हवामान अनुकूल बियाणे पुरवठा प्रणालीची काययक्षमता वृद्धी घटकाांतर्यत

हवामान अनुकूल वाणाांचे पायाभूत आबण प्रमाबणत बियाणयाांचे बिजोत्पादन तयार करणे
मार्यदर्यक सूचना

(प्रकल्प उपक्रम साांकेताांक-B3.1.1)

1. प्रस्तावना:
नानाजी दे र्मुख कृबि सांजीवनी प्रकल्पाच्या माध्यमातून मराठवाड्यातील व पबिम बवदभातील
सवय बजल््ाांिरोिरच जळर्ाव आबण वर्धा बजल््ातील ५१४२ र्ावाांमध्ये िदलत्या हवामानानुसार
अनुकुल र्ेती तांत्रज्ञानाचा प्रसार करणयात येत आहे . यासाठी र्ेतक-याांना हवामान अनुकूल
तांत्रज्ञानािरोिरच पायाभूत सुबवर्धा उपलब्र्ध करुन दे णयात येत आहेत. प्रकल्प क्षेत्रामध्ये घेणयात येत
असलेल्या प्रमुख बपकाांच्या उत्पादन व उत्पादकता वाढीसाठी र्ुणवत्तापूणय बियाणाांचा वापर आवश्यक
आहे. यासाठी प्रकल्प क्षेत्रातील कडर्धान्य, तेलबिया व तृणर्धान्य बपकाांतील बियाणे िदलाचे प्रमाण
वाढवणे क्रमप्राप्त आहे. म्हणून प्रमुख बपकाांच्या हवामान अनुकुल वाणाांचे बियाणे र्ेतक-याांना उपलब्र्ध
करणयासाठी प्रकल्पाांतर्यत बवर्ेि प्रयत्न करणयात येत आहेत. हवामान िदलास अनुकुल वाणाांमध्ये
कमी कालावर्धीत येणारे वाण, कीड व रोर्ास िळी न पडणारे ककवा प्रबतकार करु र्कणारे वाण,
पाणयाचा ताण सहन करणारे वाण इ. वर भर दे णे आवश्यक आहे . त्याचिरोिर िाजारपेठेच्या
अनुिांर्ाने उत्पाबदत वाणाची र्ुणवत्तादे खील योग्य असणे आवश्यक आहे .
प्रकल्प क्षेत्रातील प्रमुख बपकाांच्या बिजोत्पादन साखळीचे सक्षमीकरणाच्या उद्देर्ाने
पैदासकार बियाणयापासून (बिडसय सीड) पायाभूत (फाऊांडे र्न) बियाणे तसेच पायाभूत बियाणयापासून
प्रमाबणत (सटीफाईड) बियाणे तयार करणयाचा काययक्रम रािबवणयासाठी प्रकल्प क्षेत्रातील
र्ावाांमर्धील र्ेतकऱयाांना “हवामान अनुकूल बियाणे बवतरण प्रणालीची काययक्षमता वृद्धी” या
उपघटकाांतर्यत अर्यसहाय्य दे णे प्रस्ताबवत आहे .
2. उद्देर् :
2.1 प्रकल्प क्षेत्रामर्धील र्ावाांमध्ये प्रमुख बपकाांचे हवामान अनुकूल वाणाांचे बियाणे उपलब्र्ध करणे.
2.2 हवामान अनुकुल वाणाांच्या बिजोत्पादन साखळीमध्ये छोट्या र्ेतक-याांचा सहभार् वाढबवणे.
2.3 बिजोत्पादक र्ेतकरी आबण र्ेतकरी उत्पादक कांपन्याांना सक्षम करून आर्थर्क स्र्ैयय बनमाण
करणे.
3. हवामान अनुकूल वाणाांची बनवड व बिजोत्पादन काययक्रमाची नोंदणी:
3.1 प्रकल्प बजल््ातील महत्वाची बपके बवचारात घेऊन राज्यातील कृबि बवद्यापीठे आबण दे र्ाांतर्यत
सांिबर्धत बपकाांच्या सांर्ोर्धन सांस्र्ाांनी राज्यासाठी बर्फारस केलेले हवामान अनुकूल वाण
बिजोत्पादन काययक्रम आबण तांत्रज्ञान प्रसारासाठी वापरावेत अर्ा सूचना प्रकल्पाच्या ताांबत्रक
सल्लार्ार सबमतीच्या िैठकीमध्ये दे णयात आल्या असून अर्ा वाणाांची यादी सहपबत्रत केली आहे .
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याबर्वाय कृबि बवद्यापीठ/कृबि बवज्ञान केंद्रातील र्ास्त्रज्ञ आबण महाराष्ट्र राज्य बियाणे
महामांडळाचे (महािीज) बजल्हा प्रबतबनर्धी याांचे ताांबत्रक मार्यदर्यनानुसार आबण र्ेतकऱयाांचे
पसांतीनुसार इतर हवामान अनुकूल वाणाांचे बिजोत्पादन काययक्रम रािबवणयात येणार असल्यास
तर्ा आर्याचा प्रस्ताव प्रकल्प व्यवस्र्ापन कक्षाकडे मांजूरीस्तव सादर करावा आबण मांजुरीनांतर
सदर वाणाांचा समावेर् करावा.
3.2 प्रकल्प बजल््ातील प्रमुख बपकाांच्या पुढीलपैकी एक अर्वा अनेक हवामान अनुकूल र्ुणर्धमय
असणाऱया, अबर्धक उत्पादन दे णाऱया आबण प्रकल्प क्षेत्रासाठी बर्फारस करणयात आलेल्या
वाणाांसाठीच सदर घटकाांतर्यत अर्यसहाय्य दे य राहील. हवामान अनुकूल र्ुणर्धमांमध्ये कीडरोर्ास िळी न पडणारा (Tolerent/Resistant), पाणयाचा ताण सहन करु र्कणारा (Moisture
stress tolerant), कमी कालावर्धीत येणारा (Short duration), क्षाराचा ताण सहन करू
र्कणारा (Salt tolerant) इत्यादींचा समावेर् होतो.
3.3 बियाणे कायदा, १९६८ आबण भारतीय िीज प्रमाणीकरणाची बकमान मानके १९८८ व २०१३
अन्वये राज्यातील बिजोत्पादन काययक्रम बनयांबत्रत केला जातो. यासाठी महाराष्ट्र राज्य िीज
प्रमाणीकरण यांत्रणेमाफयत हांर्ामबनहाय बिजोत्पादन काययक्रम नोंदणीसाठी प्रबक्रया जाहीर केली
जाते आबण बिजोत्पादकाांची नोंदणी करणयात येते.
3.4 िीज प्रमाणीकरणासाठी बियाणे बवक्री परवाना असलेल्या र्ासकीय, सहकारी, बनमर्ासकीय
सांस्र्ा, र्ेतकरी उत्पादक कांपन्या तसेच वैयक्ततक र्ेतकरी ककवा र्ेतकरी र्ट र्ेट िीज
