राज्ाांतर्गत पीकस्पर्धा ्ोजना अन्नर्धान््,
कडर्धान्् व र्ळीतर्धान्् पपकाांच््ा पपकस्पर्धा
महाराष्ट्र शासन
कृपि,पशुसांवर्धगन,दु ग्र्ध व््वसा् पवकास व मत्सव््वसा् पवभार्,
शासन पनर्ग् क्रमाांक-पपकस्पर्धा-2020/प्र.क्र /48/4अे
मादाम कामा मार्ग, हु तात्मा राजर्ुरू चौक
मांत्राल् पवस्तार भवन,मुांबई-32
पदनाांक- 05 आक्टोबर, 2020
वाचा:1. पीकस्पर्धा पन्मावली पुस्स्तका जानेवारी 2002
2. कृपि आ्ुक्ताल्ाचे पत्र जा.क्र./कृमापव/पव.प्र.4/पीकस्पर्धा/12089/2020,
पद.16/04/2020
प्रस्तावना:
राज्ामध््े पपकाची उत्पादकता वाढपवण््ासाठी पवपवर्ध भार्ाांमध््े शेतक-्ाांकडू न पवपवर्ध
प्र्ोर् करण््ात ्ेतात व उत्पादकतेत वाढ करण््ात ्ेते. अशा प्र्ोर्शील शेतक-्ाांना,
पमळालेल््ा उत्पादकतेबाबत प्रोत्साहन दे ऊन र्ौरव केल््ास त््ाांची इच्छाशक्ती,मनोबल ्ाांमध््े
वाढ होऊन आर्खी उमेदीने नवनवीन अद्यावत तांत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. ्ामुळे कृपि
उत्पादनामध््े भर घालण््ासाठी शेतक-्ाांचे ्ोर्दान पमळे ल. तसेच त््ाांचे मार्गदशगन पपरसरातील
इतर शेतक-्ाांना होऊन राज्ाच््ा एकूर् उत्पादनात मोलाची भर पडे ल, हा उद्देश ठे ऊन
राज्ाांतर्गत पीकस्पर्धा ्ोजना राबपवण््ात ्ेत आहे.
सद्यस्स्ितीत सदरच््ा ्ोजनेमध््े शेतक-्ाला राज्स्तरावरील सवोच्च पापरतोपिक
पमळपवण््ासाठी स्वतःचे शेतात तीन विग सातत््ाने तेच पपक घ््ावे लार्ते , उत्पादकतेत सातत््
राखावे लार्ते , दु देवाने अवकाळी आपत्कालीन/ नैसर्गर्क आपत्तीसारखी पपरस्स्िती उद्भवल््ास
उत्पादकतेतील घट शेतक-्ाांना नाउमेद करते. एकुर्तः ्ा बाबी टाळण््ासाठी शेतक-्ाांना
सहभार्ी होता ्ावे व एकाच विात त््ा पपकाच््ा ्ेर्ा-्ा उत्पादकतेवर स्पर्धेमध््े सहभार्ी होता
्ावे, ्ा उद्देशाने ्ापुवीच््ा पद्धतीमध््े बदल करण््ात ्ेत आहे. ्ापुढे सदरची स्पर्धा तीन
टप्पप्प्ामध््े आ्ोपजत न करता एकाच विात आ्ोपजत कराव्ाची आहे. ्ामध््े शेतक-्ाांची
आलेली उत्पादकता आर्धारभूत घेऊन राज्, पवभार्, पजल्हा व तालुका स्तरावरील बक्षीसे दे ण््ाचा
पनर्ग् शासनाने घेतला आहे.
कृपि आ्ुक्ताल्ाने ्ा सांदभामध््े सादर केलेल््ा प्रस्तावावर साकल््ाने पवचार करून
सपमत््ाांचे पुनर्गठन, पात्रतेचे पनकि, पवपवर्ध प्रपत्रे, पपकस्पर्धा पवजेते सांख््ा, स्वरुप, बपक्षस
रक्कमेमध््े वाढ करर्े, पपकस्पर्धांकरीता वेळापत्रक पवपहत करर्े

तसेच पवपवर्ध स्तरावरील

पपकस्पर्धेसाठी पवहीत करण््ात आलेल््ा पनकिामध््े कालानुरूप बदल करण््ाची आवश््कता
लक्षात घेवून पपकस्पर्धेबाबत ्ापुवीचे सवग शासन पनर्ग् ्ा पनर्ग्ाद्वारे अपर्धक्रमीत करून सन
2020-21 च््ा रब्बी हांर्ामापासून पपकस्पर्धेच््ा पनकिामध््े बदल करर्े सांबर्धीची बाब शासनाच््ा
पवचारार्धीन होती.
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शासन पनर्ग्:
वांपचत/दु लगपक्षत तसेच पौस्ष्ट्टक तृर्र्धान्् पपकाांच््ा क्षेत्रात आपर् उत्पादन तांत्रज्ञानात वाढ
होर्े आवश््क आहे, ही बाब पवचारात घेऊन जास्तीत जास्त पपके स्पर्धेत सहभार्ी होईल ्ाची
सवांनी दक्षता घ््ावी.
1. पीकस्पर्धेतील पपके : ्ा स्पर्धेमध््े खालील पपकाांचा समावेश होतो.
खरीप पपके -भात,जचारी,बाजरी,मका,नाचर्ी(रार्ी),तूर, मूर्, उडीद, सो्ाबीन,



भुईमुर्, सू्गफूल


रब्बी पपके - जवारी, र्हू , हरभरा, करडई, जवस, तीळ



पपकस्पर्धेतील पपकाची पनवड करताना पपकपनहा् तालुक््ातील क्षेत्र पकमान 1000
हेक्टर असावे.

2. स्पर्धगक सांख््ा, पीकस्पर्धा क्षेत्र, कापर्ी प्र्ोर् घ््ाव्ाची सांख््ा, 

पपकस्पर्धेसाठी पुर्ग तालुका हा एक घटक आर्धारभुत र्धरण््ात ्ेईल.



पकमान स्पर्धगक सांख््ा- सवगसार्धारर् र्टासाठी 10 व आपदवासी र्टासाठी 5



पीकस्पर्धा मध््े सहभार्ी लाभािीचे शेतावर त््ापपकाखाली पकमान 10 आर क्षेत्रावर सलर्
लार्वड असर्े आवश््क आहे.
पीक कापर्ी प्र्ोर् घ््ाव्ाची पकमान सांख््ा - सवगसार्धारर् र्टासाठी 05 व



आपदवासी र्टासाठी 04
पपक कापर्ी प्र्ोर्ासाठी प्पलॉटची मोजमापे:



अ.क्र. पपकाचे नाव
1

भात, खरीप/रब्बी जचारी, बाजरी, मका, भुईमुर्,

प्पलॉटचे मोजमाप
10 X 10 मी.

सू्गफूल, र्हू , हरभरा, करडई, जवस, तीळ
2

तूर

20 X 10 मी.

3

मूर्, उडीद, सो्ाबीन, नाचर्ी (रार्ी)

10 X 5 मी.



पपकस्पर्धेतील पपकाच््ा कापर्ीसाठी प्पलॉटची पनवड ही साांस्ख््की पवभार्ाच््ा मार्गदशगक
सूचनाांनुसार करण््ात ्ावी.



पीककापर्ी प्र्ोर्ाचे प्गवक्ष
े र् करण््ाची जबाबदारी उपपवभार्ी् कृपि अपर्धकारी ्ाांचे
स्तरावरुन तालुका कृपि अपर्धकारी, तांत्र अपर्धकारी, मांडळ कृपि अपर्धकारी व कृपि अपर्धकारी
्ाांचेकडे द्यावी व तसे लेखी आदे श पनर्गपमत करावे.



पीक कापर्ी करताना असांबांर्धीत मांडळातील अपर्धकारी ्ाांना प्गवक्ष
े र् द्ावे.

