऑनलाईन प्रणालीवर, 269 लाभधारकाांना पत्र 
वा डाकेद्वारे तर 38 लाभधारकाांना या दोन्ही स्त्रोताद्वारे पूवथसांमती प्राप्त झाली. 72 लाभधारकाांना 
ससचन सांच षवतरक, षवके्रता,  एजांि याांचेकडून याबाबत माषहती प्राप्त झाली आहे. 41 
लाभधारकाांनी पूवथसांमती प्राप्त होण्यापूवीच ससचन सांच बसवून घेतल्याचे आढळून आले. 

 सांच बसषवण्यासाठी प्रत्यक्ष जागेचे सवके्षण करुन सांबांषधत कां पनीच्या प्रषतषनधीने आराखडा तयार 
केला असल्याचे 1092 (85 िक्के) लाभधारकाांनी साांषगतले. तर 26 (2 िक्के) लाभधारकाांनी सवके्षण 
न करताच आराखडा तयार केल्याचे साांषगतले आहे. 164 (13 िक्के) लाभधारकाांना आराखडा 
षवषयी माषहती नसल्याचे आढळून आल.े 

 ससचन सांच उत्पादक/ षवतरकाकडून लाभधारकास सर्व्व्हस कुपन व पोस्िकाडथ देण्यात येतात,मात्र 
1284 लाभधाकाांपैकी फक्त 184 लाभधारकाांना पोस्ि काडथ, तर, 340 लाभधारकाांना सर्व्व्हस कुपन 
प्राप्त झाली आहेत. 
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 तुषार सांचाचा लाभ घेतलेल्या एकूण 510 लाभधारकाांपैकी 218 (43 िक्के) लाभधारकाांकडील 
सांचाच्या पाईपच्या जोडावर सांबांषधत शेतकऱ्याचे नाांव, गाव व सांच बसषवल्याचे वषथ याबाबतची नोंद 
करण्यात आली असल्याचे षदसते. 

 उत्पादकाांचे प्रषतषनधी/ षवतरक याांचेमाफथ त सांच बसवून कायांध्न्वत  केल्यानांतर बहुताांश   
लाभधारकाांना प्रषशक्षण षदले असल्याचे तसचे ससचनसांचाबाबत, मराठी भाषेतील मागथदशथक 
पुध्स्तका षवतषरत केले असल्याचे षदसून येते. 

 ससचन सांच उत्पादक/ षवतरकाने सांच कायथरत राहण्यासाठी षकमान तीन वषाची हमी लाभधाकाांना 
देणे आवश्यक आहे, 1136 (89 िक्के) लाभधारकाांना षवतरकामाफथ त हमी देण्यात आली आहे.  तर 
उवथषरत लाभधारकाांना  षवतरकाने याबाबत माषहती षदलेली नाही.  

 लाभधारकाांना उत्पादक/षवतरकाांकडून  षवक्रीपरृात सेवा प्राप्त झाल्या आहेत. (77      
           ) 

 षनवड करण्यात आलेल्या 1282 लाभधाकाांपैकी साधारणत: 203 लाभधारकाांना ससचन सांचात दोष 
असल्याचे आढळून आहे, पैकी 110 लाभधारकाांच्या सांचातील दोष षवतरकाने दुर करुन षदला 
असल्याचे आढळले. 

 ससचन सांच बसषवल्यामुळे होणाऱ्या षवषवध लाभाबाबत बहुताांश  लाभधारक सकारात्मक असल्याचे 
षदसून आले. ससचन सांचामुळे ससचन क्षते्रात वाढ, पाण्याची बचत,  षवजेची बचत ,उत्पादन खचात 
बचत,  उत्पादनात वाढ,  षपक गुणवत्तेत सधुारणा रॅमामध्ये बचत होत असल्याने अहुताांश सवथच 
लाभधारकाांनी  समाधान व्यक्त केले आहे. 

अडचणी व उपाययोजना 
5.29 मूल्यमापन पाहणींतगथत षनवडण्यात आलेल्या एकूण  1282 लाभधारकाांकडून योजनेषवषयी 
अडचणी व त्यावर कोणत्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे याबाबत अषभप्राय जाणनू घेण्यात आल े
असून प्राप्त अषभप्राय खालीलप्रमाणे आहेत. 

 सूक्ष्मससचन योजनेंतगथत सांच बसषवण्याकरीता मोठ्या प्रमाणात खचथ येतो. योजनेंतगथत प्राप्त होणारे 
अनुदान तुलनेत कमी असल्याने अनुदान मयादेत वाढ होणे अपेषक्षत आहे. 

 योजनेंतगथत लाभ षमळण्याकरीता अजथ सादर करताना आवश् यक कागदपत्रे सादर करावी लागतात. 
कागदपत्राांची जमवाजमव करण्यास वळे लागतो, त्यामुळे काहीवळेा षवषहत  कालावधीत अजथ सादर 
करणे शक्य होत नाही. अजथ सादर करण्यासाठी कालावधी मयाषदत आहे, तो वाढवून षमळावा.  

 लाभ घेवू इध्च्िणाऱ्या शेतकऱ्याांनी षवषहत पद्धतीने अजथ सादर केल्यानांतर त्यात काही त्रिुी 
असल्या  सदरील अजथ नामांजूर करण्यात येतो मात्र अजथ नामांजूर करण्याची कारणे सांबांषधत 
कायालयाकडून कळषवली जात नाहीत. अजथ नामांजूरीची कारणे वळेेत कळषवण्यात  आल्यास पुढील 
वषी पषरपूणथ (त्रिूी षवरषहत) अजथ सादर करणे सोईचे होईल. 
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 योजनेंतगथत लाभ षमळण्याकरीता ई-षठबक या सांगणकीय कायथप्रणालीद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने अजथ 
सादर कराव े लागतात. शेतकऱ्यास सदरील कायथप्रणाली ज्ञात नसते त्यामुळे त्याांना इतराांच्या 
मदतीषशवाय अजथ भरणे शक्य होत नाही, तरी अजथ भरण्यासाठी शासनाकडून षवनाशुल्क मदत 
कें द्राची सुषवधा उपलब्ध करून देण्यात यावी. 

