ग्राम कृषि संजीवनी सषमती मार्गदर्गक सुचना
सषमतीचे र्ठन व रचनाप्रकल्ांतर्गत षनवडलेलया प्रत्येक र्ावांमध्ये महाराष्ट्र ग्राम्ंचायत अषिषनयम, 1959 (49) अन्वये ग्राम कृषि
संजीवनी सषमती स्था्न करणेचा षनणगय घेणेत आलेला आहे . सदर सषमती ग्राम्ंचायतीची षवकास/ प्रकल् सषमती
म्हणून कायगरत असेल. सषमतीमिील कायगकारी सदस्यांची संख्या 13 असेल. सषमतीमिील एकूण सदस्यां्क
ै ी षकमान
दोन तृतीयांर् सदस्य अत्यल्भूिारक (जमीनिारणा 1 हे. ्यंत) ककवा अल्भूिारक (जमीनिारणा 1 ते 2 हे .) असतील.
तसेच एक तृतीयांर् सदस्य हे ग्राम्ंचायत सदस्यां्ैकी असावेत. त्याचप्रमाणे सषमतीमध्ये मषहला सदस्यांचे
प्रषतषनषित्व षकमान 50% असणे बंिनकारक आहे . सदर सषमतीमध्ये ग्राम्ंचायतीच्या ज्या र्ावांमध्ये प्रकल् राबवायचा
आहे त्याच र्ावातील सदस्यांचा समावेर् राहील. (मात्र सर्ंच व उ्सर्ंच यासाठी अ्वाद असतील.) सषमतीची
रचना ्ुढीलप्रमाणे असावी.
अ.क्र

सषमती सदस्य व त्यांचा प्रवर्ग/ कायगक्षत्र
े

सदस्य संख्या

्दनाम

1. कायगकारी सदस्य
1

सर्ंच

1

्दषसद्ध अध्यक्ष

2

उ् सर्ंच

1

्दषसद्ध सदस्य

3

ग्राम्ंचायत सदस्य- (्ुरुि 1 व मषहला 1)

2

सदस्य

2

सदस्य

3

सदस्य

4
5

प्रर्तर्ील र्ेतकरी (सवगसािारण- 1, अ. जाती/अ. जमाती/
षवमुक्त जाती/भटक्या जमाती -1)
मषहला र्ेतकरी (सवगसािारण- 1, अनुसूषचत जाती/अ.जमाती
-1, षवमुक्त जाती/भटक्या जमाती -1)

6

र्ेतकरी उत््ादक र्ट/कं्नी प्रषतषनिी

1

सदस्य

7

मषहला बचत र्ट प्रषतषनिी

1

सदस्य

8

कृषि ्ूरक व्यावसाषयक र्ेतकरी

2

सदस्य

अ.

एकूण कायगकारी सदस्य

13

2. अकायगकारी सदस्य
्दषसद्ध तांषत्रक

1

कृषि सहाय्यक

1

2

ग्राम सेवक / ग्राम षवकास अषिकारी

1

सदस्य सषचव

3

समूह सहाय्यक

1

सह सषचव

4

कृषि षमत्र

1

षवस्तार कायग प्रेरक

ब.

एकूण अकायगकारी सदस्य

4

सदस्य

ग्राम कृषि संजीवनी सषमती अध्यक्षाचा व सदस्यांचा कालाविी१. ग्राम कृषि संजीवनी सषमतीच्या अध्यक्षांचा कालाविी हा त्या सर्ंच ्दाच्या कालाविी एवढाच राहील.
२. ग्राम कृषि संजीवनी सषमतीमिील उ्सर्ंच व ग्राम्ंचायतीच्या सदस्यांचा कालाविीही त्यांच्या सदस्य्दाच्या
कालाविी एवढाच राहील.
३. प्रत्येक ग्राम्ंचायती कषरता स्वतंत्र ग्राम कृषि संजीवनी सषमती स्था्न करण्यात यावी.
४. नवीन ग्राम्ंचायत र्ठीत झालयावर आिीच्या सषमतीचे सदस्य म्हणून कायग केलेलया व्यक्ती सषमतीच्या सदस्य्दी
षनवडण्यास ्ात्र ठरत असतील तर त्यांची ्ुनगषनयुक्ती करता येईल.
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ग्राम कृषि संजीवनी सषमतीच्या कतगव्य व जबाबदाऱ्या१.