प्रमाणीकरण यांत्रणेकडे नोंदणी करू र्कतात.
4 लाभार्ी बनवड व अनुदान अहय ता:
4.2 प्रकल्प क्षेत्रातील बपकाांच्या हवामान अनुकुल वाणाांच्या नोंदणीकृत बिजोत्पादन काययक्रमास
सदर घटकाांतर्यत अर्यसहाय्य दे णयात येईल. र्ासकीय, सहकारी, बनमर्ासकीय सांस्र्ाांच्या
ककवा र्ेतकरी उत्पादक कांपनीच्या बिजोत्पादन काययक्रमाांतर्यत सहभार्ी र्ेतकरी तसेच र्ेट
िीजप्रमाणीकरण यांत्रणेकडे नोंदणी करून बिजोत्पादन काययक्रम घेणारे र्ेतकरी सदर
घटकाांतर्यत अनुदानास पात्र असतील.
4.3 प्रकल्प क्षेत्रामध्ये बपकाांच्या हवामान अनुकुल वाणाांच्या बिजोत्पादनाखाली जास्तीत क्षेत्र यावे
म्हणून प्रकल्पाांतर्यत र्ावाांतील र्ेतकऱयाांना प्रोत्साहन दे णयात येणार असल्याने इच्छु क
र्ेतकऱयास जबमनर्धारणेिाित कोणतीही अट असणार नाही. िीज प्रमाणीकरण यांत्रणेकडे
नोंदणीकृत क्षेत्रापैकी प्रत्यक्ष बिजोत्पादनाखाली असलेले क्षेत्र अर्यसहाय्यास पात्र असेल.
4.4 र्ेतकऱयाकडे आवश्यक सांरबक्षत कसचनस्त्रोत उपलब्र्ध असणे र्रजेचे आहे .
4.5 इच्छु क र्ेतकऱयाने बिजोत्पादानासांिर्धी कौर्ल्य प्राप्त केलेले असावे अर्वा कौर्ल्य प्रबर्क्षण
घेणयाची तयारी दर्यवावी.
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5 अर्यसहाय्यासाठी समाबवष्ट्ट िािी:
सदर घटकाांतर्यत अर्यसहाय्यासाठी खालील िािी समाबवष्ट्ठ आहेत.
अ. बिजोत्पादकाने पायाभूत/प्रमाबणत बियाणे बिजोत्पादनासाठी अदा केलेली पैदासकार /
पायाभूत बियाणयाची ककमत
आ. पायाभूत/प्रमाबणत बियाणे उत्पादनासाठी िीजप्रमाणीकरण यांत्रणेने आकारलेले र्ुल्क
सदर दोन िािी वर्ळता र्ेतकऱयास बिजोत्पादनासाठी येणाऱया इतर खचापोटी प्रस्तुत
उपघटकाांतर्यत अर्यसहाय्य लार्ू राहणार नाही.
6 अनुदान मयादा
प्रस्तुत प्रकल्पाांतर्यत पायाभूत/प्रमाबणत बियाणे बिजोत्पादन या घटकासाठी
अर्यसहाय्यासाठी समाबवष्ट्ट िािींवरील प्रत्यक्ष खचाच्या 100 टतके व कमाल रु. 15000/- प्रती
हेतटर या मयादे त अर्यसहाय्य दे य राहील. पायाभूत/प्रमाबणत बिजोत्पादनासाठी लार्णा-या
पैदासकार/पायाभूत बियाणयाची ककमत ही सांिबर्धत विाकबरता महाराष्ट्र राज्य बियाणे
महामांडळाने (महािीज) बनर्धाबरत केलेल्या ककमती नुसार परीर्बणत करणयात यावी आबण
पायाभूत/ प्रमाबणत बियाणे उत्पादनासाठी नोंदणी केलेल्या क्षेत्राचे िीज प्रमाणीकरण यांत्रणेने
आकारलेले एकूण र्ुल्क अनुदानासाठी पात्र असेल.
7 घटक अांमलिजावणी काययपद्धती
7.2 प्रकल्पाांतर्यत बनवडलेल्या र्ावामध्ये हवामान अनुकूल वाणाांचा बिजोत्पादन काययक्रम
रािबवणयािाित र्ासकीय, सहकारी, बनमर्ासकीय सांस्र्ा, कृबि बवद्यापीठ, कृबि बवज्ञान केंद्र,
र्ेतकरी उत्पादक कांपनी/ र्ट इ. यांत्रणा/सांस्र्ाांमाफयत जनजार्ृती करावी.
7.3 बिजोत्पादक सांस्र्ाांनी बिजोत्पादन काययक्रमात सहभार्ी होऊ इक्च्छणाऱया र्ेतकऱयाांची
िीजप्रमाणीकरण यांत्रणेकडे रीतसर नोंदणी करावी.
7.4 बिजोत्पादक सांस्र्ाांनी नोंदणीकृत र्ेतकऱयाांची तपबर्लासह यादी आबण नोंदणी र्ुल्क भरल्याचे
चलनाची प्रत सांिबर्धत उपबवभार्ीय कृबि अबर्धकाऱयाांकडे सादर करावी.
7.5 उपबवभार्ीय कृबि अबर्धकारी याांनी सदर यादी व नोंदणी र्ुल्क चलनाची प्रत पडताळणीसाठी
समूह सहाय्यक/ कृबि सहाय्यकाकडे पाठवावी.
7.6 कृबि सहाय्यकाांनी सदर यादीमध्ये समाबवष्ट्ट र्ेतकऱयाांकडू न प्रकल्पाांतर्यत अर्यसहाय्यासाठी
बवबहत नमुन्यातील अजय भरून घ्यावेत आबण र्ेतकरीबनहाय अजय ग्राम कृबि सांजीवनी
सबमतीसमोर मान्यतेस सादर करावेत.
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7.7 ग्राम कृबि सांजीवनी सबमतीच्या बर्फारर्ीने बिजोत्पादक र्ेतकऱयाांचे अजय उपबवभार्ीय कृबि
अबर्धकाऱयाांकडे ताांबत्रक मान्यतेसाठी सादर करावेत. िीज प्रमाणीकरण यांत्रणेकडे केलेली
नोंदणी हाच मुख्य बनकि बवचारात घेऊन ताांबत्रक मान्यता (पूवस
य ांमती) प्रदान करणयात यावी.
7.8 बियाणे उत्पादक यांत्रणेच्या/सांस्र्ेच्या मार्यदर्यनानुसार अजयदार र्ेतकऱयाने पैदासकार/
पायाभूत बियाणे खरेदी करून प्रत्यक्ष उत्पादन काययक्रम रािवावा.
7.9 पेरणीनांतर कृबि सहाय्यकाांनी बिजोत्पादन प्रक्षेत्राची पाहणी करून प्रत्यक्ष बिजोत्पादन क्षेत्राचा
अहवाल तयार करावा. बिजोत्पादन प्रक्षेत्राची पाहणी केल्यानांतर कृबि सहाय्यक याांनी पाहणी
अहवालासोित लाभार्थ्याचा अनुदान मार्णी प्रस्ताव उपबवभार्ीय कृबि अबर्धकारी याांचेकडे
सादर करावा.
7.10 अनुदान प्रस्तावासाठी आवश्यक कार्दपत्रे •

