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बदंिस्त शेळीपालन- सुधादित मार्गिशगक सूचना 
(प्रकल्प उपक्रम साकेंताकं-A2.5.1)   

 

प्रस्तावना : 
हवामान बिलाचा िाज्याच्या शेतीवि दवपिीत पदिणाम दिसून येत असून, भदवष्यात िेखील सिि 

पदिणामांची व्याप्ती वाढणाि असल्याच ेिाज्याच्या हवामान बिला दवषयक कृती आिाखडयामध्ये नमूि केले 
आहे. मिाठवाडा व दविभातील शेतक-यांना रे्ल्या काही वषांपासून मोठया िुष्काळास सामोिे जाव ेलार्त 
असून, भ-ूर्भातील पाणी साठयावि व जदमनीच्या आिोग्यावि दवपदित पदिणाम होत आहे. पदिणामी 
शेतीमधील दपकांची उत्पािकता घटत आहे. तसेच पणूा निीच्या खो-यातील भ-ूभार् हा दनसर्गत:च क्षािपड 
असल्याने शेतीसाठी ससचनास मयािा येत आहेत. या प्रदतकूल पदिस्स्ितीमध्ये अल्पभ-ूधािक शेतक-यांच्या 
उत्पािनावि दवपिीत पदिणाम होत असल्याच े दिसनू येत आहे. हवामान बिलामुळे उद्भवलेल्या 
पदिस्स्ितीशी जुळवून घेण्यास शेतकऱयांना सक्षम किण्याच्या उदे्दशाने महािाष्र शासनाचा जार्दतक 
बकेँच्या अिगसहाय्याने नानाजी िेशमुख कृदष संजीवनी प्रकल्प सुरु किण्यात आलेला आहे. 

या घटकातंर्गत प्रकल्प क्षेत्रामध्ये शेळी पालनाद्वािे शेतकऱयांना पिूक उत्पन्न दमळवून िेण्यासाठी 
तसेच ग्रामीण भार्ात िोजर्ाि दनर्ममती होण्याच्या दृष्टीने नानाजी िेशमुख कृदष सजंीवनी प्रकल्पांतर्गत 
“बदंिस्त शेळीपालन ” या घटकाचा समावशे किण्यात आलेला आहे. 

 
उदे्दश: 
१. नानाजी िेशमुख कृदष सजंीवनी प्रकल्पात समावशे किण्यात आलेल्या र्ाव समूहात “बदंिस्त 

शेळीपालन” या घटकाद्वािे शेळी पालनाद्वािे भदूमहीन कुटंुबातील व्यक्ती, दवधवा, पदितक्त्या मदहला, 
घटस्फोटीत मदहला, अनुसूदचत जाती/जमाती मधील मदहला शेतकऱयानंा पिूक उत्पन्न दमळवून िेणे.   

२. ग्रामीण भार्ातील युवकांना कृदष क्षते्रात स्वयंिोजर्ाि उपलब्ध करुन िेणे. 
३. स्िादनक वाताविणात तर् धितील अशा प्रजातींच्या पैिासक्षम शेळयांच ेसंर्ोपन किणे. 
४. ग्रामीण भार्ातील शेळीपालन व्यवसायास चालना दमळावी, त्याद्वािे लाभािींना व त्यांचे कुटंुबानंा 

प्रदिनयुक्त आहाि दमळवा. 
 

लाभािी दनवडीचे दनकष 
प्रकल्पांतर्गत दनवड केलेल्या र्ावासाठीच्या ग्राम कृदष सजंीवनी सदमतीने (VCRMC) मान्यता दिलेले 

भदूमहीन कुटंुबातील व्यक्ती, दवधवा, पदितक्त्या मदहला, घटस्फोटीत मदहला, अनुसदूचत जाती/जमाती 
मधील मदहला शेतकिी यानंा लाभ िेय िाहील. 

 

अिगसहाय्य  
या घटकाअतंर्गत शेळयांची खिेिी, दनवािा, खाद्याची व पाण्याची भांडी, आिोग्य सुदवधा व औषधोपचाि 

या बाबी दवचािात घेऊन (१० शेळया व 1 बोकड) उस्मानाबािी/संर्मनेिी शेळीसाठी रु. ८८०००/- व 
स्िादनक शेळयासंाठी रु. ६५०००/- प्रमाणे आर्मिक मयािा िेय आहे. 
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(संिभग :- कृदष, पशुसंवधगन, िुग्धव्यवसाय दवकास व मत्स्यव्यवसाय दवभार्, शासन दनणगय क्रमाकं : पदवआ- 
२०११/प्र.क्र. 74/पिुम-३, दिनांक-२ जुल,ै २०११ व १६ सप्टेंबि २०११  ) 

विील मापिंडानुसाि खचग अनुिानासाठी ग्राह्य धिला जाईल व जास्तीचा खचग लाभािीने स्वत: 
किावयाचा आहे. 
 

लाभार्थ्यांना िेय  अनुिान खालीलप्रमाणे  - 

उस्मानाबािी /संर्मनेिी शेळीसाठी  
बंदिस्त शेळीपालन 

(शेळी + बोकड) 
१०+१ ९+१  ८+१  ७+१ ६+१  ५+१ 4+1 3+1 

एकूण खचग  (उस्मानाबािी 
/संर्मनेिी) ८८०००  80000 72000 64000 56000 48000 40000 32000 

अनुिान सवग साधािण 
लाभािी ( ५० % )  

४४००० ४०००० ३६००० ३२००० २८००० २४००० २०००० १६००० 

अनुसूदचत जाती व 
जमाती ( ७५ %) 

६६००० ६०००० ५४००० ४८००० ४२००० ३६००० ३०००० २४००० 

दनवाऱयाची सोय उपलब्ध केली नसल्यास खालीलप्रमाणे अनुिान िेय िाहील. 
अनुिान  सवग साधािण 

लाभािी ( ५० % )  
३६१२५ ३२८२५  २९५२५ २६२२५  २२९२५  १९६२५  १६३२५  १३०२५  

अनुसूदचत जाती व 
जमाती ( ७५ %) 54188 49238 44288  39338 34388  29438 24488 

 
19538 

 

अ.क्र 
  

बंदिस्त शेळीपालन (१० शेळया + १ बोकड)  

तपशील  िि  १० शेळया + १ बोकड िक्कम रु.  
१ शेळया खिेिी  रु. ६०००/- प्रती शेळी (उस्मानाबािी 

/ संर्मनेिी जातीच्या)       
रु. ४०००/- प्रती शेळी   (अन्य 
स्िादनक पैिासक्षम )             

रु. ६०००० /- (१० शेळया )        
रु. ४००००/-(१० शेळया )       

२ बोकड खिेिी रु. ७०००/-प्रती बोकड 
(उस्मानाबािी/संर्मनेिी जातीचा नि)  
रु.५०००/- प्रती बोकड   
(अन्य स्िादनक पैिासक्षम नि)   

रु. ७००० /- (१ बोकड )             
रु. ५०००/-(१ बोकड )       

३ शेळया व बोकडाचा दवमा  _  रु. २७५० /- ( उस्मानाबािी / 
संर्मनेिी जातींसाठी )    
रु.१७५० /- (अन्य जातींसाठी ) 

५ शेळयांचा वाडा  
प्रती शेळी २० चौ.फु.,  

प्रती बोकड  २५  चौ.फु. 

