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ग्राम कृणि संजीवनी सणमती मार्गदर्गक सुचना 

 
सणमतीचे र्ठन व रचना- 

प्रकलपांतर्गत णनवडलेलर्ा प्रत्सरे्क र्ावामंध्रे् महाराष्र ग्रामपंचार्त अणधणनर्म, 1959 (49) अन्वरे् ग्राम कृणि 
संजीवनी सणमती स्थापन करिेचा णनिगर् घेिेत आलेला आहे. सदर सणमती ग्रामपचंार्तीची णवकास/ प्रकलप सणमती 
म्हिनू कार्गरत असेल. सणमतीमधील कार्गकारी सदस्र्ाचंी संख्र्ा 13 असेल. सणमतीमधील एकूि सदस्र्ांपकैी णकमान 
दोन तृतीर्ारं् सदस्र् अत्सर्लपभधूारक (जमीनधारिा 1 हे. परं्त) लकवा अलपभधूारक (जमीनधारिा 1 ते 2 हे.) असतील. 
तसेच एक तृतीर्ांर् सदस्र् हे ग्रामपंचार्त सदस्र्ापंैकी असावते. त्सर्ाचप्रमािे सणमतीमध्रे् मणहला सदस्र्ांच े
प्रणतणनणधत्सव णकमान 50% असिे बधंनकारक आहे. सदर सणमतीमध्रे् ग्रामपंचार्तीच्र्ा ज्र्ा र्ावांमध्रे् प्रकलप राबवार्चा 
आहे त्सर्ाच र्ावातील सदस्र्ांचा समावरे् राहील. (मात्र सरपंच व उपसरपचं र्ासाठी अपवाद असतील.) सणमतीची 
रचना पढुीलप्रमािे असावी. 
 

अ.क्र सणमती सदस्र् व त्सर्ांचा प्रवर्ग/ कार्गक्षते्र सदस्र् संख्र्ा पदनाम 

1. कार्गकारी सदस्र् 
1 सरपचं 1 पदणसद्ध अध्र्क्ष 
2 उप सरपंच 1 पदणसद्ध सदस्र् 
3 ग्रामपंचार्त सदस्र्- (परुुि 1 व मणहला 1) 2 सदस्र् 

4 
प्रर्तर्ील रे्तकरी (सवगसाधारि- 1, अ. जाती/अ. जमाती/ 
णवमुतत जाती/भटतर्ा जमाती -1) 

2 सदस्र् 

5 
मणहला रे्तकरी (सवगसाधारि- 1, अनुसूणचत जाती/अ.जमाती 
-1, णवमुतत जाती/भटतर्ा जमाती -1) 

3 सदस्र् 

6 रे्तकरी उत्सपादक र्ट/कंपनी प्रणतणनधी 1 सदस्र् 
7 मणहला बचत र्ट प्रणतणनधी 1 सदस्र् 
8 कृणि परूक व्र्ावसाणर्क रे्तकरी 2 सदस्र् 

अ. एकूि कार्गकारी सदस्र् 13 
 

2. अकार्गकारी सदस्र् 

1 कृणि सहाय्र्क 1 
पदणसद्ध ताणंत्रक 
सदस्र् 

2 ग्राम सेवक / ग्राम णवकास अणधकारी 1 सदस्र् सणचव 
3 समूह सहाय्र्क 1 सह सणचव 

4 कृणि णमत्र 1 णवस्तार कार्ग प्रेरक 
ब. एकूि अकार्गकारी सदस्र् 4  

 

ग्राम कृणि संजीवनी सणमती अध्र्क्षाचा व सदस्र्ांचा कालावधी- 
१. ग्राम कृणि संजीवनी सणमतीच्र्ा अध्र्क्षांचा कालावधी हा त्सर्ा सरपचं पदाच्र्ा कालावधी एवढाच राहील. 
२. ग्राम कृणि संजीवनी सणमतीमधील उपसरपंच व ग्रामपचंार्तीच्र्ा सदस्र्ांचा कालावधीही त्सर्ांच्र्ा सदस्र्पदाच्र्ा 

कालावधी एवढाच राहील. 
३. प्रत्सरे्क ग्रामपंचार्ती कणरता स्वतंत्र ग्राम कृणि संजीवनी सणमती स्थापन करण्र्ात र्ावी. 
४. नवीन ग्रामपचंार्त र्ठीत झालर्ावर आधीच्र्ा सणमतीच ेसदस्र् म्हिनू कार्ग केलेलर्ा व्र्तती सणमतीच्र्ा सदस्र्पदी 

णनवडण्र्ास पात्र ठरत असतील तर त्सर्ाचंी पनुगणनर्ुतती करता रे्ईल. 
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ग्राम कृणि संजीवनी सणमतीच्र्ा कतगव्र् व जबाबदाऱ्र्ा- 
१. नानाजी देर्मखु कृणि संजीवनी प्रकलपातंर्गत णनवडलेलर्ा र्ावांचे सणवस्तर प्रकलप णनर्ोजन करुन प्रकलप 

आराखडे तर्ार करण्र्ास प्रकलप रं्त्रिा व कृणि णवभार्ास सहाय्र् करिे. 
२. ग्राम कृणि संजीवनी सणमतीच्र्ा सभा आवश्र्कतेनुसार णनर्णमतपिे आर्ोणजत करुन सभेतील णनिगर्ांच्र्ा 

अनुिंर्ाने कार्गवाहीचा पाठपरूावा व समन्वर् करिे. 
३. र्ावणनहार् सहभार्ीर् सुक्ष्मणनर्ोजन आराखडर्ास व सणवस्तर प्रकलप आराखडर्ास ग्रामसभेची मान्र्ता घेिे. 
४. मंजूर वार्मिक कृती आराखडर्ानुसार घटकांची व कामाचंी अमंलबजाविी करिे. 
५. प्रकलपाचा लाभ लहान, णसमाक्न्तक रे्तकरी, अनुसुणचत जाती/अनुसुणचत जमातीतील रे्तकरी व मणहला 

रे्तकऱ्र्ांना णमळण्र्ाच्र्ा उदे्दर्ाने प्रकलपाच्र्ा मार्गदर्गक सुचनानूसार पात्र रे्तकऱ्र्ांची संबणंधत घटकाच्र्ा 
लाभासाठी णनवड करिे. 

६. णनवडलेलर्ा रे्तकऱ्र्ानंा संबणंधत घटकाचं ेणनकि समजावून आवश्र्क तेथे लाभाथी णहस्सा जमा करण्र्ास प्रवृत्त 
करिे व र्ा प्रर्ोजनाथग र्रजनुेसार पात्र रे्तकऱ्र्ांना स्थाणनक बकेँकडून अथगसहाय्र् णमळवून देण्र्ासाठी 
पढुाकार घेिे आणि घेतलेलर्ा कजाची वळेेत परतफेड करण्र्ास लाभार्थ्र्ांना प्रोत्ससाणहत करिे. 

७. सामाणर्क जणमनीवर मृदसधंारि, जलसधंारि, वृक्षलार्वड इ. कामे तांणत्रकदृष्टर्ा पणरपिूगपिे करुन घेिे व 
झालेलर्ा कामाचंी देखभाल- दुरुस्ती करिे. 

८. हवामानातील आकक्स्मक बदलांमुळे णनमाि होिाऱ्र्ा णवपरीत/आपत्सकालीन पीक आराखडा तर्ार करिे व अर्ी 
पणरक्स्थती उद्भवलर्ास आराखडर्ाची अमंलबजाविी करिे. 

९. सणमतीस णवतरीत णनधीतून वळेोवळेी णनर्गणमत केलेलर्ा मार्गदर्गक सूचनांप्रमािे प्रकलपाची कामे करिे. 
१०. प्रकलपातंर्गत केलर्ा जािाऱ्र्ा कामाचं्र्ा नोंदी करिे व सपंिूग अणभलेख ग्रामपचंार्त कार्ालर्ात जतन करिे. 
११. सामाणर्क कामे पिूग झालर्ानंतर र्रजनुेसार वणरष्ठ कार्ालर्ाकडे णनधीची मार्िी करिे. 
१२. प्रकलपांतर्गत चालू असलेलर्ा व पिूग करण्र्ात आलेलर्ा सवग बाबींचे सामाणजक लेखा पणरक्षि करिे. 
१३. प्रकलपांतर्गत झालेलर्ा कामांचा तपर्ील व खचग ग्रामसभसेमोर सादर करिे. 
१४. सणमतीच्र्ा कामकाजाचे वार्मिक णववरि स्वतंत्रपिे ठेविे. 
१५. प्रकलप क्षेत्रामध्रे् प्रकलपातील घटकाचं्र्ा अमंलबजाविीमुळे प्रत्सर्क्ष व अप्रत्सर्क्षपिे लाभ णमळालेलर्ा रे्तकऱ्र्ांना 

उपभोतता र्ट णनमाि करुन त्सर्ानंा प्रकलपांतर्गत णनमाि झालेलर्ा सवग मत्ताच्र्ा जबाबदारीने वापरासाठी व 
देखभालीसाठी प्रवृत्त करिे. 

१६. र्ावातील रे्ती णविर्क र्रजा भार्णवण्र्ासाठी सदर प्रकलपांतर्गत उपलब्ध होिाऱ्र्ा णनधीबरोबरच कृणि व 
संलग्न णवभार्ाच्र्ा वरे्वरे्ळर्ा र्ोजनांर्ी सांर्ड घालण्र्ासाठी समन्वर् साधिे. 

१७. ग्राम कृणि संजीवनी सणमतीच ेआर्मथक व्र्वहार व प्रर्ासकीर् कामकाज सरुळीतपिे पार पाडण्र्ासाठी सणमतीच े
अध्र्क्ष व संबणंधत र्ावातील कृणि सहाय्र्क र्ांच्र्ा सरं्तुत स्वाक्षरीने राष्रीर्कृत बकेँत खाते उघडण्र्ात रे्ऊन 
सवग रतकमांची प्रदाने सणमतीने घेतलेलर्ा ठरावानुसार व र्ासनाने वळेोवळेी णदलेलर्ा णनदेर्ानुसार करिे. 

१८. दैनंणदन रोख पकु्स्तका ठेविे व दर मणहन्र्ाला त्सर्ाचा ताळमेळ घेण्र्ाची जबाबदारी कृणि सहाय्र्कावर राहील. 
लेखा पणरक्षिाच ेवळेी अणभलेख दाखणवण्र्ाची जबाबदारी कृणि सहाय्र्क व समूह सहाय्र्क र्ाचंेवर संर्तुतपिे 
राहील. 

१९. माणसक प्रर्ती अहवाल वणरष्ठ कार्ालर्ास सादर करिेची जबाबदारी समूह सहाय्र्क र्ांचेवर राहील. 
२०. ग्राम कृणि संजीवनी सणमतीचे सहसणचव र्ांनी रै्रवतगन/रै्रव्र्वहार केलर्ाच े णदसून आलर्ास लकवा प्रकलपाच्र्ा 

नेमून णदलेलर्ा कामात कुचराई केलर्ास ग्राम कृणि संजीवनी सणमती कारिासह ठराव घेऊन त्सर्ाचंेवर 
प्रर्ासकीर् कारवाई करण्र्ाची णर्फारस करु र्केल व अर्ाप्रकरिी चौकर्ी करुन कारवाई करण्र्ाची 
जबाबदारी णजलहा अणधक्षक कृणि अणधकारी र्ांची राहील. 

२१. अनुसुणचत क्षते्रामध्रे् सणमतीच ेकार्ान्वर्न पेसा कार्द्यातील तरतुदीनुसार होईल. 
२२. सणमतीच्र्ा अध्र्क्षांनी रै्रवतगन/रै्र व्र्वहार केलर्ाचे णदसनू आलर्ास ग्रामपंचार्त अणधणनर्मातील तरतुदीनुसार 

तसेच र्ासनाकडून वळेोवळेी णनर्गणमत केलेलर्ा सचूनानुसार कारवाई करण्र्ात रे्ईल. 
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प्रकलपातील मंजूर घटक- 
सदर प्रकलपातंर्गत मंजूर घटकांचा आणि बाबींचा तपर्ील सामुदाणर्क व वरै्क्ततक लाभासाठीच्र्ा घटकामध्रे् 

णदलेला आहे. कृणि णवभार्ाच्र्ा प्रचणलत र्ोजनांमधील मंजूर घटकांसाठीचे कमाल अनुदान दर र्ा प्रकलपांतर्गत 
राबणवण्र्ात रे्त असलेलर्ा घटकासंाठी देखील लारू् राहतील.  

 

ग्राम कृणि संजीवनी सणमतीव्दारा लाभाथी णनवड - 
कृणि णवभार्ाकडून राबणवण्र्ात रे्िा-र्ा णवणवध र्ोजनांमध्रे् असिा-र्ा प्रचणलत णनकिांनुसार  प्रस्तुत 

प्रकलपासाठी ग्राम कृणि सजंीवनी सणमतीव्दारा लाभाथी णनवड करण्र्ात र्ावी.  प्रकलपांतर्गत लाभासाठी णनवड 
हेािेकणरता करावर्ाच्र्ा ऑनलाईन अजाचा नमनुा सेाबत सहपणत्रत करण्र्ात आलेला आहे. सदर लाभाथी णनवड 
करतानंा अत्सर्लप भधूारक (अजा/अज/मणहला/णदव्र्ांर्/इतर), अलप भधूारक (अजा/अज/मणहला/णदव्र्ांर्/इतर) अर्ा 
पद्धतीने णनवड करण्र्ात र्ावी. 

 
लाभाथी णनवड व कामाची अमंलबजाविी कार्गपध्दती- 
१. प्रकलपांतर्गत मंजूर घटकाचंा लाभ घेण्र्ासाठी रे्तक-र्ाकंडून प्रकलपाच्र्ा https://dbt.mahapocra.gov.in र्ा 

संकेतस्थळावर ऑनलाईन नोंदिी व अजग करण्र्ासाठी ग्राम कृणि संजीवनी सणमतीने व्र्ापक प्रणसद्धी द्यावी. 
२. लाभाथी णनवडीबाबत आर्ोणजत करण्र्ात रे्िा-र्ा ग्राम कृणि संजीवनी सणमतीच्र्ा बठैकीची तारीख ही णकमान 7 

णदवस अर्ोदर जाहीर करुन त्सर्ास परेुर्ी प्रणसध्दी द्यावी. 
३. प्रकलपांतर्गत घटकासाठी इच्छुक रे्तकऱ्र्ानंी सकेंतस्थळावर ऑनलाईन नोंदिी करून अजग सादर करावर्ाच े

आहेत. 
४. सवग ऑनलाईन प्राप्त अजग व अपलोड केलेलर्ा कार्दपत्राचंी समूह सहाय्र्क र्ानंी  मार्गदर्गक सूचनेतील लाभाथी 

णनवडीच्र्ा णनकिानुसार छाननी करून रे्तकऱ्र्ाचंी र्ादी ग्राम कृणि संजीवनी सणमतीकडे मान्र्तेसाठी सादर 
करावी. तसेच समूह सहाय्र्क र्ांनी पात्रता णनकि पिूग न करिा-र्ा अजगदार रे्तक-र्ांची कारिासंह र्ादी 
सणमतीकडे सादर करावी. 

५. ग्राम कृणि संजीवनी सणमतीने सदर र्ादीतील अजगदारांची पात्रता णवचारात घेऊन लाभासाठी प्राधान्र्क्रम ठरवून 
त्सर्ानुसार णनवड र्ादी तर्ार करावी व त्सर्ास मान्र्ता द्यावी. र्ा साठी प्रथम अत्सर्लप भधूारक अजगदारांपकैी 
अनुसूणचत जाती प्रवर्ातील रे्तकरी नंतर अनुसूणचत जमाती प्रवर्ातील रे्तकरी नंतर णदव्र्ांर् रे्तकरी नंतर 
मणहला रे्तकरी व तदनंतर इतर रे्तकरी हा प्राधान्र्क्रम णवचारात घेऊन लाभाथी णनवड र्ादी तर्ार करावी. 
अत्सर्लप भधूारक अजगदारांपकैी पात्र रे्तक-र्ांची णनवड केले नंतर र्ाच प्राधान्र्क्रमानुसार अलपभधूारक अजगदार 
रे्तक-र्ांमधून देखील णनवड करावी.  

६. सदरची र्ादी र्ावाचे नेाटीस बाेडगवर त्सर्ाच वळेी प्रणसध्द करावी. 
७. प्रकलपांतर्गत णनवड केलेलर्ा रे्तकऱ्र्ांची प्राधान्र्क्रमानुसार र्ादी मान्र्तेस्तव मंजुरी णदलर्ाचा ठराव समहू 

सहाय्र्क र्ांनी ऑनलाईन अपलोड करावा. 
८. कृणि सहाय्र्क/कृणि पर्गवके्षक/मंडळ कृणि अणधकारी र्ानंी अजगदार रे्तकऱ्र्ांच्र्ा प्रक्षते्रास भटे देऊन स्थळ पाहिी  

करुन मार्िी केलेली बाब ताणंत्रकदृष्टर्ा र्ोग्र् असलर्ाची खात्री करावी व तसे ऑनलाईन अपलोड कराव.े  
९. उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी र्ांनी णनवड र्ादीतील अजगदारांना मार्िी केलेलर्ा घटकांची उभारिी करण्र्ासाठी 

उपलब्ध हेािा-र्ा अनुदानाच ेअणधन राहून ऑनलाईन पवूगसंमती पत्र (मुदतीबाबत स्पष्ट उले्लख करून) द्याव.े समूह 
सहाय्र्क र्ांनी पात्र लाभार्थ्र्ांना पवूगसंमती बाबत अवर्त कराव.े 

१०. ऑनलाईन पवूग संमतीपत्र णदलेलर्ा लाभाथीने मंजूर घटकाची उभारिी मार्गदर्गक सचुनेमध्रे् नमूद केलेलर्ा णवणहत 
कालावधीत पिूग करिे अणनवार्ग आहे. अन्र्था सदरचे पवूग संमतीपत्र आपोआप रद्दबातल होत असलर्ाबाबत 
लाभार्थ्र्ास  पवूगसंमती द्वारेच माणहती द्यावी.  

११. लाभाथीने मंजूर घटकाची/ घटकांची उभारिी पिूग करुन सकेंतस्थळावर ऑनलाईन अपडेट कराव.े तदनंतर 
तातडीने/र्तर् तेवढ्या लवकर सदर घटकाचंी  उभारिीपश्चात ऑनलाईन मोका तपासिी कृणि सहाय्र्क/कृणि 
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पर्गवके्षक/मंडळ कृणि अणधकारी/उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी र्ांनी सदर घटकासाठी णवणहत केलेलर्ा मार्गदर्गक 
सुचनेप्रमािे करावी.  

१२. उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी र्ांनी वरै्क्ततक लाभापोटीचे देर् अनुदान थेट डी.बी.टी. व्दारे लाभार्थ्र्ांच्र्ा आधार 
संलग्न बकँ खात्सर्ामध्रे् जमा करण्र्ास मंजुरी द्यावी.   

१३. ग्राम सभेने मंजूरी णदलेलर्ा वार्मिक आराखड्यामधील सामाईक क्षेत्रावरील कामे/उपचारांची अंमलबजाविी 
करिेची कार्गवाही ग्राम कृणि संजीवनी सणमतीने करावर्ाची आहे. त्सर्ा त्सर्ा आर्मथक विामध्रे् हाती घ्र्ावर्ाची 
कामे/उपचाराचं ेसणवस्तर प्रस्ताव कृणि सहाय्र्क र्ांनी सणमतीच ेमान्र्तेने तर्ार करावते. सदरच ेप्रस्ताव तांणत्रक 
मान्र्तेसाठी उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी कार्ालर्ाकडे सादर करावते. प्राप्त प्रस्तावांची उपणवभार्ीर् कृणि 
अणधकारी कार्ालर्ाने प्रचणलत णनकि व पध्दतीस अनुसरुन तांणत्रक पडताळिी/छाननी (जार्ा र्ोग्र्तेसह) करुन 
तांणत्रक मान्र्तेचे आदेर् णनर्गणमत करावते. सदर आदेर्ाची प्रत ग्राम कृणि संजीवनी सणमतीस द्यावी. 

१४. उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी र्ाचंी तांणत्रक मान्र्ता प्राप्त झालेनंतर प्रस्तावात नमूद केलेलर्ा कामाची 
अमंलबजाविी करिेसाठी सणमतीने सचंालक, मृदसंधारि व पािलोट क्षेत्र व्र्वस्थापन, पिेु र्ानंी णनर्गणमत 
केलेलर्ा मार्गदर्गक सूचनेनुसार पात्र ठेकेदाराची ई-टेंडलरर् द्वारे णनवड करावी. पात्र णनणवदा धारकास सणमतीने 
अध्र्क्ष व कृणि सहार्य्क र्ाचंे संर्तुत स्वाक्षरीने कार्ारंभ आदेर् द्यावते. दरपत्रके मार्णविेसाठी सेाबत नमुना 
सहपणत्रत करण्र्ात आलेला आहे. त्सर्ाप्रमािे कार्गवाही करिेत र्ावी. 

१५. उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी कार्ालर्ाने सणमतीस, प्रकलप व्र्वस्थापन कक्ष वळेेावळेी णनर्गणमत करेल त्सर्ा 
सुचनेप्रमािे, णनधी सणमतीच्र्ा बकँ खात्सर्ामध्रे् जमा कराव.े 

१६. काम पिुग झालेनंतर कृणि सहाय्र्क र्ानंी सदर कामाची मोजमाप े मापनपकु्स्तकेत नोंदिी करावीत. कृणि 
पर्गवके्षक/मंडळ कृणि अणधकारी/उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी र्ांनी संचालक, मृदसंधारि व पािलोट क्षेत्र 
व्र्वस्थापन र्ानंी णनधाणरत केलेलर्ा मार्गदर्गक सूचनानुसार व मापदंडानुसार मापनपकु्स्तकेतील  नेादंीची तपासिी 
करुन प्रमाणित कराव्र्ात. 

१७. सामुणहक क्षेत्रावरील काम पिुग होताच आवश्र्क अनुदानाची मार्िी ग्राम कृणि संजीवनी सणमतीने उपणवभार्ीर् 
कृणि अणधकारी कार्ालर्ाकडे करावी. उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी र्ांनी सदर अनुदान आहणरत करून 
कंत्राटदारास अदा कराव.े 

१८. सामुणहक क्षेत्रावरील कामाच ेअनुदान मार्िी करिेपवूी सदरच्र्ा कामाची नेांद ग्रामपंचार्त स्तरावरील समुणचत 
संसाधन नेांदवहीमध्रे् करावी. सदरची नेांदवही पर्गवके्षीर् अणधका-र्ांना तपासिीसाठी उपलब्ध करुन द्यावी. 

१९. प्रकलपांर्गत चालू तसेच पिूग झालेलर्ा कामाच ेसामाणजक अकेंक्षि ग्राम कृणि संजीवनी सणमतीने वळेोवळेी कराव.े 
सदर कामाचे सामाणजक अकेंक्षि (Social Audit) करण्र्ाची जबाबदारी सणमतीची राहील. काम चालू असतानंा 
सदर कामास सणमतीने आवश्र्कतेप्रमािे भेटी देऊन अंदाजपत्रकाप्रमािे काम करुन घेण्र्ाची जबाबदारी 
सणमतीची राहील. 

२०. समूह सहाय्र्क तथा सणमती सहसणचव र्ानंी माणसक प्रर्ती अहवाल णवणहत नमुन्र्ात उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी 
कार्ालर्ास सादर करावा. 
 

अनुदानाच ेस्वरूप व णनधी णवतरि पद्धती -  
प्रकलपांतर्गत राबवावर्ाच्र्ा बाबींसाठी देर् अनुदानाच े स्वरूप हे प्रकलपांतर्गत णनर्गणमत केलेलर्ा मार्गदर्गक 

सूचनामधील मापदंडानुसार आहे. वरै्क्ततक बाबीसाठीचे अनुदान लाभाथीना थेट लाभाथी हस्तांतरि (डी.बी.टी) पद्धती 
नुसार णवतरीत करण्र्ात रे्ईल. प्रकलपाच्र्ा इतर बाबींसाठी मंजूर णनधी बी.डी.एस. प्रिाली माफग त अणधनस्त 
कार्ालर्ानंा णवतरीत करण्र्ात रे्ईल. तदनंतर सदर अनुदानाच ेआहरि संबणधत कार्ालर्ामाफग त करण्र्ात रे्ईल. 
वरै्क्ततक लाभाथींचे अनुदान डीबीटी व्दारे आधार संलग्न बकँ खात्सर्ामध्रे् जमा करण्र्ासाठी संबणधत कार्ालर्ाने 
मंजुरी द्यावी. सामुणहक क्षेत्रावरील उपचारासाठी अनुज्ञरे् णनधीचे प्रदान उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी कार्ालर्ामाफग त 
करण्र्ात र्ाव.े 
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प्रकलपांतर्गत घटकांची तपासिी- 
प्रकलपांतर्गत राबणवण्र्ात रे्त असलेलर्ा घटकाचंी तपासिी संबणधत घटकांच्र्ा मार्गदर्गक सचुनांमध्रे् नमूद 

केलेनुसार संबणधत पर्गवके्षीर् अणधकारी र्ानंी वळेोवळेी करुन णवणहत नमुन्र्ात पर्गवके्षीर् तपासिी अहवाल सादर  
करावा. 

 

इतर सवगसाधारि सचुना- 
१. ग्राम कृणि संजीवनी सणमतीने केलेलर्ा कामकाजाचा अहवाल पढुील ग्रामसभेसमेार सादर करिे अणनवार्ग आहे. 
२. ग्राम कृणि संजीवनी सणमतीच ेखाते राष्रीर्कृत बकेँत उघडण्र्ात र्ाव.े र्ासाठी स्वतंत्र सुचना णनर्गणमत करण्र्ात 

आलेलर्ा आहेत. 
३. सुक्ष्म णनरे्ाजन आराखड्याच्र्ाआधारे तर्ार केलेलर्ा सणवस्तर प्रकलप आराखड्यानुसार मंजूर असलेली मृद व 

जलसंधारिाची कामेच ग्राम कृणि संजीवनी सणमतीस घेता रे्तील. सदर सणवस्तर प्रकलप आराखड्यास ग्रामसभेची 
मान्र्ता आवश्र्क आहे. मृद व जलसंधारि उपचाराची कामे पाण्र्ाच्र्ा अंदाजपत्रकानुसारच उपलब्ध हेािा-र्ा 
पािी साठ्यास व अपधावाच्र्ा (Runoff) अणधन राहून घेिे बधंनकारक आहे. 

४. तक्रार णनवारि व्र्वस्था-प्रकलपाची अंमलबजाविी करताना काही तक्रारी उद्भवलर्ास त्सर्ाच ेकालबद्ध णनराकरि 
होिे आवश्र्क आहे. र्ासाठी तक्रारींच ेणनवारि करिारी व्र्वस्था प्रकलपात अंतभूगत असेल. सदर व्र्वस्थाही र्ाव, 
ग्राम पंचार्त, उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी, णजलहा अणधक्षक कृणि अणधकारी, णवभार्ीर् कृणि सह सचंालक आणि 
प्रकलप व्र्वस्थापन कक्ष कार्ालर्ात कार्गरत असेल. 
ग्राम कृणि संजीवनी सणमती र्ाव पातळीवरील सवग तक्रारींचे णनराकरि  करण्र्ाचा सवगतोपरीने प्रर्त्सन करेल. मात्र 

ग्राम कृणि संजीवनी सणमती काही तक्रारींचे णनराकरि करु न र्कलर्ास ते ग्रामसभेमध्रे् करण्र्ात र्ाव.े र्ासाठी 
र्ावक-र्ानंा सामाणजक प्रवतगक, कृणिणमत्र व समूह सहाय्र्क  मदत करतील. 

ग्रामपंचार्तींमधील  तसेच ग्रामपंचार्त व सेवा परुवठादार र्ांचेमधील तक्रारींचे णनवारि संबणधत उपणवभार्ीर् कृणि 
अणधकारी करतील. ग्रामसभसे आवश्र्क वाटले तर तक्रार णनवारिाकरीता 5 सदस्र्ीर् सणमती स्थाणपत करावी. 
र्ामध्रे् सबंणंधत उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी, एक संबणंधत तांणत्रक सदस्र् (र्तर्तो स्थान आणि णववादार्ी पणरणचत) 
तसेच ग्रामसभा नामणनदेणर्त संबणंधत प्रत्सरे्की एक व्र्तती र्ांचा समावरे् असेल. 

दोन्हींपैकी एक  अथवा दोन्ही पक्ष उपणवभार्ीर् कृणि अणधका-र्ाच्र्ा णनिगर्ास समाधानी नसलर्ास ते संबणंधत 
णजलहा अणधक्षक कृणि अणधका-र्ाकडे अणपल करु र्कतात. णजलहा अणधक्षक कृणि अणधकाऱ्र्ांचा णनिगर् अंणतम आणि 
सवग पक्षांवर बधंनकारक असले. 

ग्राम कृणि संजीवनी सणमतीकडे प्राप्त हेािा-र्ा तक्रारीची  तक्रार णनवारि नेांदवही मध्रे् नोंद करण्र्ाची जबाबदारी 
सणमतीच े सहसणचव र्ाचंी राहील. प्रत्सरे्क ग्राम कृणि सजंीवनी सणमती सभेमध्रे् प्राप्त तक्रारींचा व त्सर्ावर केलेलर्ा 
कार्गवाहीचा आढावा णनर्णमतपिे घेण्र्ात र्ावा. णजलहास्तरीर् समन्वर् सणमतीमध्रे्ही प्राप्त तक्रारींचा व त्सर्ावर 
केलेलर्ा कार्गवाहीचा आढावा णनर्णमतपिे घेण्र्ात र्ावा. 

सदर मार्गदर्गक सूचनाचंा अवलंबकरून प्रस्तुत प्रकलपातील घटक व बाबींची अंमलबजाविी करण्र्ात रे्ईल. 
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नमुना 
दरपत्रकासाठी णवनंती 

प्रणत, 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
महोदर्, 
णविर्ः- वस्त ू/ कामे/सेवा परुवठ्यासाठी दरपत्रके सादर करिेकरीता णवनंती ... 
खालील ततत्सर्ामध्रे् नमूद वस्तू /कामे/सेवा परुवठ्यासाठी आपिास सवाणधक स्पधात्समक दरपत्रक सादर करण्र्ास 
आमंणत्रत करण्र्ात रे्त आहे. 

वस्तू / कामे/ सेवांच े
थोडतर्ात विगन / 

वणैर्ष्य 

तांणत्रक 
तपर्ील 

तांणत्रक 
अदंाजपत्रका 

प्रमािे वस्तूंची / 
कामांची संख्र्ा 

काम पूिग करण्र्ाचा / 
वस्तू पुरवठाकरण्र्ाचा 

कालावधी  

कामाचे / 
पुरवठा 

करण्र्ाच े
णठकाि 

इतर 
आवश्र्कता 

      

 

१. ग्राम कृणि संजीवनी सणमती.......................... (र्ाव)..........................तालुका ........................... 
णजलहा........................... र्ांना ..........सामंजस्र् करार क्रमाकं........... .णदनांक..................... नुसार 
नानाजी देर्मुख कृणि संजीवनी प्रकलप, मंुबई र्ाचंे कडून सदर प्रकलपातंर्गत मंजूर बाबीकणरता णनधी मंजूर 
झालेला आहे. र्ा प्रकलपातंर्गत वरील प्रमािे वस्तू /कामे /सेवा परुवठ्यासाठी दरपत्रके सादर करिेसाठी ही 
णवनंती जारी केली जात आहे. 

२. सदरचा करार हा वरील ततत्सर्ामध्रे् विगन केलर्ाप्रमािे पिूग प्रमाि (Quantity)/मूलर्ासाठी असेल. परुवठादार / 
णवके्रत्सर्ास देर् असलेले सवग रु्लक, कर आणि इतर आकार, एकूि लकमतीत समाणवष्ट करण्र्ात र्ावते. उद्धतृ दर 
कराराच्र्ा कालावधीसाठी णनणश्चत करण्र्ात रे्तील आणि कोित्सर्ाही पणरक्स्थतीत समार्ोजीत केले जािार 
नाहीत. 

३. दरपत्रके सादर करण्र्ाची रे्वटची तारीख व वळे ...............आहे आणि सदर दरपत्रके दाखल केलेलर्ा 
तारखेनंतर .................णदवसांच ेकालावधीपरं्त वधै राहील. 

४. णवक्रीकर प्राणधकाऱ्र्ाचा क्रमाकं आणि आर्कर कार्दा, 1961 अन्वरे् प्राप्त पॅन क्रमाकं नमूद केलेलर्ा णवतरक / 
फमगच्र्ा छापील लेटरहेडवर सीलबदं णलफाफ्र्ामध्रे् दरपत्रकेसादर करावीत. 

1. प्राप्त दरपत्रकाचं ेखालील णनकिानुसार मूलर्ाकंन केले जाईल. 
........................................................................................................... 
........................................................................................................... 
2. आपले दरपत्रकासाठी आम्ही उत्ससुक आहोत आणि प्रकलपातील आपलर्ा स्वारस्र्ाबद्दल धन्र्वाद. 
ग्राम कृणि संजीवनी सणमतीचे अध्र्क्ष र्ांचीस्वाक्षरी............................... 
नाव.................................................पत्ता.........................................................................................
....................................................................................................................................... 
णदनांक- 
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दरपत्रकाच्र्ा माध्र्मातून प्रापि साठी मूलर्ाकंन अहवाल 
णदनांक-............................................ 
ग्राम कृणि संजीवनी सणमतीचे नाव:.......................................(र्ाव) 
 
सणमतीच ेनामणनदेणर्त सदस्र् 
श्री .............................................................. 
श्री ............................................................... 
श्री ............................................................... 
 
बाजारपेठेतील सवके्षिाची ताणरख 
(I)..................................................... 
(II)...................................................... 
(III)................................................... 
स्वारस्र् पत्र (आरएफतर्ू) णमळण्र्ाची अंणतम तारीख ................................................................... 
नानाजी देर्मुख कृणि संजीवनी प्रकलपाकडील णदनांक..................नुसार णदलेलर्ा आदेर्ानुसार बाजार सणमतीच्र्ा 
खालील बाजारांच ेसवके्षि केलेले आहे: 
बाजारस्थानाच ेनाव........................................................................................................... 
स्थळ............................................................................................................... 
बाजार स्थानाचे नाव ........................................................................................................... 
स्थळ .............................................................................................................. 
बाजार स्थानाचे नाव ........................................................................................................... 
स्थळ .............................................................................................................. 
(ग्राम कृणि संजीवनी सणमतीने णनर्मदष्ट केलेलर्ा रे्वटच्र्ा तारखेनंतर बाजार सवके्षि घेता कामा नरे्.जर नोंद 
घेण्र्ासारखे इतर काही मुदे्द असतील तर ते णलणखत स्वरूपातही ठेवता रे्तील. णवनंती पत्रास अनुसरून प्राप्त झालेली 
दरपत्रके खरेदी सणमती उघडेल आणि सवग प्राप्त दरपत्रकातील दर आणि बाजारातील सवके्षिावर आधाणरत 
तुलनात्समक अहवाल तर्ार करिे). 

 

तुलनात्समक अहवाल 

अनु. 
क्रमांक 

वस्त ू/ काम / सेवा अणधकृत णवतरक / परुवठादार / 
कंत्राटदार / सेवा प्रदाता र्ाचंे नाव 

रतकम (रु.) इतर मापदंड 
जर असेल तर 

रे्रा 

मेससग... 
दर 

मेससग... 
दर 

मेससग... 
दर 

   

        

        

 (दरपत्रक / प्रोफामा इनवॉइसच्र्ा स्वरूपात वर नमूद केलेलर्ा दरांचा पुरावा जोडावा) 
 

दरपत्रकाचंे मूलर्मापन करण्र्ाच्र्ा आधारावर, नानाजी देर्मुख कृणि संजीवनी सणमतीने मंजूर केलेलर्ा णनकिांनुसार 
आणि वरील तुलनात्समक अहवालात णदलेलर्ा अनुसार, र्ाद्वारे अर्ी णर्फारस करण्र्ात रे्ते की अ. क्रमाकं वरील वस्त ू
................ मेससग कडून ........................ आणि अनुक्रमांकवरील काम/सेवा ................... णनणवदाधारकाकडून 
........................ रे्थे नमदू केलेलर्ा दराने ग्राम कृणि संजीवनी सणमतीची मान्र्ता प्राप्त हेाण्र्ाच्र्ा अधीन राहून 
प्रापि करण्र्ास हरकत नाही. 
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अनुक्रमांक खरेदी सणमती सदस्र्. 

नाव स्वाक्षरी 
   
   

 
 

लखेा सहाय्र्क / सरपंचाची स्वाक्षरी 
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प्रकलपांतर्गत लाभासाठीची सवगसाधारि कार्गपद्धती 
 

र्ा प्रकलपातंर्गत णवणवध बाबींकणरता लाभ घेण्र्ासाठी रे्तकरी अजगदारांनी प्रकलपाच्र्ा 
https://dbt.mahapocra.gov.in र्ा संकेतस्थळी ऑनलाईन  नोंदिी करून प्रकलपांतर्गत समाणवष्ट प्रत्सरे्क घटकासाठी  
स्वतंत्रपिे ऑनलाईन अजग करावा. 

अजग सादर करताना खालील प्रमािे कार्दपते्र सादर करावीत.  
• अजगदाराचा ७/१२ व ८ अ चा उतारा. 
• अजगदार अनुसूणचत जाती लकवा जमाती प्रवर्ातील असलर्ास त्सर्ाबाबतचा परुावा. 
• अजगदार णदव्र्ांर् असलर्ास प्रमािपत्र. 

 

लाभाथी णनवड पद्धती व अहगता: 

• प्रकलपांतर्गत अनुक्रमे अनुसूणचत जाती, अनुसूणचत जमाती, मणहला, णदव्र्ांर् रे्तकरी व सवगसाधारि र्ा 
प्राधान्र्क्रमानुसार अत्सर्लप व अलप भधूारक लाभार्थ्र्ाची णनवड करण्र्ात रे्ईल. तसेच राणबवण्र्ात रे्िाऱ्र्ा 
बाबींकणरता नानाजी देर्मखु कृणि संजीवनी प्रकलपाने वळेोवळेी णनर्गणमत केलेलर्ा मार्गदर्गक सूचनांप्रमािे 
कार्गवाही करावी. 

• परंपरार्त वन णनवासी (वन अणधकार मान्र्ता) अणधणनर्म, २००६ नुसार वन पटे्ट धारक रे्तकरी प्रकलपातंर्गत 
लाभ घेण्र्ासाठी पात्र आहेत. 

• प्रकलपांतर्गत घटकासाठी इच्छुक रे्तकऱ्र्ांनी संकेतस्थळावर ऑनलाईन नोंदिी करून अजग सादर करावर्ाच े
आहेत. 

• https://dbt.mahapocra.gov.in संकेत स्थळावर ऑनलाईन प्राप्त अजांची समुह सहाय्र्क र्ांनी छाननी करुन 
पढुील मान्र्तेसाठी व णनिगर्ासाठी ग्राम कृणि संजीवनी सणमती (VCRMC) कडे वर्ग करतील.  

• ग्राम कृणि संजीवनी सणमती (VCRMC) माफग त मंजुरी प्राप्त झालर्ानंतर संबणधत कृणि सहाय्र्क तांणत्रक णनकिांची 
पडताळिी व स्थळ पाहिी अहवाल उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी र्ांना ऑनलाईन सादर करतील. 

• स्थळ पाहिीमध्रे् णर्फारस केलेलर्ा पात्र अजांना उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी ऑनलाईन पवूगसंमती देतील.  
• समूह सहाय्र्क र्ांनी लाभार्थ्र्ास पवूगसंमती बाबत अवर्त कराव.े 
• पवूगसंमती णदलर्ापासून णवणहत मुदतीत लाभार्थ्र्ाने काम पिूग करिे बधंनकारक आहे. काम पिूग झालर्ानंतर 

लाभार्थ्र्ाने संकेतस्थळावर आवश्र्क कार्दपत्र अपलोड करून अनुदान मार्िी करावी. 
• काम पिूग झालर्ानंतर संबणंधत अणधकारी  ऑनलाईन मोका तपासिी करतील. 
• काम पिूग झालर्ानंतर लाभार्थ्र्ांना द्यावर्ाच े अथगसहाय्र् प्रत्सर्क्ष लाभ हस्तांतर (डी.बी.टी)  प्रणक्ररे्द्वारे आधार 

संलग्न बकँ खात्सर्ात जमा करण्र्ात रे्ईल. 
• अथगसहाय्र् अदा करतेवळेी लाभार्थ्र्ाने मार्िी केलेलर्ा बाबींचा सणवस्तर प्रस्ताव, आवश्र्क असलर्ास 

अंदाजपत्रक, हमीपत्र व करारनामे आणि सक्षम अणधकाऱ्र्ांचा तपासिी अहवाल ऑनलाईन अपलोड केला 
असलर्ाची खात्री करून अथगसहाय्र् अदा करण्र्ात रे्ईल.  

• मंजूर घटकाचे काम णनकिाप्रमािे लाभार्थ्र्ाने स्वत: करावर्ाच े आहे लकवा त्सर्ाने स्वत:च्र्ा इच्छेप्रमािे 
परुवठादार/संस्थाचंी णनवड करून काम पिूग कराव.े 

• पोटगल वर नोंदिी करण्र्ापासून ते अनुदान अदार्र्ीपरं्त प्रत्सरे्क टप्प्र्ावर एस. एम. एस. (SMS) द्वारे 
लाभार्थ्र्ांना अवर्त केले जाईल. 

• अणधकारी/कमगचारी वळेोवळेी भेटी देतील व मार्गदर्गनासाठी त्सर्ानंा संपकग  साधता रे्ईल. अणधकची माणहती 
www.mahapocra.gov.in र्ा संकेत स्थळावर उपलब्ध आहे. 
 
 

https://dbt.mahapocra.gov.in/
https://dbt.mahapocra.gov.in/
http://www.mahapocra.gov.in/
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सामुदाणर्क व वरै्क्ततक लाभासाठीच ेघटक 
 

संकेताकं  घटक व उपघटकाच ेनाव 
 उपक्रम 
संकेताकं  

उपक्रम विगन 

A2 हवामान अनुकूल कृणि पद्धती (Climate Smart Agriculture And Resilient Farming Systems) 

A2.1 
हवामान अनुकूल आधुणनक रे्ती 
तंत्रज्ञांनाची प्रात्सर्णक्षके (रे्ती र्ाळा) A2.1.1 हवामान अनुकूल तंत्रज्ञान रे्ती र्ाळा 

A2.2 

  

जणमनीमध्रे् कबग ग्रहिाचे प्रमाि वाढणविे 
(वृक्ष व फळबार् लार्वड) 
  

A2.2.1 वृक्ष लार्वड (बाधंावर/र्टामध्रे्) 

A2.2.2 फळबार् लार्वड  

A2.3 

  

  

  

  

क्षारपड व चोपि जणमनीचे व्र्वस्थापन  
  
  
  
  

A2.3.1 सबसरफेस ड्रेनेज 
A2.3.2 भसुुधारके( Soil Amendments) 

A2.3.3 
हवामान अनुकूल तंत्रज्ञानाचा वापर 
(हवामान अनुकूल तंत्रज्ञान रे्ती र्ाळा) 

A2.3.4 
रे्ततळे (जणैवक बांधासह इनलेट व 
आऊटलेट असलेली) 

A2.3.5 
पािी उपसा साधने (पंपसंच) व तुिार 
लसचन 

A2.4 

  

  

  

  

  

संरणक्षत रे्ती 
  
  
  
  
  

A2.4.1 रे्डनेट हाऊस (GI पाईप)  
A2.4.2 रे्डनेट हाऊस (बांब)ू  
A2.4.3 पॉली हाऊस  
A2.4.4 पॉली टनेल  

A2.4.5 

पॉली हाऊस/रे्डनेट हाऊसमध्रे् 
भाजीपाला /फुलणपकाचंे लार्वड 
साणहत्सर् 

A2.4.6 
पॉली टनेलमध्रे् भाजीपाला / 
फुलणपकाचंे लार्वड साणहत्सर् 

A2.5 एकाक्त्समक रे्ती पद्धती  

A 2.5.1 बणंदस्त रे्ळीपालन  
A 2.5.2 परसबारे्तील कुतकुटपालन  
A 2.5.3 रेर्ीम उद्योर् 
A 2.5.4 मधुमणक्षका पालन 
A 2.5.5 र्ोड्या पाण्र्ातील मस्त्सर्पालन 
A 2.5.6 इतर कृणि आधाणरत उद्योर् 

A2.6 जणमनीचे आरोग्र् सधुारिे  
A2.6.1 र्ांडूळ खत उत्सपादन र्ुणनट,नाडेप 

कंपोस्ट उत्सपादन र्ुणनट 
A2.6.2 सेंणिर् णनणवष्ठा उत्सपादन र्णुनट 

A3 
पाण्र्ाचा कार्गक्षम व र्ाश्वत पद्धतीने वापर करण्र्ास प्रोत्ससाहन देिे   
(Promoting Efficient And Sustainable Use Of Water For Agriculture) 

A3.1 

क्षते्र उपचार  
  
  

A3.1.1 व  
A3.1.2 

सलर् समतल चर मॉडेल  (CCT) 

 
A3.1.3 खोल सलर् समपातळी चर (DEEP CCT) 
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A3.2. 

ओघळीवरचे उपचार  
  
  
  

A3.2.1 अनघड दर्डाचे बाधं 
A3.2.2 माती नाला बाधं 
A3.2.3 लसमेट नाला बांध 
A3.2.4 रॅ्णबर्न बांध 

A3.3 

नवीन पािी साठवि सरंचनाचंी णनर्ममती  
  
  
  

A3.3.1 
रे्ततळे (इनलेट व आऊटलेट असलेले) 
सामुदाणर्क व वरै्क्ततक 

A3.3.2 

रे्ततळे (इनलेट व आऊटलेट णर्वार् व 
अस्तरीकरिासह) सामदुाणर्क व 
वरै्क्ततक 

A3.3.3 रे्ततळे अस्तरीकरि 
A3.3.4 णवणहर  

A3.4 
जुन्र्ा जलसाठ्याचं ेपनुरुजज्जीवन करिे 
(र्ाळ काढिे /खोलीकरि /दुरुस्ती )  A3.4.1 

जुन्र्ा जलसाठ्यांच ेपनुरुजज्जीवन 
करिे (र्ाळ काढिे /खोलीकरि 
/दुरुस्ती ) 

A3.5 भजूल पनुभगरि  A3.5.1 भजूल पनुभगरि (णवणहरींचे) 

A3.6 कृणि क्षते्रावरील पािी सरंणक्षतता  A3.6.1 
मुलस्थानी जलसधंारि (रे्त बांध 
बणंदस्ती / ढाळीचे बांध बणंदस्ती) 

A3.7 
सूक्ष्म लसचन पद्धती 
  

A3.7.1 लठबक लसचन 
A3.7.2 तुिार लसचन 

A3.8 
संरणक्षत लसचन  
  

A3.8.1 पािी उपसा साधने (पंपसंच) 
A3.8.2 पाईप (एचडीपी / पीव्हीसी ) 

B 
हवामान अनुकूल काढिीपश्चात व्र्वस्थापन व मूलर् साखळीचे बळकटीकरि  
(Climate Smart Post-Harvest Management And Value Chain Promotion) 

B1  रे्तकरी उत्सपादक कंपन्र्ांना प्रोत्ससाहन देिे (Promoting Farmer Producer Companies) 

B1.1 
अक्स्तत्सवातील  FIG/FPO/ FPCS र्ांना 
सहाय्र् करिे  B1.1.1 

 रे्तकरी र्ट / रे्तकरी उत्सपादक संघ / 
रे्तकरी उत्सपादक कंपनी र्ाचंे 
सर्ततीकरि करिे 

B1.2 
भाडे तत्सवावर कृणि अवजारे सेवा कें िाची 
णनर्ममती करिे  

B1.2.1 व  

B1.2.2 

भाडे तत्सवावर कृणि अवजारे सेवा कें िाची 
णनर्ममती करिे- अवजारे खरेदी व रे्ड 
बांधकाम  

B2 
हवामान अनुकूल उदर्ोन्मुख मूलर्-रंृ्खला बळकट करिे  
(Strengthening Climate Resilient Emerging Value Chains) 

B2.1 
णवत्तीर् संस्था / व्र्ावसाणर्क बकँा र्ांनी मूलर्ाकंन केलेलर्ा व्र्ावसाणर्क प्रस्तावांना  सहाय्र् करिे 
(रे्तकरी र्ट/रे्तकरी उत्सपादक संघ/रे्तकरी उत्सपादक कंपनी) 

B3 
णबर्ािे परुवठा रंृ्खलाची कामणर्री सधुारिे (Improving The Performance Of Seed Supply 

Chain) 

B3.1 
हवामान अनुकूल वािांचे पार्ाभतू व 
प्रमाणित णबर्ाण्र्ाचंे बीजोत्सपादन करिे  B 3.1.1 

हवामान अनुकूल वािांचे पार्ाभतू व 
प्रमाणित णबर्ाण्र्ाचंे बीजोत्सपादन करिे 
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B3.2 

  

  

  

  

णबर्ािे हबसाठी पार्ाभतू सुणवधांचा णवकास 
करिे  
  
  
  
  

B 3.2.1 णबर्ािे प्रणक्रर्ा उपकरिे 
B3.2.2 णबर्ािे सकुविी र्ाडग 
B3.2.3 णबर्ाण्र्ाची साठवि / र्ोदाम 
B3.2.4 णबर्ािे उत्सपादक रे्तक-र्ाचं ेप्रणर्क्षि 

B3.2.5 
र्ासणकर् णबर्ािे चाचिी प्रर्ोर्र्ाळांच े
बळकटीकरि 
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वरै्क्ततक घटकाचा लाभ देिेसाठी कार्गपद्धती (FLOW CHART) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

रे्तकऱ्र्ाची ऑनलाईन नोंदिी व घटकासाठी अजग 
(जणमनीचा ७/१२, ८-अ, सामाणजक प्रवर्ातील असलर्ाबाबतचा परुावा व अपंर्त्सवाच े

प्रमािपत्र) 

समूह सहाय्र्क/ग्राम कृणि सजंीवनी सणमती (VCRMC) 

ग्राम कृणि संजीवनी सणमतीची (VCRMC) मान्र्ता  

तांणत्रक पडताळिी-कृणि सहाय्र्क   

उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी-पवूगसंमती   

लाभार्थ्र्ामाफग त मंजूर घटकाची अंमलबजाविी    

घटकाची अंमलबजाविी केली असलेबाबत रे्तकऱ्र्ाने समूह सहाय्र्क/कृणि 
सहाय्र्क र्ांना ऑनलाईन अवर्त करिे   

मोका तपासिी (कृणि सहाय्र्क)    

उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी स्तर मंजुरी  व अनुदान अदार्र्ीची  णर्फारस   

प्रस्तावांची छाननी- उपणवभार् स्तर (लेखाणधकारी)    

आधार संलग्न बकँ  खात्सर्ामध्रे् DBT द्वारे अनुदान अदार्र्ी      
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वाणनकी आधाणरत रे्तीपद्धती-वृक्ष लार्वड 
 
 

हवामान बदलाचा राज्र्ाच्र्ा रे्तीवर णवपरीत पणरिाम णदसून रे्त असून, भणवष्र्ात देखील सदर पणरिामाचंी 
व्र्ाप्ती वाढिार असलर्ाच े राज्र्ाच्र्ा हवामान बदला णविर्क कृती आराखडर्ामध्रे् नमूद केले आहे. मराठवाडा व 
णवदभातील रे्तक-र्ांना रे्लर्ा काही विांपासून मोठर्ा दुष्काळास सामोरे जाव े लार्त असून भ-ूर्भातील पािी 
साठर्ावर व जणमनीच्र्ा आरोग्र्ावर णवपणरत पणरिाम होत आहे. पणरिामी रे्तीमधील णपकाचंी उत्सपादकता घटत आहे. 
तसेच पिूा नदीच्र्ा खो-र्ातील भ-ूभार् हा णनसर्गत:च क्षारपड असलर्ाने रे्तीसाठी लसचनास मर्ादा रे्त आहेत. र्ा 
प्रणतकूल पणरक्स्थतीमध्रे् अलप भ-ूधारक रे्तक-र्ांच्र्ा उत्सपादनावर णवपरीत पणरिाम होत असलर्ाचे णदसनू रे्त आहे. 
हवामान बदलामुळे उद्भवलेलर्ा पणरक्स्थतीर्ी जुळवून घेण्र्ास रे्तक-र्ांना सक्षम करण्र्ाच्र्ा उदे्दर्ाने महाराष्र 
र्ासनाचा जार्णतक बकेँच्र्ा अथगसहाय्र्ाने नानाजी देर्मखु कृणि संजीवनी प्रकलप सरुु करण्र्ात आलेला आहे. 

सदर प्रकलपांतर्गत वाणनकी आधाणरत रे्तीपद्धती-वृक्ष लार्वड र्ा घटकास प्राधान्र् णदले आहे. 
  

उणद्दष्टे:  
१. वातावरिातील काबगन उत्ससजगनामुळे होिारे दुष्पणरिाम कमी करण्र्ासाठी वृक्ष आच्छादन वाढविे, जणमनीतील 

सेंणिर् घटकाचंे संवधगन, पीक आणि पीक पद्धतीतून उत्सपादकता वाढणविे. 
२. रे्तीणपकानंा परूक म्हिनू रे्तावर वृक्ष लार्वडीखालील क्षेत्र वाढणविे. 
३. रे्तीपद्धतीवर आधाणरत वृक्ष लार्वडीखालील क्षेत्रात वाढ करून एकमेकांना परूक व एकाक्त्समक पद्धतीने णपकाचंी 

व परु्धनाची उत्सपादकता वाढणविे, रोजर्ाराच्र्ा संधी, उत्सपन्नाच्र्ा सधंी व ग्रामीि भार्ातील अलप व अत्सर्लप 
भधूारक रे्तकऱ्र्ाचंे राहिीमान सधुारिे र्ासाठी प्रोत्ससाहन देिे. 

४. णवणवध कृणि पर्ावरिीर् प्रदेर् आणि जमीन वापराच्र्ा पणरक्स्थतीनुसार वनरे्तीसाठी अनुकूल पद्धती /आदर्ग 
पद्धती लोकणप्रर् करिे. 

५. रे्तीपद्धतीवर आधाणरत वृक्ष लार्वड क्षेत्राचा णवस्तार व क्षमता बाधंिीसाठी सहाय्र् करिे. 
 

वाणनकी आधाणरत रे्तीपद्धती वृक्ष लार्वडीच्र्ा प्रमुख बाबी: 
रे्तकऱ्र्ांच्र्ा वरै्क्ततक क्षेत्रावर वाणनकी आधाणरत रे्तीपद्धती- वृक्ष लार्वड र्ा घटकांतर्गत खालील बाबींचा 

समावरे् आहे.  र्ा र्ोजनेअतंर्गत रे्तकऱ्र्ांनी वनवृक्ष उदा. सार्, ऐन, णर्सम, मोह, जांभळू, खैर, णर्वन, बहेेडा, 
धावडा इ. स्थाणनक कृणि हवामानास अनुकूल असिाऱ्र्ा वृक्ष प्रजातींची लार्वड करिे अपेणक्षत आहे . 
१. पणरघीर् क्षेत्र व बांधावरील लार्वड: रे्तकऱ्र्ांच्र्ा रे्तावरील पणरघीर् क्षते्राचा व बाधंाचा जास्तीत जास्त उपर्ोर् 

करता र्ावा र्ासाठी पणरघीर् क्षेत्रावर तसेच बाधंावर वृक्ष प्रजातींची  लार्वड करता रे्ईल. र्ामुळे रे्तक-र्ानंा 
अणतणरतत उत्सपन्नाच्र्ा संधी णनमाि करण्र्ास तसेच बांधबणंदस्तीसाठी व जणमनीची धूप कमी करण्र्ास मदत होईल. 

पणरघीर् सीमा वृक्षारोपि अतंर्गत चार विांच्र्ा कालावधीसाठी देखरेखीच्र्ा तरतुदीसह नांग्र्ा भरिे र्ा बाबींचा 
समावरे् आहे. वृक्षारोपि झालेलर्ा क्षेत्राच ेमोजमाप/मूलर्मापन प्रणत मीटर लार्वड केलेलर्ा रोपे संख्र्ा वरून केले 
जाईल.  

२. कमी घनतेची लार्वड करिे: र्ा घटकांर्गत रे्तकऱ्र्ांना आंतरपीक/पट्टा पद्धत/णवरळ वृक्ष लार्वड करून 
रे्तजणमनीवर कमी घनतेच े वृक्षारोपि करता रे्ईल. रे्तकऱ्र्ांच्र्ा रे्तावर अक्स्तत्सवात असलेलर्ा णपकांच्र्ा 
उत्सपादनात अथवा पीक पद्धतीमध्रे् बदल न करता प्रणत हेतटर 100 ते 500 झाडे र्ा प्रमािात वृक्षारोपि 
करण्र्ासाठी अनुदान देण्र्ात रे्ईल.  

३. जास्त घनतेची लार्वड करिे: रे्तकऱ्र्ांच्र्ा रे्तावर मध्र्वती ब्लॉक लार्वड/पट्ट्यामधील लार्वड/ वाऱ्र्ाचा जोर 
कमी करिाऱ्र्ा वृक्षांची जास्त घनतेची लार्वड करता रे्ईल. र्ामध्रे् प्रणत हेतटर 500 ते 1500 झाडे र्ा प्रमािात 
वृक्षारोपिासाठी अथगसहाय्र् देण्र्ात रे्ईल. उपलब्ध जणमनीचा जास्तीत जास्त वापर होण्र्ाच्र्ा दृष्टीने पीक 
उत्सपादनासाठी अर्ोग्र् व पडीक जणमनीचा उपर्ोर् र्ामध्रे्  करता रे्ईल. ब्लॉक लार्वड अंतर्गत प्रत्सरे्क ब्लॉकमध्रे् 
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जास्तीत जास्त २ हेत टर क्षते्रापरं्त क्षेत्रावर वाणनकी आधाणरत रे्तीपद्धती वृक्ष लार्वड मध्रे् समाणवष्ट प्रजातींचा 
वरे्वरे्ळ्र्ा अतंरावर व जास्त संख्रे्ने लार्वडीसाठी र्ा र्ोजनेमधून प्रोत्ससाहन णदले जाईल. 

 

लाभाथी णनवडीचे  णनकि - 
१. प्रकलपांतर्गत णनवड केलेलर्ा र्ावासाठीच्र्ा ग्राम कृणि संजीवनी सणमतीने (VCRMC) मान्र्ता णदलेले अत्सर्लप व 

अलप भधूारक रे्तकऱ्र्ांना अनु. जाती/ जमाती, मणहला, णदव्र्ांर् व इतर रे्तकरी र्ा प्राधान्र्क्रमाने णनवड करून 
लाभ देण्र्ात रे्ईल.  

२. सावगजणनक क्षते्रावर (ग्रामपंचार्त व इतर र्ासकीर् क्षते्रावर) ग्राम कृणि संजीवनी सणमतीने (VCRMC) मान्र्ता 
णदलेलर्ा क्षेत्रावर लार्वड करण्र्ात रे्ईल. 

 

अथगसहाय्र्:    
१. वाणनकी आधाणरत रे्तीपद्धती- वृक्ष लार्वड र्ा घटकांतर्गत पणरघीर् क्षेत्र/बाधंावरील प्रती झाड लार्वडीसाठी  

खालीलप्रमािे आर्मथक मापदंड आहेत. 
अ.क्र. घटक/बाब प्रतीरोप लकमत (रु.) 

१. लार्वड पवूग तर्ारी/जमीन साफसफाई/ देखभाल इ. १०.००  
2. खडे्ड खोदिे  ६.००  
३. प्रती रोप लार्वड सामगु्री इ. १५.००  
४. वाहतूक खचग  १.००  
५. अत्सर्ावश्र्क णनणवष्ठा उदा. कुजलेले रे्िखत, बीजप्रणक्रर्ा, णपक सरंक्षि, औिधे इ. १०.००  
६. लार्वड खचग  २.००  
७. कंुपि   १०.००  
८. देखभाल (लनदनी व पािी देिे इ. ) १६.००  

 एकूि  ७०.००  
 
अनुदान मर्ादा - 
१. प्रकलपांतर्गत वरै्क्ततक लाभाकणरता बाबणनहार् मंजूर केलेलर्ा मापदंडाच्र्ा ५० टतके लकवा जास्तीत जास्त 

रतकम रु. ३५/- प्रती झाड अनुदान रे्तकऱ्र्ांना त्सर्ानंी केलेलर्ा एकूि लार्वडीच्र्ा खचाप्रमािे देर् राहील. 
२. तसेच, सावगजणनक क्षेत्रावर (ग्रामपंचार्त व इतर र्ासकीर् क्षते्रावर) वाणनकी आधाणरत वृक्ष लार्वड करण्र्ासाठी 

बाबणनहार् मंजूर केलेलर्ा मापदंडाच्र्ा १०० टतके लकवा जास्तीत जास्त रतकम रु. ७० /- प्रती झाड इतके  
अनुदान देर् आहे. 

 

अ) कमी घनतेच्र्ा वृक्ष लार्वडीसाठी आर्मथक मापदंड : 

अ. 
क्र. 

लार्वडीचा प्रकार 
(प्रणत हेत टरी रोपे संख्र्ा) 

एकूि लकमत (रु.) 

1 100 पेक्षा कमी रोपाचं्र्ा प्रत्सर्क्ष सखं्रे्नुसार @ रु.70/- प्रणत रोप 

2 > 100 ते 500 28000 (लकवा लार्वडीच्र्ा तीव्रतेच्र्ा प्रमािात) 
णटप :  प्रत्सरे्क ब्लॉकमधील  रोपे / वृक्षांच्र्ा संख्रे्च्र्ा प्रमािात खचाची  पणरर्िना करण्र्ात रे्ईल. 
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आ) जास्त घनतेच्र्ा ब्लॉक वृक्षारोपि अतंर्गत आर्मथक  मापदंड: 

अ.क्र. ब्लॉक वृक्षारोपि (प्रणत हेत टर रोप ेसंख्र्ा) एकूि लकमत (रुपरे्) प्रणत हेत टर   

 1 500 ते 1000 (अंतर 3.5 मी. X 3.5 मी.) 30000 

 2 >1000 ते 1200 (अंतर 3 मी. X 3 मी.) 35000 

 3 >1200 ते 1500 (अंतर 2.5 मी. X 2.5 मी.) 45000 

 4 >1500 (2.5 मी. X 2.5 मी. पेक्षा कमी अंतर) 50000 
        णटप:   प्रत्सरे्क ब्लॉकमधील  रोपे / वृक्षांच्र्ा संख्रे्च्र्ा प्रमािात खचाची  पणरर्िना वर दर्गणवलर्ानुसार करण्र्ात रे्ईल. 
          (संदभग: राष्रीर् र्ाश्वत रे्ती अणभर्ान अंतर्गत वनरे्ती अणभर्ान र्ोजना सन- २०१८-१९: वार्मिक लक्षांक व मार्गदर्गक सूचना) 

१. प्रकलपांतर्गत बाबणनहार् मंजूर केलेलर्ा मापदंडानुसार देर् अनुदान चार विांसाठी विगणनहार्  40: 20: 20: 20 र्ा 
प्रमाित अदा करण्र्ात रे्ईल. 

२. ज ेलाभाथी  दुसऱ्र्ा,  णतसऱ्र्ा  व  चौर्थ्र्ा विी कमीत कमी अनुक्रमे 90%, 75% व 65% झाडे णजवतं ठेवतील त्सर्ा 
लाभार्थ्र्ांना दुसऱ्र्ा, णतस-र्ा व चौर्थ्र्ा विाचे अनुदान देर् राहील.  

३. लाभार्थ्र्ांकडे लार्वड केलेलर्ा रोपाचंी मर झालर्ास लाभार्थ्र्ाने रोखीने रोपे णवकत घेऊन णवणहत प्रमािात णजवतं 
झाडांची टतकेवारी राखावी. 

 

अमंलबजाविीतील णवणवध स्तरावरील जबाबदाऱ्र्ा 
लाभाथी  
१. र्ाव समूहातील इच्छुक रे्तकऱ्र्ांनी प्रकलपाच्र्ा https://dbt.mahapocra.gov.in र्ा संकेतस्थळावर  ऑनलाईन 

नोंदिी व अजग करून आवश्र्क कार्दपत्र ेअपलोड करावीत. 
२. पवुगसंमती प्राप्त झालर्ानंतर णवणहत वळेेत काम सुरु कराव.े 
३. सदर घटकाचा लाभ णमळवण्र्ासाठी रे्तकऱ्र्ाने जमीन आरोग्र् पणत्रका काढावी. 
४. ग्राम कृणि संजीवनी सणमती व संबणधत कृणि सहाय्र्कामाफग त र्ासकीर् अथवा र्ासनाची मंजुरी असलेलर्ा खाजर्ी 

रोपवाणटकेतून कलमे/रोप ेघ्र्ावीत. 
५. कृणि सहाय्र्कामाफग त णनर्ोणजत प्रकलप क्षेत्राची पाहिी करून णर्फारस केलर्ानंतर व उपणवभार्ीर् कृणि 

अणधकारी र्ांनी तांणत्रक मान्र्ता णदलर्ावर लाभाथींनी प्रत्सर्क्ष कलमे/रोप ेलार्वड करावी. देर् अनुदान णमळिेसाठी 
ऑनलाईन मार्िी करावी व रोपे खरेदीची व इतर साणहत्सर्ाची आवश्र्क देर्के संकेतस्थळावर अपलोड करावी.  

