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१.० डीबीटी प्रिाली साराांश (DBT Portal Overview)
कृणि णवभािाच्या शासन णनिणय क्र. हअप्र-0716/प्र.क्र.82/राकृणवयो कक्ष,णदनाांक 17/01/2018
अन्वये राज्यातील 15 णजल्हृयाांमधील 5142 िावाांमध्ये 6 विण कालावधीत (2018-19 ते 2023-24 पयंत)
नानाजी दे शमुख कृणि सांजीवनी प्रकल्हपाची अांमलबजाविी करण्यास मान्यता दे ण्यात आलेली आहे .
सन 2018-19 या आर्थिक विापासून प्रकल्हपाांची अांमलबजाविी सुरू करण्यात आलेली आहे . केंद्र
व राज्य शासनाद्वारे राबणवण्यात येिाऱ्या णवणवध कल्हयािकारी योजनाांतिणत लाभार्थ्यांना दे ण्यात येिारे
अनुदान वस्तूस्वरुपात न देता, सदर अनुदान लाभार्थ्यांना िेट लाभ हस्ताांतरि (DBT) पध्दतीने दे ण्यात यावे,
असा धोरिात्मक णनिणय राज्य शासनाने णनयोजन णवभािाच्या णद. 5/12/2016 च्या शासन णनिणयान्वये घेतला
आहे .
णनयोजन णवभािाच्या सदर शासन णनिणयाच्या अनुिांिाने कृिी णवभािाद्वारे राबणवण्यात येिाऱ्या केंद्र
व राज्य पुरस्कृत णवणवध योजनाांतिणत अनुदानावर वाटप करण्यात येिाऱ्या कृिी औजाराांच्या (कृिी औजारे ,
पीक सरांक्षि औजारे , णवद्युत/णडजेल/पेट्रो णडजेल/बोअरवेल/सबमर्थसबल पांपसांच व एचडीपीई पाईप) सांदभात
िेट लाभ हस्ताांतरि पोटण ल (DBT) राबणवण्यास कृणि णवभािाने णद.21.01.2017 च्या शासन णनिणयान्वये मांजूरी
णदली आहे . तसेच नानाजी देशमुख कृणि सांजीवनी प्रकल्हपाांतील णवणवध योजनाांचे लाभ शेतकऱ्याांना दे ताना ते
िेट लाभ हस्ताांतरि पोटण लने (DBT) दे ण्याबाबत जािणतक बँकेने मांजूरी णदलेली आहे. सदरचे लाभ िेट लाभ
हस्ताांतरि पद्धतीने (DBT) दे ण्याबाबतची कायणपद्धती प्रकल्हप व्यवस्िापन आराखडा (PIP) व णवत्तीय
व्यवस्िापन पुस्स्तकेत दे ण्यात आलेली असून त्यास शासनाने णद.17.01.2018 च्या शासन णनिणयान्वये मांजूरी
प्रदान केलेली आहे .
प्रकल्हपासाठी िेट लाभ हस्ताांतरि पोटण ल (DBT Portal) ICICI बँकेमार्णत तयार करून घेण्याबाबत
शासनास प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता, सदर प्रस्तावास णद.13.06.2018 च्या पत्रान्वये शासनाने
मांजूरी णदलेली आहे.
प्रकल्हप व्यवस्िापन कक्षामार्णत प्रकल्हपातील णवणवध घटक, उपघटक व योजनाांचा लाभ (योजनाांची
यादी सोबत जोडलेली आहे ) िेट लाभ हस्ताांतरि पोटण ल/प्रिाली (वेब प्लॅटर्ामण व मोबाईल ॲप्लीकेशन)
मार्णत 15 णजल्हयातील णनवडलेल्हया लाभार्थ्यांना द्यावयाचा आहे.
या पुस्स्तकेमध्ये प्रकल्हपासाठीच्या डीबीटी प्रिाली बाबतचे सणवस्तर विणन दे ण्यात आलेले असून
क्षेत्रीय स्तरावरून अजण सादर करिे ते लाभार्थ्यांना अिण सहाय्य प्रदान करिे या बाबतच्या सवण प्रणक्रयाांची
सणवस्तर माणहती दे ण्यात आलेली आहे .
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२.० शेतकरी नोंदिी (Farmer Registration)
प्रत्येक वापर कत्यास, लाभािी अिवा प्रकल्हपातील अणधकारी/कमणचारी याांना नोंदिीसाठी
http://dbt.mahapocra.gov.in/ या वेबसाईटचा वापर करावा लािेल. वरील वेबसाईटवर
िेल्हयावर खालील प्रमािे होम पेज णदसेल:

विणन (Description): या वेबसाईटवर सवण वापरकत्यांसाठी एकच प्रवेश आहे . या वेबसाईटचा वापर करिारे लाभािी प्रकार व
वापरकते खालीलप्रमािे आहे त:
•

शेतकरी (प्रकल्हपाांतिणत 15 णजल्हयाांतील शेतकरी)

•

एर्पीओ / एर्पीसी / एर्आयजी / एसएचजी (प्रकल्हपाांतिणत 15 णजल्हयात काम करिारे िट)

•

समुदाय (प्रकल्हपाांतिणत 15 णजल्हयातील ग्राम पांचायती)

•

प्रकल्हपातील अणधकारी (प्रकल्हपात काम करिारे प्रकल्हप सहाय्यक ते प्रकल्हप सांचालक पयंत सवण
अणधकारी व कमणचारी )
या प्रकल्हपाांतिणत कोिताही लाभ घेण्यासाठी नोंदिी प्रणक्रयेतन
ू जावे लािेल. आता, आपि टप्प्या

टप्प्याने

नोंदिी प्रणक्रया , लॉि इन, सांपाणदत / दृश्य, अजण सादर करिे, मास्टसण णनर्थमती / बदल,

Customization सानुकूलने, पडताळिी, सवण स्तराांवरील अजण प्रणक्रया आणि अहवाल या बाबत माणहती
घेऊया.
शेतकरी DBT-PoCRA च्या सुरुवातीच्या पृष्ठावर “शेतकरी नोंदिी” या बटिावर स्ललक करतील
आणि खालील शेतकरी नोंदिी पृष्ठ उघडे ल णजिे चार टॅ ब ( नोंदिी तपशील, मूलभूत तपशील, जमीनीचा
तपशील आणि घोििापत्र ) दशणणवण्यात आलेले आहे त.
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विणनः नोंदिी तपशीलाांअांतिणत (Registration Details),शेतक-याांना प्रमाणित करण्यासाठी दोन पयाय
उपलब्ध आहे त : प्रिम पयाय आधार बायोमेणट्रकद्वारे आणि दु सरा पयाय आधार क्रमाांकाशी सांलग्न मोबाइल
वरील ओटीपी (वन टाइम पासवडण ) द्वारे . त्यानांतर वरील स्क्रीन शॉटमध्ये दशणणवल्हयाप्रमािे नाव, जन्मतारीख,
ललि आणि जणमनीची स्स्िती हा तपशील भरल्हयानांतर माणहती जतन (सेव)करण्यासाठी व पुढील पृष्ठावर
जाण्यासाठी CONTINUE (चालू ठे वा) हे बटि दाबावे .
जणमनीणवना शेतकऱ्याांच्या बाबतीत, शेतकरी WITHOUT LAND बटिावर स्ललक करे ल आणि पुढे
चालू ठे वू शकेल.
जमीन असलेल्हया शेतकऱ्याांच्या बाबतीत, शेतकरी WITH LAND बटिावर स्ललक करून आवश्यक
प्रमािपत्र अपलोड करून पुढे चालू ठे वू शकेल.
प्रकल्हपाच्या वेबसाईटवर बायोमेणट्रक बाबत कोितीही माहीती जतन केली जािार नाही. परांतु अजाची
इतर सवण माणहती सुरणक्षतणरत्या जतन केली जाईल.

