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वाननकी आधानरत शेतीपद्धती-वृक्ष लागवड 
(घटक अ २ (२) (i))  

 

प्रस्तावना:  
हवामान बदलाचा राज्याच्या शेतीवर नवपरीत पनरणाम नदसून येत असून, भनवष्यात देखील सदर 

पनरणामाांची व्याप्ती वाढणार असल्याचे राज्याच्या हवामान बदला नवषयक कृती आराखडयामध्ये नमूद 
केल ेआहे. मराठवाडा व नवदभातील शेतक-याांना गेल्या काही वषांपासून मोठया दुष्काळास सामोरे 
जाव ेलागत असून भ-ूगभातील पाणी साठयावर व जनमनीच्या आरोग्यावर नवपनरत पनरणाम होत आहे. 
पनरणामी शेतीमधील नपकाांची उत्पादकता घटत आहे. तसेच पूणा नदीच्या खो-यातील भ-ूभाग हा 
ननसगगत:च क्षारपड असल्याने शेतीसाठी ससचनास मयादा येत आहेत. या प्रनतकूल पनरस्स्थतीमध्य े
अल्प भ-ूधारक शेतक-याांच्या उत्पादनावर नवपरीत पनरणाम होत असल्याचे नदसून येत आहे. हवामान 
बदलामुळे उद्भवलेल्या पनरस्स्थतीशी जुळवून घेण्यास शेतक-याांना सक्षम करण्याच्या उदे्दशाने 
महाराष्र शासनाचा जागनतक बँकेच्या अथगसहाय्याने नानाजी देशमुख कृनष सांजीवनी प्रकल्प सुरु 
करण्यात आलेला आहे. 

सदर प्रकल्पाांतगगत वाननकी आधानरत शेतीपद्धती-वृक्ष लागवड या घटकास प्राधान्य नदले आहे.  
उनद्दष्टे:  
  नानाजी देशमुख कृषी सांजीवनी प्रकल्पात समावशे करण्यात आलेल्या गावसमुहात वाननकी 
आधानरत शेतीपद्धती-  वृक्ष लागवड या घटकाचे उनद्दष्ये खालीलप्रमाणे आहेत.  

1. वातावरणातील काबगन उत्सजगनामुळे होणारे दुष्पनरणाम कमी करण्यासाठी वृक्ष आच्छादन वाढवणे, 
जनमनीतील सेंनिय घटकाांचे सांवधगन, पीक आनण पीक पद्धतीतून उत्पादकता वाढनवणे. 

2. शेतीनपकाांना पूरक म्हणनू शेतावर वृक्ष लागवडीखालील क्षते्र वाढनवणे. 
3. शेतीपद्धतीवर आधानरत वृक्ष लागवडीखालील क्षते्रात वाढ करून एकमेकाांना पूरक व एकास्त्मक 

पद्धतीने नपकाांची व पशुधनाची उत्पादकता वाढनवणे, रोजगाराच्या सांधी, उत्पन्नाच्या सांधी व ग्रामीण 
भागातील अल्प व अत्यल्प भधूारक शेतकऱयाांचे राहणीमान सुधारणे यासाठी प्रोत्साहन देणे. 

4. नवनवध कृषी पयावरणीय प्रदेश आनण जमीन वापराच्या पनरस्स्थतीनुसार वनशेतीसाठी अनुकूल 
पद्धती /आदशग पद्धती लोकनप्रय करणे. 

5. शेतीपद्धतीवर आधानरत वृक्ष लागवड क्षते्राचा नवस्तार व क्षमता बाांधणीसाठी सहाय्य करणे. 
 

 वाननकी आधानरत शेतीपद्धती वृक्ष लागवडीच्या प्रमुख बाबी: 
शेतकऱयाांच्या वयैस्ततक क्षते्रावर वाननकी आधानरत शेतीपद्धती- वृक्ष लागवड या घटकाांतगगत 

खालील बाबींचा समावशे आहे.  या योजनेअांतगगत शेतकऱयाांनी वनवृक्ष उदा.साग,ऐन,नशसम,मोह, 
जाांभळू,खैर,नशवन,बेहेडा ,धावडा इ.स्थाननक कृनष हवामानास अनुकूल असणाऱया वृक्ष प्रजातींची 
लागवड करणे अपेनक्षत आहे . 

१. पनरघीय क्षते्र व बाांधावरील लागवड: शेतकऱयाांच्या शेतावरील पनरघीय क्षते्राचा व बाांधाचा जास्तीत 
जास्त उपयोग करता यावा यासाठी पनरघीय क्षते्रावर तसेच बाांधावर वृक्ष प्रजातींची  लागवड करता 
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येईल. यामुळे शेतक-याांना अनतनरतत उत्पन्नाच्या सांधी ननमाण करण्यास तसेच बाांधबांनदस्तीसाठी व 
जनमनीची धूप कमी करण्यास मदत होईल. 
  पनरघीय सीमा वृक्षारोपण अांतगगत चार वषांच्या कालावधीसाठी देखरेखीच्या तरतुदीसह 
नाांग्या भरणे या बाबींचा समावशे आहे. वृक्षारोपण झालेल्या क्षते्राच ेमोजमाप / मूल्यमापन प्रनत मीटर 
लागवड केलेल्या रोपे सांख्या वरून केले जाईल.  