 

ग्राम कृणि संजीवनी सणमती (VCRMC) 
१. र्ाव समूहातील इच्छुक रे्तकऱ्र्ांच ेघटकातंर्गत बाबीचा लाभ घेण्र्ासाठीचे ऑनलाईन अजग व अपलोड केलेली 

कार्दपत्रे समूह सहाय्र्क र्ांचे मदतीने छाननी करून अजाची अत्सर्लप व अलप भधूारक रे्तकऱ्र्ांना, अनु. 
जाती/जमाती, मणहला, णदव्र्ांर्  व इतर रे्तकरी र्ा प्राधान्र्क्रमाने णनवड करिे. 

२. सावगजणनक क्षते्रावर (ग्रामपचंार्त व इतर र्ासकीर् क्षते्रावर) सदर र्ोजनेचा लाभ घेण्र्ासाठी ग्राम कृणि संजीवनी 
सणमतीने (VCRMC) मान्र्ता व णर्फारस केलेलर्ा क्षते्रावर लार्वड करण्र्ात रे्ईल . 

३. सावगजणनक क्षेत्रावरील केलेलर्ा लार्वडीची देखभाल करण्र्ाची/झाडे णजवतं ठेवण्र्ाची  जबाबदारी  संबणधत ग्राम 
कृणि संजीवनी सणमतीची राहील . 

४. इच्छुक वरै्क्ततक लाभार्थ्र्ांच ेऑनलाईन अजग व कार्दपत्रांची छाननी करून अजाच्र्ा पात्र/अपात्र ते बाबत णनिगर् 
घ्र्ावा. अपात्र अजगदारानंा अपात्रतेबाबत कारिासह अवर्त करिे व ते अपलोड कराव.े 

५. अंमलबजाविी करण्र्ात आलेलर्ा घटकांतर्गत बाबींच ेसामाणजक लेखापरीक्षिास संबणधत कृणि सहाय्र्क/ प्रकलप 
रं्त्रिा र्ांना मदत करिे. 
 
 

https://dbt.mahapocra.gov.in/
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समूह सहाय्र्क 
१. र्ाव समूहातील इच्छुक लाभाथींना नानाजी देर्मुख कृणि संजीवनी प्रकलपाच्र्ा https://dbt.mahapocra.gov.in र्ा 

संकेतस्थळावर नोंदिी व अजग करण्र्ासाठी मार्गदर्गन व मदत करिे. 
२. इच्छुक लाभार्थ्र्ांनी अपलोड  केलेलर्ा आवश्र्क कार्दपत्रांची छाननी करिे. 
३. सवग ऑनलाईन प्राप्त अजग ग्राम कृणि संजीवनी सणमतीसमोर मान्र्तेसाठी सादर करिे व मंजुरी प्राप्त झालर्ानंतर 

तसा ठराव सकेंतस्थळावर अपलोड करिे. 
४. लाभार्थ्र्ास वाणनकी आधाणरत रे्तीपद्धती वृक्ष लार्वड र्ा घटकाच्र्ा अटी, र्ती व तांणत्रक/आर्मथक णनकि 

समजावून सांर्िे. 
५. पात्र लाभार्थ्र्ांना पवूगसंमती बाबत अवर्त करिे.  

 

कृणि सहाय्र्क  
१. रे्तकऱ्र्ांच ेऑनलाईन अजग व सोबत अपलोड केलेलर्ा सवग आवश्र्क कार्दपत्राचंी पडताळिी करिे. 
२. अपलोड केलेलर्ा कार्दपत्राचं्र्ा छाननी आधारे पात्र अजाच्र्ा णनर्ोणजत प्रकलप स्थळाची पाहिी तपासिी 

सूचीनुसार करून प्रकलपाच्र्ा DBT App द्वारे भौर्ोणलक स्थानांकन (Geo tagging) करून संकेतस्थळावर अपलोड 
करिे.  

३. अजगदाराने र्ापवूी र्ा घटकाचा इतर अथवा र्ा र्ोजनेतून लाभ घेतला असलर्ास त्सर्ाचा तपर्ील आपलर्ा 
स्थळाची पाहिी तपासिी अहवालात  देिे. 

४. र्ोजनेच्र्ा तांणत्रक व आर्मथक मापदंडानुसार वरै्क्ततक व सावगजणनक लाभ देण्र्ाकणरता  णवणहत नमुन्र्ात 
अंदाजपत्रक तर्ार करिे.  

५. तांणत्रक मंजुरी प्राप्त झालेनंतर कृणि णवभार्ाच्र्ा र्ासकीर् लकवा खाजर्ी रोपवाणटकेतनू कलमे/रोप ेनमूद केलेलर्ा 
रोपांचा प्रकार व संख्रे्नुसार रे्तकऱ्र्ांना आवटंीत  करून देिे. 

६. लाभार्थ्र्ांनी लार्वड पिूग करून संकेतस्थळावर अवर्त केलर्ानंतर मोका तपासिी करुन मापनपकु्स्तकेत नोंद 
घेिे, प्रकलपाच्र्ा DBT App द्वारे नैऋत्सर् कोपरा स्थळाच ेअक्षांर्/रेखांर्सह भौर्ोणलक स्थानाकंन (Geo tagging) 
करून संकेतस्थळावर अपलोड करिे.  

७. अनुदान मार्िीसाठी देर्के व आवश्र्क कार्दपत्र े प्रमाणित करून सकेंतस्थळावर अपलोड करिे.  
८.  वाणनकी आधाणरत रे्तीपद्धती- वृक्ष लार्वड घटकाच्र्ा प्रणक्ररे्स अनुसरून मध्र्ावधी आणि अंणतम मूलर्मापनास 

प्रकलप रं्त्रिेला मदत करिे. 
 

कृणि पर्गवके्षक  
कृणि सहाय्र्क र्ांनी ऑनलाईन णर्फारस केलर्ानंतर कृणि पर्गवके्षक र्ानंी २५% लाभार्थ्र्ांची वृक्ष लार्वड 

तपासिी अनुदान अदार्र्ी पवूी करावी व र्ाबाबतच्र्ा मापनपकु्स्तकेतील नोंदींची खात्री करून प्रमाणित कराव्र्ात. 
सोबत जोडलेलर्ा णवणहत नमुन्र्ात पर्गवके्षीर् तपासिी अहवाल तर्ार करावा. तपासिी अहवालावर लाभाथीची 
स्वाक्षरी घ्र्ावी व त्सर्ाखाली लाभाथीचे नाव नमूद कराव ेव तपासिी अहवाल सादर करावा. 

 
उपणवभार् स्तर (लखेाणधकारी) 

अनुदान प्रस्ताव व तपासिी अहवाल प्राप्त झालर्ानंतर लेखाणधकारी उपणवभार् स्तर र्ांनी अनुदान प्रस्ताव 
तपासून पडताळिी करून पात्र प्रस्तावांना उप णवभार्ीर् कृणि अणधकारी र्ांचकेडे अनुदान अदार्र्ीसाठी णर्फारस 
करावी.   
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उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी    
१. ग्राम कृणि संजीवनी सणमतीच्र्ा (VCRMC) मान्र्तेने प्राप्त झालेलर्ा लाभाथींच्र्ा कार्दपत्रांच्र्ा छाननी नंतर 

पात्र/अपात्रते बाबत णनिगर् घेऊन सबंणधत लाभाथी र्ानंा ऑनलाईन पवूग समंती प्रदान करावी. लाभाथी अपात्र 
असलर्ास कारिे नमूद करावीत. 

२. ऑनलाईन अपलोड केलेलर्ा वृक्ष लार्वडीच्र्ा अंदाजपत्रकानंा तांणत्रक मान्र्ता देिे. 
३. तपासिी अहवालासह ऑनलाईन णर्फारस झालेलर्ा र्ोग्र् प्रस्तावांची देर् अनुदान अदार्र्ी DBT प्रिालीद्वारे 

लाभार्थ्र्ाच्र्ा आधार संलग्न बकँ खात्सर्ात वर्ग करण्र्ास मंजुरी द्यावी. 
४. र्ादृक्च्छक (Random) पद्धतीने अनुदान अदार्र्ी पवूी लाभाथी संख्रे्च्र्ा ५% तपासिी करिे. 
५. लाभार्थ्र्ांना घटकासंदभात प्रणर्क्षि आर्ोणजत करिे. 
६. र्ोजनेच ेसणनरं्त्रि करिे. 

 
णजलहा अधीक्षक कृणि अणधकारी   
१. णजलयामध्रे् उपणवभार् स्तरावर लाभाथी णनवड व अनुदान अदार्र्ी र्ासह सवग कार्गवाही मार्गदर्गक सचूनेनुसार 

होत असलेबाबत वळेोवळेी पडताळिी करावी. 
२. उपणवभार् स्तरावर झालेलर्ा कामांची र्ादृक्च्छक (Random) पद्धतीने लाभाथी संख्रे्च्र्ा णकमान १% तपासिी 

करावी व णवणहत नमुन्र्ातील पर्गवके्षीर् तपासिी अहवाल सादर करावा. 
 

र्ोजनेच्र्ा सवग साधारि मार्गदर्गक सूचना 
 

1. र्ा घटकास नानाजी देर्मखु कृणि संजीवनी प्रकलपाच्र्ा संकेत स्थळावर, ग्रामसभा कार्ालर्ातील नोटीस बोडग, 
कार्गमणहमा व  मेळाव ेइत्सर्ादीद्वारे व्र्ापक प्रणसद्धी देण्र्ात र्ावी. 

2. प्रकलपांतर्गत र्ासनाने ठरवून णदलेली खचग प्रमािके सहभार्ी लाभार्थ्र्ाने मान्र् करावीत. प्रमािापेक्षा जास्त 
होिाऱ्र्ा खचाची जबाबदारी लाभार्थ्र्ाने स्वतः घ्र्ावी. त्सर्ासाठी आवश्र्क असिारी खडे्ड खोदिे, खत णमश्रिाने 
खडे्ड भरिे, रोपाचंी वाहतूक करिे, त्सर्ांची लार्वड करिे, रोपानंा कंुपि करिे व वळेोवळेी लनदिी करून पािी देिे 
इत्सर्ादी कामे करण्र्ाची जबाबदारी लाभार्थ्र्ाची राहील. 

3. कृणि सहाय्र्क र्ानंी तातं्रीक मंजुरी प्राप्त करून घेऊनच प्रत्सर्क्ष लार्वड हाती घेण्र्ात र्ावी. तांणत्रक मंजुरी णर्वार् 
लार्वड केलेले क्षेत्र अनुदानास पात्र ठरिार नाही.  
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पर्गवके्षीर् तपासिी अहवाल 
 

१. तपासिी णदनाकं  

२. तपासिी अणधकारी श्री/श्रीमती 

३. पदनाम  

४. तपासिी वळेी उपक्स्थत इतर अणधकारी १. श्री/श्रीमती 

पदनाम 

२. श्री/श्रीमती  

पदनाम 

५. लाभार्थ्र्ाचे नाव सव ेनं  

वर्गवारी: _________ (अ.जा./अ.ज./सवगसाधारि) 

मु.पो. 

ता.                                  उपणवभार् 

णज. 

६. बाब वाणनकी आधाणरत रे्तीपद्धती वृक्ष लार्वड अंतर्गत 

रोपे/कलमे 

७. सेवा परुवठादाराचे नाव व पत्ता  

 

 

८. प्रकलपाच ेणठकाि  

 

 

९. लार्वडीचे विग  

१०. लार्वडीच ेक्षेत्र (हे. आर.)  

११. 

 

प्रकलपाचा मोका तपासिी तपर्ील  
१. रोपे/कलमाचंी एकूि संख्र्ा  --------------- 
२. णजवतं रोपे/कलमांची एकूि संख्र्ा ----------  
३. झाडाचंी सरासरी उंची --------------(सेंमी) 
४. झाडांमधील अंतर ------------------ (सेंमी)  

१२. लाभार्थ्र्ास देण्र्ात आलेलर्ा अथगसहाय्र्ाची रतकम रु.  

१३. तपासिी मध्रे् अथगसहाय्र्ाची पणरर्िना बरोबर केलेली आहे कार् ? होर्/नाही 

 नसलर्ास तफावत रतकम रु.  

१४. मार्गदर्गक सूचनेप्रमािे कार्गवाही करण्र्ात आलेली आहे कार् ? होर्/नाही 
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१५. लाभार्थ्र्ाचे सवगसाधारि अणभप्रार्  

 

 

 

 

 

१6. र्ुिवत्तेबाबत तपासिी अणधकाऱ्र्ाच ेअणभप्रार् 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
तपासिी अणधकारी, श्री. 
पदनाम. 
(स्वाक्षरी) 
 
इतर अणधकारी श्री. 
पदनाम. 
(स्वाक्षरी) 

                                                                                        लाभार्थ्र्ाची/ लाभाथी प्रणतणनधीची स्वाक्षरी  
                                                                                  (नाव....................................) 
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फळबार् लार्वड 
 

सवगसाधारि सुचना- 
१. प्रकलप संचालक, नानाजी देर्मुख कृणि संजीवनी प्रकलप, मंुबई हे प्रकलपातंर्गत फळबार् लार्वड र्ा 

घटकाकणरता राज्र् स्तरावरील संणनरं्त्रक आहेत. क्षते्रीर् पातळीवर कृणि णवभार्ाच े अणधकारी/कमगचारी  र्ांनी  
प्रकलपांतर्गत सुचनाप्रमािे र्ा प्रकलप घटकाची अमंलबजाविी करावी. 

२. प्रकलपांतर्गत खालील नमूद बहुवार्मिक फळणपकांच्र्ा लार्वडीसाठी  राज्याच्या “भाऊसाहेब फ ुं डकर फळबाग 
लागवड योजनेच्या मागगदर्गक स चना सन २०१८-१९” न सार अथगसहाय्र् अनुज्ञरे् राहील, तथाणप फळणपके णनश्चीत 
करतानंा “राज्र्ाच्र्ा कृणि-हवामान क्षते्रानुकूल असिाऱ्र्ा फळांच्र्ा व त्सर्ांच्र्ा प्रजातींच्र्ा‘कलमांच्र्ा’ 
लार्वडीसाठी अथगसहाय्र् देर् राहील”.   

३. प्रकलपातंर्गत फळबार् लार्वडीचा कालावधी माहे मे ते नोव्हेंबर असा राहील.  
४. र्ासाठी प्रत्सरे्क र्ावाकणरता त्सर्ा र्ावाचे प्रकलप व्र्वस्थापन कक्षाने मंजूर केलेलर्ा सणवस्तर प्रकलप 

आराखड्यातील मंजूर केलेलर्ा फळणपकणनहार् क्षते्रास अणधन राहून लाभाथी णनवड करावी. 
५. प्रकलपातंर्गत बहुवार्मिक फळबार्ांच्र्ा लार्वडीसाठी ३ विग कालावधीत प्रथम, णद्वतीर् व तृतीर् विी अनुक्रमे ५०%, 

३०% व २०%  र्ा प्रमािात अथगसहाय्र् अनुजे्ञर् राहील. 
६. फळबार् लार्वडीसाठी णनवड झालेलर्ा पात्र रे्तक-र्ानंा फळबार् लार्वडीबाबत प्रणर्क्षि देण्र्ात र्ाव.े 
७. फळबार् लार्वडीपवूी सदर क्षते्रातील माती  पणरक्षि करण्र्ात र्ाव.े 

 

 र्ोजनेतर्गत लार्वडीसाठी पात्र फळणपके ( कलमे) 

1. आंबा 2. डाळींब 3. पेरु ४. णसताफळ  ५. आवळा ६.कार्दी ललब ू ७. संत्रा  ८. मोसंबी 

क्षते्र मर्ादा :   
१. प्रकलपांतर्गत फळबार् लार्वडीकणरता प्रणत रे्तकरी कमाल २ हेतटर परं्त लाभ अनुज्ञरे् राहील. एकूि २ हे. लकवा 

त्सर्ा पेक्षा कमी जमीन धारिा असलेलर्ा रे्तक-र्ांची णनवड र्ा प्रकलपामध्रे् करावी. प्रकलपामध्रे् लाभाथी रे्तक-
र्ांची णनवड सदर कमाल क्षते्र मर्ादेत लाभाथी त्सर्ाच्र्ा इच्छेनुसार एका पके्षा जास्त फळ णपके लार्वडीकणरता 
देखील पात्र राहील. 

२. प्रकलप र्ावातील ज्र्ा रे्तक-र्ांना २ हेतटर पेक्षा जास्त क्षेत्रावर लाभ घ्र्ावर्ाचा आहे, त्सर्ा रे्तक-र्ानंा  राज्र् 
र्ासनाच्र्ा “भाऊसाहेब फंुडकर फळबार् लार्वड ” र्ोजनेमधून २ हेतटरवरील क्षेत्राकणरता लाभ घेता रे्ईल. 

३. लाभधारकाच े 7/12 च्र्ा नोंदिीनुसार जर तो सरं्ुतत खातेदार असेल तर त्सर्ांच्र्ा संर्तुत खात्सर्ावरील ८-अ 
मधील त्सर्ाच ेनाव ेअसलेलर्ा क्षेत्र मर्ादा (२ हे.) परं्त लाभ देण्र्ात र्ावा.  एकूि २ हे. पेक्षा जास्त जमीन धारिा 
असलेलर्ा रे्तक-र्ाचंी णनवड फळबार् लार्वड र्ा घटकासाठी करु नरे्. 

४. प्रकलप घटकाकणरता णनवड झालेलर्ा लाभार्थ्र्ाने र्ापवूी राज्र् रोजर्ार हमी र्ोजना वा क्षते्र णवस्ताराच्र्ा अन्र् 
र्ोजनेंतर्गत फळबार् लार्वडीकणरता र्ासकीर् अनुदानाचा लाभ घेतला असलर्ास, सदर लाभ घेतलेले क्षते्र 
वर्ळून उवगणरत क्षते्रासाठी लाभाथी पात्र राहतील ( २ हे. र्ा कमाल मर्ादेतनू र्ापवूी लाभ घेतलेले क्षते्र वर्ळाव)े. 

 
लाभार्थ्र्ांच्र्ा पात्रतेच ेणनकिग : 
१. प्रकलपातंर्गत वरै्क्ततक रे्तकऱ्र्ांनाच लाभ देण्र्ात र्ावा, संस्थात्समक लाभार्थ्र्ांना लाभ अनुज्ञेर् राहिार नाही.  
२. रे्तकऱ्र्ाच्र्ा स्वत:च्र्ा नाव े7/12 उतारा असिे आवश्र्क आहे तथाणप, जर लाभाथी ७/१२ उताऱ्र्ावर संर्तुतपिे 

खातेदार असेल तर सवग खातेदारांचे फळबार् लार्वडीसाठी संमतीपत्र बधंनकारक  राहील.  
३. लार्वड करावर्ाच्र्ा फळणपकासाठी णठबक लसचन संचाची उभारिी करण्र्ाकणरता लाभार्थ्र्ाकडे पािी 

परुवठ्याचा स्त्रोत  व आवश्र्क सुणवधा  असावी. 
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४. जमीन कुळ कार्द्याखाली रे्त असलर्ास, 7/12 च्र्ा उताऱ्र्ावर जर कुळाच े नाव असेल तर र्ोजना 
राबणवण्र्ासाठी कुळाच ेसंमतीपत्र आवश्र्क राहील. 

५. र्ा र्ोजनेंतर्गत लाभ घेण्र्ासाठी लाभार्थ्र्ांच्र्ा मालकीची णकमान २० र्ुंठे रे्त जमीन असिे बधंनकारक राहील.  
 

घटकांतर्गत समाणवष्ट बाबी : 
१. प्रकलपातंर्गत फळबार् लार्वड र्ा घटकांतर्गत पढुील बाबींचा समावरे् राहील तसेच, त्सर्ापैकी रे्तकऱ्र्ानंी 

स्वखचाने करावर्ाची कामे व प्रकलप अनुदानीत बाबी पढुीलप्रमािे राहतील  
बाब /  कामे  आर्मथक भार 

अ. रे्तकऱ्र्ांनी स्व-खचाने करावर्ाची कामे  
1) जमीन तर्ार करिे 
2) माती व रे्िखत / सेंणिर् खत णमश्रिाने खडे्ड भरिे 
3) रासार्णनक खत वापरुन खडे्ड भरिे  
4) आंतर मर्ार्त करिे 
5) काटेरी झाडांच ेकंुपि (ऐक्च्छक) 

१००% लाभाथी रे्तकरी 

 ब. प्रकलप अनुदानीत बाबी/कामे  
1) खडे्ड खोदिे  
2) कलमे लार्वड करिे  
3) पीक संरक्षि  
4) नांग्र्ा भरिे 
5) णठबक लसचनाद्वारे पािी देिे 

100 % नानाजी देर्मुख कृणि 
संजीवनी प्रकलप 

 
२. उपरोतत ततत्सर्ातील अ मधील अ.क्र. १ ते ४ रे्थील बाबींची कामे लाभाथी रे्तकऱ्र्ांनी स्व-खचाने करावर्ाची 

असून र्ामधील अ.क्र. ५ रे्थील बाब रे्तकऱ्र्ांसाठी ऐक्च्छक स्वरुपाची राहील  तसेच, सदर ततत्सर्ातील ब मधील 
अ.क्र. १ ते ५ रे्थील बाबींकणरता रे्तकऱ्र्ानंा  प्रकलप णनधीतून १००% अनुदान देण्र्ात रे्ईल.  

३. लाभार्थ्र्ांना फळणपक णनहार् व त्सर्ांच्र्ा लार्वडीच्र्ा अंतरानुसार र्ासनाचे ज्र्ा बाबींना अनुदान देण्र्ात रे्िार 
आहे त्सर्ाचा तपर्ील र्ा सोबत पणरणर्ष्ट - अ रे्थे नमूद केलेला आहे. 

४. र्ा र्ोजनेंतर्गत लाभार्थ्र्ांना णठबक लसचन सचंाच्र्ा उभारिीकणरता १००% अनुदान द्यावर्ाच े आहे. त्सर्ाकणरता 
णठबक लसचन सचं उभारिीसाठी असलेलर्ा प्रधानमंत्री कृणि लसचन र्ोजनेंतर्गत प्रचणलत मापदंडानुसार प्रकलप 
णनधीतनू अनुदान देण्र्ात र्ाव.े 
 

आर्मथक मापदंड : 
१. णठबक लसचन संचाकणरता प्रचणलत कें ि परुस्कृत र्ोजनेच्र्ा मापदंडानुसार (सद्यक्स्थतीत PMKSY - PER DROP 

MORE CROP) 100% अनुदानाची पणरर्िना करण्र्ात र्ावी.  
२. राज्र्स्तरीर् सणमतीने णनणश्चत केलेले कलमाचं े/ रोपांच ेदर लार् ूहोतील.  
३. महात्समा र्ांधी राष्रीर् ग्रामीि रोजर्ार हमी र्ोजनेंतर्गत णनणश्चत केलेलर्ा मजूरीच्र्ा दरांमध्रे्, प्रधान मंत्री कृणि 

लसचन र्ोजनेच्र्ा (अथवा प्रचणलत कें ि परुस्कृत सूक्ष्म लसचन संच उभारिी र्ोजना) मापदंडामध्रे् तसेच, कृणि 
आर्ुततालर्ाने णनणश्चत केलेलर्ा सामगु्रींच्र्ा दरामध्रे् सधुारिा झालर्ास, र्ा र्ोजनेंतर्गत समाणवष्ट असलेलर्ा 
प्रकलप अनुदानीत बाबींच ेदर त्सर्ाप्रमािे वळेोवळेी सधुारीत करण्र्ात रे्तील.  
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प्रकलपातंर्गत अथगसहाय्र्: 
१. र्ा र्ोजनेंतर्गत लाभार्थ्र्ास एकूि 3 विाच्र्ा कालावधीत 50:30:20 प्रमािे अनुदान अनुजे्ञर् राहील. 

२. भाऊसाहेब फंुडकर फळबार् लार्वड र्ोजनेमध्रे् लारू् असिारे कलमाचं ेदर प्रकलपातंर्गत लार्वड करावर्ाच्र्ा 
कलमानंाही  लारू् राहतील. 

३. लाभार्थ्र्ाने लावलेली फळ झाडे पणहलर्ा विी णकमान ८०% व दुसऱ्र्ा विी णकमान 90% जर्णविे आवश्र्क 
राहील. त्सर्ानुसार फळझाडे जर्णवण्र्ाचे प्रमाि न राखलर्ास, लाभाथी दुसऱ्र्ा व णतसऱ्र्ा विीच्र्ा अनुदानास पात्र 
असिार नाही.  

४. प्रणतविग देर् असलेले अनुदान लाभाथी रे्तकऱ्र्ांच्र्ा आधार संलग्न बकँ खात्सर्ावर DBT द्वारे वर्ग कराव.े  

५. नानाजी देर्मुख कृणि संजीवनी प्रकलपांतर्गत फळणपक णनहार् तसेच, णपकामंधील अंतरानुसार खचग व अनुदान 
मर्ादा णनणश्चत करण्र्ात आली असली तरी प्रत्सर्क्ष खचग जर मापदंडानुसार णनणश्चत केलेलर्ा खचापेक्षा कमी आला 
असेल तर लाभार्थ्र्ांना प्रत्सर्क्ष खचाएवढेच अनुदान अनुज्ञेर् राणहल. 

 

 

लाभाथी णनवडीची कार्गपद्धती :- 

कृणि-हवामान क्षेत्रानुकूल असिाऱ्र्ा फळ णपकांपकैी प्रकलपांतर्गत मंजूर असलेलर्ा कोित्सर्ाही णपकाची 
र्ोजनेंतर्गत अनुज्ञेर् णकमान व कमाल क्षेत्र मर्ादेपरं्त लार्वड करण्र्ाची रे्तकऱ्र्ानंा मुभा राहील.    
 

पवूगसंमती प्रदान करिे: 
१. लाभार्थ्र्ाने पवूगसंमती णमळालर्ाच्र्ा णदनाकंापासनू ७५ णदवसांमध्रे् सवग बाबींसह फळबारे्ची लार्वड करिे 

आवश्र्क राहील. 

२. ज े लाभाथी पवूगसंमती नंतर ७५ णदवसांत सवग बाबींसह फळबारे्ची लार्वड करिार नाहीत त्सर्ाचंी पवूगसंमती रद्द 
समजण्र्ात र्ावी.  

 
ताणंत्रक व प्रर्ासणकर् मंजूरी : 
१. प्रकलपातंर्गत वार्मिक कृती आराखड्यास सुकाि ू सणमतीने मान्र्ता प्रदान केलेली असलर्ामुळे सदर प्रस्तावास 

पनु्हा प्रर्ासणकर् मान्र्ता घेण्र्ाची आवश्र्कता नाही.  

२. प्रत्सरे्क लाभाथीच्र्ा जणमनीवरील फळबार् लार्वड हा स्वतंत्र प्रकलप समजण्र्ात रे्ईल. अर्ा प्रत्सरे्क प्रकलपासाठी 
तांणत्रक मान्र्ता स्वतंत्रपिे देण्र्ात र्ावी. लार्वड करावर्ाच्र्ा फळझाड व क्षेत्रानुसार प्रकलपांतर्गत मंजूर केलेलर्ा 
मापदंडाप्रमािे स्वतंत्रपिे अदंाजपत्रके तर्ार करिे आवश्र्क आहे.  

 

फळबार् लार्वड व अनुदान णवतरि : 

१. प्रकलपांतर्गत सूक्ष्म लसचन र्ोजना तसेच इतर र्ोजनेतून णठबक लसचनाचा लाभ घेतलेलर्ा लाभार्थ्र्ास सदर संच हा 
नवीन फळबार् लार्वड करण्र्ासाठी र्ोग्र् असलर्ास त्सर्ाच सव ेनंबर/र्ट नंबर कणरता णठबक लसचन र्ा बाबीच े
अनुदान वजा करून इतर बाबीवरील अनुदान द्याव.े 

२. णठबक लसचन संचाचा वापर करताना णपक/फळणपक णनहार् अंतरानुसार णठबक लसचन सचं वापरिे तांणत्रक दृष्या 
आवश्र्क आहे, तरी णठबक लसचन र्ा बाबीकणरता फळबार् लार्वड र्ोजनेअंतर्गत अनुदान देिे क्रमप्राप्त आहे.  

३. क्षेत्र पणरक्स्थतीनुसार लार्वडीचे अंतर बदलण्र्ास परवानर्ी देण्र्ात र्ावी मात्र णनर्मानुसार अनुदान र्ासनाने 
अनुज्ञेर् केलर्ाप्रमािे राहील. 
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संणनरं्त्रि, मूलर्मापन व लखेापरीक्षि: 

१. प्रकलप व्र्वस्थापन कक्षाव्दारे सदर र्ोजनेच े संणनरं्त्रि करण्र्ात रे्ईल तसेच, क्षेत्रीर् पातळीवर र्ोजनेची 
अंमलबजाविी करताना णवणवध स्तरावरील अणधकाऱ्र्ानंी संणनरं्त्रि (CONCURRENT EVALUATION) कराव.े 
झालेलर्ा कामाची तपासिी करण्र्ासाठी खालीलप्रमािे णवणवध स्तरीर् अणधकाऱ्र्ांच्र्ा तपासिीच ेप्रमाि  लाभाथी 
संख्रे्नुसार खालीलप्रमािे णवणहत करण्र्ात रे्त आहे. 

                 कार्ालर् स्तर                                   तपासिीचे प्रमाि 

                    णजलहा अणधक्षक कृणि अणधकारी                 - ५ टतके 
          उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी                                  -   १० टतके अनुदान अदार्र्ी पवूग  

       कृणि पर्गवके्षक             -   २५ टतके  
                      कृणि सहाय्र्क                                   -   १०० टतके 
२. कामा लर्ालेझा सदर र्ोजनेंतर्गत च ेदस्तऐवज वार्मिक लेखा परीक्षिासाठी जतन करून ठेवावते व कृणि सहाय्र्क 

र्ांनी लेखा परीक्षिास उपलब्ध करुन द्यावते .  
 

रु्िवत्तापिूग कलमांचा परुवठा   :  
१. लाभार्थ्र्ाने फळबार् लार्वडीकणरता कलमची णनवड स्वत: करावर्ाची असनू, कलमे खरेदी करताना 

खालीलप्रमािे रोपवाणटकानंा प्राधान्र् देण्र्ात र्ाव.े 
I. कृणि णवभार्ाच्र्ा रोपवाणटका 
II. कृणि णवद्यापीठाचं्र्ा रोपवाणटका 
III. राष्रीर् बार्वानी मंडळामाफग त मानांणकत खाजर्ी रोपवाणटका 
IV. कृणि णवभार्ाच्र्ा परवाना धारक खाजर्ी रोपवाणटका  

वरीलप्रमािे कलमे खरेदी करताना त्सर्ांच्र्ा दजाबाबतची खात्री लाभार्थ्र्ाने स्वत: करावर्ाची आहे. लाभाथी 
रे्तकऱ्र्ाने खरेदी केलेलर्ा कलमांच्र्ा देर्काची रतकम व कलमांकणरता ठरणवण्र्ात आलेली र्ासकीर् अनुदानाची 
रतकम र्ापैकी जी रतकम कमी असेल ती अनुदानासाठी ग्राय धरण्र्ात र्ावी.  
२. लाभार्थ्र्ाने, मानाणंकत खाजर्ी रोपवाणटकेतनू कलमाचंी खरेदी केलर्ास त्सर्ांच्र्ा दजाबाबतची जबाबदारी सबंणधत 

लाभार्थ्र्ाची राहील.  
३. इच्छुक रे्तकऱ्र्ानंा ललब ूआणि णसताफळ र्ा फळझाडाचंी लार्वड करण्र्ासाठी कलमे उपलब्ध होत नसलर्ास 

रोपादं्वारे देखील लार्वड करण्र्ास मंजुरी देण्र्ात रे्त आहे. तसचे लाभाथी रे्तकऱ्र्ानंा आवश्र्कतेनुसार 
कलमे/रोप े लार्वड करण्र्ास परवानर्ी देण्र्ात रे्त आहे. त्सर्ासाठी खचाच े अंदाजपत्रक तर्ार करताना कृणि 
आर्तुतालर्ाने णनणश्चत केलेले रोपाचंे दर णवचारात घ्र्ावते.  

 
उपर्ोणर्ता प्रमािपत्र- 
खचाच े उपर्ोणर्ता प्रमािपत्र प्रकलप व्र्वस्थापन कक्षाकडील लेखा र्ाखेने णदलेलर्ा नमनु्र्ात उपणवभार्ीर् कृणि 
अणधकारी र्ांनी सादर कराव.े  

 
अमंलबजाविीतील णवणवध स्तरावरील जबाबदाऱ्र्ा-  
लाभाथी  
१. र्ाव समहूातील इच्छुक रे्तकऱ्र्ानंी प्रकलपाच्र्ा https://dbt.mahapocra.gov.in र्ा संकेतस्थळावर ऑनलाईन 

नोंदिी करून फळणपकणनहार् अजग करावा व आवश्र्क कार्दपत्रे अपलोड करावीत. 
२. जर लाभाथी सरं्तुत खातेदार असलर्ास, इतर सवग खातेदारांचे संमतीपत्र घेण्र्ाची जबाबदारी संबणधत लाभाथीची 

राहील. 
३. पवूगसंमती णमळालर्ानंतर लाभार्थ्र्ाने फळबार् लार्वडीची कार्गवाही णवणहत मुदतीत पिूग करावी. 

https://dbt.mahapocra.gov.in/
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४. सदर घटकाचा लाभ णमळवण्र्ासाठी रे्तकऱ्र्ाने जमीन आरोग्र् पणत्रका काढावी. र्ा मार्गदर्गक सूचनेनुसार 
रे्तकऱ्र्ाने स्व-खचाने करावर्ाची कामे र्ाचंा तपर्ील देण्र्ात आलेला आहे,त्सर्ानुसार सवग कामे करण्र्ाची 
जबाबदारी संबणधत लाभार्थ्र्ांची राहील. 

५. ग्राम कृणि संजीवनी सणमती व संबणधत कृणि सहाय्र्कामाफग त र्ासकीर् अथवा र्ासनाची मंजुरी असलेलर्ा खाजर्ी 
रोपवाणटकेतून परवानापत्राद्वारे रोखीने कलमे/रोप ेघ्र्ावीत. 

६. रे्तकऱ्र्ांनी खाजर्ी रोपवाणटका प्रमुखाकडे थेट संपकग  करुन कलमांची/रोपाचंी रोख खरेदी करु इक्च्छत 
असलर्ास अर्ा रे्तकऱ्र्ांनी रोखीने कलमे /रोपे उपलब्ध करुन घ्र्ावीत.  

७. लाभार्थ्र्ाने, राष्रीर् बार्वानी मंडळामाफग त मानांणकत खाजर्ी रोपवाणटकेतून कलमाचंी खरेदी केलर्ास त्सर्ांच्र्ा 
दजाबाबतची जबाबदारी लाभार्थ्र्ाची राहील. 

८. णजवतं झाडांची णवहीत प्रमािातील टतकेवारी (प्रथम विग -८०%, णद्वतीर् विग -९०%) राखण्र्ाची जबाबदारी 
संपिूगपिे लाभार्थ्र्ाची असेल.  

९. कृणि सहाय्र्कामाफग त णनर्ोणजत प्रकलप क्षेत्राची पाहिी करून णर्फारस केलर्ानंतर व उपणवभार्ीर् कृणि 
अणधकारी र्ांनी तांणत्रक मान्र्ता णदलर्ावर लाभाथींनी प्रत्सर्क्ष कलमे/रोपे लार्वड करावी व देर् अनुदान 
णमळिेसाठी ऑनलाईन मार्िी करावी व कलमे /रोप ेखरेदीची पावती सकेंतस्थळावर  अपलोड करावी.  

 

ग्राम कृणि संजीवनी सणमती  
१. र्ाव समूहातील इच्छुक रे्तकऱ्र्ांच े घटकांतर्गत बाबीचा लाभ घेण्र्ासाठीचे ऑनलाईन अजग व अपलोड केलेली 

कार्दपत्रे समूह सहाय्र्क र्ांचे मदतीने छाननी करून अजाची अत्सर्लप व अलप भधूारक रे्तकऱ्र्ांना, अनु. 
जाती/जमाती, मणहला, णदव्र्ांर्  व इतर रे्तकरी र्ा प्राधान्र्क्रमाने णनवड करावी. 

२. फळबार् लार्वडीसाठी प्राप्त झालेलर्ा मार्िी अजापकैी पात्र रे्तक-र्ामधून प्रकलपांतर्गत लाभाथी णनवडीच्र्ा 
मार्गदर्गक सचुनानुसार सणमतीने प्राधान्र् क्रमाने लाभाथी णनवड करुन र्ादी संबणधत उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी 
र्ांचकेडे  समूह सहाय्र्क र्ाचं्र्ामाफग त ठराव संकेतस्थळावर अपलोड करावी. 

३. र्ावाच्र्ा मंजूर सणवस्तर प्रकलप अहवालातील फळणपके व क्षेत्र मर्ादेच्र्ा अधीन राहून ग्राम कृणि संजीवनी 
सणमतीने पात्र लाभार्थ्र्ाची णनवड करावी. 

४. इच्छुक लाभार्थ्र्ांच े ऑनलाईन अजाच्र्ा पात्र/अपात्र ते बाबत णनिगर् घ्र्ावा. अपात्र अजगदारानंा अपात्रतेबाबत 
कारिासह अवर्त कराव.े 

५. अंमलबजाविी करण्र्ात आलेलर्ा घटकांतर्गत बाबींच ेसामाणजक लेखापरीक्षिास संबणधत कृणि सहाय्र्क/ प्रकलप 
रं्त्रिा र्ांना मदत करावी. 

 

समूह सहाय्र्क 
१. र्ाव समहूातील इच्छुक लाभाथींना नानाजी देर्मुख कृणि संजीवनी प्रकलपाच्र्ा https://dbt.mahapocra.gov.in र्ा 

संकेतस्थळावर नोंदिी व अजग भरण्र्ासाठी मार्गदर्गन व मदत करावी. 
२. इच्छुक लाभार्थ्र्ांनी अपलोड केलेलर्ा कार्दपत्रांची छाननी करावी. 
३. सवग ऑनलाईन प्राप्त अजग ग्राम कृणि संजीवनी सणमतीसमोर मान्र्तेसाठी सादर करून मंजुरी प्राप्त झालर्ानंतर 

तसा ठराव सकेंतस्थळावर अपलोड करावा. 
४. लाभार्थ्र्ास फळबार् लार्वड र्ा घटकाच्र्ा अटी, र्ती व तांणत्रक/आर्मथक णनकि समजावून सांर्िे. 
५. पात्र लाभार्थ्र्ांना पवूगसंमती बाबत अवर्त करिे. 
 

कृणि सहाय्र्क  
१. रे्तकऱ्र्ांच ेऑनलाईन अजग व सोबत अपलोड केलेलर्ा सवग आवश्र्क कार्दपत्राचंी पडताळिी करिे. 
२. सदर फळबार् लार्वडीची व्र्ापक प्रणसध्दी देण्र्ासाठी प्रकलप र्ावामध्रे् लभतीपत्रके ग्राम पचंार्तीच/ेर्ावाच े

नोटीस बोडगवर लावण्र्ात र्ावीत, तसेच वळेोवळेी र्ावस्तरावर होिा-र्ा बठैका/मेळाव/ेभेटी व्दारे सदर प्रकलप 
घटकाचा प्रचार करण्र्ात र्ावा. 
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३. अपलोड केलेलर्ा कार्दपत्रांच्र्ा छाननी आधारे पात्र अजाच्र्ा णनर्ोणजत प्रकलप स्थळाची तपासिी सूचीनुसार 
पाहिी करून प्रकलपाच्र्ा  DBT App द्वारे भौर्ोणलक स्थानांकन (Geo tagging) करून संकेतस्थळावर अपलोड 
करिे.  

४. सदर र्ोजनेच्र्ा तांणत्रक व आर्मथक मापदंडानुसार वरै्क्ततक क्षेत्रावरील लार्वडीसाठी णवणहत नमुन्र्ात 
अंदाजपत्रक तर्ार करण्र्ात र्ाव ेव संकेतस्थळावर अपलोड कराव.े 

५. तांणत्रक मंजुरी प्राप्त झालेनंतर कृणि णवभार्ाच्र्ा र्ासकीर् लकवा खाजर्ी रोपवाणटकेतनू कलमे/रोप ेनमूद केलेलर्ा 
रोपांचा प्रकार व संख्रे्नुसार रे्तकऱ्र्ांना आवटंीत करून द्यावीत. 

६. लाभार्थ्र्ांनी लार्वड पिूग करताच तपासिी करुन त्सर्ाची मापनपकु्स्तकेत नोंद घ्र्ावी व रे्तकऱ्र्ांना द्यावर्ाच े
अनुदानाची पणरर्िना करावी. 

७. लाभार्थ्र्ांनी णनर्ोणजत प्रकलप क्षते्रावर कलमे/रोप े लार्वड केलर्ानंतर व ऑनलाईन कळणवलर्ानंतर मार्गदर्गक 
सूचनेत णदलर्ाप्रमािे र्ोग्र् असलर्ाबाबत तपासिी करून मोका तपासिी अहवाल व मापनपकु्स्तकेतील नोंदी, 
देर्के व आवश्र्क कार्दपत्र प्रमाणित करून देर् अनुदानाच्र्ा णर्फारर्ीसह ऑनलाईन अपलोड करावा. 

८. मोका तपासिीवळेी लाभाथीसह प्रकलप क्षेत्राचे  DBT App द्वारे नैऋत्सर् कोपरा बाजूवरुन भौर्ोणलक स्थानाकंन 
(Geo tagging) कराव.े  

९. एकूि झालेलर्ा लार्वडीची १००% तपासिी अनुदान अदार्र्ी पवूी करण्र्ाची जबाबदारी सबंणधत कृणि 
सहाय्र्काची असेल. 

१०. फळबार् लार्वड घटकाच्र्ा प्रणक्ररे्स अनुसरून मध्र्ावधी आणि अंणतम मूलर्मापनास प्रकलप रं्त्रिेला मदत 
करिे. 

 
कृणि पर्गवके्षक  

कृणि सहाय्र्क र्ांनी ऑनलाईन णर्फारस केलर्ानंतर कृणि पर्गवके्षक र्ानंी लाभाथी संख्रे्च्र्ा २५% 
लाभार्थ्र्ांची फळबार् लार्वड तपासिी अनुदान अदार्र्ी पवूी  करावी व र्ाबाबतच्र्ा मापनपकु्स्तकेतील नोंदींची खात्री 
करून प्रमाणित कराव्र्ात. सोबत जोडलेलर्ा णवणहत नमुन्र्ात पर्गवके्षकीर् तपासिी अहवाल तर्ार करावा. तपासिी 
अहवालावर लाभाथीची स्वाक्षरी घ्र्ावी व त्सर्ाखाली लाभाथीचे नाव नमूद कराव.े  

 
उपणवभार् स्तर (लखेाणधकारी) 

अनुदान प्रस्ताव व तपासिी अहवाल प्राप्त झालर्ानंतर लेखाणधकारी उपणवभार् स्तर र्ांनी अनुदान प्रस्ताव 
तपासून पडताळिी करून पात्र प्रस्तावांना उप णवभार्ीर् कृणि अणधकारी र्ांचकेडे अनुदान अदार्र्ीसाठी णर्फारस 
करावी.   
 
उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी    
१. सदर फळबार् लार्वडीची व्र्ापक प्रणसध्दी देण्र्ासाठी प्रकलप र्ावामध्रे् णभत्तीपत्रके ग्राम पंचार्तीच/ेर्ावाच े

नोटीस बोडगवर लाविे, तसचे वळेोवळेी र्ावस्तरावर होिा-र्ा बठैका/मेळाव/ेभेटी व्दारे सदर प्रकलप घटकाचा 
प्रचार करण्र्ाच्र्ा सचूना कृणि सहाय्र्कानंा देिे. 

२.  ग्राम कृणि संजीवनी सणमतीच्र्ा (VCRMC) मान्र्तेने प्राप्त झालेलर्ा लाभाथींच्र्ा कार्दपत्रांच्र्ा छाननी नंतर 
पात्र/अपात्रते बाबत णनिगर् घेऊन संबणधत लाभाथी र्ानंा ऑनलाईन पवूगसमंती प्रदान करावी व लाभाथी र्ासकीर् 
अथवा कृणि णवद्यापीठांच्र्ा रोपवाणटकेतनू कलमे/रोपे उचल करिार असलर्ास उचल करण्र्ासाठी लाभार्थ्र्ास 
परवाना देण्र्ात र्ावा. लाभाथी अपात्र असलर्ास कारिे नमूद करावीत. 

३. फळबार् लार्वडीच्र्ा अंदाजपत्रकांना तांणत्रक मान्र्ता ऑनलाईन द्यावी.  
४. पणहलर्ा विी लाभार्थ्र्ाने केलेलर्ा कामाच्र्ा प्रमािकानुसार मापनपकु्स्तकेत घेतलेलर्ा नोंदी उपणवभार्ीर् कृणि 

अणधकारी र्ांनी प्रमाणित करुन मापदंडानुसार देर् असलेले अनुदान DBT द्वारे लाभार्थ्र्ांना आधार संलग्न बकँ 
खात्सर्ामध्रे् अदा करण्र्ास मंजुरी द्यावी.  
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५. लाभार्थ्र्ाने कलमे खरेदी र्ासनमान्र् खाजर्ी रोपवाणटकेतून केलर्ास र्ासकीर् अनुदानाची रतकम व देर्काची 
रतकम र्ापैकी जी रतकम कमी असेल तेवढे अनुदान लाभार्थ्र्ास देण्र्ात र्ाव.े  

६. फळबार् लार्वडीची नोंद लाभार्थ्र्ाच्र्ा 7/12 उताऱ्र्ावर घेण्र्ासाठी उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी र्ांनी लार्वड 
पिूग होताच संबणधत तलाठ्यास लेखी कळवाव ेव लेखी कळणवलर्ाची पोहोच दप्तरी जतन करुन ठेवावी. 

७. र्ादृक्च्छक (Random) पद्धतीने लाभाथी संख्रे्च्र्ा १०% तपासिी अनुदान अदार्र्ी पवूी करावी. 
८. लाभार्थ्र्ांना घटकासंदभात प्रणर्क्षि आर्ोणजत करिे. 
९. र्ोजनेच ेसणनरं्त्रि करिे. 

 
णजलहा अधीक्षक कृणि अणधकारी   
१. णजलयामध्रे् उपणवभार् स्तरावर लाभाथी णनवड व अनुदान अदार्र्ी र्ासह सवग कार्गवाही मार्गदर्गक सचूनेनुसार 

होत असलेबाबत वळेोवळेी पडताळिी करावी. 
२. उपणवभार् स्तरावर झालेलर्ा कामांची र्ादृक्च्छक (Random) पद्धतीने लाभाथी संख्रे्च्र्ा णकमान ५% तपासिी 

करावी व णवणहत नमनु्र्ात पर्गवके्षकीर्  तपासिी अहवाल सादर करावा. 
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र्ोिवारा 

        प्रकलप अनुदानीत बाबींचे प्रणत हेतटरी मापदंड : सन 2018-19                                                                  (मजूरी, सामुग्री व एकूि ‘रुपर्ांमध्रे्’ आणि श्रणमक णदन ‘सखं्रे्मध्रे्) 

अ 

क्र 

फळ णपक 
कलमे   /

पेरो रळना  

 अतंर 
(मी.) 

हेतटरी 
झाडे 

विग पहील े विग दुसरे विग णतसरे एकूि 

मजुरी सामगु्री एकूि 
श्रणमक 
णदन 

मजुरी सामगु्री एकूि 
श्रणमक 
णदन 

मजुरी सामुग्री एकूि 
श्रणमक 
णदन 

मजुरी सामुग्री एकूि 
श्रणमक 
णदन 

1 आंबा 5 X 5 400 30044 58914 88958 148 4669 5050 9719 23 3045 250 3295 15 37758 64214 101972 186 

2 डाळींब 4.5 X3 740 28014 64999 93013 138 5684 5955 11639 28 4060 775 4835 20 37758 71729 109487 186 

3 पेरू 3 X 2 1666 38570 140986 179556 190 3654 16750 20404 18 2030 100 2130 10 44254 157836 202090 218 

4 पेरू 6 X 6 277 11977 44484 56461 59 1827 2850 4677 9 1015 100 1115 5 14819 47434 62253 73 

5 सतं्रा 6 X 3 555 19488 64334 83822 96 5684 5850 11534 28 4060 300 4360 20 29232 70484 99716 144 

६ 
संत्रा, 

मोसंबी, 
कार्दी ललब ू

6 X 6 277 12992 41914 54906 64 2842 2500 5342 14 2030 300 2330 10 17864 44714 62578 88 

७ णसताफळ 5 X 5 400 15225 50864 66089 75 1827 3400 5227 9 1015 200 1215 5 18067 54464 72531 89 

८ आवळा 7 X 7 200 9744 36008 45752 48 1421 1675 3096 7 812 75 887 4 11977 37758 49735 59 
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ततता - १ : आबंा कलमे (सघन लार्वड) 

नानाजी देर्मुख कृणि संजीवनी प्रकलपांतर्गत अनुदानीत बाबींचे प्रणत हेतटरी मापदंड : सन 2018-19 

        कलमे संख्र्ा प्रणत हेतटरी 400 (अतंर 5 X 5 मी.)      (मजूरी, सामुग्री व एकूि ‘रुपर्ांमध्रे्’ आणि श्रणमक णदन ‘संख्रे्मध्रे्) 

अ
क्र 

बाब 

विग पणहल े विग दुसरे विग णतसरे एकूि 

मजूरी सामुग्री एकूि 
श्रणमक 

णदन 
मजूरी सामुग्री एकूि 

श्रणमक 
णदन 

मजूरी सामगु्री एकूि 
श्रणमक 

णदन 
मजूरी सामुग्री एकूि 

श्रणमक 
णदन 

1 

खडे्ड खोदिे, 
0.6X0.6X0.6 

मी.  आकार 
एकूि खडे्ड 

400 

19894 0 19894 98 0 0 0 0 0 0 0 0 19894 0 19894 98 

2 

कलमे लार्वड 
करिे, लकमत 
रु. 60  /  प्रणत 

कलम ,संख्र्ा-
400 

8120 24000 32120 40 0 0 0 0 0 0 0 0 8120 24000 32120 40 

3 नांग्र्ा भरिे 0 0 0 0 1624 4800 6424 8 0 0 0 0 1624 4800 6424 8 

4 
णठबक 

लसचनाद्वारे 
पािी देिे 

0 34664 34664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34664 34664 0 

5 पीक संरक्षि 2030 250 2280 10 3045 250 3295 15 3045 250 3295 15 8120 750 8870 40 

एकूि  30044 58914 88958 148 4669 5050 9719 23 3045 250 3295 15 37758 64214 101972 186 
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 ततता - २ : पेरु कलमे (सघन लार्वड) 

नानाजी देर्मखु कृणि संजीवनी प्रकलपांतर्गत अनुदानीत बाबींचे प्रणत हेतटरी मापदंड : सन 2018-19 

      कलमे संख्र्ा प्रणत हेतटरी - 1666 (अतंर - 3 X 2 मी.)              (मजूरी, सामुग्री व एकूि ‘रुपर्ांमध्रे्’ आणि श्रणमक णदन ‘संख्रे्मध्रे्) 

अ
क्र 

बाब 

विग पणहल े विग दुसरे विग णतसरे एकूि 

मजूरी सामुग्री एकूि 
श्रणमक 
णदन 

मजूरी सामुग्री एकूि 
श्रणमक 
णदन 

मजूरी सामगु्री एकूि 
श्रणमक 
णदन 

मजूरी सामुग्री एकूि 
श्रणमक 
णदन 

1 
खडे्ड खोदिे, 

0.3X0.3X0.3 
मी. आकार एकूि 

खडे्ड 1666 

24360 0 24360 120 0 0 0 0 0 0 0 0 24360 0 24360 120 

2 
कलमे लार्वड 

करिे, लकमत रु. 
50 प्रणत कलम, 
संख्र्ा-1666 

12180 83300 95480 60 0 0 0 0 0 0 0 0 12180 83300 95480 60 

3 नांग्र्ा भरिे 0 0 0 0 1624 16650 18274 8 0 0 0 0 1624 16650 18274 8 

4 णठबक लसचनाद्वारे 
पािी देिे 

0 57586 57586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57586 57586 0 

5 पीक संरक्षि 2030 100 2130 10 2030 100 2130 10 2030 100 2130 10 6090 300 6390 30 

एकूि 38570 140986 179556 190 3654 16750 20404 18 2030 100 2130 10 44254 157836 202090 218 
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ततता - ३ : पेरु कलमे 

नानाजी देर्मखु कृणि संजीवनी प्रकलपांतर्गत अनुदानीत बाबींचे प्रणत हेतटरी मापदंड : सन 2018-19 

      कलमे संख्र्ा प्रणत हेतटरी - 277 (अतंर - 6 X 6 मी.)            (मजूरी, सामुग्री व एकूि ‘रुपर्ामंध्रे्’ आणि श्रणमक णदन ‘सखं्रे्मध्रे्) 

अ
क्र 

बाब 

विग पणहल े विग दुसरे विग णतसरे एकूि 

मजूरी सामुग्री एकूि 
श्रणमक 
णदन 

मजूरी सामगु्री एकूि 
श्रणमक 
णदन 

मजूरी सामुग्री एकूि 
श्रणमक 
णदन 

मजूरी सामुग्री एकूि 
श्रणमक 
णदन 

1 
खडे्ड खोदिे,  0.6 
X 0.6X0.6 मी. 

आकार एकूि खडे्ड 
277 

6902 0 6902 34 0 0 0 0 0 0 0 0 6902 0 6902 34 

2 
कलमे लार्वड 

करिे, लकमत रु. 
50 प्रणत कलम, 

संख्र्ा-277 

4060 13850 17910 20 0 0 0 0 0 0 0 0 4060 13850 17910 20 

3 नांग्र्ा भरिे 0 0 0 0 812 2750 3562 4 0 0 0 0 812 2750 3562 4 

4 णठबक लसचनाद्वारे  
पािी देिे 

0 30534 30534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30534 30534 0 

5 पीक संरक्षि 1015 100 1115 5 1015 100 1115 5 1015 100 1115 5 3045 300 3345 15 

एकूि 11977 44484 56461 59 1827 2850 4677 9 1015 100 1115 5 14819 47434 62253 73 
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ततता - ४ : डालळब कलमे 
नानाजी देर्मुख कृणि संजीवनी प्रकलपातंर्गत अनुदानीत बाबींचे प्रणत हेतटरी मापदंड : सन 2018-19 

      कलमे संख्र्ा प्रणत हेतटरी - 740 (अतंर - 4.5 X 3 मी.)         (मजूरी, सामुग्री व एकूि ‘रुपर्ांमध्रे्’ आणि श्रणमक णदन ‘सखं्रे्मध्रे्) 

अ
क्र 

बाब 

विग पणहल े विग दुसरे विग णतसरे एकूि 

मजूरी सामगु्री एकूि 
श्रणमक 
णदन 

मजूरी सामगु्री एकूि 
श्रणमक 
णदन 

मजूरी सामुग्री एकूि 
श्रणमक 
णदन 

मजूरी सामुग्री एकूि 
श्रणमक 
णदन 

1 
खडे्ड खोदिे, 

0.3X0.3X0.3 
मी. आकार एकूि 

खडे्ड 740 

18676 0 18676 92 0 0 0 0 0 0 0 0 18676 0 18676 92 

2 
कलमे लार्वड 

करिे, लकमत रु. 
35 प्रणत कलम, 

संख्र्ा-740 

7308 25900 33208 36 0 0 0 0 0 0 0 0 7308 25900 33208 36 

3 नांग्र्ा भरिे 0 0 0 0 1624 5180 6804 8 0 0 0 0 1624 5180 6804 8 

4 
णठबक 

लसचनाद्वारे पािी 
देिे 

0 38824 38824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38824 38824 0 

5 पीक संरक्षि 2030 275 2305 10 4060 775 4835 20 4060 775 4835 20 10150 1825 11975 50 

एकूि 28014 64999 93013 138 5684 5955 11639 28 4060 775 4835 20 37758 71729 109487 186 
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ततता - ५ : संत्रा / मोसंबी / कार्दी ललबू कलमे 

नानाजी देर्मखु कृणि संजीवनी प्रकलपांतर्गत अनुदानीत बाबींचे प्रणत हेतटरी मापदंड : सन 2018-19 

   कलमे संख्र्ा प्रणत हेतटरी - 277 (अतंर - 6 X 6 मी.)           (मजूरी, सामुग्री व एकूि ‘रुपर्ांमध्रे्’ आणि श्रणमक णदन ‘संख्रे्मध्रे्) 

अ
क्र 

बाब 

विग पणहल े विग दुसरे विग णतसरे एकूि 

मजूरी सामुग्री एकूि 
श्रणमक 
णदन 

मजूरी सामुग्री एकूि 
श्रणमक 
णदन 

मजूरी सामुग्री एकूि 
श्रणमक 
णदन 

मजूरी सामुग्री एकूि 
श्रणमक 
णदन 

1 
खडे्ड खोदिे, 

0.6X 0.6X0.6 
मी. आकार एकूि 

खडे्ड 277 

6902 0 6902 34 0 0 0 0 0 0 0 0 6902 0 6902 34 

2 
कलमे लार्वड 

करिे, लकमत रु. 
40 प्रणत कलम, 

संख्र्ा-277 

4060 11080 15140 20 0 0 0 0 0 0 0 0 4060 11080 15140 20 

3 नांग्र्ा भरिे 0 0 0 0 812 2200 3012 4 0 0 0 0 812 2200 3012 4 

4 
णठबक 

लसचनाद्वारे पािी 
देिे 

0 30534 30534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30534 30534 0 

5 पीक संरक्षि 2030 300 2330 10 2030 300 2330 10 2030 300 2330 10 6090 900 6990 30 

एकूि  12992 41914 54906 64 2842 2500 5342 14 2030 300 2330 10 17864 44714 62578 88 
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ततता - ६ : संत्रा कलमे (इडंो-इस्त्राईल पद्धत) 

नानाजी देर्मुख कृणि संजीवनी प्रकलपांतर्गत अनुदानीत बाबींचे प्रणत हेतटरी मापदंड : सन 2018-19 

        कलमे संख्र्ा प्रणत हेतटरी - 555 (अतंर - 6 X 3 मी.)                    (मजूरी, सामुग्री व एकूि ‘रुपर्ांमध्रे्’ आणि श्रणमक णदन ‘संख्रे्मध्रे्) 

अ
क्र 

बाब 

विग पणहल े विग दुसरे विग णतसरे एकूि 

मजूरी सामुग्री एकूि 
श्रणमक 
णदन 

मजूरी सामुग्री एकूि 
श्रणमक 
णदन 

मजूरी सामुग्री एकूि 
श्रणमक 
णदन 

मजूरी सामगु्री एकूि 
श्रणमक 
णदन 

1 

र्ादी वाफे तर्ार 
करिे -  

1.21 चौ.मी. X 
1552 मी = 

1878.04 घ.मी.  

8526 0 8526 42 0 0 0 0 0 0 0 0 8526 0 8526 42 

2 

कलमे लार्वड 
करिे, लकमत  

रु. 50 प्रणत 
कलम, संख्र्ा-

555 

8120 27750 35870 40 0 0 0 0 0 0 0 0 8120 27750 35870 40 

3 नांग्र्ा भरिे 0 0 0 0 1624 5550 7174 8 0 0 0 0 1624 5550 7174 8 

4 
णठबक 

लसचनाद्वारे 
 पािी देिे 

0 36284 36284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36284 36284 0 

5 पीक संरक्षि 2842 300 3142 14 4060 300 4360 20 4060 300 4360 20 10962 900 11862 54 

एकूि  19488 64334 83822 96 5684 5850 11534 28 4060 300 4360 20 29232 70484 99716 144 
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ततता - ७ : णसताफळ कलमे 

नानाजी देर्मुख कृणि संजीवनी प्रकलपांतर्गत अनुदानीत बाबींचे प्रणत हेतटरी मापदंड : सन 2018-19 

      कलमे संख्र्ा प्रणत हेतटरी - 400 (अतंर - 5X 5 मी.)       (मजूरी, सामुग्री व एकूि ‘रुपर्ांमध्रे्’ आणि श्रणमक णदन ‘संख्रे्मध्रे्) 

अ
क्र 

बाब 

विग पणहल े विग दुसरे विग णतसरे एकूि 

मजूरी सामुग्री एकूि 
श्रणमक 
णदन 

मजूरी सामुग्री एकूि 
श्रणमक 
णदन 

मजूरी सामगु्री एकूि 
श्रणमक 
णदन 

मजूरी सामुग्री एकूि 
श्रणमक 
णदन 

1 
खडे्ड खोदिे, 0.6 
X0.6X0.6 मी. 
आकार  एकूि 

खडे्ड 400 

10150 0 10150 50 0 0 0 0 0 0 0 0 10150 0 10150 50 

2 
कलमे लार्वड 

करिे, लकमत रु. 
40 प्रणत कलम, 

संख्र्ा-400 

4060 16000 20060 20 0 0 0 0 0 0 0 0 4060 16000 20060 20 

3 नांग्र्ा भरिे 0 0 0 0 812 3200 4012 4 0 0 0 0 812 3200 4012 4 

4 णठबक लसचनाद्वारे 
पािी देिे 

0 34664 34664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34664 34664 0 

5 पीक संरक्षि 1015 200 1215 5 1015 200 1215 5 1015 200 1215 5 3045 600 3645 15 

एकूि  15225 50864 66089 75 1827 3400 5227 9 1015 200 1215 5 18067 54464 72531 89 
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ततता - ८ - आवळा कलमे 

नानाजी देर्मुख कृणि संजीवनी प्रकलपांतर्गत अनुदानीत बाबींचे प्रणत हेतटरी मापदंड : सन 2018-19 

        कलमे संख्र्ा प्रणत हेतटरी - 200 (अतंर - 7 X 7 मी.)      (मजूरी, सामगु्री व एकूि ‘रुपर्ांमध्रे्’ आणि श्रणमक णदन ‘संख्रे्मध्रे्’) 

अ
क्र 

बाब 

विग पणहल े विग दुसरे विग णतसरे एकूि 

मजूरी सामगु्री एकूि 
श्रणमक 
णदन 

मजूरी सामुग्री एकूि 
श्रणमक 
णदन 

मजूरी सामुग्री एकूि 
श्रणमक 
णदन 

मजूरी सामगु्री एकूि 
श्रणमक 
णदन 

1 
खडे्ड खोदिे, 

0.6X0.6X0.6 
मी. आकार एकूि 

खडे्ड 200 

5075 0 5075 25 0 0 0 0 0 0 0 0 5075 0 5075 25 

2 
कलमे लार्वड 

करिे, लकमत रु. 
40 प्रणत कलम, 

संख्र्ा-200 

4060 8000 12060 20 0 0 0 0 0 0 0 0 4060 8000 12060 20 

3 नांग्र्ा भरिे 0 0 0 0 812 1600 2412 4 0 0 0 0 812 1600 2412 4 

4 णठबक लसचनाद्वारे 
पािी देिे 

0 27933 27933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27933 27933 0 

5 पीक संरक्षि 609 75 684 3 609 75 684 3 812 75 887 4 2030 225 2255 10 

एकूि 9744 36008 45752 48 1421 1675 3096 7 812 75 887 4 11977 37758 49735 59 
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पर्गवके्षीर् तपासिी अहवाल  
 

१. तपासिी णदनाकं  

२. तपासिी अणधकारी श्री/श्रीमती 

३. पदनाम  

४. तपासिी वळेी उपक्स्थत इतर अणधकारी/ 

कमगचारी  

१. श्री/श्रीमती 

पदनाम 

२. श्री/श्रीमती  

पदनाम 

५. लाभार्थ्र्ाचे नाव सव ेनं./र्ट न. _______  

मु.पो. _______________ 

ता.  _______ उपणवभार् ________ 

णज. ______ 

६. बाब फळबार्  

७. प्रकलपाच ेणठकाि  

८. कामाचा कालावधी   

९. फळबारे्च ेक्षते्र (हे. आर.)  

१०. प्रकलपाचा मोका तपासिी तपर्ील १. फळबार् क्षते्राचा सव्हे नंबर/र्ट क्र.- 
२. फळणपकाच ेनाव /वाि- 
३. तपासिी पवूी रोप संख्र्ा हेतटरी- 
४. सध्र् क्स्थतीत णजवतं रोप संख्र्ा-  
५. रोपांमधील अंतर-  

११. णपक संरक्षक बाबींची उपार् र्ोजना प्रत्सर्क्षात केली आहे कार्? होर्/नाही 

१२. लाभार्थ्र्ास णर्फारस करण्र्ात आलेलर्ा अथगसहाय्र्ाची रतकम रु.  

१३. तपासिी मध्रे् अथगसहाय्र्ाची पणरर्िना बरोबर केलेली आहे कार् ? होर्/नाही 

१४. नसलर्ास तफावत रतकम रु.  

