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फळबाग लागवड 
 

सववसाधारण सुचना- 
१. प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, मंुबई हे प्रकल्पातंगवत फळबाग लागवड या 

घटकाकषरता राज्य स्तरावरील संषनयंत्रक आहेत. क्षते्रीय पातळीवर कृषि षवभागाच े अषधकारी/कमवचारी  यांनी  
प्रकल्पांतगवत सुचनाप्रमाणे या प्रकल्प घटकाची अमंलबजावणी करावी. 

२. प्रकल्पांतगवत खालील नमूद बहुवार्षिक फळषपकांच्या लागवडीसाठी  राज्याच्या “भाऊसाहेब फ ुं डकर फळबाग 
लागवड योजनेच्या मागगदर्गक स चना सन २०१८-१९” न सार अर्वसहाय्य अनुज्ञये राहील, तर्ाषप फळषपके षनश्चीत 
करतानंा “राज्याच्या कृषि-हवामान क्षते्रानुकूल असणाऱ्या फळांच्या व तयांच्या प्रजातींच्या‘कलमांच्या’ 
लागवडीसाठी अर्वसहाय्य देय राहील”.   

३. प्रकल्पातंगवत फळबाग लागवडीचा कालावधी माहे मे ते नोव्हेंबर असा राहील.  
४. यासाठी प्रतयेक गावाकषरता तया गावाचे प्रकल्प व्यवस्र्ापन कक्षाने मंजूर केलेल्या सषवस्तर प्रकल्प 

आराखड्यातील मंजूर केलेल्या फळषपकषनहाय क्षते्रास अषधन राहून लाभार्ी षनवड करावी. 
५. प्रकल्पातंगवत बहुवार्षिक फळबागांच्या लागवडीसाठी ३ विव कालावधीत प्रर्म, षितीय व तृतीय विी अनुक्रमे ५०%, 

३०% व २०%  या प्रमाणात अर्वसहाय्य अनुजे्ञय राहील. 
६. फळबाग लागवडीसाठी षनवड झालेल्या पात्र शेतक-यानंा फळबाग लागवडीबाबत प्रषशक्षण देण्यात याव.े 
७. फळबाग लागवडीपवूी सदर क्षते्रातील माती  पषरक्षण करण्यात याव.े 

 

 योजनेतगवत लागवडीसाठी पात्र फळषपके ( कलमे) 

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

क्षते्र मयादा :   
१. प्रकल्पांतगवत फळबाग लागवडीकषरता प्रषत शेतकरी कमाल २ हेक्टर पयंत लाभ अनुज्ञये राहील. एकूण २ हे. लकवा 

तया पेक्षा कमी जमीन धारणा असलेल्या शेतक-यांची षनवड या प्रकल्पामध्ये करावी. प्रकल्पामध्ये लाभार्ी शेतक-
यांची षनवड सदर कमाल क्षते्र मयादेत लाभार्ी तयाच्या इच्छेनुसार एका पके्षा जास्त फळ षपके लागवडीकषरता 
देखील पात्र राहील. 

२. प्रकल्प गावातील ज्या शेतक-यांना २ हेक्टर पेक्षा जास्त क्षेत्रावर लाभ घ्यावयाचा आहे, तया शेतक-यानंा  राज्य 
शासनाच्या “भाऊसाहेब फंुडकर फळबाग लागवड ” योजनेमधून २ हेक्टरवरील क्षेत्राकषरता लाभ घेता येईल. 

३. लाभधारकाच े 7/12 च्या नोंदणीनुसार जर तो सयंुक्त खातेदार असेल तर तयांच्या संयकु्त खातयावरील ८-अ 
मधील तयाच ेनाव ेअसलेल्या क्षेत्र मयादा (२ हे.) पयंत लाभ देण्यात यावा.  एकूण २ हे. पेक्षा जास्त जमीन धारणा 
असलेल्या शेतक-याचंी षनवड फळबाग लागवड या घटकासाठी करु नये. 

४. प्रकल्प घटकाकषरता षनवड झालेल्या लाभार्थ्याने यापवूी राज्य रोजगार हमी योजना वा क्षते्र षवस्ताराच्या अन्य 
योजनेंतगवत फळबाग लागवडीकषरता शासकीय अनुदानाचा लाभ घेतला असल्यास, सदर लाभ घेतलेले क्षते्र 
वगळून उववषरत क्षते्रासाठी लाभार्ी पात्र राहतील ( २ हे. या कमाल मयादेतनू यापवूी लाभ घेतलेले क्षते्र वगळाव)े. 

 
लाभार्थ्यांच्या पात्रतेच ेषनकिव : 
१. प्रकल्पातंगवत वयैक्क्तक शेतकऱ्यांनाच लाभ देण्यात यावा, संस्र्ातमक लाभार्थ्यांना लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही.  
२. शेतकऱ्याच्या स्वत:च्या नाव े7/12 उतारा असणे आवश्यक आहे तर्ाषप, जर लाभार्ी ७/१२ उताऱ्यावर संयकु्तपणे 

खातेदार असेल तर सवव खातेदारांचे फळबाग लागवडीसाठी संमतीपत्र बधंनकारक  राहील.  
३. लागवड करावयाच्या फळषपकासाठी षठबक लसचन संचाची उभारणी करण्याकषरता लाभार्थ्याकडे पाणी 

परुवठ्याचा स्त्रोत  व आवश्यक सुषवधा  असावी. 
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४. जमीन कुळ कायद्याखाली येत असल्यास, 7/12 च्या उताऱ्यावर जर कुळाच े नाव असेल तर योजना 
राबषवण्यासाठी कुळाच ेसंमतीपत्र आवश्यक राहील. 

५. या योजनेंतगवत लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांच्या मालकीची षकमान २० गुंठे शेत जमीन असणे बधंनकारक राहील.  
 