२. कमी घनतेची लागवड करणे: या घटकाांगगत शेतकऱयाांना आांतरपीक/ पट्टा पद्धत/ नवरळ वृक्ष लागवड 
करून शेतजनमनीवर कमी घनतेचे वृक्षारोपण करता येईल. शेतकऱयाांच्या शेतावर अस्स्तत्वात 
असलेल्या नपकाांच्या उत्पादनात अथवा पीक पद्धतीमध्ये बदल न करता प्रनत हेतटर 100 ते 500 
झाडे या प्रमाणात वृक्षारोपण करण्यासाठी अनुदान देण्यात येईल.  

3. जास्त घनतेची लागवड करणे: शेतकऱयाांच्या शेतावर मध्यवती ब्लॉक लागवड/पट्ट्यामधील 
लागवड/ वाऱयाचा जोर कमी करणाऱया वृक्षाांची जास्त घनतेची लागवड करता येईल. यामध्ये प्रनत 
हेतटर 500 ते 1500 झाडे या प्रमाणात वृक्षारोपणासाठी अथगसहाय्य देण्यात येईल. उपलब्ध 
जनमनीचा जास्तीत जास्त वापर होण्याच्या दृष्टीने पीक उत्पादनासाठी अयोग्य व पडीक जनमनीचा 
उपयोग यामध्ये  करता यईेल. ब्लॉक लागवड अांतगगत प्रत्येक ब्लॉकमध्ये जास्तीत जास्त २ हेत टर 
क्षते्रापयंत क्षते्रावर वाननकी आधानरत शेतीपद्धती वृक्ष लागवड मध्ये समानवष्ट प्रजातींचा वगेवगेळ्या 
अांतरावर व जास्त सांख्येने लागवडीसाठी या योजनेमधून प्रोत्साहन नदले जाईल. 

 लाभाथी ननवडीचे  ननकष - 
१. प्रकल्पाांतगगत ननवड केलेल्या गावासाठीच्या ग्राम कृषी सांजीवनी सनमतीने (VCRMC) मान्यता 

नदलेले अत्यल्प व अल्प भधूारक शेतकऱयाांना, अनु. जाती/ जमाती, मनहला, नदव्याांग व इतर 
शेतकरी या प्राधान्यक्रमाने ननवड करून लाभ देण्यात येईल.  

२. सावगजननक क्षते्रावर (ग्रामपांचायत व इतर शासकीय क्षते्रावर ) ग्राम कृषी सांजीवनी सनमतीने 
(VCRMC) मान्यता नदलेल्या क्षते्रावर लागवड करण्यात येईल . 

 अथगसहाय्य:    
१. वाननकी आधानरत शेतीपद्धती- वृक्ष लागवड या घटकाांतगगत पनरघीय क्षते्र/बाांधावरील प्रती 

झाड लागवडीसाठी  खालीलप्रमाणे आर्थथक मापदांड आहेत. 
अ.क्र. घटक/बाब प्रतीरोप सकमत (रु.) 

१. लागवड पूवग तयारी/जमीन साफसफाई/ देखभाल इ. १०.००  
2. खडे्ड खोदणे  ६.००  
३. प्रती रोप लागवड सामुग्री इ. १५.००  
४. वाहतूक खचग  १.००  
५. अत्यावश्यक नननवष्ठा उदा. कुजलेले शेणखत, बीजप्रनक्रया, नपक सांरक्षण 

 औषधे इ. 
१०.००  

६. लागवड खचग  २.००  
७. कुां पण   १०.००  
८. देखभाल (सनदनी व पाणी देणे इ. ) १६.००  

 एकूण  ७०.००  
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 अनुदान मयादा - 
१. प्रकल्पाांतगगत वयैस्ततक लाभाकनरता बाबननहाय मांजूर केलले्या मापदांडाच्या ५० टतके सकवा 

जास्तीत जास्त रतकम रु.३५/- प्रती झाड अनुदान शेतकऱयाांना त्याांनी केलेल्या एकूण 
लागवडीच्या खचाप्रमाणे देय राहील. 

२. तसेच,सावगजननक क्षते्रावर (ग्रामपांचायत व इतर शासकीय क्षते्रावर) वाननकी आधानरत वृक्ष 
लागवड  करण्यासाठी  बाबननहाय मांजूर केलेल्या मापदांडाच्या १०० टतके सकवा जास्तीत 
जास्त  रतकम रु .७० /- प्रती झाड इतके  अनुदान देय आहे. 

अ) कमी घनतेच्या वृक्ष लागवडीसाठी आर्थथक मापदांड : 

अ. 
क्र. 

लागवडीचा प्रकार  
(प्रनत हेत टरी रोपे 

सांख्या) 

एकूण सकमत (रु.) 

1 100 पेक्षा कमी रोपाांच्या प्रत्यक्ष सांख्येनुसार @ रु.70/- प्रनत रोप 

2  > 100 ते 500 28000 ( सकवा लागवडीच्या तीव्रतेच्या प्रमाणात) 
नटप :  प्रत्येक ब्लॉकमधील  रोपे / वृक्षाांच्या सांख्येच्या प्रमाणात खचाची  पनरगणना करण्यातयेईल.  
आ)  जास्त घनतेच्या ब्लॉक वृक्षारोपण अांतगगत आर्थथक  मापदांड: 

अ.क्र. ब्लॉक वृक्षारोपण (प्रनत हेत टर रोपे सांख्या) एकूण सकमत (रुपये) प्रनत हेत टर   

 1 500 ते 1000 (अांतर 3.5 मी. X 3.5मी.) 30000 

 2 >1000 ते 1200 (अांतर 3 मी. X 3 मी.) 35000 

 3 >1200 ते  1500 (अांतर 2.5 मी. X 2.5 मी.) 45000 

 4 >1500 (2.5 मी. X 2.5 मी.पेक्षा कमी अांतर) 50000 
        नटप:   प्रत्येक ब्लॉकमधील  रोपे / वृक्षाांच्या सांख्येच्या प्रमाणात खचाची  पनरगणना वर दशगनवल्यानुसार करण्यात येईल. 

