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एकात्मिक शेती पद्धती अतंर्गत  
रेशीि उद्योर् 

(प्रकल्प उपक्रि साकेंतांक-A2.5.3)  
 

प्रस्तावना:  
हवािान बदलाचा राज्याच्या शेतीवर ववपरीत पवरणाि वदसून येत असून, भववष्यात देखील 

सदर पवरणािाचंी व्याप्ती वाढणार असल्याचे राज्याच्या हवािान बदला ववषयक कृती आराखडयािध्ये 
निूद केल ेआहे. िराठवाडा व ववदभातील शेतक-यानंा रे्ल्या काही वषांपासून िोठया दुष्काळास 
सािोरे जाव ेलार्त असून भ-ूर्भातील पाणी साठयावर व जविनीच्या आरोग्यावर ववपवरत पवरणाि 
होत आहे. पवरणािी शेतीिधील वपकाचंी उमपादकता घटत आहे. तसेच पूणा नदीच्या खो-यातील भ-ू
भार् हा वनसर्गत:च क्षारपड असल्याने शेतीसाठी ससचनास ियादा येत आहेत. या प्रवतकूल 
पवरत्स्ितीिध्ये अल्प भ-ूधारक शेतक-याचं्या उमपादनावर ववपरीत पवरणाि होत असल्याचे वदसून येत 
आहे. 

रेशीि उद्योर् हा कृषी व वन संपत्तीवर आधारीत उद्योर् असुन यािध्ये रोजर्ाराची िोठी क्षिता 
आहे. प्रकल्पातंर्गत वनवड झालेल्या क्षते्रािध्ये या उद्योर्ास पोषक वातावरण असल्याने रेशीि उमपादन 
करण्यास भरपूर वाव आहे. कृषी ववकास दरवृद्धी बरोबरच ग्रािीण भार्ातील जनतेचे जीवनिान 
उंचावण्यास िदत करणारा हा उद्योर् आहे. कें द्र व राज्य शासनाच्या ववववध योजनेच्या िाध्यिातून 
रेशीि उद्योर्ास  प्रोमसाहन देण्यात येत असूनही राज्यातील शेतकरी िोठ्या प्रिाणात या उद्योर्ाकडे 
वळलेले वदसून येत नाहीत. हवािान बदलािुळे उद्भवलेल्या पवरत्स्ितीशी जुळवून घेण्यास शेतक-
यानंा सक्षि करण्याच्या उदे्दशाने रेशीि उद्योर्ाचा प्रचार व प्रसार करणेसाठी या घटकाचा सिावशे 
नानाजी देशिुख कृषी संजीवनी प्रकल्पातंर्गत करण्यात आलेला आहे. 

 
उवद्दष्टे:  
1. रेशीि उद्योर्ाच्या िाध्यिातून प्रकल्पातंर्गत सिाववष्ट र्ावसिूहातील शेतक-यानंा शाश्वत 

उमपन्नाचे साधन वनिाण करून उमपन्नात वाढ करणे. 
2. रेशीि उद्योर्ाचा सिुह आधारीत सवांर्ीण ववकास करणे.  
3. तुती उमपादन व रेशीि उद्योर्ात िवहलाचंा सहभार् वाढववणे. 
4. नाववन्यपूणग  रेशीि तंत्रज्ञान शेतक-यापंयंत पोहचवणे. 
5. रेशीि योजनेची फलश्रुती व यशस्वीता याबाबत व्यापक प्रवसद्धी देवून शेतकऱयानंा या उद्योर्ासाठी 

प्रोमसावहत करणे. 
 
लाभािी वनवडीचे  वनकष : 
१. इच्छुक लाभार्थ्याकडे िध्यि ते भारी व पाण्याचा वनचरा होणारी जिीन असावी. 
२. लार्वड केलेल्या तुती क्षते्रासाठी ससचनाची पुरेशी सोय उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. 
३. रेशीि उद्योर्ासाठी कुटंुबािध्ये वकिान एक व्यक्ती तुती लार्वड व संर्ोपनासाठी उपलब्ध 

असलेले अनु. जाती/ अनु. जिाती/ िवहला/ वदव्यारं् व इतर शेतकरी या घटकासाठी पात्र आहेत. 
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अिगसहाय्य: 
नानाजी देशिुख कृषी संजीवनी प्रकल्पातंर्गत रेशीि उद्योर् या घटकासाठी वदलेल्या 

िापदंडानुसार  सािान्य प्रवर्ातील लाभािींना ७५% व अनुसूवचत जाती/ अनुसूवचत जिाती कवरता 
९०% अिगसहाय्य देय आहे. 

अ.
क्र. 

तपशील एकक  िंजूर 
िापदंडानुसार 

खचग (Unit 
cost)  

प्रकल्प अिग सहाय्याच ेप्रिाण 
 (िंजूर िापदंडानुसार) 

सवगसाधारण  
(75 %) 

अ.जाती / अ. 
जिाती (९0%) 

१. तुती रोपे तयार करण्यासाठी आर्थिक 
सहाय्य  

प्रवत एकर १,५०,०००/- १,12,5००/- १,३५,०००/- 

2. तुती लार्वड ववकास कायगक्रिांकवरता 
सहाय्य  

प्रवत एकर  50,000/- 37,5००/- 45,0००/- 

३. दजेदार कोष उमपादनासाठी - 
वकटकसंर्ोपन सावहमय/ शेती अवजारे 
सावहमय पुरवठा सहाय्य आधुवनक 
िांउटेज (Rotary Mountages) सवहत    

 
प्रवत लाभािी 

75,०००/- ५६,२५०/- ६७,५००/- 

४. वकटकसंर्ोपन रृ्ह बांधणी साठी सहाय्य              
प्रती लाभािी   

िॉडेल I 
(1000 चौ. 

