जा.क्र.कृआ/विप्र.1/राकृवियो /भात/मासु/1801/2018/170
कृवि आयुक्तालय,महाराष्ट्र राज्य,साखर संकुल
पुणे-411005 वदनांक : 17/०4 /२०१8
प्रवत,
वजल्हा अवधक्षक कृवि अवधकारी
ठाणे/पालघर/रायगड/रत्नावगरी/ससधुदुगग/कोल्हापूर/सांगली/अहमदनगर/ नंदुरबार
वििय - राष्ट्रीय कृिी विकास योजनेंतगगत भात वबयाणे साखळी विकवसत करणेचा कायगक्रम
सन २०१8 -१9 च्या अंमलबजािणीसाठी मागगदर्गक सूचना...
संदभग - १. र्ासन वनणगय क्रमांक डीसीटी २३१६/प्र.क्र.१३३/का. १४१७,मंत्रालय, मुंबई, वद.०५ वडसेंबर, २०१६
2

. र्ासन वनणगय क्रमांक सुकृऔ-२०१६/प्र.क्र.३०१/११- अे ,मंत्रालय, मुंबई, वद.२१ जानेिारी, २०१७
3. र्ासन वनणगय क्रमांक असुअ-०३१७/प्र.क्र.१८/राकृवियो कक्ष,मंत्रालय, मुंबई, वद.13 एवप्रल, २०१७

4

. र्ासन वनणगय क्रमांक संकीणग-२०१७/प्र.क्र.३१/१७- अे ,मंत्रालय, मुंबई, वद.१९ एवप्रल, २०१७
5. र्ासन वनणगय क्रमांक असुअ-०३१७/प्र.क्र.23/राकृवियो कक्ष,मंत्रालय, मुंबई, वद.29 जुलै, २०१७

प्रस्तािना
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अवभयान भात हे अवभयान राज्यात एकूण आठ वजल्यात राबविण्यात येत आहे . या वजल्या
व्यवतवरक्त ९ वजल्यांमध्ये राष्ट्रीय कृिी विकास योजनेंतगगत भात वबयाणे साखळी विकवसत करणेचा कायगक्रम राबिाियाचा
आहे . ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नावगरी, ससधुदुगग, कोल्हापूर, सांगली, अहमदनगर ि नंदुरबार या ९ वजल्यांची भात
वपकाची सरासरी उत्पादकता राज्याच्या सरासरीपेक्षा जास्त आहे . तथावप,या वजल्यांमध्ये भात वपकाची उत्पादकता िाढीस
अजून ही मोठा िाि आहे . तसेच या भात क्षेत्रात भात वपकानंतर बहु तांर्ी दु सरे वपक घेतले जात नाही. या क्षेत्रामध्ये जर भात
वपक पद्धतीची प्रात्यावक्षके घेतल्यास भात वपकाचे उत्पादकता

िाढीस मदत होईल, तसेच भात वपकानंतर र्ेतकऱ्यास

कडधान्याचे जास्तीचे उत्पन्न वमळे ल त्याच बरोबर जवमनीची सुपीकता वटकिण्यास मदत होईल याचा विचार करून भात
वपक पद्धतीिर आधावरत वपक प्रात्यावक्षके या बाबीचा या योजनेमध्ये समािेर् करण्यात येत आहे . डॉ. बाळासाहे ब सािंत
कोंकण कृिी विद्यापीठ दापोली , महाबीज, कृिी विभाग, र्ेतकरी गट ि राईस वमल चालक यांची बैठक घेऊन त्यांना
भाताचे विकवसत केलेले सुधावरत िाण याची मावहती दे ऊन कोणत्या िाणास चांगला भाि वमळे ल याचा अंदाज घेण्यात
आला ि त्यानुसार त्या सुधावरत िाणाचे वबयाणे उपलब्ध होण्याच्या दृष्ट्टीकोनातून वबयाणे वितरण या बाबींचा ही या
योजनेमध्ये समािेर् करण्यात येत आहे . या योजनेमध्ये भात वपक पद्धतीिर आधावरत वपक प्रात्यावक्षके, वबयाणे वितरण

ि

वपक पद्धतीिर आधावरत प्रवर्क्षण या बाबींचा समािेर् करण्यात आला आहे .
विवहत केलेल्या प्रमाणानुसार अनुसूवचत जाती/ अनुसूवचत जमातीच्या र्ेतकऱ्यांना लाभ पोहचेल याची दक्षता घ्यािी.
या कायगक्रमाची अंमलबजािणी उपरोक्त संदभग क्र. ४ िरील र्ासन वनणगयानुसार करािी.
१. भात पिक िद्धतीवर आधापरत पिक प्रात्यपिके :
1.1. वपकवनहाय तं त्रज्ञान :
राष्ट्रीय कृिी विकास योजनेंतगगत भात उत्पादन िाढ ि वबयाणे साखळी विकवसत करणेचा कायगक्रमाचे
भात वपक पद्धतीनुसार प्रात्यवक्षकांसाठीचे वजल्हावनहाय लक्षांक पवरवर्ष्ट्ट १ मध्ये वदलेले आहे त. वजल्हा अवधक्षक
कृिी अवधकारी यांनी त्यांचे स्तरािरून स्थावनक पवरस्स्थतीनुसार वपक पद्धतीनुसार प्रात्यवक्षकांचे तालुकावनहाय
लक्षांक दे ण्यात यािेत. कोणत्याही पवरस्स्थतीमध्ये पवरवर्ष्ट्ट १

