जमीन आरोग्य सुधारणे
गाांडूळ खत उत्पादन युननट आनण नाडे प कांपोस्ट उत्पादन युनिट व सेंनिय नननवष्ठा उत्पादन
युननट
(अ २ (६) (i)) व (अ २ (६) (ii))

प्रस्तावना:
हवामान बदलाचा राज्याच्या शेतीवर नवपरीत पनरणाम नदसून येत असून, भनवष्यात दे खील
सदर पनरणामाांची व्याप्ती वाढणार असल्याचे राज्याच्या हवामान बदलानवषयक कृती आराखडयामध्ये
नमूद केले आहे . मराठवाडा व नवदभातील शेतक-याांना गेल्या काही वषांपासून मोठया दु ष्काळास सामोरे
जावे लागत असून भू-गभातील पाणीसाठयावर व जनमनीच्या आरोग्यावर नवपनरत पनरणाम होत आहे .
पनरणामी शेतीमधील नपकाांची उत्पादकता घटत आहे . तसेच पूणा नदीच्या खो-यातील भू-भाग हा
ननसगगत:च क्षारपड असल्याने शेतीसाठी ससचनास मयादा येत आहेत. या प्रनतकूल पनरस्स्ितीमध्ये
अल्पभू-धारक शेतक-याांच्या उत्पादनावर नवपरीत पनरणाम होत असल्याचे नदसून येत आहे . हवामान
बदलामुळे उद्भवलेल्या पनरस्स्ितीशी जुळवून घेण्यास शेतक-याांना सक्षम करण्याच्या उद्देशाने महाराष्र
शासनामार्गत जागनतक बँकेच्या अिगसहाय्याने नानाजी दे शमुख कृनष सांजीवनी प्रकल्प सुरु करण्यात
आलेला आहे .
सेंिीय शेती पद्धतीमध्ये ननसगग सांवधगन करणे, नपक उत्पादनाचा खचग कमी करणे, रासायननक
खते, कीटकनाशके, तणनाशके व सांप्रेरके या सारख्या घातक रसायनाांना पयायी अशा सेंनिय व जैनवक
नननवष्ठाचा वापर वाढनवणे ही काळाची गरज आहे. गाांडूळ खत सकवा व्हमी कांपोस्ट हे शेतातील काडी
कचरा, वनस्पतीजन्य पदािग, शेण याांचेपासून गाांडूळाांद्वारे बननवले जाते. गाांडूळ खतामध्ये नवनवध नजवाणू,
सांनजवके, व्हीटॅ नमन आनण इतर उपयुक्त रसायने गाांडूळ खतामध्ये असल्याने त्याचा नपकाच्या वाढीवर
चाांगला पनरणाम होतो.
याच बरोबर शेतातील कचऱ्यावर कांपोस्स्टगव्दारा प्रनिया केल्यास त्यातील सेंनिय पदािग जैनवक
पध्दतीने, सूक्ष्म जीव तसेच गाांडुळाांव्दारे कुजून त्यापासून उत्तम प्रकारचे ह्युमस सारखे सेंनिय कांपोस्ट
खत तयार होते. या खताचा वापर शेतात मोठया प्रमाणात केला गेल्यास, जनमनीचे आरोग्यात नवशेष
सुधारणा होऊन, कृनष उत्पादनात र्ार मोठी भर पडे ल. शेतातून ननघालेल्या सवग वनस्पतीजन्य
पदािांपासून सेंनिय खत तयार करून, परत शेतात टाकणे ही काळाची गरज आहे. सेंनिय खतामुळे
जनमनीचा कस व जलधारणा शक्ती वाढू न पोषक िव्याांचा पुरवठा योग्य प्रमाणात होतो. जनमन भूसभूशीत
राहते. त्यामुळे जनमनीत हवा खेळती राहते. शेतात उपयुक्त सूक्ष्म नजवाणूांची वाढ होण्यास मदत होते.
या अनुषांगाने सदरची बाब नवचारात घेऊन गाांडूळ खत उत्पादन युननट आनण नॅडेप कांपोस्ट
उत्पादन युनिट व सेंनिय नननवष्ठा उत्पादन युननट हे वैयस्क्तक लाभाचे घटक राबनवणे प्रस्तानवत आहे .
उनद्दष्टे :
१. नानाजी दे शमुख कृनष सांजीवनी प्रकल्पामध्ये समावेश करण्यात आलेल्या गावसमुहातील अल्प
व अत्यल्प भूधारक शेतक-याांना हवामान बदलामुळे उद्भवलेल्या पनरस्स्ितीशी जुळवून घेण्यास
सक्षम बननवणे.
२. पौस्ष्टक अन्नधान्याचे उत्पादन करणे.
३. नैसर्गगक घटकाांना हानी न पोहोचनवता त्याांचा योग्य वापर करुन शेती करणे.
४. जनमनीची सुनपकता वाढनवणे व ती नदघगकाळ नटकनवणे.
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५. स्िाननक स्त्रोताचा पुनगवापर शेतीमध्ये करणे.
६. शेतीचा उत्पादन खचग कमी करुन शेतक-याच्या ननव्वळ उत्पन्नात वाढ करणे.
लाभािी ननवडीचे ननकष :
१. प्रकल्पाांतगगत ननवड केलेल्या गावासाठीच्या ग्राम कृषी सांजीवनी सनमतीने (VCRMC) मान्यता
नदलेले अत्यल्प व अल्प भूधारक शेतकऱ्याांना, अनु. जाती/ जमाती, मनहला, नदव्याांग व इतर
शेतकरी या प्राधान्यिमाने ननवड करून लाभ दे ण्यात यावा.
२. ज्या शेतकऱ्याकडे गाांडूळ खत उत्पादन युननट, नॅडेप कांपोस्ट उत्पादन युनिट व सेंनिय नननवष्ठा
उत्पादन युननट उभारण्याकनरता जागा उपलब्ध आहे अशा शेतकऱ्याांना लाभ दे ण्यात यावा.
३. ज्या शेतकऱ्याकडे गाांडूळ खत उत्पादन युननट, नॅडेप कांपोस्ट उत्पादन युनिट व सेंनिय नननवष्ठा
उत्पादन युननट उभारल्यानांतर ते व्यवस्स्ित सुरु राहण्यासाठी नकमान दोन जनावरे उपलब्ध
आहे त, अशा शेतकऱ्याांना लाभ दे ण्यात यावा.
४. या घटकाकनरता इतर कोणत्याही योजनेतून लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्याांना या योजने अांतगगत पुन्हा
लाभ दे ण्यात येवु नये.

