अ ) औजारे घटकासाठी अनु दानाची रFकम थेट लाभाथaया खा-यावर जमा) DBT) संदभ6त करावयाया कायवाहीचा व

अनु षंिगक <प8ांचा तपशील

अ.9

१.

कायवाही

औजारे घटकाबाबत िजDcाला िदलेDया ल ांकाया अधीन राहू न
तालुकािनहाय ल ांक िनिdत कeन समािवट औजारांबाबत <िसTी
दे णे व शेतकMयांना आवाहन करणे

२.

कgh/राiय शासनाने माjयता िदलेDया व महारा कृिष उOोग िवकास
महामंडळाकडे नkदणी केलेDया कृिष औजारे उ-पादकांची/ अिधकृत

िव9ेता यांची यादी, तांि8क तपशील, दर इ. बाबतची संचालक (िन व गु

३.

४.

िन ) यांनी िनगिमत केलेली मािहती शेतकMयांना अवगत करणे.

पसंतीनुसार औजारे खरे दी कर3यासाठी पूवस
 ंमती घे3याचे अनुषंगाने
कृिष सहाmयकामाफ6त तालुका कृिष अिधकारी यांयाकडे अज सादर
करणे

शेतकMयांकडू न <ाpत अज+ची <ाथिमक तपासणी कeन तालुकाIतरीय
सिमतीया माjयतेने लाभाथ@ िनवड करणे व पूवस
 ंमती दे णे व -याची <त
<ादे िशक YयवIथापक, महारा कृिष उOोग िवकास महामंडळ

५.
६.

७.

८

यांयाकडे पाठिवणे.

िनवड झालेDया लाभाथaकडू न पूवस
 ंमती िमळाDयाची पोहोच घेणे
लाभा*य6ने पूवस
 ंमती िमळाDयापासून ४५ िदवसांया आत महारा कृिष

उOोग िवकास महामंडळ माफत पूण Pकमत भeन औजाराची खरे दी
करणे

लाभा*य6या मागणीनुसार / पसंती नुसार औजारे उपलfध कeन दे णे

अनुदान िमळ3यासाठी कृिष सहाmयकाकडे <Iताव सादर करणे

कायवाही

कोणी करावी

िजDहा अधी क
कृिष अिधकारी

िजDहा अधी क
कृिष अिधकारी

आवbयक

अिभलेख/ <प8

• मागदशक सुचना
• ल ांक

• िनधी उपलfधता
• औजारांची यादी

• तांि8क तपशील

• उ-पादक/अिधकृत
िव9ेता यादी

इछु क शेतकरी

• अज नमुना

• ७/१२ व ८ अ

तालुका कृिष

• पूवस
 ंमती प8 नमुना

कृिष सहाmयक

• पूवस
 ंमती प8 पोहोच

अिधकारी

लाभाथ@

नमुना

महारा कृिष

उOोग िवकास
महामंडळ
लाभाथ@

• अनुदान मागणी अज
• दे यकाची मूळ <त
• हमीप8

९.

१०.

खरे दीबाबतया दे यकासह लाभा*य6कडू न <ाpत पिरपूण <Iतावानुसार
औजाराची पडताळणी /मोका तपासणी कeन १५ िदवसात ताकृअ यांना
अहवाल सादर करणे

<ाpत अहवालानुसार व िनधीया उपलfधतेनुसार अनुदान अदायगीसाठी
पा8 लाभाथaची दे यके तयार कeन कोषागारास सादर करणे

११.

संबंिधत लाभाथaया खा-यावर अनुदानाची रFकम जमा करणे

१२.

लाभाथaया खा-यावर अनुदानाची रFकम जमा केDयाबाबत पोहोच
कोषागाराकडू न/ ऑनलाइन पTतीने <ाpत कeन घेऊन अिभलेख जतन
करणे
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मंडळ कृिष
अिधकारी

तालुका कृिष
अिधकारी
संबंिधत

कोषागार
तालुका कृिष
अिधकारी

• MAIDC <माणप8
• तपासणी अहवाल

<प8 - १

कृिष िवभाग, महारा शासन

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

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

<ित,

मा.तालुका कृिष अिधकारी

तालुका ...................... िजDहा ......................

१. शेतकMयाचे पूण नाव

:

-------------------(आडनाव)

-----------------(<थम नाव)

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

(विडलांच/े पतीचे नांव)

२.गावाचे नाव : ............................ तालुका : ............................... िजDहा : .................................
३. Pलग

: पुwष /xी

५. शेतकMयाचा संपक 9मांक

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

४. शेतकMयाया जिमनीचा गट/ सवS 9. ..................................
6. आधार 9मांक

6. बँक खाते 9मांक

:

:

७. बँकेचे नाव व शाखा

:

८. IFSC Code

:

७. सामािजक वगवारी

: अनुसुचीत जाती / अनुसूिचत जमाती / इतर

६. जमीन धारणेनुसार वगवारी
८. अपंग-व

: अ-यDप भूधारक /अDप भूधारक/ इतर

: आहे / नाही

९. लाभ हYया असलेDया योजनेचे नाव : राीय अ सुर ा अिभयान भात/गहू /कडधाjय
अ.9 .