र्ेतक-याने केलेल्या ऑनलाईन/ऑफलाईन अजाची प्रत

•

पैदासकार पायाभूत/बियाणे खरेदी पावतीची मूळ प्रत

•

िीज प्रमाणीकरण यांत्रणेकडे नोंदणी र्ुल्क अदा केल्याच्या पावतीची मूळ प्रत

•

7/12 उतारा

•

र्ेतक-याचे हमीपत्र (उत्पाबदत बियाणे स्वतःच्या जिािदारीवर बवक्री करणयािाित आबण
ना.दे .कृ.सां.प्रकल्पावर याची कोणतीही जिािदारी राहणार नाही यािाित)

•

लाभार्ी वर्यवारीसाठी स्वतः साक्षाांबकत केलेली जातीच्या दाखल्याची प्रत

7.11 कृबि सहाय्याकडू न प्राप्त बिजोत्पादन प्रक्षेत्र पाहणी अहवालाच्या आर्धारे उपबवभार्ीय कृबि
अबर्धकारी सांिबर्धत बिजोत्पादक र्ेतकऱयाचे खात्यावर अनुज्ञय
े अनुदान वर्य करतील.
८. बवबवर्ध स्तरावरील जिािदारी
8.1. बिजोत्पादक यांत्रणा/सांस्र्ा/र्ेतकरी उत्पादक कांपनी
8.1.1. प्रकल्प र्ावामध्ये हवामान अनुकूल वाणाचे बियाणे उत्पादनाचे महत्व र्ेतकऱयाांना व ग्राम
कृबि सांजीवनी सबमतीस पटवून दे णे आबण बिजोत्पादनास इच्छु क र्ेतकऱयाांची बनवड करणे.
8.1.2. बिजोत्पादन काययक्रम घेणयास इच्छु क र्ेतकऱयाांना बिजोत्पादनातील ताांबत्रक िािी तसेच
कायदे र्ीर मानके समजावून साांर्णे.
8.1.3. बिजोत्पादकाांना र्ुद्ध िीजबनर्थमतीसाठी आवश्यक कौर्ल्ये प्रदान करणे.
8.1.4. िीज प्रमाणीकरण यांत्रणेकडे र्ावबनहाय बिजोत्पादन काययक्रमाची नोंदणी करून नोंदणीकृत
बिजोत्पादक र्ेतकऱयाांची यादी तपबर्लासह उपबवभार्ीय कृबि अबर्धकारी याांचेकडे सादर
करणे.
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8.1.5. बिजोत्पादा र्ेतकऱयाांना हवामान अनुकूल वाणाांचे स्त्रोत बियाणे पुरवठा करणे. स्त्रोत
बियाणयाच्या आबण िीज प्रमाणीकरण यांत्रणेकडे भरलेल्या र्ुल्काच्या पावत्या र्ेतकऱयाांना
दे णे.
8.1.6. बिजोत्पादक र्ेतकऱयाांिरोिर उत्पाबदत बियाणे खरेदी करणयािाित करार करणे .
8.1.7. पेरणीनांतर बिजोत्पादन प्रक्षेत्राचे पाहणीचे वेळी कृबि सहाय्यक / समूह सहाय्यकाांचे सोित
उपक्स्र्त राहणे.
8.1.8. प्रकल्पाांतर्यत अर्यसहाय्यासाठी र्ेतकरीबनहाय अनुदान प्रस्ताव तयार करणयास सांिबर्धत
कृबि सहाय्यक/ समूह सहाय्यक याांना सहकायय करणे.
8.2. लाभार्ी
८.२.१. बिजोत्पादन काययक्रम रािबवणयासाठी बिजोत्पादन यांत्रणा/सांस्र्ा/ र्ेतकरी उत्पादक
कांपनीमाफयत िीज प्रमाणीकरण यांत्रणेकडे नोंदणी करणे.
८.२.२. बिजोत्पादनासाठी नोंदणीकृत र्ेतकऱयाांनी समूह सहाय्यकाच्या मदतीने नानाजी दे र्मुख
कृबि सांजीवनी प्रकल्पाच्या सांकेतस्र्ळावर नाव नोंदणी करणे व प्रकल्पाांतर्यत
अर्यसहाय्यासाठी ग्राम कृबि सांजीवनी सबमती (VCRMC) कडे बवबहत नमुन्यातील अजय
(प्रपत्र-१) आवश्यक कार्दपत्रासह सादर करणे.
८.२.३. पायाभूत/प्रमाबणत बिजोत्पादन काययक्रमासाठी बिजोत्पादन यांत्रणा/सांस्र्ा/र्ेतकरी