अिगसहाय्य:
नानाजी दे शमुख कृनष सांजीवनी प्रकल्पाांतगगत राबनवण्यात येणाऱ्या गाांडूळ खत उत्पादन युननट,
नाडे प कांपोस्ट उत्पादन युनिट व सेंनिय नननवष्ठा उत्पादन युननट हे वैयस्क्तक लाभाचे घटकासाठी
अनुज्ञय
े अनुदानाचा तपशील खालीलप्रमाणे;
अ.ि.

अ.

ब.

अपेनित किंमत

घटक

(रु.)

गाांडूळ खत उत्पादन
युननट/नाडे प कांपोस्ट रुपये १०,०००/उत्पादन युनिट

सेंनिय नननवष्ठा
उत्पादन युननट

रुपये ६०००/-

अनुज्ञेय अनुदान

तपनिल

(रु.)

सकमतीच्या ५०%,
जास्तीत जास्त रु.
५०००/-

सकमतीच्या ५०%,
जास्तीत जास्त रु.
३०००/-

गाांडुळ खत युनिट उभारण ीः पाण्याचा
निचरा होणा-या हवेि र जागेवर १०
फुट X ३ फुट X २.५ फुट या
आिंारमािाचे बाांधिंाम िंरुि युनिटच
उभारण सावल मध्ये िंराव .
िॅडेप खत युनिट उभारण ीः पाण्याचा
निचरा होणा-या हवेि र जागेवर १०
फुट X ६ फुट X ३ फुट तसेच कभत च
जाड ९ इांच, तसेच खेळत हवा
रहाण्यासाठ ७ इांच आिंारमािाचे
झरोिंे चारह बाजुस, या आिंारमािाचे
बाांधिंाम िंरुि युनिटच उभारण
सावल मध्ये िंराव .
पारां पानरिं पद्धत िे सेंनिय निनवषठाांच
निर्ममत िंरणे. नबजामृत, ज वामृत,
बायोडायिॅनमिं, स . प . प . इत्याद
सेंनिय निनवषठाांच निर्ममत िंरणे.

सांदभग: जा.ि.कृआ/सेंिेयो/प्र.क्र. २०१८-१९/मासू/३८९, नदिाांिं १२ जुि २०१८ अन्वये निगगनमत िंेलेल्या मागगदशगक सूचना.
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सदर मागगदशगक सुचनाांमध्ये नमूद केल्यानूसार नननित केलेल्या ताांनिक ननकषाांनुसार सानहत्य
असणे आवश्यक आहे.
अांमलबजावणीची कायगपद्धती : अांमलबजावणीतील नवनवध स्तरावरील जबाबदाऱ्यालाभािी :१. इच्छु क शेतकऱ्याांनी नानाजी दे शमुख कृनष सांजीवनी प्रकल्पाच्या सांकेत स्िळावर