घटकांतगवत समाषवष्ट बाबी : 
१. प्रकल्पातंगवत फळबाग लागवड या घटकांतगवत पढुील बाबींचा समावशे राहील तसेच, तयापैकी शेतकऱ्यानंी 

स्वखचाने करावयाची कामे व प्रकल्प अनुदानीत बाबी पढुीलप्रमाणे राहतील  
बाब /  कामे  आर्षर्क भार 

अ. शेतकऱ्यांनी स्व-खचाने करावयाची कामे  
1) जमीन तयार करणे 
2) माती व शेणखत / सेंषिय खत षमश्रणाने खडे्ड भरणे 
3) रासायषनक खत वापरुन खडे्ड भरणे  
4) आंतर मशागत करणे 
5) काटेरी झाडांच ेकंुपण (ऐक्च्छक) 

१००% लाभार्ी शेतकरी 

 ब. प्रकल्प अनुदानीत बाबी/कामे  
1) खडे्ड खोदणे  
2) कलमे लागवड करणे  
3) पीक संरक्षण  
4) नांग्या भरणे 
5) षठबक लसचनािारे पाणी देणे 

100 % नानाजी देशमुख कृषि 
संजीवनी प्रकल्प 

 
२. उपरोक्त तक्तयातील अ मधील अ.क्र. १ ते ४ येर्ील बाबींची कामे लाभार्ी शेतकऱ्यांनी स्व-खचाने करावयाची 

असून यामधील अ.क्र. ५ येर्ील बाब शेतकऱ्यांसाठी ऐक्च्छक स्वरुपाची राहील  तसेच, सदर तक्तयातील ब मधील 
अ.क्र. १ ते ५ येर्ील बाबींकषरता शेतकऱ्यानंा  प्रकल्प षनधीतून १००% अनुदान देण्यात येईल.  

३. लाभार्थ्यांना फळषपक षनहाय व तयांच्या लागवडीच्या अंतरानुसार शासनाचे ज्या बाबींना अनुदान देण्यात येणार 
आहे तयाचा तपशील या सोबत पषरषशष्ट - अ येरे् नमूद केलेला आहे. 

४. या योजनेंतगवत लाभार्थ्यांना षठबक लसचन सचंाच्या उभारणीकषरता १००% अनुदान द्यावयाच े आहे. तयाकषरता 
षठबक लसचन सचं उभारणीसाठी असलेल्या प्रधानमंत्री कृषि लसचन योजनेंतगवत प्रचषलत मापदंडानुसार प्रकल्प 
षनधीतनू अनुदान देण्यात याव.े 
 

आर्षर्क मापदंड : 
१. षठबक लसचन संचाकषरता प्रचषलत कें ि परुस्कृत योजनेच्या मापदंडानुसार (सद्यक्स्र्तीत PMKSY - PER DROP 

MORE CROP) 100% अनुदानाची पषरगणना करण्यात यावी.  
२. राज्यस्तरीय सषमतीने षनषश्चत केलेले कलमाचं े/ रोपांच ेदर लाग ूहोतील.  
३. महातमा गांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगवत षनषश्चत केलेल्या मजूरीच्या दरांमध्ये, प्रधान मंत्री कृषि 

लसचन योजनेच्या (अर्वा प्रचषलत कें ि परुस्कृत सूक्ष्म लसचन संच उभारणी योजना) मापदंडामध्ये तसेच, कृषि 
आयुक्तालयाने षनषश्चत केलेल्या सामगु्रींच्या दरामध्ये सधुारणा झाल्यास, या योजनेंतगवत समाषवष्ट असलेल्या 
प्रकल्प अनुदानीत बाबींच ेदर तयाप्रमाणे वळेोवळेी सधुारीत करण्यात येतील.  
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प्रकल्पातंगवत अर्वसहाय्य: 
१. या योजनेंतगवत लाभार्थ्यास एकूण 3 विाच्या कालावधीत 50:30:20 प्रमाणे अनुदान अनुजे्ञय राहील. 

२. भाऊसाहेब फंुडकर फळबाग लागवड योजनेमध्ये लागू असणारे कलमाचं ेदर प्रकल्पातंगवत लागवड करावयाच्या 
कलमानंाही  लागू राहतील. 

३. लाभार्थ्याने लावलेली फळ झाडे पषहल्या विी षकमान ८०% व दुसऱ्या विी षकमान 90% जगषवणे आवश्यक 
राहील. तयानुसार फळझाडे जगषवण्याचे प्रमाण न राखल्यास, लाभार्ी दुसऱ्या व षतसऱ्या विीच्या अनुदानास पात्र 
असणार नाही.  

४. प्रषतविव देय असलेले अनुदान लाभार्ी शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न बकँ खातयावर DBT िारे वगव कराव.े  

५. नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पांतगवत फळषपक षनहाय तसेच, षपकामंधील अंतरानुसार खचव व अनुदान 
मयादा षनषश्चत करण्यात आली असली तरी प्रतयक्ष खचव जर मापदंडानुसार षनषश्चत केलेल्या खचापेक्षा कमी आला 
असेल तर लाभार्थ्यांना प्रतयक्ष खचाएवढेच अनुदान अनुज्ञेय राषहल. 

 

 

लाभार्ी षनवडीची कायवपद्धती :- 

कृषि-हवामान क्षेत्रानुकूल असणाऱ्या फळ षपकांपकैी प्रकल्पांतगवत मंजूर असलेल्या कोणतयाही षपकाची 
योजनेंतगवत अनुज्ञेय षकमान व कमाल क्षेत्र मयादेपयंत लागवड करण्याची शेतकऱ्यानंा मुभा राहील.    
 

पवूवसंमती प्रदान करणे: 
१. लाभार्थ्याने पवूवसंमती षमळाल्याच्या षदनाकंापासनू ७५ षदवसांमध्ये सवव बाबींसह फळबागेची लागवड करणे 

आवश्यक राहील. 