मध्ये वदलेल्या आर्थथक मयादा ओलांडण्यात येिू

नये. भात क्षेत्रामध्ये भात वपकानंतर बहु तांर्ी कोणतेही वपक घेतले जात नाही जर भात वपकानंतर कडधान्याचे
वपक घेतले तर र्ेतकऱ्याचे उत्पन्न िाढे लच त्याचबरोबर वपकाच्या फेरपालटीमुळे जवमनीची सुपीकता वटकिण्यास
मदत होईल याचा विचार करून भात वपक पद्धतीनुसारच प्रात्यवक्षके घेण्यात यािीत. यासाठी "उन्नत र्ेती-समृध्द
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र्ेतकरी" मोहीम राबविणेबाबत र्ासन वनणगय वदनांक, 13 एवप्रल,२०१७ मध्ये घालून वदलेल्या कायगपद्धतीचा
खालील प्रमाणे अिलंब करािा.
i) वपक प्रात्यवक्षक १० हे . क्षेत्राच्या क्लस्टरिर घेण्यात यािेत.
ii) वपक प्रात्यवक्षकांची अंमलबजािणी करण्याची जबाबदारी कृिी सहाय्यकाकडे राहील.
iii) प्रात्यवक्षक वपकाची तालुक्याची सरासरी उत्पादकता, राज्यात काही र्ेतकऱ्यांनी या वपकांमध्ये वमळविलेली
उच्चतम उत्पादकता आवण त्या वपकांची विद्यापीठाने ठरिून वदलेली अनुिांवर्क उत्पादन क्षमता (Genetic
potential) यामध्ये मोठी तफाित आहे . ही तफाित कमी करून वपकांची उत्पादकता िाढविण्यासाठी स्थावनक
कृिी हिामान पद्धतीचा विचार करून संबंवधत कृिी विद्यापीठांच्या कायगक्षेत्रातील प्रत्येक वजल्यातील प्रमुख
वपकांसाठी कृिी विद्यापीठांच्या र्ास्त्रज्ञांनी (संचालक, संर्ोधन/संचालक, विस्तार) आधुवनक तंत्रज्ञान वनवरृत
करून विभागीय कृिी सहसंचालकांना द्यािे. सिग विभागीय कृिी सहसंचालकांनी याकामी कृिी विद्यापीठ, कृिी
विभागाचे क्षेत्रीय अवधकारी ि अन्य संस्थांर्ी समन्िय साधून तंत्रज्ञान वनवरृत करून घ्यािे ि हे तंत्रज्ञान
र्ेतकऱ्यांपयंत पोहोचविण्याच्या दृष्ट्टीने विस्तार कायाचे तसेच, वपक प्रात्यवक्षकांचे वनयोजन करािे. तंत्रज्ञान
वनवरृतीसाठी त्या-त्या वपकांचे उच्चतम उत्पादन घेतलेल्या र्ेतकऱ्यांची मदत दे खील घेण्यात यािी.
iv) एकूण १० हे . क्षेत्र असणाऱ्या र्ेतकऱ्यांचे समूह/गटामाफगत प्रात्यवक्षकांची अंमलबजािणी करण्यात यािी, भात
पीक पद्धतीिर आधावरत प्रात्यवक्षकासाठी लाभाथी वनिडताना दोन्ही हं गामात वपके घेण्याची तयारी असणाऱ्या ि
त्याप्रमाणे सुविधा उपलब्ध असलेल्या ि र्ासनाने ठरिून वदलेल्या तंत्रज्ञानाप्रमाणे वपक प्रात्यवक्षकाचे आयोजन
करण्यास तयार असतील अर्ा र्ेतकऱ्यांचीच वनिड करािी.
V)गािातील प्रात्यवक्षकांच्या संख्येपेक्षा अधीक गटांची इच्छु क्ता प्राप्त झाल्यास लाभाथी गटाचे लॉटरी पद्धतीने
वनिड करण्यात यािी. प्रात्यवक्षक क्लस्टर मधील सिग र्ेतकऱ्यांचा गटामध्ये समािेर् असणे बंधनकारक राहील.
प्रती र्ेतकरी कमीत कमी ०.४० हे क्टर क्षेत्रािर प्रात्यवक्षकाचे आयोजन करािे.
vi) वपक प्रात्यवक्षकासाठी वनिडण्यात आलेल्या र्ेतकऱ्यांना िाटप केलेल्या मृद आरोग्य पवत्रके आधारे अथिा ज्या
वठकाणी मृद आरोग्य पवत्रका उपलब्ध नसेल अर्ा वठकाणी मृद तपासणी करून त्या अहिालाप्रमाणे लागणाऱ्या
वनविष्ट्ठा (पॅकेज) वनवरृत कराव्यात. सदर वनविष्ट्ठा संबंवधत कृिी विद्यापीठांचे र्ास्त्रज्ञ ि संबंवधत विभागीय कृिी
सहसंचालकांनी वनवरृत करािे.
Vii) भात वपक पद्धतीिर आधावरत वपक प्रात्यावक्षकांकवरता प्रती हे क्टर अनु दान मयादा रु.90००/- आहे .त्यातील
मनु ष्ट्यबळ विकास हा घटक राबविणे अवनिायग राहील. यापैकी र्ेतीवदनासाठी प्रवत हे क्टर रु. २५० , प्रवर्क्षण
/प्रवसद्धी सावहत्यासाठी प्रवत हे क्टर रु. २५० आवण र्ास्त्रज्ञ ि कृवितज्ञ यांच्या भेटी ि मागगदर्गनासाठी रु.३०० प्रवत
हे क्टर प्रमाणे खचग करण्यात यािा . उपरोक्त प्रमाणे वनवरृत केलेल्या पॅकेज नु सार प्रती हे क्टर रु.