रु.७० चौ.फु. प्रमाणे  रु. १५७५० /-                     
(२२५ चौ.फु. कदिता ) 

६ खाद्याची व पाण्याची भांडी  _ रु. १००० /- 
७ आिोग्य सुदवधा व 

औषधोपचाि 
    _ रु. १५०० /- 

  

एकूण खचग  _ 

रु. ८८०००/- ( उस्मानाबािी / 
संर्मनेिी जातींसाठी )  

रु. ६५००० /- (अन्य स्िादनक  
जातींसाठी ) 
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स्िादनक शेळीसाठी    
बंदिस्त शेळीपालन 

(शेळी + बोकड) 
१०+१ ९+१  ८+१  ७+१ ६+१  ५+१ 4+1 3+1 

एकूण खचग  ( स्िादनक जाती ) ६५०००  ५९०९० ५३१८१ ४७२७२ ४१३६३ ३५४५४ २९५४५ २३६३६ 
अनुिान सवग साधािण 

लाभािी ( ५० % )  
३२५०० २९५४५ २६५९१ २३६३६ २०६८२ १७७२७ १४७७३ ११८१८ 

अनुसूदचत जाती व 
जमाती ( ७५ %) 

४८७५० ४४३१८ ३९८८६ ३५४५४ ३१०२२ २६५९१ २२१५९ १७७२७ 

दनवाऱयाची सोय उपलब्ध केली नसल्यास खालीलप्रमाणे अनुिान िेय िाहील.  

अनुिान सवग साधािण 
लाभािी ( ५० % )  

२४६२५  २२३७०  २०११६  १७८६१  १५६०७  १३३५२  ११०९८  ८८४३  

अनुसूदचत जाती व 
जमाती ( ७५ %) 3693८ 3355६  3017४   267९२ 234१०  2002९  1664७  1326५  

 

या घटका अतंर्गत अिगसहाय्य दमळणेसाठी दकमान ३ शेळया व १ बोकड यांची खिेिी अदनवायग आहे.  
शेळी खिेिी किताना शेळीचे वय दकमान 1 वषग व बोकडाचे वय दकमान २ वषग असणे आवश्यक आहे. या 
घटकासाठी अजग केलले्या पिंतु अद्याप शेळया खिेिी न केलले्या सवग अजगिािांना विीलप्रमाणे लाभ िेय 
िाहील. यापवूी लाभार्थ्याकडे शेळया असल्यास जुन्या व नवीन शेळया दमळून एकूण संख्या  (१०+1=) ११ 
होईल या मयािेपयंत दनवडलले्या लाभार्थ्यास लाभ िेय िाहील. प्रकल्प कालावधीमध्ये या घटकाचा लाभ 
लाभािीस एकिाच िेय आहे. 

अंमलबजावणीतील दवदवध स्तिाविील जबाबिाऱया- 
 
लाभािी  
१. इच्छुक लाभािीने घटकांतर्गत बाबींचा लाभ घेण्यासाठी अजग प्रकल्पाच्या https://dbt.mahapocra.gov.in 

या संकेतस्िळावि ऑनलाईन नोंिणी करून आवश्यक कार्िपत्रे अपलोड किावीत. 
२. पवूगसंमती दमळाल्या पासून एक मदहन्याच्या आत शेळया खिेिी किाव्यात. 
३. दनवडलेल्या लाभािीने ग्राम कृदष संजीवनी सदमती स्तिावि र्ठीत खिेिी सदमतीच्या उपस्स्ितीत शेळया 

खिेिी किाव्यात. 
४. शेळया खिेिी लाभार्थ्याने यासाठीच्या अदधकृत बाजाि सदमती / पणु्यश्लोक अदहल्यािेवी शेळी मेंढी 

दवकास महामंडळ, पणेु माफग त किावी व बाजाि सदमतीची/ महामंडळाची खिेिी तपदशलासह पावती 
सािि किावी.   

५. शेळया खिेिीनंति वाहतकुीचा खचग लाभािीने किावयाचा आहे. 
६. शेळयासंाठी आवश्यक असल्यास आवश्यक आकािमानाचा वाडा व दनवाऱयाची सोय स्िादनक अिवा 

बाजािातून सादहत्य घेऊन लाभािीने किावयाची  आहे. 
७. खाद्याची व पाण्याची भांडी, आिोग्य सुदवधा व औषधोपचाि या बाबतची काळजी दिलले्या अिग 

सहाय्यामधून लाभार्थ्याने घ्यावयाची आहे. 
८. या योजनेखाली खिेिी केलेल्या शेळयांचा दवमा लाभािी व संबदधत उपदवभार्ीय कृदष अदधकािी यांच्या 

संयकु्त नाव े३ वषासाठी किण्यात यावा. 
९. शेळया खिेिीनंति अनुिान दमळणेसाठी ऑनलाईन मार्णी किावी आदण स्वसाक्षांदकत केलेली मूळ 

खिेिी दबले व खिेिी सदमतीचे प्रमाणपत्र लाभार्थ्याने संकेतस्िळावि अपलोड किाव.े 
१०.  पवूी प्रकल्पांतर्गत शेळया खिेिी केलेल्या लाभार्थ्यांनी अनुिान दमळणेसाठी दवदहत नमुन्यात (प्रपत्र-६) 

मार्णी करून स्वसाक्षांदकत केलेली मूळ खिेिी िेयके सकेंतस्िळावि अपलोड किावीत.  
 

https://dbt.mahapocra.gov.in/
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शेळया खिेिी सदमती :- 
१. सिपचं - पिदसद्ध अध्यक्ष  
२. उपसिपंच - पिदसद्ध सिस्य  
३. इति ग्राम कृदष संजीवनी सदमती (VCRMC) सिस्यांपकैी एक मदहला सिस्य - सिस्य 
४. कृदष दमत्र/कृदष ताई - सिस्य 
५. कृदष सहाय्यक - सदचव 
६. पशुसंवधगन दवभार्ाचे संबदधत पशुधन दवकास अदधकािी/पशुधन पयगवके्षक-सिस्य  

