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मार्गदर्गक सुचना        
जा.क्र.कृआ/वलप्र.-४/कृ.ब.ूऩ.ु/भा.वू.२०१२/१४८/२०१३                      
कृवऴ आमुक्तारम, भ.या., ऩुणे- ५, 
ददनाांक :- ०८/०३/२०१३ 

       प्रतत, 
वलबागीम कृवऴ वश वांचारक 
----------वलबाग --------- 

 

वलऴम्-वन २०१२ कयीता लवांतयाल नाईक कृवऴबूऴण
 ऩुयस्कायावाठीव्मक्ती/वांस्थाांची तनलड कयणेफाफत. 

 

             दयलऴी भा. याज्मऩाराांच्मा शस्त े ज्मा व्मक्तीांनी/वांस्थाांनी कृवऴ षेत्र ल त्मा 

षेत्राळी वांरग्न अवणा-मा ग्राभीण वलकाव इत्मादी षेत्रात अद्वलतीम काभगगयी फजालरी आशे, 

त्माांना कृवऴबूऴण शा  फशुभान देण्मात मेतो. वदय कामयक्रभ आमोजजत कयण्माच े दृष्टीने 

प्रस्ताल वादय कयालमाच ेआशेत.  

      वन २०१२ कयीता लवांतयाल नाईक कृवऴबूऴण मा ऩुयस्कायावाठी मोग्म व्मक्तीांची तनलड 

शोण्माच्मा दृष्टीने ळावन तनणयम क्रभाांक. कृवांप्र १००३/प्र.क्रां  ५२/ ११ अे, ददनाांक २२ ऑगस्ट 

२००३ च्मा ळावन तनणयमानुवाय जजल्शा ल वलबागीम स्तयालय वमभत्मा गठीत कयण्मात आल्मा 

आशेत. ऩुयस्कायाकरयता मळपायळी वाठी ऩुयस्कायाथींची वलयवाधायण भादशती  वोफत जोडरेल्मा 

प्रऩत्र अ प्रभाणे तय त्माच्मा उल्रेखनीम कामायफाफतची भादशती प्रऩत्र फ भ्मे प्रा्त कुनन 

घेऊन जजल्शा स्तयालय गठीत कयण्मात आरेरी वमभती जजल्शमातीर वलय ऩुयस्कायाथींच्मा 

प्रषेत्राव वभष बेट देऊन प्रस्ताल वलबागीम स्तयालय वादय कयेर. वलबागीम  स्तयालयीर 

वमभतीने प्रा्त झारेल्मा प्रस्तालाची छाननी कुनन आऩल्मा मळपायळीवश ळावन तनणयमाच े

अगधन याशून आमुक्तारमाव वादय ऩाठलालेत. तवेच प्रऩत्र क भ्मे वांफांगधताच्मा प्रस्तालाची 

थोडक्मात भादशती आमकु्तारमाव वादय कयाली. 

      भा. भांत्री ल भा. याज्मभांत्री माांचकेडूनशी काशी व्मक्तीांची मळपायव कयण्माांत मेते. तवेच 

वलबागाच े वगचल ल वलबागीम आमुक्त माांचकेडून काशी व्मक्तीांची मळपायव कयण्माांत मेत.े 

अळा प्रकाये ळावनाकडून मळपायव केरेरे प्रस्ताल कृवऴ आमुक्तारमाव प्रा्त शोतात. अळा 
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प्रा्त प्रस्तालाची भादशती वलदशत प्रऩञात नवल्माभुऱे त्मा व्मक्तीांची भादशती वलदशत प्रऩञात 

प्रा्त कुनन घेण्मावाठी ल लस्तुजस्थती अजभालण्मावाठी वदय प्रस्ताल अमबप्रामावाठी 

आऩणाकड ेऩाठवलण्माांत मेतीर. अळा प्रा्त प्रस्तालाची छाननी जजल्शा ल वलबागीम स्तयालय 

गठीत कयण्मात आरेल्मा वमभत्माभापय त कयाली. ऩुयस्कायाथींच्मा काभाफाफत ल त्माांच ेकाभ 

अततउत्कृष्ट ककां ला अततउल्रेखनीम का आशे ? माफाफत वमभतीने अमबप्राम दमालेत.        