नानाजी दे र्मुख कृषि संजीवनी प्रकल्ांतर्गत षनवडलेलया र्ावांचे सषवस्तर प्रकल् षनयोजन करुन प्रकल्
आराखडे तयार करण्यास प्रकल् यंत्रणा व कृषि षवभार्ास सहाय्य करणे.

२.

ग्राम कृषि संजीवनी सषमतीच्या सभा आवश्यकतेनुसार षनयषमत्णे आयोषजत करुन सभेतील षनणगयांच्या
अनुिंर्ाने कायगवाहीचा ्ाठ्ूरावा व समन्वय करणे.

३.

र्ावषनहाय सहभार्ीय सुक्ष्मषनयोजन आराखडयास व सषवस्तर प्रकल् आराखडयास ग्रामसभेची मान्यता घेणे.

४.

मंजूर वार्षिक कृती आराखडयानुसार घटकांची व कामांची अमंलबजावणी करणे.

५.

प्रकल्ाचा लाभ लहान, षसमान्न्तक र्ेतकरी, अनुसुषचत जाती/अनुसुषचत जमातीतील र्ेतकरी व मषहला
र्ेतकऱ्यांना षमळण्याच्या उद्देर्ाने प्रकल्ाच्या मार्गदर्गक सुचनानूसार ्ात्र र्ेतकऱ्यांची संबषं ित घटकाच्या
लाभासाठी षनवड करणे.

६.

षनवडलेलया र्ेतकऱ्यांना संबषं ित घटकांचे षनकि समजावून आवश्यक तेथे लाभाथी षहस्सा जमा करण्यास प्रवृत्त
करणे व या प्रयोजनाथग र्रजेनुसार ्ात्र र्ेतकऱ्यांना स्थाषनक बँकेकडू न अथगसहाय्य षमळवून दे ण्यासाठी
्ुढाकार घेणे आषण घेतलेलया कजाची वेळेत ्रतफेड करण्यास लाभार्थ्यांना प्रोत्साषहत करणे.

७.

सामाषयक जषमनीवर मृदसंिारण, जलसंिारण, वृक्षलार्वड इ. कामे तांषत्रकदृष्ट्टया ्षर्ूणग्णे करुन घेणे व
झालेलया कामांची दे खभाल- दु रुस्ती करणे.

८.

हवामानातील आकन्स्मक बदलांमुळे षनमाण होणाऱ्या षव्रीत/आ्त्कालीन ्ीक आराखडा तयार करणे व अर्ी
्षरन्स्थती उद्भवलयास आराखडयाची अमंलबजावणी करणे.

९.

सषमतीस षवतरीत षनिीतून वेळोवेळी षनर्गषमत केलेलया मार्गदर्गक सूचनांप्रमाणे प्रकल्ाची कामे करणे.

१०.

प्रकल्ांतर्गत केलया जाणाऱ्या कामांच्या नोंदी करणे व सं्ण
ू ग अषभलेख ग्राम्ंचायत कायालयात जतन करणे.

११.

सामाषयक कामे ्ूणग झालयानंतर र्रजेनुसार वषरष्ट्ठ कायालयाकडे षनिीची मार्णी करणे.

१२.

प्रकल्ांतर्गत चालू असलेलया व ्ूणग करण्यात आलेलया सवग बाबींचे सामाषजक लेखा ्षरक्षण करणे.

१३.

प्रकल्ांतर्गत झालेलया कामांचा त्र्ील व खचग ग्रामसभेसमोर सादर करणे.

१४.

सषमतीच्या कामकाजाचे वार्षिक षववरण स्वतंत्र्णे ठे वणे.

१५.

प्रकल् क्षेत्रामध्ये प्रकल्ातील घटकांच्या अमंलबजावणीमुळे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष्णे लाभ षमळालेलया र्ेतकऱ्यांना
उ्भोक्ता र्ट षनमाण करुन त्यांना प्रकल्ांतर्गत षनमाण झालेलया सवग मत्ताच्या जबाबदारीने वा्रासाठी व
दे खभालीसाठी प्रवृत्त करणे.

१६.

र्ावातील र्ेती षवियक र्रजा भार्षवण्यासाठी सदर प्रकल्ांतर्गत उ्लब्ि होणाऱ्या षनिीबरोबरच कृषि व
संलग्न षवभार्ाच्या वेर्वेर्ळया योजनांर्ी सांर्ड घालण्यासाठी समन्वय सािणे.

१७.

