


 
 

प्रपत्र-१   
प्रकलपपांतर्गत लपभपसपठी निवड होणेकनितप अर्ग व हमीपत्र  

र्पर्नतक बकँ अर्गसहपय्यित 
िपिपर्ी देशमुख कृनि सांर्ीविी प्रकलप 

 (प्रत्िेक घटकपसपठी स्वतांत्र अर्ग किपवप) 
 
 

 प्रनत, 

  मप. अध्िक्ष, ग्रपम कृनि सांर्ीविी सनमती ........................... (अर्गदपिपचे र्पव) ................................... 
   र्पवसमूह क्रमपांक.....................................तपलकुप ................................. नर्लहप .................................      

महोदि, 

र्पर्नतक बँक अर्गसहपय्यित िपिपर्ी देशमुख कृनि सांर्ीविी प्रकलपपांतर्गत मी, मपझ्िप मपलकीहक्कपचे शेत र्नमिीमध्िे 
हवपमपि बदलपस पिुक पध्दतीिे शेती किण्िपसपठी र्ुांतवणकू किणेस तिपि आहे, त्िपकनितप  िप प्रकलपपांतर्गत खपलील घटकपचप लपभ 
नमळपवप, ही नविांती.  

मपर्णी केललेिप घटकपचे िपव-............................................................... 
घटकपचप तपशील1.-........................................................................ 

अ.क्र. बपब तपशील 
1. अर्गदपि शेतकऱिपांचे सांपूणग िपव  

 
(आडिपव)                         (प्रर्म िपव )              (वडीलपचे िपव )      
........................   ...............................   ..........................                         

2. पूणग पत्तप  घि क्र. ................  र्ल्ली क्र./भपर्पचे िपव ...................... 

र्पव................................ पोस्ट.................................... 

तपलुकप.............................  नर्लहप............................... 

नपि क्र.- 

3. भ्रमणध्विी क्रमपांक-2   

4. स्त्री/पुरुि(लपरू् असेल तेरे् √  अशी खूण किपवी) स्त्री                                                         पुरुि 

5. र्पत प्रवर्ग (लपरू् असेल तेरे् √ अशी खूण किपवी)  

6. अर्गदपि नदविपांर् आहे कपि?( लपरू् तेरे् √  खूण 
किपवी) 

होि                                                              िपही 

7. दपनिद्रि िेिेखपलील असलिपस - िपदीतील अ.क्र3.   

                                                           
1 िप मध्िे अिुदपि मपर्णी केलेलिप घटकपचप तपशील उदप. शेततळ्िपचप आकपि, हनितर्ृहपचप/शेडिेटचप आकपि, फळबपर् लपर्वड 
असलिपस फळनपक िपव, क्षेत्र इ. तसेच नठबक, तुिपि असलिपस- नपकपचे िपव-क्षेत्र इ. तपशील िमूद किपवप. 
2 प्रकलपपच्िप नवनवध घटकपतील मपनहतीची  देवपण-घेवपणीसपठी भ्रमणध्विी क्रमपांकपचप प्रकलपपच्िप कपमकपर्पसपठी वपपि किण्िपस मपझी 
सहमती आहे. 
३दपनिद्र्ि िेिेखपलील दपखलप सोबत र्ोडण्िपची आवश्िकतप िपही. तर्पनप ग्रपम कृिी सांर्ीविी सनमती लपभपर्ी निवड कितेवळेी अर्गदपि 
दपनिद्र्ि िेिेखपलील असलिपबपबत खपत्री करूि अर्ाबपबत उनचत निणगि घेऊ शकेल. 
 

अ.जा. अ.ज. इतर 



 
 

8. आधपिकपडग क्र.4   
 

9. स्वत:च्िप िपवपविील एकूण क्षेत्र (8-अ प्रमपणे) खपते क्र.............................  

एकूण र्नमिधपिणप                            (हेक्टि)                               (आि) 
10. आिटीर्ीएस सुनवधप असणपऱिप बँकेचे िपव  

खपते क्रमपांक-  

बँकेची शपखप-  

आिएफएससी कोड-  

11. घेत असलेली नपके-  
12. ज्िप क्षेत्रपवि घटक िपबनवणपि आहे त्िप क्षेत्रपचप 

सवहे/र्ट क्रमपांक- 
क्षेत्र 

 
र्पव तपलुकप 

13. िपपूवी िपच घटकपचप लपभ आपण अर्वप आपलिप 
कुटुांबपतील5 अन्ि सदस्िपांिी िप ककवप इति 
िोर्िेतूि घेतलप आहे कपि? असलिपस लपभ 
घेतलेली िोर्िप,अिुदपि िक्कम व लपभ घेतलेचे 
विे इ.तपशील . 

