
 
 

हवामान अनुकूल तंत्रज्ञान शेतीशाळा मार्गदशगक सूचना  
 
 

प्रकल्पाचा उदे्दश सफल करण्यासाठी ननवडलेल्या र्ावातील अल्प व अत्यल्प शेतकऱयांच्या शेतीमध्ये 
हवामान अनुकूल कृनि तंत्रज्ञानाचा प्रभावीपणे प्रसार करण्यासाठी “शेतीशाळा” ही कृनि नवस्तार पद्धती 
अवलंबण्यात येणार आहे. जार्नतक बकेँमाफग त प्रकल्पाच ेमूल्यमापन करण्यासाठी 14 ननदेशाकं नननित केले 
असून त्यापकैी खालील ननदेशांकांच ेमूल्य  शेतीशाळा या बाबीच्या फलननष्पत्तीवर सरळपणे अवलंबनू आहे.    

 (1) हवामान अनुकूल तंत्रज्ञानाचा अवलंब, 
 (2) नपकांच्या उत्पादकतेमधील स्थैयग, 
 (3) वार्षिक उत्पन्नाचे तौलननक प्रमाण 
 (4) खारपाण जनमनीच्या आरोग्यामध्ये सधुारणा आनण  
 (5) हवामान अनुकूल वाणांचा वापर  
यानशवाय इतर ननदेशांकाच्या साध्यासाठीदेखील शेतीशाळेमध्ये सहभार्ी शेतकऱयांच्या शेतीपद्धतीमध्ये 

होणारे  बदल उपयकु्त ठरणार आहेत.   
 

शेतीशाळा : संकल्पना, व्याप्ती आनण  कायगपद्धती:  

शेतीशाळा म्हणज े शेतकऱयानंा त्यांच्याच शेतात नपकाचंा आनण शेतीपद्धतीचा अभ्यास करण्यास 
नशकनवणे. प्रस्तुत प्रकल्पातंर्गत शेतीमध्ये हवामान बदलांमुळे उद्भवलेल्या व भनवष्यात उद्भवणाऱया समस्या 
जाणनू घेऊन त्यावरील उपाय स्थाननक पातळीवरच शोधण्याचा प्रयत्न करणे, सदर उपायांचा अवलंब 
करण्यासाठी आवश्यक ज्ञान व कौशल्य शेतकऱयानंा प्रदान करणे, आनण हवामान अनुकूल तंत्रज्ञान समजावून 
घेऊन त्यांचा अवलंब करण्यासाठी शेतकऱयांच्या क्षमतेमध्ये वृद्धी करणे या उदे्दशाने शेतीशाळांच े आयोजन 
करावयाचे आहे. प्रयोर्शील शेतकरी (Host Farmer) व प्रक्षेत्र, शेतकऱयांचा र्ट (Guest  Farmers), प्रनशक्षक 
(Facilitator), तंत्रज्ञान/अभ्यासक्रम (Curriculum), प्रनशक्षण व्यवस्था, अत्यावश्यक नननवष्ठा (Critical Inputs), 
प्रनशक्षण सानहत्य आनण हे शेतीशाळेच ेप्रमुख घटक आहेत. 

 शेतीशाळा या घटकाची जबाबदारी प्रकल्प संचालक,आत्मा यांचेवर राहील. सदर घटकासाठी 
नजल्हास्तरावर प्रकल्प सचंालक,आत्मा हे ननयंत्रक व समन्वयक म्हणनू काम पाहतील. उपप्रकल्प संचालक 
(आत्मा) हे शेतीशाळा घटकाचे नोडल अनधकारी म्हणनू काम पाहतील.  शेतीशाळेतील तांनत्रक बाबींची प्रभावी 
अंमलबजावणीसाठी आनण प्रकल्प र्ावामध्ये हवामान अनुकूल तंत्रज्ञानाचा प्रभावी प्रसार करण्यासाठी शेतीशाळा 
प्रनशक्षकाची (Facilitator) व्यवस्था करण्यात येत आहे आनण शेतीशाळा प्रनशक्षकाचंे कामाचे प्रभावी सननयंत्रण व 
त्यांना तांनत्रक मार्गदशगन करण्याच्या उदे्दशाने शेतीशाळा समन्वयक (FFS Coordinator)  यांची व्यवस्था करण्यात 
येत आहे. नजल्यातील प्रकल्प र्ावांसाठी प्रनशक्षकाचंी ननवड करणे आनण त्यांना शेतीशाळा कायगपद्धतीबाबत 
सखोल प्रनशक्षण देणे या प्रमुख जबाबदाऱया प्रकल्प संचालक (आत्मा) यांच्या राहतील. नजल्यातील 
उपनवभार्ाननहाय आवश्यक शेतीशाळा प्रनशक्षकाचंी ननवड आनण प्रनशक्षणासाठी प्रकल्प संचालक (आत्मा) यांनी 
कृनि नवज्ञान कें द्ांच्या सहाय्याने आनण नजल्हा अधीक्षक कृिी अनधकारी यांचे समन्वयाने कायगवाही करावी. तसेच 
शेतीशाळा समन्वयक म्हणनू काम करण्यास तयार असणऱया तज्ञाचं े नामननदेशन करण्याची आनण त्यांच्या 
कामाचा समन्वय ठेवण्याची जबाबदारी  प्रकल्प संचालक (आत्मा) यांची राहील. 

प्रकल्प क्षेत्रामधील 15 नजल्यांमध्ये पनहल्या टप्प्यात ननवडण्यात आलेल्या र्ावांतील प्रमुख नपकांमध्ये 
आनण कृनिपद्धती मध्ये हवामान अनुकूल तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यासाठी खरीप 2018 पासनू प्रत्येक प्रकल्प 
र्ावामध्ये शेतीशाळा आयोनजत कण्यात येत आहेत. सदर र्ावांमध्ये प्रथम विी ननवडलले्या शेतकऱयांच्या शेतावर 

सन २०१९ मध्ये दुसऱया विाकनरता शेतीशाळा आयोनजत करावयाच्या आहेत. सन २०१९ मध्ये प्रकल्पाच्या 



 
 

दुसऱयाटप्प्यातील ननवडलले्या र्ावांमध्ये प्रथम विीच्या शेतीशाळा आयोनजत करावयाच्या आहेत. सन २०१८ 

मध्ये प्रथम विी ननवडलेल्या प्रक्षेत्रावरील शेतीशाळा आयोजनामध्ये काही त्रटुी रानहल्या असल्यास उपनवभार्ीय 

कृिी अनधकारी यांनी त्याबाबतची कारणनममांसा आनण सदर त्रटुींची पनुरावृत्ती टाळण्यासाठी केलेल्या 
उपाययोजनासह अहवाल प्रकल्प संचालक (आत्मा) याचंकेडे सादर करावा. नजल्हा अधीक्षक कृिी अनधकारी 
आनण प्रकल्प सचंालक (आत्मा) यांनी शेती शाळांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ठोस आराखडा तयार करावा. 
शेती शाळांच्या यशनितेबाबत शेतीशाळा प्रनशक्षक, समूह सहाय्यक आनण कृिी सहाय्यक यांच े

अमंलबजावणीबाबतचे  तसेच शेतीशाळा समन्वयकाचंे  सननयंत्रणाबाबतचे  उत्तरदानयत्व नननित कराव.े   

1. शेतीशाळांची संख्या, वर्ग संख्या आनण नविय: 

1) प्रत्येक प्रकल्प र्ावामध्ये शेतीशाळा आयोनजत करण्यात याव्यात. 
2) जी र्ाव े बनेचराख/ उजाड असून जथेील शेतकऱयांचे वास्तव्य इतरत्र आहे त्या र्ावांमध्ये तसेच ज्या 

र्ावांमध्ये इतर काही कारणास्तव (नर्रपानलकेमध्ये वर्ग, बडुीत क्षेत्र इ.) प्रकल्पातील घटक राबनवण्यात 

येणार नाहीत तेथे शेतीशाळा आयोनजत करू नये .  
3) या कायालयास प्राप्त मानहतीनुसार उजाड व बनेचराख र्ाव ेवर्ळून खरीप व रबी 2019 मध्ये आयोनजत 

करावयाच्या नजल्हाननहाय/उपनवभार्ननहाय शेतीशाळाचंे ननयोजन (लक्षयाकं). आनण त्यासाठी 
आवश्यक  शेतीशाळा प्रनशक्षकांची (फॅनसनलटेटर) संख्या सोबत नदलेल्या प्रपत्रानुसार राहील. 

4) जी र्ाव ेशेतीशाळा आयोनजत करण्यासाठी नननित करण्यात आलेली आहेत त्यापकैी प्रत्येक  र्ावामध्ये 

खरीप हंर्ामात प्रमुख नपकांच्या/ नपक पद्धतीच्या २ आनण रबी हंर्ामात प्रमुख  नपकाची / नपकपद्धतीच्या 
एक ककवा दोन शेतीशाळा आयोनजत कराव्यात. ज्या र्ावामध्ये खरीप हंर्ामात एकच नपकपद्धती 
प्रचनलत आहे तेथे कृिी नवद्यापीठाच्या सल्ल्याने नवीन हवामान अनुकूल नपकपद्धती घेण्याबाबत 

शेतकऱयांना प्रवृत्त कराव ेआनण त्यासाठी तज्ञांच्या मार्गदशगनानुसार  शेतीशाळा आयोनजत करावी. 
5) खरीप हंर्ामात सोयाबीन + तूर या आंतरनपक पद्धतीची एक आनण कापसू + मुर्/उडीद या आंतरनपक 

पद्धतीची एक अशा दोन शेतीशाळांच े आयोजन कराव.े तथानप संबनधत र्ावातील प्रमुख नपकरचना 
लक्षात घेऊन सोयाबीन व कापसू नशवाय असलेल्या इतर नपकांची शेती शाळेसाठी ननवड करावी. 

6) रबी हंर्ामात देखील संबनधत र्ावातील प्रमुख नपकरचना लक्षात घेऊन शेतीशाळेसाठी एक नपकाची 
ननवड करावी आनण त्या नपकाच्या उत्पादन वृद्धीसाठी एक शेतीशाळेचे ननयोजन कराव.े ज्या र्ावांमध्ये 

रबी हंर्ामासाठी परेुशी भजूल पातळी उपलब्ध आहे तेथे उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करून 

आर्षथकदृष्या नकफायतशीर नपकपद्धती घेण्याबाबत शेतकऱयांना प्रवृत्त कराव.े अशा र्ावांमध्ये रबी 
हंर्ामात प्रचनलत नपकपद्धती आनण नवीन नपकपद्धती अशा दोन शेतीशाळा घेता यतील. 

7) ज्या र्ावामध्ये फळबारे्चे क्षते्र समूह स्वरूपात (नकमान ३०  शेतकरी) आहे तेथे मुख्य फळनपकासाठी 
शेतीशाळा आयोनजत करावी. सदर शेतीशाळा खरीप व रबी हंर्ामातील शेतीशाळा व्यनतनरक्त 

असल्याने त्याबाबतचा प्रस्ताव सोबतच्या प्रपत्रामध्ये प्रकल्प संचालक (आत्मा) यानंी प्रकल्प व्यवस्थापन 

कक्षास मान्यतेसाठी सादर करावा. मान्यता प्राप्त झाल्यानंतरच सदर शेतीशाळेचे आयोजन कराव ेआनण 

सदर अट फक्त फळबार् शेतीशाळेसाठी लारू् आहे. 
8) अमरावती, अकोला, बलुडाणा व जळर्ाव नजल्यातील मुक्त्ताईनर्र तालुक्यामध्ये पसरलेल्या 

खारपाणपट्ट्यातील र्ावांमध्ये प्रमुख नपकांची उत्पादकता वाढनवण्याबरोबरच खारपाणग्रस्त जनमनीच े

व्यवस्थापन यावर शेतीशाळेमध्ये प्रामुख्याने भर देण्यात येणार आहे. 
9) खालीलपैकी  कोणत्याही एक ककवा अनेक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून  प्रत्येक उपनवभार्ामध्ये नकमान 

एक नवशेि शेतीशाळा आयोनजत करावी.   
• शून्य मशार्त तंत्रज्ञान  
• सेंनद्य शेती  



 
 

• नकडनाशक अवशेि नवरनहत भाजीपाला उत्पादन   

• संरनक्षत लार्वड ( शेडनेट, हनरतर्ृह इ.)   
10) शेतीशाळांमध्ये प्रनशक्षणासाठी पीकपद्धतीनुसार खालीलप्रमाणे वर्ग संख्या असेल. 