90००/-

मयादे त खवरप मध्ये भात वपकासाठी ि रब्बीमध्ये कडधान्यासाठी वकती अनु दान अदाकरािे हे ठरविण्यात यािे .
Viii) पीक प्रात्यवक्षकासाठी त्या-त्या क्षेत्रासाठी वर्फारस केलेल्या िाणांचे प्रमावणत वबयाणे िापरणे बंधनकारक
आहे . प्रात्यवक्षकासाठी लागणारे वबयाण्याची मागणी प्राधान्याने महाबीज, राष्ट्रीय बीज वनगम, कृिी विद्यापीठे ,
तसेच जैविक खते ि औिधांची मागणी र्ासकीय जैविक प्रयोगर्ाळा या र्ासकीय संस्थांकडे करण्यात यािी.
IX ) या वनविष्ट्ठांव्यवतवरक्त अन्य वनविष्ट्ठांची लाभाथी र्ेतकरी गटाने खुल्या बाजारातून त्यांच्या पसंतीने खरे दी
करािी ि त्यानंतर खरे दी केलेल्या वनविष्ट्ठांची वपक प्रात्यवक्षकासाठीच िापर केल्याची खात्री करून
प्रात्यवक्षकांच्या मापदं डानु सार वनविष्ट्ठासाठी उपरोक्त ठरविल्या अनु दान गटातील र्ेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न
बँक खात्यात थे ट अनु दान जमा करण्यात यािे . कृिी विभागमाफगत र्ेतकऱ्यांना कीटकनार्के, खते ि औिधे इ.
ची 'जनेवरक' नािाने वर्फारस करािी.अनुदानाच्या अदायगीसाठी उपरोक्त संदभग क्र 1 ते ५ मध्ये घालून वदलेल्या
कायग पद्धतीचा अिलंब करािा .
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एकास्त्मक कीड व्यिस्थापन:
प्रात्यवक्षक क्षेत्रातील वपकािर येणाऱ्या संभाव्य वकडी ि रोगांबाबत सखोल मावहती लाभार्थ्यास दे ण्यात
यािी. वपकाच्या विविध अिस्थेमध्ये येणाऱ्या वकडींचे सिेक्षण करण्याबाबत लाभार्थ्यास प्रवर्वक्षत करािे तसेच
क्रॉपसॅप अंतगगत वनयुक्त केलेल्या वकडरोग सिेक्षकांची मदत घेण्यात यािी. वकडरोग सिेक्षणाच्या आधारे
वदलेल्या सल्ल्यानुसारच वकडनार्कांचा िापर करण्याबाबत लाभार्थ्यास प्रिृत्त करािे. यासाठी कृिी
विद्यापीठाने पीकवनहाय ि वकडरोगवनहाय केलेल्या वर्फारर्ींचा अिलंब करािा तसेच लेबल क्लेम प्रमाणेच
वकडनार्काची वनिड करािी.



मनु ष्ट्यबळ विकास:

खरीप हं गामासाठी ऑगस्ट-सप्टें बर, आवण रब्बी हं गामासाठी वडसेंबर-जानेिारी मवहन्यामध्ये

प्रात्यवक्षक

प्लॉटिर र्ेतीवदनाचे आयोजन करून पवरसरातील र्ेतकऱ्यांच्या भेटी घडिून आणाव्यात. र्ेती वदनास स्थावनक
लोकप्रवतवनधीना बोलिािे. र्ेतीवदनासाठी प्रवत हे क्टर रु. २५० प्रमाणे खचग करण्यात यािा. याद्वारे राबविलेल्या
तंत्रज्ञानास व्यापक प्रवसद्धी द्यािी.
प्रवसद्धी सावहत्यासाठी प्रवत हे क्टर रु. २५० तरतूद असून सदर तरतूद लाभार्थ्याला र्ेतकरी मावसकाचे
िगगणीदार करण्यासाठी िापरािी.
र्ास्त्रज्ञ ि कृवितज्ञ यांच्या भेटी ि मागगदर्गनासाठी रु.३०० प्रवत हे क्टर अनुदान अनुज्ञेय असून पेरणीपूिग,
वपकाचे िाढीच्या कालािधीमध्ये तसेच काढणीपरृात कालािधीमध्ये प्रात्यवक्षक प्रकल्प क्षेत्रास कृिी विद्यापीठ/
कृिी महाविद्यालय/ कृिी विज्ञान केंद्र/ कृिी संर्ोधन केंद्र येथील र्ास्त्रज्ञ यांच्या भेटी ि लाभार्थ्यांर्ी संिाद
घडिून आणािा. त्यांनी केलेल्या मागगदर्गनाची नोंद कृवि सहाय्यकांनी क्षेवत्रय स्तरािरील नोंदिहीत करािी.
यापैकी अवधकारी ि र्ास्त्रज्ञ भेटी या बाबीखाली उपलब्ध अनुदानातून उिगवरत रक्कम वपक कापणी
प्रयोगासाठी िापरण्यात यािी.
x) वपक प्रात्यवक्षकांमध्ये िापरलेले तंत्रज्ञान या प्रात्यवक्षकांमध्ये सहभागी नसणाऱ्या राज्यातील इतर सिग
र्ेतकऱ्यांपयंत पोहोचविण्यासाठी प्रात्यवक्षकाचे क्षेत्रािर स्थावनक र्ेतकऱ्यांच्या भेटीचे आयोजन करण्यात यािे .
xi) प्रत्येक वपक प्रात्यवक्षक क्लस्टरमधून रँ डम पद्धतीने एक प्लॉट वनिडू न त्याची र्ेतकरी गटाच्या उपस्स्थतीत
र्ास्त्रोक्त पद्धतीने वपक कापणी करण्यात यािी. तालुक्यातील एकूण वपक कापणी प्रयोगाचे संकलन करून तो
अहिाल वजल्हास्तरािर सादर करण्यात यािा ि वजल्हास्तरािरून यांचे संकलन करून पीकवनहाय
प्रात्यवक्षकांद्वारे साध्य करण्यात आलेल्या उत्पादकतेचा अहिाल कृिी आयुक्तालयास सादर करािा.
xii) उपविभागीय कृिी अवधकारी यांनी त्यांचे कायगक्षेत्रातील प्रत्येक तालुक्यामध्ये ि तालुका कृिी अवधकारी यांनी
त्यांचे कायगक्षेत्रातील प्रत्येक मंडळामध्ये वकमान एक वपक कापणी प्रयोगास हजर राहू न सवनयंत्रण करािे.
1.2. प्रात्यवक्षक अंमलबजािणीबाबत सिगसाधारण सूचना


प्रात्यवक्षक क्लस्टरसाठी वनिड केलेल्या क्षेत्राचे मंडळ कृवि अवधकारी यांनी पायाभूत सिेक्षण काम पूणग करून
क्लस्टरमधील उत्पादकतेच्या लक्षांकांसह प्रकल्प आराखडा तयार करून त्यास वजल्हा अवधक्षक कृवि
अवधकारी यांनी मान्यता प्रदान करािी. वनवरृत केलेले प्रात्यवक्षकांचे तालुकावनहाय उत्पादकता लक्षांक
राष्ट्रीय कृवि विकास योजना कक्षास कळविण्यात यािेत.