(अनुक्रमांक १, २, ३ पकैी दकमान १ सिस्य, कृदष दमत्र/कृदष ताई, कृदष सहाय्यक, पशुसंवधगन दवभार्ाच े
संबदधत पशुधन दवकास अदधकािी/पशुधन पयगवके्षक व लाभािी  यांची खिेिीच्या वळेी उपस्स्िती 
अदनवायग ) 

       
 
खिेिी सदमतीच्या कायग व जबाबिाऱया :- 
१. खिेिी सदमतीने शेळी खिेिी कोणत्या बाजाि सदमतीमधून किावयाची आहे याबाबत दनणगय उपदवभार्ीय 

कृदष अदधकािी यांच ेमार्गिशगनानुसाि घ्यावा. 
२. लाभािीनी प्रत्यक्ष शेळया खिेिी केल्या असल्याबाबतच ेप्रमाणपत्र खिेिी सदमतीने सािि किाव.े 
३. र्ावातील दनवडलेल्या सवग लाभार्थ्यांची शेळयाचंी खिेिी शक्यतो एकाचवळेी किावी. 

शेळया खिेिी किताना खिेिी सदमतीचा जाण्या येण्याचा खचग िाज्य पदिवहन महामंडळाच्या बसच्या 
ििानुसाि  ग्राम कृदष संजीवनी सदमतीच्या (VCRMC) दनधीतनू किावा.   
 
 
ग्राम कृदष संजीवनी सदमती 
१. प्रकल्पांतर्गत दनवड केलेल्या र्ावातील ग्राम कृदष संजीवनी सदमतीने (VCRMC) भदूमहीन कुटंुबातील 

व्यक्ती, दवधवा, पदितक्त्या मदहला, घटस्फोटीत मदहला, अनुसूदचत जाती/जमाती मधील मदहला 
शेतकिी यामधील र्िजू शेतकऱयांची दनवड किावी. 

२. भदूमहीन कुटंुबातील व्यक्तीसाठी तलाठी/तहदसलिाि यांचेकडील प्रमाणपत्र व इच्छुक लाभार्थ्याने 
दिलेले सोबतच्या नमुन्यातील स्वयंघोषणा पत्र याआधािे लाभािी दनवडीबाबत दनणगय घ्यावयाचा आहे. 

३. दवधवा, पदितक्त्या व घटस्फोटीत मदहलांना लाभ िेणेसाठी ग्रामसेवक यांच े अदभप्राय व इच्छुक 
लाभार्थ्यांचे सोबतच्या नमुन्यातील स्वयंघोषणा पत्र घेऊन त्याआधािे लाभािी दनवडीचा दनणगय 
घ्यावयाचा आहे. 

४. सवग इच्छुक लाभार्थ्यांच े ऑनलाईन अजग प्राप्त झाल्यानंति कार्िपत्रांची छानणी करून अजाच्या 
पात्र/अपात्रते बाबत दनणगय घ्यावा. अपात्र अजगिािानंा अपात्रतेबाबत कािणासह अवर्त किाव.े  

५. शेळी खिेिी सदमती दनयकु्त करून दतच्या कामकाजावि दनयंत्रण ठेवणे. 
६. सामादजक लेखापिीक्षण किणे. 
 
 
समूह सहाय्यक     
१. इच्छुक लाभािी यांना नानाजी िेशमुख कृदष संजीवनी प्रकल्पाच्या संकेतस्िळावि 

https://dbt.mahapocra.gov.in नोंिणी व अजग किण्यासाठी मार्गिशगन व मित किावी. 
२. पात्र लाभार्थ्यांची ऑनलाईन नोंिणी व इच्छुक लाभार्थ्यांनी अपलोड केलेल्या कार्िपत्रांची  छानणी 

लाभािी दनकषानुसाि किावी. 
३. सवग ऑनलाईन प्राप्त अजग ग्राम कृदष संजीवनी सदमती समोि मान्यतेसाठी सािि किणे व मंजुिी प्राप्त 

झाल्यानंति तसा ठिाव  संकेतस्िळावि अपलोड किणे. 

https://dbt.mahapocra.gov.in/
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४. लाभार्थ्यांस “बदंिस्त शेळीपालन” या घटकाच्या अटी शती, तांदत्रक दनकष, िेय अनुिान याबाबत 
समजावून सांर्णे. 

५. शेळया खिेिी झाल्यानंति संबदंधत कृदष सहाय्यक यानंा शेळी खिेिी व खिेिी पश्चात तपासणीसाठी 
मित किणे. 

६. पात्र लाभार्थ्यांना पवूगसंमती बाबत अवर्त करून तपदशलासह मादहती िेणे. 
 
 
कृदष सहाय्यक  
१. लाभािीने ऑनलाईन अजासोबत अपलोड केलेल्या सवग आवश्यक कार्िपत्रांची पडताळणी किणे. 
२. अपलोड केलेल्या कार्िपत्रांच्या छानणी आधािे पात्र अजांच्या दनयोदजत प्रकल्प स्िळाची पाहणी 

किताना दनवड झालले्या लाभार्थ्याकडे यापवूी शेळया आहेत सकवा नाही याबाबत खातिजमा करून व 
मार्णी िास्त असल्याची खात्री करून प्रपत्र-1 नुसाि प्रकल्प स्िळ बदंिस्त शेळी पालनासाठी योग्य आहे 
सकवा नाही, याबाबत अहवाल ऑनलाईन नोंि किावा. DBT App द्वािे प्रकल्प स्िळाचा नैऋत्य 
कोपऱयावरून लाभािी व कृदष सहाय्यकाच्या छायादचत्रासह भौर्ोदलक स्िानाकंन (Geo-tagging) 
करून सकेंतस्िळावि अपलोड किणे. यापवूी शेळीपालनाचा इति शासकीय योजनेतून लाभ घेतला 
आहे काय, याबाबत खातिजमा करून याबाबतचा तपदशल नमूि किावा. 

३. कृदष सहाय्यक यांनी खिेिी किण्यात आलेल्या शेळया मार्गिशगक सूचनेनुसाि योग्य असल्याबाबत व 
खिेिी प्रदक्रया योग्य असल्याबाबत नुसाि मोका तपासणी अहवाल सकेंतस्िळावि अनुिानाच्या 
दशफािशीसह उपदवभार्ीय कृदष अदधकािी यांना सािि किावा. तसेच DBT App द्वािे प्रकल्प स्िळाचा 
नैऋत्य कोपऱयावरून अक्षाशं/िेखांशसह लाभािी, कृदष सहाय्यक व शेळयांच्या छायादचत्रासह 
भौर्ोदलक स्िानाकंन (Geo-tagging) करून सकेंतस्िळावि अपलोड किणे.  

