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प्रति- 

तिल्हा अतिक्षक कृषी अतिकारी 

औरंगाबाद / िालना / बीड / िळगाव / लािूर / उस्मानाबाद / परभणी /हहगोली / नादेंड / अमराविी / 
अकोला / बुलडाणा / वाशीम / यविमाळ / विा 
 

तवषय- नानािी देशमुख कृषी संिीवनी प्रकल्पािंगगि फळबाग लागवड मागगदशगक सुचना सन २०१८-१९ 

संदभग:- १) कृषी व पदुम ववभागाकडील शा.वि. क्र.हअप्र-0716/प्र.क्र.82/राकृववयो कक्ष वदिाकं: 17-०१-2018  
२) कृषी व पदुम ववभागाकडील शा.वि. क्र. राफयो-२०१८/प्र.क्र.४७/९-अे वदिाकं: ०६ जुलै, २०१८ 
३) सकूाण ूसवमती सभा वदिाकं-१ जूि २०१८ च ेमंजूर इवतवृत्त शासि पत्र क्र.कृवषवव३७१६/प्र.क्र.४२ 
भाग-१/८-अ वदिाकं-१८.६.२०१८ 

 

हवामान बदलाचा राज्याच्या शेिीवर तवपरीि पतरणाम तदसून येि असून, भतवष्याि देतखल सदर 
पतरणामाचंी व्याप्िी वाढणार असल्याच े राज्याच्या हवामान बदलातवषयक कृिी आराखडयामध्ये नमूद केल े
आहे. मराठवाडा व तवदभािील शेिक-यानंा गेल्या काही वषांपासून मोठया दुष्काळास सामोरे िाव े लागि 
असून भ-ूगभािील पाणीसाठयावर व ितमनीच्या आरोग्यावर तवपतरि पतरणाम होि आहे. पतरणामी शेिीमिील 
तपकाचंी उत्पादकिा घटि आहे. या प्रतिकूल पतरस्स्ििीमध्ये अल्पभ-ूिारक शेिक-याचं्या उत्पादनावर 
तवपरीि पतरणाम होि असल्याचे तदसून येि आहे. हवामान बदलामुळे उद्भवलेल्या पतरस्स्ििीशी िुळवून 
घेण्यास शेिक-यानंा सक्षम करण्याच्या उदे्दशाने महाराष्र शासनामाफग ि िागतिक बँकेच्या अिगसहाय्याने 
नानािी देशमुख कृतष सिंीवनी प्रकल्प सुरु करण्याि आलेला आहे. वािावरणािील कबग वायूच े वाढलेले 
प्रमाण हा हवामान बदलाशी तनगडीि असलेला महत्वाचा घटक आहे. या कबग वायूचे स्स्िरीकरण (Carban 
Sequestration) करण्याच्या प्रतियेमध्ये वृक्षाचंी (फळबागाचंी) लागवड अतिशय प्रभावी ठरिे. शेिक-यांच्या 
आर्थिक उन्निी बरोबरच हवामान बदलास कारणीभिू ठरणा-या कबग वायूंच े स्स्िरीकरण करणे, हा ही या 
प्रकल्पाचा एक उदे्दश आहे.  

  सदर नानािी देशमुख कृषी संिीवनी प्रकल्पािंगगि प्रकल्प तिल्यािील प्रिम टप्प्यािील तनवडलेल्या 
गावामध्ये फळबाग लागवड हा  मंिूर घटक राबतवण्यासाठी  खालीलप्रमाणे  मागगदशगक सुचना तनगगतमि 
करण्याि येि आहेि. 
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१. सर्वसाधारण सुचना- 
१.१ प्रकल्प संचालक, नानािी देशमुख कृषी संिीवनी प्रकल्प, मंुबई हे प्रकल्पािंगगि फळबाग लागवड या 

घटकाकतरिा राज्य स्िरावरील संतनयंत्रक आहेि. क्षते्रीय पािळीवर कृतष तवभागाचे अतिकारी / कमगचारी  
यानंी  प्रकल्पािंगगि सुचनाप्रमाणे या प्रकल्प घटकाची अमंलबिावणी करावी. 

१.२ प्रकल्पािंगगि खालील नमूद बहुवार्थषक फळतपकाचं्या लागवडीसाठी  राज्याच्या “भाऊसाहेब फंुडकर 
फळबाग लागवड योजिेच्या मागगदशगक सुचिा सि २०१८-१९” िुसार अिगसहाय्य अनुज्ञये राहील, 
ििातप फळतपके तनश्चीि करिानंा “राज्याच्या कृतष-हवामान क्षते्रानुकूल असणाऱ्या फळाचं्या व त्याचं्या 
प्रिािींच्या ‘कलमाचं्या’ लागवडीसाठी अिगसहाय्य देय राहील”.   

१.३ प्रकल्पािंगगि फळबाग लागवडीचा कालाविी माहे मे िे नोव्हेंबर असा राहील.  सदर फळबाग लागवडीची 
व्यापक प्रतसध्दी देण्यासाठी प्रिम टप्प्यािील प्रकल्प गावामध्ये हभिीपत्रके ग्राम पंचायिीचे/गावाचे नोटीस 
बोडगवर लावण्याि यावीि. हभिी पत्रकाचंा नमुना सॉफ्ट प्रिीमध्ये प्रकल्प व्यवस्िापन कक्षाकडून तिल्हा 
अतिक्षक कृषी अतिकारी व उपतवभागीय कृषी अतिकारी कायालयास उपलब्ि करुन तदला िाईल.  
त्याप्रमाणे तिल्हा/उपतवभाग स्िरावर छपाई करुन घेऊन पुरेशी प्रतसध्दी देण्याि यावी. िसेच वळेोवळेी 
गावस्िरावर होणा-या बैठका/मेळाव/ेभटेी व्दारे सदर प्रकल्प घटकाचा प्रचार करण्याि यावा. 
प्रकल्पािंगगि इच्छूक लाभार्थ्यांकडून प्रकल्प व्यवस्िापन कक्षाने तनतश्चि केलेल्या अनुदान मागणी अिग 
नमुन्यामध्ये संबतिि गावाचे ग्राम कृषी संिीवनी सतमिीकडे अिग मागतवण्याि याविे.  

१.४ संबतिि प्रकल्प गावाच्या ग्राम कृषी संिीवनी सतमिीकडे प्राप्ि झालेल्या मागणी अिाची छाननी सबंतिि 
समूह सहाय्यक व कृषी सहाय्यक यानंी करुन लाभ घेण्यास पात्र व अपात्र  अशा शेिक-याचंी यादी 
सतमिीसमोर लाभािी तनवडी साठी सादर करावी. 

१.५ नानािी देशमुख कृषी संिीवनी प्रकल्पािंगगि फळबाग लागवडीसाठी प्राप्ि झालेल्या मागणी अिापैकी 
पात्र शेिक-यामिून प्रकल्पािंगगि लाभािी तनवडीच्या मागगदशगक सुचनानुसार सतमिीने प्रािान्य िमाने 
लाभािी तनवड करुन यादी संबतिि उपतवभागीय कृषी अतिकारी याचंे कडे  ठराव प्रिीसह सादर करावी.  

१.६ यासाठी प्रत्येक गावाकतरिा त्या गावाचे प्रकल्प व्यवस्िापन कक्षाने मंिूर केलेल्या सतवस्िर प्रकल्प 
आराखड्यािील प्रिम वषग (सन २०१८-१९) कतरिा मंिूर केलेल्या फळतपकतनहाय क्षते्रास अतिन राहून  
लाभािी तनवड करावी. 

१.७ प्रल्पािंगगि वृक्ष आिातरि खालील बहुवार्थषक फळबागाचं्या लागवडीसाठी ३ वषग कालाविीि प्रिम, 
तििीय व िृिीय वषी अनुिमे ५०%, ३०% व २०%  या प्रमाणाि अिगसहाय्य अनुज्ञये राहील.  

 योिनेिगगि लागवडीसाठी पात्र फळतपके ( कलमे) 

1. आंबा 2. डाळींब 3. पेरु ४. तसिाफळ  ५. आवळा ६.कागदी हलबू ७. संत्रा  ८. मोसंबी   

1.8  फळबाग लागवडीसाठी विवड झालेल्या पात्र शेतक-यािंा िजीकच्या कृषी ववज्ञाि कें द्रावर फळबाग 
लागवडीबाबत प्रवशक्षण देण्यात याव.े 
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१.९  सदरचा घटक फक्त िािाजी देशमुख कृषी संजीविी प्रकल्पातंगगत विवड केलेल्या प्रथम टप्पप्पयातील 
गावामध्येच राबववणेत यावा. 

१.१० फळबाग लागवडीपूवी सदर क्षते्रातील माती  पवरक्षण करण्यात याव.े  
२. अिगसंकल्पीय िरिुदीची उपलब्ििा: 

प्रकल्पािंगगि सदर घटक राबतवण्यासाठी सन 2018-19 िे 2020-21 या िीन वषाच्या कालाविीि प्रिम, 
तििीय व िृिीय वषाकतरिा  प्रकल्पािंगगि मंिूर तनिीमिून अनुदान उपलब्ि करुन देण्याि येईल.  

३. क्षते्र मयादा : 
3.1. प्रकल्पािंगगि फळबाग लागवडीकतरिा प्रति शेिकरी कमाल २ हेक्टर पयिं लाभ अनुज्ञये राहील.  

एकूण २ हे हकवा त्या पेक्षा कमी िमीन िारणा असलेल्या शेिक-याचंी तनवड या प्रकल्पामध्य ेकरावी. 
प्रकल्पामध्ये लाभािी शेिक-याचंी तनवड सदर कमाल क्षते्र मयादेि लाभािी त्याच्या इच्छेनुसार एका 
पेक्षा िास्ि फळ तपके लागवडीकतरिा देखील पात्र राहील. 