फूट) 

१,६८,६३९/-  १,२६,४७९/-  १,51,७७५/-  
 

िॉडेल II 
(600 चौ. 

फूट) 

९५,१९७/-  
 

७१,३९७/- 
 

८५,६७७/- 
 

 

संदभग :- १. कें द्र शासनाची वसल्क सिग्र कायान्वयन िार्गदशगक सूचना २०१७-२०२०;  नं. सीएसबी. ३७ / २ /  
                   ईएफसी /सीएसएस /२०१७-२०/सी एस एस वदनांक १९/०७/२०१८.  
            २. वसल्क सिग्र Integrated Scheme for Development of Sericulture Industry (ISDSI) योजना- 
                    २०१८-२०; जावहरात/रेशीि संचालनालय, नार्पूर/वबेसाईट-www.mahasilk.maharashtra.gov.in 

              
 

याव्यवतवरक्त बाल्य वकटकाचं्या बारे्ची देखभालीसाठी िदत करणे, बाल वकटकसंर्ोपन सावहमय 
उपलब्ध करणेसाठी िदत करणे ( Chawki rearing centre), िल्टीएंड वरसलर् िवशन (१० बेवसन) 
उभारणी, अॅटोिॅवटक वरसलर् िवशन (ARM) २०० एन्डस, रेशीि धाग्याला पीळ देणारे यंत्र (४८० एन्डस) 
उभारणी, िास्टर वरलसग आवण तंत्रज्ञ याचंी सवेा पुरववणे इ. घटकाचंा शेतकरी उमपादक 
कंपनी/र्टानंा लाभ देता येईल.  

तुती लार्वड, इतर सावहमय याबाबतचे तावंत्रक व आर्थिक िापदंड रेशीि संचालनालयाच्या 
िार्गदशगक सुचनेप्रिाणे असून मयािध्ये झालेले बदल प्रकल्पासाठी लारू् राहतील. 
 

अंिलबजावणीची कायगपद्धती : अिंलबजावणीतील ववववध स्तरावरील जबाबदाऱया 
 

लाभािी  
१. इच्छुक लाभािीने घटकातंर्गत बाबींचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कार्दपत्रासंह अजग व हिीपत्र 

(प्रपत्र-१) ग्राि कृवष संजीवनी सवितीकडे सादर करावा. 
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२. पूवगसंिती विळाल्यापासून तुती लार्वड, प्रकल्प उभारणी पूणग करून ६० वदवसात वववहत 
निुन्यात अनुदान िार्णी करावी.   

३. वनवडलेल्या लाभािीने ग्राि स्तरावर र्ठीत खरेदी सवितीच्या उपत्स्ितीत रेशीि उद्योर् सावहमय 
खरेदी करावी. 

४. रेशीि उद्योर्ासाठी आवश्यक सावहमय खरेदीनंतर वाहतुकीचा संपूणग खचग लाभािीने करावा. 
५. रेशीि उद्योर् या घटकांतर्गत अनुदान विळणेसाठी िार्णी पत्र (प्रपत्र-5) संबंवधत कृवष 

सहाय्यकािाफग त उपववभार्ीय कृवष अवधकारी याचं्या नाव ेसादर कराव.े सोबत खरेदी देयकाचं्या 
िूळप्रती व खरेदी सवितीचे प्रिाणपत्र (प्रपत्र-4) लाभार्थ्याने स्व:साक्षाकंीत करुन सादर कराव्यात. 

६. लाभार्थ्याने सदर व्यवसाय वकिान ३ वषे करणे आवश्यक आहे. 
 

ग्राि कृषी संजीवनी सविती (VCRMC) 
१. सवग इच्छुक लाभार्थ्यांचे अजग व हिीपत्र (प्रपत्र-१) प्राप्त झाल्यानंतर कार्दपत्राचंी छानणी करून 

अजाच्या पात्र/अपात्रते बाबत वनणगय घ्यावा. अपात्र अजगदारानंा अपात्रतेबाबत कारणासह अवर्त 
कराव.े  

२. रेशीि उद्योर् सावहमय खरेदी सविती वनयुक्त करून वतच्या कािकाजावर वनयंत्रण ठेवणे. 
३. सािावजक लेखापरीक्षण करणे. 