२. ज े लाभार्ी पवूवसंमती नंतर ७५ षदवसांत सवव बाबींसह फळबागेची लागवड करणार नाहीत तयाचंी पवूवसंमती रद्द 
समजण्यात यावी.  

 
ताषंत्रक व प्रशासषकय मंजूरी : 
१. प्रकल्पातंगवत वार्षिक कृती आराखड्यास सुकाण ू सषमतीने मान्यता प्रदान केलेली असल्यामुळे सदर प्रस्तावास 

पनु्हा प्रशासषकय मान्यता घेण्याची आवश्यकता नाही.  

२. प्रतयेक लाभार्ीच्या जषमनीवरील फळबाग लागवड हा स्वतंत्र प्रकल्प समजण्यात येईल. अशा प्रतयेक प्रकल्पासाठी 
तांषत्रक मान्यता स्वतंत्रपणे देण्यात यावी. लागवड करावयाच्या फळझाड व क्षेत्रानुसार प्रकल्पांतगवत मंजूर केलेल्या 
मापदंडाप्रमाणे स्वतंत्रपणे अदंाजपत्रके तयार करणे आवश्यक आहे.  

 

फळबाग लागवड व अनुदान षवतरण : 

१. प्रकल्पांतगवत सूक्ष्म लसचन योजना तसेच इतर योजनेतून षठबक लसचनाचा लाभ घेतलेल्या लाभार्थ्यास सदर संच हा 
नवीन फळबाग लागवड करण्यासाठी योग्य असल्यास तयाच सव ेनंबर/गट नंबर कषरता षठबक लसचन या बाबीच े
अनुदान वजा करून इतर बाबीवरील अनुदान द्याव.े 

२. षठबक लसचन संचाचा वापर करताना षपक/फळषपक षनहाय अंतरानुसार षठबक लसचन सचं वापरणे तांषत्रक दृष्या 
आवश्यक आहे, तरी षठबक लसचन या बाबीकषरता फळबाग लागवड योजनेअंतगवत अनुदान देणे क्रमप्राप्त आहे.  

३. क्षेत्र पषरक्स्र्तीनुसार लागवडीचे अंतर बदलण्यास परवानगी देण्यात यावी मात्र षनयमानुसार अनुदान शासनाने 
अनुज्ञेय केल्याप्रमाणे राहील. 
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संषनयंत्रण, मूल्यमापन व लखेापरीक्षण: 

१. प्रकल्प व्यवस्र्ापन कक्षाव्दारे सदर योजनेच े संषनयंत्रण करण्यात येईल तसेच, क्षेत्रीय पातळीवर योजनेची 
अंमलबजावणी करताना षवषवध स्तरावरील अषधकाऱ्यानंी संषनयंत्रण (CONCURRENT EVALUATION) कराव.े 
झालेल्या कामाची तपासणी करण्यासाठी खालीलप्रमाणे षवषवध स्तरीय अषधकाऱ्यांच्या तपासणीच ेप्रमाण  लाभार्ी 
संख्येनुसार खालीलप्रमाणे षवषहत करण्यात येत आहे. 

                 कायालय स्तर                                   तपासणीचे प्रमाण 

                    षजल्हा अषधक्षक कृषि अषधकारी                 - ५ टक्के 
          उपषवभागीय कृषि अषधकारी                                  -   १० टक्के अनुदान अदायगी पवूव  

       कृषि पयववके्षक             -   २५ टक्के  
                      कृषि सहाय्यक                                   -   १०० टक्के 
२. कामा ल्यालेझा सदर योजनेंतगवत च ेदस्तऐवज वार्षिक लेखा परीक्षणासाठी जतन करून ठेवावते व कृषि सहाय्यक 

यांनी लेखा परीक्षणास उपलब्ध करुन द्यावते .  
 

गुणवत्तापणूव कलमांचा परुवठा   :  
१. लाभार्थ्याने फळबाग लागवडीकषरता कलमची षनवड स्वत: करावयाची असनू, कलमे खरेदी करताना 

खालीलप्रमाणे रोपवाषटकानंा प्राधान्य देण्यात याव.े 
I. कृषि षवभागाच्या रोपवाषटका 
II. कृषि षवद्यापीठाचं्या रोपवाषटका 
III. राष्रीय बागवानी मंडळामाफव त मानांषकत खाजगी रोपवाषटका 
IV. कृषि षवभागाच्या परवाना धारक खाजगी रोपवाषटका  

वरीलप्रमाणे कलमे खरेदी करताना तयांच्या दजाबाबतची खात्री लाभार्थ्याने स्वत: करावयाची आहे. लाभार्ी 
शेतकऱ्याने खरेदी केलेल्या कलमांच्या देयकाची रक्कम व कलमांकषरता ठरषवण्यात आलेली शासकीय अनुदानाची 
रक्कम यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती अनुदानासाठी ग्राह्य धरण्यात यावी.  
२. लाभार्थ्याने, मानाषंकत खाजगी रोपवाषटकेतनू कलमाचंी खरेदी केल्यास तयांच्या दजाबाबतची जबाबदारी सबंषधत 

लाभार्थ्याची राहील.  
३. इच्छुक शेतकऱ्यानंा ललब ूआषण षसताफळ या फळझाडाचंी लागवड करण्यासाठी कलमे उपलब्ध होत नसल्यास 

रोपािंारे देखील लागवड करण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे. तसचे लाभार्ी शेतकऱ्यानंा आवश्यकतेनुसार 
कलमे/रोप े लागवड करण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. तयासाठी खचाच े अंदाजपत्रक तयार करताना कृषि 
आयकु्तालयाने षनषश्चत केलेले रोपाचंे दर षवचारात घ्यावते.  