3. स्पर्धेमध््े भार् घेर्ारे शेतकरी:
 पपकस्पर्धेसाठी सवग शेतकऱ्ाांना भार् घेता ्ेईल.
 स्पर्धेत भार् घेताना शेतकऱ्ाकडे त््ाच््ा नाांवावर जमीन असली पापहजे व जमीन तो स्वत:
कसत असला पापहजे.
 स्पर्धेत भार् घेर्ा-्ा शेतक-्ाला एकाच वेळी एकापेक्षा जास्त पपकासाठी स्पर्धेत सहभार् घेता
्ेईल.
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4. स्पर्धेसाठी प्रवेश शुल्क:


सवगसार्धारर् व आपदवासी र्टासाठी पपकपनहा् प्रत््ेकी रक्कम रु.300 राहील.



प्रवेश शुल्क खालील लेखा पशिाखाली शासकी् कोिार्ारात मुदतीत जमा करावे.
2401 पीक सांवर्धगन
800 इतर जमा रकमा
(03) इतर सांकीर्ग जमा रकमा



तालुकास्तरावर स्पर्धा आ्ोजनासाठी सवगसार्धारर् र्टासाठी पकमान 10 व आपदवासी
र्टासाठी पकमान 05 ्ापेक्षा प्रवेश अजग कमी असल््ास, पपकस्पर्धा रद्द करण््ात ्ेऊन
प्रवेश शुल्क परत दे ण््ात ्ेईल.



तालुका कृपि अपर्धकारी ्ाांनी पुरेशे पात्र अजग प्राप्पत झाल््ानांतर स्पर्धा जाहीर करावी.



स्पर्धा जाहीर झाल््ानांतर सहभार्ी शेतक-्ास प्रवेश शुल्क परत पदले जार्ार नाही.



पीक स्पर्धेत भार् घेतलेल््ा स्पर्धगकाने स्पर्धेतून माघार घ््ाव्ाची झाल््ास, कापर्ीपूवी 15
पदवस अर्ोदर माघार घेतल््ाचे सवग सांबांपर्धत अपर्धकाऱ्ास लेखी कळवावे. तसेच माघार
कोर्त््ा कारर्ासाठी घेतली हे अजात सुस्पष्ट्ट नमुद करावे.



पीक कापर्ी प्र्ोर् घ््ाव्ाची पकमान सांख््ा सवगसार्धारर् र्टासाठी- 05 व आपदवासी
र्टासाठी- 04

5. अजग दाखल करण््ाची तारीख:पनरपनराळ्ा हांर्ामामध््े पीक स्पर्धेची अजग दाखल करण््ाची तारीख खालील प्रमार्े रापहल.


खरीप हांर्ाम मूर् व उडीद पपक:- 31 जुलै
 भात,जचारी,बाजरी,मका,नाचर्ी(रार्ी),तूर, सो्ाबीन, भुईमुर्, सू्गफूल:- 31 ऑर्स्ट



रब्बी हांर्ामजचारी, र्हू , हरभरा, करडई, जवस, तीळ:- 31 पडसेंबर

6. पीक कापर्ी अ) ग्राम पातळीवरील सपमती:- पीक कापर्ी करण््ासाठी खालीलप्रमार्े सपमती स्िापन
करण््ात आली आहे.
1. प्गवक्ष
े र् अपर्धकारी

- अध््क्ष

2. सहभार्ी लाभािी (शेतकरी)

- सदस््

3. सरपांच

- सदस््

4. उपसरपांच

- सदस््

5. ग्रामपांचा्त सदस््

- सदस््

6. प्रर्तशील शेतकरी

- सदस््

7. पोलीस पाटील

- सदस््

8. तलाठी

- सदस््

9. ग्रामसेवक

- सदस््
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10. कृपि प्गवक्ष
े क

- सदस््

11. कृपि सहाय््क / सेवक

- सदस््

पटप:- अ) सरपांच, उपसरपांच व ग्रामपांचा्त सदस्् ्ाांच््ापैकी एक व प्रर्तशील शेतकरी
एक उपस्स्ित असर्े आवश््क आहे.
ब) पीकस्पर्धेतील सहभार्ी शेतक-्ाांच््ा पीकाची उत्पादकता ही साांस्ख््की पवभार्ाच््ा
पीककापर्ी प्र्ोर्ाच््ा मार्गदशगक सूचना आर्धारभूत र्धरुन त््ा का्गपध्दतीने पपक कापर्ी
प्पलॉटची पनवड करुन त््ा प्पलॉटचे ्ेर्ारे उत्पादन आर्धारभूत घेवून उत्पादकता आकडे वारी
पकलो/हेक्टर मर्धे अांपतम करर्ेत ्ेवून कृपि उपसांचालक मापहती, कृपि आ्ुक्ताल्, पुर्े
्ाांना सादर करर्ेत ्ावी.
7. पीकस्पर्धेचा पनकाल 

ज्ा शेतक-्ाांची पपकपनहा् उत्पादकता तालुक््ाच््ा सवगसार्धारर् उत्पादकतेपेक्षा 1.5 पट
ककवा त््ापेक्षा अपर्धक आहे अशा शेतक-्ाांना पीकस्पर्धेतील पुरस्कारासाठी पात्र समजण््ात
्ेऊन त््ाांच््ामर्धून प्रिम, पद्वती् व तृती् क्रमाांक पनवडण््ात ्ेतील. त््ापेक्षा कमी
उत्पादन असर्ारे शेतकरी सवग पातळीवरील पीकस्पर्धा पुरस्कारासाठी अपात्र समजण््ात
्ेतील.



ज्ा पीकाच््ा उत्पादकतेची तालुकास्तरावर अपर्धकृत मापहती उपलब्र्ध नसेल अशा पठकार्ी
राज्ाच््ा उत्पादकतेपेक्षा 1.5 पट पकवा त््ापेक्षा अपर्धक आहे अशा शेतक-्ाांना
पपकस्पर्धेतील पुरस्कारासाठी पात्र समजण््ात ्ेऊन त््ाांच््ामर्धून प्रिम, पद्वती् व तृती्
क्रमाांक पनवडण््ात ्ेतील. त््ापेक्षा कमी उत्पादन असर्ारे शेतकरी सवग पातळीवरील
पपकस्पर्धा पुरस्कारासाठी अपात्र समजण््ात ्ेतील.



पीकस्पर्धेत तालुक््ातून सहभार्ी झालेल््ा स्पर्धगकाांची पीक कापर्ी झाल््ानांतर,
पपकपनहा् उत्पादकतेच््ा र्ुर्ानुक्रमे पपहल््ा बारा शेतक-्ाांची मापहती कृपि उपसांचालक
मापहती (पवस्तार व प्रपशक्षर्), कृपि आ्ुक्ताल् पुर्े ्ाांचेकडे सादर करण््ात ्ावी.

 राज्स्तर पपकस्पर्धा पनकाल - राज्ातील सवग स्पर्धगकाांतून पीक कापर्ीनांतर आलेली
उत्पादकता आर्धारभूत घेऊन त््ातून राज्स्तरावरील प्रिम, पद्वती् व तृती् क्रमाांकाचे
पपकस्पर्धा पवजेते पनवडण््ात ्ेतील.
 पवभार्स्तर पपकस्पर्धा पनकाल - राज्स्तरावरील प्रिम, पद्वती् व तृती् क्रमाांकाचे
पपकस्पर्धा

पवजेते

वर्ळू न,

सांबांपर्धत

पवभार्ाच््ा

का्गक्षत्र
े ातील

स्पर्धगकाांमर्धून

पवभार्स्तरावरील प्रिम, पद्वती् व तृती् क्रमाांकाचे पपकस्पर्धा पवजेते पनवडण््ात ्ेतील.
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 पजल्हास्तर पपकस्पर्धा पनकाल- राज् आपर् पवभार्स्तरावरील प्रिम, पद्वती् व तृती्
क्रमाांकाचे पपकस्पर्धा पवजेते वर्ळू न, सांबांपर्धत पजल्याच््ा का्गक्षत्र
े ातील स्पर्धगकाांमर्धून
पजल्हास्तरावरील प्रिम, पद्वती् व तृती् क्रमाांकाचे पपकस्पर्धा पवजेते पनवडण््ात ्ेतील.
 तालुकास्तर पपकस्पर्धा पनकाल - राज्, पवभार् आपर् पजल्हास्तरावरील प्रिम, पद्वती् व
तृती् क्रमाांकाचे पपकस्पर्धा पवजेते वर्ळू न, सांबांपर्धत तालुक््ाच््ा का्गक्षत्र
े ातील
स्पर्धगकाांमर्धून तालुकास्तरावरील प्रिम, पद्वती् व तृती् क्रमाांकाचे पपकस्पर्धा पवजेते
पनवडण््ात ्ेतील.
8. पीकस्पर्धा पवजेते - बपक्षस स्वरुप


राज्पातळीवरील पवजेता बपक्षसे कृपि पुरस्कार सत्कार समारांभात दे ण््ात ्ेतील.