ग्राम कृषि संजीवनी सषमतीचे आर्षथक व्यवहार व प्रर्ासकीय कामकाज सुरळीत्णे ्ार ्ाडण्यासाठी सषमतीचे
अध्यक्ष व संबषं ित र्ावातील कृषि सहाय्यक यांच्या संयक्
ु त स्वाक्षरीने राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते उघडण्यात येऊन
सवग रक्कमांची प्रदाने सषमतीने घेतलेलया ठरावानुसार व र्ासनाने वेळोवेळी षदलेलया षनदे र्ानुसार करणे.

१८. दै नंषदन रोख ्ुन्स्तका ठे वणे व दर मषहन्याला त्याचा ताळमेळ घेण्याची जबाबदारी कृषि सहाय्यकावर राहील.
लेखा ्षरक्षणाचे वेळी अषभलेख दाखषवण्याची जबाबदारी कृषि सहाय्यक व समूह सहाय्यक यांचेवर संयक्
ु त्णे
राहील.
१९.

माषसक प्रर्ती अहवाल वषरष्ट्ठ कायालयास सादर करणेची जबाबदारी समूह सहाय्यक यांचेवर राहील.

२०.

ग्राम कृषि संजीवनी सषमतीचे सहसषचव यांनी र्ैरवतगन/र्ैरव्यवहार केलयाचे षदसून आलयास ककवा प्रकल्ाच्या
नेमून षदलेलया कामात कुचराई केलयास ग्राम कृषि संजीवनी सषमती कारणासह ठराव घेऊन त्यांचेवर
प्रर्ासकीय कारवाई करण्याची षर्फारस करु र्केल व अर्ाप्रकरणी चौकर्ी करुन कारवाई करण्याची
जबाबदारी षजलहा अषिक्षक कृषि अषिकारी यांची राहील.

२१.

अनुसुषचत क्षेत्रामध्ये सषमतीचे कायान्वयन ्ेसा कायद्यातील तरतुदीनुसार होईल.

२२.

सषमतीच्या अध्यक्षांनी र्ैरवतगन/र्ैर व्यवहार केलयाचे षदसून आलयास ग्राम्ंचायत अषिषनयमातील तरतुदीनुसार
तसेच र्ासनाकडू न वेळोवेळी षनर्गषमत केलेलया सूचनानुसार कारवाई करण्यात येईल.
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प्रकल्ातील मंजर
ू घटकसदर प्रकल्ांतर्गत मंजूर घटकांचा आषण बाबींचा त्र्ील सामुदाषयक व वैयन्क्तक लाभासाठीच्या घटकामध्ये
षदलेला आहे . कृषि षवभार्ाच्या प्रचषलत योजनांमिील मंजूर घटकांसाठीचे कमाल अनुदान दर या प्रकल्ांतर्गत
राबषवण्यात येत असलेलया घटकांसाठी दे खील लार्ू राहतील.
ग्राम कृषि संजीवनी सषमतीव्दारा लाभाथी षनवड कृषि षवभार्ाकडू न राबषवण्यात येणा-या षवषवि योजनांमध्ये असणा-या प्रचषलत षनकिांनुसार