 खचाच्या तुलनेत षमळणारे अनुदान कमी असून          ळ                व ळ           
        व . खचावर आधाषरत अनुदान षमळाव.े  प्राप्त झालेल्या ससचन सांचामध्ये   णथ जमीन ससषचत 
होऊ शकत नाही, त्यामुळे शेतकऱ्याकडे लागवडीसाठी उपलब्ध असलेल्या क्षते्राचा  षवचार करुन  
           अनुदानाची रक्कम वाढवून देण्यात यावी. 

 अनूदान षमळणेसाठीची षकमान 0.60 हेक्िर मालकीची जमीन असल्याची अि, तसेच मागील 10 
वषात लाभ घतलेला नसावा या अिी षशथील करण्यात याव्यात.         5 वषापयंत मोफत 
देखभाल व दुरूस्ती करुन षमळावी. 

 षवतरक षनवडण्याची मुभा लाभधारकास देण्यात आलेली नाही,       ळ  सांच पुरषवणारे उत्पादक 
सकवा षवतरक एकाषधकारशाहीमुळे योग्य सेवा देत नाहीत. तरी  एकापेक्षा जास्त षवतरक शासनाने 
नेमावते.  

 षवतरकाांमाफथ त सांचाची षनयषमत तपासणी व्हावी.  सांच पुरषवणा-या कां पन्याांनी षजल्हा स्तरावर 
अद्यावत सेवा कें द्र सुरू करावते. 

 ससचन सांचासोबतच े साषहत्य चाांगल्या दजा   व पषरपूणथ असाव   षवतरकाने षवक्री परृात देखभाल व 
दुरूस्ती सेवा द्यावी तसेच सांचास षवमा सांरक्षण षमळाव.े 

 शेतकऱ्याला सांगणकाच े ज्ञान नसल्याने ऑनलाइन अजथप्रणाली षकचकि अवघड वािते व त्यामुळे 
ऑनलाईन अजथ प्रषक्रयेस वळे लागतो तसेच ऑनलाईन अजथ प्रणालीमध्य ेफॉमथ भरण्यासाठी इतराांवर 
अवलांबून रहाव े लागते. त्यामुळे शेतकरी मदत कें द्र स्थापन करण्यात याव े सकवा शेतकऱ्याांसाठी 
सांगणक प्रषशक्षण कायथक्रम राबषवण्यात यावा. 

 सदर योजना शेतकऱ्याांसाठी चाांगली असून            कृषषषवषयक योजनाांचा जास्तीत जास्त   
प्रसार करण्यात यावा. त्याकरीता ग्रामसभा, सभतीपत्रके, रेडीओ व िीव्हीसारख्या माध्यमातून 
योजनेचा प्रचार करावा. कृषी खात्यामाफथ त ग्रामसभतेून शेतकऱ्याांपयंत योजनेषवषयी माषहती  
पोहचषवण्यात यावी.  

 

********** 
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प्रकरण - 6 

अलाभधारकाकडील योजनेषवषयी माषहती 

6.1 पावसाच्या दोलायमान पषरध्स्थतीमूळे ससचनासाठी उपलब्ध होणा-या पाण्याची कमतरता 
षदवसेंषदवस तीव्र होत आहे.  अशा पषरध्स्थतीमध्ये उपलब्ध पाण्याचा कािकसरीने व षनयोजनबध्द वापर 
करण्याकषरता षठबक व तषुार ससचन पध्दतीचा अवलांब राजयातील शेतीषवकासाकरीता करण्यात येत आहे. 
शेतीउत्पादनात वाढ होण्याकरीता पारांपाषरक साधनाांचा वापर न करता आधुषनक साधनाांचा वापर 
करण्याकडे शेतक-याचा कल वाढत आहे. त्यासाठी शासनामाफथ त राबषवण्यात येणा-या सुक्ष्म ससचन 
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी प्रयत्नशील असतो. त्याकरीता बहुताांश शेतकरी षवषहत प्रकारे अजथ 
सादर करीत असतात.  

6.2 योजनेचा लाभ घेण्याकरीता अजथ सादर केलेल्या शेतक-याांपैकी काही शेतक-याांचे अजथ हे 
कागदपत्राांअभावी तर काही शेतक-याांचे अजथ षनधी अभावी नामांजूर करण्यात येत असतात. योजनेचा लाभ 
घेण्यास  ईच्िूक असणा-या परांतू लाभापासून वांषचत राषहलेल्या शेतक-याांना अलाभधारक असे गृषहत धरून 
त्याांचेकडून सदरील मूल्यमापन पाहणी अांतगथत षवषहत प्रपत्रात माषहती गोळा करण्यात आलेली आहे. 

6.3 मूल्यमापन अभ्यास पाहणीसाठी षनवड केलेल्या षजल्हयातील दोन तालूक्यामधून,  कागदपत्राांची 
पूतथता न केल्यामूळे लाभापासून वांषचत राषहलेल्या 2 (1 स्त्री व 1 पुरूष) अलाभधारकाांची षनवड करण्यात 
आली. तसेच षनधीअभावी लाभापासून वांषचत राषहलेल्या 1 अलाभधारकाची षनवड करण्यात आली. 
षनवडलेल्या तालुक्यामध्ये  अलाभधारक उपलब्ध न झाल्यास तालुक्यातील इतर शेतक-याांची षनवड करून 
त्याांचे कडून माषहती घेण्यात आली. अशाषरतीने प्रत्येक तालूक्यातून 3 अलाभधारकाांची षनवड 
करण्यात आली असून एकूण 66 तालुक्यातून 198 अलाभधारकाांची षनवड करावयाची होती मात्र प्रत्यक्षात 
उपलब्ध झालेल्या 169 अलाभधारकाांकडून माषहती गोळा करण्यात आली असून, त्याांच्याकडून 
योजनेसांदभात षवषहत माषहती गोळा करण्या आली. सदरील माषहतीचे षनटकषथ खालीलप्रमाणे आहेत. 