3.2. प्रकल्प गावािील ज्या शेिक-यानंा २ हेक्टर पेक्षा िास्ि क्षते्रावर लाभ घ्यावयाचा आहे, त्या शेिक-यानंा  
राज्य शासनाच्या “भाऊसाहेब फंुडकर फळबाग लागवड ” योिनेमिून २ हेक्टरवरील क्षते्राकतरिा लाभ 
घेिा येईल. 

3.3. लाभिारकाचे 7/12 च्या नोंदणीनुसार िर िो संयुक्ि खािेदार असेल िर त्याचं्या संयुक्ि खात्यावरील 
८- अ मिील त्याच ेनाव ेअसलेल्या क्षते्रामयादा (२ हे.)  पयंि लाभ देण्याि यावा.  एकूण २ हे. पेक्षा िास्ि 
िमीन िारणा असलेल्या शेिक-याचंी तनवड फळबाग लागवड या घटकासाठी करु नये. 

3.4. प्रकल्प घटकाकतरिा तनवड झालेल्या लाभार्थ्याने यापूवी राज्य रोिगार हमी योिना वा क्षते्र 
तवस्िाराच्या अन्य योिनेंिगगि फळबाग लागवडीकतरिा शासकीय अनुदानाचा लाभ घेिला असल्यास, 
सदर लाभ घेिलेल ेक्षते्र वगळून उवगतरि क्षते्रासाठी लाभािी पात्र राहिील ( २ हे. या कमाल मयादेिनू 
यापूवी लाभ घेिलेले क्षते्र वगळाव)े. 

४. लाभार्थ्यांच्या पात्रिेचे तनकषग : 

4.1 प्रकल्पािंगगि वयैस्क्िक शेिकऱ्यानंाच लाभ देण्याि यावा, संस्िात्मक लाभार्थ्यांना लाभ अनुज्ञये 
राहणार नाही.   

4.2 शेिकऱ्याच्या स्वि:च्या नाव े7/12 उिारा असणे आवश्यक आहे ििातप, िर लाभािी ७/१२ उिाऱ्यावर 
संयुक्िपणे खािेदार असले िर सवग खािेदाराचंे फळबाग लागवडीसाठी संमिीपत्र बंिनकारक  राहील.  

4.3 लागवड करावयाच्या फळवपकासाठी वठबक ससचि संचाची उभारणी करण्याकवरता लाभार्थ्याकडे पाणी 
पुरवठ्याचा स्त्रोत  व आवश्यक सुववधा  असावी. 

4.4 िमीन कुळ कायद्याखाली येि असल्यास, 7/12 च्या उिाऱ्यावर िर कुळाच े नाव असेल िर योिना 
राबतवण्यासाठी कुळाचे समंिीपत्र आवश्यक राहील. 

4.5 या योिनेंिगगि लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांच्या मालकीची तकमान २० गंुठे शेि िमीन असणे बंिनकारक 
राहील.  
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4.6  प्रिम अत्यल्प भिूारकामिील अ.िा, अ.िमािी, मतहला व तदव्यागं या िमाने अिगदार शेिक-याचंी 
तनवड करावी.  या वगगवारीिील अिगदार  शेिक-याचंी तनवड पूणग झालेनंिर अल्पभिूारकामिील 
अनु.िािी, अनु. िमािी, मतहला शेिकरी व तदव्यागं शेिकरी या प्रािान्यिमाने ग्राम कृषी संिीवनी 
सतमिीने लाभािी तनवड करावी. या योिनेंिगगि लाभार्थ्यांची तनवड करिाना ज्याचंी उपिीतवका पूणगिः 
शेिीवर अवलंबून आहे अशा शेिकऱ्याचंी प्रािान्याने तनवड करावी. 

 

५. घटक ांतर्गत सम विष्ट ब बी : 
५.१ प्रकल्पािंगगि  फळबाग लागवड या घटकािंगगि पुढील बाबींचा समावशे राहील िसेच, त्यापैकी 

शेिकऱ्यानंी स्व-खचाने करावयाची कामे व प्रकल्प अनुदानीि बाबी पुढीलप्रमाणे राहिील  

बाब  / कामे  आर्थिक भार 
अ. शेिकऱ्यानंी स्व-खचाने करावयाची कामे  
1) िमीन ियार करणे 
2) मािी व शेणखि / सेंतिय खि तमश्रणाने खडे्ड भरणे 
3) रासायतनक खि वापरुन खडे्ड भरणे  
4) आंिर मशागि करणे 
5) काटेरी झाडाचंे कंुपण (ऐस्च्छक) 

१००% लाभािी शेिकरी 

ब. प्रकल्प अनुदानीि बाबी / कामे  
1) खडे्ड खोदणे  
2) कलमे लागवड करणे  
3) पीक संरक्षण  
4) नागं्या भरणे 
5) तठबक हसचनािारे पाणी देणे 

100 % नानािी देशमुख कृषी 
संिीवनी प्रकल्प 

५.२ उपरोक्ि िक्त्यािील अ मिील अ.ि. १ िे ४ येिील बाबींची कामे लाभािी शेिकऱ्यानंी स्व-खचाने 
करावयाची असून यामिील अ.ि. ५ येिील बाब शेिकऱ्यासंाठी ऐस्च्छक स्वरुपाची राहील  िसेच, सदर 
िक्त्यािील ब मिील अ.ि. १ िे ५ येिील बाबींकतरिा शेिकऱ्यानंा  प्रकल्प तनिीिून १००% अनुदान 
देण्याि येईल.  

५.३ लाभार्थ्यांना फळतपक तनहाय व त्याचं्या लागवडीच्या अंिरानुसार शासनाचे ज्या बाबींना अनुदान देण्याि 
येणार आहे त्याचा िपशील या सोबि पतरतशष्ट - अ यिेे नमूद केलेला आहे. 

५.४ या योिनेंिगगि लाभार्थ्यांना तठबक हसचन संचाच्या उभारणीकतरिा १००% अनुदान द्यावयाचे आहे. 
त्याकतरिा तठबक हसचन संच उभारणीसाठी असलेल्या प्रिानमंत्री कृषी हसचन योिनेंिगगि प्रचतलि 
मापदंडानुसार प्रकल्प तनिीिून अनुदान देण्याि याव.े 
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५.५ उपरोक्ि बाबींपैकी प्रकल्पाने अिगसहाय्य करावयाच्या बाबींकतरिा मापन पुस्िक ठेवण्याि यावे, सदर 
बाबींकतरिा कृतष सहाय्यकाने लाभािी शेिकऱ्यासंाठी फळबाग लागवडीचे अंदािपत्रक ियार कराव ेव 
त्याप्रमाणे प्रत्यक्षाि होणाऱ्या कामाची वळेोवळेी मापन पुस्स्िकेि नोंद घ्यावी. 

६.  आवथगक म पदांड : 
६.1. महात्मा गािंी राष्रीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेच्या प्रचतलि मापदंडानुसार भाऊसाहेब फंुडकर  

योिनेमध्ये फळबाग लागवडीसाठी ज्या बाबी कतरिा शासतकय अनुदान द्यावयाचे आहे त्याचे मापदंड  
प्रकल्पािंगगि लागवड होणा-या फळबाग घटकासही लागू राहिील. त्यानुसार दरवषी सदर मापदंड 
अद्ययावि करण्याि येिील. 

६.2. तठबक हसचन संचाकतरिा प्रचतलि कें ि पुरस्कृि योिनेच्या मापदंडानुसार (सद्यस्स्ििीि PMKSY - 
Per Drop More Crop) 100% अनुदानाची पतरगणना करण्याि यावी.  

६.3. राज्यस्िरीय सतमिीने तनतश्चि केलेले कलमाचंे / रोपाचंे दर लागू होिील.  

६.4. महात्मा गािंी राष्रीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेंिगगि तनतश्चि केलेल्या मिूरीच्या दरामंध्ये, प्रिान मंत्री 
कृतष हसचन योिनेच्या (अिवा प्रचतलि कें ि पुरस्कृि सूक्ष्म हसचन संच उभारणी योिना) मापदंडामध्ये 
िसेच, कृतष आयुक्िालयाने तनतश्चि केलेल्या सामुग्रींच्या दरामध्ये सुिारणा झाल्यास, या योिनेंिगगि 
समातवष्ट असलेल्या प्रकल्प अनुदानीि बाबींचे दर त्याप्रमाणे वळेोवळेी सुिारीि करण्याि येिील.  

७. प्रकल्पािंगगि अिगसहाय्य: 
७.1. या योिनेंिगगि लाभार्थ्यास एकूण 3 वषाच्या कालाविीि 50:30:20 प्रमाणे अनुदान अनुज्ञये राहील. 

७.2. भाऊसाहेब फंुडकर फळबाग लागवड योिनेमध्ये लागू असणारे कलमाचंे दर प्रकल्पािंगगि लागवड 
करावयाच्या कलमानंाही  लागू राहिील. 

७.3. लाभार्थ्याने लावलेली फळ झाडे पतहल्या वषी तकमान ८०% व दुसऱ्या वषी तकमान 90% िगतवणे 
आवश्यक राहील. त्यानुसार फळझाडे िगतवण्याचे प्रमाण न राखल्यास, लाभािी दुसऱ्या व तिसऱ्या 
वषीच्या अनुदानास पात्र असणार नाही.  

