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परसातील कुक्कुटपालन- सुधाररत मार्गदर्गन सूचना  
(प्रकल्प उपक्रम साांकेताांक-A2.5.2) 

  
प्रस्तावना 

हवामान बदलाचा राज्याच्या रे्तीवर रवपरीत पररणाम रदसनू येत असून, भरवष्यात देखील सदर 
पररणामाांची व्याप्ती वाढणार असल्याच ेराज्याच्या हवामान बदला रवषयक कृती आराखडयामध्ये नमूद केले 
आहे. मराठवाडा व रवदभातील रे्तक-याांना रे्ल्या काही वषांपासून मोठया दुष्काळास सामोरे जाव ेलार्त 
असून भ-ूर्भातील पाणी साठयावर व जरमनीच्या आरोग्यावर रवपररत पररणाम होत आहे. पररणामी 
रे्तीमधील रपकाांची उत्पादकता घटत आहे. तसचे पणूा नदीच्या खो-यातील भ-ूभार् हा रनसर्गत:च क्षारपड 
असल्याने रे्तीसाठी ससचनास मयादा येत आहेत. या प्ररतकूल पररस्स्ितीमध्ये अल्प भ-ूधारक रे्तक-याांच्या 
उत्पादनावर रवपरीत पररणाम होत असल्याच े रदसनू येत आहे. हवामान बदलामुळे उद्भवलेल्या 
पररस्स्ितीर्ी जुळवून घेण्यास रे्तक-याांना सक्षम करण्याच्या उदे्दर्ाने महाराष्र र्ासनाचा जार्रतक बकेँच्या 
अिगसहाय्याने नानाजी देर्मखु कृरष सांजीवनी प्रकल्प सरुु करण्यात आलेला आहे. 

कुक्कुटपालन हा रे्तीस परूक व्यवसाय म्हणनू ओळखला जातो. ग्रामीण भार्ातील परसातील 
कुक्कुटपालनाद्वारे रे्तकऱयाांना व भरूमहीन कुटुांबातील लाभार्थ्यांना हमखास परूक उत्पन्नाच ेसाधन उपलब्ध 
झालेले आहे.   

     
उदे्दर्: 

1. नानाजी देर्मुख कृरष सांजीवनी प्रकल्पामध्ये समावरे् करण्यात आलेल्या र्ाव समहूामधील भरूमहीन 
कुटुांबातील व्यक्ती, अनुसूरचत जाती/जमाती मधील मरहला रे्तकऱयाांना हवामान बदलामुळे 
उद्भवलेल्या पररस्स्ितीर्ी जुळवून घेण्यास स्वयांरोजर्ाराच्या माध्यमातून सक्षम बनरवणे. 

2. ग्रामीण भार्ातील भरूमहीन कुटुांबातील व्यक्ती, रवधवा, पररतक्त्या मरहला व घटस्फोटीत मरहलाांना 
स्वयांरोजर्ार उपलब्ध करुन देणे. 

3. ग्रामीण भार्ातील परसातील कुक्कुटपालन व्यवसायास चालना रमळावी व लाभािी कुटुांबाना 
प्ररिनेयकु्त आहार रमळावा.  

 
लाभािीं रनवडीचे रनकष 

प्रकल्पाांतर्गत रनवड केलेल्या र्ावातील ग्राम कृरष सांजीवनी सरमतीने (VCRMC) मान्यता रदलेले 
भरूमहीन कुटुांबातील व्यक्ती, रवधवा, पररतक्त्या मरहला, घटस्फोटीत मरहला, अनुसूरचत जाती/जमाती 
मधील मरहला रे्तकरी याांना लाभ देय राहील. 
 
अिगसहाय्य : 
        सदर घटकाांतर्गत देर्ी वाणाांच्या कोंबडीची चार आठवडे वयाची रपल्ल ेघेणे अरभपे्रत आहे. चार आठवडे 
वयाच्या रपलाची सकमत रु. 100/- प्रती पक्षी मयादेत रनधाररत करणेत येत आहे. एका रपलाच्या 
रनवाऱयासाठी 1 चौ.फुट जार्ा आवश्यक आहे. एका लाभार्थ्यास जास्तीत जास्त १०० पक्षाांसाठी अिगसहाय्य 
देय आहे. जुने पक्षी असतील तर जुने व नवीन रमळून एकूण १०० पक्षी होतील या मयादेपयंत नवीन पक्षाांची 
खरेदी करता येईल. नव्याने खरेदी केलले्या पक्षाांसाठी व त्याांच्या रनवाऱयासाठीच अनुदान देय राहील. या 
घटकाांतर्गत ५० सकवा ५० पेक्षा जास्त पक्षी खरेदी करणे अरनवायग आहे. रनवाऱयासाठी रु. ७०/- प्रती चौ.फुट 
प्रमाणे मापदांड असून आवश्यकता असल्यास लाभार्थ्याने स्वत:च्या जारे्वर स्वत:चे अिवा बाजारातून 
सारहत्य उपलब्ध करून रनवाऱयाची सोय करावयाची आहे.  
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 खुल्या प्रवर्ातील लाभार्थ्यांसाठी प्रकल्प खचाच्या ५०% व अनुसूचीत जाती/जमातीतील 
लाभार्थ्यांसाठी प्रकल्प खचाच्या ७५% अनुदान देय आहे. 