6.4 मूल्यमापन अभ्यास पाहणीकरीता षनवड केलेल्या 169 अलाभधारक शेतकऱ्याांची बहुताांश जषमन 
ससचनाखाली असून  त्या शेतकऱ्याांकडे ससचनाचा स्त्रोत असल्याकारणाने त्याांनी योजनांतगथत सूक्ष्मससचन 
सांचासाठी षवषहत अजथ सादर केले असल्याचे षदसून येते. सन 2014-2015 या सांदभथ वषात अलाभधारक 
शेतकऱ्याांकडील लागवडीखालील  क्षते्र व ससचन क्षते्र याबाबतची  षवभागषनहाय माषहती तक्ता क्र. 6.1  
मध्ये दशथषवण्यात आलेली आहे. 
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        6 1 
  व                              व            व                   

 व                
(   -     ) 

षवभाग 
अलाभधारकाांची 

सांख्या 
अलाभधारकाच्या 

ताब्यातील एकूण जमीन 
लागवडीखालील 

क्षेत्र 
ससषचत क्षते्र 

िक्केवारी 
(     6/5) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

कोकण 18 33.80 22.24 15.84 71 
नाषशक 16 49.23 43.4 36.86 85 
पुणे 30 30.36 26.82 23.98 89 
औरांगाबाद 47 75.59 72.14 51.26 71 
अमरावती 30 63.32 63.32 52.54 83 
नागपूर 28 49.03 49.03 38.85 79 

एकूण 169 301.33 276.95 219.33 79 
 

6.5 षनवड करण्यात आलेल्या अलाभधारक शेतकऱ्याांकडील 276.95 हेक्िर लागवडीखालील 
क्षते्रापैकी 219.33 (79 िक्के) हेक्िर ससषचत क्षते्र आहे.  अलाभधारकाांच्या लागवडीखालील क्षते्रापैकी पुणे 
षवभागात सवात जास्त 89 िक्के क्षते्र ससषचत आहे, त्या खालोखाल  नाषशक षवभागात 85 िक्के  तर सवात 
कमी कोकण षवभागात 71 िक्के क्षते्र ससचनाखाली आहे. 

6.6 अलाभधारकाांनी वषथ 2014-15 मध्ये घेतलेल्या षपकाांखालील क्षते्राबाबतची माषहती  तक्ता क्र.6.2 
मध्ये दशथषवण्यात आलेली आहे.   

तक्ता क्र.6.2 
षनवडण्यात आलले्या अलाभधारकाांनी वषथ 2014-15 मध्ये घेतललेी  

मुख्य षपके व त्याखालील क्षेत्र                                                                     
(   -     ) 

फळषपके भाजीपाला इतर षपके 
षपकाच े

नाव 
षपका 

खालील क्षेत्र 
एकूणशी 
िक्केवारी 

षपकाच े
नाव 

षपकाखालील 
क्षेत्र 

एकूणशी 
िक्केवारी 

षपकाच े
नाव 

षपका 
खालील क्षेत्र 

एकूणशी 
िक्केवारी 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

आांबा 9.05 19 वाांगी 1.82 16 कापूस 71.72 33 
सांत्री 7.87 16 षमरची 1.62 14 सोयाबीन 60.56 28 
डासळब 6.88 14 बिािा 1.00 9 तूर 15.63 7 
द्राक्ष 5.76 12 िोमॅिो 0.97 9 ऊस 14.58 7 
केळी 5.6 11 चवळी 0.88 8 हरभरा 13.6 6 
इ   13.56 28 इ   5.05 45 इ   40.80 19 
एकूण 48.72 100 -- 11.34 100 -- 232.56 100 
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6.7 अलाभधारकाांनी घेतलेल्या षपकाांखालील एकूण 276.95 हेक्िर क्षते्रापैकी साधारणत: 18 िक्के 
क्षते्रात फळषपके घेतली आहे तर 4 िक्के भाजीपाला व उवथरीत 78 िक्के क्षते्रात इतर प्रकारची षपके घेण्यात 
आल्याचे षदसून येते.   

6.8  षपकाखालील एकूण 276.95 हेक्िर क्षते्रापैकी षपकषनहाय अवलोकन करता सवात जास्त 26 
िक्के क्षते्र कापूस या षपकाच्या लागवडीखाली असून, त्याखालोखाल 22 िक्के क्षते्रावर सोयाबीन हे षपक 
घेण्यात आले असल्याचे षदसून येते.  

योजनेबाबत अलाभधारकाांचे अषभप्राय  
 मूल्यमापन पाहणी अांतगथत षनवडण्यात आलेल्या अलाभधारकाांकडून योजनेषवषयी माषहती जाणनू 
घेण्यात आली सदरील माषहतीवर आधारीत अषभप्राय खालीलप्रमाणे- 

6.9 बहुतेक सवथच अलाभधारकाांकडे स्वमालकीची षवहीर, कूपनलीका याांचेद्वारे ससचन सुषवधा उपलब्ध  
आहे. 

6.10 सदर योजनेची माषहती षमत्र,नातेवाईक, ग्रामपांचायतीचे सूचना फलक, शासकीय/षनमशासकीय 
कायालयाचे माषहती पत्रक इत्यादी माध्यमातून  शेतकऱ्याांना  प्राप्त होत असल्याचे षदसून येते.  

6.11 योजनेंतगथत प्राप्त होणारा षनधी अपुऱ्याप्रमाणात उपलब्ध होत असल्याने (साधारणत: 45 िक्के),    
आवश्यक कागदपत्राांची पतुथता न झाल्यामुळे (26 िक्के), तसेच  योजनेंतगथत यापूवी अनुदान  षमळाले 
असल्याकारणाने योजनेंतगथत लाभ घेवू इध्च्िणाऱ्या शेतकऱ्याांना लाभापासून वांषचत रहाव ेलागले असल्याचे 
षदसून येते. 

6.12 शेतकऱ्याांना सांगणकीय प्रणालीबाबत पुरेशी माषहती नसल्याने अजथ सादर करण्याकरीता  
सूक्ष्मससचन सांचाचे षवतरकाांकडून आवश्यक माषहती व मदत प्राप्त होत असल्याचे षदसून येते. 