मूलभूत तपशील:
नोंदिी तपशीलाांखाली CONTINUE (चालू ठे वा) बटिावर स्ललक केल्हयानांतर शेतकरी खालील
स्क्रीन शॉट मध्ये दशणणवल्हयाप्रमािे सवणसामान्य माणहती भरण्यासाठी मूलभूत तपशीलापयंत पोहोचतील.
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विणनः मूलभूत तपशीलाखाली,सवण तपशील जसे पत्ता, सांपकण, ईमेल, पॅन, प्रविण

आणि शारीणरक

णवकलाांिता आहे/नाही भरिे आवश्यक आहे.
अनुसूणचत जाणत / अनुसूणचत जमातींच्या बाबतीत, शेतकरी जात प्रमािपत्र (अणनवायण) अपलोड
करतील.णदव्याांि पणरस्स्ितीत, शेतक-याांना णदव्याांिता टलकेवारीचा उल्लेख करावा लािेल आणि त्याचे
प्रमािपत्र (अणनवायण) अपलोड करावे लािेल.
सवण मूलभूत तपशील भरल्हयानांतर,जतन करण्यासाठी आणि पुढील टॅ बवर जाण्यासाठी CONTINUE
(चालू ठे वा) या बटिावर स्ललक करिे आवश्यक आहे .

जमीनीचा तपशील :
जमीनीचा तपशील पयाय र्लत त्याांच्यासाठी आहे ज्याांच्याकडे जमीन आहे . सामान्यत: "जणमनी
णशवाय असलेले शेतकरी " मूलभूत तपशीलाांमधून माणहती जतन केल्हयानांतर िेट “घोििापत्र” या टॅ बवर
पोहचतील आणि खालील स्क्रीन शॉटमध्ये दशणणवल्हयाप्रमािे जमीन असलेले शेतकरी “जणमनीचा तपशील”
या टॅ बवर पोहचतील.
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विणनः जमीन असलेल्हया शेतक-याांना वरील स्क्रीन शॉटमध्ये दशणणवल्हयाप्रमािे जणमनीशी सांबणां धत सवण

•

आवश्यक माणहती भरिे आवश्यक आहे. जसे ... णजल्हहा, तालुका आणि िाव.
8-अ खाते क्रमाांकासाठी, 8-अ खाते क्रमाांक सांख्या, हेलटर आणि आर सह भरण्याची आवश्यकता

•

आहे आणि र्ॉमण 8-अ अपलोड करण्यासाठी नांतर "ADD 8A" बटिावर स्ललक करावे
7/12 सवे क्रमाांकासाठी, प्रिम 8-अ खाते क्रमाांक पयायाद्वारे आपि आधीच जोडलेले 8-ए खाता

•

क्रमाांक (उपरोलतप्रमािे) णनवडिे आवश्यक आहे . त्यानांतर हे लटर आणि आर बरोबर 7/12 सवे क्रमाांक
भरिे आवश्यक आहे आणि 7/12 प्रमािपत्र अपलोड करण्यासाठी "ADD 7/12" वर स्ललक करावे .
8- अ खाता क्रमाांक आणि 7/12 सवे नांबर जोडण्यासाठी आणि णनवडण्यासाठी हा पयाय अनेक वेळा

•

वापरला जाऊ शकतो. तसेच सांबणां धत 8-अ खाता क्रमाांक अांतिणत 7/12 सवे क्रमाांक पाहण्याचा /
हटणवण्याचा पयाय उपलब्ध आहे .
वरील सवण माणहती भरल्हयानांतर, जतन करण्यासाठी आणि पुढील टॅ बवर जाण्यासाठी CONTINUE

•

(चालू ठे वा) बटि स्ललक करिे आवश्यक आहे.

घोििापत्र:
कोित्याही शेतकऱ्यास जमीन असलेला लकवा जमीन नसलेला खाली स्क्रीन शॉट मध्ये उल्लेणखत
सवण मुद्याबाबत घोििापत्र देिे अणनवायण आहे .

विणन:
उपरोलत सवण आवश्यक माणहती पूिण केल्हयानांतर शेतकरी घोििापत्र या टॅ बवर पोहोचेल, जेिे त्याने
घोििापत्राांच्या सवण चेक बॉलसवर स्ललक करिे आवश्यक आहे . हे सर्व मुद्दे अणनवायण आहे त आणि या मुद्द्ाांवर
स्ललक करून, शेतकरी घोणित केलेल्हया सवण अटी स्वीकारतील आणि पुढे जातील.सवण चेक बॉलसवर स्ललक
केल्हयानांतर, शेतकरी नोंदिी प्रणक्रया जतन करण्यासाठी सबणमट बटिावर स्ललक करिे आवश्यक आहे.

नोंदिी केल्हयानांतर:
नोंदिी प्रणक्रया पूिण केल्हयानांतर, खालील पृष्ठ दशणणवले जाईल:

पृष्ठ क्र. 7

विणन:
नोंदिी प्रणक्रया पूिण केल्हयावर एक सांदेश णमळे ल, "नोंदिी यशस्वीणरत्या पूिण झाली आणि त्याचा
तपशील नोंदिीकृत मोबाइल क्रमाांकावर पाठणवला आहे . आपि आपल्हया आधार क्रमाांकाचा वापर करून
लॉणिन करू शकता ".
यशस्वी सांदेशाच्या खाली, "लॉि इन" आणि "िो टू होम" णह दोन बटिे दशणणवली जातील णजिे
वापरकता लॉि इन लकवा होम पेजवर िेट जािे णनवडू शकतो .

वैयस्लतक लॉणिन:
शेतकरी आधार क्रमाांकासह बायोमेणट्रक पयाय (िांब) वापरून लकवा नोंदिीकृत मोबाइलवर सांदेशाद्वारे
प्राप्त ओटीपीचा (OTP) वापर करुन लॉणिन करू शकतो.

विणन:
शेतक-याांना आधारद्वारे लॉणिन करण्यासाठी ओटीपी रे णडओ बटिावर स्ललक करिे आवश्यक आहे
तर बायोमेणट्रक (िांब) द्वारे लॉणिन करण्यासाठी बायोमेणट्रक (िांब) रे णडओ बटि स्ललक करिे आवश्यक आहे .
आधारद्वारे लॉि इन करताना , प्रिम ओटीपी रे णडओ बटिावर स्ललक करावे व आधार क्रमाांक भरावा
आणि त्यानांतर "ओटीपी पाठवा" बटिावर स्ललक करावे. ओटीपी पाठवा बटि स्ललक केल्हयानांतर
ओटीपीसाठी नवीन र्ील्हड पॉप अप होईल. एकदा ओटीपी पाठवा बटनावर स्ललक केल्हयानांतर शेतकरी
एसएमएसद्वारे ओटीपी प्राप्त करे ल आणि तोच ओटीपी,ओटीपी र्ील्हडमध्ये भरे ल. शेवटच्या रकाण्यात नमूद
केलेल्हया सांख्येची बेरीज भरण्याची िरज आहे .
सवण तपशील भरल्हयानांतर, यशस्वी लॉणिन करण्यासाठी लॉि इन बटिावर स्ललक करिे आवश्यक
आहे .
बायोमेणट्रक (िांब) पयायाच्या बाबतीत, शेतक-याांने नोंदिी करताना आधीच स्कॅन केलेला अांिठा
स्कॅन करावा लािेल. लॉि इन करताना अांिठा स्कॅन केल्हयानांतर शेतकरी स्वयांचणलतपिे लॉि इन होतील.