समूह

सहाय्यकाच्या मदतीने नोंदणी करावी व ग्राम कृनष सांजीवनी सनमती (VCRMC) कडे नवनहत नमुन्यात
(प्रपि-१) आवश्यक कागदपिासनहत अजग सादर करावा.
२. उपनवभागीय कृनष अनधकारी याांचेकडू न पूवस
ग ांमत्ती पि नमळाल्यानांतर पूवस
ग ांमती पिासोबत नदलेल्या
ताांनिक ननकषाप्रमाणे सांपुणग प्रकल्पाची उभारणी प्रिम करणे बांधनकारक राहील.
३. लाभार्थ्याने गाांडूळ खत उत्पादन युननट, नॅडेप कांपोस्ट उत्पादन युनिट व सेंनिय नननवष्ठा उत्पादन
युननट उभारणीसाठी आवश्यक सानहत्य सामुग्री उपलब्ध करुन घेण्याची जबाबदारी सांबांनधत
लाभार्थ्याची राहील. कामासाठी कोणतीही आगाऊ रक्कम (अग्रीम ) नमळणार नाही.
४. ननवडलेल्या लाभािींना त्याांच्या पसांतीच्या बाांधकाम व्यवसानयक अिवा स्वत: अिवा गवांडी याांचे
मार्गत गाांडुळ खत उत्पादन युननट अिवा नॅडेप खत उत्पादन युननटचे बाांधकाम करुन घेण्याची मुभा
राहणार आहे.
५. गाांडुळ खत उत्पादन युननट अिवा नॅडेप खत उत्पादन युननटची उभारणी प्रकल्प स्िळी झाल्यानांतर
सांबांधीत कृनष सहाय्यक/समूह सहाय्यक याांना कळनवणे.
६. दे य अनुदान नमळणेसाठी मागणीपि (प्रपि-४) सांबनधत कृषी सहाय्यका मार्गत उपनवभागीय कृषी
अनधकारी याांच्या नावे सादर करावे. सोबत आवश्यक नबले शेतकऱ्याांने स्वत:ची स्वाक्षरी करून सादर
करणे आवश्यक आहे.
ग्राम कृषी सांजीवनी सनमती (VCRMC) :१. गाव समूहातील इच्छु क शेतकऱ्याांचे घटकाांतगगत बाबीचा लाभ घेण्यासाठीचे नवनहत नमुन्यातील अजग
प्राप्त करून घ्यावेत.
२. प्राप्त सवग अजग व सादर केलेली कागदपिे कृषी सहाय्यक याांचे मदतीने छाननी करून अजाची
अत्यल्प व अल्प भूधारक शेतकऱ्याांची, अनुसुनचत जाती / जमाती, मनहला शेतकरी, नदव्याांग व इतर
शेतकरी या प्राधान्यिमाने ननवड करावी.
३. इच्छु क लाभार्थ्यांचे प्राप्त अजाच्या पाि / अपािते बाबत ननणगय घेऊन अपाि अजगदाराांना
अपाितेबाबत कारणासह अवगत करावे.
४. अांमलबजावणी करण्यात आलेल्या घटकाांतगगत बाबींचे सामानजक लेखापरीक्षण करावे.
समूह सहाय्यक :१. इच्छु क लाभािी शेतक-याांना नानाजी दे शमुख कृनष सांजीवनी प्रकल्पाच्या सांकेत स्िळावर नोंदणी व
अजग करण्यासाठी मागगदशगन व मदत करावी.
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२. शेतकऱ्याांची ऑनलाईन नोंदणी व शेतकऱ्याांने सादर केलेली कागदपिे कृनष सहाय्यक याांचे मदतीने
छानणी करुन अजांची अत्यल्प व अल्प भूधारक अशी प्रवगगननहाय अनु सुनचत जाती/ अनुसुनचत
जमाती / नदव्याांग / मनहला शेतकरी / इतर सवगसाधारण शेतकरी या प्राधान्यिमाने वगगवारी करावी.
३. उपनवभागीय कृनष अनधकारी याांचेकडू न प्राप्त पूवस
ग ांमती पिाांच्या नोंदी ठे वणे. शेतकऱ्याांस योजनेच्या
अटी व शती तसेच घटकाबाबतचे आर्गिक व ताांनिक ननकष समजावून साांगावेत.
४. प्रकल्प स्िळाचे भौगोनलक स्िानाांकन (Geo Tagging) करण्यास कृषी सहाय्यक याांना मदत करावी.
लाभािी व तपासणी अनधकारी याांचे समवेत अांमलबजावणी पूवी व अांमलबजावणी नांतर प्रकल्प
स्िळाचे अक्षाांश / रेखाांश सह र्ोटो काढावेत. सदरचे र्ोटो प्रकल्पाच्या सांगणक प्रणालीवर अपलोड
करावेत. (स्िळ पाहणी व मोका तपासणीच्या वेळेस)
कृनष सहाय्यक :१. कागदपिाांची छानणी करताना शेतकऱ्याांचे नवहीत नमुन्यातील अजग, शेतकऱ्याांच्या मालकी हक्काचा
७/१२ उतारा, ८-अ, यापूवी इतर योजनेतून लाभ घेतलेला आहे काय, या बाबतचा तपनशल,
प्रानधकृत अनधकाऱ्याचे सांवगग प्रमाणपि (अिुसुनचत जाती, अनुसुनचत जमाती शेतकऱ्याांसाठी) आहे
काय, इत्यादी सवग अनुषांगीक बाबींची पडताळणी करावी.
२. पाि अजांच्या ननयोनजत प्रकल्प स्िळाची तसेच ८-अ मध्ये नमूद सवग गट/सवे नां. मध्ये पाहणी करुन