१५. मार्गदर्गक सूचनेप्रमािे कार्गवाही करण्र्ात आलेली आहे कार् ? होर्/नाही 

१६. लाभार्थ्र्ाच ेसवगसाधारि अणभप्रार्  
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१७. र्ुिवत्तेबाबत तपासिी अणधकाऱ्र्ाच ेअणभप्रार् 

 
 
 
 
 
 

   

 कृणि सहाय्र्क र्ांच ेमोका तपासिी, मंजूर आराखडा व मार्गदर्गक सूचनेनुसार काम पिूग झाले असून त्सर्ाबाबत 
मी स्वत: खात्री केली आहे. मापनपकु्स्तकेतील नोंदी र्ोग्र् असून त्सर्ा प्रत्सर्क्ष स्थळावर जाऊन प्रमाणित केलेलर्ा आहेत. 
सदर लार्वडीचा दजा र्ोग्र् आहे. 
 
 
तपासिी अणधकारी, श्री. 
पदनाम. 
(स्वाक्षरी) 
 
इतर अणधकारी श्री. 
पदनाम. 
(स्वाक्षरी) 
                                                                                                लाभार्थ्र्ाची/ लाभाथी प्रणतणनधीची स्वाक्षरी  

                                                                                                   (नाव....................) 
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संरणक्षत रे्ती 
    (हणरतर्ृह / रे्डनेटरृ्ह उभारिी, प्लकॅ्स्टक टनेल, हणरतर्ृह / रे्डनेटर्ृहातील लार्वड साणहत्सर् व मर्ार्त) 

 
 

 

हवामान बदलाचा राज्र्ाच्र्ा रे्तीवर णवपरीत पणरिाम णदसून रे्त असून, भणवष्र्ात देखील सदर पणरिामांची 
व्र्ाप्ती वाढिार असलर्ाच े राज्र्ाच्र्ा हवामान बदलाणविर्क कृती आराखडर्ामध्रे् नमूद केले आहे. मराठवाडा व 
णवदभातील रे्तक-र्ानंा रे्लर्ा काही विांपासून मोठर्ा दुष्काळास सामोरे जाव े लार्त असून भ-ूर्भातील 
पािीसाठर्ावर व जणमनीच्र्ा आरोग्र्ावर णवपणरत पणरिाम होत आहे. पणरिामी रे्तीमधील णपकाचंी उत्सपादकता घटत 
आहे. तसचे पिूा नदीच्र्ा खो-र्ातील भ-ूभार् हा णनसर्गत:च क्षारपड असलर्ाने रे्तीसाठी लसचनास मर्ादा रे्त आहेत. 
र्ा प्रणतकूल पणरक्स्थतीमध्रे् अलपभ-ूधारक रे्तक-र्ांच्र्ा उत्सपादनावर णवपरीत पणरिाम होत असलर्ाच े णदसून रे्त 
आहे. हवामान बदलामुळे उद्भवलेलर्ा पणरक्स्थतीर्ी जुळवून घेण्र्ास रे्तक-र्ांना सक्षम करण्र्ाच्र्ा उदे्दर्ाने महाराष्र 
र्ासनाचा जार्णतक बकेँच्र्ा अथगसहाय्र्ाने नानाजी देर्मखु कृणि संजीवनी प्रकलप सरुु करण्र्ात आलेला आहे. 

फलोत्सपादन क्षते्रात सरंणक्षत रे्ती पध्दतीचा अवलंब केलर्ाने फुलणपके व भाजीपाला णपकाच ेअणधक उत्सपादन, 
उत्सपादकता व उच्च दजाच ेउत्सपादन णमळून रे्तकऱ्र्ांच्र्ा उत्सपन्नात वाढ होते. फुलणपके,भाजीपाला  व रोपवाटीकासंाठी 
रे्तकरी हणरतर्ृह, प्लाक्स्टक टनेल, रे्डनेटर्ृह इत्सर्ादींचा वापर करतात. हणरतर्हृ व रे्डनेटर्ृहाच्र्ा वापरामुळे फुले 
व भाजीपाला णपकाचं े रे्ाग्र् र्ुिवत्तेच्र्ा मालाच े उत्सपादन होत असून त्सर्ापासनू रे्तकऱ्र्ानंा कमी क्षेत्रामध्रे् अणधक 
चांर्ले उत्सपादन णमळत असलर्ामुळे हणरतर्ृह व रे्डनेटर्हृ रे्तक-र्ानंा हवामान बदलामुळे उद्भवलेलर्ा पणरक्स्थतीर्ी 
जुळवून घेण्र्ास मदत करतात. 

 

र्ोजनेचा उदे्दर्:  
I. नानाजी देर्मुख कृणि संजीवनी प्रकलपामध्रे् समावरे् करण्र्ात आलेलर्ा 15 णजलयातील णनवडलेलर्ा र्ाव 

समहूातील अलप व अत्सर्लप भधूारक रे्तक-र्ांना हवामान बदलामुळे उद्भवलेलर्ा पणरक्स्थतीर्ी जुळवून घेण्र्ास 
सक्षम बनणविे. 

II. रे्तकऱ्र्ांना उच्च दजाच्र्ा व उच्च प्रणतच्र्ा णनर्ातक्षम णपकांच्र्ा लार्वडीसाठी आर्मथक सहाय्र् करिे.  
III. ग्रामीि भार्ातील र्वुकानंा कृणि क्षते्रात स्वरं्रोजर्ार उपलब्ध करुन देिे. 
IV. फलोत्सपादन क्षेत्रात णबर्र हंर्ामी णपके घेण्र्ासाठी व उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर करण्र्ासाठी रे्तकऱ्र्ांना प्रोत्ससाहन 

देिे. 
 

लाभाथी णनवडीचे णनकि 
1. अलप व अत्सर्लप भ ूधारक रे्तकरी (एकूि भ ूधारिा २.०० हे. परं्त) र्ा घटकासाठी पात्र राहतील. 
2. र्ापवूी र्ासनाच्र्ा इतर र्ोजनामधून र्ा घटकाचा लाभ घेतलेला असलर्ास एकणत्रत लाभ ४० र्ुंठ्याच्र्ा मर्ादेत 

देता रे्ईल. 
3. ग्राम कृणि संजीवनी सणमतीची (VCRMC) मान्र्ता असलेलर्ा अत्सर्लप व अलप भधूारक रे्तक-र्ांमधील अनु. जाती, 

अनु. जमाती, मणहला, णदव्र्ारं् व सवगसाधारि रे्तकरी र्ा प्राधान्र्क्रमाने णनवड करावी. 
 

अंमलबजाविीतील णवणवध स्तरावरील जबाबदाऱ्र्ा 
 

लाभाथी रे्तकरी 
1. इच्छूक रे्तकऱ्र्ानंी प्रकलपाच्र्ा  https://dbt.mahapocra.gov.in र्ा सकेंतस्थळावर लकवा DBT APP द्वारे नोंदिी 

करून ऑनलाईन अजग सादर करावा व आवश्र्क कार्दपत्रे अपलोड करावीत.  
2. ग्राम कृणि संजीवनी सणमतीची (VCRMC) मान्र्ता असलेले अत्सर्लप व अलप भधूारक रे्तक-र्ांमधील अनु. जाती, 

अनु. जमाती, मणहला, णदव्र्ांर् व सवगसाधारि रे्तकरी र्ा प्राधान्र्क्रमाने णनवड झालेलर्ा लाभार्थ्र्ाने राष्रीर् 

https://dbt.mahapocra.gov.in/
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काढिीपश्चात हाताळिी प्रणर्क्षि संस्था, तळेर्ाव दाभाडे, णज. पिेु (NIPHT) रे्थे णनर्ोणजत प्रणर्क्षि घेऊन त्सर्ा 
बाबतच ेप्रमािपत्र अनुदान मार्िीकरिेपवुी प्राप्त करिे अणनवार्ग राहील. 

3. अपवादात्समक पणरक्स्थतीत पवूग संमती प्राप्त रे्तकरी स्वत: प्रणर्क्षिास प्रदीघग आजारपि, वर्ोवृध्द, अपंर्त्सव 
र्ासारख्र्ा रं्भीर कारिामुळे जाऊ र्कत नसलर्ास त्सर्ाने प्राणधकृत केलर्ास इतर सक्षम व्र्ततीस प्रणर्क्षिासाठी 
पाठणवता रे्ईल. 

4. मार्गदर्गक सचूनेनुसार णदलेलर्ा आराखडर्ाप्रमािे (Design) व तांणत्रक णनकिाप्रमािे BIS मानाकंनाच े साणहत्सर् 
वापरुन अंदाजपत्रक तर्ार करून घेिे व त्सर्ानुसार उभारिी करिे बधंनकारक राहील. पवूगसंमती पत्रामध्रे् 
णदलेलर्ा मॉडेलणनहार् अणनवार्ग साणहत्सर् वापरिे बधंनकारक राणहल. 

5. पवूगसंमती णदलेलर्ा णदनांकापासून दोन  मणहन्र्ाच्र्ा आत काम पिूग कराव.े 
6. उभारिी करिाऱ्र्ा सेवा परुवठादाराकडून मार्गदर्गक सूचनांमधील आराखडर्ानुसार व तांणत्रक णनकिाप्रमािे 

साणहत्सर्ाचा वापर करुन उभारिी केलेली असलर्ाबाबत प्रमािपत्र घ्र्ाव ेव ऑनलाईन अपलोड कराव.े 
7. पार्ासाठी खडे्ड खोदकाम झालेनंतर व उभारिी साणहत्सर् प्रकलप स्थळी परुवठा झालर्ानंतर संबधंीत कृणि 

सहाय्र्क/समूह सहाय्र्क र्ानंा कळणविे बधंनकारक राहील. 
8. प्रकलप उभारिी/लार्वड झालर्ानंतर ऑनलाईन अनुदान मार्िी करून सेवा परुवठादाराकडील मूळ णबले, 

प्रणर्क्षि प्रमािपत्राची छार्ाकंीत प्रत रे्तकऱ्र्ांने स्वत:ची स्वाक्षरी करुन साक्षाकंीत करून सकेंतस्थळावर अपलोड 
करावीत. 

9. प्रकलप स्थळी कार्म स्वरुपी लोखंडी फलक लावून त्सर्ावर  “नानाजी देर्मुख कृणि संजीवनी प्रकलपाच्र्ा 
अथगसहाय्र्ाने”अस ेनमूद करुन रे्तकऱ्र्ाच ेनाव, र्ाव, सव ेनं., हणरतरृ्ह/रे्डनेटरृ्हाचे आकारमान, र्ोजना, विग, 
एकुि खचग रतकम, अथगसहाय्र्ाची रतकम इत्सर्ादी तपर्ील नमूद करावा. 

 

समूह सहाय्र्क  
१. इच्छुक लाभाथींना नानाजी देर्मुख कृणि संजीवनी प्रकलपाच्र्ा https://dbt.mahapocra.gov.in र्ा संकेतस्थळावर 

लकवा DBT App द्वारे नोंदिी व अजग करण्र्ासाठी मार्गदर्गन व मदत करिे. 
२. इच्छुक लाभार्थ्र्ांनी अपलोड  केलेलर्ा कार्दपत्राचंी छानिी करताना रे्तकऱ्र्ाचं ेऑनलाईन अजग, रे्तकऱ्र्ांच्र्ा 

मालकी हतकाचा 7/12 उतारा, 8-अ, आधार काडाची प्रत, र्ापवूी लाभ घेतलेला असलर्ास प्रस्ताणवत क्षते्र (प्रणत 
लाभाथी 40 र्ुंठर्ाच्र्ा मर्ादेत आहे का?), संवर्ग प्रमािपत्र (अ.जा.व अ.ज. रे्तकर्ासंाठी) आहे कार्, इत्सर्ादी व 
इतर सवग अनुिंर्ीक बाबी तपासाव्र्ात. 

३. सवग ऑनलाईन प्राप्त अजग ग्राम कृणि संजीवनी सणमतीसमोर मान्र्तेसाठी सादर करिे व मंजुरी प्राप्त झालेनंतर 
तसा ठराव सकेंतस्थळावर अपलोड करिे. 

४. रे्तकऱ्र्ांस र्ोजनेच्र्ा अटी  व र्ती तसचे हणरतरृ्ह/रे्डनेटर्हृ र्ाबाबतचे आराखडे व ताणंत्रक णनकि समजावून 
सांर्िे.  

५. हणरतर्ृह/रे्डनेटर्हृ र्ांची उभारिी झालर्ानंतर संबणंधत उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी र्ांना उभारिी पश्चात अंणतम 
तपासिीसाठी अवर्त कराव.े 

६. पात्र लाभार्थ्र्ांना पवूगसंमती बाबत अवर्त करिे. 
 

कृणि सहाय्र्क  
1. अपलोड केलेलर्ा कार्दपत्राचं्र्ा छानिी आधारे पात्र अजांच्र्ा णनर्ोणजत प्रकलप स्थळाची तसचे 8-अ मध्रे् नमूद 

सवग र्ट/सव े नं. मध्रे् पाहिी करुन हणरतर्ृह/रे्डनेटर्हृ आहे/नाही र्ाबाबत तपासिी संबधंीत कृणि सहाय्र्क 
र्ांनी तपासिी सूचीनुसार करुन प्रकलप स्थळ हणरतर्हृ/रे्डनेट हाऊस उभारिीसाठी र्ोग्र् आहे लकवा नाही 
र्ाबाबत ऑनलाईन स्थळ पाहिी अहवाल संकेतस्थळावर अपलोड करावा. तसेच हणरतर्ृह/रे्डनेटरृ्हाच ेDBT 

app द्वारे भौर्ोणलक स्थानाकंन (Geo tagging) कराव.े 
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2. 8-अ मध्रे् नमूद र्ट नं/सव ेनं. मध्रे् पाहिी करुन सदर र्ट नं./सव े नं. मध्रे्  हणरतर्ृह/रे्डनेटर्हृ आहे कार्? 
असलर्ास त्सर्ाचे क्षते्र व र्ासकीर् र्ोजनेतून लाभ घेतला आहे कार्? र्ाबाबतचा तपर्ील नमूद करावा. 

3. रे्तकऱ्र्ाने सादर केलेले अदंाजपत्रक हे मार्गदर्गक सूचनानुसार असलर्ाबाबत तपासून खात्री करावी. 
4. लाभाथी रे्तकऱ्र्ांने पार्ासाठीचे खोदकाम व उभारिी साणहत्सर् प्रकलप स्थळी परुवठा झालर्ाच े संबणंधत कृणि 

सहाय्र्क अथवा समूह सहाय्र्क र्ांना कळणवलर्ानंतर सबंणंधत कृणि सहाय्र्क प्रथम मोका तपासिी करावी. 
5. लाभाथीने काम पिूग झालेच े ऑनलाईन अवर्त केलर्ानंतर हणरतर्ृह/रे्डनेटर्ृहाच्र्ा जारे्चे रे्तकरी/रे्तकरी 

प्रणतणनधी व तपासिी अणधकारी र्ांच ेसमवते नैऋत्सर् कोपरा स्थळाचे अक्षांर्/रेखांर्सह DBT app द्वारे भौर्ोणलक 
स्थानांकन (Geo tagging) कराव.े मोका तपासिीच्र्ा वळेेस सवग नोंदी मापनपकु्स्तकेत नोंद करिे. अनुदान 
मार्िीसाठी देर्के व आवश्र्क कार्दपत्र ेप्रमाणित करून सकेंतस्थळावर अपलोड करावीत. 

 
मंडल कृणि अणधकारी 
१. पार्ा खोदकाम र्ोग्र् असलर्ाबाबत व उभारिी साणहत्सर् मार्गदर्गक सूचनेत णदलर्ाप्रमािे ताणंत्रक दजाच े

असलर्ाबाबत उभारिीपवूग प्रथम मोका तपासिी करावी.  
२. पार्ा खोदकामाच्र्ा खड्डर्ांची व परुवठा झालेलर्ा साणहत्सर्ाची मापनपकु्स्तकेत नोंद कृणि सहाय्र्काने घेतलेली नोंद 

बरोबर असलर्ाची खात्री करून प्रमाणित कराव.े  
 

उपणवभार् स्तर (लखेाणधकारी) 
अनुदान प्रस्ताव व तपासिी अहवाल प्राप्त झालर्ानंतर लेखाणधकारी उपणवभार् स्तर र्ांनी अनुदान प्रस्ताव 

तपासून पडताळिी करून पात्र प्रस्तावांना उप णवभार्ीर् कृणि अणधकारी र्ांचकेडे अनुदान अदार्र्ीसाठी णर्फारस 
करावी.   
 

उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी 
१. इच्छूक रे्तकऱ्र्ांच ेऑनलाईन अजग प्राप्त झालर्ानंतर कार्दपत्रांची छानिी व स्थळ तपासिी अहवाल णवचारात 

घेवून अजाच्र्ा पात्र / अपात्रतेबाबत णनिगर् घ्र्ावा. अपात्र असलर्ास कारिे द्यावीत. 
२. अजग सादर केलेलर्ा पात्र रे्तकऱ्र्ासं ऑनलाईन पवूगसंमती द्यावी. 
३. रे्तकऱ्र्ास ऑनलाईन पवूगसंमती देतांना पवूगसंमती पत्रासोबत ज्र्ा मॉडेलचे हणरतर्ृह/रे्डनेटर्ृह उभारिी 

करावर्ाचे आहे त्सर्ा मॉडेलचा आराखडा (Design), त्सर्ा मॉडेलसाठीच्र्ा अणनवार्ग साणहत्सर्ाची र्ादी व साणहत्सर्ाच े
तांणत्रक णनकि (Specifications- General Specifications, Specifications Of GI Pipes, Specifications Of Other 

Items, Specifications Of Climate Control Equipments For CCPH  models) इत्सर्ादी बाबतची माणहती 
रे्तकऱ्र्ास उपलब्ध करून दर्ावी.  

४. उभारिी पश्चात अंणतम मोका तपासिी करावी व कृिी सहाय्र्क र्ांनी केलेलर्ा मोजमापाच्र्ा नोंदी खात्री करून 
प्रमाणित कराव्र्ात. अंणतम मोका तपासिी अहवाल ऑनलाईन अपलोड करावा. हणरतर्ृह/रे्डनेटरृ्हाच्र्ा जारे्च े
भौर्ोणलक स्थानाकंन (Geo tagging) कराव.े तपासिी अहवालावर लाभाथीची स्वाक्षरी घ्र्ावी व त्सर्ाखाली नाव 
नमदू कराव.े तपासिी अहवालात प्रत्सर्क्ष खचग व मापदंडाच्र्ा आधारे अनुदान रकमेबाबत स्पष्ट णर्फारस करावी. 
अंणतम मोका तपासिी अहवाल व मापन पकु्स्तकेसह सणवस्तर अनुदान प्रस्ताव तर्ार करून DBT प्रिालीद्वारे 
अनुदान अदार्र्ी करण्र्ास मंजुरी द्यावी. 

५. हणरतर्ृह/रे्डनेटर्ृहाची उभारिी णवहीत तांणत्रक णनकिाप्रमािे नसलर्ास व अनुदान अदा केलर्ास उपणवभार्ीर् 
कृणि अणधकारी जबाबदार राहतील. 

६. कार्गक्षेत्रातील पवूगसंमती प्राप्त उभारिी केलेलर्ा सवग हणरतर्ृह/रे्डनेटर्ृहांची उभारिीपवूी व उभारिीपश्चात 
तपासिीच्र्ा सणनरं्त्रिाची सपंिूग जबाबदारी उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी र्ांची राहील. 
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णजलहा अधीक्षक कृणि अणधकारी 
1. णजलहामध्रे् उपणवभार् स्तरावर लाभाथी णनवड व अनुदान अदार्र्ी र्ासह सवग कार्गवाही मार्गदर्गक सचूनेनुसार 

होत असलेबाबत वळेोवळेी पडताळिी करावी. 
2. उपणवभार् स्तरावर झालेलर्ा कामांची णकमान १०% तपासिी करावी व णवणहत नमुन्र्ातील पर्गवके्षकीर् तपासिी 

अहवाल सादर करावा.  
सवगसाधारि सचूना 

1) र्ा र्ोजनेअंतर्गत एका लाभार्थ्र्ास हणरतर्ृह व रे्डनेटर्ृहासाठी प्रत्सरे्की कमीतकमी 500 चौ.मी. तर जास्तीत 

जास्त 4000 चौ.मी. क्षते्र मर्ादेपरं्त लाभ घेता रे्ईल. र्ापवुी कोित्सर्ाही र्ासकीर् र्ोजनेतंर्गत  

(एन.एच.एम./एन.एच.बी./आत्समा/आर.के.व्ही.वार्./जलसुधार प्रकलप/इतर) लाभ घेतला असलर्ास सवग र्ोजना 
णमळून प्रणत लाभाथी जास्तीत जास्त 4000 चौ.मी. क्षते्र मर्ादेपरं्तच अनुदान लाभ देर् आहे. त्सर्ानुसार हणरतर्हृ 

व रे्डनेटर्ृह प्रकाराच्र्ा प्रणत लाभाथी 4000 चौ.मी. क्षते्र मर्ादेच्र्ा अणधन राहून र्ा पवूी लाभ घेतलेले क्षेत्र  

वर्ळून उवगणरत क्षते्रासाठी र्ा र्ोजनेचा लाभ घेता रे्ईल. तसेच र्ाबाबी कणरता इतर र्ोजनेतून र्ासकीर् अनूदान  

घेतले असलर्ाच/ेनसलर्ाच े लाभाथींने हमीपत्राद्वारे प्रमाणित कराव.े कृणि सहाय्र्काने त्सर्ाची खात्री करावी. 
तसेच ही बाब कृणि सहाय्र्काने प्रकलप मंजूरीसाठी सादर करताना उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी र्ांना  अवर्त 
करावी. 

2) र्ा घटकासाठी णनवड झालेलर्ा रे्तकर्ांनी हणरतर्ृह व रे्डनेटर्ृह उभारिीच्र्ा णनकिाबाबत कृणि 

अणधकाऱ्र्ाकंडून मार्गदर्गन/ सूचना घेऊन सदर काम करावर्ाच ेआहे. 
3) हणरतर्ृह लकवा रे्डनेटर्ृह र्ा बाबींचा लाभ घेऊ इक्च्छिाऱ्र्ा रे्तकऱ्र्ानंा र्ाबाबतचे तांणत्रक प्रणर्क्षि अनुदान 

अदार्र्ी पवूी घेिे बधंनकारक राहील. सदर प्रणर्क्षिाची सोर् राष्रीर् काढिीपश्चात तंत्रज्ञान प्रणर्क्षि संस्था 
(NIPHT), तळेर्ाव दाभाडे, ता. वडर्ाव मावळ, णज. पिेु रे्थे आहे. सदर प्रणर्क्षिासाठी आवश्र्क रु्लकाची पिूग 
रतकम नानाजी देर्मखु कृणि संजीवनी प्रकलपामाफग त अदा करण्र्ात रे्ईल. सदर प्रणर्क्षि हे हणरतर्ृह लकवा 
रे्डनेटर्ृह बाबीचा लाभ घेिाऱ्र्ा व पवूग संमती प्राप्त रे्तकऱ्र्ासंाठी आहे. तथाणप अपवादात्समक पणरक्स्थतीत पवूग 
संमती प्राप्त रे्तकरी स्वत: प्रणर्क्षिास प्रदीघग आजारपि, वर्ोवृध्द, अपंर्त्सव र्ासारख्र्ा रं्भीर कारिामुळे जाऊ 
र्कत नसलर्ास त्सर्ाने प्राणधकृत केलर्ास इतर सक्षम व्र्ततीस प्रणर्क्षिासाठी पाठणवता रे्ईल. 

4) पवूग संमती प्राप्त रे्तकऱ्र्ास रे्डनेट उभारिी मार्गदर्गक सूचनेनुसार णवणहत कालावधीत करिे बधंनकारक 
राहील. तद्नंतर डी.बी.टी. द्वारे लाभ पवूग संमती णदलेलर्ा लाभधारक रे्तकऱ्र्ाच्र्ा आधार संलग्न बकँ खात्सर्ावर 
जमा करिेत रे्ईल.  

5) हणरतर्ृह व रे्डनेटर्ृहाच्र्ा उभारिीसाठी तसचे उच्च दजाचे लार्वड साणहत्सर् व णनणवष्ठांसाठी अनूदानाच ेस्वतंत्र 
मापदंड ठरणवण्र्ात आले आहेत. रे्तकऱ्र्ाच्र्ा र्रजपे्रमािे प्रस्ताव सादर करावते. 

6) मार्गदर्गक सुचनांमध्रे् नमूद केलर्ानूसार हणरतर्हृ व रे्डनेटर्ृहाच्र्ा प्रकारानुसार, आकारमानानूसार व णनणश्चत  
केलेलर्ा तांणत्रक णनकिानुंसार उभारिीचा खचग ग्राहर् धरण्र्ात रे्ईल. 

7) पात्र लाभाथी/रे्तक-र्ानंा त्सर्ांच्र्ा पसतंीनुसार सेवा परुवठादार णनवडून हणरतर्ृह व रे्डनेटर्ृह बाबींच े काम 
करुन घेण्र्ाची मुभा राहिार आहे. परंत ू र्ाबाबींची उभारिी मार्गदर्गक सचूनेतील तांणत्रक णनकि, आराखडे व 
दजाप्रमािे करिे बधंनकारक असिार आहे.  

8) मार्गदर्गक सूचनेत नमदू असलेलर्ा मॉडेलणनहार् णडझाईनप्रमािे व ताणंत्रक णनकिाप्रमािे  साणहत्सर् वापरुन  सेवा 
परुवठादाराने हणरतर्ृह/रे्डनेटर्हृ उभारिी  केली असलर्ाबाबत रे्तकऱ्र्ाने स्वत: खात्री करावर्ाची आहे. 

9) पॉली णफलमच्र्ाबाबत आर्ातीत पॉली णफलम वापरिार असलर्ास अणधकृत आर्ातदार लकवा अणधकृत 
आर्ातदाराच े णवतरक लकवा णवके्रता असलर्ाबाबत संबणंधत आर्ातदाराच े प्रमािपत्र, पॉली णफलमबाबत 
उत्सपादकाने/आर्ातदाराने प्रमाणित केलेले तांणत्रक माणहतीचे णववरि पत्र (Technical Data Sheet), पॉली  
णफलमचा दजा व रु्िधमाबाबतचे प्रमािपत्र र्ाबाबत रे्तकऱ्र्ाने स्वत: खात्री करावर्ाची आहे. 
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हणरतर्हृ/रे्डनेटर्हृाचे णबल व णबलींर् 

१. सेवा पवुरठादारास लाभाथी रे्तक-र्ानंा जीएसटी नोंदिी क्रमाकं असलेले णबल द्याव ेलारे्ल. त्सर्ामध्रे् टॅतसचा 
स्वतंत्रपिे उले्लख करावा. र्ा णबलामंध्रे् पाईपच ेताणंत्रक मापदंड (जाडी, वजन), BIS क्रमांक व बचँ नंबर तसेच 
पॉलीथीनचे/रे्डनेटच ेताणंत्रक र्िुधमग, इ. र्ोष्टीचा समावरे् असावा. 

२. G.I. पाईप, पॉलीथीन, रे्डनेट, इन्सेतटनेट इ. व इतर घटकाचंी वॉरन्टी ही उभारिी करिाऱ्र्ा एजन्सीची 
राहील.  

 

हणरतर्ृह/रे्डनेटर्ृहाची कामे र्ुिवत्तापिूग होण्र्ाच्र्ा दृष्टीने अवलबं करावर्ाची कार्गपध्दती 
 संरणक्षत रे्ती घटकाचंा लाभ घेवू इक्च्छिारे रे्तकरी मार्गदर्गक सूचनेत णदलेलर्ा तांणत्रक णनकिाप्रमािे 
साणहत्सर् वापरुन हणरतर्हृ/रे्डनेटर्ृहांची उभारिी करतील र्ाची खात्री अनुदान/अथगसहाय्र् अदा करिेपवूी क्षेत्रीर् 
स्तरावर होिे आवश्र्क आहे.  
 
उभारिीपवूग (साणहत्सर् परुवठा झालर्ानंतर) प्रथम मोका तपासिी वळेी णवचारात घ्र्ावर्ाचे मुदे्द 
✓ परूवठा करण्र्ात आलेले साणहत्सर् तांणत्रक णनकिांमध्रे् नमुद केलेलर्ा ततत्सर्ांमध्रे् दर्गणवलर्ाप्रमािे आहे लकवा 

कसे? 
✓ वापरण्र्ात रे्िारे णवणवध आकाराच ेGI पाईप र्ांच ेप्रणत णमटर वजन व जाडी मार्गदर्गक सुचनेत नमूद केले प्रमािे 

आहे लकवा कसे? 
✓ हणरतर्ृह/रे्डनेटर्ृह उभारिीची जार्ा व णदर्ा णवचारात घेऊन प्रमाणित आराखडाप्रमािे उभारिी णनर्ोजन आहे 

लकवा कसे? 
✓ हणरतर्हृ/रे्डनेटर्ृहाच्र्ा पार्ासाठी  घेण्र्ात रे्िारे खडे्ड र्ोग्र् आकारमानाचे असिे, पार्ा पतका होण्र्ासाठी 

र्ोग्र्  प्रमािाच्र्ा काकँ्रीट णमश्रिाने भरिे र्ाबाबीकडे रे्तकऱ्र्ांने णवरे्ि लक्ष देिे बाबत मंडळ कृणि अणधकारी 
र्ांनी लाभाथी रे्तकऱ्र्ासं मार्गदर्गन करुन हणरतर्ृहाच े आर्ुष्र्मान व पततर्ा उभारिीकणरता सदर बाब 

महत्सवाची आहे हे रे्तकऱ्र्ांच ेणनदर्गनास आिाव.े 
✓ उभारिी पवूग प्रथम तपासिी अहवाल ऑनलाईन अपलोड करण्र्ात र्ावा.  

 
उभारिी पश्चात अणंतम मोका तपासिी  
✓ ही तपासिी उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी र्ानंी ऑनलाईन करावी.  
✓ हणरतर्ृह/रे्डनेटर्ृहाच ेमोजमाप घेवून प्रत्सर्क्ष क्षेत्रफळ काढाव.े 
✓ उपणवभार्ीर् कृणि अणधकाऱ्र्ांनी मोका तपासिी करताना हणरतर्ृह/रे्डनेटर्ृहातील सवग सुणवधा/उपकरिे चालू 

क्स्थतीत व मापदंडाप्रमािे असलर्ाची खात्री करावी. तसचे मार्गदर्गक सचूनेतील ताणंत्रक णनकि व 
आराखडर्ाप्रमािे उभारिी झालर्ाबाबत खात्री करुन तपासिी अहवाल तर्ार करावा. वापरण्र्ात आलेले 

साणहत्सर् मार्गदर्गक सूचनेत मॉडेलणनहार् अणनवार्ग साणहत्सर्ाच्र्ा र्ादीमध्रे् नमदू केले प्रमािे व णवणहत तांणत्रक 

णनकि र्ा प्रमािे आहे लकवा कसे? तद्वतच उभारिी करिाऱ्र्ा णवतरक/परुवठादाराकडून मार्गदर्गक सचूनामंधील 

ताणंत्रक णनकिांप्रमािे उभारिी केली असलर्ाबाबतच ेलेखी प्रमािपत्र घ्र्ाव.े 
✓ आकारमान व प्रकारानूसार तसेच णनधाणरत केलेलर्ा खचग मापदंडा प्रमािे अनुदान रतकम पणरर्िीत  करावी. 
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उपघटकणनहार् सणवस्तर मार्गदर्गक सूचना 

अ. हणरतरृ्ह उभारिी 
 

हणरतर्हृाचा उपर्ोर् प्रामुख्र्ाने हंर्ामी व णबर्रहंर्ामी णपके घेण्र्ासाठी, उच्च प्रतीच्र्ा फुलांच्र्ा 
उत्सपादनासाठी व उती संवधगनाद्वारे तर्ार केलेलर्ा रोपाचंी वाढ करिे व रोपवाटीका तर्ार करण्र्ासाठी करण्र्ात रे्तो.  
 

हणरतर्ृहाचे प्रकार:  
1) वातावरि णनरं्णत्रत हणरतर्ृह (Climate Control Polyhouse):- र्ा प्रकारच्र्ा हणरतर्ृहामध्रे् तापमान व आिगता 
सूक्ष्म लसचन तंत्र वापरुन लनर्णत्रत केली जाते. र्ामध्रे् णमनी/मार्क्रो स्प्स्प्रकलर लकवा फॉर्सगचा वापर णपकाचं्र्ा 
आवश्र्कतेप्रमािे केला जातो. र्ा प्रकारच्र्ा हणरतर्ृहासाठी वार्ूवीजन पंखे (Exhaust fan),  सेलर्ूलोजच ेपडदे (पॅड), 
आवश्र्क आहेत. फॅन, पॅड व सुक्ष्म लसचनासाठी णवजचेी र्रज असते. तसेच पडद्यावर पािी पडण्र्ासाठी णवद्यतु पंप 
तसेच नळ जोडिी असिे आवश्र्क आहे.  
अर्ा प्रकारची हणरतर्ृहे उभारताना पढुील बाबींचा समावरे् त्सर्ामध्रे् असिे क्रम:प्राप्त आहे. पढुील बाबींचा समावरे् 
असलर्ाणर्वार् उच्च तंत्रज्ञानावर आधाणरत (वातावरि णनरं्णत्रत) हणरतर्हृ पिूग होिार नाही. 
1) हणरतर्ृह हे पिूगपिे बदं असाव.े त्सर्ास कोित्सर्ाही प्रकारच े कोित्सर्ाच णदरे्ने वार्ूणवजन असिार नाही. अर्ा 

हणरतर्ृहास बाजूच ेकटगन असिार नाहीत अथवा वरील बाजूस व्हेंट असिार नाही. 
2) हणरतर्ृहामध्रे् वापरावर्ाच्र्ा पंख्र्ाची हवा बाहेर फेकण्र्ाची क्षमता 27000 घनफुट प्रती णमणनट असिे आवश्र्क 

आहे व त्सर्ाचा वरे् 24000 णरव्होलर्ूर्न प्रणत णमणनट असा असिे आवश्र्क आहे. वार्ूणवजन पंख्र्ांच्र्ा पात्सर्ाची 
रंुदी 1 फुट व लांबी 3 फुट असिे आवश्र्क आहे.  

3) सेलर्ूलोजच्र्ा पडद्यावर सतत पािी पडून दुसऱ्र्ा बाजूस वार्ुणवजन पंख्र्ाद्वारे आतील र्रम हवा बाहेर फेकली 
जाईल आणि आतील तपमान व आिगता र्ोग्र् प्रमािात ठेवली जाईल. हे प्रमाि कार्मस्वरुपी र्ोग्र् राखण्र्ासाठी 
1008 चौ.मी. क्षेत्रामध्रे् तपमान व आिगता सेन्सरच्र्ा क्षमतेनुसार लकवा 5 सेन्सर असावते, जिेेकरुन तपमान 
वाढले लकवा आिगता कमी झाली की ताबडतोब सेलर्ूलोज पडद्यावर पािी पडण्र्ास सुरुवात होईल व वार्ूणवजन 
पंख्रे् सुरु होतील. र्ा दोन्हीही घटना एकाच वळेी घडिे आवश्र्क आहे.  

4) ज्र्ा वनस्पतींना कमी सरु्गप्रकार्ाची आवश्र्कता असते अर्ा वनस्पती अर्ा हणरतर्ृहामध्रे् लार्वड केलेलर्ा 
असलर्ास व त्सर्ास रे्डनेट लावलेली असलर्ास त्सर्ा ऐवजी थमगल स्क्रीन लावून त्सर्ाच े देखील ऑटोमेर्न करिे 
आवश्र्क आहे. 

5) वरील सपंिुग रं्त्रिा सतत कार्गरत राहण्र्ासाठी लाभार्थ्र्ाकडे जनरेटर असिे आवश्र्क आहे. णठबक लसचन व 
फवारिी सचं र्ांचा णवचार करता जनरेटरची क्षमता 5 ते 7.5 केव्हीए असिे आवश्र्क आहे. 

 र्ा घटकातंर्गत अथगसहाय्र् उपलब्ध करुन देताना वरीलप्रमािे सुणवधा कार्मस्वरुपी उपलब्ध  असलर्ाणर्वार् व 
त्सर्ाची खात्री पटलर्ाणर्वार् अथगसहाय्र् देण्र्ात रे्वू नरे्.  

 

2)  नैसर्मर्क वार्ुणवजन हणरतर्ृह (Open Vent Polyhouse):- र्ा प्रकारचे हणरतरृ्ह नैसर्मर्क वार्ुवीजनावर आधाणरत 
असून र्ा आधारे णपकांच्र्ा आवश्र्कतेप्रमािे तापमान, आिगता व काबगनडार्-ऑतसाईड वार्ूचे प्रमाि राखता रे्ते. 
र्ामध्रे् णकटक व णजवािूंचा प्रवरे् टाळण्र्ासाठी प्लॅस्टीकची जाळी वापरण्र्ात रे्ते.  
 

• वार्ुणवजन  
 हणरतर्हृाच्र्ा वार्ुवीजनसाठी ठेवलेली उंचीवरील झडप ही उत्तर लकवा पवूग णदरे्स उघडिारी असावी, म्हिज े
हणरतर्हृाच े तापमान कमी राखण्र्ास मदत होते. वार्वुीजन म्हिज े हणरतर्हृातील र्रम हवा बाहेर काढिे व 
हणरतर्ृहातील तापमान, आिगता, काबगनवार्ु व णपकाभोवतालची खेळती हवा णनरं्णत्रत ठेविे होर्. हणरतर्ृहाच्र्ा 
वार्ुवीजनसाठी एकूि पषृ्ठ क्षते्रापैकी 40 टतके पषृ्ठ क्षेत्र थंड हवा आत रे्ण्र्ासाठी व आतील हवा बाहेर काढण्र्ासाठी 
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उघडे ठेवण्र्ाची सोर् असावी. हणरतर्ृहातील तापमान णनरं्त्रिासाठी अणतसूक्ष्म फवारा सरं्त्र, फॉर्ींर् णसक्स्टम असिे 
आवश्र्क आहे. णपकाच्र्ा र्रजनुेसार छताला 50 टतके व बाजूला 35 टतके पाढंऱ्र्ा रंर्ाची र्.ुव्ही. स्टॅबीलाईज्ड 
रे्डनेट असावी. 
 
 

• हणरतर्ृहासाठी जारे्ची णनवड. 
 हणरतर्हृासाठी जारे्ची णनवड करताना सबंधंीत मंडळ कृणि अणधकारी र्ानंी खालीलप्रमािे रे्तकऱ्र्ास मार्गदर्गन 

कराव ेव त्सर्ानुसारच जारे्ची णनवड करावी.  
1) जणमन चांर्ला णनचरा होिारी असावी. उंच सखल जमीन असलर्ास णनवड केलेलर्ा जारे्च ेसपाटीकरि कराव.े  
2) मोठ्या वृक्षाच्र्ा सावलीत लकवा इमारतीच्र्ा सावलीत लकवा इमारतीच्र्ा अडोर्ाची जार्ा णनवडू नरे्. 
3) भरपरू सरू्गप्रकार् ज्र्ा णठकािी हणरतर्ृहास णमळू र्केल अर्ी जार्ा णनवडावी. 
4) पािी परुवठ्याच्र्ा सुणवधा जवळपास असिे आवश्र्क आहे. पाण्र्ाचा साम ू(PH) 6.0 ते 7.5 च्र्ा दरम्र्ान व क्षारतेच े

प्रमाि जास्तीत जास्त 0.1 ते 0.3 mmhos/cm इतके असिे अपणेक्षत आहे.  
5) णनवड केलेलर्ा जणमनीचा सामू जर 7.5 पके्षा जास्त असेल व क्षारतेच ेप्रमाि 0.5 mmhos/cm पेक्षा जास्त असेल व 

जमीन लाल रंर्ाची वालुकामर्, पाण्र्ाचा णनचरा होिारी नसेल तसेच काळी णचकन पाण्र्ाचा णनचरा न होिारी 
क्षारर्तुत असेल तर बाहेरुन लाल रंर्ाची पाण्र्ाचा णनचरा होिारी वालुकामर् माती वाफे करण्र्ासाठी वापरिे 
र्रजचेे आहे. 

6) काळी णनचरा न होिारी जमीन असेल तर दोन इचं जाडीचा वाळूचा थर देऊन त्सर्ावर वाफे करावते व 
हणरतर्ृहाभोवती दीड फूट बार् दीड फूट आकाराचा चर काढावा जिेेकरुन पाण्र्ाचा र्ोग्र् णनचरा होईल. 

7) हणरतर्हृासाठी अखंड व सतत णवद्यतु परुवठ्याची सुणवधा आवश्र्क आहे. 
8) पािथळ जार्ा हणरतर्ृहासाठी वापरु नरे्. 
9) हणरतर्ृहापासून 30 मीटर अतंरावर पणश्चम व दणक्षि बाजूस वारारोधक झाडे लावावीत. त्सर्ामध्रे् र्तर्तो णसलवर 

ओक, अर्ोका, सुरु, इ. झाडांचा समावरे् असावा. सार्, णनलणर्री, सूबाभळू ही झाडे लावू नरे्त, कारि त्सर्ा 
झाडांवर बऱ्र्ाच कीड व रोर्ाच्र्ा अवस्था पिूग होत असतात. 

 

• हणरतर्ृहाची णदर्ा ठरणवताना दोन बाबी णवचारात घ्र्ाव्र्ात. 
1) हणरतर्हृात वाढिाऱ्र्ा णपकास परेुसा सरू्गप्रकार् णमळावा. 
2) वाहिाऱ्र्ा वाऱ्र्ापासून हणरतर्ृहास धोका नसावा. 
वरील दोन्ही बाबींचा णवचार करुन हणरतर्हृाची णदर्ा र्तर्तो दणक्षि-उत्तर ठेवावी, त्सर्ामूळे वरील झडप (व्हेन्ट) पवूग 
णदरे्स रे्ईल. 
   

• हणरतर्हृ उभारिीसाठी लक्षात ठेवावर्ाच्र्ा तांणत्रक बाबी  
1. खाबंासाठी पतका पार्ा घेतललेा असावा. खड्ड्याचा आकार 1.5 X 1.5 X 2 फुट असावा. त्सर्ात मधोमध फाऊंडेर्न पाईप 

बसवुन त्सर्ास होलडफास्ट बार टाकून काँक्रीट भराव.े काँक्रीट भरताना णसमेंट, वाळू व खडीचे प्रमाि 1:4:8 र्ाप्रमािे 
घ्र्ाव.े 

2. छताला ठेवण्र्ात रे्िारे व्हेन्ट 0.8 ते 1.0 मीटर उंचीच ेअसाव ेव व्हेंन्टची णदर्ा पूवग लकवा उत्तर असावी. 
3. हणरतरृ्हाच्र्ा एका कंपाटगमेंटची रंुदी 8 मीटरपेक्षा जास्त नसावी. 
4. दोन कंपाटगमेंटमधील छताच्र्ा पॉलीथीन णफलमवरील पावसाचे पािी वाहून नेण्र्ासाठी जी.आर्. पत्र्र्ाचे लकवा 

प्लाक्स्टकचे र्टर असाव.े 
5. छतासाठी लार्िारी णफलम अलराव्हार्ोलेट स्टॅणबलाईज्ड प्लॅक्स्टकची असावी व त्सर्ाची जाडी 200 मार्क्रॉन असावी. 

णफलम वापरताना ताणंत्रक णनकि IS-15827:2009 मानांकनाप्रमािे असावते. साधारिपिे 1 णकलो णफलममध्र् े5.3 चौ.मी. 
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क्षेत्र आच्छादता र्तेे. णफलमची पारदर्गकता उच्च दजाची (80 ते 85 टतके) असावी. एखाद्या लाभार्थ्र्ाने णफलम आर्ात 
करुन लावली तर त्सर्ास मंजूर मापदंडानुसार अनुदान देर् राणहल. 

6. पॉलीथीन णफलमची णफटींर् ॲलर्ुणमनीअम चॅनल पट्टीमध्र् ेजी.आर्. स्प्स्प्रर्च्र्ा सहाय्र्ाने करावी. 
7. चारही बाजूने वार्ुणवजनासाठी 3 मीटर उंचीची जार्ा ठेवावी व ती रात्रीच्र्ावळेी कटगनच्र्ा सहाय्र्ाने बदं करण्र्ाची सोर् 

ठेवावी. 
8. हणरतरृ्ह उभारिीसाठी वापरण्र्ात र्िेा-र्ा साणहत्सर्ापैकी ज्र्ा साणहत्सर्ांच ेआर्एसआर्/बीआर्एस मानके (Standards) 

णनणश्चत करण्र्ात आललेी आहेत ते साणहत्सर् खालील मानकाप्रमािे असिे आवश्र्क आहे. 
9. हणरतरृ्हांची उंची कोकि, मराठवाडा व प. महाराष्राकणरता 6 मी. आणि खानदेर् व णवदभाकणरता 6.50 मी. करण्र्ात 

र्ावी. 
10.  हणरतरृ्हांचे फाउंडेर्न पाईपची/साईज- 60 एम.एम. व कॉलमची एकच साईज-76 एम.एम. ठेवण्र्ात र्ावी. 
11. जी.आर्. पाईपचे तांणत्रक णनकि व इतर साणहत्सर्ांच ेव बाबींचे तांणत्रक णनकि सोबत ततता क्र. 1 ते 6 प्रमािे. 
12. नैसर्मर्क वार्णुवजन व उच्च तंत्रज्ञानावर आधाणरत हणरतरृ्हासाठी ऐक्च्छक साणहत्सर्ाचा तपर्ील सोबत ततता क्र. 7 

मध्र् ेणदलेला आहे.  
13. सुक्ष्मलसचन हणरतरृ्ह व रे्डनेटरृ्हातील सुक्ष्मलसचनासाठी लार्िाऱ्र्ा साणहत्सर्ाचा तपर्ील कंरोल हेड फोर इणररे्र्न 

र्ा मथळर्ाखाली तसचे सुक्ष्म लसचन व फॉलर्र् णसस्टीम र्ांचे तांणत्रक णनकि सोबत ततता क्र. 8.1 ते 12 प्रमािे. 
14. हणरतरृ्हाच्र्ा प्रकारानुसार व आकारानुसार णवणवध मॉडेलस णनणश्चत करण्र्ात आलेल े आहेत. सदर मॉडेलणनहार् 

वापरावर्ाच्र्ा अणनवार्ग साणहत्सर्ाचा तपर्ील ततता क्र. 13.1 ते 13.5 व ततता क्र. 14.1 ते 14.4 मध्र् ेव मॉडेलणनहार् 
आराखडे (Designs) क्र. 1.1 ते 1.9 व 2.1 ते 2.8 मध्र् ेणदललेे आहेत. 

 

• ऐक्च्छक साणहत्सर्ाची र्ादी- 
 हणरतर्हाच्र्ा/रे्डनेटरृ्हाच्र्ा प्रकरानुसार व आकारमानानुसार आवश्र्क (अणनवार्ग) साणहत्सर्ाचा तपर्ील   ततता क्र. 
8.1 ते 8.5, 9.1 ते 9.4, 10.1 ते 10.4, 13.1 ते 13.5, 14.1 ते 14.4, 20.1 ते 20.7, 21.1 ते 21.7, 22.1 ते 22.4, 23.1 ते 
23.5 र्ा ततत्सर्ांमध्र् ेणदलेला आहे. र्ा व्र्णतणरतत ततता क्र. 7 मध्र् े णदललेर्ा तपर्ीलाप्रमािे ऐक्च्छक साणहत्सर्ाचा लाभाथी 
वापर करु र्कतील. तथाणप अणनवार्ग साणहत्सर्ावर केललेर्ा खचासह सदर ऐक्च्छक साणहत्सर्ावर केलेला खचग प्रकारानुसार व 
आकारमानानुसार णनणश्चत केलेलर्ा आर्मथक मापदंडाच्र्ा मर्ादेत अनुदानासाठी पात्र राणहल. लाभाथीने सदरच्र्ा ऐक्च्छक 
साणहत्सर्ावर खचग केला नसलर्ास त्सर्ावर अनुदान देर् होिार नाही. र्ासाठी लाभाथीने ऐक्च्छक बाबींवर खचग केलर्ाची खात्री 
संबणंधत तपासिी अणधकाऱ्र्ने करावी. 
• इन्सेतटनेट - IS16513:2016 र्ा BIS मानकाप्रमािे असावी. UV stabilized, 36 मेर् (90जीएसएम), 40 मेर् (105 

जीएसएम), 50 मेर् (125 जीएसएम) पांढरा रंर् कटगनच्र्ा पाठीमारे्.  
• अलर्ुणमणनर्म प्रोफाईल - 200-220 गॅ्रम/मी. 
• लॉलकर् स्प्स्प्रर् - 2.3 णम.णम. जाडी दोन्ही बाजूने पावडर कोटेड, लझक कोटेड, प्लॉक्स्टक कोटेड. 
• हणरतरृ्ह/रे्डनेटरृ्ह र्ा मध्र् ेस्टील वार्र रोप वापरलर्ास तो BIS मानकाप्रमािे असावा. 
• पॉलीथीन - UV STABILIZED 350 NM, णडफ्र्झुड्, 200 मार्क्रॉन जाडी, मलटीलरे्र (कमीत कमी 3 थर). IS-

15827:2009. सदर BIS मानाकंनाप्रमािे खालील प्रकारच्र्ा व रु्िधमाच्र्ा फीलम र्रजेप्रमािे वापरता र्ेतील. 
 

CHARACTERISTICS AND USE OF DIFFERENT TYPES OF PLASTIC FILM 
S.no 

(1) 

Type 

(2) 

Characteristics 

(3) 

Use 

(4) 

I) 
Normal plastics A) Good transparency  

B) Low green house effect 

Forcing and semi-forcing crops  

II) 
Thermic clear 

plastics 

A) Good transparency  

B) High ir effectiveness. 

As normal film, when greater IR 
effectiveness is desired. 

III) 
Thermic 

diffusing plastics 

A) Diffusing light  

B) High ir effectiveness 

As normal film, when greater IR 

effectiveness and diffusing light is 

desired. 
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हणरतरृ्ह उभारिीसाठी णनणश्चत केलले ेखचाचे मापदंड (Cost Norms) 

   हणरतर्ृहाच्र्ा नैसर्मर्क वार्ुणवजन (Open Vent Poly House) व वातावरि णनरं्णत्रत (Climate Control Poly 

House) प्रकाराच्र्ा हणरतर्हृाच्र्ा उभारिीसाठी आकारमानानुसार व णवणवध मॉडेलसनुसार प्रणत चौ.मी. क्षते्रासाठी 
रे्िाऱ्र्ा खचाच ेमहत्तम मापदंड खालीलप्रमािे आहेत. र्ा महत्तम मापदंडाप्रमािे आलेला खचग लकवा प्रत्सर्क्ष लाभाथीने 
केलेला खचग (णबलानुसार) र्ापैकी जो कमी असेल त्सर्ा खचाच्र्ा 50 टतके अनुदान देर् राहील.  

हणरतरृ्ह 

बाब मॉडेलचा प्रकार 
एकूि  

क्षेत्र (चौ.मी.) 

मॉडेलनुसार 
हणरतर्ृहाचा आकार 

 (रंुदी  X लांबी) (मी.) 

प्रणत चौ.मी. महत्तम मापदंड (रु.) 

सवग साधारि  

क्षेत्र 

अणधसूणचत डोंर्राळ  

क्षेत्र 

हणरतर्ृह 

(OVPH)  

 

OVPH-500 
560 20 X 28 935 1075 

560 28 X 20 935 1075 

OVPH-1000 
1008 28 X 36 935 1075 

1008 36 X 28 935 1075 

OVPH-2000 
2016 36 X 56 890 1024 

2080 52 X 40 890 1024 

OVPH-3000 
3120 52 X 60 844 971 

3120 60 X 52 844 971 

OVPH-4000 
4080 60 X 68 844 971 

4000 100 X 40 844 971 

हणरतर्ृह 

 (CCPH)  

CCPH -1000 
1008 28 X 36 1465 1685 

1008 36 X 28 1465 1685 

CCPH -2000 2016 36 X 56 1420 1633 

2080 52 X 40 1420 1633 

CCPH -3000 
3120 52 X 60 1400 1610 

3120 60 X 52 1400 1610 

CCPH -4000 
4080 68 X 60 1400 1610 

4000 100 X 40 1400 1610 
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• अनुदान मर्ादा : 
1) वरीलप्रमािे नैसर्मर्क वार्ूणवजन प्रकाराच्र्ा हणरतर्ृहासाठी (OVPH) कमीतकमी 500 चौ.मी. तर जास्तीत जास्त 

4000 चौ.मी. क्षेत्र मर्ादेपरं्त महत्तम मापदंडानूसार रे्िाऱ्र्ा खचाच्र्ा 50 टतके अथवा प्रत्सर्क्ष खचाच्र्ा 50 टतके 
र्ापैकी ज ेकमी असेल ते अनुदान सवग प्रकारच्र्ा लाभाथींना देर् राहील. 

2) वातावरि णनरं्णत्रत प्रकारच्र्ा हणरतर्ृहासाठी (CCPH) कमीतकमी 1000 चौ.मी. तर जास्तीत जास्त 4000 चौ.मी. 
क्षेत्र मर्ादेपरं्त महत्तम मापदंडानूसार रे्िाऱ्र्ा खचाच्र्ा 50 टतके अथवा प्रत्सर्क्ष खचाच्र्ा 50 टतके र्ापैकी ज े
कमी असेल ते अनुदान सवग प्रकारच्र्ा लाभाथींना देर् राहील.  

 

ब) रे्डनेट उभारिी 
 

  रे्डनेटर्ृहाचा उपर्ोर् प्रामुख्र्ाने हंर्ामी व णबर्र हंर्ामी णपके घेण्र्ासाठी, उच्च मुलर्ांणकत भाजीपाला णपके व 
फुलांच्र्ा उत्सपादनासाठी करण्र्ात रे्तो. रे्डनेटर्ृहामध्रे् तापमान, आिगता व काबगनडार् ऑतसाईडच्र्ा प्रमािावर 
काही प्रमािात णनरं्त्रि ठेवता रे्ते.  
रे्डनेट दोन प्रकारामध्रे् उपलब्ध आहेत. 

अ. टेप नेट पासून णनर्ममत रे्डनेट- IS16008 (Part1):2016 र्ा BIS मानकाप्रमािे असावी. UV stabilized, 50 
टतके (100 जीएसएम), 75 टतके (120 जीएसएम) व 90 टतके (140 जीएसएम). 

ब. मोनो णफलामेंट पासून णनर्ममत रे्डनेट - IS16008 (Part 2):2016 र्ा BIS मानकाप्रमािे असावी.  UV stabilized, 
35 टतके (95 जीएसएम), 50 टतके (125 जीएसएम) व 75 टतके (310 जीएसएम) व 90 टतके (460 
जीएसएम). जीएसएम म्हिज े- Grams Per Square Meter 

• इन्सेतटनेट - IS16513:2016 र्ा BIS मानकाप्रमािे असावी. UV stabilized, 36 मेर् (90जीएसएम), 40 मेर्  (105 
जीएसएम), 50 मेर् (125 जीएसएम) पाढंरा रंर् कटगनच्र्ा पाठीमारे्.  

• अलर्ुणमणनर्म प्रोफाईल - 200-220 गॅ्रम/मी. 
• लॉलकर् स्प्स्प्रर् - 2.3 णम.णम. जाडी दोन्ही बाजूने पावडर कोटेड, लझक कोटेड, प्लॉक्स्टक कोटेड. 
• हणरतर्ृह/रे्डनेटर्ृह र्ा मध्रे् स्टील वार्र रोप वापरलर्ास तो BIS मानकाप्रमािे असावा. 

 

रे्डनेटर्ृहासाठी जारे्ची णनवड  
       रे्डनेटर्ृहाच्र्ा जारे्ची णनवड करताना खालीलप्रमािे णनकि अवलंबण्र्ात र्ावते.   
1. जणमन चांर्ला णनचरा होिारी असावी. उंच सखल जमीन असलर्ास णनवड केलेलर्ा जारे्चे सपाटीकरि कराव.े  
2. मोठर्ा वृक्षाच्र्ा सावलीत लकवा इमारतीच्र्ा सावलीत लकवा इमारतीच्र्ा आडोर्ाची जार्ा णनवडण्र्ात रे्ऊ नरे्. 
3. भरपरू सरू्गप्रकार् णमळेल अर्ी जार्ा णनवडावी. 
4. पािी परुवठर्ाची सुणवधा जवळपास असिे आवश्र्क आहे. 
5. पाण्र्ाचा साम ु 6 ते 7.5 च्र्ा दरम्र्ान असेल व क्षारतेचे प्रमाि जास्तीत जास्त 0.1 ते 0.3 मीली. मोहोज  

(mmhos/cm) इतके असिे अपेणक्षत आहे. 
6. जमीन पाण्र्ाचा णनचरा होिारी नसेल लकवा क्षारर्ुतत असले तर पाण्र्ाचा णनचरा होिारी वालुकामर् माती वापरुन 

र्ादी वाफे तर्ार करावते. 
7. जमीन णनचरा होिारी नसेल तर रे्डनेटर्ृह भोवती लहान चर काढावा जिेेकरुन पाण्र्ाचा णनचरा होईल. 
8. रे्डनेटर्ृहासाठी अखंड णवद्यतु परुवठर्ाची सुणवधा असिे र्रजचेे आहे. 
9. पािथळ जार्ा रे्डनेट हाऊससाठी णनवडू नरे्.  
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रे्डनेटरृ्ह उभारिीसाठी णनणश्चत केलले ेखचाचे मापदंड (Cost Norms) 
 

 
 

बाब मॉडेलचा प्रकार 
एकूि क्षेत्र 
 (चौ.मी.) 

मॉडेलनुसार रे्डनेटहाऊस  
आकार (रंुदी  X लांबी) (मी.) 

रे्डनेट हाऊस 
(ROUND TYPE) 

 5 मी.उंची 

 

RTSNH5M-500 504 18 X28 
RTSNH5M-1000 1008  36 X 28 

RTSNH5M-2000 2016 
 36 X 56 
 42 X 48 

RTSNH5M-3000 3024  42 X 72 
3072  48 X 64 
3024  54 X 56 

RTSNH5M-4000 

 
4032  48 X 84 
4080  60 X 68 
4032 72 X 56 
4056 78 X 52 

रे्डनेट हाऊस 
(ROUND TYPE) 

4 मी.उंची 

RTSNH4M-500 504 18 X28 
RTSNH4M-1000 1008 36 X 28 

RTSNH4M-2000 2016 
 36 X 56 
 42 X 48 

RTSNH4M-3000 

3024  42 X 72 
3072  48 X 64 
3024  54 X 56 

RTSNH4M-4000 4032  48 X 84 
4080  60 X 68 
4032  72 X 56 
4056  78 X 52 

रे्डनेट हाऊस 
(FLAT TYPE) 

4 मी. उंची 
 

FTSNH4M-1000 1040  20 X 52 
1088 32 X34 

FTSNH4M-2000 2048  32 X 64 
2024 44 X46 

FTSNH4M-3000 3016 52 X 58 
3040 40 X 76 

FTSNH4M-4000 4000  40 X 100 
4096 64 X 64 

रे्डनेट हाऊस 
(FLAT TYPE) 

3.25 मी. उंची 
 

FTSNH  3.25 M-1000 1012 22 X 46 
FTSNH3.25M -2000 2080 40 X 52 
FTSNH3000 3016 52 X 58 

3040 40 X 76 

FTSNH3.25M -4000 

4000  40 X 100 
4096 64 X 64 
4048 46 X 88 
4060 58 X 70 



- 50 - 
 

राउंड टाईप (Round Type), व फ्लॅट टाईप (Flat Type) प्रकाराच्र्ा रे्डनेटर्ृहाच्र्ा उभारिीसाठी मंजूर 
महत्तम मापदंड सवगसाधारि क्षेत्रासाठी रुपरे् 710/- प्रणत चौ.मी. व डोंर्राळ क्षेत्रासाठी रुपरे् 816/- प्रणत चौ.मी. आहे. 
आकारमानानुसार व णवणवध मॉडेलसनुसार प्रणत चौ.मी. क्षते्रासाठी णबलाप्रमािे प्रत्सर्क्ष रे्िाऱ्र्ा खचाच्र्ा 50 टतके रतकम 
लकवा उपरोतत महत्तम मापदंडाप्रमािे रे्िाऱ्र्ा खचाच्र्ा 50  टतके रतकम र्ापैकी ज ेकमी असेल ते अनुदान देर् आहे.  

 

रे्डनेटरृ्ह मंजूर मॉडेलस 
• अनुदान मर्ादा : 
१. वरीलप्रमािे राऊंड टाईप (Round Type) प्रकाराच्र्ा रे्डनेटर्हृासाठी कमीत कमी 500 चौ.मी. तर जास्तीत जास्त 

4000 चौ.मी. क्षेत्र मर्ादेपरं्त मंजूर मापदंडानूसार रे्िाऱ्र्ा खचांच्र्ा 50 टतके अथवा प्रत्सर्क्ष खचाच्र्ा 50 टतके 
र्ापैकी ज ेकमी असेल ते अनुदान सवग प्रकारच्र्ा लाभाथींना देर् राहील. 

२. फ्लॅट टाईप (Flat Type) प्रकाराच्र्ा रे्डनेटर्ृहासाठीश्कमीत कमी 1000 चौ.मी. तर जास्तीत जास्त 4000 चौ.मी. 
क्षेत्र मर्ादेपरं्त मंजूर मापदंडानूसार रे्िाऱ्र्ा खचाच्र्ा 50 टतके अथवा प्रत्सर्क्ष खचाच्र्ा 50 टतके र्ापकैी ज ेकमी 
असेल ते अनुदान सवग प्रकारच्र्ा लाभाथींना देर् राहील. 

 

रे्डनेटरृ्ह उभारिीसाठी तांणत्रक णनकि 
1) खांबासाठी पतका पार्ा घेतलेला असावा. खड्ड्याचा आकार 1 X1 X 2 फुट असावा. त्सर्ात मधोमध जी. आर्. चा 

फाऊंडेर्न पाईप बसवून त्सर्ास होलड फास्ट बार टाकून 1:४:8 प्रमािात णसमेंट, वाळू, खडी घेऊन तर्ार केलेले 
णसमेंट काँक्रीट भराव.े खड्ड्याचा आकार साधारित: खालीलप्रमािे असावा. 

2) रे्डनेटर्ृहाचे णवणवध मॉडेल व आकारमानानूसार प्रामुख्र्ाने राऊंड टाईप (Round Type) RTSNH व फ्लॅट टाईप 
(Flat Type) FTSNH प्रकार आहेत. राऊंड टाईपसाठी आराखडर्ाप्रमािे बाजूची उंची व मध्र्भार्ाची उंची 
ठेवण्र्ात र्ावी. रे्डनेटर्ृहासाठी आवश्र्कतेनुसार 50 लकवा 75 टतके रे्डींर्ची रे्डनेट वापरण्र्ात र्ावी. 
रे्डनेटचे णफटींर् ॲलर्ुणमणनर्म चनेॅल पट्टीमध्रे् स्प्स्प्रर्च्र्ा सहाय्र्ाने केलेले असाव.े 

3) रे्डनेटर्ृहामध्रे् स्प्स्प्रकलर लकवा णड्रप इणररे्र्नची सोर् केलेली असावी. 
4) रे्डनेटर्ृहाला सवग बाजूनंी जणमनीपासून 1 मीटर उंचीपरं्त स्कणटंर्साठी 100 जी. एस. एम. च्र्ा जीओ फॅणिक 

णफलमचा उपर्ोर् करण्र्ात र्ावा. 
5) रे्डनेट व पॉलीहाऊसच्र्ा आतून णकडरोधक नेट लाविे आवश्र्क आहे. कारि त्सर्ामुळे फुले व भाजीपाला 

णपकांवर रे्िाऱ्र्ा णकडीचा तसेच णकडीमाफग त प्रसार होिाऱ्र्ा रोर्ाच्र्ा प्रसारास जबाबदार असिाऱ्र्ा णकटकांच्र्ा 
प्रवरे्ास अवरोधन होऊन णवरे्ित: णविािजून्र् रोर्ांचा प्रादुभाव कमीत कमी करता रे्िे र्तर् होईल. 

6) सुक्ष्मलसचन - रे्डनेटर्ृहामधील सुक्ष्मलचनाकणरताचा खचग मंजूर मापदंडामध्रे्च समाणवष्ट आहे. र्ामध्रे् कंरोल 
हेड फोर इणररे्र्न सचुी अतंर्गत वापरावर्ाच ेसाणहत्सर् मॉडेलणनहार् ततता कं्र. 8.1 ते 8.5 मध्रे् तसेच फॉलर्र् 
णसस्टीमसाठी ततता क्र. 9.1 ते 9.5 मध्रे् देण्र्ात आलेले आहेत. आणि त्सर्ांचे तांणत्रक णनकि ततता क्र. 11 व  12 
प्रमािे णवचारात घेण्र्ात र्ावते. 

7) जी.आर्. पाईपचे तांणत्रक णनकि व इतर साणहत्सर्ांच ेतांणत्रक णनकि सोबत ततता क्र. 15 ते 19 मध्रे् णदलेले आहेत. 
8) रे्डनेटर्ृहाच्र्ा प्रकारानुसार व आकारानुसार णवणवध मॉडेलस णनणश्चत करण्र्ात आलेले आहेत. सदर 

मॉडेलणनहार् वापरावर्ाच्र्ा साणहत्सर्ाचा तपर्ील ततता क्र. 20.1 ते 20.7, 21.1 ते 21.7, 22.1 ते 22.4 व 23.1 
ते 23.5 मध्रे् व मॉडेलणनहार् आराखडे (Designs) क्र. 3.1 ते 6.8 मध्रे् णदलेले आहेत. 