७.4. प्रतिवषग देय असलेले अनुदान लाभािी शेिकऱ्याचं्या आिार संलग्न बँक खात्यावर वगग कराव ेििातप, 
लाभार्थ्याने कलमे शासकीय रोपवातटकेिून अिवा राज्यािील कृतष तवद्यापीठाचं्या रोपवातटकेिून 
घ्यावायचे तनतश्चि केल्यास त्यानंा परवाना देण्याि यावा व कलमे  खरेदी करून लागवड केल्यानंिर 
सदर बाबीच ेअनुदान िेट संबंतिि संस्िाना अदा कराव.े 

७.5. नानािी देशमुख कृषी संिीवनी प्रकल्पािंगगि फळतपक तनहाय िसेच, तपकामंिील अंिरानुसार खचग व 
अनुदान मयादा तनतश्चि करण्याि आली असली िरी प्रत्यक्ष खचग िर मापदंडानुसार तनतश्चि केलले्या 
खचापेक्षा कमी आला असेल िर लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष खचाएवढेच अनुदान अनुज्ञये रातहल. 

८. भौतिक लक्षाकं: 
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८.१ प्रकल्पािंगगि फळतपकाचं्या लागवडीकतरिा शेिकऱ्यानंा स्िातनक कृतष-हवामान पतरस्स्ििी नुसार 
येणाऱ्या  मंिूर फळ तपकाचं्या व त्याचं्या प्रिािींच्या लागवडीचे पूणग स्वािंत्र्य आहे.  संबतिि गावाकतरिा 
फळबाग लागवडीचे उतद्दष्् हे त्या गावाच्या मंिूर सतवस्िर प्रकल्प अहवालािील फळतपकतनहाय मंिूर 
क्षते्रा इिके राहील. प्रकल्प व्यवस्थापि कक्षाकडूि मंजूर करण्यात आलेल्या डीपीआर मधील  वाषीक 
कृती आराखड्यातील फळवपकाचंी लागवड या बाबीखालील क्षते्र भौवतक लक्षांक म्हणिू घ्याव.े  

८.२ ज्या गावामध्ये अद्याप सुक्ष्म वियोजि प्रवक्रया संपन्न झालेली िाही,अशा गावा कवरता प्रवत गाव १० हेक्टर 
क्षते्र लक्षाकं घेण्यात यावते. तसेच फळवपकासाठी  अंतरािुसार देय असलेले अिुदाि ववचारात घेऊि 
त्याप्रमाणे आर्थथक लक्षाकं घ्यावते. या योिनेंिगगि लाभार्थ्यांना एकापेक्षा िास्ि फळ तपकाचंी लागवड 
करण्यास मुभा राहील. 

८.३ सतवस्िर प्रकल्प अहवालािील भौतिक लक्षाकंा इिके अिग प्राप्ि न झाल्यास पुनश्च: इच्छुक लाभार्थ्यांच े
अिग मागवून तनवड करण्याि यावी. अशाप्रकारे, दुसऱ्यादंा संिी देवूनही लक्षाकंाएवढे अिग प्राप्ि न 
झाल्यास, ग्राम कृषी संिीवनी सतमिीने सदरचा तनिी (फळबाग या घटकावरील)  प्रकल्पािंगगि अन्य  
मंिूर व िातंत्रक दृष्या योग्य अन्य घटकावर प्रकल्प व्यवस्िापन कक्षाच्या पूवग मान्यिेने  वगग करावा. 

९. लाभािी तनवडीची कायगपद्धिी :- 

९.१ पुरेशी प्रतसद्धी देऊन इच्छूक शेिकऱ्याचंे अिग मागतवण्याि याविे. 

९.२ सदर योिनेबाबि गावपािळीवर ग्राम सभािारे प्रचार व प्रसार करण्यासाठी क्षते्रीय कमगचाऱ्यानंा सूचना 
द्याव्याि, िेणेकरुन योिनेची मातहिी ईच्छूक शेिकऱ्यापयंि पोहचण्यास मदि होईल.   

९.३ कृतष-हवामान क्षते्रानुकूल असणऱ्या फळ तपकापंैकी सतवस्िर प्रकल्प अहवाल व प्रकल्पािंगगि मंिूर 
असलेल्या कोणत्याही तपकाची योिनेंिगगि अनुज्ञये तकमान व कमाल क्षते्र मयादेपयंि लागवड 
करण्याची शेिकऱ्यानंा मुभा राहील.    

९.४ इच्छूक शेिकऱ्यानंा अिग करण्याकतरिा १६ ऑगस्ट पयंिचा कालाविी देण्याि द्यावा.  प्रकल्पाने तवतहि 
केलेला सोबि  नमुना ब प्रमाणे मागणी अिग घ्यावा. 

९.५ गावाच्या मंिूर सतवस्िर प्रकल्प अहवालािील फळतपके व क्षते्रमयादेच्या अतिन राहून ग्राम कृषी 
संिीवनी सतमिीने पात्र लाभार्थ्यांची तनवड करावी.   

१०. पूवगसंमिी प्रदान करणे: 
१०.1. लाभार्थ्यांस पूवगसंमिी देण्यापूवी संबंतिि कृतष सहाय्यकानंी लाभार्थ्याच्या प्रस्िावीि लागवड क्षते्रास भटे 

देऊन पाहणी करावी.   कृषी सहाय्यक यानंी प्रस्िातवि क्षते्र हे प्रस्िातवि केलेल्या फळपीक 
लागवडीसाठी िंतत्रक दृष्या योग्य असलेल्या, पात्र शेिक-याचंी तनवड करणेसाठी यादी ग्राम कृषी 
संिीवनी सतमिीकडे सादर करावी.  

१०.2. ग्राम कृषी संिीवनी सतमिीने तनवड केलेल्या लाभार्थ्यांना उपतवभागीय अतिकारी यानंी यादी प्राप्ि 
झालेच्या तदनाकंापासून २ तदवसाचे आि पूवगसंमिी प्रदान करावी िसेच, लाभार्थ्यांची शासकीय अिवा 
कृतष तवद्यापीठाचं्या रोपवातटकेिून कलमे उचल करण्याची इच्छा असल्यास (मागणी अिाि या बाबीचा 
स्पष्ट उल्लेख असावा) त्यानंा त्याप्रमाणे पूवगसंमिी सोबि परवाना देण्याि यावा. 
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१०.3. लाभार्थ्याने पूवगसंमिी तमळाल्याच्या तदनाकंापासून ७५ तदवसामंध्ये सवग बाबींसह फळबागेची लागवड 
करणे आवश्यक राहील. 

१०.4. िे लाभािी पूवगसंमिी नंिर ७५ तदवसािं सवग बाबींसह फळबागेची लागवड करणार नाहीि त्याचंी 
पूवगसंमिी रद्द करण्याि यावी व प्रिीक्षा यादीिील पुढील िमानुसार पात्र लाभार्थ्यास मंिूरी प्रदान 
करावी. 

 

११.  िांतत्रक व प्रशासतकय मंिूरी : 
११.1. पूवगसंमिी प्रदान केलेनंिर कृतष सहाय्यकानंी  शेि पतरस्स्ििीनुरुप अंदािपत्रक ियार कराव.े सदर 

अंदािपत्रकाची छाननी करुन िातंत्रक मान्यिेसाठी सक्षम प्रातिकाऱ्याकडे तशफारशीसह पूवगसंमिी 
तदल्याच्या तदनाकंापासून १० तदवसािं सादर करण्याची िबाबदारी संबंतिि कृषी सहाय्यकाची राहील. 

११.2. प्रकल्पािंगगि वार्थषक कृिी आराखड्यास सुकाण ू सतमिीने मान्यिा प्रदान केलेली असल्यामुळे सदर 
प्रस्िावास पुन्हा प्रशासतकय  मान्यिा घेण्याची आवश्यकिा नाही. ििातप लागवडीखालील क्षते्र हे 
सतवस्िर प्रकल्प अहवालािील क्षते्र मयादेि असाव.े िसेच ज्या गावामंध्ये अद्याप सुक्ष्म तनयोिन झालेले 
नाही; िेिे १० हेक्टर प्रति गाव या पेक्षा िास्ि  लक्षांक असणार नाही.  

११.3. प्रत्येक लाभािीच्या ितमनीवरील फळबाग लागवड हा स्विंत्र प्रकल्प समिण्याि येईल. अशा प्रत्येक 
प्रकल्पासाठी िातं्रीक मान्यिा स्विंत्रपणे देण्याि यावी. लागवड करावयाच्या फळझाड व क्षते्रानुसार 
प्रकल्पािंगगि मंिूर केलेल्या मापदंडाप्रमाणे स्विंत्रपणे अंदािपत्रके ियार करणे आवश्यक आहे.  

११.4. लाभार्थ्याच्या २ हेक्टर क्षते्र मयादेि फळबाग लागवडीच्या प्रस्िावास िातंत्रक मान्यिा प्रदान करण्यास 
उप तवभागीय कृतष अतिकारी हे सक्षम प्रातिकारी राहिील, त्यानंी प्रस्िाव प्राप्ि झाल्याच्या 
तदनाकंापासून एक आठवड्याच्या आि िातंत्रक मान्यिा प्रदान करावी. 

११.5. लागवडीची  अंदािपत्रके ियार करुन त्यास सक्षम प्रातिकाऱ्याची िातंत्रक मंिूरी प्राप्ि झाल्यानंिरच 
लाभार्थ्याने फळबागेची लागवड करावी. 

११.6. िातंत्रक मंिूरी तमळाल्यानंिर लाभार्थ्याने फळबाग लागवडीची कायगवाही तवतहि मुदिीि पूणग करावी. 

