विविध कृवि पुरस्काराांबाबत
मागगदर्गक सुचना 2020-21
जा.क्र.कृमावि/विप्र-4/कृविपुरस्कार/मा.सु/14516 /2021
कृवि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
वदनाांक :-28 /04/2021

प्रवत,
1. विभागीय कृवि सहसांचालक (सिग)
2. वजल्हा अवधक्षक कृवि अवधकारी (सिग)
वििय :- सन 2020 करीता १.डॉ. पांजाबराि दे र्मुख कृविरत्न, २.िसांतराि नाईक कृविभूिण ,
३. वजजामाता कृविभूिण, ४.सेंद्रीय र्ेती कृिीभूिण, ५.िसांतराि नाईक र्ेवतवमत्र, ६.युिा र्ेतकरी,
७.उदयान पांडीत आवण ८.िसांतराि नाईक र्ेतीवनष्ट्ठ र्ेतकरी पुरस्काराांकरीता र्ेतकरी वनिड ि प्रस्ताि
सादर करणेबाबतच्या मागगदर्गक सूचना.......
सांदभग - र्ासन वनणगय, कृवि ि पदु म विभाग क्र-कृपु-२०२०/प्र.क्र.1२/४-अे, वद.१५ फेब्रुिारी २०२१
महाराष्ट्र राज्य कृवि उत्पादन ि कृवि उद्योग क्षेत्रात अग्रेसर राज्य म्हणून ओळखले जाते.
राज्यात दरििी र्ेती ि पुरक क्षेत्रात अवतउल्लेखवनय कायग करणाऱ्या र्ेतकऱ्यास अथिा सांस्थेस कृवि
विभागामाफगत डॉ. पांजाबराि दे र्मुख कृविरत्न, िसांतराि नाईक कृविभुिण, वजजामाता कृविभुिण,
कृविभुिण (सेंवद्रय र्ेती ), िसांतराि नाईक र्ेतीवमत्र, उद्यानपांडीत पुरस्कार, िसांतराि नाईक र्ेतीवनष्ट्ठ
र्ेतकरी ि कृवि विभागातील अवधकारी/ कमगचारी याांचेसाठी पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराि विखे पाटील कृवि
सेिारत्न पुरस्कार इत्यावद पुरस्कार मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य याांचे हस्ते प्रदान करुन सन्मावनत
करण्यात येते. तसेच, याच विविध पुरस्काराांच्या धतीिर सन २०२० पासून राज्यात कृवि क्षेत्रात उल्लेखनीय
ि नाविण्यपूणग कामवगरी करणाऱ्या युिा र्ेतक-याांना युिा र्ेतकरी पुरस्कार दे ण्यात येणार आहे .
उपरोक्त सांदर्भभय र्ासन वनणगयाांच्या अवधन राहू न पवरपूणग प्रस्ताि सादर करणेबाबत
कायगपध्दती आवण मागगदर्गक सुचना खालीलप्रमाणे राहतील.
१. विविध कृवि पुरस्काराांचे स्िरुप,दरििी दे ण्यात येणा-या पुरस्काराांची सांख्या आवण वनकि पुवढलप्रमाणे अ) डॉ.पांजाबराि दे र्मुख कृविरत्न पुरस्कार
 स्िरुप - डॉ. पांजाबराि दे र्मुख कृविरत्न पुरस्कार हा राज्याच्या कृवि विभागामाफगत वदला
जाणारा सिोच्च पुरस्कार आहे. या पुरस्कारासाठी वनिड होणा-या व्यक्क्त / गट /सांस्थेस रु.
75000/- रकमेचा धनादेर्, स्मृतीवचन्ह (रॉफी), प्रर्क्स्तपत्र ि सपत्नीक/पतीसह सत्कार असे
पुरस्काराचे स्िरुप आहे.
 दे ण्यात येणारे पुरस्कार सांख्या - 1
 वनकि 1) कृवि क्षेत्रात सांघटनात्मक कायग करणाऱ्या व्यक्ती/गट/सांस्थेला पुरस्कार दे ण्यात यािा. प्रस्तावित
व्यक्ती /गट/सांस्था याांनी केलेले कायग सांपुणग राज्याला वदर्ादर्गक आवण अवतउल्लेखवनय असािे.
2) प्रस्तावित व्यक्ती / गट /सांस्था याांना केंद्र ककिा राज्यर्ासनाचा कोणताही कृवि पुरस्कार प्राप्त
झालेला असािा.
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3) र्ेतकऱ्याांच्या स्ित:च्या नािािर र्ेती असािी आवण कुटु ां बीयासह त्याचा र्ेती हा मुख्य व्यिसाय
असािा.
4) यर्स्िी उत्पादन, रोपिावटका, बीजोत्पादन,सेंवद्रय वनविष्ट्ठा उत्पादन ि िापर, काढणीत्तोर
व्यिस्थापन, प्रतिारी, पॅकहाऊस, साठिणुक, मुल्यिधगन, प्रवक्रया, विपणन, वनयात इ. कायात
सहभागी होऊन उल्लेखनीय कायग करणारा ि अवधक नफा वमळविणारा असािा.
5) पुरस्कारासाठी वनिडाियाचा र्ेतकरी हा याांत्रीकीकरण, वठबक कसचन, गोबर गॅस, दु ग्धव्यिसाय,
सेंवद्रय र्ेती, गाांडुळ खत युवनट, कृवि प्रवक्रया, आधुवनक पध्दतीच्या र्ेती पध्दती, काढणीत्तोर
व्यिस्थापन, पणन, वनयात इ.बाबत पवरसरातील र्ेतक-याांना मागगदर्न करणारा असािा.
याबरोबरच पीक स्पधा, प्रदर्गन, मेळािे, सांर्ोधन सांस्थाांना भेटी इ. उपक्रमामध्ये सहभागी होणारा
आवण आधुवनक कृवि तांत्रज्ञान प्रचार ि प्रसार कायात सहभागी होणारा तसेच पवरसरातील
र्ेतकऱ्याांना अर्ा उपक्रमाांत सहभागासाठी उद्युक्त करणारा असािा. वपकस्पधा, प्रदर्गने इ. मधील
सहभाग / पावरतोविक इ. चा तपर्ील प्रस्तािासोबत पुराव्यासह दे ण्यात यािा.
6) र्ासनाच्या कृवि विभागाकडू न वदल्या जाणाऱ्या राज्यस्तरीय दोन पुरस्काराांमधील अांतर वकमान
०5 ििे इतके असािे.
7) सांबांवधताकडू न ते केंद्र/राज्य र्ासकीय/वनमर्ासवकय ककिा र्ासन अांगीकृत सांस्थेमध्ये नोकरी
करत नसून ककिा सेिावनिृत्त अवधकारी/कमगचारी नसून, सेिा वनिृत्ती िेतन ककिा कोणत्याही
प्रकारचे वनयवमत मानधन घेत नसलेबाबत स्ियांघोिीत प्रवतज्ञापत्र घेण्यात यािे.
8) र्ेतकरी/सांस्था याांना यापुिी प्रस्तुतचा पुरस्कार वमळाला असल्यास ते पुन्हा याच पुरस्कारासाठी
पात्र असणार नाहीत.
9) सांबांवधताांनी प्रस्तािासोबत मूळ प्रतीतील वजल्हा पोलीस अवधक्षक कायालयाचा चावरत्र्याचा
दाखला, स्ियां घोिणापत्र (प्रपत्र - ई - सहपवत्रत), ७/१२,८-अ सादर करणे आिश्यक आहे.
10) कृवि आयुक्तालय स्तरािरून सांचालक (विस्तार ि प्रवर्क्षण) याांनी सांबांवधत प्रस्तािाची समक्ष क्षेत्रीय
पाहणी करािी.
11) या पुरस्कारासाठी प्राप्त सिग प्रस्तािाांचे गुणाांकन ि मुल्याांकन प्रपत्र १ मध्ये करािे. वजल्हास्तरीय
सवमतीने गुणाांकन ि मुल्याांकन करुन प्रस्तािासोबत प्रपत्र १ विभाग स्तरीय सवमतीकडे सादर
करािेत. विभागस्तरीय सवमतीने प्राप्त सिग प्रस्तािाांची छाननी करुन प्रस्तािासोबत प्रपत्र १ कृवि
आयुक्तालय सवमतीकडे सादर करण्यात यािे.
ब) िसांतराि नाईक कृविभुिण पुरस्कार
 स्िरुप - िसांतराि नाईक कृविभुिण पुरस्कारासाठी विजेत्या र्ेतक-याला रु.50,000/- रकमेचा
धनादे र्, स्मृतीवचन्ह (रॉफी), प्रर्क्स्तपत्र ि सपत्नीक/पतीसह सत्कार असे पुरस्काराचे स्िरुप आहे.
 दे ण्यात येणारे पुरस्कार सांख्या - ०८ (प्रत्येक कृिी विभागातून एक याप्रमाणे)
 वनकि 1) प्रस्तावित र्ेतकरी हा कृवि क्षेत्रात उल्लेखवनय कायग केलेला ि केंद्र ककिा राज्यर्ासनाचा कोणताही
कृवि पुरस्कार प्राप्त र्ेतकरी असािा.
2) र्ेतकऱ्याांच्या स्ित:च्या नािािर र्ेती असािी आवण कुटु ां बीयासह त्याचा र्ेती हा मुख्य व्यिसाय
असािा.
3) यर्स्िी उत्पादन, रोपिावटका, बीजोत्पादन,सेंवद्रय वनविष्ट्ठा उत्पादन ि िापर, काढणीत्तोर
व्यिस्थापन, प्रतिारी, पॅकहाऊस, साठिणुक, मुल्यिधगन, प्रवक्रया, विपणन, वनयात इ. कायात
सहभागी होऊन उल्लेखनीय कायग करणारा ि अवधक नफा वमळविणारा असािा.
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4) पुरस्कारासाठी वनिडाियाचा र्ेतकरी हा याांत्रीकीकरण, वठबक कसचन, गोबर गॅस, दु ग्धव्यिसाय,
सेंवद्रय र्ेती, गाांडुळ खत युवनट, कृवि प्रवक्रया, आधुवनक पध्दतीच्या र्ेती पध्दती, काढणीत्तोर
व्यिस्थापन, पणन, वनयात इ.बाबत पवरसरातील र्ेतक-याांना मागगदर्न करणारा असािा.
याबरोबरच पीक स्पधा, प्रदर्गन, मेळािे, सांर्ोधन सांस्थाांना भेटी इ. उपक्रमामध्ये सहभागी होणारा
आवण आधुवनक कृवि तांत्रज्ञान प्रचार ि प्रसार कायात सहभागी होणारा तसेच पवरसरातील
र्ेतकऱ्याांना अर्ा उपक्रमाांत सहभागासाठी उद्युक्त करणारा असािा. वपकस्पधा, प्रदर्गने इ. मधील
सहभाग / पावरतोविक इ. चा तपर्ील प्रस्तािासोबत पुराव्यासह दे ण्यात यािा.
5) र्ासनाच्या कृवि विभागाकडू न वदल्या जाणाऱ्या राज्यस्तरीय दोन पुरस्काराांमधील अांतर वकमान ०३
ििे इतके असािे.
6) सांबांवधताकडू न ते केंद्र/राज्य र्ासकीय/वनमर्ासवकय ककिा र्ासन अांगीकृत सांस्थेमध्ये नोकरी
करत नसून ककिा सेिावनिृत्त अवधकारी/कमगचारी नसून, सेिा वनिृत्ती िेतन ककिा कोणत्याही
प्रकारचे वनयवमत मानधन घेत नसलेबाबत स्ियांघोिीत प्रवतज्ञापत्र घेण्यात यािे.
7) र्ेतकरी/सांस्था याांना यापुिी प्रस्तुतचा पुरस्कार वमळाला असल्यास ते पुन्हा याच पुरस्कारासाठी
पात्र असणार नाहीत.
8) सांबांवधताांनी प्रस्तािासोबत मूळ प्रतीतील वजल्हा पोलीस अवधक्षक कायालयाचा चावरत्र्याचा दाखला,
स्ियां घोिणापत्र (प्रपत्र - ई - सहपवत्रत), ७/१२,८-अ सादर करणे आिश्यक आहे.
9) विभाग स्तर सवमतीने सांबांवधत र्ेतक-याची /सांस्थेची प्रस्तािात उल्लेखीत केलेल्या बाबींची समक्ष
क्षेत्रीय पाहणी करािी.
10) या पुरस्कारासाठी वजल्हास्तरीय सवमतीने प्रपत्र २ मध्ये गुणाांकन ि मुल्याांकन करुन गुणानुक्रमे
आलेल्या पवहल्या दोन प्रस्तािासोबत प्रपत्र २ विभाग स्तरीय सवमतीकडे सादर करािे.
विभागस्तरीय सवमतीने प्राप्त सिग प्रस्तािाांची छाननी करुन गुणानुक्रमे पवहल्या दोन प्रस्तािासोबत
प्रपत्र २ कृवि आयुक्तालय सवमतीकडे सादर करािे.
क) वजजामाता कृविभुिण पुरस्कार  स्िरुप - वजजामाता कृविभुिण हा पुरस्कार केिळ मवहला र्ेतक-याांसाठी असून विजेत्या मवहलेला
रु.50,000/- रकमेचा धनादे र्, स्मृतीवचन्ह (रॉफी), प्रर्क्स्तपत्र ि पतीसह सत्कार असे पुरस्काराचे
स्िरुप आहे.
 दे ण्यात येणारे पुरस्कार सांख्या - ०८ (प्रत्येक कृवि विभागातून एक याप्रमाणे)
 वनकि 1) राज्यातील सिग मवहला र्ेतकरी या पुरस्कारासाठी पात्र असतील तथावप, केंद्र ककिा
राज्यर्ासनाचा कोणताही कृवि पुरस्कार प्राप्त असल्यास प्राधान्य दे ण्यात यािे.
2) मवहला र्ेतकरी याांच्या स्ित:च्या नािािर ककिा पतीच्या नािािर र्ेती असािी आवण त्या
कुटु ां बीयासह र्ेती करणा-या असाव्यात.
3) यर्स्िी उत्पादन, रोपिावटका, बीजोत्पादन,सेंवद्रय वनविष्ट्ठा उत्पादन ि िापर, काढणीत्तोर
व्यिस्थापन, प्रतिारी, पॅकहाऊस, साठिणुक, मुल्यिधगन, प्रवक्रया, विपणन, वनयात इ. कायात
सहभागी होऊन उल्लेखनीय कायग करणारी ि अवधक नफा वमळविणारी मवहला र्ेतकरी असािी.
4) पुरस्कारासाठी वनिडाियाची मवहला र्ेतकरी ही याांत्रीकीकरण, वठबक कसचन, गोबर गॅस,
दु ग्धव्यिसाय, सेंवद्रय र्ेती, गाांडुळ खत युवनट, कृवि प्रवक्रया, आधुवनक पध्दतीच्या र्ेती पध्दती,
काढणीत्तोर व्यिस्थापन, पणन, वनयात इ.बाबत पवरसरातील र्ेतक-याांना मागगदर्न करणारी
असािी. याबरोबरच पीक स्पधा, प्रदर्गन, मेळािे, सांर्ोधन सांस्थाांना भेटी इ. उपक्रमामध्ये
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सहभागी होणारी आवण आधुवनक कृवि तांत्रज्ञान प्रचार ि प्रसार कायात सहभागी होणारी तसेच
पवरसरातील र्ेतकऱ्याांना अर्ा उपक्रमाांत सहभागासाठी उद्युक्त करणारी असािी. वपकस्पधा,
प्रदर्गने इ. मधील सहभाग / पावरतोविक इ. चा तपर्ील प्रस्तािासोबत पुराव्यासह दे ण्यात