उत्पादक कांपन्या याांचेर्ी आवश्यक करार करून प्रस्तुत मार्यदर्यक सूचनाांमध्ये नमूद
हवामान अनुकूल वाणाांचे स्त्रोत बियाणे उपलब्र्ध करुन घेणे.
८.२.४. बिजोत्पादनासांिांर्धी िीज प्रमाणीकरण यांत्रणेस व बिजोत्पादन यांत्रणा/सांस्र्ेस बपकाच्या
वाढीच्या बवबवर्ध टप्प्याांिाितची माबहती कृबि सहाय्यक/समूह सहाय्यक याांचे माफयत
वेळोवेळी कळबवणे.
८.२.५. िीज प्रमाणीकरण बनयमानुसार आवश्यक त्या अटी व र्तींचे पालन करणे .
८.२.६. पैदासकार/पायाभूत बियाणे खरेदीची पावती आबण िीज प्रमाणीकरण यांत्रणेकडे भरलेल्या
र्ुल्काची पावती अनुदान प्रस्तावासोित सादर करणे.
८.२.७. हवामान अनुकूल वाणाांचे बियाणे वापरणयास इतर र्ेतकऱयाांना प्रवृत्त करणे.
८.३. ग्राम कृबि सांजीवनी सबमती (VCRMC)
८.३.१. पायाभूत प्रमाबणत बिजोत्पादन काययक्रमासाठी /िीज प्रमाणीकरण यांत्रणेकडे बरतसर नोंदणी
करणयासाठी र्ावातील र्ेतकऱयाांना प्रवृत्त करणे आबण अर्ा इच्छु क र्ेतकऱयाांना
प्रकल्पाांतर्यत उपलब्र्ध अर्यसहाय्यािद्दल माबहती दे णे.
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८.३.२. नोंदणीकृत बिजोत्पादक र्ेतकऱयाांनी प्रकल्प अर्यसहाय्यासाठी केलेले अजांची व अनुिांबर्क
कार्दपत्राांची कृबि सहाय्यक याांचे मदतीने छाननी करून उपबवभार्ीय कृबि अबर्धकारी
याांचेकडे ताांबत्रक मान्यतेसाठी बर्फारस करणे.
८.३.३. हवामान अनुकूल वाणाांचे बियाणे वापरणयास र्ावातील र्ेतकऱयाांना प्रवृत्त करणे.
८.३.४. अांमलिजावणी करणयात आलेल्या िािींचे सामाबजक लेखापरीक्षण करणे.
८.३.५. अत्यल्प व अल्पभूर्धारक बिजोत्पादक र्ेतकऱयाांना प्रकल्पाांतर्यत उपलब्र्ध इतर वैयक्ततक
लाभाच्या िािींसाठी त्याांचे र्रजेनुसार प्रार्धन्य दे णे.
८.४. समूह सहाय्यक
8.4.1. बिजोत्पादक यांत्रणा/ सांस्र्ा/ र्ेतकरी उत्पादक कांपन्याांिरोिर समन्वय ठे ऊन र्ाव
समूहामर्धील र्ेतकऱयाांना बियाणे िदलाचे महत्व आबण बिजोत्पादन काययक्रमाचे फायदे
समजावून साांर्णे.
8.4.2. बिजोत्पादन काययक्रमात सहभार्ी होणयास इच्छु क र्ेतकऱयाांना प्रकल्पाच्या सांकेत स्र्ळावर
नोंदणी व अजय करणयासाठी मार्यदर्यन व मदत करणे.
8.4.3. र्ेतकऱयाांची ऑनलाईन नोंदणी व र्ेतकऱयाांने सादर केलेली कार्दपत्रे कृबि सहाय्यक याांचे
छाननीनांतर ग्राम कृबि सांबजवनी सबमतीपुढे सादर करणे.
8.4.4. र्ेतकऱयाांस योजनेच्या अटी व र्ती तसेच घटकािाितचे

आर्थर्क व ताांबत्रक बनकि

समजावून साांर्णे. प्रकल्प स्र्ळाचे भौर्ोबलक स्र्ानाांकन (Geo tagging) करणयास कृबि
सहाय्यक याांना मदत करणे.
8.4.5. लाभार्ी व तपासणी अबर्धकारी याांचे समवेत अांमलिजावणी पूवी व अांमलिजावणी नांतर
प्रकल्प स्र्ळाचे अक्षाांर्रेखाांर्/सह फोटो काढावेत. सदरचे फोटो प्रकल्पाच्या सांर्णक
प्रणालीवर अपलोड करावेत. (स्र्ळ पाहणी व मोका तपासणी वेळेस)
८.५.

