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izkLrkfod  

 �वतं"या#या नजीक#या काळात भारतीय अथ�&यव�था शतेी�धान समजल� जात 

होती.महारा�ा#या शतेी व संल,न -े.ाचा वाटा १९७०-७१ ते १९९०-९१ या काळात 

१८.६५%व9न १७.९% पय:त घसरला तर पुढे २०११ म?ये हे �माण १३.०५% इतके 

घटले.Bयाचा पCरणाम Dहणजे अEनधाEया#या लागवडीखाल�ल -े.ात घट होऊन &यापार� 

Iपकांखाल�ल -े. वाढत आहे.सुमारे ७.२९ लाख हेKटर जमीन शतेी -े.ाहून Mबगर शतेी 

-े.ाकड े वळवल� गेल� आहे.कO P सरकार#या Iव�शट Iपकांना अनुदान देQया#या योजनांमुळे 

Iपक प?दतीतील बदलांना चालना �मळाल� आहे. 

 ��तुत शोध�नबंधाम?ये रा��य फलो�पादन अ�भयाना#या काय��णाल�चा आढावा 

घेQयाचा �य�न केला आहे. शतेी-े.ातील अनेक सम�या ल-ात घेऊन शतेकRयां#या 

उ�पEनाम?ये वाढ &हावी यासाठU सरकारने Vह योजना सुW केल�. 

 महारा� राXयाने गेYया दशकात फलो�पादन -े.ात ल-णीय वाढ झाल� आहे.राXयात 

भाजीपाला लागवड सुमारे ४.०० लाख हेKटर ,मसाला Iपके १.६९ लाख हेKटर,फुलIपके ०.०९ 

लाख हेKटर इतके आहे. महारा� राXय हे �नयंM.त वातावरणातील शतेी ,सू]म �सचंन 

प^तीचा वापर तसेच अनेक फळIपके आ_ण भाजीपाला Iपकां#या लागवडी ,उ�पादन तसेच 

�नया�तीम?ये देशातील आघाडीच ेराXय आहे.देशात फलो`यान -े.ा#या सवा:गीण IवकासासाठU 

भारत सरकारने रा��य फलो�पादन अ�भयान जाह�र केले. 

 रा��य फलो�पादन अ�भयानाची सु9वात ८जुले २००४ रोजी झाल� मा. अ�भयानाची 

��य- अमंलबजावणी सन २००५-०६ या वषा�पासून झाल�.भारतातील १८ राXये व ४ 
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कO Pशा�सत �देशांम?ये Bया योजनेची सुWवात करQयात आल�.ह� योजना कO Pसरकारने १००% 

अनुदानावर सुW केल�.महारा�ाम?ये देखील Vह योजना राबIवQयात आल�.Bया योजनेम?ये कO P 

सरकारचा ८५% व राXय सरकारचा १५% वाटा अशा संयुKत सहकाया�ने राXयात योजना 

राबIवQयात येते. 
 

शोध�नबंधा#या मया�दा : 

 रा��य फलो�पादन अ�भयान योजने अतंग�त नवीन फळबाग लागवड तसेच जुEया 

फळबागांच े पुनWXजीवन केले जाते.सदर अ�भयानाम?ये IवIवध घटकांसाठU २२ योजना 

आहेत.सव� योजनां#या अcयासासाठU अनेक मया�दा असYयाने केवळ -े.Iव�तार या घटकाचा 

शोध�नबंधाम?ये आढावा घेतला आहे. 
 

शोध�नबंधाच ेउdेश:   

 रा��य फलो�पादन अ�भयानाअतंग�त -े.Iव�तार योजनेचा अcयास खाल�ल उVdटांवर 

आधाCरत आहे. 

१.रा��य फलो�पादन अ�भयानाच ेउdेश व काय�प^ती यांचा अcयास करणे. 

२.अ�भयानाच ेउdेश,मापदंड व लाभाथe जाणून घेणे.   

३.फळबाग लागवड योजनेमुळे होणारया -े.Iव�तार,उ�पादन व उ�पादकता यातील बदलांचा  

अcयास करणे. 

४.अ�भयानाअतंग�त VदYया जाणारया Iव�तीय मदतीचा आढावा घेणे. 
 

शोध�नबंधाची अcयासप^ती: 

रा��य फलो�पादन अ�भयानाअतंग�त होणारया -े.Iव�तार योजनेचा अcयास 

करQयासाठU दfुयम माVहती संकलन प^तीचा वापर केला आहे.सदर माVहती संकलनासाठU 

IवIवध संदभ�,लेख,gंथ,कृषी मं.ालया`वारे �साCरत IवIवध आकडवेार�, �नयतका�लके, 

वत�मानप., इंटरनेट इ.चा वापर केला आहे. 