१२. फळबाग लागवड व अनुदान तविरण : 

१२.1. लाभार्थ्याने फळबागेची लागवड केल्यानंिर त्याबाबिच्या नोंदी कृषी सहाय्यक यानंी वळेोवळेी मापन 
पुस्स्िकेमध्ये घ्याव्याि. त्याचप्रमाणे, लागवड केलेले क्षते्र तिओ-टॅगींग करण्याि याव,े त्याकतरिा 
प्रकल्प व्यवस्िापन कक्षामाफग ि ॲपची सुतविा उपलब्ि करून देण्याि येईल. ॲपची सुतविा उपलब्ि 
होईपयंि लागवड क्षते्राचे फोटो लॅट-लॉंग सह घेऊन ििन करुन ठेवाविे. 

१२.2. फळबाग लागवडीची नोंद लाभार्थ्याच्या 7 / 12 उिाऱ्यावर घेण्यासाठी उपतवभागीय कृषी अतिकारी 
यानंी लागवड पूणग होिाच संबतिि िलाठ्यास लेखी कळवाव ेव लेखी कळतवल्याची पोहंच दप्िरी ििन 
करुन ठेवावी. 
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१२.3. पतहल्या वषी लाभार्थ्याने केलेल्या कामाच्या प्रमाणका नुसार मापन पुस्स्िकेि नोंद घेऊन त्यास  
उपतवभागीय कृतष अतिकारी यानंी प्रमातणि करुन मापदंडा नुसार देय असलेले अनुदान लाभार्थ्यांना 
अदा करण्याची कायगवाही करावी.  

१२.4. लाभार्थ्याने  लागवडी कतरिा लागणारी कलमे शासकीय रोपवातटकेिून अिवा राज्यािील कृतष 
तवद्यापीठाचं्या रोपवातटकेिून घेिली असल्यास सदर बाबीचे अनुदान इलेक्रॅातनक पद्धिीने िेट संबंतिि 
संस्िेस  त्याचं्या बँक खात्यावर अदा कराव ेआतण अन्य बाबींच ेअनुदान लाभार्थ्यांच्या आिार संलग्न बँक 
खात्यावर वगग कराव.े  

१२.5. लाभार्थ्याने कलमे खरेदी राष्रीय बागवानी मंडळामाफग ि मानांतकि खािगी रोपवातटकेिून केल्यास 
शासकीय अनुदानाची रक्कम व देयकाची रक्कम यापैकी िी रक्कम कमी असेल िेवढे अनुदान 
लाभार्थ्यास देण्याि याव.े 

१२.6. तिविं झाडाचंी तवहीि प्रमाणािील टक्केवारी राखण्याची िबाबदारी संपूणगपणे लाभार्थ्याची असेल.  

१३. संतनयंत्रण, मूल्यमापन व लखेापरीक्षण: 

१३.१. राज्य स्िरावरून प्रकल्प व्यवस्िापन कक्षाव्दारे सदर योिनेचे संतनयंत्रण करण्याि येईल िसेच, क्षते्रीय 
पािळीवर योिनेची अंमलबिावणी करिाना तवतवि स्िरावरील अतिकाऱ्यानंी संतनयंत्रण (Concurrent 
Evaluation) कराव.े झालेल्या कामाची िपासणी करण्यासाठी  खालीलप्रमाणे तवतवि स्िरीय अतिका-
याचं्या िपासणीचे प्रमाण  खालीलप्रमाणे तवतहि करण्याि येि आहे. 

      कायालय स्िर           िपासणीचे प्रमाण 

   प्रकल्प व्यवस्िापन कक्ष    - १ टक्के 

       तिल्हा अतिक्षक कृषी अतिकारी    - ५ टक्के 

   उपतवभागीय कृषी अतिकारी    - १० टक्के 

                     कृषी सहाय्यक     - १०० टक्के 

                  समूह सहाय्यक     -  ३० टक्के 

१३.२ सदर योिनेंिगगि झालेल्या कामाचे दस्िऐवि वार्थषक लेखा परीक्षणासाठी ििन करून ठेवाविे व िे 
लेखा परीक्षणास उपलब्ि करुन द्याविे.  

१४. रु्णित्त पूणग कलम ांच  पुरिठ  :  

१४.१ लाभार्थ्याने फळबाग लागवडीकतरिा कलमची तनवड स्वि: करावयाची  असून, शासतकय अिवा 
तवद्यापीठाकडील रोपवाटीकेिून खरेदी परवान्यावर अिवा स्वखचाने खरेदी करावयाची असून त्यानंी 
कलमे खरेदी करिाना खालीलप्रमाणे रोपवातटकानंा प्रािान्य द्याव े- 

i. कृतष तवभागाच्या रोपवातटका 

ii. कृतष तवद्यापीठाचं्या रोपवातटका 

iii. राष्रीय बागवानी मंडळामाफग ि मानांतकि खािगी रोपवातटका 



9 
 

१४.२ लाभार्थ्याने, राष्रीय बागवानी मंडळामाफग ि मानातंकि खािगी रोपवातटकेिून कलमाचंी खरेदी केल्यास 
त्याचं्या दिाबाबिची िबाबदारी लाभार्थ्याची राहील. अशा प्रकरणी लाभािी शेिक-यानें खरेदी केलेल्या 
कलमाचंे अनुदान लाभार्थ्याच्या आिार संलग्न बँक खात्यावर वगग कराव.े  

१५. प्रशासतकय खचग:  

प्रकल्पािंगगि  उपलब्ि करुन देण्याि येणा-या प्रकल्प घटक ड अंिगगि आकस्स्मक बाबीवरील खचग या 
सदराखालील तनिीिून अत्यावश्यक हँडतबल / फॉमग, मापन पुस्स्िका इत्यादी छपाई, फळझाड लागवडी 
तवषयी प्रतसध्दी पुस्िके, स्िातनक विगमानपत्राि प्रतसध्दी, प्रचार व प्रतसद्धी, मूल्यमापन, स्टेशनरी इ. साठी 
खचग करिा येईल. प्रशासतकय बाबींवर करण्याि येणारा खचग हा संबंतिि अतिकाऱ्यानंा असणाऱ्या तवत्तीय 
अतिकारानुसार करावा.   

१६. अहवाल व उपयोतगिा प्रमाणपत्र- 
१७. प्रकल्पािंगगि घटकाच्या प्रगिी कामकािाचा मातसक प्रगिी अहवाल सोबि  िोडलेल्या प्रपत्र अ मध्य े

दरमहा प्रकल्प व्यवस्िापन कक्षास सादर करावा. िसेच खचाच ेउपयोतगिा प्रमाणपत्र प्रकल्प व्यवस्िापन 
कक्षाकडील लेखा शाखेने तदलेल्या नमुन्याि सादर कराव.े                                                      

 

 

 

(  तवकास चंि रस्िोगी ) 
प्रकल्प सचंालक 

नानािी देशमुख कृषी संिीवनी प्रकल्प,मंुबई 
प्रि:- मातहिीस्िव सादर   

1. अपर मुख्य सचिव, कृषी , महाराष्ट्र  राज्य , मंत्रालय , मंुबई - ३२ 

2. आयुक्ि, कृषी, महाराष्र राज्य, पुणे-४११००१  
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पतरतशष्ट-अ 
( िािाजी देशमुख कृषी संजीविी प्रकल्पांतगगत फळबाग लागवडी कवरता मागगदशगक सुचिा तद. २० िुल,ै 2018 सोबतच ेपतरतशष्ट) 

गोषवारा 
प्रकल्प अनुदानीि बाबींचे प्रति हेक्टरी मापदंड : सन 2018-19 

(मिूरी, सामुग्री व एकूण ‘रुपयांमध्ये’ आतण श्रतमक तदन ‘संख्येमध्ये) 

अ 
ि 

फळ तपक 
कलमे / 

नारळ रोप े

 
अिंर 
(मी.) 

हेक्टरी 
झाडे 

वषग पहील े वषग दुसरे वषग तिसरे एकूण 

मिुरी सामुग्री एकूण 
श्रतमक 
तदन 

मिुरी सामुग्री एकूण 
श्रतमक 
तदन 

मिुरी सामुग्री एकूण 
श्रतमक 
तदन 

मिुरी सामुग्री एकूण 
श्रतमक 
तदन 

1 आंबा 5 x 5 400 30044 58914 88958 148 4669 5050 9719 23 3045 250 3295 15 37758 64214 101972 186 

2 डाळींब 4.5 x3 740 28014 64999 93013 138 5684 5955 11639 28 4060 775 4835 20 37758 71729 109487 186 

3 पेरू 3 x 2 1666 38570 140986 179556 190 3654 16750 20404 18 2030 100 2130 10 44254 157836 202090 218 

4 पेरू 6 x 6 277 11977 44484 56461 59 1827 2850 4677 9 1015 100 1115 5 14819 47434 62253 73 

5 संत्रा 6 x 3 555 19488 64334 83822 96 5684 5850 11534 28 4060 300 4360 20 29232 70484 99716 144 

६ 
संत्रा, 

मोसंबी, 
कागदी हलबू 

6 x 6 277 12992 41914 54906 64 2842 2500 5342 14 2030 300 2330 10 17864 44714 62578 88 

७ तसिाफळ 5 x 5 400 15225 50864 66089 75 1827 3400 5227 9 1015 200 1215 5 18067 54464 72531 89 

८ आवळा 7 x 7 200 9744 36008 45752 48 1421 1675 3096 7 812 75 887 4 11977 37758 49735 59 
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िक्िा - १ : आबंा कलमे (सघन लागवड) 
नानािी देशमुख कृषी संिीवनी प्रकल्पािंगगि अनुदानीि बाबींचे प्रति हेक्टरी मापदंड : सन 2018-19 