बपक्षस स्वरुप

अ.क्र

स्पर्धा पातळी

सवगसार्धारर् व आपदवासी र्ट बपक्षस रुप्े
पपहले

दु सरे

पतसरे

1

तालुका पातळी

5,000

3,000

2,000

2

पजल्हा पातळी

10,000

7,000

5,000

3

पवभार् पातळी

25,000

20,000

15,000

4

राज् पातळी

50,000

40,000

30,000

9. पीकस्पर्धा सपमती 

पपकस्पर्धा पनकाल घोपित करर्ेसाठी खालीलप्रमार्े सपमती राहील.

1) आ्ुक्त, (कृपि)

अध््क्ष

2) कृपि सांचालक (प्रपक्र्ा व पन्ोजन ) कृपि आ्ुक्ताल्,महाराष्ट्र राज्,पुर्े

सदस््

2) कृपि सांचालक (पवस्तार व प्रपशक्षर् ) कृपि आ्ुक्ताल्,महाराष्ट्र राज्,पुर्े

सदस््

3) कृपि सहसांचालक (पव.प्र.-1 ) कृपि आ्ुक्ताल्,महाराष्ट्र राज्,पुर्े

सदस््

4) कृपि सहसांचालक (पव.प्र. 2 ) कृपि आ्ुक्ताल्,महाराष्ट्र राज्,पुर्े

सदस््

5) कृपि सहसांचालक (पव.प्र. 3 ) कृपि आ्ुक्ताल्,महाराष्ट्र राज्,पुर्े

सदस््

6) मुख्् साांस्ख््की, कृपि आ्ुक्ताल्,महाराष्ट्र राज्,पुर्े

सदस््

7) कृपि उपसांचालक (मापहती ) कृपि आ्ुक्ताल्,महाराष्ट्र राज्,पुर्े

सदस््
सपचव



पीकस्पर्धेबद्दल अांपतम पनर्ग् घेण््ाचा अपर्धकार ्ा सपमतीला आहे व हा पनर्ग् राज्
पातळीवरील सवग सहभार्ी स्पर्धगकाांना बांर्धनकारक राहील.
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10. पपकस्पर्धेसाठी जास्तीत जास्त शेतकरी सहभार्ी होतील ्ाबाबत आ्ुक्ताल् आपर् क्षेपत्र्
स्तरावरुन प्र्त्न करण््ात ्ावेत. तसेच स्पर्धा राबपवर्ेबाबतची सवग जबाबदारी सांबांपर्धत पजल्हा
अपर्धक्षक कृपि अपर्धकारी ्ाांचेवर व सांपन्ांत्रर्ाची जबाबदारी पवभार्ी् कृपि सहसांचालक ्ाांची
राहील.
11. पीक स्पर्धेत भार् घेऊ इस्च्छर्ाऱ्ा स्पर्धगकाांचे अजग पवपहत नमुन््ात(प्रपत्र-अ) भरुन, ठरवून
पदलेले प्रवेश शुल्क चलन व 7/12 च््ा उताऱ्ासह कार्द पत्राांची पूतगता सांबांर्धीत अपर्धकाऱ्ाकडे
पाठवावेत.
12.

पपक स्पर्धेच््ा अांमलबजावर्ीकरीता आ्ुक्त (कृपि) ्ाांच््ा स्तरावरून मार्गदशगक सुचना

पनर्गमीत करण््ात ्ाव््ात.
13. हा शासन पनर्ग् पवत्त पवभार्ाच््ा अनौचापरक सांदभग क्र.167/2020/व्््-01, पदनाांक08.09.2020 अन्व्े पमळालेल््ा सहमतीने पनर्गपमत करण््ात ्ेत आहे.
14. सदर शासन पनर्ग् महाराष्ट्र शासनाच््ा www.maharashtra.gov.in ्ा सांकेतस्िळावर
उपलब्र्ध करण््ात आला असून त््ाचा सांकेताांक 202010051715445701 असा आहे. हा आदे श
पडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांपकत करुन काढण््ात ्ेत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्पाल ्ाांच््ा आदे शानुसार व नावाने,

(सुपग्रव र्धपाटे )
उप सपचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. मा. राज्पाल, महाराष्ट्र राज्.
2. मा. मांत्री, (कृपि), महाराष्ट्र राज्.
3. मा. राज्मांत्री, (कृपि), महाराष्ट्र राज्.
4. मा. सपचव,कृपि व पदु म पवभार्, मांत्राल्, मुांबई-32
5. आ्ुक्त (कृपि) कृपि आ्ुक्ताल्, महाराष्ट्र राज्, पुर्े
6. महासांचालक, मापहती व जनसांपकग सांचालनाल्, मांत्राल्, मुांबई
7. महालेखापाल, महाराष्ट्र ह (लेखापपरक्षा/लेखा व अनुज्ञ्
े ता), मुांबई /नार्पूर
8. पवत्त पवभार् (व्््-1, अिगसांकल्प-13, पवपन्म) मांत्राल्, मुांबई-32
9. उप सपचव (4-अे/) ्ाांचे स्स्व् सहाय््क, कृपि व पदु म पवभार्, मांत्राल्, मुांबई-32
10. मुख्् का्गकारी अपर्धकारी, सवग
11. कृपि सांचालक, (सवग) कृपि आ्ुक्ताल्, महाराष्ट्र राज्, पुर्े
12. पवभार्ी् कृपि सहसांचालक, सवग
13. पजल्हा अपर्धक्षक कृपि अपर्धकारी, सवग
14. तालुका कृपि अपर्धकारी, सवग
15. पनवड नस्ती.
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प्रपत्र-अ
पीकस्पर्धेचा अजाचा नमुना
(तृर्र्धान््, कडर्धान््, र्ळीतर्धान््)
प्रपत,
तालुका कृपि अपर्धकारी,

. पजल्हा-

मी श्री. --------------------------------------------मोबाईल नांबर--------------------राहर्ार----------------------

पोस्ट-------------------

तालुका--------------

पजल्हा---1) पपकाचे नाव:2) पपकाचा वार्:3) हांर्ाम:4) पेरर्ी/लार्वड पदनाांक:5) र्धारर् केलेले 8-अ नुसार एकूर् क्षेत्र 6) 7/12 नुसार, र्टपनहा् क्षेत्र 7) सवे नांबर------------------ र्ट नांबर--------------- पोट पहस्सा नांबर---------- मध््े
पीकाची हेक्टर

क्षेत्रावर सलर् केली आहे.

8) बार्ा्त आहे ककवा पजरा्त:
9) जपमनीचा प्रकार:10) प्रवेश फी भरलेली रक्कम:11) चलन पावती क्रमाांक व पदनाांक:पीकस्पर्धेतील जे पन्म व अटी आहेत ते मला बांर्धनकारक आहेत व ते मला मान्् आहेत.
मी पीक कापर्ीच््ा वेळी आवश््क ते सवग सहका्ग दे ण््ास त्ार आहे.