रा��य फलो�पादन अ�भयानाच ेउdेश:   

१.वैIव?यपूण�कृषी हवामान Iवभागानुसार �ादे�शक अनुकुलता व गरजा ल-ात घेवून �या �या 

�देशातील फलो`यान -े.ाचा संशोधन ,तं.jान,�klया,पणन सुIवधा यां#या मा?यमातून समूह 

प^तीने सवा:गीण Iवकास करणे. 

२.शतेकरयांच ेआ�थ�क राहणीमान उंचावणे व आहारIवषयक पोषणमुYये वाढIवणे. 

३.अि�त�वात असलेYया फलो�पादन Iवषयक योजनांम?ये समEवय साधनू एक9पता आणणे. 
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४.पारंपाCरक उ�पादन प^तीची आध�ुनक शा�.ीय jानाशी सांगड घालून त.ंjानाचा Iवकास व 

�याचा �सार आ_ण �चार करणे. 

५.कुशल आ_ण अकुशल Iवशषेता: बेरोजगार तWणांकCरता रोजगारा#या संधी उपलoध क9न 

देणे. 

६.सन २००५-२००६ ते २०११-२०१२ या अ�भयाना#या कालावधी अखेरपय:त फलो�पादन -े.ाचे 

उ�पादन दpुपट करणे. 
 

रा��य फलो�पादन अ�भयान धोरण: 

१.उ�पादक ते अं�तम उपभोKता पय:त फलो�पादना#या Iव�नयोगासाठU उ�पादक ,काढणी�तोर 

हाताळणी,�klया व पणन &यव�था व उपभोKता याम?ये यो,य साखळी �नमा�ण क9न 

उ�पादकांना अ�धका�धक मोबदला �मळेल असे पहाणे. 

२.उ�पादन, काढणी�तोर हाताळणी,�klया व पणन याम?ये संशोधन व Iवकासा#या 

मा?यमातून तं.jान Iवक�सत क9न �या#या वापरासाठU �ो�साहन देणे. 

३.खाल�ल मा?यमातून फलो�पादन -े.Iव�तार व उ�पादकता वाढIवQयासाठU . 

अ)पारंपाCरक Iपक प^तीकडून उ#च मुYयांkकत फलो�पादन Iपकां#या 

उदा.फळIपके,Pा-बाग,फुलशतेी,भाजीपाला Iपके इ.#या लागवडीस �ो�साहन देणे. 

ब) उ#च मुYयांkकत Iपके घेQयासाठU यो,य तं.jानाचा शतेकरयांम?ये �चार करणे. 

४.पॅक हाऊस,राईप�नगं चOबर,शीतगहृ,�नयंM.त वातावरणातील साठवणूक गहृ यासारtया 

काढणी�तोर सुIवधा तसेच मुYयवृ̂ ीसाठU �klया सुIवधा आ_ण पणन अशा �कार#या सुIवधा 

�थापन करणेसाठU अथ�सहाfय करणे. 

५.संशोधन आ_ण Iवकास,�klया आ_ण पणन या -े.ात काय�रत असलेYया खाजगी अथवा 

साव�ज�नक -े.ातील सं�थांम?ये रा��य – �ादे�शक – राXय तसेच �ता�नक �तरावर 

समEवय,एकाि�मकता आ_ण एक9पता आणून तसेच भागीदार�स �ो�साहन देऊन Iवकास 

साधणे. 

६.शतेकरयांना यो,य मोबदला �मळQया#या vट�कोनातून शKय असेल तेथे रा��य द,ुध 

Iवकास मंडळाची(एन.डी.डी.बी.)संकYपना राबIवणे. 

७.सव� �तरावर -मता Iवकास व मनुयबळ IवकासासाठU राबIवQयात येणारया काय�lमांना 

�ो�साहन देणे. 
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रा��य फलो�पादन अ�भयानाच ेमापदंड व लाभाथe �नवडी#या अट�: 

अ�भयानात फळIपकांचा कालावधी,गरज,हवामान,अतंर,व खचा�नुसार,IवIवध मापदंड 

ठरIवQयात आले आहेत.सव� अट�ंची पूत�ता झाYयानंतरच अनुदानाच ेवाटप करQयात येत.े 

रा��य फलो�पादन अ�भयाना म?ये सहभागी Vहऊ इि#छणारया शतेकरयांना पुढ�ल 

काह� अट�ंची पूत�ता करावी लागते. 

१.रा��य फलो�पादन अ�भयानाचा लाभ घेQयासाठU शतेकरयांजवळ �वता#या मालकyची 

जमीन,कायम�व9पी पाणी असणे आवzयक आहे. 

२.kकमान ०.२० हेKटर व कमाल ४ हेKटर -े.ापय:त सदर योजनेचा लाभ घेता येतो. 

३.ज�मनीम?ये Vठबक �सचंनाची सोय असणे आवzयक आहे. 

५.लाभाथeस अनुदान रKकम �मळQयासाठU �याचे रा��यकृत बँकेत खाते आवzयक आहे. 

६.योजनेमधनू एका -े.ासाठU एकदाच लाभ घेता येईल. 