अ. सोयाबीन + तूर: आठ वर्ग 
ब. कापसू + मुर्/उडीद  : आठ वर्ग  
क. खरीपातील इतर दीघग कालावधीची नपके (उदा. हळद)  : आठ वर्ग 
ड. रबी नपके : सहा वर्ग  
इ. भाजीपाला नपके :  सहा वर्ग 
फ. फळनपके : बहार कालावधीप्रमाणे शेतीशाळा वर्ांचे ननयोजन कराव े 
 
  

2.  शेतीशाळेसाठी प्रक्षेत्राची आनण प्रयोर्शील शेतकऱयाची (होस्ट फामगर) ननवड 
 

1) शेतीशाळा घेण्याचे प्रयोजन लक्षात घेता ज्या शेतावर शेतीशाळा घ्यावयाची आहे ते शेत म्हणज ेहवामान 

अनुकूल तंत्रज्ञान प्रसाराचा कें द्कबदू असतो. पयायाने सबंनधत शेती कसणारा शेतकरी हा शेतीशाळेचा 
प्रमुख घटक ठरतो.  शेतीशाळा घेण्यासाठी प्रयोर्शील शेतकऱयाची (Host Farmer) ननवड ही अत्यंत 

महत्वाची कायगवाही असून शेतीशाळा या बाबीची यशस्स्वता प्रामुख्याने योग्य शेतकऱयाच्या ननवडीवर 

अवलबंनू आहे. 
2) शेतीशाळेसाठी 0.40 हे क्षेत्रावर हवामान अनुकूल तंत्रज्ञानाचा अवलंब करावयाचा असनू सदर तंत्रज्ञान 

र्ावातील इतर   शेतकऱयांना प्रत्येक शेतीशाळा वर्ामध्ये दाखवावयाचे असल्याने प्रयोर्शील शेतकऱयाच े

प्रक्षेत्र र्ावापासून जवळ आनण   शेतकऱयांना जाणे येणे सोयीचे व्हाव ेअशा नठकाणी ननवडाव.े केवळ जाणे 

येणे सोयीचे नसल्याने शेती शाळा वर्ामध्ये   शेतकऱयाचंी उपस्स्थती अपेक्षेप्रमाणे राहत नाही याची जाणीव 

ठेवून प्रक्षेत्राची ननवड करावी. 
3) शेतीशाळा प्लॉटवरील तंत्रज्ञानाचा तौलननक अभ्यास करता यावा आनण शेती शाळेतील शेतकऱयांना 

सदर तंत्रज्ञान  अवलंब करण्याबाबत ननणगय घेता यावा यासाठी शेतीशाळा प्लॉट शेजारीच ननयंनत्रत 

प्लॉट असणे आवश्यक आहे.  ननयंनत्रत प्लॉट देखील शक्यतो 0.40 हे क्षेत्राचा असावा. दोन्ही प्लॉटमधील 

जनमनीचा प्रकार सारखाच असावा. मात्र  ननयंनत्रत प्लॉटमध्ये शेतकऱयाने  नेहमीच्या पद्धतीचा/ 

तंत्रज्ञानाचा  अवलंब चालू ठेवणे अनभपे्रत आहे. 
4) शेतीशाळा प्लॉट धारकाकडे शेतीशाळा प्लॉटसाठी सरंनक्षत कसचनाची सुनवधा असणे अनभपे्रत आहे.   
5) हवामान अनुकूल तंत्रज्ञानाचा उत्पादकतेवर होणारा दृश्य पनरणाम आजमावण्यासाठी सलर् तीन 

विातील हवामान  पनरस्स्थतीमध्ये सदर तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे आवश्यक असून जनमनीच्या 
सुनपकतेमधील बदल व नवशेितः सेंनद्य कबाचे प्रमाण (Soil Organic Carbon) आजमावण्यासाठी देखील 

नकमान तीन विाचा  कालावधी आवश्यक आहे. त्याचबरोबर प्रथम विी अवलंब केलेले तंत्रज्ञान 

शेतीशाळेत सहभार्ी इतर शेतकऱयानंी त्याच ककवा पढुील हंर्ामात स्वीकारणे अनभपे्रत आहे. म्हणनू सदर 

प्रक्षेत्रावर सलर् तीन विे शेतीशाळा आयोनजत करावयाची आहे. त्याचबरोबर शेतीशाळेसाठी 
ननवडलेल्या प्रक्षेत्रावर तीन विे एकाच नपकपद्धतीचा आनण ननधानरत केलेल्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे 

अनभपे्रत आहे.   
6) शेतीशाळेसाठी प्रयोर्शील शेतकऱयाची (होस्ट फामगर) ननवड करताना ज ेपरुुि ककवा मनहला शेतकरी  

प्रयोर्शील आनण प्रर्तीशील असून जोखीम घेण्यास तयार असतील अशा शेतकऱयांची पीक/नपकपद्धती 
ननहाय यादी करावी आनण ग्राम कृिी संजीवनी सनमतीच्या संमतीने त्यापकैी हंर्ामननहाय 

आवश्यकतेनुसार दोन ते तीन शेतकऱयांची ननवड करावी. 



 
 

7) शेतीमधील मनहलांचा सहभार् आनण योर्दान लक्षात घेऊन ज्या मनहला स्वतः शेती कसून इतरानंा 
देखील मार्गदशगन करीत आहेत अशा मनहला शेतकऱयांच्या शेतावर शेतीशाळा आयोनजत केल्यास 

र्ावातील आनण पनरसरातील इतर मनहलांनादेखील नवीन तंत्रज्ञान अवलंब करण्यास प्रोत्साहन नमळेल. 
कृनिताई यांचे प्रक्षेत्राच्या ननवडीस तसचे इतर प्रयोर्शील ककवा प्रर्त मनहला शेतकऱयांच्या प्रक्षेत्र 

ननवडीस प्राधान्य द्याव.े 
8) प्रत्येक उपनवभार्ामध्ये नकमान ५ शेतीशाळा “मनहला शेतीशाळा” म्हणनू आयोनजत कराव्यात. सदर 

शेतीशाळेमध्ये  प्रयोर्शील शेतकरी (होस्ट फामगर)  आनण इतर शेतकरी (रे्स्ट फामगर) या पणूगतः मनहला 
असाव्यात. र्ावामध्ये खातेदार मनहलांबरोबरच ज्यांचे नाव ेजमीन नाही अशा काही मनहला उत्तम शेती 
करतात आनण इतरानंा देखील शेतीनवियक मार्गदशगन करतात. अशा प्रर्त आनण प्रयोर्शील मनहलांना 
प्रोत्साहन देऊन त्याचंेमाफग त हवामान अनुकूल तंत्रज्ञानाचा प्रसार करण्यासाठी महीला  शेतीशाळा 
अत्यंत प्रभावी ठरू शकतात.   

9) उप नवभार्ीय कृिी अनधकारी यांनी  उपनवभार्ातील खरीप हंर्ामातील ननयोनजत शेतीशाळांचे होस्ट 

फामगर याचंी ननवड नद. १० मे २०१९ पयंत अंनतम करावी. तसेच रबी हंर्ामासाठी सदर कायगवाही नद. ३० 

ऑर्स्ट २०१९ पयंत पणूग करावी  
10) शेतीशाळेसाठी खरीप २०१९ मध्ये ननवडलेल्या प्रक्षेत्राची मृद चाचणी  २० मे पवूी आनण रबी २०१९ साठी 

ननवडलेल्या     प्रक्षेत्राची मृद चाचणी  १५ सप्टेंबर २०१९ पवूी करून घ्यावी.  
11) शेतीशाळा घेण्यासाठी ननवडलेल्या शेतकऱयाची नोंद, पवूगसंमती आनण मानधन अदा करणेबाबत 

खालीलप्रमाणे  कायगवाही करावी.  
• ननवडलेल्या शेतकऱयाची नोंदणी प्रथम प्रकल्पाच्या FFS APP वर करणे आनण तेथेच शेतीशाळा 

प्रक्षेत्राची अद्यावत मानहती भरणे  
• शेतीशाळेसाठी ननवडलेल्या प्रयोर्शील शेतकऱयास प्रोत्साहनपर मानधन देण्याची तरतूद 

करण्यात आलेली असून त्याबाबत संबनधत अवर्त कराव.े 
• शेतीशाळा मानधनाबाबत https://dbt.mahapocra.gov.in सकेंतस्थळावर अजग करून  पढुील 

कायगवाही लाभाचे थेट हस्तातंरण कायगपद्धतीच्या (DBT) मार्गदशगक सचूनेनुसार करावी.  
12) शेतीशाळेसाठी ननवडलेल्या आनण ननयंनत्रत प्लॉट मधील उत्पादनाच्या नोंदी तसेच सदर उत्पादन 

प्राप्तीसाठी आलेला खचग आनण नमळालेले उत्पन्न मूल्यमापनासाठी आवश्यक असल्याबाबत शेतकऱयास 

जाणीव करून द्यावी आनण तशा नोंदी ठेवण्याबाबत सदर शेतकऱयास मार्गदशगन कराव.े 
 
3. शेतीशाळेसाठी प्रयोर्शील शेतकऱयांच्या जबाबदाऱया (होस्ट फामगर- प्रयोर्शील शेतकरी): 

• शेतीशाळा आयोनजत कारण्यासाठी सहमती दशगनवणे.  
• वळेापत्रकानुसार प्रत्येक भेटीनदवशी शेतीशाळा  वर्ास उपस्स्थत राहणे.  
• हवामान अनुकूल तंत्रज्ञानाचा  अवलंब सलर् ३ विासाठी आपल्या शेतामध्ये करणे. 
• प्रनशक्षकाच्या सल्ल्याने नपकपद्धतीचा आनण तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे .  
• प्रनशक्षक ककवा कृनि सहायक यांच्या सल्ल्याने तपासणीसाठी माती नमुना काढून देणे.  
• शेतीशाळा प्रक्षेत्रावर प्रत्येक वर्ासाठी ननधानरत केलेले शेतकरी (Guest Farmer) जास्तीत जास्त संख्येने 

उपस्स्थत राहतील यासाठी प्रयत्न करणे.  
• इतर शेतकऱयांना हवामान अनुकूल तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यास प्रवृत्त करणे. 
• नपकाची नवनवध अवस्थेमध्ये ननरीक्षणे घेणे, तंत्रज्ञानाच्या उपयोर्ीतेबाबत ननष्किग काढणे, प्रत्याभरण 

(FEEDBACK) करणे.  
• शेतीशाळा प्रक्षते्रावर र्रजनुेसार व सल्ल्यानुसार सरंनक्षत कसचन देणे. 
• कृनि हवामान सल्ल्यानुसार शेतीची कामे करणे.  

https://dbt.mahapocra.gov.in/


 
 

• ननयंनत्रत प्लॉटमध्ये शेतकऱयाने  नेहमीच्या पद्धतीचा/ तंत्रज्ञानाचा  अवलंब चालू ठेवणे.  
• शेतीशाळा प्रक्षते्रावर व ननयंनत्रत प्रक्षेत्रावर वापरलेल्या नननवष्ठांच्या नोंदी नवनहत प्रपत्रामध्ये  ठेवणे. 
• शेतीशाळा प्रक्षते्रावरील व ननयंनत्रत प्रक्षते्रावरील नपकाचे पणूग कालावधीमध्ये केलेल्या खचाच्या नोंदी 

ठेवणे. 
• शेतीशाळा समन्वयक, प्रनशक्षक व कृनि सहायक यांच्या पयगवके्षणाखाली पीक कापणी करणे व उत्पन्नाच्या 

नोंदी ठेवणे.  
• शेतीशाळेस भेट देणाऱया अनधकारी/शेतकरी यांना मानहती देऊन सहकायग करणे  

 
 

4. शेतीशाळांच्या अमंलबजावणीमध्ये समानवष्ट यंत्रणांच्या जबाबदाऱया: 
 

1) प्रकल्प संचालक, आत्मा 
• वार्षिक कृती आराखड्यामध्ये शेतीशाळांचा आराखडा समानवष्ट करून नजल्हा समन्वय सनमतीच्या 

मान्यतेने प्रकल्प  व्यवस्थापन कक्षास सादर करणे. 
• प्रकल्पांतर्गत ननवडलेल्या र्ावांमध्ये शेती शाळांच ेननयोजन उपनवभार्ीय कृनि  अनधकारी आनण वनरष्ठ 

शास्त्रज्ञ, कृनि  नवज्ञान कें द् याचंे सहकायाने करणे.  
• शेतीशाळेसाठी मंजूर आराखड्यानुसार आनण उपनवभार्ीय कृनि अनधकाऱयांच्या मार्णीनुसार आवश्यक 

शेतीशाळा प्रनशक्षकांच्या (Facilitator) सेवा उपलब्ध करून देणे. यासाठी ननधानरत केलेल्या ननकिानुसार 

प्रनशक्षकाचं ेचम ूतयार  करणे. 
• शेतीशाळा प्रनशक्षकाचंे  प्रनशक्षण आयोनजत करणे. 
• शेतीशाळाचंे समन्वय व सननयंत्रण करणेसाठी आनण शेतीशाळा प्रनशक्षकांना अद्यावत तांनत्रक मार्गदशगन 

देणेसाठी शेतीशाळा समन्वयकांच्या सेवा उपलब्ध करून देणे. यासाठी ननधानरत केलेल्या ननकिानुसार 

समन्वयकाचं ेनामननदेशन करणे. समन्वयकानंा कामाचे वाटप (प्रनशक्षक संख्या व नाव,े र्ावांची संख्या व 

नाव ेइ. ). ननधानरत संख्येनुसार समन्वयक प्राप्त न झालेस पयायी व्यवस्था करणे.    
• नपकननहाय शेतीशाळांच्या वर्ामध्ये घ्यावयाचा अभ्यासक्रम कृनि नवज्ञान कें द्ाच्या सहाय्याने  तयार 

करणे.  
• शेतीशाळेतील शेतकऱयांसाठी नपकननहाय आनण कृनि पद्धतीननहाय हवामान अनुकूल तंत्रज्ञानाबाबत 

मानहती पसु्स्तका/घडीपनत्रका आनण इतर प्रकारचे प्रनसद्धी सानहत्यासाठी तांनत्रक मसुदा कृिी नवद्यापीठ, 

कृनि नवज्ञान कें द् आनण शेतीशाळा समन्वयक यांच्या सहायाने तयार करणे आनण सदर सानहत्याच्या 
आवश्यक प्रती तयार करून  घेणे. यासाठी सदर घटकांतर्गत तरतूद मंजूर करण्यात आलेली आहे.   