(सांदभग: राष्रीय शाश्वत शेती अनभयान अांतगगत वनशेती अनभयान योजना सन- २०१८-१९: वार्थषक लक्षाांक व मागगदशगक सूचना) 

३. प्रकल्पाांतगगत बाबननहाय मांजूर केलेल्या मापदांडानुसार देय अनुदान चार वषांसाठी वषगननहाय  
40: 20: 20: 20 या प्रमाणत अदा करण्यात येईल. 

४. जे लाभाथी  दुसऱया,  नतसऱया  व  चौथ्या वषी कमीत कमी अनुक्रमे 90%, 75% व 65% झाडे 
नजवांत ठेवतील त्या लाभाथ्यांना दुसऱया, नतस-या व चौथ्या वषाचे अनुदान देय राहील.  

५. लाभाथ्यांकडे लागवड केलेल्या रोपाांची मर झाल्यास लाभाथ्याने रोखीने रोपे नवकत घेऊन नवनहत 
प्रमाणात नजवांत झाडाांची टतकेवारी राखावी. 

 अांमलबजावणीतील नवनवध स्तरावरील जबाबदाऱया 
लाभाथी  
१. गाव समूहातील इच्छुक शेतकऱयाांनी ग्राम कृषी सांजीवनी सनमतीकडे (VCRMC) नवनहत नमुन्यात 

(प्रपत्र-१) आवश्यक कागदपत्रासनहत अजग सादर करावा. 
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२. सदर घटकाचा लाभ नमळवण्यासाठी शेतकऱयाने जमीन आरोग्य पनत्रका काढावी. 
३. ग्राम कृषी सांजीवनी सनमती व सांबनधत कृषी सहाय्यकामाफग त शासकीय रोपवानटकेतून 

परवानापत्राद्वारे कलमे/रोपे घ्यावीत. 
४. शेतकऱयाांनी खाजगी रोपवानटका प्रमुखाकडे थेट सांपकग  करुन रोपाांची  रोख खरेदी  करु इस्च्छत 

असल्यास अशा शेतकऱयाांनी रोखीने रोपे उपलब्ध करुन घ्यावीत व रोपे खरेदीची पावती सादर 
करावी. 

५. कृषी सहाय्यकामाफग त ननयोनजत प्रकल्प क्षते्राची पाहणी करून नशफारस केल्यानांतर प्रत्यक्ष 
कलमे/रोपे लागवड करावी व देय अनुदान  नमळणेसाठी मागणीपत्र (प्रपत्र - ४) सांबनधत कृषी 
सहाय्यकामाफग त उपनवभागीय कृषी अनधकारी याांच्या नाव ेसादर कराव.े 

ग्राम कृषी सांजीवनी सनमती  
१. गाव समूहातील इच्छुक शेतकऱयाांचे घटकाांतगगत बाबीचा लाभ घेण्यासाठीचे अजग व सादर केलेली 

कागदपत्रे कृषी सहाय्यक याांचे मदतीने छाननी करून अजाची अत्यल्प व अल्प भधूारक 
शेतकऱयाांना, अनु. जाती/ जमाती, मनहला, नदव्याांग  व इतर शेतकरी या प्राधान्यक्रमाने ननवड 
करून लाभ देण्यात येईल. 

२. सावगजननक क्षते्रावर (ग्रामपांचायत व इतर शासकीय क्षते्रावर) सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी  
ग्राम कृषी सांजीवनी सनमतीने (VCRMC) मान्यता व नशफारस केलेल्या क्षते्रावर लागवड करण्यात 
येईल . 

३. सावगजननक क्षते्रावरील केलेल्या लागवडीची देखभाल करण्याची/झाडेनजवांतठेवण्याची  
जबाबदारी  सांबनधत ग्राम कृनष सांजीवनी सनमतीची राहील . 

४. इच्छुक लाभाथ्यांचे प्राप्त अजग व कागदपत्राांची छाननी करून अजाच्या पात्र/अपात्र ते बाबत ननणगय 
घ्यावा . अपात्र अजगदाराांना अपात्रतेबाबत कारणासह अवगत कराव.े 

५. अांमलबजावणी करण्यात आलेल्या घटकाांतगगत बाबींचे सामानजक लेखापरीक्षणास सांबनधत कृषी 
सहाय्यक/ प्रकल्प यांत्रणा याांना मदत करावी. 