 एका लाभार्थ्याने १०० पक्षी खरेदी करून रनवाऱयाची सोय केल्यास पक्षी खरेदीसाठी रु. १००००/- व 
रनवाऱयासाठी रु. ७०००/- खचाचा मापदांड आहे. त्यानुसार खुल्या प्रवर्ातील लाभार्थ्यासाठी एकूण खचग रु. 
१७०००/- च्या ५०% म्हणजचे रु. ८५००/- तर अनुसूरचत जाती/जमातीतील लाभार्थ्यांसाठी ७५% म्हणजचे 
रु. १२७५०/- अनुदान देय आहे. मापदांडाव्यरतररक्त जादाचा खचग लाभार्थ्याने स्वत: करावयाचा आहे. या 
घटकासाठी अजग केलले्या परांतु अदयाप पक्षी खरेदी न केलले्या लाभार्थ्यांना वरीलप्रमाणे अिगसहाय्य देय 
राहील. 

अांमलबजावणीतील रवरवध स्तरावरील जबाबदाऱया 
 
लाभािी  
१. इच्छुक लाभािीने घटकाांतर्गत बाबींचा लाभ घेण्यासाठीचा प्रकल्पाच्या https://dbt.mahapocra.gov.in 

सांकेतस्िळावर ऑनलाईन नोंदणी करून अजग सादर करावा व आवश्यक कार्दपत्रे अपलोड करावीत. 
२. पवूगसांमती रमळाल्या पासून एक मरहन्याच्या आत पक्षी खरेदी करून ऑनलाईन अनुदान मार्णी करावी.  
३. रनवडलेल्या लाभािीने ग्राम कृरष सांजीवनी सरमती स्तरावर र्ठीत खरेदी सरमतीच्या उपस्स्ितीत पक्षी 

खरेदी करावी. 
४. पक्षी खरेदी स्िारनक बाजारामध्ये करून ज्या र्ावामधील बाजारात पक्षी खरेदी केली आहे त्या 

ग्रामपांचायतीची पक्षी खरेदी बाबतची तपरर्लासह पावती सादर करणे आवश्यक आहे. लाभािीच्या 
पसांतीनुसार रदलले्या मापदांडानुसार देर्ी वाणाची रपल्ल ेही स्िारनक परुवठादाराकडून / अांडी उबवणी 
कें द्राकडून ग्राम कृरष सांजीवनी सरमती स्तरावरील पक्षी खरेदी सरमती समवते खरेदी करू र्कतो. 

५. पक्षयाांसाठी आवश्यक आकारमानाच्या रनवाऱयाची सोय स्िारनक अिवा बाजारातनू सारहत्य घेऊन 
करावयाची आहे . 

६. परसबारे्तील कुक्कुटपालन या घटकाांतर्गत अनुदान रमळणेसाठी ऑनलाईन मार्णी करावी. सोबत 
खरेदी देयकाांच्या मूळप्रती व खरेदी सरमतीच े प्रमाणपत्र लाभार्थ्याने स्व:साक्षाांकीत करुन ऑनलाईन 
अपलोड कराव्यात.  

७. पक्षी खरेदीनांतर वाहतुकीचा खचग लाभािीने स्वत: करावयाचा आहे. 
 
पक्षी खरेदी सरमती : 
1. सरपांच - पदरसद्ध अध्यक्ष  
2. उपसरपांच - पदरसद्ध सदस्य  
3. ग्राम कृरष सांजीवनी सरमती (VCRMC) सदस्याांपकैी एक मरहला सदस्य - सदस्य 
4. कृरष रमत्र/कृरष ताई - सदस्य 
5. कृरष सहाय्यक - सरचव 
6. परु्सांवधगन रवभार्ाच ेसांबरधत परु्धन रवकास अरधकारी/परु्धन पयगवके्षक-सदस्य   

(अनुक्रमाांक १, २, ३ पकैी रकमान १ सदस्य, कृरष रमत्र/कृरष ताई, कृरष सहाय्यक, परु्सांवधगन रवभार्ाच े
सांबरधत परु्धन रवकास अरधकारी/परु्धन पयगवके्षक व लाभािी याांची खरेदीच्या वळेी उपस्स्िती 
अरनवायग) 
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खरेदी सरमतीच्या कायग व जबाबदाऱया : 
१. खरेदी सरमतीने पक्षी खरेदी कोणत्या बाजार सरमतीमधून करावयाची आहे याबाबत रनणगय उपरवभार्ीय 

कृरष अरधकारी याांच ेमार्गदर्गनानुसार घ्यावा. 
२. र्ावातील रनवडलेल्या सवग लाभार्थ्यांची पक्षी खरेदी र्क्यतो एकाचवळेी करावी. 
३. लाभार्थ्यांनी प्रत्यक्ष पक्षी खरेदी केली असल्याबाबतच ेप्रमाणपत्र पक्षी खरेदी सरमतीने सादर कराव.े 
४. पक्षी  खरेदी करताना खरेदी सरमतीचा जाण्या येण्याचा खचग राज्य पररवहन महामांडळाच्या बसच्या 

दरानुसार ग्राम कृरष सांजीवनी सरमतीच्या (VCRMC) रनधीतून करावा.   
 