     कृऴी वलकावाांवाठी उल्रेखतनम काभाफाफत कृऴी वलबाग, भशायाष्र ळावनाच ेलतीने कृऴी 

ऩुयस्काय प्रदान कयण्मात आरेल्मा व्मजक्त, वांस्थाांचा ऩुन्श्च इतय कृऴी ऩुयस्कायावठी प्रस्ताल 

प्रा्त शोतात . अळा ऩरयजस्थतीत प्रस्तालाची गुणलत्तेनूवाय मळपायव कयताांना माऩूली देण्मात 

आरेल्मा कृऴी ऩुयस्कायाव ऩाच लऴायचा कारालधी झारा अवल्माची खात्री कयण्मात माले.  

    माप्रभाणे आऩल्मा कामयषेत्रातीर लवांतयाल नाईक कृवऴबूऴण ऩुयस्कायावाठी प्रस्ताल 

मळपायळीवश  ददनाांक २५/०३ /२०१३  ऩमतं प्रस्ताल वादय कयालेत. 

                                                                                                                                                 
         स्लाषरयत/- 
वोफत : प्रऩत्र अ, फ ल क                        कृवऴ वांचारक (वलस्ताय ल प्रमळषण)  
                                        कृवऴ आमुक्तारम, भशायाष्र याज्म, ऩुणे - ५ 
 

प्रत :-  
भादशतीस्तल ववलनम वादय 

१. भा. प्रधान वगचल (कृवऴ ल परोत्ऩादन), कृवऴ ल ऩ. द.ु भ. वलबाग, भांत्रारम,भुांफई-३२  
२. भा. आमुक्त, ऩळुवांलधयन ल दगु्धव्मलवाम / वाखय / वशकाय / भशवूर (वलय) 

  माांना भादशती ल ऩुढीर मोग्म त्मा कामयलाशीवाठी यलाना. 
३. जजल्शा अगधषक कृवऴ अगधकायी,....................... (वलय) 
४. कृवऴ वलकाव अगधकायी, जज.ऩ........................   (वलय)  

 
                           

                                                                        

                                                                       स्लाषरयत/- 
                                         कृवऴ उऩवांचारक ( भादशती )  

                               कृवऴ आमुक्तारम, भशायाष्र याज्म, ऩुणे - ५
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वसंतराव नाईक कृषिभूिण शर्फारस करताना वापरावयाच े 
प्रपत्र -अ 

१ व्मक्तीच ेवांऩूणय नाांल                               

२  कामभचा ऩत्ता ( वांऩूणय ऩत्ता दमाला)  

३   ऩञव्मलशायावाठी ऩूणय ऩत्ता  

४ अ. दयु्लनी  क्रभाांक  (एव.टी.डी. कोडवशीत) 
फ. भ्रभण्लनी क्रभाांक (भोफाईर नांफय) 

 

५ अ. ई-भेर    
 फ. लेफवाईट  

 

६  जन्भतायीख ल लम  

७ मळषण   

८   व्मलवाम  

९ ळतेकर् माचा आधाय काडय क्रभाांक ल फेकेचा खाते क्रभाांक  

१० त्माांना ळावन / ळावन ऩयुस्कृत वांस्थेभापय त ऩगाय / 
ऩेन्ळन मभऱते काम ?(ुन. १०० च्मा स्टेऩलय ळावन 
अांगीकृत वांस्थेभ्मे नोकयी कयत नवरेफाफत 
प्रततसाऩत्र)   

 

११  ऩूली मभऱारेरा वन्भान/ऩुयस्काय आणण कोणत्मा लऴी 
ल कळावाठी. (प्रभाणऩत्राच्मा वत्मप्रतीवश जोडाला) 

 

१२ चारयत्र्म कवे आशे (वोफत जज.ऩो.अ.दाखरा भुऱप्रत 
अवाली) 

 

१३ लयीर व्मक्तीच ेकेरेरे काभ वलयवाभान्म ळतेक-माांना 
उऩमोगी भागयदळयक कवे तवेच त्माांच ेकाभ अततउत्कृष्ट 
ककां ला  उल्रेखतनम कवे माफाफत ववलस्तय भादशती. 