गाांडूळ खत उत्पादन युननट, नॅडेप कांपोस्ट उत्पादन युनिट व सेंनिय नननवष्ठा उत्पादन युननट
उभारणीसाठी ननवड केलेली जागा योग्य आहे सकवा नाही याबाबत तपासणी करावी व तसा तपशील
नमूद करावा आनण ननयोनजत प्रकल्प स्िळ व लाभािी सदर घटकासाठी पाि आहे सकवा नाही
याबाबत अहवाल सोबत जोडलेल्या नवहीत प्रपिात (प्रपि-3) उपनवभागीय कृनष अनधकारी याांचेकडे
सादर करावा.
३. या योजनेअांतगगत लाभार्थ्यास इतर योजनेतून शासकीय अनूदान घेतले असल्या/नसल्याबाबत
सांबांनधत अनधकाऱ्याांनी त्याची खािी करून ही बाब प्रकल्प मांजूरीसाठी सादर करताना उपनवभागीय
कृनष अनधकारी याांना अवगत करावी.
४. लाभािी गाांडूळ खत उत्पादन युननट, नॅडेप कांपोस्ट उत्पादन युनिट व सेंनिय नननवष्ठा उत्पादन
युननटचे बाांधकाम प्रकल्प स्िळी पुणग झाल्याचे कळनवल्यानांतर सांबांनधत कृनष सहाय्यक याांनी, केलेले
बाांधकाम मागगदशगक सूचनेत नदल्याप्रमाणे ताांनिक दजाचे असल्याबाबत मोका तपासणी करावी.
ताांनिक व आर्गिक ननकषाप्रमाणे दे य होणा-या अनुदानाची गणना करून अनुदान अदायगीकनरता
उपनवभागीय कृनष अनधकारी याांचेकडे नशर्ारस करणे.
सोबत जोडलेल्या नवहीत प्रपिात (प्रपि-५) तपासणी अहवाल तयार करावा. तपासणी
अहवालावर लाभािीची स्वाक्षरी घ्यावी व त्याखाली लाभािीचे नाव नमूद करावे. तपासणी
अहवालाची एक प्रत लाभािीस द्यावी. तपासणी अहवाल उपनवभागीय कृनष अनधकारी याांना सादर
करावा.
५. या घटकाच्या प्रनियेस अनुसरून मध्यावधी आनण अांनतम मुल्यमापनास प्रकल्प यांिणेला मदत करणे.
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कृषी पयगवक्ष
े क :१. लाभािी /ग्राम कृषी सांजीवनी सनमती (VCRMC) / कृषी सहाय्यक/ समूह सहाय्यक याांनी अवगत
केल्यानांतर अनुदान अदायगी पूवी कृषी पयगवक्ष
े क याांनी राबनवलेल्या घटकाची १०% तपासणी
करावी. सोबत जोडलेल्या नवनहत नमुन्यात (प्रपि- ६) तपासणी अहवाल तयार करावा. तपासणी
अहवालावर लाभािीची स्वाक्षरी घ्यावी व त्याखाली लाभािीचे नाव नमूद करावे. तपासणी अहवाल
उपनवभागीय कृनष अनधकारी याांना सादर करावा.
उपनवभागीय कृनष अनधकारी :१. शेतकऱ्याांचे अजग प्राप्त झाल्यानांतर कागदपिाांची छानणी, ग्राम कृषी सांजीवनी सनमतीची मान्यता व
स्िळ तपासणी अहवाल नवचारात घेवून अजाच्या पाि / अपाितेबाबत ननणगय घ्यावा व अपाि
असल्यास लाभािीस कारणासनहत अवगत करावे.
२. अजग सादर केलेल्या पाि शेतकऱ्याांस नवनहत नमुन्यात पूवस
ग ांमती द्यावी (प्रपि-३).
३. लाभािी शेतकऱ्याने अवगत केल्यानांतर कृनष सहाय्यक/ कृनष पयगवक्ष
े क याांचक
े डू न तपासणी पूणग
करून घ्यावी.
४. शेतकऱ्यास पूवस
ग ांमती दे ताांना पूवस
ग ांमती पिासोबत गाांडूळ खत उत्पादन युननट, नॅडेप कांपोस्ट
उत्पादन युनिट व सेंनिय नननवष्ठा उत्पादन युननट उभारणी प्रनिया व दे य अनुदान याबाबत अवगत
करावे.
५. अनुदान प्रस्ताव, प्रिम (मोका) व अांनतम तपासणी अहवाल प्राप्त झाल्यानांतर प्रकल्पासाठीचे कृनष
पयगवक्ष
े क याांनी अनुदान प्रस्ताव तपासून अनुदान अदायगीसाठी नशर्ारस करावी.
६. पाि लाभािींना ननधी उपलब्धतेनुसार DBT द्वारे ७ नदवसात अनुदान अदायगी करावी.
७. उपनवभागाांतगगत राबनवलेल्या घटकाांपैकी २% लाभार्थ्यांची अनुदान अदायगी पूवी तपासणी करावी.
८. योजनेचे सननयांिण करणे.
नजल्हा अधीक्षक कृनष अनधकारी :१. नजल्ह्यामध्ये उपनवभाग स्तरावर लाभािी ननवड व अनुदान अदायगी यासह सवग कायगवाही मागगदशगक
सूचनेनुसार होत असलेबाबत वेळोवेळी पडताळणी करावी.
२. उपनवभाग स्तरावर झालेल्या कामाांची आकस्स्मक तपासणी करावी व नवनहत प्रपिात अहवाल सादर
करावा.
३. उपनवभागीय कृनष अनधकारी याांना आवश्यकतेनुसार ननधी नवतरण व सननयांिण करावे.
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प्रपि-१