ग्राम कृरष सांजीवनी सरमती 
१. इच्छुक भरूमहीन कुटुांबातील व्यक्ती, रवधवा, पररतक्त्या मरहला, घटस्फोटीत मरहला, अनुसूरचत जाती/ 

जमाती मधील मरहला रे्तकरी लाभार्थ्यांच े ऑनलाईन अजग व अपलोड केलेली कार्दपत्र े समूह 
सहाय्यक याांच ेमदतीने छानणी करणे व लाभािी रनवड करणे. 

२. भरूमहीन कुटुांबातील व्यक्तीसाठी तलाठी/तहरसलदार याांचेकडील प्रमाणपत्र व इच्छुक लाभार्थ्याने 
रदलेले सोबतच्या नमुन्यातील स्वयांघोषणा पत्र या आधारे लाभािी रनवडीबाबत रनणगय घ्यावयाचा आहे. 

३. रवधवा, पररतक्त्या मरहला व घटस्फोटीत मरहलाांना लाभ ग्रामसेवक याांचे अरभप्राय व इच्छुक 
लाभार्थ्याचे सोबतच्या नमुन्यातील स्वयांघोषणा पत्र घेऊन त्या  आधारे लाभािी रनवडीबाबत रनणगय 
घ्यावयाचा आहे. 

४. प्राप्त झालेल्या ऑनलाईन अजांच्या कार्दपत्राांची छानणी करून अजाच्या पात्र/अपात्रते बाबत रनणगय 
घ्यावा. अपात्र अजगदाराांना अपात्रतेबाबत कारणासह अवर्त कराव.े  

५. पक्षी खरेदी सरमती रनयकु्त करून रतच्या कामकाजावर रनयांत्रण ठेवणे. 
६. पात्र इच्छुक लाभार्थ्यांची यादी व अनुदान प्राप्त लाभार्थ्यांची यादी दर्गनी भार्ात लावण्यात यावी. 
७. सामारजक लेखापरीक्षण करणे. 

 

समूह सहाय्यक  
1. इच्छुक लाभािी याांना नानाजी देर्मुख कृरष सांजीवनी प्रकल्पाच्या सांकेतस्िळावर 

https://dbt.mahapocra.gov.in ऑनलाईन नोंदणी व अजग करण्यासाठी मार्गदर्गन व मदत करावी. 
2. इच्छुक लाभार्थ्यांची ऑनलाईन नोंदणी व त्याांनी अपलोड केलेल्या कार्दपत्राांची छानणी लाभािी 

रनकषानुसार करावी. 
3. सवग ऑनलाईन प्राप्त अजग ग्राम कृरष सांजीवनी सरमती समोर मान्यतेसाठी सादर करणे व मांजुरी प्राप्त 

झाल्यानांतर तसा ठराव  सांकेतस्िळावर अपलोड करणे. 
4. लाभार्थ्यांस “परसातील कुक्कुटपालन” या घटकाच्या अटी र्ती, ताांरत्रक रनकष, देय अनुदान 

अांमलबजावणी बाबत समजावून साांर्ाव.े 
5. ज्या लाभािींनी पवूीच अजग केल े आहे परांत ु अदयाप खरेदी केललेी नाही त्याांना नव्याने रमळणाऱया 

अिगसहाय्याबाबत समक्ष भेटून अवर्त कराव.े 
6. सांबांरधत कृरष सहाय्यक याांना पक्षी खरेदी व खरेदी पश्चात अांरतम तपासणीसाठी मदत करणे  
7. पात्र लाभार्थ्यांना पवूगसांमती बाबत अवर्त करणे. 

 
 

कृरष सहाय्यक  
1. लाभािीने ऑनलाईन अजग व सोबत अपलोड केलेल्या सवग आवश्यक कार्दपत्राांची पडताळणी करणे. 
2. अपलोड केलेल्या कार्दपत्राांच्या छानणी आधारे पात्र अजांच्या रनयोरजत प्रकल्प स्िळाची पाहणी 

करताना रनवड झालले्या लाभार्थ्याकडे यापवूी पक्षी आहेत सकवा नाही याबाबत खातरजमा करून व 
मार्णी रास्त असल्याची खात्री करून प्रपत्र-1 नुसार  प्रकल्प स्िळ कुक्कुट पालनासाठी योग्य आहे 

https://dbt.mahapocra.gov.in/
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सकवा नाही, याबाबत ऑनलाईन नोंद करावी.  DBT App द्वारे प्रकल्प स्िळाच्या नैऋत्य कोपऱयावरून 
लाभािी व कृरष सहाय्यकाच्या छायारचत्रासह भौर्ोरलक स्िानाांकन (Geo-tagging) करून 
सांकेतस्िळावर अपलोड करणे. यापवूी कुक्कुटपालनाचा इतर र्ासकीय योजनेतून लाभ घेतला आहे 
काय, याबाबत खातरजमा करून याबाबतचा तपरर्ल नमदू करावा. 

