सुधारीत मार्गदर्गक सुचना

जा.क्र. विप्र.-4/शेतीविष्ठ.पुर/मा.सू.2014/1524/2014
कृ वि आयुक्तालय, महाराष्र राज्य, पुणे- 5,
वििाांक :- 06/12/2014

प्रतत
मुख्य कायग कारी अतधकारी
तिल्हा पतरषद (सर्ग)
तर्षय :-सन 2014 करीता र्संतरार् नाईक र्ेतीतनष्ठ र्ेतकरी पुरस्कारांसाठी र्ेतक-यांच्या तनर्डीबाबत तर्फारस
प्रस्तार् पाठतर्णेबाबत...
संदर्ग :- 1) कृ वि ि पिुम विभाग, क्र. शासि विणणय क्र.कृ सांप्र-2193/सीआर-116/11-अे वि.27 मे 1994
2) कृ वि ि पिुम विभाग, क्र. शासि विणणय क्र. 21/2000/11अे वििाांक 1 िोव्हें बर 2000
3) कृ वि ि पिुम विभाग शासि विणणय क्र. कृ भुप-ु 2013/प्र.क्र.-178/11अे वि.06 सप्टें बर 2014
4) कृ वि ि पिुम विभाग शासि विणणय क्र. कृ भुप-ु 2013/प्र.क्र.-178/11अे वि.06 सप्टें बर 2014
चे सहपत्र शेतीविष्ठ शेतकरी पुरस्कार विकि ि गुण

राज्य शासिाकडु ि िरििी शेतीविष्ठ शेतक-याांची वििड करुि तयाांचा सतकार करण्यात येतो. शेतीविष्ठ
शेतकऱयाांच्या वििडीसाठी तालुका ि वजल्हा स्तरािरील सवमतया आपले स्तरािरूि गठीत करण्यात येतात. सांिभण क्रां.3
अन्िये पुिणरवचत करण्यात आलेली तालुकास्तरीय ि वजल्हास्तरीय वििड सवमती खालील प्रमाणे
अ)

तालुकास्तरीय सतमती :1)

सर्ापती पंचायत सतमती

अध्यक्ष

2)

मंडळ कृ तष अतधकारी

सदस्य

3)

पर्ुधन अतधकारी

सदस्य

4)

कृ तष अतधकारी पंचायत सतमती

सदस्य

5)

तालुका कृ तष अतधकारी

सदस्य सतचर्

तालुकास्तरीय सतमतीने करार्याचे कामकाि :1.

प्रतयेक सवमती स्तरािर आवििासी (जेथे सांबांधीत आहे तेथे) आवण सिणसाधारण गट प्रतयेकी एक याप्रमाणे वशफारस
कराियाची आहे . तसेच वशफारस पाठवितािा भटक्या ि मागास िगीय जमातीतील शेतकऱयाांचाही प्रस्ताि पाठिािा.

2. वशफारस केलेल्या शेतकऱयाांची पुढील िोि प्रकारची प्रपत्रे सािर करािीत.
अ) यामध्ये सांबांधीत शेतकऱयाच्या िैयक्क्तक मावहतीचा समािेश आहे .
ब)

यामध्ये

शेतकऱयािे

आपल्या

शेतीची

(सुधारीत

प्रपत्र

स्िप्रयतिाांिे कशी सुधारणा केली याबाबतच्या मावहतीचा समािेश आहे .

शासि

विणणय

वििाांक

27.5.1994

िुसार)

उपरोक्त िोन्ही प्रपत्रे काळजीपूिणक ि वबिचूक भरािीत. या सुचिेचे कटाक्षािे पालि होण्याच्या

दृष्टीिे ही िोन्ही प्रपत्रे सवमतीचे अध्यक्ष आवण प्रतयेक सिस्यािे स्िाक्षरी ि वििाांकासह प्रमावणत करािीत.
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3. अ िमुिा प्रमाणपत्र प्रस्तािा सेाबत सािर करािे.
4. शासि विणणय वि.06/09/2014 िुसार शेतकऱयाांिा िेगिेगळया मुद्यािर गुण िे ण्यात यािेत ि तयाप्रमाणे गुणाांचा तक्ता
भरािा.
5. सािर केलेला प्रस्ताि आवण तयासोबत जोडलेली कागिपत्रे यािर उक्त सवमतीचे अध्यक्ष अथिा सिस्य सवचि
याांचेपैकी एकाची सुध्िा तारखेसह सही िसेल अथिा प्रस्ताि अपूणण असेल तर असा प्रस्ताि फेटाळण्यात यािा. तो
फेटाळल्यािांतर उक्त प्रस्तािाच्या सांिभात कोणतयाही प्रकारचे अपील िाखल करुि घे तले जाणार िाही, हे सिण
सांबांवधताच्या वििशणिास आणािे.