• शेतीशाळा समन्वयकाचंा  मनहन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात आढावा घेणे.  
• कृनि नवद्यापीठाचे संशोधन व नवस्तारनवियक बठैकांमध्ये शेतीशाळांबाबत सादरीकरण करणे. 
• जार्नतक बकेँच्या तसचे कें द् व राज्य शासनाच्या अनधकाऱयांच्या दौऱयामध्ये शेती शाळानंा प्रक्षेत्र भेटीचे 

आयोजन करणे आनण उत्पादनाच्या ननष्किाबद्दल सादरीकरण करणे. 
• सदर घटकाचे मूल्यमापन त्रयस्थ यंत्रणेमाफग त करण्यात येणार असल्याने याबाबत सबंनधत यंत्रणेस 

आवश्यक मानहती वळेोवळेी अचकूरीत्या सादर करणे. 
• उपप्रकल्प सचंालक, आत्मा हे शेतीशाळेसाठी नोडल अनधकारी (Nodal Officer) म्हणनू काम पाहतील. 

 

2)  उपनवभार्ीय कृनि अनधकारी 
• शेतीशाळा आराखड्यानुसार र्ावननहाय व नपकननहाय शेती शाळांच ेननयोजन व अंमलबजावणी करणे.  
• शेतीशाळेसाठी प्रयोर्शील शेतकऱयाची (Host Farmer) ननवड हा अत्यंत महत्वाचा टप्पा असल्याने स्वतः 

लक्ष घालनू सदर ननवड प्रनक्रया ग्राम कृनि संजीवनी सनमतीमाफग त करून घेणे. 



 
 

• शेतीशाळेमध्ये सहभार्ी होणेसाठी ननधानरत केलेल्या नपक पद्धतीचा अवलंब करणारे आनण हवामान 

अनुकूल तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यास इच्छुक असलेले इतर साधारण 30 ते 35  शेतकऱयाचंी ननवड 

करण्यासाठी संबनधत र्ावातील कृनि सहाय्यक, समूह सहाय्यक आनण फॅनसलीटेटर यांना मार्गदशगन 

करणे आनण ननवड प्रनक्रया पणूग करून घेणे. प्रयोर्शील शेतकऱयाचंी (Host Farmer) व इतर शेतकरी 
(Guest Farmer) यांची ननवड करताना मनहला/प्रर्तशील मनहला शेतकऱयांच्या ननवडीस प्राधान्य देणे. 

• शेतीशाळा प्रनशक्षकांना (फॅनसलीटेटर) हंर्ामामध्ये घ्यावयाच्या शेतीशाळांचा आराखडा (र्ाव,े पीकपद्धती 
व संख्या) नननित करून देणे.  

• शेतीशाळा समन्वयकांच्या माफग त सदर घटकाच े चोख सननयंत्रण करणे. शेतीशाळांना वरचेवर भेटी 
देऊन कामाचा दजा उंचावण्यास प्राधान्य देणे.   

• ग्राम कृनि संजीवनी सनमतीस संबनधत र्ावचा/र्ावांचा शेतीशाळा आराखडा लेखी स्वरूपात कळनवणे.  
• शेतीशाळा शेतकऱयास (Host Farmer) त्याच्या भनूमका व जबाबदाऱया समजावून सांर्णे. 
• कृनि नवज्ञान कें द्ांच्या मार्गदशगनानुसार शेतीशाळांच्या वर्ांचे वळेापत्रक ननधानरत करणे आनण FFS APP 

मध्ये प्रत्येक मनहन्याच्या सरुवातीस सदर वळेापत्रक फॅनसलीटेटरननहाय भरणे. 
• ननधानरत वळेापत्रकानुसार शेतीशाळांच ेआयोजन करण्यासाठी संबनधत समुह सहाय्यक, कृनि सहाय्यक 

व फॅनसलीटेटर यानंा आदेनशत करणे आनण त्याचंेकडून शेतीशाळांची चोख अंमलबजावणी करून घेणे. 
काही अपनरहायग कारणास्तव रद्द कराव्या लार्लेल्या शेतीशाळा वर्ांचे आयोजन शक्यतो सदर वर्ासाठी 
ननधानरत नदवसानंतर येणाऱया शननवारी /रनववारी करणे व त्याबाबत संबनधत शेतकऱयानंा कळनवणे.   

• शेतीशाळेमध्ये प्रात्यनक्षकासाठी आवश्यक नननवष्ठा संबनधत शेतकऱयांना स्वखचाने वापरण्यास प्रवृत्त 

करणे आनण सदर नननवष्ठासाठी अनुज्ञेय अनुदान DBT पद्धतीने अदा करणे. महाबीज व शासकीय संस्था 
/यंत्रणा यांचकेडील नननवष्ठा  वळेेत प्राप्त करून शेतीशाळा प्रक्षेत्रावर पेरणीपवूी पोहचवणे.  

• शेतीशाळेमध्ये आवश्यक शेतीशाळा संच (FFS KIT) व इतर सानहत्याची प्रापण मार्गदर्षशकेनुसार खरेदी 
करून ननयोनजत वळेेमध्ये उपलब्धता करून देणे.  

•  शेतीशाळा आयोजनासाठी आवश्यक सुनवधा, स्टेशनरी, अल्पोपहार व्यवस्था इ. बाबींची व्यवस्था करून 

देणे  
• प्रत्येक शेतीशाळा वर्ास वळेापत्रकानुसार प्रनशक्षकांच्या (फॅनसनलटेटर) उपस्स्थतीवर FFS APP द्वारे 

काटेकोर सननयंत्रण करणे. फॅनसनलटेटरची नवनापरवाना अनुपस्स्थती आढळून आल्यास तात्काळ 

कारवाई करणे आनण शेतीशाळा आयोजनामध्ये र्णुवत्ता राखण्यासाठी समन्वयकाच्या सहायाने 

फॅनसनलटेटरचा मनहन्याच्या पनहल्या व नतसऱया शननवारी पानक्षक आढावा घेणे. 
•  शेतीशाळा समन्वयकांना आनण फॅनसनलटेटरना प्रत्येक मनहन्यातील त्यांच्या कामाच्या प्रर्तीनुसार (FFS 

APP मधील नोंदीनुसार) अनुज्ञेय असलले ेमानधन व प्रवास भत्ता संबनधताच्या बकँ खात्यावर त्यापढुील 

मनहन्याच्या सरुवातीस वर्ग करणे. याकनरता आवश्यक रक्कम नजल्हा अधीक्षक कृनि अनधकारी 
यांचेकडून बीडीएस प्रणालीद्वारे नवतरीत ननधीमधून GRANT IN AID अंतर्गत कोिार्ारातून आहरीत 

करून घेणे आनण नवनहत कालमयादेत खचग करणे. 
• शेतीशाळेमध्ये अवलंब करण्यात येणाऱया तंत्रज्ञानास व्यापक प्रनसद्धी देणे. 
• हंर्ामाच्या अखेरीस शेतीनदनाचे आयोजन कृनि नवद्यापीठ, कृनि नवज्ञान कें द्, कृनि सशंोधन कें द् व कृनि 

महानवद्यालय येथील तज्ञांच्या सहायाने कराव.े 
• नपक कापणी प्रयोर्ांचे आयोजन करणे आनण प्रत्येक शेतीशाळा प्लॉटचे व ननयंनत्रत 

प्लॉटचे  उत्पादनाबाबातच्या नोंदी FFS APP मध्ये  शेतीशाळा प्रनशक्षक यांच्यामाफग त करणे. 
• नपक कापणी प्रयोर्ांमध्ये आलेल्या उत्पादनाबाबत तसचे हवामान अनुकूल तंत्रज्ञानाबाबत शेतकऱयांशी 

संवाद घडवून आणणे. शेतकऱयांच्या अनभप्रायाबाबतच्या नोंदी ठेवणे. 



 
 

• शेतीशाळांच्या माध्यमातून होणाऱया तंत्रज्ञान प्रसाराशी प्रकल्पाचे ननदेशांक ननर्डीत असल्याने सदर 

घटकाची प्रभावी अंमलबजावणी करणे. 
• नपकननहाय शेतीशाळेचे DOCUMENTATION कृनि नवज्ञान कें द्ाच्या सहाय्याने करून घेणे.  
• शेतीशाळेच्या खचाचे लेखे स्वतंत्ररीत्या जतन करणे आनण लेखापरीक्षणाचे वळेी उपलब्ध करणे. 
• शेतीशाळा घटकाचा नवनहत प्रपत्रातील मानसक प्रर्ती अहवाल नजल्हा अधीक्षक कृनि अनधकारी आनण 

प्रकल्प सचंालक (आत्मा) यानंा ननयनमत सादर करणे. 
• प्रयोर्शील शेतकऱयास अनुज्ञेय मानधनाची अदायर्ी करणेसाठी DBT प्रणालीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 

जबाबदाऱया पार पाडणे. 
• शेतीशाळा घटकातील सवग बाबींचा खचग वळेेत पणूग करणे. क्षेत्रीय कमगचाऱयांनी/ होस्ट फामगर यांनी 

अल्पोपहार व इतर अनुिंनर्क खचग स्वतःहून केला असल्यास सदर खचाची प्राधान्याने प्रनतपतूी करणे.  
 

3) कृनि नवज्ञान कें द् 
• हवामान आधानरत कृनि सल्ला आनण नपक सरंक्षणनवियक सल्ला तयार करून नजल्हा अधीक्षक कृिी 

अनधकारी , प्रकल्प संचालक (आत्मा) आनण उपनवभार्ीय कृिी अनधकारी यांना पाठवणे. 
• शेतीशाळेतील शेतकऱयांसाठी नपकननहाय आनण कृनि पद्धतीननहाय हवामान अनुकूल तंत्रज्ञानाबाबत 

मानहती पसु्स्तका / घडीपनत्रका आनण इतर प्रकारचे प्रनसद्धी सानहत्य तयार करणेसाठी प्रकल्प 

संचालक, आत्मा यानंा सहाय करणे. 
• अचानक उद्भवणाऱया प्रनतकूल पनरस्स्थतीमध्ये (कीड-रोर्ांचा प्रादुभाव, अनतवृष्टी, र्ारपीट 

इ.)  शेतकऱयांनी तातडीने करावयाच्या उपाय योजनाबाबत सूचना प्रसानरत करणे व शेतीशाळा 
समन्वयकांच्या सहायाने शेतकऱयांना एकनत्रत मार्गदशगन करणे.  

• शेतीशाळा द्वारे हवामान अनुकूल तंत्रज्ञानाचा प्रभावी प्रसार होण्यासाठी शेतीशाळा समन्वयक आनण 

शेतीशाळा प्रनशक्षक यांना तांनत्रक मार्गदशगन करणे.  
  

4) समूह सहाय्यक  
• ग्राम कृनि संजीवनी सनमतीस (VCRMC) शेतीशाळेसाठी प्रयोर्शील शेतकऱयाची ननवड प्रनक्रया पणूग 

करण्यासाठी सहकायग करणे व त्यांची प्रकल्पाच्या (https://dbt.mahapocra.gov.in) संकेत स्थळावर 

ONLINE  पद्धतीने नोंदणी करणे. 
• शेतीशाळेस ननवड केलेले इतर शेतकरी (GUEST FARMER) ननधानरत संख्येने उपस्स्थत राहतील 

यासाठी पाठपरुावा करणे. 
• हवामान अनुकूल तंत्रज्ञानाचा अवलंब वाढनवण्यासाठी क्षते्रीय भेटीमध्ये जाणीवपवूगक प्रयत्न करणे.  
• शेतीशाळेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शेतीशाळा समन्वयक आनण प्रनशक्षक यांचेशी समन्वय ठेवणे. 

 
5) कृनि सहाय्यक 

• शेतीशाळा घेण्यासाठी र्ावातील शेतकऱयाचंी प्राथनमक पडताळणी करून पीकननहाय प्रर्तशील व 

प्रयोर्शील शेतकऱयांची यादी तयार करणे आनण मुद्दा. क्र. २. मधील ननकिांच्या आधारे सदर यादीपकैी 
योग्य शेतकऱयाची ननवड करण्यासाठी ग्राम कृनि संजीवनी सनमतीस सहकायग करणे. 

• शेतीशाळेत सहभार् घेण्यासाठी आनण हवामान अनुकूल तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यासाठी पीकननहाय 

३०-३५ शेतकऱयांची ननवड करण्यासाठी प्रनशक्षकांना  सहकायग करणे, त्यांना प्रत्येक शेतीशाळा वर्ास 

उपस्स्थत राहण्यासाठी प्रवृत्त करणे आनण त्याचंाशी वळेोवळेी संवाद साधणे. 
• शेतीशाळा प्लॉटवर वापरावयाच्या नननवष्ठा संबनधत शेतकऱयास वापरण्याबाबत प्रवृत्त करणे आनण 

शासकीय संस्थेकडील नननवष्ठांचा वळेेत परुवठा करणे. 



 
 

• शेतीशाळा आयोजनासाठी आवश्यक सुनवधा जसे की स्टेशनरी, प्रात्यनक्षक सानहत्य, अल्पोपहार इ. ची 
व्यवस्था करणे. 

