छत्रपती शिवाजी महाराज िे तकरी सन्मान योजना 2017
योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अजग करावयाची पध्दत व तदनुषंशर्क सूचना
1)

प्रस्तावना
महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार विभागामार्फत छत्रपती वशिाजी महाराज शेतकरी सन्मान

योजना 2017 जावहर करण्यात आलेली असून ही योजना राज्य आधार अवधवनयम, 2017
अंतगफत अवधसूवित करण्यात येत आहे .

म्हणून छत्रपती वशिाजी महाराज शेतकरी सन्मान

योजनेंतगफत लाभ वमळविण्यासाठी शेतकऱयांनी कराियािा अजफ आधार प्रमाणीकरणाच्या आधारे
सॉफ्टिेअर ॲप्लीकेशनिा उपयोग करुन ऑनलाईन सादर कराियािा आहे .
2)

ऑनलाईन अजग करण्याची पध्दत
(अ) अजगदाराची नोंदणी व अजगदाराने स्वत: अजाचे शडजीटायझे िन करण्याची पध्दत पुढीलप्रमाणे

(1) https://aaplesarkar.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर योजनेिी ललक
उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेली आहे .
(2) छत्रपती वशिाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना, 2017 बाबत ललकिर क्ललक
केल्यानंतर अजासाठी नविन टॅबिर http://www.csmssy.in हे पोटफ ल उघडे ल.
(3) या पोटफ लिर अजफदारास नोंदणी करण्याच्या कायफिाहीिी वनक्चित पध्दत, शासन वनणफय
ि योजनेिा इतर तपशील उपलब्ध होईल.
(4) अजफदाराने त्यािी स्ित:िी ि त्याच्या कुटूं बातील (कुटुं ब म्हणजे अजफदार, पती / पत्नी
ि 18 िर्षाखालील अपत्ये) प्रत्येक सदस्यािी आधार क्रमांक / आधार क्रमांक
नसल्यास नव्याने आधार क्रमांकासाठी नोंदणी करुन शमळणारा EID आधारीत
लकिा आधार क्रमांकावशिाय नोंदणी करण्यासाठी अजफदाराने "न्यू रवजस्रेशन " यािर
क्ललक करािे.
(5) "नविन नोंदणी" यािर क्ललक केल्यािर अजफदारास आधार क्रमांक आहे काय अशी
वििारणा होईल. "होय" या पयायािी वनिड केल्यास "OTP" ि "Biometric" असे दोन
पयाय वदसतील.
(6) "OTP" आधारीत प्रमाणीकरण कराियािे असल्यास त्यासाठी 'एक िेळ
पासिडफ 'आधार क्रमांकाशी नोंदणीकृ त/जोडलेल्या मोबाईल क्रमांकािर पाठविला जाईल.
मोबाईल क्रमांक आधार क्रमांकाला जोडला असेल तर या पयायािी वनिड करािी. जर
अजफदारािा मोबाईल क्रमांक आधार कमांकाशी जोडलेला नसेल तर त्यांने/वतने नवजकच्या
आधार नोंदणी केंद्रािर जाऊन आधार क्रमांक मोबाईल क्रमांकाशी जोडू न घ्यािा.
(7) जर अजफदार अथिा कुटूं बातील इच्छू क सदस्याकडे आधार क्रमांक नसल्यास िेब
पोटफ ल िरील आधार विरहीत नोंदणीिा पयाय मार्फत ते नोंदणी करु शकतात. तथापी
अजफदाराने यािी नोदं घ्यािी की त्यास आधार क्रमांक वमळताि, या योजनेिा र्ायदा
घे ण्यासाठी त्याने आधार क्रमांक िेब पोटफ लिर अदयाित करणे आिचयक आहे .

