मार्गदर्गक सूचना

जा.क्र.कृआ/वलप्र.४/ऩंदेकृयत्नऩुय./भा.वू.२०१२/१४७/२०१३
कृवऴ आमुक्तारम, भ.या.,कृवऴ बलन,ऩुणे- ५,
ददनांक :- ०८/०३/२०१३

प्रतत,
वलबागीम कृवऴ वश वंचारक
----------वलबाग -------

वलऴम :- वन २०१२ कयीता डॉ.ऩंजाफयाल दे ळभख
ु कृवऴयत्न ऩयु स्कायावाठी
व्मक्तीची ल वंस्थेची तनलड कयणेफाफत...

डॉ. ऩंजाफयाल दे ळभुख मांनी कृवऴ षेत्रात

केरेल्मा अरौकीक कामााचा गौयल, म्शणून

याज्मातीर व्मक्ती /वंस्थांची तनलड डॉ. ऩंजाफयाल दे ळभुख कृवऴयत्न ऩुयस्कायावाठी कयालमाची
आशे . व्मक्ती /वंस्थांची तनलड कयण्माच्मा दृष्टीने

प्रस्ताल तमाय कयताना

ऩुढीर फाफी

वलचायात घ्माव्मात.
१) डॉ. ऩंजाफयाल दे ळभुख कृवऴयत्न ऩुयस्काय शा कृवऴ षेत्रात ददरा जाणाया याज्मातीर वल्च्च
ऩयु स्काय आशे .शी फाफ रषात घेऊन व्मक्ती /वंस्थेच्मा नालाची शळपायव कयाली. वदय ऩयु स्काय
याज्मात दयलऴफ पक्त ाकाच व्मक्तीव/वंस्थेव दे ण्मात मेतो. तेव्शा शी व्मक्ती/वंस्था मांचे कामा
शे त्मा षेत्रातीर वलळेऴ उल्रेखनीम अवणे आलश्मक आशे . अवे कामा तऩावणीवाठी केलऱ
वलशळष्ठ प्रऩत्रात भाशीती भागवलणे ल त्मा भादशतीच्मा आधाये अळा वल्च्च ऩुयस्कायावाठी तनलड
कयणे मोग्म शोणाय नाशी. भात्र मा ऩुयस्कायावाठी शळपायव कयताना अळा व्मक्ती / वंस्थेची
कृवऴ उत्ऩादन, कृवऴ वलस्ताय,
लाऩयरेरे

तनमाात,

कृवऴ प्रक्रक्रमा, वऩक पेयफदर, कृवऴ उत्ऩादन लाढीवाठी

आधतु नक तंत्रसान माभधीर त्मांच्मा कामा तवेच मा व्मक्तीचे /वंस्थेचे वभाजातीर

स्थान माफाफत वलाकऴ वलचाय मा दठकाणी कयणे अत्मंत आलश्मक आशे . भख्
ु मत् अळी व्मक्ती
/ वंस्था कोयडलाशू षेत्रात काभ कयीत अवल्माव त्मांना त्मांच्मा षेत्रात कोयडलाशू तंत्रसानाचा
ऩयु ें ऩयू लाऩय केरा क्रकंला कवे ? माचा प्रकऴााने वलचाय कयाला. तवेच शे कोयडलाशू तंत्रसान इतय
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ळेतक-मांवांठी उऩमुक्त ठये र क्रकंला कवे ? त्मांचे ळेतातीर प्रमोगाचे नलनवलन उऩक्रभाचा इतय
ळेतक-मांना क्रकतऩत

पामदा शोतो, मा

फाफींचा वलचाय कयणे

आलश्मक आशे .

वदयची

वंस्था/व्मक्ती कोयडलाशू षेत्रातून प्रतत शे क्टयी क्रकती उत्ऩादन काढते, माचा अंदाज घेणे
आलश्मक आशे .

वलावाधायणऩणे

भागीर

२०-२५

लऴााभध्मे

ळेतीचा अनुबल

अवणा-मा

व्मक्तीव/वंस्थेव प्राधान्म दे ता मेईर, शी फाफ रषात घेऊन त्मांच्मा भागीर २०-२५ लऴाातीर
ळेतीवलऴमक काभगगयीचा वलचाय कयाला.
२) जागतीक व्माऩाय वंघटनेच्मा कयाया अन्लमे ळेती शा व्मलवाम खर
ु ा झारेरा आशे , शी फाफ
रषात

घेऊन

ळेतीकडे ऩाशण्माचा

दृष्टीकोणशी

फदररा

आशे .