• नपक कापणी प्रयोर्ास उपस्स्थत राहणे आनण उत्पादनाच्या नोंदी शेतीशाळा प्रनशक्षकाकडून FFS APP 

मध्ये भरून घेणे. 
• प्रयोर्शील शेतकऱयास अनुज्ञये मानधनाची अदायर्ी करणेसाठी DBT प्रणालीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 

जबाबदाऱया पार पाडणे. 
 

6) शेतीशाळा समन्वयक 
शेतीशाळा घटकाची प्रभावी अंमलबजावणी करणे र्रजचेी असल्याने हवामान अनुकूल तंत्रज्ञान 

शेतीशाळा या नवस्तार पद्धतीचे समन्वय, सननयंत्रण आनण मूल्यमापन नततकेच महत्वाचे आहे. तसेच प्रभावी 
अंमलबजावणी कनरता शेतीशाळा प्रनशक्षकाचंे तांनत्रक ज्ञान आनण कौशल्य अद्यावत करणेदेखील महत्वाचे 
ठरते. म्हणनूच प्रत्येक उपनवभार्ामध्ये शेतीशाळाचंे समन्वय व सननयंत्रण करणेसाठी आनण शेतीशाळा 
प्रनशक्षकानंा अद्यावत तांनत्रक मार्गदशगन देणेसाठी मानधन तत्वावर शेतीशाळा समन्वयकाच्या सेवा प्रकल्प 

संचालक आत्मा यांनी प्राप्त कराव्यात.   
 

                 
अ. शेतीशाळा समन्वयकाची जबाबदारी  
o प्रकल्पांतर्गत र्ावांमध्ये घेण्यात येत असलेल्या प्रमुख नपकांचा अभ्यास करून  संबनधत नपकाबाबत 

कृनि नवद्यापीठ आनण भारतीय कृनि अनुसंधान पनरिद (ICAR) अंतर्गत कृनि संशोधन  संस्थानी 
केलेल्या नशफारसींचे सकंलन करणे आनण प्रकल्प क्षते्रासाठी नपकननहाय अद्यावत पॅकेज ऑफ 

प्रॅस्क्टसेस तयार करणे.  
o नपकननहाय तयार केलेल्या पकेॅज ऑफ प्रॅस्क्टससेचा प्रसार करणेसाठी घडीपनत्रका/ मानहती पसु्स्तका 

व इतर माध्यमांसाठी तांनत्रक मसुदा (TECHNICAL CONTENT)  तयार करणे.  
o शेतीशाळा प्रनशक्षकाचंा प्रत्येक मनहन्यामध्ये पनहल्या व नतसऱया शननवारी उप नवभार्ीय कृनि अनधकारी 

कायालयामध्ये आढावा घेणे. 
o प्रत्येक प्रनशक्षकाचे नकमान 25% शेतीशाळांना परेणी कालावधी, कीड-रोर् प्रादुभाव कालावधी आनण 

काढणीची अवस्था या महत्वाच्या वळेी भेटी देवून प्रनशक्षकांच्या कामाची पाहणी करणे व मार्गदशगन 

करणे.   
o शेतीशाळा सननयंत्रणासाठी एफ एफ एस ऍप (POCRA- FFS) चा वापर करणे . 
o शेतीशाळा प्रनशक्षकानंा प्रत्येक हंर्ामामध्ये नपकननहाय हवामान अनुकूल तंत्रज्ञानाबाबत उजळणी 

प्रनशक्षण देणे. 
o हवामान अनुकूल तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त शेतकऱयाकंडून अवलंब व्हावा यासाठी प्रयत्नशील 

राहणे.  
o शेतीशाळाबाबत शेतकऱयानंा आपत्कालीन पनरस्स्थतीमध्ये -नकड/रोर्ाचंा प्रादुभाव, पावसातील खंड, 

दुष्काळ सदृश्य पनरस्स्थती ननमाण झाल्यावर  मार्गदशगन करणे.  
o शेतीशाळा प्लॉट आनण ननयंनत्रत प्लॉट मधील उत्पादनाचे नोंदीसाठी पीक कापणी प्रयोर्ांचे संपणूग 

सननयंत्रण करणे. 
o प्रत्येक शेतीशाळा यशस्वी होण्यासाठी प्रनशक्षकांकडून प्रभावी नवस्तारकायग करून घेणे. 
o प्रत्येक शेतीशाळेचे डॉक्यूमेंटेशन करून घेणे आनण उपनवभार्ाचा नपकननहाय संकनलत अहवाल तयार 

करणे. 
o आपत्कालीन पीक आराखडा तयार करणे साठी कृनि नवज्ञान कें द् व उप नवभार्ीय कृनि अनधकारी यांना 

सहाय करणे. 



 
 

o संशोधन व नवस्तार आराखडा (STRATEGIC  RESEARCH AND EXTENSION PLAN) तयार 

करावयाच्या प्रनक्रयेमध्ये सक्रीय सहभार् दशगवणे.  
o कृनि नवद्यापीठ व भारतीय हवामान नवभार् यांचेकडून प्राप्त होणाऱया कृनि हवामान सल्ल्याच ेस्थाननक 

पनरस्स्थतीनुसार नवश्लेिण करून शेतीशाळा शेतकऱयांपयंत प्रसानरत करणे.  
o हवामान अनुकूल वाणांच्या नबजोत्पादन कायगक्रमास भेटी देऊन तांनत्रक मार्गदशगन करणे . 
o शेतीशाळा प्रनशक्षकांच्या कामाच्या प्रर्तीबाबत उप नवभार्ीय कृनि अनधकारी यानंा मानसक अहवाल 

सादर करणे. 
o शेतीशाळेच्या अंमलबजावणी नंतर प्रभावी ठरलेल्या तंत्रज्ञानाचा अहवाल तयार करणे. 
o प्रकल्प सचंालक (आत्मा) यानंा प्रत्येक मनहन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात उपनवभार्ातील शेतीशाळा 

अंमलबजावणीबाबत प्रनशक्षकननहाय आनण शेतीशाळा ननहाय प्रर्तीचा आढावा सादर करणे. 
 

ब. शेतीशाळा समन्वयकांची संख्या  
प्रकल्पाच्या पनहल्या व दुसऱया टप्प्यातील र्ावांमध्ये सन २०१८-१९ मधील दुसऱया विाकनरता व सन 

२०१९-२० मधील प्रथम विाकनरता  उपनवभार्ननहाय शेतीशाळा आनण  समन्वयकांची संख्या सोबत नदलेल्या 
प्रपत्र 1 नुसार राहील . 

 

7) शेतीशाळा प्रनशक्षक (FACILITATOR) 
शेतीशाळा अंमलबजावणीसाठी आनण हवामान अनुकूल शेती तंत्रज्ञानाचा प्रसार करण्यासाठी 

शेतीशाळा प्रनशक्षकांचा चमू तयार करण्यात येणार आहे. सदर चमूकडून खालीलप्रमाणे नवस्तार कायग 
अपेनक्षत आहे.  
1. हवामान अनुकूल कृनि तंत्रज्ञान प्रसारासाठी नेमून नदलेल्या र्ावांमध्ये शेतीशाळेचे आयोजन करणे. 
2. हवामान अनुकूल वाणांच्या नबजोत्पादन कायगक्रम राबनवणे. 
3. शेतीशाळा व्यनतनरक्त प्रकल्पातंर्गत नवनवध नपकासंाठी नशफारस केलेल्या हवामान अनुकूल तंत्रज्ञानाचा 

प्रसार नेमून नदलेल्या र्ावामध्ये  करणे. 
4. प्रनतकूल हवामान पनरस्स्थतीमध्ये आपत्कालीन पीक आराखड्याची अंमलबजावणी करून घेणे.   

 
 

फॅनसनलटेटरची कतगव्ये आनण जबाबदाऱया 
प्रत्येक शेतीशाळा प्रनशक्षकास र्ाव े नेमून देण्यात येतील. सदर र्ावांमध्ये प्रनशक्षकाने 

(FACILITATOR) खालील कामे करणे अपेनक्षत आहे.  
1. हवामान अनुकूल कृनि तंत्रज्ञान प्रसारासाठी शेतीशाळेमध्ये प्रनशक्षक म्हणनू काम पाहणे. 
2. हवामान अनुकूल वाणांच्या नबयाणांच्या वापराबाबत प्रसार करणे तसेच नबजोत्पादन कायगक्रमाच े

सननयंत्रण करणे. 
3. प्रकल्पांतर्गत नवनवध नपकासंाठी नशफारस केलेल्या हवामान अनुकूल तंत्रज्ञानाचा प्रभावी प्रसार करणे. 
4. र्ावासंाठी तयार केलेल्या आपत्कालीन पीक आराखड्याची अंमलबजावणी करणे.  
5. नपकांचे कालावधीत ननधानरत केलेल्या वळेापत्रकानुसार आनण ठरलेल्या नदनाकंास शेतीशाळा वर्ग 

आयोनजत करणे. 
6. शेतीशाळेसाठी नननित केलेल्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब शेतीशाळा शेतकरी (HOST FARMERS) आनण 

इतर सहभार्ी शेतक-यांकडून करून घेणे. 
7. शेतीशाळा आयोनजत करावयाच्या प्रक्षते्रावरील मातीचा नमुना तपासून घेणे व त्यानुसार शेतकऱयानंा 

मार्गदशगन करणे  
8. शेती शाळेतील शेतकऱयांना पीक संरक्षणनवियक सल्ला देणे. 



 
 

9. शेतकऱयांनी उपस्स्थत केलेल्या समस्यांबद्दल कृिी नवज्ञान कें द्ातील शास्त्रज्ञांना अवर्त करून 

त्यांचेकडून प्राप्त मानहती व उपाय तात्काळ संबनधत शेतकऱयांना कळनवणे, तसचे सुचनवलेल्या 
तंत्रज्ञानाचा शेतकऱयानंी केलेल्या अवलंबाबाबत नोंदी घेणे. 

10. शेतीशाळा शेतकऱयास ननधानरत केलेल्या नननवष्ठा वापरण्यास प्रवृत्त करणे. 
11. शेतीशाळेतील नपक कापणीच्या वळेी व्यक्तीशः उपस्स्थत राहून उत्पादनाच्या नोंदी घेणे. 
12. प्रात्यनक्षक प्लॉट आनण ननयंनत्रत प्लॉट मधील ननरीक्षणे आनण उत्पादनाच्या नोंदी वरे्वरे्ळ्या ठेवणे. 
13. शेतीशाळा वर्ाचे सपंणूग डॉक्यमुेंटेशन हे मोबाईल वरून  FFS अॅस्प्लकेशन वापरून पणूग करणे. 
14. मनहन्याच्या पनहल्या व नतसऱया शननवारी उप नवभार्ीय कृनि अनधकारी स्तरावरील पानक्षक आढावा 

बठैकीस उपस्स्थत राहणे 
15. शेतीशाळेचा अहवाल तयार करून नजल्हा अधीक्षक कृिी अनधकारी/प्रकल्प संचालक (आत्मा)/ उप 

नवभार्ीय कृनि अनधकारी /वनरष्ठ शास्त्रज्ञ, कृिी नवज्ञान कें द् यांचसेमोर सादरीकरण करणे. 
16. शेतीशाळा वर्ग संपन्न झालेनंतर त्याचनदवशी र्ावातील बीजोत्पादन प्लॉटला भेटी देणे व त्याची ननरीक्षणे 

नोंदनवणे आनण तांनत्रक मार्गदशगन करणे.  
17. शेतीशाळा शेतकरी (होस्ट फामगर) आनण बीजोत्पादक शेतकरी यांची DBT पोटगल वर नोंदणी करणेसाठी 

समूह सहायकांना सहकायग करणे.  
18. उप नवभार्ीय कृनि अनधकारी यांच्या प्रशासकीय ननयंत्रणाखाली शेतीशाळेचे कामकाज पाहणे.  
19. शेतकरी प्रनशक्षणासाठी उप नवभार्ीय कृनि अनधकारी व कृनि नवज्ञान कें द् यानंा सहकायग करणे.  
20. प्रकल्पांतर्गत र्ावसमुहासाठी तयार केलेला आपत्कालीन पीक आराखडा नेमून नदलेल्या र्ावामधील 

शेतकऱयांना समजावून सारं्णे आनण आपत्कालीन पनरस्स्थती उद्भवल्यास सदर आराखड्याची 
अंमलबजावणी करून घेणे.  

21. प्रनशक्षकाचंे प्रनशक्षण (TRAINING OF FACILITATOR) पणूग करणे. 
 

