राीय अ सुर ा अिभयान अंतगत सन २०१५२०१५-१६ मये िवतरीत करावयाया कृिष औजारांसाठीचे
अनुदान थेट लाभा*य+या
लाभा*य+या खा-यावर जमा (DBT)
DBT) कर3याबाबत
कर3याबाबत मागदशक सुचना
------------------क67 शासनाया कृिष िवभागाया िदनांक ९ जुलै २०१५ रोजीया प<ानुसार तसेच शासन िनणय >. राकृिव

०२१५/A.>.१५/ राकृिवयो क

िद १ ऑगCट २०१५ नुसार राीय अ

सुर ा अिभयान २०१५-१६ अंतगत औजारे

घटकासाठी अनुदानाची रEकम थेट लाभाथFया खा-यावर जमा (DBT) कर3याबाबत कायवाही कर3याचे िनदH श िदलेले
आहे त. यामुळे औजारे िवतरणाया सयाया Aचिलत पKतीमये बदल करणे आवLयक आहे . या अनुषंगाने राीय अ
सुर ा अिभयानांतगत औजारे घटकाया अंमलबजावणीसाठी कायपKती पुढीलAमाणे राहील.
१. राीय अ सुर ा अिभयान २०१५ -१६ अंतगत औजारं साठीचे घटक

•
•
•

संसाधनाया संवधनासाठी तं< / साधने (सुधािरत कृिष औजारे )
पा3याया काय म वापरासाठी Oसचन साधने

Cथािनक पुढाकाराया बाबीअंतगत औजारे / यं<सामुPी

२. राीय अ सुर ा अिभयान २०१५ -१६ अंतगत मंजूर औजारांचा तपशील
राीय अ

सुर ा अिभयान २०१५ -१६ साठी जा.>.कृआ/िवA.1/राअसुअ-1516/मासु/A.>.१/१५० /15 िद.

४.६.२०१५ नुसार मागदशक सुचना िनगिमत कर3यात आलेVया आहे त. -यानुसार िजVहािनहाय भौितक व आXथक ल ांक
दे 3यात आलेले आहे त. क67 शासनाने सन २०१५-१६ साठी मंजूर केलेVया औजाराचा तपशील खालीलAमाणे आहे .
अ.>.

औजाराचे नाव

२
३
४
५
६
७

८

९

१०
११

(िकमतीया ५० टEके Oकवा अनुदानाची रEकम पैकी कमी असेल ते)
अ.ज /अ.जा./मिहला / अVप व

इतर शेतकरी

७५०००

६००००*

रोटा_हे टर

३५०००

३५०००

bम सीडर

१५००

१५००

राअसुअ - भात
१

अिधकतम अनुदान मयYदा Z.

पॉवर िटलर
(८ एचपी कं वा यापेा जात मता)
Cवयंचिलत भात लागवड यं<
मनुयचिलत फवारणी पंप

पावर नॅपसॅक फवारणी पंप

Cवयंचिलत भात कापणी यं< (िरपर)

अ-यVप भूधारक शेतकरी

७५०००
६००

३०००

६३०००

७५०००
६००

३०००

५००००*

Cवयंचिलत भात कापणी व बांधणी यं<

१२५०००

१०००००*

भात मळणी यं<

४००००

४००००

युिरया िfकेट मशीन

९००००

९००००

(िरपर कम बायंडर )
पंपसंच

राअसुअ- गहू

१००००

१००००

१

रोटा_हे टर

३५०००

३५०००

३

सीड bील

१५०००

१५०००

२

कVटी_हे टर (बैलचिलत )
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१००००

८०००*

अ.>.

औजाराचे नाव

अिधकतम अनुदान मयYदा Z.

(िकमतीया ५० टEके Oकवा अनुदानाची रEकम पैकी कमी असेल ते)

४.

गािदवाफा लागवड यं< (३५ बीएचपी पे ा

५.

पावर नॅपसॅक फवारणी पंप

६.