योजनेंतगथत अडचणी व उपाययोजना 

मूल्यमापन पाहणी अांतगथत षनवडण्यात आलेल्या 169 अलाभधारकाांकडून योजनेषवषयी  अडचणी व 
त्यावर कोणत्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे याबाबत अषभप्राय जाणून घेण्यात आले असून प्राप्त 
अषभप्राय खालीलप्रमाणे आहेत. 

 योजनेंतगथत लाभ षमळण्याकरीता अजथ सादर करताना आवश् यक कागदपत्रे देषखल सादर करावी 
लागतात. कागदपत्राांची जमवाजमव करण्यास वळे लागतो, त्यामुळे काहीवळेा षवषहतकालावधीत 
अजथ सादर करणे शक्य होत नाही. अजथ सादर करण्यासाठीचा कालावधी  वाढवून  षदल्यास तसेच 
अजा    त्रिुी सांबांषधत कायालयाकडुन वळेेत कळषवल्यास अजथदारास अनुदानापासून वांषचत रहावे 
लागणार नाही. 
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 लाभ घेवू इध्च्िणाऱ्या शेतकऱ्याांनी षवषहत पद्धतीने अजथ सादर केल्यानांतर त्यात काही त्रिुी 
असल्याने सदरील अजथ नामांजूर करण्यात येतो मात्र अजथ नामांजूर करण्याची कारणे सांबांषधत 
कायालयाकडून कळषवली जात नाहीत.  अजथ नामांजूरीची कारणे वळेेत कळषवण्यात  आल्यास 
पुढील वषी पषरपूणथ (त्रिूी षवरषहत) अजथ सादर करणे सोईचे होईल.  

 केवळ अनुदानाअभावी अजथदारास अनुदान देणे शक्य होत नाही अश्याप्रकरणी सदरील अजथ 
प्रषतक्षासूचीवर ठेवण्यात यावा व पुढील अनुदानासाठीचा षनधी उपलब्ध झाल्यानांतर 
प्रषतक्षासूषचवरील अजथदारास प्राथम्यक्रमाने  अनुदान उपलब्ध करून देण्यात याव.े  

 योजनेंतगथत लाभ षमळण्याकरीता सांगणकीय कायथप्रणालीद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने अजथ सादर कराव े
लागतात. शेतकऱ्यास सदरील कायथप्रणाली ज्ञात नसते त्यामुळे त्याांना इतराांच्या मदतीषशवाय अजथ 
भरणे शक्य होत नाही तरी  शेतकऱ्यास षवषहत अजथ भरण्यासाठी शासनाकडून षवनाशुल्क मदत 
कें द्राची सुषवधा उपलब्ध करून देण्यात यावी. 

 
********** 
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प्रकरण - 7 

सरपांच/गावातील जाणकार व्यक्ती याांचकेडून सांकषलत केलेली योजनेषवषयी माषहती  

7.1 राजयात सन 2012-13 या वषी पजथन्यमान कमी झाल्याने 123 तालुके दुटकाळग्रस्त म्हणनू 
शासनाने घोषषत केल.े  2015-16 या वषात साधारणता 15 हजार पेक्षा अषधक गावाांत सरासरीपेक्षा कमी 
पजथन्यमान झाल्याने दुटकाळसदृश्य पषरध्स्थती षनमाण झाली. भगुथभातील पाण्याच्या पातळीमध्ये षदवसेंषदवस 
होत असलेली घि व पावसाचा अषनयषमतपणा यामूळे राजयातील काही गावाांमध्ये कायमस्वरूपी बारमाही 
षपण्याकरीता व ससचनाकरीता पाण्याची िांचाई असते. 
7.2 गावास षपण्यासाठी व ससचनासाठी पाणी बारमाही उपलब्ध होण्याच्या दृध्टिने कोणत्या उपाययोजना 
करणे आवश्यक आहे याबाबत मूल्यमापन पाहणी अभ्यासातांगथत षनवड करण्यात आलेल्या 66 तालुक्यातून 
सवाषधक लाभधारक असलेल्या दोन गावाांची षनवड करण्यात आली. षनवडण्यात आलेल्या 130 गावातील 
सरपांच/ जाणकार व्यक्क्तचे अषभप्राय जाणनू घेण्यासाठी षवषहत प्रपत्रात माषहती गोळा करण्यात आली.  
7.3 गावाच्या ग्रामसभसे कृषषसहायकासां उपध्स्थत राहून, कृषष षवभागामाफथ त राबषवण्यात येणाऱ्या  
षवषवध कृषषषवकासाच्या योजनाांची माषहती उपध्स्थत ग्रामस्थाांना देण्यात येत असल्याच ेतसेच गावात षशवार 
फेरीचे आयोजन करण्यात येत असल्याचे मूल्यमापन पाहणीतांगथत षनवड करण्यात आलेल्या गावातील 
सरपांच/  जाणकार व्यध्क्तने साांषगतले.  
7.4 मूल्यमापन पाहणीसाठी षनवड करण्यात आलेल्या 130 गावातील  षपण्याच्या पाण्यासाठीच्या प्रमुख 
स्त्रोताांची माषहती आलेख क्रमाांक 7.1 मध्य ेदशथषवतण्यात आलेली आहे.  

        7 1 

 

साधारणता 55 िक्के गावाांमध्ये षवषहर हा षपण्याच्या पाण्याचा मुख्य स्त्रोत असल्याचे षदसून आले.  

षवषहर- 71 

नळ-18 

बोअरवले- 27 

धरण- 3 
तलाव- 4 

नदी- 7 

षनवडण्यात आलेल्या गावातील षपण्याच्या पाण्याचा मुख्य स्त्रोत्र 
(गावाांची सांख्या) 
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7.5 मूल्यमापन पाहणीसाठी षनवड करण्यात आलेल्या 130 गावाांतील षपण्याच्या पाण्याची ध्स्थतीचे  
वणथन तक्ता क्र.7.1 मध्ये दशथषवण्यात आलेले आहे. साधारणता 60 िक्के गावाांमध्ये बाराही मषहने षपण्याचे 
पाणी उपलब्ध होत असल्याचे षदसून आले. 