9) जास्त उंचीच्र्ा रे्डनेटर्ृहाच ेफाउंडेर्न पाईपची साईज-48 एम.एम. व कॉलमची साईज-60  एम.एम.असावी. 
10) राऊंड टाईप व जास्त उंचीच्र्ा फ्लॅट टॉप रे्डनेट हाऊसची ग्रीड 6 मी X 4 मी असावा. कमी उंचीच्र्ा फ्लॅट टॉप 

रे्डनेट हाऊसची ग्रीड 6 मी X 6 मी असावा. 
11) राउंड टाईप रे्डनेट हाऊसची उंची 4 मी. व 5 मी. व फ्लॅट टाईप रे्डनेटहाऊसची उंची 3.25 मी. व 4 मी.  

ठेवण्र्ात र्ावी. 
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क. लार्वड साणहत्सर् व मर्ार्त/लार्वड खचग - 

संरणक्षत रे्ती र्ा घटकांतर्गत हणरतर्ृहामध्रे् उच्च मुलर्ाणंकत भाजीपाला णपकाचं्र्ा लार्वड साणहत्सर्ासाठी व 
मर्ार्तीसाठी तसेच हणरतर्ृहामधील व रे्डनेटर्ृहामधील उच्च दजाच्र्ा फुलणपकांच्र्ा लार्वड साणहत्सर्ासाठी व 
मर्ार्तीसाठी रे्तकऱ्र्ांना अनुदान मंजुर करण्र्ासाठी खालील बाबींचा/सचुनांचा अवलंब करण्र्ात र्ावा.  

 

हणरतर्ृह /रे्डनेटर्ृहामध्रे् उच्च मुलर्ांणकत भाजीपाला णपकाच्र्ा लार्वड साणहत्सर्ासाठी व मर्ार्तीसाठी अनुदान 
देिे. 
अ.  रे्तकऱ्र्ानंा/लाभाथींना खालीलप्रमािे मंजुर मापदंडानुसार अनुदान/अथगसहाय्र् देर् राहील. 
आ. उच्च मुलर्ांणकत भाजीपाला णपकाची लार्वड केलर्ाची व मर्ार्त केलर्ाची खात्री करण्र्ासाठी सबणंधत कृणि 

सहाय्र्क र्ानंी सरं्तुतपिे ऑनलाईन मोका तपासिी केलर्ानंतरच देर् अनुदान लाभाथींना DBT द्वारे आधार 
संलग्न बकँ खात्सर्ामध्रे् अदा करण्र्ात र्ाव.े मोका तपासिीमध्रे् हणरतर्ृह /रे्डनेटर्ृहातील प्रत्सर्क्ष भाजीपाला 
णपकांची लार्वड झालेलर्ा क्षते्राचेच मोजमाप घेऊन अनुदानासाठी पात्र क्षते्राची पणरर्िना करण्र्ात र्ावी.  

इ. हणरतर्ृह/रे्डनेटर्ृहामध्रे् भाजीपाला णपकांच्र्ा लार्वडीसाठी आवश्र्क उच्च मुलर्ांणकत लार्वड साणहत्सर् व 
मर्ार्तीसाठी पढुील बाबींसाठी अनुदान देर् राहील. 
 

हणरतर्ृह/रे्डनेटर्ृहातील भाजीपाला णपकाच्र्ा लार्वडीसाठी खचाचे मापदंड 

अ.क्र. बाब 
प्रणत चौ.मी.क्षेत्रासाठी 

खचग (रु.) 
अनुदान मर्ादा 

1 लार्वड साणहत्सर् (रोपे) 18 

देर् खचाच्र्ा 50 टतके 
अनुदान, प्रणत लाभाथी 
जास्तीत जास्त 4000 

चौ.मी. क्षेत्र मर्ादेपरं्त. 
 

2 र्ादी वाफे तर्ार करिे  
(लाल माती, भसुा, मजुरी,वाहतुक, 
णनजंतुणककरि इ.) 

18 

3 प्लॅक्स्टक अच्छादन 14 
4 णविाव्र् खते  45 
5 णपक संरक्षि औिधे 45 

एकूि 140 
ई. उपरोतत अनु क्र. 1 ते 5 बाबींसाठीचा स्वतंत्र खचग त्सर्ाप्रमािात ग्राय धरण्र्ात रे्ईल. इतर बाबींवरील खचग 

णवचारात घेतला जािार नाही.  
उ. भाजीपाला णपकाच्र्ा उच्च मुलर्ांणकत लार्वड साणहत्सर्ाची (वािांची) खरेदी खात्रीर्ीर स्त्रोताकडून करून 

णर्फारर्ीनुसार त्सर्ाची लार्वड हणरतर्ृहामध्रे् करिे लाभाथींना बधंनकारक राहील. 
ऊ. णपकणनहार् प्रणत वर्ग मीटर रोपांची संख्र्ा खालीलप्रमािे णर्फारर्ीनुसार असलर्ानंतरच लार्वड साणहत्सर्ासाठी 

अनुदान देर् राहील. 
 

अनु. 
क्र. 

णपकांच ेनाव वाफ्र्ावरील लार्वडीच ेअंतर प्रणत वर्ग मी. रोप सखं्र्ा 

1 णसमला णमरची 0.60 X 0.45 3.70 
2 टोमॅटो 0.60 X 0.45 3.70 
3 िोकोली 0.45 X 0.30 7.40 
4 काकडी 1.30 X 0.40 1.92 
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5 चरेी टोमॅटो 0.60 X 0.45 3.70 
6 रेड कॅबेज 0.45 X 0.30 7.40 
7 लेयुस 0.45 X 0.30 7.40 
8 खरबुज 1.30 X 0.45 1.92 
9 णमरची 0.60 X 0.45 3.70 

 

(उदा.1000 वर्ग मी. मध्रे् णसमला णमरचीचे 3700 रोपे असिे आवश्र्क आहे. र्ाप्रमािे णवणवध आकाराच्र्ा 
हणरतर्ृहातील णपकणनहार् रोप संख्र्ा उपरोतत णर्फारर्ीप्रमािे असलर्ाची खात्री तपासिी अणधकाऱ्र्ाने करावी). 

हणरतरृ्हामध्र्े/रे्डनेटरृ्हामध्र्े फुलणपकाचं्र्ा लार्वड साणहत्सर् व मर्ार्तीसाठी अनुदान देिे 
अ. रे्तकऱ्र्ांना/लाभाथींना मंजुर मापदंडानुसार अनुदान/अथगसहाय्र् देर् राहील. 
आ. उच्च दजाच्र्ा फुलणपकाचंी लार्वड केलर्ाची व मर्र्त केलर्ाची खात्री करण्र्ासाठी सबणंधत कृणि सहाय्र्क 

र्ांनी ऑनलाईन मोका तपासिी केलर्ानंतरच देर् अनुदान लाभाथींना णवहीत पध्दतीने अदा करण्र्ात र्ाव.े मोका 
तपासिीमध्रे् हणरतर्ृहातील/रे्डनेटर्ृहातील प्रत्सर्क्ष फुलणपकांची लार्वड झालेलर्ा क्षते्राचेच मोजमाप घेऊन 
अनुदानासाठी पात्र क्षेत्राची पणरर्िना करण्र्ात र्ावी.  

इ. हणरतर्ृहामध्रे्/रे्डनेटर्ृहामध्रे् फुलणपकांच्र्ा लार्वडीसाठी आवश्र्क लार्वड साणहत्सर् व णनणवष्ठासंाठी पढुील 
बाबींसाठी अनुदान देर् राहील. 

हणरतरृ्ह/रे्डनेटरृ्हामध्र्े फुलणपकाचं्र्ा लार्वडीसाठी खचाचे मापदंड 

अ. 
क्र. 

बाब 
प्रणत चौ.मी. क्षेत्रासाठी खचग (रु.) 

अनुदान मर्ादा कानेर्न व जरबेरा ॲन्थुणरर्म व  
ऑर्मचड 

रु्लाब व णललीर्म   
     

1 
लार्वड साणहत्सर् 

490 
(आधार देण्र्ाच्र्ा 

खचासह) 
539 193  

देर् खचाच्र्ा 50 
टतके अनुदान, 
प्रणत लाभाथी 

जास्तीत जास्त 
4000 चौ.मी.                  

क्षेत्र मर्ादेपरं्त 
 
 

2 र्ादी वाफे तर्ार 
करिे  
(लाल माती, भसुा, 
मजुरी,वाहतुक, 
णनजंतुणककरि इ.) 

20 

 
27 

 
39 

3 णविाव्र् खते  50 67 97 
4 णपकसंरक्षि औिधे 50 67 97 

एकूि 610 700 426 
ई. उपरोतत अनु क्र. 1 ते 4 र्ा बाबींसाठीचाच खचग त्सर्ाप्रमािात ग्राय धरण्र्ात रे्ईल. इतर बाबीवरील खचग णवचारात 

घेतला जािार नाही. 
उ. फुलणपकांच्र्ा लार्वड साणहत्सर्ाची (वािांची) खरेदी करताना खालीलप्रमािे रोपवाणटकांना प्राधान्र् देण्र्ात र्ाव.े 

I. कृणि णवभार्ाच्र्ा रोपवाणटका 
II. कृणि णवद्यापीठाचं्र्ा रोपवाणटका 
III. राष्रीर् बार्वानी मंडळामाफग त मानांणकत खाजर्ी रोपवाणटका 
IV. कृणि णवभार्ाच्र्ा परवाना धारक खाजर्ी रोपवाणटका  

ऊ. णपकणनहार् प्रणत वर्ग मीटर रोपांची संख्र्ा खालीलप्रमािे णर्फारर्ीनुसार असलर्ानंतरच लार्वड साणहत्सर्ासाठी 
अनुदान देर् राहील. 
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(उदा.1000 वर्ग मी. हणरतर्ृह/रे्डनेटर्ृहामध्रे् रु्लाबाच ेवािांनुसार कमीत कमी 7000 ते जास्तीत जास्त 14000 रोपे 
असिे आवश्र्क आहे. र्ाप्रमािे णवणवध आकाराच्र्ा हणरतर्हृ/रे्डनेटर्ृहातील णपकणनहार् रोप संख्र्ा उपरोतत 
णर्फारर्ीप्रमािे असलर्ाची खात्री तपासिी अणधकाऱ्र्ाने करावी). 

लार्वड साणहत्सर् व मर्ार्त र्ा बाबीसाठी तपासिी (मोजमाप) पध्दत 
 

  हणरतर्ृह/रे्डनेटर्हृामध्रे् लार्वड साणहत्सर् व मर्ार्त र्ा बाबीसाठी भाजीपाला व फुलणपके र्ांच े खचाचे 
मापदंड उपरोतत प्रमािे प्रणत चौ.मी क्षते्रासाठी देण्र्ात आलेले आहेत. र्ाबाबीची क्षणेत्रर् स्तरावर ऑनलाईन मोका 
तपासिी करताना प्रत्सर्क्षात जवेढर्ा क्षते्रावर (चौ.मी. मध्रे्) लार्वड झालेली आहे तेवढर्ाच क्षेत्राचे मोजमाप घेवून 
त्सर्ाप्रमािे अनुदानाची पणरर्िना करण्र्ात र्ावी. त्सर्ाचप्रमािे उपरोतत भाजीपाला व फुलणपके र्ासाठी देण्र्ात 
आलेलर्ा खचग मापदंडाच्र्ा ततत्सर्ामध्रे् बाबणनहार् मापदंडाची णवर्तवारी देण्र्ात आलेली आहे. अनुदानाची पणरर्िना 
करताना सबंधंीत बाबीवर उपरोतत ततत्सर्ात देण्र्ात आलर्ाप्रमािे अणधकतम खचग मर्ादा राहील. एका बाबीवरील 
झालेला जास्तीचा खचग दुसऱ्र्ाबाबीवर र्ृहीत धरण्र्ात रे्वू नरे्. तसेच ततत्सर्ात णदलर्ाप्रमािे लाभार्थ्र्ाने प्रत्सर्क्षात ज्र्ा 
बाबी राबणवलेलर्ा आहेत त्सर्ाच बाबी अनुदानाची पणरर्िना करताना र्ृहीत धरण्र्ात र्ाव्र्ा. कृणि सहाय्र्क र्ांनी 
ऑनलाईन मोका तपासिी अहवाल तर्ार करावा. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अ.क्र. णपकाचे नाव प्रणत वर्ग मीटर रोपे संख्र्ा 
1 कानेर्न 24 ते 36 
2 जरबेरा 6 ते 8 
3 ॲन्थोणरर्म (कोको रे्लमध्रे्) 7 ते 10 
4 ऑकीड (कोको रे्लमध्रे्) 17 ते 20 
5 रु्लाब 7 ते 14 
6 णललीर्म 50 ते 60 कंद 
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ड. प्लसॅ्टीक टनेल  
 प्लॅस्टीक टनेल हे एक छोया प्रकारचे हणरतर्ृहच आहे. र्ाकरीता पारदर्गक प्लॅस्टीक णफलमचा वापर 
करण्र्ात रे्तो. र्ाच्र्ा अधगर्ोलाकार आकारामूळे जास्तीतजास्त सूर्गप्रकार्ाचा उपर्ोर् करुन घेता रे्तो. त्सर्ाचप्रमािे 
पािी व तापमानाचा होिारा ऱ्हास कमी करता रे्तो. र्ा प्रकारच्र्ा टनेलची उभारिी कमी खचात करता रे्ते. सदरची 
टनेलस प्रामुख्र्ाने फळणपके, पषु्पोत्सपादन र्ा णपकांच्र्ा कलमा/रोपाचं े आणि उती संवधगनातील रोपाचं्र्ा 
बळकटीकरिासाठी तसचे भाजीपाला उत्सपादनासाठी उपर्ुतत आहेत.  
 
 
 

प्लॅस्टीक टनेलसाठी पी.व्ही.सी आणि एल.डी.पी.ई प्लॅस्टीक वापरण्र्ात रे्ते. सवगसाधारिपिे 20 मेर् लकवा त्सर्ापेक्षा 
कमी आकाराची प्लॅस्टीक जाळी वापरण्र्ात रे्ते. तथाणप पी.व्ही.सी. णफलमची जाडी 50 ते 120 मार्क्रॉन इतकी 
आवश्र्क आहे. प्लॅस्टीक टनेलची लांबी 30 मीटर पर्गन्त ठेवलर्ास व्र्वस्थापनास सोईच े होते. रंुदी वाफ्र्ाच्र्ा 
रंुदीप्रमािे व सापळ्र्ाप्रमािे बदलता रे्ऊ र्कते.  
 

सवगसाधारिपिे खालील आकाराची प्लसॅ्टीक टनेलस उभारण्र्ात र्ावीत. 
 

अ.क्र. टनेल पार्ा 
(से.मी.) 

सापळ्र्ाची उंची 
(से.मी.) 

णफलमची रंुदी  
(से.मी.) 

णफलमची जाडी  
(मार्क्रॉन) 

1 40 ते 50 45 130 ते 150 30 ते  50 
2 80 ते 90 55 180 ते 200 30 ते50 
3 120 ते 130 45 200 80 ते 100 
4 140 ते 160 55 250 80 ते100 

 

  टनेलची उभारिी प्रामुख्र्ाने चांर्लर्ा णनचऱ्र्ाच्र्ा जणमनीवर भरपरू सरू्गप्रकार् णमळेल अर्ा णठकािी 
करण्र्ात र्ावी. वाऱ्र्ापासनू संरक्षिासाठी र्तर्तो टनेलची उभारिी वारा वाहिाऱ्र्ा णदरे्स आडवी असावी. 
आवश्र्कता भासेल तेथे वारारोधक झाडाचंी लार्वड करावी. टनेलसाठी लार्िारा सापळा धातूच्र्ा पटया, बांब ू
लकवा केनच्र्ा पट्टर्ा र्ापासनू तर्ार करण्र्ात र्ावा. 4 ते 5 मी. मी. व्र्ासाच्र्ा तारेपासून देखील सापळा तर्ार करता 
रे्ईल. जास्त लांबीच्र्ा टनेलमध्रे् धातूच्र्ा लकवा बांबचू्र्ा पट्ट्या एकमेकांना बांधण्र्ाकरीता तारेचा वापर करण्र्ात 
र्ावा. 
•  टनेल उभारिीपवूी मातीच ेर्ादी वाफे तर्ार करण्र्ात र्ावते. सदरच ेवाफे सपाट, सरी लकवा वरंबा पध्दतीने तर्ार 

करण्र्ात र्ावते.   
• प्लॅक्स्टक टनेल उभारिीची कृणि सहाय्र्क र्ानंी ऑनलाईन मोका तपासिी करुन अनुदान अदार्र्ीबाबत 

णर्फारस करावी.     
•  
 

अ.क्र

. 
घटक 

सवगसाधारि क्षेत्र डोंर्राळ क्षेत्रासाठी 

मापदंड अणधकतम अनुदान मर्ादा मापदंड अणधकतम अनुदान मर्ादा 

1 प्लॅस्टीक 
टनेल 

रु. 60 प्रणत 
चौ.मी 

50 टतके जास्तीत जास्त रतकम   
रु. 30,000/- मर्ादा 1000 
चौ.मी. प्रती लाभाथी 

रु. 75 प्रणत 
चौ.मी. 

50 टतके जास्तीत जास्त 
रतकम रु. 37,500/-   

मर्ादा 1000 चौ.मी. प्रती 
लाभाथी 



- 55 - 
 

हणरतरृ्ह उभारिीसाठी लार्िाऱ्र्ा साणहत्सर्ाचंे ताणंत्रक णनकि 

हणरतर्ृहाच्र्ा णवणवध मॉडेलनुसार आवश्र्क असिाऱ्र्ा साणहत्सर्ांचे णनकि पढुीलप्रमािे आहेत.  
१. सवगसाधारि प्रकारच ेहणरतर्हृ (OVPH) उभारिीसाठी णवणवध भार् / बाबींच ेतांणत्रक णनकि 

    Table no. 1 : General specifications for OVPH models 

1 

All members of the structure should be made of Galvanized iron (Gi) with minimum 50 microns 

thick galvanizing. 

2 

Complete structure should be made of galvanized steel tubular pipes conforming to BIS standards 

(IS 1161:2014). structural member should be joined with fasteners properly. 

3 Members should not be weilded to one another, but fixed with the nut bolts. 

4 Members should not have any weilded joints . 

5 

The overall slope of the foundation should be between 1.25 %  and 2 % so as to keep the gutter 

slope accordingly. 

6 

The shape of the polyhouse should be aerodynamic so as to reduce the impact of wind & 

consequent damage of polyhouse. the structure should also follow aerodynamics along all four sides 

with corridors. 

7 Grid should be of 4m x 8m 

8 

Top height should be minimum  6 mts for Konkan, Marathawada & W.Maharashtra and 6.5 Mtrs 

for Khandesh and Vidarbh. 

9 Gutter height should be minimum 4 mtrs. 

10 

Side curtains should be of minimum 2 m height for ovph of area below 1008 sq.mtrs, 2.5 m height 

for area between 1009 sq.m to 2016 sq.m and  3.5 m height  for area above 2017 sq.m 

11 

Top vent should be of minimum 0.8 m height for  ovph of area below 2016 sq.m and 1 m height for 

area above 2017 sq.m. 

12 

cross bracing should be provided as follows- horizontal cross bracing on 4 corners of polyhouse (for 

all models) vertical cross bracings on 4 corners of polyhouse (for all models above 1009 sq.mtrs.) 

 

2.सवगसाधारि प्रकारच ेहणरतर्ृह (OVPH) उभारिीसाठी वापरण्र्ात र्ावर्ाच्र्ा GI पाईपचे तांणत्रक णनकि 
(IS1161:2014) 

Table no. 2 Specification of Gi pipe for OVPH models 

 

Sr. No. Particulars 

Size 

Thickness 

(mm) 

Weight 

(kg/m) 

(Nominal 

Bore) 

Inches) 

(Outside 

Diameter) 

(mm) 

1 TOR bar for hold-fast in foundation N.A. 8mm -- -- 

2 Columns 2 ½” 76.1 mm 2.9 5.24 

3 Foundations for all columns 2” 60.3 mm 2.9 4.11 

4 Truss bottom-big 2” 60.3 mm 2.9 4.11 

5 Truss bottom-small sides & front/back(F/B) 1 ½” 48.3 mm 2.9 3.25 

6 All corridors 1 ½” 48.3 mm 2.9 3.25 

7 Top cross 1 ¼” 42.4 mm 2.6 2.55 

8 

Corridor support members (Sides & 

F/B) 1 ¼” 42.4 mm 2.6 2.55 

9 Trusses-top curved members 1 ¼” 42.4 mm 2.6 2.55 

10 Purlins-(all except curtain) 1 ¼” 42.4 mm 2.6 2.55 

11 Door column 1 ¼” 42.4 mm 2.6 2.55 

12 Door 1” 33.7 mm 2.6 1.99 
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13 Purlins-curtain 1” 33.7 mm 2.6 1.99 

14 Truss members (minimum 5 nos  per bay) 1” 33.7 mm 2.6 1.99 

15 Cross bracing 1” 33.7 mm 2.6 1.99 

16 Door top 1” 33.7 mm 2.6 1.99 

17 Curtain-universal 1” 33.7 mm 2.6 1.99 

18 Runners (for top UV film) ¾” 26.9 mm 2.3 1.40 

19 Curtain pipe ¾” 26.9  mm 2.3 1.40 

20 Curtain handle ¾” 26.9  mm 2.3 1.40 

21 Curtain guide ½” 21.3 mm 2.0 0.952 
 
 

 

 

३. उच्च तंत्रज्ञानावर आधाणरत हणरतर्ृहाच्र्ा (CCPH) उभाराणनसाठीचे तांणत्रक णनकि 
Table no. 3 General specification for CCPH models 

 

 

1.  All members of the structure should be made of galvanized iron (GI) with minimum 50 

microns thick galvanizing. 

2.  Complete structure made of galvanized steel tubular pipes or equivalent section conforming 

to BIS standards (IS 1161:2014) structural member should be joined with fasteners properly. 

3.  Members should not be wielded to one another, but fixed with the nut bolts. 

4.  Members should not have any weilded joints . 

5.  
 
The overall slope of the foundation should be between 1.25  up to % and 2 % so as to keep 
the gutter slope accordingly. 

6.  The shape of the polyhouse should be according to aerodynamic so as to reduce the impact 

of wind & consequent damage of polyhouse. The structure should also follow aerodynamics 

along two sides with corridors. 

7.  Grid should be of 4m x 8m  

8.  Top height should be minimum 4.5 mtrs.  

9.  Gutter height should be minimum 3 mtrs.  

10.  Excavation of top loose soil upto 0.45 m deep & 0.3m wide, brick/UCR solling below soil 

surface of 0.2m depth, 0.1m pcc of 1:4:8, 0.23m brick wall of 0.15m height below soil 

surface & 0.6m height above ground surface below the pads & below the fans. brick wall 

above ground surface shall be duly plastered with two coats of exterior cement paint. or a 

rigid independent strcuture should be provided for installation of fans, which shall be 

strong enough so as to give proper suppport to the fans & prevent the vibrations from being 

transferred to the polyhouse structure 

11.  Enterance room should be provided which shall be of minimum 2mtrs wide x 2mtrs.length x 

2.4mtrs. Height, with double door entry system.  

12.  Distance between the fans & pads should not exceed 25 mtrs  

13.  Pads should be necessarily be of cellulose & no other material shall be allowed.  
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४. उच्च तंत्रज्ञानावर आधाणरत हणरतर्हृाच्र्ा (CCPH) उभारािीसाठी वापरण्र्ात र्ावर्ाच्र्ा GI पाईपचे 
तांणत्रक णनकि (IS1161:2014) 

Table no. 4 : Specifications of Gi pipe for CCPH models 

Sr.no. Particulars 

Size 

(Nominal 

Bore) 

(Inches) 

Size mm 

(outside 

Diameter) 

Thickness 

(mm) 

Weight 

(kg/m) 

1 

Tor bar for hold-fast in 

foundation N.A. 8mm -- -- 

2 All columns 2 ½” 76.1 mm 2.9 5.24 

3 

Foundations for all 

columns 2” 60.3 mm 2.9 4.11 

4 Truss bottom-big 2” 60.3 mm 2.9 4.11 

5 Truss bottom-small f/b 1 ½” 48.3 mm 2.9 3.25 

6 Truss bottom-small sides 1 ½” 48.3 mm 2.9 3.25 

7 All corridors 1 ½” 48 .3mm 2.9 3.25 

8 Corridor support members 1 ¼” 42.4mm 2.6 2.55 

9 

Trusses-top curved 

members 1 ¼” 42.4mm 2.6 2.55 

10 Purlins 1 ¼” 42.4mm 2.6 2.55 

11 Door column 1 ¼” 42.4mm 2.6 2.55 

12 Door 1” 33.7mm 2.6 1.99 

13 

Truss members 

(minimum 5 nos per bay) 1” 33.7mm 2.6 1.99 

14 Cross bracing 1” 33.7mm 2.6 1.99 

15 Door top 1” 33.7mm 2.6 1.99 
 

5. हणरतर्ृहाच्र्ा सवगसाधारि (OVPH) व वातावरि णनरं्णत्रत (CCPH) र्ा प्रकारासाठी वापरण्र्ात  र्ावर्ाच्र्ा 
इतर साणहत्सर्ांच ेतांणत्रक णनकि 

Table no. 5: Specifications of other items for OVPH and CCPH models 

Sr. 

No. 

Particular Specifications 

1.  Clamps 
Minimum pregalvanized G P sheet 2.0mm thick duly zinc 

plated.which resist 400hrs of salt spray test. 

2.  Nuts & bolts 

Minimum 10mm high tensile duly zinc plated. Which 

Resist 150hrs of salt spray test. For structure joint 6-mm-8mm 

shall be allow for ftitting gutter to  perlin 

3.  Insect net 
30 mesh/40mesh/50 mesh UV stabilised below curtains. 

(IS16513:2016) 

4.  
Laminated wovenpe 

film for apron 

UV stabilized (minimum 140 gsm)and having minimum tearing 

strenth 140 kg/m2 should be used for side apron which shall be of 

1m to 1.5m above ground level. 

5.  Aluminium profiles 
Minimum 200 grms per mtr. GI profiles shall not be allowed. 

6.  Springs 
Minimum 2.3mm spring steel duly zinc plated & hardened 

/plastic/powder coated. 

7.  Screws 
Minimum 20 mm self drilling tapping. 

8.  Shade net 50% UV stabilized shadenet of  100 gsm (IS-16008:2012) 
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9.  UV film 

UV stabilized 200 micron transparent plastic film confirming to 

bis standard (IS 15827:2009) or equivalent/better international 

standards having properties such as multilayered ,anti dust, anti 

drip, anti fog, anti sulphur, diffused, clear and having minimum 

85% level of light transmittance.optional property -IR reflective 

10.  Gutter 

Metal gutter made out of minimum 1mm thick Gi or 1.2 mm 

aluminium hardened sheet & minimum 500 mm perimeter 

trapezoidal section,length not more than 40 meter. For gutter 

length more than 40 metet two way slope has to be given. Or 

plastic gutter- virgin, uv stabilized, 1.4 mm thick and 600mm wide 

with increased purlin strength of 1 ½”instead of 1 ¼” 

11.  Door 
Door should be made out of uv stabilized frp with minimum 1mm 

thickness.& fixed on ss heavy hinges. 

12.  Gi wire for shednet 

Minimum 12 gauge G.I wire/PEI min. 2.2 thickess should be used 

to fix shadenet with sliding arrangement for opening & closing as 

per requirement. 

13.  
Pulleys assembly 

with nuts & bolts 
According to standard specification 

14.  Plastic rope UV stablised ropes should be used with minimum 4mm thickness. 

15.  Curtain rings Visibly strong & effective 

16.  Curtain clamps Visibly strong & effective 

 

उच्च तंत्रज्ञानावर आधाणरत CCPH प्रकारच्र्ा हणरतर्ृहामध्रे् वापरण्र्ात र्ावर्ाच्र्ा णवणवध साणहत्सर् व 
उपकरिांचे तांणत्रक णनकि 

Table no. 6 : Specifications of Climate Control Equipments for CCPH models 

1 Exhaust fans 

(minimum 

50" 

size & having 

capacity 

about 

25000 CFM) 

For effective cooling inside the green house exhaust fans having heavy 

galvanised steel box frame each having capacity of minimum 25300 CFM 

at 0 static pressure. the numberof fans shall be calculated as per the 

requirement so as to maintain temperature inside thegreen house as 

follows- below when ambient temperature is 42 c & ambient humidity is 

35oc between 30-40% 

below when ambient temperature is 42 c & ambient humidity is 37oc 

between 60-70% 

Fans shall have ss blades with aerodynamic design so as to give maximum 

efficiency with minimum power consumption, and belt driven axcial flow 

fan, having centrally auto openable louvers & GI sheet & grills. 

2 Cellulose 

coolingpads 

4" or 6" thick impregnated cellulose cooling pads of suitable 

area,calculated so as to maintain the temperature inside the green house as 

follows 

below   when ambient temperature is 42 c & ambient humidity is  35oc 

between 30-40% 

below when ambient temperature is 42 c & ambient humidity is 37oc 

between   60-70% 

the pads shall be stifff enough to make it self supporting even at 

continuous water flow and at the same time is efficiently protected against 

any decomposition caused by water and air, resulting in minimum working 

life span of 3 years. 

3 Water 

circulating 

system for 

pads 

Water circulating system shall comprise of all aluminium frame, gutter & 

cover, pvc pipe for water distribution on cooling pad so as to wet the pad 

completely. 

4 Fogging 

system 

Fogging system, including 16mm lateral pipes at a spacing of 3 mtrs. & 

make 4 way with antileak distance foggers at spacing of max. 3 mtrs.pvc 

submain shall be allowed if buried under ground, hdpe submain, ball 
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valves, fittings & accessories, including disc/screen filter & water storage 

tank (minimum 1000ltrs.). 

5 Controll 

head for 

water 

circulating 

system 

Brass/SS/PVC ball valves, flush valves, disc/screen filter, water storage 

tank of min1000 ltrs. capacity, electricity pump set of isi mark of sufficient 

capacity so as to keep the pads always wet. 

6 Control 

head for 

fogging 

system 

Control head consisting of- 

1) water storage tank having capacity to hold minimum water requiredfor 

continuous operation of fogging system for 1 hour, 

2) ISI marked pump having sufficient discharge so as to operate all 

thefoggers at any given time, at minimum pressure of 35mtrs. at the 

pointof emitter 

3) Sand filter & disc filters having capacity required for above system 

4) By-pass assembly, valves, pressure gauge, fitting & accessories 

5) Powder coated panel box including digital timer, mcb, contactors,relays, 

auto starter, auto manual switch, voltmeter, wiring, etc. 

7 Controller For maintaining the proper & adequate temperature & humidity 

simultaneously inside the polyhouse a microprocessed based 

programmable  temperaure, humidity & time based conroller.  user 

friendly, with 1 humidity probe & 2 temperaure probes shall be installed. 

the controller shall controll pad pump, fogger pump & fans individually 

for controlling climate. the controller shall be provided with suitable 

constant voltage transformer for the safe working of the controller. 

8 Control 

panel box 

All electricals shall be enclosed inside a control panel duly powder coated 

and consisting of a set of MCB, relays, contactors, manual/auto mode 

including wiring isi mark copper cable of suitable size & inclosed conduit 

pipe MCB seperate set  for each fans, pump of pad &  pump of foggers.. 

9 Wiring All electricals shall be connected by using ISI marked copper wire cableof 

required size. these wires shall be enclosed in isi marked conduit pipe. the 

entire electrical work shall be certified by licenced electrical engineer. 
 

 

Table No.7 List of optional items that can be considered for subsidy if actually installed on site & 

invoices provided 

 

Sr. No.  List of Items & their Specifications 

1 Lux meter digital 

2 Wet bulb dry bulb thermometer 

 

Tensiometers 

Tensiometer Standard Model Fitted With Suction Meter, 0-100 Centibar Vacuum, With 

Screwable 

Ceramic Tip And Translucent Head Assembly With Water Trap: Following Sizes: 

30cm 

45cm 

Tensiometer Accessories- 

Tensiometer Insertion Coring Tool 

Hand Suction Tensiometer Priming Syringe 

Tensiometer Guage Recording Chart (Montly)- Pack Of 12 

Air Circulating Fans ( To Be Used Only When Air Circulation Is Limited Due To 

Following Reasons- 1) Big Area, 2) Less Wind Flow, 3) Use Of Insect Nets/Bionets In Sides 

& Subsidy Will Only Be Applicable For Structures Above 2000 Models) 

Each Air Circulating Fans Should Have Minimum 7 Nos. Of Aluminium Powder Coated 

And SS Body With Following Specifications As Per The Sizes 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

Number of fans to be allowed for subsidy should be limited as follows 

MODEL-1000 Not Allowed 

MODEL-2000 Maximum 7 Nos. 
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MODEL-3000 Maximum 9 nos. 
 
 MODEL-4000 Maximum 10 nos. 

 SIZE 30”  

5 

Fertilized injecting units- 

HTP single piston pump ( with electric motor & panel box) 

6 pH measuring devices 

7 EC measuring devices 
 

The Details Of Material To Be Used For Control Head For Irrigation System (Item No 19 (A) 

Mentioned In All OVPH, RTSNH, FTSNH Models) 

Table No.8.1:  (OVPH/ RTSNH/ FTSNH ) - 500 MODELS 

1 Control 
Head-500 

Model 500 Submain discharge LPH 

Size (m) 20 28 Drip Foggers 

Area 

(sq.mtrs.) 

560 4978 1742 

      
Sr. No. Particulars Unit Quantity Estimated 

1 Concrete bed-6 sq. mtrs. Unit 1 

2 Pump 1.5 HP Nos 1 

3 Water storage tank Ltrs. 1000 

4 Panel box with timer Nos 1 

5 Sand filter 10 m3/hr Nos 1 

6 Disc filter 10 m3/hr Nos. 1 

7 GI fittings & accessories Nos 1 

8 By pass assembly Nos. 1 
 

TABLE NO. 8.2: (OVPH/RTSNH/FTSNH)-1000 MODELS 

2 Control 

Head-1000 

Model 1000 Submain discharge LPH 

Size (m) 28 36 drip foggers 

Area 

(sq.mtrs.) 

1008 8960 3136 
  

 

 

 

 

 

 

Table no. 8.3: (OVPH/RTSNH/FTSNH)-2000 Models 

 

3 

Control 

Head-2000 

Model 2000 Submain discharge 

LPH Size (m) 

Area (sq.mtrs.) 

36 36 Drip Foggers 

2016 17920 6272 

 
 

 

 
Particulars Unit Quantity Estimated 

1 Concrete bed-6 sq.mtrs Unit 1 

Sr.no Particulars Unit Quantity Estimated 

1 Concrete bed-6 sq.mtrs Unit 1 

2 Pump 2.0 HP Nos. 1 

3 Water storage tank Ltrs. 3000 

4 Panel box with timer Nos. 1 

5 Sand filter 10 m3/hr  Nos. 1 

6 Disc filter 10 m3/hr.   Nos. 1 

7 GI fitting & accessories       Nos. 1 

8 By pass assembly   Nos. 1 
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2 Pump 3.0 HP Nos. 1 

3 Water storage tank Ltrs. 7000 

4 Panel box with timer Nos. 1 

5 Sand filter 25 m3/hr Nos. 1 

6 Disc filter 25 m3/hr. Nos. 1 

7 GI fitting & accessories Nos. 1 

8 By pass assembly Nos. 1 
 

 Table No. 8.4: (OVPH/RTSNH/FTSNH)- 3000 Models 

4 

 

Control 
Head-
3000 

Model 3000 Submain discharge LPH 

Size (m) 52 60 Drip Foggers 

Area (sq.mtrs.) 3120 27733 9707 

Sr.no Particular Unit      Quantity Estimated 

1 Concrete bed-6 sq.mtrs  Unit 2 

2 Pump 5.0 HP  Nos. 1 

3 Water storage tank  Ltrs. 10000 

4 Panel box with timer  Nos. 1 

5 Sand filter 25 m3/hr  Nos. 1 

6 Disc filter 25 m3/hr.  Nos. 1 

7 GI fitting & accessories  Nos. 1 

8 By pass assembly  Nos. 1 

                                                

Table No. 8.5: (OVPH/RTSNH/FTSNH)- 4000 Models 

 

5 

Control 

Head-4000 

Model 4000 Submain discharge LPH 

Size (m) 40 100 Drip Foggers 

Area (sq.mtrs.) 4000 35556 12444 
 

sr.no Particulars Unit Quantity Estimated 

1 Concrete bed-6 sq..mtrs Unit 2 

2 Pump 5.0 hp Nos. 1 

3 Water storage tank Ltrs. 12500 

4 Panel box with timer Nos. 1 

5 Sand filter 25 m3/hr Nos. 1 

6 Disc filter 25 m3/hr. Nos. 1 

7 GI fitting & accessories Nos. 1 

8 By pass assembly Nos. 1 

 

The details of material to be used for control head for foggers-item no. 21 mentioned all CCPH 

models 

Table No. 9.1: (CCPH)- 1000 Models 

  2 

Control 

head for 

Foggers- 

1000 

Model CCPH-1000 Submain Discharge LPH 

Size (m) 28 36 Drip Foggers 

Area 
(sq.mtrs.) 1008 8960 3136 

Sr.no Particular Unit Quantity Estimated 

1 Concrete bed-6 sq..mtrs Unit 1 

2 Pump 2.0 hp Nos. 1 
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3 Water storage tank Ltrs. 3000 

4 Sand filter 10 m3/hr Nos. 1 

5 Disc filter 10 m3/hr. Nos. 1 

6 GI fitting & accessories Nos. 1 

7 By pass assembly Nos. 1 
 

Table No. 9.2: (CCPH)- 2000 Models 

3 

Control 

head for 

foggers - 

2000 

Model CCPH-2000 Submain discharge LPH 

LPH 
size (m) 36 56 drip foggers 

Area (sq.mtrs.) 2016 17920 6272 

Sr.no Particular Unit Quantity Estimated 

1 Concrete bed-6 sq.mtrs Unit 1 

2 Pump 3.0 HP Nos. 1 

3 Water storage tank Ltrs. 7000 

4 Sand filter 25 m3/hr Nos. 1 

5 Disc filter 25 m3/hr. Nos. 1 

6 GI fitting & accessories Nos. 1 

7 By pass assembly Nos. 1 
 

Table No. 9.3: (CCPH)- 3000 Models 

4 

Control 

head for 

foggers - 

3000 

Model CCPH- 

3000 
Submain discharge LPH 

Size (m) 52 60 Drip Foggers 

Area 

(sq.mtrs.) 

3120 27733 9707 

Sr.no Particular Unit Quantity Estimated 

1 Concrete bed-6 sq..mtrs Unit 1 

2 Pump 5.0 HP Nos. 1 

3 Water storage tank Ltrs. 10000 

4 Sand filter 25 m3/hr Nos. 1 

5 Disc filter 25 m3/hr. Nos. 1 

6 GI fitting & accessories Nos. 1 

7 By pass assembly Nos. 1  

Table No. 9.4: (CCPH)- 4000 Models 

 

5 

Control 

head for 

foggers - 

4000 

Model 

CCPH- 

4000 Submain discharge LPH 

Size (m) 60 68 Drip Foggers 

Area 

(sq.mtrs.) 4080 36267 12693 

Sr.no Particular Unit Quantity Estimated 

1 Concrete bed-6 sq..mtrs Unit 2 

2 Pump 5.0 HP Nos. 1 

3 Water storage tank Ltrs. 12500 

4 Sand filter 25 m3/hr Nos. 1 

5 Disc filter 25 m3/hr. Nos. 1 

6 GI fitting & accessories Nos. 1 

7 By pass assembly Nos. 1  
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The details of material to be used for control head for pad circulation -item no. 20 mentioned in all 

CCPH Models 

Table No. 10.1: (CCPH)- 1000 Models 

2 

Control 

head 

for pad 

circulation- 

1000 

Model CCPH-1000 Submain discharge LPH 

Size (m) 28 36 Drip Foggers 

Area 
(sq.mtrs.) 

1008 8960 3136 

Sr.no Particular Unit Quantity Estimated 

1 Pump 1.5 HP Nos. 1 

2 Water storage tank Ltrs. 3000 

3 Sand filter 10 m3/hr Nos. 1 

4 Disc filter 10 m3/hr. Nos. 1 

5 GI fitting & accessories Nos. 1 

6 By pass assembly Nos. 1 
 

Table No. 10.2: (CCPH)- 2000 Models 

3 

Control head 

for pad 

circulation- 

2000 

Model CCPH- 

2000 
Submain discharge LPH 

size (m) 36 56 drip foggers 

Area 
(sq.mtrs.) 

2016 17920 6272 

Sr.no Particular Unit Quantity estimated 

1 Pump 2.0 HP Nos. 1 

2 Water storage tank Ltrs. 7000 

3 Sand filter 25 m3/hr Nos. 1 

4 Disc filter 25 m3/hr. Nos. 1 

5 GI fitting & accessories Nos. 1 

6 By pass assembly Nos. 1 
 

Table No. 10.3: (CCPH)- 3000 Models 

4 
Control head 

for pad 

circulation- 

3000 

Model CCPH-3000 Submain discharge LPH 

Size (m) 52 60 Drip Foggers 

Area 
(sq.mtrs.) 

3120 27733 9707 

Sr.no Particular Unit Quantity Estimated 

1 Pump 3.0 HP Nos. 1 

2 Water storage tank Ltrs. 10000 

3 Sand filter 25 m3/hr Nos. 1 

4 Disc filter 25 m3/hr. Nos. 1 

5 GI fitting & accessories Nos. 1 
6 By pass assembly Nos. 1  

Table No. 10.4: (CCPH)- 4000 Models 

5 

Control head 

for pad 

circulation- 

4000 

Model CCPH-4000 Submain discharge LPH 

Size (m) 60 68 Drip Foggers 

Area 
(sq.mtrs.) 

4080 36267 12693 

Sr.no Particular Unit Quantity Estimated 

estimated 
1 Pump 5.0 HP Nos. 1 

2 Water storage tank Ltrs. 12500 
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3 Sand filter 25 m3/hr Nos. 1 

4 Disc filter 25 m3/hr. Nos. 1 

5 GI fitting & accessories Nos. 1 

6 By pass assembly Nos. 1 

 

Table No. 11 

Specifications For Irrigation System -Drip / Mini Sprinkler / Overhead Irrigation Mentioned In All 

Models Of Greenhouse & Shadenethouse 

1 Power supply arrangement should be available at site 

2 Lateral size should not be less than 16mm OD & minimum CLASS-II 

3 Emitters spacing in drip irrigation should not be more than 0.3m 

4 Emitters discharge in drip irrigation should not be more than 2LPH 

5 Lateral length in drip irrigation should not exceed 40 mtrs. 

6 Submain should be necessarily be of HDPE 

7 Mini sprinkler & overhead irrigation systems should be designed to achieve minimum 

 

EMISSION UNIFORMITY OF 85% 

8 If any of the above specifications are not followed then no subsidy will be sanctioned for this 

item 

 Table No. 12 

 
Specifications for fogging system mentioned in all models of Greenhouse & 

Shadenet house 

1 Power supply arrangement should be available at site 

2 Lateral size should not be less than 16mm OD 

3 Emitters spacing should not be less than 3m x 3m grid 

4 Emitters discharge should not be more than 7.5 lph per fogger i.e. 7.5x4 =30 lph per 4-way 

5 Submain should be necessarily be of hdpe 

6 Lateral length should not exceed 40 mtrs. 

7 Foggers should be able to creat droplet sizes of less than 90 microns (supported by the 

literature) 

8 Foggers pump should be operated by auto digital timers 

9 Foggers should be operated at minimum 3 kg/cm2 

10 Foggers should be provided with drainage prevent devices. 

11 If any of the above specifications are not followed then no subsidy will be sanctioned for this 

item 
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Table 13.1: The details of material to be used for  OVPH-500 model (Min. 6 mtrs height at center) 

sr. no. particulars Unit 

20 m x 28 m 28 m x 20 m 

560 sq.mtrs. 560 sq.mtrs. 

Quantity Quantity 

1 GI pipes Kgs. 3604 3683 

2 UV stablised poly film Sq.mtrs 1101 1154 

3 GI gutter Kgs. 115 153 

4 Aluminium profiles Mtrs. 406 429 

5 Clamps & accessories Sq.mtrs. 560 560 

6 Shade net (on roof) Sq.mtrs. 428 420 

7 Insect net (on sides) Sq.mtrs. 252 252 

8 Laminated woven film (apron) Sq.mtrs 126 126 

9 Locking spring Mtrs. 590 625 

10 High tensile nuts & bolts Sq.mtrs. 560 560 

11 Self drilling tapping screws Nos. 775 820 

12 GI wire Kgs. 13 12 

13 Plastic rope Mtrs. 145 131 

14 Curtain clamps Nos. 67 67 

15 Pulley assembly Nos. 8 10 

16 Curtain rings Nos. 84 60 

17 UV stabilised frp-door Nos. 1 1 

18 Foundation-civil material Nos. 56 55 

 a) Control head - 500 Unit 1 1 

19 b) Irrigation system Unit 1 1 

 c) Fogging system Unit 1 1 

 

Table 13.2: The details of material to be used for  OVPH-1000 model (Min. 6 mtrs height at center) 

Sr. no. Particulars Unit 

28 m x 36 m 36 m x 28 m 

1008 sq.mtrs. 1008 sq.mtrs. 

Quantity Quantity 

1 GI pipes Kgs. 6156 6235 

2 UV stablised poly film Sq.mtrs 1809 1862 

3 GI gutter Kgs. 287 325 

4 Aluminium profiles Mtrs. 676 699 

5 Clamps & accessories Sq.mtrs. 1008 1008 

6 Shade net (on roof) Sq.mtrs. 840 832 

7 Insect net (on sides) Sq.mtrs. 353 353 

8 Laminated woven film (apron) Sq.mtrs 176 176 

9 Locking spring Mtrs. 983 1017 

10 High tensile nuts & bolts Sq.mtrs. 1008 1008 

11 Self drilling tapping screws Nos. 1290 1335 

12 GI wire kgs. 24 24 

13 Plastic rope Mtrs. 231 218 

14 Curtain clamps Nos. 93 93 

15 Pulley assembly Nos. 16 12 

16 Curtain rings Nos. 108 84 

17 UV stabilised frp-door Nos. 1 1 

18 Foundation-civil material Nos. 83 82 

 a) Control head - 1000 Unit 1 1 

19 b) Irrigation System Unit 1 1 

c) Fogging System Unit 1 1  
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Table 13.3: The details of material to be used for  OVPH-2000 model (Min. 6 mtrs height at center) 

Sr. no. Particulars Unit 

36 m x 56 m 52 m x 40m 

2016 sq.mtrs. 2080 sq.mtrs. 

Quantity Quantity 

1 GI pipes kgs. 12249 12549 

2 UV stablised poly film sq.mtrs 3303 3493 

3 GI gutter kgs. 680 795 

4 Aluminium profiles mtrs. 1254 1336 

5 Clamps & accessories sq.mtrs. 2016 2080 

6 Shade net (on roof) sq.mtrs. 1802 1852 

7 Insect net (on sides) sq.mtrs. 530 529 

8 Laminated woven film (apron) sq.mtrs 265 265 

9 Locking spring mtrs. 1824 1945 

10 High tensile nuts & bolts sq.mtrs. 2016 2080 

11 Self drilling tapping screws nos. 2394 2551 

12 GI wire kgs. 51 52 

13 Plastic rope mtrs. 428 410 

14 Curtain clamps nos. 140 140 

15 Pulley assembly nos. 24 26 

16 Curtain rings nos. 336 240 

17 UV stabilised frp-door nos. 1 1 

18 Foundation-civil material nos. 138 138 

 a) Control head - 2000 unit 1 1 

19 
b) Irrigation system unit 1 1 

c) Fogging system unit 1 1 
 

Table 13.4: The details of material to be used for  OVPH-3000 model (Min. 6 mtrs height at center) 

Sr. no. Particulars Unit 

52 m x 60 m 60 m x 52 m 

3120 sq.mtrs. 3120 sq.mtrs. 

Quantity Quantity 

1 GI pipes Kgs. 18368 18351 

2 UV stablised poly film Sq.mtrs 4942 4994 

3 GI gutter Kgs. 1216 1254 

4 Aluminium profiles Mtrs. 1908 1932 

5 Clamps & accessories Sq.mtrs. 3120 3120 

6 Shade net (on roof) Sq.mtrs. 2881 2873 

7 Insect net (on sides) Sq.mtrs. 655 655 

8 Laminated woven film (apron) Sq.mtrs 328 328 

9 Locking spring Mtrs. 2776 2810 

10 High tensile nuts & bolts Sq.mtrs. 3120 3120 

11 Self drilling tapping screws Nos. 3643 3689 

12 GI wire Kgs. 80 80 

13 Plastic rope Mtrs. 610 596 

14 Curtain clamps Nos. 173 173 

15 Pulley assembly Nos. 32 36 

16 Curtain rings Nos. 360 312 

17 UV stabilised frp-door Nos. 1 1 

18 Foundation-civil material Nos. 188 187 

 a) Control head - 3000 Unit 1 1 

19 
b) Irrigation system Unit 1 1 

c) Fogging system Unit 1 1 
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Table 13.5: The details of material to be used for OVPH-4000 model (Min. 6 mtrs height at 

center) 

 

     

Sr. no. Particulars Unit 

68 m x 60 m 100 m x 40 m 
4080 sq.mtrs. 4000 sq.mtrs. 

Quantity Quantity 

1 GI pipes Kgs. 23654 23429 

2 UV stablised poly film Sq.mtrs 6375 6532 

3 GI gutter Kgs. 1704 1752 

4 Aluminium profiles Mtrs. 2484 2535 

5 Clamps & accessories Sq.mtrs. 4080 4000 

6 Shade net (on roof) Sq.mtrs. 3822 3667 

7 Insect net (on sides) Sq.mtrs. 756 832 

8 Laminated woven film (apron) Sq.mtrs 378 416 

9 Locking spring Mtrs. 3613 3687 

10 High tensile nuts & bolts Sq.mtrs. 4080 4000 

11 Self drilling tapping screws Nos. 4742 4839 

12 GI wire Kgs. 106 102 

13 Plastic rope Mtrs. 763 718 

14 Curtain clamps Nos. 200 220 

15 Pulley assembly Nos. 40 56 

16 Curtain rings Nos. 360 240 

17 UV stabilised frp-door Nos. 1 1 

18 Foundation-civil material Nos. 230 234 

 a) Control head - 4000 Unit 1 1 

19 b) Irrigation system Unit 1 1 

c) Fogging system Unit 1 1 
 

Table 14.1: The details of material to be used for CCPH-1000 model (Min. 4.5 mtrs height at center) 

Sr. no. Particulars Unit 

28 m x 36 m 36 m x 28 m 

1008 sq.mtrs. 1008 sq.mtrs. 

Quantity Quantity 

1 GI pipes Kgs. 5501 5617 

2 UV stablised poly film Sq.mtrs 1866 1920 

3 GI gutter Kgs. 316 373 

4 Aluminium profiles Mtrs. 684 748 

5 Clamps & accessories Sq.mtrs. 1008 1008 

6 Shade net (tapenet on roof) Sq.mtrs. 945 970 

7 Insect net (on sides) Sq.mtrs. 107 139 

8 Locking spring sq.mtrs 589 639 

9 High tensile nuts & bolts Mtrs. 1008 1008 

10 Self drilling tapping screws Sq.mtrs. 810 878 

11 GI wire Nos. 24 24 

12 Plastic rope Kgs. 231 218 

13 Pulley assembly Mtrs. 10 12 

14 Curtain rings Nos. 216 168 

15 UV stabilised frp-door assembly Nos. 2 2 

16 Exhaust fan Nos. 8 8 

17 Cellulose cooling pads-4" Nos. 39 26 

18 Water circulating system Nos. 26 34 

19 Fogging system Unit 1008 1008 

20 Control head for pad circulation Unit 1 1 

21 Control head for foggers Unit 1 1 
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22 Climate controller Unit 1 1 

23 Panel box Unit 1 1 

24 Civil work brick wall below fan 

& pads 
Sq.mtrs. 38 46 

25 Foundation-civil material Nos. 76 72 

26 Irrigation system Unit 1 1 

 

Table 14.2: The details of material to be used for CCPH-2000 model (Min. 4.5 mtrs height at center) 

Sr. No. Particulars Unit 

36 m x 56 m 52 m x 40 m 

2016 sq.mtrs. 2080 sq.mtrs. 

Quantity Quantity 

1 GI pipes Kgs. 10966 11304 

2 UV stablised poly film Sq.mtrs 3331 3515 

3 GI gutter Kgs. 728 881 

4 Aluminium profiles Mtrs. 1179 1333 

5 Clamps & accessories Sq.mtrs. 2016 2080 

6 Shade net (tapenet on roof) Sq.mtrs. 1940 2058 

7 Insect net (on sides) Sq.mtrs. 139 204 

8 Locking spring Sq.mtrs 907 1019 

9 High tensile nuts & bolts Mtrs. 2016 2080 

10 Self drilling tapping screws Sq.mtrs. 1248 1401 

11 GI wire Nos. 51 52 

12 Plastic rope Kgs. 428 410 

13 Pulley assembly Mtrs. 24 32 

14 Curtain rings Nos. 336 240 

15 UV stabilised frp-door assembly Nos. 2 2 

16 Exhaust fan Nos. 14 14 

17 Cellulose cooling pads-4" Nos. 51 75 

18 Water circulating system Nos. 34 50 

19 Fogging system Unit 2016 2080 

20 Control head for pad circulation Unit 1 1 

21 Control head for foggers Unit 1 1 

22 Climate controller Unit 1 1 

23 Panel box Unit 1 1 

24 Civil work brick wall below fan & pads Sq.mtrs. 58 74 

25 Foundation-civil material Nos. 128 122 

26 Irrigation system Unit 1 1 
 

Table 14.3: The details of material to be used for  CCPH-3000 model (Min. 4.5 mtrs height at center) 

Sr. No. Particulars Unit 

52 m x 60 m 60 m x 52 m 

3120 sq.mtrs. 3120 sq.mtrs. 

Quantity Quantity 

1 GI pipes Kgs. 16472 16492 

2 UV stablised poly film Sq.mtrs 4901 4956 

3 GI gutter Kgs. 1302 1359 

4 Aluminium profiles Mtrs. 1773 1837 

5 Clamps & accessories Sq.mtrs. 3120 3120 

6 Shade net (tapenet on roof) Sq.mtrs. 3087 3112 

7 Insect net (on sides) Sq.mtrs. 204 236 

8 Locking spring Sq.mtrs. 1275 1324 
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Table 14.4: The details of material to be used for  CCPH-4000 model (Min. 4.5 mtrs height at center) 

 

 

9 High tensile nuts & bolts Mtrs. 3120 3120 

10 Self drilling tapping screws Sq.mtrs. 1753 1820 

11 GI wire Nos. 80 80 

12 Plastic rope Kgs. 610 596 

13 Pulley assembly Mtrs. 32 36 

14 Curtain rings Nos. 720 624 

15 UV stabilised frp-door Nos. 2 2 

16 Exhaust fan Nos. 22 22 

17 Cellulose cooling pads-4" Nos. 75 87 

18 Water circulating system Nos. 50 58 

19 Fogging system Unit 3120 3120 

20 Control head for pad Unit 1 1 

21 Control head for foggers Unit 1 1 

22 Climate controller Unit 1 1 

23 Panel box Unit 1 1 

24 Civil work brick wall below & pads Sq.mtrs. 83 91 

25 Foundation-civil material Nos. 172 168 

26 Irrigation system Unit 1 1 

Sr. No. Particulars Unit 

68 m x 60 m 100 m x 40 m 

4080 sq.mtrs 4000 sq.mtrs 

Quantity Quantity 

1 GI pipes Kgs. 21240 21160 

2 UV stablised poly film Sq.mtrs 6270 6487 

3 GI gutter Kgs. 1819 1934 

4 Aluminium profiles Mtrs. 2306 2534 

5 Clamps & accessories Sq.mtrs. 4080 4000 

6 Shade net (tapenet on roof) Sq.mtrs. 4095 4075 

7 Insect net (on sides) Sq.mtrs. 268 397 

8 Locking spring Sq.mtrs. 1604 1813 

9 High tensile nuts & bolts Mtrs. 4080 4000 

10 Self drilling tapping screws Sq.mtrs. 2205 2493 

11 GI wire Nos. 106 102 

12 Plastic rope Kgs. 763 718 

13 Pulley assembly Mtrs. 40 56 

14 Curtain rings Nos. 720 480 

15 UV stabilised frp-door Nos. 2 2 

16 Exhaust fan Nos. 28 28 

17 Cellulose cooling pads-4" Nos. 99 99 

18 Water circulating system Nos. 66 66 

19 Fogging system Unit 4080 4000 

20 Control head for pad Unit 1 1 

21 Control head for foggers Unit 1 1 

22 Climate controller Unit 1 1 

23 Panel box Unit 1 1 

24 Civil work brick wall below & pads Sq.mtrs. 108 140 

25 Foundation-civil material Nos. 208 200 

26 Irrigation system Unit 1 1 
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हणरतरृ्ह उभारिीसाठी णनणश्चत केललेे आराखडे (DESIGNS) 
 

   हणरतर्ृहाच्र्ा नैसर्मर्क वार्णुवजन (Open Vent Poly House) व वातावरि णनरं्णत्रत (Climate Control Poly 

House) प्रकाराच्र्ा हणरतर्ृहासाठी आकारमानानुसार णवणवध मॉडेलस णनणश्चत केले असून त्सर्ाचे आराखडे (designs) 
पढुीलप्रमािे आहेत. लाभाथीनी र्ा ठरणवण्र्ात आलेलर्ा आराखड्यानुसारच हणरतर्ृहाची उभारिी करावी.  

(णडझाईन क्र. 1.1 ते 2.8) 
Design no. 1.1 Open ventilated polyhouse. (560 sq.mtrs) 

OVPH 20 m x 28 m 
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Design no. 1.2 Open ventilated polyhouse.(1008 sq.mtrs) 

OVPH 28m x 36 m 
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Design no. 1. 3 Open ventilated polyhouse.(1008 sq.mtrs) 

OVPH 36 m x 28 m =1008 
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Design no. 1.4 Open ventilated polyhouse.(2016 sq.mtrs) 

OVPH 36 m x 56 m = 2016 
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Design no.1.5 Open ventilated polyhouse.(2080 sq.mtrs) 

OVPH 52 m x 40 m =2080 
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Design no.1.6  Open ventilated polyhouse.(3120 sq.mtrs) 

OVPH 52 m x 60 m =3120 
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Design no.1.7 Open ventilated polyhouse.(3120 sq.mtrs) 

OVPH 60 m x 52 m =3120 
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Design no.1.8 Open ventilated polyhouse.(4080 sq.mtrs) 

OVPH 60 m x 68 m =4080 
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Design no.1.9 Open ventilated polyhouse.(4000 sq.mtrs) 

OVPH 100 m x 40 m =4000 

 

Design no.2.1 Climate controlled polyhouse.(1008 sq.mtrs) 

CCPH 28 m x 36 m = 1008 
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Design no.2.2 Climate controlled polyhouse.(1008 sq.mtrs) 

CCPH 36 m x 28 m = 1008 
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Design no.2.3 Climate controlled polyhouse.(2016 sq.mtrs) 

CCPH 36 m x 56 m = 2016 
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Design no.2.4 Climate controlled polyhouse.(2016 sq.mtrs) 

  CCPH 52m x 40 m = 2080 

/  
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Design no. 2.5 Climate controlled polyhouse.(3120 sq.mtrs) 

CCPH 52m x 60 m = 3120 
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Design no.2.6  Climate controlled polyhouse.(3120 sq.mtrs) 

CCPH 60 m x 52 m = 3120 
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Design no.2.7 Climate controlled polyhouse.(4080  sq.mtrs) 

CCPH 68 m x 60 m = 4080 
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Design no.2.8 Climate controlled polyhouse.(4000  sq.mtrs) 

CCPH 100 m x 40 m = 4000 

 

 

 
रे्डनेटर्ृह उभारिीसाठी लार्िाऱ्र्ा साणहत्सर्ांच ेतांणत्रक णनकि: 
 रे्डनेटर्ृहाच्र्ा णवणवध मॉडेलनुसार व प्रकारानुसार आवश्र्क असिाऱ्र्ा साणहत्सर्ांच े तांणत्रक णनकि 
पणुढलप्रमािे आहेत. त्सर्ानुसार लाभाथीनी BIS प्रमािे साणहत्सर्ांचा वापर रे्डनेटर्ृहाच्र्ा उभारिीसाठी करावा.  
रे्डनेटर्ृहाच्र्ा राऊंड टाईप (RT) व फ्लटॅ टाईप (FT) प्रकारासाठी सामाणर्क तांणत्रक णनकि पढुीलप्रमािे आहेत. 

 

Common Specifications For FT And RT Models 

1. All pipes should be made of galvanized iron (GI) confirming to bis standard  (IS 1161 :2014) 

2. Pipes should not be welded but fixed with the nut bolts. 

3. Pipe should not have any wielded joint.  

4. Height for FT should be 4.00 meter and low height model should be minimum 3.25 

5. Height for RT model should be minimum  5.00  m. At the centre for more height model  & 4 m at center  

for less  height model  and span  4 x 6 m. 
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❖ रे्डनेटर्ृहाच्र्ा RT प्रकारासाठी वापरण्र्ात र्ावर्ाच्र्ा IS 1161 :2014 जी.आर्. पाईपचे तांणत्रक णनकि 
पढुीलप्रमािे आहेत. 
Table no. – 15 

RT Models –   6 X  m, Center Height -5m And Sideheight-4m  more height model 

Table no. -16 : RT Models – 6 X 4  m, center height -4 m less height model 

 
रे्डनेटर्ृहाच्र्ा FT प्रकारासाठी वापरण्र्ात र्ावर्ाच्र्ा जी.आर्. पाईपच ेतांणत्रक णनकि पढुीलप्रमािे आहेत. 

TABLE NO. -17: FT MODELS - SPAN - 4X6M,HEIGHT  -4MMORE HEIGHT MODEL 

Sr.no. Particulars 

 

Size (Nominal 

bore) (in  

inches) 

 

Size  

(Outside 

diameter) ( mm) 

Thickness 

( mm) 
Weight 

(kg/m) 

1 Tor bar for hold-fast in 

Foundation 

n.a. 8mm -- -- 

2 Foundation for columns 1 ½ " 48.3mm 2.9 3.25 

3 Columns 2" 60.3mm 2.9     4.11 

4 Truss bend 1 ½ " 48.3mm 2.9     3.25 

5 Purlins  1 ¼ " 42.4mm 2.6 2.55 

6 Truss bottom 1 ¼ " 42.4mm 2.6     2.55 

7 Truss member 1 ¼" 42.4mm 2.6     2.55 

8 Door 1" 33.7mm 2.6 1.99 

9 Door coloumn 1 ¼" 42.4mm 2.6 2.55 

10 Door  top 1" 33.7mm 2.6 1.99 

 Corridor (hocky)  No corridors   

Sr.no. Particulars 

 

Size (Nominal 

bore) (in  

inches) 

 

Size  

(Outside diameter) 

( mm) 

Thickness 

( mm) 
Weight 

(kg/m) 

1 Tor bar for hold-fast in 

foundation 

n.a. 8mm -- -- 

2 Foundation for columns 1 ½ " 48.3mm 2.9 3.25 

3 Columns 2" 60.3mm 2.9     4.11 

4 Truss bend 1 ¼ " 42.4mm 2.6     2.55 

5 Purlins  1 ¼ " 42.4mm 2.6 2.55 

6 Truss bottom 1" 33.7mm 2.6 1.99 

7 Truss member 1" 33.7mm 2.6 1.99 

8 Door 1" 33.7mm 2.6 1.99 

9 Door coloumn 1" 33.7mm 2.6 1.99 

10 Door  top 1" 33.7mm 2.6 1.99 

 Corridor (hocky)  no corridors   

Sr.no. Particulars 

 

Size (Nominal 

bore) (in  

inches) 

Size  

(Outside diameter) 

( mm) 

Thickness 

( mm) Weight 

(kg/m) 

1 Tor bar for hold-fast in 

foundation 

n.a. 8mm -- -- 

2 Foundation for main 

Columns 

1 ½ " 48.3mm 2.9 3.25 

3 Foundation for periphery 

middle columns 

1 ¼ " 42.4mm 2.6 2.55 

4 Main columns 2" 60.3mm 2.9     4.11 
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कमी उंचीचे रे्डनेटर्ृहाच्र्ा FT प्रकारासाठी वापरण्र्ात र्ावर्ाच्र्ा IS 1161 :2014 जी.आर्. पाईपच ेतांणत्रक 
णनकि पढुीलप्रमािे आहेत 

Table no. -  18 : FT models - SPAN -6 x6m, height  -3.25 m less height models 

 

रे्डनेटर्ृहाच्र्ा RT व FT प्रकारासाठी वापरण्र्ात र्ावर्ाच्र्ा इतर साणहत्सर्ांचे तांणत्रक णनकि पढुीलप्रमािे आहेत 
Table no. -19 : specifications of other items for FT and RT models 

 

Sr.no. Particulars Specifications 

1 Clamps Made out of pre galvanised sheet having minimum 2.5mm thickness & 

shall resist 400 hours of salt spray test 

2 Nuts & bolts high tensile nuts & bolts of minimum 8mm thick, duly zinc plated & shall 

resist 150 hours of salt spray test 

3 Insect net 40mesh/50 mesh UV stabilised & having minimum weight of 110 gsm 

4 Laminated woven  

film for apron  

UV stabilized, having minimum 100 gsm weight & minimum tear strength 

of 100 kg/cm2 should be used for side apron which shall be minimum 1m 

above ground level 

5 Periphery middle columns 1 ½ " 48.3mm 2.9 3.25 

6 Truss  1 ¼ " 42.4mm 2.6 2.55 

7 Purlins  1 ¼ " 42.4mm 2.6 2.55 

8 Main corridor  1 ½ " 48.3mm 2.9     3.25 

9 Middle corridor 1 ¼" 42.4mm 2.6     2.55 

10 Door 1" 33.7mm 2.6 1.99 

11 Door coloumn 1 ¼" 42.4mm 2.6 2.55 

12 Door corridor 1 ¼" 42.4mm 2.6 2.55 

13 Door  top 1" 33.7mm 2.6 1.99 

14 2m wide periphery corridors on all 4 sides shall be used 

sr.no. Particulars 

 

Size 

(Nominal 

bore) (in  

inches) 

Size  

(Outside 

diameter) ( mm) 

Thickness 

( mm) 

 

 

Weight 

(kg/m) 

1 Tor bar for hold-fast in 

foundation 

n.a. 8mm -- -- 

2 Foundation for main columns 1 ¼ " 42.4mm 2.6 2.55 

3 Foundation for periphery 

middle columns 

1 " 33.7mm 2.6 1.99 

4 Main columns  1 ½ " 48.3mm 2.9     3.25 

5 Periphery middle columns 1 ¼ " 42.4mm 2.6 2.55 

6 Truss  1 " 33.7mm 2.6 1.99 

7 Purlins  1" 33.7mm 2.6 1.99 

8 Main corridor  1 ¼" 42.4mm 2.6     2.55 

9 Middle corridor 1 " 33.7mm  2.6     1.99 

10 Door 1" 33.7mm 2.6 1.99 

11 Door coloumn 1 " 33.7mm 2.6 1.99 

12 Door corridor 1 " 33.7mm 2.6 1.99 

13 Door  top 1" 33.7mm 2.6 1.99 

14 2m wide periphery corridors on all 4 sides shall be used 
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5 Aluminium profiles Minimum 190 gms per mtr. 