कृबि सहाय्यक

8.5.1. बिजोत्पादक यांत्रणा/ सांस्र्ा/ र्ेतकरी उत्पादक कांपन्याांिरोिर समन्वय ठे ऊन र्ाव
समूहामर्धील र्ेतकऱयाांना बियाणे िदलाचे महत्व आबण बिजोत्पादन काययक्रमाचे फायदे
समजावून साांर्णे.
8.5.2. बिजोत्पादन काययक्रमात सहभार्ी होणयास इच्छु क र्ेतकऱयाांना प्रकल्पाच्या सांकेत स्र्ळावर
नोंदणी व अजय करणयासाठी मार्यदर्यन व मदत करणे.
8.5.3. बिजोत्पादक यांत्रणेकडू न / र्ेतकरी उत्पादक कांपनीकडू न उपबवभार्ीय कृबि अबर्धकारी
याांचेमाफयत प्राप्त माबहतीनुसार बिजोत्पादकाांचा तपर्ील, स्त्रोत बियाणे खरेदीची पावती,
िीज प्रमाणीकरण यांत्रणेकडे भरलेले र्ुल्क, ७/१२ उतारा इ. िाितचा तपबर्ल व अनुिांर्ीक
िािींची पडताळणी करणे.
8.5.4. ग्राम कृबि सांजीवनी सबमतीस बिजोत्पादन काययक्रमासाठी इच्छु क र्ेतकऱयाांचे अजांची
छाननी करणयास व योग्यतेनुसार उपबवभार्ीय कृबि अबर्धकारी याांचेकडे बर्फारस करणयास
मदत करणे.
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8.5.5. बिजोत्पादनासाठी बनयोबजत क्षेत्राची पाहणी करून बवहीत प्रपत्रात अहवाल आबण
लाभार्थ्याचा अनुदान मार्णी प्रस्ताव बर्फारर्ीसह उपबवभार्ीय कृबि अबर्धकारी याांचेकडे
सादर करणे.
8.5.6. िीज प्रमाणीकरण यांत्रणेमाफयत बिजोत्पादन क्षेत्रास भेटीचे वेळी उपक्स्र्त राहू न आवश्यक ते
सहकायय करणे.
८.६.

उपबवभार्ीय कृबि अबर्धकारी

8.6.1. प्रकल्प उद्देर्ास अनुसरून बनवडलेल्या र्ावसमूहामध्ये बियाणे िदलाचे प्रमाण वाढवणे ,
हवामान अनुकूल वाणाांचे बियाणयाची उपलब्र्धता वाढवणे, बिजोत्पादन उपक्रमास प्रोत्साहन
दे णे आबण महािीज/ र्ेतकरी उत्पादक कांपन्याांमाफयत बियाणे उत्पादन व पुरवठा प्रणाली
सक्षम करणे ही उबद्दष्ट्ट्ये समोर ठे ऊन बिजोत्पादन काययक्रमाचे बनयोजन व अांमलिजावणी
करणे.
8.6.2. बिजोत्पादन यांत्रणा/ सांस्र्ाांमाफयत र्ाव/र्ावसमुह बनहाय बिजोत्पादन काययक्रमाची िीज
प्रमाणीकरण यांत्रणेकडू न नोंदणी करून घेणे.
8.6.3. नोंदणीकृत बिजोत्पादकाांची कृबि सहाय्यक/ समूह सहाय्यक याांचेमाफयत पडताळणी करून
घेणे.
8.6.4. ग्राम कृबि सांजीवनी सबमतीच्या बर्फारर्ीसह अजय प्राप्त झाल्यानांतर र्ेतकरीबनहाय ताांबत्रक
मान्यता (पूवस
य ांमती) दे णे.
8.6.5. बिजोत्पादन सांस्र्ाांकडू न नोंदणीकृत र्ेतकऱयाांना हवामान अनुकूल वाणाांचे स्त्रोत बियाणे
उपलब्र्ध केले जाईल यािाित खात्री करणे.
8.6.6. सांिबर्धत र्ावाांचे कृबि सहाय्यक/समूह सहाय्यक याांना बिजोत्पादनािद्दल वेळोवेळी मार्यदर्यन
करणे.
8.6.7. कृबि सहाय्यकाांनी केलेल्या प्रक्षेत्र तपासणीिाित अहवाल प्राप्त

झाल्यानांतर बनर्धी

उपलब्र्धतेनुसार र्ेट सांिबर्धत लाभार्थ्याचे िँक खात्यावर अनुदान हस्ताांतरण करणे.
8.6.8. उपबवभार्ाांतर्यत रािबवलेल्या बिजोत्पादन काययक्रमाची २% तपासणी करणे.
९. बनर्धीची तरतूद:
प्रकल्पाचे घटक आबण उपघटक साांकेताांक B3.1.1 खाली सदर िािीचा खचय करणयात
यावा. सन 2018-19 कबरता खरीप व रब्िी हांर्ामासाठी रु. 300/- लक्ष इतकी तरतूद करणयात
आली आहे.

7|P age
PoCRA_Improving the Performance of Seed Supply Chain_Production of Foundation & Certified Seed of Climate Resilient Varieties

प्रकल्प बजल््ाांसाठी बर्फारस केलेले हवामान अनुकूल वाण
बपकाचे नाव

कृबि बवद्याबपठबनहाय हवामान अनु कूल वाण
वसांतराव नाईक मराठवाडा
कृबि बवद्यापीठ, परभणी

कापूस
(Arborium)

PA २५५, PA ५२८

डॉ. पांजािराव दे र्मुख कृबि
बवद्यापीठ, अकोला
AK २०५-3

महात्मा फुले कृबि बवद्यापीठ,
राहु री
JLA ५०५

AKA-5, AKA-7, AKA-8
कापूस
(Hirsutum)

NH ६१५

AKH -९९१६, AKH -081

-

कापूस
(सांकरीत)

NHH २५० (Non BT)
NHH ४४ (BT)

JKAKL- ११६ (BT), PKV Hy 2
(BT)

-

कापूस (िीटी)

NH ६१५

रजत, AKH ०८१, AKH ९९१६

-

CICR वाण: LRA ५१६६, LRK ५१६
सोयािीन

MAUS-६१२, MAUS 158,
MAUS 71, MAUS 162

AMS-१००१

DS २२८, फुले अग्रणी

महािीज वाण: JS २०२९, JS 9305, JS 335
तूर

मूर्

BDN ७१६

AKPHM -११३०३ (सांकरीत)
AKT-८८११ (सुर्धाबरत वाण)