समूह सहाय्यक 
१. गाव समूहातील इच्छुक लाभाथींना नानाजी देशमुख कृषी सांजीवनी प्रकल्पाच्या सांकेत स्थळावर 

नोंदणी व नवनहत नमुन्यात अजग व हमीपत्र (प्रपत्र-१) भरण्यासाठी मागगदशगन व मदत करावी. 
२. इच्छुक लाभाथ्यांनी सादर केलेल्या कागदपत्राांची छाननी सांबनधत कृषी सहाय्यकासोबत करावी. 
३. उपनवभागीय कृषी अनधकारी याांचेकडून ननगगनमत पूवगसांमती पत्राच्या नोंदी घेणे व लाभाथ्यास 

वाननकी आधानरत शेतीपद्धती वृक्ष लागवड या घटकाच्या अटी, शती व ताांनत्रक/आर्थथक ननकष 
समजावून साांगणे. 

४. रोपे लागवडीनांतर लागवड क्षते्राची तपासणी करण्यासाठी सांबनधत कृषी सहाय्यक याांना अवगत 
करणे. 

५. लाभाथी शेतकरी व तपासणी अनधकारी याांचे समवते प्रकल्प स्थळाच े प्रकल्प राबनवण्यापूवी व 
राबनवल्यानांतर अक्षाांश/रेखाांशसह फोटो काढावते आनण सांकेत स्थळावर अपलोड करावते. 
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कृषी सहाय्यक  
१. शेतकऱयाांचे अजग व सोबत सादर केलेल्या सवग आवश्यक कागदपत्राांची पडताळणी करणे. 
२. कागदपत्राांच्या छाननी आधारे पात्र अजाच्या ननयोनजत प्रकल्प स्थळाची पाहणी करून प्रकल्प 

क्षते्राबाबतचा अहवाल सोबत जोडलेल्या नवनहत प्रपत्रात (प्रपत्र- २) उपनवभागीय कृषी अनधकारी 
याांचेकडे सादर करावा. 

३. सवग पात्र अजग, कागदपत्रे स्थळ तपासणी अहवालासनहत उपनवभागीय कृषी अनधकारी 
कायालयास सादर करावीत. 

४. सदर योजनेच्या ताांनत्रक व आर्थथक मापदांडा नुसार वयैस्ततक व सावगजननक लाभ देण्याकनरता  
नवनहत नमुन्यात अांदाजपत्रक तयार करण्यात याव े.  

५. ताांत्रीक मांजुरी प्राप्त झालेनांतर कृषी नवभागाच्या शासकीय सकवा खाजगी रोपवानटकेतून 
कलमे/रोपे परवानापत्राद्वारे नमूद केलेल्या रोपाांचा प्रकार व सांख्येनुसार शेतकऱयाांना आवांटीत  
करून द्यावीत. 

६. लाभाथ्यांनी लागवड पूणग करताच तपासणी करुन मापनपुस्स्तकेत नोंद घ्यावी व  शेतकऱयाांना 
द्यावयाचे अनुदानाची पनरगणना करावी. 

७. लाभाथ्यांनी ननयोनजत प्रकल्प क्षते्रावर कलमे/रोपे लागवड केल्यानांतर मागगदशगक सूचनेत 
नदल्याप्रमाणे योग्य असल्याबाबत तपासणी करून मोका तपासणी अहवाल (प्रपत्र- ५) देय 
अनुदानाच्या नशफारशीसह उपनवभागीय कृषी अनधकारी याांना सादर करावा. तपासणी 
अहवालावर लाभाथीची स्वाक्षरी घ्यावी व त्याखाली लाभाथीचे नाव नमूद कराव.े तपासणी 
अहवालाची एक प्रत लाभाथ्यास द्यावी. 

८. वाननकी आधानरत शेतीपद्धती- वृक्ष लागवड घटकाच्या प्रनक्रयेस अनुसरून मध्यावधी आनण अांनतम 
मूल्यमापनास प्रकल्प यांत्रणेला मदत करणे. 

कृषी पयगवके्षक  
लाभाथी /ग्राम कृषी सांजीवनी सनमती (VCRMC) / कृषी सहाय्यक/ समूह सहाय्यक याांनी अवगत 
केल्यानांतर कृषी पयगवके्षक याांनी वृक्ष लागवड तपासणी करावी व याबाबतच्या मापनपुस्स्तकेतील 
नोंदींची खात्री करून प्रमानणत कराव्यात. सोबत जोडलेल्या नवनहत नमुन्यात (प्रपत्र- ६) तपासणी 
अहवाल तयार करावा. तपासणी अहवालावर लाभाथीची स्वाक्षरी घ्यावी व त्याखाली लाभाथीचे 
नाव नमूद कराव.े 

उपनवभागीय कृषी अनधकारी    
१.  ग्राम कृषी सांजीवनी सनमतीच्या (VCRMC) मान्यतेने प्राप्त झालेल्या लाभाथींच्या कागदपत्राांच्या 

छाननी नांतर पात्र/अपात्रते बाबत ननणगय घेऊन सांबनधत लाभाथी याांना पूवग समांती (प्रपत्र- ३) प्रदान 
करावी. त्याची एक प्रत ग्राम कृषी सांजीवनी सनमतीस (VCRMC)  द्यावी. लाभाथी अपात्र असल्यास 
कारणे नमूद करावीत. 