आता उच्च

तंत्रसानाच्मा

आधायालयीर ळेतीव भशत्ल प्राप्त झारेरे आशे . ऩयु स्कायावाठी उच्च तंत्रसान लाऩरुन ळेतीभध्मे
ऩुढाकाय घेणा-मा व्मक्तीचा /वंस्थेचा वुध्दा ऩुयस्कायावाठी वलचाय कयण्माची गयज आशे . माभध्मे
शयीतगश
ृ ातीर ळेतीचा व्मलवाम कयणे, औऴधी वुगंधी लनस्ऩतीचे वंलधान कयणे ल वलक्रीभध्मे
ऩुढाकाय घेणे ल माफाफत ळेतक-मांना भागादळाक ल उच्च दजााची काभगगयी कयणा-मा
व्मक्ती/वंस्थांचा वलचाय कयणे आलश्मक आशे . ळेती वोफतच पुरळेती, दग्ु धव्मलवाम इ. ऩुयक
व्मलवामाभध्मे ऩढ
ु ाकाय घेऊन भागादळाक ठयणा-मा व्मक्ती/वंस्थेचा वलचाय कयण्मांत माला.
ळेती व्मलवाम कच्चा भार तनभााण कयण्माऩुयता भमाादीत याशीरेरा नाशी. ळेतातीर उत्ऩादीत
शोणाया कच्चा भार मालय मोग्म प्रक्रीमा करुन मोंग्म त्माप्रकाये ऩॎकींग कयणे, ग्रेडींग कयणे
माफाफीव ददलवेददलव भशत्ल प्राप्त शोत आशे. अळा वलवलध षेत्रात कामा कयणा-मा व्मक्ती /
वंस्थेचा वुध्दा ऩुयस्कायावाठी

वलचाय कयाला.अळी व्मक्ती/वंस्था ळेतीफयोफयच इतय ळेतीळी

ऩुयक अवे व्मलवाम कयीत अवल्माव ळेतीव्मतीरयक्त ऩुयक व्मलवामाभधीर त्मांचे प्रावलण्म
वलचायात घ्माले. त्मांचा शा ऩुयक व्मलवाम मा ळेती वलऴमक षेत्रात भागादळाक ठयत

अवल्माचे

ददवुन मेणे आलश्मक आशे . प्रस्ताल वादय कयताना वंस्था अथला व्मक्तीने भादशती स्लत् बयणे
अऩेक्षषत आशे ती बयण्माव केलऱ कृवऴ वलबागाच्मा अगधकायी/ कभाचायी मांनी भदत कयाली.
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वन २०१२ कयीता कृवऴयत्न मा ऩुयस्कायावाठी मोग्म व्मक्ती/वंस्थेची तनलड शोण्माच्मा दृष्टीने
ळावन तनणाम क्रभांक १००३/प्र.क्रं.५२/ ११ अे, ददनांक २२ ऑगष्ट २००३ च्मा

ळावन

तनणामानुवाय जजल्शा ल वलबागीम स्तयालय वशभत्मा गठीत केरेल्मा अवाव्मात. ऩुयस्कायाकयीता
शळपायळी वाठी ऩुयस्कायाथींची वलावाधायण भादशती

वोफत जोडरेल्मा प्रऩत्र अ भध्मे तय

त्माच्मा उल्रेखनीम कामााफाफतची भादशती प्रऩत्र फ भध्मे प्राप्त करुन घ्माली. प्रऩत्र क भध्मे
वंफंगधतांच्मा प्रस्तालाची थोडक्मात भादशती आमुक्तारमाव वादय कयाली. जजल्शा स्तयालय गठीत
कयण्मात आरेल्मा वशभतीने जजल्शमातीर वला ऩयु स्कायाथींच्मा प्रषेत्राव वभष बेट दे ऊन
तऩावणी

कयाली.