 

१४ ऩरयचम रेख (वोफत स्लतांत्र देण्मात माला).  

१५ भादशती तांत्रसानाचा कृवऴ वलकावाकयीता लाऩय कयतात 
का ? कळाप्रकाये कयतात ? 

 

१६ कृवऴ वलकाव अगधकायी माांनी प्रत्मष ळतेीव बेट देऊन 
प्रस्ताल तनकऴाप्रभाणे मोग्म अवल्माव मळपायळीवश 
अमबप्राम द़मालेत. 

 

       वशी/                                                वशी/- 
कृवऴ वलकाव अगधकायी                                जजल्शा अगधषक कृवऴअगधकयी 
जजल्शा ऩरयऴद................                                      जजल्शा.................           
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वसंतराव नाईक कृषिभूिण शर्फारस करताना वापरावयाच े 

प्रपत्र - ब 

१ ळतेकर् माच ेनाांल ल ऩत्ता  

२ धायण केरेरे एकूण षेत्र ( ८ अ प्रभाणे)  

३ पऱफाग रागलडीच ेषेत्र (पऱवऩक तनशाम)  

४ जमभनीचा वलकाव (भदृ - जर वांधायणाच ेउऩचायीत षेत्र )  

५ कां ऩोस्ट/ दशयलऱीचे / गाांडूऱ खताचा लाऩय  

६ अ ॎझो / यामझो/ ऩीएवफी/ उतीवांलधयन माांचा लाऩय  

७ भातीच ेनभुने तऩावून त्माप्रभाणे यावामतनक खताांचा लाऩय  

८ एकाजत्भक ऩीक वांयषण  कामयक्रभाचा अलरांफ  

९ 
कृवऴ वलदमाऩीठे, कृवऴ प्रततष्ठान ल तत्वभ वांस्थाांना बेटी 
देऊन तेथीर तांत्रसानाचा अलरांफ 

 

१० 
मवांचनाच्मा ऩाण्माचा ककपामतळीय लाऩय/दठफक/तऴुाय लाऩय 
कयतात काम १ 

 

११ स्लत् वलकमवत केरेरे तांत्रसान  

१२ 
वशकाय ग्राभीण वलकाव, कृवऴ परोत्ऩादन, ऩळुवांलधयन ल 
दगु्ध व्मलवाम षेत्रातीर कामय. 

 

१३ लतृ्तऩत्र रेख, कृवऴ वादशत्म इ. भागायने  केरेरे कामय  

१४ व्मक्ती / वांस्थेची प्रकाळने  

१५ वाभाजजक कामय  

१६ कृवऴ भार प्रकक्रमा, तनमायतीवांदबायत केरेरे कामय  

१७ 

ऩरयवयातीर इतय ळतेकर् माांना कळा प्रकाये उऩमोग झारा 
त्माचा ववलस्तय तऩमळर द्माला. 
 

 

१८ 
कोयडलाशू ळतेी तांत्रसानाचा लाऩय ककतऩत कयतात 
(तऩमळर दमाला) 
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१९ 

ळतेकर् माकडीर  ळतेातीर वलवलध वऩकाांची उत्ऩादकता 
(जक्लांटर/शेक्टयी) जजल्शमाच्मा वयावयी उत्ऩादकतेळी तुरना 
कुनन  भागीर चाय लऴायची भादशती दमाली.  

 

२० ळतेीऩावून मभऱणाये तनव्लऱ उत्ऩन्न (ुनऩमे)  

२१ 
ळतेी ऩूयक व्मलवाम कयतात काम ? ऩुयक व्मलवामाऩावून 
मभऱणाये तनव्लऱ उत्ऩन्न (ुनऩमे) 

 

२२ 
उच्च तांत्रसानालय आधायीत काशी प्रकल्ऩ याफवलतात काम 
? तऩमळर द्माला. 

