


हवामान अनुकूल वाणाचं ेपायाभतू आिण मािणत िबया याचंे िबजो पादन तयार करणे 
 

तावना:  
 नानाजी देशमुख कृिष संजीवनी क पा या मा यमातनू मराठवा ातील व पि म िवदभ तील सव 

िज ाबंरोबरच जळगाव आिण वध  िज ातील ५१४२ गावामं ये बदल या हवामानानुसार अनुकुल शेती 

तं ानाचा सार कर यात येत आहे. यासाठी शेतक-यानंा हवामान अनुकूल तं ानाबरोबरच पायाभतू 

सुिवधा उपल ध क न दे यात येत आहेत. क प े ाम ये घे यात येत असले या मुख िपकां या उ पादन 

व उ पादकता वाढीसाठी गुणव ापूण िबयाणांचा वापर आव यक आहे. यासाठी क प े ातील कडधा य, 

तेलिबया व तणृधा य िपकातंील िबयाणे बदलाचे माण वाढवणे म ा त आहे. हणनू मुख िपकां या 

हवामान अनुकुल वाणाचंे िबयाणे शेतक-यानंा उपल ध कर यासाठी क पांतगत िवशेष य न कर यात 

येत आहेत. हवामान बदलास अनुकुल वाणांम ये कमी कालावधीत येणारे वाण, कीड व रोगास बळी न 

पडणारे कवा ितकार क  शकणारे वाण, पा याचा ताण सहन करणारे वाण इ. वर भर देणे आव यक आहे. 

याचबरोबर बाजारपेठे या अनुषंगाने उ पािदत वाणाची गुणव ादेखील यो य असणे आव यक आहे.  

क प े ातील मुख िपकां या िबजो पादन साखळीचे स मीकरणा या उ ेशाने पैदासकार 

िबया यापासून (ि डस सीड) पायाभतू (फाऊंडेशन) िबयाणे तसचे पायाभतू िबया यापासून मािणत 

(सट फाईड) िबयाणे तयार कर याचा काय म राबिव यासाठी क प े ातील गावांमधील शेतक यानंा 

“हवामान अनुकूल िबयाणे िवतरण णालीची काय मता वृ ी” या उपघटकातंगत अथसहा य  देय  आहे. 

उ ेश :  
अ. क प े ामधील गावांम ये मुख िपकाचंे हवामान अनुकूल वाणाचं ेिबयाणे उपल ध करणे. 

आ. हवामान अनुकुल वाणां या िबजो पादन साखळीम ये छो ा शेतक याचंा सहभाग वाढिवणे. 

इ. िबजो पादक शेतकरी आिण शेतकरी उ पादक कंप यानंा स म क न आ थक थैय िनम ण करणे. 

 
हवामान अनुकूल वाणाचंी िनवड व िबजो पादन काय माची न दणी: 
१. क प िज ातील मह वाची िपके िवचारात घेऊन रा यातील कृिष िव ापीठे आिण देशातंगत संबिधत 

िपकां या संशोधन सं थानंी रा यासाठी िशफारस केलेले हवामान अनुकूल वाण िबजो पादन काय म 

आिण तं ान सारासाठी वापरावेत अशा सूचना क पा या तािं क स ागार सिमती या बैठकीम ये 

दे यात आ या असून अशा वाणाचंी यादी सहपि त केली आहे. यािशवाय कृिष िव ापीठ/कृिष िव ान 

क ातील शा  आिण महारा  रा य िबयाणे महामंडळाचे (महाबीज) िज हा ितिनधी याचंे तािं क 

मागदशनानुसार आिण शेतक याचंे पसंतीनुसार इतर हवामान अनुकूल वाणांचे िबजो पादन काय म 

राबिव यात येऊ शकतात. अशा वाणाचंा िबयाणे पैदासकाराकडून हवामान अनुकूल वाणांचे गुणधम 

नमूद करावते व क प यव थापन क ास कळिव यात यावे.  

२. क प िज ातील मुख िपकां या पुढीलपैकी एक अथवा अनेक हवामान अनुकूल गुणधम असणा या, 

अिधक उ पादन देणा या आिण क प े ासाठी िशफारस कर यात आले या वाणासंाठीच सदर 

घटकातंगत अथसहा य देय राहील. हवामान अनुकूल गुणधम म ये कीड-रोगास बळी न पडणारा 

(Tolerant/Resistant),पा याचा ताण सहन क  शकणारा (Moisture stress tolerant), कमी 

कालावधीत येणारा (Short duration), ाराचा ताण सहन क  शकणारा (Salt tolerant) इ याद चा 

समावशे होतो. 



३. िबयाणे कायदा, १९६८ आिण भारतीय बीज माणीकरणाची िकमान मानके १९८८ व २०१३ अ वये 

रा यातील िबजो पादन काय म िनयंि त केला जातो. यासाठी महारा  रा य बीज माणीकरण 

यं णेमाफत हंगामिनहाय िबजो पादन काय म न दणीसाठी ि या जाहीर केली जाते आिण 

िबजो पादकांची न दणी कर यात येते. 

४. बीज माणीकरणासाठी िबयाणे िव ी परवाना असले या शासकीय, सहकारी, िनमशासकीय सं था, 

शेतकरी उ पादक कंप या तसेच वयै तक शेतकरी कवा शेतकरी गट थेट बीज माणीकरण 

यं णेकडे न दणी क  शकतात. 