(8) िरील पैकी एखादया पध्दतीने नोंदणी यशस्िी झाल्यािर, अजफदार आवण त्याच्या
कुटूं बातील सदस्य उपलब्धतेनस
ु ार िैयलतीक युजर आयडी ि योग्य पासिडफ वनिडू
शकतील.
(9) अजफदाराने त्याच्या/वतच्या युजर आयडी (user id) ि पासिडफ (password) द्वारे
http://www.csmssy.in या पोटफ लिर लॉगीन (Login) कराियािे आहे .
(10) अजफदाराने अजाच्या लॉगीनमध्ये उपलब्ध असले ली 'कजफमार्ी योजना' ललक यािी
वनिड केल्यास कजफमार्ी अजािा नमूना संगणकािर वदसेल.
(11) अजफदाराने जर आधार क्रमांकाव्दारे नोंदणी केली असेल तर कजफमार्ी अजात
अजफदाराबाबतिी मूलभूत मावहती उदा. नाि, आधार क्रमांक, ललग, मोबाईल क्रमांक, जन्म
तारीख, पत्ता इत्यादी मावहती आधार क्रमांकाच्या डे टाबेस मधून आपोआप उपलब्ध होईल.
(12) अजफदाराने त्यानंतर अजामध्ये पनॅ काडािा तपशील, पेन्शन पीपीओिा तपशील,
कजािा तपशील इत्यादी भरला पावहजे. अजामध्ये कंु टू बातील ( अजफदार, पती / पत्नी ि
18 िर्षाखालील अपत्ये ) प्रत्येक व्यलतीस एकापेक्षा अवधक कजािी मावहती भरण्यािा
पयाय दे खील उपलब्ध करुन दे ण्यात आला आहे .
(13) अजफदाराने त्याच्या छापील अजात भरलेल्या मावहतीच्या आधारे त्यािी, पती / पत्नी
ि 18 िर्षाखालील कजफदार अपत्यांिी मावहती दे खील ऑनलाईन पोटफ लिर भरली पावहजे.
(14) अजफदाराने ऑनलाईन अजफ सादर केल्यािर संगणक प्रणालीव्दारे अजािी पोि
पािती वदसेल. अजफदार त्याच्या भािी उपयोगाकरीता या पाितीिी मुद्रीत प्रत घे ऊ शकेल
लकिा पीडीएर् िर जतन करुन ठे िू शकेल.
(15) अजफदाराने भविष्ट्यातील संदभासाठी त्यािे युझर नेम ि पासिडफ स्ित:च्या स्मरणात
ठे िले पावहजेत असे सुिविण्यात येते.
ब) सीएससी (CSC) केंद्रावर अजाची नोंदणी व संर्णकीकरणाची पयायी पध्दत
(1) अजफदाराने भरलेल्या अजासह जिळच्या आपले सरकार सेिा केंद्रास भेट दयािी.
जिळच्या आपले सरकार सेिा केंद्रािी यादी http://www.csmssy.in या पोटफ लिरुन
उपलब्ध करुन घे ता येईल.
(2) या योजनेच्या पोटफ लिी ललक https://aaplesarkar.maharashtra.gov.in या
संकेतस्थळािर दे खील उपलब्ध आहे .
(3) छत्रपती वशिाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना, 2017 या ललकिर क्ललक
केल्यानंतर अजासाठी नविन टॅबिर http://www.csmssy.in हे पोटफ ल उघडे ल.
(4) अजफदाराने त्यािी स्ित:िी ि त्याच्या कुटूं बातील प्रत्येक सदस्यािी (अजफदार, पती /
पत्नी ि 18 िर्षाखालील कजफदार अपत्यांिीि) आधार क्रमांक आधारीत लकिा आधार
क्रमांकावशिाय नोंदणी करण्यासाठी अजफदाराने "न्यू रवजस्रेशन " यािर क्ललक केले
पावहजे.
(5) "नविन नोंदणी" यािर क्ललक केल्यािर अजफदारास आधार क्रमांक आहे काय अशी
वििारणा होईल. ' होय ' या पयायािी वनिड केल्यास "OTP" ि "Biometric" असे दोन
पयाय वदसतील