       7 1 
  व               व                                    (  व          ) 

षवभाग 
                               व   

4 मषहने 8 मषहने 10 मषहने 12  मषहने एकूण 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

कोकण 0 1 2 13 16 
नाषशक 1 4 4 11 20 

पणेु 1 4 3 12 20 
औरांगाबाद 2 11 6 13 32 
अमरावती 2 7 1 10 20 

नागपरू 1 1 1 19 22 
एकुण 7 28 17 78 130 

 

7.6         : 130   व       78   व                         7   व       फ      4                
          व                   7 1 व          व               

7.7 मूल्यमापन पाहणीसाठी षनवड करण्यात आलेल्या 130 गावाांतील शेतीसाठी उपलब्ध  पाण्याच्या 
मुख्य स्त्रोताांची माषहती तक्ता क्र.7.1 मध्ये दशथषवण्यात आलेले आहे. साधारणता 65 िक्के गावाांमध्ये 
शेतीसाठी उपलब्ध  पाण्याच्या मुख्य स्त्रोत  षवषहर असल्याच ेषदसून आल.े.   

        7 2 

  व               व                               

षवभाग 
शेती     पाण्या   मुख्य स्त्रोत (गावाांची सांख्या) 

षवहीर 
धरण/ पािाचे पाणी/पावसाचे 
पाणी/ नदी/ तलाव/ नाला 

बोअरवले/ 
कूपनषलका 

शेततळे एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
कोकण 10 4 2 0 16 
नाषशक 16 2 1 1 20 
पणेु 10 10 0 0 20 
औरांगाबाद 24 6 2 0 32 
अमरावती 13 4 3 0 20 
नागपरू 11 8 2 1 22 

एकुण 84 34 10 2 130 
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7.8 षनवडण्यात आलेल्या 130 गावाांपैकी साधारणता 48 गावाांमध्ये बाराही मषहने शेतीसाठी पाणी 
उपलब्ध असल्याच े षदसून आले. तर 23 गावाांमध्ये वषातील 10 मषहने, 38 गावाांमध्ये 8 मषहने व 21 
गावाांमध्ये 4 मषहने शेतीसाठी पाणी उपलब्ध होते. 

7.9 जया गावाांमध्ये शेतीसाठी बारमाही पाणी उपलब्ध होत नाही अशा गावाांमध्ये शेतीसाठी तसेच 
भगूभातील पाण्याची पातळी उांचावण्याकरीता षवषवध उपाय योजना करणे आवश्सक आहेत. त्यात 
प्रामुख्याने शेततळे, षसमेंि बांधारा, कोल्हापून पध्दतीचे बांधारे, जलयुक्त षशवार योजना राबषवणे, षवषहरींच े
पुनथभरण करणे, तलावाांचे खोलीकरण करणे, वृक्षरोपण इ. प्रकारच्या उपाययोजना करणे आवश्यक 
असल्याचे सांबषधताांनी पाहणीतांगथत साांषगतले. 

7.10 मूल्यमापन पाहणीसाठी षनवड करण्यात आलेल्या साधारणता 42 िक्के गावाांत जलयुक्त षशवार 
योजनेची कामे सुरू आहेत. जलयुक्त षशवार योजनेमूळे पाण्याचे दुर्नभक्ष कमी होवू शकेल असे 72 िक्के 
गावाांना वािते तर 78 िक्के गावाांना यामूळे शेतीसाठी अषधक प्रमाणात पाणी उपलब्ध होवू शकेल असे 
वािते. 

7.11 मूल्यमापन पाहणीसाठी षनवडण्यात आलेल्या गावातील सरपांच/ जाणकार व्यक्क्तनी उपलब्ध 
असलेल्या पाण्याच्या सोयी-सुषवधाांबाबत आपल े मत वषरलप्रमाणे व्यक्त केल े असून अजूनही 40 िक्के 
गावाांमध्ये बारामही षपण्याचे पाणी उपलब्ध होत नाही तर साधारणता 64 िक्के गावाांमध्ये शेतीसाठी बारमाही 
पाणी उपलब्ध नाही. यास्तव भगुभथ पातळी वाढषवण्यासाठी उपाय योजना करणे गरजेचे आहे. 

 

********** 
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प्रकरण - 8 

साराांश आषण षशफारशी 
8.1 पाणी आषण हवा याांचे षपकाांच्या वाढीच्या दृध्टिकोनातून महत्व अनन्यसाधारण आहे. 
जलससचनामध्ये जषमनीतील पाण्याची पातळी कायमस्वरूपी वापशास ठेवण्यासाठी षठबक ससचनाचा 
उपयोग होतो, तर आवश्यक तेवढे पाणी योग्य वळेी देण्यासाठी तुषार ससचनाचा वापर करता येतो. षठब क व 
तुषार ससचनाांव्दारे पाण्याची अनुक्रमे  40 ते 50 आषण 30 ते 35 िक्के पाण्याची बचत होवून अषधक क्षते्र 
पाण्याखाली आणणे शक्य होत आहे. दोन्ही पध्दतीमध्ये जषमनीच्या सपािीकरणाची आवश्यकता भासत 
नसल्याने सदर पध्दती डोंगरमार्थ्याच्या षठकाणी वापरणे सहज शक्य होत आहे. यास्तव शासनामाफथ त सदर 
दोन्ही पध्दतींव्दारे शेतीसाठी पाण्याचा वापर करण्यासाठी अनुदान स्वरूपात मदत करण्यात येत आहे. 
योजनेतांगथत क्षते्र व घिकषनहाय अनुदानाची मयादा षनषरृत करण्यात आलेली असून,  त्यामध्ये कमीत कमी 
35 िक्के इतके अनुदान सवथसाधारण भधूारकास तर जास्तीत जास्त 75 िक्के अनुदान षवदभाच्या 11 
षजल्हयाांतील अल्प व अत्यल्प भधूारकाांना देण्यात यतेे. 