वलबागीम

स्तयालय

प्राप्त

झारेल्मा

वला

प्रस्तालाची

छाननी

करुन

शळपायळीवश कृवऴ आमुक्तारमाव वादय कयालेत.
कृऴी वलकावांवाठी उल्रेखतनम काभाफाफत कृऴी वलबाग, भशायाष्र ळावनाचे लतीने कृऴी
ऩुयस्काय प्रदान कयण्मात आरेल्मा व्मजक्त, वंस्थांचा ऩुन्श्च इतय कृऴी ऩुयस्कायावाठी प्रस्ताल
प्राप्त शोतात. अळा ऩरयजस्थतीत प्रस्तालाची गुणलत्तेनूवाय शळपायव कयतांना माऩूलफ दे ण्मात
आरेल्मा कृऴी ऩुयस्कायाव ऩाच लऴााचा कारालधी झारा अवल्माची खात्री कयण्मात माले.

वदय

ऩयु स्कायावाठी प्राप्त प्रस्तालाची छाननी वलबागीम कृवऴ वश वंचारक मानीं स्लत् प्रत्मष
प्रषेत्राव बेट दे ऊन कयाली ल तवे अशबप्राम प्रस्ताला वोफत जोडाले.
प्रऩत्राभध्मे व्मक्तीची ऩाश्लाबभ
ु ी, शळषण, केरेरे कामा, इतय ळेतकरमांना झारेरा पामदा ल
ळावन / कृवऴ षेत्रात वशबाग घेतरेरा अवाला. ळावक्रकम क्रकंला ळावन अंगीकृत ल वशकायी
वंस्था जवे क्रक, स्थातनक स्लयाज्म वंस्था, कृवऴ वलदमाऩीठे मांच्मा आस्थाऩनालय काभ कयणाये
क्रकंला वेला तनलत्ृ त अगधकायी/कभाचायी ऩुयस्कायावाठी ऩात्र अवणाय नाशीत तवेच केंद्र ल
याज्मळावनाकडुन क्रकंला ळावन अंगीकृत वंस्थेकडुन कोणत्माशी प्रकायचे तनमशभत भानधन
घेणायी वंस्था क्रकंला व्मक्ती ऩुयस्कायावाठी ऩात्र अवणाय नाशीत.
तवेच भा. भंत्री ल भा. याज्मभंत्री मांचक
े डूनशी काशी व्मक्तींची शळपायव कयण्मात मेत.े
तवेच

वलबागाचे वगचल ल वलबागीम आमक्
े डून काशी व्मक्तींची शळपायव कयण्मांत
ु त मांचक
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मेते.

अळा प्रकाये ळावनाकडून शळपायव केरेरे प्रस्ताल कृवऴ आमुक्तारमाव प्राप्त शोतात.

भादशती वलदशत प्रऩञात नवल्माभुऱे त्मा व्मक्तींची भादशती वलदशत प्रऩत्रात प्राप्त करुन
घेण्मावाठी

ल

लस्तुजस्थती

ऩाठवलण्मांत मेतीर.

जाणून

घेण्मावाठी

वदय

प्रस्ताल

अशबप्रामावाठी

आऩणाकडे

अळा ऩयस्ऩय प्राप्त प्रस्तालाची छाननी जजल्शा ल वलबागीम स्तयालय गठीत

कयण्मात आरेल्मा वशभतीभापात कयाली. ऩयु स्कायाथींच्मा काभाफाफत ल त्मांचे काभ अततउत्कृष्ट
क्रकंला उल्रेखतनम का आशे ,

माफाफत वशभतीने अशबप्राम दमालेत. लयीर वला फाफींचा वलचाय

करुन आऩल्मा वलबागातीर व्मक्ती/वंस्थाचे प्रस्ताल कृवऴ आमक्
ु तारमाव ददनांक:-२५/०३/२०१३
ऩमात वादय कयालेत.

वोफत : प्रऩत्र अ, फ ल क

स्लाषरयत/कृषि संचाऱक (षिस्तार ि प्रशर्क्षण)

कृवऴ आमुक्तारम, भशायाष्र याज्म, ऩुणे-५
प्रत :भादशतीस्तल ववलनम वादय
१. भा. प्रधान वगचल (कृवऴ ल परोत्ऩादन), कृवऴ ल ऩ. द.ु भ. वलबाग, भंत्रारम,भंफ
ु ई-३२
२. भा. आमुक्त, ऩळुवंलधान ल दग्ु धव्मलवाम / वाखय / वशकाय / भशवूर (वला)
मांना भादशती ल ऩुढीर मोग्म त्मा कामालाशीवाठी यलाना.