४. आवश्यक आकािमानाचा वाडा व दनवाऱयाची सोय लाभार्थ्याकडे स्वत: च्या जारे्वि उपलब्ध असल्याची 
खात्री करून यासाठीच ेिेय अिगसहाय्य िेण्यासाठी दशफािस किावयाची आहे. 

५. पाण्याची व खाद्याची भांडी, आिोग्य सुदवधा व औषधोपचाि या बाबतची काळजी दिलले्या 
अिगसहाय्यामधून लाभार्थ्याने घेतल े असलबेाबत खात्री किावी, नसल्यास मार्गिशगन किाव े व िेय 
अनुिान अिा किणेसाठी दशफािस किावी.  

६. अनुिान मार्णीसाठी दि.१६/३/२०१९ च्या सूचनेनुसाि साक्षांदकत िेयके व आवश्यक कार्िपत्र े
प्रमादणत करून संकेतस्िळावि अपलोड किणे.  

७. पवूी प्रकल्पांतर्गत शेळया खिेिीचा लाभ घेतलेल्या लाभार्थ्यांनी वाडा, दनवािा, खाद्य व पाण्याची भांडी, 
औषधोपचाि सुदवधा उपलब्ध केल्याची खात्री करून दवदहत नमुन्यातील मोका तपासणी अहवाल (प्रपत्र-
७) संकेतस्िळावि अनुिानाच्या दशफािशीसह अपलोड किावा व उपदवभार्ीय कृदष अदधकािी यानंा िेय 
अनुिान अिा किण्यास दशफािस किावी. 

 
 
➢ यापवूी नानाजी िेशमुख कृदष संजीवनी प्रकल्पांतर्गत शेळी खिेिी केलले्या लाभार्थ्यांसाठी दनवािा, खाद्य 

व पाण्यासाठी भांडी आदण औषधोपचािासाठी िेय अनुिान:  

ज्या शेतकऱयांनी यापवूीच या घटकाअतंर्गत अजग करून शेळया खिेिी केलले्या आहेत व अनुिान 
प्राप्त झाल े आहे त्यानंा आवश्यक असल्यास उस्मानाबािी/संर्मनेिी व स्िादनक जातीच्या शेळी 
संर्ोपनासाठी वाडा/दनवािा, खाद्य व पाण्याची भांडी, आिोग्य सुदवधा व औषधोपचािासाठी खालील 
प्रमाणे अनुिान िेय आहे.  
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उस्मानाबािी /संर्मनेिी व स्िादनक शेळीसाठी 

बंदिस्त शेळीपालन प्रमाण  १०+१ ९+१  ८+१  ७+१ ६+१  ५+१ 4+1 3+1 
शेळयांचा वाडा प्रती 

शेळी २० चौ.फु.,   
प्रती बोकड  २५  

चौ.फु. 

रु.७० 
चौ.फु. 
प्रमाणे  

रु. १५७५०  
(२२५ चौ.फु. 

कदिता ) 
१४३५० १२९५० ११५५० १०१५० ८७५० ७३५० ५९५० 

खाद्याची व पाण्याची 
भांडी  

- रु. १०००  १००० ९०० ८०० ७०० ६०० ५०० ४०० 

आिोग्य सुदवधा व 
औषधोपचाि 

रु.१३६/- 
प्रती शेळी 
/बोकड  

रु. १५००  १३६० १२२४ १०८८ ९५२ ८१६ ६८० ५४४ 

एकूण  _  रु. १८२५०  १६७१० १५०७४ १३४३८ ११८०२ १०१६६ ८५३० ६८९४ 
सवग साधािण 

लाभािी  
( ५० % ) अनुिान 

रु. ९१२५ 8355 7537 6719 5901 5083 4265 3447 

अनुसूदचत जाती व 
जमाती ( ७५ %) 

रु. १३६८८ 12533 11306 10079 8852 7625 6398 5171 

 
शेळी खिेिी करून अनुिानाचा लाभ घेतलले्या शेतकऱयांना सिि अनुिान िेय असलबेाबत प्रकल्प 

व्यवस्िापन कक्ष स्तिावरून लघु संिेश पाठवण्यात येईल, तसचे उपदवभार्ीय कृदष अदधकािी स्तिावि 
सिि शेतकऱयांची यािी समूह सहाय्यक व कृदष सहाय्यक यांना उपलब्ध करून िेण्यात यावी. समूह 
सहाय्यक माफग त त्यांना विीलप्रमाणे अनुिान िेय असल्याबाबत मादहती द्यावी व िेय अनुिानाबाबत व 
लाभार्थ्याने किावयाच्या कायगवाही बाबत सक्रीय मार्गिशगन किायच ेआहे. 

आवश्यक आकािमानाचा वाडा / दनवािा उभािणी नंति खाद्य व पाण्यासाठी भांडी, उपलब्धतेनंति 
संबदंधत लाभार्थ्याने सोबतच्या पत्रानुसाि (प्रपत्र-६) अनुिान मार्णी किायची आहे. 
 
 
कृदष पयगवके्षक  

कृदष सहाय्यक यांनी ऑनलाईन अवर्त केल्यानंति कृदष पयगवके्षक यांनी अनुिान अिायर्ी पवूी 
लाभािी संख्येच्या २५% तपासणी किावी. अनुिान प्रस्ताव तपासून पडताळणी करून पयगवके्षकीय अहवाल 
सािि किावा. 

 
 

 

उपदवभार् स्ति (लखेादधकािी) 
अनुिान प्रस्ताव व तपासणी अहवाल प्राप्त झाल्यानंति त्यासाठीच े लेखादधकािी उपदवभार्स्ति 

यांनी मार्गिशगक सूचनेनुसाि अनुिान प्रस्ताव तपासून पडताळणी करून पात्र प्रस्तावानंा उपदवभार्ीय कृदष 
अदधकािी यांचकेडे अनुिान अिायर्ीसाठी दशफािस किावी. 
 
 
उपदवभार्ीय कृदष अदधकािी 
१. ग्राम कृदष संजीवनी सदमतीच्या (VCRMC) मान्यतेने प्राप्त झालेल्या लाभािींच्या कार्िपत्रांची छाननी 

नंति पात्र/ अपात्रते बाबत दनणगय घेऊन संबदंधत लाभािी यानंा ऑनलाईन पवूगसंमती प्रिान किावी. 
लाभािी अपात्र असल्यास कािणे नमूि किावीत. 
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२. तपासणी अहवालासह ऑनलाईन दशफािस झालेल्या अनुिान प्रस्तावांची पडताळणी करून योग्य 
प्रस्तावांना  DBT द्वािे िेट लाभार्थ्यांच्या आधाि संलग्न बकँ खात्यावि अनुिान अिायर्ी किण्यास 
मंजुिी द्यावी. 