 
उपयोषगता प्रमाणपत्र- 
खचाच े उपयोषगता प्रमाणपत्र प्रकल्प व्यवस्र्ापन कक्षाकडील लेखा शाखेने षदलेल्या नमनु्यात उपषवभागीय कृषि 
अषधकारी यांनी सादर कराव.े  

 
अमंलबजावणीतील षवषवध स्तरावरील जबाबदाऱ्या-  
लाभार्ी  
१. गाव समहूातील इच्छुक शेतकऱ्यानंी प्रकल्पाच्या https://dbt.mahapocra.gov.in या संकेतस्र्ळावर ऑनलाईन 

नोंदणी करून फळषपकषनहाय अजव करावा व आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावीत. 
२. जर लाभार्ी सयंकु्त खातेदार असल्यास, इतर सवव खातेदारांचे संमतीपत्र घेण्याची जबाबदारी संबषधत लाभार्ीची 

राहील. 
३. पवूवसंमती षमळाल्यानंतर लाभार्थ्याने फळबाग लागवडीची कायववाही षवषहत मुदतीत पणूव करावी. 

https://dbt.mahapocra.gov.in/
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४. सदर घटकाचा लाभ षमळवण्यासाठी शेतकऱ्याने जमीन आरोग्य पषत्रका काढावी. या मागवदशवक सूचनेनुसार 
शेतकऱ्याने स्व-खचाने करावयाची कामे याचंा तपशील देण्यात आलेला आहे,तयानुसार सवव कामे करण्याची 
जबाबदारी संबषधत लाभार्थ्यांची राहील. 

५. ग्राम कृषि संजीवनी सषमती व संबषधत कृषि सहाय्यकामाफव त शासकीय अर्वा शासनाची मंजुरी असलेल्या खाजगी 
रोपवाषटकेतून परवानापत्रािारे रोखीने कलमे/रोप ेघ्यावीत. 

६. शेतकऱ्यांनी खाजगी रोपवाषटका प्रमुखाकडे रे्ट संपकव  करुन कलमांची/रोपाचंी रोख खरेदी करु इक्च्छत 
असल्यास अशा शेतकऱ्यांनी रोखीने कलमे /रोपे उपलब्ध करुन घ्यावीत.  

७. लाभार्थ्याने, राष्रीय बागवानी मंडळामाफव त मानांषकत खाजगी रोपवाषटकेतून कलमाचंी खरेदी केल्यास तयांच्या 
दजाबाबतची जबाबदारी लाभार्थ्याची राहील. 

८. षजवतं झाडांची षवहीत प्रमाणातील टक्केवारी (प्रर्म विव -८०%, षितीय विव -९०%) राखण्याची जबाबदारी 
संपणूवपणे लाभार्थ्याची असेल.  

९. कृषि सहाय्यकामाफव त षनयोषजत प्रकल्प क्षेत्राची पाहणी करून षशफारस केल्यानंतर व उपषवभागीय कृषि 
अषधकारी यांनी तांषत्रक मान्यता षदल्यावर लाभार्ींनी प्रतयक्ष कलमे/रोपे लागवड करावी व देय अनुदान 
षमळणेसाठी ऑनलाईन मागणी करावी व कलमे /रोप ेखरेदीची पावती सकेंतस्र्ळावर  अपलोड करावी.  

 

ग्राम कृषि संजीवनी सषमती  
१. गाव समूहातील इच्छुक शेतकऱ्यांच े घटकांतगवत बाबीचा लाभ घेण्यासाठीचे ऑनलाईन अजव व अपलोड केलेली 

कागदपत्रे समूह सहाय्यक यांचे मदतीने छाननी करून अजाची अतयल्प व अल्प भधूारक शेतकऱ्यांना, अनु. 
जाती/जमाती, मषहला, षदव्यांग  व इतर शेतकरी या प्राधान्यक्रमाने षनवड करावी. 

२. फळबाग लागवडीसाठी प्राप्त झालेल्या मागणी अजापकैी पात्र शेतक-यामधून प्रकल्पांतगवत लाभार्ी षनवडीच्या 
मागवदशवक सचुनानुसार सषमतीने प्राधान्य क्रमाने लाभार्ी षनवड करुन यादी संबषधत उपषवभागीय कृषि अषधकारी 
यांचकेडे  समूह सहाय्यक याचं्यामाफव त ठराव संकेतस्र्ळावर अपलोड करावी. 

३. गावाच्या मंजूर सषवस्तर प्रकल्प अहवालातील फळषपके व क्षेत्र मयादेच्या अधीन राहून ग्राम कृषि संजीवनी 
सषमतीने पात्र लाभार्थ्याची षनवड करावी. 

४. इच्छुक लाभार्थ्यांच े ऑनलाईन अजाच्या पात्र/अपात्र ते बाबत षनणवय घ्यावा. अपात्र अजवदारानंा अपात्रतेबाबत 
कारणासह अवगत कराव.े 

५. अंमलबजावणी करण्यात आलेल्या घटकांतगवत बाबींच ेसामाषजक लेखापरीक्षणास संबषधत कृषि सहाय्यक/ प्रकल्प 
यंत्रणा यांना मदत करावी. 

 

समूह सहाय्यक 
१. गाव समहूातील इच्छुक लाभार्ींना नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाच्या https://dbt.mahapocra.gov.in या 

संकेतस्र्ळावर नोंदणी व अजव भरण्यासाठी मागवदशवन व मदत करावी. 
२. इच्छुक लाभार्थ्यांनी अपलोड केलेल्या कागदपत्रांची छाननी करावी. 
३. सवव ऑनलाईन प्राप्त अजव ग्राम कृषि संजीवनी सषमतीसमोर मान्यतेसाठी सादर करून मंजुरी प्राप्त झाल्यानंतर 

तसा ठराव सकेंतस्र्ळावर अपलोड करावा. 
४. लाभार्थ्यास फळबाग लागवड या घटकाच्या अटी, शती व तांषत्रक/आर्षर्क षनकि समजावून सांगणे. 
५. पात्र लाभार्थ्यांना पवूवसंमती बाबत अवगत करणे. 
 