प्रस्तुत

प्रकल्ासाठी ग्राम कृषि संजीवनी सषमतीव्दारा लाभाथी षनवड करण्यात यावी. प्रकल्ांतर्गत लाभासाठी षनवड
हे ाणेकषरता करावयाच्या ऑनलाईन अजाचा नमुना सेाबत सह्षत्रत करण्यात आलेला आहे . सदर लाभाथी षनवड
करतांना अत्यल् भूिारक (अजा/अज/मषहला/षदव्यांर्/इतर), अल् भूिारक (अजा/अज/मषहला/षदव्यांर्/इतर) अर्ा
्द्धतीने षनवड करण्यात यावी.
लाभाथी षनवड व कामाची अंमलबजावणी कायग्ध्दती१. प्रकल्ांतर्गत मंजूर घटकांचा लाभ घेण्यासाठी र्ेतक-यांकडू न प्रकल्ाच्या https://dbt.mahapocra.gov.in या
संकेतस्थळावर ऑनलाईन नोंदणी व अजग करण्यासाठी ग्राम कृषि संजीवनी सषमतीने व्या्क प्रषसद्धी द्यावी.
२. लाभाथी षनवडीबाबत आयोषजत करण्यात येणा-या ग्राम कृषि संजीवनी सषमतीच्या बैठकीची तारीख ही षकमान 7
षदवस अर्ोदर जाहीर करुन त्यास ्ुरेर्ी प्रषसध्दी द्यावी.
३. प्रकल्ांतर्गत घटकासाठी इच्छु क र्ेतकऱ्यांनी संकेतस्थळावर ऑनलाईन नोंदणी करून अजग सादर करावयाचे
आहे त.
४. सवग ऑनलाईन प्राप्त अजग व अ्लोड केलेलया कार्द्त्रांची समूह सहाय्यक यांनी मार्गदर्गक सूचनेतील लाभाथी
षनवडीच्या षनकिानुसार छाननी करून र्ेतकऱ्यांची यादी ग्राम कृषि संजीवनी सषमतीकडे मान्यतेसाठी सादर
करावी. तसेच समूह सहाय्यक यांनी ्ात्रता षनकि ्ूणग न करणा-या अजगदार र्ेतक-यांची कारणांसह यादी
सषमतीकडे सादर करावी.
५. ग्राम कृषि संजीवनी सषमतीने सदर यादीतील अजगदारांची ्ात्रता षवचारात घेऊन लाभासाठी प्रािान्यक्रम ठरवून
त्यानुसार षनवड यादी तयार करावी व त्यास मान्यता द्यावी. या साठी प्रथम अत्यल् भूिारक अजगदारां्क
ै ी
अनुसूषचत जाती प्रवर्ातील र्ेतकरी नंतर अनुसूषचत जमाती प्रवर्ातील र्ेतकरी नंतर षदव्यांर् र्ेतकरी नंतर
मषहला र्ेतकरी व तदनंतर इतर र्ेतकरी हा प्रािान्यक्रम षवचारात घेऊन लाभाथी षनवड यादी तयार करावी.
अत्यल् भूिारक अजगदारां्क
ै ी ्ात्र र्ेतक-यांची षनवड केले नंतर याच प्रािान्यक्रमानुसार अल्भूिारक अजगदार
र्ेतक-यांमिून दे खील षनवड करावी.
६. सदरची यादी र्ावाचे नेाटीस बेाडग वर त्याच वेळी प्रषसध्द करावी.
७. प्रकल्ांतर्गत षनवड केलेलया र्ेतकऱ्यांची प्रािान्यक्रमानुसार यादी मान्यतेस्तव मंजुरी षदलयाचा ठराव समूह
सहाय्यक यांनी ऑनलाईन अ्लोड करावा.
८. कृषि सहाय्यक/कृषि ्यगवक्ष
े क/मंडळ कृषि अषिकारी यांनी अजगदार र्ेतकऱ्यांच्या प्रक्षेत्रास भेट दे ऊन स्थळ ्ाहणी
करुन मार्णी केलेली बाब तांषत्रकदृष्ट्टया योग्य असलयाची खात्री करावी व तसे ऑनलाईन अ्लोड करावे.
९. उ्षवभार्ीय कृषि अषिकारी यांनी षनवड यादीतील अजगदारांना मार्णी केलेलया घटकांची उभारणी करण्यासाठी
उ्लब्ि हे ाणा-या अनुदानाचे अषिन राहू न ऑनलाईन ्ूवस
ग ंमती ्त्र (मुदतीबाबत स््ष्ट्ट उल्लेख करून) द्यावे. समूह