6.वििड सवमतीिे प्रस्तावित शेतकऱयाांच्या शेतीिर अध्यक्षाांसह सिण सिस्याांिी एकवत्रतरीतया भेटीचा िौरा कायणक्रम आखुि
पाहणीच्या िेळी रां गीत छायावचत्रे ि क्व्हडीओ रे कॉडींग करण्यात यािे.
ब)

तिल्हास्तरीय तनर्ड सतमती :1)
2)
3)
4)
5)
6)

तिल्हा कृ तष तर्षयक सतमती चे सर्ापती.
तिल्हा अतधक्षक कृ तष अतधकारी
प्रकल्प संचालक (आत्मा)
तिल्हा पर्ुसंर्धग न अतधकारी
संबंतधत सरव्यर्स्थापक पणन मंडळ
कृ तष तर्कास अतधकारी, तिल्हा पतरषद

अध्यक्ष
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य सतचर्

तिल्हास्तरीय सतमतीने करार्याचे कामकाि :1) तालुकास्तरीय वििड सवमतीकडू ि प्राप्त झालेल्या प्रस्तािाची काळजीपूिणक छाििी करािी.
2) प्रस्तािातील शेतकऱयाांच्या शेतीिर अध्यक्षासह सिण सिस्याांिी एकवत्रतवरतया भेटीचा िौरा कायणक्रम आखािा, आवण तो
मान्य झाल्यािर एकवत्रतवरतया प्रस्तावित