स्पर्धगकाची सही
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तक्ता क्रमाांक.1
(तृर्र्धान््, कडर्धान्् व र्ळीतर्धान््)
स्पर्धेतील प्पलॉटमर्धील पपकाच््ा लार्वडीचे क्षेत्र व लार्वडीच््ा खचाच््ा मापहतीचा तक्ता.
पपकाांचे नाांव-------------------1) स्पर्धेकाचे नाांव (सांपूर्ग) -------------------------------------------------------------2) स्पर्धगकाच््ा वपडलाांचे / पतीचे नाव (सांपूर्ग) --------------------------------------------3) पूर्ग पत्ता: र्ाव----------------------------- पोस्ट--------------- तालुका------------पजल्हा-------------------------------4) स्पर्धेतील प्पलॉटचे क्षेत्र (हेक्टर)
5) जपमनीचा प्रकार(समपातळीतील आहे ककवा नाही
तसेच पनचरा होर्ारी आहे ककवा नाही ्ाचा तपशील)
6) पूवग मशार्त
अ) नाांर्रटीच््ा पाळ्ाांची सांख््ा.
ब) कुळवर्ीच््ा पाळ्ाांची सांख््ा.
7) प्पलॉटमध््े घेतलेले पूवीचे पीक
8) र्ादी वाफ््ावर रोपे केली असतील तर त््ाचा पदनाांक
9) पब्ाण््ाची जात
10) पब्ार्े कोठू न पमळपवले?
11) पेरर्ीची अिवा रोपे लावर्ीची तारीख
अ) पेरर्ीस पकती पब्ार्े वापरल (दर हेक्टरी )?
12) पेरर्ीचा प्रकार
13) दोन ओळीतील व दोन रोपातील अांतर (सें.मी.)
अ) दर चौरस मी. मर्धील रोपाांची सांख््ा व फुटवे.
ब) हेक्टरमर्धील अांदाजे रोपाांची सांख््ा.
14) जपमनीतील कृमी कीटकाांचा नाश करण््ासाठी वापरलेली
औिर्धे
अ) औिर्धाचे नाांव :ब) हे क्टरी पकती वापरले ?
15) पदलेले खत
अ) शेर् खत, कांपोस्ट खत (हे क्टरी) पदलेल््ा
र्ाड्ाांची सांख््ा व पकती पदले?
ब) पहरवळीचे खताचा प्रकार व वापरलेले बी व
केव्हा र्ाडले?
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क) पेंडीचे खत पदले असल््ास त््ाचा प्रकार, हेक्टरी पकती व
केंव्हा पदले?
ड) रासा्पनक खताचा प्रकार, हेक्टरी पकती व केंव्हा पदले?
16) पदलेल््ा पार्ी पाळी सांख््ा व पकती अांतराने पदले?
17) खुरपर्ी व कोळपर्ी केल््ाची सांख््ा
18) पपकाची पपरस्स्िती
19) पपकावर पडलेली कीड व रोर्
अ) कीड व रोर्ाचे नाव
ब) कीटकनाशक व रोर्नाशक वापरलेल््ा औिर्धाांची नाांवे
क) औिर्ध पकती वापरले केंव्हा व पकती वेळा वापरले? हे क्टरी
प्रमार्
20) अ) प्पलॉटमर्धील एकूर् उत्पादन
--------------क्क्वटल--------------------पकलो
ब) एका हेक्टरमर्धील एकूर् उत्पादन --------------क्क्वटल-------------------पकलो
21) कापर्ीची तारीख व कापर्ीची पध्दत
22) लार्वडीचा दर हे क्टरी खचग
23) उत्पादनाची एकूर् ककमत
24) पपकाच््ा उत्पादनाची एकूर् ककमत (दर हे क्टरमर्धील)
25) इतर काही वैपशष्ट्टपूर्ग मापहती
1) लोंबी / कर्साांची सरासरी लाांबी
2) एका लोंबी / कर्सातील
दाण््ाची सांख््ा व वजन
3) एक ग्रॅममर्धील दाण््ाांची सांख््ा
दाखला दे ण््ात ्ेतो की, वरील लार्वडीची पध्दत शेतकऱ्ाांने अमलात आर्ली असून, वर
पदलेली मापहती बरोबर आहे.
सही

सही

नाव - लाभािी शेतकरी

प्गवक्ष
े र् अपर्धकारी,--------

टीप : नांबर 20 मर्धील मापहती ही मळर्ीनांतर दार्े बनपवल््ानांतर त््ाचे जे वजन ्ेईल त््ाची
मापहती द्यावी.
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तक्ता क्रमाांक.2
(अन्नर्धान््, र्ळीतर्धान्् पीके) पीकस्पर्धेतील प्पलॉटमर्धील उत्पादनाची मापहती
अ.क्र

पववरर्

1

स्पर्धगकाचे नाांव,सांपुर्ग पत्ता-

2

पपकाची वार् :-

3

कापर्ीची तारीख :-

4

बाबपनहा् पववरर्

5

10 आर मर्धील पपकाचे प्रत््क्ष उत्पन्न.

6

1/10 भार्ातील वजन

ग्रॅम

अ) 1/10 भार्ातील पेंडीसह/कर्सासह दाण््ाचे वजन
ब) 1/10 भार्ातील पनव्वळ दाण््ाचे वजन
क) 1/10 भार्ातील पनव्वळ भुशाचे वजन.
7

9/10 भार्ातील पेंडीसह / कर्सासह दाण््ाचे वजन
अ) 9/10 भार्ातील पनव्वळ दाण््ाचे/कर्साचे वजन.
ब) 9/10 भार्ातील पनव्वळ भुशाचे वजन
क) सवग भार्ातील पेड्ासह/ कर्सासह वजन

8

सवग भार्ातील वजन
अ) सवग भार्ातील पेंडीसह दाण््ाचे वजन
ब) सवग भार्ातील पनव्वळ दाण््ाचे वजन
क) सवग भार्ातील पनव्वळ भुशाचे वजन.

9

दार्े व भुसा ्ाांचे प्रमार्
अ) 1/10 भार्ातील दार्े व भुसा ्ाांचे प्रमार्
ब) 9/10 भार्ातील दार्े व भुसा ्ाांचे प्रमार्
क) सवग भार्ातील दार्े व भुसा ्ाांचे प्रमार्
एका हे क्टरमर्धील दाण््ाांचे वजन-------क्क्वटल------

10

पकलो------ग्रॅम

दाखला दे ण््ात ्ेतो की, पीकाची कापर्ी पीकस्पर्धेच््ा पन्मानुसार आम्हा सवासमक्ष केली असून
वरील उत्पादन बरोबर आहे.
सपमतीतील सवग सदस््ाांची स्वाक्षरी
सही -

सही -

सही -

सही

-

नाव :-

नाव :-

नाव :-

नाव :-

सही नाव :-
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शासन पनर्ग् क्रमाांकः पपकस्पर्धा-2020/प्र.क्र /48/4अे

प्गवक्ष
े र् अपर्धकारी

सहभार्ी लाभािी (शेतकरी)

सरपांच

उपसरपांच

ग्रामपांचा्त

सदस््
सही -

सही -

सही -

सही -

सही -

नाव :-

नाव :-

नाव :-

नाव :-

नाव:-

प्रर्तशील शेतकरी (2) पोलीस पाटील

तलाठी

ग्रामसेवक

कृपि

प्गवक्ष
े क
सही नाव :कृपि सहाय््क / सेवक

टीप:- 1. क्रमाांक 6 मर्धील कर्साांचे वजन घ््ावे, पोती अपर्धक कर्साांचे वजन घेऊ न्े.
2. सरपांच, उपसरपांच व ग्रामपांचा्त सदस्् ्ाांच््ापैकी एक व प्रर्तशील शेतकरी पकमान
एक उपस्स्ित असर्े आवश््क आहे.