३. जजल्शा अगधषक कृवऴ अगधकायी,....................... (वला)
४. कृवऴ वलकाव अगधकायी, जज.ऩ........................

(वला)

स्लाषरयत/कृषि उपसंचाऱक (माहिती)

कृवऴ आमुक्तारम, भशायाष्र याज्म, ऩुणे
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प्रपत्र अ (कृषिरत्न)
१
२
३
४

व्मक्तीचे वंऩण
ू ा नांल

कामभचा ऩत्ता ( वंऩूणा ऩत्ता दमाला)
ऩञव्मलशायावाठी ऩूणा ऩत्ता

अ. दयु ध्लनी क्रभांक (ाव.टी.डी. कोडवशीत)
फ. भ्रभणध्लनी क्रभांक (भोफाईर नंफय)

५

अ. ई-भेर
फ. लेफवाईट

६
७
८

जन्भतायीख ल लम
शळषण
व्मलवाम

९

ळेतकरमाचा आधाय काडा क्रभांक ल फेकेचा खाते क्रभांक

१०

त्मांना ळावन / ळावन ऩयु स्कृत वंस्थेभापात ऩगाय /
ऩेन्ळन शभऱते काम ?(रु. १०० च्मा स्टे ऩलय ळावन
अंगीकृत वंस्थेभध्मे नोकयी कयत नवरेफाफत
प्रततसाऩत्र)

११

ऩूलफ शभऱारेरा वन्भान/ऩुयस्काय आणण कोणत्मा लऴफ

ल कळावाठी. (प्रभाणऩत्राच्मा वत्मप्रतीवश जोडाला)
१२

चारयत्र्म कवे आशे (वोफत जज.ऩो.अ.दाखरा भुऱप्रत
अवाली)

१३

लयीर व्मक्तीचे केरेरे काभ वलावाभान्म ळेतक-मांना
उऩमोगी भागादळाक कवे तवेच त्मांचे काभ अततउत्कृष्ट
क्रकंला उल्रेखतनम कवे माफाफत ववलस्तय भादशती.

१४

ऩरयचम रेख (वोफत स्लतंत्र दे ण्मात माला).

१५

भादशती तंत्रसानाचा कृवऴ वलकावाकयीता लाऩय कयतात
का ? कळाप्रकाये कयतात ?

१६

कृवऴ वलकाव अगधकायी मांनी प्रत्मष ळेतीव बेट दे ऊन
प्रस्ताल तनकऴाप्रभाणे मोग्म अवल्माव शळपायळीवश
अशबप्राम दमालेत.
वशी/-

कृवऴ वलकाव अगधकायी
जजल्शा ऩरयऴद

वशी/जजल्शा अगधषककृवऴअगधकायी
जजल्शा
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प्रपत्र ब (कृषिरत्न)

१

ळेतकरमाचे नांल ल ऩत्ता

२

धायण केरेरे ाकूण षेत्र शे . ( ८ अ प्रभाणे)

३

पऱफाग रागलडीचे षेत्र शे . (पऱवऩक तनशाम)

४

जशभनीचा वलकाव (भद
ृ - जर वंधायणाचे उऩचायीत षेत्र )

५

कंऩोस्ट/ दशयलऱीचे / गांडूऱ खताचा लाऩय

६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४

अझ
ॎ ो / यामझो/ ऩीावफी/ उतीवंलधान मांचा लाऩय
भातीचे नभुने तऩावून त्माप्रभाणे यावामतनक खतांचा लाऩय
ाकाजत्भक ऩीक वंयषण

कामाक्रभाचा अलरंफ

कृवऴ वलदमाऩीठे , कृवऴ प्रततष्ठान ल तत्वभ वंस्थांना बेटी
दे ऊन तेथीर तंत्रसानाचा अलरंफ

शवंचनाच्मा ऩाण्माचा क्रकपामतळीय लाऩय / दठफक / तुऴाय
लाऩय कयतात काम १

स्लत् वलकशवत केरेरे तंत्रसान
वशकाय ग्राभीण वलकाव, कृवऴ परोत्ऩादन, ऩळुवंलधान
ल दग्ु ध व्मलवाम