विवहत केलेल्या प्रमाणानु सार अनु सूवचत जाती/ अनु सूवचत जमातीच्या तसेच मवहला लाभार्थ्यांचा समािेर्
करणे बंधनकारक राहील.



प्रात्यवक्षक क्षेत्रातील वपकांची पूिम
ग र्ागत, बीजप्रवक्रया, पेरणी/ लािणी, आंतरमर्ागत, ससचन व्यिस्था,
विर्ेि तंत्रांचा िापर, पीक संरक्षण, काढणी ि मळणी या सिग कामांचे वनयोजन लाभाथी गटास तयार करून
द्यािे.
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प्रात्यवक्षकासाठी आिश्यक सिग वनविष्ट्ठांविियी र्ेतकऱ्यांना अिगत करािे, वनविष्ट्ठांची खरे दी उत्पादक
गटाने िेळेत करणे बंधनकारक राहील. गटामाफगत खरे दी करण्यात आलेल्या तसेच र्ेतकरी लाभाथीवनहाय
िाटप केलेल्या वनविष्ट्ठांच्या नोंदी कृिी सहाय्यकाने प्रात्यवक्षक नोंदिहीमध्ये घ्याव्यात.



प्रात्यवक्षकांतगगत प्रती हे क्टरी आर्थथक मयादे पेक्षा अवधकचा खचग झाल्यास सदर खचग संबवधत लाभार्थ्याने
करािा.



प्राप्त वनविष्ट्ठांचा िापर वनयोवजत प्रत्यावक्षकासाठीच केला जाईल ि त्यांचा गैरिापर होणार नाही याबाबत
खातरजमा करािी.



लाभार्थ्यांची यादी ग्रामपंचायत नोटीस बोडग िर जाहीर करािी राज्य र्ासनाच्या िेबसाईटिर भरािी.



प्रात्यवक्षक प्लॉट र्ेजारी पारं परीक पध्दतीिर आधारीत तुलनात्मक प्लॉट घेण्यात यािा.



सदर प्रात्यवक्षके र्क्यतो रस्त्यालगत ि त्या संबंवधत गािातील जवमनीचा प्रकार/सुपीकता यांचे प्रवतवनवधक
असािीत. प्रात्यवक्षकाबाबतचा फलक रस्त्याच्या कडे ला प्लॉटर्ेजारी दर्गनी भागात

लािण्यात यािा ि

त्यािर खालील मावहती नमूद करािी.
समाविष्ट्ट गािाचे नाि/गािांची नािे, गटाचे नाि, र्ेतकरी संख्या, पीक ि िाण, प्रात्यवक्षकाचा प्रकार ,
प्रवत हे क्टर वबयाणे िापर ि पेरणीचे अंतर, पेरणीची तारीख, िापरलेल्या वनविष्ट्ठांचा तपर्ील, वजल्हास्तरीय
सल्लागाराचे नाि ि भ्रमणध्िनी क्रमांक, तंत्र सहाय्यकाचे नाि ि भ्रमणध्िनी क्रमांक, कृवि सहाय्यकाचे नाि ि
भ्रमणध्िनी क्रमांक.
प्रात्यवक्षकासाठीच्या वनविष्ट्ठा िेळेपूिी लाभाथी गटास



उपलब्ध होण्यासाठी आिश्यक ते वनयोजन ि

िेळापत्रक मंडळ कृवि अवधकारी यांनी तयार करािे.
कृविसहाय्यकाने लाभाथी गटास वपकवनहाय वितरण केलेल्या ि िापरलेल्या



वनविष्ट्ठांच्या नोंदी नोंदिहीत

ठे िाव्यात. सदर नोंदिहीमध्ये र्ेतकरीवनहाय आलेल्या उत्पादनाची माहीती खालील प्रपत्रात जतन करािी.

कृवि सहाय्यक स्तरािरील वपक कापणी प्रयोग नोंद िहीनमुना
कृवि सहाय्यकाचे नाि -------------------------------------------------------------- :
कायगक्षेत्र :--------प्रात्यवक्षकाचे गाि -------------- : वजल्हा ------------ : तालुका ---------- :
वपक :------सहभागी र्ेतकयांचे नाि ि र्ेत
गट क्र.मो.नं.

िाण :----------प्रात्यवक्षकातील
क्षेत्र ).हे (

वमळालेले उत्पादन ( क्क्ि. हे .)
प्रात्यवक्षकातील

पारं पावरक
पध्दतीने

वकमानआधारभूत वकमतीनु सार
वमळालेले उत्पन्न ( रु. हे .)
प्रात्यवक्षकातील

पारं पावरक
पध्दतीचे

प्रात्यवक्षकातील वमळालेले
वनव्िळ िाढीि उत्पन्न
( रु. हे .)