6 Springs Minimum 2.3 mm thick spring steel, duly hardened & zinc plated/plastic 

coated/powder coated 

7 Screws Min. 20 mm self drilling tapping   

8 Shade net tape net IS-16008 (part-1):2016   50% (100 gsm)  or 75 % ( 120 gsm) UV 

stabilized.  

9 Shade net mono net IS-16008 (part-2):2016   50%(125 gsm)  or 75 %(310 gsm)  UV stabilized.  

10 Door Door should be made out of UV stabilized FRP with minimum 1mm 

thickness & fixed on SS heavy hinges. 

 

 

 

 

 

 

the details of material to be used in  rtsnh-5m models 

 
table 20.1: rtsnh-5m-500  model (height minimum 5 m) 

sr. 

no. 
particulars unit 

18 m x 28 m 

504 sq.mtrs. 
 

quantity 

1 gi pipes kgs. 2225 

2 shade net  sq.mtrs 653 

3 insect net (on sides) sq.mtrs 313 

4 laminated woven film (apron) sq.mtrs 148 

5 aluminium profiles mtrs. 223 

6 locking spring  mtrs. 324 

7 self drilling tapping screws nos. 426 

8 clamps & accessories sq.mtrs 504 

9 high tensile nuts & bolts sq.mtrs 504 

10 uv stabilised frp-door nos. 1 

11 foundation-civil material nos. 34 

12 
a) control head - 500 unit 1 

b) irrigation system unit 1 

c) fogging system unit 1 

 

table 20.2: rtsnh-5m-1000  model (height minimum 5 m) 

sr. 

no. 
particulars unit 

36m x 28m 

1008 sq.mtrs. 

quantity 

1 gi pipes kgs. 4267 

2 shade net  sq.mtrs 1305 

3 insect net (on sides) sq.mtrs 461 

4 laminated woven film (apron) sq.mtrs 205 

5 aluminium profiles mtrs. 390 

6 locking spring  mtrs. 567 

7 self drilling tapping screws nos. 745 

8 clamps & accessories sq.mtrs 1008 

 
रे्डनेटरृ्ह उभारिीसाठी णनणश्चत केलले ेणवणवध आराखडे (Designs) 

 

 रे्डनेटर्ृहाच्र्ा राउंड टाईप (Round Type) व फ्लॅट टाईप (Flat Type) र्ा प्रकाराच्र्ा रे्डनेटर्ृहासाठी  

आकारमानानुसार णवणवध मॉडेलस णनणश्चत केले असून त्सर्ाचे आराखडे (Designs) पढुीलप्रमािे आहेत. लाभाथीनी र्ा 

ठरणवण्र्ात आलेलर्ा आराखड्यानुसारच रे्डनेटहाऊसची उभारिी  करावी. (णडझाईन क्र. 3.1 ते 4.8) 
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Design No.3.1 Shadenet House (RTSNH  5 m) 

18 m x 28  m = 504 sq.mtrs. 
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Design no.3.2 Shadenet house (RTSNH 5 m) 

36 m x 28  m = 1008 sq.mtrs. 
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Design no. 3.3 Shadenet house (RTSNH 5 m) 

36 m x 56  m = 2016 sq.mtrs. 
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Design No. 3.4  Shadenet house (RTSNH 5 m) 

42 m x 48  m = 2016 sq.mtrs. 
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Design no. 3.5 Shadenet house (RTSNH 5 m) 

42 m X 72  m = 3024 sq.mtrs. 
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Design no. 3.6 Shadenet house (RTSNH 5 m) 

48 m x 64  m = 3072 sq.mtrs. 
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Design no.3.7 Shadenet house (RTSNH 5 m) 

54m x 56  m = 3024 sq.mtrs. 
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Design no.3.8 shadenet house (RTSNH 5 m) 

48 m x 84  m = 4032 sq.mtrs. 
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Design no.3. 9 Shadenet house (RTSNH 5 m) 

60 m x 68  m = 4080 sq.mtrs. 
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Design no.3. 10 Shadenet house (RTSNH 5 m) 

72 m x 56  m = 4032 sq.mtrs. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Design no.3. 11 Shadenet house (RTSNH 5 m) 

78 m x 52  m = 4056 sq.mtrs. 
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Design no.4. 1 Shadenet house (RTSNH 4 m) 

18 m x 28 m = 504  sq.mtrs. 
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Design no.4. 2 Shadenet house (RTSNH 4 m) 

36m x 28  m = 1008 sq.mtrs. 
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Design no.4. 3 Shadenet house (RTSNH 4 m) 

36m x 56  m = 2016 sq.mtrs. 
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Design no.4. 4 Shadenet house (RTSNH 4 m) 

42m x 48  m = 2016 sq.mtrs. 
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Design no. 4.5 Shadenet house (RTSNH 4 m) 

42m x 72 m = 3024 sq.mtrs. 

 

 

2 
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Design no.4.6 Shadenet house (RTSNH 4 m) 

48m x 64 m = 3072 sq.mtrs. 

 

 

 

 2 

2 
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Design no.4.7 Shadenet house (RTSNH 4 m) 

54m x 56 m = 3024 sq.mtrs. 

 

 



106 
 

 

Design no.4.8 shadenet house (RTSNH 4  m) 

48 m x 84  m = 4032 sq.mtrs. 

 

 

 

 



107 
 

Design no.4.9 Shadenet house (RTSNH 4  m) 

60 m x 68  m = 4080 sq.mtrs. 

 

 2 
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Design no.4.10 Shadenet house (RTSNH 4  m) 

72 m x 56  m = 4032 sq.mtrs. 
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Design no. 4.11 Shadenet house (RTSNH 4 m) 

78 m x 52  m = 4056 sq.mtrs. 
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Design no. 5.1 Shadenet house (FTSNH  4 m) 

20 m x 52  m =1040 sq.mtrs. 
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Design no. 5.2 Shadenet house (FTSNH 4 m) 

32 m x 34  m =1088 sq.mtrs. 
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Design no. 5.3 Shadenet house (FTSNH 4 m) 

32 m x 64  m =2048 sq.mtrs. 
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Design no. 5.4 Shadenet house (FTSNH 4 m) 

44 m x 46  m =2024 sq.mtrs. 
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Design no. 5.5 Shadenet house (FTSNH 4 m) 

  52 m x 58  m =3016 sq.mtrs. 
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Design no. 5.6 Shadenet house (FTSNH 4 m) 

40 m x 76  m =3040 sq.mtrs. 
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Design no. 5.7 Shadenet house (FTSNH 4 m) 

  40 m x 100  m =4000 sq.mtrs. 
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Design no. 5.8 Shadenet house (FTSNH 4 m) 

64 m x 64  m =4096 sq.mtrs. 
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Design no. 6.1 Shadenet house (FTSNH 3.25 m) 

22m x 46  m = 1012 sq.mtrs. 
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Design no. 6.2 Shadenet house (FTSNH 3.25 m) 

40m x 52  m = 2080 sq.mtrs. 
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Design no. 6.3 Shadenet house (FTSNH 3.25 m) 

52m x 58  m = 3016 sq.mtrs. 
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Design no. 6.4 Shadenet house (FTSNH 3.25 m) 

40m x 76  m = 3040  sq.mtrs. 
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Design no. 6.5  Shadenet house (FTSNH 3.25 m) 

40m x 100  m = 4000  sq.mtrs 
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Design no. 6.6 Shadenet house (Ftsnh 3.25 m) 

64m x 64  m = 4096 sq.mtrs. 
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Design no. 6.7 Shadenet house (FTSNH 3.25 m) 

46 m x 88  m = 4048 sq.mtrs. 
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Design no. 6.8 Shadenet house (FTSNH 3.25 m) 

58 m x 70  m = 4060 sq.mtrs. 
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हणरतर्ृह/रे्डनेटर्ृह उभारिी मार्गदर्गक सूचनेतील णनकिांप्रमािे केली असलर्ाबाबत सेवा परुवठादाराने द्यावर्ाचे 
प्रमािपत्र 

 

मी श्री./श्रीमती/मेससग.____________________ मु.पो. ____ ता. _____ णज. _____ 

भ्रमिध्वनी क्र. ___________ हणरतर्ृह/रे्डनेटर्ृह उभारिीच्र्ा कामासाठी सेवा परुवठादार आहे. 
 मी श्री./श्रीमती र्ांचे रे्त सव े क्र. ____ मु.पो. _______ ता. _____णज. ____ रे्थे 

_________ चौ.मी. आकाराच े__________ मॉडेलच ेहणरतर्ृह/रे्डनेटर्ृह उभारिीच ेकाम केलेले 

आहे. उपरोतत हणरतर्ृह /रे्डनेटर्ृह उभारिीकरीता वापरण्र्ात आलेले साणहत्सर् र्ोजनेच्र्ा मार्गदर्गक सूचनेतील 

तांणत्रक णनकिाप्रमािे असनू सदरच ेकाम मी र्ासनाच ेमार्गदर्गक सूचनेतील आराखडर्ानुसार (णडझाईननुसार) केले 

आहे. 
 

       स्वाक्षरी 

       नाव:- 

       फमगच ेनाव :- 

                                                                      फमगचा णर्तका 

जीएसटी क्रमाकं  
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हणरतर्ृह/रे्डनेटर्ृह पर्गवके्षीर् तपासिी अहवाल 
 

१. तपासिी णदनांक 
 

२. तपासिी अणधकारी श्री/श्रीमती 

३. पदनाम  

४. तपासिी वळेी उपक्स्थत इतर अणधकारी ३. श्री/श्रीमती 
पदनाम 
४. श्री/श्रीमती  
पदनाम 

५. लाभार्थ्र्ाच ेनाव सव ेनं  
वर्गवारी: _________ (अ.जा./अ.ज./सवगसाधारि) 
मु.पो. 
ता.                                  उपणवभार् 
णज. 

६. बाब हणरतर्ृह/रे्डनेटरृ्ह 
मॉडेल (मार्गदर्गक सूचनेप्रमािे ) 

७. सेवा पुरवठादाराच ेनाव व पत्ता  

८. 

 

प्रकलपाचा मोका तपासिी तपर्ील १.१) लांबी ................... मी.  
१.२) रंुदी................ मी.  
१.३) उंची ................... मी. 
२. क्षेत्रफळ ............... चौ. मी  

६. लाभार्थ्र्ास देण्र्ात आलेलर्ा अथगसहाय्र्ाची रतकम रु.  

७. उभारिी पश्चात अंणतम मोका तपासिीमध्रे् अथगसहाय्र्ाची पणरर्िना बरोबर 

केलेली आहे कार्? 
होर्/नाही 

 नसलर्ास तफावत रतकम रु.  
८. मार्गदर्गक सूचनेत उपरोतत मॉडेलसाठी देण्र्ात आलेलर्ा आराखडर्ानुसार व 

तांणत्रक णनकिानुसार उभारिी करण्र्ात आलेली आहे कार्?   
होर्/नाही 

९. हणरतर्ृह/रे्डनेटरृ्हामध्रे् घेण्र्ात आलेले / असलेले णपक  
१०. हणरतर्ृह/रे्डनेटरृ्हाबाबत लाभाथी रे्तकऱ्र्ाच ेसवगसाधारि अणभप्रार्  

(आर्मथकदृष्या णकफार्तर्ीरपिा, तंत्रज्ञान उपर्ुततता . . . )  
१२. हणरतर्ृह/रे्डनेटरृ्हाच्र्ा रु्िवत्तबेाबत तपासिी अणधकाऱ्र्ाच ेअणभप्रार् 

(सध्र्ाचा वापर, रे्तक-र्ाला असलेले तांणत्रक ज्ञान, प्रणर्क्षिाची उपर्ुततता) 
  

(स्वाक्षरी) 
तपासिी अणधकारी,  
नाव श्री. 
 पदनाम  

    
(स्वाक्षरी) 
इतर अणधकारी  
नाव श्री. 
पदनाम. 
 
(स्वाक्षरी) 
लाभार्थ्र्ाची /लाभाथी प्रणतणनधीची  
नाव श्री./श्रीमती. 
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बंणदस्त रे्ळीपालन 
 

प्रस्तावना : 
हवामान बदलाचा राज्र्ाच्र्ा रे्तीवर णवपरीत पणरिाम णदसून रे्त असून, भणवष्र्ात देखील सदर पणरिामांची 

व्र्ाप्ती वाढिार असलर्ाच े राज्र्ाच्र्ा हवामान बदला णविर्क कृती आराखडर्ामध्रे् नमूद केले आहे. मराठवाडा व 
णवदभातील रे्तक-र्ानंा रे्लर्ा काही विांपासून मोठर्ा दुष्काळास सामोरे जाव े लार्त असनू, भ-ूर्भातील पािी 
साठर्ावर व जणमनीच्र्ा आरोग्र्ावर णवपणरत पणरिाम होत आहे. पणरिामी रे्तीमधील णपकाचंी उत्सपादकता घटत आहे. 
तसेच पिूा नदीच्र्ा खो-र्ातील भ-ूभार् हा णनसर्गत:च क्षारपड असलर्ाने रे्तीसाठी लसचनास मर्ादा रे्त आहेत. र्ा 
प्रणतकूल पणरक्स्थतीमध्रे् अलपभ-ूधारक रे्तक-र्ांच्र्ा उत्सपादनावर णवपरीत पणरिाम होत असलर्ाच े णदसनू रे्त आहे. 
हवामान बदलामुळे उद्भवलेलर्ा पणरक्स्थतीर्ी जुळवून घेण्र्ास रे्तक-र्ांना सक्षम करण्र्ाच्र्ा उदे्दर्ाने महाराष्र 
र्ासनाचा जार्णतक बकेँच्र्ा अथगसहाय्र्ाने नानाजी देर्मखु कृणि संजीवनी प्रकलप सरुु करण्र्ात आलेला आहे. 

र्ा घटकांतर्गत प्रकलप क्षेत्रामध्रे् रे्ळी पालनाद्वारे रे्तकऱ्र्ांना परूक उत्सपन्न णमळवून देण्र्ासाठी तसेच ग्रामीि 
भार्ात रोजर्ार णनर्ममती होण्र्ाच्र्ा दृष्टीने नानाजी देर्मखु कृणि संजीवनी प्रकलपातंर्गत “ बणंदस्त रे्ळीपालन ” र्ा 
घटकाचा समावरे् करण्र्ात आलेला आहे. 
उदे्दर्: 
१. नानाजी देर्मुख कृणि संजीवनी प्रकलपात समावरे् करण्र्ात आलेलर्ा र्ाव समूहात “बणंदस्त रे्ळीपालन” र्ा 

घटकाद्वारे रे्ळी पालनाद्वारे भणूमहीन कुटंुबातील व्र्तती, णवधवा, पणरततत्सर्ा मणहला, घटस्फोटीत मणहला, 
अनुसूणचत जाती/जमाती मधील मणहला रे्तकऱ्र्ांना परूक उत्सपन्न णमळवून देिे.   

२. ग्रामीि भार्ातील र्ुवकानंा कृणि क्षते्रात स्वरं्रोजर्ार उपलब्ध करुन देिे. 
३. स्थाणनक वातावरिात तर् धरतील अर्ा प्रजातींच्र्ा पैदासक्षम रे्ळ्र्ांच ेसंर्ोपन करिे. 
४. ग्रामीि भार्ातील रे्ळीपालन व्र्वसार्ास चालना णमळावी, त्सर्ाद्वारे लाभाथींना व त्सर्ांचे कुटंुबानंा प्रणथनर्ुतत 

आहार णमळवा. 
 

लाभाथी णनवडीचे णनकि 
प्रकलपांतर्गत णनवड केलेलर्ा र्ावासाठीच्र्ा ग्राम कृणि संजीवनी सणमतीने (VCRMC) मान्र्ता णदलेले भणूमहीन 

कुटंुबातील व्र्तती, णवधवा, पणरततत्सर्ा मणहला, घटस्फोटीत मणहला, अनुसूणचत जाती/जमाती मधील मणहला रे्तकरी 
र्ांना लाभ देर् राहील. 

 
अथगसहाय्र्  
बणंदस्त रे्ळीपालन र्ा घटकाचे आर्मथक णनकि व देर् अथगसहाय्र् खालीलप्रमािे आहे. 

अ.न तपर्ील दर 
एकूि खचग,रु. 
(१० रे्ळ्र्ा व 

१ बोकड ) 

खुलर्ा 
प्रवर्ातील 

लाभाथी - ५० % 
अनुदान रु. 

अनुसूणचत जाती /जमाती 
प्रवर्ातील लाभाथी - ७५ 

% अनुदान रु. 

१ रे्ळ्र्ा खरेदी 

उस्मानाबादी /संर्मनेरी जातीची  
पैदासक्षम रे्ळी रु.६००० / प्रती रे्ळी  ६०००० 3०००० 45००० 

अन्र् जातीची पैदासक्षम रे्ळी  रु.४००० 
/-प्रती रे्ळी  ४०००० 2०००० 3०००० 

२ बोकड खरेदी उस्मानाबादी /संर्मनेरी जातीचा नर 
रु.७००० प्रती बोकड  ७००० 35०० 5२5० 

णद.०१.०९.२०१८  ( २ : ४० PM ) 
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अन्र् जातीचा पैदासक्षम नर रु.५००० 
/प्रती बोकड  ५००० 25०० 375० 

३ णवमा  
उस्मानाबादी /संर्मनेरी  ३००० 15०० २25० 
अन्र् जातीचा पैदासक्षम  २००० 10०० १5०० 

एकूि खचग  
उस्मानाबादी /संर्मनेरी  ७०००० ३५००० ५२५०० 
अन्र् जातीचा पैदासक्षम  ४७००० २३५०० ३५२५० 

      
र्ा घटकाअतंगर्त जास्तीत जास्त 10 रे्ळ्र्ा व १ बोकड खरेदीसाठी अनुदान देर् असून र्ापके्षा कमी खरेदी केलर्ास 
खरेदी केलेलर्ा रे्ळ्र्ांच्र्ा प्रमािात अनुदानाचा लाभ देर् आहे. 
(संदभग :- कृणि, परु्संवधगन, दुग्धव्र्वसार् णवकास व मत्सस्र्व्र्वसार् णवभार्, र्ासन णनिगर् क्रमाकं : पणवआ- 
२०११/प्र.क्र.74/पदुम-३, णदनांक-२ जुलै, २०११ )   

 
अमंलबजाविीतील णवणवध स्तरावरील जबाबदाऱ्र्ा 
लाभाथी  
१. इच्छुक लाभाथीने घटकांतर्गत बाबींचा लाभ घेण्र्ासाठी अजग प्रकलपाच्र्ा https://dbt.mahapocra.gov.in र्ा 

संकेतस्थळावर ऑनलाईन नोंदिी करून आवश्र्क कार्दपत्रे अपलोड करावीत. 
२. पवूगसंमती णमळालर्ा पासून एक मणहन्र्ाच्र्ा आत रे्ळ्र्ा खरेदी कराव्र्ात. 
३. णनवडलेलर्ा लाभाथीने र्ठीत खरेदी सणमतीच्र्ा उपक्स्थतीत रे्ळ्र्ा खरेदी कराव्र्ात. 
४. रे्ळ्र्ा खरेदी लाभार्थ्र्ाने बाजार सणमतीमध्रे् करावी व बाजार सणमतीची खरेदी तपणर्लासह पावती सादर करावी. 
५. रे्ळ्र्ा खरेदीनंतर वाहतकुीचा खचग लाभाथीने करावा. 
६. र्ा र्ोजनेखाली वाटप केलेलर्ा रे्ळ्र्ाचंा णवमा लाभाथी व संबणधत उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी र्ांच्र्ा सरं्ुतत नाव े

३ विासाठी करण्र्ात र्ावा. 
७. उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी र्ांचकेडे अनुदान णमळिेसाठी ऑनलाईन मार्िी करावी आणि मुळ खरेदी णबले व 

खरेदी सणमतीच ेप्रमािपत्र लाभार्थ्र्ाने संकेतस्थळावर अपलोड कराव.े 
 

रे्ळ्र्ा खरेदी सणमती :- 
१. सरपचं - पदणसद्ध अध्र्क्ष  
२. उपसरपंच - पदणसद्ध सदस्र्  
३. इतर ग्राम कृणि संजीवनी सणमती (VCRMC) सदस्र्ांपकैी एक मणहला सदस्र् - सदस्र् 
४. कृणि णमत्र/कृणि ताई - सदस्र् 
५. कृणि सहाय्र्क - सणचव 
६. परु्संवधगन णवभार्ाचे संबणधत परु्धन णवकास अणधकारी/परु्धन पर्गवके्षक-सदस्र्  

(अनुक्रमांक १, २, ३ पकैी णकमान १ सदस्र्, कृणि णमत्र/कृणि ताई, कृणि सहाय्र्क, परु्संवधगन णवभार्ाच ेसंबणधत 
परु्धन णवकास अणधकारी/परु्धन पर्गवके्षक व लाभाथी  र्ाचंी खरेदीच्र्ा वळेी उपक्स्थती अणनवार्ग ) 

       
खरेदी सणमतीच्र्ा कार्ग व जबाबदाऱ्र्ा :- 
१. खरेदी सणमतीने रे्ळी खरेदी कोठून व कोित्सर्ा प्रकारे/पद्धतीने करावर्ाची आहे र्ाबाबत णनिगर् उपणवभार्ीर् कृणि 

अणधकारी र्ांच ेमार्गदर्गनानुसार घ्र्ावा. 
२. लाभाथीनी प्रत्सर्क्ष रे्ळ्र्ा खरेदी केलर्ा असलर्ाबाबतच ेप्रमािपत्र खरेदी सणमतीने सादर कराव.े 
३. र्ावातील णनवडलेलर्ा सवग लाभार्थ्र्ांची रे्ळ्र्ाचंी खरेदी र्तर्तो एकाचवळेी करावी. 
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ग्राम कृणि संजीवनी सणमती 
१. प्रकलपांतर्गत णनवड केलेलर्ा र्ावातील ग्राम कृणि संजीवनी सणमतीने (VCRMC) भणूमहीन कुटंुबातील व्र्तती, 

णवधवा, पणरततत्सर्ा मणहला, घटस्फोटीत मणहला, अनुसूणचत जाती/जमाती मधील मणहला रे्तकरी र्ाचंी णनवड 
करावी. 

२. भणूमहीन कुटंुबातील व्र्ततीसाठी  तलाठी र्ांचकेडील उपलब्ध अणभलेख व इच्छुक लाभार्थ्र्ाने णदलेले सोबतच्र्ा 
नमनु्र्ातील स्वरं्घोििा पत्र र्ाआधारे लाभाथी णनवडीबाबत णनिगर् घ्र्ावर्ाचा आहे. 

३. णवधवा, पणरततत्सर्ा व घटस्फोटीत मणहलांना लाभ देिेसाठी ग्रामसेवक र्ांचे अणभप्रार् व इच्छुक लाभार्थ्र्ांच े
त्सर्ांचेकडील सोबतच्र्ा नमुन्र्ातील स्वरं्घोििा पत्र घेऊन त्सर्ाआधारे लाभाथी णनवडीचा णनिगर् घ्र्ावर्ाचा आहे. 

४. सवग इच्छुक लाभार्थ्र्ांचे ऑनलाईन अजग प्राप्त झालर्ानंतर कार्दपत्राचंी छानिी करून अजाच्र्ा पात्र/अपात्रते 
बाबत णनिगर् घ्र्ावा. अपात्र अजगदारांना अपात्रतेबाबत कारिासह अवर्त कराव.े  

५. रे्ळी खरेदी सणमती णनर्तुत करून णतच्र्ा कामकाजावर णनरं्त्रि ठेविे. 
६. सामाणजक लेखापरीक्षि करिे. 

 

समूह सहाय्र्क  
१. इच्छुक लाभाथी र्ांना नानाजी देर्मुख कृणि संजीवनी प्रकलपाच्र्ा संकेतस्थळावर https://dbt.mahapocra.gov.in 

नोंदिी व अजग करण्र्ासाठी मार्गदर्गन व मदत करावी. 
२. भणूमहीन रे्तमजूर/रे्तकऱ्र्ाचंी ऑनलाईन नोंदिी व इच्छुक लाभार्थ्र्ांनी अपलोड केलेलर्ा कार्दपत्रांची  छानिी 

लाभाथी णनकिानुसार करावी. 
३. सवग ऑनलाईन प्राप्त अजग ग्राम कृणि संजीवनी सणमती समोर मान्र्तेसाठी सादर करिे व मंजुरी प्राप्त झालर्ानंतर 

तसा ठराव  संकेतस्थळावर अपलोड करिे. 
४. लाभार्थ्र्ांस “ बणंदस्त रे्ळीपालन ” र्ा घटकाच्र्ा अटी व र्ती तांणत्रक णनकि समजावून सांर्ाव.े 
५. रे्ळ्र्ा खरेदी झालर्ानंतर सबंणंधत कृणि सहाय्र्क र्ांना रे्ळी खरेदी व खरेदी पश्चात तपासिीसाठी मदत करिे. 
६. पात्र लाभार्थ्र्ांना पवूगसंमती बाबत अवर्त करिे. 

 

कृणि सहाय्र्क  
१. लाभाथीने ऑनलाईन अजासोबत अपलोड केलेलर्ा सवग आवश्र्क कार्दपत्रांची पडताळिी करिे. 
२. अपलोड केलेलर्ा कार्दपत्राचं्र्ा छानिी आधारे पात्र अजांच्र्ा णनर्ोणजत प्रकलप स्थळाची पाहिी करुन तपासिी 

सूचीनुसार प्रकलप स्थळ बणंदस्त रे्ळी पालनासाठी र्ोग्र् आहे लकवा नाही, र्ाबाबत अहवाल ऑनलाईन नोंद 
करावा व प्रकलपाच्र्ा DBT App द्वारे भौर्ोणलक स्थानाकंन (Geo-tagging) करून संकेतस्थळावर अपलोड करिे. 
र्ापवूी रे्ळीपालनाचा इतर र्ासकीर् र्ोजनेतनू लाभ घेतला आहे कार्, र्ाबाबत खातरजमा करून र्ाबाबतचा 
तपणर्ल नमदू करावा. 

३. कृणि सहाय्र्क र्ानंी खरेदी करण्र्ात आलेलर्ा रे्ळ्र्ा मार्गदर्गक सचूनेत णदलर्ाप्रमािे र्ोग्र् असलर्ाबाबत व 
खरेदी प्रणक्रर्ा र्ोग्र् असलर्ाबाबत मोका तपासिी अहवाल सकेंतस्थळावर अनुदानाच्र्ा णर्फारर्ीसह 
उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी र्ांना सादर करावा. तसचे प्रकलपाच्र्ा DBT App द्वारे नैऋत्सर् कोपरा स्थळाच े
अक्षांर्/रेखांर्सह भौर्ोणलक स्थानांकन (Geo-tagging) करून संकेतस्थळावर अपलोड करिे. 

४. अनुदान मार्िीसाठी देर्के व आवश्र्क कार्दपत्र े प्रमाणित करून सकेंतस्थळावर अपलोड करिे.  
 

 

कृणि पर्गवके्षक  
कृणि सहाय्र्क र्ानंी ऑनलाईन अवर्त केलर्ानंतर कृणि पर्गवके्षक र्ांनी अनुदान अदार्र्ी पवूी लाभाथी 

संख्रे्च्र्ा २५% तपासिी करावी. अनुदान प्रस्ताव तपासून पडताळिी करून पर्गवके्षकीर् अहवाल सादर करावा. 
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उपणवभार् स्तर (लखेाणधकारी) 
अनुदान प्रस्ताव व तपासिी अहवाल प्राप्त झालर्ानंतर त्सर्ासाठीच े लेखाणधकारी उपणवभार्स्तर र्ांनी 

मार्गदर्गक सचूनेनुसार अनुदान प्रस्ताव तपासनू पडताळिी करून पात्र प्रस्तावांना उप णवभार्ीर् कृणि अणधकारी 
र्ांचेकडे अनुदान अदार्र्ीसाठी णर्फारस करावी. 

 

उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी 
१. ग्राम कृणि संजीवनी सणमतीच्र्ा (VCRMC) मान्र्तेने प्राप्त झालेलर्ा लाभाथींच्र्ा कार्दपत्रांची छाननी नंतर पात्र/ 

अपात्रते बाबत णनिगर् घेऊन संबणंधत लाभाथी र्ांना ऑनलाईन पवूगसंमती प्रदान करावी. लाभाथी अपात्र असलर्ास 
कारिे नमूद करावीत. 

२. तपासिी अहवालासह ऑनलाईन णर्फारस झालेलर्ा अनुदान प्रस्तावांची पडताळिी करून र्ोग्र् प्रस्तावांना  DBT 
द्वारे थेट लाभार्थ्र्ांच्र्ा आधार संलग्न बकँ खात्सर्ावर अनुदान अदार्र्ी करण्र्ास मंजुरी द्यावी. 

३. कृणि सहाय्र्क र्ांनी अवर्त केलर्ानंतर र्ादृक्च्छक (Random) पद्धतीने ५% लाभार्थ्र्ांची अनुदान अदार्र्ी पवूी 
तपासिी करावी.  

४. र्ोजनेच ेसंणनरं्त्रि करिे. 
 

प्रकलप संचालक, आत्समा  
1. णजलयामध्रे् उपणवभार् स्तरावर लाभाथी णनवड व अनुदान अदार्र्ी र्ासह सवग कार्गवाही मार्गदर्गक सचूनेनुसार 

होत असलेबाबत वळेोवळेी पडताळिी करावी. 
2. उपणवभार् स्तरावर झालेलर्ा कामांची र्ादृक्च्छक (Random) पद्धतीने णकमान १% लाभार्थ्र्ांची तपासिी करावी व 

णवणहत प्रपत्रात अहवाल सादर करावा.  
 
 

र्ोजनेच्र्ा सवगसाधारि मार्गदर्गक सूचना 
१. पात्र इच्छुक लाभार्थ्र्ांची र्ादी तर्ार करण्र्ात र्ावी व त्सर्ाचा र्ावाच्र्ा सणवस्तर प्रकलप अहवालात समावरे् 

करण्र्ात र्ावा. 
२. एका कुटंुबातील एकाच व्र्ततीस र्ा र्ोजनेचा लाभ देण्र्ात रे्ईल.    
३. लाभार्थ्र्ाने सदरचा व्र्वसार् णकमान ३ विे करिे आवश्र्क आहे . 
४. र्ा घटकास नानाजी देर्मखु कृणि संजीवनी प्रकलपाच्र्ा संकेत स्थळावर, ग्रामसभा कार्ालर्ातील नोटीस बोडग, 

कार्गमणहमा, मेळाव ेइत्सर्ादीद्वारे व्र्ापक प्रणसद्धी देण्र्ात र्ावी. 
५. र्ा घटकातंर्गत णनवड केलेलर्ा रे्तकरी/भणूमहीन रे्तमजुराच्र्ा कुटंुबातील लाभार्थ्र्ांना रे्ळी पालनाच ेआवश्र्क 

ते प्रणर्क्षि देण्र्ात र्ाव.े 
६. रे्ळीपालनासाठी आवश्र्क णनवारा, खाद्य व पाण्र्ाची भांडी इ. व्र्वस्था लाभार्थ्र्ांने स्वतः करावर्ाची आहे.  
७. र्ा घटकातंर्गत लाभार्थ्र्ांना परुवठा केलेलर्ा रे्ळ्र्ानंा लसीकरि व आवश्र्क त्सर्ा परु्वदै्यकीर् सेवा जवळच्र्ा 

परु्वदै्यकीर् संस्थेमाफग त देण्र्ात र्ाव्र्ात.  
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खरेदी सणमतीने द्यावर्ाच ेखरेदी प्रमािपत्र 
  

प्रमाणित करण्र्ात र्ेते की, लाभाथी श्री/श्रीमती-----------------------------------------------------
मु.पो.--------------------तालूका --------------------- णजलहा --- र्ांनी रे्ळीपालन र्ा घटकांतर्गत नानाजी देर्मखु 
कृणि सजंीवनी प्रकलपांतर्गत र्ा घटकासाठी णवणहत केलेलर्ा खरेदी सणमती व खरेदी सणमती सणचव (कृणि सहाय्र्क) र्ांच्र्ा 
समक्ष सदर घटकासाठी णनर्गणमत केलेलर्ा मार्गदर्गक सूचनांना अनुसरून रे्ळी खरेदी करिेचे काम समाधान कारकणरत्सर्ा 
पूिग केलले ेआहे.  

खरेदी केलेलर्ा रे्ळ्र्ांची संख्र्ा - 
एकूि लकमत रु. - 
(अक्षरी रु.                                                                        )  

 
  (स्वाक्षरी) (स्वाक्षरी) (स्वाक्षरी) 
  लाभाथी खरेदी सणमती सणचव उपक्स्थत खरेदी 

सणमती सदस्र्  
णदनांक-   (कृणि सहाय्र्क)  
णठकाि-  (नाव                       ) (नाव                          ) (नाव                          ) 

 
 

(स्वाक्षरी) 
 

(स्वाक्षरी) 
उपक्स्थत खरेदी 

सणमती कृणि णमत्र/ 
कृणि ताई   

परु्संवधगन णवभार्ाच े
संबणधत परु्धन 

णवकास 
अणधकारी/परु्धन 

पर्गवके्षक 
  

(नाव                          ) (नाव                          ) 
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पर्गवके्षीर् तपासिी अहवाल 
 

१. तपासिी णदनाकं :-    /         /20 
२. तपासिी अणधकारी :- श्री.     पदनाम 
३. तपासिी वळेी उपक्स्थत इतर अणधकारी - 
१. श्री.      पदनाम 
२. श्री.      पदनाम 
४. लाभार्थ्र्ाचे नाव - श्री. 

र्ांव                              ता.                           णज. 
सव ेनं ( असलर्ास )    

५. बाब - रे्ळीपालन  
६. प्रकलपाच ेणठकाि  
७. देर्काची एकुि रतकम रु. 
८. लाभार्थ्र्ास देण्र्ात आलेलर्ा अथगसहाय्र्ाची रतकम रु. 
९. तपासिी मध्रे् अथगसहाय्र्ाची पणरर्िना बरोबर केलेली आहे कार् ? होर् / नाही 
१०. नसलर्ास तफावत रतकम रु. 
११. मार्गदर्गक सूचनेप्रमािे कार्गवाही करण्र्ात आलेली आहे कार् ?    होर् / नाही 
१२. लाभार्थ्र्ाचे सवगसाधारि अणभप्रार् 
१३. र्ुिवत्ते बाबत तपासिी अणधकाऱ्र्ाच ेअणभप्रार् 

 
तपासिी अणधकारी, श्री. 
पदनाम. 
(स्वाक्षरी) 
 
इतर अणधकारी श्री. 
पदनाम. 
(स्वाक्षरी) 

                                                                          लाभार्थ्र्ाची/ लाभाथी प्रणतणनधीची स्वाक्षरी  
                                                                             (नाव....................) 
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  भणूमहीन प्रमािपत्र 
 

 प्रमाणित करण्र्ात रे्ते की, श्री./श्रीमती ---------------------------------------- वर् --------रा. ----

----------- ता. ------------ णज. ------------ आधार क्र. ------------------------- र्ांचकेडे अथवा त्सर्ांच्र्ा 

कुटंूबातील व्र्ततींकडे रे्ती/रे्तजमीन नाही. र्ास्तव श्री./श्रीमती ----------------------------------- हे भणूमहीन 

असलर्ाच ेप्रमािपत्र देण्र्ात रे्त आहे. 

 

णदनांक:       /      /                          कामर्ार तलाठी  

                                                         नाव------------- 

 सजा ------------ 

 

 
 

णवधवा /पणरततत्सर्ा/ घटस्फोटीत असलर्ाबाबत दाखला 
 

 प्रमाणित करण्र्ात रे्ते की, श्रीमती ---------------------------------------- वर् --------- रा. ------

--------- ता. ------------ णज. ------------ आधार क्र. ------------------------- हे णवधवा /पणरततत्सर्ा/ 

घटस्फोटीत असलर्ाच ेउपलब्ध अणभलेखावरून/ माझ्र्ा णनरीक्षिाच्र्ा आधारे णनदर्गनास रे्ते. त्सर्ाआधारे सदर व्र्तती 

णवधवा /पणरततत्सर्ा/ घटस्फोटीत असलर्ाच ेदाखला देण्र्ात रे्त आहे. 

 

णदनांक:       /      /                           ग्रामसेवक   

                                                         नाव------------- 

 ग्रामपंचार्त ------------ 
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परसातील कुतकुटपालन 

प्रस्तावना 
हवामान बदलाचा राज्र्ाच्र्ा रे्तीवर णवपरीत पणरिाम णदसून रे्त असनू, भणवष्र्ात देखील सदर पणरिामांची व्र्ाप्ती 

वाढिार असलर्ाच ेराज्र्ाच्र्ा हवामान बदला णविर्क कृती आराखडर्ामध्रे् नमदू केले आहे. मराठवाडा व णवदभातील 
रे्तक-र्ानंा रे्लर्ा काही विांपासून मोठर्ा दुष्काळास सामोरे जाव े लार्त असनू भ-ूर्भातील पािी साठर्ावर व 
जणमनीच्र्ा आरोग्र्ावर णवपणरत पणरिाम होत आहे. पणरिामी रे्तीमधील णपकांची उत्सपादकता घटत आहे. तसचे पिूा 
नदीच्र्ा खो-र्ातील भ-ूभार् हा णनसर्गत:च क्षारपड असलर्ाने रे्तीसाठी लसचनास मर्ादा रे्त आहेत. र्ा प्रणतकूल 
पणरक्स्थतीमध्रे् अलप भ-ूधारक रे्तक-र्ांच्र्ा उत्सपादनावर णवपरीत पणरिाम होत असलर्ाच े णदसून रे्त आहे. हवामान 
बदलामुळे उद्भवलेलर्ा पणरक्स्थतीर्ी जुळवून घेण्र्ास रे्तक-र्ानंा सक्षम करण्र्ाच्र्ा उदे्दर्ाने महाराष्र र्ासनाचा 
जार्णतक बकेँच्र्ा अथगसहाय्र्ाने नानाजी देर्मुख कृणि सजंीवनी प्रकलप सुरु करण्र्ात आलेला आहे. 

कुतकुटपालन हा रे्तीस परूक व्र्वसार् म्हिनू ओळखला जातो. ग्रामीि भार्ातील परसातील कुतकुट 
पालनाद्वारे रे्तकऱ्र्ांना व भणूमहीन रे्तमजुरांना हमखास परूक उत्सपनाचे साधन उपलब्ध झालेले आहे.       
उदे्दर्: 

1. नानाजी देर्मुख कृणि संजीवनी प्रकलपामध्रे् समावरे् करण्र्ात आलेलर्ा र्ाव समूहा मधील भणूमहीन व्र्तती, 
अनुसूणचत जाती/जमाती मधील मणहला रे्तकऱ्र्ानंा हवामान बदलामुळे उद्भवलेलर्ा पणरक्स्थतीर्ी जुळवून घेण्र्ास 
सक्षम बनणविे. 

2. ग्रामीि भार्ातील भणूमहीन कुटंुबातील व्र्तती, णवधवा, पणरततत्सर्ा मणहला व  घटस्फोटीत मणहलांना स्वरं्रोजर्ार 
उपलब्ध करुन देिे. 

3. ग्रामीि भार्ातील परसातील कुतकुट पालन व्र्वसार्ास चालना णमळावी व लाभाथी कुटंुबाना प्रणथनेर्ुतत आहार 
णमळावा.  

 
लाभाथीं णनवडीचे णनकि 

प्रकलपातंर्गत णनवड केलेलर्ा र्ावातील ग्राम कृणि संजीवनी सणमतीने (VCRMC) मान्र्ता णदलेले भणूमहीन 
कुटंुबातील व्र्तती, णवधवा, पणरततत्सर्ा मणहला, घटस्फोटीत मणहला, अनुसूणचत जाती/जमाती मधील मणहला रे्तकरी 
र्ांना लाभ देर् राहील. 
 
अथगसहाय्र् : 

सदर घटकातंर्गत सवगसाधारिपिे देर्ी वािांच्र्ा कोंबडीची चार आठवडे वर्ाची णपले्ल देिे अणभपे्रत आहे. चार 
आठवडे वर्ाच्र्ा णपलाची लकमत रु. 100/- मर्ादेत असून ५०% अनुदान देर् आहे. एका लाभार्थ्र्ास णकमतीच्र्ा ५०% 
कमाल ५० पक्ष्र्ांसाठी  जास्तीत जास्त रु. २५००/-  देर् आहे.  

 
अमंलबजाविीतील णवणवध स्तरावरील जबाबदाऱ्र्ा 
लाभाथी  
१. इच्छुक लाभाथीने घटकातंर्गत बाबींचा लाभ घेण्र्ासाठीचा प्रकलपाच्र्ा https://dbt.mahapocra.gov.in 

संकेतस्थळावर ऑनलाईन नोंदिी करून अजग सादर करावा व आवश्र्क कार्दपत्रे अपलोड करावीत. 
२. पवूगसंमती णमळालर्ा पासून एक मणहन्र्ाच्र्ा आत पक्षी खरेदी करून ऑनलाईन अनुदान मार्िी करावी.  
३. णनवडलेलर्ा लाभाथीने र्ठीत खरेदी सणमतीच्र्ा उपक्स्थतीत पक्षी खरेदी करावी. 
४. पक्षी खरेदी स्थाणनक बाजारामध्रे् खरेदी करून ज्र्ा र्ावामधील बाजारात पक्षी खरेदी केली आहे त्सर्ा 

ग्रामपंचार्तीची पक्षी खरेदी बाबतची तपणर्लासह पावती सादर करिे आवश्र्क आहे. 

णद.०१.०९.२०१८  ( १२ : २२ AM ) 
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५. परसबारे्तील कुतकुटपालन र्ा घटकांतर्गत अनुदान णमळिेसाठी ऑनलाईन मार्िी करावी. सोबत खरेदी 
देर्कांच्र्ा मूळप्रती व खरेदी सणमतीच ेप्रमािपत्र लाभार्थ्र्ाने स्व:साक्षाकंीत करुन ऑनलाईन अपलोड कराव्र्ात. 
 

पक्षी खरेदी सणमती : 
1. सरपंच - पदणसद्ध अध्र्क्ष  
2. उपसरपचं - पदणसद्ध सदस्र्  
3. ग्राम कृणि संजीवनी सणमती (VCRMC) सदस्र्ांपकैी एक मणहला सदस्र् - सदस्र् 
4. कृणि णमत्र/कृणि ताई - सदस्र् 
5. कृणि सहाय्र्क - सणचव 
6. परु्संवधगन णवभार्ाच ेसंबणधत परु्धन णवकास अणधकारी/परु्धन पर्गवके्षक-सदस्र्   

(अनुक्रमांक १, २, ३ पकैी णकमान १ सदस्र्, कृणि णमत्र/कृणि ताई, कृणि सहाय्र्क, परु्संवधगन णवभार्ाच ेसंबणधत 
परु्धन णवकास अणधकारी/परु्धन पर्गवके्षक व लाभाथी र्ांची खरेदीच्र्ा वळेी उपक्स्थती अणनवार्ग ) 

 
खरेदी सणमतीच्र्ा कार्ग व जबाबदाऱ्र्ा : 
१. खरेदी सणमतीने पक्षी खरेदी कोठून व कोित्सर्ा प्रकारे/पद्धतीने करावर्ाची आहे र्ाबाबत णनिगर् उपणवभार्ीर् कृणि 

अणधकारी र्ांच ेमार्गदर्गनानुसार घ्र्ावा. 
२. र्ावातील णनवडलेलर्ा सवग लाभार्थ्र्ांची पक्षी खरेदी र्तर्तो एकाचवळेी करावी. 
३. लाभार्थ्र्ांनी प्रत्सर्क्ष पक्षी खरेदी केली असलर्ाबाबतच ेप्रमािपत्र पक्षी खरेदी सणमतीने सादर कराव.े  

 
ग्राम कृणि संजीवनी सणमती 
१. इच्छुक भणूमहीन कुटंुबातील व्र्तती, णवधवा, पणरततत्सर्ा मणहला, घटस्फोटीत मणहला, अनुसूणचत जाती/ जमाती 

मधील मणहला रे्तकरी लाभार्थ्र्ांच े ऑनलाईन अजग व अपलोड केलेली कार्दपत्र ेसमहू सहाय्र्क र्ांच े मदतीने 
छानिी करिे व लाभाथी णनवड करिे. 

२. भणूमहीन कुटंुबातील व्र्ततीसाठी तलाठी र्ाचंेकडील उपलब्ध अणभलेख व इच्छुक लाभार्थ्र्ाने णदलेले सोबतच्र्ा 
नमुन्र्ातील स्वरं्घोििा पत्र र्ा आधारे लाभाथी णनवडीबाबत णनिगर् घ्र्ावर्ाचा आहे. 

३. णवधवा, पणरततत्सर्ा मणहला व घटस्फोटीत मणहलांना लाभ ग्रामसेवक र्ाचंे अणभप्रार् व इच्छुक लाभार्थ्र्ाच े
त्सर्ांचकेडून सोबतच्र्ा नमुन्र्ातील स्वरं्घोििा पत्र घेऊन त्सर्ा  आधारे लाभाथी णनवडीबाबत णनिगर् घ्र्ावर्ाचा आहे. 

४. प्राप्त झालेलर्ा ऑनलाईन अजांच्र्ा कार्दपत्राचंी छानिी करून अजाच्र्ा पात्र/अपात्रते बाबत णनिगर् घ्र्ावा. अपात्र 
अजगदारांना अपात्रतेबाबत कारिासह अवर्त कराव.े  

५. पक्षी खरेदी सणमती णनर्तुत करून णतच्र्ा कामकाजावर णनरं्त्रि ठेविे. 
६. सामाणजक लेखापरीक्षि करिे. 

 

समूह सहाय्र्क  
1. इच्छुक लाभाथी र्ांना नानाजी देर्मखु कृणि संजीवनी प्रकलपाच्र्ा सकेंत स्थळावर https://dbt.mahapocra.gov.in 

ऑनलाईन नोंदिी व अजग करण्र्ासाठी मार्गदर्गन व मदत करावी. 
2. इच्छुक लाभार्थ्र्ांची ऑनलाईन नोंदिी व त्सर्ानंी अपलोड केलेलर्ा कार्दपत्राचंी छानिी लाभाथी णनकिानुसार 

करावी. 
3. सवग ऑनलाईन प्राप्त अजग ग्राम कृणि संजीवनी सणमती समोर मान्र्तेसाठी सादर करिे व मंजुरी प्राप्त झालर्ानंतर 

तसा ठराव  संकेतस्थळावर अपलोड करिे. 
4. लाभार्थ्र्ांस “परसातील कुतकुटपालन” र्ा घटकाच्र्ा अटी, र्ती व अंमलबजाविी बाबत समजावून सांर्ाव.े 
5. संबणंधत कृणि सहाय्र्क र्ांना पक्षी खरेदी व खरेदी पश्चात अंणतम तपासिीसाठी मदत करिे  
6. पात्र लाभार्थ्र्ांना पवूगसंमती बाबत अवर्त करिे. 
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कृणि सहाय्र्क  
1. लाभाथीने ऑनलाईन अजग व सोबत अपलोड केलेलर्ा सवग आवश्र्क कार्दपत्रांची पडताळिी करिे. 
2. अपलोड केलेलर्ा कार्दपत्रांच्र्ा छानिी आधारे पात्र अजांच्र्ा णनर्ोणजत प्रकलप स्थळाची पाहिी करुन तपासिी 

सूचीनुसार प्रकलप स्थळ कुतकुट पालनासाठी र्ोग्र् आहे लकवा नाही, र्ाबाबत ऑनलाईन अहवालात नोंद करावी  
व प्रकलपाच्र्ा DBT App द्वारे भौर्ोणलक स्थानाकंन (Geo-tagging) करून सकेंतस्थळावर अपलोड करिे. र्ापवूी 
कुतकुटपालनाचा इतर र्ासकीर् र्ोजनेतनू लाभ घेतला आहे कार्, र्ाबाबत खातरजमा करून र्ाबाबतचा 
तपणर्ल नमदू करावा. 

3. कृणि सहाय्र्क र्ांनी खरेदी करण्र्ात आलेले पक्षी मार्गदर्गक सूचनेत णदलर्ाप्रमािे र्ोग्र् असलर्ाबाबत व खरेदी 
प्रणक्रर्ा र्ोग्र् असलर्ाबाबत मोका तपासिी अहवाल सकेंतस्थळावर अनुदानाच्र्ा णर्फारर्ीसह उपणवभार्ीर् कृणि 
अणधकारी र्ांना सादर करावा. तसचे प्रकलपाच्र्ा DBT App द्वारे नैऋत्सर् कोपरा स्थळाचे अक्षारं्/रेखांर्सह 
भौर्ोणलक स्थानाकंन (Geo-tagging) करून सकेंतस्थळावर अपलोड करिे. 

4. अनुदान मार्िीसाठी देर्के व आवश्र्क कार्दपत्र े प्रमाणित करून सकेंतस्थळावर अपलोड करिे.  
 
 

कृणि पर्गवके्षक  
कृणि सहाय्र्क र्ांनी ऑनलाईन अवर्त केलर्ानंतर कृणि पर्गवके्षक र्ानंी र्ादृक्च्छक (Random) पद्धतीने 10% 

लाभार्थ्र्ाची अनुदान अदार्र्ी पवूी तपासिी करावी व र्ाबाबतच्र्ा नोंदी खात्री करून प्रमाणित कराव्र्ात. अनुदान 
प्रस्ताव तपासून पडताळिी करून देर् अनुदान अदार्र्ीसाठी र्ोग्र् असलेबाबत खात्री करून पर्गवके्षकीर् अहवाल 
सादर करावा. 

 

उपणवभार् स्तर (लखेाणधकारी) 
अनुदान प्रस्ताव व तपासिी अहवाल प्राप्त झालर्ानंतर लेखाणधकारी उपणवभार् स्तर र्ांनी अनुदान प्रस्ताव तपासनू 

पडताळिी करून पात्र प्रस्तावांना उप णवभार्ीर् कृणि अणधकारी र्ांचकेडे अनुदान अदार्र्ीसाठी णर्फारस करावी.   
 

उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी 
१. ग्राम कृणि संजीवनी सणमतीच्र्ा (VCRMC) मान्र्तेने प्राप्त झालेलर्ा लाभाथींच्र्ा कार्दपत्रांची छाननी नंतर 

पात्र/अपात्रते बाबत णनिगर् घेऊन संबणंधत लाभाथी र्ानंा ऑनलाईन पवूगसंमती प्रदान करावी. लाभाथी अपात्र 
असलर्ास कारिे नमदू करावीत. 

२. तपासिी अहवालासह ऑनलाईन णर्फारस झालेलर्ा पात्र प्रस्तावांची देर् अनुदान अदार्र्ी DBT द्वारे थेट 
लाभार्थ्र्ांच्र्ा आधार संलग्न बकँ खात्सर्ावर वर्ग करण्र्ासाठी प्रकलप व्र्वस्थापन कक्षास णर्फारस करावी. 

३. कृणि सहाय्र्क र्ांनी अवर्त केलर्ानंतर  र्ादृक्च्छक (Random) पद्धतीने २% लाभार्थ्र्ांची अनुदान अदार्र्ी पवूी 
तपासिी करावी.  

४. आवश्र्कतेनुसार सदर घटकाचे णनवडलेलर्ा लाभाथार्ासंाठी प्रणर्क्षि आर्ोणजत कराव.े  
५. र्ोजनेच ेसंणनरं्त्रि करिे. 

 

 

प्रकलप संचालक, आत्समा  
१. णजलयामध्रे् उपणवभार् स्तरावर लाभाथी णनवड व अनुदान अदार्र्ी र्ासह सवग कार्गवाही मार्गदर्गक सचूनेनुसार 

होत असलेबाबत वळेोवळेी पडताळिी करावी. 
२. उपणवभार् स्तरावर झालेलर्ा कामाचंी र्ादृक्च्छक (Random) पद्धतीने उपणवभार्ात णकमान १० लाभार्थ्र्ांची  

तपासिी करावी.  
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र्ोजनेच्र्ा सवगसाधारि मार्गदर्गक सूचना 
१. एका कुटंुबातील एकाच व्र्ततीस र्ा र्ोजनेचा लाभ देण्र्ात रे्ईल. 
२. र्ा घटकातंर्गत छािो, कललर्ा िाऊन, कावरेी, ग्रामणप्रर्ा, वनराज, कॅरी र्ोलड, णनर्मभक, णहतकारी, कॅरी देवेंि, 

कडकनाथ, उपकारी, णर्रीराज, णर्रीरािी, सुविगधारा, नंदनम ९९, ग्रामलक्ष्मी, ग्रामश्री, कृणिणप्रर्ा, राजश्री, 
सातपडुा देर्ी, रेनबो रुस्टर, कुरोलार्र, णक्षप्रा व वळेोवळेी अंतभाव केलेलर्ा र्ासन मान्र् केलेले लो इनपटु 
टेतनोलॉजीचे पक्षी मदर र्णुनट/मध्र्वती अंडी उबविी कें ि/सघन कुतकुट णवकास र्ट र्ांचे माफग त चार 
आठवड्यांपरं्त वाढवून ते परुवठा करण्र्ास प्राधान्र् देण्र्ात र्ाव.े ते उपलब्ध होत नसतील तर स्थाणनक पातळीवर 
लाभाथीच्र्ा पसंतीनुसार पक्षी परुवठा करण्र्ात र्ावते. पात्र लाभार्थ्र्ांना प्रणत लाभाथी कमाल ५० पक्षी, प्रत्सर्क्ष 
खचाच्र्ा ५० % व जास्तीत जास्त रु. २५००/- चे मर्ादेत अनुदान देर् आहे. सदर खरेदी ग्राम कृणि संजीवनी 
सणमतीच्र्ा (VCRMC) खरेदी सणमती माफग त करण्र्ात र्ावी. 

३. र्ा घटकास नानाजी देर्मखु कृणि संजीवनी प्रकलपाच्र्ा संकेत स्थळावर, ग्रामसभा कार्ालर्ातील नोटीस बोडग, 
मेळाव ेइत्सर्ादीद्वारे व्र्ापक प्रणसद्धी देण्र्ात र्ावी. 

४. र्ा घटकातंर्गत णनवड केलेलर्ा लाभार्थ्र्ांना आवश्र्कता असलर्ास कुतकुट पालनाच ेआवश्र्क ते प्रणर्क्षि देण्र्ात 
र्ाव.े 

५. लाभार्थ्र्ाने सदरचा व्र्वसार् हा णकमान ३ विे करिे आवश्र्क आहे. 
६. पक्षी जोपासण्र्ासाठी णनवारा/खुराडे, खाद्य व पाण्र्ाची भांडी इ. व्र्वस्था लाभार्थ्र्ांने स्वतः करावर्ाची आहे.  
७. र्ा घटकातंर्गत लाभार्थ्र्ांना परुवठा केलेलर्ा कुतकुट पक्ष्र्ांना लसीकरि व आवश्र्क त्सर्ा परु्वदै्यकीर् सेवा 

जवळच्र्ा परु्वदै्यकीर् संस्थेमाफग त देण्र्ात र्ाव्र्ात. 
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खरेदी सणमतीने द्यावर्ाच ेखरेदी प्रमािपत्र 
  

प्रमाणित करण्र्ात रे्ते की, लाभाथी श्री/श्रीमती-------------------------------------------------
मु.पो.--------------------तालूका --------------------- णजलहा --- र्ांनी कुतकुटपालन र्ा घटकांतर्गत नानाजी 
देर्मुख कृणि संजीवनी प्रकलपांतर्गत र्ा घटकासाठी णवणहत केलेलर्ा खरेदी सणमती व खरेदी सणमती सणचव  (कृणि 
सहाय्र्क) र्ांच्र्ा समक्ष मार्गदर्गक सूचनांना अनुसरून खरेदी केलेली आहे.  

खरेदी केलेलर्ा पक्ष्र्ांची संख्र्ा - 
एकूि लकमत रु. - 
(अक्षरी रु.                                                                        )  
 
 

  (स्वाक्षरी) (स्वाक्षरी) (स्वाक्षरी) 
  लाभाथी खरेदी सणमती सणचव उपक्स्थत खरेदी सणमती 

सदस्र्  
णदनांक-   (कृणि सहाय्र्क)  
णठकाि-  (नाव                        ) (नाव                          ) (नाव                          ) 

 
 
 

(स्वाक्षरी) 

 
 

(स्वाक्षरी) 
उपक्स्थत खरेदी सणमती 

कृणि णमत्र/ कृणि ताई   
परु्संवधगन णवभार्ाचे 

संबणधत परु्धन णवकास 
अणधकारी/परु्धन 

पर्गवके्षक 
  

(नाव                          ) (नाव                          ) 
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पर्गवके्षीर् तपासिी अहवाल 
 

१. तपासिी णदनाकं :-    /         /20 
२. तपासिी अणधकारी :- श्री.     पदनाम 
३. तपासिी वळेी उपक्स्थत इतर अणधकारी - 

१. श्री.      पदनाम 
२. श्री.      पदनाम 

४. लाभार्थ्र्ाचे नाव - श्री. 
र्ांव                              ता.                           णज. 
सव ेनं ( असलर्ास )    

५. बाब - परसबारे्तील कुतकुटपालन 
६. प्रकलपाच ेणठकाि  
७. देर्काची एकुि रतकम रु. 
८. लाभार्थ्र्ास देण्र्ात आलेलर्ा अथगसहाय्र्ाची रतकम रु. 
९. तपासिी मध्रे् अथगसहाय्र्ाची पणरर्िना बरोबर केलेली आहे कार् ? होर् / नाही 
१०. नसलर्ास तफावत रतकम रु. 
११. मार्गदर्गक सूचनेप्रमािे कार्गवाही करण्र्ात आलेली आहे कार् ?    होर् / नाही 
१२. लाभार्थ्र्ाचे सवगसाधारि अणभप्रार् 
१३. र्ुिवत्ते बाबत तपासिी अणधकाऱ्र्ाच ेअणभप्रार् 

 
तपासिी अणधकारी, श्री. 
पदनाम. 
(स्वाक्षरी) 
 
इतर अणधकारी श्री. 
पदनाम. 
(स्वाक्षरी) 

                                                                          लाभार्थ्र्ाची/ लाभाथी प्रणतणनधीची स्वाक्षरी  
                                                                                (नाव....................) 
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भणूमहीन प्रमािपत्र 
 

 प्रमाणित करण्र्ात रे्ते की, श्री./श्रीमती --------------------------- वर् --------- रा. --------------- 

ता. ------------ णज. ------------ आधार क्र. ------------------------- र्ाचंेकडे अथवा त्सर्ांच्र्ा कुटंूबातील 

व्र्ततींकडे रे्ती/रे्तजमीन नाही. र्ास्तव श्री./श्रीमती ----------------------------------- हे भणूमहीन असलर्ाच े

प्रमािपत्र देण्र्ात रे्त आहे. 

 

णदनांक:       /      /                         कामर्ार तलाठी  

                                                        नाव------------- 

         सजा ------------ 

 

 

 

 

णवधवा /पणरततत्सर्ा/ घटस्फोटीत असलर्ाबाबत दाखला 
 

 प्रमाणित करण्र्ात रे्ते की, श्रीमती ------------------------------- वर् --------- रा. --------------- 

ता. ------------ णज. ------------ आधार क्र. ------------------------- हे णवधवा /पणरततत्सर्ा/ घटस्फोटीत 

असलर्ाच े उपलब्ध अणभलेखावरून/ माझ्र्ा णनरीक्षिाच्र्ा आधारे णनदर्गनास रे्ते. त्सर्ाआधारे सदर व्र्तती णवधवा 

/पणरततत्सर्ा/ घटस्फोटीत असलर्ाचे दाखला देण्र्ात रे्त आहे. 

 

णदनांक:       /      /                           ग्रामसेवक   

                                                        नाव------------- 

 ग्रामपंचार्त ------------ 
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 रेर्ीम उद्योर् 
 

प्रस्तावना:  
हवामान बदलाचा राज्र्ाच्र्ा रे्तीवर णवपरीत पणरिाम णदसून रे्त असून, भणवष्र्ात देखील सदर पणरिामांची 

व्र्ाप्ती वाढिार असलर्ाच े राज्र्ाच्र्ा हवामान बदला णविर्क कृती आराखडर्ामध्रे् नमूद केले आहे. मराठवाडा व 
णवदभातील रे्तक-र्ांना रे्लर्ा काही विांपासून मोठर्ा दुष्काळास सामोरे जाव े लार्त असनू भ-ूर्भातील पािी 
साठर्ावर व जणमनीच्र्ा आरोग्र्ावर णवपणरत पणरिाम होत आहे. पणरिामी रे्तीमधील णपकांची उत्सपादकता घटत आहे. 
तसेच पिूा नदीच्र्ा खो-र्ातील भ-ूभार् हा णनसर्गत:च क्षारपड असलर्ाने रे्तीसाठी लसचनास मर्ादा रे्त आहेत. र्ा 
प्रणतकूल पणरक्स्थतीमध्रे् अलप भ-ूधारक रे्तक-र्ांच्र्ा उत्सपादनावर णवपरीत पणरिाम होत असलर्ाचे णदसून रे्त आहे. 

रेर्ीम उद्योर् हा कृणि व वन संपत्तीवर आधारीत उद्योर् असुन र्ामध्रे् रोजर्ाराची मोठी क्षमता आहे. 
प्रकलपांतर्गत णनवड झालेलर्ा क्षेत्रामध्रे् र्ा उद्योर्ास पोिक वातावरि असलर्ाने रेर्ीम उत्सपादन करण्र्ास भरपरू वाव 
आहे. कृणि णवकास दरवृद्धी बरोबरच ग्रामीि भार्ातील जनतेच ेजीवनमान उंचावण्र्ास मदत करिारा हा उद्योर् आहे. 
कें ि व राज्र् र्ासनाच्र्ा णवणवध र्ोजनेच्र्ा माध्र्मातून रेर्ीम उद्योर्ास  प्रोत्ससाहन देण्र्ात रे्त असनूही राज्र्ातील 
रे्तकरी मोठ्या प्रमािात र्ा उद्योर्ाकडे वळलेले णदसनू रे्त नाहीत. हवामान बदलामुळे उद्भवलेलर्ा पणरक्स्थतीर्ी 
जुळवून घेण्र्ास रे्तक-र्ानंा सक्षम करण्र्ाच्र्ा उदे्दर्ाने रेर्ीम उद्योर्ाचा प्रचार व प्रसार करिेसाठी र्ा घटकाचा 
समावरे् नानाजी देर्मुख कृणि संजीवनी प्रकलपातंर्गत करण्र्ात आलेला आहे. 

 

उणद्दष्टे:  
1. रेर्ीम उद्योर्ाच्र्ा माध्र्मातनू प्रकलपातंर्गत समाणवष्ट र्ावसमूहातील रे्तक-र्ांना र्ाश्वत उत्सपन्नाच े साधन णनमाि 

करून उत्सपन्नात वाढ करिे. 
2. रेर्ीम उद्योर्ाचा समुह आधारीत सवांर्ीि णवकास करिे.  
3. तुती उत्सपादन व रेर्ीम उद्योर्ात मणहलांचा सहभार् वाढणविे. 
4. नाणवन्र्पिूग  रेर्ीम तंत्रज्ञान रे्तक-र्ापंरं्त पोहचविे. 
5. रेर्ीम र्ोजनेची फलश्रतुी व र्र्स्वीता र्ाबाबत व्र्ापक प्रणसद्धी देवून रे्तकऱ्र्ानंा र्ा उद्योर्ासाठी प्रोत्ससाणहत करिे. 