शेतकऱयाांच्या शेतीस भेट द्यािी आवण शेतीची पहाणी करािी. तयाांच्या

शेतीबाबत असलेली आधारभूत मावहती तपासािी. शेतकऱयाांच्या िािाांिर शेती आहे आवण तो ि तयाांचे कुटां ुुबीय स्ित:
जातीिे शेती करतात, याची खात्री करािी. प्रस्तावित शेतीविष्ठ शेतकरी हा शेतीस पुरक धांद्या व्यवतवरक्त इतर कोणताही
धांिा ि िोकरी करीत िाही याची खात्री करािी. शेतकऱयाांस िेगिेगळया मुद्याांिर जे गुण द्याियाचे ते गुण तया शेतकऱयाांच्या
शेतात सवमतीचे अध्यक्ष आवण सिस्य याांिी स्ितांत्रवरतया द्यािेत. गुणाांची बेरीज तपासािी. गुणित्ता तक्तयातील प्रतयेक पृष्ठ
स्ितांत्रवरतया तारखेसह सही करुि प्रमावणत करािे. तयािांतर हा गुणित्ता तक्ता वििड सवमतीचे अध्यक्ष ि प्रतयेक सिस्याांिे
िेगिेगळया पाकीटात घालूि वसलबांि करुि तया पाकीटािर अध्यक्षािे / सिस्यािे तारखेसह सही करािी, असे बांि केलेले
पाकीट सवमतीचे अध्यक्ष याांिी ताब्यात घ्यािे. याप्रमाणे अध्यक्षाकडे स्ित:चे ि प्रतयेक सिस्याचे ुे वसलबांि पाकीट राहील.
3) प्रस्तावित शेतीविष्ठापैकी पवहल्या शेतकऱयाचे अशा तऱहे चे कामकाज सांपल्यािांतरच वििड सवमतीिे प्रस्तावित
केलेल्या िुसऱया शेतकऱयाांच्या शेतीस भेट द्यािी आवण िर िमूि केल्याप्रमाणे तपासणी करुि, गुण िे ऊि गुणाांचा तक्ता
तयार करुि तारखेसह सही करुि पाकीटात वसलबांि करुि तया पाकीटािर सवमतीच्या सिस्याांिे ि अध्यक्षाांिी तारखेसह
सही करािी, अशा तऱहे िे प्रस्तावित केलेल्या सिण शेतकऱयाांचे शेतीस भेट िे ऊि कामकाज करािे.
4) उपरोक्त कायणिाही पूणण झाल्यािर शेतीविष्ठ शेतकरी वििड सवमतीचे अध्यक्ष याांिी कृ वि विियक सवमतीची सभा सतिर
आयेावजत करािी. या सभेस मुख्य कायणकारी अवधकारी, वजल्हा पवरिि याांिाही आमांवत्रत करािे. या सभेमध्ये शेतीविष्ठ
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वििड सवमतीिे सिण प्रस्तावित शेतीविष्ठ शेतकऱयाांचे शेतीला भेट विल्याबाबत आवण प्रस्तावित शेतीविष्ठ शेतकऱयाला
गुण विल्याबाबत आवण तया अिुिांगािे गुणाांचा तक्ता तयार केल्याची मावहती सभासिाांिा द्यािी. सिस्य सवचि याांिी
प्रतयेक सभासिािे भरलेली प्रतयेक प्रस्तावित शेतीविष्ठ शेतकऱयाांच्या गुणाांचा तपशील असलेली सीलबांि पावकटे
सवमतीपुढे सािर करािीत. कृ वि विियक सवमतीचे अध्यक्षािी प्रतयेक पाकीट सीलबांि असल्याचे िमुि करुि प्रतयेक
पाकीटािर तारखेसह सही करािी आवण ही पाकीटे सिस्य सवचि याांिी सवमतीमध्ये सभासिाांसमोर उघडािीत. उघडलेल्या
सिण गुणाांच्या तक्तयािर कृ वि विियक सवमतीच्या अध्यक्षािी ती पावहली आहे त आवण तयाांचे समक्ष उघडली आहे त, असे
प्रमावणत करुि तारखेसह सही करािी. अशा प्रकारे केलेल्या गुणाांच्या तक्तयाांची एकवत्रत गुणाांची यािी सिस्य सवचि तसेच
कृ वि विकास अवधकारी याांिी सतिर तयार करािी आवण ती तयाच वििशी कृ वि विियक सवमतीस सािर करािी. कृ वि
विियक सवमतीिे एकवत्रतवरतया केलेली गुणाांची यािी तयार करुि गुणािुक्रम लािूि प्रस्तावित शेतीविष्ठ शेतकऱयाांचा क्रम
ठरिािा. शेतीविष्ठ वििड सवमतीिे अथिा अध्यक्षाांिी या सवमतीतील सभासिाांिी विलेले गुणात कोणतयाही पवरक्स्थतीत
फेरफार करु िये. असे फेरफार केल्याचे आढळल्यास ती यािी रद्द समजण्यात येईल याची सिण सांबवधताांिी िोंि घ्यािी.
प्रस्तावित शेतीविष्ठ शेतकऱयाांचे 1 ते 3 याप्रमाणे गुणािुक्रम लािल्यािांतर या यािीस कृ वि विियक सवमतीिे
मान्यता द्यािी आवण अशी मान्यता झालेली प्रस्तावित शेतीविष्ठ शेतकऱयाांची यािी मुख्य कायणकारी अवधकारी याांिी खुद्द
तयाांच्या सहीिे गोपिीय वरतया विभागीय कृ वि सह सांचालक याांिा पाठिािी. प्रस्तावित शेतीविष्ठ शेतकऱयाांची वजल्हा
पवरििे िे केलेली वशफारस, आखणी केलेली कायणपध्िती आवण कामकाज हे गोपिीय राहील याची खबरिारी मुख्य
कायणकारी अवधकारी आवण तयाांचे अवधिस्त काम करणारे अवधकारी याांिी घ्यािी.

वजल्हा स्तरािर प्रस्तावित विष्ठ

शेतकऱयाांचे गुणािुक्रमाांची यािी मान्य होण्या अगोिर जर तयाबाबत मावहती बाहे र फु टली तर तया वजल्हयातील शेतीविष्ठ
शेतकऱयाांची वििड रद्दबातल होईल, याची सिण सांबांधीताांिी िोंि घ्यािी.
प्रस्तावित शेतकऱयाांची सांख्या कमी असल्यास तयाबाबतची कारणे द्यािीत, ती ि विल्यास प्रस्ताि विचारात घे तला
जाणार िाही आवण तयाची सिण जबाबिारी वजल्हा स्तरीय सवमतीची राहील.
5) िर िमूि केल्याप्रमाणे प्रतयेक वजल्हयाकडू ि प्राप्त झालेल्या प्रस्तािांची विभागीय स्तरािर वियुक्त केलेल्या सवमतीकडू ि
छाििी करण्यात यािी.