पष्ृ ठ 11 पैकी 11

तृणधान्य, कडधान्य, गळीतधान्य
पीकस्पधा मागगदर्गक सूचना
जा.क्र./वि.प्र.४/पीकस्पधा/मा.सू./28170 /२०२०

कृवि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
वदनाांक

05/11 /२०२०

प्रवत,
1. विभागीय कृवि सहसांचालक, (सिग)
2. वजल्हा अवधक्षक कृवि अवधकरी, (सिग)
3. तालुका कृवि अवधकारी, (सिग)
वििय :- तृणधान्य, कडधान्य ि गळीतधान्य वपकाांच्या राज्याांतगगत पीकस्पधेच्यासुधाररत मागगदर्गक सूचना
संदभभ - १. पीकस्पधा वनयमािली पुस्स्तका जानेिारी 2002
२.शासन रनणभय क्रमांक-रिकस्िधा-२०२०/प्र.क्र./४८/४-ए कृरष व िदु म रवभाग मंत्रालय,मुंबइ
रद.०५/१०/२०२०
राज्यामध्ये वपकाची उत्पादकता िाढविण्यासाठी विविध भागाांमध्ये र्ेतक-याांकडू न विविध प्रयोग
करण्यात येतात ि उत्पादकतेत िाढ करण्यात येते. अर्ा प्रयोगर्ील र्ेतक-याांना, वमळालेल्या
उत्पादकतेबाबत प्रोत्साहन दे ऊन गौरि केल्यास त्याांची इच्छार्क्ती , मनोबल याांमध्ये िाढ होऊन आणखी
उमेदीने निनिीन अद्याित तांत्रज्ञानाचा िापर केला जाईल. यामुळे कृवि उत्पादनामध्ये भर घालण्यासाठी
र्ेतक-याांचे योगदान वमळे ल. तसेच त्याांचे मागगदर्गन पवरसरातील इतर र्ेतक-याांना होऊन राज्याच्या
एकूण उत्पादनात मोलाची भर पडे ल, हा उद्देर् ठे ऊन राज्याांतगगत पीकस्पधा योजना राबविण्यात येत
आहे .
सद्यस्स्थतीत

सदरच्या

योजनेमध्ये

र्ेतक-याला

राज्यस्तरािरील

सिोच्च

पावरतोविक

वमळविण्यासाठी स्ितःचे र्ेतात तीन ििग सातत्याने तेच वपक घ्यािे लागते, उत्पादकतेत सातत्य राखािे
लागते, दु देिाने अिकाळी आपत्कालीन/ नैसर्गगक आपत्तीसारखी पवरस्स्थती उद्भिल्यास उत्पादकतेतील
घट र्ेतक-याांना नाउमेद करते. एकुणतः या बाबी टाळण्यासाठी र्ेतक-याांना सहभागी होता यािे ि
एकाच ििात त्या वपकाच्या येणा-या उत्पादकतेिर स्पधेमध्ये सहभागी होता यािे, या उद्देर्ाने यापुिीच्या
पदधतीमध्ये बदल करण्यात येत आहे. यापुढे सदरची स्पधा तीन टप्पप्पयामध्ये आयोवजत न करता एकाच
ििात आयोवजत कराियाची आहे . यामध्ये र्ेतक-याांची आलेली उत्पादकता आधारभूत घेऊन राज्य,
विभाग, वजल्हा ि तालुका स्तरािरील बक्षीसे दे ण्यात येणार आहे .
विविध स्तरािरील वपकस्पधेसाठी विहीत करण्यात आलेल्या वनकिामध्ये कालानुरूप बदल
करण्याची आिश्यकता लक्षात घेिून ईिरोक्त संदर्भभय शासन रनणभयान्वये, रिकस्िधेच्या सवमत्या,
पात्रतेचे वनकि, विविध प्रपत्रे, वपकस्पधा विजेते सांख्या, स्िरुप, बवक्षस रक्कम, िेळापत्रक इत्यादी
बाांबीमध्ये बदल करण्यात अला आहे. वपकस्पधेबाबत यापुिीचे सिग र्ासन वनणगय या वनणगयाद्वारे
अवधक्रमीत करण्यात अले आहे.
या मागभदशभक सूचनांचा ऄवलंब रब्बी हं गाम २०२०-२१ िासून करण्यात यावा.

िांवचत/दु लगवक्षत तसेच पौस्ष्ट्टक तृणधान्य वपकाांच्या क्षेत्रात आवण उत्पादनात, तांत्रज्ञानात िाढ होणे
आिश्यक आहे, ही बाब विचारात घेऊन जास्तीत जास्त शेतकरी वपकस्पधेत सहभागी होईल याची सिांनी
दक्षता घ्यािी.
1. पीकस्पधेतील समारवष्ट वपके : या स्पधेमध्ये खालील वपकाांचा समािेर् होतो.
खरीप हंगाम - भात, ज्चारी, बाजरी, मका, नाचणी(रागी), तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन, भुईमुग,



सूयगफूल (1१ रिके )


रब्बी हंगाम - ज्िारी, गहू , हरभरा, करडई, जिस, तीळ ( ०६ रिके )



वपकस्पधेतील वपकाची वनिड करताना वपकवनहाय तालुक्यातील संबंरधत रिकाखालील क्षेत्र
वकमान 1000 हेक्टर असािे. संबंरधत तालुका कृरष ऄरधकारी यांनी रिकाखालील क्षेत्र प्रमारणत
करुन तालुक्यात रिकरनहाय कोणत्या रिकाकरीता स्िधा अयोरित करण्यात येतील, हे
हंगामरनहाय िाहीर करावे. तालुका कृरष ऄरधकारी िाहीर करतील त्याच रिकांसाठी स्िधभकांचे
ऄिभ स्स्वकारण्यात यावेत.

2. स्पधगक सांख्या, पीकस्पधा क्षेत्र, िीक कापणी प्रयोग घ्याियाची सांख्या, 

वपकस्पधेसाठी रिकरनहाय तालुका हा एक घटक आधारभुत धरण्यात येईल.



वकमान स्पधगक सांख्या- सिगसाधारण गटासाठी 10 ि आवदिासी गटासाठी 5



पीकस्पधा मध्ये सहभागी लाभाथीचे र्ेतािर त्यावपकाखाली वकमान 10 आर क्षेत्रािर सलग
लागिड असणे आिश्यक आहे.
तालुक्यात पीक कापणी प्रयोग घ्याियाची वकमान सांख्या - सिगसाधारण गटासाठी 05 ि



आवदिासी गटासाठी 04
वपक कापणी प्रयोगासाठी प्पलॉटची मोजमापे:



अ.क्र. वपकाचे नाि
1

भात, खरीप/रब्बी ज्चारी, बाजरी, मका, भुईमुग,

प्पलॉटचे मोजमाप
10 X 10 मी.

सूयगफूल, गहू , हरभरा, करडई, जिस, तीळ



2

तूर

20 X 10 मी.

3

मूग, उडीद, सोयाबीन, नाचणी (रागी)

10 X 5 मी.

वपकस्पधेतील वपकाच्या कापणीसाठी प्पलॉटची वनिड ही साांस्ख्यकी विभागाच्या मागगदर्गक
सूचनाांनुसार करण्यात यािी.



पीककापणी प्रयोगाचे पयगिक्ष
े ण करण्याची जबाबदारी उपविभागीय कृवि अवधकारी यांचे स्तरावरुन
तालुका कृवि अवधकारी, तांत्र अवधकारी, मांडळ कृवि अवधकारी ि कृवि अवधकारी याांचेकडे द्यािी ि
तसे लेखी आदे र् वनगगवमत करािे.



पीक कापणी करताना असांबांधीत मांडळातील अवधकारी याांना पयगिक्ष
े ण दयािे.

3. स्पधेमध्ये भाग घेणारे र्ेतकरी:
 वपकस्पधेसाठी सिग र्ेतकऱयाांना भाग घेता येईल.

 स्पधेत भाग घेताना र्ेतकऱयाकडे त्याच्या नाांिािर जमीन असली पावहजे ि जमीन तो स्ित: कसत
असला पावहजे.
 स्पधेत भाग घेणा-या र्ेतक-याला एकाच िेळी एकापेक्षा जास्त वपकासाठी स्पधेत सहभाग घेता येईल.
4. स्पधेसाठी प्रिेर् र्ुल्क:


सिगसाधारण ि आवदिासी गटासाठी वपकवनहाय प्रत्येकी रक्कम रु.300 राहील.



प्रिेर् र्ुल्क खालील लेखा वर्िाखाली र्ासकीय कोिागारात मुदतीत जमा करािे.
2401 पीक सांिधगन
800 इतर जमा रकमा
(03) इतर सांकीणग जमा रकमा



तालुकास्तरािर स्पधा आयोजनासाठी सिगसाधारण गटासाठी वकमान 10 ि आवदिासी गटासाठी
वकमान 05 यापेक्षा प्रिेर् अजग कमी असल्यास, वपकस्पधा रद्द करण्यात येऊन प्रिेर् र्ुल्क परत
दे ण्यात येईल.



तालुका कृवि अवधकारी याांनी पुरेर्े पात्र अजग प्राप्पत झाल्यानांतर स्पधा जाहीर करािी.



स्पधा जाहीर झाल्यानांतर सहभागी र्ेतक-यास प्रिेर् र्ुल्क परत वदले जाणार नाही.