२. कृषी पयगवके्षक याांनी अनुदान प्रस्ताव व तपासणी अहवाल प्राप्त झाल्यानांतर अनुदान प्रस्ताव 
तपासून पडताळणी करून पात्र प्रस्तावाांना उप नवभागीय कृषी अनधकारी याांचेकडे पनरगणना 
करून अनुदान अदायगीसाठी नशफारस करावी. 
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३. वृक्ष लागवडीच्या अांदाजपत्रकाांना ताांनत्रक मान्यता द्यावी. 
४. तपासणी अहवालासह नशफारस झालेल्या योग्य प्रस्तावाांची देय अनुदान  अदायगी दहा नदवसात  

(ननधी उपलब्धतेनुसार) DBT प्रणालीद्वारे करावी. 
५. यादृस्च्छक (random) पद्धतीने लाभाथी सांख्येच्या ५% तपासणी करावी. 
६. लाभाथ्यांना घटकासांदभात प्रनशक्षण आयोनजत करणे. 
७. योजनेचे सननयांत्रण करणे. 
नजल्हा अधीक्षक कृषी अनधकारी   
१. नजल्यामध्ये उपनवभाग स्तरावर लाभाथी ननवड व अनुदान अदायगी यासह सवग कायगवाही 

मागगदशगक सूचनेनुसार होत असलेबाबत वळेोवळेी पडताळणी करावी. 
२. उपनवभाग स्तरावर झालेल्या कामाांची यादृस्च्छक (random) पद्धतीने लाभाथी सांख्येच्या नकमान 

१% तपासणी करावी व नवनहत प्रपत्रात अहवाल सादर करावा. तपासणी अहवालाचा नमुना सोबत 
जोडलेला आहे. (प्रपत्र-६) 

 
योजनेच्या सवग साधारण मागगदशगक सूचना 

 
1. या घटकास नानाजी देशमुख कृषी सांजीवनी प्रकल्पाच्या सांकेत स्थळावर, ग्रामसभा 

कायालयातील नोटीस बोडग, कायगमनहमा व  मेळाव ेइत्यादीद्वारे व्यापक प्रनसद्धी देण्यात यावी. 
2. प्रकल्पाांतगगत शासनाने ठरवून नदलेली खचग प्रमाणके सहभागी लाभाथ्याने मान्य करावीत. 

प्रमाणापेक्षा जास्त होणाऱया खचाची जबाबदारी लाभाथ्याने स्वतः घ्यावी. त्यासाठी आवश्यक 
असणारी खडे्ड खोदणे, खत नमश्रणाने खडे्ड भरणे, रोपाांची वाहतूक करणे, त्याांची लागवड करणे, 
रोपाांना कुां पण करणे व वळेोवळेी सनदणी करून पाणी देणे इत्यादी कामे करण्याची जबाबदारी 
लाभाथ्याची राहील. 

3. कृषी सहाय्यक याांनी ताांत्रीक मांजुरी प्राप्त करून घेऊनच प्रत्यक्ष लागवड हाती घेण्यात यावी. 
ताांनत्रक मांजुरी नशवाय लागवड केलेले क्षते्र अनुदानास पात्र ठरणार नाही.  
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प्रपत्र-१  
प्रकल्पाांतगगत लाभासाठी ननवड हेाणेकनरता अजग व हमीपत्र  

जागनतक बँक अथगसहास्य्यत 
नानाजी देशमुख कृनष सांजीवनी प्रकल्प 

 (प्रते्यक घटकासाठी स्वतंत्र अर्ज करावा) 

 

 

 प्रनत, 

  मा. अध्यक्ष, ग्राम कृनष सांजीवनी सनमती ........................... ( अजगदाराचे गाव) ................................... 
   गावसमूह क्रमाांक.....................................तालकुा ................................. नजल्हा .................................      

महोदय, 

जागनतक बँक अथगसहास्य्यत नानाजी देशमुख कृनष सांजीवनी प्रकल्पाांतगगत मी, माझ्या मालकीहतकाचे शेत जनमनीमध्ये हवामान 
बदलास पुरक पध्दतीने शेती करण्यासाठी गुांतवणकू करणेस तयार आहे, त्याकनरता  या प्रकल्पाांतगगत खालील घटकाचा लाभ नमळावा,ही 
नवनांती.  

मागणी केलेल्या घटकाचे नाव-............................................................... 
घटकाचा तपशील1.-........................................................................ 

अ.क्र. बाब तपशील 

1. अजगदार शेतकऱयाांचे सांपूणग नाव  
 

(आडनाव)                            (प्रथम नाव )                (वडीलाचे नाव )      
................................    ...............................   ..........................                         

2. पूणग पत्ता  घर क्र. ................  गल्ली क्र./भागाचे नाव ...................... 

गाव................................ पोस्ट.................................... 

तालुका.............................  नजल्हा............................... 

नपन क्र.- 

3. भ्रमणध्वनी क्रमाांक-2   

4. स्त्री/पुरुष(लागू असेल तेथे √  अशी खूण करावी) स्त्री                                      पुरुष 

5. जात प्रवगग(लागू असेल तेथे √ अशी खूण करावी)  

6. अजगदार नदव्याांग आहे काय?( लागू तेथे √  खूण 
करावी) 

होय                                  नाही 

7. दानरिय रेषेखालील असल्यास - यादीतील अ.क्र3.   