योजनेची उषिटय े- 

1) आधुषनक तांत्रज्ञानाचा वापर करुन सूक्ष् म ससचनाखालील क्षते्रात वाढ करणे. 

2) जलवापर कायथक्षमतेत वाढ करणे. 

3) कृषष उत्पादन आषण पयायाने शेतकऱ्याांच्या एकूण उत्पन्नात वृध्दी करणे. 

4) समन्वयीत पध्दतीने षवषवध योजनाांची अांमलबजावणी करणे. 

5) आधुषनक तांत्रज्ञानावर आधाषरत कृषष व फलोत्पादनाचा षवकास करण्यासाठी सूक्ष् म ससचन पध्दती 
षवकषसत करणे. 

6)  कुशल व अधथकुशल बेरोजगाराांसाठी रोजगाराच्या सांधी षनमाण करणे. 

8.2 महाराटरातील मुांबई शहर व उपनगर षजल्हे वगळता सवथ षजल्हयाांची षनवड मूल्यमापन पाहणी 
अभ्यासासाठी करून प्रत्येक षजल्हयातील षजल्हास्तरावरील व तालुकास्तरावरील कायान्वयीन यांत्रणेतील 
अषधकारी, प्रत्यक्ष लाभधारक, अलाभधारक व सरपांच/ जाणकार व्यध्क्त याांचेकडून  मूल्यमापन पाहणीसाठी 
तयार करण्यात आलेल्या पत्रकात माषहती सांकषलत केली असता त्यातील मह व चे षनटकषथ खालीलप्रमाणे 
आहेत. 

योजनेच्या उषदटिाांबाबतचे षनटकषथ : - 

           पारांपाषरक पध्दती   व           मोठया प्रमाणावर पाण्याचा       होतो,  
याउलि  आधुषनक तांत्रज्ञानाच्या  षठब क व तुषार ससचन पध्दतीमूळे उपलब्ध पाण्याचा कािकसरीने 
वापर करून अषधकच ेक्षते्र ओषलताखाली आणणे शक्य झालेले  आहे. 
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 काही शेतकऱ्याांनी धारण केलेल्या जषमनीत त्याांच्याकडील उपलब्ध पाण्याचा योग्य पध्दतीने वापर 
करण्यासाठी सुक्ष्म ससचन योजनेच्या षठबक व तुषार ससचन पध्दतीव्दारे रब्बी व उन्हाळी हांगामातील 
षपके घेणे शक्य केले आहे. त्यामूळे त्याांची आर्नथक पषरध्स्थती सुधारण्यास हातभार  लागला आहे. 

  पारांपाषरक पध्दतीने षपकाांना पाणीपुरवठा केल्यास पाण्याचा अपव्यय तर होतोच, षशवाय शेतात तण 
वाढते, पाणी भरण्यासाठी अषधकचे रॅम लागतात, मोठया प्रमाणावर षवजेचा सकवा इांधनाचा वापर 
करावा लागतो. त्यामूळे शेतकऱ्याांचा षपकाांसाठीच्या उत्पादन खचात वाढ होत असते. याउलि 
षठबक ससचन व तुषार ससचन पध्दतीमूळे पाण्याचा अपव्यय कमी होतो. फक्त षपकाच्या बुांध्यापाशीच 
पाणी षदले जात असल्याने शेतात इतरत्र तण माजत नाही, त्यामूळे सनदणी-खुरपणी सारखी 
आांतरमशागतीच्या कामासाठीचा खचथ वाचतो. पाणी भरण्यासाठीचे मानवी रॅमाची बचत होते. 
षपकास आवश्यक तेवढे पाणी गरजेनुसार उपलब्ध करून षदल्यामूळे उत्पादनात वाढ होते. 
एकां दरीत षपकासाठी उत्पादन खचथ कमी येत असल्याने शेतकऱ्याच्या उत्पन्नात वाढ होत असते. 

 शेतकऱ्याांनी धारण केलेली जमीन ही मूळात सपाि असलेच असे नाही. तसेच काही वळेा आषदवासी 
आषदम जमातीतील समुदायाव्दारे, काही शेतकऱ्याांव्दारे डोगर- उतारावरील जमीन कसण्याचा 
प्रयत्न करण्यात येत असतो. परांतू अशा डोंगर-उतारावरील जमीनीवर षपके घेऊन त्याला 
पारांपाषरक पध्दतीने पाणी पुरवठा करणे शक्य होत नाही. पारांपाषरक पध्दतीने पाणीपुरवठा 
करण्यासाठी जमीनीचे सपािीकरण कराव े लागते त्यासाठी खूप अषधकचे भाांडवल शेतकऱ्याला 
गुांतवाव ेलागते सकवा मोठया प्रमाणावर मानवी रॅम खची पाडाव ेलागत असतात. तरी देखील सवथच 
षठकाणी पाणी पोहचेल षक नाही याबाबत शारॄती नसते. याउलि अशा डोंगर उताराच्या जमीनींवर 
आधुषनक षठबक व तुषार ससचन पध्दतींने पाण्याचा वापर केला तर जमीनीचे सपािीकरण करण्याची 
आवश्यकता भासत नाही. कमी मानवी रॅम खची पडतात व कमी इांधन खचथ लागतो, षवजेची बचत 
होते.  

 षठबक व तुषार ससचन पध्दतीव्दारे डोंगर-उताराच्या तसेच इतर षठकाणच्या जमीनीत तेथील 
हवामानास  अनुकूल असलेली षपके घेणे सहज शक्य होत असल्याने शेतकऱ्याांव्दारे मोठया प्रमाणात 
फलोत्पादन षवकास करणे शक्य झालेले आहे.  

 उपलब्ध पाण्याव्दारे जास्तीत जास्त क्षते्र ससचनाखाली आणण्यासाठी या योजनेव्दारे फार मोठा 
हातभार लागत असल्याने योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मोठया प्रमाणात शेतकरी आता अजथ दाखल 
करत असल्याच ेमूल्यमापन पाहणीदरम्यान प्राप्त माषहतीवरून षदसून येते. 