पीक स्पधेत भाग घेतलेल्या स्पधगकाने स्पधेतून माघार घ्याियाची झाल्यास, कापणीपूिी 15
वदिस अगोदर माघार घेतल्याचे सिग सांबांवधत अवधकाऱयास लेखी कळिािे. तसेच माघार
कोणत्या कारणासाठी घेतली हे अजात सुस्पष्ट्ट नमुद करािे. (माघार घ्यावयाचा ऄिभ नमुना
सोबत सहिरत्रत)



पीक कापणी प्रयोग घ्याियाची वकमान सांख्या सिगसाधारण गटासाठी -05 ि आवदिासी
गटासाठी -04

5. अजग दाखल करण्याची तारीख:वनरवनराळया हांगामामध्ये पीक स्पधेची अजग दाखल करण्याची तारीख खालील प्रमाणे रावहल.


खरीप हांगाम
 मूग ि उडीद वपक- 31 जुलै
 भात,ज्चारी,बाजरी,मका,नाचणी(रागी), तूर, सोयाबीन, भुईमुग, सूयगफूल - 31 ऑगस्ट



रब्बी हांगाम
ज्चारी, गहू , हरभरा, करडई, जिस, तीळ: 31 वडसेंबर



अजग दाखल करण्याच्या तारखेच्या रदवशी शासकीय सुट्टी ऄसल्यास, त्यािुरढल शासकीय सुट्टी
नसलेली ताररख गृहीत धरण्यात यावी.



पीक स्पधेत भाग घेऊ इस्च्छणाऱया स्पधगकाांचे अजग विवहत नमुन्यात (प्रपत्र-अ) भरुन, ठरिून वदलेले
प्रिेर् र्ुल्क चलन ि 7/12, ८-ऄ चा ईतारा व िात प्रमाणित्र (केवळ अरदवासी ऄसल्यास) या
कागद पत्राांची पूतगता करुन सांबांधीत अवधकाऱयाकडे पाठिािेत.



अिभ मागरवण्याची मुदत संिल्यानंतर १५ रदवसाच्या अत तालुका कृरष ऄरधकारी यांनी रिकस्िधा
िाहीर करावी.



तालुका कृरष ऄरधकारी यांनी कािणीिुवी, रिकस्िधेकरीता सहभागी शेतक-यांची रिकरनहाय व
तालुकारनहाय मारहती रिल्हा ऄरधक्षक कृरष ऄरधकारी कायालयाला प्रित्र क मध्ये िाठवावी.



रिल्हा ऄरधक्षक कृरष ऄरधकारी यांनी कािणीिुवी, रिकस्िधेकरीता सहभागी शेतक-यांची
रिकरनहाय व तालुकारनहाय मारहती रवभागीय कृरष सहसंचालक कायालयाला प्रित्र क मध्ये
िाठवावी.



रवभागीय कृरष सहसंचालक यांनी कािणीिुवी, रिकस्िधेकरीता सहभागी शेतक-यांची रिकरनहाय
व तालुकारनहाय मारहती ऄरधनस्त कायालयांकडू न प्राप्त करुन घेउन एकरत्रत प्रित्र क मध्ये
कृरष अयुक्तालयास सादर करावी.

6. पीक कापणी अ) ग्राम पातळीिरील सवमती:- पीक कापणी करण्यासाठी खालीलप्रमाणे सवमती स्थापन
करण्यात आली आहे .
1. पयगिक्ष
े ण अवधकारी

- अध्यक्ष

2. सहभागी लाभाथी (र्ेतकरी)

- सदस्य

3. सरपांच

-

सदस्य

4. उपसरपांच -

सदस्य

5. ग्रामपांचायत सदस्य

- सदस्य

6. प्रगतर्ील र्ेतकरी

- सदस्य

7. पोलीस पाटील -

सदस्य

8. तलाठी

सदस्य

-

9. ग्रामसेिक -

सदस्य

10. कृवि पयगिक्ष
े क -

सदस्य

11. कृवि सहाय्यक / सेिक

- सदस्य सरचव

वटप:- अ) सरपांच, उपसरपांच ि ग्रामपांचायत सदस्य याांच्यापैकी एक ि एक प्रगतर्ील र्ेतकरी
रकमान उपस्स्थत असणे आिश्यक आहे .
ब) िररक्षण सरमतीतील सदस्यांना रिकस्िधेत स्िधभक म्हणून भाग घेता येणार नाही.
क) पीकस्पधेतील सहभागी र्ेतक-याांच्या पीकाची उत्पादकता ही साांस्ख्यकी विभागाच्या
पीककापणी प्रयोगाच्या मागगदर्गक सूचना आधारभूत धरुन त्या कायगपध्दतीने वपक कापणी प्पलॉटची
वनिड करुन त्या प्पलॉटचे येणारे उत्पादन आधारभूत घेिून उत्पादकता आकडे िारी वकलो/हेक्टर
मधे अांवतम करणेत यािी.

7. पीकस्पधेचा वनकाल 

ज्या र्ेतक-याांची वपकवनहाय उत्पादकता तालुक्याच्या सिगसाधारण सरासरी उत्पादकतेपेक्षा 1.5
पट ककिा त्यापेक्षा अवधक आहे अर्ा र्ेतक-याांना पीकस्पधेतील पुरस्कारासाठी पात्र समजण्यात
येऊन त्याांच्यामधून प्रथम, वद्वतीय ि तृतीय क्रमाांक वनिडण्यात येतील. त्यापेक्षा कमी उत्पादन
असणारे र्ेतकरी सिग पातळीिरील पीकस्पधा पुरस्कारासाठी अपात्र समजण्यात येतील.



ज्या पीकाच्या उत्पादकतेची तालुकास्तरािर अवधकृत मावहती उपलब्ध नसेल अर्ा वठकाणी
राज्याच्या सरासरी उत्पादकतेपेक्षा 1.5 पट वकिा त्यापेक्षा अवधक आहे अर्ा र्ेतक-याांना
वपकस्पधेतील पुरस्कारासाठी पात्र समजण्यात येऊन त्याांच्यामधून प्रथम, वद्वतीय ि तृतीय क्रमाांक
वनिडण्यात येतील. त्यापेक्षा कमी उत्पादन असणारे र्ेतकरी सिग पातळीिरील वपकस्पधा
पुरस्कारासाठी अपात्र समजण्यात येतील.

 पीकस्पधेत तालुक्यातून सहभागी झालेल्या स्पधगकाांची पीक कापणी झाल्यानांतर, सांबांवधत कृिी
सहाय्यक/सेवक यांनी प्रपत्र ब मध्ये तालुका कृिी अवधकारी याांच्याकडे सादर

करावे. तद्नंतर

तालुकास्तरािर पीक वनहाय प्राप्पत पीक कापणीच्या आकडे िारीनुसार प्रपत्र ड मध्ये तालुका कृरष
ऄरधकारी यांचेस्तरािर सांकलन करण्यात यावे. तालुका कृरष ऄरधकारी यांनी तालुकास्तरािर
पीकवनहाय प्राप्पत उत्पादकतेच्या आकडे िारीनुसार सिगसाधारण ि आवदिासी र्ेतकऱयाांचे
गुणानुक्रमाांकान्िये पवहल्या नउ (९) र्ेतकऱयाांची आकडे िारी सांबांवधत वजल्हा अधीक्षक कृिी
अवधकारी याांना खरीप वपक स्पधेच्या बाबतीत माहे 15 नोव्हेंबर ि रब्बी वपकस्पधेच्या बाबतीत माहे
30 एवप्रल अखेर प्रपत्र इ मध्ये सादर करावी.
 वजल्हा अधीक्षक कृिी अवधकारी

, यांनी रिल्हास्तरावर पीकवनहाय प्राप्पत उत्पादकतेच्या

आकडे िारीनुसार सिगसाधारण ि आवदिासी र्ेतकऱयाांचे

गुणानुक्रमाांकान्िये पवहल्या सहा (६)

र्ेतकऱयाांची मावहती प्रपत्र इ -१ मध्ये विभागीय कृिी सहसांचालक याांना खरीप वपक स्पधेच्या
बाबतीत ३० नोव्हेंबर ि रब्बी वपकस्पधेच्या बाबतीत माहे १५ मे ियंत सादर करावी.
 विभागीय कृिी सहसांचालक