                                                           
1 या मध्ये अनुदान मागणी केलेल्या घटकाचा तपशील उदा. शेततळ्याचा आकार, हनरतगृहाचा/शेडनेटचा आकार, फळबाग लागवड 
असल्यास फळनपक नाव, क्षेत्र इ. तसेच नठबक, तुषार असल्यास- नपकाचे नाव-क्षेत्र इ. तपशील नमूद करावा. 
2 प्रकल्पाच्या नवनवध घटकातील मानहतीची  देवाण-घेवाणीसाठी भ्रमणध्वनी क्रमाांकाचा प्रकल्पाच्या कामकाजासाठी वापर करण्यास माझी 
सहमती आहे. 
३दानरद्र्य रेषेखालील दाखला सोबत जोडण्याची आवश्यकता नाही. तथानप ग्राम कृषी सांजीवनी सनमती लाभाथी ननवड करतेवळेी अजगदार 
दानरद्र्य रेषेखालील असल्याबाबत खात्री करून अजाबाबत उनचत ननणगय घेऊ शकेल. 
 

अ.र्ा. अ.र्. इतर 
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8. आधारकाडग क्र.4   
 

9. स्वत:च्या नावावरील एकूण क्षेत्र (8-अ प्रमाणे) खाते क्र.............................  

एकूण जनमनधारणा                    (हेतटर)                         (आर) 
10. आरटीजीएस सुनवधा असणाऱया बँकेचे नाव  

खाते क्रमाांक-  

बँकेची शाखा-  

आयएफएससी कोड-  

11. घेत असलेली नपके-  
12. ज्या क्षेत्रावर घटक राबनवणार आहे त्या क्षेत्राचा 

सव्हे क्रमाांक- 
 

13. यापूवी याच घटकाचा लाभ आपण अथवा आपल्या 
कुटुांबातील5 अन्य सदस्याांनी या सकवा इतर 
योजनेतून घेतला आहे काय? असल्यास लाभ 
घेतलेली योजना,अनुदान रतकम व लाभ घेतलेचे 
वषे इ.तपशील . 

 

13. मागणी केलेल्या घटकाचा एकूण अांदानजत खचग. रतकम रुपये............................... 

14. 
ननकषानुसार अपेनक्षत  अनुदान रतकम रुपये............................... 

15. अनुदान वजा जाता उवर्थरत रतकम कशा प्रकारे 
उभारणी करणार ? ( लागू असेल तेथे  √  अशी खूण 
करावी) 

 
स्वत:                                                बँक कजाव्दारे 

    
सदर घटकासाठी माझी ननवड झाल्यास आवश्यक कागदपत्राांची पूतगता करुन नवहीत मुदतीत प्रकल्पाच्या मागगदशगक सूचनेनुसार 

तसेच प्रकल्प आनधकाऱयाांच्या ताांनत्रक देखरेखीखाली काम पूणग करीन व त्यानांतरच मला अनुदान देय राहील. तसेच सदरच ेकाम मी नवनहत 
मुदतीत व मागगदशगक सुचनेप्रमाणे पूणग न केलेस अनुदान नमळणार नाही, याची मला जाणीव आहे.  
   सदर बाबीचा लाभ घेत असताना वा त्यानांतर माझेकडुन गैरव्यवहार झाल्याचे आढळून आल्यास अथवा लाभाांनकत बाबीचा 
माझ्याकडुन गैरवापर झाल्याचे नसद्ध झाल्यास सांबनधत घटकासाठी नमळालेले अनुदान माझ्याकडून सव्याज वसुल केले जाईल याची मला 
स्पष्ट जाणीव आहे. 
    प्रकल्पाचे अनधकारी आनण इतर प्रानधकृत व्यततींना  घटक तपासणीसाठी माझी सांमती आहे तसेच, त्याांना या तपासणी कामासाठी 
सहकायग करेन.  

वरील सवग मानहती माझ्या समजुतीप्रमाणे बरोबर व खरी आहे.  

स्थळ:- (गावाच ेनाव).............................. 

नदनाांक-       /      /  20--                                                                                                         अजगदार शेतक-याची सही           

                                                           
 
कोठेही जतन अथवा सामाईकीकरण (share) केली जाणार नसून ती फतत सी आय डी आर (Central Identities Data Repository) कडे 
पडताळणी करता सादर केली जाईल. 
कुटुांब या व्याख्येत पती, पत्नी व १८ वषाखालील मुलाांचा समावेश राहील. 
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प्रपत्र - 2  

 ( प्रकल्प स्थळ पाहणी व पात्रतेबाबत अनभप्राय ) 

  
श्री/ श्रीमती---------------------------------------------मु. पो.------------------

ता.----------- नज.------------------ याांनी  त्याांचे मालकीचे स.नां./गट नां. -----------मधील 
एकूण क्षते्र -------------(हे. आर.)  पैकी -------------(हे. आर.) क्षते्रावर नानाजी देशमुख कृनष 
सांजीवनी प्रकल्पाांतगगत वाननकी आधानरत शेतीपद्धती कलमे /रोपे लागवड घटकासाठी अजग केलेला 
आहे. यापूवी सदर घटकाचा इतर शासकीय योजनेतून लाभ घेतलेला आहे/नाही. सदर अजग ग्राम कृनष 
सांजीवनी सनमतीने (VCRMC) नदनाांक -------रोजीच्या बैठकीमध्ये मांजूर केलेला आहे. सदर लाभाथी 
योजनेच्या ननकषाप्रमाणे पात्र आहे. नदनाांक --------------- रोजी भटे देऊन प्रस्तानवत प्रकल्प 
स्थळाची लाभाथी समक्ष पाहणी केली असता घटकासाठी आवश्यक व योग्य क्षते्र लाभाथ्याकडे उपलब्ध 
असून प्रकल्प राबनवण्यासाठी लाभाथी सक्षम व पात्र आहे.  