असे छाििी केलेले प्रस्ताि आिश्यकता असल्यास प्रतयक्ष भेटीव्िारे िे खील तपासािेत ि

सवमतीचे वशफरशीसह गुणािुक्रमे 1 ते 3 प्रस्ताि विभागिार आयुक्तालयास सािर करािेत.
क) तर्र्ार्ीय स्तरार्रील सतमती :1)

तर्र्ार्ीय आयुक्त (महसूल)

-

अध्यक्ष

2)

तर्र्ार्ीय कृ तष सह संचालक

-

सदस्य

3)

तर्र्ार्ीय सह संचालक (पर्ुसंर्धग न)

-

सदस्य

4)

अतधक्षक कृ तष अतधकारी (तर्.कृ .स.सं.यांचे कायालय) - सदस्य सतचर्

1) प्रस्तािासोबत सिण कागिपत्रे जसे 7/12 उतारा, वजल्हा पोलीस अवधक्षक याांचेकडू ि चावरत्र्य वििोि िाखल्याची मुळप्रत
इतयािी सिण कागिपत्रे असणे आिश्यक आहे , अन्यथा असा अपूणण प्रस्ताि विचारात घे तला जाणार िाही आवण तयाची
सिणस्िी जबाबिारी वजल्हास्तरीय सवमतीची राहील.
2) एकापेक्षा जास्त िेळा शेतीविष्ठ म्हणूि शेतकऱयाची वििड केली जाणार िाही याची खात्री करुि घ्यािी. तसेच सिर
शेतकरी एखाद्या सांस्थेकडू ि अगर शासिाकडू ि मािधि ककिा वििृत्ती िेति घे त िाही याची खात्री करुि तसे अवभप्राय
द्यािेत.
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3) िोन्ही गटाचे बाबतीत 5 ककिा तयाहू ि जास्त सालिार ठे िलेल्या शेतकऱयाांची वशफारस करु िये.
4) प्रतयेक गटास ज्या तीि शेतकऱयाांचा प्रस्ताि पाठविला जाईल तया शेतकऱयाांचे पासपोटण साईज तीि छायावचत्रेुे टाचणी
ि लािता पाकीटात घालूि छायावचत्राच्या मागे सुिाच्य अक्षरात िाांि, गाांि, तालुका, वजल्हा ि गटाचा (सिणसाधारण /
आवििासी) उल्लेख करुि पाठिािेत.
5) प्रस्तावित शेतकऱयाांचे सांपण
ू ण िाांि ि पत्ता प्रस्तािामध्ये प्रथमिशणिी सुिाच्य अक्षरात वलहािा. प्रस्तािात अचूक/ सांपण
ू ण
िाांि ि वलवहले गेल्यास सन्माि पत्र, पवरचयपुक्स्तका, ओळखपत्र, यामध्ये चुकीचे िाांि वलवहले जाऊ शकेल, ही बाब कृ पया
लक्षात घ्यािी.
6) प्रस्तावित केलेल्या पवहल्या तीि क्रमाांकाच्या शेतकऱयाांचे पवरचय लेख (थोडक्यात)स्ितांत्रपणे तयार करुि पाठिािेत.
तया शेतकऱयाांिी केलेली पीकविियक कामवगरी, जवमि सुधारणा,सुधारीत वबयाणे ,खते,वकटकिाशके याांचा िापर
जोडधांिा, कांपोस्ट ि रासायविक खताचा िापर, गोबरगॅस प्लॅन्ट तसेच तयाांिी 2011-12,2012-13,2013-2014 मध्ये
काढलेले पीक विहाय हे क्टरी उतपािि, झालेला फायिा इतयािी मुद्याांचा समािेश असािा. पवरचय लेख शेतकऱयाांिीच स्ित:
तयार करािेत.
कृ वि ि पिुम विभाग शासि विणणय क्र. कृ भुप-ु 2013/प्र.क्र.-178/11अे वि.06.9.2014 चे सहपत्रान्िये सोबत
जोडलेल्या प्रपत्र ब मध्ये शेतीविष्ठ शेतकऱयाांच्या वििडीच्या िविि सुधारीत विकिाप्रमाणे तालुका ि वजल्हा पातळीिरील
तयाांच्या गुणामध्ये िशणविल्याप्रमाणे विभागणी करण्यात यािी. सिरील गुण तया तया स्तरािरील वििड सवमतीिे द्याियाचे
आहे त ि तयात वजल्हास्तरीय वििड सवमती ि विभागस्तरीय सवमती याांिी फेरबिल करु ियेत.
कृ िी विकासाांसाठी उल्लेखिीय कामाबाबत कृ िी विभाग, महाराष्र शासिाचे ितीिे कृ िी पुरस्कार प्रिाि करण्यात
आलेल्या व्यक्क्त,सांस्थाांचा पुि:श्च इतर कृ िी पुरस्कारासठी प्रस्ताि प्राप्त होतात. अशा पवरक्स्थतीत प्रस्तािाची
गुणित्तेिस
ू ार वशफारस करताांिा यापूिी िे ण्यात आलेल्या कृ िी पुरस्कारास पाच ििाचा कालािधी झाला असल्याची खात्री
करण्यात यािे
सेाबत प्रपत्र / प्रमाणपत्र अ, ब र् इतर सुचनापत्र सहपत्रे िोडलेली आहे त.
िरील मुद्ये लक्षात घे ऊि तयाप्रमाणे पवरपूणण प्रस्ताि जािेिारी 2015