प्रकल्पाांतगगत लाभासाठी ननवड हे ाणेकनरता अजग व हमीपि

जागनतक बँक अिगसहास्य्यत

नानाजी दे शमुख कृनष सांजीवनी प्रकल्प
(प्रत्येक घटकासाठी स्वतांि अजग करावा)
प्रनत,
मा. अध्यक्ष, ग्राम कृनष सांजीवनी सनमती ........................... (अजगदाराचे गाव) ...................................
गावसमूह िमाांक.....................................तालुका ................................. नजल्हा .................................
महोदय,
जागनतक बँक अिगसहास्य्यत नानाजी दे शमुख कृनष सांजीवनी प्रकल्पाांतगगत मी, माझ्या मालकीहक्काचे शेत जनमनीमध्ये हवामान बदलास
पुरक पध्दतीने शेती करण्यासाठी गुांतवणूक करणेस तयार आहे , त्याकनरता या प्रकल्पाांतगगत खालील घटकाचा लाभ नमळावा,ही
नवनांती.
मागणी केलेल्या घटकाचे नाव-...............................................................
घटकाचा तपशील1.-........................................................................
अ.ि.
1.

बाब
अजगदार शेतकऱ्याांचे सांपूणग नाव

तपशील
(आडनाव)

(प्रिम नाव )

(वडीलाचे नाव )

........................ ............................... ..........................
2.

पूणग पत्ता

घर ि. ................ गल्ली ि./भागाचे नाव ......................
गाव................................ पोस्ट....................................
तालुका............................. नजल्हा...............................
नपन ि.-

3.

भ्रमणध्वनी िमाांक-2

4.

स्त्री/पुरुष(लागू असेल तेिे √ अशी खूण करावी)

5.

जात प्रवगग (लागू असेल तेिे √ अशी खूण करावी)

6.

अजगदार नदव्याांग आहे काय?( लागू तेिे √ खूण
करावी)

1

7.

दानरिय रे षेखालील असल्यास - यादीतील अ.ि3.

8.

आधारकाडग ि.4

स्त्री

पुरुष
अ.जा.

अ.ज.

होय

इतर
नाही

या मध्ये अनुदान मागणी केलेल्या घटकाचा तपशील उदा. शेततळ्याचा आकार, हनरतगृहाचा/शेडनेटचा आकार, र्ळबाग लागवड

असल्यास र्ळनपक नाव, क्षेि इ. तसेच नठबक, तुषार असल्यास- नपकाचे नाव-क्षेि इ. तपशील नमूद करावा.
2

प्रकल्पाच्या नवनवध घटकातील मानहतीची दे वाण-घेवाणीसाठी भ्रमणध्वनी िमाांकाचा प्रकल्पाच्या कामकाजासाठी वापर करण्यास माझी

सहमती आहे .
३दानरद्र्य

रे षेखालील दाखला सोबत जोडण्याची आवश्यकता नाही. तिानप ग्राम कृषी सांजीवनी सनमती लाभािी ननवड करतेवळ
े ी अजगदार

दानरद्र्य रे षेखालील असल्याबाबत खािी करून अजाबाबत उनचत ननणगय घेऊ शकेल.
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9.

स्वत:च्या नावावरील एकूण क्षेि (8-अ प्रमाणे)

खाते ि.............................
एकूण जनमनधारणा

10.

(हे क्टर)

(आर)

आरटीजीएस सुनवधा असणाऱ्या बँकेचे नाव
खाते िमाांकबँकेची शाखाआयएर्एससी कोड-

11.

घेत असलेली नपके-

12.

ज्या क्षेिावर घटक राबनवणार आहे त्या क्षेिाचा

क्षेि

गाव

तालुका

सव्हे /गट िमाांक13.

मागणी केलेल्या बाबींचा तपनशल

१. गाांडुळ खत उत्पादन युननट अिवा नॅडेप खत उत्पादन युननट --------२. सेंनिय निनवषठा उत्पादि युनिट-------------------

14.

यापूवी याच घटकाचा लाभ आपण अिवा आपल्या
कुटु ां बातील5 अन्य सदस्याांनी या सकवा इतर
योजनेतून घेतला आहे काय? असल्यास लाभ
घेतलेली योजना,अनुदान रक्कम व लाभ
घेतलेचे वषे इ.तपशील .