उपरोतत लाभाथ्याने अजासोबत सादर केलेल्या ८-अ मध्ये नमूद इतर गट नां./सव े नां. मध्य े
पाहणी केलेली असून सदर गट नां./सव ेनां. मध्ये कलमे/रोपे लागवड अस्स्तत्वात आहे/नाही. 

असल्यास, वृक्ष/रोपे लागवड केलेले क्षते्र गट नां./सव े नां.-----------------असून त्याच े
क्षते्रफळ --------- चौ.मी.  आहे. सदर वृक्ष लागवडीसाठी --------------------------------------
योजनेतून अथगसहाय्य देण्यात आलेले आहे/नाही.  त्यामुळे सदर लाभाथ्यास पूवगसांमती देणेस नशफारस 
करणेत येत आहे. 

 
 

नठकाण  (स्वाक्षरी) 
नदनाांक  कृनष सहाय्यक 
 नाव 

सज्जा  
ता. 
नज. 

 
 
(कृषी सहाय्यक याांनी मागगदशगक सचूनेतील जागा ननवड या बाबतच्या सनवस्तर सूचनाांचा अवलांब करून 
उपरोतत स्थळ तपासणी अहवाल भौगोनलक नचन्हाांकनासह (Geo-tagging) द्यावा.) 
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प्रपत्र - 3 
पूवगसांमती पत्र 

( पवुगसांमती पत्राचा नमूना ) 

          जा.क्र. ----------------- 
  कायालय- उपनवभागीय कृनष अनधकारी, _____ 

   उपनवभाग ______, नजल्हा______ 
           नदनाांक -     /    /2018 

प्रनत, 
श्री/श्रीमती-----------------------------------------------------मु.पो.--------------------
तालूका --------------------- नजल्हा -------------- 
 
 आपल्या नदनाांक -------------- रोजीच्या अजाप्रमाणे वाननकी आधानरत शेतीपद्धती वृक्ष 
लागवड प्रस्तावास नानाजी देशमुख कृनष सांजीवनी प्रकल्पाांतगगत मागगदशगक सूचनेनुसार अनुज्ञये 
रकमेसाठी पूवगसांमती देण्यात येत आहे. आपण सादर केलले्या हमीपत्रात यापूवी वाननकी आधानरत 
शेतीपद्धती- वृक्ष लागवड या घटकासाठी_______ लाभ घेतल्याचे नमूद केलेले आहे. सदरच े
पूवगसांमती पत्र नदल्याच्या तारखेपासून ४५ नदवसात कलमे/रोपे उपलब्ध करून लागवड न केल्यास 
आपणास नदलेली पूवगसांमती आपोआप रद्द समजण्यात यावी. सदर प्रकल्प उभारणीसाठी लाभाथ्याने सवग 
खचग अगोदर करावयाचा आहे. तसेच लागवडीनांतर १५ नदवसात अनुदान मागणीचा पनरपूणग प्रस्ताव 
सादर करावा. याबाबतचा अनुदान मागणी प्रस्ताव नदलेल्या मुदतीत सादर न केल्यास आपणास अनुदान 
मागणीचा हतक राहणार नाही याची नोंद घ्यावी. 
 प्रकल्प उभारणी मागगदशगक सचूनेनुसार पूणग झाल्याची खात्री झाल्यानांतर आपणास शासन 
ननणगयानुसार (मागगदशगक सुचना व मांजूर मापदांड इत्यादी) अनुज्ञये अनुदान ननधी उपलब्धते नूसार मांजूर 
करण्यात येईल. तसचे सदरचे अनुदान आपल्या बकँखात्यावर जमा करण्यात येईल. आपल्या प्रकल्प 
प्रस्तावास मांजूरी देणे, देय अनुदानाची रतकम/ देय कालावधी इत्यादी बाबी ठरनवण्याचा अांनतम अनधकार 
नानाजी देशमुख कृनष सांजीवनी प्रकल्प/ शासनाचा राहील. 
 

 उपनवभागीय कृनष अनधकारी, 
 उपनवभाग _______                               

  नजल्हा:   _______ 
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प्रपत्र -४   
(लाभाथी अनुदान मागणी पत्र)  

 
प्रती, 

उपनवभागीय कृनष अनधकारी, 
उपनवभाग _______ 
नजल्हा:   _______ 

 
 नवषय :- नानाजी देशमुख कृनष सांजीवनी प्रकल्पाांतगगत देय अनुदान नमळणेबाबत.  
  