पूिी विभागीय कृ वि सह सांचालक याांचेकडे

पाठविण्याची व्यिस्था करािी.
सेाबत :- प्रपत्र / प्रमाणपत्र अ, ब र् इतर
सूचनापत्र

स्िाक्षवरत/कृ तष संचालक (तर्स्तार र् प्रतर्क्षण)
कृ तष आयुक्तालय, म.रा. पुणे 411005

प्रत :- 1) मा.अतततरक्त मुख्य सतचर् (कृ तष र् पणन),कृ तष ि पिुम विभाग, मांत्रालय, मुांबई 32 याांिा मावहतीसाठी
सािर.

प्रत :- 2) तर्र्ार्ीय कृ तष सह संचालक (सर्ग), याांिा मावहती ि तातकाळ कायणिाहीसाठी अग्रेवित.
2/- मागील ििाप्रमाणे या ििीही सि 2014 या ििाचे सिणसाधारण / आवििासी शेतीविष्ठ शेतकरी याांचे प्रस्ताि
विभागातील वजल्हा पवरििाकडू ि प्राप्त झाल्यािर विभागीय स्तरािर तयाची छाििी करुि गुणािुक्रम 1 ते 3 प्रस्ताि
4

वशफारशीसह विभागािे कृ वि आयुक्तालयास सािर कराियाचे आहे त. गुणित्ता तक्तयातील तालुका ि वजल्हा स्तरािर तया
तया मुद्याांिा विलेल्या गुणात विभागीय स्तरािरील सवमतीिे फेरफार करु िये. याबाबत सोबतच्या प्रपत्रात सविस्तर सूचिा
विगणवमत केल्या असूि तयाप्रमाणे आपल्या स्तरािर प्रस्तािाची छाििी करुि प्रस्ताि कृ वि आयुक्तालयास जािेिारी 2015
पयंत सािर होतील हे पहािे. प्रस्तािा सेाबत पुढील प्रमाणे पवरपूणण मावहती असणे आिश्यक आहे .
1) प्रपत्र अ आतण ब मधील मुद्यासंबंधीची मातहती त्या त्या मुद्यासमोर द्यार्ी. (दोन स्र्तंत्र प्रपत्रात मातहती
असार्ी )
2) प्रपत्र ब मधील मुद्यासमोर र्ुण दे ऊन र्ुणर्त्ता तक्ता द्यार्ा.
3) पतरचय लेख
4) 7/12 उतारा
5) प्रमाणपत्र अ
6) प्रमाणपत्र ब
7) लार्ांतकत र्ेतकऱ्याची यादी
8) तिल्हा पोलीस अतधक्षक यांचेकडू न चातरत्र्य तनदोष दाखल्याची मुळप्रत
9) फोटो (तीन प्रतीत)
10) आतदर्ासी र्ेतकरी िातीचा दाखला
11) िन्मतारखे चा दाखला
प्रत :- 3) तिल्हा अतधक्षक कृ तष अतधकारी (सर्ग)
प्रत :- 4) कृ तष तर्कास अतधकारी, तिल्हा पतरषद (सर्ग) मावहती ि पुढील कायणिाहीसाठी परिािा.
स्िाक्षवरत/कृ तष उपसंचालक ( मातहती )
कृ तष आयुक्तालय, महाराष्र राज्य, पुणे - 5
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आतदर्ासी / सर्गसाधारण र्ेतकरी
तिल्हा
मातहती (प्रपत्र अ) तक्ता
शेतीविष्ठ सन्माि योजिा प्रस्तावित शेतकऱयाांची सिणसाधारण मावहती सि 2014 कवरता
1

व्यक्तीचे सांपण
ू ण िाांि

2

कायमचा पत्ता ( सांपण
ू ण पत्ता ियािा)

3

पञव्यिहारासाठी पूणण पत्ता

4

अ. िुरध्ििी क्रमाांक (एस.टी.डी. कोडसहीत)

5

अ. ई-मेल

6

जन्मतारीख ि िय

7

वशक्षण

8

आवििासी जाती / जमाती, भटक्या / विमुक्त जाती पैकी असल्यास विगतिारी

9

पुरक व्यिसाय

10

शेतकऱयाचा आधार काडण क्रमाांक ि बँकेचा खाते क्रमाांक

11

तयाांिा शासि/शासि पुरस्कृ त सांस्थेमाफणत पगार / पेन्शि वमळते काय ?(रु.