७.फळबाग व -े.Iव�तारासाठU लाभाथeला कO P व राXय शासना#या कोण�याह� एकाच 

योजनेचा  लाभ घेता येईल.    

८.शासनामाफ� त मंजूर खचा�पे-ा अ�धक खच� शतेकरयाने �वतः करावयाचा असYयाचे 

संमतीप.क  `यावे लागते. 
 

रा��य फलो�पादन अ�भयाना अतंग�त होणार� Iव�तीय मदत: 

रा��य फलो�पादन अ�भयाना अतंग�त फळबाग लागवड -े.Iव�तारासाठU लाभाथe 

शासन भर�व आ�थ�क मदत कर�त असYयाच ेखाल�ल कोटकाव9न �पट होते. 
  

                  रा��य फलो�पादन अ�भयाना Iव�तीय मदत 

                                                     (रKकम कोट� Wपयात) 

अ.l.     वष�   एकूण ल-ांक  ��य- Vदलेल� रKकम   एकूण ल-ांकापैकy 

VदलेYया रKकमेचे 

�माण  

१०    २००५-०६    १६१.२८     ८२.६०      ५१.२२  

०२    २००६-०७     २४४.४५     १४४.९३      ५९.२९  

०३    २००७-०८     २२२.६७    १३२.२५      ८४.९६  

०४    २००८-०९      २४१.७८     १३०.२२      ५३.८६  

०५    २००९-१०      १६३.४८     ९१.२३      ५६.११  
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०६    २०१०-११     १२७.१६     १२६.१४      ७५.४६  

संदभ�:All India Progress Report of NHM 2005-2011 

वर�ल कोटकाव9न सन २००५-०६ म?ये शासनामाफ� त ५१.२२% एवढे ��य- अनुदानाचे वाटप 

केले तर सन २०१०-११ म?ये ७५.४६% एवढ� अनुदान वाटपाम?ये वाढ झाYयाची Vदसून येते. 
 

एकूण फळबाग -े.,उ�पादन,व उ�पादकता: 

      रा��य फलो�पादन अ�भयानातील अनुदानाचा पCरणाम फळबाग लागवड -े.ातील 

वाढ�म?ये Vदसून येतो.महारा�ातील फळबागेचे एकूण -े.,उ�पादन,व उ�पादकता यातील 

झालेल� वाढ खाल�ल कोटकाव9न Vदसून येते.    

 

महारा�ातील फळबागेची ि�थती 

(-े. ००० हेKटर,उ�पादन-००० मेV�क टन,उ�पादकता-मे ट/हेKटर�) 

अ.l.       वष�       -े.    उ�पादन    उ�पादकता 

०१.    १९९१-९२      २५६.१     ३५१८.४      १३.७  

०२.     २००१-०२      ५८२.८     ८८४०.६      १५.२   

०३.    २०१०-११      १५३७     ९५१३.०       ६.२  

 संदभ�:Indian Horticulture Database 2010-11  

 

 वर�ल कोटकाव9न सन १९९१-९५ ते २०१०-११ या कालावधीत एकूण -े.ाम?ये २५६.१ 

व9न १५३७ हेKटर पय:तवाढ झाYयाच े Vदसून येते.तसेच उ�पादन ३५१८.४ मेV�क टन व9न 

९५१३ टन पय:त वाढ झाYयाचे Vदसून येते.वर�ल कोटकाव9न रा��य फलो�पादन 

अ�भयानामधील योजनांचा लाभ शतेकर� क9न घेत असYयाच े एकूण -े.,उ�पादन व 

उ�पादकता यातील वाढ�व9न Vदसून येत आहे.  

 

�नकष�: 

        रा��य फलो�पादन अ�भयाना अतंग�त देQयात येणाRया अनुदाना#या रकमेम?ये 

��तवषe वाढ होत आहे.याव9न सदर अ�भयान महारा�ात �भावीपणे राबIवले जात असYयाच े

Vदसून येते. 

        अ�भयानामुळे गरजू शतेकरयांना आध�ुनक वाणांची लागवड करQयासाठU मदत 

होऊन उ�पादनाम?येह� वाढ झल� आहे. अ�भयानामुळे समूह व गत शतेी वाढ होवून 

IवपणनासाठU देखील मदत होत आहे.लाभाथ~#या थेट बँक खा�यात अनुदान जमा होत 
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असYयाने �याचा यो,य वापर केला जातो.तसेच अ�भयानामुळे पडीक ज�मनीवर फळबाग 

लागवड होत असYयाने महारा�ातील फळ उ�पादनाम?ये मो�या �माणावर वाढ झल� आहे. 

        जागतीकyकरणामुळे �नमा�ण झालेYया �पध�ला त�ड देQयासाठU अ�भयानातील IवIवध 

योजनांचा शतेकरयांना फायदा होत असYयाने �यां#या उ�पEनाम?ये व राहणीमाना#या 

दजा�म?ये देखील वाढ होQयास मदत होत आहे. 
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