(6) "OTP" (एक िेळ पासिडफ ) आधारीत प्रमाणीकरण करण्यासाठी एक िेळ पासिडफ
आधार क्रमांकाशी नोंदणीकृ त/जोडलेल्या मोबाईल क्रमांकािर पाठविला जाईल. मोबाईल
क्रमांक आधार क्रमांकाला जोडला असेल तर या पयायािी वनिड करािी. जर अजफदारािा
मोबाईल क्रमांक आधार क्रमांकाशी जोडलेला नसेल तर त्यांने/वतने नवजकच्या आधार
नोंदणी केंद्रािर जाऊन असा आधार क्रमांक मोबाईल क्रमांकाशी जोडू न घ्यािा.
(7) बायोमेरीक आधावरत प्रमाणीकरणासाठी संगणक यंत्रणेला जोडलेले बायोमेरीक
उपकरण कायफरत असल्यािी नोंदणी पूिी खात्री करुन घ्यािी.
(8) जर अजफदार अथिा त्याच्या कुटूं बातील कजफदार सदस्याकडे आधार क्रमांक नसल्यास
िेब पोटफ लिरील आधार विरहीत नोंदणीिा पयाया वनिडू न ते नोंदणी करु शकतात. तथापी
अजफदाराने यािी नोंद घ्यािी की त्यास आधार क्रमांक वमळताि, या योजनेिा र्ायदा
घे ण्यासाठी त्याने आधार क्रमांक िेब पोटफ लिर अदयाित करणे आिचयक राहील.
(9) िरील पैकी एखादया पध्दतीने नोंदणी यशस्िी झाल्यास, अजफदार ि त्याच्या कुटूं बातील
सदस्य उपलब्धतेनस
ु ार िैयलतीक युजर आयडी ि योग्य पासिडफ वनिडू शकतील.
(10) सेिा केंद्राच्या ऑपरे टरने अजफदाराच्या युजर आयडी ि पासिडफ मधून
http://www.csmssy.in या ललकिर लॉगीन केले पावहजे.
(11) लॉगीन केल्यािर सेिा केंद्राच्या ऑपरे टरने ॲप्लीकेशन लॉगीन मध्ये कजफमार्ी
योजना ही ललक वनिडािी म्हणजे त्यास कजफमार्ीिा अजफ मावहती भरण्यासाठी
संगणकािर वदसू लागेल.
(12) अजफदाराने जर आधार क्रमांकाव्दारे नोंदणी केली असेल तर कजफमार्ी अजात
अजफदाराबाबतिी मूलभूत मावहती उदा. नाि, आधार क्रमांक, ललग, मोबाईल क्रमांक, जन्म
तारीख, पत्ता इत्यादी मावहती आधार क्रमांकाच्या डे टाबेसमधून आपोआप उपलब्ध होईल.
(13) सेिा केंद्राच्या ऑपरे टरने नंतर अजामध्ये पनॅ काडािा तपशील, पेन्शन पीपीओिा
तपशील, कजािा तपशील इत्यादी भरला पावहजे. अजामध्ये कंु टू बातील प्रत्येक (अजफदार,
पती / पत्नी ि 18 िर्षाखालील कजफदार अपत्ये) व्यलतीस एकापेक्षा अवधक कजािी
मावहती भरण्यािा पयाय दे खील उपलब्ध करुन दे ण्यात आला आहे .
(14) सेिा केंद्राच्या ऑपरे टरने पोटफ लिर उपलब्ध असलेल्या अजाच्या सिफ स्तंभातील
मावहती भरताना अजफदाराच्या छापील अजातील मावहतीिा िापर करािा.
(15) सेिा केंद्राच्या ऑपरे टरने पोटफ लिर उपलब्ध असलेल्या अजातील पती/पत्नी आवण
इतर कंु टू बातील सदस्यांिी मावहती भरताना छापील अजातील मावहतीिा िापर करािा.
(16) सेिा केंद्राच्या ऑपरे टरने ऑनलाईन अजफ सादर केल्यािर संगणक प्रणालीव्दारे
अजािी पोि पािती संगणकािर वदसेल. सेिा केंद्राच्या ऑपरे टरने अजफदाराच्या भािी
उपयोगाकरीता या पाितीिी मुद्रीत प्रत घ्यािी आवण ती अजफदारास दयािी.
(17)भविष्ट्यातील संदभासाठी अजफदारािे युझर नेम ि पासिडफ स्ित:च्या स्मरणात ठे िले
पावहजेत असे सेिा केंद्राच्या ऑपरे टरने अजफदारास सुििािे.

3)

नमुन्यातील अजाचे वणगन :(1) अजफदारास ऑनलाईन अजफ भरण्यास सुविधा व्हािी म्हणून छापील अजफ खालील
वठकाणी उपलब्ध असतील.


प्रमुख ितफमान पत्रात प्रवसध्द करण्यात आले ल्या जावहरातीमधील अजािा नमुना.



http://www.csmssy.in या संकेतस्थळािरुन वद. 24.07.2017 पासून अजफ
उतरिून घे ता येईल.