नोंदिी तपशील सांपाणदत करिे:
एकदा लॉणिन यशस्वी झाले की, शेतकरी त्याांची नोंदिी पाहू आणि सांपाणदत करू शकतात.
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विणन:
नोंदिी तपशील सांपादन करताना कोित्याही वापरकत्यांना नोंदिी प्रमािेच त्याच सवण प्रणक्रयेचे
पालन करावे लािेल.आधार आणि नाव विळता सवण र्ील्हड बदलता येतील.त्यानांतर CONTINUE या
बटिावर स्ललक करावे .

मूलभूत माणहती सांपाणदत करिे:
CONTINUE बटि स्ललक केल्हयानांतर, मूलभूत तपशील “मूलभूत तपशील टॅ ब” खाली दशणणवला
जाईल.

विणन:
कोितेही बदल करण्यासाठी CONTINUE बटिावर स्ललक करा. CONTINUE बटि स्ललक
केल्हयानांतर सांपाणदत माणहती जतन केली जाईल.
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जमीन तपशील:
खालील स्क्रीन शॉटमध्ये दशणणवलेल्हया प्लस णचन्हावर स्ललक करून जमीन असलेले शेतकरी 8- अ
खाता क्रमाांक आणि 7/12 सवे क्रमाांकाशी सांबणां धत त्याांचा नोंदिीकृत तपशील पाहू शकतात लकवा हटवू
शकतात.

विणन:
आवश्यकतेनुसार जमीनी सांबणां धत कोितीही माणहती बदलली लकवा जोडली जाऊ शकते. शेतक-याांने
िाव , तालुका आणि णजल्हहा आणि त्यानांतर 8-अ खाते क्रमाांक आणि 7/12 सवे क्रमाांक या आधी नोंदिी
केल्हयानुसार जमीन तपशील टॅ ब खाली नमूद करिे आवश्यक आहे .
पुढील टॅ ब "घोििापत्र " वर जाण्यासाठी कोितेही बदल जतन केले जाण्यासाठी पुन्हा CONTINUE
बटिावर स्ललक करिे आवश्यक आहे.

घोििापत्र
घोििापत्र टॅ ब अांतिणत, सवण प्रणक्रया समान राहतील.

विणन
घोििा पत्रातील सवण मुद्दे शेतकऱ्याांनी स्वीकारिे अणनवायण आहे .
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अजण सादर करिे
नोंदिी यशस्वीणरत्या पूिण झाल्हयानांतर नोंदिीची पडताळिी झाली लकवा झाली नाही तरी
शेतकरी प्रकल्हपाच्या लाभासाठी अजण करू शकतील . खालील स्क्रीन शॉटमध्ये दशणणवल्हयाप्रमािे
शेतकऱ्याांना SEARCH बटिाचा वापर करावा लािेल.

विणन:
शेतकरी उपरोलत स्स्क्रन शॉटमध्ये नमूद केल्हयाप्रमािे “Search Activity From List” /"सूचीमधील
उपक्रम शोधा " पयायामधून ज्या घटकासाठी अजण करू इस्च्ित आहे त तो शोधू शकतात. शेतकरी उपक्रम
नावातून कोिताही शब्द टाइप करून SEARCH/शोध बटिावर स्ललक करे ल तेंव्हा सवण उपक्रम ज्यामध्ये
समान शब्द असेल ते उपक्रम लकवा सांबणां धत उपक्रम SEARCH/शोध बटिाच्या खाली दशणणवला जाईल.
उदाहरिािण: - AGRO शब्द अनेक उपक्रमामध्ये वापरला जातो जेिेकरुन AGRO शब्द शोध बॉलसमध्ये टाईप
करू आणि शोध बटिावर स्ललक करू तेंव्हा जाांच्या नावात AGRO शब्द आहे ते सवण उपक्रम णमळू शकतील.
चाांिल्हया पद्धत्तीने समजून घेण्यासाठी खाली स्क्रीन शॉट देण्यात आला आहे.
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तसेच घटक, उप-घटक नांतर उपक्रम याांच्यातून जाण्याचा पयाय दे खील आहे .प्रिम घटक
णनवडण्यात यावा त्यानांतर त्या घटका खालील सवण उप-घटक स्वयांचणलतपिे णदसतील.नांतर उप-घटक
णनवडावा जेिेकरुन त्या उप-घटका खालील सवण उपक्रम स्वयांचणलतपिे णदसतील आणि शेवटी अजण
करावयाचा उपक्रम णनवडावा.

उपक्रम तपशील
उपक्रम णनवडल्हयानांतर, उपरोलत स्क्रीन शॉटमध्ये दशणणवल्हयाप्रमािे शेतकऱ्याांने उपक्रम बॉलसच्या तळाशी
णसलेलट बटिावर स्ललक करिे आवश्यक आहे त्यानांतर नवीन पृष्ठ खाली दाखणवलेल्हया स्क्रीन शॉट प्रमािे
उघडले जाईल.

विणन
“BACK TO ACTIVITY” आणि “CONTINUE TO APPLICATION” दोन बटिे दशणणवली
जातील. “BACK TO ACTIVITY” हे बटन उपक्रमाकडे परत मािील पृष्ठावर जाण्यासाठी वापरले जाईल.
एकदा सबणसडी तपशील, आवश्यक कािदपत्रे आणि पात्रता णनकि इ. सारख्या उपक्रमाशी सांबणां धत सवण
भरलेल्हया तपशीलाांचा काळजीपूवक
ण आढावा घेतल्हयानांतर “CONTINUE TO APPLICATION”

बटि

वापरिे सुरू होईल.मि पुढे जाण्यासाठी “CONTINUE TO APPLICATION” वर स्ललक करावे.

अजाचा नमुना
जेंव्हा शेतकरी “CONTINUE TO APPLICATION” बटिावर स्ललक करे ल तेंव्हा अजाचा खालील
स्क्रीन शॉट मध्ये दशणणवल्हया प्रमािे अजाचा नमुना णदसेल.
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विणन
•

अजाच्या नमुन्यामध्ये जमीन तपशील, इतर तपशील आणि हमीपत्र समाणवष्ट आहे त.अजाच्या
नमुन्यामध्ये शीिणस्िानी उपक्रमाचे नाव ,कोड व िायाणचत्र दे ण्यात आले आहे त .

•

दु सऱ्या ओळीमध्ये , नोंदिीच्या वेळी वापरलेला जमीनीचा तपशील भरिे / णनवडिे आवश्यक आहे .
तसेच 7/12 मधील णकती क्षेत्रावर प्रकल्हप उपक्रम राबवावयाचा ते क्षेत्र भरण्याचा पयाय आहे .