शासनमाjय औजारे / यं8सामुीचे नाव

पिरमाण/सं^या

िवनंती कर3यात येते की, उपरोFत योजनेतील वर नमूद केलेDया शासनमाjय औजारे / यं8सामुीची

महारा कृिष उOोग िवकास महामंडळ यांयाकडू न पूण Pकमतीने खरे दी कर3याबाबत पूवस
 ंमती िमळावी. यापूव@

या योजनेतून औजारे घटकांतगत मी कोणताही लाभ घेतलेला नाही. वरील औजारांची खरे दी कeन अनु दानासाठी
आवbयक -या कागदप8ासह पिरपूण <Iताव मला पूवस
 ंमती िमळाDयापासून ४५ िदवसात कृिष सहाmयकाकडे
दे 3यास मी जबाबदार राहीन.

िशफारस कर3यात येते की, राीय अ

शेतकMयाची सही/अं
सही/अंगठा

सुर ा अिभयान भात/गहू /कडधाjय या योजनेतील वर नमूद

केलेDया औजारे / यं8 सामुीसाठी अनुदानाचा लाभ दे 3यास ी/ीमती ............................................. पा8

आहे त. -यांनी केलेDया अज6स माjयता दयावी ही िवनंती. सदर लाभाथ@ने यापूव@ या योजनेतून िशफारस केलेDया
औजारांसाठी लाभ घेतलेला नाही याची मी खा8ी केली आहे .

कृिष पयवे क ..............
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कृिष सहाmयक ..............

<प8 -२

मंडळ कृिष अिधकारी यांनी तालुका कृिष अिधकारी यांयाकडे पाठवावयाया पा8 लाभाथaया यादीचे <प8

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

<ित

मा. तालुका कृिष अिधकारी

तालुका ..............................
िवषय - राीय अ सुर ा अिभयान अंतगत कृिष औजारे घटकाकिरता पूवस
 ंमतीसाठी पा8 शेतकMयांची
यादी

राीय अ सुर ा अिभयान भात/गहू /कडधाjय अंतगत माया काय े8ात कृिष औजारे घटकासाठी

पूवस
 ंमती किरता पा8 शेतकMयांची यादी खालील<माणे आहे .

राअसुअ- भात/गहू /कडधाjय ( <-येक िपकासाठी Iवतं8 यादी सादर करावी)
अ.9.

लाभाथ@

शेतकMयाचे

गाव

नांव

सYहS /गट 9.

<वग

(अ.ज./अ.जा./
इतर )

Pलग

(xी/पुwष)

औजाराचा
तपशील

कृपया वर नमूद केलेले लाभाथ@ मागदशक सूचनां<माणे पा8 असून -यांना पूवस
 ंमतीदे 3याबाबत िशफारस

कर3यात येत आहे .

मंडळ कृिष अिधकारी .........................
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पूवस
 ंमती प8

जा 9. .........

तालुका कृिष अिधकारी काय6लय
तालुका .............
िदनांक :

<ित,

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

मु.पो.......................तालुका ...............िजDहा ..................
िद. ........................ रोजीया अज6 <माणे आपणास राीय अ सुर ा अिभयान भात/ गहू / कडधाjय

या योजने/काय9मांतगत .......................... हे औजार खरे दी कर3यासाठी पूवस
 ंमती दे 3यात येत आहे .

सदर पूवस
 ंमती िमळाDयापासून ४५ िदवसांया आत महारा कृिष उOोग िवकास महामंडळामाफ
ळामाफत

औजार खरे दी संदभ6त कायवाही कeन अनु दान मागणीसाठीचा पिरपूण <Iताव मंजुरीसाठी सादर करावा.

िविहत वेळेत आपला पिरपूण <Iताव <ाpत न झाDयास अनु दान अदायगीसाठी ाc धरला जाणार नाही

याची नkद यावी.

तालुका कृिष अिधकारी ............

<त, <ादे िशक YयवIथापक ,महारा कृिष उOोग िवकास महामंडळ, <ादे िशक काय6लय,...................

-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
 ंमतीप8
तीप8 पोहोच

<ित

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

मु.पो..............तालुका .............िजDहा ..........

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

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

महोदय,

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

खरे दीसाठी आपले िद. ...................रोजीया प8ानुसार िदलेली पूवस
 ंमती <ाpत झाली असून सदर औजाराची

महारा कृिष उOोग िवकास महामंडळाक
ळाकडू न खरे दी कeन पिरपूण <Iताव ४५ िदवसांया आत सादर कर3याची

जबाबदारी माझी राहील याची पूण जाणीव मला कeन दे 3यात आली आहे .