 

14. मपर्णी केलेलिप घटकपचप एकूण अांदपनर्त खचग. िक्कम रुपिे............................... 

15. 
निकिपिुसपि अपेनक्षत  अिुदपि िक्कम रुपिे............................... 

16. अिुदपि वर्प र्पतप उवर्रित िक्कम कशप प्रकपिे 
उभपिणी किणपि ? (लपरू् असेल तेरे् √ अशी खूण 
किपवी) 

 
स्वत:                                              बँक कर्ावदपिे 

    

सदि घटकपसपठी मपझी निवड झपलिपस आवश्िक कपर्दपत्रपांची पूतगतप करुि नवहीत मुदतीत प्रकलपपच्िप मपर्गदशगक सूचिेिुसपि 
तसेच प्रकलप आनधकपऱिपांच्िप तपांनत्रक देखिेखीखपली कपम पूणग किीि व त्िपिांतिच मलप अिुदपि देि िपहील  .तसेच सदिच ेकपम मी नवनहत 
मुदतीत व मपर्गदशगक सुचिेप्रमपणे पूणग ि केलेस अिुदपि नमळणपि िपही, िपची मलप र्पणीव आहे.  
   सदि बपबीचप लपभ घेत असतपिप वप त्िपिांति मपझेकडुि रै्िविवहपि झपलिपचे आढळूि आलिपस अर्वप लपभपांनकत बपबीचप 
मपझ्िपकडुि रै्िवपपि झपलिपचे नसद्ध झपलिपस सांबनधत घटकपसपठी नमळपलेले अिुदपि मपझ्िपकडूि सविपर् वसुल केले र्पईल िपची मलप 
स्पष्ट र्पणीव आहे. 
    प्रकलपपचे अनधकपिी आनण इति प्रपनधकृत विक्तींिप  घटक तपपसणीसपठी मपझी सांमती आहे तसेच, त्िपांिप िप तपपसणी कपमपसपठी 
सहकपिग किेि.  

विील सवग मपनहती मपझ्िप समरु्तीप्रमपणे बिोबि व खिी आहे.  
स्र्ळ:- (र्पवपचे िपव).............................. 

नदिपांक-       /      /  20--                                                    अर्गदपि शेतक-िपची सही/अांर्ठप            
 
 

                                                           

 
कोठेही र्ति अर्वप सपमपईकीकिण )share  (केली र्पणपि िसूि ती फक्त सी आि डी आि ) Central Identities Data Repository) कडे 
पडतपळणी कितप सपदि केली र्पईल. 
कुटुांब िप विपख्िेत पती, पत्िी व १८ विाखपलील मुलपांचप समपवेश िपहील. 



 
 

                                                               प्रपत्र - २ 
 (प्रकलप स्र्ळ पपहणी व पपत्रतेबपबत अनभप्रपि-कृनि सहपयिक) 

  
श्री/ श्रीमती---------------------------------------------मु. पो.------------------तप.------

----- नर्.------------------ िपांिी त्िपांच मपलकीच ेस.िां./र्ट िां. -----------मधील एकूण क्षते्र ----------
---(हे. आि.)  पकैी -------------(हे. आि.) क्षेत्रपवि िपिपर्ी देशमुख कृनि सांर्ीविी प्रकलपपांतर्गत फळबपर् िप 
घटकपसपठी अर्ग केलेलप आहे. सदि अर्ग ग्रपम कृनि सांर्ीविी सनमतीिे (VCRMC) नदिपांक ------------
िोर्ीच्िप बठैकीमध्िे मांरू्ि केलेलप आहे. सदि लपभपर्ी िोर्िेच्िप निकिपप्रमपणे पपत्र आहे. नदिपांक -----------
---- िोर्ी भेट देऊि प्रस्तपनवत प्रकलप स्र्ळपची लपभपर्ी समक्ष पपहणी केली असतप घटकपसपठी आवश्िक व 
तपांनत्रक निकिपिुसपि िोग्ि क्षेत्र लपभपर्थ्िाकडे उपलब्ध असूि प्रकलप िपबनवण्िपसपठी लपभपर्ी पपत्र व सक्षम  
आहे.  