3. कृरष सहाय्यक याांनी खरेदी करण्यात आलेले पक्षी मार्गदर्गक सूचनेनुसार योग्य असल्याबाबत व खरेदी 
प्ररक्रया योग्य असल्याबाबत मोका तपासणी अहवाल सांकेतस्िळावर अनुदानाच्या रर्फारर्ीसह 
उपरवभार्ीय कृरष अरधकारी याांना सादर करावा. तसेच प्रकल्पाच्या DBT App द्वारे प्रकल्प स्िळाच्या 
नैऋत्य कोपऱयावरून अक्षाांर्/रेखाांर्सह लाभािी, कृरष सहाय्यक व खरेदी केलले्या पक्षयाांच्या 
छायारचत्रासह भौर्ोरलक स्िानाांकन (Geo-tagging) करून सांकेतस्िळावर अपलोड करणे.  

4. आवश्यक आकारमानाच्या रनवाऱयाची सोय लाभार्थ्याकडे स्वत: च्या जारे्वर उपलब्ध केल्याची खात्री 
करून यासाठीचे देय अिगसहाय्य देण्यासाठी रर्फारस करावयाची आहे. 

5. ज्या लाभार्थ्यांनी अजग केला आहे परांतु अदयाप पक्षी खरेदी केललेी नाही त्याांना नव्याने रमळणाऱया 
लाभाबाबत अवर्त कराव.े 

6. अनुदान मार्णीसाठी रद.१६/३/२०१९ च्या सूचनेनुसार साक्षाांरकत देयके व आवश्यक कार्दपत्र े
प्रमारणत करून सांकेतस्िळावर अपलोड करणे.  

 
कृरष पयगवके्षक  

कृरष सहाय्यक याांनी ऑनलाईन अवर्त केल्यानांतर कृरष पयगवके्षक याांनी यादृस्च्छक (Random) पद्धतीने 
10% लाभार्थ्याची अनुदान अदायर्ी पवूी तपासणी करावी व याबाबतच्या नोंदी खात्री करून प्रमारणत 
कराव्यात. अनुदान प्रस्ताव तपासून पडताळणी करून देय अनुदान अदायर्ीसाठी योग्य असलेबाबत खात्री 
करून पयगवके्षकीय अहवाल सादर करावा. 

 

उपरवभार् स्तर (लखेारधकारी) 
अनुदान प्रस्ताव व तपासणी अहवाल प्राप्त झाल्यानांतर लेखारधकारी उपरवभार् स्तर याांनी अनुदान 

प्रस्ताव तपासून पडताळणी करून पात्र प्रस्तावाांना उपरवभार्ीय कृरष अरधकारी याांचकेडे अनुदान 
अदायर्ीसाठी रर्फारस करावी.   

 

उपरवभार्ीय कृरष अरधकारी 
१. ग्राम कृरष सांजीवनी सरमतीच्या (VCRMC) मान्यतेने प्राप्त झालेल्या लाभािींच्या कार्दपत्राांची छाननी 

नांतर पात्र/अपात्रते बाबत रनणगय घेऊन सांबांरधत लाभािी याांना ऑनलाईन पवूगसांमती प्रदान करावी. 
लाभािी अपात्र असल्यास कारणे नमूद करावीत. 

२. तपासणी अहवालासह ऑनलाईन रर्फारस झालेल्या पात्र प्रस्तावाांची देय अनुदान अदायर्ी DBT द्वारे 
िेट लाभार्थ्यांच्या आधार सांलग्न बकँ खात्यावर वर्ग करण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्िापन कक्षास रर्फारस 
करावी. 

३. कृरष सहाय्यक याांनी अवर्त केल्यानांतर  यादृस्च्छक (Random) पद्धतीने २% लाभार्थ्यांची अनुदान 
अदायर्ी पवूी तपासणी करावी.  

४. आवश्यकतेनुसार सदर घटकाचे रनवडलेल्या लाभार्थ्यांसाठी प्ररर्क्षण आयोरजत कराव.े  
५. योजनेच ेसांरनयांत्रण करणे. 

 

 

प्रकल्प सांचालक, आत्मा  
१. रजल्यामध्ये उपरवभार् स्तरावर लाभािी रनवड व अनुदान अदायर्ी यासह सवग कायगवाही मार्गदर्गक 

सूचनेनुसार होत असलेबाबत वळेोवळेी पडताळणी करावी. 
२. उपरवभार् स्तरावर झालेल्या कामाांची यादृस्च्छक (Random) पद्धतीने उपरवभार्ात रकमान १० 

लाभार्थ्यांची  तपासणी करावी.  
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योजनेच्या सवगसाधारण मार्गदर्गक सूचना 
 

१. प्रकल्प कालावधीत या घटकाचा एका लाभािीस एकदाच लाभ घेता येईल. 
२. एका कुटुांबातील एकाच व्यक्तीस या योजनेचा लाभ देण्यात येईल.  
३. या घटकाांतर्गत छाब्रो, कसलर्ा ब्राऊन, कावरेी, ग्रामरप्रया, वनराज, कॅरी र्ोल्ड, रनर्भभक, रहतकारी, कॅरी 