•

णतसऱ्या ओळीत, उवणणरत णनधीची

व्यवस्िा कशी करण्यात येिार आहे (णदलेल्हया पयायामधून

णनवडण्याची आवश्यकता) यासारख्या इतर तपशीलाांचा उल्लेख करिे आवश्यक आहे .
•

तसेच "अजणदार लकवा त्याच्या कुटु ां बातील सदस्याांनी अजण करावयाच्या उपक्रमासाठी सरकारच्या
कोित्याही योजनेतन
ू / कायणक्रमातून पूवी र्ायदा घेतला आहे का "? या प्रश्नाचे उत्तर दे िे आवश्यक
आहे . या प्रकरिात शेतकरी "नाही" हा पयाय णनवडल्हयास तो पुढे जाऊ शकतो. जर तो / ती "होय"
पयाय णनवडत असेल तर सवण तपशील भरण्यासाठी नवीन णर्ल्हड पॉप्युलट
े होईल ज्यामध्ये "विण,
रलकम ,योजना”हा तपशील भरावा लािेल.

•

अांणतम ओळ हमीपत्र आहे . पुढे जािेसाठी हमीपत्रात णदलेले सवण मुद्दे शेतक-याांनी मान्य करिे
आवश्यक आहे.

•

सवण तपशीलाांची पूतणता केल्हयानांतर, यशस्वीणरत्या अजण जमा करण्यासाठी सबणमट बटिावर स्ललक
करिे आवश्यक आहे .
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नवीन योजनेसाठी अजण करा:
उपक्रम/योजनेसाठी यशस्वी अजण केल्हयानांतर, माणहती खालील स्क्रीन शॉट मध्ये दशणणवल्हया प्रमािे
णदसेल.

विणन
•

यशस्वीणरत्या अजण सादर केल्हयानांतर, वरील स्क्रीन शॉटमध्ये नमूद केल्हयानुसार अजण लप्रट आउट
करण्याचा पयाय असेल.

•

होय लकवा नाही या दोन पयायाांसह "आपल्हयाला नवीन योजनेसाठी अजण करायचा आहे काय ?" म्हिून
एक सांदेश णदसेल. शेतकरी त्याांच्या आवश्यकतेनुसार नवीन उपक्रम/योजनेसाठी अजण करावयाचा
लकवा नाही ते ठरऊ शकतो.

•

शेतकरी ऐका लकवा अनेक उपक्रमासाठी अजण सादर करू शकतात.

पृष्ठ क्र. 14

3.0 लॉणिन तपशील (Login Details)
3.1 प्रकल्हप अणधकारी लॉणिन
खाली स्क्रीन शॉटमध्ये दशणणविारा पयाय होम पेजवर उपलब्ध असेल आणि केवळ प्रकल्हप अणधकारी
(कमणचारी) याांचद्व
े ारे वापरला जाईल. प्रत्येक वापरकत्याला त्याांना प्रकल्हप अणधकाऱ्यामार्णत णदलेल्हया युजरनेम
आणि पासवडण द्वारे लॉणिन करावे लािेल आणि सांबणां धत क्षेत्रातील आकड्ाांची बेरीज भरण्याची आवश्यकता
आहे .

विणन
कोित्याही वापरकत्यासाठी प्रकल्हप अणधकाऱ्या मार्णत, युजरनेम आणि पासवडण तयार केला जाईल
आणि कतणव्य व जबाबदाऱ्या णदल्हया जातील.जेिेकरून वापरकत्याने एकदा लॉणिन केले की तेिे त्याच्या
सांबणां धत बाबी णदसतील. पासवडण णवसरला तर “Forgot Password” या पयायाचा उपयोि करून नवीन
पासवडण तयार करता येईल.

3.2 शेतकरी लॉणिन
खालील स्क्रीन शॉटमध्ये दशणणवण्यात आलेला पयाय होम पेजवर उपलब्ध असेल आणि शेत
शेतकऱ्याने वापरायचा आहे .

विणन
प्रत्येक शेतक-याांना एकतर आधार क्रमाांकाशी सलस्ग्नत मोबाईल नांबरवर ओटीपी प्राप्त करुन लकवा
बायोमेणट्रक (िांब) पद्धतीने आणि सांबणां धत क्षेत्रातील आकड्ाांच्या बेरजेची सांख्या भरुि लॉणिन करता येईल.

3.3 समुदाय लॉणिन
खालील स्क्रीन शॉटमध्ये दशणणवलेला पयाय होम पेजवर उपलब्ध असेल आणि समुदायासाठी
अणधकृत व्यलतीस वापरता येईल.
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विणन
अणधकृत व्यलती नोंदिीसाठी तयार केलेल्हया ग्राम पांचायत कोड आणि पासवडण चा उपयोि करून
आणि सांबणां धत क्षेत्रातील आकड्ाांच्या बेरजेची सांख्या भरुि लॉणिन करता येईल.

3.4 FPO/FPC/FIG/SHGs लॉणिन
खालील स्क्रीन शॉटमध्ये दशणणवलेला पयाय होम पेजवर उपलब्ध असेल आणि अणधकृत व्यलतीस
वापरता येईल.

विणन
अणधकृत वापरकता एर्पीओ / एर्पीसी / एर्आयजी / एसएचजी मध्ये लॉि इन करण्यासाठी
नोंदिीच्या वेळी तयार केलेले नोंदिी क्रमाांक आणि पासवडण वापरे ल तसेच सांबणां धत क्षेत्रातील सांख्याांची बेरीज
भरण्याची दे खील आवश्यकता असेल.
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4.0 पडताळिी (Verification)
प्रकल्हपअांतिणत लाभ घेण्यासाठी सवण शेतकऱ्याांना नोंदिी करिे बांधनकारक आहे . कृणि सांजीवनी
सणमतीद्वारे (VCRMC) सवण प्रकारचे लाभािी नोंदिी पडताळिी करण्यासाठी हा पयाय उपलब्ध करण्यात
आलेला आहे .

4.1 शेतकरी पडताळिी
शेतकऱ्याने त्याची नोंदिी यशस्वीणरत्या पूिण केल्हयानांतर त्याचा नोंदिी अजण सांबणां धत कृणि सांजीवनी सणमतीच्या
(VCRMC) अणधकृत वापरकत्याच्या स्क्रीनवर लॉणिन केल्हयावर णदसेल.

विणन
•

वर विणन केलेल्हया तपशीलासह स्क्रीन दशणणवला जाईल.

•

स्स्ितीसाठी शोध णनकि देण्यात आलेले आहेत. आवश्यकतेनुसार स्स्िती णनवडू न वापरकता
नोंदिीकृत लाभािी शोधू शकतो. येिे स्स्िती ही नोंदिीच्या स्स्ितीशी सांबणां धत आहे , नोंदिी प्रलांणबत
आहे , सत्याणपत केली िेली आहे , नाकारली आहे लकवा लाभार्थ्यांना परत पाठणवली आहे . सवण
नोंदिीसाठी अजाच्या स्स्ितीचा (FORM STATUS) स्तांभ उपलब्ध आहे.