७

८

अ.ज /अ.जा./मिहला / अVप व

इतर शेतकरी

४४०००

३५०००

३०००

३०००

अ-यVप भूधारक शेतकरी

जाCत मतेया ॅEटर साठी)
पंपसंच

१००००

पाईप

तुषार संच

२५/मी.(६०० मी. पयiत)

२५/मी.(६०० मी. पयiत)

८०००*

१००००

राअसुअ - कडधाjय
१

कVटी_हे टर (बैलचिलत )

१००००

३

बहु पीक पेरणी/लागवड यं<

१५०००

2
४
५
६
७

८

९

१०
११
१२

१००००

रोटा_हे टर

सरी वरं बा लागवड यं< (३५ बीएचपी पे ा
जाCत मतेया ॅEटर साठी)

गािदवाफा लागवड यं< (३५ बीएचपी पे ा
जाCत मतेया ॅEटर साठी)
मनुयचिलत फवारणी पंप

पावर नॅपसॅक फवारणी पंप

१००००

३५०००

३५०००

६३०००

५००००*

४४०००

३५०००*

६००

६००

१५०००

३०००

बहु पीक मळणी यं<
पंपसंच

३०००

४००००

४००००

१५००० Oकवा

१५००० Oकवा

१००००

पाईप

तुषार संच

१००००

२५/मी.(६०० मी. पयiत)

२५/मी.(६०० मी. पयiत)

६०००

६०००

१००००

Cपायरल सेपरे टर

१००००

* या औजारांसाठ क शासनाया कृष अभयांककरण उपअभयानाया नकषांनस
ु ार इतर शेतक"यांसाठ #कं मतीया ४० ट)के
#कं वा अनद
ु ानाची र)कम यापैक कमी असेल ते अनद
ु ान दे य राह0ल.

३. राीय अ सुर ा अिभयान २०१५२०१५-१६ अंतगत औजारे घटकासाठी अनुदानाची रEकम थेट लाभाथFया खा-यावर जमा

(DBT) कर3याबाबत कायपKती

अ) औजारे घटकासाठी अनुदानाची रEकम थेट लाभाथFया खा-यावर जमा (DBT) कर3याया कायवाहीचा
वाहीचा व -यासं
वाही
-यासंदभYत

अनु षांिगक Aप<ांचा तपशील
अ.>
१.

कायवाही

कायवाही कोणी

आवLयक अिभलेख/

औजारे घटकाबाबत िजVlाला िदलेVया ल ांकाया अधीन राहू न

िजVहा अधी क

• मागदशक सुचना

तालुकािनहाय ल ांक िनिmत कnन समािवट औजारांबाबत AिसKी
दे णे व शेतकoयांना आवाहन करणे

२.

क67/राrय शासनाने माjयता िदलेVया कृिष औजारे उ-पादकांची/

अिधकृत िव>ेता यांची यादी, तांि<क तपशील, दर इ. बाबतची संचालक
(िन व गु िन ) यांनी िनगिमत केलेली मािहती शेतकoयांना अवगत करणे.
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करावी

Aप<

कृिष अिधकारी

• ल ांक

िजVहा अधी क

• औजारांची यादी

कृिष अिधकारी

• िनधी उपलqधता
• तांि<क तपशील

• उ-पादक/अिधकृत
िव>ेता यादी

अ.>
३.

कायवाही

कायवाही कोणी

आवLयक अिभलेख/

पसंतीनुसार औजारे खरे दी कर3यासाठी पूवस
 ंमती घे3याचे अनुषंगाने

इछु क शेतकरी

• अज नमुना

कृिष सहाtयकामाफत तालुका कृिष अिधकारी यांयाकडे अज सादर
करणे

४.

शेतकoयांकडू न Aाvत अज+ची Aाथिमक तपासणी कnन तालुकाCतरीय
सिमतीया माjयतेने लाभाथw िनवड करणे व पूवस
 ंमती दे णे

५.

िनवड झालेVया लाभाथFकडू न पूवस
 ंमती िमळाVयाची पोहोच घेणे

६.

पूवस
 ंमती िमळाVयापासून ४५ िदवसांया आत औजाराची खरे दी करणे व
अनुदान िमळ3यासाठी कृिष सहाtयकाकडे ACताव सादर करणे

७.

खरे दीबाबतया दे यकासह लाभा*यYकडू न Aाvत पिरपूण ACतावानुसार
औजाराची पडताळणी /मोका तपासणी कnन १५ िदवसात ताकृअ यांना
अहवाल सादर करणे

८.

Aाvत अहवालानुसार व िनधीया उपलqधतेनुसार अनुदान अदायगीसाठी
पा< लाभाथFची दे यके तयार कnन कोषागारास सादर करणे

९.