 

लाभाथी णनवडीचे  णनकि : 
१. इच्छुक लाभार्थ्र्ाकडे मध्र्म ते भारी व पाण्र्ाचा णनचरा होिारी जमीन असावी. 
२. लार्वड केलेलर्ा ततुी क्षेत्रासाठी लसचनाची परेुर्ी सोर् उपलब्ध असिे आवश्र्क आहे. 
३. रेर्ीम उद्योर्ासाठी कुटंुबामध्रे् णकमान एक व्र्तती तुती लार्वड व संर्ोपनासाठी उपलब्ध असलेले अत्सर्लप व अलप 

भधूारक रे्तकरी, अनु. जाती/अनु. जमाती/मणहला/णदव्र्ांर् व इतर रे्तकरी र्ा प्राधान्र्क्रमाने घटकासाठी पात्र 
आहेत. 

 

अथगसहाय्र्:  
नानाजी देर्मुख कृणि संजीवनी प्रकलपांतर्गत रेर्ीम उद्योर् र्ा घटकासाठी णदलेलर्ा मापदंडानुसार  सामान्र् 

प्रवर्ातील लाभाथींना ७५% व अनुसूणचत जाती/अनुसूणचत जमाती कणरता ९०% अथगसहाय्र् देर् आहे. 
अ.
क्र. 

तपर्ील एकक  मंजूर 
मापदंडानुसार 
खचग (UNIT 

COST)  

प्रकलप अथग सहाय्र्ाच ेप्रमाि 
 (मंजूर मापदंडानुसार) 

सवगसाधारि  
(75 %) 

अ.जाती / अ. 
जमाती (९0%) 

१. तुती रोपे तर्ार करण्र्ासाठी आर्मथक 
सहाय्र्  

प्रणत एकर १,५०,०००/- १,12,5००/- १,३५,०००/- 

2. तुती लार्वड णवकास कार्गक्रमांकणरता 
सहाय्र्  

प्रणत एकर  
50,000/- 37,5००/- 45,0००/- 
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३. दजेदार कोि उत्सपादनासाठी - 
णकटकसंर्ोपन साणहत्सर्/ रे्ती अवजारे 
साणहत्सर् पुरवठा सहाय्र् आधुणनक 
मांउटेज (Rotary Mountages( सणहत    

 
प्रणत लाभाथी 

75,०००/- ५६,२५०/- ६७,५००/- 

४. णकटकसंर्ोपन रृ्ह बांधिी साठी सहाय्र्              
प्रती लाभाथी   

मॉडेल I 
(1000 चौ. 

फूट) 

१,६८,६३९/-  १,२६,४७९/-  १,51,७७५/-  
 

मॉडेल II 
(600 चौ. 

फूट) 

९५,१९७/-  
 

७१,३९७/- 
 

८५,६७७/- 
 

 

संदभग :- १. कें ि र्ासनाची णसलक समग्र कार्ान्वर्न मार्गदर्गक सूचना २०१७-२०२०;  नं. सीएसबी. ३७ / २ /  
                   ईएफसी /सीएसएस /२०१७-२०/सी एस एस णदनांक १९/०७/२०१८.  
            २. णसलक समग्र Integrated Scheme For Development Of Sericulture Industry (ISDSI) र्ोजना सन २०१८-२०;  
                   जाणहरात/रेर्ीम संचालनालर्, नार्पूर/वबेसाईट-www.mahasilk.maharashtra.gov.in 
              

 

र्ाव्र्णतणरतत बालर् णकटकांच्र्ा बारे्ची देखभालीसाठी मदत करिे, बाल णकटकसंर्ोपन साणहत्सर् उपलब्ध 
करिेसाठी मदत करिे (Chawki Rearing Centre), मलटीएंड णरललर् मणर्न (१० बणेसन) उभारिी, अटॅोमॅणटक णरललर् 
मणर्न (ARM) २०० एन्डस, रेर्ीम धाग्र्ाला पीळ देिारे रं्त्र (४८० एन्डस) उभारिी, मास्टर णरलसग आणि तंत्रज्ञ र्ांची 
सेवा परुणविे इ. घटकाचंा रे्तकरी उत्सपादक कंपनी/र्टानंा लाभ देता रे्ईल.  

तुती लार्वड, इतर साणहत्सर् र्ाबाबतच ेतांणत्रक व आर्मथक मापदंड रेर्ीम संचालनालर्ाच्र्ा मार्गदर्गक सचुनेप्रमािे 
असून त्सर्ामध्रे् झालेले बदल प्रकलपासाठी लारू् राहतील. 
 
अमंलबजाविीची कार्गपद्धती : अमंलबजाविीतील णवणवध स्तरावरील जबाबदाऱ्र्ा 
 
लाभाथी  
1. इच्छुक लाभाथीने घटकांतर्गत बाबींचा लाभ घेण्र्ासाठी प्रकलपाच्र्ा https://dbt.mahapocra.gov.in संकेतस्थळावर 

ऑनलाईन नोंदिी करून अजग करावा व आवश्र्क कार्दपत्रे अपलोड करावीत. 
2. पवूगसंमती णमळालर्ापासून ततुी लार्वड, प्रकलप उभारिी पिूग करून ६० णदवसात ऑनलाईन अनुदान मार्िी 

करावी.   
3. णनवडलेलर्ा लाभाथीने ग्राम स्तरावर र्ठीत खरेदी सणमतीच्र्ा उपक्स्थतीत रेर्ीम उद्योर्ासाठी आवश्र्क साणहत्सर्ाची  

खरेदी करावी. 
4. रेर्ीम उद्योर् र्ा घटकातंर्गत अनुदान णमळिेसाठी ऑनलाईन मार्िी करावी. सोबत खरेदी देर्कांच्र्ा मूळप्रती व 

खरेदी सणमतीच ेप्रमािपत्र लाभार्थ्र्ाने स्व:साक्षाकंीत करुन ऑनलाईन अपलोड कराव्र्ात. 
5. लाभार्थ्र्ाने सदर व्र्वसार् णकमान ३ विे करिे आवश्र्क आहे. 
 

ग्राम कृणि संजीवनी सणमती (VCRMC) 
१. सवग इच्छुक लाभार्थ्र्ांच ेऑनलाईन अजग प्राप्त झालर्ानंतर कार्दपत्रांची छानिी समूह सहाय्र्क र्ाचं ेमदतीने करून 

अजाच्र्ा पात्र/अपात्रते बाबत णनिगर् घ्र्ावा. अपात्र अजगदारांना अपात्रतेबाबत कारिासह अवर्त कराव.े  
२. रेर्ीम उद्योर् साणहत्सर् खरेदी सणमती णनर्तुत करून णतच्र्ा कामकाजावर णनरं्त्रि ठेविे. 
३. सामाणजक लेखापरीक्षि करिे. 
 

रेर्ीम उद्योर्ासाठी आवश्र्क साणहत्सर् खरेदी सणमती :- 
१. सरपंच - अध्र्क्ष  
२. उपसरपंच - सदस्र्  

https://dbt.mahapocra.gov.in/
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३. ग्राम कृणि संजीवनी सणमती (VCRMC) सदस्र्ांपकैी एक मणहला सदस्र् - सदस्र् 
४. कृणि णमत्र/कृणि ताई - सदस्र् 
५. रेर्ीम संचालनालर्ाचा तालुका स्तरावरील प्रणतणनधी  
६. कृणि सहाय्र्क - सणचव 

(अनुक्रमांक १, २, ३ पैकी णकमान १ सदस्र्, कृणि णमत्र/कृणि ताई, रेर्ीम संचालनालर्ाचा तालुका स्तरावरील 
प्रणतणनधी, कृणि सहाय्र्क व लाभाथी र्ांची खरेदीच्र्ा वळेी उपक्स्थती अणनवार्ग) 

 

खरेदी सणमतीच्र्ा कार्ग व जबाबदाऱ्र्ा : 
१. खरेदी सणमतीने रेर्ीम उद्योर् साणहत्सर् खरेदी कोठून व कोित्सर्ा प्रकारे/ पद्धतीने करावर्ाची आहे र्ाबाबत णनिगर् 

उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी र्ांचे मार्गदर्गनानुसार घ्र्ावा. 
२. र्ावातील णनवडलेलर्ा सवग लाभार्थ्र्ांची रेर्ीम उद्योर् साणहत्सर् खरेदी र्तर्तो एकाचवळेी करावी. 
३. लाभार्थ्र्ांनी प्रत्सर्क्ष रेर्ीम उद्योर् साणहत्सर् खरेदी केली असलर्ाबाबतचे प्रमािपत्र रेर्ीम उद्योर् साणहत्सर् खरेदी 

सणमतीच्र्ा सणचवानंी सादर कराव.े  
 

समूह सहाय्र्क  
१. इच्छुक लाभाथी र्ांना ऑनलाईन अजग व प्रकलपाच्र्ा सकेंतस्थळावर नोंदिी करण्र्ासाठी मार्गदर्गन व मदत करिे. 
२. लाभार्थ्र्ांनी ऑनलाईन अपलोड केलेलर्ा कार्दपत्राचंी छानिी लाभाथी णनकिानुसार करावी.  
३. सवग ऑनलाईन प्राप्त अजग ग्राम कृणि संजीवनी सणमती समोर मान्र्तेसाठी सादर करिे व मंजुरी प्राप्त झालर्ानंतर 

तसा ठराव  संकेतस्थळावर अपलोड करिे. 
४. लाभार्थ्र्ांस रेर्ीम उद्योर् र्ा घटकाच्र्ा अटी, र्ती व अंमलबजाविी बाबत समजावून सांर्ाव.े 
५. संबणंधत कृणि  सहाय्र्क र्ानंा तुती लार्वड, रेर्ीम उद्योर् साणहत्सर् खरेदी व खरेदी पश्चात अंणतम तपासिीसाठी 

मदत करिे. 
६. पात्र लाभार्थ्र्ांना पवूगसंमती बाबत अवर्त करिे. 

 

कृणि सहाय्र्क  
१. लाभाथीने ऑनलाईन अजग व सोबत सादर केलेलर्ा सवग आवश्र्क कार्दपत्राचंी पडताळिी करिे. 
२. ग्राम कृणि संजीवनी सणमतीने (VCRMC) मान्र्ता णदलेलर्ा लाभार्थ्र्ांच्र्ा कार्दपत्राचं्र्ा छानिी आधारे पात्र अजांच्र्ा 

णनर्ोणजत प्रकलप स्थळाची पाहिी करुन तपासिी सूचीनुसार प्रकलप स्थळ रेर्ीम लार्वडीसाठी/उद्योर्ासाठी र्ोग्र् 
आहे लकवा नाही, र्ाबाबतचा स्थळ पाहिी अहवाल ऑनलाईन अपलोड करावा व  व प्रकलपाच्र्ा DBT App द्वारे 
भौर्ोणलक स्थानांकन (Geo-tagging) करून सकेंतस्थळावर अपलोड करिे. र्ापवूी र्ाच घटकासाठी इतर 
र्ासकीर् र्ोजनेतून लाभ घेतला आहे कार्, र्ाबाबत खात्री करावी. 

३. तुती लार्वडीबाबतचे अंदाजपत्रक रेर्ीम सचंालनालर्ाच्र्ा मापदंड व मार्गदर्गक सुचनेनुसार तर्ार करिे. 
४. तुती लार्वडीनंतर मापन पकु्स्तकेत नोंदी घेिे. 
५. खरेदी करण्र्ात आलेले रेर्ीम उद्योर् साणहत्सर् मार्गदर्गक सूचनेत णदलर्ाप्रमािे घटकणनहार्  र्ोग्र् असलर्ाबाबत व 

खरेदी प्रणक्रर्ा र्ोग्र् असलेबाबत मोका तपासिी अहवाल सकेंतस्थळावर अनुदानाच्र्ा णर्फारर्ीसह उपणवभार्ीर् 
कृणि अणधकारी र्ांना सादर करावा. तसचे प्रकलपाच्र्ा DBT App द्वारे नैऋत्सर् कोपरा स्थळाचे अक्षांर्/रेखांर्सह 
भौर्ोणलक स्थानाकंन (Geo-tagging) करून सकेंतस्थळावर अपलोड करिे. 

६. अनुदान मार्िीसाठी देर्के व आवश्र्क कार्दपत्र े प्रमाणित करून सकेंतस्थळावर अपलोड करिे.  
 

कृणि पर्गवके्षक  
कृणि सहाय्र्क र्ानंी ऑनलाईन अवर्त केलर्ानंतर कृणि पर्गवके्षक र्ानंी र्ादृक्च्छक (RANDOM) पद्धतीने २५% 

लाभार्थ्र्ाची अनुदान अदार्र्ी पवूी तपासिी करावी व र्ाबाबतच्र्ा नोंदी व मापनपकु्स्तकेची खात्री करून प्रमाणित 
कराव्र्ात. अनुदान प्रस्ताव तपासून पडताळिी करून देर् अनुदान अदार्र्ीसाठी र्ोग्र् असलेबाबत खात्री करून 
पर्गवके्षकीर् अहवाल सादर करावा.  
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उपणवभार् स्तर (लखेाणधकारी) 
अनुदान प्रस्ताव व तपासिी अहवाल प्राप्त झालर्ानंतर लेखाणधकारी उपणवभार् स्तर र्ानंी अनुदान प्रस्ताव तपासनू 

पडताळिी करून पात्र प्रस्तावांना उप णवभार्ीर् कृणि अणधकारी र्ांचकेडे अनुदान अदार्र्ीसाठी णर्फारस करावी.   
 

उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी  
1. ग्राम कृणि संजीवनी सणमतीच्र्ा (VCRMC) मान्र्तेने प्राप्त झालेलर्ा लाभाथींच्र्ा कार्दपत्रांची छाननी नंतर पात्र/ 

अपात्रते बाबत णनिगर् घेऊन संबणंधत लाभार्थ्र्ांना ऑनलाईन पवूगसंमती प्रदान करावी. लाभाथी अपात्र असलर्ास 
कारिे नमूद करावीत. 

2. प्रकलपांतर्गत णनवड झालेलर्ा रेर्ीम उद्योर् लाभार्थ्र्ांच्र्ा मार्िीनुसार तुती लार्वडीकणरता आवश्र्क रोपाचंा परुवठा 
करण्र्ाचे णनर्ोजन व कार्गवाही करावी.  

3. ऑनलाईन अनुदान प्रस्ताव व तपासिी अहवाल प्राप्त झालर्ानंतर प्रकलप सहाय्र्क (कृणि पर्गवके्षक) उपणवभार् स्तर 
र्ांनी अनुदान प्रस्ताव तपासनू पडताळिी करून देर् अनुदान अदार्र्ीसाठी र्ोग्र् असलेबाबत खात्री करावी. 

4. तपासिी अहवालासह ऑनलाईन णर्फारस झालेलर्ा पात्र प्रस्तावांची देर् अनुदान अदार्र्ी प्रस्ताव प्राप्त झालेनंतर 
DBT द्वारे थेट लाभार्थ्र्ांना आधार संलग्न बकँ खात्सर्ामध्रे् वर्ग करण्र्ास मंजुरी द्यावी. 

5. कृणि सहाय्र्क र्ानंी अवर्त केलर्ानंतर र्ादृक्च्छक (Random) पद्धतीने ५% लाभार्थ्र्ांची अनुदान अदार्र्ी पवूी 
तपासिी करावी.  

6. णनवडलेलर्ा लाभार्थ्र्ांसाठी रेर्ीम उद्योर् संचालनालर्ातील अणधकाऱ्र्ांच्र्ा मदतीने सदर घटकाच े प्रणर्क्षि 
आर्ोणजत कराव.े तसेच रे्तकऱ्र्ाचं े लार्वडपवूग व  लार्वडीनंतर रेर्ीम णकडी सरं्ोपनाच े प्रणर्क्षि घेिे अणनवार्ग 
आहे. हे प्रणर्क्षि जुन्र्ा रे्तकऱ्र्ाच्र्ा रे्तावर, कृणि णवज्ञान कें ि अथवा पंजीकृत व अणधकृत रेर्ीम सचंालनालर्ाची 
मान्र्ता प्राप्त स्वरं्सेवी ससं्था अथवा रे्तीर्ाळा, कृणि णवद्यापीठ र्ाचंेकडे उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी र्ांनी 
आर्ोणजत कराव.े 

7. र्ोजनेच ेसंणनरं्त्रि करिे.  
 
प्रकलप संचालक, आत्समा  
1. णजलयामध्रे् उपणवभार् स्तरावर लाभाथी णनवड व अनुदान अदार्र्ी र्ासह सवग कार्गवाही मार्गदर्गक सूचनेनुसार होत 

असलेबाबत वळेोवळेी पडताळिी करावी. 
2. उपणवभार् स्तरावर झालेलर्ा कामांची र्ादृक्च्छक (Random) पद्धतीने णकमान १% लाभार्थ्र्ांची  तपासिी करावी व 

णवणहत नमुन्र्ातील पर्गवके्षकीर् तपासिी अहवाल सादर करावा.  
3. उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी र्ांची मार्िी व आवश्र्कतेनुसार णनधी उपलब्धतेबाबत संणनर्त्रि करिे. 
 

र्ोजनेच्र्ा सवगसाधारि मार्गदर्गक सूचना 
 

१. एका कुटंुबातील एकाच व्र्ततीस र्ा र्ोजनेचा लाभ देण्र्ात रे्ईल. 
२. र्ा घटकास प्रकलपाच्र्ा सकेंत स्थळावर, ग्रामसभा कार्ालर्ातील नोटीस बोडग, मेळाव ेइत्सर्ादीद्वारे व्र्ापक प्रणसद्धी 

देण्र्ात र्ावी. 
३. तुती रोपानंा लसचना कणरता नानाजी देर्मुख कृणि संजीवनी प्रकलपातंर्गत सूक्ष्म लसचन र्ा घटकांतर्गत णठबक लसचन 

र्ा बाबीचा लाभ देर् आहे. 
४. तुती रोपाकणरता र्ासकीर् रेर्ीम फामग, कृणि णवज्ञान कें ि, कृणि णवद्यापीठे, र्ासकीर् रोपवाटीका, सामाणजक 

वनीकरि णवभार्ाच्र्ा रोपवाटीका इ. णठकािी रेर्ीम सचंालनालर्ामधील णजलहास्तरीर् अणधकाऱ्र्ांच्र्ा मदतीने ततुी 
रोप ेउपलब्धतेबाबत णनर्ोजन करण्र्ात र्ाव.े तसेच णनवड झालेलर्ा लाभार्थ्र्ांना दजदेार रोपांची णनर्ममती स्वतःच्र्ा 
क्षेत्रावर तर्ार करण्र्ाची मुभा देण्र्ात र्ावी.  

५. तुती लार्वडीचा कालावधी जून ते ऑतटोबर अखेर परं्त राहील. र्ा कालावधीत णनणश्चत केलेलर्ा क्षते्रावर तुती 
लार्वड होईल र्ाची सवग सबंणंधत क्षते्रीर् अणधकारी व कमगचारी र्ांनी दक्षता घ्र्ावी. 
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६. समहू स्वरुपात लार्वड होईल अर्ा प्रकारे णनर्ोजन कराव.े 
७. प्राप्त झालेलर्ा अजांची छाननी र्ावसमूहातील र्ावसमहू सहाय्र्क/संबणधत कृणि सहाय्र्क र्ांनी करून अजामध्रे् 

काही त्रटुी असलर्ास र्ा त्रटुींची सबंणंधत रे्तकऱ्र्ाकडून लरे्च पतूगता करून घ्र्ावी. 
 

 
 

खरेदी सणमतीने द्यावर्ाच ेखरेदी प्रमािपत्र 
  

प्रमाणित करण्र्ात रे्ते की, लाभाथी श्री/श्रीमती___________________ 
मु.पो._____तालूका______णजलहा______ र्ानंी रेर्ीम उद्योर् र्ा घटकांतर्गत नानाजी देर्मखु कृणि 
संजीवनी प्रकलपांतर्गत र्ा घटकासाठी णवणहत केलेलर्ा खरेदी सणमती समक्ष मार्गदर्गक सचूनांना अनुसरून खरेदी 
केलेली आहे.  

खरेदी केलेलर्ा रेर्ीम उद्योर् साणहत्सर्ाचा तपणर्ल - 
 

साणहत्सर् तपर्ील  संख्र्ा लकमत रु. खरेदीचे णठकाि 
    

 
 
 

 
 

  
 

(स्वाक्षरी) 

 
 

(स्वाक्षरी) 
रेर्ीम संचालनालर्ाचा प्रणतणनधी/  

सदस्र्     
 कृणि णमत्र/ कृणि ताई   

  
         (नाव                          ) (नाव                          ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

  (स्वाक्षरी) (स्वाक्षरी) (स्वाक्षरी) 
  लाभाथी खरेदी सणमती सणचव उपक्स्थत खरेदी सणमती 

सदस्र्  
णदनांक-   (कृणि सहाय्र्क)  
णठकाि-  (नाव                        ) (नाव                          ) (नाव                          ) 
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पर्गवके्षीर् तपासिी अहवाल 
 

१. तपासिी णदनाकं  

२. तपासिी अणधकारी श्री/श्रीमती 

३. पदनाम  

४. तपासिी वळेी उपक्स्थत 

इतर अणधकारी/ कमगचारी  

१. श्री/श्रीमती 

पदनाम 

२. श्री/श्रीमती  

पदनाम 

५. लाभार्थ्र्ाचे नाव सव ेनं./र्ट न. _______  

मु.पो. _______________ 

ता.  _______ उपणवभार् ________ 

णज. ______ 

६. बाब रेर्ीम उद्योर् 

७. प्रकलपाच ेणठकाि  

८. कामाचा कालावधी   

९. प्रत्सर्क्ष तुती लार्वड क्षते्र 
(हे.) 

 

१०. प्रकलपाचा मोका तपासिी 

तपर्ील 
रेर्ीम उद्योर् साणहत्सर्ाचा तपर्ील- 
 
                                          दर      संख्र्ा      एकूि लकमत         अणभप्रार् 
१.  
२.  
३.   
४.  
५.  
६.  

११. देर्काची एकुि रतकम (रु.) होर्/नाही 

१२. लाभार्थ्र्ास देर् अथगसहाय्र्ाची रतकम रु.  

१३. तपासिी मध्रे् अथगसहाय्र्ाची पणरर्िना बरोबर केलेली 

आहे कार् ? 

होर्/नाही 

१४. नसलर्ास तफावत रतकम रु.  

१५. मार्गदर्गक सूचनेप्रमािे कार्गवाही करण्र्ात आलेली आहे 
कार् ? 

होर्/नाही 

१६. लाभार्थ्र्ाचे सवगसाधारि अणभप्रार्  
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१७. र्ुिवत्तेबाबत तपासिी अणधकाऱ्र्ाच ेअणभप्रार् 

 

 
       

 
तपासिी अणधकारी, श्री. 
पदनाम. 
(स्वाक्षरी) 
 
 
 
इतर अणधकारी श्री. 
पदनाम. 
(स्वाक्षरी) 

                                                                                                 लाभार्थ्र्ाची/ लाभाथी प्रणतणनधीची स्वाक्षरी  
                  (नाव....................) 
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      मधुमणक्षका पालन  
 
प्रस्तावना: 

हवामान बदलाचा राज्र्ाच्र्ा रे्तीवर णवपरीत पणरिाम णदसून रे्त असून, भणवष्र्ात देखील सदर पणरिामाचंी 
व्र्ाप्ती वाढिार असलर्ाच े राज्र्ाच्र्ा हवामान बदला णविर्क कृती आराखडर्ामध्रे् नमूद केले आहे. मराठवाडा व 
णवदभातील रे्तक-र्ांना रे्लर्ा काही विांपासनू मोठर्ा दुष्काळास सामोरे जाव े लार्त असून, भ-ूर्भातील पािी 
साठर्ावर व जणमनीच्र्ा आरोग्र्ावर णवपणरत पणरिाम होत आहे. पणरिामी रे्तीमधील णपकांची उत्सपादकता घटत आहे. 
तसेच पिूा नदीच्र्ा खो-र्ातील भ-ूभार् हा णनसर्गत:च क्षारपड असलर्ाने रे्तीसाठी लसचनास मर्ादा रे्त आहेत. र्ा 
प्रणतकूल पणरक्स्थतीमध्रे् अलप भ-ूधारक रे्तक-र्ांच्र्ा उत्सपादनावर णवपरीत पणरिाम होत असलर्ाच े णदसनू रे्त आहे. 
हवामान बदलामुळे उद्भवलेलर्ा पणरक्स्थतीर्ी जुळवून घेण्र्ास रे्तक-र्ांना सक्षम करण्र्ाच्र्ा उदे्दर्ाने महाराष्र 
र्ासनाचा जार्णतक बकेँच्र्ा अथगसहाय्र्ाने नानाजी देर्मखु कृणि संजीवनी प्रकलप सरुु करण्र्ात आलेला आहे. 

मधमार्ांच ेपालन व्र्वक्स्थत केले आणि त्सर्ापासून णमळिारा मध एकणत्रत करून तो बाटलर्ात भरून णवकला 
तर एक एकर रे्तात ठेवलेलर्ा मधमार्ांच्र्ा पयेातून विाकाठी ५० हजार ते ६० हजार रुपर्ांचा मध जमा होऊ र्कतो. 
मध हे एक र्ततीदार्क, पौष्टीक अन्न व औिध आहे.  मधमार्ांचे मेि हे सौंदर्ग प्रसाधने तसेच औद्योणर्क उत्सपादनाचा 
घटक आहे. केवळ मध व मेिासाठीच नव्हे तर मधमार्ाकंडून होिाऱ्र्ा परार्ीकरिामुळे उत्सपादनात चांर्लर्ा प्रमािात 
वाढ  होते. 

त्सर्ामुळे प्रकलप क्षते्रामध्रे् मधुमणक्षका पालनाद्वारे रे्तकऱ्र्ांना परूक उत्सपन्न णमळवून देण्र्ासाठी तसेच ग्रामीि 
भार्ात रोजर्ार णनर्ममती होण्र्ाच्र्ा दृष्टीने प्रर्त्सन करण्र्ासाठी नानाजी देर्मुख कृणि संजीवनी प्रकलपातंर्गत “ 
मधुमणक्षका पालन ” र्ा घटकाचा समावरे् करण्र्ात आलेला आहे. 

 
उदे्दर्: 
१. नानाजी देर्मुख कृणि संजीवनी प्रकलपात समावरे् करण्र्ात आलेलर्ा र्ाव समूहात “मधुमणक्षका पालन” र्ा 

घटकांतर्गत मधुमणक्षका पालनाद्वारे भणूमहीन व्र्तती/ रे्तकऱ्र्ांना परूक उत्सपन्न णमळवून देिे.   
२. ग्रामीि भार्ातील मधुमणक्षका पालन व्र्वसार्ास चालना णमळावी व आहारामध्रे्  मधाचा समावरे् व्हावा. 

 
लाभाथी णनवडीचे णनकि 

प्रकलपांतर्गत णनवड केलेलर्ा र्ावासाठीच्र्ा ग्राम कृणि सजंीवनी सणमतीने (VCRMC) लाभाथी णनवडतांना भणूमहीन 
व्र्तती, अत्सर्लप व अलप भधूारक रे्तक-र्ांमधील अनुसूणचत जाती, जमाती, मणहला, णदव्र्ांर् व सवगसाधारि रे्तकरी 
र्ा प्राधान्र्क्रमाने लाभाथाची णनवड करावी. 

 
अथगसहाय्र्  
            मधुमणक्षकापालन र्ा घटकाच ेखालीलप्रमािे आर्मथक णनकि आहेत.  

अ.न तपर्ील दर 
एकूि खचग रु. 

(कमाल ५० 
संचासाठी)   

सवग लाभाथी - ४० 
% अनुदान रु. 

१ मधुमणक्षका संच  

रु.२०००/-प्रती मधुमणक्षका संच (४ 
खिांची चौकट, रािीमार्ीसह 
मधमार्ांचे पोळे) नुसार प्रत्सर्क्ष खचाच्र्ा 
४० टतके कमाल रु.८००/ संच     

१,००,०००/- ४०,०००/- 
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२ 
मधुमणक्षका वसाहत (स्टँडडग 

मधुमणक्षका पेटी) 

रु.२०००/-प्रती स्टँडडग मधुमणक्षका 
पेटीकरीता प्रत्सर्क्ष खचाच्र्ा ४० टतके 
कमाल रु.८००/ संच     

१,००,०००/- ४०,०००/- 

३ 
मध काढिी रं्त्र व फुड गे्रड 

मध कंटेनर 

रु.२०,०००/-प्रती र्ुणनट प्रमािे प्रत्सर्क्ष 
खचाच्र्ा ४० टतके कमाल रु.८०००/ 
संच     

२०,०००/- ८,०००/- 

एकूि २,२०,०००/- ८८,०००/- 
 

र्ा घटकाअतंगर्त जास्तीत जास्त ५० मधुमणक्षका संच, ५० स्टँडडग मधुमणक्षका पटेी व मध काढिी रं्त्र व फुड गे्रड मध 
कंटेनर खरेदीसाठी अनुदान देर् असून र्ापके्षा कमी खरेदी केलर्ास त्सर्ाच्र्ा प्रमािात अनुदानाचा लाभ देर् आहे. 
(संदभग :- एकाक्त्समक फलोत्सपादन णवकास अणभर्ान अंमलबजाविी मार्गदर्गक सचूना सन - 2018-19)   
  
अमंलबजाविीतील णवणवध स्तरावरील जबाबदाऱ्र्ा 
लाभाथी  
1. इच्छुक लाभाथीने घटकांतर्गत बाबींचा लाभ घेण्र्ासाठी प्रकलपाच्र्ा https://dbt.mahapocra.gov.in संकेतस्थळावर 

ऑनलाईन नोंदिी करून अजग आवश्र्क कार्दपत्रासह अपलोड करावा. 
2. णनवडलेलर्ा लाभाथीने र्ठीत खरेदी सणमतीच्र्ा उपक्स्थतीत मधुमणक्षका वसाहत, सचं व मध काढिी रं्त्र इत्सर्ादीची 

खरेदी करावी. 
3. पवूगसंमती णमळालर्ा पासून एक मणहन्र्ाच्र्ा आत मधुमणक्षका व इतर आवश्र्क बाबींची खरेदी करून ऑनलाईन 

अनुदान मार्िी करावी. 
4. मधुमणक्षका पालनासाठी प्रणर्क्षि घेिे आवश्र्क राहील.  
5. मधुमणक्षकापालन र्ा घटकातंर्गत अनुदान णमळिेसाठी ऑनलाईन मार्िी उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी र्ांचकेडे 

करावी. सोबत खरेदी देर्काचं्र्ा मूळप्रती व खरेदी सणमतीचे प्रमािपत्र लाभार्थ्र्ाने स्व:साक्षाकंीत करुन ऑनलाईन 
अपलोड कराव.े 

 

मधुमणक्षका खरेदी सणमती : 
१.सरपचं - अध्र्क्ष  
२.उपसरपंच - सदस्र्  
३.इतर ग्राम कृणि संजीवनी सणमती (VCRMC) मणहला सदस्र् - सदस्र् 
४.कृणि णमत्र/कृणि ताई - सदस्र् 
५.कृणि सहाय्र्क - सणचव 

(अनुक्रमाकं १, २, ३ पकैी णकमान १ सदस्र्, कृणि णमत्र/कृणि ताई, कृणि सहाय्र्क व लाभाथी र्ांची खरेदीच्र्ा वळेी 
उपक्स्थती अणनवार्ग ) 

 

खरेदी सणमतीच्र्ा कार्ग व जबाबदाऱ्र्ा : 
१. खरेदी सणमतीने मधुमणक्षका खरेदी कोठून व कोित्सर्ा प्रकारे/पद्धतीने करावर्ाची आहे, र्ाबाबत णनिगर् उपणवभार्ीर् 

कृणि अणधकारी र्ांच ेमार्गदर्गनानुसार घ्र्ावा. 
२. र्ावातील णनवड झालेलर्ा पात्र सवग लाभार्थ्र्ांची मधुमणक्षका वसाहत, संच व मध काढिी रं्त्र र्ाचंी खरेदी र्तर्तो 

एकाचवळेी करावी. 
३. लाभाथीनी खरेदी केली असलर्ाबाबतचे णवणहत नमुन्र्ातील प्रमािपत्र खरेदी सणमतीने सादर कराव.े  
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ग्राम कृणि संजीवनी सणमती 
१. इच्छुक लाभार्थ्र्ांच े घटकांतर्गत बाबींचा लाभ घेण्र्ासाठीचे ऑनलाईन अजग व अपलोड केलेली कार्दपत्र े समूह  

सहाय्र्क र्ांचे मदतीने छानिी करुन अजांची भणूमहीन व्र्तती, अत्सर्लप व अलप भधूारक प्रवर्ग णनहार् अनु. जाती, 
अनु. जमाती, मणहला, णदव्र्ारं्, इतर र्ा प्राधान्र्क्रमाने णनवड करिे.  

२. इच्छुक लाभार्थ्र्ांचे ऑनलाईन प्राप्त अजग व कार्दपत्राचंी छानिी करून अजाच्र्ा पात्र/अपात्र ते बाबत णनिगर् 
घ्र्ावा. अपात्र अजगदारांना अपात्रतेबाबत कारिासह अवर्त कराव.े  

३. मधुमणक्षका खरेदी सणमती णनर्ुतत करून णतच्र्ा कामकाजावर णनरं्त्रि ठेविे. 
 

समूह सहाय्र्क  
१. इच्छुक लाभाथी र्ानंा नानाजी देर्मुख कृणि सजंीवनी प्रकलपाच्र्ा https://dbt.mahapocra.gov.in र्ा  

संकेतस्थळावर नोंदिी व अजग करण्र्ासाठी मार्गदर्गन व मदत करावी. 
२. इच्छुक लाभार्थ्र्ांनी अपलोड केलेलर्ा कार्दपत्रांची छाननी करिे. 
३. सवग ऑनलाईन प्राप्त अजग ग्राम कृणि संजीवनी सणमतीसमोर मान्र्तेसाठी सादर करिे व मंजुरी प्राप्त झालेनंतर तसा 

ठराव संकेतस्थळावर अपलोड करिे. 
४. लाभार्थ्र्ांस “मधुमणक्षका पालन” र्ा घटकाच्र्ा अटी व र्ती तांणत्रक णनकि समजावून सांर्ाव.े 
५. पात्र लाभार्थ्र्ांना पवूगसंमती बाबत अवर्त करिे. 

 
कृणि सहाय्र्क  
१. लाभाथीने ऑनलाईन अजग व सोबत अपलोड केलेलर्ा सवग आवश्र्क कार्दपत्रांची पडताळिी करिे. 
२. अपलोड केलेलर्ा कार्दपत्रांच्र्ा छानिी आधारे पात्र अजांच्र्ा णनर्ोणजत प्रकलप स्थळाची पाहिी करुन तपासिी 

सूचीनुसार प्रकलप स्थळ मधुमणक्षका पालनासाठी र्ोग्र् आहे लकवा नाही, र्ाबाबत स्थळ पाहिी अहवाल 
संकेतस्थळावर नोंद करावा व प्रकलपाच्र्ा DBT App द्वारे भौर्ोणलक स्थानाकंन (Geo-tagging) करून 
संकेतस्थळावर अपलोड करिे.  

३. लाभाथीने र्ापवूी मधुमणक्षका पालनाचा इतर र्ासकीर् अथवा र्ा र्ोजनेतनू लाभ घेतला आहे कार्, र्ाबाबत 
खातरजमा करून स्थळ पाहिी अहवालात नमूद करिे. 

४. लाभार्थ्र्ांनी मधुमणक्षका प्रकलप स्थळी परुवठा झालर्ाच े ऑनलाईन कळणवलर्ानंतर खरेदी करण्र्ात आलेलर्ा 
मधुमणक्षका मार्गदर्गक सचूनेत णदलर्ाप्रमािे र्ोग्र् असलर्ाबाबत तपासिी करून मोका तपासिी अहवाल  
ऑनलाईन अनुदानाच्र्ा णर्फारर्ीसह उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी र्ांना सादर करावा. तसेच प्रकलपाच्र्ा DBT 
App द्वारे नैऋत्सर् कोपरा स्थळाचे अक्षांर्/रेखांर्सह भौर्ोणलक स्थानाकंन (Geo-tagging) करून संकेतस्थळावर 
अपलोड करिे.  

5. अनुदान मार्िीसाठी देर्के व आवश्र्क कार्दपत्र े प्रमाणित करून सकेंतस्थळावर अपलोड करिे.  
 

 

कृणि पर्गवके्षक 
कृणि सहाय्र्क र्ांनी  अवर्त केलर्ानंतर कृणि पर्गवके्षक र्ांनी अनुदान अदार्र्ी पवूी लाभाथी संख्रे्च्र्ा २५% 

लाभाथींची तपासिी करावी.  अनुदान प्रस्ताव तपासून पडताळिी करून देर् अनुदान अदार्र्ीसाठी र्ोग्र् असलेबाबत 
खात्री करून पर्गवके्षकीर् अहवाल सादर करावा. 
 

उपणवभार् स्तर (लखेाणधकारी) 
       ऑनलाईन अनुदान प्रस्ताव व तपासिी अहवाल प्राप्त झालर्ानंतर त्सर्ासाठीच ेलेखाणधकारी उपणवभार्स्तर र्ानंी 
अनुदान प्रस्ताव तपासनू पडताळिी करून पात्र प्रस्तावांना उप णवभार्ीर् कृणि अणधकारी र्ांचकेडे अनुदान 
अदार्र्ीसाठी णर्फारस करावी.  
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उप णवभार्ीर् कृणि अणधकारी 
१. ग्राम कृणि संजीवनी सणमतीच्र्ा (VCRMC) मान्र्तेने प्राप्त झालेलर्ा लाभाथींच्र्ा कार्दपत्रांची छाननी नंतर पात्र/ 

अपात्रते बाबत णनिगर् घेऊन संबणंधत लाभाथी र्ांना ऑनलाईन पवूगसंमती प्रदान करावी. लाभाथी अपात्र असलर्ास 
कारिे नमूद करावीत. 

२. तपासिी अहवालासह ऑनलाईन णर्फारस झालेलर्ा र्ोग्र् प्रस्तावांची देर् अनुदान लाभार्थ्र्ाच्र्ा आधार संलग्न 
बकँ खात्सर्ावर अदार्र्ी करण्र्ास मंजुरी द्यावी. 

३. कृणि सहाय्र्क र्ानंी ऑनलाईन अवर्त केलर्ानंतर र्ादृक्च्छक (Random) पद्धतीने लाभाथी संख्रे्च्र्ा ५% अनुदान 
अदार्र्ी पवूी तपासिी करावी.  

४. लाभार्थ्र्ांना प्रणर्क्षि आर्ोणजत करिे. 
५. र्ोजनेच ेसंणनरं्त्रि करिे. 

 

प्रकलप संचालक, आत्समा  
१. णजलयामध्रे् उपणवभार् स्तरावर लाभाथी णनवड व अनुदान अदार्र्ी र्ासह सवग कार्गवाही मार्गदर्गक सचूनेनुसार होत 

असलेबाबत वळेोवळेी पडताळिी करावी. 
२. उपणवभार् स्तरावर झालेलर्ा कामाचंी र्ादृक्च्छक (Random) पद्धतीने लाभाथी संख्रे्च्र्ा णकमान १% तपासिी 

करावी.  
 

र्ोजनेच्र्ा सवगसाधारि मार्गदर्गक सूचना 

१. एका कुटंुबातील एकाच व्र्ततीस र्ा र्ोजनेचा लाभ देण्र्ात रे्ईल.    
२. लाभार्थ्र्ाने सदरचा व्र्वसार् हा णकमान ३ विे करिे आवश्र्क आहे.  
३. र्ा घटकास नानाजी देर्मखु कृणि संजीवनी प्रकलपाच्र्ा संकेत स्थळावर, ग्रामसभा कार्ालर्ातील नोटीस बोडग, 

कार्गमणहमा, मेळाव ेइत्सर्ादीद्वारे व्र्ापक प्रणसद्धी देण्र्ात र्ावी. 
४. र्ा घटकांतर्गत णनवड केलेलर्ा लाभार्थ्र्ांना आवश्र्कतेनुसार मधुमणक्षका पालनाच ेआवश्र्क ते प्रणर्क्षि देण्र्ात 

र्ाव.े 
५. मधुमणक्षका पालनासाठी आवश्र्क इतर व्र्वस्था लाभार्थ्र्ांने स्वतः करावर्ाची आहे. 
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 खरेदी सणमतीने द्यावर्ाचे खरेदी प्रमािपत्र 
  

प्रमाणित करण्र्ात रे्ते की, लाभाथी श्री/श्रीमती------------------------------------------------
मु.पो.------------------तालूका ------------------- णजलहा --------- र्ांनी मधुमणक्षकापालन र्ा घटकातंर्गत 
नानाजी देर्मुख कृणि संजीवनी प्रकलपांतर्गत णवणहत केलेलर्ा बाबी खरेदी सणमती व खरेदी सणमती सणचव  (कृणि 
सहाय्र्क) र्ांच्र्ा समक्ष सदर घटकासाठी णनर्गणमत केलेलर्ा मार्गदर्गक सचूनानंा अनुसरून खरेदी करिेच े काम 
समाधानकारकणरत्सर्ा पिूग केलेले आहे. 

खरेदीचा तपणर्ल-  
तपणर्ल  संख्र्ा दर (रु.) एकूि खचग (रु.) 
मधुमणक्षका संच     
मधुमणक्षका वसाहत     
मध काढिी रं्त्र व फुड 
गे्रड मध कंटेनर  

   

 
 
 

  (स्वाक्षरी) (स्वाक्षरी) (स्वाक्षरी) 
  लाभाथी खरेदी सणमती सणचव खरेदी सणमती सदस्र्  
णदनांक-   (कृणि सहाय्र्क)  
णठकाि-  (नाव                        ) (नाव                          ) (नाव                          ) 

 
 

 
 

(स्वाक्षरी) 
उपक्स्थत खरेदी सणमती 

कृणि णमत्र/ कृणि ताई   
 

(नाव                          ) 
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पर्गवके्षीर् तपासिी अहवाल 
 

१. तपासिी णदनाकं :-    /         /20 
२. तपासिी अणधकारी :- श्री.     पदनाम 
३. तपासिी वळेी उपक्स्थत इतर अणधकारी - 

१.श्री.      पदनाम 
२.श्री.      पदनाम 

४. लाभार्थ्र्ाच ेनाव - श्री. 
र्ांव                              ता.                           णज. 
सव ेनं ( असलर्ास )    

५. बाब - मधुमणक्षका पालन 
६. प्रकलपाच ेणठकाि  
७. देर्काची एकुि रतकम रु. 
८. लाभार्थ्र्ास देण्र्ात आलेलर्ा अथगसहाय्र्ाची रतकम रु. 
९. तपासिी मध्रे् अथगसहाय्र्ाची पणरर्िना बरोबर केलेली आहे कार् ? होर् / नाही 
१०. नसलर्ास तफावत रतकम रु. 
११. मार्गदर्गक सचूनेप्रमािे कार्गवाही करण्र्ात आलेली आहे कार् ?    होर् / नाही 
१२. लाभार्थ्र्ाच ेसवगसाधारि अणभप्रार् 
१३. र्ुिवत्तेबाबत तपासिी अणधकाऱ्र्ाच ेअणभप्रार् 

 
तपासिी अणधकारी, श्री. 
पदनाम. 
(स्वाक्षरी) 
 
इतर अणधकारी श्री. 
पदनाम. 
(स्वाक्षरी) 

                                                                           लाभार्थ्र्ाची/ लाभाथी प्रणतणनधीची स्वाक्षरी  
 (नाव....................) 
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र्ोड्या पाण्र्ातील मत्सस्र्पालन 
 

प्रस्तावना:   
हवामान बदलाचा राज्र्ाच्र्ा रे्तीवर णवपरीत पणरिाम णदसून रे्त असून, भणवष्र्ात देखील सदर पणरिामांची 

व्र्ाप्ती वाढिार असलर्ाच े राज्र्ाच्र्ा हवामान बदलाणविर्क कृती आराखडर्ामध्रे् नमूद केले आहे. मराठवाडा व 
णवदभातील रे्तक-र्ांना रे्लर्ा काही विांपासून मोठर्ा दुष्काळास सामोरे जाव े लार्त असून भ-ूर्भातील 
पािीसाठर्ावर व जणमनीच्र्ा आरोग्र्ावर णवपणरत पणरिाम होत आहे. पणरिामी रे्तीमधील णपकाचंी उत्सपादकता घटत 
आहे. तसेच पिूा नदीच्र्ा खो-र्ातील भ-ूभार् हा णनसर्गत:च क्षारपड असलर्ाने रे्तीसाठी लसचनास मर्ादा रे्त आहेत. 
र्ा प्रणतकूल पणरक्स्थतीमध्रे् अलपभ-ूधारक रे्तक-र्ांच्र्ा उत्सपादनावर णवपरीत पणरिाम होत असलर्ाच ेणदसून रे्त आहे. 
हवामान बदलामुळे उद्भभवलेलर्ा पणरक्स्थतीर्ी जुळवून घेण्र्ास रे्तक-र्ांना सक्षम करण्र्ाच्र्ा उदे्दर्ाने महाराष्र 
र्ासनाचा जार्णतक बकेँच्र्ा अथगसहाय्र्ाने नानाजी देर्मखु कृणि संजीवनी प्रकलप सरुु करण्र्ात आलेला आहे. 

राज्र्ातील पजगन्र्ावर आधाणरत कोरडवाहू रे्ती क्षते्रामध्रे् संरणक्षत लसचनाकणरता प्रामुख्र्ाने  णवणहरी, पाझर 
तलाव, र्ावतळी, वरै्क्ततक/सामुदाणर्क रे्ततळी र्ाद्वारे पािी उपलब्ध करून घेतले जाते. उपलब्ध लसचनस्त्रोतांचा 
णपकांसाठी सरंणक्षत लसचनाबरोबरच रे्तकऱ्र्ानंी जोडधंदा म्हिनू र्ोड्या पाण्र्ातील मत्सस्र् रे्ती करण्र्ासाठी वापर 
केलर्ास, रे्तक-र्ांच ेउत्सपादन व उत्सपन्नात वाढ होऊन रे्तक-र्ांच ेजीवनमान उंचावण्र्ास मदत होईल. त्सर्ा अनुिंर्ाने 
जार्णतक बकँ अथगसहाय्र्ीत नानाजी देर्मुख कृणि संजीवनी प्रकलपातंर्गत एकाक्त्समक रे्ती पद्धती (A2.5) र्ा 
घटकांतर्गत रे्त तळ्र्ात  र्ोड्या पाण्र्ातील मत्सस्र् पालन (A2.5.5) हा उपघटक वरै्क्ततक लाभाच्र्ा घटकामंध्रे् 
समाणवष्ट केलेला आहे.   

 

उदे्दर् :  
1. नानाजी देर्मुख कृणि संजीवनी प्रकलपामध्रे् समावरे् करण्र्ात आलेलर्ा र्ावसमुहातील अलप व अत्सर्लप भधूारक 

रे्तक-र्ानंा हवामान बदलामुळे उद्भवलेलर्ा पणरक्स्थतीर्ी जुळवून घेण्र्ास सक्षम बनणविे. 
2. उपलब्ध नैसर्मर्क साधनाचंा प्रत्सर्क्ष उत्सपादनासाठी कार्गक्षमपिे वापर करून मत्सस्र् रे्ती णवकणसत करिे व  रोजर्ार 

वाढणविे .  
3. संरणक्षत लसचना बरोबरच जोडधंदा म्हिनू र्ोड्या पाण्र्ातील मत्सस्र् रे्ती द्वारे रे्तकऱ्र्ाचंे जीवनमान उंचाविे. 

   
लाभाथी णनवडीचे  णनकि : 
१. प्रकलपांतर्गत णनवड केलेलर्ा र्ावासाठीच्र्ा ग्राम कृणि सजंीवनी सणमतीने (VCRMC) मान्र्ता णदलेले अत्सर्लप व 

अलप भधूारक रे्तकऱ्र्ांना, अनु.जाती/जमाती, मणहला,णदव्र्ांर् व इतर रे्तकरी र्ा प्राधान्र्क्रमाने णनवड करून 
लाभ देण्र्ात रे्ईल.  

२. ज्र्ा रे्तकऱ्र्ाकडे सरंणक्षत लसचनाची सोर्, सामुदाणर्क रे्ततळे लकवा वरै्क्ततक रे्ततळे आहे, अर्ा रे्तकऱ्र्ांना 
लाभ देण्र्ात र्ावा. 

३. मत्सस्र्रे्ती अतंर्गत घटकाचा इतर कोित्सर्ाही र्ोजनेतून लाभ घेतलेलर्ा रे्तकऱ्र्ांना लाभ देर् नाही. 
४. पाण्र्ाचा साठा णकमान आठ ते दहा मणहने असिे आवश्र्क आहे.  
५. मत्सस्र् पालन करण्र्ासाठी तलाव हे र्तर्तो आर्ताकृती असावते, ज्र्ामुळे मास े पकडण्र्ासाठी जाळे णफरविे 

सोर्ीच ेजाते. 
६. तलावाची खोली णकमान १.२ मी ते २ मीटर असिे आवश्र्क आहे . 
 

र्ोड्या पाण्र्ातील मत्सस्र्पालन हा घटक राबणवण्र्ासाठी मार्गदर्गक सूचना - 
१. र्ोड्या पाण्र्ात जलद वाढिाऱ्र्ा मार्ाचं्र्ा जाती म्हिज ेकटला, रोहू, मृर्ळ, चंदेरा, र्वत्सर्ा आणि सार्प्रीनस लकवा 

कोळंबी इ. जातींची पैदास करण्र्ात र्ावी. 
२. मत्सस्र् पालनासाठी तलावातील पाण्र्ाचा आम्लता णनदेर्ांक ६.५ ते ७.५ र्ा दरम्र्ान असलर्ास मास े चांर्ले 

वाढतात. र्ासाठी आवश्र्कता असलर्ास चनुा पाण्र्ात णमसळावा.  
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३. कोळंबी र्ोड्या पाण्र्ात तसचे पाच क्षारतेपरं्तच्र्ा मचळू पाण्र्ात वाढते. सामू 8 ते 8.5 परं्त वाढेल. साधारितः  
आठच्र्ा आसपास साम ूअसले तर तलावात कोळंबीची वाढ चांर्ली होते.  

४. तळ्र्ातील पाण्र्ाच ेतापमान २४ ते ३० णडग्री सेक्लसअस असलर्ास मार्ांची वाढ उत्तम होते. 
५. पाण्र्ाची नैसर्मर्क उत्सपादकता णटकणवण्र्ासाठी सेंणिर् खत म्हिनू ताज ेरे्ि टाकाव.े त्सर्ानंतर मोणनर्म सलफेट, 

लसर्ल सुपर फॉस्फेट प्रमािात टाकाव ेव त्सर्ानंतर बोटूकली सोडावीत. कोळंबी उत्सपादनाकरीता १५ णदवस अर्ोदर 
१ टन रे्िखत, २०० णकलो चनुा खत म्हिनू टाकाव ेव र्ानंतर प्रत्सरे्क मणहन्र्ात ५०० णकलो रे्ि व ५० णकलो चनुा 
णमसळावा. 

६. प्लाक्स्टक आच्छादन असलेलर्ा तलावात खताची मात्रा वापरण्र्ात रे्ऊ नरे्. प्लाक्स्टक आच्छादन असलर्ाने 
नैसर्मर्क खाद्य णनर्ममतीवर पणरिाम होतो,त्सर्ामुळे मार्ांच्र्ा वाढीसाठी प्रणथन र्ुतत खाद्य देिे आवश्र्क आहे . 

७. एक जातीर् मत्सस्र् संवधगन (Mono Culture) करताना मासे ५,००० ते १०,००० बोटू कली प्रती हेतटर र्ा प्रमािात 
संचर्न केले जाते.  

८. एकणत्रत मत्सस्र् संवधगन (Composite Fish Culture) करताना दोन लकवा जास्त मार्ांच्र्ा जातीच े एकणत्रत संवधगन 
केले जाते. र्ामध्रे् रोहू, कटला, मृर्ळ र्ा भारतीर् प्रमुख कापग बरोबरच णचनी कापग (र्वत्सर्ा व चंदेरा ) आणि कॉमन 
कापग (सार् णप्रनस णफर् ) इ. मार्ांचे संवधगन करता रे्ते . 

९. मासळीच्र्ा जातीनुसार एकूि संख्रे्पैकी कटला (४०%), रोहू (३०%) व मृर्ळ/सार्णप्रनस (३०%) मत्सस्र् बोटूकली 
रे्ततळ्र्ात सोडण्र्ात र्ावीत. 

१०. मत्सस्र् बीजाच े ८०% जीवीत प्रमाि र्ृहीत धरून त्सर्ाप्रमािे बीज खरेदी कराव.े 
११. मत्सस्र् बीज खरेदी करताना लाभार्थ्र्ाने नजीकच्र्ा मत्सस्र् व्र्वसार् णवभार्ाच्र्ा र्ासकीर् मत्सस्र् बीज केिाकडून 

अथवा लाभाथी पसंतीनुसार त्सर्ांच े जबाबदारीवर खाजर्ी मत्सस्र् बीज कें िाकडून मत्सस्र्बीज खरेदी कराव,े परंत ु
लाभार्थ्र्ास र्ासकीर् दरानुसार मत्सस्र्  बीज खरेदीसाठी अनुदान देर् असेल. 

१२. मत्सस्र् सवंधगन करण्र्साठी रे्त तळ्र्ाच्र्ा आकारानुसार आवश्र्क बोटूकली - 
 

तलाव आकार 
(मीटर ) 

क्षेत्र 
(चौ.मी.) 

एकजातीर् मत्सस्र् संवधगन णमश्र मत्सस्र् संवधगन 
रोहू , कटला व 

मृर्ळ 
कोळंबी रोहू व कटला  व 

कोळंबी 
14․14․3 196 196 196 ८० 
२४ ․२४ ․४ ५७६ ५७६ ५७६ २३० 

३४ ․३४ ․४.७ ११५६ ११५६ ११५६ ४६२ 
41 ․४1 ․5 1681 1681 1681 ६७२ 

4४ ․4४ ․5.4 1936 1936 1936 ७७५ 
४5 ․४5 ․2.8 2025 2025 2025 ८१० 
50 ․50 ․2.७ 2500 2500 2500 १००० 
55 ․55 ․3 3025 3025 3025 १२१० 

60 ․60 ․3.1 3600 3600 3600 १४४० 
१०० ․१०० ․३ 10000 10000 10000 ४००० 

 
खाद्य व्र्वस्थापन -  
१. तलावातील नैसर्मर्क खाद्य णनर्णमत तर्ार होण्र्ासाठी ताज ेरे्ि, बदकाची व कोंबडीची णवष्ठा व रे्िाची  स्लरी 

टाकतात, तसेच थोड्या प्रमािात र्ुणरर्ा व सुपर फॉस्फेट पाण्र्ात णवरघळून टाकाव ेलार्ते. 
२. नैसर्मर्क खाद्याबरोबर परूक खाद्य म्हिनू र्ेंर्दािा ढेप, सोर्ाबीन ढेप, तादंळाचा कोंडा, र्व्हाचा कोंडा, मका, 

मत्सस्र् कुटी, रेर्मी अळ्र्ा व कत्तल खाण्र्ातील जनावराचंी आतडी इ. वापरण्र्ात रे्ते. 
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३. भाताचा कोंडा व र्ेंर्दािा पेंड र्ांचे १:१ प्रमािात णमश्रि करून ते रात्रभर णभजत घालून, दुसऱ्र्ा णदवर्ी र्ोळे 
करून मार्ांना खाद्य म्हिनू देण्र्ात रे्ते . 

४. मका ८०% + सोर्ाबीन पीठ २० % + णवटाणमन पावडर १% = ४ णकलो /आठवडा र्ाप्रमािे खाद्य मात्रा देण्र्ात रे्ते.  
 

कोळंबी संवधगन  
1. मॅक्रोिॅकीर्म रोझनबर्ी (जम्बो कोळंबी) अथवा इतर कोळंबी रे्ततळ्र्ात पैदास करताना अस्तरीकरि  नसलेली 

रे्ततळी णनवडण्र्ात र्ावीत. कोळंबी रे्ती करण्र्ासाठी प्रमुख्र्ाने खारपान पट्ट्यातील र्ावांची णनवड करावी. 
2. मॅक्रोिॅकीर्म रोझनबर्ी र्ा कोळंबीला जबंो कोळंबी ही  इतर सवग जातींच्र्ा कोळंबीपके्षा जलद वाढते.      

       विगभरात र्ा जातीचा नर साधारिपिे 70-100 गॅ्रमपरं्त वाढतो, तर मादी 35 ते 70 गॅ्रमपरं्त वाढते. 
  3. र्ा कोळंबीचे अन्न म्हिज ेपाण्र्ातील णकटक, कृमी, वनस्पती, बी-णबर्ािे, छोटे कवचधारी प्रािी, मासळीच ेणवसर्मजत 

पदाथग इ. ही कोळंबी सवगभक्षी आहे.  
४. कृणत्रम खाद्याबरोबरच कोळंबीला किी, कोंडा, पेंड, मास,े खाटीकखान्र्ातल ेटाकाऊ मांस, धान्र्कि इ. परूक खाद्य 

देता रे्ते.  
 ५. कटला, रोहू, र्वत्सर्ा इ. प्लवरं्भक्षी मार्ांबरोबर णहच ेसंवधगन करता रे्ते. हे मासे पाण्र्ाच्र्ा वरच्र्ा थरात राहतात, 

तर कोळंबी तळार्ी वास्तव्र् करते. 
6. जबंो कोळंबी रोर्ाला सहजासहजी बळी पडत नाही. 
 

कोळंबी रे्ती करण्र्ापवूी घ्र्ावर्ाची काळजी  
1. जबंो कोळंबी सोबत मृर्ल, सार्प्रीनस  तसचे इतर मांसाहारी मार्ाचे बीज तलावात सोडू नरे्. 
2. तलावात मार्ांबरोबर कोळंबीही वाढवार्ची असेल तर कोळंबीला लपण्र्ासाठी तलावात नळे, पाइपचे तकुडे 

बांबचू्र्ा फे्रम, टार्रच ेमोठे तकुडे तळार्ी सोडावते, त्सर्ामुळे कोळंबीचे एकमेकांना खािे कमी होते. 
3. मत्सस्र्रे्तीला सरुवात करण्र्ापवूी तलावाचा तळ भेर्ा पडेपरं्त उन्हात आठवडाभर तापवावा.       
4. तलावाचा तळ नांर्रून घ्र्ावा, त्सर्ामुळे तळातील दूणित वार्ू बाहेर णनघून जातात. 
5. काही वळेेला तलावातील सर्ळे पािी काढून तलाव णरकामा करिे र्त र् नसते. अर्ा वळेी तलावातील 

पािवनस्पती काढून टाकावी लार्तात. बांधाच्र्ा उतारावरील वनस्पती पावसाळ्र्ापवूी लकवा त्सर्ा पाण्र्ात 
बडुण्र्ापवूी काढाव्र्ात.बाधंाला बळकटी आििाऱ्र्ा वनस्पती उदा. हरळी, बाधंावर ठेवावी. पाण्र्ाच्र्ा पषृ्ठभार्ावर 
तरंर्िाऱ्र्ा वनस्पती तलावात जाळे णफरवून काढून घ्र्ाव्र्ात. पाण्र्ात पिूगपिे बडुालेलर्ा वनस्पती काढण्र्ाकणरता 
वडाप जाळे तळातनू णफरवाव.े 

6. तलावातील उपिवी मास ेनष्ट करावतेच. र्ाकणरता वारंवार जाळी णफरवून अस ेमास ेकाढून नष्ट करावते. 
7. तलावात मार्ाचंे नैसर्मर्क खाद्य म्हिज ेप्लवरं् णनर्ममती करावी. 
8. तलावाच्र्ा बाधंावर बाधंाच्र्ा उंचवयापासून साधारि 25 ते 30 सें.मी. खाली र्ोग्र् त्सर्ा व्र्ासाची ओव्हर फ्लो पाइप 

बसवावा,जिेेकरून पावसाळ्र्ात तलावात जमा होिारे जादा पािी र्ा पाइपमधून बाहेर जाईल, पािी बाधंावरून 
जािार नाही. र्ा पाइपला आतून जाळी लाविे आवश् र्क आहे. कारि त्सर्ामुळे तलावातील मासळी बाहेर जािार 
नाही. 

 
अथगसहाय्र्: 

नानाजी देर्मुख कृणि संजीवनी प्रकलपांतर्गत राबणवण्र्ात रे्िाऱ्र्ा एकाक्त्समक रे्ती पद्धती र्ा घटकांतर्गत र्ोड्या 
पाण्र्ातील मत्सस्र्पालन र्ा उपघटकासाठी प्रती हेतटर अपेणक्षत खचाचा तपर्ील हा खालील ततत्सर्ात देण्र्ात आला 
आहे. सदर तपर्ीलावरून रे्ततळ्र्ा च्र्ा आकारानुसार रे्िाऱ्र्ा एकूि खचाच्र्ा रकमेच्र्ा ५० टतके अथगसहाय्र् देर् 
राहील. 
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र्ोड्या पाण्र्ातील मत्सस्र्पालन करण्र्ासाठी प्रती हेतटरी लार्िाऱ्र्ा णवणवध घटकाचंा तपर्ील खालीलप्रमािे 
आहे - 

अ.न. घटक प्रती हेतटर एकूि 
खचग रतकम, रुपरे् 

रे्ततळ्र्ाच्र्ा आकारानुसार 
प्रत्सर्क्ष खचग रतकम, रु 

अथगसहाय्र् 

अ. रं्त्र सामुग्री 
१ प्रािवार्ू रं्त्र 5०,००० /- रे्ततळ्र्ाच्र्ा   

आकारानुसार उपर्ुतत 
रं्त्राची  प्रत्सर्क्ष लकमत. 

रे्ततळ्र्ाच्र्ा  
आकारानुसार रे्िा-र्ा 

रकमेच्र्ा   णकमतीच्र्ा  ५० 
% लकवा जास्तीत जास्त 
रतकम रु.५०,००० /- २ हापा, जाळी व इतर 6०,००० /- रे्ततळ्र्ाच्र्ा   

आकारानुसार आवश्र्क 
हापा, जाळी इ. ची णक. गॅ्रम 

प्रमािे  प्रत्सर्क्ष लकमत. 
                          एकूि (अ), रु. १,१०,००० /-  

ब. णनणवष्ठा, खते व खाद्य 
१ मत्सस्र्  बोटूकली ५,००० /- रे्ततळ्र्ाच्र्ा आकाराच्र्ा 

प्रमािात  सदर बाबीवरील   
खचाची प्रत्सर्क्ष लकमत 

50 % 
२ चनुा (२०० णक. गॅ्रम अंदाजे ) १८०० /- 
३ र्ुणरर्ा (२५० णक .गॅ्रम) १२५० /- 
४ रे्िखत (१०,००० णक .गॅ्रम) २६,५००/- 
५ पूरक खाद्य (२००० णक .गॅ्रम)  १०,००० /- 

एकूि (ब) ,रु ४४,५५० /-   
एकूि लकमत (अ +ब) ,रु १,५४ ,५५० /-   

 

णटप - रे्ततळ्र्ाच्र्ा आकारमानानुसार उतत मापदंडाप्रमिे वरील घटकाच्र्ा देर् रकमेत आवश्र्क बदल करण्र्ात र्ावा. 
संदभग:  १. कें ि र्ासनाच्र्ा णनलक्रांती र्ोजनेच्र्ा मार्गदर्गक सूचना सन २०१६  
 २. णवस्तार व प्रणर्क्षि संचालनालर्, महाराष्र परु् व मत्सस्र् णवज्ञान णवद्यापीठ, नार्पूर र्ांची  मार्गदर्गक घडीपणत्रका.  
 ३. प्रादेणर्क उप आर्ुतत,मत्सस्र् व्र्वसार्, औरंर्ाबाद र्ांच ेपत्र जा.क्र.प्रा उ आ म औ /तां/२०३७/२०१८ णद. -३०/१०/२०१८   

 

उपरोतत खचाची तरतूद ही प्रती हेतटरी देण्र्ात आलेली असून प्रकलपांतर्गत अथगसहाय्र् देताना रे्त तळ्र्ाच्र्ा 
आकारानुसार व  मार्गदर्गक सुचनांमध्रे् नमूद केलर्ानूसार णनणश्चत केलेलर्ा मापदंडानुसार अनुदान देर्  आहे.  
तसेच, प्रणर्क्षिावरील खचग हा प्रादेणर्क कृणि णवस्तार व प्रणर्क्षि ससं्थेच्र्ा प्रणर्क्षिाच्र्ा मापदंडानुसार अनुज्ञेर् राहील. 
 

अमंलबजाविीची कार्गपद्धती : अमंलबजाविीतील णवणवध स्तरावरील जबाबदाऱ्र्ा- 
लाभाथी  
१. इच्छुक व्र्ततींनी नानाजी देर्मुख कृणि संजीवनी प्रकलपाच्र्ा https://dbt.mahapocra.gov.in संकेतस्थळावर 

ऑनलाईन नोंदिी करून अजग सादर करावा व आवश्र्क कार्दपत्रे अपलोड करावीत. 
२. मत्सस्र् संवधगन करण्र्ासाठी रे्तकऱ्र्ांच े रे्ततळे व र्ोग्र् ते पािी उपसा साधन (पंपसंच) असिे बधंनकारक आहे. 