15.
16.
17.

मागणी केलेल्या घटकाचा एकूण अांदानजत खचग.

रक्कम रुपये...............................

ननकषानुसार अपेनक्षत अनुदान

रक्कम रुपये...............................

अनुदान वजा जाता उवर्गरत रक्कम कशा प्रकारे
उभारणी करणार ? (लागू असेल तेिे √ अशी
खूण करावी)

स्वत:

बँक कजाव्दारे

सदर घटकासाठी माझी ननवड झाल्यास आवश्यक कागदपिाांची पूतगता करुन नवहीत मुदतीत प्रकल्पाच्या मागगदशगक सूचनेनुसार तसेच
प्रकल्प आनधकाऱ्याांच्या ताांनिक दे खरे खीखाली काम पूणग करीन व त्यानांतरच मला अनुदान दे य राहील .तसेच सदरचे काम मी नवनहत
मुदतीत व मागगदशगक सुचनेप्रमाणे पूणग न केलेस अनुदान नमळणार नाही, याची मला जाणीव आहे .
सदर बाबीचा लाभ घेत असताना वा त्यानांतर माझेकडु न गैरव्यवहार झाल्याचे आढळू न आल्यास अिवा लाभाांनकत बाबीचा
माझ्याकडु न गैरवापर झाल्याचे नसद्ध झाल्यास सांबनधत घटकासाठी नमळालेले अनुदान माझ्याकडू न सव्याज वसुल केले जाईल याची मला
स्पष्ट जाणीव आहे .
प्रकल्पाचे अनधकारी आनण इतर प्रानधकृत व्यक्तींना घटक तपासणीसाठी माझी सांमती आहे तसेच, त्याांना या तपासणी कामासाठी
सहकायग करे न.
वरील सवग मानहती माझ्या समजुतीप्रमाणे बरोबर व खरी आहे .
स्िळ:- (गावाचे नाव)..............................

नदनाांक-

/

/ 20--

अजगदार शेतक-याची सही/अांगठा

कोठे ही जतन अिवा सामाईकीकरण (share )केली जाणार नसून ती र्क्त सी आय डी आर( Central Identities Data Repository) कडे
पडताळणी करता सादर केली जाईल.
कुटु ां ब या व्याख्येत पती, पत्नी व १८ वषाखालील मुलाांचा समावेश राहील.
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प्रपि - २
(प्रकल्प स्िळ पाहणी व पाितेबाबत अनभप्राय-कृनष सहाय्यक)
श्री/

श्रीमती---------------------------------------------मु.

पो.------------------

ता.----------- नज.------------------ याांनी त्याांचे मालकीचे स.नां./गट नां. -----------मधील
एकूण क्षेि -------------(हे. आर.) पैकी -------------(हे. आर.) क्षेिावर नानाजी दे शमुख कृनष
सांजीवनी प्रकल्पाांतगगत, गाांडुळ खत उत्पादन युननट/नॅडेप खत उत्पादन युननट/सेंनिय निनवषठा
उत्पादि युनिट या घटकासाठी अजग केलेला आहे. सदर शेतकऱ्याकडे गाांडुळ खत उत्पादन युननट
/ नॅडेप खत उत्पादन युननट /सेंनिय निनवषठा उत्पादि युनिट उभारण िंनरता योग्य जागा तसेच इतर
आवश्यिं बाब जसे जिावरे , नपिंाांचे अवषेि इत्याद उपलब्ध आहेत/िाह त.
सदर अजग ग्राम कृनष सांजीवनी सनमतीने (VCRMC) नदनाांक -------रोजीच्या बैठकीमध्ये
मांजूर/िामांजुर केलेला आहे. सदर लाभािी योजनेच्या ननकषाप्रमाणे पाि आहे /िाह . नदनाांक -------------- रोजी भेट दे ऊन प्रस्तानवत प्रकल्प स्िळाची लाभािी समक्ष पाहणी केली असता
घटकासाठी आवश्यक व योग्य क्षेि लाभार्थ्याकडे उपलब्ध असून/िसुि प्रकल्प राबनवण्यासाठी
लाभािी सक्षम व पाि आहे /िाह .
सदर लाभार्थ्यास पूवस
ग ांमती दे णेस नशर्ारस करणेत येत आहे /नाही.

नठकाण

(स्वाक्षरी)

नदनाांक

कृनष सहाय्यक
नाव
ता.
नज.

(टीप-कृषी सहाय्यक याांनी मागगदशगक सूचनाांचा अवलांब करून उपरोक्त स्िळ तपासणी अहवाल
भौगोनलक नचन्हाांकनासह (Geo-tagging) द्यावा.)

