नागरिक / ग्राहक सनद
भा.कृ.अनु.प. – केंद्रीय कापस
ू तंत्रज्ञान संशोधन संस्था
(2015-2016)
पत्ता

: पोस्ट बॉक्स क्र. 16640, एडनवाला मार्ग, माटुं र्ा,
मुंबई - 400 019, महाराष्ट्र
वेबसाइट

: http://www.circot.res.in

जािी ददवस

: जल
ु ै , 2015

पढ
ु ील आढावा

: जल
ु ै , 2016

1

धोिण आणण उदिष्टे
धोिण

कापूस तुंत्रज्ञानात वैश्ववक सवोतमता

उदिष्टे
ÍããÔ¨ããè¾ã ‚ãããä¥ã Ì¾ãÌãÔ©ãã¹ã‡ãŠãè¾ã ÖÔ¦ãàãñ¹ã ‡ãŠÁ¶ã ‡ãŠã¹ãîÔã ‚ãããä¥ã ƒ¦ãÀ ¶ãõÔããäØãÃ‡ãŠ ¦ãâ¦ãîâÞããè
‡ãŠã¹ã¥ããè¹ãÍÞãã¦ã ¹ãÆãä‰ãŠ¾ãã, ½ãìÊ¾ã ÔãâÌã£ãÃ¶ã ‚ãããä¥ã „¹ã- „¦¹ããª¶ããâÞããè „¹ã¾ããñØã ‡ãŠÁ¶ã ‚ããä£ã‡ãŠ
‚ãããä©ãÃ‡ãŠ, ¹ã¾ããÃÌãÀ¥ããè¾ã ‚ãããä¥ã Ôãã½ãããä•ã‡ãŠ Êãã¼ã Ìãðãä®âØã¦ã ‡ãŠÀ¥ãñ

½ãìŒ¾ã सेवा/ व्यवहाि:

अ.क्र.

1

सेवा/ व्यवहाि

व्यावसाययक

40

चाचणी:
¦ãâ¦ãî,

¼ããÌã

सत
ू ,

कन्टे ट,ललुंटर,

‚ãããä¥ã ¹ãª

दिू ध्वनी क्र.

श्री. ‡ãñŠ. ¶ããÀã¾ã¥ã¶ãá

प्रभारी, परीक्षण

ललुंट

कक्ष , लसरकॉट,
मब
ुं ई

बबयाणे, पेपर, वस्त्र

मोबाईल
आणण

अधिकारी व

वस्त्र, कताई क्षमता,

ई-मेल

अधधकािी

वररष्ट्ठ ताुंबत्रक

कपडा,

नॉन-

कायाासन

cottontest@ 9869652828
rediffmail.c 02224127273/76,
om
24184274/75
circottest@ ववस्तारीत क्र.*
gmail.com 456/457

नमने व परीक्षण
तपशील अुंतभत
ूग
करुन सुंचालक,
लसरकॉट, मब
ुं ई
याुंस उद्देशन
ू

आवश्यक

शल्
ु क

‡ãŠãØãª¹ã¨ãñ

वगा

भिणा

िक्कम

नमन्याुंची

शासकीय

सुंचालक,

परीक्षण शल्क ¹ãìãäÔ¦ã‡ãñŠ

व

परीक्षणाुंची

आणण
र्ैर

तपशीलवार शासकीय

लसरकॉट,
मब
ुं ईच्या
नावे डीडी

सच
ू ी

सुंस्था /

प्रलशक्षणा च्या

आवेदन पत्र

शासकीय

सुंचालक,

सुंचालक, लसरकॉट,

प्रलशक्षणा

र्ैर

मब
ुं ईच्या

आवेदन पत्र सादर
करणे

सुंबधुं ित रासाययनक
आणण

प्रक्रक्रया

¹ãÆ½ãã¥ãñ

(आवत
ृ ी 2013)

सववस्तर माहहतीसाठी
कायागलयाच्या

वेबसाइट ला भेट द्या
www.circot.res.in

इतर पक्ष

जैव-

रासाययनक चाचण्या,
इको

†Ôã.ƒ.†½ã.

चाचणी,

आणण

†‡ã‹Ôã.‚ããÀ.¡ãè. चाचणी
इ.
2

भार्िारकाुंसाठी
प्रलशक्षण

30

Ñããè. ए. के.