यािा.
5) र्ासनाच्या कृवि विभागाकडू न वदल्या जाणाऱ्या राज्यस्तरीय दोन पुरस्काराांमधील अांतर वकमान
०३ ििे इतके असािे.
6) सांबांवधताकडू न ते केंद्र/राज्य र्ासकीय/वनमर्ासवकय ककिा र्ासन अांगीकृत सांस्थेमध्ये नोकरी
करत नसून ककिा सेिावनिृत्त अवधकारी/कमगचारी नसून, सेिा वनिृत्ती िेतन ककिा कोणत्याही
प्रकारचे वनयवमत मानधन घेत नसलेबाबत स्ियांघोिीत प्रवतज्ञापत्र घेण्यात यािे.
7) र्ेतकरी/सांस्था याांना यापुिी प्रस्तुतचा पुरस्कार वमळाला असल्यास ते पुन्हा याच पुरस्कारासाठी
पात्र असणार नाहीत.
8) पतीला वमळालेल्या पुरस्काराकरीता पत्नीला पुन्हा नव्याने अजग करता येणार नाही.
9) सांबांवधताांनी प्रस्तािासोबत मूळ प्रतीतील वजल्हा पोलीस अवधक्षक कायालयाचा चावरत्र्याचा
दाखला, स्ियां घोिणापत्र (प्रपत्र - ई - सहपवत्रत), ७/१२,८-अ सादर करणे आिश्यक आहे.
१०) विभाग स्तर सवमतीने सांबांवधत मावहला र्ेतक-याची प्रस्तािात उल्लेखीत केलेल्या बाबींची समक्ष
क्षेत्रीय पाहणी करािी.
11) या पुरस्कारासाठी वजल्हास्तरीय सवमतीने प्रपत्र २ मध्ये गुणाांकन ि मुल्याांकन करुन गुणानुक्रमे
आलेल्या पवहल्या दोन प्रस्तािासोबत प्रपत्र २ विभाग स्तरीय सवमतीकडे सादर करािे.
विभागस्तरीय सवमतीने प्राप्त सिग प्रस्तािाांची छाननी करुन गुणानुक्रमे पवहल्या दोन प्रस्तािासोबत
प्रपत्र २ कृवि आयुक्तालय सवमतीकडे सादर करािे.
ड) िसांतराि नाईक र्ेतीवमत्र पुरस्कार स्िरुप - िसांतराि नाईक र्ेतीवमत्र हा र्ेती क्षेत्रात प्रभािीरीत्या विस्तार कायग कारणा-या
व्यक्क्त/सांस्था/िृत्तपत्र/साप्तावहके/मावसके/ दू रवचत्रिावहन्या याांना वदला जातो. सांबांवधत व्यक्ती
र्ेतकरी असािा ककिा त्याच्या नािािर ७/१२ असािा, असे बांधन नाही. मात्र र्ेतकरी असल्यास त्यास
प्राधान्य दे णेत येईल. या पुरस्कार विजेत्या र्ेतक-याला रु.30,000/- रकमेचा धनादे र्, स्मृतीवचन्ह
(रॉफी), प्रर्क्स्तपत्र ि सपत्नीक/पतीसह सत्कार असे पुरस्काराचे स्िरुप आहे.
 दे ण्यात येणारे पुरस्कार सांख्या - ०८ (प्रत्येक कृवि विभागातून एक याप्रमाणे)
 वनकि 1) कृविविियक दै वनक/ साप्तावहक/मावसकामधुन अभ्यासपूणग लेख, कृवि विियक योजनाांची प्रचार
प्रवसद्धी, र्ेतक-याांच्या यर्ोगाथा इ.बाबतची मावहती दे णा-या तसेच कप्रट/ इलेक्रॉवनक याांसारख्या
समाज माध्यामाांचा िापर करुन जास्तीत जास्त र्ेतकऱ्याांना मागगदर्गन करुन कृवि विकासात
योगदान दे णा-या व्यक्क्त/सांस्था/िृत्तपत्र/साप्तावहके/मावसके/ दू रवचत्रिावहन्या इत्यादींचा विचार
या पुरस्कारासाठी करण्यात यािा.
2) र्ासनाच्या कृवि विियक धोरणाांचा प्रचार ि प्रवसद्धी मध्ये सवक्रय सहभाग असािा.
3) र्ासनाच्या कृवि विभागाकडू न वदल्या जाणाऱ्या राज्यस्तरीय दोन पुरस्काराांमधील अांतर वकमान
०३ ििे इतके असािे.
4) सांबांवधताकडू न ते केंद्र/राज्य र्ासकीय/वनमर्ासवकय ककिा र्ासन अांगीकृत सांस्थेमध्ये नोकरी
करत नसून ककिा सेिावनिृत्त अवधकारी/कमगचारी नसून, सेिा वनिृत्ती िेतन ककिा कोणत्याही
प्रकारचे वनयवमत मानधन घेत नसलेबाबत स्ियांघोिीत प्रवतज्ञापत्र घेण्यात यािे.
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5) व्यक्ती/सांस्था याांना यापुिी प्रस्तुतचा पुरस्कार वमळाला असल्यास पुन्हा याच पुरस्कारासाठी पात्र
असणार नाहीत.
6) सांबांवधताांनी प्रस्तािासोबत मूळ प्रतीतील वजल्हा पोलीस अवधक्षक कायालयाचा चावरत्र्याचा
दाखला, स्ियां घोिणापत्र (प्रपत्र - ई - सहपवत्रत) सादर करणे आिश्यक आहे.
7) विभागीय स्तरािरून सांबवधत विभागीय कृवि सहसांचालक याांनी सांबवधत र्ेतक-याची /सांस्थेची
प्रस्तािात उल्लेखीत केलेल्या बाबींची समक्ष क्षेत्रीय पाहणी करािी.
8) या पुरस्कारासाठी वजल्हास्तरीय सवमतीने प्रपत्र ४ मध्ये गुणाांकन ि मुल्याांकन करुन गुणानुक्रमे
आलेल्या पवहल्या दोन प्रस्तािासोबत प्रपत्र ४ विभाग स्तरीय सवमतीकडे सादर करािे.
विभागस्तरीय सवमतीने प्राप्त सिग प्रस्तािाांची छाननी करुन गुणानुक्रमे पवहल्या दोन प्रस्तािासोबत
प्रपत्र ४ कृवि आयुक्तालय सवमतीकडे सादर करण्यात यािे.
इ) िसांतराि नाईक र्ेतीवनष्ट्ठ र्ेतकरी पुरस्कार स्िरुप - िसांतराि नाईक र्ेतीवनष्ट्ठ र्ेतकरी पुरस्कारासाठी विजेत्या र्ेतक-याला रु.११,000/रकमेचा धनादे र्, स्मृतीवचन्ह (रॉफी), प्रर्क्स्तपत्र ि सपत्नीक/पतीसह सत्कार असे पुरस्काराचे
स्िरुप आहे.
 दे ण्यात येणारे पुरस्कार सांख्या - ४० (सिगसाधारण गटासाठी प्रवत वजल्हा 1 याप्रमाणे ३४ आवण
आवदिासी गटासाठी प्रवत विभाग 01 याप्रमाणे ०६ असे एकूण 40)
 वनकि 1) र्ेतकऱ्याच्या स्ित:च्या नािािर र्ेती असािी आवण तो कुटु ां बीयासह र्ेती करणारा असािा.
यासाठी प्रस्तािासोबत ७/१२,८-अ जोडणे आिश्यक आहे.
2) र्ेतक-याच्या उदरवनिाह/ चवरताथाचे मुख्य साधन र्ेती व्यिसाय आहे हे सांबांवधत र्ेतक-याने
स्िप्रमावणत करािे.
3) प्रस्तावित र्ेतकरी हा एकाक्त्मक र्ेती पध्दतीचा अिलांब करणरा असािा.
4) याांत्रीकीकरण, वठबक कसचन, गोबर गॅस, दु ग्धव्यिसाय, गाांडुळ खत युवनट,इ. आधुवनक
तांत्रज्ञानाचा अिलांब करणारा असािा.
5) र्ासनाच्या कृवि विभागाकडू न वदल्या जाणाऱ्या राज्यस्तरीय दोन पुरस्काराांमधील अांतर वकमान
०३ ििे इतके असािे.
6) सांबांवधताकडू न ते केंद्र/राज्य र्ासकीय/वनमर्ासवकय ककिा र्ासन अांगीकृत सांस्थेमध्ये नोकरी
करत नसून ककिा सेिावनिृत्त अवधकारी/कमगचारी नसून, सेिा वनिृत्ती िेतन ककिा कोणत्याही
प्रकारचे वनयवमत मानधन घेत नसलेबाबत स्ियांघोिीत प्रवतज्ञापत्र घेण्यात यािे.
7) र्ेतकरी/सांस्था याांना यापुिी प्रस्तुतचा पुरस्कार वमळाला असल्यास पुन्हा याच पुरस्कारासाठी पात्र
असणार नाहीत.
8) सांबांवधताांनी प्रस्तािासोबत मूळ प्रतीतील वजल्हा पोलीस अवधक्षक कायालयाचा चावरत्र्याचा
दाखला, स्ियां घोिणापत्र (प्रपत्र - ई - सहपवत्रत), ७/१२,८-अ सादर करणे आिश्यक आहे.
9) विभागीय स्तरािरून सांबवधत विभागीय कृवि सहसांचालक याांनी सांबवधत र्ेतक-याची/सांस्थेची
प्रस्तािात उल्लेखीत केलेल्या बाबींची समक्ष क्षेत्रीय पाहणी करािी.
10) वजल्हास्तरीय सवमतीने प्रत्यक्ष कायगक्षत्र
े ास भेट दे िून सांबांधीतानी केलेल्या कायाची खात्री करुन
प्रस्ताि वनकिाप्रमाणे योग्य असल्यासच प्रपत्रामध्ये वर्फारर्ींसह अवभप्राय द्यािेत.यामध्ये सांबांवधत
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र्ेतकऱ्याांनी कृवि विकास, विस्तार, सामुवहक कृवि पणन व्यिस्थापनासाठी प्रयत्न केले आहेत
काय  याबाबत सविस्तर अवभप्राय असणे अपेक्षीत आहे.
11) िसांतराि नाईक र्ेतीवनष्ट्ठ र्ेतकरी पुरस्कार (सिगसाधारण गट) करीता वजल्हास्तरीय सवमतीकडे
प्राप्त सिग प्रस्तािातील गुणानुक्रमे पवहले दोन प्रस्तािाांची वर्फारस विभाग स्तरीय सवमतीकडे
करण्यात यािी. विभागातून प्रत्येक वजल्यातील गुणानुक्रमे प्रथम ि वितीय प्रस्ताि याप्रमाणे
विभागात वजतके वजल्हे असतील वततक्या पवहल्या दोन प्रस्तािाांची वर्फारस आयुक्त स्तरीय
सवमतीकडे करण्यात यािी.
12) िसांतराि नाईक र्ेतीवनष्ट्ठ र्ेतकरी पुरस्कार (आवदिासी गट) करीता वजल्हास्तरीय सवमतीकडे
प्राप्त सिग प्रस्तािातील गुणानुक्रमे पवहल्या दोन प्रस्तािाांची वर्फारस विभाग स्तरीय सवमतीकडे
करण्यात यािी. तसेच विभागातून गुणानुक्रमे पवहल्या दोन प्रस्तािाांची वर्फारस आयुक्त स्तरीय
सवमतीकडे करण्यात यािी.
13) या पुरस्कारासाठी वजल्हास्तरीय सवमतीने प्रपत्र इ मध्ये गुणपत्रक भरायचे आहेत.
ई) कृविभुिण (सेंवद्रय र्ेती ) पुरस्कार:
 स्िरुप - सेंद्रीय र्ेतीमध्ये उत्कृष्ट्ठ काम करणा-या र्ेतकरी/सांस्थेला कृविभुिण (सेंवद्रय र्ेती )
पुरस्कार दे ण्यात येतो. विजेत्या सांस्था/र्ेतक-याला रु.50,000/- रकमेचा धनादे र्, स्मृतीवचन्ह
(रॉफी), प्रर्क्स्तपत्र ि सपत्नीक/पतीसह सत्कार असे पुरस्काराचे स्िरुप आहे.
 दे ण्यात येणारे पुरस्कार सांख्या - ०८ (प्रत्येक कृिी विभागातून एक याप्रमाणे)
 वनकि िैयक्क्तक वनकि
1) सेंवद्रय र्ेतीचे पीजीएस ककिा अन्य मान्यताप्राप्त सांस्थेकडू न प्रमावणकरण केलेले असािे.
2) सेंवद्रय र्ेती स्पधा, प्रदर्गने, चचासत्रे, सेंवद्रय र्ेती मेळाव्यातील मागगदर्गन इ. मधील सहभाग /
पारीतोविकाबाबतचा तपवर्ल पुराव्यासह दे ण्यात यािा. त्याबाबतची छायावचत्रे, प्रमाणपत्र इ.
सादर करणे आिश्यक राहील.
3) सेंद्रीय र्ेतीचे प्रवर्क्षण घेतलेले असािे. सेंवद्रय र्ेती तांत्रज्ञान प्रसाराबाबत सेंवद्रय र्ेतीबाबतचे
नाविन्यपूणग उपक्रम राबविणे, त्याबाबतच्या आधुवनक तांत्रज्ञानाचा िापर करणे, स्ित: सेंवद्रय
र्ेती गटाच्या माध्यमातून, कायगर्ाळाांमधून, प्रदर्गनामधील सहभाग,सेंवद्रय र्ेती प्रचार ि
प्रसारासाठी केलेले कायग इत्यादीतून कायग केलेले असािे.
4) स्ितःचा र्ेतमाल सेंवद्रय म्हणून विक्री केलेली असािी. तर्ा पद्धतीचा ब्रॅंड असल्यास तपर्ील
द्यािा.
5) गाांडूळ कल्चर/गाांडूळ खत युवनटच्या माध्यमातून सेंवद्रय खत तयार करुन त्याचा िापर स्ित:
करणारा असािा तसेच इतर र्ेतकऱ्याांनाही प्रोत्साहन दे णारा असािा.
6) बायोडायनावमक कांपोस्ट/नाडे प यासारख्या सुधारीत पदध्तीने सेंवद्रय खत तयार करुन
स्ित:च्या र्ेतामध्ये िापरणारा असािा. रासायवनक पदाथांचा िापर न करता आवण बाजारातून
सेंवद्रय वनविष्ट्ठा खरेदी न करता स्ित:च्या र्ेतािर दर्पणीअकग, वजिामृत, बीजामृत, कनबोळी
अकग, कनबोळी पािडर यासारख्या सेंवद्रय वनविष्ट्ठा िापरणारा असािा.
7) वपक सांरक्षणासाठी एकाक्त्मक वकड व्यिस्थापन, जैविक वकटकनार्के, विविध वपक पध्दती,
िनस्पतीजन्य वकटकनार्के िापरणारा असािा.
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8) सेंवद्रय र्ेती पध्दतीचा वकमान पाच ििे अिलांब केलेला असािा. सेंवद्रय र्ेती/ र्ेती उत्पादनाचे
प्रमावणकरण केले असल्यास प्राधान्य दे ण्यात यािे. पवरसरातील र्ेतक-यासमिेत समुह
पध्दतीने सेंद्रीय र्ेती करून सेंद्रीय र्ेतीमालास बाजारपेठ उपलब्ध करून दे ण्यासाठी नेतृत्ि
करणारा असािा.
9) र्ासनाच्या कृवि विभागाकडू न वदल्या जाणाऱ्या राज्यस्तरीय दोन पुरस्काराांमधील अांतर वकमान
०३ ििे इतके असािे.
10) सांबांवधताकडू न ते केंद्र/राज्य र्ासकीय/वनमर्ासवकय ककिा र्ासन अांगीकृत सांस्थेमध्ये नोकरी