 

लाभाथ  िनवड व अनुदान अहता:    
१. क प े ातील िपकां या हवामान अनुकुल वाणां या न दणीकृत िबजो पादन काय मास सदर 

घटकातंगत अथसहा य दे यात येईल. शासकीय, सहकारी, िनमशासकीय सं थां या कवा शेतकरी 

उ पादक कंपनी या िबजो पादन काय मांतगत सहभागी शेतकरी तसेच थेट बीज माणीकरण 

यं णेकडे न दणीक न िबजो पादन काय म घेणारे शेतकरी सदर घटकातंगत अनुदानास पा  

राहतील. 

२. क प े ाम ये िपकां या हवामान अनुकुल वाणां या िबजो पादनाखाली जा तीत े  याव े हणून 

क पातंगत गावातंील शेतक यांना ो साहन दे यात येणार अस याने इ छुक शेतक यास जिमन 

धारणेबाबत कोणतीही अट असणार नाही. बीज माणीकरण यं णेकडे न दणीकृत े ापैकी य  

िबजो पादनाखाली  असलेले े  अथसहा यास पा  असेल.  

३. शेतक याकडे आव यक संरि त सचन ोत उपल ध असणे गरजचेे आहे.  

४. इ छुक शेतक याने िबजो पादनासबंधी कौश य ा त केलेले असाव ेअथवा कौश य िश ण घे याची 

तयारी दशवावी.  

५. िबजो पादक/ इ छुक शेतक याचं े क पा या िश ण/ मता बाधंणी घटकांतगत (C-10) एक िदवसीय 

िश ण महाबीज, बीज माणीकरण यं णा व क प संचालक (आ मा) यां या सम वयातून तसेच कृिष 

िव ापीठ, कृिष िव ान क  यां या सहकाय ने आयोिजत करावयाचे आहे. यासाठी िज हािनहाय व 

उपिवभागिनहाय िनयोजन क प यव थापन क ाकडे सादर कर यात याव.े  

 
अथसहा यासाठी समािव ट बाबी:     
सदर घटकातंगत अथसहा यासाठी खालील बाबी समािव ठ आहेत. 

अ. िबजो पादकाने पायाभतू/ मािणत िबयाणे िबजो पादनासाठी अदा केलेली पैदासकार  /पायाभतू 

िबया याची कमत 

आ. पायाभतू/ मािणत िबयाणे उ पादनासाठी बीज माणीकरण यं णेने आकारलेले शु क   (न दणी 

शु क, तपासणी शु क इ.) सदर दोन बाबी वगळता शेतक यास िबजो पादनासाठी येणा या इतर 

खच पोटी तुत उपघटकातंगत अथसहा य लागू राहणार नाही . 

 
अनुदान मय दा  

  ततु क पातंगत पायाभतू/ मािणत िबयाणे उ पादन या घटकासाठी अथसहा यासाठी 

समािव ट बाब वरील य  खच या 100 ट के व कमाल . 15000/- ती हे टर या मय देत अथसहा य 

देय राहील. एका खातेदारास सदर अथसहा य कमाल 10 हे टर िबजो पादन े  मय देपयत व कमाल 



.१.५ लाख मय देपयत अनु ेय राहील. तुत घटकातंगत पायाभतू िबजो पादनासाठी अनुदानाची 

पिरगणना करणेसाठी संबिधत अजदाराने जर कृिष िव ापीठाकडून पैदासकार िबया याची खरेदी केली 

अस यास क  शासनाने कृिष िव ािपठाकिरता िनि त केले या दरानुसार पैदासकार िबया याची िव ी 

कमत ा  धर यात यावी. जर अजदाराने महाबीजकडून पैदासकार िबया याची खरेदी केलेली अस यास 

महाबीजने िनि त केले या दरानुसार पैदासकार िबया याची िव ी कमत ा  धर यात यावी. तसेच 

मािणत बीजो पादनासाठी अनुदानाची पिरगणना करणेसाठी कृिष िव ापीठ आिण महाबीज यानंी संबिधत 

वष किरता िनि त केलेली पायाभतू िबया याची िव ी कमत ा  धर यात यावी. 

 
घटक अंमलबजावणी कायप ती   
१. क पातंगत िनवडले या गावामं ये हवामान अनुकूल वाणाचंा िबजो पादन काय म राबिव याबाबत 

शासकीय, सहकारी, िनमशासकीय सं था, कृिष िव ापीठ, कृिष िव ान क , शेतकरी उ पादक 

कंपनी/ गट इ. यं णा/सं थामंाफत जनजागृती करावी. 

२. िबजो पादक सं थांनी िबजो पादन काय मात सहभागी होऊ इ छणा या शेतक याचंी  

बीज माणीकरण यं णेकडे रीतसर न दणी करावी. 

३. िबजो पादक सं थांनी न दणीकृत शेतक यांची तपिशलासह यादी आिण न दणी शु क भर याचे 

चलनाची त संबिधत उपिवभागीय कृिष अिधका यांकडे सादर करावी. 

४. िबजो पादक सं थांनी बीज माणीकरण यं णेकडे न दणी केले या शेतक याचंी न दणी व अज 

क पा या https://dbt.mahapocra.gov.in संकेत थळावर ऑनलाईन प तीने करावा व सोबत 

खालील माणे कागदप े अपलोड करावीत. 

 7/12 उतारा 

 शेतक-याचे हमीप  (उ पािदत िबयाणे वतः या जबाबदारीवर िव ी कर याबाबत आिण ना.दे.कृ.सं. 

क पावर याची कोणतीही जबाबदारी राहणार नाही याबाबत ) ( प -४) 

 लाभाथ  वगवारीसाठी वतः सा ािंकत केलेली जाती या दाख याची त 

५. उपिवभागीय कृिष अिधकारी यांनी सदर यादी व न दणी शु क चलनाची त/ िबलाची त  

पडताळणीसाठी समूह सहा यक/ कृिष सहा यकाकडे पाठवावी. 