३. कृदष सहाय्यक यानंी अवर्त केल्यानंति यादृस्च्छक (Random) पद्धतीने ५% लाभार्थ्यांची अनुिान 
अिायर्ी पवूी तपासणी किावी.  

४. योजनेच ेसंदनयंत्रण किणे. 
 
 
प्रकल्प संचालक, आत्मा  
1. दजल्ह्यामध्ये उपदवभार् स्तिावि लाभािी दनवड व अनुिान अिायर्ी यासह सवग कायगवाही मार्गिशगक 

सूचनेनुसाि होत असलेबाबत वळेोवळेी पडताळणी किावी. 
2. उपदवभार् स्तिावि झालेल्या कामांची यादृस्च्छक (Random) पद्धतीने दकमान १% लाभार्थ्यांची तपासणी 

किावी व दवदहत प्रपत्रात अहवाल सािि किावा.  
 
 

योजनेच्या सवगसाधािण मार्गिशगक सूचना 
 

१. पात्र इच्छुक लाभार्थ्यांची यािी व अनुिान प्राप्त लाभार्थ्यांची यािी िशगनी भार्ात लावण्यात यावी.  
२. एका कुटंुबातील एकाच व्यक्तीस या योजनेचा लाभ िेता येईल .    
३. पात्र लाभार्थ्याने सििचा व्यवसाय दकमान ३ वषे किणे आवश्यक आहे . 
४. या घटकास नानाजी िेशमखु कृदष संजीवनी प्रकल्पाच्या सकेंतस्िळावि, ग्रामसभा कायालयातील 

नोटीस बोडग, कायगमदहमा, मेळाव ेइत्यािीद्वािे व्यापक प्रदसद्धी िेण्यात यावी. 
५. या घटकांतर्गत दनवड केलेल्या लाभार्थ्यांना शेळी पालनाचे आवश्यक ते प्रदशक्षण िेण्यात याव.े 
६. या घटकांतर्गत लाभार्थ्यांना पिुवठा केलेल्या शेळयांना लसीकिण व आवश्यक त्या पशुवदै्यकीय सेवा 

जवळच्या पशुवदै्यकीय संस्िेमाफग त उपलब्ध होतील याबाबत दनयोजन किाव.े  
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प्रपत्र -१  
 प्रकल्प स्िळ पाहणी व पात्रतेबाबत अदभप्राय 

 

  
श्री/ श्रीमती------------------------------------------------------ यांनी नानाजी िेशमुख 

कृदष संजीवनी प्रकल्पांतर्गत ------------------------------- घटकासाठी अजग केलेला आहे. सिि 

लाभार्थ्याकडे सध्या ------ शेळया असून/नसून, लाभार्थ्याने मार्णी केललेी संख्या ----शेळया व ----

बोकड मार्गिशगक सचूनेनुसाि िास्त आहे. सिि घटकासाठी लाभार्थ्याकडे स्वत:ची पिेुशी जार्ा उपलब्ध 

आहे. सिि लाभार्थ्याने यापवूी या  घटकाचा इति शासकीय योजनेतून लाभ घेतलेला आहे/ नाही. सिि 

अजग ग्राम कृदष संजीवनी सदमतीने (VCRMC) दिनांक -------िोजीच्या बठैकीमध्ये मंजूि केलेला आहे. सिि 

लाभािी योजनेच्या दनकषाप्रमाणे पात्र आहे. दिनांक --------------- िोजी भटे िेऊन प्रकल्प स्िळाची 

पाहणी केली असता बदंिस्त शेळीपालन घटकासाठी आवश्यक साधन सामुग्री लाभार्थ्याकडे उपलब्ध असून 

प्रकल्प िाबदवण्यासाठी लाभािी सक्षम व पात्र आहे. त्यामुळे सिि लाभार्थ्यास पवूगसमंती िेणेस दशफािस 

किण्यात येत आहे. 

 

कृदष सहाय्यक  

नाव  

स्वाक्षिी  

दिनांक  
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प्रपत्र -२ 
पूवगसंमती पत्र 

घटक- बदंिस्त शेळीपालन 
(प्रकल्प उपक्रम साकेंताकं- A2.5.1) 

 
           
            कायालय- उपदवभार्ीय कृदष अदधकािी, ___                  

                                                                                        उपदवभार् ______, दजल्हा______ 
                दिनाकं -       /       /20---- 

प्रदत, 
श्री/श्रीमती------------------------------------------ 
मु.पो.-------------------तालूका ---------------------  
दजल्हा -------------- 
 
१. आपल्या अजाचा दिनाकं   
२. मार्णी अजांचा क्रमाकं   
३. मार्णी केलेला घटक  
४. मार्णी केलेल्या घटकाचा कोड   
५. ग्राम कृदष संजीवनी सदमती (VCRMC) ने 

लाभािी दनवड आदण अजांला मान्यता 
िेण्याचा दिनांक 

 

६. अजानुसाि 8-अ चा क्रमाकं   
७. घटक िाबवावयाचा र्ट क्र./सव्हे नं.  
८
. 

स्िळ पाहणी करून कृदष सहाय्यकाने 
दशफािस केल्याचा दिनाकं  

 

९. घटक िाबदवण्यासाठीचा कालावधी (दिवस)  
 
विील अजाच्या अनुषंर्ाने आपणास कळदवण्यात येते दक, ग्राम कृदष संजीवनी सदमतीने (VCRMC( 

विील ठिावान्वये आपली लाभािी म्हणनू दनवड केलेली आहे. सिि दनवड आपण प्रकल्पाच्या अटी व 
शतीच्या पतूगता किण्याचे अदधन िाहून किण्यात आली आहे. आपल्या मार्णीनुसाि बदंिस्त शेळीपालन या 
बाबीसाठी प्रकल्पातंर्गत मार्गिशगक सचूनेनुसाि अनुज्ञेय िकमेसाठी पवूगसंमती िेण्यात येत आहे. सििच े
पवूगसंमतीपत्र दिल्याच्या तािखेपासून दिलेल्या मुितीत ग्राम कृदष संजीवनी सदमती माफग त दनयकु्त खिेिी 
सदमती समवते शेळया खिेिी किणे आवश्यक आहे. सिि घटकासाठी लाभार्थ्याने सवग खचग अर्ोिि 
किावयाचा आहे. घटकाची अंमलबजावणी पणूग करून आवश्यक कार्िपत्र https://dbt.mahapocra.gov.in 
या सकेंतस्िळावि सकवा DBT app वि अपलोड करून अनुिान मार्णी किणे आवश्यक आहे. दवदहत 
मुितीत खिेिी पणूग न केल्यास आपणास दिलेले पवूगसंमती पत्र आपोआप िद्द समजण्यात याव.े 