करत नसून ककिा सेिावनिृत्त अवधकारी/कमगचारी नसून, सेिा वनिृत्ती िेतन ककिा कोणत्याही
प्रकारचे वनयवमत मानधन घेत नसलेबाबत स्ियांघोिीत प्रवतज्ञापत्र घेण्यात यािे.
11) र्ेतकरी/सांस्था याांना यापुिी प्रस्तुतचा पुरस्कार वमळाला असल्यास पुन्हा ते याच
पुरस्कारासाठी पात्र असणार नाहीत.
12) सांबांवधताांनी प्रस्तािासोबत मूळ प्रतीतील वजल्हा पोलीस अवधक्षक कायालयाचा चावरत्र्याचा
दाखला, स्ियां घोिणापत्र (प्रपत्र - ई - सहपवत्रत), ७/१२,८-अ सादर करणे आिश्यक आहे.
13) विभागीय स्तरािरून सांबवधत विभागीय कृवि सहसांचालक याांनी सांबवधत र्ेतक-याची/सांस्थेची
प्रस्तािात उल्लेखीत केलेल्या बाबींची समक्ष क्षेत्रीय पाहणी करािी.
सांस्थेचे वनकि1) सांस्था नोंदणीकृत असािी (स्थापना झाल्याचा रवजस्रेर्न नांबर ि वदनाांक असणे आिश्यक
आहे).
2) सांस्थेकडे असलेले ताांवत्रक मनुष्ट्यबळ तपवर्लासह (र्ैक्षणीक पात्रता, अनुभि, अिगत केलेले
तांत्रज्ञान, तांत्रज्ञान अिगत करण्यासाठी घेतलेले प्रवर्क्षण इ.) मावहती असािी.
3) सांस्थेने सेंवद्रय र्ेतीमाल विक्री व्यिस्थेमध्ये भरीि कामवगरी केलेली असािी.
4) सांस्थेचे कायगक्षत्र
े दर्गविणारी मावहती असािी.
5) सांस्थेचे एकूण सभासदाांची सांख्या नमूद करण्यात यािी.
6) सांस्थेचे उद्देर्/सांस्थेची घटना/वनयमािली इ. मावहती असािी.
7) सांस्थेर्ी सांलग्न इतर सांस्थाची मावहती असािी.
या पुरस्कारासाठी वजल्हास्तरीय सवमतीने प्रपत्र ३ मध्ये गुणाांकन ि मुल्याांकन करुन गुणानुक्रमे
आलेल्या पवहल्या दोन प्रस्तािासोबत प्रपत्र ३ विभाग स्तरीय सवमतीकडे सादर करािे. विभागस्तरीय
सवमतीने प्राप्त सिग प्रस्तािाांची छाननी करुन गुणानुक्रमे पवहल्या दोन प्रस्तािासोबत प्रपत्र ३ कृवि
आयुक्तालय सवमतीकडे सादर करािे.
उ) उद्यानपांडीत पुरस्कार
 स्िरुप - फलोत्पादन क्षेत्रामध्ये उत्कृष्ट्ठ काम करणा-या र्ेतक-याला उद्यानपांडीत पुरस्कार दे ण्यात
येतो. विजेत्या र्ेतक-याला रु.२५,000/- रकमेचा धनादे र्, स्मृतीवचन्ह (रॉफी), प्रर्क्स्तपत्र ि
सपत्नीक/पतीसह सत्कार असे पुरस्काराचे स्िरुप आहे.
 दे ण्यात येणारे पुरस्कार सांख्या - ०८ (प्रत्येक कृवि विभागातून एक याप्रमाणे)
 वनकि 1) पुरस्कारासाठी वनिडाियाचा र्ेतकरी हा स्ित: आधुवनक पध्दतीने फलोत्पादन वपके (फळे ,
भाजीपाला, फुले, मसाला वपके, सुगांधी औिधी िनस्पती इ. घेणारा असािा, ही प्रमुख अट
असल्याने प्रस्तावित र्ेतकऱ्याच्या नाांिे र्ेती असािी. यासाठी प्रस्तािासोबत चालू ििातील
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7/12 ि 8-अ उता-याांिर प्रस्ताि तपवर्लाच्या अनुिांगाने फलोत्पादन वपकाांच्या नोंदी असणेही
आिश्यक आहे. त्याचे फलोत्पादन क्षेत्रात उल्लेखवनय योगदान असािे.
2) फलोत्पादनाांतगगत यर्स्िी उत्पादन, रोपिावटका, बीजोत्पादन,सेंवद्रय वनविष्ट्ठा उत्पादन ि
िापर, काढणीत्तोर व्यिस्थापन, प्रतिारी, पॅकहाऊस, साठिणुक, मुल्यिधगन, प्रवक्रया, विपणन,
वनयात इ. कायात सहभागी होऊन उल्लेखनीय कायग करणारा ि अवधक नफा वमळविणारा
असािा.
3) पुरस्कारासाठी वनिडाियाचा र्ेतकरी हा आधुवनक पध्दतीच्या फलोत्पादन र्ेती पध्दती,
काढणीत्तर व्यिस्थापन, पणन, वनयात इ.बाबत पवरसरातील र्ेतक-याांना मागगदर्न करणारा
असािा. याबरोबरच फलोत्पादनासांबांधी, विविध स्पधा, प्रदर्गन, मेळािे, सांर्ोधन सांस्थाांना भेटी
इ. उपक्रमामध्ये सहभागी होणारा आवण फलोत्पादन तांत्र प्रचार ि प्रसार कायात सहभागी
होणारा तसेच पवरसरातील र्ेतकऱ्याांना अर्ा उपक्रमाांत सहभागासाठी उद्युक्त करणारा
असािा. फळवपक स्पधा, प्रदर्गने इ. मधील सहभाग / पावरतोविक इ. चा तपर्ील प्रस्तािासोबत
पुराव्यासह दे ण्यात यािा.
4) र्ासनाच्या कृवि विभागाकडू न वदल्या जाणाऱ्या राज्यस्तरीय दोन पुरस्काराांमधील अांतर वकमान
०३ ििे इतके असािे.
5) सांबांवधताकडू न ते केंद्र/राज्य र्ासकीय/वनमर्ासवकय ककिा र्ासन अांगीकृत सांस्थेमध्ये नोकरी
करत नसून ककिा सेिावनिृत्त अवधकारी/कमगचारी नसून, सेिा वनिृत्ती िेतन ककिा कोणत्याही
प्रकारचे वनयवमत मानधन घेत नसलेबाबत स्ियांघोिीत प्रवतज्ञापत्र घेण्यात यािे.
6) र्ेतकरी/सांस्था याांना यापुिी प्रस्तुतचा पुरस्कार वमळाला असल्यास पुन्हा ते याच
पुरस्कारासाठी पात्र असणार नाहीत.
7) सांबांवधताांनी प्रस्तािासोबत मूळ प्रतीतील वजल्हा पोलीस अवधक्षक कायालयाचा चावरत्र्याचा
दाखला, स्ियां घोिणापत्र (प्रपत्र - ई - सहपवत्रत), ७/१२,८-अ सादर करणे आिश्यक आहे.
8) विभागीय स्तरािरून सांबवधत विभागीय कृवि सहसांचालक याांनी सांबवधत र्ेतक-याांची/सांस्थेची
प्रस्तािात उल्लेखीत केलेल्या बाबींची समक्ष क्षेत्रीय पाहणी करािी.
9) या पुरस्कारासाठी वजल्हास्तरीय सवमतीने प्रपत्र ५ मध्ये गुणाांकन ि मुल्याांकन करुन गुणानुक्रमे
आलेल्या पवहल्या दोन प्रस्तािासोबत प्रपत्र ५ विभाग स्तरीय सवमतीकडे सादर करािे.
विभागस्तरीय सवमतीने प्राप्त सिग प्रस्तािाांची छाननी करुन गुणानुक्रमे पवहल्या दोन
प्रस्तािासोबत प्रपत्र ५ कृवि आयुक्तालय सवमतीकडे सादर करािे.
ऊ) युिा र्ेतकरी पुरस्कार
 स्िरुप - युिा र्ेतकरी पुरस्कारासाठी विजेत्या र्ेतक-याला रु.३०,000/- रकमेचा धनादे र्,
स्मृतीवचन्ह (रॉफी), प्रर्क्स्तपत्र ि सपत्नीक/पतीसह सत्कार असे पुरस्काराचे स्िरुप आहे.
 दे ण्यात येणारे पुरस्कार सांख्या - ०८ (प्रत्येक कृवि विभागातून एक याप्रमाणे)
 वनकि 1) प्रस्ताि सादर करतेिळ
े ी र्ेतकऱ्याचे िय 18 ते 40 ििे असािे.
2) र्ेतकऱ्याच्या स्ित: च्या नािािर ककिा कुटु ां बातील व्यक्तीच्या नािे र्ेती असािी आवण तो स्ित:
कुटु ां बीयासह र्ेती करणारा असािा. (आई-िडील, पती/पत्नी याांचेपैकी एका कुटु ां वबयाच्या नािािर
र्ेती असािी.)
3) र्ेतकऱ्याच्या उदारवनिाह/चवरताथाचे मुख्य साधन र्ेती व्यिसाय आहे , हे सांबांवधत र्ेतकऱ्याने
स्िप्रमावणत करािे.
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4) प्रस्तावित युिा र्ेतकरी हा एकाक्त्मक र्ेती पध्दतीचा अिलांब करणारा असािा.
5) याांत्रीकीकरण, वठबक कसचन, गोबर गॅस, दु ग्धव्यिसाय,गाांडुळ खत, सेंद्रीय र्ेती इ. आधुवनक
तांत्रज्ञानाचा अिलांब करणारा असािा.
6) प्रवक्रया, विक्री ि गट सांघटन कायग यामध्ये सवक्रय सहभाग असािा.
7) प्रसार/ समाज माध्यमाांचा कृवि विियक मावहती प्रचार ि प्रवसध्दीसाठी उपयोग करणारा असािा.
8) र्ासनाच्या कृवि विभागाकडू न वदल्या जाणाऱ्या राज्यस्तरीय दोन पुरस्काराांमधील अांतर वकमान
०३ ििे इतके असािे.
9) सांबांवधताकडू न ते केंद्र/राज्य र्ासकीय/वनमर्ासवकय ककिा र्ासन अांगीकृत सांस्थेमध्ये नोकरी
करत नसून ककिा सेिावनिृत्त अवधकारी/कमगचारी नसून, सेिा वनिृत्ती िेतन ककिा कोणत्याही
प्रकारचे वनयवमत मानधन घेत नसलेबाबत स्ियांघोिीत प्रवतज्ञापत्र घेण्यात यािे.
10) र्ेतकरी/सांस्था याांना यापुिी प्रस्तुतचा पुरस्कार वमळाला असल्यास पुन्हा ते याच पुरस्कारासाठी
पात्र असणार नाहीत.
11) सांबांवधताांनी प्रस्तािासोबत मूळ प्रतीतील वजल्हा पोलीस अवधक्षक कायालयाचा चावरत्र्याचा
दाखला, स्ियां घोिणापत्र (प्रपत्र - ई - सहपवत्रत), ७/१२,८-अ सादर करणे आिश्यक आहे.
12) विभागीय स्तरािरुन सांबांवधत विभागीय कृवि सांचालक याांचे अध्यक्षतेखाली सवमतीने प्रस्तािाची
समक्ष क्षेत्रीय पाहणी करािी.
13) वजल्हास्तरीय सवमतीने प्रत्यक्ष कायगक्षत्र
े ास भेट दे िून सांबांधीतानी केलेल्या कायाची खात्री करुन
प्रस्ताि वनकिाप्रमाणे योग्य असल्यासच प्रपत्रामध्ये वर्फारर्ींसह अवभप्राय द्यािेत. यामध्ये सांबांवधत
र्ेतकऱ्याांनी कृवि विकास, विस्तार,सामुवहक कृवि पणन व्यिस्थापनासाठी प्रयत्न केले आहेत
काय? याबाबत सविस्तर अवभप्राय असणे अपेक्षीत आहे .
14) या पुरस्कारासाठी वजल्हास्तरीय सवमतीने प्रपत्र ६ मध्ये गुणाांकन ि मुल्याांकन करुन गुणानुक्रमे
आलेल्या पवहल्या दोन प्रस्तािासोबत प्रपत्र ६ विभाग स्तरीय सवमतीकडे सादर करािे.
विभागस्तरीय सवमतीने प्राप्त सिग प्रस्तािाांची छाननी करुन गुणानुक्रमे पवहल्या दोन
प्रस्तािासोबत प्रपत्र ६ कृवि आयुक्तालय सवमतीकडे सादर करण्यात यािे.
२. विविध कृवि पुरस्काराांसाठीच्या विविध स्तरािरील सवमत्या अ. वजल्हा/ विभाग/ राज्य/ सवचि स्तरािरील सवमत्या
१) डॉ. पांजाबराि दे र्मुख कृविरत्न, २) िसांतराि नाईक कृविभूिण ,३) वजजामाता कृविभूिण,
४) सेंद्रीय र्ेती कृिीभूिण, ५) िसांतराि नाईक र्ेवतवमत्र, ६) युिा र्ेतकरी, ७) उदयान पांडीत,
८) िसांतराि नाईक र्ेतीवनष्ट्ठ र्ेतकरी या पुरस्काराांसाठीच्या वजल्हा/ विभाग/ राज्य/ सवचि
स्तरािरील सवमत्या खालीलप्रमाणे आहेत.
 वजल्हास्तर सवमती1) वजल्हावधकारी- अध्यक्ष
2) वजल्हा अवधक्षक कृवि अवधकारी-सदस्य
3) विस्तार कृवि विद्यािेत्ता/सांबांवधत विद्यापीठ प्रवतवनधी - सदस्य
4) वजल्हा पर्ुसांिधगन अवधकारी- सदस्य
5) प्रकल्प सांचालक (आत्मा)- सदस्य
6) कृवि विकास अवधकारी, वज.प.- सदस्य
7) उपविभागीय कृवि अवधकारी (मुख्यालय)-सदस्य
8) कृवि पुरस्कार प्राप्त/पीकस्पधा विजेता/प्रगतर्ील र्ेतकरी यापैकी एक-सदस्य
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9) कृवि उपसांचालक, वजल्हा अवधक्षक कृवि अवधकारी कायालय - सदस्य सवचि
 विभागस्तर सवमती 1) विभागीय कृवि सह सांचालक - अध्यक्ष
2) प्रादे वर्क पर्ुसांिधगन, सहआयुक्त - सदस्य
3) वजल्हा अवधक्षक कृवि अवधकारी (मुख्यालय) - सदस्य
4) सहयोगी सांर्ोधन सांचालक (सांबांवधत कृवि विद्यापीठ)-सदस्य
5) कृवि पुरस्कार प्राप्त/पीकस्पधा विजेता/प्रगतर्ील र्ेतकरी यापैकी एक-सदस्य
6) अवधक्षक कृवि अवधकारी (वि.कृ.स.सां.याांचे कायालय) - सदस्य सवचि
 कृवि आयुक्तालय स्तर सवमती
1) आयुक्त, कृवि- अध्यक्ष
2) आयुक्त, पर्ुसांिधगन - सदस्य
3) सांचालक ,महाराष्ट्र राज्य कृवि वर्क्षण ि सांर्ोधन पवरिद - सदस्य
4) कृवि सांचालक (सिग) - सदस्य
5) विभागीय कृवि सहसांचालक (पुणे) - सदस्य
6) कृवि सहसांचालक (वि प्र-2) - सदस्य
7) कृवि पुरस्कार प्राप्त/पीकस्पधा विजेता/प्रगतर्ील र्ेतकरी यापैकी एक-सदस्य
8) कृवि उपसांचालक (वि प्र-4) - सदस्य सवचि
 सवचि स्तर सवमती
1. सवचि (कृवि) - अध्यक्ष
2. आयुक्त (कृवि) - सदस्य
3. विभागीय कृवि सहसांचालक (ठाणे)- सदस्य
4. सांबांवधत उपसवचि (कृवि) - सदस्य सवचि
ब.