संबंिधत लाभाथFया खा-यावर अनुदानाची रEकम जमा करणे

१०

लाभाथFया खा-यावर अनुदानाची रEकम जमा केVयाबाबत पोहोच
कोषागाराकडू न/ ऑनलाइन पKतीने Aाvत कnन घेऊन अिभलेख जतन
करणे

करावी

Aप<

• ७/१२ व ८ अ

तालुका कृिष

• पूवस
 ंमती प< नमुना

कृिष सहाtयक

• पूवस
 ंमती प< पोहोच

लाभाथw

• अनुदान मागणी अज

अिधकारी

मंडळ कृिष
अिधकारी

नमुना

• दे यकाची मूळ Aत
• हमीप<

• तपासणी अहवाल

तालुका कृिष
अिधकारी
संबंिधत

कोषागार

तालुका कृिष
अिधकारी

ब) लाभाथw िनवड •

वैयzEतक लाभाथw, न{दणीकृत शेती उ-पादक संघ, शेतकoयांची उ-पादक कंपनी/ सहकारी संCथा/ शेतीिवषयक

•

भात,गहू , कडधाjय िपकांशी िनगडीत न{दणीकृत Cवयंसहाtयता गट, शेतकरी गट, मिहला शेतकरी गट. सदरया

•
•

कायरत Cवयंसेवी संCथा/ शेतीिवषयक कायरत Cवाय| संCथा.

गटाची न{द Aाधाjयाने िजVहा आ-मा यं<णेकडे असावी.

लाभा*यYया नावे शेतजमीन असावी, -यांया नावे ७/१२ व ८-अ चा उतारा असणे आवLयक आहे .

िजVlातील अनुसूिचत जाती व अनुसूिचत जमातीया लोकसं}येया Aमाणात लाभा*य+ची िनवड करावी.
करावी.

िजVlांकिरता Aाvत होणारा आXथक काय>म राबिवताना Aवगिनहाय असलेVया टEकेवारीया Aमाणात काय>म
राबिव3यात यावा.
यावा तसेच मिहला लाभा*य+साठी मंजूर आXथक काय>माया िकमान ३० टEके िनधी खच होईल

याबबत कटा ाने ल~य ावे. मिहला लाभा*य+साठीया ३० टEके राखीव िनधीपे ा जाCतीची तरतूद आवLयक

असVयास मिहलांया AवगYनुसार -या -या AवगYतून करावी.
करावी.

•
•
•

औजारे घटकाचा लाभ Aाधाjयाने पीक Aा-यि क काय>मामये सहभागी शेतकoयांना दे 3यात यावा.
Aवगिनहाय ल ांकाया मयYदे त Aथम येणाoयास Aथम Aाधाjय या त-वावर लाभाथw िनवड करावी.

सदरची औजारे चालू zCथतीत ठे वणे व -यांची दे खभाल व दु ZCती करणे याबाबत हमीप< घे3यात यावे.
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Aप< - १

कृिष िवभाग,
िवभाग, महारा शासन

अनु दािनत कृिष औजारे खरे दी कर3यासाठी पूवस
 ंमती िमळ3याकिरता शेतकoयाने करावयाचा अज

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
िदनांक : ....../....../.............

Aित,

मा.तालुका कृिष अिधकारी

तालुका ...................... िजVहा ......................

१. शेतकoयाचे पूण नाव

:

-------------------(आडनाव)

-----------------(Aथम नाव)

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

(विडलांच/े पतीचे नांव)

२.गावाचे नाव : ............................ तालुका : ............................... िजVहा : .................................
३. Oलग

: पुZष /ी

५. शेतकoयाचा संपक >मांक

: ......................................................

४. शेतकoयाया जिमनीचा गट/ सवH >. ..................................
6. आधार >मांक

6. बँक खाते >मांक

:

:

७. बँकेचे नाव व शाखा

:

८. IFSC Code

:

७. सामािजक वगवारी

: अनुसुचीत जाती / अनुसुचीत जमाती / इतर

६. जमीन धारणेनुसार वगवारी
८. अपंग-व

: अ-यVप भूधारक /अVप भूधारक/ इतर

: आहे / नाही

९. लाभ ह_या असलेVया योजनेचे नाव : राीय अ सुर ा अिभयान भात/गहू /कडधाjय
अ.> .