पडताळिी कशी केली जाईल?
उपरोलत स्क्रीनमध्ये दशणणवल्हयाप्रमािे, अांणतम स्तांभ णनवडण्यासाठी आहे . ज्या णठकािी वापरकरता
णनवड बटिावर स्ललक करून पडताळिी करू शकेल . एकदा स्ललक केल्हयावर, खालील प्रमािे अजणस्स्िती
ड्रॉप डाउन, न बदलता येिारी तारीख, नोंदिीची वतणमान स्स्िती, कारि आणि णटप्पिी असल्हयास, इ. माहीती
असलेली स्क्रीन उघडली जाईल. वापरकता "नोंदिी तपशील दशणणवण्यासाठी स्ललक करा" /“Click to show
Registration details” या टॅ बवर स्ललक करून नोंदिीची पडताळिी करू शकतो.
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एकदा वापरकत्याने नोंदिीची पडताळिी करण्याचे ठरणवले की तो/ती ड्रॉप डाऊन करून पडताळिी
केली अशी अजाची स्स्िती णनवडे ल व पडताळू न “Remark if any” भरे ल व अपडे ट करे ल. सवण नोंदिींचा
तपशील पाहण्यासाठी वापरकता पेज स्कॉल डाऊन करेल.
जेव्हा वापरकता ड्रॉप डाउनमधून पडताळिी केली हे बटि णनवडे ल तेव्हा कारि र्ील्हड (Reasons
field) स्वयांचणलतपिे लपणवले जाईल. हे केवळ Pending, Hold, Rejected or Sent Back To
Beneficiaries इत्यादी अजासाठी लािू होईल. वर नमूद केलेल्हया सवण स्स्ितीसाठी पृष्ठावर णदलेल्हया
कारिापैकी योग्य कारि णनवडावे .

एकदा का अपडे ट बटिावर स्ललक केले की, खालील सांदेश “Record Updated Successfully”
दशणणवला जाईल. नांतर खाली नमूद केल्हयाप्रमािे बांद बटिावर स्ललक करावे.

खाली दशणणवलेल्हया स्स्क्रन शॉट प्रमािे सांबणधत शेतकऱ्याांच्या अजाची स्स्िती प्रलांणबत ते पडताळिी
केली ( Pending to Verified) अशी बदलली जाईल.
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4.2 समुदाय पडताळिी (Community Verification)
याची पडताळिी केवळ अणधकृत वापरकत्यांद्वारे च केली जाईल जेव्हा तो सांबणधत स्स्क्रन वर लॉणिन
करे ल. तसेच खालील स्क्रीन शॉटमध्ये उल्लेणखत शोध णनकि वापरून कोित्याही समुदायाचा शोध घेता येऊ
शकतो.

विणन
वरील पृष्ठावर नमूद शेतकऱ्याांच्या पडताळिी (Farmer Verification) प्रमािे नोंदिी तपशील,
पडताळिी, होल्हड, नकार, प्रलांणबत आणि लाभािीकडे परत पाठणविे (View the Registration Details,
Verifying, Hold, Reject, Pending and Back to Beneficiary) इत्यादी सवण पद्धती समान असतील.

4.3 इतर पडताळिी (Others Verification)-FPO/FPC/SHG/Other Groups
याची पडताळिी केवळ अणधकृत वापरकत्यांद्वारे च केली जाईल जेव्हा तो सांबणधत स्स्क्रन वर लॉणिन
करे ल. तसेच खालील स्क्रीन शॉटमध्ये उल्लेणखत शोध णनकि वापरून कोित्याही FPO/िटाचा शोध घेता येऊ
शकतो.
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विणन
वरील पृष्ठावर नमूद शेतकऱ्याांच्या पडताळिी (Farmer Verification) प्रमािे नोंदिी तपशील,
पडताळिी, होल्हड, नकार, प्रलांणबत आणि लाभािीकडे परत पाठणविे (View the Registration Details,
Verifying, Hold, Reject, Pending and Back to Beneficiary) इत्यादी सवण पद्धती समान असतील.
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5.0 पुवण मांजुरी (Pre-Sanction)
5.1 ग्राम कृणि सांजीवनी सणमती बैठक णदनाांक (VCRMC Meeting Date)
लाभार्थ्यांनी अजण यशस्वीणरत्या सबणमट केले की, ते ग्राम कृणि सांजीवनी सणमती (VCRMC) बैठक
माहीती अांतिणत णदसेल.
येिे, दोन टॅ ब णदले आहेत. पहीला टॅ ब VCRMC Meeting Data Export करण्यासाठी व दु सरा टॅ ब
VCRMC Meeting Data Import and View करण्यासाठी आहे . VCRMC Meeting Data Export अांतिणत
बाय डीर्ॉल्हट स्स्िती प्रलांणबत दशणणवली जाईल. VCRMC ला र्लत ग्रामपांचायत कोड णनवडण्याची आणि सचण
बटिावर स्ललक करण्याची आवश्यकता आहे . प्रलांणबत अजाची यादी खालील स्क्रीन शॉट मध्ये दशणणवल्हया
प्रमािे णदसेल.

VCRMC ला प्रकल्हप उपक्रमानुसार लकवा तारखेनुसार शोधण्यासाठी “Show Search Criteria” या
बटिावर स्ललक करिे आवश्यक आहे आणि नांतर ते आवश्यकतेनुसार शोध घेता येईल. खालील स्स्क्रन
शॉटमध्ये उपक्रमानुसार लकवा तारखेनुसार शोध कसा घ्यावयाचा हे दाखणवण्यात आले आहे .
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विणन
एकदा का शोध पूिण झाला की VCRMC ला “Select” स्तांभाखालील आवश्यक अजांचे सवण चेक
बॉलस मीलटि तारखेसह णनवडिे आवश्यक आहे आणि त्यानांतर सेव्ह बटिावर स्ललक करावे.
पुढील टॅ ब “VCRMC Meeting Data Import and View”, " अांतिणत Minute of Meeting Column
खाली अपलोड या बटिावर स्ललक करावे. अपलोड बटिावर स्ललक केल्हयावर "कृपया ब्राउझ करा आणि
मीलटि र्ाइलचे णमणनट अपलोड करा" शीिणकाने एक नवीन बॉलस उघडला जाईल.या णठकािी VCRMC
मीलटिच्या ठरावाची पीडीर् र्ाईल अपलोड करिे आवश्यक आहे . नांतर र्ाइल णनवडण्यासाठी र्ाइल
णनवडा बटिावर स्ललक करिे आवश्यक आहे आणि अपलोड बटिावर स्ललक करावे जेिेकरून खालील
स्क्रीन शॉटमध्ये दशणणवल्हयाप्रमािे र्ाइल अपलोड केली जाईल.

एकदा अपलोड बटि स्ललक केल्हयानांतर, र्ाइल अपलोड केली जाईल आणि खालील स्क्रीन
शॉटमध्ये हायलाइट केल्हयाप्रमािे सांदेश दशणणवला जाईल.
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5.2 पुवण मांजुरी डे स्क-१ (Pre-Sanction Desk-1)
VCRMC च्या बैठकीच्या माणहतीनांतर, णमणनट्स ऑर् मीलटिशी सांबणधत अजण पुवण मांजूरी डे स्क 1 मध्ये
VCRMC ला दशणणवला जाईल.
"पुव-ण मांजूरी डे स्क 1" बटिावर स्ललक केल्हयानांतर, खालील स्क्रीन शॉटमध्ये दशणणवल्हयाप्रमािे पृष्ठ
उघडले जाईल णजिे मांजूरीसाठी प्राप्त अजण शोध सूचीसह णदसतील .