मांत्री स्तरािरील सवमती -

 डॉ. पांजाबराि दे र्मुख कृविरत्न, २) िसांतराि नाईक कृविभूिण ,३) वजजामाता कृविभूिण,
४) सेंद्रीय र्ेती कृिीभूिण, ५) िसांतराि नाईक र्ेवतवमत्र, ६) युिा र्ेतकरी, ७) िसांतराि नाईक
र्ेतीवनष्ट्ठ र्ेतकरी या पुरस्काराांसाठीच्या मांत्री स्तरािरील सवमती खालीलप्रमाणे 1. मांत्री (कृवि) - अध्यक्ष
2. राज्यमांत्री (कृवि)-सदस्य
3. सवचि (कृवि) - सदस्य
4. आयुक्त (कृवि) - सदस्य
5. विभागीय कृवि सहसांचालक (ठाणे) - सदस्य
6.सांबांवधत उपसवचि (कृवि)- सदस्य सवचि
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 उदयान पांडीत पुरस्कारासाठी मांत्री स्तरािरील सवमती खालीलप्रमाणे 1. मांत्री (कृवि) - अध्यक्ष
२. मांत्री (फलोत्पादन)- सदस्य
३. राज्यमांत्री (कृवि)-सदस्य
४. राज्यमांत्री (फलोत्पादन) - सदस्य
५. सवचि (कृवि) - सदस्य
६. आयुक्त (कृवि) - सदस्य
7. विभागीय कृवि सहसांचालक (ठाणे)- सदस्य
8.सांबांवधत उपसवचि (कृवि)- सदस्य सवचि
३. विविध कृवि पुरस्काराांचे प्रस्ताि सादर कराियाची कायगपध्दती  वजल्हा/विभाग स्तरािरून प्रादे र्ीक ितगमानपत्र, आकार्िाणी आवण दु रदर्गन इ. माध्यमािारे
विस्तृत प्रमाणात प्रवसध्दी दे ऊन खाली दर्गविलेल्या िेळापत्रकाप्रमाणे ि वनकिानुसार पात्र
पुरस्कारार्थ्यांचे जास्तीत जास्त प्रस्ताि तालुका पातळीिरून येतील याबाबत वनयोजन करािे.
 कृवि विियक एखादा पुरस्कार वमळालेल्या व्यक्क्तस पुन्हा नव्याने तोच पुरस्कार ककिा त्यापेक्षा
कमी बवक्षस रक्कम असलेल्या पुरस्कारासाठी अजग करता येणार नाही.
 एखादा कृवि पुरस्कार पती ककिा पत्नीस वमळाला असल्यास पुन्हा त्याच पुरस्कारासाठी त्याांचे
पत्नी/पतीस अजग करता येणार नाही.
 सिग कृवि पुरस्काराांच्या बाबतीत कृिी ककिा कृवि सांलग्न पदविका/पदिीधारक/पदव्युत्तर पदिी/
पीएचडी प्राप्त व्यक्ती/र्ेतक-यास प्राधान्य राहील. पदविका - ०१ गुण पदिीधारक- ०२ गुण
पदव्युत्तर पदिी- ०३ गुण पीएचडी - ०४ गुण द्याियाचे आहेत. गुणाांकन/मुल्याांकन केलेल्या
गुणाांव्यवतवरक्त हे गुण (Grace marks) जास्तीचे असणार आहेत.
 वर्फारस केलेल्या र्ेतकऱ्याांची सोबत सहपवत्रत केलेल्या विहीत प्रपत्राांत मावहती काळजीपूिक
ग ि
वबनचूक भरािी.
 सादर केलेला प्रस्ताि अपूणग असेल तर सदरचा प्रस्ताि फेटाळण्यात यािा, तो फेटाळल्यानांतर
उक्त प्रस्तािाच्या सांदभात कोणत्याही प्रकारचे अपील दाखल करुन घेतले जाणार नाही, हे सिग
सांबांवधताच्या वनदर्गनास आणािे.
 सादर केलेला प्रस्ताि आवण त्यासोबत जोडलेली कागदपत्रे सदस्य सवचि याांनी स्िाक्षाांवकत करािे.
 वजल्हा स्तरीय सवमतीने प्राप्त प्रस्तािानुसार र्ेतीची प्रत्यक्ष भेट दे ऊन पाहणी करािी.
 प्रत्येक पुरस्कारासाठी प्रत्येक वजल्यातून वकमान ०१ प्रस्ताि सादर करणे आिश्यक आहे आवण
त्याची सिग जबाबदारी वजल्हा स्तरीय सवमतीची राहील.
 गुणाांकन केलेल्या प्रस्तािाच्या बाबतीत सांपुणगपणे गोपनीयता राखण्यात यािी.गुणाांकनाचा
मुद्यवनहाय तपवर्ल प्रपत्र उ मध्ये प्रत्येक पुरस्काराकवरता प्रस्तािासोबत जोडण्यात यािा.
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 िसांतराि नाईक र्ेतीवनष्ट्ठ र्ेतकरी पुरस्कार (सिगसाधारण गट) पुरस्कार िगळू न इतर सिग
पुरस्काराांचे बाबतीत विभागातून एकापेक्षा जास्त प्रस्ताि सादर करण्यात येत असेल तर िरीष्ट्ठ
स्तरािर प्रस्ताि सादर करताना प्राधान्यक्रम दे ऊन प्रस्ताि सादर करािेत. िसांतराि नाईक
र्ेतीवनष्ट्ठ र्ेतकरी (सिगसाधारण गट) पुरस्काराचे बाबतीत वजल्हास्तरीय सवमतीने गुणानुक्रमे प्रवत
वजल्हा पवहले दोन प्रस्ताि विभाग स्तरीय सवमतीकडे सादर करािेत. आवण विभागस्तरािरुन प्रवत
वजल्हा गुणानुक्रमे पवहल्या दोन प्रस्तािाची वर्फारस आयुक्तालय स्तरीय सवमतीकडे करण्यात
यािी.
 विभागीय कृवि सहसांचालक याांनी, कृवि आयुक्तालयास प्रस्ताि सादर करताना सांबांवधताांचे दोन
पासपोटग साईज फोटो (स्टे पल न करता फोटोच्या मागे र्ेतक-याचे सांवक्षप्त नाि ि मोबाईल नांबर
नमुद करािा) तसेच सांबांवधताांचे विवहत नमुन्यातील प्रपत्रे आवण विभागीयस्तरािरील सवमतीच्या
बैठकीच्या परीपूणग इवतिृत्तासह कृवि आयुक्तालयास सादर करािेत. प्रस्तािाची फक्त मूळप्रत कृवि
आयुक्तालयास पाठविण्यात यािी ि उिगरीत प्रती वजल्हा ि विभाग स्तरािर जतन करुन ठे िाव्यात.
४. विविध कृवि पुरस्काराांकरीता खालीलप्रमाणे िेळापत्रक विवहत करण्यात येत आहे.: दरििी माहे एवप्रल मध्ये कृवि आयुक्तालय स्तरािरून ितगमानपत्रामधून जावहरात प्रवसध्द करून
विविध कृवि पुरस्कारासाठी प्रस्ताि 30 जुन पयगत सादर करणेबाबत आिाहन करणे.
 वजल्हा स्तर सवमतीने दरििी 31 जुलै पयंत अवधनस्त तालुक्याांकडू न प्रस्ताि प्राप्त करून घ्यािेत.
 वजल्हा स्तर सवमतीने प्राप्त प्रस्तािाांची छाननी करुन, समक्ष भेट दे ऊन समक्ष भेट दे ऊन अनुिांगीक
बाबींची पुतगतेची कायगिाही करुन घेउन प्रस्ताि 31 ऑगस्ट पयंत विभाग स्तरीय सवमतीकडे सादर
करणे.
 विभागस्तरीय सवमतीने प्राप्त प्रस्तािाांची छाननी करुन, समक्ष भेट दे ऊन उल्लेखवनय कायाबाबतच्या
स्ियांस्पष्ट्ट अवभप्रायासह वर्फारस केलेले पवरपुणग ि वनकिाप्रमाणे पात्र प्रस्ताि विभागस्तरीय
सवमतीच्या बैठकीच्या इवतिृत्तासह कृवि आयुक्तालयास खास दु तामाफगत एकवत्रतपणे 30 सप्टें बर
पयंत सादर करणे.
 कृवि आयुक्तालयस्तर सवमतीने विभागस्तर सवमतीकडू न वर्फारर्ीसह प्राप्त झालेल्या पात्र
प्रस्तािाांची छाननी करुन 30 नोव्हेंबर पयंत वर्फारर्ीसह अांवतम वनिडीसाठीचा प्रस्ताि र्ासनास
सादर करणे.
५. विविध कृवि पुरस्काराांकरीता प्रस्ताि सादर कराियाचे प्रपत्र :विविध कृवि पुरस्कारासाठी तयार केलेली खालीलप्रमाणे प्रपत्रे सहपवत्रत करण्यात आली आहे त.
 प्रपत्र अ (सिग कृवि पुरस्काराांसाठी) -कृवि पुरस्कारासाठी र्ेतकरी/ व्यक्ती/सांस्था याांनी कराियाच्या
अजाचे प्रारूप
 प्रपत्र ब (सिग कृवि पुरस्काराांसाठी) - पुरस्काराथीची सिगसाधारण मावहती
 प्रपत्र क (सिग कृवि पुरस्काराांसाठी) - पुरस्काराथीची उल्लेखवनय कायाबाबतची मावहती
 प्रपत्र ड (सिग कृवि पुरस्काराांसाठी) - पवरचय लेख
 प्रपत्र इ (फक्त िसांतराि नाईक र्ेवतवनष्ट्ठ र्ेतकरी (सिगसाधारण गट/ आवदिासी गट) / युिा र्ेतकरी
पुरस्कारसाठी - गुणपत्रक
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 प्रपत्र ई - (सिग कृवि पुरस्काराांसाठी) - स्ियां घोिणापत्र
 प्रपत्र १ - (डॉ. पांजाबराि दे र्मुख कृविरत्न पुरस्कारासाठी) - मुल्याांकन प्रपत्र
 प्रपत्र २- (िसांतराि नाईक कृविभूिण ि वजजामाता कृविभूिण पुरस्कारासाठी) - मुल्याांकन प्रपत्र
 प्रपत्र ३ - (सेंद्रीय र्ेती कृिीभूिण पुरस्कारासाठी) - मुल्याांकन प्रपत्र
 प्रपत्र ४- (िसांतराि नाईक र्ेवतवमत्र पुरस्कारासाठी) - मुल्याांकन प्रपत्र
 प्रपत्र ५- (उदयान पांडीत पुरस्कारासाठी) - मुल्याांकन प्रपत्र
 प्रपत्र ६ - (युिा र्ेतकरी पुरस्कारासाठी) - मुल्याांकन प्रपत्र
पवरचय लेखामध्ये नमुद दस्तऐिज प्रस्तािासोबत जोडणे अवनिायग आहे . प्रत्यक्ष जोडलेल्या
लेख/कात्रणे/दस्तऐिज याच्या आधारािरच गुणाांकन करण्यात यािे. विवहत प्रपत्रामध्येच वजल्हा
स्तरािर अजग/प्रस्ताि तयार करुन घेऊन िरीष्ट्ठ स्तरािर सादर करािेत. अपुणग प्रस्ताि कृवि
आयुक्तालयात क्स्िकारले जाणार नाहीत.
सिग कृवि पुरस्कारासाठी प्रत्येक वजल्यातून सुयोग्य र्ेतकरी/व्यक्ती/गट/सांस्था याांचा प्रस्ताि
सादर करण्याची जबाबदारी सांबांवधत वजल्हा अवधक्षक कृवि अवधकारी याांचेिर ि सांवनयांत्रणाची
जबाबदारी विभागीय कृवि सहसांचालक याांची राहील.
६. कृवि सेिारत्न पुरस्कार िगळू न इतर सिग पुरस्काराथींना पुरस्कार वितरण कायगक्रमास उपक्स्थत
राहणेकवरता दे य असलेला दै वनक भत्ता ि प्रिास भत्ता याकरीता रक्कम रू.10,000/- विवहत पद्धतीने
दे ण्यात यािा.
७. सन 2020 साठीच्या विविध कृवि पुरस्काराथींच्या वनिडीसाठी प्रस्तुत मागगदर्गक सूचना लागू राहतील.
8. सदरच्या मागगदर्गक सूचना कृवि विभागाच्या www.krishi.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर
दे खील उपलब्ध आहेत.
सोबत - विविध प्रपत्रे