भारीमल्ला,

वररष्ट्ठ शास्त्रज्ञ,
तुंत्रज्ञान

हस्ताुंतरण
ववभार् ,

लसरकॉट , मब
ुं ई

ashokbhari72
@gmail.com

9702878249
022-24127273/76,
24184274/75
ववस्तारीत क्र.
467/121

आववयकतेनरुप
मब
ुं ई स उद्देशन
ू

आवेदन पत्र सादर
करणे

आणण

र्थयाांची
सच
ू ी

आणण

शासकीय
सुंस्था /

इतर पक्ष

लसरकॉट,

नावे डीडी

प्रलशक्षण शल्क
¹ãìãäÔ¦ã‡ãŠã ¹ãÆ½ãã¥ãñ
(आवत
ृ ी 2013)

सववस्तर माहहतीसाठी
कायागलयाच्या

वेबसाइट ला भेट द्या
www.circot.res.in

i) †Þã.ÌÖãè.‚ãã¾ã.
‚ãããä¥ã †.†¹ãŠ.‚ãã¾ã.†Ôã.

प्रलशक्षण (5 हदवस)
Á. 11030.00
ii) †Þã.ÌÖãè.‚ãã¾ã.

प्रलशक्षण (2 हदवस) Á.
8273.00
iii) कापस
ू ग्रेडसग आणण
खरे दीदार प्रलशक्षण

(5 हदवस)
Á. 5618.00
डॉ. एस. के.
शक्ला,
वररष्ट्ठ

वैज्ञायनक आणण

gtc_ngp@
rediffmail.com
skshukla2000
@gmail.com

9158507741
0712 - 2500592/
2500289

प्रलशक्षणा च्या

आवेदन पत्र

शासकीय

सुंचालक,

i) कापस
ू ग्रेडसग आणण

सुंचालक, लसरकॉट,

प्रलशक्षणा

र्ैर

मब
ुं ईच्या

व पयगवेक्षक /

आववयकतेनरुप
मब
ुं ई स उद्देशन
ू

प्रभारी जी.टी.सी.

आवेदन पत्र सादर

नार्परू

करणे

आणण

र्थयाांची
सच
ू ी

आणण

शासकीय
सुंस्था /

लसरकॉट,

नावे डीडी

इतर पक्ष

खरे दीदार, श्जन फिटसग
प्रबुंिकाुंसाठी
प्रलशक्षण

(5 हदवस) Á. 5618.00
ii) कापस
ू र्णवत्ता
आणण कापस
ू

उत्पादनाुंपासन

उत्पन्नवध्
ृ दीसाठी

शेतक-याुंचे प्रलशक्षण

3

कॅललब्रेशन कापस
ू
परवठा

20

डॉ एन

शणमर्म,

वररष्ट्ठ शास्त्रज्ञ
आणण प्रभारी ,

dr.shanmugam
@gmail.com

9930353539
022-24127273/76,
24184274/75
ववस्तारीत क्र.

सुंचालक, लसरकॉट,

कॅललब्रेशन

शासकीय

सुंचालक,

आवेदन पत्र सादर

र्णवत्ता

र्ैर

मब
ुं ईच्या

मब
ुं ई स उद्देशन
ू
करणे

कापसाच्या
यनहाय

आणण

शासकीय

लसरकॉट,

नावे डीडी

(5 हदवस) Á. 2247.00

Á. 750.00 प्रयत 200 ग्राम
मोठ्या प्रमाणावर
सॅम्पल खरे दीस

र्णवत्ता

मार्णीचा

447

मल्
ू यमापन

तपशील
ÔããªÀ ‡ãŠÀ¥ãñ

आणण सिारणा

सुंस्था /

सवलतीचे दर

इतर पक्ष

आकारण्यात येतील .

सववस्तर माहहतीसाठी

ववभार्,

कायागलयाच्या

लसरकॉट , मब
ुं ई
4

¦ããâãä¨ã‡ãŠ ÔãÊÊãã आणण

10

तुंत्रज्ञान हस्ताुंतरण

Ñããè. ए. के.