 षठबक सांच तसेच तुषार सांच पध्दतीच ेफायदे जास्त असल्याने मोठया प्रमाणावर शेतकरी आपल्या 
शेतात षठबक व तुषार ससचन सांच बसषवण्यासाठी आग्रही असल्याचे षदसून आले. यामूळे षठबक व 
तुषार सांच षनमाण करणाऱ्या उदयोगात वाढ होवून तेथे रोजगार षनर्नमती झाली. शेतकऱ्याच्या शेतात 
सदर सांच बसवून तो कायान्वयीत करून त्याला सेवा देण्याचे काम करण्यासाठी षवषवध कुशल व 
अकुशल रोजगाराची गरज षनमाण होवून त्यातून रोजगाराची षनर्नमती होत आहे. तसेच उदयोगाला 
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लागून इतर दुचेयम उदयोग जसे सांचासाठी कच्चा मालाची व तयार मालाची वाहतूक, कच्चा माल 
जसे प्लास्िीक उदयोग इ.उदयोगातही रोजगाराच्या सांधी षनमाण होण्यास मदत झाली आहे. 

मूल्यमापन अभ्यासाची उदषदटिे - 

1) योजनेची अांमलबजावणी मागथदशथक तत्वानुसार करण्यात येत असल्याबाबतचा आढावा घेणे. 

2) योजनेमुळे ससषचत क्षते्रातील झालेल्या वाढीचा शोध घेणे. 

3) योजनेचा लाभ घेतल्यामुळे जलवापर कायथक्षमतेत झालेल्या वाढीचा आढावा घेणे. 

4) योजनेचा लाभ घेतल्यामुळे लाभधारकाांच्या उत्पादन खचात षकतपत बचत झाली याचा शोध घेणे. 

5) योजनेचा लाभ घेतल्यामुळे लाभधारकाांच्या उत्पन्नात षकतपत वृध्दी झाली याचा शोध घेणे. 

6) कुशल व अधथकुशल बेरोजगाराांसाठी रोजगाराच्या सांधी षनमाण झाल्या काय याचा शोध घेणे. 

7) योजनेंतगथत सूक्ष्म ससचनासाठी झालेल्या खचाचा याांचा आढावा घेणे. 

8) लाभधारकाांनी षनवड षवषहत पध्दतीने करण्यात आली असल्याबाबतचा शोध घेणे. 

9) अलाभार्थ्याकडून योजनेबाबत अषभप्राय जाणनू घेणे. 

10) योजनेतील त्रिुी, अडचणी व उपाययोजना याांचा शोध घेणे. 

 
आयुक्त, कृषष आयुक्तालय, पुणे याांचेकडील प्राप्त माषहतीच्या आधारे षनटकषथ 

 योजनेंतगथत सन 2005-06 ते 2014-15 या कालावधीत कें द्र व राजय शासनाने एकूण रु. 3211.32 
कोिीइतकी रक्कम उपलब्ध करून षदली असून, 100 िक्के खचथ झालेली आहे.  

 सवाषधक षनधी नाषशक षवभागात षवतषरत करण्यात आला आहे           व       व       
      व                     

 योजनेतांगथत सवाषधक अनुदान जळगाांव षजल्हयास वािप करण्यात आलेले आहे.  

षजल्हा अधीक्षक कृषष अषधकारी याांचेकडील प्राप्त माषहतीच्या आधारे षनटकषथ 

8.3 राजयातील मुांबई शहर व मुांबई उपनगर षजल्् ेवगळता उवथषरत सवथ षजल््ातील षजल्हा अधीक्षक 
कृषष अषधकारी कायालयाांकडून प्राप्त माषहतीच्या आधारे पूढील षनटकषथ काढण्यात आले आहेत. 

 साधारणत: 88 िक्के खचथ षठबक ससचनासाठी, तर 12 िक्के खचथ तुषार ससचनासाठी करण्यात 
आलेला आहे. सन 2013-14 या वषात सवाषधक ₹8118.07 लक्ष इतके अनुदान षवतरीत करण्यात 
आले आहे. 

 सन 2014-15 मध्ये एकूण प्राप्त षनधीच्या तुलनेत षठबक ससचनासाठी 84 िक्के षनधी खचथ झाला 
असून, त्या अांतगथत साधारणात: एकूण 70 िक्के क्षते्र षठबक ससचनाखाली आले आहे. 
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 प्राप्त अनुदानापैकी षकमान 16 िक्के अनुसूषचत जातीतील व 8 िक्के अनुसूषचत जमातीतील 
शेतकऱ्याांसाठी वापरण्यात येत असल्याच ेमत 55 िक्के अषधकाऱ्याांनी नोंदषवले आहे, तथाषप, त्या-
त्या प्रवगातील लाभधारक प्राप्त होत नसल्याने िक्केवारीनूसार खचथ झाल्याचे आढळत नाही. 

तालकुा कृषष अषधकारी याांचेकडील प्राप्त माषहतीच्या आधारे षनटकषथ 

8.4 राजयातील (मुांबई शहर व मुांबई उपनगर षजल्हे वगळून) 33 षजल््ातून षनवड झालेल्या 66 तालुका 
कृषष अषधकारी कायालयाकडून प्राप्त माषहतीच्या आधारे पूढील षनटकषथ काढण्यात आले आहेत. 

 सन 2014-15 या वषात नाषशक षवभागातील षनवड झालेल्या तालुक्यातून सवाषधक षनधी खचथ 
झाल्याचे षदसते. 

 राजयातून षठबक ससचनास सवाषधक पसांती षदली जात आहे, तर तुषार ससचनाबाबत असे षदसते 
की, सन 2014-15 मध्ये एकूण खचाच्या साधारणत: 10 िक्के खचथ तुषार ससचनावर झालेला आहे, 
त्या अांतगथत एकूण सुक्ष्म ससचनाच्या साधारणत: 27 िक्के क्षते्र ससचनाखाली आले आहे. 