यांनी

रवभागस्तरावर

आकडे िारीनुसार सिगसाधारण ि आवदिासी र्ेतकऱयाांचे

पीकवनहाय प्राप्पत उत्पादकतेच्या
गुणानुक्रमाांकान्िये पवहल्या तीन (३)

र्ेतकऱयाांची मावहती प्रपत्र इ -२ मध्ये कृिी उपसांचालक (मावहती) कृिी आयुक्तालय , महाराष्ट्र
राज्य, पुणे याांच्याकडे खरीप वपकस्पधे च्या बाबतीत माहे 15 वडसेंबर आवण रब्बी वपकस्पधे च्या
बाबतीत ३१ मे ियंत सादर करावी.
 राज्यस्तर वपकस्पधा वनकाल - राज्यातील सिग स्पधगकाांतून पीक कापणीनांतर आलेली उत्पादकता
आधारभूत घेऊन त्यातून राज्यस्तरािरील रिकरनहाय प्रथम, वद्वतीय ि तृतीय क्रमाांकाचे वपकस्पधा
विजेते वनिडण्यात येतील.
 विभागस्तर वपकस्पधा वनकाल - राज्यस्तरािरील प्रथम, वद्वतीय ि तृतीय क्रमाांकाचे वपकस्पधा
विजेते िगळू न, सांबांवधत विभागाच्या कायगक्षत्र
े ातील स्पधगकाांमधून विभागस्तरािरील रिकरनहाय
प्रथम, वद्वतीय ि तृतीय क्रमाांकाचे वपकस्पधा विजेत्यांची रवभागीय कृरष सहसंचालक यांनी रनवड
करुन रनकाल घोरषत करावेत.

 वजल्हास्तर वपकस्पधा वनकाल- राज्य आवण विभागस्तरािरील प्रथम, वद्वतीय ि तृतीय क्रमाांकाचे
वपकस्पधा विजेते िगळू न, सांबांवधत वजल्याच्या कायगक्षत्र
े ातील स्पधगकाांमधून वजल्हास्तरािरील
रिकरनहाय प्रथम , वद्वतीय ि तृतीय क्रमाांकाचे वपकस्पधा विजेत्यांची रिल्हा ऄरधक्षक कृरष
ऄरधकारी यांनी रनवड करुन रनकाल घोरषत करावेत.
 तालुकास्तर वपकस्पधा वनकाल - राज्य, विभाग आवण वजल्हास्तरािरील प्रथम, वद्वतीय ि तृतीय
क्रमाांकाचे वपकस्पधा विजेते िगळू न, सांबांवधत तालुक्याच्या कायगक्षत्र
े ातील स्पधगकाांमधून
तालुकास्तरािरील प्रथम, वद्वतीय ि तृतीय क्रमाांकाचे वपकस्पधा विजेत्यांची तालुका कृरष
ऄरधकारी यांनी रनवड करुन रनकाल घोरषत करावेत.
 राज्यस्तरीय िुरस्कार घोरषत झालेनंतर, रवभाग, रिल्हा व तालुका िातळीवरील रनकाल घोरषत
करण्यात येतील.
8. राज्यस्तरीय पीकस्पधा रनकाल सवमती 

वपकस्पधा वनकाल घोवित करणेसाठी खालीलप्रमाणे सवमती राहील.

1) आयुक्त, (कृवि)

अध्यक्ष

2) कृवि सांचालक (प्रवक्रया ि वनयोजन ) कृवि आयुक्तालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे

सदस्य

2) कृवि सांचालक (विस्तार ि प्रवर्क्षण ) कृवि आयुक्तालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे

सदस्य

3) कृवि सहसांचालक (वि.प्र.-1 ) कृवि आयुक्तालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे

सदस्य

4) कृवि सहसांचालक (वि.प्र. 2 ) कृवि आयुक्तालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे

सदस्य

5) कृवि सहसांचालक (वि.प्र. 3 ) कृवि आयुक्तालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे

सदस्य

6) मुख्य साांस्ख्यकी, कृवि आयुक्तालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे

सदस्य

7) कृवि उपसांचालक (मावहती ) कृवि आयुक्तालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे

सदस्य सवचि



वपकस्पधेबद्दल अांवतम वनणगय घेण्याचा अवधकार या सवमतीला आहे ि हा वनणगय राज्य पातळीिरील
सिग सहभागी स्पधगकाांना बांधनकारक राहील.

९. पीकस्पधा विजेते - बवक्षस स्िरुप


रवभाग, रिल्हा व तालुका िातळीवरील बवक्षसे संबंरधत िातळीवरील रवशेष कायभक्रमाचे अयोिन
करुन सन्मानिूवक
भ दे णेत यावेत.



राज्यपातळीिरील रिकरनहाय प्रथम, रितीय व तृतीय क्रमांकाची बवक्षसे, कृवि पुरस्कार सत्कार
समारांभात दे ण्यात येतील.



बवक्षस स्िरुप
अ.क्र

स्पधा पातळी

सिगसाधारण ि आवदिासी गट बवक्षस रुपये
पवहले

दु सरे

वतसरे

1

तालुका पातळी

5,000

3,000

2,000

2

वजल्हा पातळी

10,000

7,000

5,000

3

विभाग पातळी

25,000

20,000

15,000

4

राज्य पातळी

50,000

40,000

30,000

प्रपत्र-अ
पीकस्पधेचा अजाचा नमुना
(तृणधान्य, कडधान्य, गळीतधान्य रिकस्िधा) सवभसाधारण गट/अरदवासी गट
रदनांक प्रवत,
तालुका कृवि अवधकारी,

,वजल्हा-

मी, श्री. --------------------------------------------मोबाईल नांबर---------------------राहणार---------------------- पोस्ट------------------- तालुका-------------- वजल्हा---खाली नमुद तिरशलानुसार, रिकस्िधेत भाग घेउ आस्च्ितो.
प्रवगभ :-

सवभसाधारण गट

अरदवासी गट

1) वपकाचे नाि:2) वपकाचा िाण:3) हांगाम:4) पेरणी/लागिड वदनाांक:5) धारण केलेले 8-अ नुसार एकूण क्षेत्र 6) 7/12 नुसार, गटवनहाय क्षेत्र 7) सिे नांबर------------------ गट नांबर--------------- पोट वहस्सा नांबर---------- मध्ये
पीकाची हेक्टर

क्षेत्रािर सलग केली आहे .

8) बागायत आहे ककिा वजरायत:
9) जवमनीचा प्रकार:10) प्रिेर् फी भरलेली रक्कम:11) चलन पािती क्रमाांक ि वदनाांक:१२) बॅंक खाते तिरशल :- बॅंकेचे नाव :-

बॅंक शाखा :-

खाते क्रंमांक :-

अय.एफ.सी.कोड:-

१३) अधार काडभ क्रमांक :१४) िात प्रवगभ (अरदवासी ऄसल्यास):मी स्वतः शेती करत ऄसून, शेती हे माझे मुख्य ईत्िन्नाचे स्रोत अहे . पीकस्पधेतील सवभ वनयम ि
अटी मला बांधनकारक आहेत ि ते मला मान्य आहेत. मी पीक कापणीच्या िेळी आिश्यक ते सिग सहकायग
दे ण्यास तयार आहे .
सोबत ७/१२, ८-ऄ ईतारा व रिकस्िधा प्रवेश शुल्क भरल्याचे चलन, बॅंक खाते चेक/िासबुकच्या
िरहल्या िानाची िायांकीत प्रत अरण िात प्रमाणित्र (अरदवासी ऄसल्यास) िोडले अहे .