विणन.
एका वेळी र्लत एकच अजण मांजूर केला जाऊ शकतो. तिाणप, VCRMC आवश्यकतेप्रमािे उपक्रम
णनहाय, उपक्रम श्रेिीनुसार लकवा कालावधी णनहाय (अजण करण्याच्या तारखेपासून - अजण करण्याच्या
तारखेपयंत) अजण शोधू शकते. तसेच ड्रॉप डाउन बटिावरून अजाची स्स्िती जािून घेण्याचा पयाय दे खील
उपलब्ध आहे.
अजण मांजूर करण्यासाठी, VCRMC ला णनवडलेल्हया कॉलममध्ये "णसलेलट" बटिावर स्ललक करिे
आवश्यक आहे आणि त्यानांतर खालील स्क्रीन शॉट प्रमािे पृष्ठ उघडले जाईल.
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वरील स्क्रीन शॉटमध्ये, VCRMC सांबणां धत बटिावरून नोंदिी आणि अजाचा तपशील दोन्ही पाहू
शकते. त्यानांतर ड्रॉप डाउन बटिाद्वारे स्स्िती आणि जीपी कोड व VCRMC मीलटि णदनाांक णनवडता येईल.
खालील स्क्रीन शॉट पहावा.

एकदा का “Approved”/ "मांजूर" स्स्िती णनवडली की, Reason Field /कारि र्ील्हड लपणवले
जाईल आणि स्क्रीन शॉटमध्ये दशणणवल्हयाप्रमािे “Remark if any” या र्ील्हडमध्ये शेरा णलहीता येईल. आणि
त्यानांतर अपडे ट बटिावर स्ललक केल्हयानांतर खालीलप्रमािे सांदेश णमळे ल. त्यानांतर ओके बटिावर स्ललक
करावे आणि पृष्ठ बांद करावे.
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5.3 पुवण मांजुरी डे स्क-२ (Pre-Sanction Desk-2)
यशस्वीणरत्या अजण मांजुर झाल्हयानांतर,तो अजण कृिी सहाय्यकाांच्या लॉि-इन मध्ये पुव-ण मांजुरी डे स्क -2
मध्ये णदसेल. कृिी सहाय्यक त्याच्या आवश्यकतेप्रमािे उपक्रम णनहाय, उपक्रम श्रेिीनुसार लकवा कालावधी
णनहाय (अजण करण्याच्या तारखेपासून - अजण करण्याच्या तारखेपयंत) अजण शोधू शकतो. तसेच ड्रॉप डाउन
बटिावरून अजाची स्स्िती जािून घेण्याचा पयाय दे खील उपलब्ध आहे .
कृपया खालील स्क्रीन शॉट पहावा.

विणन
आता, Select कॉलममधून Select बटिावर अजण मांजूर करण्यासाठी स्ललक करिे आवश्यक आहे.
त्यानांतर खालील स्क्रीन शॉट प्रमािे पृष्ठ उघडले जाईल.
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समूह सहाय्यक सांबणां धत बटिावरुन नोंदिी आणि अजाचा तपशील दोन्ही पाहू शकतात. त्यानांतर
ते स्स्िती णनवडू शकतात. वरील स्क्रीन शॉटचा सांदभण घ्यावा.
मांजुरीपूवी, समूह सहाय्यक व्यवहायणता अहवालाची खात्री करिे आवश्यक आहे . तसेच समूह
सहाय्यक याांनी मोबाइल अॅपचा वापर करुन अक्षाांस - रे खाांशासह व्यवहायणता अहवालाची (Feasibility Report)
प्रणतमा अपलोड करिे आवश्यक आहे . त्यानांतरच ते अजण मांजूर करण्यास सक्षम आहे त. प्रणतमा अपलोड
झाल्हयानांतर, ती खालील स्क्रीनशॉट मध्ये दाखणवल्हया प्रमािे णदसेल. नांतर यशस्वी मांजूरीसाठी अपडे ट वर
स्ललक करिे आवश्यक आहे. सांदभासाठी वरील स्क्रीन पहावा.

एकदा का अपडे ट बटि स्ललक केले की खालील स्क्रीन प्रमािे सांदेश दशणणवला जाईल आणि
त्यानांतर "ओके" बटिावर स्ललक करण्याची आवश्यकता आहे .

अजण परत पाठवावयाचा असल्हयावर ड्रॉप डाऊन करुन बॅक टु स्टे ज पयाय णनवडावा लािेल. तसेच
कमणचारी (पयायी), कारिे, व्यवहायणता अहवाल आणि काही शेरा नमूद करावा लािेल. जर समूह सहाय्यकाला
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VCRMC कडू न अणधक स्पष्टीकरि हवे असेल लकवा मािील डे स्कला परत पाठवावयाचे असेल तर या
पयायाचा उपयोि करण्यात यावा.
ॲपलीकेशन स्टे टस मधून Hold, Pending or rejection, need to update reasons, feasibility
report and remark if any (if needed) इत्यादी ड्रॉप डाऊन करुन अद्यावत बटिावर स्ललक करिे आवश्यक
आहे .

5.4 पुवण मांजुरी डे स्क-३ (Pre-Sanction Desk-3)
डे स्क 2 कडू न मांजुरी णमळाल्हयानांतर, खालील स्क्रीन शॉटमध्ये दशणणवल्हयाप्रमािे उप णवभािीय कृिी
अणधकारी याांचे लॉणिन मध्ये पुव-ण मांजुरी डे स्क -3 वर अजण णदसेल.

उप णवभािीय कृणि अणधकारी सवण नोंदिी आणि अजांच्या तपशीलाांचा व्यवहायणतेच्या अहवालसह
तपासिी करतील आणि पुवण सांमती देतील. उप णवभािीय कृणि अणधकारी याांना काही शांका आल्हयास बॅक टु
स्टे ज पाठणवण्याचा पयाय असेल. येिे, बॅक टु स्टे ज प्रणक्रया डे स्क-2 सारखीच असेल. परां तु या णठकािी पुवण
मांजुरी डे स्क -1 आणि पुवण मांजुरी डे स्क-2 या दोन्हीकडे परत पाठणवण्याचा पयाय असेल.
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विणन
उपणवभािीय कृणि अणधकारी वरील स्क्रीन शॉट मधील VIEW या बटनावर स्ललक करून पुवण मांजुरी
पत्राचा मसुदा पाहु शकतात.जर उपणवभािीय कृणि अणधकारी अजण मांजूर करत असतील तर“Approved”
/"मांजूर" पयाय णनवडावा लािेल आणि काही शेरा असेल तर तो नमूद करुन अपडे ट बटिावर स्ललक करावे
लािेल. जेिे करुन अजण यशस्वीरीत्या सेव केला जाईल. त्यानांतर ओके बटिावर स्ललक करावे.