िवरष्ट्ठ अवधकांऱ्याने या नोंदिहीत तपासणी करुन वदनांकसहीत अवभप्राय नोंदिून स्िाक्षरी करािी.
प्रात्यवक्षकांचे अनु भिािरुन गािातील र्ेतकऱ्यांनी जिळपासच्या क्षेत्रातील वकती/ तं त्रज्ञान अिलंब केला त्याची
र्ेतकरी संख्या---- ि क्षेत्र --- हे क्टर.
प्रात्यवक्षकास भेटी वदलेल्या र्ेतकऱ्यांची संख्या---सदर अवभलेख अवभयानाच्या मूल्यमापनाचे िेळी उपलब्ध करुन दे णे बंधनकारक राहील.
सदर कृवि सहाय्यकांची बदली झाल्यास नोंदिही रुजू होणाऱ्या निीन कृवि सहाय्यकाकडे िगग करािी . सदर अवभलेख
कायमस्िरुपी (ििग 20) जतन करणे बंधनकारक राहील.
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प्रात्यवक्षकासाठी वितरीत कराियाच्या वनविष्ट्ठा संदभात मागणी, तपासणी ि



दे यक अदायगी या

अनुिंगाने संचालक, वनविष्ट्ठा ि गुण वनयंत्रण यांनी िेळोिेळी वनगगवमत केलेल्या अद्ययाित मागगदर्गक
सूचनांनुसार कायगिाही करण्यात यािी.
प्रात्यवक्षक घेतलेल्या प्लॉटच्या ि कंरोल प्लॉटच्या उत्पादनाचा तुलनात्मक



अभ्यास करुन मूल्यमापन

अहिाल उपविभागीय कृवि अवधकारी यांनी वजल्हा अधीक्षक कृिी अवधकारी माफगत

खालील नमूद

केलेल्या प्रपत्रात कृवि आयुक्तालयास सादर करािा.
पीक प्रात्यावक्षकांमधील उत्पादकता अहिाल
राष्ट्रीय कृिी विकास योजनेंतगगत भात वबयाणे साखळी विकवसत करणेचाकायगक्रम सन २०१8 -१9 अंतगगत
वपक पध्दतीिर आधावरत वपक प्रात्यवक्षकांचा उत्पादकता तपर्ील
अ.क्र.

बाब

क्षेत्र (हे .)

वपक पध्दतीिर आवधवरत वपक प्रात्यवक्षके

प्रात्यावक्षक प्लॉट

(वपकवनहाय उत्पादकता)
1

भात

2

कडधान्य

उत्पादकता ( क्क्ि./हे .)
तुलनात्मक प्लॉट

२. वबयाणे वितरण :
वपकांच्या उत्पादकता िाढीसाठी सुधावरत िाणांचे महत्ि लक्षात घेऊन भात वपकाच्या

10 ििी आतील

सुधावरत िाणाच्या वबयाण्यास रु.2०००/- प्रती क्क्िटल ि 10 ििी िवरल सुधावरत िाणास रु.1000/- प्रवत
क्क्िटल प्रमाणे कमाल अनुदान मयादा आहे . सदर घटकाच्या अंमलबजािणी बाबत कृिी आयुक्तालयाच्या
वद. २६/०४/२०१६ रोजीच्या पत्रानुसार वजल्हास्तरीय वबयाणे सवमती गठीत करािी.
भात वपकांच्या उत्पादकता िाढीसाठी वबयाणे बदलाचे महत्ि विचारात घेता सुधावरत िाणांचे प्रसारासाठी
खालीलप्रमाणे अनुदान अनुज्ञेय आहे .
अ.क्र.

वपकाचे नाि

1

अवधकतम अनुदान मयादा
ियोमयादा

सुधावरत िाणाच्या प्रमावणत वबयाण्या कवरता

10 ििाच्या आतील अवधसूवचत िाण

सकमतीच्या 50 टक्के सकिा उच्चतम रु.2000/- प्रती
क्क्िटल या पैकी वकमानप्रमाणे 

भात
10 ििाच्या िवरल अवधसूवचत िाण

सकमतीच्या 50 टक्के सकिा उच्चतम रु.1000/- प्रती
क्क्िटल या पैकी वकमानप्रमाणे 

2.1 वजल्हावनहाय, वपकवनहाय वितरीत कराियाच्या प्रमावणत वबयाण्यांचा तपर्ील

पवरवर्ष्ट्ट १ मध्ये सहपत्रीत

करण्यात येत आहे . सदर घटकाच्या प्रभािी अंमलबजािणीसाठी महाबीज, राष्ट्रीय बीज वनगम, कृवि विद्यापीठे
यांच्याबरोबर दररोज समन्िय ठे िून लक्षांकाप्रमाणे संबंवधत तालुक्यामध्ये वबयाणे िेळेत वितरीत केले जाईल
याबाबत स्थावनक पातळीिर कायगपद्धती तयार करािी.

विवहत केलेल्या प्रमाणानु सार अनु सूवचत जाती/

अनु सूवचत जमातीच्या र्ेतकऱ्यांना लाभ पोहचेल याची दक्षता घ्यािी.
2.2 वजल्हा अधीक्षक कृिी अवधकारी स्तरािरुन

लक्षांकवनहाय ि वपकवनहाय लागणाऱ्या वबयाण्यांची मागणी

पुरिठादार संस्थांना तात्काळ दयािी. वबयाणे पुरिठादार संस्थांनी त्यांचे वितरकामाफगत प्रमावणत वबयाणे िाटप
कराियाचे आहे . मंडळ कृवि अवधकाऱ्यांनी (नोडल आवधकारी) अनुसूवचत जाती ि अनुसूवचत जमाती प्रिगातील
र्ेतकऱ्यांच्या याद्या संबवधत वितरकाकडे द्याव्यात.
2.3 पुरिठादार संस्थांना यांच्या वितरकांनी वबयाणे विक्री अनुदावनत दराने

खुल्या पध्दतीने कराियाची आहे .