 

रेशीि उद्योर्ासाठी आवश्यक सावहमय खरेदी सविती :- 
१. सरपंच - अध्यक्ष  
२. उपसरपंच - सदस्य  
३. ग्राि कृवष संजीवनी सविती (VCRMC) सदस्यापंैकी एक िवहला सदस्य - सदस्य 
४. कृवष वित्र / कृवष ताई - सदस्य 
५. रेशीि संचालनालयाचा तालुका स्तरावरील प्रवतवनधी  
६. कृवष सहाय्यक - सवचव 

(अनुक्रिाकं १, २, ३ पकैी वकिान १ सदस्य, कृवष वित्र / कृवष ताई, रेशीि सचंालनालयाचा 
तालुका स्तरावरील प्रवतवनधी, कृवष सहाय्यक व लाभािी याचंी खरेदीच्या वळेी उपत्स्िती 
अवनवायग) 

 

खरेदी सवितीच्या कायग व जबाबदाऱया :- 
१. खरेदी सवितीने रेशीि उद्योर् सावहमय खरेदी कोठून व कोणमया प्रकारे/ पद्धतीने करावयाची 

आहे याबाबत वनणगय उपववभार्ीय कृवष अवधकारी यांचे िार्गदशगनानुसार घ्यावा. 
२. र्ावातील वनवडलेल्या सवग लाभार्थ्यांची रेशीि उद्योर् सावहमय खरेदी शक्यतो एकाचवळेी 

करावी. 
३. लाभार्थ्यांनी प्रमयक्ष रेशीि उद्योर् सावहमय खरेदी केली असल्याबाबतचे प्रिाणपत्र रेशीि उद्योर् 

सावहमय खरेदी सवितीच्या सवचवानंी सादर कराव.े (प्रपत्र-4) 
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सिूह सहाय्यक  
१. इच्छुक लाभािी यानंा अजग व प्रकल्पाच्या संकेत स्िळावर नोंदणी करण्यासाठी िार्गदशगन व िदत 

करणे. 
२. इच्छुक लाभार्थ्यांची ऑनलाईन नोंदणी व मयानंी सादर केलेली कार्दपत्रे कृवष सहाय्यक याचं े

िदतीने छानणी करून वनकषानुसार लाभािीची वनविती करावी. 
३. पूवगसंिती देते वळेी लाभार्थ्यांकडून ववहीत निून्यात अजग व हिीपत्र (प्रपत्र-1) भरुन घ्याव.े 
४. उपववभार्ीय कृवष अवधकारी याचंेकडून वनर्गवित पूवगसंिती पत्राचं्या नोंदी घेणे. लाभार्थ्यांस रेशीि 

उद्योर् या घटकाच्या अटी, शती व अंिलबजावणी बाबत सिजावून सारं्ाव.े 
५. संबंवधत कृवष  सहाय्यक यानंा तुती लार्वड, रेशीि उद्योर् सावहमय खरेदी व खरेदी पिात अंवति 

तपासणीसाठी िदत करणे  
६. लाभािी शेतकरी व तपासणी अवधकारी याचंे अंिलबजावणी पूवी व अंिलबजावणी नंतर तुती 

लार्वड केलेल्या शेताचा नैऋमय कोपऱयावरून व खरेदी केलेल्या रेशीि उद्योर् सावहमय प्रकल्प 
स्िळाचे अक्षाशं/रेखाशंसह फोटो काढावते. सदरचे फोटो प्रकल्पाच्या संर्णक प्रणालीवर 
अपलोड करावते. 

 

कृवष सहाय्यक  
१. लाभािीने अजग व सोबत सादर केलेल्या सवग आवश्यक कार्दपत्राचंी पडताळणी करणे. 
२. ग्राि कृवष संजीवनीने (VCRMC) िान्यता वदलेल्या लाभार्थ्यांच्या कार्दपत्राचं्या छानणी आधारे 

पात्र अजांच्या वनयोवजत प्रकल्प स्िळाची पाहणी करुन प्रकल्प स्िळ रेशीि लार्वडीसाठी/ 
उद्योर्ासाठी योग्य आहे सकवा नाही, याबाबत अहवाल सोबत जोडलेल्या ववहीत प्रपत्रात (प्रपत्र-
2) उप ववभार्ीय कृवष अवधकारी याचंेकडे सादर करावा. यापूवी याच घटकासाठी इतर शासकीय 
योजनेतून लाभ घेतला आहे काय, याबाबत खात्री करावी. 

३. पात्र सवग अजग व कार्दपत्रे, स्िळ तपासणी अहवालासहीत उपववभार्ीय कृवष अवधकारी 
कायालयास सादर करावीत. 

४. तुती लार्वडीबाबतचे अंदाजपत्रक रेशीि सचंालनालयाच्या िापदंड व िार्गदशगक सुचनेनुसार 
तयार करणे. 

५. तुती लार्वडीनंतर िापन पुत्स्तकेत नोंदी घेणे. 
६. खरेदी करण्यात आलेले रेशीि उद्योर् सावहमय िार्गदशगक सूचनेत वदल्याप्रिाणे घटकवनहाय  

योग्य असल्याबाबत व खरेदी प्रवक्रया योग्य असलेबाबत िोका तपासणी अहवाल (प्रपत्र-6) 
अनुदानाच्या वशफारशीसह उपववभार्ीय कृवष अवधकारी यानंा सादर करावा. तपासणी 
अहवालावर लाभािीची स्वाक्षरी घ्यावी व मयाखाली नाव निूद कराव.े तपासणी अहवालाची एक 
प्रत लाभार्थ्यास द्यावी. 