ब. भ्रमणध्ििी क्रमाांक (मोबाईल िांबर)
ब. िेबसाईट

100 च्या स्टँपिर शासि अांगीकृ त सांस्थेमध्ये िोकरी करत िसलेबाबत
प्रवतज्ञापत्र)
12

पूिी वमळालेला सन्माि/पुरस्कार आवण कोणतया ििी ि कशासाठी.
(प्रमाणपत्राच्या सतयप्रतीसह जोडािा)

13

चावरत्र्य कसे आहे (सोबत वज.पो.अ.िाखला मुळप्रत असािी)

14

िरील व्यक्तीचे केलेले काम सिणसामान्य शेतक-याांिा उपयोगी मागणिशणक कसे
तसेच तयाांचे काम अवतउतकृ ष्ट ककिा
मावहती.

उल्लेखविय कसे याबाबत सविस्तर

15

पवरचय लेख (सोबत स्ितांत्र िे ण्यात यािा).

16

मावहती तांत्रज्ञािाचा कृ वि विकासाकरीता िापर करतात का ? कशाप्रकारे
करतात ?

17

कृ वि विकास अवधकारी याांिी प्रतयक्ष शेतीस भेट िे ऊि प्रस्ताि विकिाप्रमाणे
योग्य असल्यास वशफारशीसह अवभप्राय द्यािेत.
सही/कृ तष तर्कास अतधकारी
तिल्हा पतरषद................

सही/तिल्हा अतधक्षक कृ तष अतधकरी
तिल्हा...............
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प्रपत्र ब
र्ासन तनणगय क्रमांक : कृ र्ूप-ु 2013 प्र.क्र.178/11अे,तदनांक:-6 सप्टें बर,2014 चे सहपत्र र्ेतीतनष्ठ पुरस्कारतनकष र् र्ुण
प्रस्तुत पुरस्काराकरीता सिणसाधारण ि आवििासी शेतकऱयाांसाठी िेगिेगळे तक्ते िापरािे ि प्रतयेकी तीि शेतकऱयाांची
वशफारस करािी. शेतीविष्ठ पुरस्काराथण वििडाियाचे शेतकऱयासांबांधी तयाांचे शेतीबाबत प्रपत्रातील मुद्यािरील मावहतीचे
सांकलि करुि तपवशल तया तया स्तरािर भरािा.
शेतकरी गट -------------(1) प्रस्तावित शेतकऱयाचे िाांि ि पत्ता:अ.क्र
.

1

नतर्न सुधारीत सूचतर्लेले तनकष

एकुण
र्ुण

तालुका
पातळी

तिल्हा
पात
ळी

25

10

15

2) वपक रचिेचा तया पवरसरात इतर शेतक-याांिी अिलांब केला आहे काय?

25

10

15

3) वपक रचिा अवधक वकफायतशीर ठरली आह काये?.

25

10

15

25

10

15

2) जलस्त्रोत विर्ममती /बळकटीकरणासाठी केलेले उपाय

25

10

15

3) उपलब्ध पाणी पुणण क्षमतेिे िापरणेसाठी वपक रचिा योग्य आहे .

25

10

15

4) टां चाई पवरक्स्थतीचा सामिा करण्यासाठी व्यिस्था केली आहे .

25

10

15

5) उपलब्ध पाण्याचे सुयोग्य िापरासाठी शास्त्रीय वियोजि केले आहे .

25

10

15

6) पाणी तपासणी केली आहे .

10

4

6

25

10

15

2. वबयाणे बिल

25

10

15

3. बीज सांस्करण

10

4

6

उपलब्ध संसाधनांचा र्ेती तर्कासासाठी कसा र्ापर केला आहे ?
अ) उपलब्ध जवमिीचा पुणणपणे िापर करण्यासाठी पीक रचिा:1) पीक रचिा जवमिीच्या मगिुरािुसार आहे ककिा कसे?