र्ेतकऱ्यांना वबयाणे घेण्यासाठी जास्त अंतर जािे लागणार नाही यादृस्ष्ट्टने जास्तीत जास्त वितरकांकडे वबयाणे
उपलब्ध होईल याची दक्षता वजल्हा अधीक्षक कृिी अवधकारी ि वबयाणे पुरिठादार संस्थांनी घ्यािी.
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2.4 वजल्हा अवधक्षक कृवि अवधकारी यांनी तालुकावनहाय ि प्रिगगवनहाय वनवरृत केलेल्या लक्षांकानुसार पुरिठादार
संस्थांनी त्या तालुक्यातील आपल्या अवधकृत वितरकांकडे प्रमावणत वबयाणे उपलब्ध करुन द्यािे ि िाणवनहाय
वकती वबयाणे उपलब्ध करुन दे ण्यात आले आहे याची वितरकवनहाय मावहती संबधीत तालुका कृवि अवधकारी ि
वजल्हा अवधक्षक कृवि अवधकारी यांना विनाविलंब उपलब्ध करून द्यािी.
2.5 वितरकांकडे दर्गनी भागािर राष्ट्रीय कृिी विकास योजेने

अंतगगत प्रमावणत वबयाणे अनुदानािर उपलब्ध

असल्याचा फलक लािािा. तसेच िाणवनहाय दर, अनुदान ि अनुदान िजा जाता पॅकींगवनहाय येणारी सकमत
याची मावहती संबंवधत वितरकाने फलकािर प्रदर्थर्त करणे आिश्यक आहे .
2.6 वबयाणे घेण्यास येणाऱ्या र्ेतकऱ्याचे नाि, प्रिगग, गाि, गट क्रमांक, क्षेत्र याबाबतची मावहती घेऊन ि त्याची
खात्री करुन संबवधत वितरकांनी अनुदान िजा जाता येणारी सकमत घेऊन र्ेतकऱ्याला वबयाणे वितरीत करािे.
कृवि विभागामाफगत कोणत्याही परीस्थीतीत र्ेतकऱ्याकडु न अनु दान िजा जाता रक्कम िसुल के ली जाणार
नाही याची पुरिठादार संस्थांनी नोंद घ्यािी. लाभाथी वहश्श्याची रक्कम र्ेतकऱ्याकडू न िसुल करण्याची
जबाबदारी पुरिठादार संस्थांच्या वितरकांची रावहल.
2.7 खरीप ि रब्बी हं गामात लाभाथीवनहाय वितरण, वितरकाची साठा नोंदिही ि विक्री वबलांची तपासणी ताकृअ
यांनी िेळोिेळी करािी.
2.8 वितरीत केलेल्या वबयाण्याची खातरजमा होण्यासाठी संबंवधत वितरकाने प्रिगगवनहाय लाभाथी याद्या तालुका
कृिी अवधकारी यांचक
े डे सादर कराव्यात. तालुका कृिी अवधकारी ि वबयाणे पुरिठादार संस्थांकडू न संयुक्त
वबयाणे वितरण अहिाल प्राप्त झाल्यानंतर उपविभागीय कृिी अवधकारी यांनी वबयाणे वितरण प्रमाणपत्र वजल्हा
अधीक्षक कृिी अवधकारी कायालयास पाठिािे. सदर वितरण प्रमाणपत्राच्या आधारे वजल्हास्तरािरुन संबवधत
पुरिठादार संस्थांना अनुदान वितरीत करण्यात यािे.
2.9 पुरिठादार संस्थांकडू न वितरकांकडे वबयाणे प्राप्त झाल्यानंतर गुणित्ता वनयंत्रण वनरीक्षकांनी लॉट वनहाय
नमुने घेऊन र्ासकीय बीज परीक्षण प्रयोगर्ाळे कडू न तपासून घ्यािेत. गुणित्ता वनयंत्रणाबाबत ि अप्रमावणत
नमुन्याच्या दे यक अदायगी प्रकरणी संचालक, वनविष्ट्ठा ि गुणवनयंत्रण यांनी िेळोिेळी वनगगवमत केलेल्या
वनदे र्ांचे पालन करािे.
2.10 आयुक्तालयाकडू न उपलब्ध करून दे ण्यात येणाऱ्या अनु दानामधून प्रथम प्राधान्याने वबयाणेघटकाची
अदायगी विवहत कायगपद्धतीचा अिलंब करून करािी.
2.11 सदर घटकाचे प्रभािी सवनयंत्रणाची जबाबदारी उपविभागीय कृिी अवधकारी यांची राहील.
2.12 पुरिठा केलेल्या वबयाणाबाबत काही तक्रारी वनमाण झाल्यास वजल्हास्तरीय / तालुका स्तरीय तक्रार
वनिारण सवमतीद्वारे प्रत्यक्ष क्षेत्रास भेटी दे िून वनरीक्षणे नोंदिािीत, सवमतीने र्ास्त्रोक्त पद्धतीने सुस्पष्ट्ट
वनष्ट्किग नोंदिािेत. अप्रमावणत नमुन्याबाबत तसेच, तक्रारीचे अनुिंगाने पुढील कायगिाही गुणित्ता
वनयंत्रणाबाबत संचालक, वनविष्ट्ठा ि गुणवनयंत्रण यांनी िेळोिेळी वनगगवमत केलेल्या वनदे र्ांनुसार करािी.
तक्रारीबाबत वबयाणे अवधवनयम १९६६, वबयाणे वनयम १९६८ च्या भाग ९ मधील वनयम २३-A नुसार कायगिाही
करािी.
३. पीक पद्धतीिर आधावरत र्ेतकरी प्रवर्क्षण :
सुधावरत पीक उत्पादन पद्धतीची मावहती जास्तीत जास्त र्ेतकऱ्यापयंत पोहोचण्यासाठी

प्रवर्क्षण ही बाब

महत्त्िाची असल्याने कायगक्रममध्ये पीक पद्धतीिर आधावरत प्रवर्क्षणाचा समािेर् करण्यात आलेला आहे . पीक पद्धतीिर
आधावरत र्ेतकरी प्रवर्क्षण दोन सत्रामध्ये राबिाियाचे आहे त. वजल्हा अवधक्षक कृवि अवधकारी ि प्रकल्प संचालक, आत्मा
यांनी सदर घटकाचे वनयोजन ि अंमलबजािणी खालीलप्रमाणे करािी .
 वजल्हावनहाय वदलेल्या लक्षांकानुसार ज्या र्ेतकऱ्यांची पीक पध्दतीिर आधारीत वपक प्रात्यवक्षकांकवरता वनिड झालेली
आहे त्याच र्ेतकऱ्यांना /र्ेतकरी गटांना प्राधान्याने प्रवर्वक्षत करािे .
RKVY PADDY -2018-19