कलमे संख्या प्रति हेक्टरी 400 (अिंर 5 X 5 मी.)      (मिूरी, सामुग्री व एकूण ‘रुपयांमध्ये’ आतण श्रतमक तदन ‘संख्येमध्ये) 

अ
ि 

बाब 
वषग पतहल े वषग दुसरे वषग तिसरे एकूण 

मिूरी सामुग्री एकूण 
श्रतमक 

तदन 
मिूरी सामुग्री एकूण 

श्रतमक 
तदन 

मिूरी सामुग्री एकूण 
श्रतमक 

तदन 
मिूरी सामुग्री एकूण 

श्रतमक 
तदन 

1 

खडे्ड खोदणे, 
0.6x0.6x0.6 
मी.  आकार 
एकूण खडे्ड 

400 

19894 0 19894 98 0 0 0 0 0 0 0 0 19894 0 19894 98 

2 

कलमे 
लागवड 

करणे, हकमि 
रु. 60 / प्रति 

कलम, 
संख्या-400 

8120 24000 32120 40 0 0 0 0 0 0 0 0 8120 24000 32120 40 

3 नागं्या भरणे 0 0 0 0 1624 4800 6424 8 0 0 0 0 1624 4800 6424 8 

4 
तठबक 

हसचनािारे 
पाणी देणे 

0 34664 34664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34664 34664 0 

5 पीक संरक्षण 2030 250 2280 10 3045 250 3295 15 3045 250 3295 15 8120 750 8870 40 

एकूण  30044 58914 88958 148 4669 5050 9719 23 3045 250 3295 15 37758 64214 101972 186 
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 िक्िा - २ : पेरु कलमे (सघन लागवड) 
नानािी देशमुख कृषी संिीवनी प्रकल्पािंगगि अनुदानीि बाबींचे प्रति हेक्टरी मापदंड : सन 2018-19 

कलमे संख्या प्रति हेक्टरी - 1666 (अिंर - 3 X 2 मी.)              (मिूरी, सामुग्री व एकूण ‘रुपयांमध्ये’ आतण श्रतमक तदन ‘संख्येमध्ये) 

अ
ि 

बाब 
वषग पतहल े वषग दुसरे वषग तिसरे एकूण 

मिूरी सामुग्री एकूण 
श्रतमक 
तदन 

मिूरी सामुग्री एकूण 
श्रतमक 
तदन 

मिूरी सामुग्री एकूण 
श्रतमक 
तदन 

मिूरी सामुग्री एकूण 
श्रतमक 
तदन 

1 

खडे्ड खोदणे, 
0.3x0.3x0.3 

मी. आकार 
एकूण खडे्ड 

1666 

24360 0 24360 120 0 0 0 0 0 0 0 0 24360 0 24360 120 

2 

कलमे लागवड 
करणे, हकमि 
रु. 50 प्रति 

कलम, संख्या-
1666 

12180 83300 95480 60 0 0 0 0 0 0 0 0 12180 83300 95480 60 

3 नागं्या भरणे 0 0 0 0 1624 16650 18274 8 0 0 0 0 1624 16650 18274 8 

4 
तठबक 

हसचनािारे 
पाणी देणे 

0 57586 57586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57586 57586 0 

5 पीक संरक्षण 2030 100 2130 10 2030 100 2130 10 2030 100 2130 10 6090 300 6390 30 

एकूण 38570 140986 179556 190 3654 16750 20404 18 2030 100 2130 10 44254 157836 202090 218 
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िक्िा - ३ : पेरु कलमे 
नानािी देशमुख कृषी संिीवनी प्रकल्पािंगगि अनुदानीि बाबींचे प्रति हेक्टरी मापदंड : सन 2018-19 

कलमे संख्या प्रति हेक्टरी - 277 (अिंर - 6 X 6 मी.)            (मिूरी, सामुग्री व एकूण ‘रुपयांमध्ये’ आतण श्रतमक तदन ‘सखं्येमध्ये) 

अ
ि 

बाब 
वषग पतहल े वषग दुसरे वषग तिसरे एकूण 

मिूरी सामुग्री एकूण 
श्रतमक 
तदन 

मिूरी सामुग्री एकूण 
श्रतमक 
तदन 

मिूरी सामुग्री एकूण 
श्रतमक 
तदन 

मिूरी सामुग्री एकूण 
श्रतमक 
तदन 

1 

खडे्ड खोदणे,  
0.6 x 0.6x0.6 

मी. आकार 
एकूण खडे्ड 277 

6902 0 6902 34 0 0 0 0 0 0 0 0 6902 0 6902 34 

2 

कलमे लागवड 
करणे, हकमि 
रु. 50 प्रति 

कलम, संख्या-
277 

4060 13850 17910 20 0 0 0 0 0 0 0 0 4060 13850 17910 20 

3 नागं्या भरणे 0 0 0 0 812 2750 3562 4 0 0 0 0 812 2750 3562 4 

4 
तठबक 

हसचनािारे  
पाणी देणे 

0 30534 30534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30534 30534 0 

5 पीक संरक्षण 1015 100 1115 5 1015 100 1115 5 1015 100 1115 5 3045 300 3345 15 

एकूण 11977 44484 56461 59 1827 2850 4677 9 1015 100 1115 5 14819 47434 62253 73 
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िक्िा - ४ : डाहळब कलमे 
नानािी देशमुख कृषी संिीवनी प्रकल्पािंगगि अनुदानीि बाबींचे प्रति हेक्टरी मापदंड : सन 2018-19 

कलमे संख्या प्रति हेक्टरी - 740 (अिंर - 4.5 X 3 मी.)         (मिूरी, सामुग्री व एकूण ‘रुपयांमध्ये’ आतण श्रतमक तदन ‘सखं्येमध्ये) 

अ
ि 

बाब 
वषग पतहल े वषग दुसरे वषग तिसरे एकूण 

मिूरी सामुग्री एकूण 
श्रतमक 
तदन 

मिूरी सामुग्री एकूण 
श्रतमक 
तदन 

मिूरी सामुग्री एकूण 
श्रतमक 
तदन 

मिूरी सामुग्री एकूण 
श्रतमक 
तदन 

1 

खडे्ड खोदणे, 
0.3x0.3x0.3 

मी. आकार 
एकूण खडे्ड 740 

18676 0 18676 92 0 0 0 0 0 0 0 0 18676 0 18676 92 

2 

कलमे लागवड 
करणे, हकमि 
रु. 35 प्रति 

कलम, संख्या-
740 

7308 25900 33208 36 0 0 0 0 0 0 0 0 7308 25900 33208 36 

3 नागं्या भरणे 0 0 0 0 1624 5180 6804 8 0 0 0 0 1624 5180 6804 8 

4 
तठबक 

हसचनािारे 
पाणी देणे 

0 38824 38824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38824 38824 0 

5 पीक संरक्षण 2030 275 2305 10 4060 775 4835 20 4060 775 4835 20 10150 1825 11975 50 

एकूण 28014 64999 93013 138 5684 5955 11639 28 4060 775 4835 20 37758 71729 109487 186 



15 
 

िक्िा - ५ : सतं्रा / मोसंबी / कागदी हलबू कलमे- 
नानािी देशमुख कृषी संिीवनी प्रकल्पािंगगि अनुदानीि बाबींचे प्रति हेक्टरी मापदंड : सन 2018-19 

कलमे संख्या प्रति हेक्टरी - 277 (अिंर - 6 X 6 मी.)            (मिूरी, सामुग्री व एकूण ‘रुपयांमध्ये’ आतण श्रतमक तदन ‘संख्येमध्ये) 

अ
ि 

बाब 
वषग पतहल े वषग दुसरे वषग तिसरे एकूण 

मिूरी सामुग्री एकूण 
श्रतमक 
तदन 

मिूरी सामुग्री एकूण 
श्रतमक 
तदन 

मिूरी सामुग्री एकूण 
श्रतमक 
तदन 

मिूरी सामुग्री एकूण 
श्रतमक 
तदन 

1 

खडे्ड खोदणे, 
0.6x 0.6x0.6 

मी. आकार 
एकूण खडे्ड 277 

6902 0 6902 34 0 0 0 0 0 0 0 0 6902 0 6902 34 

2 

कलमे लागवड 
करणे, हकमि 
रु. 40 प्रति 

कलम, संख्या-
277 

4060 11080 15140 20 0 0 0 0 0 0 0 0 4060 11080 15140 20 

3 नागं्या भरणे 0 0 0 0 812 2200 3012 4 0 0 0 0 812 2200 3012 4 

4 
तठबक 

हसचनािारे 
पाणी देणे 

0 30534 30534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30534 30534 0 

5 पीक संरक्षण 2030 300 2330 10 2030 300 2330 10 2030 300 2330 10 6090 900 6990 30 

एकूण  12992 41914 54906 64 2842 2500 5342 14 2030 300 2330 10 17864 44714 62578 88 
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िक्िा - ६ : सतं्रा कलमे (इडंो-इस्त्राईल पद्धि) 
नानािी देशमुख कृषी संिीवनी प्रकल्पािंगगि अनुदानीि बाबींचे प्रति हेक्टरी मापदंड : सन 2018-19 

 

कलमे संख्या प्रति हेक्टरी - 555 (अिंर - 6 X 3 मी.)                        (मिूरी, सामुग्री व एकूण ‘रुपयांमध्ये’ आतण श्रतमक तदन ‘संख्येमध्ये) 

अ
ि 

बाब 
वषग पतहल े वषग दुसरे वषग तिसरे एकूण 

मिूरी सामुग्री एकूण 
श्रतमक 
तदन 

मिूरी सामुग्री एकूण 
श्रतमक 
तदन 

मिूरी सामुग्री एकूण 
श्रतमक 
तदन 

मिूरी सामुग्री एकूण 
श्रतमक 
तदन 

1 

गादी वाफे 
ियार करणे -  
1.21 चौ.मी. X 

1552 मी = 
1878.04 

घ.मी.  