 

कृवष पयगवके्षक  
कृवष सहाय्यक/सिूह सहाय्यक यानंी अवर्त केल्यानंतर कृवष पयगवके्षक यानंी यादृत्च्छक 
(Random) पद्धतीने 10% लाभार्थ्याची तपासणी करावी व याबाबतच्या नोंदी व िापनपुत्स्तकेची 
खात्री करून प्रिावणत कराव्यात. सोबत जोडलेल्या ववहीत निून्यात (प्रपत्र-7) तपासणी अहवाल 
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तयार करावा. तपासणी अहवालावर लाभािीची स्वाक्षरी घ्यावी व मयाखाली लाभािीचे नाव निूद 
कराव.े  

 

उपववभार्ीय कृवष अवधकारी  
1. ग्राि कृवष संजीवनी सवितीच्या (VCRMC) िान्यतेने प्राप्त झालेल्या लाभािींच्या कार्दपत्राचंी 

छाननी नंतर पात्र/ अपात्रते बाबत वनणगय घेऊन संबंवधत लाभार्थ्यांना पूवगसंिती (प्रपत्र-3) प्रदान 
करावी. मयाची एक प्रत ग्राि कृवष संजीवनी सवितीस (VCRMC) द्यावी. लाभािी अपात्र असल्यास 
कारणे निूद करावीत. 

2. प्रकल्पातंर्गत वनवड झालेल्या रेशीि उद्योर् लाभार्थ्यांच्या िार्णीनुसार तुती लार्वडीकवरता 
आवश्यक रोपाचंा पुरवठा करण्याचे वनयोजन व कायगवाही करावी.  

3. अनुदान प्रस्ताव व तपासणी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर प्रकल्प सहाय्यक (कृवष पयगवके्षक) 
उपववभार् स्तर यानंी अनुदान प्रस्ताव तपासून पडताळणी करून देय अनुदान अदायर्ीसाठी योग्य 
असलेबाबत खात्री करावी. 

4. तपासणी अहवालासह वशफारस झालेल्या पात्र प्रस्तावाचंी देय अनुदान अदायर्ी प्रस्ताव प्राप्त 
झाल्या पासून 10 वदवसात (वनधी उपलब्धतेनुसार) DBT द्वारे िेट लाभार्थ्यांना आधार संलग्न बकँ 
खामयािध्ये करावी. 

5. लाभािी/ ग्राि कृवष संजीवनी सविती (VCRMC) / कृवष सहाय्यक / सिूह सहाय्यक यानंा अवर्त 
केल्यानंतर यादृत्च्छक (Random) पद्धतीने ५% लाभार्थ्यांची तपासणी करावी. (प्रपत्र-7) 

6. वनवडलेल्या लाभार्थ्यांसाठी रेशीि उद्योर् संचालनालयातील अवधकाऱयाचं्या िदतीने सदर 
घटकाचे प्रवशक्षण आयोवजत कराव.े तसेच शेतकऱयाचंे लार्वडपूवग व  लार्वडीनंतर रेशीि वकडी 
संर्ोपनाचे प्रवशक्षण घेणे अवनवायग आहे. हे प्रवशक्षण जुन्या शेतकऱयाच्या शेतावर, कृषी ववज्ञान कें द्र 
अिवा पंजीकृत व अवधकृत रेशीि सचंालनालयाची िान्यता प्राप्त स्वयंसेवी संस्िा अिवा 
शेतीशाळा, कृषी ववद्यापीठ याचंेकडे उपववभार्ीय कृवष अवधकारी यानंी आयोवजत कराव.े 

7. योजनेचे संवनयंत्रण करणे.  
 

प्रकल्प सचंालक, आमिा  
1. वजल्यािध्ये उपववभार् स्तरावर लाभािी वनवड व अनुदान अदायर्ी यासह सवग कायगवाही 

िार्गदशगक सूचनेनुसार होत असलेबाबत वळेोवळेी पडताळणी करावी. 
2. उपववभार् स्तरावर झालेल्या कािाचंी यादृत्च्छक (Random) पद्धतीने वकिान १% लाभार्थ्यांची  

तपासणी करावी. तपासणी अहवालाचा निुना सोबत जोडलेला आहे. (प्रपत्र-7) 
3. उपववभार्ीय कृवष अवधकारी याचंी िार्णी व आवश्यकतेनुसार वनधी उपलब्धतेबाबत संवनयत्रण 

करणे. 
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योजनेच्या सवगसाधारण िार्गदशगक सूचना 
 

१. एका कुटंुबातील एकाच व्यक्तीस या योजनेचा लाभ देण्यात येईल. 
२. या घटकास प्रकल्पाच्या संकेत स्िळावर, ग्रािसभा कायालयातील नोटीस बोडग, िेळाव े

इमयादीद्वारे व्यापक प्रवसद्धी देण्यात यावी. 
३. तुती रोपानंा ससचना कवरता नानाजी देशिुख कृवष संजीवनी प्रकल्पातंर्गत सूक्ष्ि ससचन या 

घटकातंर्गत वठबकससचन या बाबीचा लाभ देय आहे. 
४. तुती रोपाकवरता शासकीय रेशीि फािग, कृषी ववज्ञान कें द्र, कृषी ववद्यापीठे, शासकीय रोपवाटीका, 

सािावजक वनीकरण ववभार्ाच्या रोपवाटीका इ. वठकाणी रेशीि संचालनालयािधील 
वजल्हास्तरीय अवधकाऱयाचं्या िदतीने तुती रोप ेउपलब्धतेबाबत वनयोजन करण्यात याव.े तसेच 
वनवड झालेल्या लाभार्थ्यांना दजेदार रोपाचंी वनर्थिती स्वतःच्या क्षते्रावर तयार करण्याची िुभा 
देण्यात यावी.  