 सन 2014-15 मधील प्राप्त माषहतीनुसार सवाषधक कापूस या षपकासाठी ससचन सांचाचा वापर 
करण्यात आला आहे. 

 योजनेंतगथत फळषपकाांमध्ये केळी या षपकासाठी सवाषधक क्षते्र ससचनाखाली आलेले आहे. 
 सूक्ष्म ससचन योजनेची अांमलबजावणी पूणथपणे ऑनलाईन पध्दतीने केली जाते. तथाषप, सदर 

सांगणक प्रणालीमध्ये सुलभता आणणे गरजेचे असल्याचे मत तालुका कृषष अषधकारी याांनी 
साांषगतले. 

लाभधारकाकडील प्राप्त माषहतीच्या आधारे षनटकषथ 

8.5 मूल्यमापन अभ्यास पाहणीसाठी षनवड झालेल्या एकूण 1282 लाभधारकाांकडून प्राप् त माषहतीच्या 
आधारे पूढील प्रमाणे षनटकषथ काढण्यात आले आहेत. 

 षनवड करण्यात आलेल्या लाभधारकाांपैकी 772 (60.22 िक्के) षठबक सांच लाभधारक तर, 493 
(38.46 िक्के) तुषार सांच लाभधारक होते. तसेच, षठबक व तुषार या दोन्ही प्रकारच्या सांचाांचा 17 
लाभधारकाांनी लाभ घेतला असल्याचे षदसून आले. 

 योजनेचा लाभ घेण्यामागचा सवाषधक 29 िक्के लाभधारकाांचा मुख्य उिेश “उपलब्ध पाण्याद्वारे 
ससचन क्षते्रात वाढ करणे” हा असल्याचे षदसून आले आहे. 

 षनवड झालेल्या लाभधारकाांपैकी सवाषधक लाभधारकाांकडे ससचनासाठी षवहीर हे मुख्य स्त्रोत असून, 
त्या खालोखाल कूपनषलका वा सवधन षवहीर असल्याचे षदसून आले आहे. 

 एकूण लाभधारकाांपैकी 28 िक्के लाभधारकाांना खचाच्या 30 ते 40 िक्के अनूदान प्राप्त होत 
असल्याचे आढळून आले आहे.  

 56 िक्के लाभधारकाांन सांच देखभाल दुरुस्तीसाठी एक वषात        रु. 1,000 पयंत खचथ करावा 
लागत असल्याचे षदसते. 
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अलाभधारकाकडील प्राप्त माषहतीच्या आधारे षनटकषथ 

8.6 मूल्यमापन अभ्यास पाहणीसाठी षनवड झालेल्या एकूण 169 अलाभधारकाांकडून प्राप् त माषहतीच्या 
आधारे पूढील प्रमाणे षनटकषथ काढण्यात आले आहेत. 

 केवळ अनुदानाअभावी अजथदारास अनुदान देणे शक्य होत नाही अश्या प्रकरणी सदरील अजथ 
प्रषतक्षासूचीवर ठेवण्यात यावा व पुढील अनुदानासाठीचा षनधी उपलब्ध झाल्यानांतर 
प्रषतक्षासूषचवरील अजथदारास प्राथम्यक्रमाने  अनुदान उपलब्ध करून देण्यात यावे, अशी मागणी 
अलाभधारकाांकडून करण्यात येत असल्याचे षदसते. 

षशफारशी 

1.                     “ई-षठबक” या ऑनलाईन प्रणा        अजथ                    
     ग्रामीण भागात वीजेची उपलब्धता, सांगणक, इांिरनेि                            
           व        व                                                    
कालावधी वाढवून देण्यात यावा.  

2. प्रत्येक गावात ग्रामपांचायतीमध्ये असलेल्या सांग्राम कें द्राव्दारे सदर अजथ भरता येवू शकतील अशी 
व्यवस्था                          व   गावातील कृषषसहाचेयका                    
 व                   व      ळ                                          

3. योजनेतांगथत प्रत्यक्ष लाभ हस्ताांतरणाद्वारे (Direct Benefit Transfer-DBT) अनुदान  व    व ळ   
देण्यात याव.े 

4.        व                                     योजनेंतगथत षमळणारी अनुदानाची रक्कम 
कमी असल्याने सदर अनुदानाची रक्कम वाढवून देण्यात यावी. 

5.                          व                         व         व         व  
              व         5 व                      व           फ                
   व   

6.  षठबक व तुषार ससचन सांचास शेतातील प्राण्याांव्दारे षवशेषता उांदराव्दारे तसचे काही वळेा उपलब्ध 
पाण्यातील क्षाराांमूळे सांचास नुकसान होत असते त्यामूळे या गोटिींपासून सरांक्षण होण्यासाठी षठबक 
व तुषार सांचास षवम्याव्दारे सांरक्षण उपलब्ध करून देण्यात याव.े 

7. मोका तपासणीसाठी ठराषवक कालमयादा आहे, ती वाढषवण्यात यावी.  
8. सवथ षवतरकाांव्दारे              दरात समानता षदसून येत नाही. षवतरकाांव्दारे चाांगल्या दजाच ेव 

रास्त षकमतीला ससचन सांच उपलब्ध करून देण्यात याव.े 
9.  व             व                     व                                       

      5 व                            व                  व   
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10. षवतरकाांव्दारे सांच बसषवल्यानांतर सेवा देण्यास षवलांब होत असल्यास, सदर षवलांबाचा सकवा 
त्यामूळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई शेतकऱ्याांना देण्याची तरतूद असावी. 

11. लगतच्या षजल्हयातील षवतरक षनवडण्याची मूभा असावी. 
12.                        व                      व                                  

 व                 व   इ           व                    व     व           
    व                    व         व                                      
                                  व     व                         व     
         व   

13.  ईच्िुक व पात्र शेतकऱ्याांची एक प्रषतक्षा यादी तयार करून उपलब्ध षनधीनुसार सदर यादीतून 
शेतकऱ्याांना अनुदान उपलब्ध करून देण्यात याव.े 

14.                                                             व    व         
   व                                                    (          )         
           इ                      फ                       व   

 
******** 
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