वेबसाइट ला भेट द्या
www.circot.res.in
ashokbhari72
@gmail.com

भारीमल्ला,

वररष्ट्ठ शास्त्रज्ञ
तुंत्रज्ञान

हस्ताुंतरण
ववभार् ,

लसरकॉट , मब
ुं ई

9702878249
022-24127273/76,
24184274/75
ववस्तारीत क्र.*
467/121

सुंस्थेÞãñ तुंत्रज्ञान /

एक्स्प्रेशन

शासकीय

सुंचालक,

बौविक सुंपदा आणण

साठी सुंचालक,

इुंटरे स्ट /

र्ैर

मब
ुं ईच्या

ययनट आणण सुंचालक,

उद्देशन
ू आवेदन पत्र

करारा वर

ताुंबत्रक सल्ला इयत. ऑि
लसरकॉट, मब
ुं ई स
सादर करणे

सामुंजस्य
स्वाक्षरी

आणण

शासकीय
सुंस्था /

लसरकॉट,

नावे डीडी

तुंत्रज्ञान व्यवस्थापन

लसरकॉट द्वारा ¹ãÆ¦¾ãñ‡ãŠ

ãäÌãÓã¾ãã¶ãìÁ¹ã ãä¶ã¥ãÃ¾ã
Üãñ¦ãÊãã •ããƒÃÊã,

इतर पक्ष

सेवा प्रमाण:
अ.क्र.

कायाालयाकडुन पुिववली
जाणािी सेवा

¼ããÌã

सेवा कायाक्षमता ननदे शक

सेवा
काया- काल

एकक

¼ããÌã

कायाासन स्त्रोत

1

व्यावसाययक चाचणी:

40

¦ãâ¦ãî, सत
ू , कपडा, वस्त्र, कताई
क्षमता,

नॉन-

आणण

ललुंट

आणण

सुंबधुं ित

चाचण्या,

लमळाल्यापासन

चाचणी

अहवाल

पयांतची काळ मयागदा

कन्टे ट,ललुंटर, बबयाणे, पेपर,
वस्त्र

नमने

चाचणी

15

प्राप्ती

कामकाजाचे

परीक्षण

40

हदवस

आणण

कक्ष

सुंबधुं ित

अनभार्/

ववभार्, मब
ुं ई

रासाययनक

जैव-रासाययनक

इको

चाचणी,

†Ôã.ƒ.†½ã. आणण †‡ã‹Ôã.‚ããÀ.¡ãè.
चाचणी इ.
2

भार्िारकाुंसाठी प्रलशक्षण

30

प्रलशक्षण कायगक्रमासाठी चा अजग
लमळाल्यापासन

सहभार्ासाठी

पष्ट्टीकरण दे ण्यापयांतची
मयागदा

3

कॅललब्रेशन कापस
ू परवठा

20

7

¦ããâãä¨ã‡ãŠ ÔãÊÊãã आणण तुंत्रज्ञान

काळ

हस्ताुंतरण

हस्ताुंतरण

ववभार्, मब
ुं ई
श्जयनुंर् प्रलशक्षण

मार्णी लमळाल्यापासन कॅललब्रेशन

मार्णी

तुंत्रज्ञान

आणण

7

कापस
ू परवठा करे पयांतची काळ

10

30

हदवस

कामकाजाचे

केंद्र, नार्परू
20

हदवस

मयागदा
4

कामकाजाचे

र्णवत्ता

मल्
ू यमापन

आणण सिारणा
ववभार्, मब
ुं ई

लमळाल्यापासन

सेवा

कायगपत
ू ी करे पयांतची काळ मयागदा

90

कामकाजाचे
हदवस

10

तुंत्रज्ञान

हस्ताुंतरण
ववभार्

बौविक
आणण

आणण

सुंपदा

तुंत्रज्ञान

व्यवस्थापन

ययनट, मब
ुं ई

तक्राि ननवािण पद्धती
अ.क्र.
1.

सावाजननक तक्राि अधधकािी
श्री. सनील कमार, प्रशासयनक अधिकारी

हे ल्पलाईन क्र.
022-24127627
अथवा
022-24127273/76,
24184274/75
ववस्तारीत क्र.* 138

ई-मेल

मोबाईल

sunil .kumar@icar.gov.in
sunkr2@rediffmail.com

9869761611
7208055691

भागधािक / ग्राहक सच
ू ी
अ.क्र.

भागधािक/ ग्राहक

1.

कापस
ू ÁƒÃ व्यापारी

2

Ôãî¦ã ãäØãÀ¥¾ãã ‚ãããä¥ã ‡ãŠ¹ã¡ã ¹ãÆãä‰ãŠ¾ãã „¦¹ããª‡ãŠ

3.

श्जयनुंर् „ª¾ããñØã

4.

कापस
ू बबयाणे व्यापारी „¦¹ããª‡ãŠ

5.

कार्द उत्पादक आणण व्यापारी

6.