आ) पाण्याची उपलब्धता र्ाढतर्ण्यासाठी केलेल्या उपाय योिना र्
पाणीर्ापर :1) जलसांधारण उपचार/जलसांचय उपाय केले आहे त काय?

2

तनतर्ष्ठा व्यर्स्थापन :अ) तबयाणे :1. सुधावरत/सांकवरत वबयाणेचा िापर
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आ) खते:

25

10

15

2. वपकाच्या गरजेिस
ु ार खताचा िापर

25

10

15

3. सेंविय/जैविक खताचा िापर

10

4

6

25

10

15

2.जैविक/िैसवगकण कीडिाशके िापर

25

10

15

3.सुधावरत पीक सांरक्षण अिजारे िापर

10

4

6

25

10

15

2) पेरणी/लािणी/रोिणी

10

4

6

3) आांतरमशागत

25

10

15

4) पीक सांरक्षण

25

10

15

5) काढणी/कापणी/मळणी

10

4

6

25

10

15

25

10

15

2) िेळेत परतफेड केली आहे (थकबाकीिार िसल्याबाबत प्रमाणपत्र)

25

10

15

3) वकसाि क्रेडीटकाडण धारक आहे

25

10

15

4) शेतीतील गुांतिणूक ि उतपािि याबाबत िोंिी ठे िलेल्या आहे त.

25

10

15

5) वपक विमा योजिेमध्ये सहभाग घे तला आहे .

25

10

15

25

10

15

1. सुपीकता वििे शाांकािुसार खताचा िापर

इ) पीक संरक्षण औषधे :
1. एकाक्तमक कीड व्यिस्थापि

3

यांतत्रकीकरण :अ) शेतीच्या कोणेकोणतया कामासाठी यांत्राचा/सुधारीत कृ वि औजाराांचा िापर
केला जातो :1) पूिणमशागत

4

र्ेतीतील पतपुरर्ठा र् आर्थथक तनयोिन :1) शेतीसाठी भांडिल उभारणी :अ) बँक - सहकारी, राष्रीयकृ त बँक
ब) व्यापारी/पतसांस्था

5

तंत्रज्ञानाचा अर्लंब :अ) िविि तांत्रज्ञाि आतमसात करण्यासाठी शेतकरी मासीक, शेतीशाळा,
चचासत्र,मेळािे, विद्यापीठाचे उपक्रम, पीक स्पधा,अभ्यासिौरे (राज्यात ककिा
8

राज्याबाहे र ) तसेच प्रिशणिे इतयािी उपक्रमामध्ये सहभाग घे तला आहे .
25

10

15

तर्क्री व्यर्स्थापन :अ) शेती उतपाििाची मालाची विक्री स्ित: करतात.

25

10

15

आ) व्यापा-याांिा प्रतयक्ष मालाची विक्री करतात.

15

6

9

इ) स्ित: वियात करतात.

25

10

15

ई) शेती मालाचे मुल्यिधणि -ग्रेडींग आवण पक
ॅ ींग करतात.

25

10

15

उ) उतपािक ते ग्राहक सांकल्पिेत सहभाग/करारशेुेतीमध्ये सहभाग

10

4

6

एकात्त्मक र्ेती पध्दती :-

25

10

15

आ) कृ वि पुरक व्यिसायासाठी लागणारा चारा/पशुखािय स्ित: तयार करतात.

25

10

15

इ) कृ वि पुरक व्यिसायातील मालाची विक्री स्ित: करतात.

10

4

6

ई) कृ वि पुरक व्यिसायामधूि विमींत पशु पक्षयाांची विविष्ठा/इतर पिाथांचा

25

10

15

25

10

15

10

4

6

10

4

6

10

4

6

ब) आतमासात केलेल्या तांत्रज्ञािाचा शेतीमध्ये जवमि सुधारणेसाठी/सुवपकता
िाढविणेसाठी/वबयाणेबिलासाठी/अन्ििव्य व्यिस्थापिासाठी/
विशेिउतपािििाढीसाठी/ कसचि व्यिस्थापिासाठी /पीक सांरक्षणासाठी/काढणी
ि काढणी पश्चात व्यिस्थापिासाठी /विक्री व्यिस्थापिासाठी /कृ वि
प्रक्रीयेसाठी/पुरक व्यिसाय प्रवसध्िीसाठी िापर केला आहे .
6

(स्थाविक /बाहे रगािचे बाजारात)

7

अ) कृ वि पुरक व्यिसाय (िुग्धव्यिसाय /कुक्कु टपालि / मतस्यव्यिसाय
/मधुमवक्षका/ िराहपालि इतयािी ) करतात.