५. तुती लार्वडीचा कालावधी जून ते ऑक्टोबर अखेर पयंत राहील. या कालावधीत वनवित केलेल्या 
क्षते्रावर तुती लार्वड होईल याची सवग सबंंवधत क्षते्रीय अवधकारी व किगचारी यांनी दक्षता घ्यावी. 

६. सिूह स्वरुपात लार्वड होईल अशा प्रकारे वनयोजन कराव.े 
७. प्राप्त झालेल्या अजांची छाननी र्ावसिूहातील र्ावसिूह सहाय्यक/संबवधत कृवष सहाय्यक यानंी 

करून अजािध्ये काही त्रटुी असल्यास या त्रटुींची संबंवधत शेतकऱयाकडून लरे्च पूतगता करून 
घ्यावी. 
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प्रपत्र-१   
प्रकल्पांतर्गत लाभासाठी वनवड होणेकवरता अजग व हिीपत्र  

जार्वतक बकँ अिगसहात्य्यत 
नानाजी देशिुख कृवष संजीवनी प्रकल्प 

 (प्रमयेक घटकासाठी स्वतंत्र अजग करावा) 
 
 

 प्रवत, 

  िा. अध्यक्ष, ग्राि कृवष संजीवनी सविती ........................... (अजगदाराचे र्ाव) ................................... 
   र्ावसिूह क्रिांक.....................................तालकुा ................................. वजल्हा .................................      

िहोदय, 

जार्वतक बँक अिगसहात्य्यत नानाजी देशिुख कृवष संजीवनी प्रकल्पांतर्गत िी, िाझ्या िालकीहक्काच ेशेत जविनीिध्ये हवािान 
बदलास पुरक पध्दतीने शेती करण्यासाठी र्ुंतवणकू करणेस तयार आहे, मयाकवरता  या प्रकल्पांतर्गत खालील घटकाचा लाभ विळावा, ही 
ववनंती.  

िार्णी केलले्या घटकाचे नाव-............................................................... 
घटकाचा तपशील1.-........................................................................ 

अ.क्र. बाब तपशील 
1. अजगदार शेतकऱयांचे संपूणग नाव  

 
(आडनाव)                         (प्रिि नाव )              (वडीलाचे नाव )      
........................   ...............................   ..........................                         

2. पूणग पत्ता  घर क्र. ................  र्ल्ली क्र./भार्ाचे नाव ...................... 

र्ाव................................ पोस्ट.................................... 

तालुका.............................  वजल्हा............................... 

वपन क्र.- 

3. भ्रिणध्वनी क्रिांक-2   

4. स्त्री/पुरुष(लारू् असेल तेिे √  अशी खूण करावी) स्त्री                                                         पुरुष 

5. जात प्रवर्ग (लारू् असेल तेिे √ अशी खूण करावी)  

6. अजगदार वदव्यांर् आहे काय?( लारू् तेिे √  खूण 
करावी) 

होय                                                              नाही 

7. दावरद्रय रेषेखालील असल्यास - यादीतील अ.क्र3.   

                                                           
1 या िध्ये अनुदान िार्णी केलेल्या घटकाचा तपशील उदा. शेततळ्याचा आकार, हवरतर्ृहाचा/शेडनेटचा आकार, फळबार् लार्वड 
असल्यास फळवपक नाव, क्षेत्र इ. तसेच वठबक, तुषार असल्यास- वपकाचे नाव-क्षेत्र इ. तपशील निूद करावा. 
2 प्रकल्पाच्या ववववध घटकातील िावहतीची  देवाण-घेवाणीसाठी भ्रिणध्वनी क्रिांकाचा प्रकल्पाच्या कािकाजासाठी वापर करण्यास िाझी 
सहिती आहे. 
३दावरद्र्य रेषेखालील दाखला सोबत जोडण्याची आवश्यकता नाही. तिावप ग्राि कृषी संजीवनी सविती लाभािी वनवड करतेवळेी अजगदार 
दावरद्र्य रेषेखालील असल्याबाबत खात्री करून अजाबाबत उवचत वनणगय घेऊ शकेल. 
 

अ.जा. अ.ज. इतर 
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8. आधारकाडग क्र.4    
 

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

एकूण जविनधारणा                            (हेक्टर)                               (आर) 
10. आरटीजीएस सुववधा असणाऱया बँकेचे नाव  

खाते क्रिांक-  

बँकेची शाखा-  

आयएफएससी कोड-  

11. घेत असलेली वपके-  
12. ज्या क्षेत्रावर घटक राबववणार आहे मया क्षेत्राचा 

सव्हे/र्ट क्रिांक- 
क्षेत्र 

 
र्ाव तालुका 

१३. यापूवी याच घटकाचा लाभ आपण अिवा आपल्या 
कुटंुबातील5 अन्य सदस्यांनी या सकवा इतर 
योजनेतून घेतला आहे काय? असल्यास लाभ 
घेतलेली योजना,अनुदान रक्कि व लाभ घेतलेचे 
वषे इ.तपशील . 