देवेंद्र, कडकनाि, उपकारी, रर्रीराज, रर्रीराणी, सवुणगधारा, नांदनम ९९, ग्रामलक्षमी, ग्रामश्री, 
कृरषरप्रया, राजश्री, सातपडुा देर्ी, रेनबो रुस्टर, कुरोलायर, रक्षप्रा व वळेोवळेी अांतभाव केलेल्या र्ासन 
मान्य केलेले लो इनपटु टेक्नोलॉजीचे पक्षी मदर युरनट/मध्यवती अांडी उबवणी कें द्र/सघन कुक्कुट 
रवकास र्ट याांचे माफग त चार आठवड्ाांपयंत वाढवून ते परुवठा करण्यास प्राधान्य देण्यात याव.े ते 
उपलब्ध होत नसतील तर स्िारनक पातळीवर लाभािीच्या पसांतीनुसार पक्षी परुवठा करण्यात यावते. 
सदर खरेदी ग्राम कृरष सांजीवनी सरमतीच्या (VCRMC) खरेदी सरमती माफग त करण्यात यावी. 

४. या घटकास नानाजी देर्मखु कृरष सांजीवनी प्रकल्पाच्या सांकेत स्िळावर, ग्रामसभा कायालयातील 
नोटीस बोडग, मेळाव ेइत्यादीद्वारे व्यापक प्ररसद्धी देण्यात यावी. 

५. या घटकाांतर्गत रनवड केलेल्या लाभार्थ्यांना आवश्यकता असल्यास कुक्कुट पालनाचे आवश्यक ते 
प्ररर्क्षण देण्यात याव.े 

६. लाभार्थ्याने सदरचा व्यवसाय हा रकमान ३ वषे करणे आवश्यक आहे. 
७. पक्षी जोपासण्यासाठी  खाद्य व पाण्याची भाांडी इ. व्यवस्िा लाभार्थ्यांने स्वतः करावयाची आहे.  
८. या घटकाांतर्गत लाभार्थ्यांना परुवठा केलेल्या कुक्कुट पक्षयाांना लसीकरण व आवश्यक त्या परु्वदै्यकीय 

सेवा जवळच्या परु्वदै्यकीय सांस्िेमाफग त देण्यात याव्यात. 
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प्रपत्र - 1  
 प्रकल्प स्िळ पाहणी व पात्रतेबाबत अरभप्राय 

  
श्री/ श्रीमती------------------------------------------------------ याांनी नानाजी देर्मुख 

कृरष सांजीवनी प्रकल्पाांतर्गत ------------------------------- घटकासाठी अजग केलेला आहे. सदर 
लाभार्थ्याकडे सध्या ------ पक्षी  असनू/नसून , लाभार्थ्याने मार्णी केललेी सांख्या --------ही  मार्गदर्गक 
सूचनेनुसार रास्त आहे.  सदर घटकासाठी लाभार्थ्याकडे स्वत:ची परेुर्ी जार्ा उपलब्ध आहे. यापवूी सदर 
घटकाचा इतर र्ासकीय योजनेतून लाभ घेतलेला आहे/ नाही. सदर अजग ग्राम कृरष सांजीवनी सरमतीने 
(VCRMC) रदनाांक -------रोजीच्या बठैकीमध्ये मांजूर केलेला आहे. सदर लाभािी योजनेच्या रनकषाप्रमाणे 
पात्र आहे. रदनाांक --------------- रोजी भटे देऊन प्रकल्प स्िळाची पाहणी केली असता --------------
------------------- घटकासाठी आवश्यक साधन सामुग्री लाभार्थ्याकडे उपलब्ध असून प्रकल्प 
राबरवण्यासाठी लाभािी सक्षम व पात्र आहे. त्यामुळे सदर लाभार्थ्यास पवूगसांमती देणेस रर्फारस करणेत येत 
आहे. 
 

कृरष सहाय्यक  
नाव  
स्वाक्षरी  
रदनाांक  
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प्रपत्र -2 
पवूगसांमती पत्र 

घटक- परसबारे्तील कुक्कुटपालन  
(प्रकल्प उपक्रम साांकेताांक- A2.5.2) 

 
                   
            कायालय- उपरवभार्ीय कृरष अरधकारी, ___                  

                                                                                        उपरवभार् ______, रजल्हा______ 
                रदनाांक -       /       /20---- 

प्ररत, 
श्री/श्रीमती------------------------------------------ 
मु.पो.-------------------तालूका --------------------- 
रजल्हा -------------- 
 
१. आपल्या अजाचा रदनाांक   
२. मार्णी अजाचा क्रमाांक   
३. मार्णी केलेला घटक   
४. मार्णी केलेल्या घटकाचा कोड   
५. ग्राम कृरष सांजीवनी सरमतीने (VCRMC) 

लाभािी रनवड आरण अजांला मान्यता 
देण्याचा रदनाांक 

 

६. अजानुसार 8-अ चा क्रमाांक   
७. घटक राबवावयाचा र्ट क्र./सव्हे नां.  
८
. 