सेंिीय खत स्िरुपात शेतीमध्ये िापर करतात.
8

अपारं पातरक उिा साधनांचा र्ापर :बायोगॅस/ सौर उजा उपकरणे/विद्युत बचतीची साधिे

9

िैर् तर्तर्धता व्यर्स्थापनासाठी केलेले प्रयत्न :वबयाणे सांिधणि /पशु /पक्षी /वकटक सांगोपि ि सांिधणि/ पवरसरातील औिधी
महतिाच्या ििस्पतीचे जति/सांयक्
ु त ििव्यिस्थापि सवमतीमध्ये सहभाग

10

सामातिक क्षे त्रातील सहर्ार् :अ) शेतकरी मांडळ/गटामध्ये सहभाग/गट समुह शेती
(उिा.आतमा/िाबाडण /विद्यावपठ,कृ वि मांच इतयािी)
आ) गािातील कृ वि /सांलग्ि सहकारी सांस्थेमध्ये सहभाग

9

11

तंत्रज्ञान प्रसारातील काये /तर्स्तार काये :-

10

4

6

आ) शेतीशाळे मध्ये सहभाग

10

4

6

इ) प्रवशक्षण/कायणशाळा/चचासत्रामध्ये सहभाग

10

4

6

मातहतीसाठी उच्चतंत्रज्ञानाचा र्ापर :-

10

4

6

अ) प्रातयवक्षके आयोजिामध्ये सहभाग

12

एस.एम.एस.सेिेचा िापर करतात/ सीयुजी-बीएसएिल काडण चा िापर करतात/
सीयुजी/इांटरिेटद्वारे बाजार मावहती केंिाशी सांपकण ठे ितात.
13

शेतक-याांिे शेतीमध्ये िाविण्यपुणण उपक्रम राबविले आहे त.

25

10

15

14

विविध शासकीय योजिामध्ये सहभाग घे तला आहे .

10

4

6

400

600

एकुण

1000

10

प्रमाणपत्र अ
प्रस्तावित

शेतकरी

श्री./श्रीमती..........................................................................राहणार

........................तालूका..........................................वजल्हा.......................................हे / ही शेती करणारा /
करणारी शेतीच्या गािी राहणारा / राहणारी स्ित:चे िािािर जवमि असणारा / असणारी असूि तो / ती शेतीस पूरक धांिा
व्यवतवरक्त िोकरी करत िाही.
सही.....................
तालुका कृ तष
अतधकारी, सदस्य
सतचर्

सही......................
कृ तष अतधकारी,
पंचायत सतमती, सदस्य

सही.....................
पर्ुधन अतधकारी,
सदस्य

सही.....................
मंडल कृ तष अतधकारी,
सदस्य

सही........................
सर्ापती पंचायत सतमती
अध्यक्ष

प्रमाणपत्र ब
आम्ही

वजल्हास्तरीय

शेतीविष्ठ

शेतकरी

वििड

सवमतीचे

सिस्य,

प्रमावणत

करतो

की,

सि...........................................................याििासाठी....................................शेतकऱयाांची वशफारस केली असूि
सिरच्या शेतकऱयाांचे शेतािर प्रतयक्ष जाऊि आम्ही शेतीची पाहणी केली असूि प्रस्तािीत सिण शेतकऱयाांच्या समक्ष भेटी
घे तल्या आहे त. प्रस्तावित सिण शेतकरी हे प्रतयक्ष शेती करतात, तयाांचे िािािर जवमि आहे , ते शेतीच्या गाांिात राहतात,
शेतीस पूरक धांिा व्यवतवरक्त ते इतर कोणताही धांिा /िोकरी करीत िाही, याची आम्ही स्ित: खात्री करुि घे तली आहे .
सही.................
.....
कृ तष तर्कास
अतधकारी, तिल्हा
पतरषद,
सदस्य सतचर्

सही................
......
तिल्हा
पर्ुसंर्धग न
अतधकारी,
सदस्य

सही......................
सबं तधत
सरव्यर्स्थापक,
पणन मंडळ, सदस्य

सही................
......
प्रकल्प संचालक
(आत्मा) सदस्य

सही..............
........
तिल्हा
अतधक्षक कृ तष
अतधकारी
सदस्य

सही.........
तिल्हा कृ तष
तर्षयक सतमतीचे
सर्ापती, अध्यक्ष
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