सहाय्यक यांनी ्ात्र लाभार्थ्यांना ्ूवस
ग ंमती बाबत अवर्त करावे.
१०. ऑनलाईन ्ूवग संमती्त्र षदलेलया लाभाथीने मंजूर घटकाची उभारणी मार्गदर्गक सुचनेमध्ये नमूद केलेलया षवषहत
कालाविीत ्ूणग करणे अषनवायग आहे. अन्यथा सदरचे ्ूवग संमती्त्र आ्ोआ् रद्दबातल होत असलयाबाबत
लाभार्थ्यास ्ूवस
ग ंमती द्वारेच माषहती द्यावी.
११. लाभाथीने मंजूर घटकाची/ घटकांची उभारणी ्ूणग करुन संकेतस्थळावर ऑनलाईन अ्डे ट करावे. तदनंतर
तातडीने/र्क्य तेवढ्या लवकर सदर घटकांची उभारणी्श्चात ऑनलाईन मोका त्ासणी कृषि सहाय्यक/कृषि
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्यगवक्ष
े क/मंडळ कृषि अषिकारी/उ्षवभार्ीय कृषि अषिकारी यांनी सदर घटकासाठी षवषहत केलेलया मार्गदर्गक
सुचनेप्रमाणे करावी.
१२. उ्षवभार्ीय कृषि अषिकारी यांनी वैयन्क्तक लाभा्ोटीचे दे य अनुदान थेट डी.बी.टी. व्दारे लाभार्थ्यांच्या आिार
संलग्न बँक खात्यामध्ये जमा करण्यास मंजुरी द्यावी.
१३. ग्राम सभेने मंजूरी षदलेलया वार्षिक आराखड्यामिील सामाईक क्षेत्रावरील कामे/उ्चारांची अंमलबजावणी
करणेची कायगवाही ग्राम कृषि संजीवनी सषमतीने करावयाची आहे . त्या त्या आर्षथक विामध्ये हाती घ्यावयाची
कामे/उ्चारांचे सषवस्तर प्रस्ताव कृषि सहाय्यक यांनी सषमतीचे मान्यतेने तयार करावेत. सदरचे प्रस्ताव तांषत्रक
मान्यतेसाठी उ्षवभार्ीय कृषि अषिकारी कायालयाकडे सादर करावेत. प्राप्त प्रस्तावांची उ्षवभार्ीय कृषि
अषिकारी कायालयाने प्रचषलत षनकि व ्ध्दतीस अनुसरुन तांषत्रक ्डताळणी/छाननी (जार्ा योग्यतेसह) करुन
तांषत्रक मान्यतेचे आदे र् षनर्गषमत करावेत. सदर आदे र्ाची प्रत ग्राम कृषि संजीवनी सषमतीस द्यावी.
१४. उ्षवभार्ीय कृषि अषिकारी यांची तांषत्रक मान्यता प्राप्त झालेनंतर प्रस्तावात नमूद केलेलया कामाची
अमंलबजावणी करणेसाठी सषमतीने संचालक, मृदसंिारण व ्ाणलोट क्षेत्र व्यवस्था्न, ्ुणे यांनी षनर्गषमत
केलेलया मार्गदर्गक सूचनेनुसार ्ात्र ठे केदाराची ई-टें डकरर् द्वारे षनवड करावी. ्ात्र षनषवदा िारकास सषमतीने
अध्यक्ष व कृषि सहायय्क यांचे संयक्
ु त स्वाक्षरीने कायारंभ आदे र् द्यावेत. दर्त्रके मार्षवणेसाठी सेाबत नमुना
सह्षत्रत करण्यात आलेला आहे . त्याप्रमाणे कायगवाही करणेत यावी.
१५. उ्षवभार्ीय कृषि अषिकारी कायालयाने सषमतीस, प्रकल् व्यवस्था्न कक्ष वेळेावेळी षनर्गषमत करे ल त्या
सुचनेप्रमाणे, षनिी सषमतीच्या बँक खात्यामध्ये जमा करावे.
१६. काम ्ुणग झालेनंतर कृषि सहाय्यक यांनी सदर कामाची मोजमा्े मा्न्ुन्स्तकेत नोंदणी करावीत. कृषि
्यगवक्ष
े क/मंडळ कृषि अषिकारी/उ्षवभार्ीय कृषि अषिकारी यांनी संचालक, मृदसंिारण व ्ाणलोट क्षेत्र
व्यवस्था्न यांनी षनिाषरत केलेलया मार्गदर्गक सूचनानुसार व मा्दं डानुसार मा्न्ुन्स्तकेतील नेाद