8526 0 8526 42 0 0 0 0 0 0 0 0 8526 0 8526 42 

2 

कलमे लागवड 
करणे, हकमि  
रु. 50 प्रति 

कलम, संख्या-
555 

8120 27750 35870 40 0 0 0 0 0 0 0 0 8120 27750 35870 40 

3 नागं्या भरणे 0 0 0 0 1624 5550 7174 8 0 0 0 0 1624 5550 7174 8 

4 
तठबक 

हसचनािारे 
 पाणी देणे 

0 36284 36284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36284 36284 0 

5 पीक संरक्षण 2842 300 3142 14 4060 300 4360 20 4060 300 4360 20 10962 900 11862 54 

एकूण  19488 64334 83822 96 5684 5850 11534 28 4060 300 4360 20 29232 70484 99716 144 
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िक्िा - ७ : तसिाफळ कलमे 
नानािी देशमुख कृषी संिीवनी प्रकल्पािंगगि अनुदानीि बाबींचे प्रति हेक्टरी मापदंड : सन 2018-19 

 

कलमे संख्या प्रति हेक्टरी - 400 (अिंर - 5X 5 मी.)       (मिूरी, सामुग्री व एकूण ‘रुपयांमध्ये’ आतण श्रतमक तदन ‘संख्येमध्ये) 

अ
ि 

बाब 
वषग पतहल े वषग दुसरे वषग तिसरे एकूण 

मिूरी सामुग्री एकूण 
श्रतमक 
तदन 

मिूरी सामुग्री एकूण 
श्रतमक 
तदन 

मिूरी सामुग्री एकूण 
श्रतमक 
तदन 

मिूरी सामुग्री एकूण 
श्रतमक 
तदन 

1 

खडे्ड खोदणे, 
0.6 x0.6x0.6 

मी. आकार  
एकूण खडे्ड 400 

10150 0 10150 50 0 0 0 0 0 0 0 0 10150 0 10150 50 

2 

कलमे लागवड 
करणे, हकमि 
रु. 40 प्रति 

कलम, संख्या-
400 

4060 16000 20060 20 0 0 0 0 0 0 0 0 4060 16000 20060 20 

3 नागं्या भरणे 0 0 0 0 812 3200 4012 4 0 0 0 0 812 3200 4012 4 

4 
तठबक 

हसचनािारे 
पाणी देणे 

0 34664 34664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34664 34664 0 

5 पीक संरक्षण 1015 200 1215 5 1015 200 1215 5 1015 200 1215 5 3045 600 3645 15 

एकूण  15225 50864 66089 75 1827 3400 5227 9 1015 200 1215 5 18067 54464 72531 89 
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िक्िा - ८ - आवळा कलमे 
नानािी देशमुख कृषी संिीवनी प्रकल्पािंगगि अनुदानीि बाबींचे प्रति हेक्टरी मापदंड : सन 2018-19 

कलमे संख्या प्रति हेक्टरी - 200 (अिंर - 7 X 7 मी.)        (मिूरी, सामुग्री व एकूण ‘रुपयांमध्ये’ आतण श्रतमक तदन ‘संख्येमध्ये’) 

अ
ि 

बाब 
वषग पतहल े वषग दुसरे वषग तिसरे एकूण 

मिूरी सामुग्री एकूण 
श्रतमक 
तदन 

मिूरी सामुग्री एकूण 
श्रतमक 
तदन 

मिूरी सामुग्री एकूण 
श्रतमक 
तदन 

मिूरी सामुग्री एकूण 
श्रतमक 
तदन 

1 

खडे्ड खोदणे, 
0.6x0.6x0.6 

मी. आकार 
एकूण खडे्ड 200 

5075 0 5075 25 0 0 0 0 0 0 0 0 5075 0 5075 25 

2 

कलमे लागवड 
करणे, हकमि 
रु. 40 प्रति 

कलम, संख्या-
200 

4060 8000 12060 20 0 0 0 0 0 0 0 0 4060 8000 12060 20 

3 नागं्या भरणे 0 0 0 0 812 1600 2412 4 0 0 0 0 812 1600 2412 4 

4 
तठबक 

हसचनािारे 
पाणी देणे 

0 27933 27933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27933 27933 0 

5 पीक संरक्षण 609 75 684 3 609 75 684 3 812 75 887 4 2030 225 2255 10 

एकूण 9744 36008 45752 48 1421 1675 3096 7 812 75 887 4 11977 37758 49735 59 
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 प्रपत्र - अ 
िािाजी देशमुख कृषी संजीविी प्रकल्पातंगगत फळबाग लागवड सि २०१८-१९ 

मावसक प्रगती अहवाल   

              माहे-              ,२०१८                वजल्हा-.. .. .. ... ... ... 

उपववभाग 
उपववभागातील 
समूह संख्या 

(प्रथम टप्पपा गाव)े 

फळवपकाचे 
िाव 

प्रथम टप्पप्पयातील 
प्रकल्पातंगगत 
गावाचंी संख्या 

पैकी लागवड 
सुरु झालले्या 
गावाचंी संख्या 

लागवड पूणग 
झालेल्या 
समूहाचंी 
संख्या 

लक्ष साध्य 

शेरा भौवतक 
(हेक्टर) 

आर्थथक 
(रु. लक्ष) 

भौवतक 
(हेक्टर) 

आर्थथक 
(रु. लक्ष) 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

वजल्हा एकूण           
टीप- प्रकल्प व्यवस्थापि कक्षाकडूि मंजूर करण्यात आलले्या डीपीआर मधील  वाषीक कृती आराखड्यातील फळवपकांची लागवड या बाबीखालील क्षेत्र भौवतक लक्षांक म्हणिू घ्याव.े जेथे अद्याप सुक्ष्म 
वियोजि प्रवक्रया झाललेी िाही अशा कवरता प्रवत गाव  १०.०० हेक्टर   क्षेत्र लक्षांक घेण्यात यावते. तसेच फळवपकासाठी  अतंरािुसार देय असलले ेअिुदाि ववचारात घेऊि त्याप्रमाणे आर्थथक लक्षांक 
घ्यावते. 





 
 

प्रपत्र-१   
प्रकलपपांतर्गत लपभपसपठी निवड होणेकनितप अर्ग व हमीपत्र  

र्पर्नतक बकँ अर्गसहपय्यित 
िपिपर्ी देशमुख कृनि सांर्ीविी प्रकलप 

 (प्रत्िेक घटकपसपठी स्वतांत्र अर्ग किपवप) 
 
 

 प्रनत, 

  मप. अध्िक्ष, ग्रपम कृनि सांर्ीविी सनमती ........................... (अर्गदपिपचे र्पव) ................................... 
   र्पवसमूह क्रमपांक.....................................तपलकुप ................................. नर्लहप .................................      

महोदि, 

र्पर्नतक बँक अर्गसहपय्यित िपिपर्ी देशमुख कृनि सांर्ीविी प्रकलपपांतर्गत मी, मपझ्िप मपलकीहक्कपचे शेत र्नमिीमध्िे 
हवपमपि बदलपस पिुक पध्दतीिे शेती किण्िपसपठी र्ुांतवणकू किणेस तिपि आहे, त्िपकनितप  िप प्रकलपपांतर्गत खपलील घटकपचप लपभ 
नमळपवप, ही नविांती.  

मपर्णी केललेिप घटकपचे िपव-............................................................... 
घटकपचप तपशील1.-........................................................................ 

अ.क्र. बपब तपशील 
1. अर्गदपि शेतकऱिपांचे सांपूणग िपव  

 
(आडिपव)                         (प्रर्म िपव )              (वडीलपचे िपव )      
........................   ...............................   ..........................                         

2. पूणग पत्तप  घि क्र. ................  र्ल्ली क्र./भपर्पचे िपव ...................... 

र्पव................................ पोस्ट.................................... 

तपलुकप.............................  नर्लहप............................... 

नपि क्र.- 

3. भ्रमणध्विी क्रमपांक-2   

4. स्त्री/पुरुि(लपरू् असेल तेरे् √  अशी खूण किपवी) स्त्री                                                         पुरुि 

5. र्पत प्रवर्ग (लपरू् असेल तेरे् √ अशी खूण किपवी)  

6. अर्गदपि नदविपांर् आहे कपि?( लपरू् तेरे् √  खूण 
किपवी) 

होि                                                              िपही 

7. दपनिद्रि िेिेखपलील असलिपस - िपदीतील अ.क्र3.   

                                                           
1 िप मध्िे अिुदपि मपर्णी केलेलिप घटकपचप तपशील उदप. शेततळ्िपचप आकपि, हनितर्ृहपचप/शेडिेटचप आकपि, फळबपर् लपर्वड 
असलिपस फळनपक िपव, क्षेत्र इ. तसेच नठबक, तुिपि असलिपस- नपकपचे िपव-क्षेत्र इ. तपशील िमूद किपवप. 
2 प्रकलपपच्िप नवनवध घटकपतील मपनहतीची  देवपण-घेवपणीसपठी भ्रमणध्विी क्रमपांकपचप प्रकलपपच्िप कपमकपर्पसपठी वपपि किण्िपस मपझी 
सहमती आहे. 
३दपनिद्र्ि िेिेखपलील दपखलप सोबत र्ोडण्िपची आवश्िकतप िपही. तर्पनप ग्रपम कृिी सांर्ीविी सनमती लपभपर्ी निवड कितेवळेी अर्गदपि 
दपनिद्र्ि िेिेखपलील असलिपबपबत खपत्री करूि अर्ाबपबत उनचत निणगि घेऊ शकेल. 
 