कृषि सहाय्यक  
१. शेतकऱ्यांच ेऑनलाईन अजव व सोबत अपलोड केलेल्या सवव आवश्यक कागदपत्राचंी पडताळणी करणे. 
२. सदर फळबाग लागवडीची व्यापक प्रषसध्दी देण्यासाठी प्रकल्प गावामध्ये लभतीपत्रके ग्राम पचंायतीच/ेगावाच े

नोटीस बोडववर लावण्यात यावीत, तसेच वळेोवळेी गावस्तरावर होणा-या बठैका/मेळाव/ेभेटी व्दारे सदर प्रकल्प 
घटकाचा प्रचार करण्यात यावा. 
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३. अपलोड केलेल्या कागदपत्रांच्या छाननी आधारे पात्र अजाच्या षनयोषजत प्रकल्प स्र्ळाची तपासणी सूचीनुसार 
पाहणी करून प्रकल्पाच्या  DBT App िारे भौगोषलक स्र्ानांकन (Geo tagging) करून संकेतस्र्ळावर अपलोड 
करणे.  

४. सदर योजनेच्या तांषत्रक व आर्षर्क मापदंडानुसार वयैक्क्तक क्षेत्रावरील लागवडीसाठी षवषहत नमुन्यात 
अंदाजपत्रक तयार करण्यात याव ेव संकेतस्र्ळावर अपलोड कराव.े 

५. तांषत्रक मंजुरी प्राप्त झालेनंतर कृषि षवभागाच्या शासकीय लकवा खाजगी रोपवाषटकेतनू कलमे/रोप ेनमूद केलेल्या 
रोपांचा प्रकार व संख्येनुसार शेतकऱ्यांना आवटंीत करून द्यावीत. 

६. लाभार्थ्यांनी लागवड पणूव करताच तपासणी करुन तयाची मापनपकु्स्तकेत नोंद घ्यावी व शेतकऱ्यांना द्यावयाच े
अनुदानाची पषरगणना करावी. 

७. लाभार्थ्यांनी षनयोषजत प्रकल्प क्षते्रावर कलमे/रोप े लागवड केल्यानंतर व ऑनलाईन कळषवल्यानंतर मागवदशवक 
सूचनेत षदल्याप्रमाणे योग्य असल्याबाबत तपासणी करून मोका तपासणी अहवाल व मापनपकु्स्तकेतील नोंदी, 
देयके व आवश्यक कागदपत्र प्रमाषणत करून देय अनुदानाच्या षशफारशीसह ऑनलाईन अपलोड करावा. 

८. मोका तपासणीवळेी लाभार्ीसह प्रकल्प क्षेत्राचे  DBT App िारे नैऋतय कोपरा बाजूवरुन भौगोषलक स्र्ानाकंन 
(Geo tagging) कराव.े  

९. एकूण झालेल्या लागवडीची १००% तपासणी अनुदान अदायगी पवूी करण्याची जबाबदारी सबंषधत कृषि 
सहाय्यकाची असेल. 

१०. फळबाग लागवड घटकाच्या प्रषक्रयेस अनुसरून मध्यावधी आषण अंषतम मूल्यमापनास प्रकल्प यंत्रणेला मदत 
करणे. 

 
कृषि पयववके्षक  

कृषि सहाय्यक यांनी ऑनलाईन षशफारस केल्यानंतर कृषि पयववके्षक यानंी लाभार्ी संख्येच्या २५% 
लाभार्थ्यांची फळबाग लागवड तपासणी अनुदान अदायगी पवूी  करावी व याबाबतच्या मापनपकु्स्तकेतील नोंदींची खात्री 
करून प्रमाषणत कराव्यात. सोबत जोडलेल्या षवषहत नमुन्यात पयववके्षकीय तपासणी अहवाल तयार करावा. तपासणी 
अहवालावर लाभार्ीची स्वाक्षरी घ्यावी व तयाखाली लाभार्ीचे नाव नमूद कराव.े  

 
उपषवभाग स्तर (लखेाषधकारी) 

अनुदान प्रस्ताव व तपासणी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर लेखाषधकारी उपषवभाग स्तर यांनी अनुदान प्रस्ताव 
तपासून पडताळणी करून पात्र प्रस्तावांना उप षवभागीय कृषि अषधकारी यांचकेडे अनुदान अदायगीसाठी षशफारस 
करावी.   
 
उपषवभागीय कृषि अषधकारी    
१. सदर फळबाग लागवडीची व्यापक प्रषसध्दी देण्यासाठी प्रकल्प गावामध्ये षभत्तीपत्रके ग्राम पंचायतीच/ेगावाच े

नोटीस बोडववर लावणे, तसचे वळेोवळेी गावस्तरावर होणा-या बठैका/मेळाव/ेभेटी व्दारे सदर प्रकल्प घटकाचा 
प्रचार करण्याच्या सचूना कृषि सहाय्यकानंा देणे. 

२.  ग्राम कृषि संजीवनी सषमतीच्या (VCRMC) मान्यतेने प्राप्त झालेल्या लाभार्ींच्या कागदपत्रांच्या छाननी नंतर 
पात्र/अपात्रते बाबत षनणवय घेऊन संबषधत लाभार्ी यानंा ऑनलाईन पवूवसमंती प्रदान करावी व लाभार्ी शासकीय 
अर्वा कृषि षवद्यापीठांच्या रोपवाषटकेतनू कलमे/रोपे उचल करणार असल्यास उचल करण्यासाठी लाभार्थ्यास 
परवाना देण्यात यावा. लाभार्ी अपात्र असल्यास कारणे नमूद करावीत. 