ं ीची त्ासणी
करुन प्रमाषणत कराव्यात.
१७. सामुषहक क्षेत्रावरील काम ्ुणग होताच आवश्यक अनुदानाची मार्णी ग्राम कृषि संजीवनी सषमतीने उ्षवभार्ीय
कृषि अषिकारी कायालयाकडे करावी. उ्षवभार्ीय कृषि अषिकारी यांनी सदर अनुदान आहषरत करून
कंत्राटदारास अदा करावे.
१८. सामुषहक क्षेत्रावरील कामाचे अनुदान मार्णी करणे्व
ू ी सदरच्या कामाची नेांद ग्राम्ंचायत स्तरावरील समुषचत
संसािन नेांदवहीमध्ये करावी. सदरची नेांदवही ्यगवक्ष
े ीय अषिका-यांना त्ासणीसाठी उ्लब्ि करुन द्यावी.
१९. प्रकल्ांर्गत चालू तसेच ्ूणग झालेलया कामाचे सामाषजक अंकेक्षण ग्राम कृषि संजीवनी सषमतीने वेळोवेळी करावे.
सदर कामाचे सामाषजक अंकेक्षण (Social Audit) करण्याची जबाबदारी सषमतीची राहील. काम चालू असतांना
सदर कामास सषमतीने आवश्यकतेप्रमाणे भेटी दे ऊन अंदाज्त्रकाप्रमाणे काम करुन घेण्याची जबाबदारी
सषमतीची राहील.
२०. समूह सहाय्यक तथा सषमती सहसषचव यांनी माषसक प्रर्ती अहवाल षवषहत नमुन्यात उ्षवभार्ीय कृषि अषिकारी
कायालयास सादर करावा.
अनुदानाचे स्वरू् व षनिी षवतरण ्द्धती प्रकल्ांतर्गत राबवावयाच्या बाबींसाठी देय अनुदानाचे स्वरू् हे प्रकल्ांतर्गत षनर्गषमत केलेलया मार्गदर्गक
सूचनामिील मा्दं डानुसार आहे . वैयन्क्तक बाबीसाठीचे अनुदान लाभाथीना थेट लाभाथी हस्तांतरण (डी.बी.टी) ्द्धती
नुसार षवतरीत करण्यात येईल. प्रकल्ाच्या इतर बाबींसाठी मंजूर षनिी बी.डी.एस. प्रणाली माफगत अषिनस्त
कायालयांना षवतरीत करण्यात येईल. तदनंतर सदर अनुदानाचे आहरण संबषित कायालयामाफगत करण्यात येईल.
वैयन्क्तक लाभाथींचे अनुदान डीबीटी व्दारे आिार संलग्न बँक खात्यामध्ये जमा करण्यासाठी संबषित कायालयाने
मंजुरी द्यावी. सामुषहक क्षेत्रावरील उ्चारासाठी अनुज्ञय
े षनिीचे प्रदान उ्षवभार्ीय कृषि अषिकारी कायालयामाफगत
करण्यात यावे.
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प्रकल्ांतर्गत घटकांची त्ासणीप्रकल्ांतर्गत राबषवण्यात येत असलेलया घटकांची त्ासणी संबषित घटकांच्या मार्गदर्गक सुचनांमध्ये नमूद
केलेनुसार संबषित ्यगवक्ष
े ीय अषिकारी यांनी वेळोवेळी करुन षवषहत नमुन्यात ्यगवक्ष
े ीय त्ासणी अहवाल सादर
करावा.
इतर सवगसािारण सुचना१. ग्राम कृषि संजीवनी सषमतीने केलेलया कामकाजाचा अहवाल ्ुढील ग्रामसभेसमेार सादर करणे अषनवायग आहे .
२. ग्राम कृषि संजीवनी सषमतीचे खाते राष्ट्रीयकृत बँकेत उघडण्यात यावे. यासाठी स्वतंत्र सुचना षनर्गषमत करण्यात
आलेलया आहे त.
३. सुक्ष्म षनयेाजन आराखड्याच्याआिारे तयार केलेलया सषवस्तर प्रकल् आराखड्यानुसार मंजूर असलेली मृद व
जलसंिारणाची कामेच ग्राम कृषि संजीवनी सषमतीस घेता येतील. सदर सषवस्तर प्रकल् आराखड्यास ग्रामसभेची