६. समूह सहायकांनी ऑनलाईन ा त झाले या शेतक यांच ेअज पडताळणी क न ाम कृिष संजीवनी 

सिमतीसमोर मा यतेस सादर करावेत व सिमतीचा ठराव संकेत थळावर अपलोड करावा.  

७. ाम कृिष संजीवनी सिमती (VCRMC)यानंी समूह सहायक याचंेकडून ा त झाले या ऑनलाईन 

अज ना मंजरुी दयावी. 

८. कृिष सहायकानंी ाम कृिष संजीवनी सिमती (VCRMC) ने मंजुरी िदले या िबजो पादक शेतक यां या 

अज ची पडताळणी करावी व पा  शेतक याचंे अज पूव संमती (तािं क मा यता) साठी ऑनलाईन 

प तीने उपिवभागीय कृिष अिधकारी यांचेकडे सादर कराव.े 

९. बीज माणीकरण यं णेकडे केलेली न दणी हाच मु य िनकष िवचारात घेऊन उपिवभागीय कृिष 

अिधका यांनी िबजो पादक शेतक यां या अज ना पूवसंमती (तांि क मा यता) दान कर यात यावी.  

१०. िबयाणे उ पादक यं णे या/सं थे या मागदशनानुसार अजदार शेतक यान ेपैदासकार/पायाभतू िबयाणे 

खरेदी क न य  उ पादन काय म राबवावा व याबाबत कृिष सहायक यानंा कळिव यात याव.े  



११. पेरणीनंतर कृिष सहायकानंी िबजो पादन े ाची पाहणी क न य  िबजो पादन े ाचा अहवाल 

तयार करावा. शेतीशाळा िश क यानंी सदर िबजो पादन े ास वळेोवेळी भटे देऊन सिनयं ण 

करावयाचे आहे. तसचे शेतीशाळा सम वयक यासंबधी तािं क मागदशन करतील.  

( प  -५) 

१२. िबजो पादक शेतक यानंी समूह सहायक/कृिष सहायक यां या सहायाने अनुदान मागणी ऑनलाईन 
प तीने करावी व खालील कागदप े अपलोड करावीत. 

 पैदासकार/पायाभतू िबयाणे खरेदी पावतीची मळू त 
 बीज माणीकरण यं णेकडे शु क अदा (न दणी शु क, तपासणी शु क इ.) के या या पावतीची मूळ 

त 
 कृिष सहायक याचंा े  पाहणी अहवाल 

13.कृिष सहा यकाकडून ा त िबजो पादन े  पाहणी अहवाल व वरील कागदप ां या आधारे 

उपिवभागीय कृिष अिधकारी यांनी िबजो पादक शेतक याच े अनु ये अनुदान वग करणेसाठी डीबीटी 

णालीम ये नमूद के या माणे जबाबदा या पार पूण कर यात या यात. 

िविवध तरावरील जबाबदारी: 

1. िबजो पादक यं णा/सं था/ शेतकरी उ पादक कंपनी: 

 क प गावाम ये हवामान अनुकूल वाणाचे िबयाणे उ पादनाचे मह व शेतक यानंा व ाम कृिष संजीवनी 

सिमतीस पटवनू देणे आिण िबजो पादनास इ छुक शेतक याचंी िनवड करणे. 

 िबजो पादन काय म घे यास इ छुक शेतक यानंा िबजो पादनातील तािं क बाबी तसेच कायदेशीर 

मानके  समजावनू सागंणे. 

 िबजो पादकांना शु  बीज िन मतीसाठी आव यक कौश ये दान करणे. 

 बीज माणीकरण यं णेकडे गाविनहाय िबजो पादन काय माची न दणी क न न दणीकृत 

िबजो पादक शेतक यांची यादी तपिशलासह उपिवभागीय कृिष अिधकारी याचंकेडे सादर करणे. 

 िबजो पादक शेतक यानंा हवामान अनुकूल वाणाचें ोत िबयाणे पुरवठा करणे. ोत िबयाणे खरेदी 

आिण बीज माणीकरण यं णेकडे भरले या शु का या पाव या शेतक यांना देणे. 

 िबजो पादक शेतक याबंरोबर उ पािदत िबयाणे खरेदी कर याबाबत करार करणे. 

 पेरणीनंतर िबजो पादन े  पाहणीचे वळेी कृिष सहायक/समूह सहायक यां या सोबत उप थत 

राहणे . 

 क पातंगत अथसहा यासाठी शेतकरीिनहाय अनुदान ताव तयार कर यास संबिधत कृिष 

सहायक/समूह सहायक यानंा सहकाय करणे.  

 वष या अखेरीस हंगामिनहाय आ थक वष त घेतले या एकूण िबजो पादन काय माचा सिव तर 

अहवाल क प यव थापन क ास सादर करणे. 

2. लाभाथ : 

 िबजो पादन काय म राबिव यासाठी िबजो पादन यं णा/सं था/शेतकरी  उ पादक कंपनी माफत बीज 
माणीकरण यं णेकडे न दणी करणे.  

 िबजो पादनासाठी न दणीकृत शेतक यानंी समूह सहा यका या मदतीने नानाजी देशमुख कृिष संजीवनी 
क पा या संकेत थळावर नाव न दणी करणे व अथसहा यासाठी अज क पा या 



https://dbt.mahapocra.gov.in संकेत थळावर ऑनलाईन प तीने करणे. तसेच सोबत आव यक 
कागदप े अपलोड करणे. 