सिि घटकाची अंमलबजावणी मार्गिशगक सचूनेनुसाि पणूग झाल्याची खात्री झाल्यानंति आपला 
प्रस्ताव प्रत्यक्ष मोका तपासणीनुसाि िेय अनुिानासाठी पात्र िादहल. आपला प्रस्ताव मंजूि झाल्यानंति 
मार्गिशगक सचुना व मंजूि मापिंड/प्रत्यक्ष खचानुसाि अनुज्ञेय अनुिान दनधी उपलब्धतेनूसाि मंजूि किण्यात 

https://dbt.mahapocra.gov.in/
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येईल. सििच े अनुिान आपल्या आधाि संलग्न बकँ खात्यावि DBT द्वािे जमा किण्यात येईल. आपल्या 
प्रस्तावास मंजूिी िेणे, िेय अनुिानाची िक्कम/िेय कालावधी इत्यािी बाबी ठिदवण्याचा अंदतम अदधकाि 
नानाजी िेशमुख कृदष संजीवनी प्रकल्प/शासनाचा िाहील. 

घटक अंमलबजावणीबाबत सदवस्ति मार्गिशगक सूचना www.mahapocra.gov.in सकेंतस्िळावि 
उपलब्ध आहेत. अदधक मादहतीसाठी सबंदधत कृदष सहाय्यक यांचकेडे संपकग  साधावा. 
                         
                  

    उपदवभार्ीय कृदष अदधकािी,   
    उपदवभार्_______                                     

                दजल्हा: ________  
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प्रपत्र -  ३ 
खिेिी सदमतीने द्यावयाचे खिेिी प्रमाणपत्र 

  
प्रमादणत किण्यात येते की, लाभािी श्री/श्रीमती-----------------------------------------------

मु.पो.----------------------तालूका --------------------- दजल्हा ---------------- यानंी शेळीपालन 

या घटकातंर्गत नानाजी िेशमखु कृदष संजीवनी प्रकल्पांतर्गत या घटकासाठी दवदहत केलेल्या खिेिी सदमती व 

खिेिी सदमती सदचव (कृदष सहाय्यक) याचं्या समक्ष सिि घटकासाठी दनर्गदमत केलले्या मार्गिशगक सचूनांना 

अनुसरून -------शेळया व -----बोकड असे एकूण -----शेळी खिेिी किणेचे काम समाधान कािकदित्या पूणग 

केलेल ेआहे.  

खिेिी केलेल्या शेळयांची संख्या - 

एकूण सकमत रु. - 

(अक्षिी रु.                                                                        )  

 
     (स्वाक्षिी)      (स्वाक्षिी) (स्वाक्षिी) 
     लाभािी     खिेिी सदमती सदचव उपस्स्ित खिेिी 

सदमती सिस्य  
दिनाकं-        (कृदष सहाय्यक)  
दठकाण-  (नाव                       ) (नाव                          )      (नाव                          

) 
 
 
 

 
(स्वाक्षिी) 

 
(स्वाक्षिी) 

उपस्स्ित खिेिी 
सदमती कृदष दमत्र/ 

कृदष ताई   

पशुसंवधगन दवभार्ाच े
संबदधत पशुधन 

दवकास 
अदधकािी/पशुधन 

पयगवके्षक 
  

(नाव                          ) (नाव                          ) 
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प्रपत्र - ४ 
मोका तपासणी अहवाल 

(कृदष सहाय्यक यानंी किणे) 
 

अ.क्र. बाब तपशील 
१. लाभार्थ्याचे नाव  
२. र्ावाचे नाव   
३. तपासणी दिनाकं  
४ . बाब शेळीपालन 
5. पवूगसंमती दिनांक  
६. शेळीपालन 

बाबतचा तपशील 
• लाभािीची स्वत: च्या 

जुन्या शेळयाचंी संख्या 
(शेळी+बोकड =एकूण) 

• नव्याने घेतलेल्या 
शेळयाचंी संख्या 
(शेळी+बोकड =एकूण) 

• नव्याने घेतलेल्या शेळीची  
जात/ वर्ग 

• नव्याने घेतलेल्या 
शेळीच्या वया बाबतचा 
तपशील  

• नव्याने घेतलेल्या 
शेळयाचंी दवमा पावती  

•   
•  

 
 
 

 

7. शेळया व बोकडांची खिेिी मार्गिशगक 
सूचनेप्रमाणे केली आहे काय ? 

होय/ नाही 

८. नव्याने दवकत घेतलले्या सवग शेळयांचा दवमा 
उतिदवला आहे काय ? 

होय/ नाही 

९. नव्याने घेतलले्या शेळयांच्या संख्येनुसाि 
आवश्यक आकािमानाचा वाडा व  दनवा-याची 
सोय  उपलब्ध आहे काय ? (प्रती शेळी -२० चौ. 
फुट व बोकड- २५ चौ.फुट) 

होय/ नाही 

१०. पाण्याची व खाद्याच्या भांड्याची सोय लाभार्थ्याने 
केली आहे काय? 

                      होय/ नाही 

११. आिोग्य सुदवधा व औषधोपचािाबाबत लाभार्थ्याने 
आवश्यक कायगवाही केली आहे काय ? 
त्यास  याबाबत मार्गिशगन केल ेआहे काय ? 

                      होय/ नाही 
 
                      होय/ नाही 

१२. अनुिानाची र्णना : (नव्याने खिेिी केलले्या शेळयाचंी सखं्या, िि, अनुिान मयािा, िेय 
अनुिान इत्यािी बाबी दवचािात घेऊन िेय अनुिानाची दशफािस किावी.) 