कामाचा कालावधी व पद्धत  :  
1. प्रनशक्षकाचंी ननवड माहे मे 201९ ते माहे फेब्रवुारी २०२० या कालावधीकनरता करण्यात येईल .  
2. शेतीशाळा वर्ाचे ननयोजन आठवड्यातील सोमवार ते शुक्रवार या ५ नदवसांसाठी कराव.े काही अपनरहायग 

कारणामुळे एखादे नदवशीचा वर्ग घेता येत नसल्यास उपनवभार्ीय कृिी अनधकारी यांचे परवानर्ीने 

चकुलेला वर्ग त्याच आठवड्यातील शननवारी ककवा रनववारी पणूग करावा. मात्र ही बाब अपवादात्मक 

पनरस्स्थतीतच लारू् राहील. 
3. शेतीशाळा वर्ाची वळे सकाळी ८.०० ते १२.०० अशी राहील.  
4. खरीप हंर्ामामध्ये ७ र्ावामधील प्रत्येकी २ प्लॉटवर आनण रबी हंर्ामामध्ये अनतनरक्त १ प्लॉटवर 

शेतीशाळा वर्ग आयोनजत करावते. 
5. प्रत्येक प्रनशक्षकाने नेमून नदलेल्या ७ र्ावांमध्ये नमळून मे २०१९ ते सप्टेंबर २०१९ या कालावधीत प्रती महा 

१४ प्रनशक्षण वर्ग आयोनजत करावते. तसेच ऑक्टोबर २०१९ ते नडसेंबर २०१९ या कालावधीत प्रती महा 
२१ प्रनशक्षण वर्ग आयोनजत करावते आनण जानेवारी व फेब्रवुारी  २०२० या कालावधीत प्रती महा ७  

प्रनशक्षण वर्ग आयोनजत करावते. कृिी नवज्ञान कें द् आनण उपनवभार्ीय कृिी अनधकारी यांनी नननित 

केलेले शेतीशाळा वर्ांचे वळेापत्रक लारू् राहील. 
6. म्हणजचे प्रत्येक प्रनशक्षकाने १० मनहन्याच्या कालावधीमध्ये खरीप व रबी हंर्ामाकनरता ७ र्ावांमध्ये 

नमळून नकमान १४७ शेतीशाळा वर्ग (नकमान २२ शेतीशाळा वर्ग प्रती र्ाव) आयोनजत करावयाचे आहे.  
 

 
 
 



 
 

फॅनसनलटेटरची संख्या 
प्रकल्पांतर्गत ननवडलेल्या र्ांवासाठी एक प्रनशक्षक प्रती 7 र्ाव ेयाप्रमाणात शेतीशाळा प्रनशक्षक संख्या 

नननित करण्यात आलेली असून उपनवभार्ननहाय आवश्यक शेतीशाळा समन्वयकांची संख्या सोबत 

नदलेल्या प्रपत्र  नुसार राहील. 
 

8) ग्राम कृनि संजीवनी सनमती  
• शेतीशाळेसाठी प्रर्त व प्रयोर्शील शेतकऱयाची ननवड करणे व सनमतीच्या बठैकीमध्ये मंजुरी देणे. 
• शेतीशाळा यशस्वी होण्यासाठी कृनि सहाय्यक, समूह सहाय्यक आनण फॅनसलीटेटर यानंा सहकायग 

करणे  
• शेतीशाळेतील हवामान अनुकूल तंत्रज्ञान, त्याचा वापर, फलननष्पत्ती याबाबत मानसक बठैकीमध्ये 

आढावा घेणे आनण त्याबाबत ग्रामसभेस अवर्त करणे. 
• हवामान अनुकूल तंत्रज्ञानाचा अवलंब व्यापक प्रमाणावर होण्यासाठी प्रयत्न करणे. 

 

9) कृनिनमत्र /कृनिताई याचंा सहभार्  
शेतीशाळेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी शेतकऱयांमध्ये जाणीव जारृ्ती करणे अत्यंत महत्वाचे आहे. 

याकनरता  प्रत्येक र्ावासाठी कायगरत असलेले कृनिनमत्र ककवा कृनिताई यांना शेतीशाळेच्या ननयोजन 

प्रनक्रयेमध्ये सहभार्ी करून घ्याव.े शेतीशाळेसाठी प्रयोर्शील शेतकऱयाची व प्रक्षेत्राची ननवड, इतर 30 ते 

35  शेतकऱयांची ननवड, प्रत्येक प्रनशक्षण नदवशी ननवडलेल्या शेतकऱयाचंी उपस्स्थती, शेतीशाळेतील 

ननरीक्षणे व नोंदी, तातडीने द्यावयाच्या कृनिनवियक सल्ल्याचा प्रसार इ. बाबींची कायगवाही करण्यासाठी 
कृनिनमत्र/ कृनिताई यांचे सहकायग घेण्यात याव.े         

   ५.  शेतीशाळेमध्ये अवलबं करावयाचे हवामान अनुकूल तंत्रज्ञान 
 

नपकांची उत्पादकता वाढनवण्यासाठी स्थाननक कृनि हवामान पद्धतीचा नवचार करून प्रकल्प क्षेत्रातील 

प्रमुख नपकांसाठी कृनि नवद्यापीठाने व राष्रीय/आंतरराष्रीय संशोधन संस्थांनी नवकनसत केलेले, National 

Innovation In Climate Resilient Agriculture (NICRA) या प्रकल्पामध्ये अवलंबलेले, प्रयोर्शील 

शेतकऱयांनी अवलंबलेले आनण कृनि नवज्ञान कें द्ांनी पडताळणी केलेले हवामान अनुकूल तंत्रज्ञान नननित 

करून त्याचा काटेकोरपणे अवलंब करण्यासाठी शेती शाळेतील सहभार्ी शेतकऱयांना प्रवृत्त कराव.े NICRA 

प्रकल्पांतर्गत अवलंबलेल्या प्रमुख तंत्रज्ञानाचे ननष्किग उदाहरणादाखल पढुील तक्त्यामध्ये देण्यात येत 

आहेत. 

हवामान अनुकूल तंत्रज्ञान हवामान अनुकुलता वनैशष्य ेव फायदे 

1. हवामान अनुकूल वाणांचा वापर जनमनीतील ओलाव्याच्या ताणास सहननशलता, खारपाण जनमनीत क्षारतेस 

सहनशीलता   

2. समतल मशार्त व पेरणी अपधावाच ेव्यवस्थापन  आनण जनमनीतील ओलावा व जनमनीची सुपीकता वृद्धी 

3. बी बी एफ तंत्रज्ञानाने लार्वड  जनमनीमधील ओलावा नटकणे, अनतपावसामुळे ननमाण झालेल्या जादा 
पाण्याचा ननचरा, नपकांच्या मुळांभोवती हवा खेळती राहणे 

4. आंतरपीक पद्धती हवामान बदलामुळे उद्भवणाऱया प्रनतकूल पनरस्स्थतीमुळे ननमाण होणारी 
जोखीम कमी, जनमनीच्या सुनपकातेमध्ये वृद्धी 



 
 

5. कमी/शून्य मशार्त जनमनीतील काबामध्ये वृद्धी, जनमनीतील ओलावा नटकून राहणे, उत्पादन 

खचामध्ये कपात 

6. एक आड एक ककवा दुसऱया/ 

चौथ्या ओळीनंतर सारी काढणे  
कोरडवाहू शेतीमध्ये पावसाच ेपाणी जनमनीत साठनवण्या मदत  

7. बंनदस्त सरी  पावसाच ेपाणी मुर्षवन्यास मदत होते, जनमनीतील ओलावा नटकून राहतो   

8. आच्छादनाचा वापर जनमनीतील ओलावा नटकून राहणे,  

9. नहरवळीच्या खताचा वापर जनमनीच्या सुनपकतमध्ये वृद्धी, सेंनद्य कबग वाढण्यास मदत . 

10. भसूुधाराकांचा वापर जनमनीची सुपीकता नटकवून ठेवणे, नपकांची  क्षारास सहनशीलता वाढवणे    

11.  एकास्त्मक कीड व्यवस्थापन उत्पादन खचामध्ये बचत, रासायननक नकडनाशाकांचा वापर कमी, नकडींमध्ये 

रासायननक प्रनतकारशक्ती कमी   

12. सूक्षम कसचन  पाण्याची बचत, नपकास आवश्यक तेवढेच पाणी नमळते 

13. संरनक्षत कसचन पावसाचा खंड पडल्यास संवेदनशील अवस्थेमध्ये  

14.  संरनक्षत लार्वड वातावरणातील बदलापासून नपकांच ेसंरक्षण, कमी क्षेत्रावर अनधक उत्पादन, 
पाण्याची बचत   

15. फळझाडांचा आकार मयानदत 
ठेवणे (Canopy Management)  

पाण्याची र्रज कमी, झाडाच्या घेरामध्ये सूयगप्रकाशाची  उपलब्धता अनधक 

  उपरोक्त तंत्रज्ञानानशवाय स्थाननक पातळीवर कृिी नवद्यापीठ/ कृिी नवज्ञान कें द्ाच्या सल्ल्याने ज े तंत्रज्ञान 
वातावरणातील बदलास अनुकूल ठरलेले आहे, असेही  तंत्रज्ञान शेती शाळेमध्ये अवलंबण्यात याव.े 

 
६. शेतीशाळेतील प्रात्यनक्षकासाठी वापरावयाच्या नननवष्ठा       

शेतीशाळेसाठी नननित करण्यात येणाऱया तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यासाठी काही अत्यावश्यक नननवष्ठांची 
(Critical Inputs) र्रज असते.  शेतीशाळा प्लॉट साठी 0.40 हे क्षेत्रावर आवश्यक असलेल्या नननवष्ठासाठी प्रथम 

विी 100% अथगसहाय देण्यात परुनवण्यात याव्यात आनण तद्नंतरच्या दोन विामध्ये संबनधत प्रयोर्शील 

शेतकऱयाने स्वखचाने वापरावयाच्या आहेत. तरी याबाबत संबनधत शेतकऱयास स्पष्ट जाणीव द्यावी. प्रस्तुत 

प्रकल्पामध्ये शेतीशाळा घटकांतर्गत वापरावयाच्या नननवष्ठाबंाबत पढुीलप्रमाणे कायगवाही करण्यात यावी. 
1. प्रयोर्शील शेतकऱयाच्या (Host Farmer) 0.40 हे क्षेत्रासाठी लार्णाऱया अत्यावश्यक नननवष्ठा जसे की 

हवामान अनुकूल वाणाचे नबयाणे, जनैवक खते, जनैवक कीडनाशके इ. चा तसेच खारपाणग्रस्त र्ावांमध्ये 

शेतीशाळा प्रक्षेत्रासाठी भसूधुारके यांचा सचं कृनि नवद्यापीठाचे नशफारशीनुसार नजल्हास्तरावर कृनि 

नवज्ञान कें द्ाच्या तांनत्रक मार्गदशगनानुसार तयार करण्यात यावा.    
2. उपनवभार्ीय कृिी अनधकारी यांनी नननवष्ठांची मार्णी महाबीज, राष्रीय बीज ननर्म, कृनि नवद्यापीठ, 

कृनि नवज्ञान कें द् , शेतकरी उत्पादक कंपनी आनण कृनि नवभार्ाच्या प्रयोर्शाळा यांचकेडे नोंदवावी आनण 

तालुका/ र्ावसमूह पातळीवर सदर नननवष्ठाचंा परुवठा करण्याबाबत परुवठा यंत्रणेस ननदेनशत कराव.े 
कोणत्याही पनरस्स्थतीत पेरणीपवूी शेतीशाळा प्रक्षते्रावर नननवष्ठा पोहचतील याबाबत दक्षता घ्यावी. 



 
 

नवनशष्ट पनरस्स्थतीमध्ये शेतीशाळा प्रक्षेत्रावर नननवष्ठा पोहचनवण्यासाठी अनतनरक्त वाहतूक खचग करावा 
लार्ल्यास सदर खचग शेतीशाळेसाठीच्या तरतुदीमधून सकंीणग बाबीखाली भार्नवण्यात यावा.    

3. नवनवध कृनि नवद्यापीठे आनण संशोधन ससं्थामाफग त हवामान अनुकूल वाणांचे सशंोधन सुरु असनू प्रकल्प 

नजल्यांकनरता नशफारशीत केलेल्या वाणांपैकी शेतीशाळेसाठी प्राधान्याने पढुील वाणांचा वापर 

करण्यात यावा. यापैकी काही वाण शेतकऱयांच्या शेतावर लार्वडीसाठी नवीन आहेत तर काही वाणांच्या 
लार्वडीसाठी काही नवनशष्ट कृिीपद्धतीचा  (PACKAGE OF PRACTICES)  अवलंब करावा लार्तो. या 
बाबींचा नवचार करून संबनधत वाणाच्या पैदासकाराच्या ककवा नवशेिज्ञांच्या पयगवके्षणाखाली त्या वाणाची 
प्रात्यनक्षके घेण्याबाबत कृिी नवद्यापीठ आनण कें द्ीय कापसू संशोधन संस्थेने अनुकुलता दशगनवली आहे. 
तरी प्रकल्प संचालक (आत्मा) यांनी याबाबत तज्ञांशी चचा करून अशा नवशेि शेती शाळांचे आयोजन 

कराव.े  

नपकाच ेनाव 

  

कृनि नवद्यानपठननहाय हवामान अनुकूल वाण 

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृनि 

नवद्यापीठ, परभणी 
डॉ. पंजाबराव देशमुख कृनि 

नवद्यापीठ, अकोला 
महात्मा फुले कृनि 

नवद्यापीठ, राहुरी 

कापूस 

(ARBORIUM) 
PA 255, PA 528 AK 205-3, JLA 505 

कापूस 

(HIRSUTUM) 
NH 615 AKH- 9916 - 

कापूस (संकरीत) NHH 250 (NON BT) 
NHH 44 (BT) 

JKAKL-116 (BT) 