 
अ क्र. बपब तपशील 

१. फळबपरे्सपठी प्रस्तपनवत स्र्ळपचप सव ेिां./र्ट िां.  
२. लपभपर्ीिे मपर्णी केलेलिप फळबपरे्च ेएकूण क्षते्र (हेक्टि )   
३. फळनपकपचे िपव- 

वपण - 
        

४. र्नमिीचप प्रकपि (हलकी/मध्िम/भपिी/कपतळ/पडीक)  
६. शेतपमध्िे नवहीि/बोअिवले/इति कसचि सुनवधप खपर्र्ी नित्िप 

उपलब्ध आहे कपि? 
होि /िपही 

७. लपभपर्ीिे दपखनवलेली र्पर्प निवडलेलिप फळनपकपसपठी  िोग्ि 
आहे कपि?  

होि /िपही 

 
उपिोक्त लपभपर्थ्िािे अर्ासोबत सपदि केलेलिप ८-अ मध्िे िमूद इति र्ट िां./सव े िां. मध्िे पपहणी 

केलेली असूि सदि र्ट िां./सव े िां. मध्िे िपपवूी िपच घटकपचप लपभ इति शपसकीि िोर्िेतिू घेतलेलप  
आहे/िपही. 

असलिपस, घटकपांतर्गत क्षेत्र र्ट िां./सव ेिां.----------------असूि त्िपच ेक्षते्र----हे.----आि.  आहे. 
सदि फळबपरे्सपठी --------------------------------------िोर्िेतिू अर्गसहपयि देण्िपत आलेले आहे.  
विील सवग बपबी नवचपिपत घेऊि सदि लपभपर्थ्िास पवूगसांमती देणेस नशफपिस किणेत िेत आहे. 

 
नठकपण -             (स्वपक्षिी) 
नदिपांक -         कृनि सहपयिक  
 िपव.......................... 

सर्प ........................ 
तप. .......................... 
नर्. .......................... 
 

(नटप - कृिी सहपयिक िपांिी मपर्गदशगक सूचिेतील लपभपर्ी  निवड िप बपबतच्िप सूचिपांचप अवलांब करूि उपिोक्त स्र्ळ 
तपपसणी अहवपल शेतपच्िप िैऋत्ि कोपऱिपविील भौर्ोनलक नचन्हपांकिपसह (Geo-tagging) द्यपवप.)  



 
 

   प्रपत्र -३  
    पूवगसांमती पत्र 

                   र्प.क्र. ----------------- 
                कपिालि- उपनवभपर्ीि कृनि अनधकपिी, ___                  

                                                                                           उपनवभपर् ______, नर्लहप______ 
                   नदिपांक -       /       /20---- 

 
प्रनत, 
श्री/श्रीमती-----------------------------------------------------मु.पो.-------------------तपलूकप -----
---------------- नर्लहप -------------- 
 
नविि:- फळबपर् पवूगसांमती /कपिािांभ आदेशपबपबत..... 
 
 उपिोक्त नवििपन्विे आपलिप नदिपांक ......................च्िप अर्ास अिुसरूि आपणपस कळनवण्िपत िेते की, 
नदिपांक ................िोर्ी झपलेलिप ग्रपम कृिी सांर्ीविी सनमतीच्िप बठैकीत िपिपर्ी देशमुख कृिी सांर्ीविी 
प्रकलपपांतर्गत फळबपर् घटकपसपठी आपली लपभपर्ी म्हणिू निवड किण्िपत आली आहे. पढुील अटी व शतीची पतूगतप 
किण्िपच्िप अधीि िपहूि आपणपस मपर्णी केलेलिप-------------(हे. आि.) क्षेत्रपवि---------- ह्यप फळनपकपची  
लपर्वड किण्िपस मपन्ितप देण्िपत िेत आहे. 
 सदि आदेश नमळपलिपपपसूि ४५ नदवसपांच्िप आत आपण फळबपर् लपर्वड पणूग किपवी. 
 

१. निनित केलेलिप नठकपणी वि िमूद केलेलिप क्षेत्रपपिंत लपभ अिुज्ञेि िपहील. 
२. फळबपर् लपर्वड झपलिपविच अिुदपिपची मपर्णी कितप िेईल. 
३. फळबपरे्सपठी कोणतीही आर्पऊ िक्कम नमळणपि िपही. 
४. फळबपरे्सपठी पवूगमशपर्त, खडे्ड भिणी, आांतिमशपर्त व कपटेिी झपडपांच े कुां पण इ. बपबींची विवस्र्प 

शेतकऱिपस स्वखचािे किपवी लपरे्ल. 
५. खडे्ड खोदणी, कलम लपर्वड, नपक सांिक्षण, िपांग्िप भिणी व नठबक कसचि इ. बपबींिप लपभ अिुज्ञेि िपहील. 
६. कृिी सहपयिक िपांिी प्रस्तपनवत र्परे्वि आखणी करूि नदलिपवि व मांरू्ि फळबपर् लपर्वड मपर्गदशगक 

सुचपिेतील निकिपप्रमपणे किपवी.  
७.  फळबपर् लपर्वड झपलेिांति मपर्गदशगक सूचिेिुसपि िक्कम रु. .................. अिुदपि देि आहे. 