• प्रकल्प उभािणीची (नव्याने खिेिी केलेल्या शेळया व मार्गिशगक सूचनेनुसाि 
अनुषंदर्क खचग) एकूण सकमत ----------- (रु. मध्ये)  
(वाडा, दनवािा, पाणी व खाद्याच्या भांड्याची सोय, आिोग्य सुदवधा व औषधोपचाि 
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यासाठीच्या खचासह सकवा वाडा, दनवािा सोय उपलब्ध नसल्यास सिि बाबीसाठी 
िेय अनुिान वर्ळून) 

• िेय अनुिान ---------%  
• िेय अनुिान िक्कम रु. ----------- (अक्षिी, रु.------------------------------

-----------) 
 

 

नव्याने खिेिी केलेल्या शेळया प्रकल्प मार्गिशगक सचूनेतील दनकषाप्रमाणे असनू मार्गिशगक 
सूचनेप्रमाणे खिेिी सदमती समक्ष खिेिी केलेले आहे. इति बाबीतही मार्गिशगक सचूनांचा अवलंब केला 
असलेने  लाभार्थ्यास अनुिान िक्कम रु. ------------------- अिा किण्यास दशफािस किण्यात येत 
आहे. 
समक्ष- 
 

लाभार्थ्याचे नाव व स्वाक्षिी 

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

कृदष सहाय्यक 

(श्री./श्रीमती. -------------------) 

दिनांदकत स्वाक्षिी 

 
 
(दटप-सिि तपासणी अहवालाची एक प्रत लाभार्थ्यास ियावी.) 
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प्रपत्र -५ 
पयगवके्षीय तपासणी अहवाल  

 
१. तपासणी दिनाकं :-    /         /20 
२. तपासणी अदधकािी :- श्री.     पिनाम 
३. तपासणी वळेी उपस्स्ित इति अदधकािी - 
१. श्री.      पिनाम 
२. श्री.      पिनाम 
४. लाभार्थ्याचे नाव - श्री. 

र्ांव                              ता.                           दज. 
सव ेनं ( असल्यास )    

५. बाब - शेळीपालन  
६. प्रकल्पाच ेदठकाण- 
७. िेयकाची एकुण िक्कम रु. -------- 
८. लाभार्थ्यास िेण्यात आलेल्या अिगसहाय्याची िक्कम रु. --------- 
९. तपासणी मध्ये अिगसहाय्याची पदिर्णना बिोबि केलेली आहे काय ? होय / नाही 
१०. नसल्यास तफावत िक्कम रु. 
११. मार्गिशगक सूचनेप्रमाणे कायगवाही किण्यात आलेली आहे काय ?    होय / नाही 
१२. लाभार्थ्याचे सवगसाधािण अदभप्राय- 

 
 
 

१३. शेळयांच्या संख्येबाबत व र्ुणवत्ते बाबत तपासणी अदधकाऱयाचे अदभप्राय- 
 
 
 

 
तपासणी अदधकािी, श्री. 
पिनाम. 
(स्वाक्षिी) 
 
इति अदधकािी श्री. 
पिनाम. 
(स्वाक्षिी) 

                                                                          लाभार्थ्याची/ लाभािी प्रदतदनधीची स्वाक्षिी  
                                                                             (नाव....................) 
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प्रपत्र-६  

लाभािी अनुिान मार्णी पत्र 

(िेयके अपलोड किण्याची आवश्यकता नसून प्रपत्र-६ अपलोड किावयाचे आहे.) 

(प्रकल्पातंर्गत पूवीच्या शेळया खिेिी केलले्या लाभार्थ्यांसाठी व शेळी संर्ोपनासाठी आवश्यक 
साधन सामुग्रीसाठी) 

 
प्रदत, 
 उपदवभार्ीय कृदष अदधकािी, 
 उपदवभार्--------------- 
 दजल्हा ----------------- 
 
 दवषय:- नानाजी िेशमुख कृदष संजीवनी प्रकल्पांतर्गत शेळी संर्ोपनासाठी आवश्यक साधन  
                          सामुग्रीबाबत िेय अनुिान दमळणेबाबत  
 

मी, श्री/ श्रीमती----------------------------------------------मु. -----------  पो.------

ता.--------- दज. ----------- आपणास मार्णी कितो/किते दक, नानाजी िेशमुख कृदष संजीवनी 

प्रकल्पांतर्गत शेळी खिेिीचा लाभ घेतलेला आहे. मी यापवूी आपल्या प्रकल्पांतर्गत  ----------------

जातीच्या एकूण ------  शेळया व ------बोकड खिेिी केलेली असनू सध्यस्स्िती मध्ये माझ्याकडे -------

शेळया व  ------ बोकड  आहेत. सिि शेळी संर्ोपनासाठी ---------चौ.फुट आकािमानाचा वाडा/दनवािा 

उभािणीच ेकाम पणूग  केलेले  असून पाणी व खाद्याची भांडी, आिोग्य सुदवधा व औषधोपचािाची सोय केलेली 

आहे. तिी मला नानाजी िेशमुख कृदष संजीवनी प्रकल्पांतर्गत मार्गिशगक सचूनेमध्ये नमूि आर्मिक 

दनकषानुसाि िेय अनुिान दमळाव.े दह दवनंती. 

  

दिनांक:                   लाभािीची सही  
                    (नाव व पत्त्यासह) 
 
 
सोबत:   
            १. खिेिी िेयकांच्या मूळ प्रती  
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प्रपत्र-७  
मोका तपासणी अहवाल 

(प्रकल्पातंर्गत पूवीच्या शेळया खिेिी केलले्या लाभार्थ्यांसाठी व शेळी संर्ोपनासाठी आवश्यक 
साधन सामुग्रीसाठी) 

 (कृदष सहाय्यक यानंी किणे) 
 

अ.क्र. बाब तपशील 
१. लाभार्थ्याचे नाव  
२. र्ावाचे नाव   
३. तपासणी दिनाकं  
४. बाब शेळीपालन (शेळी संर्ोपनासाठी आवश्यक 

साधन सामुग्री) 
५. या पवूी प्रकल्पातंर्गत शेळी खिेिीचा लाभ 

घेतलेल्या अजाचा क्रमांक  
 

६. प्रकल्पांतर्गत पवूी खिेिी केलेल्या शेळयांचा 
तपशील  

शेळी सखं्या - --------- 
बोकड संख्या - --------- 

७. सध्यस्स्ितीत अस्स्तत्वात असलेल्या शेळयांचा 
तपशील  

शेळी सखं्या- -------- 
बोकड- ---------- 

८. वाडा, दनवािा 
उपलब्ध  
असलेबाबतचा 
तपशील  
(प्रती शेळी २० 
चौ.फुट व बोकड 
साठी २५ चौ.फुट) 

१ आवश्यक चौ. फुट 
  

२ प्रत्यक्ष चौ. फुट 

------------ 
 
 
----------- 

९. शेळयांच्या संख्येनुसाि आवश्यक आकािमानाचा 
वाडा व  दनवा-याची सोय  मार्गिशगक 
सूचनेनुसाि केली आहे काय ? 

होय/ नाही 

१०. पाणी व खाद्य भांड्याची सोय लाभार्थ्याने केली 
आहे काय? 

होय/ नाही 

११. आिोग्य सुदवधा व औषधोपचािाबाबत लाभार्थ्याने 
आवश्यक कायगवाही केली आहे काय ? 
त्यास  याबाबत मार्गिशगन केले आहे काय ? 