 पायाभतू/ मािणत िबजो पादन काय मासाठी िबजो पादन यं णा/सं था/शेतकरी उ पादक कंप या 
याचंेशी आव यक करार क न ततु मागदशक सूचनामं ये नमूद हवामान अनुकूल वाणांचे ोत 
िबयाणे उपल ध क न घेणे. 

 िबजो पादनासंबधंी बीज माणीकरण यं णेस व िबजो पादन यं णा/सं थेस तसेच कृिष सहा यक 
/समूह सहा यक/शेतीशाळा िश क यानंा िपका या वाढी या िविवध ट याबंाबतची मािहती वळेोवळेी 
कळिवणे. 

 बीज माणीकरण िनयमानुसार आव यक या अटी व शत च ेपालन करणे . 
 अनुदान मागणी ऑनलाईन प तीने करावी व सोबत पैदासकार/पायाभतू िबयाणे खरेदीची पावती आिण 

बीज माणीकरण यं णेकडे भरले या शु काची पावती (न दणी शु क, तपासणी शु क इ.), े  
पाहणी अहवाल अपलोड करणे. 

 हवामान अनुकूल वाणाचंे िबयाणे वापर यास इतर शेतक यानंा वृ  करणे.  

 

3. ाम कृिष संजीवनी सिमती: 

 पायाभतू/ मािणत िबजो पादन काय मासाठी बीज माणीकण यं णेकडे िरतसर न दणी 
कर यासाठी गावातील शेतक यानंा वृ  करणे आिण अशा इ छुक शेतक यानंा क पातंगत उपल ध 
अथसहा याब ल मािहती देणे. 

 न दणीकृत िबजो पादक शेतक यानंी क प अथसहा यासाठी केलेले अज ची व अनुषंिगक 
कागदप ाचंी कृिष सहा यक/समूह सहायक याचंे मदतीने छाननी करणे. 

 हवामान अनुकूल वाणाचंे िबयाणे वापर यास गावातील  शतेक यानंा वृ  करणे. 
 अंमलबजावणी कर यात आले या बाब चे सामािजक लेखापरी ण करणे. 
 अ य प व अ पभधूारक िबजो पादक शेतक यांना बीजो पादनासाठी आव यक मुलभतू सुिवधासंाठी 

क पातंगत उपल ध बाब ची मािहती देणे.  
 

4. शेतीशाळा िश क: 

 िबजो पादन काय मात सहभागी हो यास इ छुक शेतक यानंा क पा या संकेत थळावर न दणी व 
अजकर यासाठी समूह सहायकां या सहायाने मागदशन व मदत करणे. 

 िबजो पादक शेतक यानंा िबयाणे बदलाचे मह व आिण िबजो पादन काय माच े फायदे समजावून 
सागंणे.  

 िबजो पादक शेतक यां या लॉट वर भेट देऊन यानंा मागदशन व सिनयं ण करणे.  
 गाविनहाय, पीकिनहाय पायाभतू/ मािणत िबजो पादन काय माचा संि त अहवाल दरमहा 

शेतीशाळा सम वयक आिण उपिवभागीय कृिष अिधकारी यानंा सादर करणे. 

 

5. समूह सहायक: 

 िबजो पादक यं णा/सं था/शेतकरी उ पादक कंप याबंरोबर सम वय ठेऊन गाव समूहामधील 
शेतक यानंा िबयाणे बदलाचे मह व आिण िबजो पादन काय माचे फायदे  समजावून सांगणे.   

 िबजो पादन काय मात सहभागी हो यास इ छुक शेतक यानंा क पा या संकेत थळावर 
न दणी व अज कर यासाठी मागदशन व मदत करणे. 

 शेतक याचंी ऑनलाईन न दणी व शेतक यांने सादर केलेली कागदप  े कृिष सहा यक यांच े    
छाननीनंतर ाम कृिष संिजवनी सिमतीपुढे सादरकरणे व सिमतीचे इितवृ  संकेत थळावर अपलोड 
करणे. 



 शेतक यासं योजने या अटी व शत  तसेच घटकाबाबतचे आ थक व तािं क िनकष समजावनू सागंणे .
क प थळाचे भौगोिलक थानाकंन (Geo-tagging) कर यास कृिष सहा यक यांना मदत करणे. 

 लाभाथ  व तपासणी अिधकारी याचंेसमवेत अंमलबजावणी पूव  व अंमलबजावणी नंतर क प थळाचे 
अ ांश-रेखांश सह फोटो काढणे. सदरचे फोटो क पा या संगणक णालीवर अपलोड करणे. ( थळ 
पाहणी व मोका तपासणी वेळेस) 

 

6. कृिष सहायक: 

 िबजो पादक यं णा/सं था/शेतकरी उ पादक कंप याबंरोबर सम वय ठेऊन गाव समूहामधील 
शेतक यानंा िबयाणे बदलाचे मह व आिण िबजो पादन काय माचे फायदे  समजावून सागंणे.  

 िबजो पादन काय मात सहभागी हो यास इ छुक शेतक यानंा क पा या संकेत थळावर न दणी व 
अज कर यासाठी मागदशन व मदत करणे. 

 बीज माणीकरण यं णेकडे न दणी केले या शेतक याचंी मािहती जतन करावी व या मािहतीनुसार 
िबजो पादक शेतक यांचा तपशील जसे ोत िबयाणे खरेदीची पावती, बीज माणीकरण यं णेकडे 
भरलेले शु क, ७/१२ उतारा इ. बाबतचा व अनुषंगीक बाब ची पडताळणी करणे. 