PKV HY-2 (BT.) 
- 

कापूस (बीटी) NH 615 CICR: AKH 081, AKH 9916  - 

CICR: GJHV 374 BT, RAJAT BT (CICR BT-2), SURAJ BT (CICR BT-1), AK-32 BT., 

सोयाबीन MAUS-612, MAUS-71 

(SAMRUDDHI), MAUS-158, 

MAUS-162 

AMS-1001, JS-95-60 DS 228 

महाबीज : JS 2029, JS-93-05 

तूर BDN 716, BDN 711  AKPHM - 11303 (संकरीत) 
AKT-8811 (सुधानरत वाण), 

PKV-TARA 

PHULE-12 

मूर् BM-2003-2 AKM 12-18 , PKV-AKM-4 महाबीज : उत्किा  

उडीद - PDKV BLACK GOLD - 

हरभरा  आकाश, BDN 798   जाकी 9218, पी के व्ही काबुली 4-

1  
फुले नवक्रम, फुले 
नवक्रांत, नदस्ग्वजय, 

नवराट, नवजय, कृपा   

इतर कृनि नवद्यापीठ / संशोधन संस्था : राज नवजय- 202, राज नवजय-203,   

रबी ज्वारी  परभणी मोती , परभणी ज्योती पी के व्ही क्रांती  फुले वसुधा, फुले 
अनुराधा, फुले सनुचत्रा, 

फुले रेवती, मालदांडी  



 
 

 

4. उपरोक्त वाणांच्या नबयाण्याची उपलब्धता कमी असल्यास कृनि नवद्यापीठ/कृनि नवज्ञान कें द्/महाबीज 

यांचे सल्ल्याने इतर हवामान अनुकूल वाणाचे नबयाणे प्राप्त करून घ्याव.े 
5. एकास्त्मक अन्नद्व्य व्यवस्थापनासाठी मृद तपासणी अहवाल शेतीशाळेच्या पनहल्या वर्ामध्ये  उपस्स्थत 

शेतकऱयांना समजावून सांर्ण्यात यावा. कमतरता असलेल्या अन्न्द्व्यांसाठीच नशफारशीनुसार खतांचा 
वापर करण्याबाबत शेतकऱयांना प्रवृत्त कराव.ेआवश्यकतेनुसार अन्नद्व्ये परुवठा करण्याच्या दृष्टीने 

जमीन आरोग्य पनत्रका व कृनि नवद्यापीठाच्या नशफारशीनुसार जनैवक व रासायननक खते, सूक्षम मूलद्व्ये 

आनण भसूधुारके( नजप्सम इ.) यांचा वापर करण्यास शेतकऱयांना प्रवृत्त कराव.े 
6. शेतीशाळा प्रक्षेत्रासाठी कृनि नवभार्ाच्या जनैवक कीड ननयंत्रक प्रयोर् शाळेकडून द्वरूप जीवाण ूसंघाचा 

(महाएनपीके- LIQUID CONSORTIUM) परुवठा करण्यात यावा. यामध्ये नत्र स्स्थरीकरण करणारे, स्फुरद 

नवरघळनवणारे व जस्त नवरघळनवणारे जीवाण ूयापैकी कमीत कमी दोन ककवा अनधक जीवाणूंचा समावशे 

असतो. सदर जनैवक खतांची बीजप्रनक्रया केल्यास उत्पादन खचग कमी होऊन नपकांच्या उत्पादकतेत वाढ 

होते. 
7. हवामान बदलामुळे नवनवध कीडरोर्ांचा प्रादुभाव होत असल्याने कीडनाशकांवरील खचग वाढत चालला 

आहे. पनरणामी नपकांच्या उत्पादन खचामध्ये वाढ होत आहे. शेती शाळेच्या माध्यमातून शेतकऱयांना 
एकास्त्मक कीड व्यवस्थापनाचे महत्व पटवून देणे ही प्रनशक्षकाची प्रमुख जबाबदारी आहे. 

8. नकडींच्या प्रादुभावाबद्दल अचकू मानहती नमळण्यासाठी फेरोमोन सापळ्यांचा वापर अननवायग आहे. यासाठी 
कृनि नवद्यापीठाच्या नशफारशीनुसार शेतीशाळेतील प्रात्यनक्षक प्रक्षते्रासाठी आवश्यक फेरोमोन सापळ्याचं े

ननयोजन कृनि आयुक्तालयाच्या मार्गदशगक सचूनानुसार करण्यात याव.े 
9.  नकडींचा प्रादुभाव आर्षथक नुकसानीच्या पातळीवर रे्ल्यास ननयंत्रणासाठी रासायननक कीडनाशकांचा 

वापर अननवायग ठरतो. कृनि नवद्यापीठाच्या नशफारशीनुसार व लेबल क्लेमनुसार कें द्ीय कीड नाशके 

मंडळाने मान्यता नदलेल्या रासायननक कीडनाशकांचा वापर करण्यासाठी शेतकऱयानंा प्रनशनक्षत कराव.े 
कीडनाशकांचे लेबल क्लेम WWW.CIBRC.NIC.IN या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. 

10. जार्नतक आरोग्य संघटनेने CLASS IA आनण  CLASS IB वर्ीकृत केलेले तसेच कें द् शासनाने बदंी 
घातलेले नकडनाशाकांचा वापर करता येणार नाही तसचे CLASS II वर्ीकृत केलेल्या  नकडनाशकाचंा  
वापर करताना परेुशी काळजी घेण्याबद्दल शेतकऱयांमध्ये जार्रुकता ननमाण करावी. याबरोबरच 

शेतकऱयांना कीडनाशकांची 'जनेनरक' नावाने नशफारस करावी. 
 
  

७. शेतीशाळा प्रनशक्षकासाठी प्रनशक्षण  संच  
शेतीशाळा वर्ामध्ये प्रनशक्षक आनण शेतकरी यांना ननरीक्षणे घेण्यासाठी (AESA) आनण सदर नशक्षणपद्धती 
पनरणामकारक होण्यासाठी काही प्रनशक्षण सानहत्याची आवश्यकता असते. यासाठी खालीलप्रमाणे 

सानहत्याची उपलब्धता करून दयावी. 
 

अ.क्र प्रनशक्षणास आवश्यक सानहत्य प्रनत संच नर् संख्या 
अ. प्रनशक्षकाच ेसोबत ठेवावयाच ेसानहत्य एक संच प्रती प्रनशक्षक 

1 रेस्क्सन टेप 30 मीटर 1 नर् 

2 10 X च ेकभर् 1 नर् 

3 स्प्स्प्रर्चा  वजन काटा  1 नर् 

4 सानहत्यसाठी  पाठीवरची ककवा हातातील बॅर् (POCRA लोर्ोसह) 1 नर् 
   

ब. शेतीशाळा प्रक्षेत्रावर ठेवावयाच ेसानहत्य एक संच प्रती शेतीशाळा प्लॉट 

5 हजेरी व इतर कामासाठी रनजस्टर 100 पाने  1 नर् 

6 फूट पट्टी  1 नर् 



 
 

7 स्केच पेन सेट (1 डझन)  5 नर् 

8 कोरे कार्द (A4 साईज)  1 रीम 

9 प्लॅस्स्टक पाऊच (50 मायक्रॉन्स पॉलीथीन) (4 X 6")     20 नर् 

10 लहान  व्हायल्स  (7.5 X 2.5 सें. मी. झाकणासह)  10 नर् 

11 ड्रॉइंर् कार्द  35 नर् 

12 टोपी (POCRA लोर्ोसह ) (शेतकऱयांसाठी) ३० नर् 
13 फुग्यांच ेपाकीट व लाल रंर्ाच ेलोकर  आवश्यकतेनुसार  

14 ननवडक झाडांना लावणेकनरता बांबूच ेठोंब आवश्यकते नुसार  

१५ रबर बँड्स आवश्यकतेनुसार 

टीपः  
1) एफएओ माफग त आयोनजत टीओएफ प्रनशनक्षत शेतीशाळा तज्ञाचंे सचूनेनुसार इतर बाबींचा 
आवश्यकतेनुसार समावशे करता येईल. 
2) उपनवभार्ीय कृनि अनधकारी यांनी प्रापण मार्गदर्षशकेनुसार सदर सानहत्य खरेदी कराव े आनण 

आवश्यकतेनुसार प्रनशक्षकानंा  उपलब्ध करून देण्यात याव.े वापरलेल्या सानहत्याबद्दल योग्य त्या नोंदी 
ठेवण्यात याव्यात. जर प्रनशक्षक काम सोडून जात असेल तर त्याचकेडून सचंातील वस्तू परत घेण्यात 

याव्यात आनण त्या नठकाणी नव्याने काम करणाऱया प्रनशक्षकास  सदर संच वापरण्यास देण्यात यावा. 
३) शेतीशाळा प्रनशक्षकाने शेतीशाळा सचं व इतर बाबी प्रर्तशील शेतकरी (Host Farmer) याच े

शेतघरात प्रत्येक प्रनशक्षणाचे वळेी वापरासाठी सरुनक्षत ठेवाव्यात. 
 

८. मानहतीपर तांनत्रक सानहत्य 
   शेतीशाळा आयोनजत करण्यामार्ील महत्वाचा उदे्दश हवामान अनुकूल तंत्रज्ञानाचा प्रभावी 

प्रसार करणे आनण त्यायोरे् शेतकऱयांचे क्षमतेमध्ये  वृद्धी करणे असा असून त्यासाठी कृिी नवद्यापीठ 

आनण  इतर कृिी सशंोधन संस्थांनी केलेल्या  नपकननहाय नशफारशींची मानहती शेतकऱयानंा होणे 

र्रजचेे आहे. यासाठी शेतकऱयांना त्यांचे भािेत तांनत्रक मानहतीपर सानहत्य उपलब्ध करून देण्यात 

याव.े असे सानहत्य कृिी नवद्यापीठ / कृिी नवज्ञान कें द्ातील शास्त्रज्ञांच्या तांनत्रक सल्ल्याने तयार कराव.े 
नपकननहाय तयार करावयाच्या तांनत्रक मानहतीपर सानहत्यामध्ये नकमान खालील मुदे्द समानवष्ट 

करावते.  

• प्रस्तावना- हवामान अनुकूल कृनि पध्दतीचे महत्व व र्रज  

• पीक / पीक पध्दतीचे महत्व (आंतरनपक इ.) 
• मुलस्थानी जलसंधारण उपाययोजना / कमी मशार्त / शुन्य मशार्त तंत्रज्ञान  

• बीबीएफ चा वापर  

• माती पनरक्षण व त्यानुसार अन्नद्व्य व्यवस्थापन, 
• सेंनद्य कबग वाढनवण्यासाठीच्या उपाययोजना 
• हवामान अनुकुल वाण व त्याचंे र्ुणधमग, नबयाण्याची ननवड, बीज प्रनक्रया 
• लार्वड / पेरणी पध्दती  
• एकास्त्मक कीड व रोर् व्यवस्थापन - कीड सव्हेक्षण व व्यवस्थापन, पक्षी थांब,े नमत्र नकडींची ओळख 

व संवधगन, शत्र ुनकडींची ओळख, आर्षथक नुकसान पातळी व बदंोबस्ताच्या उपाययोजना  
• नपकाच्या वाढीच्या महत्वाच्या अवस्था, पाण्याची र्रज आनण कसचन पध्दती, सरंनक्षत कसचन 

• कोरडवाहू क्षेत्रात पावसात नदघग काळ खंड आल्यास करावयाच्या उपाययोजना  
• नपकाची काढणी व काढणीत्तोर व्यवस्थापन इ.  

 



 
 

९. शेतीशाळेतील नपकांच्या उत्पादनाच्या नोंदी 
शेतीशाळेतील तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यासाठीचे शेतीशाळा आनण ननयंनत्रत प्लॉटवर पेरणीपासून 

कालक्रमानुसार वापरलले्या नननवष्ठांच्या आनण त्यासाठी आलेल्या खचाच्या तारीखवार नोंदी ठेवाव्यात. 
शेतीशाळा समन्वयक अशा सवग नोंदींची खातरजमा करतील. उपनवभार्ीय कृनि अनधकारी यांनी समहू 

सहाय्यक/कृनि सहाय्यक याचंेकडून ग्राम कृनि संजीवनी सनमती सदस्यांच्या (नकमान दोन) उपस्स्थतीत 

शेतीशाळा व ननयंनत्रत प्रक्षते्रातील नपकाचे संस्ख्यकी पध्दतीने पीक कापणी प्रयोर् घेऊन आलेल्या 
उत्पादनाच्या नवश्लेिणात्मक नोंदी पढुील प्रपत्रात ठेवाव्यात. सदर उत्पादनाच्या नोंदी  FFS APP मध्ये भरणे 

अननवायग आहे. पीक कापणी प्रयोर्ासाठी केलेली तरतूद मुख्य सांस्ख्यकी, कृनि आयकु्तालय यांचेकडील 

मार्गदशगक सचूनांनुसार खचग करण्यात यावी.  