                       होय/ नाही 
 
                       होय/ नाही 

१२. अनुिानाची र्णना : (अनुिान मयािा, िेय अनुिान इत्यािी बाबी दवचािात घेऊन िेय 
अनुिानाची दशफािस किावी.) 
• वाडा/दनवाऱयाचा एकूण खचग -------------- (रु. मध्ये)  
• पाणी व खाद्याच्या भांड्याचंा खचग -------------- (रु. मध्ये)  
• आिोग्य सुदवधा व औषधोपचाि यासाठीच्या खचग ------------ (रु. मध्ये)  
• एकूण खचग रु.---------------- 
• िेय अनुिान ---------%  
• एकूण िेय अनुिान िक्कम रु. ------------ (अक्षिी - -----------------------------

-----------------------) 
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 सिि लाभािीने शेळीपालन या घटकांतर्गत शेळी संर्ोपन साधन सामुग्रीची अंमलबजावणी 
मार्गिशगक सूचनेतील दनकषाप्रमाणे केलेली असल्याने लाभार्थ्यास िेय अनुिान िक्कम रु. --------------
अिा किण्यास दशफािस किण्यात येत आहे. 
 
समक्ष- 
 

लाभार्थ्याचे नाव व स्वाक्षिी 

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

कृदष सहाय्यक 

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

दिनांदकत स्वाक्षिी 

 
 
(दटप-सिि तपासणी अहवालाची एक प्रत लाभार्थ्यास ियावी.) 
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भदूमहीन असल्याबाबत स्वयंघोषणापत्र  

 

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

दज. --------- 

माझ्या कुटंुबातील सिस्य खालीलप्रमाणे आहेत.  

अ.क्र. कुटंुबातील सिस्यांची नाव े वय नाते 
    
    
    
    
    

 

 माझ्या अिवा माझ्या कुटंुबातील वि नमूि सिस्यांपैकी कुणाच्याही नावावि कोठेही शेतजमीन 
नाही.  

सिि मादहती खोटी आढळून आल्यास, भाितीय िंड संदहता अन्वये आदण/ सकवा संबदधत 
कायद्यानुसाि माझ्यावि खटला भिला जाईल व त्यानुसाि मी दशक्षसे पात्र िाहीन. तसचे सिि 
स्वयंघोषणापत्राद्वािे मला दमळालेले सवग लाभ सवगकषदित्या काढून घेण्यात येतील, याची मला पणूग 
जाणीव आहे. 

 

दठकाण: ..........................    अजगिािाची सही: .................................... 

दिनांक: .........................    अजगिािाच ेनाव : ..................................... 

 

(सोबत- तलाठी/तहदसलिाि यांच ेकुटंुब भदूमहीन असल्याचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.) 
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स्वयंघोषणापत्र  
(दवधवा मदहलांसाठी) 

 

 

मी ............................................................ दवधवा असून पनुर्मववाह न केल्याचे स्वयंघोदषत 

कित आहे. (नवऱयाच्या मृत्य ूनोंि िाखल्याची प्रत सोबत जोडलेली आहे.) 

मी .................................................... श्री. ..................................................... यांचा 

मुलर्ा/मुलर्ी वय ..................वषे, आधाि काडग नंबि क्रमांक. ................................. व्यवसाय 

........................ िाहणाि .............................. याद्वािे घोदषत किते दक, विील मादहती माझ्या 

व्यस्क्तर्त मादहती व समजुतीनुसाि खिी आहे. सिि मादहती खोटी आढळून आल्यास, भाितीय िंड 

संदहता अन्वये आदण/ सकवा संबदधत कायद्यानुसाि माझ्यावि खटला भिला जाईल व त्यानुसाि मी 

दशक्षेस पात्र िाहीन. तसेच सिि स्वयंघोषणापत्राद्वािे मला दमळालेले सवग लाभ सवगकषदित्या काढून 

घेण्यात येतील, याची मला पणूग जाणीव आहे. 

 

दठकाण: ..........................    अजगिािाची सही: .................................... 

दिनांक: .........................    अजगिािाच ेनाव : ..................................... 
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स्वयंघोषणापत्र  
(पदितक्त्या मदहलांसाठी) 

 

 

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

सोडल्याच े स्वयंघोदषत कित आहे.  (मा. न्यायालयाच े /सक्षम प्रादधकाऱयाच े याबाबतच े आिेश सोबत 

जोडले आहेत.)  

मी .................................................... श्री. ..................................................... यांचा 

मुलर्ा/मुलर्ी वय ..................वषे, आधाि काडग नंबि क्रमांक. ................................. व्यवसाय 

........................ िाहणाि .............................. याद्वािे घोदषत किते दक, विील मादहती माझ्या 

व्यस्क्तर्त मादहती व समजुतीनुसाि खिी आहे. सिि मादहती खोटी आढळून आल्यास, भाितीय िंड 

संदहता अन्वये आदण/ सकवा संबदधत कायद्यानुसाि माझ्यावि खटला भिला जाईल व त्यानुसाि मी 

दशक्षेस पात्र िाहीन. तसेच सिि स्वयंघोषणापत्राद्वािे मला दमळालेले सवग लाभ सवगकषदित्या काढून 

घेण्यात येतील, याची मला पणूग जाणीव आहे. 

 

दठकाण: ..........................    अजगिािाची सही: .................................... 

दिनांक: .........................    अजगिािाच ेनाव : ..................................... 
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स्वयंघोषणापत्र  
(घटस्फोटीत मदहलांसाठी) 

 

 

मी ............................................................. घटस्फोटीत  असल्याचे स्वयंघोदषत कित आहे.  

(मा. न्यायालयाचे /सक्षम प्रादधकाऱयाच ेआिेश सोबत जोडले आहेत.) 

मी .................................................... श्री. ..................................................... यांचा 

मुलर्ा/मुलर्ी वय ..................वषे, आधाि काडग नंबि क्रमांक. ................................. व्यवसाय 

........................ िाहणाि .............................. याद्वािे घोदषत किते दक, विील मादहती माझ्या 

व्यस्क्तर्त मादहती व समजुतीनुसाि खिी आहे. सिि मादहती खोटी आढळून आल्यास, भाितीय िंड 

संदहता अन्वये आदण/ सकवा संबदधत कायद्यानुसाि माझ्यावि खटला भिला जाईल व त्यानुसाि मी 

दशक्षेस पात्र िाहीन. तसेच सिि स्वयंघोषणापत्राद्वािे मला दमळालेले सवग लाभ सवगकषदित्या काढून 

घेण्यात येतील, याची मला पणूग जाणीव आहे. 

 

दठकाण: ..........................    अजगिािाची सही: .................................... 

दिनांक: .........................    अजगिािाच ेनाव : ..................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