(विकास पाटील)
कृवि सांचालक (विस्तार ि प्रवर्क्षण)
कृवि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
प्रत1. मा.सवचि, कृवि, कृवि विभाग मांत्रालय, मुांबई, याांना मावहतीस्ति सविनय सादर.
2. मा.कृलगुरु, महात्मा फुले कृिी विद्यापीठ ,राहु री याांना मावहतीस्ति सविनय सादर.
3. मा.कृलगुरु,डॉ. पांजाबराि देर्मुख कृिी विद्यापीठ, अकोला याांना मावहतीस्ति सविनय सादर.
4. मा.कृलगुरु,िसांतराि नाईक मराठिाडा कृिी विद्यापीठ, परभणी याांना मावहतीस्ति सविनय सादर.
5. मा.कृलगुरु,डॉ. बाळासाहे ब सािांत कोकण कृिी विद्यापीठ, दापोली याांना मावहतीस्ति सविनय सादर.
6. मा.आयुक्त (पर्ुसांिधगन)महाराष्ट्र राज्य, याांना मावहतीस्ति सविनय सादर.
7. मा. सांचालक ,महाराष्ट्र राज्य कृवि वर्क्षण ि सांर्ोधन पवरिद - सदस्य
8. मा.वजल्हावधकारी (सिग) याांना मावहतीस्ति सविनय सादर.
9. प्रकल्प सांचालक, आत्मा (सिग) याांना मावहतीस्ति अग्रेवित.
10. कृवि विकास अवधकारी (सिग) याांना मावहतीस्ति अग्रेवित.
11. कृवि उपसांचालक,मा.आयुक्त, कृवि कक्ष याांना मावहतीस्ति.
13

1) डॉ. पंजाबराव दे शमुख कृषषरत्न पुरस्कार 2) वसंतराव नाईक कृषषभुषण पुरस्कार
3) षजजामाता कृषषभुषण पुरस्कार 4) कृषषभुषण (सेंषिय शेती ) पुरस्कार 5) वसंतराव नाईक शेतीषमत्र
पुरस्कार 6) उद्यानपंडीत पुरस्कार 7) वसंतराव नाईक शेतीषनष्ठ शेतकरी पुरस्कार (आषदवासी /
सववसाधारण) व 8) युवा शेतकरी या पुरस्कारांसाठी
प्रपत्र-अ
कृषष पुरस्कारासाठी शेतकरी/व्यक्ती/संस्था यांनी करावयाच्या अजाचे प्रारूप
षदनांक प्रषत,
मा.तालुका कृषष अषधकारी,
ता............षज............
षवषय:-सन ........ साठी.................हा पुरस्कार षमळणेबाबत.
उपरोक्त षवषयान्वये मी ----------------------, मौजे/मु.पो. ----------------ता. ----------- षज. ------------ येथील रषहवासी /शेतकरी आहे. सदर पत्रान्वये मी सन ----साठी --------------------------------- हा पुरस्कार षमळणेसाठी आवश्यक कागदपत्रांसह
प्रस्ताव सादर करत आहे. तरी प्रस्तुत पुरस्कारासाठी माझा षवचार होणेस षवनंती आहे.
षठकाण-----------------

शेतकऱ्याची स्वाक्षरी :-------------------

षदनांक-----------------

शेतकऱ्याचे नाव:------------------------पुणव पत्ता :-----------------------------------------------------------मोबाईल क्रमांक :-------------------------ई-मेल आय.डी. :--------------------------

प्रपत्र-ब
पुरस्काराथीची सववसाधारण माषहती
(षटप-संबंषधत नसलेल्या मुद्द्ांबाबत संबंषधत नाही अथवा लागू नाही असे स्पष्ट षलहावे)
अ.क्र.

बाब

1

शेतकरी/व्यक्ती/संस्था यांचे संपण
ू व नांव

2

कायमचा पत्ता ( संपण
ू व पत्ता द्यावा)

3

पञव्यवहारासाठी पूणव पत्ता

4

अ. दु रध्वनी क्रमांक (एस.टी.डी. कोडसहीत)

तपशील

ब. भ्रमणध्वनी क्रमांक (मोबाईल नंबर)
5

अ. ई-मेल
ब. वेबसाईट

6

जन्मतारीख व वय

7

षशक्षण

8

कृषष पुरक व्यवसाय

9

शेतकऱ्याचा
अ. आधार काडव क्रमांक
ब. बँकेचा खाते क्रमांक, बँकेचे नाव, शाखा

10

कुटु ं बातील एकुण सदस्य

11

आषदवासी जाती / जमाती, भटक्या / षवमुक्त जाती पैकी असल्यास
षवगतवारी

12

शेती व्यवसाय षकती वषापासुन करत आहे त ?

13

दे शातंगवत व परदे श दौऱ्याबाबतची माषहती
अ. दे शाचे नाव व वषव
ब. कोणत्या तंत्रज्ञानाची पाहणी केली व त्याचा अवलंब कसा केला?

14

कुटू ं बाची शैक्षषणक पातळी
1) पत्नीचे षशक्षण
2) मुले व मुलीचे षशक्षण
3) इतर प्रौढ व्यक्तीचे षशक्षण

15

धारण केलेले एकूण क्षेत्र हे . ( 8 अ प्रमाणे)

16

लागवडीखाली एकूण क्षेत्र हे क्टर
1) बागायत (हे क्टर)
2) षजरायत (हे क्टर)
3) कुरण/पडीत (हे क्टर)
4) एकूण क्षेत्र (हेक्टर)

17

फळबाग लागवडीचे क्षेत्र हे . (फळषपक षनहाय)

18

मागील तीन वषाचे प्रमुख पीकांखालील क्षेत्र आषण हे क्टरी उत्पादकता
वषव

पीक

क्षेत्र

उत्पादकता

1)
2)
3)
19

ससचन सुषवधा- कॅनॉल/ षवहीर/उपसा ससचन /इतर

20

ससचन सुषवधा हं गामी आहे की बारमाही आहे .

21

ससचनाच्या पाण्याचा षकफायतशीर वापर/ षठबक / तुषार वापर करतात

काय?
22

अ) उत्पाषदत मालाची षवक्री कोठे केली जाते?
गावामध्ये/तालुकास्तरावर/षजल्हास्तरावर/राज्यामध्ये/
दे शामध्ये/षनयात
ब) मालाच्या षवक्रीची पध्दत.
कृषष उत्पन्न बाजार सषमती/शेतावर/शेतकरी
ग्राहक थेट षवक्री/बागवान/करारशेती.

23

काढणीपरृात तंत्रज्ञानाचा अवलंब केला जातो काय ?
उदा. प्रतवारी/पॅसकग इ.

24

पीक स्पधेत सहभाग, स्तर,वषव,पीक, हे क्टरी उत्पादन

25

त्यांना शासन / शासन पुरस्कृत संस्थेमाफवत पगार / पेन्शन षमळत
नसलेबाबत स्वयंघोषीत प्रषतज्ञापत्र

26

पूवी षमळालेला सन्मान/पुरस्कार आषण कोणत्या वषी व कशासाठी.
(प्रमाणपत्राच्या सत्यप्रतीसह जोडाव्या)

27

चाषरत्र्याचा षजल्हा पोषलस अषधक्षक यांचा दाखला (मुळप्रत सोबत जोडावी)

28

वरील व्यक्तीचे केलेले काम सववसामान्य शेतक-यांना उपयोगी मागवदशवक
कसे तसेच त्यांचे काम अषतउत्कृष्ट सकवा उल्लेखषनय कसे याबाबत सषवस्तर
माषहती.

29

माषहती तंत्रज्ञानाचा कृषष षवकासाकरीता
वापर करतात का ? कशाप्रकारे करतात ?

30

पषरचय लेख (प्रपत्र ड प्रमाणे सोबत स्वतंत्र दे ण्यात यावा).

31

षजल्हास्तरीय सषमतीने प्रत्यक्ष शेतीस भेट दे ऊन प्रस्ताव षनकषाप्रमाणे योग्य
असल्याबाबत षशफारशीसह अषभप्राय द्यावेत.

आम्ही षजल्हास्तरीय षनवड सषमतीचे सवव सदस्य, प्रमाषणत करतो की, डॉ. पंजाबराव दे शमुख
कृषषरत्न पुरस्कार/वसंतराव नाईक कृषषभुषण पुरस्कार/ षजजामाता कृषषभुषण पुरस्कार /कृषषभुषण (सेंषिय
शेती ) पुरस्कार /वसंतराव नाईक शेतीषमत्र पुरस्कार / उद्यानपंडीत पुरस्कार / वसंतराव नाईक शेतीषनष्ठ
शेतकरी पुरस्कार (आषदवासी / सववसाधारण) / युवा शेतकरी या सन....................च्या पुरस्काराकरीता
श्री/श्रीमती/सौ/डॉ................................................ या शेतकऱ्याची/व्यक्तीची समक्ष भेट घेतली आहे .
सदर शेतकऱ्याचे/व्यक्तीचे शेतावर प्रत्यक्ष जाऊन शेतीच्या पाहणीद्वारे तसेच उपलब्ध कागदपत्रे/अषभलेख
इत्यादींची खातरजमा करुन षशफारस करणेत येत आहे .
सही...................

सही...................

सही...................

सही...................

सही...................

नाव -

नाव-

नाव -

नाव -

नाव -

पदनाम-कृषष

कृषष पुरस्कार प्राप्त/

पदनाम- उपषवभागीय

पदनाम-कृषष षवकास

पदनाम-प्रकल्प संचालक

उपसंचालक, षज.अ.कृ.अ.

पीकस्पधा षवजेता/

कृषष अषधकारी

अषधकारी, षज.प.

(आत्मा) सदस्य

कायालय,

प्रगतषशल शेतकरी

(मुख्यालय) - सदस्य

सदस्य

सदस्य सषचव

यापैकी एक - सदस्य
सही...................

सही...................

सही...................

सही...................

नाव -

नाव -

नाव -

नाव -

पदनाम- षजल्हा पशुसंवधवन

पदनाम-षवस्तार कृषष षवद्यावेत्ता/

पदनाम- षजल्हा अषधक्षक कृषष

पदनाम- षजल्हाषधकारी,

अषधकारी, सदस्य

संबंषधत षवद्यापीठ प्रषतषनधी,

अषधकारी,सदस्य

अध्यक्ष

सदस्य

प्रपत्र-क
पुरस्काराथीची उल्लेखषनय कायाबाबतची माषहती
(षटप - संबंषधत नसलेल्या मुद्द्ांबाबत संबंषधत नाही अथवा लागू नाही असे स्पष्ट षलहावे)
अ.क्र

बाब

1

शेतकरी/व्यक्ती/संस्था यांचे संपूणव नाव

2

जमीन आरोग्य पषत्रकेप्रमाणे खतांचा वापर

3

एकात्त्मक षकड व्यवस्थापन पद्धतीचा अवलंब

4

कृषष षवद्यापीठे , कृषष षवज्ञान केंि व तत्सम संस्थांना भेटी
दे ऊन तेथील तंत्रज्ञानाचा अवलंब

5

स्वत: षवकषसत केलेले तंत्रज्ञान

6

सहकार ग्रामीण षवकास, कृषष फलोत्पादन, पशुसंवधवन
व दु ग्ध व्यवसाय क्षेत्रातील कायव

7

वृत्तपत्र लेख/ कृषष साषहत्य इ. मागाने केलेले कायव

8

व्यत्क्त / संस्थेची प्रकाशने

9

सामाषजक कायव

10

कृषष माल षनयात प्रषक्रया / षनयातीसंदभात केलेले कायव

11

पाणलोटक्षेत्र व्यवस्थापनातील केलेले कायव सषवस्तर
माषहती दयावी .

12

कृषष व कृषष संलग्न उपक्रम राबषवणारी संस्था
असल्यास,संस्थेचे कायव, संस्थेमाफवत शेतक-यानां
शेतकरी प्रषशक्षण षदले जाते काय ?

13

पयावरण वाचषवण्यासाठी केलेले भरीव कायव

14

आषदवासी क्षेत्रासाठी केलेले उत्कृष्ट कायव

15

एकात्त्मक शेती पध्दतीचा अवलंब करतात काय?
(थोडक्यात माषहती द्यावी)

16

राबषवण्यात येत असलेले नाषवन्यपुणव प्रकल्प/उपक्रम

17

उत्पादीत मालाच्या मुल्यवृध्दी व षवक्रीसाठी करण्यात
येत असलेले षवशेष प्रयत्न

तपशील

18

उत्पादन व उत्पादकता वाढीसाठी कृषष व संलग्न
क्षेत्रातील षवषवध योजनांचा घेतलेला लाभ व त्याची
पषरणामकारकता

19

नामांषकत संस्थेचा सदस्य आहे काय? असल्यास
त्याच्या कामाचे स्वरुप व केलेले कायव

20

अपारंपाषरक उजा साधनांचा वापर केला जातो काय?
उदा.बायोगॅस/ सौर उजा उपकरणे/षवद्युत बचतीची
साधने

21

यांषत्रकीकरणाचा अवलंब केला जातो काय? असल्यास
तपशील दयावा.
आम्ही षजल्हास्तरीय षनवड सषमतीचे सवव सदस्य, प्रमाषणत करतो की, डॉ. पंजाबराव

दे शमुख कृषषरत्न पुरस्कार/वसंतराव नाईक कृषषभुषण पुरस्कार/ षजजामाता कृषषभुषण पुरस्कार
/कृषषभुषण (सेंषिय शेती ) पुरस्कार /वसंतराव नाईक शेतीषमत्र पुरस्कार / उद्यानपंडीत पुरस्कार /
वसंतराव नाईक शेतीषनष्ठ शेतकरी पुरस्कार (आषदवासी / सववसाधारण) / युवा शेतकरी या सन............
........च्या पुरस्काराकरीताश्री/श्रीमती/सौ/डॉ................................... .......................................
या शेतकऱ्याची/व्यक्तीची समक्ष भेट घेतली आहे. सदर शेतकऱ्याचे/व्यक्तीचे शेतावर प्रत्यक्ष जाऊन
शेतीच्या पाहणीद्वारे तसेच उपलब्ध कागदपत्रे/अषभलेख इत्यादींची खातरजमा करुन षशफारस करणेत
येत आहे.
सही...................

सही...................

सही...................

सही...................

सही...................

नाव -

नाव-

नाव -

नाव -

नाव -

पदनाम-कृषष

कृषष पुरस्कार प्राप्त/

पदनाम-

पदनाम-कृषष षवकास

पदनाम-प्रकल्प संचालक

उपसंचालक, षज.अ.कृ.अ.

पीकस्पधा षवजेता/

उपषवभागीय कृषष

अषधकारी, षज.प.

(आत्मा) सदस्य

कायालय,

प्रगतषशल शेतकरी

अषधकारी

सदस्य

यापैकी एक - सदस्य

(मुख्यालय) - सदस्य

सदस्य सषचव

सही...................

सही...................

सही...................

सही...................