BDN 711, BSMR 736,
BDN 716

PKV Tara

BM 2003-2,
BM 2002-1

AKM १२-१८, AKM8802, PKV
AKM- 4

बवपुला

ICP 8863, ICPL 87119

महािीज वाण :Utkarsh (Mahabeej)
उडीद

-

PDKV Black Gold, TAU 1,
AKU-10-1, AKU-15

-

हरभरा

आकार्, BDN 798

जाकी ९२१८, पी के व्ही कािुली
४-१

फुले बवक्रम ,फुले बवक्राांत ,
बदक्ग्वजय, बवराट, बवजय, कृपा

इतर कृबि बवद्यापीठ / सांर्ोर्धन सांस्र्ा : राज बवजय-२०२, राज बवजय-२०३
रिी ज्वारी

परभणी मोती, परभणी ज्योती

पी के व्ही क्राांती

फुले वसुर्धा, फुले अनुरार्धा, फुले
बचत्रा, फुले रे वती, मालदाांडी

टीप : कृबि बवद्यापीठ व महािीज याांचे सल्ल्यानुसार उपरोतत वाणाांचे व्यबतबरतत इतर हवामान अनुकूल वाणाांचा बिजोत्पादन
काययक्रम घेता येईल. त्यासाठी सदर वाणाांचे वैबर्ष्ट््ाांसह प्रस्ताव प्रकल्प व्यवस्र्ापन कक्षाकडे मांजूरीस्तव सादर करावा
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प्रपत्र-१

प्रकल्पाांतर्यत लाभासाठी बनवड होणेकबरता अजय व हमीपत्र

जार्बतक िँक अर्यसहाक्य्यत

नानाजी दे र्मुख कृबि सांजीवनी प्रकल्प
(प्रत्येक घटकासाठी स्वतांत्र अजय करावा)
प्रबत,
मा. अध्यक्ष, ग्राम कृबि सांजीवनी सबमती ........................... (अजयदाराचे र्ाव) ...................................
र्ावसमूह क्रमाांक.....................................तालुका ................................. बजल्हा .................................
महोदय,
जार्बतक िँक अर्यसहाक्य्यत नानाजी दे र्मुख कृबि सांजीवनी प्रकल्पाांतर्यत मी, माझ्या मालकीहतकाचे र्ेत जबमनीमध्ये हवामान
िदलास पुरक पध्दतीने र्ेती करणयासाठी र्ुांतवणूक करणेस तयार आहे, त्याकबरता या प्रकल्पाांतर्यत खालील घटकाचा लाभ बमळावा, ही
बवनांती.
मार्णी केलेल्या घटकाचे नाव-...............................................................
घटकाचा तपर्ील1.-........................................................................
अ.क्र.
1.

िाि
अजयदार र्ेतकऱयाांचे सांपूणय नाव

तपर्ील
(आडनाव)

(प्रर्म नाव )

(वडीलाचे नाव )

........................ ............................... ..........................
2.

पूणय पत्ता

घर क्र. ................ र्ल्ली क्र./भार्ाचे नाव ......................
र्ाव................................ पोस्ट....................................
तालुका............................. बजल्हा...............................
बपन क्र.-

3.

भ्रमणध्वनी क्रमाांक-2

4.

स्त्री/पुरुि(लार्ू असेल तेर्े √ अर्ी खूण करावी)

5.

जात प्रवर्य (लार्ू असेल तेर्े √ अर्ी खूण करावी)

6.

अजयदार बदव्याांर् आहे काय?( लार्ू तेर्े √ खूण
करावी)

7.

1

स्त्री

पुरुि
अ.जा.

अ.ज.

होय

इतर
नाही

दाबरद्रय रे िेखालील असल्यास - यादीतील अ.क्र3.

या मध्ये अनुदान मार्णी केलेल्या घटकाचा तपर्ील उदा. र्ेततळ्याचा आकार, हबरतर्ृहाचा/र्ेडनेटचा आकार, फळिार् लार्वड

असल्यास फळबपक नाव, क्षेत्र इ. तसेच बठिक, तुिार असल्यास- बपकाचे नाव-क्षेत्र इ. तपर्ील नमूद करावा.
2

प्रकल्पाच्या बवबवर्ध घटकातील माबहतीची दे वाण-घेवाणीसाठी भ्रमणध्वनी क्रमाांकाचा प्रकल्पाच्या कामकाजासाठी वापर करणयास माझी

सहमती आहे .
३दाबरद्र्य

रे िेखालील दाखला सोित जोडणयाची आवश्यकता नाही. तर्ाबप ग्राम कृबि सांजीवनी सबमती लाभार्ी बनवड करतेवळ
े ी अजयदार

दाबरद्र्य रे िेखालील असल्यािाित खात्री करून अजािाित उबचत बनणयय घेऊ र्केल.
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8.

आर्धारकाडय क्र.4

9.

स्वत:च्या नावावरील एकूण क्षेत्र (8-अ प्रमाणे)

खाते क्र.............................
एकूण जबमनर्धारणा

10.

(हे तटर)

(आर)

आरटीजीएस सुबवर्धा असणाऱया िँकेचे नाव
खाते क्रमाांकिँकेची र्ाखाआयएफएससी कोड-

11.

घेत असलेली बपके-

12.

ज्या क्षेत्रावर घटक रािबवणार आहे त्या क्षेत्राचा

क्षेत्र

र्ाव

तालुका

सव्हे /र्ट क्रमाांक1३.

यापूवी याच घटकाचा लाभ आपण अर्वा आपल्या
कुटु ां िातील5 अन्य सदस्याांनी या ककवा इतर

योजनेतून घेतला आहे काय? असल्यास लाभ

घेतलेली योजना,अनुदान रतकम व लाभ घेतलेचे
1४.
1५.
१६.

विे इ.तपर्ील .

मार्णी केलेल्या घटकाचा एकूण अांदाबजत खचय.

रतकम रुपये...............................

बनकिानुसार अपेबक्षत अनुदान

रतकम रुपये...............................