मी श्री. / श्रीमती.................................................................मु. ...............पो. ................ 
ता............... नज............... आपणास मागणी करतो की, मला नमळालेल्या -----------रोजीच्या पूवग 
सांमतीनुसार नानाजी देशमुख कृनष सांजीवनी प्रकल्पाांतगगत वाननकी आधानरत शेतीपद्धती- वृक्ष लागवड 
या घटकाांतगगत कलमे/रोपे ------------------------------------रोपवाटीकेवरून खरेदी करून 
मागगदशगक सूचना व मापदांडानुसार लागवड केललेी आहे. तरी मला नानाजी देशमुख कृनष सांजीवनी 
प्रकल्पाांतगगत वाननकी आधानरत शेतीपद्धती वृक्ष लागवड या घटकाांतगगत आर्थथक ननकषानुसार देय 
अनुदान नमळाव.े ही नवनांती   
 

 
नदनाांक : 

 
लाभाथीची स्वाक्षरी 

                                                (नाव व पत्यासह)  
              
सोबत -                                        
            १. खरेदी देयकाांच्या मूळप्रती   
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प्रपत्र - ५  
मोका तपासणी अहवाल 

(कृनष सहाय्यक याांनी करणे) 
अ.क्र. बाब तपशील 

१. लाभाथ्याचे नाव  
२. गावाचे नाव   
३. तपासणी नदनाांक  
४. बाब वाननकी आधानरत शेतीपद्धती वृक्ष 

लागवड  
5. पवूगसांमती क्र.व नदनाांक  
६. जनमनीचा प्रकार (हलकी/मध्यम/भारी/कातळ/पडीक)  
७. ओनलताचे साधन (नवहीर, नलफ्ट, कॅनॉल, नदी इ.)   
८. ओनलताचे साधन नसल्यास लागवडीपासून पनहल्या दोन/तीन 

वषात पाण्याची व्यवस्था कोणत्या प्रकारे करण्यात येणार आहे? 
 

९. कलमे/रोपे खरेदीच ेनठकाण   
१०. वाननकी आधानरत 

शेतीपद्धती वृक्ष 
लागवड बाबतचा 
तपनशल 

१ लागवडीचे वषग  
२ रोप/ेकलमाांची एकूण सांख्या  
३ नजवांत रोप/ेकलमाांची एकूण सांख्या 
४ झाडाांची सरासरी उांची (सेंमी)   
५ झाडाांच ेअांतर (सेंमी) 
६ बाांधाची लाांबी (मी.)/लागवडीचे  
   क्षेत्र  (हे. आर.) 

 

११. वाननकी आधानरत शेतीपद्धती वृक्ष लागवड अांतगगत बाबींची 
खरेदी मागगदशगक सूचनेप्रमाणे आहे काय ? होय/नाही 

१२. अनुदानाची गणना: (रोप/ेकलमे याांची सांख्या, दर, अनुदान मयादा, देय अनुदान इत्यादी बाबी 
नवचारात घेऊन देय अनुदानाची नशफारस करावी.)  
नशफारस केलेल्या अनुदानाची रतकम रु. -----------   

वाननकी आधानरत शेतीपद्धती- वृक्ष लागवड या घटकाांतगगत कलमे/रोपाांची लागवड मागगदशगक 
सूचनेनुसार असून इतर बाबींतही मागगदशगक सूचनाांचा अवलांब केला असलेने लाभाथ्यास अनुदान अदा करण्यास 
नशफारस करण्यात येत आहे. 
समक्ष-   
 लाभाथ्याचे नाव व स्वाक्षरी                                                    स्वाक्षरी कृनष सहाय्यक 
 (श्री.                                             )                   नदनाांकीत स्वाक्षरी 
 ( नटप-सदर तपासणी अहवालाची एक प्रत लाभाथ्यास द्यावी) 
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प्रपत्र - ६ 
पयगवके्षीय तपासणी अहवाल 

 
१. तपासणी नदनाांक  

२. तपासणी अनधकारी श्री/श्रीमती 

३. पदनाम  

४. तपासणी वळेी उपस्स्थत इतर 

अनधकारी 

१. श्री/श्रीमती 

पदनाम 

२. श्री/श्रीमती  

पदनाम 

५. लाभाथ्याचे नाव सव ेनां  

वगगवारी: _________ 

(अ.जा./अ.ज./सवगसाधारण) 

मु.पो. 

ता.                                  उपनवभाग 

नज. 

६. बाब वाननकी आधानरत शेतीपद्धती वृक्ष लागवड अांतगगत 

रोपे/कलमे 

७. सेवा पुरवठादाराचे नाव व पत्ता  

८. प्रकल्पाच ेनठकाण  

 

९. लागवडीचे वषग  

१०. लागवडीचे क्षते्र (हे. आर.)  

११. 

 

प्रकल्पाचा मोका तपासणी तपशील  
१. रोपे/कलमाांची एकूण सांख्या  --------------- 
२. नजवांत रोपे/कलमाांची एकूण सांख्या ----------  
३. झाडाांची सरासरी उांची --------------(सेंमी) 
४. झाडाांमधील अांतर ------------------ (सेंमी)  
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१२. लाभाथ्यास देण्यात आलेल्या अथगसहाय्याची रतकम रु.  

१३. तपासणी मध्ये अथगसहाय्याची पनरगणना बरोबर केललेी आहे 

काय ? 

होय/नाही 

 नसल्यास तफावत रतकम रु.  

१४. मागगदशगक सूचनेप्रमाणे कायगवाही करण्यात आलेली आहे काय 
? 

होय/नाही 

१५. लाभाथ्याचे सवगसाधारण अनभप्राय  

 

 

 

 

 

१6. गुणवत्तेबाबत तपासणी अनधकाऱयाचे अनभप्राय 

 
 
 
 
 
 
   
 

 

तपासणी अनधकारी, श्री. 
पदनाम. 
(स्वाक्षरी) 

 
इतर अनधकारी श्री. 
पदनाम. 
(स्वाक्षरी) 
                                                                                        लाभाथ्याची/ लाभाथी प्रनतननधीची स्वाक्षरी  

 (नाव....................) 