Page 6

 सदर र्ेतकरी प्रवर्क्षण िगग हे

उन्नत र्ेती समृध्द र्ेतकरी अवभयानाच्या मागगदर्गक सुचनानुसार कृवि विज्ञान केंद्र

माफगत घ्यािीत.
 प्रवर्क्षण िगग हा एकूण दोन सत्रामध्ये (खरीप ि रब्बी ) हं गामाच्या सुरिातीस प्रत्येकी एक सत्र आयोजीत करण्यात यािा.
 प्रत्येकी 35 र्ेतकऱ्यांच्या समुहासाठी एका सत्रासाठी रक्कम रू. 7000/- आर्थथक तरतूद राहील. संपुणग दोन सत्राच्या
प्रवर्क्षण िगासाठी एकूण रक्कम रु. 14000/- अनुदान अनुज्ञेय राहील. प्रवर्क्षणासाठी वनिडलेले 35 र्ेतकऱ्यांनाच
दोन्ही सत्रामध्ये प्रवर्क्षण द्याियाचे आहे . प्रत्येक सत्रासाठी िेगिेगळे र्ेतकरी वनिडण्यात येऊ नये .
 सदर प्रवर्क्षण पीक पद्धतीिर आधावरत असल्याने प्रवर्क्षणाथीना आंतरपीक पद्धती ि साखळी पीक पद्धती बाबतचे
प्रवर्क्षण सावहत्य दे णे बंधनकारक राहील.
 वपक व्यिस्थापन (लागिड पद्धती ि वपक संरक्षण) बरोबरच प्राथवमक प्रवक्रया

, साठिणूक ि विक्री व्यिस्थापन या

विियांचा दे खील समािेर् प्रवर्क्षण कायगक्रमात करािा.
 प्रवर्क्षण र्ेतकऱ्यांचा प्रत्यक्ष सहभाग ि कृवतव्दारे अनुभि

(Experiential learning) या तत्िािर आधारीत राहील.

र्ेतकरी प्रवर्क्षणाचा अभ्यासक्रम हा हं गामानुसार ि स्थावनक गरजेनुरुप राहील.
 हं गामवनहाय ि वपकवनहाय प्रवर्क्षणाचे िेळापत्रक तयार करून आयुक्तालयास सादर करािे.
 मवहनावनहाय आयोवजत केलेल्या प्रवर्क्षणाचे भौवतक साध्य मावसक प्रगती अहिालामध्ये दर्गिािे .
र्ेतकरी प्रवर्क्षण िगाचे बाब वनहाय मापदं ड खालीलप्रमाणे राहील.
अ.क्र.

तपवर्ल/बाब

मापदं ड

2 सत्रासाठी एकूण रक्कम रु.

1

तज्ञांचे मानधन

रु. 10०० प्रवत सत्र

रु. २,०००/-

2

प्रवर्क्षणासाठी लागणारे सावहत्य ि लेखनसामग्री

रु. 10०० प्रवत सत्र

रु. २,०००/-

3

प्रवर्क्षणाथी ि सहाय्यक कमगचाऱ्यासाठी अल्पोपहार

रु. 100/- प्रवतव्यक्ती प्रवत सत्र

रु. ७,०००/-

रु. 1500/- प्रवत सत्र

रु. ३,०००/-

(३५ व्यक्तींसाठी)
4

आकस्स्मक खचग, इंधन िाहनाची सोय इ.
एकूण खचग

रु.14,000/-

आयोवजत केलेल्या प्रवर्क्षण सत्रांबाबत वजल्याचा सविस्तर अहिाल

कृिी आयुक्तालयास पाठिािा.

अहिालामध्ये प्रवर्क्षणाचे िेळापत्रक, वनिडलेले वििय, प्रवर्क्षण सावहत्य (घडीपवत्रका, मावहतीपत्रक, पुस्स्तका इ.), तज्ञ
मागगदर्गकांची नािे, संपकग क्रमांक ि ई-मेल पत्ते, सहभागी प्रवर्क्षणाथींची संख्या, फोटो आवण बातम्या यांचा समािेर्
असािा.
योजना अंमलबजािणीसाठी तपासणी :र्ासनाने वनदे वर्त केलेप्रमाणे लाभार्थ्यांच्या यादीनुसार सिग लाभाथी र्ेतकऱ्यांच्या र्ेतािर हाती घेण्यात
आलेल्या कायगक्रमाची प्रत्यक्ष तपासणी संबंवधत गािातील कृिी सहाय्यकांनी करायची असून आपला अहिाल तालुका कृिी
अवधकाऱ्यामाफगत वजल्हा अधीक्षक कृिी अवधकाऱ्याकडे सादर कराियाचा आहे .

विविध स्तरािर खचाच्या तपासणीची

टक्केिारी खालीलप्रमाणे रावहल.
अ.क्र.

स्तर

टक्केिारी

1

विभागीय कृवि सहसंचालक

2

वजल्हा अवधक्षक कृवि अवधकारी

1

3

उपविभागीय कृवि अवधकारी

5

4

तालुका कृवि अवधकारी

25

5

मंडल कृवि अवधकारी

50

6

कृवि पयगिक्ष
े क/ कृविसहाय्यक

100
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0.5

लाभार्थथची ऑनलाईन मावहती भरणे
राष्ट्रीय कृवि विकास योजने अंतगगत - भात वबयाणे साखळी विकवसत करणेचा कायगक्रमामध्ये लाभार्थ्यांना
वनरवनराळ्या बाबीचा लाभ दे ण्यात येतो. अर्ा लाभावथंची मावहती केंद्र र्ासनाच्या सुचनेनुसार ऑनलाईन
testmisagri.mahaonline.gov.in (mis) मावहती भराियाची आहे .
वजल्हा अवधक्षक कृवि अवधकारी यांनी वनयमीतपणे कायगक्रमाचा आढािा घ्यािा ि वजल्हयाचा मावसक प्रगती
अहिाल ईमेल व्दारे ि टपालाद्वारे विभागीय कृवि सह संचालक ि आयुक्तालयास

agriexten@gmail.com /

agriexten@rediffmail.com िर पुढील मवहन्याच्या 5 तारखेपयंत प्रपत्रामध्ये सादर करािा.
स्िाक्षरीत/कृवि संचालक
( विस्तार ि प्रवर्क्षण )
कृवि आयुक्तालय, म. रा.,पुणे
प्रत:- मावहतीस्ति सविनय सादर.
1)

मा.अपर मुख्य सवचि, कृवि ि पणन, मंत्रालय विस्तार, मुंबई 32

2)

कृवि उपसंचालक, मा.आयुक्त कक्ष, कृवि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे - 1.