8|P age
C:\Users\Lenovo\Desktop\Guidelines Vermicompost\जमीन

आरोग्य सुधारणे अंतर्गत र्ां डूळ खत व नाडे प पद्धतीने सेंद्रिय द्रनद्रवष्ठा उत्पादन आद्रण सेंिीय खत द्रनद्रमगती युद्रनट मासू (1).docx

प्रपि -३

पूवस
ग ांमती पि
(पुवस
ग ांमती पिाचा नमूना)
जा.ि. ----------------कायालय-

उपनवभागीय

कृनष

अनधकारी,

____

उपनवभाग ______, नजल्हा______
नदनाांक -

/

/20----

प्रनत,
श्री/श्रीमती-----------------------------------------------------मु.पो.------------------तालूका ---------नजल्हा -------------आपल्या नदनाांक -------------- रोजीच्या अजाप्रमाणे, गाांडुळ खत उत्पादन युननट / नॅडेप खत उत्पादन
युननट/सेंनिय निनवषठा उत्पादि युनिट उपघटकासाठी आपली लाभािी म्हणून ननवड करण्यात आली आहे.
अटी व शतीची पूतगता करण्याच्या अनधन राहू न आपणाांस (गाांडुळ खत उत्पादन युननट/नॅडेप खत उत्पादन
युननट/सेंनिय निनवषठा उत्पादि युनिट) या बाबींच्या कामास प्रकल्पाांतगगत मागगदशगक सूचनेनुसार अनुज्ञेय
रकमेसाठी पुढील अटी व शतींच्या अनधन राहु न पूवस
ग ांमती दे ण्यात येत आहे.
१. आपल्या पसांतीच्या बाांधकाम व्यवसानयक/स्वत: /गवांडी कडु न गाांडुळ खत उत्पादन युननट/नॅडेप खत
उत्पादन युननट/सेंनिय निनवषठा उत्पादि युनिट उभारणी करण्यास आपणास मुभा आहे.
२. सदरचे पूवस
ग ांमती पि नमळाल्यापासून ३० नदवसाांच्या आत आपण गाांडुळ खत उत्पादन युननट अिवा नॅडेप
खत उत्पादन युननट/सेंनिय निनवषठा उत्पादि युनिटची उभारणी पूणग करणे बांधनकारक राहील अन्यिा सदर
पूवग सांमती रद्द होईल याची नोंद घ्यावी.
३. सदर घटकाची अांमलबजावणी मागगदशगक सूचनेनुसार पूणग झाल्याची खािी झाल्यानांतर आपणास शासन
ननणगयानुसार (मागगदशगक सुचना व मांजूर मापदां ड इत्यादी) अनुज्ञय
े अनुदान ननधी उपलब्धते नूसार मांजूर
करण्यात येईल.
४. सदरचे अनुदान आपल्या राष्रीयकृत बँकखात्यावर जमा करण्यात येईल.
५. आपल्या प्रकल्प प्रस्तावास मांजूरी दे णे, दे य अनुदानाची रक्कम/दे य कालावधी इत्यादी बाबी ठरनवण्याचा
अांनतम अनधकार नानाजी दे शमुख कृनष सांजीवनी प्रकल्प/शासनाचा राहील.

उपनवभागीय कृनष अनधकारी,
उपनवभाग_______
नजल्हा: ________
प्रत ,
मानहती व योग्य त्या कायगवाहीसाठी अग्रेनषत ,
1) नजल्हा अनधक्षक कृषी अनधकारी-----------2) अध्यक्ष, ग्राम कृषी सांजीवनी सनमती-------------
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प्रपि -४
(लाभािी अनुदान मागणी पि)
प्रती,
उपनवभागीय कृनष अनधकारी,
उपनवभाग _______
नजल्हा: _______
नवषय :- नानाजी दे शमुख कृनष सांजीवनी प्रकल्पाांतगगत दे य अनुदान नमळणेबाबत.
मी श्री. / श्रीमती.................................................................मु. ..............पो.
................ ता............... नज............... आपणास नवनांती करतो की, मला नमळालेल्या ----------रोजीच्या पूवग सांमतीनुसार नानाजी दे शमुख कृनष सांजीवनी प्रकल्पाांतगगत, गाांडुळ खत उत्पादन
युननट/नॅडेप खत उत्पादन युननट/सेंनिय निनवषठा उत्पादि युनिटच्या उभारणीचे काम आपण

ननगगनमत केलेल्या अटी व शतीच्या अनधन राहू न मागगदशगक सूचनेनुसार पूणग केले आहे. त्याचा
तपशील खालीलप्रमाणे;
प्रकल्प उभारणी बाबतचा तपनशल
अ.ि.
अ.
ब.

घटक

आिंारमाि / नननवष्ठा उत्पादन सामुग्री इ. बाबतचा
तपनिल

गाांडूळ खत उत्पादन युननट / नाडे प
कांपोस्ट उत्पादन युनिट
सेंनिय नननवष्ठा उत्पादन युननट

सदर बाब सांबनधत कृषी सहाय्यक याांना अवगत केली आहे. तरी मला नानाजी दे शमुख कृनष
सांजीवनी प्रकल्पाांतगगत गाांडुळ खत उत्पादन युननट/नॅडेप खत उत्पादन युननट/सेंनिय निनवषठा
उत्पादि युनिट या घटकाच्या आर्गिक ननकषानुसार दे य अनुदान नमळावे. ही नवनांती

नदनाांक :
लाभािीची स्वाक्षरी/अांगठा
(नाव व पत्यासह)
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प्रपि -५
मोका तपासणी अहवाल
(कृनष सहाय्यक याांनी करणे)

अ.ि.