शेतीशाळा क्षेत्रातील पीक कापणी प्रयोर्ानुसार उत्पादन अहवाल 

       र्ाव:-------                         र्ावसमूह :------- तालुका: -------------- नजल्हा: ------------------ 

शेतकऱयाच े

नाव 

प्रात्यनक्षक 
प्लॉटमधील 

एकुण खचग 

पारंपारीक 
पध्दतीचे  
प्लॉटमधील 

एकुण खचग 

प्रात्यनक्षक 
प्लॉटमधील 
उत्पादन 

(स्प्क्वटल/हे) 

पारंपारीक 
पध्दतीचे 
प्लॉटमधील 
उत्पादन 

(स्प्क्वटल/हे) 

बाजारभावानुसार नमळाललेे उत्पन्न (₹/हे) प्रात्यनक्षक 
प्लॉटमधील 

नमळालेल े

ननव्वळ वाढीव 

उत्पन्न (₹/हे) 

शेतीशाळा  प्लॉटमधील पारंपारीक पध्दतीने 
 

                

  

१०. शेतीनदन 

शेतीशाळेमध्ये अवलंब केलेल्या तंत्रज्ञानाचा  व्यापक प्रचार करणेसाठी प्रत्येक र्ावसमूहामध्ये एक 

नदवसीय शेतीनदनाचे आयोजन कराव.े यासाठी  कृनि नवद्यापीठ/ कृनि नवज्ञान कें द्/ कृनि संशोधन कें द् /कृनि 

महानवद्यालय येथील तज्ञानंा तंत्रज्ञानाबद्दल मानहती देण्यासाठी आमंनत्रत कराव.े शेतीनदनामध्ये नकमान 50 

% मनहलांचा सहभार् होईल याबाबत दक्षता घेण्यात यावी. शेतीनदनामध्ये होस्ट फामगसगना त्यांचे अनुभव 

कथन करण्यास प्रवृत्त कराव ेतसेच कोणते तंत्रज्ञान जास्त उपयकु्त ठरले याबाबत चचा घडवून आणावी. 
शेतीनदनासाठी प्रती शेतीशाळा ननधानरत केलेला ननधी र्ावसमूह स्तरावर  एकनत्रत करून नवनहत नवनत्तय 

ननयमानुसार खचग करण्यात यावा. 
 

११.  शेतीशाळा अहवाल, प्रचार व सादरीकरण    
प्रकल्प संचालक (आत्मा) यांनी कृनि नवज्ञान कें द्ाच्या मदतीने शेतीशाळा या बाबीचा वार्षिक अहवाल 

तयार करावा. यामध्ये शेतीशाळा आयोजनासाठी केलेले प्रयत्न व आलेले यश तसेच अनधक प्रभावी 
अंमलबजावणीबाबत सचूना याबाबत सनवस्तर नववचेन असाव.े शेतीशाळा वर्ांमध्ये आढळलेली महत्वाची 
ननरीक्षणे आनण त्यावळेी शेतकऱयांनी घेतलेले ननणगय याबाबतची शास्त्रीय कारणमीमांसा हवामान अनुकूल 

तंत्रज्ञानाच्या प्रसारामध्ये महत्वाची ठरणार असल्याने सदर बाबी अहवालांनकत कराव्यात.  
     

    शेतीशाळा सनवस्तर अहवालामध्ये समानवष्ट करावयाचे मुदे्द 

1. शेतीशाळा संकल्पना व कायगपद्धती 
2. पनरसंस्था नवश्लेिण- कृनि पनरसंस्था, जनमनीचे आरोग्य,  



 
 

3. नपक/ पीकपद्धतीचे नवश्लेिण- नपकाखालील क्षेत्र, उत्पादन, उत्पादकता, कमी उत्पादकतेची कारणे 
4. सद्यस्स्थतीत तंत्रज्ञानाचा अवलंब  
5. शेतीशाळेमध्ये प्रसानरत करण्यात येणारे तंत्रज्ञान  
6. शेतीशाळा अभ्यासक्रम - वर्गननहाय तंत्रज्ञान  
7. शेतीशाळा वर्ांचे वळेापत्रक  
8. शेतीशाळा प्रयोर्शील शेतकऱयांची (Host Farmer) मानहती  
9. शेती शाळेतील इतर शेतकऱयांची (Guest Farmers) यादी   
10. शेतीशाळा वर्ांचे आयोजनाची ठळक वनैशष्ये  
11. नपकाच्या नवनवध अवस्थांमधील ननरीक्षणे (वर्गननहाय) 
12. शेतीशाळा वर्ांमध्ये नदलेल्या सूचना (अवस्थाननहाय) 
13. हवामान अनुकूल तंत्रज्ञानाचा अवलंब     
14. शेतीशाळा प्लॉट व तुलनात्मक प्लॉट मधील ननरीक्षणे 
15. फलननष्पत्ती 
16. शेतीशाळा प्रनशक्षकाचंा तपशील   
17. महत्वाचे फोटो 

शेतीशाळा प्रनसद्धी : शेतीशाळेमध्ये अवलंब करण्यात आलेल्या तंत्रज्ञानाचा नवनवध प्रसार माध्यमातून व्यापक 

प्रसार करण्यात यावा. तसेच सदर तंत्रज्ञानानवियीची मानहती आनण शेतीशाळा प्लॉटचा तपनशल नमुद 

केलेला फलक प्लॉटशेजारी दशगनी भार्ात लावण्यात यावा व त्यावर पढुीलप्रमाणे मानहती नमूद करावी. 

नानाजी देशमुख कृनि संजीवनी प्रकल्प 

हवामान अनुकूल तंत्रज्ञान शेतीशाळा 
1) र्ावाच ेनाव:                    

2) शेतकऱयाच ेनाव :                            

3) पीक व वाण:    

4) हवामान अनुकूल तंत्रज्ञान :                             

5) नबयाण्याच ेप्रमाण व पेरणीच ेअंतर:                                        
6) पेरणीची तारीख: 
7) सहभार्ी शेतकरी संख्या:   
8) कृनि सहाय्यकाच ेनांव:  

9) कृ.स. संपकग  क्रमांक: 
10) प्रनशक्षकाच ेनाव: 
11) प्रनशक्षकाचा संपकग  क्र.  

12) कृनि नवज्ञान कें द्ाच ेनाव: 
 

१२. ननधीची तरतूद  
• प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षाकडून नजल्हा अनधक्षक कृिी अनधकाऱयांना प्रकल्पाच्या नवनवध बाबींसाठी ननधी 

नवतरीत केला जाईल. सदर ननधीमध्ये शेतीशाळेसाठी ननधीचा समावशे असेल.  
• प्रकल्पाच्या नवनवध बाबीवर खचग करण्यासाठी नजल्हा अनधक्षक कृनि अनधकारी उपनवभार्ीय कृिी यांना 

ननधी नवतरीत करतील. सदर ननधीमध्ये शेतीशाळेसाठीच्या ननधीची तरतूद असेल. 
• शेतीशाळा बाबीचा खचग उपनवभार्ीय कृिी स्तरावर प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षाने मान्य केलेल्या 

मापदंडानुसार करण्यात यावा. 



 
 

• शेतीशाळा आयोजनासाठी मंजूर बाबींच ेस्वरूप पाहता यामध्ये  मानधन, प्रवासखचग, अल्पोपहार, 

नननवष्ठा इ. तात्काळ खचग करावयाच्या बाबी समानवष्ट असल्याने उपनवभार्ीय कृिी अनधकारी यानंी 
GRANT IN AID च ेदेयक सादर करून  कोिार्ारातून ननधी आहरीत करून खचग करावा.     

• शेतीशाळा या बाबीसाठी मंजूर संकेतांक खालीलप्रमाणे आहे. 
१. खारपाण पट्ट्याव्यनतनरक्त र्ावांसाठी 

         घटक :  A. हवामान अनुकूल कृनि पद्धतीस प्रोत्साहन  

         उपघटक :  A.2 हवामान अनुकूल कृनि पद्धती 
         बाब :  A.2.1 हवामान अनुकूल आधुननक शेती तंत्रज्ञानाची प्रात्यानक्षके (शेतीशाळा ) 

       A २.१.१. हवामान अनुकूल तंत्रज्ञान शेतीशाळा  
२. खारपाण पट्ट्यातील र्ावांसाठी 

         घटक:      A. हवामान अनुकूल कृनि पद्धतीस प्रोत्साहन  

         उपघटक :   A.2 हवामान अनुकूल कृनि पद्धती 
         बाब :          A.2.1 हवामान अनुकूल आधुननक शेती तंत्रज्ञानाची प्रात्यानक्षके (शेतीशाळा ) 
                       A.2.3.3 हवामान अनुकूल तंत्रज्ञानाचा वापर (हवामान अनुकूल तंत्रज्ञान शेतीशाळा) 
 

• शेतीशाळा बाबीसाठी खचाचे मापदंड पढुीलप्रमाणे असतील . 
हंर्ाम   शेतीशाळा प्रकार खचाच ेकमाल मापदंड (रु.) 

प्रथम विग  नद्वतीय विग  तृतीय विग  एकूण 

खरीप खारपाण पट्ट्याव्यनतनरक्त र्ावांसाठी 34100 30600 32600 97300 

खारपाण पट्ट्यातील र्ावांसाठी 48100 30600 32600 111300 

रबी खारपाण पट्ट्याव्यनतनरक्त र्ावांसाठी 29400 25400 26900 81700 

खारपाण पट्ट्यातील र्ावांसाठी 43400 25400 26900 95700 

वार्षिक  फळबाग शेतीशाळा  34100 30600 32600 97300 
 

• शेतीशाळा बाबीसाठी खचाचे मापदंडाचा तपशील पढुील प्रपत्रामध्ये दशगनवण्यात आला 
आहे.                                   

 

१३.  सननयंत्रण व मूल्यमापन  
सदर प्रकल्पांतर्गत राबनवण्यात येणाऱया सवग घटक, उपघटक आनण बाबींची अंमलबजावणी कायगपद्धती 

आनण फलननष्पत्ती आजमावण्यासाठी जार्नतक बकेँच्या ननदेशानुसार त्रयस्थ यंत्रणेमाफग त सहामाही सननयंत्रण 

आनण वार्षिक/त्रैवार्षिक तसेच प्रकाल्पांती मूल्यमापन करण्यात येणार आहे. सननयंत्रण करताना शेतीशाळा बाब 

राबनवताना अवलंबलेली कायगपद्धती मार्गदशगक सूचनानुसार आहे ककवा कसे याबाबतची मानहती घेतली जाणार 

असून त्यासाठी रँडम पद्धतीने होस्ट आनण रे्स्ट फामगर यांची ननवड केली जाणार आहे. तसेच मूल्यमापनासाठी 
हंर्ामाच्या / विाच्या अखेरीस त्याच पद्धतीने शेतकऱयाचंी ननवड करून आवश्यक मानहती सकंनलत केली 
जाणार आहे. शेतीशाळा घटकाचे मूल्यमापनासाठी खालील ननदेशांक ननधानरत केलेले आहेत.   

 
अ.क्र. प्रकल्प ननदेशाकं ननदेशांक काढण्यासाठी आधारभतू मानहती 

१ हवामान अनुकूल तंत्रज्ञानाचा 
अवलंब 

शेतीशाळेमध्ये अवलंबलेल्या तंत्रज्ञानाचा त्याच ककवा पढुील 

हंर्ामात स्वीकार केलेल्या शेतकऱयांची संख्या  



 
 

२ नपकांच्या उत्पादकतेमधील स्थैयग शेतीशाळा आनण ननयंनत्रत प्लॉट मधील नपकाचे /नपकपद्धतीच े

सलर् तीन विातील उत्पादन (नक /हे) 

३ वार्षिक उत्पन्नाचे तौलननक प्रमाण शेतीशाळा प्लॉट आनण ननयंनत्रत प्लॉट मधील उत्पन्नाचे 
तौलननक प्रमाण (वाढ ककवा घट टक्केवारी ). नपकाचा 
उत्पादन खचग आनण उत्पन्न काढण्याची प्रचनलत पद्धत 

वापरली जाणार आहे. 

४ खारपाण जनमनीच्या आरोग्यामध्ये 

सुधारणा 
खारपाण जनमनीच्या आरोग्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी 
शेतीशाळेमध्ये अवलंबलेल्या तंत्रज्ञानाचा प्रसार झालेले क्षते्र 

(हे)  

५ हवामान अनुकूल वाणांचा वापर शेती शाळेमध्ये अवलंब केलेल्या हवामान अनुकूल वाणाचंे 
प्रकल्प र्ावामध्ये नबयाणे बदलाच ेप्रमाण (टक्केवारी) 

 

 
वरीलप्रमाणे सन २०१९-२० मध्ये शेतीशाळा य घटकाची अमंलबजावणी करण्यात यावी.  

 
प्रपत्र १ 

शेतीशाळा  लक्षयांक २०१९-२०  

अ.
क्र. 