 

१४. िार्णी केलेल्या घटकाचा एकूण अंदावजत खचग. रक्कि रुपये............................... 

१५. 
वनकषानुसार अपेवक्षत  अनुदान रक्कि रुपये............................... 

१६. अनुदान वजा जाता उवर्थरत रक्कि कशा प्रकारे 
उभारणी करणार ? (लारू् असेल तेिे √ अशी खूण 
करावी) 

 
स्वत:                                              बँक कजाव्दारे 

    

सदर घटकासाठी िाझी वनवड झाल्यास आवश्यक कार्दपत्रांची पूतगता करुन ववहीत िुदतीत प्रकल्पाच्या िार्गदशगक सूचनेनुसार 
तसेच प्रकल्प आवधकाऱयांच्या तांवत्रक देखरेखीखाली काि पूणग करीन व मयानंतरच िला अनुदान देय राहील  .तसेच सदरच ेकाि िी वववहत 
िुदतीत व िार्गदशगक सुचनेप्रिाणे पूणग न केलेस अनुदान विळणार नाही, याची िला जाणीव आहे.  
   सदर बाबीचा लाभ घेत असताना वा मयानंतर िाझेकडुन रै्रव्यवहार झाल्याचे आढळून आल्यास अिवा लाभांवकत बाबीचा 
िाझ्याकडुन रै्रवापर झाल्याचे वसद्ध झाल्यास संबवधत घटकासाठी विळालेले अनुदान िाझ्याकडून सव्याज वसुल केले जाईल याची िला 
स्पष्ट जाणीव आहे. 
    प्रकल्पाचे अवधकारी आवण इतर प्रावधकृत व्यक्तींना  घटक तपासणीसाठी िाझी संिती आहे तसेच, मयांना या तपासणी कािासाठी 
सहकायग करेन.  

वरील सवग िावहती िाझ्या सिजुतीप्रिाणे बरोबर व खरी आहे.  
स्िळ:- (र्ावाचे नाव).............................. 

वदनांक-       /      /  20--                                                    अजगदार शेतक-याची सही/अरं्ठा            
 
 

                                                           

 
कोठेही जतन अिवा सािाईकीकरण )share  (केली जाणार नसून ती फक्त सी आय डी आर ) Central Identities Data Repository) कडे 
पडताळणी करता सादर केली जाईल. 
कुटंुब या व्याख्येत पती, पमनी व १८ वषाखालील िुलांचा सिावेश राहील. 
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प्रपत्र - 2  
 (प्रकल्प स्िळ पाहणी व पात्रतेबाबत अवभप्राय) 

  
श्री/ श्रीिती------------------------------------------------------ यानंी नानाजी 

देशिुख कृवष संजीवनी प्रकल्पातंर्गत ------------------------------- घटकासाठी अजग केलेला 
आहे. यापूवी सदर घटकाचा इतर शासकीय योजनेतून लाभ घेतलेला आहे/ नाही. सदर अजग ग्राि कृवष 
संजीवनी सवितीने (VCRMC) वदनाकं -------रोजीच्या बैठकीिध्ये िंजूर केलेला आहे. सदर लाभािी 
योजनेच्या वनकषाप्रिाणे पात्र आहे. वदनाकं --------------- रोजी भटे देऊन प्रकल्प स्िळाची पाहणी 
केली असता रेशीि उद्योर् हा घटक राबववण्यासाठी लाभािी सक्षि व पात्र आहे.  सदर लाभार्थ्यास----
------ हे. तुती लार्वडीसाठी/रेशीि उद्योर्ासाठी आवश्यक ------------घटकासाठी पूवगसंिती देणेस 
वशफारस करणेत येत आहे. 
 
 
 

कृवष सहाय्यक  
नाव  
स्वाक्षरी  
वदनाकं  

 
 
 
(टीप-कृषी सहाय्यक यानंी िार्गदशगक सूचनाचंा अवलंब करून उपरोक्त स्िळ तपासणी अहवाल 
भौर्ोवलक वचन्हाकंनासह (Geo-tagging) द्यावा.) 
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प्रपत्र - 3 

पूवगसंिती पत्र 
 जा.क्र. ----------------- 
 कायालय- उपववभार्ीय कृवष अवधकारी, ___ 
 उपववभार् ______,वजल्हा______ 
  वदनाकं -     /    /20 

प्रवत, 
श्री/श्रीिती-----------------------------------------------िु.पो.------------------तालूका 
----------------- वजल्हा --------------- 
 