बाब

१.

लाभार्थ्याचे नाव

२.

गावाचे नाव

३.

तालुका

४.

नजल्हा

५.

तपासणी नदनाांक

६.

बाब

७.

पूवस
ग ांमती ि.व नदनाांक

८.

मांजूर असलेल्या प्रकल्प क्षेिाचा सव्हे नांबर/गट ि. ___

९.

बाांधकाम व्यवसानयकाचे नाव

१०.

नविेत्याचे नाव

११.

मांजूर बाबींचा तपनशल

तपशील

गाांडुळ खत उत्पादन युननट / नॅडेप
खत उत्पादन युननट / सेंनिय
निनवषठा उत्पादि युनिट
क्षेि ----------हे . -----आर

१. गाांडुळ खत उत्पादन युननट / नॅडेप
खत उत्पादन युननट
(रु.) ------------

२. सेंनिय निनवषठा उत्पादि युनिट
(रु.) -----------------

१२.

उपलब्ध जनावरे (गाय, म्हैस, शेळी, मेंढी /इतर)

१३.

अनुदानाची गणना: गाांडुळ खत उत्पादन युननट / नॅडेप खत उत्पादन युननट / सेंनिय निनवषठा
उत्पादि युनिट याचा आर्गिक मापदां डा प्रमाणे रक्कम , अनुदान मयादा, दे य अनुदान इत्यादी
बाबी नवचारात घेऊन दे य अनुदानाची नशर्ारस करावी.)
बाब- ---------------ताांनिक व आर्गिक मापदां ड रक्कम - रु. -------------अनुदान मयादा- रु. --------------मांजूर अनुदानाची रक्कम- रु. -----------तपासणीनुसार देय होणारी रक्कम- रु. -----------

गाांडुळ खत उत्पादन युननट /नॅडेप खत उत्पादन युननट / सेंनिय निनवषठा उत्पादि युनिट उभारण ताांनिक
ननकषानुसार आहे/नाही. या घटकाांतगगत उभारणी मागगदशगक सूचनेनुसार असून इतर बाबींतही मागगदशगक
सूचनाांचा अवलांब केला असलेने लाभार्थ्यास अनुदान अदा करण्यास नशर्ारस करण्यात येत आहे /नाही.
समक्षलाभार्थ्याचे नाव व स्वाक्षरी /अांगठा
(श्री.
)
(नटप-सदर तपासणी अहवालाची एक प्रत लाभार्थ्यास द्यावी)

स्वाक्षरी कृनष सहाय्यक
नदनाांकीत स्वाक्षरी
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प्रपि - ६
पयगवक्ष
े ीय तपासणी अहवाल
१.

तपासणी नदनाांक

२.

तपासणी अनधकारी

३.

पदनाम

४.

तपासणी वेळी उपस्स्ित इतर
अनधकारी/कमगचारी

श्री/श्रीमती

१. श्री/श्रीमती
पदनाम
२. श्री/श्रीमती
पदनाम

५.

लाभार्थ्याचे नाव

सवे नां./गट न. _______
वगगवारी: _________
(अ.जा./अ.ज./सवगसाधारण/इतर)
________
मु.पो. _______________
ता. _______ उपनवभाग ________
नज. ______

६.

बाब

गाांडुळ खत उत्पादन युननट / नॅडेप खत उत्पादन युननट
/ सेंनिय निनवषठा उत्पादि युनिट

७.

प्रकल्पाचे नठकाण

८.

उत्पादकाचे नाव

९.

नवतरकाचे नाव

१०.

प्रकल्पाचा मोका तपासणी तपशील

१. प्रकल्प क्षेिाचा सव्हे नांबर/गट ि. ______
2. गाांडुळ खत उत्पादन युननट अिवा नॅडेप खत
उत्पादन युननट
३. सेंनिय निनवषठा उत्पादि युनिट

११.

लाभार्थ्यास दे य अिगसहाय्याची रक्कम रु.
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१२.

तपासणी मध्ये अिगसहाय्याची पनरगणना बरोबर केलेली आहे

होय/नाही

काय ?
नसल्यास तर्ावत रक्कम रु.
१३.

मागगदशगक सूचनेप्रमाणे कायगवाही करण्यात आलेली आहे काय

होय/नाही

?
१४.

लाभार्थ्याचे सवगसाधारण अनभप्राय

१५.

गुणवत्तेबाबत तपासणी अनधकाऱ्याचे अनभप्राय

तपासणी अनधकारी, श्री.
पदनाम.
(स्वाक्षरी)
इतर अनधकारी श्री.
पदनाम.
(स्वाक्षरी)
लाभार्थ्याची/ लाभािी प्रनतननधीची स्वाक्षरी
(नाव..............................)
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