सदर घटकांतर्गत रे्ततळे लकवा पािी उपसा साधन र्ा बाबींकणरता अनुदान देर् राहिार नाही.  
३. वीजपरुवठा खंणडत होत असलर्ास जनरेटर घेण्र्ास अनुदान देर् राहिार नाही. सदरचा खचग लाभार्थ्र्ाने स्वत: 

करावा.  
४. रे्ततळ्र्ात खाद्य व्र्वस्थापनासाठी र्ोग्र् सुणवधा करिे अपेणक्षत आहे .  
५. अस्तरीकरि केलेलर्ा रे्ततळ्र्ात मत्सस्र्पालन केलर्ास तळ्र्ातील पाण्र्ाचे र्िुधमग (तापमान, साम ू इ.) सतत 

बदलत असलर्ाने पाण्र्ाच ेर्ुिधमग र्ोग्र् राहण्र्ासाठी वळेोवळेी सदर र्िुधमाची तपासिी करून रे्त तळ्र्ातील 
पािी रे्तीसाठी वापरून रे्ततळ्र्ात नवीन पािी भरण्र्ाची जबाबदारी संबणधत लाभार्थ्र्ाची राहील. 
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६. मत्सस्र् बीज खरेदी करताना लाभार्थ्र्ाने नजीकच्र्ा मत्सस्र् व्र्वसार् णवभार्ाच्र्ा र्ासकीर् मत्सस्र् बीज कें िाकडून 
खरेदी करिे आवश्र्क आहे. र्ासकीर् मत्सस्र् बीज कें िाकडे मत्सस्र् बीज णर्ल्लक नसलर्ास लाभार्थ्र्ाने इतर 
खाजर्ी मत्सस्र् बीज कें िाकडून मत्सस्र् बीज खरेदी कराव,े परंत ु लाभार्थ्र्ास र्ासकीर् दरानुसार मत्सस्र्  बीज 
खरेदीसाठी अनुदान देर् राहील.  

७. मत्सस्र् संवधगनासाठी अणधक मार्गदर्गन आवश्र्क असलर्ास णजलहास्तरीर् सहाय्र्क आर्ुतत, मत्सस्र् व्र्वसार् णवभार् 
र्ांचे वळेोवळेी मार्गदर्गन घ्र्ाव.े 

८. रे्ततळ्र्ात मत्सस्र् संवधगन केलर्ावर उत्सपाणदत बोटूकली अथवा मार्ांच्र्ा णवपनिाची जबाबदारी ही लाभार्थ्र्ाची 
राहील.  

९. णवणहत तांणत्रक णनकिाप्रमािे कामे केलर्ानंतर मार्गदर्गक सूचनानुसार णवत्तीर् मर्ादेत अनुदान देर् राहील. 
१०. उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी र्ानंी ऑनलाईन पवूगसंमती णदलर्ानंतर घटकाची प्रत्सर्क्ष अंमलबजाविी करावी. 

अंदाजपत्रकाप्रमािे काम पिूग झालर्ानंतर देर् अनुदान णमळिेसाठी ऑनलाईन मार्िी उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी 
र्ांचेकडे करावी. 

११. ऑनलाईन अनुदान मार्िीसोबत लाभार्थ्र्ाने मत्सस्र् बीज, खाद्य व खते ई णनणवष्ठाचंी अणधकृत णवके्रत्सर्ाची/सेवा 
परुवठादार ससं्थेची णबले सकेंतस्थळावर अपलोड करावीत. 

 
ग्राम कृणि संजीवनी सणमती (VCRMC) 
१. र्ाव समूहातील इच्छुक रे्तकऱ्र्ांच ेघटकांतर्गत बाबीचा लाभ घेण्र्ासाठीचे ऑनलाईन अजग प्राप्त करून अपलोड 

केलेली कार्दपत्रे समहू सहाय्र्क र्ांच े मदतीने छाननी करून अजाची अत्सर्लप व अलप भधूारक रे्तकऱ्र्ानंा, 
अनु.जाती/जमाती, मणहला रे्तकरी, णदव्र्ांर् व इतर रे्तकरी र्ा प्राधान्र्क्रमाने णनवड करावी. 

२. इच्छुक लाभार्थ्र्ांच े प्राप्त अजाबाबत तांणत्रकदृष्या पात्र/अपात्र ते बाबत णनिगर् घेऊन अपात्र अजगदारानंा 
अपात्रतेबाबत कारिासह अवर्त कराव.े 

३. अंमलबजाविी करण्र्ात आलेलर्ा घटकातंर्गत बाबींच ेसामाणजक लेखापरीक्षि कराव.े 
 

समूह सहाय्र्क  
१. इच्छुक लाभाथी रे्तक-र्ानंा नानाजी देर्मुख कृणि संजीवनी प्रकलपाच्र्ा https://dbt.mahapocra.gov.in र्ा 

संकेतस्थळावर नोंदिी व अजग करण्र्ासाठी मार्गदर्गन व मदत करावी. 
२. रे्तकऱ्र्ांची ऑनलाईन नोंदिी व रे्तकऱ्र्ांने अपलोड केलेली कार्दपत्रांची छानिी करुन अजांची अत्सर्लप व 

अलप भधूारक अर्ी प्रवर्गणनहार् अनु.जाती, अनु. जमाती, णदव्र्ांर्, मणहला रे्तकरी व  इतर सवगसाधारि रे्तकरी  
र्ा प्राधान्र्क्रमाने वर्गवारी करावी. 

३. सवग ऑनलाईन प्राप्त अजग ग्राम कृणि संजीवनी सणमतीसमोर मान्र्तेसाठी सादर करिे व मंजुरी प्राप्त झालेनंतर तसा 
ठराव संकेतस्थळावर अपलोड करिे. 

४. रे्तकऱ्र्ांस र्ोजनेच्र्ा अटी व र्ती तसचे घटकाबाबतचे  आर्मथक व ताणंत्रक णनकि समजावून सांर्ाव.े  
५. पात्र लाभार्थ्र्ांना पवूगसंमती बाबत अवर्त करिे. 

 

कृणि सहाय्र्क  
१. अपलोड केलेलर्ा कार्दपत्रांची छाननी करताना रे्तकऱ्र्ांचे ऑनलाईन अजग, रे्तकऱ्र्ांच्र्ा मालकी हतकाचा 

७/१२ उतारा, ८-अ, र्ापवूी इतर र्ोजनेतून लाभ घेतलेला आहे कार् र्ा बाबतचा तपणर्ल, प्राणधकृत अणधकाऱ्र्ाच े
संवर्ग प्रमािपत्र (अ.जाती,अ.जमाती रे्तकऱ्र्ासंाठी) आहे कार्, इत्सर्ादी सवग अनुिंर्ीक बाबींची पडताळिी करावी. 

२. पात्र अजांच्र्ा णनर्ोणजत प्रकलप स्थळाची तसेच ८-अ मध्रे् नमूद सवग र्ट/सव े नं. मध्रे् पाहिी करुन  णनर्ोणजत 
प्रकलप स्थळ व लाभाथी तपासिी सूचीनुसार सदर घटकासाठी पात्र आहे लकवा नाही र्ाबाबत स्थळ पाहिी 
अहवाल ऑनलाईन उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी र्ांचकेडे सादर करावा. 
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३. र्ा र्ोजनेअंतर्गत लाभार्थ्र्ास इतर र्ासकीर् अथवा र्ा र्ोजनेतून अनूदान घेतले असलर्ा/नसलर्ाबाबत संबणंधत 
अणधकाऱ्र्ांनी त्सर्ाची खात्री करून ही बाब प्रकलप मंजूरीसाठी सादर करताना उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी र्ानंा 
ऑनलाईन अवर्त कराव.े 

४. स्थळ पाहिी अहवाल प्रकलपाच्र्ा DBT App द्वारे भौर्ोणलक स्थानांकन (Geo-tagging) करून सकेंतस्थळावर 
अपलोड करिे.  

५. अक्स्तत्सवात असलेलर्ा तलावात मत्सस्र् संवधगन करण्र्ासाठी रे्ततळ्र्ाच्र्ा आकारानुसार अंदाजपत्रक तर्ार करून 
त्सर्ास संबणधत उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी र्ांची मान्र्ता घ्र्ावी. 

६. र्ासनाच्र्ा मत्सस्र् बीज णवकास रं्त्रिेकडून मार्ांच्र्ा मस्र्बीजांचा (४-५ मी.मी.) अर्र मत्सस्र् बोटूकली (५०-१५० 
णम.मी. ) र्ाचंा रे्तकऱ्र्ांना परुवठा करण्र्साठी णनर्ोजन करिे. 

6. लाभाथी रे्तकऱ्र्ानें णवणहत अंदाजपत्रकाप्रमािे काम झालर्ाच ेऑनलाईन कळणवलर्ानंतर संबणंधत कृणि सहाय्र्क 
र्ांनी मार्गदर्गक सचूनेत णदलर्ाप्रमािे मत्सस्र् संवधगन ताणंत्रकदृत्सर्ा र्ोग्र् असलर्ाबाबत मोका तपासिी अहवाल 
ऑनलाईन उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी र्ांना सादर करावा. तसेच प्रकलपाच्र्ा DBT App द्वारे नैऋत्सर् कोपरा 
स्थळाचे अक्षांर्/रेखांर्सह भौर्ोणलक स्थानाकंन (Geo-tagging) करून सकेंतस्थळावर अपलोड करिे.  

7. अनुदान मार्िीसाठी देर्के व आवश्र्क कार्दपत्र े प्रमाणित करून सकेंतस्थळावर अपलोड करिे.  
 
कृणि पर्गवके्षक  

कृणि सहाय्र्क र्ांनी ऑनलाईन अवर्त केलर्ानंतर कृणि पर्गवके्षक र्ांनी राबणवलेलर्ा घटकाची १०% अनुदान अदार्र्ी 
पवूी तपासिी करावी. त्सर्ाबाबतच्र्ा नोंदी प्रमाणित कराव्र्ात व णवणहत नमुन्र्ातील पर्गवके्षकीर् तपासिी अहवाल सादर 
करावा.  

 
उपणवभार् स्तर (लखेाणधकारी) 

अनुदान प्रस्ताव व तपासिी अहवाल प्राप्त झालर्ानंतर लेखाणधकारी उपणवभार् स्तर र्ांनी अनुदान प्रस्ताव तपासनू 
पडताळिी करून पात्र प्रस्तावांना उप णवभार्ीर् कृणि अणधकारी र्ांचकेडे अनुदान अदार्र्ीसाठी णर्फारस करावी.   

 
उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी  
१. सवग रे्तकऱ्र्ांच ेऑनलाईन अजग प्राप्त झालर्ानंतर अपलोड कार्दपत्राचंी छाननी, ग्राम कृणि संजीवनी सणमतीची 

मान्र्ता  व स्थळ तपासिी अहवाल णवचारात घेवून अजाच्र्ा पात्र/अपात्रतेबाबत णनिगर् घ्र्ावा व अपात्र असलर्ास 
लाभाथीस कारिासणहत अवर्त  कराव.े 

२. अजग सादर केलेलर्ा पात्र रे्तकऱ्र्ासं ऑनलाईन पवूगसंमती द्यावी. 
३. लाभाथी रे्तकऱ्र्ाने ऑनलाईन अवर्त केलर्ानंतर कृणि सहाय्र्क/कृणि पर्गवके्षक र्ाचंेकडून तपासिी पिूग करून 

घ्र्ावी. 
४. रे्तकऱ्र्ास पवूगसंमती देतांना ऑनलाईन पवूगसंमती/पत्रासोबत व मत्सस्र् पालनाबाबत तांणत्रक बाबी व रे्ततळ्र्ाच्र्ा 

आकारानुसार देर् अनुदान र्ाबाबत अवर्त कराव.े 
५. उपणवभार्ीर् कृणि अणधकाऱ्र्ांनी मत्सस्र् रे्ती करण्र्ासाठी क्षते्रीर् स्तरावर मत्सस्र्व्र्वसार्  णवभार्ाच्र्ा मदतीने 

कमगचारी व  लाभाथी  र्ांचकेणरता  प्रणर्क्षि कार्गक्रम आर्ोणजत करण्र्ात र्ावा. (सदर बाबीवरील खचग हा C10: 
क्षमता बांधिी र्ा उपक्रमातंर्गत C10.2: प्रणर्क्षिे (प्रकलप अणधकारी, रे्तकरी णमत्र व VCRMC, रे्तकरी, एतस 
पोजर भटेी इ.) र्ा घटका अतंर्गत करण्र्ात र्ावा. 

६. लाभार्थ्र्ास मत्सस्र् बीज उपलब्ध करून देण्र्ाकरीता णनर्ोजन करण्र्ात र्ाव.े नजीकच्र्ा र्ासकीर् मत्सस्र् बीज 
कें िाकडे मत्सस्र् बीज णर्ल्लक नसलर्ास, इतर खाजर्ी मत्सस्र् बीज कें िाकडून मत्सस्र् बीज खरेदी करण्र्ासाठी  
लाभार्थ्र्ांची मदत करिे.  

७.  रे्ततळ्र्ातील मत्सस्र् संवधगनाची भौणतक तपासिी केलर्ाचे कृणि सहाय्र्कानंी ऑनलाईन कळणवलर्ावर 
उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी र्ांनी अनुदान प्रस्ताव, ऑनलाईन प्रथम (मोका) व अंणतम तपासिी अहवाल, मत्सस्र् 
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संवधगन तलावाच ेलाभार्थ्र्ासह, भौर्ोणलक स्थानाकंनासह फोटो (Geo-tagging) प्राप्त झालर्ानंतर प्रकलपासाठीचे 
कृणि पर्गवके्षक र्ांनी अनुदान प्रस्ताव तपासनू DBT द्वारे लाभार्थ्र्ाच्र्ा आधार संलग्न बकँ खात्सर्ात अनुदान अदार्र्ी 
करण्र्ास मंजुरी द्यावी. 

८. उपणवभार्ांतर्गत राबणवलेलर्ा घटकांपैकी २% लाभार्थ्र्ांची अनुदान अदार्र्ी पवूी तपासिी करावी. 
 

प्रकलप संचालक, आत्समा - 
१. णजलयामध्रे् उपणवभार् स्तरावर लाभाथी णनवड व अनुदान अदार्र्ी र्ासह सवग कार्गवाही मार्गदर्गक सूचनेनुसार 

होत असलेबाबत वळेोवळेी पडताळिी करावी. 
२. उपणवभार् स्तरावर झालेलर्ा कामांची आकक्स्मक तपासिी करावी व णवणहत नमनु्र्ात पर्गवके्षकीर् तपासिी  अहवाल 

सादर करावा. 
३. उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी र्ांना आवश्र्कतेनुसार णनधी णवतरि व सणनरं्त्रि कराव.े 

 
 

        
पर्गवके्षीर् तपासिी अहवाल 

 
१. तपासिी णदनाकं  

२. तपासिी अणधकारी श्री/श्रीमती 

३. पदनाम  

४. तपासिी वळेी उपक्स्थत इतर 

अणधकारी/कमगचारी  

३. श्री/श्रीमती 

पदनाम 

४. श्री/श्रीमती  

पदनाम 

५. लाभार्थ्र्ाचे नाव सव ेनं./र्ट न. _______  

वर्गवारी: _________ 

(अ.जा./अ.ज./सवगसाधारि/इतर) ________ 

मु.पो. _______________ 

ता.  _______ उपणवभार् ________ 

णज. ______ 

६. बाब  र्ोड्या पाण्र्ातील मत्सस्र्पालन  

७. प्रकलपाच ेणठकाि  

८. अंदाजपत्रकीर् रतकम रु,  

 

९. 

 

पिूग झालेलर्ा कामाचा खचग  रतकम रु.  
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१०. प्रकलपाचा मोका तपासिी तपर्ील १. प्रकलप क्षेत्राचा सव्हे नंबर/र्ट क्र. ______ 
2.णजवतं मत्सस्र् व बोटू कली संख्र्ा  ------------  
 

११. लाभार्थ्र्ास देर् अथगसहाय्र्ाची रतकम रु.  

१२. तपासिी मध्रे् अथगसहाय्र्ाची पणरर्िना बरोबर केलेली आहे कार् ? होर्/नाही 

 नसलर्ास तफावत रतकम रु.  

१३. मार्गदर्गक सूचनेप्रमािे कार्गवाही करण्र्ात आलेली आहे कार् ? होर्/नाही 

१४. लाभार्थ्र्ाचे सवगसाधारि अणभप्रार्  

 

 

 

 

 

१५. र्ुिवत्तेबाबत तपासिी अणधकाऱ्र्ाच ेअणभप्रार् 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
तपासिी अणधकारी, श्री. 
पदनाम. 
(स्वाक्षरी) 
 
इतर अणधकारी श्री. 
पदनाम. 
(स्वाक्षरी) 
                                                                                               लाभार्थ्र्ाची/ लाभाथी प्रणतणनधीची स्वाक्षरी  

           (नाव....................) 
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र्ाडूंळ खत उत्सपादन र्ुणनट आणि नाडेप कंपोस्ट उत्सपादन र्ुणनट व सेंणिर् णनणवष्ठा उत्सपादन र्ुणनट 
 
 

प्रस्तावना:  
   हवामान बदलाचा राज्र्ाच्र्ा रे्तीवर णवपरीत पणरिाम णदसून रे्त असून, भणवष्र्ात देखील सदर पणरिामाचंी 
व्र्ाप्ती वाढिार असलर्ाच े राज्र्ाच्र्ा हवामान बदलाणविर्क कृती आराखडर्ामध्रे् नमूद केले आहे. मराठवाडा व 
णवदभातील रे्तक-र्ांना रे्लर्ा काही विांपासून मोठर्ा दुष्काळास सामोरे जाव े लार्त असनू भ-ूर्भातील 
पािीसाठर्ावर व जणमनीच्र्ा आरोग्र्ावर णवपणरत पणरिाम होत आहे. पणरिामी रे्तीमधील णपकांची उत्सपादकता घटत 
आहे. तसचे पिूा नदीच्र्ा खो-र्ातील भ-ूभार् हा णनसर्गत:च क्षारपड असलर्ाने रे्तीसाठी लसचनास मर्ादा रे्त आहेत. 
र्ा प्रणतकूल पणरक्स्थतीमध्रे् अलपभ-ूधारक रे्तक-र्ांच्र्ा उत्सपादनावर णवपरीत पणरिाम होत असलर्ाचे णदसून रे्त आहे. 
हवामान बदलामुळे उद्भवलेलर्ा पणरक्स्थतीर्ी जुळवून घेण्र्ास रे्तक-र्ांना सक्षम करण्र्ाच्र्ा उदे्दर्ाने महाराष्र 
र्ासनामाफग त जार्णतक बकेँच्र्ा अथगसहाय्र्ाने नानाजी देर्मुख कृणि संजीवनी प्रकलप सुरु करण्र्ात आलेला आहे. 
सेंिीर् रे्ती पद्धतीमध्रे् णनसर्ग संवधगन करिे, णपक उत्सपादनाचा खचग कमी करिे, रासार्णनक खते, कीटकनार्के, 
तिनार्के व संप्ररेके र्ा सारख्र्ा घातक रसार्नांना पर्ार्ी अर्ा सेंणिर् व जणैवक णनणवष्ठाचा वापर वाढणविे ही 
काळाची र्रज आहे. र्ांडूळ खत लकवा व्हमी कंपोस्ट हे रे्तातील काडी कचरा, वनस्पतीजन्र् पदाथग, रे्ि र्ाचंपेासून 
र्ांडूळांद्वारे बनणवले जाते. र्ांडूळ खतामध्रे् णवणवध णजवाि,ू संणजवके, व्हीटॅणमन आणि इतर उपर्तुत रसार्ने र्ांडूळ 
खतामध्रे् असलर्ाने त्सर्ाचा णपकाच्र्ा वाढीवर चांर्ला पणरिाम होतो. 
र्ाच बरोबर रे्तातील कचऱ्र्ावर कंपोस्प्स्टर्व्दारा प्रणक्रर्ा केलर्ास त्सर्ातील सेंणिर् पदाथग जणैवक पध्दतीने, सूक्ष्म जीव 
तसेच र्ांडुळांव्दारे कुजून त्सर्ापासनू उत्तम प्रकारचे युमस सारखे सेंणिर् कंपोस्ट खत तर्ार होते. र्ा खताचा वापर 
रे्तात मोठर्ा प्रमािात केला रे्लर्ास, जणमनीच े आरोग्र्ात णवरे्ि सुधारिा होऊन, कृणि उत्सपादनात फार मोठी भर 
पडेल. रे्तातून णनघालेलर्ा सवग वनस्पतीजन्र् पदाथांपासून सेंणिर् खत तर्ार करून, परत रे्तात टाकिे ही काळाची 
र्रज आहे. सेंणिर् खतामुळे जणमनीचा कस व जलधारिा र्तती वाढून पोिक िव्र्ांचा परुवठा र्ोग्र् प्रमािात होतो. 
जणमन भसूभरू्ीत राहते. त्सर्ामुळे जणमनीत हवा खेळती राहते. रे्तात उपर्ुतत सूक्ष्म णजवािूंची वाढ होण्र्ास मदत होते. 
र्ा अनुिंर्ाने सदरची बाब णवचारात घेऊन र्ांडूळ खत उत्सपादन र्ुणनट आणि नॅडेप कंपोस्ट उत्सपादन र्ुणनट व सेंणिर् 
णनणवष्ठा उत्सपादन र्ुणनट हे वरै्क्ततक  लाभाच ेघटक  राबणविे प्रस्ताणवत आहे.  
 

उणद्दष्टे: 
१. नानाजी देर्मखु कृणि संजीवनी प्रकलपामध्रे् समावरे् करण्र्ात आलेलर्ा र्ावसमुहातील अलप व अत्सर्लप भधूारक 

रे्तक-र्ानंा हवामान बदलामुळे उद्भवलेलर्ा पणरक्स्थतीर्ी जुळवून घेण्र्ास सक्षम बनणविे. 
२. पौक्ष्टक अन्नधान्र्ाच ेउत्सपादन करिे.  
३. नैसर्मर्क घटकानंा हानी न पोहोचणवता त्सर्ांचा र्ोग्र् वापर करुन रे्ती करिे. 
४. जणमनीची सुणपकता वाढणविे व ती णदघगकाळ णटकणविे. 
५. स्थाणनक स्त्रोताचा पनुगवापर रे्तीमध्रे् करिे. 
६. रे्तीचा उत्सपादन खचग कमी करुन रे्तक-र्ाच्र्ा णनव्वळ उत्सपन्नात वाढ करिे. 

 
 

लाभाथी णनवडीचे णनकि: 
1.   प्रकलपांतर्गत णनवड केलेलर्ा र्ावासाठीच्र्ा ग्राम कृणि संजीवनी सणमतीने (VCRMC) मान्र्ता णदलेले अत्सर्लप व 

अलप भधूारक रे्तकऱ्र्ानंा, अनु. जाती/जमाती, मणहला, णदव्र्ांर् व इतर रे्तकरी र्ा प्राधान्र्क्रमाने णनवड करून 
लाभ देण्र्ात र्ावा.   
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2.  ज्र्ा रे्तकऱ्र्ाकडे र्ांडूळ खत उत्सपादन र्ुणनट, नॅडेप कंपोस्ट उत्सपादन र्ुणनट व सेंणिर् णनणवष्ठा उत्सपादन र्णुनट 
उभारण्र्ाकणरता जार्ा उपलब्ध आहे अर्ा रे्तकऱ्र्ांना लाभ देण्र्ात र्ावा. 

3.  ज्र्ा रे्तकऱ्र्ाकडे र्ांडूळ खत उत्सपादन र्ुणनट, नॅडेप कंपोस्ट उत्सपादन र्ुणनट व सेंणिर् णनणवष्ठा उत्सपादन र्णुनट 
उभारलर्ानंतर ते व्र्वक्स्थत सुरु राहण्र्ासाठी णकमान दोन परु्धन उपलब्ध आहेत, अर्ा रे्तकऱ्र्ानंा लाभ देण्र्ात 
र्ावा. 

4.  इतर कोित्सर्ाही र्ोजनेतनू र्ा घटकाचा लाभ घेतलेलर्ा रे्तकऱ्र्ांना र्ा र्ोजने अतंर्गत पनु्हा लाभ देण्र्ात रे्वु नरे्. 
 

अथगसहाय्र्:  
 नानाजी देर्मुख कृणि संजीवनी प्रकलपातंर्गत राबणवण्र्ात रे्िाऱ्र्ा र्ांडूळ खत उत्सपादन र्ुणनट, नाडेप कंपोस्ट 
उत्सपादन र्ुणनट व सेंणिर् णनणवष्ठा उत्सपादन र्ुणनट हे वरै्क्ततक लाभाचे घटकासाठी अनुज्ञेर् अनुदानाचा तपर्ील 
खालीलप्रमािे; 
  

अ.क्र. घटक 
अपेणक्षत लकमत 

(रु.)  
अनुज्ञरे् अनुदान (रु.) 

तपणर्ल 

अ. 
र्ांडूळ खत उत्सपादन 
र्ुणनट/नाडेप कंपोस्ट 

उत्सपादन र्ुणनट 
रुपरे् १०,०००/- 

लकमतीच्र्ा ५०%, 
जास्तीत जास्त रु. 

५०००/- 

र्ांडुळ खत र्ुणनट उभारिीः पाण्र्ाचा 
णनचरा होिा-र्ा हवरे्ीर जारे्वर १० फुट 
X ३ फुट X २.५ फुट र्ा आकारमानाच े
बांधकाम करुन र्ुणनटची उभारिी 
सावलीमध्रे् करावी. 
नॅडेप खत र्ुणनट उभारिीः पाण्र्ाचा 
णनचरा होिा-र्ा हवरे्ीर जारे्वर १० फुट 
X ६ फुट X ३ फुट तसेच लभतीची जाडी ९ 
इंच, तसेच खेळती हवा रहाण्र्ासाठी ७ इंच 
आकारमानाच े झरोके चारही बाजुस, र्ा 
आकारमानाचे बांधकाम करुन र्ुणनटची 
उभारिी सावलीमध्रे् करावी. 

ब. सेंणिर् णनणवष्ठा 
उत्सपादन र्ुणनट 

रुपरे् ६०००/- 
लकमतीच्र्ा ५०%, 
जास्तीत जास्त रु. 

३०००/- 

पारंपाणरक पद्धतीने सेंणिर् णनणवष्ठांची 
णनर्ममती करिे. णबजामृत, जीवामृत, 
बार्ोडार्नॅणमक, सी. पी. पी. इत्सर्ादी 
सेंणिर् णनणवष्ठांची णनर्ममती करिे. 

 
संदभग: जा.क्र.कृआ/सेंरे्र्ो/प्र.क्र. २०१८-१९/मासू/३८९, णदनांक १२ जुन २०१८ अन्वरे् णनर्गणमत केलेलर्ा मार्गदर्गक 
सूचना. 

सदर मार्गदर्गक सुचनांमध्रे् नमूद केलर्ानूसार णनणश्चत  केलेलर्ा तांणत्रक णनकिांनुसार साणहत्सर् असिे आवश्र्क 
आहे.  
 
अमंलबजाविीची कार्गपद्धती : अमंलबजाविीतील णवणवध स्तरावरील जबाबदाऱ्र्ा- 
लाभाथी : 
1. इच्छुक रे्तकऱ्र्ांनी नानाजी देर्मुख कृणि संजीवनी प्रकलपाच्र्ा https://dbt.mahapocra.gov.in र्ा सकेंतस्थळावर 

ऑनलाईन नोंदिी करून अजग सादर करावा. तसचे आवश्र्क कार्दपत्र ेअपलोड करावीत. 
2. उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी र्ांचेकडून ऑनलाईन पवूगसंमत्ती णमळालर्ानंतर मार्गदर्गक सूचनेमध्रे् णदलेलर्ा तांणत्रक 

णनकिाप्रमािे संपिुग प्रकलपाची उभारिी प्रथम करिे बधंनकारक राहील. 
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3. लाभार्थ्र्ाने र्ांडूळ खत उत्सपादन र्ुणनट, नॅडेप कंपोस्ट उत्सपादन य ननट व सेंणिर् णनणवष्ठा उत्सपादन र्ुणनट 
उभारिीसाठी आवश्र्क साणहत्सर् सामुग्री उपलब्ध करुन घेण्र्ाची जबाबदारी संबणंधत लाभार्थ्र्ाची राहील. 
कामासाठी कोितीही आर्ाऊ रतकम (अग्रीम) णमळिार नाही. 

4. णनवडलेलर्ा लाभाथींना त्सर्ांच्र्ा पसंतीच्र्ा बाधंकाम व्र्वसाणर्क अथवा स्वत: अथवा र्वडंी र्ांच ेमाफग त र्ांडुळ खत 
उत्सपादन र्ुणनट अथवा नॅडेप खत उत्सपादन र्णुनटचे बांधकाम करुन घेण्र्ाची मुभा राहिार आहे.  

5. र्ांडुळ खत उत्सपादन र्ुणनट अथवा नॅडेप खत उत्सपादन र्ुणनटची उभारिी प्रकलप स्थळी झालर्ानंतर देर् अनुदान 
णमळिेसाठी ऑनलाईन मार्िी करावी. सोबत आवश्र्क णबले रे्तकऱ्र्ानें स्वत:ची स्वाक्षरी करून अपलोड 
करावीत. 

 
ग्राम कृणि संजीवनी सणमती (VCRMC) : 
१. र्ाव समूहातील इच्छुक रे्तकऱ्र्ांच ेघटकातंर्गत बाबीचा लाभ घेण्र्ासाठीच ेऑनलाईन अजग प्राप्त झालर्ानंतर  सवग 

अजग व लाभाथीने अपलोड केलेली कार्दपत्रे समूह सहाय्र्क र्ाचंे मदतीने छाननी करून अजाची अत्सर्लप व अलप 
भधूारक रे्तकऱ्र्ाचंी, अनुसुणचत जाती/जमाती, मणहला रे्तकरी, णदव्र्ांर् व इतर रे्तकरी र्ा प्राधान्र्क्रमाने णनवड 
करावी. 

२. इच्छुक लाभार्थ्र्ांच ेप्राप्त अजाच्र्ा पात्र/अपात्रते बाबत णनिगर् घेऊन अपात्र अजगदारानंा अपात्रतेबाबत कारिासह 
अवर्त कराव.े 

३. अंमलबजाविी करण्र्ात आलेलर्ा घटकातंर्गत बाबींच ेसामाणजक लेखापरीक्षि कराव.े 
  
समूह सहाय्र्क : 
१. इच्छुक लाभाथी रे्तक-र्ानंा नानाजी देर्मुख कृणि संजीवनी प्रकलपाच्र्ा https://dbt.mahapocra.gov.in र्ा 

संकेतस्थळावर नोंदिी व अजग करण्र्ासाठी मार्गदर्गन व मदत करावी. 
२. रे्तकऱ्र्ांची ऑनलाईन नोंदिी व रे्तकऱ्र्ांने अपलोड केलेलर्ा कार्दपत्रांची  छानिी करुन अजांची अत्सर्लप व 

अलप भधूारक अर्ी प्रवर्गणनहार् अनुसुणचत जाती/अनुसुणचत जमाती, णदव्र्ांर्, मणहला रे्तकरी, इतर सवगसाधारि 
रे्तकरी  र्ा प्राधान्र्क्रमाने वर्गवारी करावी. 

३. सवग ऑनलाईन प्राप्त अजग ग्राम कृणि संजीवनी सणमतीसमोर मान्र्तेसाठी सादर करिे व मंजुरी प्राप्त झालर्ानंतर 
तसा ठराव सकेंतस्थळावर अपलोड करिे. 

४. रे्तकऱ्र्ांस र्ोजनेच्र्ा अटी व र्ती तसचे घटकाबाबतचे आर्मथक व तांणत्रक णनकि समजावून सांर्ावते. 
५. पात्र लाभार्थ्र्ांना पवूगसंमती बाबत अवर्त करिे.  
 
कृणि सहाय्र्क : 
१. अपलोड केलेलर्ा कार्दपत्राचंी छानिी करताना रे्तकऱ्र्ांच े ऑनलाईन अजग, रे्तकऱ्र्ांच्र्ा मालकी हतकाचा 

७/१२ उतारा, ८-अ, र्ापवूी इतर र्ोजनेतनू लाभ घेतलेला आहे कार्, र्ा बाबतचा तपणर्ल, प्राणधकृत अणधकाऱ्र्ाच े
संवर्ग प्रमािपत्र (अन स नचत जाती, अनुसुणचत जमाती रे्तकऱ्र्ासंाठी) आहे कार्, इत्सर्ादी सवग अनुिंर्ीक बाबींची 
पडताळिी करावी. 

२. पात्र अजांच्र्ा णनर्ोणजत प्रकलप स्थळाची तसचे ८-अ मध्रे् नमूद सवग र्ट/सव े नं. मध्रे् पाहिी करुन तपासिी  
सूचीनुसार र्ांडूळ खत उत्सपादन र्ुणनट, नॅडेप कंपोस्ट उत्सपादन य ननट व सेंणिर् णनणवष्ठा उत्सपादन र्ुणनट 
उभारिीसाठी णनवड केलेली जार्ा र्ोग्र् आहे लकवा नाही र्ाबाबत तपासिी करावी व तसा तपर्ील स्थळ पाहिी 
अहवालात ऑनलाईन नमूद करून प्रकलपाच्र्ा DBT app द्वारे भौर्ोणलक स्थानाकंन (Geo-Tagging) कराव.े 
णनर्ोणजत प्रकलप स्थळ व लाभाथी सदर घटकासाठी पात्र आहे लकवा नाही र्ाबाबत अहवाल ऑनलाईन 
उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी र्ांचेकडे सादर करावा. 
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३. र्ा र्ोजनेअंतर्गत लाभार्थ्र्ास इतर अथवा र्ा र्ोजनेतनू र्ासकीर् अनूदान घेतले असलर्ा/नसलर्ाबाबत  संबणंधत 
अणधकाऱ्र्ांनी त्सर्ाची खात्री करून ही बाब प्रकलप मंजूरीसाठी सादर करताना उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी र्ांना 
अवर्त करावी.  

४. लाभाथी र्ांडूळ खत उत्सपादन र्ुणनट, नॅडेप कंपोस्ट उत्सपादन य ननट व सेंणिर् णनणवष्ठा उत्सपादन र्ुणनटच ेबांधकाम 
प्रकलप स्थळी पिुग झालर्ाच े कळणवलर्ानंतर संबणंधत कृणि सहाय्र्क र्ांनी, केलेले बांधकाम मार्गदर्गक सूचनेत 
णदलर्ाप्रमािे तांणत्रक दजाच ेअसलर्ाबाबत मोका तपासिी करावी. ताणंत्रक व आर्मथक णनकिाप्रमािे देर् होिा-र्ा 
अनुदानाची र्िना करून अनुदान अदार्र्ीकणरता उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी र्ाचंकेडे  संकेतस्थळावर णर्फारस 
करिे. 

५. अनुदान मार्िीसाठी देर्के व आवश्र्क कार्दपत्र े प्रमाणित करून सकेंतस्थळावर अपलोड करिे. 
६. र्ा घटकाच्र्ा प्रणक्ररे्स अनुसरून मध्र्ावधी आणि अंणतम मुलर्मापनास प्रकलप रं्त्रिेला मदत करिे. 
 
कृणि पर्गवके्षक : 

कृणि सहाय्र्क र्ानंी अवर्त केलर्ानंतर कृणि पर्गवके्षक र्ांनी राबणवलेलर्ा घटकाची १०% पर्गवके्षकीर् तपासिी 
अनुदान अदार्र्ी पवूी करावी. सोबत जोडलेलर्ा णवणहत नमुन्र्ात पर्गवके्षकीर् तपासिी अहवाल तर्ार करावा. 
तपासिी अहवालावर लाभाथीची स्वाक्षरी घ्र्ावी व त्सर्ाखाली लाभाथीचे नाव नमूद कराव.े  

 
उपणवभार् स्तर (लखेाणधकारी) 

अनुदान प्रस्ताव व तपासिी अहवाल प्राप्त झालर्ानंतर लेखाणधकारी उपणवभार् स्तर र्ांनी अनुदान प्रस्ताव तपासनू 
पडताळिी करून पात्र प्रस्तावांना उप णवभार्ीर् कृणि अणधकारी र्ांचकेडे अनुदान अदार्र्ीसाठी णर्फारस करावी.   
 
उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी : 
१. रे्तकऱ्र्ांच े ऑनलाईन अजग प्राप्त झालर्ानंतर कार्दपत्राचंी छानिी, ग्राम कृणि सजंीवनी सणमतीची मान्र्ता  व 

स्थळ तपासिी अहवाल णवचारात घेवून अजाच्र्ा पात्र/अपात्रतेबाबत णनिगर् घ्र्ावा व अपात्र असलर्ास लाभाथीस 
कारिासणहत अवर्त  कराव.े 

२. अजग सादर केलेलर्ा पात्र रे्तकऱ्र्ासं ऑनलाईन पवूगसंमती द्यावी. 
३. लाभाथी रे्तकऱ्र्ाने ऑनलाईन अवर्त केलर्ानंतर कृणि सहाय्र्क/कृणि पर्गवके्षक र्ाचंेकडून तपासिी पिूग करून 

घ्र्ावी. 
४. अनुदान प्रस्ताव, प्रथम (मोका) व अंणतम तपासिी अहवाल प्राप्त झालर्ानंतर प्रकलपासाठीचे कृणि पर्गवके्षक (प्रकलप 

सहाय्र्क-उ.णव.कृ.अ. कार्ालर्) र्ांनी अनुदान प्रस्ताव तपासून अनुदान अदार्र्ीसाठी ऑनलाईन णर्फारस 
करावी. 

५. पात्र लाभाथींच्र्ा आधार संलग्न बकँ खात्सर्ावर DBT द्वारे अनुदान अदार्र्ी करण्र्ास मंजुरी द्यावी. 
६. उपणवभार्ांतर्गत राबणवलेलर्ा घटकांपैकी २% लाभार्थ्र्ांची अनुदान अदार्र्ी पवूी तपासिी करावी. 
७. र्ोजनेच ेसणनरं्त्रि करिे. 
 
णजलहा अधीक्षक कृणि अणधकारी :-  
१. णजलयामध्रे् उपणवभार् स्तरावर लाभाथी णनवड व अनुदान अदार्र्ी र्ासह सवग कार्गवाही मार्गदर्गक सचूनेनुसार 

होत असलेबाबत वळेोवळेी पडताळिी करावी. 
२. उपणवभार् स्तरावर झालेलर्ा कामांची आकक्स्मक तपासिी करावी व णवणहत नमुन्र्ात पर्गवके्षकीर् तपासिी  

अहवाल सादर करावा. 
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पर्गवके्षीर् तपासिी अहवाल 
 

१. तपासिी णदनाकं  

२. तपासिी अणधकारी श्री/श्रीमती 

३. पदनाम  

४. तपासिी वळेी उपक्स्थत इतर 

अणधकारी/कमगचारी  

१. श्री/श्रीमती 

पदनाम 

२. श्री/श्रीमती  

पदनाम 

५. लाभार्थ्र्ाचे नाव सव ेनं./र्ट न. _______  

वर्गवारी: _________ 

(अ.जा./अ.ज./सवगसाधारि/इतर) ________ 

मु.पो. _______________ 

ता.  _______ उपणवभार् ________ 

णज. ______ 

६. बाब र्ांडुळ खत उत्सपादन र्ुणनट / नॅडेप खत उत्सपादन र्ुणनट / 

सेंणिर् णनणवष्ठा उत्सपादन र्णुनट 
७. प्रकलपाच ेणठकाि  

८. उत्सपादकाच ेनाव    

 
९. 

 

णवतरकाचे नाव   

१०. प्रकलपाचा मोका तपासिी तपर्ील १. प्रकलप क्षेत्राचा सव्हे नंबर/र्ट क्र. ______ 
2. र्ांडुळ खत उत्सपादन र्ुणनट अथवा नॅडेप खत उत्सपादन 

र्ुणनट  
३.  सेंणिर् णनणवष्ठा उत्सपादन र्णुनट 

११. लाभार्थ्र्ास देर् अथगसहाय्र्ाची रतकम रु.  

१२. तपासिी मध्रे् अथगसहाय्र्ाची पणरर्िना बरोबर केलेली आहे कार् ? होर्/नाही 

 नसलर्ास तफावत रतकम रु.  

१३. मार्गदर्गक सूचनेप्रमािे कार्गवाही करण्र्ात आलेली आहे कार् ? होर्/नाही 

१४. लाभार्थ्र्ाच ेसवगसाधारि अणभप्रार्  
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१५. र्ुिवत्तेबाबत तपासिी अणधकाऱ्र्ाच ेअणभप्रार् 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
तपासिी अणधकारी, श्री. 
पदनाम. 
(स्वाक्षरी) 
 
इतर अणधकारी श्री. 
पदनाम. 
(स्वाक्षरी) 

                                                                                   लाभार्थ्र्ाची/ लाभाथी प्रणतणनधीची स्वाक्षरी  
                                          (नाव..............................) 
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रे्ततळे  
(इनलटे आऊटलटेसह रे्ततळे/ इनलटे आऊटलटे णवरणहत रे्ततळे/ रे्ततळ्र्ास अस्तरीकरि) 

 

 
प्रस्तावना:  

हवामान बदलाचा राज्र्ाच्र्ा रे्तीवर णवपरीत पणरिाम णदसून रे्त असून, भणवष्र्ात देखील सदर पणरिामांची 
व्र्ाप्ती वाढिार असलर्ाच े राज्र्ाच्र्ा हवामान बदलाणविर्क कृती आराखडर्ामध्रे् नमूद केले आहे. मराठवाडा व 
णवदभातील रे्तक-र्ांना रे्लर्ा काही विांपासून मोठर्ा दुष्काळास सामोरे जाव े लार्त असून भ-ूर्भातील 
पािीसाठर्ावर व जणमनीच्र्ा आरोग्र्ावर णवपणरत पणरिाम होत आहे. पणरिामी रे्तीमधील णपकांची उत्सपादकता घटत 
आहे. तसेच पिूा नदीच्र्ा खो-र्ातील भ-ूभार् हा णनसर्गत:च क्षारपड असलर्ाने रे्तीसाठी लसचनास मर्ादा रे्त आहेत. 
र्ा प्रणतकूल पणरक्स्थतीमध्रे् अलपभ-ूधारक रे्तक-र्ांच्र्ा उत्सपादनावर णवपरीत पणरिाम होत असलर्ाच ेणदसून रे्त आहे. 
हवामान बदलामुळे उद्भवलेलर्ा पणरक्स्थतीर्ी जुळवून घेण्र्ास रे्तक-र्ानंा सक्षम करण्र्ाच्र्ा उदे्दर्ाने महाराष्र 
र्ासनाचा जार्णतक बकेँच्र्ा अथगसहाय्र्ाने नानाजी देर्मखु कृणि संजीवनी प्रकलप सरुु करण्र्ात आलेला आहे. 

राज्र्ातील पजगन्र्ावर आधाणरत कोरडवाहू रे्तीची पािलोट व जलसंधारिाच्र्ा माध्र्मातनू उत्सपादकता 
वाढणवण्र्ासाठी णवणवध र्ोजनामधून अनुदानावर  रे्ततळे र्ोजना राबणवण्र्ात आलेली आहे व रे्त आहे. त्सर्ामुळे रे्तक-
र्ांच ेउत्सपादन व उत्सपन्नात वाढ होऊन रे्तक-र्ांच ेजीवनमान उंचावण्र्ास मदत झाली आहे. सद्यक्स्थतीत राज्र्ातील 
टंचाईग्रस्त पणरक्स्थती पाहता व रे्तक-र्ांकडे णपकास संरणक्षत लसचन देिेकणरता व्र्वस्था णनमाि करण्र्ासाठी 
जार्णतक बकँ अथगसहाय्र्ीत नानाजी देर्मुख कृणि संजीवनी प्रकलपातंर्गत जलसंवधगनासाठी नवीन सरंचानाचं ेबाधंकाम 
र्ा उपघटकातंर्गत वरै्क्ततक रे्ततळे, सामदुाणर्क रे्ततळे, रे्ततळर्ांची साठविकू क्षमता वाढणविे इ. सामुदाणर्क व 
वरै्क्ततक  लाभाच ेघटक  राबणविे प्रस्ताणवत आहे.  
 

उणद्दष्टे:  
१. प्रकलपांतर्गत णनवडलेलर्ा र्ाव समुहामधील अलप व अत्सर्लप भधूारक रे्तक-र्ानंा हवामान बदलामुळे उद्भवलेलर्ा 

पणरक्स्थतीर्ी जुळवून घेण्र्ास सक्षम बनणविे. 
२. संरणक्षत लसचनाची सुणवधा णनमाि करिे.  
३. दुबार णपकाखालील क्षेत्र वाढणविे व रे्तकऱ्र्ाच्र्ा उत्सपन्नात वाढ करिे. 

 

लाभाथी णनवडीचे  णनकि : 
१. प्रकलपांतर्गत णनवड केलेलर्ा र्ावासाठीच्र्ा ग्राम कृणि सजंीवनी सणमतीने (VCRMC) मान्र्ता णदलेले अत्सर्लप व अलप 

भधूारक रे्तकऱ्र्ानंा, अनु. जाती/जमाती, मणहला, णदव्र्ांर् व इतर रे्तकरी र्ा प्राधान्र्क्रमाने णनवड करून लाभ देण्र्ात 
रे्ईल. 

२. णनवडलेलर्ा आकारमानाच्र्ा रे्ततळ्र्ासाठी तांणत्रक णनकिानुसार र्ोग्र् जार्ा उपलब्ध असिे आवश्र्क आहे. 
३. रे्ततळ्र्ाच े अस्तरीकरि र्ा घटकासाठी इतर कोित्सर्ाही र्ासकीर् र्ोजनेतून अथवा रे्तकऱ्र्ाने णवहीत 

आकारमानानुसार स्वत: इनलेट आउटलटे णवरहीत रे्ततळे केले असलर्ास अस्तरीकरि र्ा घटकासाठी रे्तकरी पात्र 
राहील. 
 

रे्ततळर्ांच्र्ा जार्ा णनवडीसाठी तांणत्रक णनकि : 
रे्ततळ्र्ासाठी जारे्च्र्ा णनवडीबाबत णनकि  खालीलप्रमािे राहतील. 

१. रे्तक-र्ाकंडे स्वत:च्र्ा नावावर कमीत कमी ०.६० हेतटर क्षेत्र असाव.े  
२. ज्र्ा जणमनीतनू पािी पाझरण्र्ाचे प्रमाि कमी आहे अर्ी जणमन असलेलर्ा जारे्ची णनवड करावी.  
३. काळी जणमन ज्र्ात णचकि मातीचे प्रमाि जास्त आहे अर्ा जणमनी रे्ततळ्र्ास र्ोग्र् असलर्ाने अर्ा जणमनीची 

णनवड करण्र्ात र्ावी. 
४. मुरमाड व वालुकामर् सक्च्छि खडक असलेली जार्ा रे्ततळ्र्ाकणरता णनवडू नरे्.  
५. क्षेत्र उपचाराची कामे झालेलर्ा पािलोट क्षते्रात रे्ततळी  प्राधान्र्ाने घेण्र्ात र्ावीत. 
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६. रे्ततळर्ाच्र्ा क्षमतेनुसार आवश्र्क पािलोट क्षते्र असलर्ाची खात्री करावी. 
७. नालर्ाच्र्ा/ओहोळाच्र्ा प्रवाहात रे्ततळे घेण्र्ात रे्वू नरे्. 
८. इनलेट/आऊटलेट सणहत रे्ततळ्र्ासाठी पािलोट क्षते्रातून रे्िारे पािी हे रे्ततळ्र्ाच्र्ा पािीसाठा क्षमतेपके्षा 

जास्त असिे बधंनकारक राहील. 
९. इनलेट/आऊटलेट णवरहीत रे्ततळ्र्ासाठी पािी पनुभगरिासाठी स्त्रोत असलर्ाची खात्री करण्र्ात र्ावी. र्ा बाबी 

णवचारात घेवून रे्ततळर्ाचा प्रकार णनवड करावा. 
१०. लाभाथी रे्तकऱ्र्ाची जमीन इनलेट आउटलेटसह रे्ततळ्र्ाकणरता तांणत्रक दृष्टर्ा र्ोग्र् असिे आवश्र्क आहे, 

जिेेकरून पावसाच ेवाहून जािारे पािी रे्ततळ्र्ामध्रे् साठविे अथवा पनुभगरि करिे र्तर् होईल. 
११. इनलेट आऊटलेटसह रे्ततळे र्ासाठी लाभाथी णनवडतांना पािलोट क्षते्रातनू वाहून रे्िारा अपधाव हा 

रे्ततळ्र्ाच्र्ा आकारमानापके्षा जास्त असिे आवश्र्क आहे तसेच, पािलोट क्षते्रातून वाहून रे्िारा अपधाव हा 
नैसर्मर्कणरत्सर्ा रे्ततळ्र्ात रे्िे आवश्र्क आहे, र्ाची प्रथम खात्री करावी. 

 

अथगसहाय्र्:  
र्ा घटकातंर्गत खालील पकैी एका आकारमानाचे रे्ततळे घेण्र्ास मुभा राहील. रे्ततळ्र्ाच े आकारमान हे त्सर्ात 
होिारा पािीसाठा व पािलोट क्षेत्रातुन उपलब्ध होिा-र्ा अपधावचे्र्ा पािीसाठ्याच्र्ा अनुिंर्ाने ठेवण्र्ात र्ाव.े 
आकारमान णनहार् रे्ततळर्ाच े पषृ्ठभार्ावरील क्षते्रफळ (चौ.मी.) आणि अपेणक्षत खेादकाम (घ.मी.) खालील  प्रमािे  
राहील. 

 

अ. इनलटे आऊटलटेसह रे्ततळे- 
 

अ.क्र. 
आकारमान 
(मीटरमध्रे्) 

पषृ्ठभार्ावरील 
क्षेत्रफळ (चौ.मी.) 

होिारे खेादकाम 
(घ.मी.) 

अनुज्ञेर् अनुदान 
(रु.) 

१. १५ X १५ X  ३ २२५ ४४१ २२११० 
२. २० X १५ X  ३ ३०० ६२१ २९७०६ 
३. २० X २० X  ३  ४०० ८७६  ४०४६७ 
४. २५ X २० X  ३ ५००  ११३१  ५०००० 
५. २५ X २५ X  ३ ६२५  १४६१ ५००००  
६. ३० X २५ X  ३ ७५०  १७९१ ५००००  
७. ३० X ३० X  ३ ९००  २१९६  ५००००  

 
 

ब. इनलटे आऊटलटे णवरणहत रे्ततळे- 
 

अ.क्र. 
आकारमान 
(मीटरमध्रे्) 

पषृ्ठभार्ावरील 
क्षेत्रफळ (चौ.मी.) 

होिारे खेादकाम 
(घ.मी.) 

अनुज्ञेर् 
अनुदान 

(रु.) 
१. २० X १५ X  ३ ३०० ६२१ २६२०६ 
२. २० X २० X  ३ ४०० ८७६ ३६९६७ 
३. २५ X २० X  ३ ५००  ११३१  ४७७२८ 
४. २५ X २५ X  ३ ६२५  १४६१ ५०००० 
५. ३० X २५ X  ३ ७५०  १७९१ ५०००० 
६. ३० X ३० X  ३ ९००  २१९६  ५०००० 
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क. इनलटे आऊटलटे णवरणहत अस्तरीकरिासह रे्ततळे- 
 

अ. 
क्र. 

आकारमान 
(मीटरमध्रे्) 

पषृ्ठभार्ावरील 
क्षेत्रफळ 
(चौ.मी.) 

होिारे 
खेादकाम 
(घ.मी.) 

खोदकामासाठी 
अनुज्ञेर् अनुदान 

(रु.) 

अस्तरीकरिासाठी 
अनुज्ञेर् अनुदान (50% 

प्रमािे व जास्तीत 
जास्त रु. ७५००० च े

मर्ादेत) (रु.) 

एकूि देर् 
अनुदान 

(रु.) 

१. २० X १५ X  ३ ३०० ६२१ २६२०६ ३१५९८  ५७८०४  
२. २० X २० X  ३ ४०० ८७६ ३६९६७ ४१२१८  ७८१८५  
३. २५ X २० X  ३ ५००  ११३१  ४७७२८ ४९६७१  ९७३९९  
४. २५ X २५ X  ३ ६२५  १४६१ ५०००० ५८७००  १०८७००  
५. ३० X २५ X  ३ ७५०  १७९१ ५०००० ६७७२७  ११७७२८  
६. ३० X ३० X  ३ ९००  २१९६  ५०००० ७५०००  १२५०००  

              

संदभग: १) जा.क्र. मृदसं रे्ततळे/मासू/मृद-४/४१७/१६ णद. २२/०२/२०१६: “मारे्ल त्सर्ाला रे्ततळे” मार्गदर्गक सूचना -२०१६. 
२) जाक्र. कृआ-२०१६/णवप्र/कोरे्अ/मासू १६-१७/प्र.क्र.३४/१६९/२०१६ णद. ०९/०८/२०१६: कोरडवाहू रे्ती अणभर्ान 
कार्गक्रम-मार्गदर्गक सूचना-२०१६-१७.  

 

वरीलप्रमािे णवणवध आकारमानाच्र्ा रे्ततळ्र्ांपकैी कोित्सर्ाही एका आकारमानाच्र्ा रे्ततळ्र्ाची मार्िी करता 
रे्ईल. र्ामध्रे् जास्तीत जास्त ३० X ३० X ३ मीटर र्ा आकारमानाच ेव कमीत कमी इनलेट आऊटलेटसह प्रकारामध्रे् 
णकमान १५ X १५ X ३ मीटर र्ा आकारमानाचे व  इनलेट आऊटलेट णवरहीत  प्रकारामध्रे् णकमान २० X १५ X ३ मीटर 
र्ा आकारमानाच ेरे्ततळे घेता रे्ईल.  

काळ्र्ा मातीमध्रे् १:१.५ बाजू उतार ठेऊन णवणवध आकारमानाचे रे्ततळी खोदण्र्ासाठी णनणश्चत केलेले आर्मथक 
मापदंड व अनुज्ञेर् अनुदानाचा तपर्ील खालीलप्रमािे; 

 
अक्र  आकारमान 

(मी) 
खोदकामाचे 
प्रमाि 
(घ.मी.) 

रे्ततळ्र्ासाठी रे्िारा खचग 
(रु.) 

अनुज्ञेर् अनुदान (रु.) 

इनलटे 
आऊटलटे  

णवरणहत 
रे्ततळे  

इनलटे 
आऊटलटेसह  

रे्ततळे 

इनलटे 
आऊटलटे  

णवरणहत 
रे्ततळे  

इनलटे 
आऊटलटेसह  

रे्ततळे 

१. १५ X १५ X  ३ ३५१ - १८३१२ - १८३१२ 
२. २० X १५ X  ३ ५०९ २१४८० २४९८० २१४८० २४९८० 
३. २० X २० X  ३  ७४१ ३१२७० ३४७७० ३१२७० ३४७७० 
४. २५ X २० X  ३ ९७४ ४११०३ ४४६०३ ४११०३ ४४६०३ 
५. २५ X २५ X  ३ १२८१ ५४०५८ ५७५५८ ५०००० ५०००० 
६. ३० X २५ X  ३ १५८९ ६७०५६ ७०५५६ ५०००० ५०००० 
७. ३० X ३० X  ३ १९७१ ८३१७६ ८६६७६ ५०००० ५०००० 

 

रे्ततळ्र्ासाठी वरील आकारमान दर्गणवण्र्ात आले असल े तरी रे्ततळ्र्ाचे आकारमान, पषृ्ठभार्ाचे क्षते्रफळ व 
होिारे प्रत्सर्क्ष खेादकाम र्ानुसार अनुदान देर् राणहल. लाभार्थ्र्ाची मार्िी व रे्त पणरक्स्थतीनुसार रे्ततळर्ाची लांबी, 
रंुदी कमी जास्त करण्र्ास मुभा राणहल. उपरोतत मंजूर आकारमानापेक्षा जास्त आकारमानाचे  रे्ततळे घ्र्ावर्ाच े
असलर्ास मंजूर अनुदानापके्षा जास्त लार्िारा खचग हा लाभाथी रे्तक-र्ाने स्वत: करावर्ाचा आहे. तथाणप देर् 
अनुदानाची कमाल रतकम रू.५०,०००/- इतकी राहील. रू.५०,०००/-पेक्षा जास्त खचग झालर्ास उवगणरत रतकम 
संबलधत लाभाथीने  स्व: खचाने करिे अणनवार्ग राहील. 



172 
 

 

रे्ततळर्ाचे फतत अस्तरीकरि (इनलटे आऊटलटे णवरणहत रे्ततळ्र्ासाठी अस्तरीकरि)- 
रे्ततळ्र्ातील पािी जणमनीमध्रे् मुरते व आवश्र्क त्सर्ावळेी संरणक्षत लसचनासाठी पािी उपलब्ध होत नाही म्हिनू 

णनवडलेलर्ा र्ावात नानाजी देर्मुख कृणि संजीवनी प्रकलपांतर्गत खोदलेलर्ा तसेच र्ा पवूी इतर र्ोजनेमधून 
खोदलेलर्ा इनलेट आउटलेट णवरणहत रे्ततळ्र्ांच्र्ा अस्तरीकरिासाठी अनुदान देर् राहील. त्सर्ानुिंर्ाने रे्ततळे 
अस्तरीकरिासाठी मार्गदर्गक सूचना खालीलप्रमािे देण्र्ात रे्त आहेत. 
१. महाराष्र राज्र् फलोत्सपादन आणि औिधी वनस्पती मंडळ, पिेु र्ांच े पत्र क्र. मराफऔवम/स. रे्त/MNREGS 

अस्तरीकरि मा.सु./४३६०/११ अन्वरे् णनर्गणमत करण्र्ात आलेलर्ा मार्गदर्गक   सचुनेनुसार MNREGS व RKVY 

तसेच इतर र्ोजनेंतर्गत खोदकाम करण्र्ात आलेलर्ा इनलेट आउटलटे णवरणहत रे्ततळ्र्ांच्र्ा प्लाक्स्टक णफलम 
अस्तरीकरिासाठीच्र्ा एकूि अनुज्ञेर् खचाच्र्ा ५०% प्रमािे अनुदान अनुज्ञेर् करण्र्ात आले आहे. 

२. सन २०१४-१५ साठी सामुणहक रे्ततळे र्ा घटकाबाबतच्र्ा णनर्गणमत केलेलर्ा सधुाणरत मार्गदर्गक  सुचनानुसार  
(णद. १६/१०/२०१४ पासून कार्ाक्न्वत) रे्ततळे अस्तरीकरिासाठी प्लाक्स्टक र्ीट  ५०० मार्क्रॉन रु. ७७ प्रती 
चौरस णमटर व र्ीट बसणवण्र्ासाठी रु. १८ प्रती चौरस मीटर  र्ाप्रमािे णनणश्चत करण्र्ात आलेले दर र्ा 
र्ोजनेसाठी अनुज्ञरे् राहतील. 

३.  रे्ततळे अस्तरीकरि घटकाखाली प्लाक्स्टक णफलम अस्तरीकरिासाठी ५०% अथग सहाय्र्ाकणरता णवणवध 
आकारमानानुसार अनुज्ञेर् तपणर्लाप्रमािे रे्ततळे अस्तरीकरि र्ा घटकासाठी रे्ततळ्र्ाच्र्ा  प्रत्सर्क्ष  (Actual) 
मोजमापानुसार लार्िाऱ्र्ा खचाच्र्ा ५०% लकवा खालील प्रमािे णवणवध आकारमानाच्र्ा रे्ततळ्र्ाच्र्ा 
अस्तरीकरिासाठी जास्तीत जास्त रु. ७५००० चे मर्ादेत (र्ा पैकी जी रतकम कमी असेल ती) अथगसहाय्र् देर् 
राहील. 

 
 

रे्ततळ्र्ाच े
आकारमान  

एकूि 
क्षेत्रफळ 
(घ.मी.) 

अस्तरीकरिा
साठी 

लार्िारी 
णफलम  

(चौ.मी.) 

अस्तरीकरिासाठी रे्िारा खचग  ५०% प्रमािे 
जास्तीत जास्त 

देर् अनुदान 
रतकम रु. 

णफलमची लकमत 
(रु. ७७/- प्रती 

चौ. मी.) 

अस्तरीकरिा-
साठी खचग 

(रु.१८/- प्रती 
चौ.मी.) 

एकूि रतकम 
(रु. ९५/-प्रती 

चौ.मी.) 

15X15X3 मी.  441 595.27 45835.79 10714.86 56550.65 28275.32 

20X15X3 मी.  621 665.22 51221.94 11973.96 63195.90 31597.95 

20X20X3 मी. 876 867.75 66816.75 15619.50 82436.25 41218.13 

25X20X3 मी. 1131 1045.7 80518.90 18822.60 99341.50 49670.75 

25X25X3 मी. 1461 1235.78 95155.06 22244.04 117399.10 58699.55 

30X25X3 मी. 1791 1425.86 109791.22 25665.48 135456.70 67728.35 

30X30X3 मी. 2196 1643.44 126544.88 29581.92 156126.80 78063.40 
 

४. नानाजी देर्मुख कृणि संजीवनी प्रकलपांतर्गत रे्ततळे अस्तरीकरिासाठी प्लाक्स्टक र्ीट ५०० मार्क्रॉन व र्ीट 
बसणवण्र्ासाठी वळेोवळेी सधुाणरत होिारे दर प्रस्ततु बाबीसाठी लारू् राहतील. 

५. रे्ततळ्र्ामध्रे् जरं्ली/मोकाट जनावरे जाऊन रे्ततळ्र्ाचे व प्लाक्स्टकचे नुकसान होऊ नरे् र्ासाठी 
रे्ततळ्र्ाभोवती रे्तकऱ्र्ाने स्वखचाने कंुपि कराव.े 

६. र्ापवूी इतर कोित्सर्ाही र्ोजनेतून र्ाच रे्ततळ्र्ासाठी अस्तरीकरि र्ा घटकाचा लाभ घेतलेला नसावा. 
अस्तरीकरिासाठी वापरावर्ाच्र्ा प्लाक्स्टक णफलमचे ताणंत्रक णनकि पणरणर्ष्ट-१ मध्रे् णदले आहेत.  
 

अमंलबजाविीची कार्गपद्धती : अमंलबजाविीतील णवणवध स्तरावरील जबाबदाऱ्र्ा 
लाभाथी  
१. इच्छुक रे्तकऱ्र्ांनी नानाजी देर्मुख कृणि संजीवनी प्रकलपाच्र्ा https://dbt.mahapocra.gov.in र्ा संकेतस्थळावर 

नोंदिी करून अजग सादर करावा. तसेच आवश्र्क कार्दपत्रे सकेंतस्थळावर अपलोड करावीत. 

https://dbt.mahapocra.gov.in/
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२. पवूगसंमती प्राप्त झालर्ानंतर मार्गदर्गक सुचानामधील आराखडर्ाप्रमािे (Design) व तांणत्रक णनकिाप्रमािे साणहत्सर् 
वापरुन प्रकलप पिूग करिे बधंनकारक राहील.  

३. लाभार्थ्र्ाने स्वत:/ मजुराद्वारे/ अन्र् पर्ार्ी साधनांच्र्ा (जसेीबी, पोकलेन सारखे मणर्न्स) सहाय्र्ाने रे्ततळे पिूग 
करावर्ाच ेआहे. र्ाकरीता आवश्र्क रं्त्रसामुग्री  उपलब्ध करुन घेण्र्ाची जबाबदारी सबंणंधत  लाभार्थ्र्ाची राहील. 
तसेच कामासाठी कोितीही आर्ाऊ रतकम (अग्रीम ) णमळिार नाही. 

४. रे्ततळ्र्ाच्र्ा बाधंावर व पाण्र्ाच्र्ा प्रवाहाच्र्ा भार्ामध्रे् स्थाणनक प्रजातीच्र्ा वनस्पतीची लार्वड करावी आणि 
रे्ततळ्र्ाची णनर्ा, दुरूस्ती व र्ाळ काढिे इ. ची जबाबदारी संबधंीत लाभाथीची राहील. 

५. णनवडलेलर्ा लाभाथींनी त्सर्ांच्र्ा पसतंीनुसार सेवा परुवठादार णनवडून रे्ततळ्र्ाचे काम स्वत: करुन घेण्र्ाची मुभा 
राहिार आहे. परंतू र्ाबाबींची उभारिी मार्गदर्गक सचूनेतील ताणंत्रक णनकि, आराखडे व दजाप्रमािे करिे 

बधंनकारक असिार आहे.  
६. पावसाळ्र्ामध्रे् रे्ततळ्र्ात र्ाळ वाहून रे्िार नाही अथवा साचिार नाही र्ासाठी व्र्वस्था लाभार्थ्र्ाने स्वत: 

करावी. उदा. प्रवाहाच्र्ा दोन्ही बाजूने तरुाटर्ा/पराटर्ाच ेआवरि करुन संरक्षि देिे, इनलेट आऊटलेट जवळ ३ 
ते ४ फांदेरी बाधं घालिे. 

७. सवग लाभाथींनी रे्ततळे उभारिीच्र्ा णनकिाबाबत कृणि सहाय्र्क/कृणि पर्गवके्षक र्ाचंेकडून मार्गदर्गन/ सचूना 
घेऊन सदर काम करावर्ाच ेआहे.  

८. खोदकाम करतांना णदलेलर्ा सूचनेप्रमािे खोदकाम करिे, खोदकाम करताना र्ोग्र् तो बाजू उतार राखिे, 

खोदकामातून णनघालेलर्ा मातीचा आखून णदलेलर्ा णठकािी आवश्र्कतेनुसार बमग सोडून अथवा बमग न सोडता भराव 

करिे, भरावाला र्ोग्र् तो बाजू उतार, पार्ा रंुदी, माथा रंुदी ठेवण्र्ात र्ावी. 
९. रे्ततळ्र्ाच े खोदकाम पिूग झालेनंतर व अस्तरीकरिासह असलर्ास अस्तरीकरि पिूग झालेनंतर रे्तकऱ्र्ाने 

अनुदान मार्िी देर्के व आवश्र्क कार्दपत्र े स्वसाक्षांणकत करून अपलोड करावीत. 
 