लाभाथ@ची सही/ अंगठा

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

मोबाईल 9. ...........................
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अनुदान मागणी अज
ी/ीमती ....................................
<ित

मु.पो..............तालुका .............िजDहा ..........
मा. तालुका कृिष अिधकारी
तालुका .................

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

संदभ - आपले िद. .............रोजीचे पूवस
 ंमती प8
महोदय,

वरील संदभ+िकत पूवस
 ंमती प8ाचे अनुषंगाने मी राीय अ

सुर ा अिभयान भात/ गहू / कडधाjय या

योजने अंतगत .................. हे औजारे महारा कृिष उOोग िवकास महामंडळामाफ
ळामाफत खरे दी केलेले आहे .

याबाबतचे अनुदान िमळ3याचे अनुषंगाने पिरपूण <Iताव सोबत जोडला आहे तरी मला दे य असलेले अनु दान,
माझे.....................................या बँकेया .................शाखेतील बँक खाते 9. ..... ............. वर जमा
कर3यात यावे ही िवनंती.

सोबत - १) िबलाची मूळ <त

२) िडिलYहरी चलन
३) हमीप8

४) MAIDC <माणप8
लाभाथ@ची सही/ अंगठा

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

मोबाईल 9. ...........................
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तपासणी अहवाल

१.योजनेचे नाव

: राीय अ सुर ा अिभयान भात/गहू /कडधाjय

२.लाभाथ@चे नाव

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

३.<वग

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

५.औजाराची उ-पादक कंपनी

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

७.औजाराची Pकमत

: w. ...................................................................
...................................................................

४.खरे दी केलेDया औजाराचे नाव

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

६.औजाराचा अनु9मांक (असDयास) : ........................................................................

८.िबलाचा िदनांक व 9मांक

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

९.औजार <ाpत झाDयाचा िदनांक

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

११.
११.दे य अनुदान रFकम

: w. ...................................................................

१०.
१०.अिधकृत िव9े-याचे नाव व संपक 9मांक : ........................................................................

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

तालुका ..................... िजDहा ......... यांनी

भात/ गहू / कडधाjय िपकांसाठी खरे दी केलेDया

औजारे /यं8सामुीची वरील<माणे तपासणी मी YयFतश: केलेली असून सदरची औजारे /यं8सामुी सुIथतीत
आहे त. राीय अ

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

अनुदानाची रFकम w. ................................... लाभाथ@या बँक खा-यावर जमा कर3याची िशफारस कर3यात
येत आहे .

सोबत :- लाभा*य6चा <Iताव.

Iथळ

:

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

हमीप8
मी ी /ीमती .......................................................................................मु.पो. ..........

तालुका ..................... िजDहा ......... असे हमीप8 दे तो/ दे ते की, भात/ गहू / कडधाjय िपकांसाठी
....................... या औजाराची / यं8सामुीची खरे दी मी Iवतः माया जबाबदारीवर करीत आहे . सदरया

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

सादर कर3यात येत आहे . भिवयात नैसगक आपी व इतर कारणांमुळे सदरया औजाराचे / यं8सामुीचे
नुकसान झाDयास मी शासनास नुकसान भरपाई मागणार नाही. सदरचे औजार/यं8सामुी सुIथतीत ठे व3यासाठी
दे खभाल व दु wIती बाबतची आवbयक ती काळजी घे3यात येईल. तसेच सदर औजाराचा गैरवापर होणार नाही
याची मी हमी दे त आहे .
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:
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:
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:
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लाभा*य6ची सही/ अंगठा

<माणप8
तालुका कृिष अिधकारी ....................... यांचे पूवस
 ंमती प8 9मांक ................ िद. ..../....../२०१५

अjवये लाभाथ@ ी /ीमती .......................................................................................मु.पो. ..........

तालुका ..................... िजDहा ......... असे यांनी ............... या औजाराची शासन माjय Pकमत wपये
.................... भeन खरे दी केली असून िद. .................. रोजी लाभा*य6स औजार ताfयात िदले आहे .

सदर औजाराची पुरवठा पूव तपासणी िद............... रोजी केली असून लाभा*य6स औजार सुIथतीत

उपलfध कeन िदले आहे . पुरवठा पbयात सेवा दे णे व औजारामये तांि8क िबघाड झाDयास Pकवा गुणवेबाबत

त9ार <ाpत झाDयास -याचे पूणतः िनराकरण करणे या बाबत महारा कृिष उOोग िवकास महामंडळ जबाबदार
राहील.

Iथळ

:

िदनांक :
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<ादे िशक YयवIथापक

महारा कृिष उOोग िवकास महामंडळ