अनुदान वजा जाता उवर्थरत रतकम कर्ा प्रकारे
उभारणी करणार ? (लार्ू असेल तेर्े √ अर्ी खूण
करावी)

स्वत:

िँक कजाव्दारे

सदर घटकासाठी माझी बनवड झाल्यास आवश्यक कार्दपत्राांची पूतयता करुन बवहीत मुदतीत प्रकल्पाच्या मार्यदर्यक सूचनेनुसार
तसेच प्रकल्प आबर्धकाऱयाांच्या ताांबत्रक दे खरे खीखाली काम पूणय करीन व त्यानांतरच मला अनुदान दे य राहील तसेच .सदरचे काम मी बवबहत
मुदतीत व मार्यदर्यक सुचनेप्रमाणे पूणय न केलेस अनुदान बमळणार नाही, याची मला जाणीव आहे .
सदर िािीचा लाभ घेत असताना वा त्यानांतर माझेकडु न र्ैरव्यवहार झाल्याचे आढळू न आल्यास अर्वा लाभाांबकत िािीचा
माझ्याकडु न र्ैरवापर झाल्याचे बसद्ध झाल्यास सांिबर्धत घटकासाठी बमळालेले अनुदान माझ्याकडू न सव्याज वसुल केले जाईल याची मला
स्पष्ट्ट जाणीव आहे .
प्रकल्पाचे अबर्धकारी आबण इतर प्राबर्धकृत व्यततींना घटक तपासणीसाठी माझी सांमती आहे तसेच, त्याांना या तपासणी कामासाठी
सहकायय करे न.
वरील सवय माबहती माझ्या समजुतीप्रमाणे िरोिर व खरी आहे .
स्र्ळ:- (र्ावाचे नाव)..............................
बदनाांक-

/

/ 20--

अजयदार र्ेतक-याची सही/अांर्ठा

कोठे ही जतन अर्वा सामाईकीकरण )share) केली जाणार नसून ती फतत सी आय डी आर (Central Identities Data Repository) कडे
पडताळणी करता सादर केली जाईल.
कुटु ां ि या व्याख्येत पती, पत्नी व १८ विाखालील मुलाांचा समावेर् राहील.
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प्रपत्र-२

पूवस
य ांमती पत्र

जा.क्र. _________
कायालय - उपबवभार्ीय कृबि अबर्धकारी, _____
बजल्हा ______
बदनाांक - ___/___/_____

प्रबत,
श्री/श्रीमती _____________________________

मु.पो. _______, तालूका ,_________ बजल्हा __________
आपला बदनाांक ___/___/20__ रोजीचा अजय ग्राम कृबि सांजीवनी सबमतीने (VCRMC)
बद___/___/____ रोजीच्या ____ क्रमाांकाच्या ठरावाने मांजूर केला आहे . आपल्या अजानुसार,
आपले नावावर 8-अ प्रमाणे ____ हे . क्षेत्र असून यापैकी सव्हे नां./र्ट नां. _____मर्धील ____ हे .
क्षेत्रावर ----------------या बपकाच्या . . . . . . . . . . . . या वाणाच्या प्रमाबणत/पायाभूत बियाणयाच्या
उत्पादनासाठी २०१८-१९ मध्ये िीज प्रमाणीकरण यांत्रणेकडे केलेल्या नोंदणीच्या अबर्धन राहू न पूवस
य ांमती
दे णयात येत आहे .
हवामान अनुकुल वाणाचे पायाभूत ककवा प्रमाबणत बियाणयाांचे उत्पादन घेणयासाठी बिजोत्पादक सांस्र्ा व
िीज प्रमाणीकरण यांत्रणा याांचे मार्यदर्यनानुसार कारवाही करणयात यावी. बिजोत्पादनासाठी खरे दी केलेल्या
पैदासकार/पायाभूत बियाणेकबरता अदा केलेली ककमत( महािीजचे दरानुसार) आबण प्रमाणीकरण यांत्रणेचे
र्ुल्क या दोन िािींवर प्रत्यक्ष झालेल्या खचाच्या अबर्धन राहू न आपला प्रस्ताव अनुदानासाठी पात्र राबहल याची
नोंद घ्यावी. आपला प्रस्ताव मांजूर झाल्यास आपणास र्ासन बनणययानुसार (मार्यदर्यक सुचना व मांजूर मापदांड
इत्यादी) अनुज्ञेय अनुदान बनर्धी उपलब्र्धतेनूसार मांजूर करणयात येईल. तसेच सदरचे अनुदान आपल्या िँक
खात्यावर DBT द्वारे जमा करणयात येईल. आपल्या प्रकल्प प्रस्तावास मांजूरी दे णे, देय अनुदानाची रतकम/दे य
कालावर्धी इत्यादी िािी ठरबवणयाचा अांबतम अबर्धकार नानाजी दे र्मुख कृबि सांजीवनी प्रकल्प/र्ासनाचा
राबहल.

उपबवभार्ीय कृबि अबर्धकारी,
उपबवभार्: _____
बजल्हा: _______
प्रत ,
माबहती व योग्य त्या काययवाहीसाठी अग्रेबित,
1) बजल्हा अबर्धक्षक कृबि अबर्धकारी-----------२) अध्यक्ष, ग्राम कृबि सांजीवनी सबमती------------11 | P a g e
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प्रपत्र - ३

(बिजोत्पादन प्रक्षेत्र पाहणी व पात्रतेिाित अबभप्राय-कृबि सहाय्यक)
श्री/ श्रीमती------------------------------------------मु. पो.------------------ता.---------बज.----------------- याांनी त्याांचे मालकीचे स.नां./र्ट नां. -----------मर्धील एकूण क्षेत्र -------------(हे. आर.) पैकी
-------------(हे. आर.) क्षेत्रावर नानाजी दे र्मुख कृबि सांजीवनी प्रकल्पाांतर्यत हवामान अनुकूल वाणाांचे पायाभूत आबण
प्रमाबणत बियाणयाांचे बिजोत्पादन तयार करणे या घटकासाठी अजय केलेला आहे. बियाणयाच्या उत्पादनासाठी बदनाांक -----------रोजी िीज प्रमाणीकरण यांत्रणेकडे केलेल्या नोंदणीच्या आर्धारे सदर अजय ग्राम कृबि सांजीवनी सबमतीने
(VCRMC) बदनाांक -------रोजीच्या िैठकीमध्ये मांजूर केलेला आहे. बदनाांक --------------- रोजी भेट दे ऊन
बिजोत्पादन प्रक्षेत्राची लाभार्ी समक्ष पाहणी केली असता.........हे . क्षेत्रावर लाभार्थ्याने बिजोत्पादक सांस्र्ा व िीज

प्रमाणीकरण यांत्रणा याांचे मार्यदर्यनानुसार स्त्रोत बियाणयाची पेरणी केलेली आहे .
अ क्र.

िाि

तपर्ील

१.