नजल्हा उपनवभार् 

प्रथम 

टप्प्या
तील 

र्ाव े 

दुसऱया 
टप्प्यातील 

र्ाव े 

एकूण 

र्ाव े 

एकूण शेतीशाळा सखं्या सन २०१९-
२० 

एकूण 

शेतीशाळा 
प्रनशक्षकांची 
सखं्या (एक 

प्रती 7 र्ाव)े  

एकूण 

समन्वयकांची 
सखं्या  

खरीप  रबी 
एकूण 
शेती 
शाळा  

 
एकूण 

पैकी 
मनहला 
शेती 
शाळा 

  

1 

औरंर्ाबाद 

औरंर्ाबाद १६ ५८ ७४ १४८ ७४ २२२ ५ ११ २ 

2 वजैापरु ३४ ५० ८४ १६८ 84 २५२ ५ १२ २ 

3 नसल्लोड २४ ८१ १०५ २१० १०५ ३१५ ५ १५ २ 

4 

बीड 

बीड २० ११५ १३५ २७० १३५ ४०५ ५ १९ २ 

5 माजलर्ाव १८ ६९ ८७ १७४ ८७ २६१ ५ १२ २ 

6 अंबजेोर्ाई २० ३२ ५२ १०४ ५२ १५६ ३ ७ १ 

7 

जालना 
जालना ११ ९४ १०५ २१० १०५ ३१५ ५ १५ २ 

8 परतुर ५३ ८६ १३९ २७८ १३९ ४१७ ५ २० ३ 

9 

जळर्ाव 

जळर्ाव ३८ १०३ १४१ २८२ १४१ ४२३ ५ २० ३ 

10 अमळनेर ५३ ६० ११३  २२६ ११३ ३३९ ५ १६ २ 

11 पाचोरा ३५ ६१ ९६ १९२ ९६ २८८ ५ १४ २ 

12 
लातुर 

लातुर ६० ७५ १३५ २७० १३५ ४०५ ५ १९ ३ 

13 उदर्ीर ३४ ६७ १०१ २०२ १०१ ३०३ ५ १४ २ 

14 उस्मानाबाद उस्मानाबाद ३४ ७८ ११२ २२४ ११२ ३३६ ५ १६ २ 



 
 

15 भमु १४ ५८ ७२ १४४ ७२ २१६ ५ १० १ 
16 

नांदेड 

नांदेड २७ ५६ ८३ १६६ ८३ २४९ ५ १२ २ 
17 देर्लुर १९ ६४ ८३ १६६ ८३ २४९ ५ १२ २ 
18 नकनवट १९ ९० १०९ २१८ १०९ ३२७ ५ १६ २ 

19 परभणी परभणी ८३ १४३ २२६ ४५२ २२६ ६७८ ७ ३२ ४ 

20 कहर्ोली कहर्ोली ३९ १२२ १६१ ३२२ १६१ ४८३ ५ २३ ३ 

21 अमरावती अमरावती ६४ ९० १५४ ३०८ १५४ ४६२ ५ २२  ३ 

22 

अमरावती 
मोर्षश ६५ १५ ८० १६० ८० २४० ५ ११ २ 

23 अचलपरु ४१ १८३ २२४ ४४८ २२४ ६७२ ७ ३२ ४ 

24 

बलुढाणा 
बलुढाणा २० ४८ ६८ १३६ ६८ २०४ ५ १० १ 

25 मेहकर १८ २६ ४४ ८८ ४४ १३२ ५ ५ १ 
26 खामर्ाव ७२ १८२ २५४ ५०८ २५४ ७६२ ९ ३६ ५ 

27 
अकोला 

अकोला ७२ १५५ २२७ ४५४ २२७ ६८१ ९ ३२ ४ 

28 आकोट २८ १४९ १७७ ३५४ १७७ ५३१ ७ २५ ३ 

29 वानशम वानशम २६ ६७ ९३ १८६ ९३ २७९ ६ १३ २ 

30 

यवतमाळ 

यवतमाळ ३९ ४८ ८७ १७४ ८७ २६१ ५ १२ २ 

31 दारव्हा १५ ४२ ५७ ११४ ५७ १७१ ५ ८ १ 

32 पसुद १२ ३७ ४९ ९८ ४९ १४७ ५ ७ १ 

33 पांढरकवडा २ ४५ ४७ ९४ ४७ १४१ ५ ७ १ 

34 

वधा 

वधा १५ २२ ३७ ७४ ३७ १११ ३ ५ १ 

35 आवी १२ १६ २८ ५६ २८ ८४ २ ४ 
१ 

36 कहर्णघाट ४ १२ १६ ३२ १६ ४८ २ २ 
  एकूण ११५६ २६९९ ३८५५ ७७१० ३८५५ ११५६५ १८५ ५४६ ७६ 

 

टीप:  

1. ज्या र्ावात खरीप हंर्ामात एकच प्रमुख नपकपद्धती आहे तेथे सदर नपकाची एकच शेती शाळा आयोनजत 

करावी. त्यामुळे एकूण शेतीशाळा संख्येमध्ये बदल होऊ शकतो. प्रत्यक्षात आयोनजत शेतीशाळांची संख्या 
प्रर्ती अहवालामध्ये नमूद करावी.  

2. फॅनसलीटेटरची संख्या खरीपातील शेतीशाळांच्या संख्येनुसार दशगवलेली असनू रबी हंर्ामात सदर 

संख्येमध्ये बदल/वाढ होऊ शकते. फॅनसलीटेटरननहाय शेतीशाळासंख्या नननित करताना र्ावांची 
भौर्ोनलक सलर्ता, र्ावसमहूातील अंतर, दैनंनदन भटेीसाठी करावा लार्णारा प्रवास, शेतीशाळा वर्ांच े

नपकननहाय वळेापत्रक इ. बाबी नवचारात घेण्यात याव्यात. त्यामुळे एका फॅनसलीटेटरने घ्यावयाच्या 
शेतीशाळा संख्येमध्ये बदल होऊ शकतो. उपनवभार्ननहाय नननित केलेली  फॅनसलीटेटरची संख्या 
प्रर्ती अहवालामध्ये नमूद करावी. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

प्रपत्र २ 

    तपासणी अहवाल 

नजल्हाः                 तालकुाः      र्ावसमुहः              र्ावः                 र्ावाचा सेन्सस कोडः 

1. तपासणी नदनांक :-    /         /20 
 

2. तपासणी अनधकारी :- श्री/श्रीमती. . . . . . . . . . . . . . . . . पदनाम . . . . . . . . . . . . .  
 

3. तपासणी वळेी उपस्स्थत इतर अनधकारी/कमगचारी   
1. श्री. . . . . . . . . . . . . . . . .  पदनाम . . . . . . . . . . . . . . . . 
2. श्री. . . . . . . . . . . . . . . . .  पदनाम . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

4. प्रयोर्शील शेतक-याचे नाव - श्री/श्रीमती. . . . . . . . . . . . . . . . .  
र्ांव                              ता.                           नज. 
सव ेनं . . . . .     

 

5. शेतीशाळा वर्ग क्रमांक 
 

6. शेतीशाळा वर्ातील नननरक्षणे 
१) 

२) 

३) 

४) 

 

       तपासणी करणा-याची स्वाक्षरी 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

प्रपत्र ३ 

फळबार् शेतीशाळा प्रस्ताव 

 
प्रती, 

मा. प्रकल्प संचालक,  

प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष 

नानाजी देशमुख कृनि संजीवनी प्रकल्प, मंुबई 

 

नवियः नानाजी देशमुख कृनि संजीवनी प्रकल्पांतर्गत फळबार् शेतीशाळा सुरु करणेबाबत प्रस्ताव 

 
महोदय, 
 . . . . . . नजल्यातील . . . . . . . . तालुक्यातील . . . . . . . . हे र्ाव प्रकल्पांतर्गत  . . . . . टप्प्यात ननवडण्यात 

आले आहे. सदर र्ावामध्ये सन  . . . . . . . च्या खरीप हंर्ामात . . . . . . .  व . . . . . . . या नपकांच्या दोन आनण रब्बी 
हंर्ामात . . . . . . . या नपकाची एक शेतीशाळा घेण्यात येत आहेत. यानशवाय सदर र्ावामध्ये . . . . . . या फळनपकाची 
लार्वड . . . . . हेक्टर क्षेत्रावर असनू शेतकरी सदर बार्ाचंी जोपासना करत आहेत.   
 करीता वरीलप्रमाणे . . . . . .  या र्ावामध्ये उपरोक्त शेतीशाळांव्यनतनरक्त . . . . . . .  या फळ नपकाकनरता 
एक शेतीशाळा . . . . . . . .  ते . . . . . . . . . .  या कालावधीकरीता मंजूर करुन नमळणेबाबत नवनंती आहे. कृनि 

नवज्ञान कें द् / कृनि नवद्यापीठाच्या तज्ञांसोबत चचा करुन सदर शेतीशाळेचे वर्गननहाय ननयोजन / अभ्यासक्रम 

सहपनत्रत केले आहे.  
 . . . . .  या र्ावामध्ये श्री / श्रीमती . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , यांचे सव्हे क्रमांक . 
. . . . . . . . . . मधील . . . . . . . . . फळबार् लार्वड ०.४० हेक्टर क्षेत्रावर प्रात्यनक्षक प्लॉट व ०.४० हेक्टर क्षेत्रावर 

कंरोल प्लॉट घेण्याकरीता योग्य आहे. तसचे शेतीशाळा घेण्याकरीता इच्छूक असल्याबाबत संबनंधत शेतक-
याकडून संमतीपत्र प्राप्त झाले आहे. करीता सदरची शेतीशाळा मंजूर करुन नमळणेबाबत नवनंती आहे. 
 

 

सोबतः                                       प्रकल्प संचालक, आत्मा 
 १) फळबार् शेतकरी यादी                       . . . . . . . . . . . . . . . .  
 २) प्रर्त/प्रयोर्नशल शेतक-यांचा तपशील 

 ३) शेतीशाळा वर्गननहाय ननयोजन/अभ्यासक्रम 

 ४) प्रक्षेत्र भेटीचा अहवाल  
 

 

प्रत मानहतीस्तव  

१) नजल्हा अनधक्षक कृनि अनधकारी, नजल्हा 
२) उपनवभार्ीय कृनि अनधकारी,  . . . . . . , नजल्हा 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

प्रपत्र ४ 

नानाजी देशमुख कृनि संजीवनी प्रकल्पांतर्गत ननयोनजत फळबार् शेतीशाळा  

 प्रक्षेत्र भेटीचा अहवाल 

नजल्हाः          तालकुाः         र्ावसमुहः    र्ावः              र्ावाचा सेन्सस कोडः 

र्ाव खारपाण पट्ट्यातील आहे ककवा कसे? (बलुडाणा, अकोला, अमरावती, जळर्ाव (मुक्ताईनर्र)  
 होय/नाही 

१) प्रर्तशील शेतक-याचे नावः . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . कलर्ःस्त्री / परुुि 

पणूग पत्ता (नपन कोड सनहत) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

भ्रमणध्वनी क्रमांकः   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    

२) प्रक्षेत्राचा तपनशल 

• ७/१२ क्रमांक  : . . . . . . . . . .  ८ /अ नुसार एकूण क्षेत्र (हेक्टर)   . . . . . . . . . . 
• र्ावापासून प्रक्षेत्राच ेअतंर:   . . . . . . . नक.मी   प्रक्षेत्र रस्त्यालर्त आहे का?      : होय    /   नाही 
• प्रात्यनक्षक प्लाटचे क्षेत्रः . . . . . . . . . एकर  कंरोल प्लॉट च ेक्षेत्रः . . . . . . .  एकर 
• ओनलताची सोयः नवनहर  / बोअरवले  / शेततळे / इतर (स्पष्ट कराव)े. . . . . . . 
• प्रक्षेत्र ननवड करण्यास व शेतीशाळा संपणूग हंर्ामात योग्य नरतीने राबनवण्यास शेतक-याची लेखी संमती   
  प्राप्त केली आहे का?        : होय    /   नाही 

३) शेतीशाळा फळबारे्चा तपनशल 

      फळपीकः         वाणः 

• लार्वड विगः . . . . . . . . . . .  फळधारणा सुरु आहे का?     होय / नाही   
• लार्वडीचे अंतर (मी.) अ) दोन ओळीतील-     X      मी.  ब) दोन रोपातील/झाडातील-     X      मी.   
• शेतीशाळेद्वारे प्रसार करावयाचे तंत्रज्ञान 
१) 

२) 

३) 

• शेतीशाळेसाठी नननित केलेला कालावधी माहे . . . . २०१८  ते  माहे . . . . . २०१९   

४) ननवड केलेल्या इतर शेतक-यांची (Guest Farmers) सखं्याः                      (यादी सोबत जोडावी.)  
 

 

 

 



 
 

प्रपत्र ५ 

हवामान अनुकूल तंत्रज्ञान शेतीशाळा कनरता नननवष्ठा संच 

  

 नानाजी देशमुख कृनि संजीवनी प्रकल्पाच्या  “हवामान अनुकूल तंत्रज्ञान शेतीशाळेकरीता” प्रयोर्नशल 

/ प्रर्त शेतक-याच्या (Host Farmer) शेतावर वापरावयाच्या नननवष्ठांचा संच खालीलप्रमाणे नननित करण्यात 

आला आहे. 
  

पीक / पीक पध्दतीचे नावः . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   क्षेत्रः 0.40  हेक्टर 

  

अ.क्र. नननवष्ठा प्रकार पनरमाण मात्रा 
(0.40  हे) 

प्रनत 

युननट 

खचग (रु.) 

एकूण 

खचग 
 (रु.) 

1 हवामान अनुकुल वाणाचे नबयाणे 

व लार्वड तंत्रज्ञान (बीबीएफ, मस्प्ल्चर् इ.) 
(कमाल रु. 3000/- च्या मयादेत)  

    

2 1. एकास्त्मक अन्नद्व्य व्यवस्थापन 
जनैवक खते (Liquid Consortia),  सकु्षम 

मुलद्व्य, नहरवळीच्या खताचे नबयाणे इ. 
2. एकास्त्मक कीड व्यवस्थापन 
कामरं्ध सापळे व ल्युअसग, जनैवक कीडनाशके, 

नचकट (स्स्टकी रपॅ) सापळे, प्रकाश सापळे, 

परनजवी (नप्रडेटसग व पॅरासाईडस) कीटक, 

कनबोळी अकग  इ.  
(कमाल रु. 2000/- च्या मयादेत) 

    

  

  

  

 (                     )              (                                            )             (                                      )               (                           ) 
वनरष्ठ शास्त्रज्ञ          उपनवभानर्य कृनि अनधकारी         प्रकल्प संचालक (आत्मा)           नजल्हा अनधक्षक कृनि      

कृनि नवज्ञान कें द्            . . . . . . . . . . .  . . .                . . . .  . . . . . . . .                              . . . . . . .  . . . 
. . . . . . .  . . . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