 ाम कृिष संजीवनी सिमतीस िबजो पादन काय मासाठी इ छुक शतेक याचंे अज ची छाननी 
कर यास मदत करणे.  

 बीज माणीकरण यं णेमाफत िबजो पादन े ास भेटीचे वळेी उप थत राहून आव यक ते सहकाय 
करणे 

 पेरणीनंतर िबजो पादन े ाची पाहणी क न अहवाल तयार करणे व डीबीटी णालीवर अपलोड 
करणे. 

 िबजो पादक शेतक यास अनुदान अदायगी करणेसाठी डीबीटी णालीम ये नमूद के या माणे 
जबाबदा या पार पाडणे. 

 

7. उप िवभागीय कृिष अिधकारी: 

 क प उ ेशास अनुस न िनवडले या गाव समूहाम ये िबयाणे बदलाचे माण वाढवणे, हवामान 
अनुकूल वाणाचंे िबया याची  उपल धता वाढवणे, िबजो पादन उप मास ो साहन देणे आिण 
महाबीज/ शेतकरी उ पादक कंप यांमाफत िबयाणे उ पादन व पुरवठा णाली स म करणे ही उि े 
समोर ठेऊन िबजो पादन काय माचे िनयोजन व अंमलबजावणी करणे. 

 िबजो पादक/ इ छुक शेतक यांच ेमहाबीज, बीज माणीकरण यं णा यां या सम वयातनू तसेच कृिष 
िव ापीठ, कृिष िव ान क  यां या सहकाय ने हंगामा या सु वातीस एक िदवसीय िश ण आयोिजत 
करणे.  

 िबजो पादन यं णा/ सं थांमाफत गाव/गावसमुहिनहाय िबजो पादन काय माची बीज माणीकरण 
यं णेकडून न दणी क न घेणे.  

 न दणीकृत िबजो पादकांची कृिष सहा यक/समूह सहा यक/शेतीशाळा िश क याचंेमाफत 
पडताळणी क न घेणे. 

 ाम कृिष संजीवनी सिमती या िशफारशीसह अज ा त झा यानंतर शेतकरीिनहाय तािं क मा यता 
/पूवसंमती देणे. 

 िबजो पादन सं थाकंडून न दणीकृत शेतक यानंा हवामान अनुकूल वाणाचंे ोत िबयाणे उपल ध केले 
जाईल याबाबत खा ी करणे. 

 संबिधत गावांचे कृिष सहा यक/समूह सहा यक/शेतीशाळा िश क यानंा िबजो पादनाब ल वळेोवळेी 
मागदशन करणे. 



 कृिष सहा यकानंी केले या े  तपासणीबाबत अहवाल ा त झा यानंतर उपिवभागीय कृिष 
अिधकारी िबजो पादक शेतक याचे अनु ेय अनुदान वग करणेसाठी डीबीटी णालीम ये नमूद 
के या माणे जबाबदा या पार पाडणे. 

 उपिवभागातंगत राबिवले या िबजो पादन काय माची २% तपासणी करणे. 

 

8. क प संचालक (आ मा): 

 िज ाम ये उपिवभागीय तरावर लाभाथ  िनवड व अनुदान अदायगी यासह सव कायवाही मागदशक 
सूचनेनुसार होत असलेबाबत वळेोवळेी पडताळणी करणे. 

 उपिवभाग तरावर झाले या कामांची या छक (Random) प तीने िकमान १% लाभाथ ची तपासणी 
करावी व िविहत प ात ( प  ३) अहवाल सादर करावा. 

 िबजो पादक/ इ छुक शेतक यांच ेमहाबीज, बीज माणीकरण यं णा यां या सम वयातनू तसेच कृिष 
िव ापीठ, कृिष िव ान क  यां या सहकाय ने हंगामा या सु वातीस एक िदवसीय िश ण आयोिजत 
करणे.  
 

 

9. िनधीची तरतूद: 

 क पाच ेघटक आिण उपघटक साकेंताकं B3.1.1 खाली सदर बाबीचा खच कर यात यावा. सदर 

खच सन 201९-२० किरता मंजूर केले या तरतदुीतून भागिव यात यावा. 

 

क प िज ासंाठी िशफारस केलेले हवामान अनुकूल वाण 

िपकाचे नाव 
 

कृिष िव ािपठिनहाय हवामान अनुकूल वाण 

वसंतराव नाईक मराठवाडा 
कृिष िव ापीठ, परभणी 

डॉ. पंजाबराव देशमुख कृिष 
िव ापीठ, अकोला 

महा मा फुले कृिष िव ापीठ, 
राहुरी 

कापूस 
(Arborium) 

PA 255, PA 528 AK 205-3 JLA 505 

  AKA-5, AKA-7, AKA-8  

कापूस 
(Hirsutum) 

NH 615 AKH -9916, AKH -081 - 

कापूस 
(संकरीत) 

NHH 250(Non BT) 
NHH44 (BT) 

JKAKL- 116 (BT), PKV Hy 
2 (BT) 

- 

कापूस (बीटी) NH 615 रजत, AKH 081, AKH 9916 - 

CICRवाण: रजत Bt (CICR Bt 2), AKH 081 Bt (CICR Bt -12), 

सोयाबीन MAUS-612, MAUS-
158, MAUS-71 
(समृ दी), MAUS-162 

AMS-1001 DS-228 (फुले क याणी), 
फुले अ णी  

महाबीज वाण: JS 20-29, JS 93-05, JS 335, JS-20-98, JS 20-69, JS 95-60 

 इतर वाण : MACS-११८८, MACS-१२८१ 



तूर BDN 716 AKPHM -11303 (संकरीत) 
AKT-8811 (सुधािरत वाण) 