नाव -

नाव -

नाव -

नाव -

पदनाम- षजल्हा पशुसंवधवन

पदनाम-षवस्तार कृषष षवद्यावेत्ता/

पदनाम- षजल्हा अषधक्षक कृषष

पदनाम- षजल्हाषधकारी,

अषधकारी, सदस्य

संबंषधत षवद्यापीठ प्रषतषनधी,

अषधकारी,सदस्य

अध्यक्ष

सदस्य

प्रपत्र-ड
पषरचय लेख (सवव पुरस्कारांसाठी)
पषरचय लेखामध्ये प्रामुख्याने पुषढल मुद्द्ांच्या आधारे थोडक्यात षटपणी दयावी:शेतक-याचे नाव, पत्ता, संपकव क्र., एकूण क्षेत्र, वषहतीखालील क्षेत्र, घेत असलेली प्रमुख षपके,
कोणत्या

शेतमालाची

षवक्री

कोठे

व

कशी

केली

जाते,

वैषशष्यपुणव/उल्लेखषनय

कायव

उदा.यांषत्रकीकरण/षठबक, शेंदरी बोंडअळी एकात्त्मक कीड व्यवस्थापन, कीडनाशकांची सुरषक्षत
हाताळणी, पीक रचना बदल, सेंषिय शेतीस प्रोत्साहन, अद्ययावत तंत्रज्ञान शेतक-यांपयंत पोहचषवणेबाबत,
अन्नधान्याच्या प्राथषमक प्रषक्रयेबाबत जनजागृती, शेतमालाला चांगला बाजारभाव षमळणेबाबत प्रयत्न,
कठीण पषरत्स्थतीत शेतक-यांचे मनोधैयव उं चषवणेसाठी केलेले प्रयत्न, बचत गटांमाफवत उपषजषवका
षवकासाकरीता प्रयत्न इत्यादींबाबत केलेल्या कायाची माषहती दे ण्यात यावी. तसेच अभ्यासपूणव लेख प्रषसद्ध
केलेबाबत, कृषष व संलग्न षवषयाशी संबंषधत यशोगाथा प्रषसद्ध करुन षवस्तार कायास चालना दे णेबाबत
केलेल्या कायाची माषहती आपले अषभप्रायासह खालील प्रपत्रात समाषवष्ठ करावी. तसेच

संबंषधत

व्यक्ती/शेतक-याने अवलंषबलेल्या षवषवध उपक्रमाची ३ ते ५ षमषनटांची माषहती दशवक षचत्रषफत (Video
clip) षडजीटल स्वरुपात पाठवावी.
------------------------------------ पुरस्काराकरीता पषरचय लेख

अ
क्र

शेतक-याचे/

पूवी

व्यक्तीचे/संस्थेचे

कायवषववरण (उल्लेखनीय बाबी, क्षेत्र इ.)

षमळालेले

पूणव नाव, पत्ता व संपकव क्र.

पुरस्कार

सही...................

सही...................

सही...................

शेतक-याचे/व्यक्तीचे/संस्थेचे

नाव -

नाव -

नाव

तालुका कृषष अषधकारी,

षजल्हा अषधक्षक कृषष अषधकारी,

षद.

...............तालुका

..............षजल्हा

प्रपत्र इ वसंतराव नाईक शेषतषनष्ठ शेतकरी (सववसाधारण गट/ आषदवासी गट)
प्रस्ताषवत शेतकऱ्याचे नाव व पत्ता:- ----------------------------------------------------अ.

बाब

क्र
1

उपलब्ध संसाधनांचा शेती षवकासासाठी कसा वापर केला आहे ?

एकुण

प्राप्त

गुण

गुण

5

1) जषमनीच्या मगदु रानुसार पीक रचना आहे सकवा कसे?
2) सदर षपक रचनेचा पषरसरातील इतर शेतक-यांनी अवलंब केला आहे काय?

5

3) मागील 5 वषामध्ये पीकषनहाय घेतलेले उत्पादन षपकाचे नाव

उत्पादकता ( प्रषत हेक्टरी)

1.

10

2.
3.
4.
5.
2

एकुण-

20

पाण्याची उपलब्धता वाढषवण्यासाठी केलेल्या उपाययोजना व पाणीवापर

3

1) जलसंधारण उपचार/जलसंचय उपाय केले आहेत काय? उदा.शेततळे
(प्रत्येक उपाययोजनेकरीता १ गुण)
2) जलस्त्रोत षनर्ममती /बळकटीकरणासाठी केलेले उपाय उदा.जलकंु ड/वनराई

2

बंधारे/षवषहर पुनभवरण (प्रत्येक उपाययोजनेकरीता १ गुण)
3) उपलब्ध पाणी पुणव क्षमतेने वापरणेसाठी षपक रचना योग्य आहे काय?

5

4) मुलस्थानी ओलावा संधारणाच्या उपाययोजना करतात काय?

5

उदा.मृतसरी/बीबीएफ/आंतर मशागत/केओलीन/आच्छादनाचा वापर इ.
(प्रत्येक उपाययोजनेकरीता १ गुण)
5) तुषार /षठबक/इतर ससचन पध्दतीव्दारे पाण्याचा वापर (तुषार ससचन पद्धत -

5

२ गुण , षठबक ससचन पद्धत -२ गुण, इतर ससचन पद्धत -१ गुण)
3

एकुण-

20

तंत्रज्ञानाचा अवलंब :-

10

अ) नषवन तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यासाठी शेतकरी मासीक, शेतीशाळा,
चचासत्र, मेळावे, षवद्यापीठाचे उपक्रम, पीक स्पधा, अभ्यासदौरे (राज्यात सकवा
राज्याबाहेर) तसेच प्रदशवने इत्यादी उपक्रमामध्ये सहभाग घेतला असल्यास
त्याचा तपशील. (प्रषत सहभाग - ०१ गुण)
ब) आत्मसात केलेल्या तंत्रज्ञानाचा शेतीमध्ये जषमन सुधारणेसाठी/सुषपकता

10

वाढषवणेसाठी/षबयाणे बदलासाठी /अन्निव्य व्यवस्थापनासाठी /षवशेष उत्पादन
वाढीसाठी/ससचन

व्यवस्थापनासाठी/

पीक

संरक्षणासाठी/काढणी

व

काढणीपरृात व्यवस्थापनासाठी/षवक्री व्यवस्थापनासाठी/ कृषष प्रक्रीयेसाठी/
पुरक व्यवसायासाठी/ वापर केला आहे काय? (प्रषत तंत्रज्ञान वापर- ०१ गुण)
एकुण-

20

4

एकात्त्मक शेती पध्दती :-

20

अ) कृषषपुरक व्यवसाय:- (२ गुण प्रषत कृषष पुरक व्यवसाय)
1) दु ग्धव्यवसाय 2) कुक्कुटपालन 3) मत्स्यव्यवसाय
4) मधुमषक्षका 5) वराहपालन 6) रेशीम उद्योग 7) अळींबी उत्पादन 8)
रोपवाटीका 9) शेतमाल प्रषक्रया 10) इतर कृषषपुरक व्यवसाय
5

एकुण-

20

उत्पादन वाढीसाठी उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर :-

02

1.षकसान एस.एम.एस.सेवच
े ा वापर करतात काय? असल्यास नोंदणीचा
तपशील.
2. इंटरनेटद्वारे बाजार माषहती केंिाशी संपकव करतात काय?
असल्यास कशासंबंधी?
शेतक-याने शेतीमध्ये नाषवण्यपुणव उपक्रम राबषवले आहेत. असल्यास कोणते?

03

1.
2.
3.
षवषवध शासकीय योजनामध्ये सहभाग घेतला आहे काय? (प्रषत लाभ ०१ गुण)

03

असल्यास मागील 5 वषातील शासकीय योजनामधील सहभाग दे ण्यात यावा.
1.
2.
3.
1.जमीन आरोग्य पत्रीके मधील षशफारसीनूसार खतांचा वापर करतात काय?

3

2.गांडूळ खत प्रकल्प/नाडे प युषनट कायान्वीत आहे काय?

2

3.सुधारीत अवजारांचा वापर करतात काय?

२

4.दै नषदन खचव व उत्पादनाच्या नोंदी षनयमीत ठे वतात काय?

३

5.तंत्रज्ञान प्रचार व प्रसार / इतर शेतकऱ्यांना मागवदशवन करतात काय?

२

एकुण

20

एकुण 1 ते 5

100

आम्ही उपरोक्त षजल्हा स्तर षनवड सषमतीचे सदस्य, प्रमाषणत करतो की, वसंतराव नाईक शेतीषनष्ठ
शेतकरी (आषदवासी/सववसाधारण) या सन.............च्या पुरस्काराकरीता श्री/श्रीमती/सौ/डॉ....................... या
शेतक-यांचे/व्यक्तीचे प्रक्षेत्रास समक्ष भेट घेतली आहे. सदर शेतकऱ्याची आम्ही षशफारस केली असून या
शेतकऱ्याच्या शेतावर प्रत्यक्ष जाऊन शेतीच्या पाहणीद्वारे तसेच उपलब्ध कागदपत्रे/ अषभलेख इत्यादींची खातरजमा
करुन गुणांकन केले आहे . (क्षेत्रीय भेटी दरम्यान वरीष्ठ पातळीवरील सषमतीस गुण बदलण्याचे अषधकार राहतील.)
सही...................

सही...................

सही...................

सही...................

सही...................

नाव -

नाव-

नाव -

नाव -

नाव -

पदनाम-कृषष

कृषष पुरस्कार प्राप्त/

पदनाम- उपषवभागीय

पदनाम-कृषष

उपसंचालक,

पीकस्पधा षवजेता/

कृषष अषधकारी

अषधकारी, षज.प.

षज.अ.कृ.अ. कायालय,

प्रगतषशल शेतकरी

(मुख्यालय) - सदस्य

सदस्य

सदस्य सषचव

यापैकी एक - सदस्य

षवकास

पदनाम-प्रकल्प संचालक
(आत्मा) सदस्य

सही...................

सही...................

सही...................

सही...................

नाव -

नाव -

नाव -

नाव -

पदनाम- षजल्हा पशुसंवधवन

पदनाम-षवस्तार कृषष षवद्यावेत्ता/

पदनाम- षजल्हा अषधक्षक कृषष

पदनाम- षजल्हाषधकारी,

अषधकारी, सदस्य

संबंषधत षवद्यापीठ प्रषतषनधी,

अषधकारी,सदस्य

अध्यक्ष

सदस्य

प्रपत्र-ई (सेवारत्न वगळू न इतर सवव कृषष पुरस्कारांसाठी)
स्वयं घोषणापत्र
......................... कृषष पुरस्कारांकषरता स्वयं घोषणापत्र
(सामान्य प्रशासन षवभागाचा शासन षनणवय क्र.प्रसुधा-1614/345/प्र.क्र.71/18-अ, षदनांक 09/3/2015)

अजवदाराचा
फोटो

मी.................... आधार क्रमांक (असल्यास----------------------, मौजे/मु.पो. ----------------ता. -----------, षज. ------------.येषथल रषहवासी शेतकरी असुन माझे नावे नमूना 8अ नूसार गट क्रमांक
........क्षेत्र.....हे...... आर .......शेतजमीन आहे. मी केंि/राज्य शासकीय/षनमशासषकय सकवा शासन अंगीकृत
संस्थेमध्ये नोकरी करत नसून सकवा सेवाषनवृत्त अषधकारी/कमवचारी नसून, सेवा षनवृत्ती वेतन सकवा कोणत्याही
प्रकारचे षनयषमत मानधन घेत नाही
/

.

इ

.

मी याव्दारे घोषषत करतो / करते की, वरील सवव माषहती माझ्या व्यक्तीगत माषहती व समजूतीनुसार खरी
आहे. सदर माषहती खोटी आढळू न आल्यास, भारतीय दं ड संषहता अन्वये आषण/ सकवा संबषधत कायदयानुसार
माझ्यावर खटला भरला जाईल व त्यानुसार मी षशक्षेस पात्र राहीन, याची मला पुणव जाणीव आहे. करीता
स्वयंघोषणापत्र षलहू न षदले आहे.
षठकाण:-...........................

षदनांक:-

शेतकऱ्याची स्वाक्षरी :-

शेतकऱ्याचे नाव:-

(सदरचे घोषणापत्र षजल्हा अषधक्षक कृषष अषधकारी यांनी प्रतीस्वाक्षरीत करावे)

प्रपत्र-उ
गुणांकनाचा तपषशल (सवव पुरस्कारांसाठी)
शेतक-याचे /व्यक्तीचे/संस्थेचे पूणव नाव, ---------------------------------------------------पत्ता ------------------------------------------------------------------------------संपकव क्रमांक .............................. ....................
............ ......................................................................................................................

मुल्यांकन प्रपत्रातील

मुल्यांकन प्रपत्रातील

मुद्या क्रमांक

मुद्या

संबंषधत
गुणांकनाचा तपषशल

दस्तऐववजाचा
प्रस्तावातील पृ.क्र

सही...................

सही...................

सही...................

शेतक-याचे/ व्यक्तीचे/

नाव - तालुका कृषष अषधकारी,

नाव -

संस्थेचे नाव षद.

...............तालुका

षजल्हा अषधक्षक कृषष अषधकारी,
..............षजल्हा

11

13

1
2
3

गुणांचे रववरण खालीलप्रमाणे क्र.

गुणांचे रववरण

बाब

एकुण गुण

1

शेतीचा ऄनुभव (वषय)

2५ ते ३० - 10 गुण, २० ते २४ - 08 गुण, १५ ते १९ -६ गुण, ८ ते १४ - ४ गुण, ०३ ते ७ -२ गुण, २ पेक्षा कमी - १ गुण

10

2

प्राप्त पुरस्कार (संख्या)

केंद्र /राज्य शासन कृरष रवभागाचा पुरस्कार प्राप्त ऄसल्यास -३ गुण + आतर पुरस्कारांमध्ये 5 पेक्षा र्जास्त ऄसल्यास - २ गुण, ५ पेक्षा कमी

५

ऄसल्यास १ गुण)
3
4

गट/संस्था स्थापना
पाण्याचा काययक्षम वापर

·

शेतकरी गट - ऄध्यक्ष ऄसल्यास - 5 गुण/सदस्य ऄसल्यास -०३ गुण,

5

·

शेतकरी कंपनी / एफपीओ/ एफपीसी - ऄध्यक्ष ऄसल्यास - 5 गुण/ सदस्य ऄसल्यास -०३ गुण,

5

लागवडीखालील क्षेत्रापैकी संररक्षत ससचनाखाली (रठबक/तुषार/आतर) ऄसलेल्या क्षेत्राची ट््केवारी (७६ ते १०० ट््के ऄसल्यास -८ गुण, ४९ ते

8

७५ ट््के ऄसल्यास -६ गुण, २४ ते ५० ट््के ऄसल्यास -४ गुण, १० ते २५ ट््के ऄसल्यास -२ गुण )
5

ऄपारं पाररक ऊर्जा साधनांचा वापर

०२ गुण (सौरऊर्जा, सौर पंप, बायोगॅस आत्यादी)

करार शेती/ सेंद्रीय रनरवष्ठा रनर्ममती

करार शेती करत ऄसल्यास / ग्रेपनेट/मॅंगोनेट/ऄनारनेट/आत्यादींमध्ये नोंदणी ऄसल्यास - ०५ गुण

6

·

2
१०

सेंद्रीय रनरवष्ठा रनर्ममती -५ गुण (प्ररत रनरवष्ठा उदा.गांडूळ खत, रर्जवामृत, सनबोळी ऄकय, बायोडायनॅरमक कंपोस्ट, ऄमृतपाणी, व्हमीवाश आ.