 आपल्या वदनाकं -------------- रोजीच्या अजाप्रिाणे रेशीि उद्योर्ाच्या प्रस्तावास नानाजी 
देशिुख कृवष संजीवनी प्रकल्पातंर्गत िार्गदशगक सचूनेनुसार अनुज्ञये रकिेसाठी पूवगसंिती देण्यात येत 
आहे. आपण सादर केलेल्या हिीपत्रात यापूवी_____ या घटकासाठी_____ लाभ घेतल्याच े
निूद केलेले आहे. सदरचे पूवगसंिती पत्र वदल्याच्या तारखेपासून ४५ वदवसाच्या आत तुती लार्वड 
करणे/ ग्राि कृवष संजीवनी िाफग त वनयुक्त आवश्यक सावहमयाची खरेदी सविती सिवते खरेदी करणे 
आवश्यक आहे. वदलेल्या िुदतीत लार्वड/ खरेदी न केल्यास आपणास वदललेी पूवगसंिती आपोआप रद्द 
सिजण्यात यावी.सदर प्रकल्प उभारणीसाठी लाभार्थ्याने सवग खचग अर्ोदर करावयाचा आहे. लार्वड/ 
खरेदी प्रवक्रया पूणग झाल्यानंतर अनुदान िार्णीचा पवरपूणग प्रस्ताव 15 वदवसात सादर करावा. अनुदान 
िार्णी प्रस्ताव िुदतीत सादर न केल्यास आपणास अनुदान िार्णीचा हक्क राहणार नाही याची नोंद 
घ्यावी. 
 प्रकल्प उभारणी िार्गदशगक सचूनेनुसार पूणग झाल्याची खात्री झाल्यानंतर आपणास शासन 
वनणगयानुसार ( िार्गदशगक सुचना व िंजूर िापदंड इमयादी ) अनुज्ञये अनुदान वनधी उपलब्धते नूसार िंजूर 
करण्यात येईल.तसेच सदरचे अनुदान आपल्या बँकखामयावर जिा करण्यात येईल. आपल्या प्रकल्प 
प्रस्तावास िंजूरी देणे, देय अनुदानाची रक्कि/ देय कालावधी इमयादी बाबी ठरववण्याचा अंवति अवधकार 
नानाजी देशिुख कृवष संजीवनी प्रकल्प / शासनाचा राहील. 
 
 

उपववभार्ीय कृवष अवधकारी, 
उपववभार् _______                               

 वजल्हा:   _______ 
 
प्रत ,  
      िावहती व योग्य मया कायगवाहीसाठी अगे्रवषत , 

1) वजल्हा अवधक्षक कृषी अवधकारी------------ 
२)   अध्यक्ष, ग्राि कृषी संजीवनी सविती------------- 
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प्रपत्र - 4  

खरेदी सवितीने द्यावयाचे खरेदी प्रिाणपत्र 
  

प्रिावणत करण्यात येते की, लाभािी श्री/श्रीिती___________________ 
िु.पो._____तालूका______वजल्हा______ यानंी रेशीि उद्योर् या घटकातंर्गत नानाजी 
देशिुख कृवष संजीवनी प्रकल्पातंर्गत या घटकासाठी वववहत केलेल्या खरेदी सविती सिक्ष िार्गदशगक 
सूचनानंा अनुसरून खरेदी केलेली आहे.  

खरेदी केलले्या रेशीि उद्योर् सावहमयाचा तपवशल - 
 

सावहमय तपशील  संख्या सकित रु. खरेदीचे वठकाण 
    

 
 
 
 

  (स्वाक्षरी) (स्वाक्षरी) (स्वाक्षरी) 
  लाभािी खरेदी सविती सवचव उपत्स्ित खरेदी 

सविती सदस्य  
वदनाकं-   (कृवष सहाय्यक)  
वठकाण-  (नाव                        ) (नाव                          ) (नाव                          ) 

 
 
 

(स्वाक्षरी) 

 
 

(स्वाक्षरी) 
रेशीि संचालनालयाचा प्रवतवनधी/  

सदस्य     
कृवष वित्र/ कृवष ताई   

  
         (नाव                          ) (नाव                          ) 
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प्रपत्र - 5  

(लाभािी अनुदान िार्णी पत्र)  
प्रती, 

उपववभार्ीय कृवष अवधकारी, 
उपववभार् _______ 
वजल्हा:   _______ 

 
 ववषय :- नानाजी देशिुख कृवष संजीवनी प्रकल्पातंर्गत देय अनुदान विळणेबाबत.  
  

िी श्री./ श्रीिती___________________ िु. _______ पो. ______ 
ता._____वज._______ आपणास िार्णी करतो की, नानाजी देशिुख कृवष संजीवनी 
प्रकल्पातंर्गत रेशीि उद्योर् या घटकातंर्गत िला विळालेल्या िंजुरीनुसार ____हे. क्षते्रावर तुती 
लार्वड/रेशीि उद्योर् वद. ______ रोजी खरेदी सविती सदस्याचं्या सिक्ष खरेदी केलेले आहेत.  
खरेदी सावहमयाचा तपशील: 
  

अ.नं. सावहमयाचा तपशील  दर (रु.) संख्या  एकूण सकित (रु.) 
     