मान्यता आवश्यक आहे. मृद व जलसंिारण उ्चाराची कामे ्ाण्याच्या अंदाज्त्रकानुसारच उ्लब्ि हे ाणा-या
्ाणी साठ्यास व अ्िावाच्या (Runoff) अषिन राहू न घेणे बंिनकारक आहे .
४. तक्रार षनवारण व्यवस्था-प्रकल्ाची अंमलबजावणी करताना काही तक्रारी उद्भवलयास त्याचे कालबद्ध षनराकरण
होणे आवश्यक आहे. यासाठी तक्रारींचे षनवारण करणारी व्यवस्था प्रकल्ात अंतभूत
ग असेल. सदर व्यवस्थाही र्ाव,
ग्राम ्ंचायत, उ्षवभार्ीय कृषि अषिकारी, षजलहा अषिक्षक कृषि अषिकारी, षवभार्ीय कृषि सह संचालक आषण
प्रकल् व्यवस्था्न कक्ष कायालयात कायगरत असेल.
ग्राम कृषि संजीवनी सषमती र्ाव ्ातळीवरील सवग तक्रारींचे षनराकरण करण्याचा सवगतो्रीने प्रयत्न करे ल. मात्र
ग्राम कृषि संजीवनी सषमती काही तक्रारींचे षनराकरण करु न र्कलयास ते ग्रामसभेमध्ये करण्यात यावे. यासाठी
र्ावक-यांना सामाषजक प्रवतगक, कृषिषमत्र व समूह सहाय्यक मदत करतील.
ग्राम्ंचायतींमिील तसेच ग्राम्ंचायत व सेवा ्ुरवठादार यांचेमिील तक्रारींचे षनवारण संबषित उ्षवभार्ीय कृषि
अषिकारी करतील. ग्रामसभेस आवश्यक वाटले तर तक्रार षनवारणाकरीता 5 सदस्यीय सषमती स्थाष्त करावी.
यामध्ये संबषं ित उ्षवभार्ीय कृषि अषिकारी, एक संबषं ित तांषत्रक सदस्य (र्क्यतो स्थान आषण षववादार्ी ्षरषचत)
तसेच ग्रामसभा नामषनदे षर्त संबषं ित प्रत्येकी एक व्यक्ती यांचा समावेर् असेल.
दोन्हीं्ैकी एक अथवा दोन्ही ्क्ष उ्षवभार्ीय कृषि अषिका-याच्या षनणगयास समािानी नसलयास ते संबषं ित
षजलहा अषिक्षक कृषि अषिका-याकडे अष्ल करु र्कतात. षजलहा अषिक्षक कृषि अषिकाऱ्यांचा षनणगय अंषतम आषण
सवग ्क्षांवर बंिनकारक असेल.
ग्राम कृषि संजीवनी सषमतीकडे प्राप्त हे ाणा-या तक्रारीची तक्रार षनवारण नेांदवही मध्ये नोंद करण्याची जबाबदारी
सषमतीचे सहसषचव यांची राहील. प्रत्येक ग्राम कृषि संजीवनी सषमती सभेमध्ये प्राप्त तक्रारींचा व त्यावर केलेलया
कायगवाहीचा आढावा षनयषमत्णे घेण्यात यावा. षजलहास्तरीय समन्वय सषमतीमध्येही प्राप्त तक्रारींचा व त्यावर
केलेलया कायगवाहीचा आढावा षनयषमत्णे घेण्यात यावा.
सदर मार्गदर्गक सूचनांचा अवलंबकरून प्रस्तुत प्रकल्ातील घटक व बाबींची अंमलबजावणी करण्यात येईल.
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नमुना
दर्त्रकासाठी षवनंती
प्रषत,
....................................................................................
....................................................................................
महोदय,
षवियः- वस्तू / कामे/सेवा ्ुरवठ्यासाठी दर्त्रके सादर करणेकरीता षवनंती ...
खालील तक्त्यामध्ये नमूद वस्तू /कामे/सेवा ्ुरवठ्यासाठी आ्णास सवाषिक स््िात्मक दर्त्रक सादर करण्यास
आमंषत्रत करण्यात येत आहे.
वस्तू / कामे/ सेवांचे