स्पधगकाची सही
नाव संिकभ क्र. -

प्रपत्र-ब
(तृणधान्य, कडधान्य ि गळीतधान्य रिकस्िधा) सवभसाधारण गट/अरदवासी गट
स्पधेतील प्पलॉटमधील वपकाच्या लागिडीचे क्षेत्र ि लागिडीच्या खचाच्या मावहतीचा तक्ता.
वपकाांचे नाांि-------------------1) स्पधेकाचे नाांि (सांपूणग) -------------------------------------------------------------2) स्पधगकाच्या िवडलाांचे / पतीचे नाि (सांपूणग) --------------------------------------------3) पूणग पत्ता: गाि----------------------------- पोस्ट--------------- तालुका------------वजल्हा-------------------------------4) स्पधेतील प्पलॉटचे क्षेत्र (हेक्टर)
5) जवमनीचा प्रकार(समपातळीतील आहे ककिा नाही
तसेच वनचरा होणारी आहे ककिा नाही याचा तपर्ील)
6) पूिग मर्ागत
अ) नाांगरटीच्या पाळयाांची सांख्या.
ब) कुळिणीच्या पाळयाांची सांख्या.
7) प्पलॉटमध्ये घेतलेले पूिीचे पीक
8) गादी िाफ्यािर रोपे केली असतील तर त्याचा वदनाांक
9) वबयाण्याची जात
10) वबयाणे कोठू न वमळविले?
11) पेरणीची अथिा रोपे लािणीची तारीख
अ) पेरणीस वकती वबयाणे िापरल (दर हेक्टरी )?
12) पेरणीचा प्रकार
13) दोन ओळीतील ि दोन रोपातील अांतर (सें.मी.)
अ) दर चौरस मी. मधील रोपाांची सांख्या ि फुटिे.
ब) हेक्टरमधील अांदाजे रोपाांची सांख्या.
14) जवमनीतील कृमी कीटकाांचा नार् करण्यासाठी िापरलेली औिधे
अ) औिधाचे नाांि :ब) हेक्टरी वकती िापरले ?
15) वदलेले खत
अ) र्ेण खत, कांपोस्ट खत (हेक्टरी) वदलेल्या
गाडयाांची सांख्या ि वकती वदले?
ब) वहरिळीचे खताचा प्रकार ि िापरलेले बी ि
केव्हा गाडले?
क) पेंडीचे खत वदले असल्यास त्याचा प्रकार, हेक्टरी वकती ि
केंव्हा वदले?
ड) रासायवनक खताचा प्रकार, हेक्टरी वकती ि केंव्हा वदले?

16) वदलेल्या पाणी पाळी सांख्या ि वकती अांतराने वदले?
17) खुरपणी ि कोळपणी केल्याची सांख्या
18) वपकाची पवरस्स्थती
19) वपकािर पडलेली कीड ि रोग
अ) कीड ि रोगाचे नाि
ब) कीटकनार्क ि रोगनार्क िापरलेल्या औिधाांची नाांिे
क) औिध वकती िापरले केंव्हा ि वकती िेळा िापरले? हेक्टरी प्रमाण
20) अ) प्पलॉटमधील एकूण उत्पादन ( रिक कािणी वेळी )
-------------- वकलो -----------ग्रॅम
ब) एका हेक्टरमधील एकूण उत्पादन
-------------- वकलो -----------ग्रॅम
21) कापणीची तारीख ि कापणीची पध्दत
22) लागिडीचा दर हेक्टरी खचग
23) उत्पादनाची एकूण ककमत
24) वपकाच्या उत्पादनाची एकूण ककमत (दर हेक्टरमधील)
25) इतर काही िैवर्ष्ट्टपूणग मावहती
1) लोंबी / कणसाांची सरासरी लाांबी
2) एका लोंबी / कणसातील
दाण्याची सांख्या ि िजन
3) एक ग्रॅममधील दाण्याांची सांख्या
दाखला दे ण्यात येतो की, पीकाची कापणी पीकस्पधेच्या वनयमानुसार आम्हा सिासमक्ष केली असून िरील
उत्पादन बरोबर आहे .
सही -

सही -

सही -

सही -

सही -

नाि :-

नाि :-

नाि :-

नाि :-

नाि :-

सरपांच

उपसरपांच

पयगिक्ष
े ण अवधकारी सहभागी

लाभाथी (र्ेतकरी)

ग्रामपांचायत सदस्य

सही -

सही -

सही -

सही -

नाि :-

नाि :-

नाि :-

नाि :-

प्रगतर्ील र्ेतकरी

पोलीस पाटील

तलाठी

ग्रामसेिक

सही -

सही -

नाि -

नाि -

कृवि पयगिक्ष
े क

कृवि सहाय्यक / सेिक

प्रपत्र-क
(तृणधान्य, कडधान्य ि गळीतधान्य रिकस्िधा) सवभसाधारण गट/अरदवासी गट

रिकस्िधेतील सहभागी स्िधभक संख्या तिशील (रिककािणीिुवी)
ऄ.क्र.

रिकाचे नाव

१

२

रवभाग

रिल्हा

३

तालुका

सहभागी स्िधभक संख्या

५

६

४

शेरा
७

स्वाक्षरी/तालुका कृरष ऄरधकारी/
रिल्हा ऄरधक्षक कृरष ऄरधकारी/
विभागीय कृवि सहसांचालक

प्रपत्र- ड
(तृणधान्य, कडधान्य ि गळीतधान्य रिकस्िधा) सवभसाधारण गट/अरदवासी गट
तालुकास्तरावर रिकरनहाय रिककािणीनुसार अलेल्या उत्पादनाच्या गुणानुक्रमाचा तिशील

ऄ.क्र.
१



सहभागी स्िधभक संख्या -



माघार घेतलेले स्िधभक संख्या -



प्रत्यक्ष रिक कािणी झालेले स्िधभक संख्या रिकाचे

शेतक-याचे गाव

नाव

नाव

२

३

तालुका

रिल्हा रवभाग

अलेले ईत्िादन

गुणानुक्रम

(रक.ग्रॅ.प्ररत हे क्टर)
४

५

६

७

८

स्वाक्षरी/तालुका कृरष ऄरधकारी

९

प्रपत्र - आ
(तृणधान्य, कडधान्य ि गळीतधान्य रिकस्िधा) सवभसाधारण गट/अरदवासी गट
रिकस्िधेतील पीकवनहाय प्राप्पत उत्पादकतेच्या आकडे िारीनुसार िरहल्या नउ र्ेतकऱयाांचे गुणित्रक
गुणानुक्रमांक रिकाचे नाव

गाव

तालुका

अलेले प्ररत हे क्टर ईत्िादन

१

२
३
4
5
6
7
8
9
स्वाक्षरी/तालुका कृरष ऄरधकारी---------प्रपत्र - आ - १
(तृणधान्य, कडधान्य ि गळीतधान्य रिकस्िधा) सवभसाधारण गट / अरदवासी गट
रिकस्िधेतील पीकवनहाय प्राप्पत उत्पादकतेच्या आकडे िारीनुसार िरहल्या सहा र्ेतकऱयाांचे गुणित्रक
गुणानुक्रमांक रिकाचे नाव

गाव

तालुका

रिल्हा

अलेले प्ररत हे क्टर ईत्िादन

१

२
३
4
5
6
स्वाक्षरी/रिल्हा ऄरधक्षक कृरष ऄरधकारी,---------प्रपत्र - आ - २
(तृणधान्य, कडधान्य ि गळीतधान्य रिकस्िधा) सवभसाधारण गट / अरदवासी गट
रिकस्िधेतील पीकवनहाय प्राप्पत उत्पादकतेच्या आकडे िारीनुसार िरहल्या तीन र्ेतकऱयाांचे गुणित्रक
गुणानुक्रमांक रिकाचे नाव

गाव

तालुका

रिल्हा

रवभाग

अलेले प्ररत हे क्टर ईत्िादन

१

२
३
स्वाक्षरी/रवभागीय कृरष सहसंचालक,----------

राज्याांतगगत पीकस्पधेतून माघार घ्यावयाचा अजाचा नमुना
(तृणधान्य, कडधान्य, गळीतधान्य रिकस्िधा) सवभसाधारण गट / अरदवासी गट

रदनांक प्रवत,
तालुका कृवि अवधकारी,

,वजल्हा-

मी, श्री. --------------------------------------------मोबाईल नांबर---------------------राहणार---------------------- पोस्ट-------------तालुका------------वजल्हा------------------------------ या वपकासाठी रिकस्िधेसाठी भाग घेलता होता. िरं तु ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------या कारणास्तव, मी -----------रिकाच्या रिकस्िधेमधून स्वेच्िे ने माघार घेत अहे .
स्पधगकाची सही
नाव संिकभ क्र. -