बिजोत्पादन क्षेत्राचा सवे नां./र्ट नां.

२.

बपकाचे नाव

३.

बपकाचे वाण

४.

स्त्रोत बियाणयाचा प्रकार

५.

स्त्रोत बियाणाची पेरणी केल्याचा बदनाांक

६.

लाभार्ीने मार्णी केलेल्या बिजोत्पादनासाठीचे ..................हे. ............आर
एकूण क्षेत्र
होय /नाही
र्ेतामध्ये स्वमालकीच्या बवहीर/िोअरवेल/इतर
कसचन सुबवर्धा उपलब्र्ध आहे काय?

७.

पैदासकार / पायाभूत

उपरोतत लाभार्थ्याने अजासोित सादर केलेल्या क्षेत्र र्ट नां./सवे नां.-------मध्ये --------- हे . क्षेत्र असून
यापैकी सव्हे नां./र्ट नां. _____मर्धील ____ हे . क्षेत्रावर ---------------- बपकाच्या -------------- या
वाणाच्या प्रमाबणत/पायाभूत बियाणयाच्या उत्पादनासाठी घेतलेले आहे . सदर उपक्रमासाठी खरेदी केलेल्या स्त्रोत
बियाणयाचा खचय व िीज प्रमाणीकरण यांत्रणेकडे भरलेले र्ुल्क या िािींची पडताळणी केलेली आहे. वरील सवय िािी
बवचारात घेऊन सदर लाभार्ी अर्यसहाय्यासाठी पात्र आहे.
बठकाण -

(स्वाक्षरी)

बदनाांक -

कृबि सहाय्यक
नाव..........................
सजा ........................
ता. ..........................
बज. ..........................

(टीप-कृबि सहाय्यक याांनी उपरोतत क्षेत्र तपासणी अहवाल भौर्ोबलक बचन्हाांकनासह (Geo-tagging) द्यावा.)
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प्रपत्र - ४

(लाभार्ी अनुदान मार्णी पत्र)
प्रती,
उपबवभार्ीय कृबि अबर्धकारी,
उपबवभार् _______
बजल्हा: _______
बविय :- नानाजी देर्मुख कृबि सांजीवनी प्रकल्पाांतर्यत दे य अनुदान बमळणेिाित.
मी श्री./ श्रीमती...................................................................मु. ......................

पो.

........................... ता............... बज............... आपणास मार्णी करतो की, नानाजी दे र्मुख कृबि सांजीवनी
प्रकल्पाांतर्यत हवामान अनुकूल वाणाांचे पायाभूत / प्रमाबणत बियाणयाांचे बिजोत्पादन घटकासाठी बिजोत्पादक सांस्र्ा
व िीज प्रमाणीकरण यांत्रणा याांचे मार्यदर्यनानुसार स्त्रोत बियाणयाची पेरणी केलेली आहे . बियाणे पेरणीपिात
सांिबर्धत कृबि सहाय्यक याांनी प्रक्षेत्र पाहणी केलेली आहे . स्त्रोत बियाणे खरे दीची पावती, िीज प्रमाणीकरण
यांत्रणेकडे बिजोत्पादन काययक्रमाची भरलेली र्ुल्क पावती सोित जोडलेली आहे , तरी मला नानाजी देर्मुख कृबि
सांजीवनी प्रकल्पाांतर्यत हवामान अनुकूल वाणाांचे पायाभूत / प्रमाबणत बियाणयाांचे बिजोत्पादन या घटकाांतर्यत आर्थर्क
बनकिानुसार दे य अनुदान बमळावे. ही बवनांती

बदनाांक :

लाभार्ीची स्वाक्षरी
(नाव व पत्यासह)

सोित १. स्रोत बियाणे खरेदी पावतीची मूळप्रत
२. िीज प्रमाणीकरण यांत्रणेकडे बिजोत्पादन काययक्रमाची भरलेली र्ुल्क पावती
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प्रपत्र -५
पययवक्ष
े ीय तपासणी अहवाल
१.

तपासणी बदनाांक

२.

तपासणी अबर्धकारी

३.

पदनाम

४.

तपासणी वेळी उपक्स्र्त इतर
अबर्धकारी/कमयचारी

श्री/श्रीमती

१. श्री/श्रीमती
पदनाम
२. श्री/श्रीमती
पदनाम

५.

लाभार्थ्याचे नाव

सवे नां./र्ट न. _______
वर्यवारी: _________
(अ.जा./अ.ज./सवयसार्धारण/इतर) ________
मु.पो. _______________
ता. _______ उपबवभार् ________
बज. ______

६.

िाि

हवामान अनुकूल वाणाांचे पायाभूत आबण प्रमाबणत बियाणयाांचे
बिजोत्पादन तयार करणे

७.

प्रकल्पाचे बठकाण

९.

बिजोत्पादक सांस्र्ेचे नाव

१०.

प्रकल्पाचा सबवस्तर तपर्ील

१. प्रकल्प क्षेत्राचा सव्हे नांिर/र्ट क्र. ______
2. एकूण बिजोत्पादन क्षेत्र ------------हे .-----आर.
३. बपकाचे नाव ---------------वाण --------------४. स्त्रोत बियाणे पेरणी केल्याचा बदनाांक ----------------

११.

लाभार्थ्यास देय अर्यसहाय्याची रतकम रु.

१२.

तपासणी मध्ये अर्यसहाय्याची पबरर्णना िरोिर केलेली आहे काय ?

होय/नाही

नसल्यास तफावत रतकम रु.
१३.

मार्यदर्यक सूचनेप्रमाणे काययवाही करणयात आलेली आहे काय ?

१४.

लाभार्थ्याचे सवयसार्धारण अबभप्राय

होय/नाही
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१५.

र्ुणवत्तेिाित तपासणी अबर्धकाऱयाचे अबभप्राय

तपासणी अबर्धकारी, श्री.
पदनाम.
(स्वाक्षरी)
इतर अबर्धकारी श्री.
पदनाम.
(स्वाक्षरी)
लाभार्थ्याची/ लाभार्ी प्रबतबनर्धीची स्वाक्षरी
(नाव..............................)
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