स्िळ पाहणी करून कृरष सहाय्यकाने 
रर्फारस केल्याचा रदनाांक  

 

९. घटक राबरवण्यासाठीचा कालावधी (रदवस)  
 
वरील अजाच्या अनुषांर्ाने आपणास कळरवण्यात येते रक, ग्राम कृरष सांजीवनी सरमतीने (VCRMC( 

वरील ठरावान्वये आपली लाभािी म्हणनू रनवड केलेली आहे. सदर रनवड आपण प्रकल्पाच्या अटी व 
र्तीच्या पतूगता करण्याच े अरधन राहून करण्यात आली आहे. आपल्या मार्णीनुसार परसबारे्तील 
कुक्कुटपालन या बाबीसाठी प्रकल्पाांतर्गत मार्गदर्गक सूचनेनुसार अनुज्ञेय रकमेसाठी पवूगसांमती देण्यात येत 
आहे. सदरच े पवूगसांमतीपत्र रदल्याच्या तारखेपासून रदलेल्या मुदतीत ग्राम कृरष सांजीवनी सरमती माफग त 
रनयुक्त खरेदी सरमती समवते पक्षी खरेदी करणे आवश्यक आहे. सदर घटकासाठी  लाभार्थ्याने सवग खचग 
अर्ोदर करावयाचा आहे. घटकाची अांमलबजावणी पणूग करून आवश्यक कार्दपत्र 
https://dbt.mahapocra.gov.in या सांकेतस्िळावर सकवा DBT app वर अपलोड करून अनुदान मार्णी 
करणे आवश्यक आहे. रवरहत मुदतीत खरेदी पणूग न केल्यास आपणास रदलेले पवूगसांमती पत्र आपोआप रद्द 
समजण्यात याव.े 

https://dbt.mahapocra.gov.in/
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सदर घटकाची अांमलबजावणी मार्गदर्गक सचूनेनुसार पणूग झाल्याची खात्री झाल्यानांतर आपला 
प्रस्ताव प्रत्यक्ष मोका तपासणीनुसार देय अनुदानासाठी पात्र रारहल. आपला प्रस्ताव मांजूर झाल्यानांतर 
मार्गदर्गक सचुना व मांजूर मापदांड/प्रत्यक्ष खचानुसार अनुज्ञेय अनुदान रनधी उपलब्धतेनूसार मांजूर करण्यात 
येईल. सदरच े अनुदान आपल्या आधार सांलग्न बकँ खात्यावर DBT द्वारे जमा करण्यात येईल. आपल्या 
प्रस्तावास मांजूरी देणे, देय अनुदानाची रक्कम/देय कालावधी इत्यादी बाबी ठररवण्याचा अांरतम अरधकार 
नानाजी देर्मुख कृरष सांजीवनी प्रकल्प/र्ासनाचा राहील. 

घटक अांमलबजावणीबाबत सरवस्तर मार्गदर्गक सूचना www.mahapocra.gov.in या 
सांकेतस्िळावर उपलब्ध आहेत. अरधक मारहतीसाठी सांबरधत कृरष सहाय्यक याांचेकडे सांपकग  साधावा. 

 
                                            
                  

    उपरवभार्ीय कृरष अरधकारी,   
    उपरवभार्_______                                     

               रजल्हा: ________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.mahapocra.gov.in/


- 9 - 

 

प्रपत्र- 3  
                                            खरेदी सरमतीने द्यावयाचे खरेदी प्रमाणपत्र 

  
प्रमारणत करण्यात येते की, लाभािी श्री/श्रीमती-------------------------------------------

मु.पो.--------------------तालूका --------------------- रजल्हा ------------- याांनी कुक्कुटपालन 
या घटकाांतर्गत नानाजी देर्मुख कृरष सांजीवनी प्रकल्पाांतर्गत या घटकासाठी रवरहत केलेल्या खरेदी सरमती 
व खरेदी सरमती सरचव  (कृरष सहाय्यक) याांच्या समक्ष सदर घटकासाठी रनर्गरमत केलले्या मार्गदर्गक 
सूचनाांना अनुसरून एकूण -----------पक्षी खरेदी करणेचे काम समाधानकारकररत्या पणूग केलले ेआहे.  

खरेदी केलेल्या पक्षयाांची सांख्या - 
एकूण सकमत रु. - 
(अक्षरी रु.                                                                        )  
 
 

  (स्वाक्षरी) (स्वाक्षरी) (स्वाक्षरी) 
  लाभािी खरेदी सरमती सरचव उपस्स्ित खरेदी सरमती 

सदस्य  
रदनाांक-   (कृरष सहाय्यक)  
रठकाण-  (नाव                        ) (नाव                          ) (नाव                          ) 

 
 
 

(स्वाक्षरी) 

 
 

(स्वाक्षरी) 
उपस्स्ित खरेदी सरमती 

कृरष रमत्र/ कृरष ताई   
परु्सांवधगन रवभार्ाचे 

सांबरधत परु्धन रवकास 
अरधकारी/परु्धन 

पयगवके्षक 
  

(नाव                          ) (नाव                          ) 
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प्रपत्र - 4  
मोका तपासणी अहवाल 

(कृरष सहाय्यक याांनी करणे) 
अ.क्र. बाब तपर्ील 

१. लाभार्थ्याचे नाव  
२. र्ावाचे नाव   
३. तपासणी रदनाांक  
४ . बाब परसबारे्तील कुक्कूटपालन 
5. पवूगसांमती क्र.व रदनाांक  
६. परसबारे्तील 

कुक्कूटपालन या 
बाबतचा तपर्ील 

१ लाभािीची स्वत:च्या जुन्या 
पक्षाांची सांख्या 
२ नव्याने घेतलले्या पक्षाांची 
सांख्या  
३ नव्याने घेतलले्या 
कोंबड्ाांची जात/वर्ग 
४ नव्याने घेतलले्या पक्षयाांच्या 
वया बाबतचा तपर्ील  
५  
६ 

 
 
 

 

7. पक्षी खरेदी मार्गदर्गक सूचनेप्रमाणे केली आहे 
काय ? 