                                       
      

                           उपनवभपर्ीि कृनि अनधकपिी,   
               उपनवभपर्_______                                     

                            नर्लहप: ________  
 
प्रत ,  
      मपनहती व िोग्ि त्िप कपिगवपहीसपठी अगे्रनित , 

1) नर्लहप अनधक्षक कृिी अनधकपिी------------ 
2) अध्िक्ष, ग्रपम कृिी सांर्ीविी सनमती------------- 

 
 
 

 



 
 

प्रपत्र -४  
(लपभपर्ी अिुदपि मपर्णी पत्र)  

 
प्रती, 

उपनवभपर्ीि कृनि अनधकपिी, 
उपनवभपर् _______ 
नर्लहप:   _______ 

 
 नविि :- िपिपर्ी देशमुख कृनि सांर्ीविी प्रकलपपांतर्गत देि अिुदपि नमळणेबपबत.  
  

मी श्री. / श्रीमती.................................................................मु. ..............पो. ................ 
तप............... नर्............... आपणपस नविांती कितो की, मलप नमळपलेलिप -----------िोर्ीच्िप पूवग 
सांमतीिुसपि िपिपर्ी देशमुख कृनि सांर्ीविी प्रकलपपांतर्गत फळबपर् लपर्वड  िप घटकपांतर्गत --------
-----(हे. आि.) मांरू्ि क्षते्रपवि --------------िप फळनपकपची मपर्गदशंक सूचिपिुसपि लपर्वड पूणग 
केली आहे. सदि फळबपर् लपर्वड  पूणग झपलिपचे सांबनधत कृिी सहपयिक िपांिप नद...................िोर्ी 
अवर्त केले आहे. तिी मलप िपिपर्ी देशमुख कृनि सांर्ीविी प्रकलपपांतर्गत फळबपर्  घटकपच्िप आर्रर्क 
निकिपिुसपि देि अिुदपि नमळपव.े ही नविांती   

 
 

 
नदिपांक : 

 
 लपभपर्ीची स्वपक्षिी/अांर्ठप  

                                                       
(िपव व पत्िपसह)  

              
 

टीप- िोपे खिेदी देिकपच ेनबल स्वसपक्षपांनकत करूि र्ोडपव.े 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

प्रपत्र -५  
मोकप तपपसणी अहवपल  

(कृनि सहपयिक िपांिी किणे) 
अ.क्र. बपब तपशील 

१. लपभपर्थ्िाच ेिपव  
२. र्पवपच ेिपव   
३. तपलुकप   
४. नर्लहप   
५. तपपसणी नदिपांक  
६. बपब फळबपर्  
७. पूवगसांमती क्र.व नदिपांक  
८. फळनपकपच ेिपव- 

वपण -  
 

९ . िोपवपटीकेच ेिपव व पत्तप   
१० . फळनपक लपर्वडीचप नदिपांक    
११ . कलम / िोपपांच ेवि (मनहिप/विग)  
१२. दोि ओळींमधील X दोि िोपपमधील अांति  ...............X ............मी./फुट 
१३. िोप सांख्िप (हेक्टिी)  
१४ . फळबपर् मांरू्ि असलेलिप शेतपचप सवहे िांबि/र्ट क्र. ___ क्षेत्र ----------हे. -----आि 
१५. फळबपर्  लपर्वड केलेलिप शेतपचप सवहे िांबि /र्ट क्र. _____ क्षेत्र ----------हे. -----आि 
१६. र्नमिीचप प्रकपि (हलकी/मध्िम/भपिी/कपतळ/पडीक)  
१७. ओनलतपच ेइति सपधिे (शेततळे, नवहीि, नलफ्ट, कॅिॉल व िदी इ.)   
१८. लपर्वड किपविपच्िप क्षेत्रपवि नठबक कसचि सांच कपिाय्न्वत आहे 

कपि ? 
असलिपस सांच चपलू य्स्र्तीत आहे नकवपां कपि ? 

 

१९. िविपिे  नठबक कसचि सांचपची र्ोडणी करूि कपिाय्न्वत केलप 
आहे कपि?  