३. फळबाग लागवडीच्या अंदाजपत्रकांना तांषत्रक मान्यता ऑनलाईन द्यावी.  
४. पषहल्या विी लाभार्थ्याने केलेल्या कामाच्या प्रमाणकानुसार मापनपकु्स्तकेत घेतलेल्या नोंदी उपषवभागीय कृषि 

अषधकारी यांनी प्रमाषणत करुन मापदंडानुसार देय असलेले अनुदान DBT िारे लाभार्थ्यांना आधार संलग्न बकँ 
खातयामध्ये अदा करण्यास मंजुरी द्यावी.  
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५. लाभार्थ्याने कलमे खरेदी शासनमान्य खाजगी रोपवाषटकेतून केल्यास शासकीय अनुदानाची रक्कम व देयकाची 
रक्कम यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढे अनुदान लाभार्थ्यास देण्यात याव.े  

६. फळबाग लागवडीची नोंद लाभार्थ्याच्या 7/12 उताऱ्यावर घेण्यासाठी उपषवभागीय कृषि अषधकारी यांनी लागवड 
पणूव होताच संबषधत तलाठ्यास लेखी कळवाव ेव लेखी कळषवल्याची पोहोच दप्तरी जतन करुन ठेवावी. 

७. यादृक्च्छक (Random) पद्धतीने लाभार्ी संख्येच्या १०% तपासणी अनुदान अदायगी पवूी करावी. 
८. लाभार्थ्यांना घटकासंदभात प्रषशक्षण आयोषजत करणे. 
९. योजनेच ेसषनयंत्रण करणे. 

 
षजल्हा अधीक्षक कृषि अषधकारी   
१. षजल्ह्यामध्ये उपषवभाग स्तरावर लाभार्ी षनवड व अनुदान अदायगी यासह सवव कायववाही मागवदशवक सचूनेनुसार 

होत असलेबाबत वळेोवळेी पडताळणी करावी. 
२. उपषवभाग स्तरावर झालेल्या कामांची यादृक्च्छक (Random) पद्धतीने लाभार्ी संख्येच्या षकमान ५% तपासणी 

करावी व षवषहत नमनु्यात पयववके्षकीय  तपासणी अहवाल सादर करावा. 
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गोिवारा 

        प्रकल्प अनुदानीत बाबींचे प्रषत हेक्टरी मापदंड : सन 2018-19                                                                  (मजूरी, सामुग्री व एकूण ‘रुपयांमध्ये’ आषण श्रषमक षदन ‘सखं्येमध्ये) 

अ 

क्र 

फळ षपक 
कलमे   /

पेरो रळना  

 अतंर 
(मी.) 

हेक्टरी 
झाडे 

विव पहील े विव दुसरे विव षतसरे एकूण 

मजुरी सामगु्री एकूण 
श्रषमक 
षदन 

मजुरी सामगु्री एकूण 
श्रषमक 
षदन 

मजुरी सामुग्री एकूण 
श्रषमक 
षदन 

मजुरी सामुग्री एकूण 
श्रषमक 
षदन 

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

2 डाळींब 4.5 X3 740 28014 64999 93013 138 5684 5955 11639 28 4060 775 4835 20 37758 71729 109487 186 

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

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

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

६ 
संत्रा, 

मोसंबी, 
कागदी ललब ू

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

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

८ आवळा 7 X 7 200 9744 36008 45752 48 1421 1675 3096 7 812 75 887 4 11977 37758 49735 59 

-8- 
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तक्ता - १ : आबंा कलमे (सघन लागवड) 

नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पांतगवत अनुदानीत बाबींचे प्रषत हेक्टरी मापदंड : सन 2018-19 

        कलमे संख्या प्रषत हेक्टरी 400 (अतंर 5 X 5 मी.)      (मजूरी, सामुग्री व एकूण ‘रुपयांमध्ये’ आषण श्रषमक षदन ‘संख्येमध्ये) 

अ
क्र 

बाब 

विव पषहल े विव दुसरे विव षतसरे एकूण 

मजूरी सामुग्री एकूण 
श्रषमक 

षदन 
मजूरी सामुग्री एकूण 

श्रषमक 
षदन 

मजूरी सामगु्री एकूण 
श्रषमक 

षदन 
मजूरी सामुग्री एकूण 

श्रषमक 
षदन 

1 

खडे्ड खोदणे, 
0.6X0.6X0.6 

मी.  आकार 
एकूण खडे्ड 

400 

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

2 

कलमे लागवड 
करणे, लकमत 
रु. 60  /  प्रषत 

कलम ,संख्या-
400 

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

3 नांग्या भरणे 0 0 0 0 1624 4800 6424 8 0 0 0 0 1624 4800 6424 8 

4 
षठबक 

लसचनािारे 
पाणी देणे 

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

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

एकूण  30044 58914 88958 148 4669 5050 9719 23 3045 250 3295 15 37758 64214 101972 186 
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 तक्ता - २ : पेरु कलमे (सघन लागवड) 

नानाजी देशमखु कृषि संजीवनी प्रकल्पांतगवत अनुदानीत बाबींचे प्रषत हेक्टरी मापदंड : सन 2018-19 

      कलमे संख्या प्रषत हेक्टरी - 1666 (अतंर - 3 X 2 मी.)              (मजूरी, सामुग्री व एकूण ‘रुपयांमध्ये’ आषण श्रषमक षदन ‘संख्येमध्ये) 

अ
क्र 

बाब 

विव पषहल े विव दुसरे विव षतसरे एकूण 

मजूरी सामुग्री एकूण 
श्रषमक 
षदन 

मजूरी सामुग्री एकूण 
श्रषमक 
षदन 

मजूरी सामगु्री एकूण 
श्रषमक 
षदन 

मजूरी सामुग्री एकूण 
श्रषमक 
षदन 

1 
खडे्ड खोदणे, 

0.3X0.3X0.3 
मी. आकार एकूण 

खडे्ड 1666 

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

2 
कलमे लागवड 

करणे, लकमत रु. 
50 प्रषत कलम, 
संख्या-1666 

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

3 नांग्या भरणे 0 0 0 0 1624 16650 18274 8 0 0 0 0 1624 16650 18274 8 

4 षठबक लसचनािारे 
पाणी देणे 

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

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

एकूण 38570 140986 179556 190 3654 16750 20404 18 2030 100 2130 10 44254 157836 202090 218 
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तक्ता - ३ : पेरु कलमे 