कापस
ू ¹ãÆ•ã¶ã‡ãŠ आणण ववद्यापीठे व सुंस्थेशी सुंलग्न असलेले शास्त्रज्ञ

7.

कापस
ू बबयाणे कुंपन्या

8.

वस्त्र उत्पादक आणण व्यापारी

9.

वस्त्रोद्योर् क्षेत्रातले ववद्याथी

10.

वस्त्रोद्योर् / श्जयनुंर् / उप-उत्पादन सल्लार्ार

11.

कापस
ू प्रफक्रया सुंबधुं ित युंत्र उत्पादक

12.

शासफकय ववभार्, सीसीआय, महाराष्ट्र राज्य रस्ते ववकास महामुंडळ मयागहदत., श्जल्हा पररषद, पोलीस, अबकारी, सीबीआय, राज्य कृषी ववभार्
आणण ववद्यापीठे

13.

लसरकॉट तुंत्रज्ञानाचे परवानािारक

14

नाबाडग

15

भारतीय मानक ब्यरू ो (बीआयएस)

प्रादे शशक स्टे शन / केंद्रे :
अ.क्र.
1

2

3.

4.

5.

6.

¹ãÆãªñãäÍã‡ãŠ Ô›ñÍã¶ã/
‡ãòŠ³ãÞãñ ¶ããÌã

दरू ध्वनी

श्जयनुंर् प्रलशक्षण केंद्र

0712- 2500592

र्णवत्ता मल्
ू याुंकन ययनट

0422- 2438506

र्णवत्ता मल्
ू याुंकन ययनट

0863- 2524013

र्णवत्ता मल्
ू याुंकन ययनट

0261- 2668845

र्णवत्ता मल्
ू याुंकन ययनट

01666- 231594

र्णवत्ता मल्
ू याुंकन ययनट

0836-2446336

ई- मेल

मोबाईल

skshukla2000@gmail.com
gtc_ngp@rediffmail.com

09158507741

Venkata.s@icar.gov.in
svenkatakrishnan1@rediffmail.com
circotcbe@gmail.com

09047070302

Mukundan.s@icar.gov.in
s_mukundan@hotmail.com
circotguntur@gmail.com

09347526187

gg.mistry@icar.gov.in
gmistryg_1@yahoo.co.in
circot_1@yahoo.co.in

09426746094

hamid.hasan@icar.gov.in
hasanhamid@hotmail.com
circots@yahoo.co.in

09416623041

Vg.udikeri@icar.gov.in
circotdr@bsnl.in
circotdwr@gmail.com

08123802839

पत्ता
अमरावती रोड, .पो.बॉ. वाडी,
नार्परू 440 023 (महाराष्ट्र)

सी .आय .सी. आर कॅम्पस,
मरुथामलाई मेन रोड,

कोइुंबतर -641 003 (तालमलनाड)
कृषी सुंशोिन केंद्र,
लाम िामग,

र्ट
ुं ू र -522034 (आुंध्र प्रदे श)
अथवा िामग,

सरत-395 007 (र्जरात)
सी .आय .सी. आर कॅम्पस,
कपास िामग

लसरसा -125 055 (हरयाणा )
कृषी सुंशोिन केंद्र,

िारवाड िामग (बीपीओ),

िारवाड -580 007 (कनागटक)

सेवा £ããÀ‡ãŠãâ‡ãŠ¡î¶ã ‚ã¹ãñàãã :
अ.क्र.

ÔãñÌãã £ããÀ‡ãŠãâ‡ãŠ¡î¶ã ‚ã¹ãñàãã

1
2

ØãÆãÖ‡ãŠãâ‡ãŠ¡î¶ã ¹ããäÀàã¥ããÔããŸãè ‚ããÌãÍ¾ã‡ãŠ ªÔ¦ã†ñÌãñ Ìã ¶ã½ãì¶¾ããÞããè ¹ãì¦ãÃ¦ãã

3

परीक्षण शल्काचा वेळेवर भरणा

4

प्रलशक्षणासाठी मदतीपव
ू ग आवेदन प्राप्त

सववस्तर यादी सह नमन्याुंचा ( सँपल्स) चा समयोधचत परवठा

5

प्रलशक्षण शल्काचा वेळेवर भरणा

6

प्रलशक्षण कायगक्रमासाठी सहभार्ाचे पष्ट्टीकरण

7

कॅललब्रेशन कापस
ू परवठा करण्याबाबत ववनुंती ¹ã¨ã

8

कॅललब्रेशन कापस
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