िवपुला 

 BDN 711 (पाढंरी), 
BSMR 736, BDN 716 

PKV Tara  

ICP 8863 (मारोती), ICPL 
87119 (आशा) 

 

मूग BM 2003-2,  
BM 2002-1 

AKM 12-18, AKM-8802, 
PKV AKM- 4, PKV-Moog-
8802 

 

महाबीज वाण: उ कष  

उडीद - AKU-10-1 (PDKV Black 
Gold), TAU 1,  AKU-15 

- 

हरभरा  आकाश, BDNGK 798 
(काबुली),  

जाकी ९२१८  ,पी के ही काबुली 
४  -१  

फुले िव ांत, फुले िव म, 
िद वजय, िवराट (Phule G-
95418), िवजय (Phule G-
81-1-1), कृपा, िवशाल 
(Phule G-87207) 

इतर कृिष िव ापीठ संशोधन सं था: राजिवजय-२०२, राजिवजय-२०३, K 4-1 

रबी वारी  परभणी मोती (SPV-
1411), परभणी योती 
(SPV-1595) 

पी के ही ातंी (AKSV-9-R) फुले वसुधा, फुले अनुराधा, 
फुले रेवती, फुले सुिच ा, 
मालदाडंी (M-35-1) 

करडई कुसुम (PBNS-12),  पीके ही गलुाबी  

 

टीप : कृिष िव ापीठ व महाबीज यांचे स यानुसार उपरो त वाणाचें यितिर त इतर हवामान अनुकूल 
वाणांचा िबजो पादन काय म घेता येईल. अशा वाणाचंा िबयाणे पैदासकाराकडून हवामान अनुकूल वाणांचे 
गुणधम नमूद करावेत व क प यव थापन क ास कळिव यात याव.े  

 
 
 
 
 

                          

 
 
 
 
 
 



 Production of Foundation & Certified Seeds of Climate Resilient Verities  
 

            Physical target in Ha 

    Financial target   
Financial target in Lakhs 

District 
 No. of 
villages 

No. of 
Clusters 

2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 Total Project Cost 

Phy  Fin Phy Fin Phy Fin Phy Fin Phy Fin Phy Fin 

Akola  498 69 3553 177.64 3923 196.16 5493 274.63 6277 313.86 6648 332.39 25894 1294.68 

Amravati  532 56 2229 111.44 2461 123.06 3446 172.29 3938 196.90 4170 208.52 16244 812.20 

Aurangabad  406 58 38 1.91 42 2.11 59 2.95 67 3.37 71 3.57 278 13.92 

Bid  391 37 1609 80.46 1777 88.85 2488 124.39 2843 142.16 3011 150.55 11728 586.39 

Buldana  441 82 2627 131.36 2901 145.06 4062 203.08 4642 232.09 4916 245.79 19147 957.37 

Hingoli  240 25 2263 113.13 2499 124.93 3498 174.90 3998 199.89 4234 211.69 16491 824.54 

Jalgaon  460 60 569 28.43 628 31.40 879 43.95 1005 50.23 1064 53.20 4144 207.21 

Jalna  363 53 1170 58.50 1292 64.60 1809 90.44 2067 103.36 2189 109.46 8527 426.37 

Latur  282 42 1847 92.33 2039 101.96 2855 142.74 3263 163.13 3455 172.76 13458 672.90 

Nanded  384 34 868 43.39 958 47.91 1341 67.07 1533 76.66 1624 81.18 6324 316.21 

Osmanabad  287 58 392 19.61 433 21.66 606 30.32 693 34.65 735 36.75 2860 142.98 

Prabhani  275 39 3146 157.30 3474 173.70 4864 243.18 5558 277.92 5887 294.33 22929 1146.43 

Wardha  125 12 654 32.72 723 36.13 1012 50.58 1156 57.80 1224 61.22 4769 238.44 

Washim  149 22 1011 50.53 1116 55.80 1562 78.12 1786 89.28 1891 94.55 7366 368.28 

Yevatmal  309 23 664 33.22 734 36.69 1027 51.36 1174 58.70 1243 62.16 4842 242.12 

Total 5142 670 22639 1131.93 25000 1250.00 35000 1750.00 40000 2000.00 42362 2118.11 165001 8250.00 
 
 



 

प  १  
हवामान अनुकूल वाणांचे पायाभतू आिण मािणत िबयाणांच ेिबजो पादनः िबजो पादन अनुदान पिरगणना वषः २०१९ -२० 

 

 
िज हाः उपिवभागः तालकुाः गाव समुह मांकः गावः गावाचा कोड 

 

हंगाम 
(खरीप/रबी) 

 अनु .
. 

शेतक याचे 
नाव 

वग िबजो पादन 
कार 

(पायाभतू  /
मािणत(  

िबजो
पादन 
े  )हे(  

िपकाच े
नाव 

िबयाणे 
वाण 

िबयाणे 
कमत  
(कृिष 

िव ापीठ
/महाबी
ज या 

दरानुसा
र) ( . 

ित 
िकलो) 

िबयाणे 
वापर दर  

( सीड 
रेट-

िकलो 
ित 

हे टर) 

महाबीजचिेबयाणे पुरावठादाराची पावती . व 
तारीख  

खरेदी 
केले या 

िबया यापैकी 
य  वापर 

केलेले एकूण 
िबयाणे  
(िकलो) 

एकूण 
िबयाणे 

कमत )(  

बीज माणीकरण यं णेकडील खच अनु ये 
बाबीवरील 
एकूण खच 

)(  

मापदंडानुसार 
िबजो पादन 

े ासाठी 
कमाल देय 

अनुदान @ . 
१५०००/हे 

माणे  

य  अनु ेय 
अनुदान 
(अनु ेय  

बाबीवरील 
१०० % खच 

रकाना  २२ या 
मय देत) ( ) 

ोत पावती
. 