नानाजी देशमखु कृषि संजीवनी प्रकल्पांतगवत अनुदानीत बाबींचे प्रषत हेक्टरी मापदंड : सन 2018-19 

      कलमे संख्या प्रषत हेक्टरी - 277 (अतंर - 6 X 6 मी.)            (मजूरी, सामुग्री व एकूण ‘रुपयामंध्ये’ आषण श्रषमक षदन ‘सखं्येमध्ये) 

अ
क्र 

बाब 

विव पषहल े विव दुसरे विव षतसरे एकूण 

मजूरी सामुग्री एकूण 
श्रषमक 
षदन 

मजूरी सामगु्री एकूण 
श्रषमक 
षदन 

मजूरी सामुग्री एकूण 
श्रषमक 
षदन 

मजूरी सामुग्री एकूण 
श्रषमक 
षदन 

1 
खडे्ड खोदणे,  0.6 
X 0.6X0.6 मी. 

आकार एकूण खडे्ड 
277 

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

2 
कलमे लागवड 

करणे, लकमत रु. 
50 प्रषत कलम, 

संख्या-277 

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

3 नांग्या भरणे 0 0 0 0 812 2750 3562 4 0 0 0 0 812 2750 3562 4 

4 षठबक लसचनािारे  
पाणी देणे 

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

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

एकूण 11977 44484 56461 59 1827 2850 4677 9 1015 100 1115 5 14819 47434 62253 73 
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तक्ता - ४ : डालळब कलमे 
नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पातंगवत अनुदानीत बाबींचे प्रषत हेक्टरी मापदंड : सन 2018-19 

      कलमे संख्या प्रषत हेक्टरी - 740 (अतंर - 4.5 X 3 मी.)         (मजूरी, सामुग्री व एकूण ‘रुपयांमध्ये’ आषण श्रषमक षदन ‘सखं्येमध्ये) 

अ
क्र 

बाब 

विव पषहल े विव दुसरे विव षतसरे एकूण 

मजूरी सामगु्री एकूण 
श्रषमक 
षदन 

मजूरी सामगु्री एकूण 
श्रषमक 
षदन 

मजूरी सामुग्री एकूण 
श्रषमक 
षदन 

मजूरी सामुग्री एकूण 
श्रषमक 
षदन 

1 
खडे्ड खोदणे, 

0.3X0.3X0.3 
मी. आकार एकूण 

खडे्ड 740 

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

2 
कलमे लागवड 

करणे, लकमत रु. 
35 प्रषत कलम, 

संख्या-740 

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

3 नांग्या भरणे 0 0 0 0 1624 5180 6804 8 0 0 0 0 1624 5180 6804 8 

4 
षठबक 

लसचनािारे पाणी 
देणे 

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

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

एकूण 28014 64999 93013 138 5684 5955 11639 28 4060 775 4835 20 37758 71729 109487 186 
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तक्ता - ५ : संत्रा / मोसंबी / कागदी ललबू कलमे 

नानाजी देशमखु कृषि संजीवनी प्रकल्पांतगवत अनुदानीत बाबींचे प्रषत हेक्टरी मापदंड : सन 2018-19 

   कलमे संख्या प्रषत हेक्टरी - 277 (अतंर - 6 X 6 मी.)           (मजूरी, सामुग्री व एकूण ‘रुपयांमध्ये’ आषण श्रषमक षदन ‘संख्येमध्ये) 

अ
क्र 

बाब 

विव पषहल े विव दुसरे विव षतसरे एकूण 

मजूरी सामुग्री एकूण 
श्रषमक 
षदन 

मजूरी सामुग्री एकूण 
श्रषमक 
षदन 

मजूरी सामुग्री एकूण 
श्रषमक 
षदन 

मजूरी सामुग्री एकूण 
श्रषमक 
षदन 

1 
खडे्ड खोदणे, 

0.6X 0.6X0.6 
मी. आकार एकूण 

खडे्ड 277 

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

2 
कलमे लागवड 

करणे, लकमत रु. 
40 प्रषत कलम, 

संख्या-277 

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

3 नांग्या भरणे 0 0 0 0 812 2200 3012 4 0 0 0 0 812 2200 3012 4 

4 
षठबक 

लसचनािारे पाणी 
देणे 

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

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

एकूण  12992 41914 54906 64 2842 2500 5342 14 2030 300 2330 10 17864 44714 62578 88 
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तक्ता - ६ : संत्रा कलमे (इडंो-इस्त्राईल पद्धत) 

नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पांतगवत अनुदानीत बाबींचे प्रषत हेक्टरी मापदंड : सन 2018-19 

        कलमे संख्या प्रषत हेक्टरी - 555 (अतंर - 6 X 3 मी.)                    (मजूरी, सामुग्री व एकूण ‘रुपयांमध्ये’ आषण श्रषमक षदन ‘संख्येमध्ये) 

अ
क्र 

बाब 

विव पषहल े विव दुसरे विव षतसरे एकूण 

मजूरी सामुग्री एकूण 
श्रषमक 
षदन 

मजूरी सामुग्री एकूण 
श्रषमक 
षदन 

मजूरी सामुग्री एकूण 
श्रषमक 
षदन 

मजूरी सामगु्री एकूण 
श्रषमक 
षदन 

1 

गादी वाफे तयार 
करणे -  

1.21 चौ.मी. X 
1552 मी = 

1878.04 घ.मी.  