     
     
     
     
     
     

 

खरेदी केलेल्या रेशीि उद्योर् सावहमयाची तपवशलवार देयके सोबत जोडलेली आहेत, तरी िला 
नानाजी देशिुख कृवष सजंीवनी प्रकल्पातंर्गत रेशीि उद्योर् या घटकातंर्गत आर्थिक वनकषानुसार देय 
अनुदान विळाव.े ही ववनंती  

   
 

वदनाकं : 
 

      लाभािीची स्वाक्षरी/अरं्ठा  
                                         (नाव व पमयासह)  

   
सोबत -                                        
            १. खरेदी देयकाचं्या िूळप्रती   
            २. खरेदी सवितीचे प्रिाणपत्र  
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प्रपत्र - 6 
िोका तपासणी अहवाल 

(कृवष सहाय्यक यांनी करणे) 
अ.क्र. बाब तपशील 

१. लाभार्थ्याचे नाव  
२. र्ावाचे नाव   
३. तपासणी वदनाकं  
४. बाब रेशीि उद्योर् 
5. पवूगसंिती क्र.व वदनाकं  
६. तुती लार्वड-पवूग संितीनुसार िंजूर क्षते्र (हे.)  
७. प्रमयक्ष तुती लार्वड क्षते्र (हे.)  
८. लार्वड केलेल्या ततुीच ेवाण   
९. रेशीि उद्योर् या 

बाबतचा तपवशल 
सावहमयाचा तपवशल   
१  
२  
3  
4  

 दर      संख्या      एकूण सकित         अवभप्राय  
 
 

 

१०. रेशीि उद्योर् या घटकासाठीची खरेदी िार्गदशगक 
सूचनेप्रिाणे आहे काय ? 

होय/ नाही 

११. ससचनाची सोय आहे काय ?  
१२. अनुदानाची र्णना : (तुती लार्वड/रेशीि उद्योर् सावहमयाचा तपवशल, दर, अनुदान ियादा, देय 

अनुदान इमयादी बाबी ववचारात घेऊन देय अनुदानाची वशफारस करावी.) 
अ. १) तुती लार्वडीचे क्षेत्र ________हे. 

२) िापदंडानुसार रक्कि (रु.)________ 
३) देय अनुदान (रु.) ________ 
४) वशफारस केलेली अनुदानाची रक्कि (रु.) ________ 

      ब.   १) खरेदी केलेले सावहमय (रु.) _________ 
             २) िापदंडानुसार रक्कि (रु.)________ 

३) देय अनुदान (रु.) __________ 
४) वशफारस केलेली अनुदानाची रक्कि (रु.) _________ 

एकूण देय अनुदान ______%  
(सवगसाधारण प्रवर्ासाठी खरेदी वकितीच्या 75 % व अ.जाती / अ.जिाती ९0 %)  

 
िार्गदशगक सूचनानुसार लाभािीने तुती लार्वड केलेली आहे. परुवठा केलेले रेशीि उद्योर् सावहमय 

प्रकल्प िार्गदशगक सचूनेतील वदलेल्या वनकषांप्रिाणे असनू िार्गदशगक सूचनेप्रिाणे खरेदी सविती सिक्ष खरेदी 
केलेले आहे. इतर बाबींतही िार्गदशगक सचूनांचा अवलंब केला असलेने लाभार्थ्यास अनुदान अदा करण्यास 
वशफारस करण्यात येत आहे.  
सिक्ष-   
 
  लाभार्थ्याच ेनाव व स्वाक्षरी                                                        स्वाक्षरी कृवष सहाय्यक 
 (श्री.                                   )                               ( श्री.                                         )                                     
                        वदनाकंीत स्वाक्षरी 
 (वटप-सदर तपासणी अहवालाची एक प्रत लाभार्थ्यास द्यावी) 
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प्रपत्र - 7 
पयगवके्षीय तपासणी अहवाल 

 

१. तपासणी वदनाकं  

२. तपासणी अवधकारी श्री/श्रीिती 

३. पदनाि  

४. तपासणी वळेी उपत्स्ित 

इतर अवधकारी/ किगचारी  

१. श्री/श्रीिती 

पदनाि 

२. श्री/श्रीिती  

पदनाि 

५. लाभार्थ्याचे नाव सव ेनं./र्ट न. _______  

िु.पो. _______________ 

ता.  _______ उपववभार् ________ 

वज. ______ 

६. बाब रेशीि उद्योर् 

७. प्रकल्पाच ेवठकाण  

८. कािाचा कालावधी   

९. प्रमयक्ष तुती लार्वड क्षेत्र (हे.)  

१०. प्रकल्पाचा िोका तपासणी 

तपशील 
रेशीि उद्योर् सावहमयाचा तपशील- 
 
                                          दर      संख्या      एकूण सकित         अवभप्राय 
१.  
२.  
३.   
४.  
५.  
६.  

११. देयकाची एकुण रक्कि (रु.) होय/नाही 

१२. लाभार्थ्यास देय अिगसहाय्याची रक्कि रु.  

१३. तपासणी िध्ये अिगसहाय्याची पवरर्णना बरोबर केलेली 

आहे काय ? 

होय/नाही 

१४. नसल्यास तफावत रक्कि रु.  

१५. िार्गदशगक सूचनेप्रिाणे कायगवाही करण्यात आलेली आहे 
काय ? 

होय/नाही 
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१६. लाभार्थ्याचे सवगसाधारण अवभप्राय  

 

 

 

१७. र्ुणवत्तेबाबत तपासणी अवधकाऱयाच ेअवभप्राय 

 
 
 
 
 
 

 
       

 
तपासणी अवधकारी, श्री. 
पदनाि. 
(स्वाक्षरी) 

 
 

 
इतर अवधकारी श्री. 
पदनाि. 
(स्वाक्षरी) 
                                                                                                 लाभार्थ्याची/ लाभािी प्रवतवनधीची स्वाक्षरी  

           (नाव....................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