 

२३ ळतेभाराची वाठलण / प्रकक्रमा कयतात काम ?  कळी ?  

२४ 
ऩीक काढणी नांतयच ेतांत्रसान (प्रतलायी आणण वाठलूणक 
)चा लाऩय कयतात काम? कळा प्रकाये 

 

२५ वऩक उत्ऩादनाची वलक्री कळाप्रकाये कयतात ?  

२६ 
ळतेीवलऴमक ऩुस्तके, भामवकाांच ेलगयणीदाय आशेत काम ? 
ककती ? 

 

२७ 

कृवऴ तांत्रसानाचा प्रवाय, ऩरयवयातीर कोणकोणत्मा ळतेक-
माांना प्रत्मष प्रषेत्राव बेट देलून केरा ? (वोफत मादी 
जोडरी आशे). 

 

२८ 

याज्मऩातऱी, जजल्शाऩातऱी ल ऩांचामत वमभती स्तयालयीर 
ऩीकस्ऩधाय मा भ्मे बाग घेतात का ? ककती लेऱा ल 
कोणत्मा वऩकावाठी ? 

 

२९ 
वुधायीत/उच्च तांत्रसानालय आधायीत त्माांनी धायण केरेल्मा 
प्रषेत्रालय प्रात्मक्षषके घेतरी आशेत काम ? 

 

३० कृवऴ भारालय आधायीत कोणकोणते गशृउदमोग कयतात ?  

३१ 
कृवऴ भारालय आधायीत गशृउदमोग कयत अवल्माव त्माची 
भाशीती  प्रमळषणाव्दाये कुनन ददरी आशे काम ?  

 

३२ 

अभ्माव दौये - तऩळीर ल ऩरयणाभकायकता 
अ. याज्माफाशेय देळातांगयत अभ्माव दौये 
फ.  देळाफाशेय अभ्माव दौये 

 

           वशी /                                             वशी/ 
     कृवऴ वलकाव अगधकायी....,                        जजल्शा अगधषक कृवऴ अगधकायी 
       जजल्शा ऩरयऴद....                                      जजल्शा 
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प्रपत्र क (१)  
वसंतराव नाईक कृषिभूिण पुरस्कार करीता कायगषववरण  

प्रस्ताषवत पुरस्कार 
 

अ. 
क्र. 

व्मक्तीच े/ वांस्थेचे 
ऩूणय नाल ल ऩत्ता 
(वलयश्री) 

जजल्शा 
ऩूली 
मभऱारेरे 
ऩुयस्काय 

कामयवललयण ( उल्रेखनीम फाफी , षेत्र इ. ) 

१     
 

 

 

 

 

 

प्रपत्र  क (२) 
 

वसंतराव नाईक कृषिभूिण पुरस्कार ननकि चकेशऱस्ट 
 

अ.क्र 
व्मक्ती/वांस्थेच े
नाांल वलयश्री 

ऩत्ता 

वलचायात घ्मालमाच ेभुदे्द 

मळपायव 
कोणी 
केरी 

माऩुली 
मभऱारेरे 
ऩुयस्काय 

कृवऴ ल 
वांरग्न 
षेत्रात 
केरेरे 
अततउत्कृष्ट 
ल अतत 
उल्रेख्नतनम 
काभ 

व्मजक्त 
ळावनाच्मा 
तनधीतून 
लेतन / 
ऩेन्ळन / 
भानधन 
घेतात 
काम? 

नाभ 
तनदेळने 
प्रचरीत 
ऩ्दतीनुवाय 
प्रा्त झारी 
का? 

जजल्शा 
वमभतीने 
प्रत्मष 
प्रषेत्राव 
बेट 
देउन 
प्रस्ताल 
वादय 
केरा 
आशे 
काम? 

ऩुयस्काथीच्मा 
प्रषेत्राव 
वलबाग 
वमभतीने 
बेट देलून , 
छाननी 
कुनन 
मळपायव 
केरी आशे 
काम ? 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० 

१          

 