अ.जा. अ.ज. इतर 



 
 

8. आधपिकपडग क्र.4   
 

9. स्वत:च्िप िपवपविील एकूण क्षेत्र (8-अ प्रमपणे) खपते क्र.............................  

एकूण र्नमिधपिणप                            (हेक्टि)                               (आि) 
10. आिटीर्ीएस सुनवधप असणपऱिप बँकेचे िपव  

खपते क्रमपांक-  

बँकेची शपखप-  

आिएफएससी कोड-  

11. घेत असलेली नपके-  
12. ज्िप क्षेत्रपवि घटक िपबनवणपि आहे त्िप क्षेत्रपचप 

सवहे/र्ट क्रमपांक- 
क्षेत्र 

 
र्पव तपलुकप 

13. िपपूवी िपच घटकपचप लपभ आपण अर्वप आपलिप 
कुटुांबपतील5 अन्ि सदस्िपांिी िप ककवप इति 
िोर्िेतूि घेतलप आहे कपि? असलिपस लपभ 
घेतलेली िोर्िप,अिुदपि िक्कम व लपभ घेतलेचे 
विे इ.तपशील . 

 

14. मपर्णी केलेलिप घटकपचप एकूण अांदपनर्त खचग. िक्कम रुपिे............................... 

15. 
निकिपिुसपि अपेनक्षत  अिुदपि िक्कम रुपिे............................... 

16. अिुदपि वर्प र्पतप उवर्रित िक्कम कशप प्रकपिे 
उभपिणी किणपि ? (लपरू् असेल तेरे् √ अशी खूण 
किपवी) 

 
स्वत:                                              बँक कर्ावदपिे 

    

सदि घटकपसपठी मपझी निवड झपलिपस आवश्िक कपर्दपत्रपांची पूतगतप करुि नवहीत मुदतीत प्रकलपपच्िप मपर्गदशगक सूचिेिुसपि 
तसेच प्रकलप आनधकपऱिपांच्िप तपांनत्रक देखिेखीखपली कपम पूणग किीि व त्िपिांतिच मलप अिुदपि देि िपहील  .तसेच सदिच ेकपम मी नवनहत 
मुदतीत व मपर्गदशगक सुचिेप्रमपणे पूणग ि केलेस अिुदपि नमळणपि िपही, िपची मलप र्पणीव आहे.  
   सदि बपबीचप लपभ घेत असतपिप वप त्िपिांति मपझेकडुि रै्िविवहपि झपलिपचे आढळूि आलिपस अर्वप लपभपांनकत बपबीचप 
मपझ्िपकडुि रै्िवपपि झपलिपचे नसद्ध झपलिपस सांबनधत घटकपसपठी नमळपलेले अिुदपि मपझ्िपकडूि सविपर् वसुल केले र्पईल िपची मलप 
स्पष्ट र्पणीव आहे. 
    प्रकलपपचे अनधकपिी आनण इति प्रपनधकृत विक्तींिप  घटक तपपसणीसपठी मपझी सांमती आहे तसेच, त्िपांिप िप तपपसणी कपमपसपठी 
सहकपिग किेि.  

विील सवग मपनहती मपझ्िप समरु्तीप्रमपणे बिोबि व खिी आहे.  
स्र्ळ:- (र्पवपचे िपव).............................. 

नदिपांक-       /      /  20--                                                    अर्गदपि शेतक-िपची सही/अांर्ठप            
 
 

                                                           

 
कोठेही र्ति अर्वप सपमपईकीकिण )share  (केली र्पणपि िसूि ती फक्त सी आि डी आि ) Central Identities Data Repository) कडे 
पडतपळणी कितप सपदि केली र्पईल. 
कुटुांब िप विपख्िेत पती, पत्िी व १८ विाखपलील मुलपांचप समपवेश िपहील. 



 
 

                                                               प्रपत्र - २ 
 (प्रकलप स्र्ळ पपहणी व पपत्रतेबपबत अनभप्रपि-कृनि सहपयिक) 

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

----- नर्.------------------ िपांिी त्िपांच मपलकीच ेस.िां./र्ट िां. -----------मधील एकूण क्षते्र ----------
---(हे. आि.)  पकैी -------------(हे. आि.) क्षेत्रपवि िपिपर्ी देशमुख कृनि सांर्ीविी प्रकलपपांतर्गत फळबपर् िप 
घटकपसपठी अर्ग केलेलप आहे. सदि अर्ग ग्रपम कृनि सांर्ीविी सनमतीिे (VCRMC) नदिपांक ------------
िोर्ीच्िप बठैकीमध्िे मांरू्ि केलेलप आहे. सदि लपभपर्ी िोर्िेच्िप निकिपप्रमपणे पपत्र आहे. नदिपांक -----------
---- िोर्ी भेट देऊि प्रस्तपनवत प्रकलप स्र्ळपची लपभपर्ी समक्ष पपहणी केली असतप घटकपसपठी आवश्िक व 
तपांनत्रक निकिपिुसपि िोग्ि क्षेत्र लपभपर्थ्िाकडे उपलब्ध असूि प्रकलप िपबनवण्िपसपठी लपभपर्ी पपत्र व सक्षम  
आहे.  

 
अ क्र. बपब तपशील 

१. फळबपरे्सपठी प्रस्तपनवत स्र्ळपचप सव ेिां./र्ट िां.  
२. लपभपर्ीिे मपर्णी केलेलिप फळबपरे्च ेएकूण क्षते्र (हेक्टि )   
३. फळनपकपचे िपव- 

वपण - 
        

४. र्नमिीचप प्रकपि (हलकी/मध्िम/भपिी/कपतळ/पडीक)  
६. शेतपमध्िे नवहीि/बोअिवले/इति कसचि सुनवधप खपर्र्ी नित्िप 

उपलब्ध आहे कपि? 
होि /िपही 

७. लपभपर्ीिे दपखनवलेली र्पर्प निवडलेलिप फळनपकपसपठी  िोग्ि 
आहे कपि?  

होि /िपही 

 
उपिोक्त लपभपर्थ्िािे अर्ासोबत सपदि केलेलिप ८-अ मध्िे िमूद इति र्ट िां./सव े िां. मध्िे पपहणी 

केलेली असूि सदि र्ट िां./सव े िां. मध्िे िपपवूी िपच घटकपचप लपभ इति शपसकीि िोर्िेतिू घेतलेलप  
आहे/िपही. 

असलिपस, घटकपांतर्गत क्षेत्र र्ट िां./सव ेिां.----------------असूि त्िपच ेक्षते्र----हे.----आि.  आहे. 
सदि फळबपरे्सपठी --------------------------------------िोर्िेतिू अर्गसहपयि देण्िपत आलेले आहे.  
विील सवग बपबी नवचपिपत घेऊि सदि लपभपर्थ्िास पवूगसांमती देणेस नशफपिस किणेत िेत आहे. 

 
नठकपण -             (स्वपक्षिी) 
नदिपांक -         कृनि सहपयिक  
 िपव.......................... 

सर्प ........................ 
तप. .......................... 
नर्. .......................... 
 

(नटप - कृिी सहपयिक िपांिी मपर्गदशगक सूचिेतील लपभपर्ी  निवड िप बपबतच्िप सूचिपांचप अवलांब करूि उपिोक्त स्र्ळ 
तपपसणी अहवपल शेतपच्िप िैऋत्ि कोपऱिपविील भौर्ोनलक नचन्हपांकिपसह (Geo-tagging) द्यपवप.)  



 
 

   प्रपत्र -३  
    पूवगसांमती पत्र 

                   र्प.क्र. ----------------- 
                कपिालि- उपनवभपर्ीि कृनि अनधकपिी, ___                  

                                                                                           उपनवभपर् ______, नर्लहप______ 
                   नदिपांक -       /       /20---- 

 
प्रनत, 
श्री/श्रीमती-----------------------------------------------------मु.पो.-------------------तपलूकप -----
---------------- नर्लहप -------------- 
 
नविि:- फळबपर् पवूगसांमती /कपिािांभ आदेशपबपबत..... 
 
 उपिोक्त नवििपन्विे आपलिप नदिपांक ......................च्िप अर्ास अिुसरूि आपणपस कळनवण्िपत िेते की, 
नदिपांक ................िोर्ी झपलेलिप ग्रपम कृिी सांर्ीविी सनमतीच्िप बठैकीत िपिपर्ी देशमुख कृिी सांर्ीविी 
प्रकलपपांतर्गत फळबपर् घटकपसपठी आपली लपभपर्ी म्हणिू निवड किण्िपत आली आहे. पढुील अटी व शतीची पतूगतप 
किण्िपच्िप अधीि िपहूि आपणपस मपर्णी केलेलिप-------------(हे. आि.) क्षेत्रपवि---------- ह्यप फळनपकपची  
लपर्वड किण्िपस मपन्ितप देण्िपत िेत आहे. 
 सदि आदेश नमळपलिपपपसूि ४५ नदवसपांच्िप आत आपण फळबपर् लपर्वड पणूग किपवी. 
 