एकदा का पुवण मांजुरी डे स्क -3 कडू न अजण मांजूर केला िेला की तो लाभािीला त्याच्या डॅ शबोडण वर
खालील स्क्रीन मध्ये दाखणवल्हया प्रमािे पुवण सांमती पत्रासह णदसेल. उपणवभािीय कृणि अणधकारी याांनी अजण
मांजूर केला की पुवण सांमती पत्र मांजूर केले जाईल.
लाभािीचा अजण पूवण सांमती पत्राांसह मांजूर झाला की. खालील स्क्रीन शॉटमध्ये दशणणवल्हयाप्रमािे
अनुदान प्रदानासाठी पेमेंट णरलवेस्ट बटिावर स्ललक करून सामग्री णवकत घेण्याच्या णबलासह कामाांची पूतणता
केल्हयाची कािदपत्रे व र्ोटोग्राफ्स सादर करता येतील.
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एकदा त्याने “Payment Request” बटिावर स्ललक केले की खालील स्क्रीन शॉट वर
दाखणवल्हयाप्रमािे आवश्यक माहीती भरण्यासाठी र्ील्हडसह पृष्ठ उघडले जाईल.

आपल्हयाला दस्तऐवज प्रकार, स्तर, तपशील / शेरा आणि काम पुिण झाल्हयाची तारीख णनवडिे / भरिे
आवश्यक आहे. "र्ाइल णनवडा" या पयायामधून आवश्यक त्या दस्ताऐवजाांच्या सॉफ्ट कॉपीज अपलोड करिे
आवश्यक आहे आणि नांतर ADD बटिावर स्ललक करिे आवश्यक आहे. त्यानांतर, ते खाली स्क्रीन शॉट मध्ये
दशणणवल्हयाप्रमािे णदसेल.
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त्यानांतर उपक्रमावर झालेल्हया खचाची रलकम भरुन सबणमट बटिावर स्ललक करावे.

सबणमट बटिावर स्ललक केल्हयानांतर, खालील सांदेश दशणणवला जाईल. त्यानांतर ओके बटिावर
स्ललक करावे.
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6.0 मांजुरी (Sanction)
पुव-ण मांजुरी हा शेतकऱ्याांनी नोंदिी आणि अजण अचूकपिे सादर केला आहे काय हे सुणनणित करण्याचा
टप्पा असुन मांजुरीचा टप्पा हा पूिण केलेल्हया प्रकल्हप कामे/उपक्रमाच्या अनुदान प्रदानासाठी कािदपत्राांची
तपासिी व पडताळिीशी सांबणां धत आहे .

6.1 मांजुरी डे स्क-४ (Sanction Desk-4)
प्रकल्हप लाभार्थ्यांनी अनुदानासाठी णवनांती अजण सादर केला णक तो अजण खाली दशणणवल्हयाप्रमािे कृणि
सहाय्यक याांना त्याांच्या लॉणिन अांतिणत मांजुरी डे स्क -4 मध्ये दशणणवला जाईल.

विणन
कृणि सहाय्यक त्याांच्या आवश्यकतेनुसार उपक्रम णनहाय, उपक्रम श्रेिीनुसार लकवा कालावधी णनहाय
(अजण करण्याच्या तारखेपासून - अजण करण्याच्या तारखेपयंत) अजण शोधू शकतो. तसेच ड्रॉप डाउन बटिावरून
अजाची स्स्िती जािून घेण्याचा पयाय दे खील उपलब्ध आहे .
णनवड स्तांभाखालील "णनवड" बटि स्ललक करिे आवश्यक आहे त्यानांतर खालील पृष्ठ उघडे ल.

कृणि सहाय्यक दे खील नोंदिी आणि अजाच्या तपशीलाची पडताळिी करू शकतात. वरील स्क्रीन
शॉटमध्ये दशणणवल्हयाप्रमािे ते "तपासिी अहवाल पत्रक"/“Inspection Report Sheet” दे खील डाउनलोड
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करू शकतात. " लाभार्थ्याद्वारे अपलोड केलेले दस्तऐवज"/ “Document Uploaded by Beneficiary”
अांतिणत, लाभार्थ्याद्वारे प्रदान केलेले सवण तपशील दशणणवले जातील.
लाभार्थ्याद्वारे अपलोड केलेल्हया दस्तऐवजाच्या खालील पयायामधून कृणि सहाय्यक याांनी तपासिी
करून तपासिी अहवाल अपलोड करिे आवश्यक आहे. Add/Edit Repot बटनावर स्ललक केल्हयानांतर
खालील पृष्ठ दशणणवले जाईल.

कृणि सहाय्यक प्रत्येक ओळीवर अॅड बटन स्ललक करून क्रमाने सवण णनरीक्षि तपशील आणि
दस्तऐवज अपलोड करू शकतो आणि खालील स्क्रीन शॉटमध्ये दशणणवल्हयाप्रमािे तपासिी अहवालानुसार
सांबणां धत उपक्रमासाठी खचाची रलकम सूणचत करू शकतात . त्यानांतर सबणमट बटिावर स्ललक करावे.

सबणमट बटिावर स्ललक केल्हयानांतर, वरील पृष्ठ यशस्वीणरत्या सांदेशासह दशणणवले जाईल.मि पृष्ठ
बांद करिे आवश्यक आहे. खालील पृष्ठावर दाखणवल्हया प्रमािे मोबाइल ऍस्प्लकेशन वरून काम पूिण
केल्हयानांतरचे र्ोटो अपलोड करिे आवश्यक आहे . आता खालील पृष्ठावर दाखणवल्हया प्रमािे , रीफ्रेश
करण्यासाठी अॅड / एणडट णरपोटण बटि नांतर "येिे स्ललक करा" बटिावर स्ललक करिे आवश्यक आहे .
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एकदा "येिे स्ललक करा" बटि स्ललक केल्हयानांतर पृष्ठ रीफ्रेश केले जाईल आणि कृणि सहाय्यक
याांचेद्वारे अध्यावत केलेल्हया सवण तपशीलाांसह खालील पृष्ठ णमळे ल.

आता, मांजूर केलेली स्स्िती णनवडा आणि काही शेरा असल्हयास तो नमूद करून सबणमट बटिावर
स्ललक करावे. त्यानांतर ओके बटिावर स्ललक करावे .
मांजुर करण्याव्यणतणरलत इतर कोित्याही पणरस्स्ितीत, कृणि सहाय्यक याांनी Reason Field मध्ये
कारि व असल्हयास शेरा नमूद करून सबणमट बटिावर स्ललक करावे.

6.2 मांजुरी डे स्क-५ (Sanction Desk-5)
मांजुरी डे स्क -4 कडू न मांजुरी णमळाल्हयानांतर, खालील स्क्रीन शॉटमध्ये दशणणवल्हयाप्रमािे लेखा अणधकारी
याांच्या लॉणिन मध्ये मांजुरी डे स्क -5 अांतिणत दशणणवण्यात येईल.
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विणन
•

आवश्यकतेनुसार अजण शोधण्यासाठी शोध णनकिाांचा वापर केला जाऊ शकतो.

•

णनवडलेल्हया कॉलममधून "णनवड" बटिावर स्ललक करण्याची आवश्यकता आहे आणि त्यानांतर
खालील पृष्ठ णमळे ल.

Below is the part remaining from above screen shot.

येिे, लेखा अणधकारी (AO) दे खील नोंदिी आणि अजाच्या तपशीलाची पडताळिी करू शकतात.
लेखा अणधकारी (AO) “Application Status” मधून ड्रॉप डाउन बटिावरुन “Approved” याची णनवड
करतील आणि “Payment Feasibility” ड्रॉप डाउन बटिाांवरील सांभाव्यता म्हिून स्स्िती णनवडतील आणि
आवश्यक असल्हयास शेरा नमूद करतील. आता,लेखा अणधकारी (AO) लाभािीच्या कािदपत्राांचे आणि
तपासिी अहवालाचे पुनरावलोकन करतील आणि खालील स्क्रीन शॉटमध्ये दशणणवल्हयाप्रमािे “Sanction
Amount Field” मध्ये मांजूरीसाठी स्वतःची रलकम सूणचत करतील. त्यानांतर अध्यावत बटिावर स्ललक करावे.
.
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एकदा अपडे ट बटिावर स्ललक केल्हयानांतर खालील सांदेश दशणणवला जाईल. ओके वर स्ललक करावे
आणि मि बटि बांद करावे.