षेत्रातीर कामा

लत्ृ तऩत्र रेख/ कृवऴ वादशत्म इ. भागााने

केरेरे कामा

व्मजक्त / वंस्थेची प्रकाळने

१५

वाभाजजक कामा

१६

कृवऴ भार तनमाात प्रक्रक्रमा / तनमाातीवंदबाात केरेरे कामा

१७

१८

ऩाणरोटषेत्र व्मलस्थाऩनातीर केरेरे कामा ववलस्तय भादशती
दमाली .
कृवऴ ल कृवऴ वंरग्न उऩक्रभ याफवलणायी वंस्था अवल्माव,
वंस्थेचे कामा, वंस्थेभापात ळेतक-मानां ळेतकयी

प्रशळषण

ददरे जाते काम ?
१९

ऩमाालयण लाचवलण्मावाठी केरेरे बयील कामा

२०

आददलावी षेत्रावाठी केरेरे उत्कृष्ट कामा

दे ळातंगत
ा ल ऩयदे ळ दौरमाफाफतची भादशती
२१

अ. दे ळाचे नाल ल लऴा
फ. कोणत्मा तंत्रसानाची ऩाशणी केरी ल त्माचा अलरंफ
कवा केरा?

२२

भान्मता प्राप्त आधतु नक तंत्रसानाच्मा प्रवायावाठी केरेरे
कामा
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२३
२५
२६

२७

ाकाजत्भक ळेती ऩध्दतीचा अलरंफ कयतात काम?
(थोडक्मात भादशती दमाली)
याफवलण्मात मेत अवरेरे नावलन्मऩण
ु ा प्रकल्ऩ/उऩक्रभ
उत्ऩादीत भाराच्मा भुल्मलध्
ृ दी ल वलक्रीवाठी कयण्मातमेत
अवरेल्मा वलळेऴ प्रमत्न

उत्ऩादन ल उत्ऩादकता लाढीवाठी कृवऴ ल वंरग्न षेत्रातीर
वलवलध मोजनांचा घेतरेरा राब ल त्माची
ऩरयणाभकायकता

२८

नांभाक्रकत वंस्थेचा वदस्म आशे काम? अवल्माव

त्माच्मा

काभाचे स्लरुऩ ल केरेरे कामा

वशी/कृवऴ वलकाव अगधकायी
जजल्शा ऩरयऴद

वशी/जजल्शा अगधषककृवऴअगधकायी
जजल्शा
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कृवऴयत्न ऩुयस्काय तनकऴ चेकशरस्ट
प्रऩत्र -क (१)

व्मक्तीचे /
अ.क्र

वंस्थेचऩ
े ूणा नाल ल
ऩत्ता (वलाश्री)

जजल्शा

ऩूलफ शभऱारेरे ऩुयस्काय

कामावललयण (उल्रेखनीम
फाफी , षेत्र इ. )
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पत्र क (१) ( कृषिरत्न )

कृषिरत्न, कृषिभूिण, जििामाता कृषिभूिण ि र्ेतीशमत्र पुरस्कार करीता कायगषििरण
प्रस्तावलतऩुयस्काय

वलचायात घ्मालमाचे भुद्दे
जजल्शास्तयालयी
अतत उल्रेखतनम फाफी
व्मक्ती/वं
अ.क्र

स्थेचे नांल ऩत्ता
वलाश्री

कोऴागायातून
लेतन/भानध
न घेतात
काम ?

कृवऴप्रक्रक्रमा,कृवऴवलस्ता
य,

कृवऴतनमाात,कृवऴउत्ऩाद
न, वऩक

पेयफदर,

आधतु नक तंत्रसान
लाऩय

जजल्शा / र गठीत
वलबागीम केरेल्मा
स्तयालयी वशभतीने
र

प्रत्मष प्रषेत्राव

वशभतीची बेट दे उुन
शळपायव शळपायळीवश
आशे

प्रस्ताल वादय

काम ?

केरा आशे
काम?

१

२

३

४

५

६

७

कांशी
ऩुयस्कायाथफच्मा
प्रषेत्राव

वलबागस्तय
वशभतीने बेट
दे उुन प्रस्तालाची
छाननी करुन
शळपायव केरी
आशे काम?
८
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