होय/ नाही 

८. नव्याने घेतलले्या पक्षाांसाठी आवश्यक 
आकारमानाची रनवा-याची सोय लाभार्थ्याने केली 
आहे काय ? 
(प्रती पक्षी- 1 चौ. फुट) 

 
होय/ नाही 

९. अनुदानाची र्णना : (नव्याने घेतलले्या पक्षाांची सांख्या, दर, अनुदान मयादा, देय अनुदान इत्यादी 
बाबी रवचारात घेऊन देय अनुदानाची रर्फारस करावी.) 
मापदांडानुसार पक्षी खरेदीची एकूण सकमत, रु. -------------- 
मापदांडानुसार रनवाऱयासाठीचा एकूण खचग, रु. ------------- 
 

अ.पक्षी खरेदी देय अनुदान रक्कम, रु. -----------  
(१०० पक्षी खरेदी रकमतीच्या ५०% जास्तीत जास्त रु. ५०००/-)  
(१०० पक्षी खरेदी रकमतीच्या ७५% जास्तीत जास्त रु. ७५००/-)  
(पक्षी खरेदीच्या प्रमाणात पक्षाांचे व रनवाऱयाच ेअिगसहाय्य देय आहे.) 
 

ब.रनवाऱयासाठी देय अनुदान रक्कम, रु.--------  
(रु. 70/- प्ररत चौ.फु. या दराने १०० पक्षयाांसाठी रु. ७,०००/- च्या 50% रु. ३,५००/-) 
(रु. 70/- प्ररत चौ.फु. या दराने १०० पक्षयाांसाठी रु. ७,०००/- च्या ७५% रु. ५२५०/-) 
(पक्षी खरेदीच्या प्रमाणात पक्षाांचे व रनवाऱयाच ेअिगसहाय्य देय आहे.) 
देय अनुदान - -------%  
देय अनुदान रक्कम (अ+ब), रु. ------------------ (अक्षरी- -----------------------------
-------------) 
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नव्याने खरेदी केलले ेपक्षी प्रकल्प मार्गदर्गक सूचनेतील रनकषाांप्रमाणे असून मार्गदर्गक सचूनेप्रमाणे 
खरेदी सरमती समक्ष खरेदी केलले े आहे. इतर बाबींतही मार्गदर्गक सूचनाांचा अवलांब केला असलनेे 
लाभार्थ्यास अनुदान रक्कम रु. --------------- अदा करण्यास रर्फारस करण्यात येत आहे.  

समक्ष-  

 
लाभार्थ्याचे नाव व स्वाक्षरी 

(श्री./श्रीमती  ------------------------) 

कृरष सहाय्यक 

(श्री./श्रीमती. -------------------) 

रदनाांरकत स्वाक्षरी 

 
 
(रटप-सदर तपासणी अहवालाची एक प्रत लाभार्थ्यास दयावी.) 
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प्रपत्र-५  
                                                         पयगवके्षीय तपासणी अहवाल 

              
१. तपासणी रदनाांक :-    /         /20 
२. तपासणी अरधकारी :- श्री.     पदनाम 
३. तपासणी वळेी उपस्स्ित इतर अरधकारी - 

१. श्री.      पदनाम 
२. श्री.      पदनाम 

४. लाभार्थ्याचे नाव - श्री. 
र्ाांव                              ता.                           रज. 
सव ेनां ( असल्यास )    

५. बाब - परसबारे्तील कुक्कुटपालन 
६. प्रकल्पाच ेरठकाण  
७. देयकाची एकुण रक्कम रु. 
८. लाभार्थ्यास देण्यात आलेल्या अिगसहाय्याची रक्कम रु. 
९. तपासणी मध्ये अिगसहाय्याची पररर्णना बरोबर केलेली आहे काय ? होय / नाही 
१०. नसल्यास तफावत रक्कम रु. 
११. मार्गदर्गक सूचनेप्रमाणे कायगवाही करण्यात आलेली आहे काय ?    होय / नाही 
१२. लाभार्थ्याचे सवगसाधारण अरभप्राय- 
 
 
१३. र्ुणवत्ते बाबत तपासणी अरधकाऱयाच ेअरभप्राय- 
 
 

 
तपासणी अरधकारी, श्री. 
पदनाम. 
(स्वाक्षरी) 
 
इतर अरधकारी श्री. 
पदनाम. 
(स्वाक्षरी) 

                                                                          लाभार्थ्याची/ लाभािी प्ररतरनधीची स्वाक्षरी  
                                                                            (नाव....................) 
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भरूमहीन असल्याबाबत स्वयांघोषणापत्र  
 

मी, श्री/श्रीमती------------------------------------ रा. ------------- ता. ---------------

रज. --------- 

माझ्या कुटुांबातील सदस्य खालीलप्रमाणे आहेत.  