शासनमाjय औजारे / यं<सामुPीचे नाव

पिरमाण/सं}या

िवनंती कर3यात येते की, उपरोEत योजनेतील वर नमूद केलेVया शासनमाjय औजारे / यं<सामुPीची

शासनाने माjयता िदलेले अिधकृत उ-पादक/िव>ेता यांयाकडू न पूण Oकमतीने खरे दी कर3याबाबत पूवस
 ंमती
िमळावी. यापूवw या योजनेतून औजारे घटकांतगत मी कोणताही लाभ घेतलेला नाही. वरील औजारांची खरे दी

कnन अनु दानासाठी आवLयक -या कागदप<ासह पिरपूण ACताव मला पूवस
 ंमती िमळाVयापासून ४५ िदवसात
कृिष सहाtयकाकडे दे 3यास मी जबाबदार राहीन

शेतकoयाची सही/
सही/अंगठा

िशफारस कर3यात येते की, राीय अ सुर ा अिभयान भात/गहू /कडधाjय या योजनेतील वर नमूद

केलेVया औजारे / यं< सामुPीसाठी अनुदानाचा लाभ दे 3यास ी/ीमती ............................................. पा<

आहे त. -यांनी केलेVया अजYस माjयता दयावी ही िवनंती. सदर लाभाथwने यापूवw या योजनेतून िशफारस केलेVया
औजारांसाठी लाभ घेतलेला नाही याची मी खा<ी केली आहे .
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कृिष सहाtयक ..............

Aप< -२

मंडळ कृिष अिधकारी यांनी तालुका कृिष अिधकारी यांयाकडे पाठवावयाया पा< लाभाथFया यादीचे Aप<

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

Aित

मा.
मा. तालुका कृिष अिधकारी

तालुका ..............................
िवषय - राीय अ सुर ा अिभयान अंतगत कृिष औजारे घटकाकिरता
 ंमतीसाठी पा< शेतकoयांची
घटकाकिरता पूवस
यादी

राीय अ सुर ा अिभयान भात/गहू /कडधाjय अंतगत माया काय े<ात कृिष औजारे घटकासाठी

पूवस
 ंमती किरता पा< शेतकoयांची यादी खालीलAमाणे आहे .

राअसुअ- भात/गहू /कडधाjय ( A-येक िपकासाठी Cवतं< यादी सादर करावी)
अ.>.

लाभाथw

शेतकoयाचे
नांव

गाव

स_हH /गट >.

Aवग

(अ.ज./अ.जा./
इतर )

Oलग

(ी/पुZष)

औजाराचा
तपशील

कृपया वर नमूद केलेले लाभाथw मागदशक सूचनांAमाणे पा< असून -यांना पूवस
 ंमतीदे 3याबाबत िशफारस

कर3यात येत आहे .

मंडळ कृिष अिधकारी .........................
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पूवस
 ंमती प<

जा >. .........
तालुका कृिष अिधकारी कायYलय
तालुका .............
िदनांक :

Aित,

ी/ीमती ....................................

मु.पो.......................तालुका ...............िजVहा ..................
िद. ........................ रोजीया अजY Aमाणे आपणास राीय अ सुर ा अिभयान भात/ गहू / कडधाjय

या योजने/काय>मांतगत .......................... हे औजार खरे दी कर3यासाठी पूवस
 ंमती दे 3यात येत आहे .

सदर पूवस
 ंमती िमळाVयापासून ४५ िदवसांया आत औजार खरे दी संदभYत कायवाही कnन अनुदान

मागणीसाठीचा पिरपूण ACताव मंजुरीसाठी सादर करावा.

िविहत वेळेत आपला पिरपूण ACताव Aाvत न झाVयास अनु दान अदायगीसाठी Pाl धरला जाणार नाही

याची न{द यावी.

तालुका कृिष अिधकारी ............
-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०
पूवस
 ंमतीप<
तीप< पोहोच

Aित

ी/ीमती ....................................

मु.पो..............तालुका .............िजVहा ..........

तालुका कृिष अिधकारी
तालुका .................

िवषय - राीय अ सुर ा अिभयान भात/
भात/ गहू / कडधाjय या योजने अंतगत औजारे खरे दीसाठी पूवस
 ंमती
िमळाVयाबाबत

महोदय,

मला राीय अ सुर ा अिभयान भात/ गहू / कडधाjय या योजने अंतगत .................. हे औजारे

खरे दीसाठी आपले िद. ...................रोजीया प<ानुसार िदलेली पूवस
 ंमती Aाvत झाली असून सदर औजाराची

शासनमाjय खरे दी कnन पिरपूण ACताव ४५ िदवसांया आत सादर कर3याची जबाबदारी माझी राहील याची पूण
जाणीव मला कnन दे 3यात आली आहे .