वद. 24.07.2017 पासून खालील वठकाणांिरुन अजाच्या छायालकत प्रती काढू न
घे ता येतील.
a. वजल्हावधकारी
b. तहवसलदार
c. वजल्हा उपवनबंधक/उपवनबंधक/सहाय्यक वनबंधक, सहकारी संस्था
d. ग्राम पंिायत
e. बँका ि प्राथवमक कृ वर्ष पतपुरिठा सहकारी संस्था/विविध कायफकारी
सहकारी संस्था
f. आपले सरकार सेिा केंद्र

(2) अजास दोन बाजू असून पवहल्या बाजूिर अजफदारािी मूलभूत मावहती भराियािी
आहे . जसे वक, नाि, पत्ता, आधार क्रमांक/EID, ललग, जन्म वदनांक, मोबाईल क्रमांक. या
योजनेिा लाभ घे ण्यासाठी 1 ते 6 रकान्यातील मावहती भरणे बंधनकारक आहे .
पशहली बाजू

(3) अनुक्रमांक 7 ि 8 रकान्यामधील मावहती लागू असल्यास अजफदाराने भरािी.
(4) अजफदाराने कुटूं बातील (कुटूं ब म्हणजे अजफदार स्ित:, पती / पत्नी ि 18 िर्षाखालील
अपत्ये) सिफ कजफदारांच्या मावहतीिा तपशील एकाि अजात भरला पावहजे.
(5) अजाच्या पवहल्या बाजूिा दुसरा विभाग अजफदाराच्या कजाबाबतच्या तपशीलाविर्षयी
आहे . कजफ खाते क्रमांक ि त्या कजफ खातेदाराशी वनगडीत असलेल्या बित खात्यािा
क्रमांक नमूद केला असल्यािी अजफदाराने खात्री केली पावहजे.
(6) अजफदाराकडे जर आधार क्रमांक असेल, तर अजफदाराने त्याच्या स्ित:िा, पती /
पत्नीिा आधार क्रमांक नमूद करािा. अजफदाराकडे जर आधार क्रमांक नसेल, तर
अजफदाराला त्यािी ओळख पटविण्यासाठी ओळखीिा इतर पुरािा दयािा लागेल.
(7) अज्ञान / अिलं बीत अपत्याबाबतिी मावहती, जर ते कजफदार असतील तरि भरण्यात
यािी.
(8) अजामध्ये अजफदाराच्या कुटूं बामधील र्लत तीन कजािी मावहती ि दोन 18
िर्षाखालील कजफदार अपत्यांिी मावहती भरण्यासाठी जागा उपलब्ध आहे . जर अजफदारास
त्याच्या कुटूं बामध्ये तीन पेक्षा जास्त कजािी मावहती/ दोनपेक्षा जास्त 18 िर्षाखालील
कजफदार अपत्यांिी मावहती भराियािी असल्यास त्याने अशी मावहती भरण्यासाठी
अवतवरलत नमुना पृष्ट्ठ / अजामध्ये मावहती भरुन मूळ अजासोबत जोडािे.
(9) सिफ अजफदारांनी (योजनेिा र्ायदा घे िू इक्च्छणा-या) यािी नोंद घ्यािी की, त्यांनी
त्यांिा आधार क्रमांक दे णे ि तो ऑनलाईन पोटफ लिर पुढील काळात अदयाित करणे
आिचयक आहे .
दुसरी बाजू

(10) अजािी दुसरी बाजू अजफदाराकडू न त्यािे स्ित:िे ि त्याच्या कुटूं बाच्या ितीने
कराियाच्या विविध घोर्षणांबाबत आहे .
(11) अजािर अजफदाराने स्िाक्षरी करणे आिचयक आहे .
(12) ऑनलाईन मावहती भरण्यापूिी अजफदाराने छापील नमुन्यातील अजात सिफ मावहती
भरुन तो आिचयक कागदोपत्री पुराव्यांसह तयार ठे िला पावहजे. जर अजफदार आपले
सरकार सेिा केंद्रा मार्फत संगणकािर मावहती भरण्यािा पयाय वनिडणार असेल तर त्याने
भरलेला छापील अजािा नमुना ि कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक आहे .
4)