3)

मा.व्यिस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वबयाणे महामंडळ, प्लॉट-8, र्ास्त्रीनगर, अकोला.

4)

विभागीय व्यिस्थापक, राष्ट्रीय बीज वनगम, माकेट याडग , पुणे.

5)

कृवि संचालक ( वनिगुवन, कृप्रिवन, आत्मा ) कृवि आयुक्तालय, पुणे

6)

संर्ोधन संचालक, महात्मा फुले कृवि विद्यापीठ, राहु री, वजल्हा-अहमदनगर.

७)

संर्ोधन संचालक, डॉ.बाळासाहे ब सािंत कोकण कृवि विद्यापीठ, दापोली आपल्या विद्यापीठास भात वपक पद्धतीिर
आधावरत प्रात्यावक्षके ५० हे . ि वपकपद्धतीिर आधावरत प्रवर्क्षण १ या प्रमाणे कायगक्रम दे ण्यात येत आहे .या बाबींपैकी
पायाभूत/प्रमावणत वबयाणे उत्पादन ि वपक पद्धतीिर आधावरत प्रवर्क्षण या बाबी सोयींच्या उपलब्धतेनुसार विद्यापीठ
प्रक्षेत्रािर अथिा र्ेतकऱ्यांच्या र्ेतािर उपरोक्त नमूद केलेल्या कायगपध्दती नुसार घेता येईल. भात वपक पद्धतीिर
आधावरत प्रात्यावक्षके ही बाब र्ेतकऱ्यांच्या र्ेतािरच राबिायची आहे . या बाबींसाठी लागणारे अनुदान वजल्हा
अवधक्षक कृिी अवधकारी माफगत आपणास उपलब्ध करून वदले जाईल.

8)

विभागीय कृवि सहसंचालक, ठाणे/कोल्हापूर/पुणे/ नावर्क
उपरोक्त वदलेल्या सूचनांनुसार आपल्या विभागात कायगक्रमाची अंमलबजािणी ि सवनयंत्रण करािे.

9)

प्रकल्प संचालक, आत्मा , ठाणे/ रायगड/ पालघर/रत्नावगरी/ससधुदुगग/ नंदुरबार/ अहमदनगर/
सांगली/कोल्हापूर.
स्िाक्षरीत/कृवि संचालक
( विस्तार ि प्रवर्क्षण )
कृवि आयुक्तालय, म.रा.पुणे
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पवरवर्ष्ट्ट - १
राष्ट्रीय कृिी विकास योजनेंतगगत भात वबयाणे साखळी विकवसत करणेचाकायगक्रम सन २०१8-१9 (रु.लाखात.)

अ.क्र.

वजल्हा

10 ििग आतील सुधावरत

10 ििग िरील सुधावरत

िाणाच्या वबयाण्याकवरता

िाणाच्या वबयाण्याकवरता

एकूण वबयाणे वितरण

भात वपक पद्धतीिर

वपक पघ्दतीिर आधारीत

आधावरत वपक प्रात्यवक्षके

र्ेतकरी प्रवर्क्षण

एकूण
वजल्हावनहाय
आथीक कायगक्रम

भौवतक

आथीक

भौवतक

आथीक

भौवतक

आथीक

भौवतक

आथीक

भौवतक

आथीक

लक्ष

(क्क्ि.)

(रु.लाखात)

(क्क्ि.)

(रु.लाखात)

(क्क्ि.)

(रु.लाखात)

(हे .)

(रु.लाखात)

(संख्या)

(रु.लाखात)

( 4 +6+8)

3

४

5

६

7

८

9

१०

11

१२

13

1

२

1

ठाणे

547

10.94

274

2.74

821

13.68

500

45.00

6

0.84

59.52

2

पालघर

619

12.38

309

3.09

928

15.47

650

58.50

7

0.98

74.95

3

रायगड

1059

21.18

530

5.30

1589

26.48

1050

94.50

10

1.40

122.38

4

रत्नावगरी

624

12.48

312

3.12

936

15.60

600

54.00

7

0.98

70.58

5

ससधुदुगग

626

12.52

313

3.13

939

15.65

600

54.00

7

0.98

70.63

6

नंदुरबार

167

3.34

84

0.84

251

4.18

200

18.00

2

0.28

22.46

7

अहमदनगर

78

1.56

39

0.39

117

1.95

100

9.00

1

0.14

11.09

8

सांगली

150

3.00

75

0.75

225

3.75

100

9.00

2

0.28

13.03

9

कोल्हापूर

930

18.60

464

4.64

1394

23.24

900

81.00

9

1.26

105.50

0

0.00

0

0.00

0

0.00

50

4.50

1

0.14

4.64

4800

96.00

2400

24.00

7200

120.00

4750

427.50

52

7.28

554.78

10

को.कृ.वि.
दापोली
एकुण

5.96

प्रर्ासकीय खचग

एकुण

560.74
वबयाणे वितरण 10 ििी आतील िाण

वबयाणे वितरण 10 ििी िरील िाण

रुपये 2000/- प्रवत क्क्िटल,

रुपये 1000/- प्रवत क्क्िटल,

रु.9000/- प्रवत हे क्टर

(प्रवत सत्र रु.7000/- एकूण -

स्िाक्षरीत/कृवि संचालक
( विस्तार ि प्रवर्क्षण )
कृवि आयुक्तालय, म.रा.पुणे.
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2

सत्रासाठी ) रु.14000/- प्रवत प्रवर्क्षण
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