अ.क्र. कुटुांबातील सदस्याांची नाव े वय नाते 
    
    
    
    
    

 

 माझ्या अिवा माझ्या कुटुांबातील वर नमूद सदस्याांपैकी कुणाच्याही नावावर कोठेही रे्तजमीन 
नाही.  

सदर मारहती खोटी आढळून आल्यास, भारतीय दांड सांरहता अन्वये आरण/ सकवा सांबरधत 
कायद्यानुसार माझ्यावर खटला भरला जाईल व त्यानुसार मी रर्क्षसे पात्र राहीन. तसचे सदर 
स्वयांघोषणापत्राद्वारे मला रमळालेले सवग लाभ सवगकषररत्या काढून घेण्यात येतील, याची मला पणूग 
जाणीव आहे. 

 

रठकाण: ..........................    अजगदाराची सही: .................................... 

रदनाांक: .........................    अजगदाराच ेनाव : ..................................... 

 

(सोबत- तलाठी/तहरसलदार याांच ेकुटुांब भरूमहीन असल्याचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.) 
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स्वयांघोषणापत्र  
(रवधवा मरहलाांसाठी) 

 

 

मी ............................................................ रवधवा असून पनुर्भववाह न केल्याचे स्वयांघोरषत 

करत आहे. (नवऱयाच्या मृत्य ूनोंद दाखल्याची प्रत सोबत जोडलेली आहे.) 

मी .................................................... श्री. ..................................................... याांचा 

मुलर्ा/मुलर्ी वय ..................वषे, आधार काडग नांबर क्रमाांक. ................................. व्यवसाय 

........................ राहणार .............................. याद्वारे घोरषत करते रक, वरील मारहती माझ्या 

व्यस्क्तर्त मारहती व समजुतीनुसार खरी आहे. सदर मारहती खोटी आढळून आल्यास, भारतीय दांड 

सांरहता अन्वये आरण/ सकवा सांबरधत कायद्यानुसार माझ्यावर खटला भरला जाईल व त्यानुसार मी 

रर्क्षेस पात्र राहीन. तसेच सदर स्वयांघोषणापत्राद्वारे मला रमळालेले सवग लाभ सवगकषररत्या काढून 

घेण्यात येतील, याची मला पणूग जाणीव आहे. 

 

रठकाण: ..........................    अजगदाराची सही: .................................... 

रदनाांक: .........................    अजगदाराच ेनाव : ..................................... 
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स्वयांघोषणापत्र  
(पररतक्त्या मरहलाांसाठी) 

 

 

मी ............................................................पररतक्त्या असनू मला नवऱयाने सोडल्याच/ेनवऱयास 

सोडल्याच े स्वयांघोरषत करत आहे.  (मा. न्यायालयाच े /सक्षम प्रारधकाऱयाच े याबाबतच े आदेर् सोबत 

जोडले आहेत.)  

मी .................................................... श्री. ..................................................... याांचा 

मुलर्ा/मुलर्ी वय ..................वषे, आधार काडग नांबर क्रमाांक. ................................. व्यवसाय 

........................ राहणार .............................. याद्वारे घोरषत करते रक, वरील मारहती माझ्या 

व्यस्क्तर्त मारहती व समजुतीनुसार खरी आहे. सदर मारहती खोटी आढळून आल्यास, भारतीय दांड 

सांरहता अन्वये आरण/ सकवा सांबरधत कायद्यानुसार माझ्यावर खटला भरला जाईल व त्यानुसार मी 

रर्क्षेस पात्र राहीन. तसेच सदर स्वयांघोषणापत्राद्वारे मला रमळालेले सवग लाभ सवगकषररत्या काढून 

घेण्यात येतील, याची मला पणूग जाणीव आहे. 

 

रठकाण: ..........................    अजगदाराची सही: .................................... 

रदनाांक: .........................    अजगदाराच ेनाव : ..................................... 
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स्वयांघोषणापत्र  
(घटस्फोटीत मरहलाांसाठी) 

 

 

मी ............................................................. घटस्फोटीत  असल्याचे स्वयांघोरषत करत आहे.  

(मा. न्यायालयाचे /सक्षम प्रारधकाऱयाच ेआदेर् सोबत जोडले आहेत.) 

मी .................................................... श्री. ..................................................... याांचा 

मुलर्ा/मुलर्ी वय ..................वषे, आधार काडग नांबर क्रमाांक. ................................. व्यवसाय 

........................ राहणार .............................. याद्वारे घोरषत करते रक, वरील मारहती माझ्या 

व्यस्क्तर्त मारहती व समजुतीनुसार खरी आहे. सदर मारहती खोटी आढळून आल्यास, भारतीय दांड 

सांरहता अन्वये आरण/ सकवा सांबरधत कायद्यानुसार माझ्यावर खटला भरला जाईल व त्यानुसार मी 

रर्क्षेस पात्र राहीन. तसेच सदर स्वयांघोषणापत्राद्वारे मला रमळालेले सवग लाभ सवगकषररत्या काढून 

घेण्यात येतील, याची मला पणूग जाणीव आहे. 

 

रठकाण: ..........................    अजगदाराची सही: .................................... 

रदनाांक: .........................    अजगदाराच ेनाव : ..................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