होि/िपही 

२०. फळबपरे्स कपटेिी झपडपांच ेकुां पण केले आहे कपि? होि/िपही 
२१. मपर्गदशगक सुचिेतील निकिपिुसपि फळबपर् लपर्वडीमध्िे उणीवप 

आढळलिपस त्िपचप र्ोडक्िपत तपशील- 
 

२२ . अिुदपिपची र्णिप: (फळबपरे्च ेक्षेत्र, िोपपांचप दि, अिुदपि मिादप, देि अिुदपि इत्िपदी बपबी नवचपिपत घेऊि 
देि अिुदपिपची नशफपिस किपवी.)  
िोपपांचप दि (प्रती िोप)- रु. --------------- 
फळ लपर्वडीचप एकूण खचग- रु. ------------ 
मांरू्ि क्षेत्रपिुसपि अिुदपिपची िक्कम रु. ------------ 
तपपसणीिुसपि फळबपरे्स देि होणपिी िक्कम रु. -----------   

                                                                फळबपर् िप घटकपांतर्गत फळबपर् लपर्वड मपर्गदशगक सूचिेिुसपि पणूग केली असलेिे लपभपर्थ्िास अिुदपि 
अदप किण्िपस नशफपिस किण्िपत िेत आहे.  

समक्ष-   
 लपभपर्थ्िाचे िपव व स्वपक्षिी /अांर्ठप                                                             स्वपक्षिी कृनि सहपयिक 
 (श्री.                                             )                   नदिपांकीत स्वपक्षिी 
 (नटप-सदि तपपसणी अहवपलपची एक प्रत लपभपर्थ्िास द्यपवी) 
सोबत- मपपिपयु्स्तकप  



 
 

 
 
 

प्रपत्र - ६  
पिगवके्षीि तपपसणी अहवपल  

१. तपपसणी नदिपांक  

२. तपपसणी अनधकपिी श्री/श्रीमती 

३. पदिपम  

४. तपपसणी वळेी उपय्स्र्त इति अनधकपिी/ 

कमगचपिी  

१. श्री/श्रीमती 

पदिपम 

२. श्री/श्रीमती  

पदिपम 

५. लपभपर्थ्िाचे िपव सव ेिां./र्ट ि. _______  

मु.पो. _______________ 

तप.  _______ उपनवभपर् ________ 

नर्. ______ 

६. बपब फळबपर्  

७. प्रकलपपच ेनठकपण  

८. कपमपचप कपलपवधी   

९. फळबपरे्च ेक्षते्र (हे. आि.)  

१०. प्रकलपपचप मोकप तपपसणी तपशील १. फळबपर् क्षेत्रपचप सवहे िांबि/र्ट क्र.- 
२. फळनपकपच ेिपव /वपण- 
३. तपपसणी पवूी िोप सांख्िप हेक्टिी- 
४. सध्ि य्स्र्तीत नर्वांत िोप सांख्िप-  
५. िोपपांमधील अांति-  

११. नपक सांिक्षक बपबींची उपपि िोर्िप प्रत्िक्षपत केली आहे कपि? होि/िपही 

१२. लपभपर्थ्िास नशफपिस किण्िपत आलेलिप अर्गसहपयिपची िक्कम रु.  

१३. तपपसणी मध्िे अर्गसहपयिपची पनिर्णिप बिोबि केलेली आहे कपि ? होि/िपही 

१४. िसलिपस तफपवत िक्कम रु.  

१५. मपर्गदशगक सूचिेप्रमपणे कपिगवपही किण्िपत आलेली आहे कपि ? होि/िपही 

१६. लपभपर्थ्िाचे सवगसपधपिण अनभप्रपि  

 



 
 

 

 

 

 

१७. र्ुणवत्तेबपबत तपपसणी अनधकपऱिपच ेअनभप्रपि 

 
 
 
 
 
 
   

 कृनि सहपयिक िपांचे मोकप तपपसणी, मांरू्ि आिपखडप व मपर्गदशगक सूचिेिुसपि कपम पूणग झपले 
असूि त्िपबपबत मी स्वत: खपत्री केली आहे. मपपिपुय्स्तकेतील िोंदी िोग्ि असूि त्िप प्रत्िक्ष स्र्ळपवि 
र्पऊि प्रमपनणत केलेलिप आहेत. सदि लपर्वडीचप दर्ा िोग्ि आहे. 
 
 
तपपसणी अनधकपिी, श्री. 
पदिपम. 
(स्वपक्षिी) 

 
इति अनधकपिी श्री. 
पदिपम. 
(स्वपक्षिी) 
                                                                                                लपभपर्थ्िाची/ लपभपर्ी प्रनतनिधीची स्वपक्षिी  

           (िपव....................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