१. निनित केलेलिप नठकपणी वि िमूद केलेलिप क्षेत्रपपिंत लपभ अिुज्ञेि िपहील. 
२. फळबपर् लपर्वड झपलिपविच अिुदपिपची मपर्णी कितप िेईल. 
३. फळबपरे्सपठी कोणतीही आर्पऊ िक्कम नमळणपि िपही. 
४. फळबपरे्सपठी पवूगमशपर्त, खडे्ड भिणी, आांतिमशपर्त व कपटेिी झपडपांच े कुां पण इ. बपबींची विवस्र्प 

शेतकऱिपस स्वखचािे किपवी लपरे्ल. 
५. खडे्ड खोदणी, कलम लपर्वड, नपक सांिक्षण, िपांग्िप भिणी व नठबक कसचि इ. बपबींिप लपभ अिुज्ञेि िपहील. 
६. कृिी सहपयिक िपांिी प्रस्तपनवत र्परे्वि आखणी करूि नदलिपवि व मांरू्ि फळबपर् लपर्वड मपर्गदशगक 

सुचपिेतील निकिपप्रमपणे किपवी.  
७.  फळबपर् लपर्वड झपलेिांति मपर्गदशगक सूचिेिुसपि िक्कम रु. .................. अिुदपि देि आहे. 

                                       
      

                           उपनवभपर्ीि कृनि अनधकपिी,   
               उपनवभपर्_______                                     

                            नर्लहप: ________  
 
प्रत ,  
      मपनहती व िोग्ि त्िप कपिगवपहीसपठी अगे्रनित , 

1) नर्लहप अनधक्षक कृिी अनधकपिी------------ 
2) अध्िक्ष, ग्रपम कृिी सांर्ीविी सनमती------------- 

 
 
 

 



 
 

प्रपत्र -४  
(लपभपर्ी अिुदपि मपर्णी पत्र)  

 
प्रती, 

उपनवभपर्ीि कृनि अनधकपिी, 
उपनवभपर् _______ 
नर्लहप:   _______ 

 
 नविि :- िपिपर्ी देशमुख कृनि सांर्ीविी प्रकलपपांतर्गत देि अिुदपि नमळणेबपबत.  
  

मी श्री. / श्रीमती.................................................................मु. ..............पो. ................ 
तप............... नर्............... आपणपस नविांती कितो की, मलप नमळपलेलिप -----------िोर्ीच्िप पूवग 
सांमतीिुसपि िपिपर्ी देशमुख कृनि सांर्ीविी प्रकलपपांतर्गत फळबपर् लपर्वड  िप घटकपांतर्गत --------
-----(हे. आि.) मांरू्ि क्षते्रपवि --------------िप फळनपकपची मपर्गदशंक सूचिपिुसपि लपर्वड पूणग 
केली आहे. सदि फळबपर् लपर्वड  पूणग झपलिपचे सांबनधत कृिी सहपयिक िपांिप नद...................िोर्ी 
अवर्त केले आहे. तिी मलप िपिपर्ी देशमुख कृनि सांर्ीविी प्रकलपपांतर्गत फळबपर्  घटकपच्िप आर्रर्क 
निकिपिुसपि देि अिुदपि नमळपव.े ही नविांती   

 
 

 
नदिपांक : 

 
 लपभपर्ीची स्वपक्षिी/अांर्ठप  

                                                       
(िपव व पत्िपसह)  

              
 

टीप- िोपे खिेदी देिकपच ेनबल स्वसपक्षपांनकत करूि र्ोडपव.े 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

प्रपत्र -५  
मोकप तपपसणी अहवपल  

(कृनि सहपयिक िपांिी किणे) 
अ.क्र. बपब तपशील 

१. लपभपर्थ्िाच ेिपव  
२. र्पवपच ेिपव   
३. तपलुकप   
४. नर्लहप   
५. तपपसणी नदिपांक  
६. बपब फळबपर्  
७. पूवगसांमती क्र.व नदिपांक  
८. फळनपकपच ेिपव- 

वपण -  
 

९ . िोपवपटीकेच ेिपव व पत्तप   
१० . फळनपक लपर्वडीचप नदिपांक    
११ . कलम / िोपपांच ेवि (मनहिप/विग)  
१२. दोि ओळींमधील X दोि िोपपमधील अांति  ...............X ............मी./फुट 
१३. िोप सांख्िप (हेक्टिी)  
१४ . फळबपर् मांरू्ि असलेलिप शेतपचप सवहे िांबि/र्ट क्र. ___ क्षेत्र ----------हे. -----आि 
१५. फळबपर्  लपर्वड केलेलिप शेतपचप सवहे िांबि /र्ट क्र. _____ क्षेत्र ----------हे. -----आि 
१६. र्नमिीचप प्रकपि (हलकी/मध्िम/भपिी/कपतळ/पडीक)  
१७. ओनलतपच ेइति सपधिे (शेततळे, नवहीि, नलफ्ट, कॅिॉल व िदी इ.)   
१८. लपर्वड किपविपच्िप क्षेत्रपवि नठबक कसचि सांच कपिाय्न्वत आहे 

कपि ? 
असलिपस सांच चपलू य्स्र्तीत आहे नकवपां कपि ? 

 

१९. िविपिे  नठबक कसचि सांचपची र्ोडणी करूि कपिाय्न्वत केलप 
आहे कपि?  

होि/िपही 

२०. फळबपरे्स कपटेिी झपडपांच ेकुां पण केले आहे कपि? होि/िपही 
२१. मपर्गदशगक सुचिेतील निकिपिुसपि फळबपर् लपर्वडीमध्िे उणीवप 

आढळलिपस त्िपचप र्ोडक्िपत तपशील- 
 

२२ . अिुदपिपची र्णिप: (फळबपरे्च ेक्षेत्र, िोपपांचप दि, अिुदपि मिादप, देि अिुदपि इत्िपदी बपबी नवचपिपत घेऊि 
देि अिुदपिपची नशफपिस किपवी.)  
िोपपांचप दि (प्रती िोप)- रु. --------------- 
फळ लपर्वडीचप एकूण खचग- रु. ------------ 
मांरू्ि क्षेत्रपिुसपि अिुदपिपची िक्कम रु. ------------ 
तपपसणीिुसपि फळबपरे्स देि होणपिी िक्कम रु. -----------   

                                                                फळबपर् िप घटकपांतर्गत फळबपर् लपर्वड मपर्गदशगक सूचिेिुसपि पणूग केली असलेिे लपभपर्थ्िास अिुदपि 
अदप किण्िपस नशफपिस किण्िपत िेत आहे.  

समक्ष-   
 लपभपर्थ्िाचे िपव व स्वपक्षिी /अांर्ठप                                                             स्वपक्षिी कृनि सहपयिक 
 (श्री.                                             )                   नदिपांकीत स्वपक्षिी 
 (नटप-सदि तपपसणी अहवपलपची एक प्रत लपभपर्थ्िास द्यपवी) 
सोबत- मपपिपयु्स्तकप  



 
 

 
 
 

प्रपत्र - ६  
पिगवके्षीि तपपसणी अहवपल  

१. तपपसणी नदिपांक  

२. तपपसणी अनधकपिी श्री/श्रीमती 

३. पदिपम  

४. तपपसणी वळेी उपय्स्र्त इति अनधकपिी/ 

कमगचपिी  

१. श्री/श्रीमती 

पदिपम 

२. श्री/श्रीमती  

पदिपम 

५. लपभपर्थ्िाचे िपव सव ेिां./र्ट ि. _______  

मु.पो. _______________ 

तप.  _______ उपनवभपर् ________ 

नर्. ______ 

६. बपब फळबपर्  

७. प्रकलपपच ेनठकपण  

८. कपमपचप कपलपवधी   

९. फळबपरे्च ेक्षते्र (हे. आि.)  

१०. प्रकलपपचप मोकप तपपसणी तपशील १. फळबपर् क्षेत्रपचप सवहे िांबि/र्ट क्र.- 
२. फळनपकपच ेिपव /वपण- 
३. तपपसणी पवूी िोप सांख्िप हेक्टिी- 
४. सध्ि य्स्र्तीत नर्वांत िोप सांख्िप-  
५. िोपपांमधील अांति-  

११. नपक सांिक्षक बपबींची उपपि िोर्िप प्रत्िक्षपत केली आहे कपि? होि/िपही 

१२. लपभपर्थ्िास नशफपिस किण्िपत आलेलिप अर्गसहपयिपची िक्कम रु.  

१३. तपपसणी मध्िे अर्गसहपयिपची पनिर्णिप बिोबि केलेली आहे कपि ? होि/िपही 

१४. िसलिपस तफपवत िक्कम रु.  

१५. मपर्गदशगक सूचिेप्रमपणे कपिगवपही किण्िपत आलेली आहे कपि ? होि/िपही 

१६. लपभपर्थ्िाचे सवगसपधपिण अनभप्रपि  

 



 
 

 

 

 

 

१७. र्ुणवत्तेबपबत तपपसणी अनधकपऱिपच ेअनभप्रपि 

 
 
 
 
 
 
   

 कृनि सहपयिक िपांचे मोकप तपपसणी, मांरू्ि आिपखडप व मपर्गदशगक सूचिेिुसपि कपम पूणग झपले 
असूि त्िपबपबत मी स्वत: खपत्री केली आहे. मपपिपुय्स्तकेतील िोंदी िोग्ि असूि त्िप प्रत्िक्ष स्र्ळपवि 
र्पऊि प्रमपनणत केलेलिप आहेत. सदि लपर्वडीचप दर्ा िोग्ि आहे. 
 
 
तपपसणी अनधकपिी, श्री. 
पदिपम. 
(स्वपक्षिी) 

 
इति अनधकपिी श्री. 
पदिपम. 
(स्वपक्षिी) 
                                                                                                लपभपर्थ्िाची/ लपभपर्ी प्रनतनिधीची स्वपक्षिी  

           (िपव....................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