रनर्ममतीसाठी प्ररत रनरवष्ठा ०१ गुण याप्रमाणे)
7

८

प्रसार माध्यमे

·

दू ररचत्रवारहनयांद्वारे प्ररसद्धी - 0२ गुण,

·

रेरडओ द्वारे प्ररसद्धी - 0२ गुण

·

समार्जमाध्यमे (फ़ेसबुक, व्हाट्सप, आतर सामार्ज माध्यमे) - 0६ गुण (0१ गुण प्ररत माध्यम)

·

वृत्तपत्रांमधून स्वलेखन - ०५ गुण

·

स्वरनर्ममत मारहतीपत्रके/प्रकाशने - 0३ गुण,

·

रवरवध माध्यमांद्वारे यशोगाथा प्रसारण ऄसल्यास - 0२ गुण

20

सामारर्जक काये

ऄसल्यास - ०५ गुण, (प्ररत सामारर्जक कायय - १ गुण)

5

प्ररशक्षणे/ काययशाळा/चचासत्र/

·

10

९

शेतीशाळा/पररसंवाद/ सहल

१०

कृरषपुरक व्यवसाय

११ नारवण्यपुणय उपक्रम

स्वतः अयोर्जन करुन मागदशयन करत ऄसल्यास - 10 गुण /केवळ सहभाग ऄसल्यास - 0५ गुण

प्ररत व्यवसाय 0२ याप्रमाणे एकूण १० गुण (दु ग्धव्यवसाय, रेरशम उद्योग, मत्स्यव्यवसाय, कु्कुटपालन, वराहपालन, आमूपालन, आतर)

१०

· नारवण्यपुणय उपक्रम/तंत्रज्ञान स्वतः रवकरसत करुन वापर करत ऄसल्यास- १० गुण / केवळ नारवण्यपुणय उपक्रम/तंत्रज्ञान वापर करत

10

ऄसल्यास- ०५ गुण
१२
१३

एकूण
शैक्षरणक ऄहयतेबाबत (कृरष व कृरष संलग्न) रमळालेले र्जास्तीचे गुण (Grace marks)

१४

एकंदर एकूण

१५

गुणानुक्रम

100

एकंदर एकूण

एकूण
12

14

गुणानुक्रम

10

marks)

9

संलग्न) रमळालेले र्जास्तीचे गुण (Grace

8

शैक्षरणक ऄहय तेबाबत (कृरष व कृरष

7

नारवण्यपुणय उपक्रम

6

कृरषपुरक व्यवसाय

5

शेतीशाळा/पररसंवाद/ सहल

4

प्ररशक्षणे/ काययशाळा/चचासत्र/

3

पाण्याचा काययक्षम वापर

2

गट/संस्था स्थापना

1

प्राप्त पुरस्कार

शेतीचा ऄनुभव

रवभाग

सामारर्जक काये

रर्जल्हा/

प्रसार माध्यमे

शेतकयांचे नाव व पत्ता

ऄपारं पाररक ऊर्जा साधनांचा वापर

ऄ.क्र

करार शेती/ सेंद्रीय रनरवष्ठा रनर्ममती

प्रपत्र 1 - (डॉ. पंर्जाबराव दे शमुख कृरषरत्न पुरस्कारासाठी ) - मुल्यांकन प्रपत्र

15

13

14

15

1
2
3

गुणांचे रववरण खालीलप्रमाणे क्र.

गुणांचे रववरण

बाब

एकुण गुण

1

शेतीचा ऄनुभव (वषय)

२० पेक्षा र्जास्त -10 गुण,१५ ते २०- ८ गुण,११ ते १४ - 0६ गुण, ०५ ते१० - ४ गुण, ३ ते ५ -२ गुण

१०

2

प्राप्त पुरस्कार (संख्या)

केंद्र /राज्य शासन कृरष रवभागाचा पुरस्कार प्राप्त ऄसल्यास -३ गुण + आतर पुरस्कारांमध्ये 5 पेक्षा र्जास्त ऄसल्यास - २ गुण, ५

५

पेक्षा कमी ऄसल्यास १ गुण)
3

गट/संस्था स्थापना

4

पाण्याचा काययक्षम वापर

· शेतकरी गटाचा ऄध्यक्ष ऄसल्यास - 5 गुण/ सदस्य ऄसल्यास -०३ गुण,

५

· शेतकरी कंपनी / एफपीओ/ एफपीसी चा ऄध्यक्ष ऄसल्यास - 5 गुण/ सदस्य ऄसल्यास -०३ गुण,

५

लागवडीखालील क्षेत्रापैकी संररक्षत ससचनाखाली (रठबक/तुषार/आतर) ऄसलेल्या क्षेत्राची ट्कक्केवारी (७६ ते १०० ट्कक्के ऄसल्यास

८

-८ गुण, ४९ ते ७५ ट्कक्के ऄसल्यास -६ गुण, २४ ते ५० ट्कक्के ऄसल्यास -४ गुण, १० ते २५ ट्कक्के ऄसल्यास -२ गुण )

5

ऄपारं पाररक उर्जा साधनांचा

०२ गुण (सौरउर्जा, सौर पंप, बायोगॅस आत्सयादी)
२

वापर
६

करार शेती/ सेंद्रीय रनरवष्ठा

·

करार शेती करत ऄसल्यास / ग्रेपनेट/मॅंगोनेट /ऄनारनेट /आत्सयादींमध्ये नोंदणी ऄसल्यास - ०५ गुण

रनर्ममती

·

सेंद्रीय रनरवष्ठा रनर्ममती व रवक्री-५ गुण (प्ररत रनरवष्ठा ईदा.गांडूळ खत, रर्जवामृत, सनबोळी ऄकय, बायोडायनॅरमक कंपोस्ट,

१०

ऄमृतपाणी, व्हमीवाश आ. रनर्ममतीसाठी ०१ गुण याप्रमाणे)
७

प्रसार माध्यमे

·

दू ररचत्रवारहनयांद्वारे प्ररसद्धी - 0२ गुण,

·

रे रडओ द्वारे प्ररसद्धी - 0२ गुण

·

समार्जमाध्यमे (फ़ेसबुक, व्हाट्कसप, आतर सामार्ज माध्यमे )- ०६ गुण - (प्ररत माध्यम ०१गुण)

·

वृत्तपत्रांमधून स्वलेखन - ०३ गुण

·

स्वरलरखत मारहतीपत्रके/प्रकाशने /पुस्स्तका आ. - 0५ गुण,

·

रवरवध माध्यमांद्वारे यशोगाथा प्रसारण/प्ररसद्धी ऄसल्यास - 0२ गुण

२०

८

सामारर्जक काये

ऄसल्यास - ०५ गुण, (प्ररत सामारर्जक कायय - १ गुण)

५

९

प्ररशक्षणे / काययशाळा/

·

१०

स्वतः अयोर्जन करुन मागदशयन करत ऄसल्यास - 10 गुण/ केवळ सहभाग ऄसल्यास - 0५ गुण

चचासत्र/ शेतीशाळा
/पररसंवाद/ सहल
१०

कृरषपुरक व्यवसाय

प्ररत व्यवसाय 0२ याप्रमाणे एकूण १० गुण (दु ग्धव्यवसाय, रे रशम ईद्योग, मत्सस्यव्यवसाय, कुक्कुटपालन, वराहपालन, आमूपालन,
आतर)

१०

११

पीकस्पधा रवर्जेता शेतकरी

१ ते ३ क्रमांक रवर्जेता शेतकरी ऄसल्यास, प्रथम क्रमांक - ५ गुण, रद्वतीय - ३ गुण,तृतीय क्रमांक - २ गुण

५

१२

नारवण्यपुणय ईपक्रम

· नारवण्यपुणय ईपक्रम/तंत्रज्ञान स्वतः रवकरसत करुन वापर करत ऄसल्यास- ०५ गुण / केवळ नारवण्यपुणय ईपक्रम/तंत्रज्ञान

५

वापर करत ऄसल्यास- ०३ गुण
१३
१४
१५
१६

एकूण
शैक्षरणक ऄहयतेबाबत (कृरष व कृरष संलग्न) रमळालेले र्जास्तीचे गुण (Grace marks)
एकंदर एकूण
गुणानुक्रम

१००

गुणानुक्रम

एकंदर एकूण

12

रमळालेले र्जास्तीचे गुण (Grace marks)

11

शैक्षरणक ऄहयतेबाबत (कृरष व कृरष संलग्न)

10

9

एकूण

नारवण्यपुणय ईपक्रम

8

पीकस्पधा रवर्जेता शेतकरी

7

6

कृरषपुरक व्यवसाय

5

शेतीशाळा/पररसंवाद/ सहल

4

प्ररशक्षणे / काययशाळा/चचासत्र/

3

सामारर्जक काये

ऄपारंपाररक उर्जा साधनांचा वापर

2

प्रसार माध्यमे

पाण्याचा काययक्षम वापर

1

रवभाग

रनर्ममती

गट/संस्था स्थापना

रर्जल्हा/

प्राप्त पुरस्कार

शेतकयांचे नाव व पत्ता

शेतीचा ऄनुभव

ऄ.क्र

करार शेती/ सेंद्रीय रनरवष्ठा

प्रपत्र 2 - (वसंतराव नाइक कृरषभुषण / रर्जर्जामाता कृरषभुषण पुरस्कारासाठी ) - मुल्यांकन प्रपत्र

16

8

11

12

13

1
2
३

गुिांचे नववरि िालीलप्रमािे क्र.

गुिांचे नववरि

बाब

एकुि गुि

1

सेंद्रीय शेतीचा ऄनुभव (वषय)

२० पेक्षा िास्त -10 गुि,१५ ते २०- ८ गुि,११ ते १४ - 0६ गुि, ०५ ते१० - ४ गुि, ३ ते ५ -२ गुि

१०

2

प्राप्त पुरस्कार (संख्या)

केंद्र /राज्य शासन कृनष नवभागाचा पुरस्कार प्राप्त ऄसल्यास -३ गुि + आतर पुरस्कारांमध्ये 5 पेक्षा िास्त

५

ऄसल्यास - २ गुि, ५ पेक्षा कमी ऄसल्यास १ गुि)
3

गट/संस्था स्थापना

· शेतकरी गटाचा /कंपनी / एफपीओ/ एफपीसी ऄध्यक्ष ऄसल्यास - 5 गुि/ सदस्य ऄसल्यास -०३ गुि,

५

4

पाण्याचा काययक्षम वापर

लागवडीिालील क्षेत्रापैकी संरनक्षत ससचनािाली (नठबक/तुषार/आतर) ऄसलेल्या क्षेत्राची ट्क्केवारी (७६ ते

८

१०० ट्क्के ऄसल्यास -८ गुि, ४९ ते ७५ ट्क्के ऄसल्यास -६ गुि, २४ ते ५० ट्क्के ऄसल्यास -४ गुि, १० ते
२५ ट्क्के ऄसल्यास -२ गुि )
५

सेंद्रीय शेतमाल नननवष्ठा

· सेंद्रीय नननवष्ठा ननर्ममती (प्रनत नननवष्ठा उदा.गांडूळ ित, निवामृत, सनबोळी ऄकय, बायोडायनॅनमक

ननर्ममती/प्रमानिकरि/नवक्री

कंपोस्ट, ऄमृतपािी, व्हमीवाश आ. ननर्ममतीसाठी प्रनत नननवष्ठा ०२ गुि याप्रमािे ) -१० गुि,

३०

· सेंद्रीय शेतीचे प्रमानिकीकरि - १० गुि (नोंदिीकृत संस्थांकडू न केले ऄसल्यास १० गुि/ पीी्िीएस
प्रमािीकरि केले ऄसल्यास -५ गुि),
· सेंनद्रय शेतमाल नवक्री -१० गुि (स्वतःचे शेतमालाचे ब्रॅडींग करुन नवक्री करत ऄसल्यास १० गुि/
ब्रॅडींगनवना नवक्री करत ऄसल्यास - ५ गुि)
६

प्रसार माध्यमे

· दू रनचत्रवानहनयांद्वारे प्रनसद्धी - 0२ गुि,

१७

· रेनडओ द्वारे प्रनसद्धी - 0२ गुि
· समािमाध्यमे (फ़ेसबुक, व्हाट्कसप, आतर सामाि माध्यमे )- ०३ गुि - (प्रनत माध्यम ०१गुि)
· वृत्तपत्रांमधून स्वलेिन - ०३ गुि
· स्वनलनित मानहतीपत्रके/प्रकाशने/पुस्स्तका आ. - 0५ गुि,
· नवनवध माध्यमांद्वारे यशोगाथा प्रसारि/प्रनसद्धी ऄसल्यास - 0२ गुि
७

सामानिक काये

ऄसल्यास - ०५ गुि, (प्रनत सामानिक कायय - १ गुि)

५

८

प्रनशक्षिे/ काययशाळा/

स्वतः अयोिन करुन मागदशयन करत ऄसल्यास - ५ गुि / केवळ सहभाग ऄसल्यास - 0३ गुि

५

· नानवण्यपुिय उपक्रम/तंत्रज्ञान स्वतः नवकनसत करुन वापर करत ऄसल्यास- १०गुि / केवळ नानवण्यपुिय

१०

चचासत्र/ शेतीशाळा
/पनरसंवाद/ सहल
९

नानवण्यपुिय उपक्रम

उपक्रम/तंत्रज्ञान वापर करत ऄसल्यास- ०५ गुि
१०
११
१२
१३
१४

कृनषपुरक व्यवसाय

प्रनत व्यवसाय 0१ याप्रमािे एकूि ०५ गुि

एकूि
शैक्षनिक ऄहयतेबाबत (कृनष व कृनष संलग्न) नमळालेले िास्तीचे गुि (Grace marks)
एकंदर एकूि
गुिानुक्रम

५
१००

गुिानुक्रम

10

एकंदर एकूि

9

नमळालेले िास्तीचे गुि (Grace marks)

7

एकूि

6

कृनषपुरक व्यवसाय

5

नानवण्यपुिय उपक्रम

4

शेतीशाळा/पनरसंवाद/ सहल

पाण्याचा काययक्षम वापर

3

प्रनशक्षिे/ काययशाळा/चचासत्र/

गट/संस्था स्थापना

2

सामानिक काये

प्राप्त पुरस्कार

1

सेंद्रीय शेतमाल नननवष्ठा

सेंद्रीय शेतीचा ऄनुभव

नवभाग

प्रसार माध्यमे

निल्हा/
ननर्ममती/प्रमानिकरि/नवक्री

शेतकयांचे नाव व पत्ता

शैक्षनिक ऄहय तेबाबत (कृनष व कृनष संलग्न)

प्रपत्र 3 - (सेंद्रीय शेती - कृनषभुषि पुरस्कारासाठी ) - मुल्यांकन प्रपत्र
ऄ.क्र

14

८

१०

गुणानुक्रम

११

१२

ए

९

एकंदर एकूण

७

नमळालेले जास्तीचे गुण (Grace marks)