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

2 

कलमे लागवड 
करणे, लकमत  

रु. 50 प्रषत 
कलम, संख्या-

555 

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

3 नांग्या भरणे 0 0 0 0 1624 5550 7174 8 0 0 0 0 1624 5550 7174 8 

4 
षठबक 

लसचनािारे 
 पाणी देणे 

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

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

एकूण  19488 64334 83822 96 5684 5850 11534 28 4060 300 4360 20 29232 70484 99716 144 
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तक्ता - ७ : षसताफळ कलमे 

नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पांतगवत अनुदानीत बाबींचे प्रषत हेक्टरी मापदंड : सन 2018-19 

      कलमे संख्या प्रषत हेक्टरी - 400 (अतंर - 5X 5 मी.)       (मजूरी, सामुग्री व एकूण ‘रुपयांमध्ये’ आषण श्रषमक षदन ‘संख्येमध्ये) 

अ
क्र 

बाब 

विव पषहल े विव दुसरे विव षतसरे एकूण 

मजूरी सामुग्री एकूण 
श्रषमक 
षदन 

मजूरी सामुग्री एकूण 
श्रषमक 
षदन 

मजूरी सामगु्री एकूण 
श्रषमक 
षदन 

मजूरी सामुग्री एकूण 
श्रषमक 
षदन 

1 
खडे्ड खोदणे, 0.6 
X0.6X0.6 मी. 
आकार  एकूण 

खडे्ड 400 

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

2 
कलमे लागवड 

करणे, लकमत रु. 
40 प्रषत कलम, 

संख्या-400 

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

3 नांग्या भरणे 0 0 0 0 812 3200 4012 4 0 0 0 0 812 3200 4012 4 

4 षठबक लसचनािारे 
पाणी देणे 

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

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

एकूण  15225 50864 66089 75 1827 3400 5227 9 1015 200 1215 5 18067 54464 72531 89 
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तक्ता - ८ - आवळा कलमे 

नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पांतगवत अनुदानीत बाबींचे प्रषत हेक्टरी मापदंड : सन 2018-19 

        कलमे संख्या प्रषत हेक्टरी - 200 (अतंर - 7 X 7 मी.)      (मजूरी, सामगु्री व एकूण ‘रुपयांमध्ये’ आषण श्रषमक षदन ‘संख्येमध्ये’) 

अ
क्र 

बाब 

विव पषहल े विव दुसरे विव षतसरे एकूण 

मजूरी सामगु्री एकूण 
श्रषमक 
षदन 

मजूरी सामुग्री एकूण 
श्रषमक 
षदन 

मजूरी सामुग्री एकूण 
श्रषमक 
षदन 

मजूरी सामगु्री एकूण 
श्रषमक 
षदन 

1 
खडे्ड खोदणे, 

0.6X0.6X0.6 
मी. आकार एकूण 

खडे्ड 200 

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

2 
कलमे लागवड 

करणे, लकमत रु. 
40 प्रषत कलम, 

संख्या-200 

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

3 नांग्या भरणे 0 0 0 0 812 1600 2412 4 0 0 0 0 812 1600 2412 4 

4 षठबक लसचनािारे 
पाणी देणे 

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

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

एकूण 9744 36008 45752 48 1421 1675 3096 7 812 75 887 4 11977 37758 49735 59 
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पयववके्षीय तपासणी अहवाल  
 

१. तपासणी षदनाकं  

२. तपासणी अषधकारी श्री/श्रीमती 

३. पदनाम  

४. तपासणी वळेी उपक्स्र्त इतर अषधकारी/ 

कमवचारी  

१. श्री/श्रीमती 

पदनाम 

२. श्री/श्रीमती  

पदनाम 

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

मु.पो. _______________ 

ता.  _______ उपषवभाग ________ 

षज. ______ 

६. बाब फळबाग  

७. प्रकल्पाच ेषठकाण  

८. कामाचा कालावधी   

९. फळबागेच ेक्षते्र (हे. आर.)  

१०. प्रकल्पाचा मोका तपासणी तपशील १. फळबाग क्षते्राचा सव्हे नंबर/गट क्र.- 
२. फळषपकाच ेनाव /वाण- 
३. तपासणी पवूी रोप संख्या हेक्टरी- 
४. सध्य क्स्र्तीत षजवतं रोप संख्या-  
५. रोपांमधील अंतर-  

११. षपक संरक्षक बाबींची उपाय योजना प्रतयक्षात केली आहे काय? होय/नाही 

१२. लाभार्थ्यास षशफारस करण्यात आलेल्या अर्वसहाय्याची रक्कम रु.  

१३. तपासणी मध्ये अर्वसहाय्याची पषरगणना बरोबर केलेली आहे काय ? होय/नाही 

१४. नसल्यास तफावत रक्कम रु.  

१५. मागवदशवक सूचनेप्रमाणे कायववाही करण्यात आलेली आहे काय ? होय/नाही 

१६. लाभार्थ्याच ेसववसाधारण अषभप्राय  
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१७. गुणवत्तेबाबत तपासणी अषधकाऱ्याच ेअषभप्राय 

 
 
 
 
 
 

   

 कृषि सहाय्यक यांच ेमोका तपासणी, मंजूर आराखडा व मागवदशवक सचूनेनुसार काम पणूव झाले असून तयाबाबत 
मी स्वत: खात्री केली आहे. मापनपकु्स्तकेतील नोंदी योग्य असून तया प्रतयक्ष स्र्ळावर जाऊन प्रमाषणत केलेल्या आहेत. 
सदर लागवडीचा दजा योग्य आहे. 
 
 
तपासणी अषधकारी, श्री. 
पदनाम. 
(स्वाक्षरी) 
 
इतर अषधकारी श्री. 
पदनाम. 
(स्वाक्षरी) 
                                                                                                लाभार्थ्याची/ लाभार्ी प्रषतषनधीची स्वाक्षरी  

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