तारीख खरेदी 
केलेले 
िबयाणे 
(िकलो) 

कमत पावती
. 

तारीख न दणी 
शु क )(  

तपासणी 
शु क ( .) 

  

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ (५ X ९) १५ (८ X १५) 
१६ 

१७ १८ १९ २० २१  
(१६+१९+२०) 

२२ [(५) X . 
१५०००/हे] 

२३ 
(१६+१९+२०) 

१ उदाहणाथ  इतर मािणत 2.40 सोयबीन 

एम ए यु 
एस१
५८ 63.10 75.00 

महाबी
ज 12 

०६
/०६/

२०१८ 

 

 180.00 11358.00 15.00 

२१
/०५/

२०१८ ५०.०० 600.00 १२००८.००  36000.00 १२००८.००  

२                       

 

       

 

          



 

ित, 
मा. उपिवभागीय कृिष अिधकारी  

. . . . . . उप िवभाग, िज हाः . . . . . 

 
सदर मािहती महाबीज/................ शेतकरी उ पादक कंपनी ,......... यांचे 

अहवालाव न घेतली असून खच माणकाचंी पडताळणी केली आहे. तसेच िबजो पादन े ास भेट 
देऊन मोका तपासणी केलेली आहे. खरीप/रबी/वा षक सन ............ मधील य  
िबजो पादनानंतर बीज माणीकरण यं णेने नमूद केले या े ानुसार अनुदान गणना कर यात 
आलेली आहे. किरता य  खच नुसार देय अनुदान र कम संबिधत शेतक यानंा डीबीटी 

णाली ारे याचें बँक खा यात जमा कर याबाबत िशफारस कर यात येत आहे.  
 
 
 
     कृिष सहायक  
     ............, ता............ 
     उपिवभाग................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



प  -२ 
 (िबजो पादन े  पाहणी व पा तेबाबत अिभ ाय - समूह सहायक)  

ी/ ीमती------------------------------------------मु. पो.------------------ता.-----
----िज.------------------ यानंी  याचंे मालकीचे स.नं./गट नं. -----------मधील एकूण े  --------
-----(हे. आर.)  पैकी -------------(हे. आर.) े ावर नानाजी देशमुख कृिष संजीवनी क पातंगत 
हवामान अनुकूल वाणाचें पायाभतू आिण मािणत िबया याचं ेिबजो पादन तयार करणे या घटकासाठी अज 
केलेला आहे. िबया या या उ पादनासाठी िदनांक ------------रोजी बीज माणीकरण यं णेकडे केले या 
न दणी या आधारे सदर अज ाम कृिष संजीवनी सिमतीने (VCRMC) िदनांक -------रोजी या बैठकीम ये 
मंजूर केलेला आहे. िदनाकं --------------- रोजी भेट देऊन िबजो पादन े ाची लाभाथ  सम  पाहणी 
केली असता.........हे. े ावर लाभा य ने िबजो पादक सं था व बीज माणीकरण यं णा याचं े
मागदशनानुसार ोत िबया याची पेरणी केलेली  आहे.  
अ . बाब तपशील 

१. िबजो पादन  े ाचा सव नं./गट नं.  

२. िपकाच ेनाव   

३. िपकाच ेवाण  

४. ोत िबया याचा कार पैदासकार / पायाभतू  

५. ोत िबयाणाची पेरणी के याचा िदनाकं  

६. लाभाथ ने मागणी केले या िबजो पादनासाठीचे  
एकूण े   

..................हे. ............आर  

७. य  वापरलेले िबयाणे  .......... िक. ॅ. 

८. िबजो पादक सं था  

9. शेताम ये वमालकी या िवहीर/बोअरवले/इतर 
सचन सुिवधा उपल ध आहे काय? 

होय /नाही 

 

उपरो त लाभा य ने अज सोबत सादर केले या े  गट नं./सव नं.-------म ये ---------हे. े  
असून यापैकी स ह नं./गट नं._____मधील ____ हे. े ावर ---------------- िपका या -------
------- या वाणाच े मािणत/पायाभतू िबयाणे उ पादनासाठी घेतलेले आहे. सदर उप मासाठी खरेदी 
केले या ोत िबया याचा खच व बीज माणीकरण यं णेकडे भरलेले शु क (न दणी शु क, तपासणी 
शु क इ.) या बाब ची पडताळणी केलेली आहे. वरील सव बाबी िवचारात घेऊन सदर लाभाथ  
अथसहा यासाठी पा  आहे. 

 
िठकाण -  ( वा री) 
िदनांक -  समूह सहायक 
 नाव.......................... 
 ता. .......................... 
 िज. ..........................  
(टीप-समूह सहा यक यांनी उपरो त े  तपासणी अहवाल भौगोिलक िच हाकंनासह (Geo-tagging) 

ावा.) 
 