आपले सरकार सेवा केंद्रावरील कायग पध्दतीचे वणगन :(1) अजफदाराने भरले ल्या अजासोबत आधार काडफ / EID, पनॅ काडफ (असल्यास), बँक
बित खात्यािे पासबुक वद. 24.7.2017 नंतर नवजकच्या आपले सरकार सेिा केंद्रािर
सादर करािे.
* अजफ क्स्िकारणा-या आपले सरकार केंद्रािी यादी http://www.csmssy.in या
संकेतस्थळािर वद. 24.7.2017 पासून उपलब्ध राहील.
(2) आपले सरकार सेिा केंद्र ऑपरे टर/वनदे वशत प्रावधकरण हे भरलेला अजफ ि त्या
पुष्ट्ठयथफ कागदपत्रे सकाळी 10.00 ते संध्याकाळी 5.00 िाजे पयंत क्स्िकारतील.
(3) आपले सरकार सेिा केंद्रािर असलेले ऑपरे टर/वनदे वशत प्रावधकरण यांिेकडू न अजफ
ि त्यासोबत जोडलेल्या छायांकीत प्रतींिी पडताळणी केली जाईल. सदर केंद्रािे
ऑपरे टर/वनदे वशत प्रावधकरण अजामधील खालील बाबींिी पडताळणी करतील.
अ) अजफदाराच्या अजामध्ये नमूद त्यािा स्ित:िा, पती/ पत्नीिा ि कुटूं बातील कजफ
घे तलेल्या 18 िर्षाखालील अपत्यांिा आधार क्रमांक. जर अजफदाराकडे आधार क्रमांक
नसेल तर त्यािी ओळख पटविणारा इतर पुरािा.
ब) सेिा केंद्राच्या ऑपरे टरने/वनदे वशत प्रावधकरणाने अजामध्ये नमूद केलेला आधार
क्रमांक ि अजफदाराने वदलेल्या आधार काडफ िी मूळ प्रत/ छायांकीत प्रत यामध्ये वदले ला
आधार क्रमांक एकि आहे यािी खातरजमा करािी.
क) अजफदाराने अजामध्ये नमूद केलेला बित खाते क्रमांक अजफदाराने वदलेल्या
छायांकीत प्रतीशी पडताळू न पहािा.
ड) अजामध्ये पनॅ काडफ ि पेन्शनच्या तपशीलासंबंधीिी मावहती भरली असल्याबाबतिी
पडताळणी अजासोबत वदलेल्या छायांकीत प्रतींिरुन करािी.
(4) अजामध्ये नमूद बंधनकारक असलेली मावहती भरली नसल्यास लकिा अशी
बंधनकारक असलेली मावहती अजफदाराने वदलेल्या संबंवधत छायांकीत प्रतींशी जुळत
नसल्यास अजफ र्ेरसादर करण्याबाबत अजफदारास सूवित करािे.
(5) अजफदारािा पवरपूणफ भरलेला अजफ आपले सरकार सेिा केंद्रािर प्राप्त झाल्यािर
केंद्राच्या ऑपरे टरकडू न/वनदे वशत प्रावधकरणाकडू न टोकन क्रमांक दे ण्यात येईल.
(6) अजफ पवरपूणफ असल्यास अजािे संगणकीकरण ि अजफदार, पती/पत्नी ि कुटूं बातील
कजफ घे तलेल्या इतर व्यलती यांिे आधार क्रमांकािे प्रमाणीकरण करण्यासाठी केंद्रािे
ऑपरे टर कडू न अजफदारास टोकन नंबर वदला जाईल. असा टोकन नंबर घे ऊन

अजफदाराने केंद्राकडू न कळविलेल्या वदिशी िेळेत उपक्स्थत रहाियािे आहे . अजफदारास
सुवनक्चित िेळ कळविण्यासाठी खालील बाबींिा अिलंब करािा.
अ) केंद्रािर अजफदारांिी गदी होऊ नये तसेि अजफदारािा प्रवतक्षाधीन कालािधी कमी
व्हािा यासाठी केंद्राच्या ऑपरे टर यांनी एका वदिसासाठी शलयतो 30 ते 40 टोकन
वितरीत करािेत.
ब) अजफदाराच्या अजािे संगणकीकरण ि अजफदार, पती/ पत्नी ि कुटूं बातील कजफ
घे तलेली 18 िर्षाखालील अपत्ये यांिे आधार क्रमांकािे प्रमाणीकरण, केंद्रािे ऑपरे टर
यांनी शलयतो अजफदाराने टोकन सादर केलेल्या वदिशीि पुणफ करािे.
---------------------