६

शैक्षनणक ऄहणतेबाबत (कृनष व कृनष संलग्न)

५

१
२
३

नानवण्यपुणण उपक्रम/तंत्रज्ञान

४

एकूण

सामानजक काये

ऄसल्यास -

३

प्राप्त पुरस्कार

२

समाज माध्यमांचा वापर

१

शोधननबंध/ लेख प्रसारण

शेतकरी ऄसल्यास

नवभाग

नवनवध माध्यमांद्वारे यशोगाथा/

नजल्हा/

शोधननबंध/ लेख

शेतकयांचे नाव व पत्ता

स्वलेखन/स्वननर्ममत यशोगाथा/

ऄ.क्र

स्वतःचे प्रकाशने प्रनसद्ध ऄसल्यास

प्रपत्र 4 - (शेनतनमत्र पुरस्कारासाठी ) - मुल्यांकन प्रपत्र

गुणांचे नववरण खालीलप्रमाणे क्र.
1

शेतकरी ऄसल्यास (संबंनधताच्या नावे ७/१२, ८ऄ ऄसावा )

२

गुणांचे नववरण

बाब

स्वलेखन/स्वननर्ममत यशोगाथा/ शोधननबंध/

एकुण गुण

ऄसल्यास 10 गुण

१०

२०० पेक्षा जास्त -15 गुण,१५० ते २०० -१2 गुण,१०० ते १४९ -१0 गुण, ५० ते ९९ -८गुण, ४९पेक्षा कमी -४ गुण

१५

लेख
3

नवनवध माध्यमांद्वारे यशोगाथा/ शोधननबंध/

१५० पेक्षा जास्त - १० गुण, १०० ते १४९ - ८ गुण, ५० ते ९९ -६ गुण, ४९ ते २५ -४ गुण, २४ ते १० -२ गुण,

९ पेक्षा कमी -

१०

लेख प्रसारण ऄसल्यास -

१ गुण

४

स्वतःचे प्रकाशने प्रनसद्ध ऄसल्यास

ऄसल्यास ०५ गुण

५

५

समाज माध्यमांचा वापर

दू रनचत्रवाणी- ५गुण, रे डीओ-५गुण, युु्ट्युब-५गुण, फेसबुक-५गुण, व्हाट्सऄप-५गुण, इन्सस्टाग्राम/ट्वीटर/टे लीग्राम-५गुण,

३५

वतणमानपत्रे/दै ननके/पानक्षके /मानसके-५ गुण
६

प्राप्त पुरस्कार

केंद्र /राज्य शासन कृनष नवभागाचा पुरस्कार प्राप्त ऄसल्यास -३ गुण + इतर पुरस्कारांमध्ये 5 पेक्षा जास्त ऄसल्यास - २ गुण, ५ पेक्षा कमी

५

ऄसल्यास १ गुण)

७

सामानजक काये

ऄसल्यास - १० गुण, (प्रनत सामानजक कायण - २ गुण)

१०

८

नानवण्यपुणण उपक्रम/तंत्रज्ञान

· नानवण्यपुणण उपक्रम/तंत्रज्ञान स्वतः नवकनसत करुन वापर करत ऄसल्यास- १० गुण / केवळ नानवण्यपुणण उपक्रम/तंत्रज्ञान वापर

१०

करत ऄसल्यास- ०५ गुण
९
१०

एकूण
शैक्षनणक ऄहणतेबाबत (कृनष व कृनष संलग्न) नमळालेले जास्तीचे गुण (Grace marks)

११

एकंदर एकूण

१२

गुणानुक्रम

100

7

10

12

13

14

15

गुणांचे क्षववरण खालीलप्रमाणे क्र.
1

गुणांचे क्षववरण

बाब
शेतीचा ऄनुभव (फलोत्पादन/

एकुण गुण

२० पेक्षा िास्त -10 गुण,१५ ते २०- ८ गुण,११ ते १४ - 0६ गुण, ०५ ते१० - ४ गुण, ३ ते ५ -२ गुण

10

केंद्र /राज्य शासन कृक्षष क्षवभागाचा पुरस्कार प्राप्त ऄसल्यास -३ गुण + आतर पुरस्कारांमध्ये 5 पेक्षा िास्त ऄसल्यास - २

५

फुलक्षपके /भािीपाला/
मसालाक्षपके/औषधी व सुंगधी

2

वनस्पती) (वषय)

प्राप्त पुरस्कार (संख्या)

गुण, ५ पेक्षा कमी ऄसल्यास १ गुण)
3
4

गट/संस्था स्थापना
पाण्याचा काययक्षम वापर

·शेतकरी गट - ऄध्यक्ष ऄसल्यास - 5 गुण/ सदस्य ऄसल्यास -०३ गुण,

5

· शेतकरी कंपनी / एफपीओ/ एफपीसी - ऄध्यक्ष ऄसल्यास - 5 गुण/ सदस्य ऄसल्यास -०३ गुण,

5

लागवडीखालील क्षेत्रापैकी संरक्षक्षत ससचनाखाली (क्षठबक/तुषार/आतर) ऄसलेल्या क्षेत्राची ट््केवारी (७६ ते १०० ट््के

४

ऄसल्यास -४ गुण, ४९ ते ७५ ट््के ऄसल्यास -३ गुण, २४ ते ५० ट््के ऄसल्यास -२ गुण, १० ते २५ ट््के ऄसल्यास १ गुण )
5

संरक्षक्षत शेती

· संरक्षक्षत शेती वापर ऄसल्यास - ५ गुण

५

६

शेतमाल क्षनयात

· शेतमाल दे शाबाहेर क्षनयात -५ गुण, शेतमाल राज्याबाहेर क्षनयात-५ गुण

१०

७

सेंद्रीय क्षनक्षवष्ठा/फलोत्पादने

· सेंद्रीय क्षनक्षवष्ठा /फलोत्पादने क्षनर्ममती - ३ गुण, व क्षवक्री-३ गुण

६

८

प्रसार माध्यमे

· दू रक्षचत्रवाक्षहनयांद्वारे प्रक्षसद्धी - 0२ गुण

२०

· रेक्षडओ द्वारे प्रक्षसद्धी - 0२ गुण
· समािमाध्यमे (फ़ेसबुक, व्हाट्सप,आतर सामाि माध्यमे )-६ गुण (प्रक्षत समाि माध्यम १ गुण)
· वृत्तपत्रांमधून फलोत्पादन क्षवषयक स्वलेखन - ०५ गुण
· स्वक्षलक्षखत माक्षहतीपत्रके/प्रकाशने/पुस्स्तका आ. - 0३ गुण,
· क्षवक्षवध माध्यमांद्वारे यशोगाथा प्रसारण ऄसल्यास - 0२ गुण
९
१०
११
१२

सामाक्षिक काये
प्रक्षशक्षणे/ काययशाळा/ चचासत्र/
शेतीशाळा /पक्षरसंवाद/ सहल

कृक्षषपुरक व्यवसाय

नाक्षवण्यपुणय उपक्रम/तंत्रज्ञान

ऄसल्यास - ०५ गुण, (प्रक्षत सामाक्षिक कायय - १ गुण)
स्वतः अयोिन करुन मागदशयन करत ऄसल्यास - 10 गुण / केवळ सहभाग ऄसल्यास - 0५ गुण
प्रक्षत व्यवसाय 0१ याप्रमाणे एकूण ०५ गुण
· नाक्षवण्यपुणय उपक्रम/तंत्रज्ञान स्वतः क्षवकक्षसत करुन वापर करत ऄसल्यास- १० गुण / केवळ नाक्षवण्यपुणय

5
10
5
१०

उपक्रम/तंत्रज्ञान वापर करत ऄसल्यास- ०५ गुण
१३
१४
१५

१६

एकूण
शैक्षक्षणक ऄहयतेबाबत (कृक्षष व कृक्षष संलग्न) क्षमळालेले िास्तीचे गुण (Grace marks)
एकंदर एकूण
गुणानुक्रम

100

गुणानुक्रम

11

एकंदर एकूण

9

क्षमळालेले िास्तीचे गुण (Grace marks)

8

एकूण

6

नाक्षवण्यपुणय उपक्रम/तंत्रज्ञान

5

कृक्षषपुरक व्यवसाय

शेतमाल क्षनयात

4

शेतीशाळा/पक्षरसंवाद/ सहल

संरक्षक्षत शेती

3

प्रक्षशक्षणे/ काययशाळा/चचासत्र/

पाण्याचा काययक्षम वापर

2

सामाक्षिक काये

गट/संस्था स्थापना

1

प्रसार माध्यमे

प्राप्त पुरस्कार

1
2
3

शेतीचा ऄनुभव

क्षवभाग

क्षनर्ममती

क्षिल्हा/
सेंद्रीय फलोत्पादने/क्षनक्षवष्ठा

शेतकयांचे नाव व पत्ता

शैक्षक्षणक ऄहय तेबाबत (कृक्षष व कृक्षष संलग्न)

प्रपत्र 5 - (उद्यानपंडीत पुरस्कारासाठी ) - मुल्यांकन प्रपत्र
ऄ.क्र

16

९

१२

१३

१४

गुणानुिम

११

एकंदर एकूण

१०

क्षमळालेले िास्तीचे गुण (Grace marks)

८

एकूण

७

६

नाक्षवण्यपुणय उपिम/तंत्रज्ञान

५

कृक्षष प्रक्षिया उद्योग

संरक्षक्षत शेती

४

कृक्षषपुरक व्यवसाय

पाण्याचा काययक्षम वापर

३

शेतीशाळा/पक्षरसंवाद/ सहल

गट/संस्था स्थापना

२

प्रक्षशक्षणे/ काययशाळा/चचासत्र/

प्राप्त पुरस्कार

१

सामाक्षिक काये

शेतीचा ऄनुभव

क्षवभाग

प्रसार माध्यमे

क्षिल्हा/

क्षनर्ममती

शेतकयांचे नाव व पत्ता

करार शेती/ सेंद्रीय क्षनक्षवष्ठा

ऄ.ि

शैक्षक्षणक ऄहय तेबाबत (कृक्षष व कृक्षष संलग्न)

प्रपत्र 6 - (युवा पुरस्कारासाठी ) - मुल्यांकन प्रपत्र

१५

१६

१
२
३
गुणांचे क्षववरण खालीलप्रमाणे ि.
1

गुणांचे क्षववरण

बाब
शेतीचा ऄनुभव (वषय)

ऄनुभव २० पेक्षा िास्त - ५ गुण, १५ ते १९ - 0४ गुण, १० ते १४ - ३ गुण, ५ ते ९ -२ गुण, ४ पेक्षा कमी - १ गुण
केंद्र /राज्य शासन कृक्षष क्षवभागाचा पुरस्कार प्राप्त ऄसल्यास -३ गुण + आतर पुरस्कारांमध्ये 5 पेक्षा िास्त ऄसल्यास - २ गुण, ५ पेक्षा

२

प्राप्त पुरस्कार

३

गट/संस्था स्थापना (संख्या)

४

पाण्याचा काययक्षम वापर

५

संरक्षक्षत शेती

·

६

करार शेती/ सेंद्रीय क्षनक्षवष्ठा क्षनर्ममती

· करार शेती करत ऄसल्यास / ग्रेपनेट/मॅंगोनेट/ऄनारनेट/आत्यादींमध्ये नोंदणी ऄसल्यास - ०५ गुण

कमी ऄसल्यास १ गुण)
·

शेतकरी गटाचा /कंपनी / एफपीओ/ एफपीसी ऄध्यक्ष ऄसल्यास - 5 गुण/ सदस्य ऄसल्यास -०३ गुण

लागवडीखालील क्षेत्रापैकी संरक्षक्षत नसचनाखाली (क्षठबक/तुषार/आतर) ऄसलेल्या क्षेत्राची ट्क्केवारी (७६ ते १०० ट्क्के ऄसल्यास ८ गुण, ४९ ते ७५ ट्क्के ऄसल्यास -६ गुण, २४ ते ५० ट्क्के ऄसल्यास -४ गुण, १० ते २५ ट्क्के ऄसल्यास -२ गुण )
संरक्षक्षत शेती - ८ गुण, (प्रक्षत बाब २ गुण)

एकुण गुण
५
५
५
८
८
१५

· सेंद्रीय क्षनक्षवष्ठा क्षनर्ममती -५ गुण (प्रक्षत क्षनक्षवष्ठा उदा.गांडूळ खत, क्षिवामृत, ननबोळी ऄकय, बायोडायनॅक्षमक कंपोस्ट, ऄमृतपाणी,
व्हमीवाश आ. क्षनर्ममतीसाठी ०१ गुण याप्रमाणे )
· शेतमाल क्षविी -१० गुण (स्वतःचे शेतमालाचे ब्रॅडींग करुन क्षविी करत ऄसल्यास ५ गुण/ ब्रॅडींगक्षवना क्षविी करत ऄसल्यास - ३
गुण)
७

८
९

प्रसार माध्यमे

सामाक्षिक काये
प्रक्षशक्षणे / काययशाळा/चचासत्र/
शेतीशाळा/पक्षरसंवाद/ सहल

·

दू रक्षचत्रवाक्षहनयांद्वारे प्रक्षसद्धी - 0२ गुण,

·

रेक्षडओ द्वारे प्रक्षसद्धी - 0२ गुण

·

समािमाध्यमे (फ़ेसबुक, व्हाट्कसप, आतर सामाि माध्यमे ) - 0६ गुण (प्रक्षत समाि माध्यम १ गुण)

·

वृत्तपत्रांमधून स्वलेखन - ०५ गुण

·

स्वक्षलक्षखत माक्षहतीपत्रके/प्रकाशने/पुस्तके आ. - 0३ गुण,

·

क्षवक्षवध माध्यमांद्वारे यशोगाथा प्रसारण ऄसल्यास - 0२ गुण

20

ऄसल्यास - ०५ गुण, (प्रक्षत सामाक्षिक कायय - १ गुण)

5

·

५

स्वतः अयोिन करुन मागदशयन करत ऄसल्यास - 0५ गुण/केवळ सहभाग ऄसल्यास - 0३ गुण

१०

कृक्षषपुरक व्यवसाय

प्रक्षत व्यवसाय 0१ याप्रमाणे एकूण ०५ गुण, प्रक्षिया - ५ गुण

५

११

कृक्षष प्रक्षिया उद्योग

कृक्षष प्रक्षिया व्यवसाय - ९ गुण (प्रक्षत व्यवसाय -३ गुण)

९

नाक्षवण्यपुणय उपिम/तंत्रज्ञान

· नाक्षवण्यपुणय उपिम/तंत्रज्ञान स्वतः क्षवकक्षसत करुन वापर करत ऄसल्यास- १० गुण / केवळ नाक्षवण्यपुणय उपिम/तंत्रज्ञान वापर

१२

करत ऄसल्यास- ०५ गुण

१३

एकूण

१४

शैक्षक्षणक ऄहयतेबाबत (कृक्षष व कृक्षष संलग्न) क्षमळालेले िास्तीचे गुण (Grace marks)

१५
१६

एकंदर एकूण
गुणानुिम

१०
100