प   -३ 
पयवे ीय तपासणी अहवाल 

 
१. तपासणी िदनाकं  

२. तपासणी अिधकारी ी/ ीमती 

३. पदनाम  

४. तपासणीवेळी उप थत इतर 

अिधकारी/कमचारी  

१. ी/ ीमती 

पदनाम 

२. ी/ ीमती  

पदनाम 

५. लाभा य चे नाव सव नं./गट न. _______ 

वगवारी: 

_________(अ.जा./अ.ज./सवसाधारण/इतर)__

______ 

मु.पो._______________ 

ता.  _______उपिवभाग________ 

िज.______ 

६. बाब हवामान अनुकूल वाणाचंे पायाभतू आिण मािणत िबया याचें 

िबजो पादन तयार करणे 

७. क पाचे िठकाण  

९. िबजो पादक सं थेचे नाव   

१०. क पाचा सिव तर तपशील १. क प े ाचा स ह नंबर/गट . ______ 

२. िबजो पादन कार: पायाभतू/ मािणत  

३. एकूण िबजो पादन े ------------हे.-----आर. 

४. िपकाचे नाव ---------------वाण --------------- 

५. ोत िबयाणे पेरणी के याचा िदनांक ---------------- 

११. लाभा य स देय अथसहा याची र कम ( .) 

(िबयाणे कमत, न दणी शु क , तपासणी शु क इ.) 

 

१२. तपासणी म ये अथसहा याची पिरगणना बरोबर केलेली आहे काय ? होय/नाही 

 नस यास तफावत र कम .  

१३. मागदशक सचूने माणे कायवाही कर यात आलेली आहे काय ? होय/नाही 



१४. लाभा य चे सवसाधारण अिभ ाय  

 

 

 

 

 

१५. गुणव बेाबत तपासणी अिधका याचे अिभ ाय 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
तपासणी अिधकारी, ी. 

पदनाम. 

( वा री) 

 

इतर अिधकारी ी. 

पदनाम. 

( वा री) 

लाभा य ची/ लाभाथ  ितिनधीची वा री  

      (नाव..............................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



प -४ 

हमीप  

 

िद. 
ित , 

उपिवभागीय कृिष अिधकारी , 
उपिवभाग,.. . .. . . . . . . 
िज.. . . . . .. . . . . . . . . 

 
िवषय: नानाजी देशमुख कृिष संजीवनी क पातंगत सन २०१९  -२० किरता हवामान अनुकूल  
वाणाचंे पायाभतू व मािणत िबया याचे िबजो पादन तयार करणेबाबत... 
 

महोदय, 
उपरो त िवषयी मी, . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . ., मु. पो.. . . . .. . . .  , तालुका. .. . . . 

िज.. . . . . . . . . . .  येथील रिहवाशी असून मा या मालकीच े स.नं./गट नं. ...........मधील एकूण े  
................. (हे. आर.) पैकी ..............(हे. आर.) े ावर . . . . . .. . . ... .सं थेमाफत. . . . . .  िपकाचे  . . 
. . . . . .. .  वाणाच े पायाभूत/ मािणत िबया याचे िबजो पादन घेणार आहे. मी नानाजी देशमुख कृिष 
संजीवनी क पातंगत हवामान अनुकूल वाणाचंे पायाभतू/ मािणत िबया याचें िबजो पादन तयार करणे या 
घटकासाठी िद. . . . . . . . . या रोजी अज केलेला आहे. िबजो पादन े ास आव यक संरि त सचनाची 
सोय मा याकडे आहे/मी उपल ध क न घेईन. सदर िबजो पादन काय मातून उ पािदत होणारे िबयाणे 
संबिधत सं थेस व वत: या जबाबदारी वर िव ी करणार असून नानाजी देशमुख कृिष संजीवनी क पावर 
िबयाणे िव ीबाबत कोणतीही जबाबदारी राहणार नाही याची मी हमी देत आहे. 

 
        
  
        (लाभाथ ची वा री /अंगठा)

         नाव  . . . . . .. . . .. . 
        प ा  . . . . . . . . .. . 
       

 

 

 

 

 

 



प  -५ 

िबजो पादन े  पेरणीप ात पाहणी अहवाल 

१. तपासणी िदनाकं  

२. लाभा य चे नाव सव नं./गट न. _______ 

वगवारी:_________(अ.जा./अ.ज./सवसाधारण/इतर)______ 

मु.पो._______________ 

ता.  _______उपिवभाग________ 

िज.______ 

३. िबजो पादक सं थेचे 

नाव  

 

४. पेरणी तपशील १. क प े ाचा स ह नंबर/गट . ______ 

२. िबजो पादन कार: पायाभतू/ मािणत  

३. एकूण िबजो पादन े ------------हे. -----आर. 

४. िपकाचे नाव --------------- वाण --------------- 

५. ोत िबयाणे पेरणी के याचा िदनांक ---------------- 

 

 

 

 

 ( वा री) 
 कृिष सहा यक  
 नाव.............................. 
 सजा............................. 

तालुका......................... 
िज. ............................. 

  
 
 

 

 

 



प  -६ 

िबजो पादन े  पेरणीप ात पाहणी अहवाल 

१. तपासणी िदनाकं  

२. लाभा य चे नाव सव नं./गट न. _______ 

वगवारी:_________(अ.जा./अ.ज./सवसाधारण/इतर)______ 

मु.पो._______________ 

ता.  _______उपिवभाग________ 

िज.______ 

३. िबजो पादक सं थेचे 

नाव  

 

४. पेरणी तपशील १. क प े ाचा स ह नंबर/गट . ______ 

२. िबजो पादन कार: पायाभतू/ मािणत  

३. एकूण िबजो पादन े ------------हे. -----आर. 

४. िपकाचे नाव --------------- वाण --------------- 

५. ोत िबयाणे पेरणी के याचा िदनांक ---------------- 

 

 

 

 

 ( वा री) 
 शेतीशाळा िश क / सम वयक   
 नाव.............................. 
 उपिवभाग...................... 

िज. .......................... ... 
  
 

 