लाभाथwची सही/ अंगठा

नाव. ...................................

मोबाईल >. ...........................
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तपासणी अहवाल

१. योजनेचे नाव

: राीय अ सुर ा अिभयान भात/गहू /कडधाjय

२. लाभाथwचे नाव

: .......................................................................

३. Aवग

: .......................................................................
.......................................................................

५. औजाराची उ-पादक कंपनी

: .........................................................................

४. खरे दी केलेVया औजाराचे नाव

६. औजाराचा अनु>मांक (असVयास)
असVयास)

: .......................................................................

: ........................................................................

७. औजाराची Oकमत

: Z. ...................................................................

९. औजार Aाvत झाVयाचा िदनांक

: ......................................................................

८. िबलाचा िदनांक व >मांक

१०.
१०. अिधकृत िव>े-याचे नाव

११.
११. दे य अनु दान रEकम

: .......................................................................
.......................................................................

: ........................................................................

: Z. ...................................................................

ी /ीमती .......................................................................................मु.पो. ..........

तालुका ..................... िजVहा ......... यांनी

भात/ गहू / कडधाjय िपकांसाठी खरे दी केलेVया

औजारे /यं<सामुPीची वरीलAमाणे तपासणी मी _यzEतश: केलेली असून सदरची औजारे /यं<सामुPीची सुzCथतीत
आहे त. :

राीय अ

सुर ा अिभयान भात/गहू /कडधाjय योजनेया मागदशक सूचनानु सार दे य असलेली

अनुदानाची रEकम Z. ................................... लाभाथwया बँक खा-यावर जमा कर3याची िशफारस कर3यात
येत आहे .

सोबत - लाभा*यYचा ACताव
Cथळ

:

िदनांक :
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मंडळ कृिष अिधकारी ....................

अनुदान मागणी अज
ी/ीमती ....................................
Aित

मु.पो..............तालुका .............िजVहा ..........
मा. तालुका कृिष अिधकारी
तालुका .................

िवषय - राीय अ सुर ा अिभयान भात/
भात/ गहू / कडधाjय या योजने अंतगत औजारे खरे दीचे
ीचे अनु दान
िमळा3या
िमळा3याबाबत
3याबाबत

संदभ - आपले िद. .............रोजीचे पूवस
 ंमती प<
महोदय,

वरील संदभ+िकत पूवस
 ंमती प<ाचे अनुषंगाने मी राीय अ सुर ा अिभयान भात/ गहू / कडधाjय या

योजने अंतगत .................. हे औजारे खरे दी केलेले आहे . याबाबतचे अनु दान िमळ3याचे अनुषंगाने पिरपूण
ACताव सोबत जोडला आहे तरी मला दे य असलेले अनुदान माझे.....................................या बँकेया
.................शाखेतील बँक खाते >. ..... ............. वर जमा कर3यात यावे ही िवनंती.
सोबत - १) िबलाची मूळ Aत

२) िडिल_हरी चलन
३) हमीप<

लाभाथwची सही/
सही/ अंगठा

नाव. ...................................

मोबाईल >. ...........................
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हमीप<
मी ी /ीमती .......................................................................................मु.पो. ..........

तालुका ..................... िजVहा ......... असे हमीप< दे तो/ दे ते की, भात/ गहू / कडधाjय िपकांसाठी
....................... या औजाराची / यं<सामुPीची खरे दी मी Cवतः माया जबाबदारीवर करीत आहे . सदरया

बाबीसाठी Aो-साहन हणून अनु दान िमळ3यासाठी राीय अ सुर ा अिभयान भात/गहू /कडधाjय अंतगत ACताव

सादर कर3यात येत आहे . भिवयात नैसXगक आप|ी व इतर कारणांमुळे सदरया औजाराचे / यं<सामुPीचे
नुकसान झाVयास Oकवा गुणव|ेबाबत काही समCया िनमYण झाVयास मी शासनास नुकसान भरपाई मागणार नाही.
सदरचे औजार/यं<सामुPी सुzCथतीत ठे व3यासाठी दे खभाल व दु ZCती बाबतची आवLयक ती काळजी घे3यात
येईल. तसेच सदर औजाराचा गैरवापर होणार नाही याची मी हमी दे त आहे .

Cथळ

:

सम

:

िदनांक :
नाव

प|ा

:

:
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लाभा*यYची सही/
सही/ अंगठा