तांषत्रक

तांषत्रक

काम ्ूणग करण्याचा /

कामाचे /

इतर

थोडक्यात वणगन /

त्र्ील

अंदाज्त्रका

वस्तू ्ुरवठाकरण्याचा

्ुरवठा

आवश्यकता

प्रमाणे वस्तूंची /

कालाविी

करण्याचे

वैषर्ष्ट्य

कामांची संख्या

षठकाण

१. ग्राम कृषि संजीवनी सषमती.......................... (र्ाव)..........................तालुका ...........................
षजलहा........................... यांना ..........सामंजस्य करार क्रमांक........... .षदनांक..................... नुसार
नानाजी दे र्मुख कृषि संजीवनी प्रकल्, मुंबई यांचे कडू न सदर प्रकल्ांतर्गत मंजूर बाबीकषरता षनिी मंजूर
झालेला आहे. या प्रकल्ांतर्गत वरील प्रमाणे वस्तू /कामे /सेवा ्ुरवठ्यासाठी दर्त्रके सादर करणेसाठी ही
षवनंती जारी केली जात आहे.
२. सदरचा करार हा वरील तक्त्यामध्ये वणगन केलयाप्रमाणे ्ूणग प्रमाण (Quantity)/मूलयासाठी असेल. ्ुरवठादार /
षवक्रेत्यास देय असलेले सवग र्ुलक, कर आषण इतर आकार, एकूण ककमतीत समाषवष्ट्ट करण्यात यावेत. उद्धत
ृ दर
कराराच्या कालाविीसाठी षनषश्चत करण्यात येतील आषण कोणत्याही ्षरन्स्थतीत समायोजीत केले जाणार
नाहीत.
३. दर्त्रके सादर करण्याची र्ेवटची तारीख व वेळ ...............आहे आषण सदर दर्त्रके दाखल केलेलया
तारखेनंतर .................षदवसांचे कालाविी्यंत वैि राहील.
४. षवक्रीकर प्राषिकाऱ्याचा क्रमांक आषण आयकर कायदा, 1961 अन्वये प्राप्त ्ॅन क्रमांक नमूद केलेलया षवतरक /
फमगच्या छा्ील लेटरहे डवर सीलबंद षलफाफ्यामध्ये दर्त्रकेसादर करावीत.
1. प्राप्त दर्त्रकांचे खालील षनकिानुसार मूलयांकन केले जाईल.
...........................................................................................................
...........................................................................................................
2. आ्ले दर्त्रकासाठी आम्ही उत्सुक आहोत आषण प्रकल्ातील आ्लया स्वारस्याबद्दल िन्यवाद.
ग्राम कृषि संजीवनी सषमतीचे अध्यक्ष यांचीस्वाक्षरी...............................
नाव.................................................्त्ता.........................................................................................
.......................................................................................................................................
षदनांक-
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दर्त्रकाच्या माध्यमातून प्रा्ण साठी मूलयांकन अहवाल
षदनांक-............................................
ग्राम कृषि संजीवनी सषमतीचे नाव:.......................................(र्ाव)
सषमतीचे नामषनदे षर्त सदस्य
श्री ..............................................................
श्री ...............................................................
श्री ...............................................................
बाजार्ेठेतील सवेक्षणाची ताषरख
(I).....................................................
(II)......................................................
(III)...................................................
स्वारस्य ्त्र (आरएफक्यू) षमळण्याची अंषतम तारीख ...................................................................
नानाजी दे र्मुख कृषि संजीवनी प्रकल्ाकडील षदनांक..................नुसार षदलेलया आदे र्ानुसार बाजार सषमतीच्या
खालील बाजारांचे सवेक्षण केलेले आहे :
बाजारस्थानाचे नाव...........................................................................................................
स्थळ...............................................................................................................
बाजार स्थानाचे नाव ...........................................................................................................
स्थळ ..............................................................................................................
बाजार स्थानाचे नाव ...........................................................................................................
स्थळ ..............................................................................................................
(ग्राम कृषि संजीवनी सषमतीने षनर्षदष्ट्ट केलेलया र्ेवटच्या तारखेनंतर बाजार सवेक्षण घेता कामा नये.जर नोंद
घेण्यासारखे इतर काही मुद्दे असतील तर ते षलषखत स्वरू्ातही ठे वता येतील. षवनंती ्त्रास अनुसरून प्राप्त झालेली
दर्त्रके खरे दी सषमती उघडे ल आषण सवग प्राप्त दर्त्रकातील दर आषण बाजारातील सवेक्षणावर आिाषरत
तुलनात्मक अहवाल तयार करणे).
तुलनात्मक अहवाल
अनु.
क्रमांक

वस्तू / काम / सेवा

अषिकृत षवतरक / ्ुरवठादार /

रक्कम (रु.)

कंत्राटदार / सेवा प्रदाता यांचे नाव
मेससग...

मेससग...

मेससग...

दर

दर

दर

इतर मा्दं ड

र्ेरा

जर असेल तर

(दर्त्रक / प्रोफामा इनवॉइसच्या स्वरू्ात वर नमूद केलेलया दरांचा ्ुरावा जोडावा)

दर्त्रकांचे मूलयमा्न करण्याच्या आिारावर, नानाजी दे र्मुख कृषि संजीवनी सषमतीने मंजूर केलेलया षनकिांनुसार
आषण वरील तुलनात्मक अहवालात षदलेलया अनुसार, याद्वारे अर्ी षर्फारस करण्यात येते की अ. क्रमांक वरील वस्तू
................ मेससग कडू न ........................ आषण अनुक्रमांकवरील काम/सेवा ................... षनषवदािारकाकडू न
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........................ येथे नमूद केलेलया दराने ग्राम कृषि संजीवनी सषमतीची मान्यता प्राप्त हे ाण्याच्या अिीन राहू न
प्रा्ण करण्यास हरकत नाही.
अनुक्रमांक

खरे दी सषमती सदस्य.
नाव

स्वाक्षरी

लेखा सहाय्यक / सर्ंचाची स्वाक्षरी
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