6.3 मांजुरी डे स्क -६ (Sanction Desk-6)
मांजुरी डे स्क -5 मधून मांजूर झाल्हयानांतर, खालील स्क्रीन शॉटमध्ये दशणणवल्हयाप्रमािे उप णवभािीय कृिी
अणधकारी (SDAO) याांच्या लॉणिन अांतिणत मांजुरी डे स्क -6 मध्ये अजण दशणणवला जाईल.

विणन
•

आवश्यकतेनुसार अजण शोधण्यासाठी शोध णनकिाांचा वापर केला जाऊ शकतो.

•

णनवडलेल्हया कॉलममधून "णनवड" बटिावर स्ललक करण्याची आवश्यकता आहे आणि त्यानांतर
खालील पृष्ठ णमळे ल.
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येिे, उपक्रमाच्या अनुदानाच्या रलकमे सांबणां धत सवण तपशील येिे दशणणवला जाईल. उपक्रमाच्या
अनुदानाच्या रलकमे सांबणां धत सवण तपशील योग्य आढळल्हयास उप णवभािीय कृिी अणधकारी (SDAO) प्रस्तावास
Approved स्स्िती णनवडू न शेऱ्यासह मांजुरी देतील. सबणमट बटिावर स्ललक केल्हयानांतर खालील सांदेश
पॉप्युलेट होईल. ओके वर स्ललक करून बटन बांद करावे.

6.4 मांजुरी डे स्क - ७ (प्रकल्हप व्यवस्िापन कक्ष) (Sanction Desk-7 PMU)

अनुदानाचे जे प्रस्ताव मांजुरी डे स्क-६ (उप णवभािीय कृिी अणधकारी) याांचे णवत्तीय अणधकारात नाहीत
ते सवण प्रस्ताव मांजुरी डे स्क - ७ (प्रकल्हप व्यवस्िापन कक्ष) याांचे लॉणिन अांतिणत णदसतील. या सवण प्रस्तावाांना
मांजुरी डे स्क - ६ मधील प्रक्रीयेप्रमािेच प्रकल्हप व्यवस्िापन कक्षातील प्राणधकृत अणधकारी मांजुरी देतील.
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7.0 अनुदानाचे णवतरि (Disbursement)
सवण स्तरावरील अनुदानासाठीचे अजण मांजुरी नांतर अनुदान णवतरिासाठी पुढील टप्प्यावर पाठणवली
जातील. अनुदानाचे णवतरि केंद्रीय पद्धतीने प्रकल्हप व्यवस्िापन कक्षा मार्णत केले जाईल. अनुदान णवतरि
करण्याचे (DISBURSEMENT) अणधकार र्लत प्रकल्हप व्यवस्िापन कक्षातील प्राणधकृत अणधकाऱ्याांनाच
असतील.

विणन
सवण स्तराांवर पडताळिी केलेली आणि मांजूर केलेले अजण / प्रकरि णवतरिासाठी पाठवले जाईल.
प्रदान करिारा प्राणधकारी या पृष्ठावर लॉणिन करू शकतात आणि अांणतम मांजूरीसाठी प्रकरिाांची णनवड करु
शकतात आणि प्रकरिाांना बँकेकडे पाठवू शकतात.
या पृष्ठावर, सवण अजण/प्रकरिे त्याांच्या मांजूरीच्या तारखेनुसार प्रदर्थशत केली जातील आणि प्रकरिास
"णनवड" बटि तपशीलावर स्ललक केल्हयावर अजण मांजूर करण्याचा पयाय णनवडला जाऊ शकतो एकदा मांजूर
झाल्हयानांतर, अनुदान णवतरिासाठी मांजूर अजांचा प्रस्ताव बँकेला पाठणवला जाईल.
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8.० डॅ शबोडण (Dashboard).
डॅ शबोडण वर णवणशष्ट उद्दीष्ट लकवा कायणप्रदशणन प्रणक्रयेशी सांबणां धत मुख्य कायणप्रदशणन णनदे शाांकाची
(Key Performance Indicators) माणहती एका दृष्टीक्षेपामध्ये (At-a-Glance ) दे ण्यात आली आहे . "डॅ शबोडण "
चे दु सरे नाव "प्रिती अहवाल" लकवा "अहवाल" आहे. "डॅ शबोडण " खालील स्क्रीन शॉट प्रमािे दशणणवलेला आहे .

विणन
वापरकता / लाभािी याने

लॉणिन केल्हयावर डॅ शबोडण पेज

स्वयांचणलतपिे उघडले जाईल.

नेस्व्हिेशन कीमध्ये डॅ शबोडण प्रिम पयाय असेल.
सवण वापरकत्यासाठी / लाभार्थ्यासाठी त्याांची स्वत: ची उद्दीष्टे लकवा भूणमका आणि जबाबदाऱ्याशी
सांबणां धत असलेला डॅ शबोडण असेल. जेिेकरुन कोिताही वापरकता / लाभािी त्याच्याशी सांबणां धत कायण /
क्षेत्रासाठी सध्यस्स्िती सहजपिे ओळखू शकतील.
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9.0 अहवाल (Reports)
अहवाल पृष्ठावर प्रकल्हप अणधकाऱ्याांच्या पदनाम आणि पदानुक्रमाच्या पातळीनुसार सवण सांबणां धत
अहवाल प्रदर्थशत केले जातील.

विणन
या पृष्ठावर पुढील अहवाल दशणणवण्यात येतील
•

नोंदिी मॉड्ूल
➢ नोंदिींची सांख्या
➢ मांजूर नोंदिींची सांख्या
➢ नाकारलेल्हया नोंदिींची सांख्या
➢ रोकण्यात आलेल्हया नोंदिींची सांख्या
➢ नाकारलेल्हया लकवा रोकण्यात आलेल्हया कारिाांचा णरपोटण

•

अजण मॉड्ूल
➢ घटकानुसार अजाची सांख्या
➢ मांजूर / रद्द / रोकण्यात आलेल्हया अजांचा णरपोटण
➢ ताांणत्रक मांजूरी पूिण झालेली / रद्द करण्यात आलेली / रोकण्यात आलेल्हया अजांचा णरपोटण
➢ घटकानुसार पूवण सांमत्ती णरपोटण

•

पोस्ट वकण मॉड्ूल
➢ काम पूिण झाल्हयाचा णरपोटण
➢ मोका तपासिी णरपोटण

•

णवतरि
➢ णवतरि णरपोटण
➢ पूिण झालेले णवतरि
➢ रद्द झालेले णवतरि
➢ रद्द होण्याचे करिाचा णरपोटण

•

वेळत पूिण मांजूर अहवाल

•

वेळत पूिण न झालेले अहवाल

•

णवणवध स्तरावर / अणधकाऱ्याांकडे पूिण न झालेल्हया अजांची यादी (कालावधीनुसार)
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