ग्राम कृणि सजंीवनी सणमती (VCRMC) 
१. र्ाव समूहातील इच्छुक रे्तकऱ्र्ांच ेघटकांतर्गत बाबीचा लाभ घेण्र्ासाठीच ेऑनलाईन अजग प्राप्त झालर्ानंतर सवग 

अजग व अपलोड केलेली कार्दपत्रे समूह सहाय्र्क र्ांच ेमदतीने छाननी करून अजाची अत्सर्लप व अलप भधूारक 
रे्तकऱ्र्ांना, अनु. जाती/ जमाती, मणहला रे्तकरी, णदव्र्ारं्  व इतर रे्तकरी र्ा प्राधान्र्क्रमाने णनवड करावी. 

२. इच्छुक लाभार्थ्र्ाच ेऑनलाईन प्राप्त अजाच्र्ा पात्र/अपात्र ते बाबत णनिगर् घेऊन अपात्र अजगदारानंा अपात्रतेबाबत 
कारिासह अवर्त कराव.े 

३. अंमलबजाविी करण्र्ात आलेलर्ा घटकातंर्गत बाबींच ेसामाणजक लेखापरीक्षि कराव.े 
 

समूह सहाय्र्क  
१. इच्छुक लाभाथी रे्तक-र्ानंा नानाजी देर्मुख कृणि संजीवनी प्रकलपाच्र्ा https://dbt.mahapocra.gov.in र्ा 

संकेतस्थळावर नोंदिी व अजग करण्र्ासाठी मार्गदर्गन व मदत करावी. 
२. रे्तकऱ्र्ांची ऑनलाईन नोंदिी व रे्तकऱ्र्ानें अपलोड केलेली कार्दपत्राचंी छानिी करुन अजांची अत्सर्लप व 

अलप भधूारक अर्ी प्रवर्गणनहार् अनु.जाती/अनु.जमाती, णदव्र्ारं्, मणहला रे्तकरी व इतर सवगसाधारि रे्तकरी र्ा 
प्राधान्र्क्रमाने वर्गवारी करावी. 

३. सवग ऑनलाईन प्राप्त अजग ग्राम कृणि संजीवनी सणमतीसमोर मान्र्तेसाठी सादर करिे व मंजूरी प्राप्त झालर्ानंतर 
तसा ठराव सकेंतस्थळावर अपलोड करिे. 

४. रे्तकऱ्र्ांस र्ोजनेच्र्ा अटी  व र्ती तसचे रे्ततळ्र्ाबाबतचे  आराखडे व ताणंत्रक णनकि समजावून सांर्ाव.े  
५. खोदकामासाठी आर्ाऊ रतकम णमळिार नाही र्ाची जािीव लाभाथीस करुन देिेत र्ावी.  
६. पात्र लाभार्थ्र्ांना पवूगसंमती बाबत अवर्त करिे. 
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कृणि सहाय्र्क  
१. अपलोड केलेलर्ा कार्दपत्रांची छानिी करताना रे्तकऱ्र्ाचं े ऑनलाईन अजग, ज्र्ा णठकािी घटकाची 

अंमलबजाविी करावर्ाची आहे तो रे्तकऱ्र्ांच्र्ा मालकी हतकाचा ७/१२ उतारा, ८-अ र्ापवूी इतर र्ोजनेतनू लाभ 
घेतलेला आहे कार्?, प्राणधकृत अणधकाऱ्र्ाचे संवर्ग प्रमािपत्र (अ. जाती व अ. जमाती रे्तकऱ्र्ासंाठी) आहे कार्?, 
इत्सर्ादी व इतर सवग अनुिंर्ीक बाबींची पडताळिी करावी. 

२. पात्र अजांच्र्ा णनर्ोणजत प्रकलप स्थळाची तसेच ८-अ मध्रे् नमूद सवग र्ट/सव ेनं. मध्रे् पाहिी तपासिी सूचीनुसार 
करुन रे्ततळे आहे/नाही र्ाबाबत तपासिी करावी असलर्ास त्सर्ाच े आकारमान व र्ासकीर् र्ोजनेतनू लाभ 
घेतला आहे कार् र्ाबाबतचा तपर्ील स्थळ पाहिी अहवालामध्रे् ऑनलाईन नमूद करावा. प्रकलपाच्र्ा DBT app 
द्वारे भौर्ोणलक स्थानांकन (Geo-Tagging) करून प्रस्ताणवत प्रकलप स्थळ रे्ततळे उभारिीसाठी र्ोग्र् आहे लकवा 
नाही र्ाबाबतचा अहवाल कृणि पर्गवके्षक र्ांना ऑनलाईन अवर्त करिे.  

३. पािलोट क्षेत्र, पजगन्र्मान उपलब्ध अपधाव, जणमनीचा प्रकार इ. बाबी आणि संचालक, मृ.सं.व पा.क्ष.ेव्र्. र्ांनी 
णनर्गणमत केलेलर्ा मार्गदर्गक सूचना व प्रचणलत मापदंड णवचारात घेऊन अंदाजपत्रक तर्ार करिे. 

४. लाभाथी रे्तकऱ्र्ानें रे्ततळ्र्ाच े खोदकाम व अस्तरीकरिासह असलर्ास अस्तरीकरि झालर्ाच े ऑनलाईन 
कळणवलर्ानंतर रे्ततळ्र्ाच े खोदकाम र्ोग्र् असलर्ाबाबत व उभारिी साणहत्सर् मार्गदर्गक सूचनेत णदलर्ाप्रमािे 
तांणत्रक दजाच े असलर्ाबाबत मोका तपासिी करावी व सवग बाबींची मापनपकु्स्तकेत नोंद घ्र्ावी. सदर मोका 
तपासिी अहवाल व प्रकलपाच्र्ा DBT app द्वारे रे्ततळ्र्ाचे नैऋत्सर् कोपरा स्थळाच ेअक्षांर्/रेखांर्ासह भौर्ोणलक 
स्थानांकन करून कृणि पर्गवके्षकामाफग त उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी र्ानंा ऑनलाईन सादर करावा.  

५. अनुदान मार्िीसाठी देर्के व आवश्र्क कार्दपत्र े प्रमाणित करून सकेंतस्थळावर अपलोड करिे.  
६. अंमलबजाविी करण्र्ात आलेलर्ा घटकातंर्गत बाबींच ेसामाणजक लेखापरीक्षि समूह सहाय्र्क समवते कराव.े 

 
कृणि पर्गवके्षक  
१. रे्तकऱ्र्ाची प्रस्ताणवत जार्ा णनकिानुसार व तांणत्रकदृष्या र्ोग्र् असलर्ाची खात्री करावी. 
२. रे्ततळ्र्ाच्र्ा मंजूर आकारमानानुसार खोदकामासाठी प्रत्सर्क्ष स्थळावर आखिी करून देिे व मार्गदर्गन करिे. 
३. रे्ततळे खोदाईनंतर णनघिाऱ्र्ा मातीपासून रे्ततळ्र्ाच्र्ा भोवती भराव तर्ार करण्र्ासाठी साधारित: तेवढ्याच 

आकाराची जार्ा व्र्ापली जाते, र्ासाठी स्वत:च्र्ा मालकीचे क्षेत्र णवचारात घेवून रे्ततळर्ाच ेआकारमान णनणश्चत  
करण्र्ात र्ाव.े 

४. एकूि लाभार्थ्र्ांपैकी २५ टतके लाभार्थ्र्ांची अनुदान अदार्र्ी पवूी तपासिी करून मापनपकु्स्तकेत नोंदणवलेली 
पणरमािे र्ोग्र् असलेबाबत प्रत्सर्क्षपिे खात्री करून प्रमाणित कराव्र्ात व सोबत जोडलेलर्ा णवणहत नमुन्र्ात 
पर्गवके्षकीर् तपासिी अहवाल तर्ार करावा. अहवालामध्रे् देर् अनुदान रकमेबाबतची खात्री करावी.  
 

उपणवभार् स्तर (लखेाणधकारी) 
अनुदान प्रस्ताव व तपासिी अहवाल प्राप्त झालर्ानंतर लेखाणधकारी उपणवभार् स्तर र्ानंी अनुदान प्रस्ताव 

तपासून पडताळिी करून पात्र प्रस्तावांना उप णवभार्ीर् कृणि अणधकारी र्ांचकेडे अनुदान अदार्र्ीसाठी णर्फारस 
करावी.   

 
उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी  
१. सवग रे्तकऱ्र्ांच ेऑनलाईन अजग प्राप्त झालर्ानंतर कार्दपत्राचंी छानिी व स्थळ तपासिी अहवाल णवचारात घेवून 

अजाच्र्ा पात्र/अपात्रतेबाबत णनिगर् घ्र्ावा व अपात्र असलर्ास रे्तकऱ्र्ास कारिासणहत अवर्त कराव.े 
२. अजग सादर केलेलर्ा पात्र रे्तकऱ्र्ासं ऑनलाईन पवूगसंमती द्यावी. 
३. अंणतम केलेलर्ा स्थळणनणश्चती व त्सर्ासाठी कृणि सहाय्र्क र्ांनी तर्ार केलेले आराखडे/ अंदाजपत्रकानंा तांणत्रक 

मान्र्ता देिे. 
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४. रे्तकऱ्र्ास ऑनलाईन पवूगसंमती देतांना पवूगसंमती पत्रासोबत रे्ततळ्र्ाचा आराखडा (Design), त्सर्ासाठीच्र्ा 
अणनवार्ग साणहत्सर्ाची र्ादी व साणहत्सर्ाच ेतांणत्रक णनकि इत्सर्ादी उपलब्ध करून दर्ावते. 

५. कृणि सहाय्र्क र्ांनी ऑनलाईन अवर्त केलर्ानंतर कृणि सहाय्र्क र्ानंी मापनपकु्स्तकेत केलेलर्ा नोंदी व कृणि 
पर्गवके्षक र्ानंी मापनपकु्स्तकेतील प्रमाणित केलेलर्ा नोंदी र्ांच ेआधारे अनुदान प्रस्तावास अदार्र्ी करण्र्ास मंजुरी 
द्यावी. 

६. अनुदान प्रस्ताव, प्रथम (मोका) व अंणतम तपासिी अहवाल प्राप्त झालर्ानंतर प्रकलपासाठीच े(कृणि पर्गवके्षक) र्ानंी 
अनुदान प्रस्ताव तपासनू  सोबत जोडलेलर्ा णवणहत नमुन्र्ात पर्गवके्षकीर् अहवाल तर्ार करावा. 

७. मंजूर आकारमानापके्षा रे्तपणरक्स्थती व भसू्तरानुसार खोदकामास मर्ादा आलर्ास अर्ा प्रकरिी उपनवभागीय  
कृणि अणधकारी र्ांनी स्वत: तपासिी करुन कमी आकारमानाचे काम अंणतम करता रे्ईल. तथाणप झालेले  काम हे 
इनलेट आऊटलेट सह रे्ततळ्र्ामध्रे्  णकमान रे्वटच्र्ा आकारमानाच्र्ा म्हिज े४४१ घ.मी. इततर्ा आकारमानाच े
व इनलेट आऊटलेट णवरहीत रे्ततळ्र्ा मध्रे् णकमान ६२१ घ.मी. इततर्ा आकारमानाचे खोदकाम असिे आवश्र्क 
आहे व अर्ा प्रकारे झालेलर्ा खोदकामाच्र्ा घनमीटरच्र्ा प्रमािात प्रोरेटा तत्सवावर अनुदान देर् राहील. 

८. रे्ततळे घटक अंमलबजाविीसाठी णनवड झालेलर्ा सवग लाभार्थ्र्ांसाठी प्रणर्क्षि आर्ोणजत करून तांणत्रक णनकि, 
काम पिूग करिे संबधी  आवश्र्क माणहती व देर् अनुदान र्ाबाबत संपिूग माणहती द्यावी.  

९. उपणवभार् स्तरावर काम झालेलर्ा लाभार्थ्र्ांपैकी अनुदान अदार्र्ी पवूी णकमान १०% तपासिी करावी व 
मापनपकु्स्तकेतील नोंदी प्रमाणित करून णवणहत नमुन्र्ात पर्गवके्षकीर् तपासिी अहवाल अपलोड करावा.  
 
 

णजलहा अधीक्षक कृणि अणधकारी:-  
१. णजलयामध्रे् उपणवभार् स्तरावर लाभाथी णनवड व अनुदान अदार्र्ी र्ासह सवग कार्गवाही मार्गदर्गक सचूनेनुसार 

होत असलेबाबत वळेोवळेी पडताळिी करावी. 
२. उपणवभार् स्तरावर काम झालेलर्ा लाभार्थ्र्ांपैकी णकमान २% तपासिी करावी.  

 
सवगसाधारि मार्गदर्गक सूचना 

 
१. मार्गदर्गक सुचनांमध्रे् नमूद केलर्ानूसार रे्ततळ्र्ाचा प्रकार, आकारमानानूसार व णनणश्चत  केलेलर्ा ताणंत्रक 

णनकिांनुसार उभारिीचा खचग अनुदानासाठी ग्राहर् धरण्र्ात रे्ईल. 
२. प्रकलप स्थळी कार्म स्वरुपी लोखंडी फलक लावून त्सर्ावर  “नानाजी देर्मुख कृणि संजीवनी प्रकलपाच्र्ा 

अथगसहाय्र्ाने” अस ेनमूद करुन रे्तकऱ्र्ाच ेनाव, र्ाव, सव ेनं., रे्ततळ्र्ाच े आकारमान, र्ोजना, विग, एकुि खचग 
रतकम, अथगसहाय्र्ाची रतकम इत्सर्ादी तपर्ील नमूद करावा. 

३. नैसर्मर्क आपत्तीमुळे रे्ततळर्ास कोित्सर्ाही प्रकारची हानी पोहोचलर्ास नुकसान भरपाई अनुज्ञेर् राहिार नाही.  
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पर्गवके्षीर् तपासिी अहवाल-रे्ततळे  
 

१. तपासिी णदनाकं  

२. तपासिी अणधकारी श्री/श्रीमती 

३. पदनाम  

४. तपासिी वळेी उपक्स्थत इतर अणधकारी/ 

कमगचारी  

१. श्री/श्रीमती 

पदनाम 

२. श्री/श्रीमती  

पदनाम 

५. लाभार्थ्र्ाचे नाव सव ेनं./र्ट न. _______  

वर्गवारी: _________ 

(अ.जा./अ.ज./सवगसाधारि/इतर) ________ 

मु.पो. _______________ 

ता.  _______ उपणवभार् ________ 

णज. ______ 

६. बाब रे्ततळे (इनलेट आऊटलेट सह) 

७. प्रकलपाच ेणठकाि  

८. कामाचा कालावधी   

९. रे्ततळ्र्ाच ेक्षते्र (हे. आर.)  

१०. प्रकलपाचा मोका तपासिी तपर्ील १. रे्ततळे क्षेत्राचा सव्हे नंबर/र्ट क्र. ______ 
२. रे्ततळर्ाचे आकारमान -
लांबी.........Xरंूदी.........Xखोली........... (मी.) 
घनफळ (घ.मी.)-  

११. लाभार्थ्र्ास णर्फारस करण्र्ात आलेलर्ा अथगसहाय्र्ाची रतकम रु.  

१२. तपासिी मध्रे् अथगसहाय्र्ाची पणरर्िना बरोबर केलेली आहे कार् ? होर्/नाही 

१३. नसलर्ास तफावत रतकम रु.  

१४. मार्गदर्गक सूचनेप्रमािे कार्गवाही करण्र्ात आलेली आहे कार् ? होर्/नाही 

१५. लाभार्थ्र्ाचे सवगसाधारि अणभप्रार्  
 

 

१६. र्ुिवत्तेबाबत तपासिी अणधकाऱ्र्ाच ेअणभप्रार् 
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 कृणि सहाय्र्क र्ांच ेमोका तपासिी, मंजूर आराखडा व मार्गदर्गक सूचनेनुसार काम पिूग झाले असून त्सर्ाबाबत 
मी स्वत: खात्री केली आहे. मापनपकु्स्तकेतील नोंदी र्ोग्र् असून त्सर्ा प्रत्सर्क्ष स्थळावर जाऊन प्रमाणित केलेलर्ा आहेत. 
सदर कामाचा दजा र्ोग्र् आहे. 
 
तपासिी अणधकारी, श्री. 
पदनाम. 
(स्वाक्षरी) 
 
इतर अणधकारी श्री. 
पदनाम. 
(स्वाक्षरी) 

                                                                                        लाभार्थ्र्ाची/ लाभाथी प्रणतणनधीची स्वाक्षरी  
                          (नाव....................) 

 
 
 

पर्गवके्षीर् तपासिी अहवाल-अस्तरीकरि  
 

१. तपासिी णदनाकं  

२. तपासिी अणधकारी श्री/श्रीमती 

३. पदनाम  

४. तपासिी वळेी उपक्स्थत इतर अणधकारी/ 

कमगचारी  

१. श्री/श्रीमती 

पदनाम 

२. श्री/श्रीमती  

पदनाम 

५. लाभार्थ्र्ाचे नाव सव ेनं./र्ट न. _______  

वर्गवारी: _________ 

(अ.जा./अ.ज./सवगसाधारि/इतर) ________ 

मु.पो. _______________ 

ता.  _______ उपणवभार् ________ 

णज. ______ 

६. बाब रे्ततळे अस्तरीकरि 

७. प्रकलपाच ेणठकाि  

८. कामाचा कालावधी   

९. रे्ततळ्र्ाच ेक्षते्र (हे. आर.)  
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१०. प्रकलपाचा मोका तपासिी तपर्ील १. रे्ततळे क्षेत्राचा सव्हे नंबर/र्ट क्र. ______ 
२. रे्ततळर्ाचे आकारमान -
लांबी.........Xरंूदी.........Xखोली........... (मी.) 
३.घनफळ (घ.मी.)-  
४. प्लाक्स्टक अस्तरीकरि एकूि क्षेत्रफळ -.............चौ.मी. 
४.णरइनफोस्डग  एचडीपीई  णजओमेंबरेन ५०० मार्क्रॉन णफलम  

११. लाभार्थ्र्ास देण्र्ात आलेलर्ा अथगसहाय्र्ाची रतकम रु.  

१२. तपासिी मध्रे् अथगसहाय्र्ाची पणरर्िना बरोबर केलेली आहे कार् ? होर्/नाही 

१३. नसलर्ास तफावत रतकम रु.  

१४. मार्गदर्गक सूचनेप्रमािे कार्गवाही करण्र्ात आलेली आहे कार् ? होर्/नाही 

१५. लाभार्थ्र्ाचे सवगसाधारि अणभप्रार्  

 

 

 

१६. र्ुिवत्तेबाबत तपासिी अणधकाऱ्र्ाच ेअणभप्रार् 

 
 
 

   
 
 
तपासिी अणधकारी, श्री. 
पदनाम. 
(स्वाक्षरी) 
 
इतर अणधकारी श्री. 
पदनाम. 
(स्वाक्षरी) 

                                                                                        लाभार्थ्र्ाची/ लाभाथी प्रणतणनधीची स्वाक्षरी  
                         (नाव....................) 
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णरइनफोस्डग  एचडीपीई  णजओमेंबरेन ५०० मार्क्रॉन णफलमसाठी आवश्र्क र्ुिधमग   
(IS: 15351:2015 TYPE II) 

 

Sr. 

No. 

Property Requirement 

TYPE II Method of Test 

1 Thickness (mm), Min. 0.50 mm IS:7016 PART 1 

2 Mass (g/m2), Min. 420 g/m2 IS:7016 PART 1 

3 Dimensions (Length & Width) As declared + 1 

percent with no 

Negative Tolerance  

ANNEX A OF IS 11652 

4 Carbon black content, Percent, Min. 2.5 ±0.5 ANNEX A OF IS 11652 

5 Breaking load on 20 cm x 10 cm 

strip, N, Min before U.V. exposure 

(D1) 

6600N 

IS 13162 (PART 5) 

(D1) 

6600N 

6 Strain At Maximum Load, Percent 20 ± 5% IS 13162 (PART 5) 

7 Breaking load on 20 cm x 10 cm 

strip, N, Min after U.V. exposure of 

1000H 

80% of actual original 

value 

IS 13162 (PART 2 & 5) 

8 Impact failure load, at 1520mm 

drop, Min gram force at 50 percent 

failure 

1840GF ANNEX B 

9 Tear resistance, N, Min. 250N IS 7016 (PART 3) 

10 Puncture resistance, N, Min 500N ANNEX D 

11 Bursting strength (Ball burst), 

(N/cm2), Min 

110 (N/cm2) IS 7016 (PART 6) 

12 Seam strength before UV exposure 

(N/mm), Min 

30 (N/mm) IS 15060 

13 Seam strength after Uv exposure 

(N/mm), min 

80% of actual original 

value 

ANNEX B & IS:15060 

14 Hydrostatic resistance before UV 

exposure 

No leakage at 

15kg/cm2 

ANNEX E 

15 Hydrostatic resistance after UV 

exposure of 1000 hours 

80% of actual original 

value 

ANNEX E 

16 Ash content % Max 1% ANNEX F 

NOTE: For hydrostatic resistance test, the test specimen shall be selected such that at least one 

joint covered, if provided. 
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सामुदाणर्क रे्ततळे  
(इनलटे आऊटलटेसह रे्ततळे/इनलेट आऊटलटे णवरणहत रे्ततळे अस्तरीकरिासह) 

 

 
प्रस्तावना:  

हवामान बदलाचा राज्र्ाच्र्ा रे्तीवर णवपरीत पणरिाम णदसून रे्त असून, भणवष्र्ात देखील सदर पणरिामांची 
व्र्ाप्ती वाढिार असलर्ाच े राज्र्ाच्र्ा हवामान बदलाणविर्क कृती आराखडर्ामध्रे् नमदू केले आहे. मराठवाडा व 
णवदभातील रे्तक-र्ांना रे्लर्ा काही विांपासून मोठर्ा दुष्काळास सामोरे जाव ेलार्त असून भ-ूर्भातील पािीसाठर्ावर 
व जणमनीच्र्ा आरोग्र्ावर णवपणरत पणरिाम होत आहे. पणरिामी रे्तीमधील णपकाचंी उत्सपादकता घटत आहे. तसचे पिूा 
नदीच्र्ा खो-र्ातील भ-ूभार् हा णनसर्गत:च क्षारपड असलर्ाने रे्तीसाठी लसचनास मर्ादा रे्त आहेत. र्ा प्रणतकूल 
पणरक्स्थतीमध्रे् अलपभ-ूधारक रे्तक-र्ांच्र्ा उत्सपादनावर णवपरीत पणरिाम होत असलर्ाच े णदसनू रे्त आहे. हवामान 
बदलामुळे उद्भवलेलर्ा पणरक्स्थतीर्ी जुळवून घेण्र्ास रे्तक-र्ानंा सक्षम करण्र्ाच्र्ा उदे्दर्ाने महाराष्र र्ासनाचा 
जार्णतक बकेँच्र्ा अथगसहाय्र्ाने नानाजी देर्मखु कृणि सजंीवनी प्रकलप सुरु करण्र्ात आलेला आहे. 

राज्र्ातील पजगन्र्ावर आधाणरत कोरडवाहू रे्तीची पािलोट व जलसंधारिाच्र्ा माध्र्मातून उत्सपादकता 
वाढणवण्र्ासाठी णवणवध र्ोजनामधून अनुदानावर सामुदाणर्क रे्ततळे र्ोजना राबणवण्र्ात आलेली आहे व रे्त आहे. 
त्सर्ामुळे रे्तक-र्ांच ेउत्सपादन व उत्सपन्नात वाढ होऊन रे्तक-र्ांच ेजीवनमान उंचावण्र्ास मदत झाली आहे. सद्यक्स्थतीत 
राज्र्ातील टंचाईग्रस्त पणरक्स्थती पाहता व सामुदाणर्क तत्सवावर रे्तक-र्ाकंडे पािी टंचाईच्र्ा काळात णपकास सरंणक्षत 
लसचन देिेकणरता व्र्वस्था णनमाि करण्र्ासाठी जार्णतक बकँ अथगसहाय्र्ीत नानाजी देर्मुख कृणि सजंीवनी 
प्रकलपातंर्गत नवीन पािी साठवि सरंचनांची णनर्ममती र्ा उपघटकातंर्गत सामुदाणर्क रे्ततळे घटक राबणविे प्रस्ताणवत 
आहे.  
 
उणद्दष्टे:  
1. प्रकलपांतर्गत णनवडलेलर्ा र्ाव समुहामधील अलप व अत्सर्लप भधूारक रे्तक-र्ानंा हवामान बदलामुळे उद्भवलेलर्ा 

पणरक्स्थतीर्ी जुळवून घेण्र्ास सक्षम बनणविे. 
2. संरणक्षत लसचनाची सुणवधा णनमाि करिे.  
3. दुबार णपकाखालील क्षेत्र वाढणविे व रे्तकऱ्र्ांच्र्ा उत्सपन्नात वाढ करिे. 

 

लाभाथी णनवडीचे  णनकि : 
१. प्रकलपांतर्गत णनवड केलेलर्ा र्ावासाठीच्र्ा ग्राम कृणि संजीवनी सणमतीने (VCRMC) मान्र्ता णदलेले अत्सर्लप व 

अलप भधूारक रे्तकऱ्र्ांच्र्ा समूहांना, अनु. जाती/जमाती, मणहला, णदव्र्ांर् व इतर रे्तकरी समूह  र्ा प्राधान्र्क्रमाने 
णनवड करून लाभ देण्र्ात रे्ईल. 

२. लाभाथी संर्तुत कुटंुबातील नसावते, ते वरे्वरे्ळ्र्ा कुटंुबातील असावते. तसेच त्सर्ाचंी जमीन धारिेबाबतचे खाते 
उतारे स्वतंत्र असावते. 

३. सामुदाणर्क रे्ततळे दोन अथवा अणधक लाभाथींनी करिे आवश्र्क आहे, समूहातील सवग लाभाथी हे अत्सर्लप/अलप 
भधूारक असिे आवश्र्क आहे. 

४. जवेढे क्षेत्र लाभाथी समूहाकडे असेल तेवढ्या क्षेत्रासाठी आवश्र्क क्षमतेच्र्ा सामुदाणर्क रे्ततळे घेता रे्ईल. 
५. णनवडलेलर्ा आकारमानाच्र्ा रे्ततळ्र्ासाठी तांणत्रक णनकिानुसार र्ोग्र् जार्ा उपलब्ध असिे आवश्र्क आहे. 
६. रे्ततळ्र्ातील पािी वापराबद्दल तसचे रे्ततळ्र्ाच्र्ा जणमनीबद्दल लाभाथींमध्रे् आपसामध्रे् सामंजस्र्ाचा करार 

करावा (पणरणर्ष्ट-५). 
७. रे्ततळ्र्ाच ेअस्तरीकरि र्ा घटकासाठी इतर कोित्सर्ाही र्ासकीर् र्ोजनेतून अथवा रे्तकऱ्र्ांच्र्ा समूहाने णवहीत 

आकारमानानुसार स्वत: इनलेट आउटलटे णवरहीत सामुदाणर्क रे्ततळे केले असलर्ास त्सर्ाबाबत खात्री करून व 
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ज्र्ा समूहाने रे्ततळे केले आहे त्सर्ाच समूहाने लाभासाठी अजग केला आहे र्ाबाबत खात्री झालेनंतर असा रे्तकरी 
समहू अस्तरीकरि र्ा घटकासाठी पात्र राहील. 

 

सामुदाणर्क रे्ततळ्र्ाचं ेप्रकार:  
१) मॉडेल क्र. १: २ मी. खोदकाम व ३ मी. बाधंाची उंची (हाफ डर्आऊट-Half Dugout) 
२) मॉडेल क्र. २: पिूगपिे खोदकाम करून करावर्ाचे रे्ततळे (फुल्ली डर्आऊट-Fully Dugout) 
 

सामुदाणर्क रे्ततळे जार्ा णनवडीसाठी तांणत्रक णनकि : 
रे्ततळ्र्ासाठी जारे्च्र्ा णनवडीबाबत णनकि  खालीलप्रमािे राहतील. 

१. ज्र्ा जणमनीतनू पािी पाझरण्र्ाचे प्रमाि कमी आहे अर्ी जणमन असलेलर्ा जारे्ची णनवड करावी.  
२. सामुदाणर्क रे्ततळर्ासाठी जार्ा णनवडताना कणठि, मुरुम, खडक, णजवतं पाण्र्ाच े झरे लार्िार नाही र्ाची 

दक्षता घ्र्ावी. त्सर्ाकरीता जमीन णनवडताना रार्ल पीट घेवून तलावाची जार्ा णनणश्चत करावी. तसचे मुरमाड व 
वालुकामर् सक्च्छि खडक असलेली जार्ा रे्ततळ्र्ाकणरता णनवडू नरे्.  

३. पवूी केलेली णवहीर, नैसर्मर्क खड्डा अथवा दर्ड खािी इ. जार्ी रे्ततळे घेण्र्ात रे्वू नरे्. 
४. काळी जणमन ज्र्ात णचकि मातीचे प्रमाि जास्त आहे अर्ा जणमनी रे्ततळ्र्ास र्ोग्र् असलर्ाने अर्ा जणमनीस 

प्राधान्र् द्याव.े 
५. क्षेत्र उपचाराची कामे झालेलर्ा पािलोट क्षते्रात सामदुाणर्क रे्ततळी  प्राधान्र्ाने घेण्र्ात र्ावीत. 
६. नालर्ाच्र्ा/ओहोळाच्र्ा प्रवाहात रे्ततळे घेण्र्ात रे्वू नरे्. 
७. इनलेट/आऊटलेट णवरहीत रे्ततळ्र्ासाठी पािी पनुभगरिासाठी स्त्रोत असलर्ाची खात्री करण्र्ात र्ावी व ही बाब 

णवचारात घेवून रे्ततळर्ाचा प्रकार णनवड करावा. 
८. लाभाथी समूहातील रे्तकऱ्र्ाची जमीन इनलेट आउटलेटसह रे्ततळ्र्ाकणरता तांणत्रक दृष्टर्ा र्ोग्र् व आवश्र्क 

पािलोट क्षेत्र असाव.े  
९. इनलेट आऊटलेटसह रे्ततळे र्ासाठी लाभाथी समूह णनवडतानंा पािलोट क्षेत्रातून वाहून रे्िारा अपधाव हा 

रे्ततळ्र्ाच्र्ा आकारमानापके्षा जास्त असिे आवश्र्क आहे तसेच, पािलोट क्षते्रातून वाहून रे्िारा अपधाव हा 
नैसर्मर्कणरत्सर्ा रे्ततळ्र्ात रे्िे आवश्र्क आहे.  

१०. इनलेट/आऊटलेट सणहत रे्ततळ्र्ासाठी पािलोट क्षते्रातनू रे्िारे पािी हे रे्ततळ्र्ाच्र्ा पािीसाठा क्षमतेपके्षा 
जास्त असिे बधंनकारक राहील. 

 

 अथगसहाय्र्:  
१. र्ा घटकातंर्गत खालील पैकी एका आकारमानाच ेसामुदाणर्क रे्ततळे घेण्र्ास मुभा राहील. 
२. सामुदाणर्क रे्ततळ्र्ाकणरता १००% अथगसहाय्र् देर् आहे. र्ा अनुिंर्ाने आकारमान णनहार् सामुदाणर्क 

रे्ततळर्ाचा पािीसाठा  (घ.मी.) व जास्तीत जास्त अनुदान मर्ादा खालील  प्रमािे  राहील. 
 

अ. जणमनीच्र्ा वर बाधं घालनू पािीसाठा करावर्ाचे सामदुाणर्क रे्ततळे अस्तरीकरिासह (हाफ डर्आऊट-Half 

Dugout)  
 

अ.क्र. रे्ततळ्र्ाच ेआकारमान 
(मी.) 

पािीसाठा   
(घ.मी.) 

आवश्र्क लाभ क्षेत्र  
(हेतटर ) 

अनुज्ञेर् अनुदान 
(रु. लाखात ) 

१. १०० X १०० X  ३ ३०,००० ३०.०० १४.०० 
२. ४४ X ४४ X ५.४ १०,००० १०.०० ५.५६ 
३. ४१ X ४१ X ५ ८,०००  ८.०० ४.८०  
४. ३४ X ३४ X ४.७ ५,०००  ५.००  ३.३९  
५. २४ X २४ X ४ २,०००  २.०० १.७५ 
६. १४ X १४ X ३ ५०० ०.५ ०.६५ 
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सामुदाणर्क रे्ततळर्ामुळे जणमनीचे कमीत कमी क्षते्रफळ व्र्ापले जाव,े तसेच पाण्र्ाचा पसारा कमी ठेवलर्ामुळे 
बाष्पीभवनामुळे होिारे नुकसान कमी होण्र्ासाठी पिूग भरलेलर्ा रे्ततळर्ातील पाण्र्ाची उंची सुमारे 5 मीटर असावी. 
णवणवध क्षमतेच ेरे्ततळे, खचाची सणवस्तर अंदाजपत्रके, र्हृीतके व अनुदान मर्ादा सोबत (पणरणर्ष्ट-१ अ व ब) देण्र्ात 
आलेली आहेत.   

 
ब. पिूगपिे खोदाई करावर्ाच ेसामुदाणर्क रे्ततळे अस्तरीकरिासह (फुल्ली डर्आऊट-Full Dugout)  

 

अ.क्र. रे्ततळ्र्ाच ेआकारमान 
(मी.) 

पािीसाठा   
(घ.मी.) 

आवश्र्क लाभ क्षेत्र   
(हेतटर ) 

अनुजे्ञर् अनुदान 
(रु. लाखात ) 

१. 100 ․ 100 ․ 3 30,000 ३०.०० २०.००  
२. 60 ․ 60 ․ 3.1 10,000 १०.०० 7.53 
३. 55 ․ 55 ․ 3 8,000  ८.०० 6.33 
४. 50 ․ 50 ․ 2.7 6,000  ६.०० 5.01 
५. 45 ․ 45 ․ 2.8 5,000  ५.०० 4.18 
६. 4० ․ 4० ․ ३ ४,००० ४.०० ३.९३ 
७. ३५ ․ ३५ ․ ३ ३,००० ३.०० २.७१ 
८. ३० ․ ३० ․ २.८ २,००० २.०० २.०० 

              

 संदभग: १) एकाक्त्समक फलोत्सपादन णवकास अणभर्ान मार्गदर्गक सूचना सन २०१४-१५.  
             २) एकाक्त्समक फलोत्सपादन णवकास अणभर्ान कार्ाक्न्वत मार्गदर्गक सूचना सन २०१४-१५; पणरणर्ष्ट-V, प.ृ क्र. ४३. 
णवणवध क्षमतेच ेरे्ततळे, खचाची सणवस्तर अंदाजपत्रके, र्हृीतके व अनुदान मर्ादा सोबत (पणरणर्ष्ट-२/अ ते पणरणर्ष्ट-
२/फ) देण्र्ात आलेली आहेत.   
रे्ततळ्र्ासाठी वरील आकारमान दर्गणवण्र्ात आले असले तरी रे्ततळ्र्ाच ेआकारमान, पषृ्ठभार्ाचे क्षते्रफळ व होिारे 
प्रत्सर्क्ष खेादकाम र्ानुसार अनुदान देर् राणहल. लाभाथीच्र्ा मार्िीनुसार सामुदाणर्क रे्ततळ्र्ाच ेपढुील दोन टप्प्र्ात 
अनुदान अदार्र्ी करण्र्ात रे्ईल. 

१. पणहला टप्पा- रे्ततळ्र्ाचे होिारे प्रत्सर्क्ष खोदकाम  
२. दुसरा टप्पा- रे्ततळे अस्तरीकरि व रे्ततळ्र्ास कंुपि  
लाभार्थ्र्ांची  मार्िी व रे्त पणरक्स्थतीनुसार रे्ततळर्ाची लांबी, रंुदी कमी जास्त करण्र्ास मुभा राणहल. उपरोतत 

मंजूर आकारमानापके्षा जास्त आकारमानाच ेरे्ततळे घ्र्ावर्ाचे असलर्ास मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त लार्िारा खचग हा 
लाभाथी रे्तकऱ्र्ानंा स्वत: करावर्ाचा आहे.  
 
सामुदाणर्क रे्ततळे खोदाई व प्लाक्स्टक र्ीट अस्तरीकरिाबाबतची र्ृहीतके (Assumptions) 
1. सामुदाणर्क रे्ततळे तेथील रे्त पणरक्स्थती, पाण्र्ाचा स्त्रोत, पािी भरण्र्ाची पद्धत, तलावाच्र्ा पाण्र्ावर घ्र्ावर्ाची 

णपके आणि र्ा तलावामाफग त णपकाला णकती णदवस पािी द्याव ेलारे्ल र्ा बाबीचा णवचार करून तो आर्मथकदृष्या 
णकफार्तर्ीर आहे र्ाची खात्री असली पाणहज.े 

2. सामुदाणर्क रे्ततळे पािी भरि पंपाद्वारे करावर्ाच ेअसलर्ामुळे जणमनीवर खोदकाम (Half Dugout) करून मातीच े
बांध घालून तर्ार करावर्ाचा आराखडा अपेणक्षत ठेवला आहे. तथाणप पिूगपिे खोदाई (फुल्ली डर्आऊट) करण्र्ाच्र्ा 
सामुदाणर्क रे्ततळेसाठी ताणंत्रकदृष्या र्ोग्र् जार्ा उपलब्ध असिे आवश्र्क आहे. 

3. रे्ततळ्र्ाची खोली २ मी. घ्र्ावर्ाची आहे व बाधंाची उंची जणमनीच्र्ा पातळीपासनू उंच घ्र्ावर्ाची आहे व उंची 
ठरणवताना कटफील रेर्ो १:२ धरण्र्ात आलेला आहे. उंचीपके्षा २० सेंमी कमी र्ा पातळीपरं्तच तो भरिे र्ृहीत 
धरलेले आहे. 

4. पिूगपिे खोदाई (फुल्ली डर्आऊट) करून वाहून जािारे पािी साठणवण्र्ासाठी बाधंासणहत व बांधाणवरहीत रे्ततळे 
खोली जास्तीत जास्त ३.१० मी. आणि कमीत कमी १:२ मी. र्ृहीत धरलेली आहे. बांधाच्र्ा मार्थ्र्ाची रंुदी १ मी. 
र्ृहीत धरलेली आहे आणि दोन्हीही बाजूचा उतार १:१ र्ृहीत धरलेला आहे. 
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5. जलर्ास्त्राप्रमािे र्ोल आकाराचे रे्ततळे आर्मथकदृष्या परवडिारे असले तरी, सलुभतेसाठी चौरस आकाराचा 
रे्ततळे आकार र्ृहीत धरलेला आहे त्सर्ामुळे खोदाई व अस्तरीकरि णह कामे सुलभ रीतीने करता रे्तील. 

6. Half Dugout हे सामुदाणर्क रे्ततळे पंपाद्वारे भरावर्ाच ेअसलर्ामुळे र्ास इनलटे व आऊटलेट र्ृहीत धरलेले नाही. 
तथाणप, पिूगपिे (फुल्ली डर्आऊट) खोदाई केलेलर्ा सामुदाणर्क रे्ततळ्र्ामध्रे् इनलेट आणि आऊटलेट असिे 
आवश्र्क आहे. 

7. पिूगपिे (फुल्ली डर्आऊट) खोदाई करावर्ाच्र्ा रे्ततळ्र्ासाठी णफलररे्न टँक तर्ार करिे आवश्र्क आहे. 
णफलरेर्न टँकसाठी जास्तीत जास्त रुपरे् १००००/- खचग अपेणक्षत आहे. (पणरणर्ष्ट-४) 

8. अस्तरीकरिाकणरता णवणहत तांणत्रक णनकिानुसार प्लाक्स्टक र्ीटचा वापर करावर्ाचा आहे. 
9. रे्ततळ्र्ाच ेकाम रं्त्राद्वारे करावर्ाच ेअसलर्ामुळे र्ासाठी माती कामाचा दर रुपरे् ६०/- प्रणत घ.मी. र्ृहीत धरलेला 

आहे. र्ामध्रे् खोदाई व वाहतकू, पािी मारिे व धुमसिी करिे व बाधंास आकार देिे हा खचग र्ृहीत धरलेला आहे. 
10. संपिूग खोदाई करावर्ाच े रे्ततळे खोदकामासाठी जमीन व मऊ मुरूम रुपरे् २६.५५ प्रणत घ.मी. तर कठीि 

मुरुमासाठी रुपरे् ३६.३५ प्रणत घ.मी. खचग र्ृहीत धरलेला आहे.  अस्तरीकरिासाठी (प्लाक्स्टक र्ीट (५०० मार्क्रॉन 
णरइनफोसगड एचडीपीई णजओमेंबरेन आर्.एस. १५३५१:२००८) रु. ७७ प्रणत चौरस मीटर व प्लाक्स्टक र्ीट 
बसणवण्र्ासाठी रु. १८ प्रती चौरस मीटर  र्ृहीत धरला आहे. र्ा दराव्र्णतणरतत जास्तीच्र्ा दराची मार्िी करू नरे् 
जर रे्ततळ्र्ाचे आकारमान ठरवून णदलेलर्ा आकारमानापेक्षा जास्त असेल टर सदर फरकाची रतकम र्ाच दराने 
लाभार्थ्र्ाकडून देर् राहील. अस्तरीकरिासाठी वापरावर्ाच्र्ा प्लाक्स्टक णफलमच ेतांणत्रक णनकि पणरणर्ष्ट-३ मध्रे् 
णदले आहेत.  

11.  सामुदाणर्क रे्ततळ्र्ाच्र्ा कंुपिासाठी रुपरे् १२० प्रणत रलनर् मीटर खचग र्ृहीत धरलेला आहे. बाधंाचा बाहेरून 
ऱ्हास झीज टाळण्र्ासाठी र्वताचे बी लार्वडीसाठी रुपरे् ६ प्रणत चौरस मीटर दर र्ृहीत धरला आहे. 

12. सामुदाणर्क रे्ततळ्र्ासाठी जारे्ची णनवड व कामावर देखरेख ठेवण्र्ासाठी णकमतीच्र्ा ३ टतके आकक्स्मक खचग 
रृ्हीत धरला आहे व हा खचग रे्तकरी समूहास अनुज्ञेर् आहे. 

13. बाष्पीभवनामुळे वार्ा जािाऱ्र्ा पाण्र्ाची घट णवचारात घेऊन रे्ततळ्र्ाची वाढीव साठविकू क्षमता र्ृहीत धरलेली 
आहे.  

14. मॉडेल क्र.१ च्र्ा रे्ततळ्र्ामध्रे् दोनदा पािी भरिे र्ृहीत धरले आहे. पावसाळा सपंण्र्ापवूी एकदा आणि 
उन्हाळ्र्ाच्र्ा मणहन्र्ामध्रे् (एणप्रल ते जून) दुसऱ्र्ांदा पािी भरिे अपेणक्षत आहे. तथाणप, मॉडेल क्रमाकं २ मध्रे् पािी 
साठणवण्र्ासाठी एकदाच पावसाळा संपण्र्ापवूी रे्ततळे भराव.े पनुरगभरिाची सोर् असलर्ास आवश्र्कते प्रमािे 
पनुभगरि करिे अपेणक्षत आहे. 

15. णफलम रे्ततळ्र्ाच्र्ा काठापासून बदं (अँकलरर्) करून संपिूग रे्ततळ्र्ात अर्ा प्रकारे बसवावी की ज्र्ामुळे णफलम 
पाण्र्ाच्र्ा वजनामळेु खाली घसरिार नाही व रे्ततळ्र्ातील साठलेले पािी जणमनीमध्रे् मुरिार नाही. 

 

अमंलबजाविीची कार्गपद्धती : अमंलबजाविीतील णवणवध स्तरावरील जबाबदाऱ्र्ा 
लाभाथी  
१. इच्छुक रे्तकऱ्र्ांनी नानाजी देर्मुख कृणि संजीवनी प्रकलपाच्र्ा https://dbt.mahapocra.gov.in र्ा संकेतस्थळावर 

नोंदिी करून  अजग करावा व  आवश्र्क कार्दपत्र ेहमीपत्रासह अपलोड करावीत. 
२. मार्गदर्गक सचुना मध्रे् णदलेलर्ा आराखडर्ाप्रमािे (Design) व ताणंत्रक णनकिाप्रमािे प्रकलप पिूग करिे बधंनकारक 

राहील.  
३. लाभार्थ्र्ाने स्वत:/मजुराद्वारे/अन्र् पर्ार्ी साधनांच्र्ा (जसेीबी, पोकलेन सारखे मणर्न्स) सहाय्र्ाने रे्ततळे पिूग 

करावर्ाचे आहे. र्ाकरीता आवश्र्क रं्त्रसामुग्री उपलब्ध करुन घेण्र्ाची जबाबदारी संबणंधत  लाभार्थ्र्ाची राहील. 
तसेच कामासाठी कोितीही आर्ाऊ रतकम (अग्रीम ) णमळिार नाही. 

४. रे्ततळ्र्ाच्र्ा बाधंावर व पाण्र्ाच्र्ा प्रवाहाच्र्ा भार्ामध्रे् स्थाणनक प्रजातीच्र्ा वनस्पतीची लार्वड करावी आणि 
रे्ततळ्र्ाची णनर्ा, दुरूस्ती व र्ाळ काढिे इ. ची जबाबदारी संबधंीत लाभाथींची राहील. 

५. णनवडलेलर्ा लाभाथीं समूहाला  त्सर्ांच्र्ा पसतंीनुसार सेवा परुवठादार णनवडून रे्ततळे व अस्तरीकरिाच ेकाम स्वत: 
करुन घेण्र्ाची मुभा राहिार आहे.  

https://dbt.mahapocra.gov.in/
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६. पावसाळ्र्ामध्रे् रे्ततळ्र्ात र्ाळ वाहून रे्िार नाही अथवा साचिार नाही र्ासाठी व्र्वस्था (र्ाळसापक) 
लाभार्थ्र्ांनी स्वत: करावी. उदा. प्रवाहाच्र्ा दोन्ही बाजूने तुराटर्ा/पराटर्ाच ेआवरि करुन सरंक्षि देिे, इनलटे 
आऊटलेट जवळ ३ ते ४ फादेंरी बाधं घालावते. 

७. समूहातील सवग लाभाथींनी रे्ततळे उभारिीच्र्ा णनकिाबाबत कृणि सहाय्र्क/कृणि पर्गवके्षक र्ाचंेकडून मार्गदर्गन/ 

सूचना घेऊन सदर काम करावर्ाचे आहे.  
८. णदलेलर्ा सचूनेप्रमािे खोदकाम करिे, खोदकाम करताना र्ोग्र् तो बाजू उतार राखिे, बाजूच्र्ा लभती सपाट व 

र्ुळर्ुळीत करून घेिे, खोदकामातून णनघालेलर्ा मातीचा आखून णदलेलर्ा णठकािी आवश्र्कतेनुसार बमग सोडून 
अथवा बमग न सोडता भराव करिे, भरावाला र्ोग्र् तो बाजू उतार, पार्ा रंुदी, माथा रंुदी ठेवण्र्ात र्ावी. 
रे्ततळर्ातील टोकदार दर्ड, धारदार वस्त,ू काचा, झाडांच्र्ा मुळर्ा इ. काढून टाकून रे्ततळर्ात माती टाकून 

त्सर्ावर पािी मारून ते धुमसून घेिे. 
९. रे्ततळ्र्ाचं े खोदकाम पिूग झालेनंतर प्लाक्स्टक णफलम अस्तरीकरिाकणरता लाभार्थ्र्ांनी रे्ततळ्र्ाच्र्ा आतील 

बाजूने र्ोग्र् रीतीने णफणनलर्र्/ड्रेलसर् कराव.े 
१०. रे्ततळ्र्ासाठी  BIS standards ५०० मार्क्रॉन णरइनफोसगड एचडीपीई णजओमेंबरेन णफलम  IS 15351:2018 TYPE 

II र्ा दजाची वापरावी. 
११. ज्र्ा जारे्त रे्ततळे खोदण्र्ात रे्िार आहे त्सर्ा जारे्चा खोदकामापवुीचा;रे्ततळे खोदकाम व अस्तरीकरि तसेच 

पािी भरिे व कंुपि अर्ा प्रकारे रे्ततळे पिूग झालर्ानंतर रे्तकऱ्र्ाने आवश्र्क कार्दपत्र स्वसाक्षांणकत करून 
अपलोड कराव ेव अनुदान मार्िी करावी. 

१२. मंजूर आकारमानापके्षा मोठे रे्ततळे रे्तकऱ्र्ानंी खोदलर्ास खोदाईचा व अस्तरीकरिाचा अणधकचा खचग 
रे्तकऱ्र्ांनी स्वत: करावर्ाचा आहे. 

१३. पवूगसंमती पत्र णदलर्ाच्र्ा तारखेपासून ६० णदवसात काम पिूग कराव ेअथवा पवूगसंमतीपत्र आपोआप रद्द होईल र्ाची 
नोंद घ्र्ावी. 

१४. सेवा परुवठादाराकडील णबलाच्र्ा छार्ाकंीत प्रती रे्तकऱ्र्ांने स्वत:ची स्वाक्षरी करुन साक्षांकीत करून अपलोड 
कराव्र्ात.  
 

ग्राम कृणि सजंीवनी सणमती (VCRMC) 
१. र्ाव समूहातील इच्छुक सामुदाणर्क रे्तकऱ्र्ाचंे घटकातंर्गत बाबीचा लाभ घेण्र्ासाठीच े ऑनलाईन अजग प्राप्त 

करून सवग अजग व अपलोड केलेली कार्दपत्र ेसमूह सहाय्र्क र्ांचे मदतीने छाननी करून अजाची अत्सर्लप व अलप 
भधूारक रे्तकऱ्र्ांच्र्ा समूहास, अनु. जाती/जमाती, मणहला रे्तकरी, णदव्र्ांर् व इतर रे्तकरी र्ा प्राधान्र्क्रमाने 
रे्तकरी समूहाची णनवड करावी. 

२. इच्छुक सामुदाणर्क लाभार्थ्र्ांचे ऑनलाईन प्राप्त अजाच्र्ा पात्र/अपात्र ते बाबत णनिगर् घेऊन अपात्र अजगदारानंा 
अपात्रतेबाबत कारिासह अवर्त कराव.े 

३. अंमलबजाविी करण्र्ात आलेलर्ा घटकातंर्गत बाबींच ेसामाणजक लेखापरीक्षि कराव.े 
 
समूह सहाय्र्क  
१. इच्छुक रे्तकरी समूहातील प्रमुख व्र्ततीस नानाजी देर्मुख कृणि संजीवनी प्रकलपाच्र्ा 

https://dbt.mahapocra.gov.in र्ा संकेतस्थळावर नोंदिी व अजग करण्र्ासाठी मार्गदर्गन व मदत करावी. 
२. रे्तकऱ्र्ांची ऑनलाईन नोंदिी व रे्तकऱ्र्ांनी अपलोड केलेलर्ा कार्दपत्राचंी छानिी करुन अजांची अत्सर्लप व 

अलप भधूारक अर्ी प्रवर्गणनहार् अनु.जाती/अनु. जमाती, णदव्र्ांर्, मणहला रे्तकरी व इतर सवगसाधारि रे्तकरी  
र्ा प्राधान्र्क्रमाने रे्तकरी समूहाची वर्गवारी करावी. 

३. सवग ऑनलाईन प्राप्त अजग ग्राम कृणि संजीवनी सणमतीसमोर मान्र्तेसाठी सादर करिे व मंजुरी प्राप्त झालर्ानंतर 
तसा ठराव सकेंतस्थळावर अपलोड करिे. 

४. रे्तकऱ्र्ांना  र्ोजनेच्र्ा अटी व र्ती तसचे रे्ततळ्र्ाबाबतच े आराखडे व तांणत्रक णनकि समजावून सांर्ाव.े  

https://dbt.mahapocra.gov.in/
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५. र्ा र्ोजनेअतंर्गत सामुदाणर्क र्टातील एका लाभार्थ्र्ास रे्ततळे र्ा घटकाअंतर्गत पवूी लाभ घेतलेले क्षेत्र वर्ळून 

उवगणरत क्षेत्रासाठी र्ा र्ोजनेचा लाभ घेता रे्ईल. इतर र्ोजनेतून र्ासकीर् अनूदान  घेतले असलर्ाच/ेनसलर्ाच े

लाभार्थ्र्ांनी हमीपत्राद्वारे प्रमाणित केलर्ानंतर संबणंधत कृणि सहाय्र्कांनी त्सर्ाची खात्री करून ही बाब प्रकलप 

मंजूरीसाठी सादर करताना उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी र्ांना  अवर्त करावी.   
६. खोदकामासाठी आर्ाऊ रतकम णमळिार नाही र्ाची जािीव लाभार्थ्र्ांना करुन देिेत र्ावी.  
७. पात्र लाभार्थ्र्ांना पवूगसंमती बाबत अवर्त  करिे. 

 

कृणि सहाय्र्क  
१. अपलोड केलेलर्ा कार्दपत्राचंी छानिी करताना सामुदाणर्क रे्तकऱ्र्ाचंे ऑनलाईन अजग, ज्र्ा णठकािी घटकाची 

अंमलबजाविी करावर्ाची आहे तो रे्तकऱ्र्ांच्र्ा मालकी हतकाचा ७/१२ उतारा, ८-अ, र्ापवूी इतर र्ोजनेतनू 
लाभ घेतलेला आहे कार्?, प्राणधकृत अणधकाऱ्र्ाचे संवर्ग प्रमािपत्र (अ. जाती व अ. जमाती रे्तकऱ्र्ांसाठी) आहे 
कार्?, इत्सर्ादी सवग अनुिंर्ीक बाबींची पडताळिी करावी. 

२. पात्र अजांच्र्ा णनर्ोणजत प्रकलप स्थळाची तसेच ८-अ मध्रे् नमूद सवग र्ट/सव े नं. मध्रे् पाहिी करुन रे्ततळे 
आहे/नाही र्ाबाबत तपासिी करावी असलर्ास त्सर्ाचे आकारमान व र्ासकीर् र्ोजनेतून लाभ घेतला आहे कार्? 
र्ाबाबतचा तपर्ील स्थळ पाहिी अहवालामध्रे् नमूद करावा. प्रस्ताणवत प्रकलप स्थळ रे्ततळे उभारिीसाठी र्ोग्र् 
आहे लकवा नाही र्ाबाबत कृणि पर्गवके्षक र्ांना अवर्त करिे.  

३. स्थळ पाहिी वळेी कामापवूी प्रस्ताणवत रे्ततळ्र्ाच ेनैऋत्सर् कोपरा स्थळाचे अक्षांर्/रेखांर्सह भौर्ोणलक स्थानांकन 
(Geo tagging) प्रकलपाच्र्ा DBT app द्वारे कराव.े  

४. पािलोट क्षेत्र, पजगन्र्मान उपलब्ध अपधाव, जणमनीचा प्रकार इ. बाबी आणि सचंालक, मृ.स.ंव पा.क्षे.व्र्. व 
एन.एच.एम. र्ानंी णनर्गणमत केलेलर्ा मार्गदर्गक सूचना व प्रचणलत मापदंड णवचारात घेऊन अंदाजपत्रक तर्ार 
करिे. 

५. लाभाथी रे्तकऱ्र्ानंी रे्ततळ्र्ाच े खोदकाम व अस्तरीकरिासह असलर्ास अस्तरीकरि झालर्ाच े ऑनलाईन 
कळणवलर्ानंतर रे्ततळ्र्ाच े खोदकाम तांणत्रक णनकिानुसार र्ोग्र् असलर्ाबाबत व उभारिी साणहत्सर् मार्गदर्गक 
सूचनेत णदलर्ाप्रमािे ताणंत्रक दजाच े असलर्ाबाबत मोका तपासिी करावी, सवग बाबींची मापनपकु्स्तकेत नोंद 
करावी. प्रकलपाच्र्ा DBT app द्वारे रे्ततळ्र्ाच ेनैऋत्सर् कोपरा स्थळाचे अक्षारं्/ रेखांर्सह रे्ततळ्र्ाचे भौर्ोणलक 
स्थानांकन (Geo tagging) करून मोका तपासिी अहवाल व मापनपकु्स्तका  कृणि पर्गवके्षकामाफग त उपणवभार्ीर् 
कृणि अणधकारी र्ांना सादर करावी. 

६. अनुदान मार्िीसाठी देर्के व आवश्र्क कार्दपत्र े प्रमाणित करून सकेंतस्थळावर अपलोड करिे.  
७. अंमलबजाविी करण्र्ात आलेलर्ा घटकातंर्गत बाबींच ेसामाणजक लेखापरीक्षि कराव.े  

 
 

कृणि पर्गवके्षक  
१. रे्तकऱ्र्ांची प्रस्ताणवत जार्ा णनकिानुसार व तांणत्रकदृष्या र्ोग्र् असलर्ाची खात्री करून  स्थळणनणश्चती करावी. 
२. रे्ततळ्र्ाच्र्ा मंजूर आकारमानानुसार खोदकामासाठी प्रत्सर्क्ष स्थळावर आखिी करून देिे व मार्गदर्गन करिे. 
३. रे्ततळे खोदाईनंतर णनघिा-र्ा मातीपासून रे्ततळ्र्ाच्र्ा भोवती भराव तर्ार करण्र्ासाठी साधारित: तेवढ्याच 

आकाराची जार्ा व्र्ापली जाते, र्ासाठी लाभाथीच्र्ा मालकीचे क्षेत्र णवचारात घेवून रे्ततळर्ाचे आकारमान णनणश्चत  
करण्र्ात र्ाव.े 

४. एकूि सामुदाणर्क रे्तकऱ्र्ापंैकी १०० टतके लाभार्थ्र्ांची तपासिी अनुदान अदार्र्ी पवूी करून मापनपकु्स्तकेत 
नोंदणवलेली पणरमािे र्ोग्र् असलेबाबत प्रत्सर्क्षपिे खात्री करून प्रमाणित करावीत. सोबत जोडलेलर्ा णवणहत 
नमुन्र्ात पर्गवके्षकीर् तपासिी अहवाल तर्ार करावा. अहवालामध्रे् देर् अनुदान रकमेबाबतची खात्री करावी. 
तपासिी अहवालावर लाभार्थ्र्ांची स्वाक्षरी घ्र्ावी व त्सर्ाखाली लाभाथींची नाव ेनमूद करून कृणि सहाय्र्का माफग त 
संकेतस्थळावर अपलोड करावा. 
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उपणवभार् स्तर (लखेाणधकारी) 
अनुदान प्रस्ताव व तपासिी अहवाल प्राप्त झालर्ानंतर लेखाणधकारी उपणवभार् स्तर र्ांनी अनुदान प्रस्ताव 

तपासून पडताळिी करून पात्र प्रस्तावांना उप णवभार्ीर् कृणि अणधकारी र्ांचकेडे अनुदान अदार्र्ीसाठी णर्फारस 
करावी.   
 
उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी  
१. सवग सामुदाणर्क रे्तकऱ्र्ांच े ऑनलाईन अजग प्राप्त झालर्ानंतर कार्दपत्राचंी छानिी व स्थळ तपासिी अहवाल 

णवचारात घेवून अजाच्र्ा पात्र/अपात्रतेबाबत णनिगर् घ्र्ावा व अपात्र असलर्ास रे्तकरी समूहांना कारिासणहत 
अवर्त कराव.े 

२. अजग सादर केलेलर्ा पात्र रे्तकरी समूहांना ऑनलाईन पवूगसंमती द्यावी. 
३. कृणि पर्गवके्षक र्ांनी अंणतम केलेलर्ा स्थळणनणश्चती व त्सर्ासाठी कृणि सहाय्र्क र्ानंी तर्ार केलेले आराखडे/ 

अंदाजपत्रकांना तांणत्रक मान्र्ता देिे. 
४. कृणि सहाय्र्क र्ांनी अवर्त केलर्ानंतर कृणि सहाय्र्क र्ांनी मापनपकु्स्तकेत केलेलर्ा नोंदी व कृणि पर्गवके्षक र्ांनी 

मापनपकु्स्तकेतील प्रमाणित केलेलर्ा नोंदी र्ांच ेआधारे अंणतम अहवाल तर्ार करावा. अंणतम तपासिी अहवाल व 
मापन पकु्स्तकेसह सणवस्तर अनुदान प्रस्ताव तर्ार करून लाभार्थ्र्ाच्र्ा आधार सलंग्न बकँ खात्सर्ावर अनुदान 
अदार्र्ीची प्रकलप व्र्वस्थापन कक्षाकडे णर्फारस करावी. 

५. अनुदान प्रस्ताव, प्रथम (मोका) व अंणतम तपासिी अहवाल ऑनलाईन प्राप्त झालर्ानंतर प्रकलपासाठीच े प्रकलप 
सहाय्र्क (कृणि पर्गवके्षक) र्ानंी अनुदान प्रस्ताव तपासनू घ्र्ावा.  

६. मंजूर आकारमानापके्षा रे्तपणरक्स्थती व भसू्तरानुसार खोदकामास मर्ादा आलर्ास अर्ा प्रकरिी उपनवभागीय कृणि 
अणधकारी र्ांनी स्वत: तपासिी करुन कमी आकारमानाचे काम अंणतम करता रे्ईल. अर्ा प्रकारे झालेलर्ा 
खोदकामाच्र्ा घनमीटरच्र्ा प्रमािात प्रोरेटा तत्सवावर अनुदान देर् राहील. 

७. रे्ततळे घटक अंमलबजाविीसाठी णनवड झालेलर्ा सवग सामुदाणर्क लाभार्थ्र्ांसाठी प्रणर्क्षि आर्ोणजत करून 
तांणत्रक णनकि, काम पिूग करिे संबधी  आवश्र्क माणहती व देर् अनुदान र्ाबाबत संपिूग माणहती द्यावी.  

८. उपणवभार् स्तरावर काम झालेलर्ा कामापैंकी णकमान २५% कामाचंी अनुदान अदार्र्ीपवूी तपासिी करावी व 
मापनपकु्स्तकेतील नोंदी प्रमाणित करून णवणहत नमनु्र्ात पर्गवके्षकीर् तपासिी अहवाल अपलोड करावा. 

९. अनुदानाची पणरर्िना करून लाभधारकास देर् असिाऱ्र्ा अनुदानाची रतकम एकाच टप्प्र्ात DBT द्वारे 
लाभार्थ्र्ांच्र्ा आधार संलग्न बकँ खात्सर्ात वर्ग करण्र्ास मंजुरी द्यावी. 
 

णजलहा अधीक्षक कृणि अणधकारी: 
१. णजलयामध्रे् उपणवभार् स्तरावर सामुदाणर्क रे्ततळ्र्ासाठी लाभाथी णनवड व अनुदान अदार्र्ी र्ासह सवग 

कार्गवाही मार्गदर्गक सचूनेनुसार होत असलेबाबत वळेोवळेी पडताळिी करावी. 
२. उपणवभार् स्तरावर काम झालेलर्ा सामुदाणर्क लाभार्थ्र्ांपैकी णकमान १०% कामाचंी तपासिी करावी व णवणहत 

नमुन्र्ात पर्गवके्षकीर् तपासिी  अहवाल सादर  करावा.  
 

 
सवगसाधारि मार्गदर्गक सूचना 

 

१. मार्गदर्गक सुचनांमध्रे् नमूद केलर्ानूसार रे्ततळ्र्ाचा प्रकार, आकारमानानूसार व णनणश्चत  केलेलर्ा तांणत्रक 
णनकिांनुसार उभारिीचा खचग अनुदानासाठी ग्राहर् धरण्र्ात रे्ईल. 

२. प्रकलप स्थळी कार्म स्वरुपी ३ X २ फुट आकाराचा लोखंडी फलक लावून त्सर्ावर  “नानाजी देर्मुख कृणि 
संजीवनी प्रकलपाच्र्ा अथगसहाय्र्ाने” अस ेनमूद करुन रे्तकऱ्र्ाच ेनाव, र्ाव, सव े नं., रे्ततळ्र्ाचे  आकारमान, 
र्ोजना, विग, एकुि खचग रतकम, अथगसहाय्र्ाची रतकम इत्सर्ादी तपर्ील नमूद करावा. 

३. नैसर्मर्क आपत्तीमुळे रे्ततळर्ास कोित्सर्ाही प्रकारची हानी पोहोचलर्ास नुकसान भरपाई अनुज्ञेर् राहिार नाही.  
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पर्गवके्षीर् तपासिी अहवाल  
 

१. तपासिी णदनाकं  

२. तपासिी अणधकारी श्री/श्रीमती 

३. पदनाम  

४. तपासिी वळेी उपक्स्थत इतर अणधकारी/ 

कमगचारी  

३. श्री/श्रीमती 

पदनाम 

४. श्री/श्रीमती  

पदनाम 

५. लाभार्थ्र्ाच ेनाव सव ेनं./र्ट न. _______  

वर्गवारी: _________ 

(अ.जा./अ.ज./सवगसाधारि/इतर) ________ 

मु.पो. _______________ 

ता.  _______ उपणवभार् ________ 

णज. ______ 

६. बाब सामुदाणर्क रे्ततळे (इनलेट आऊटलेट णवरणहत सह/ 

इनलेट आऊटलेट णवरणहत अस्तरीकरिासह) 

७. प्रकलपाच ेणठकाि  

८. कामाचा कालावधी   

९. रे्ततळ्र्ाच ेक्षते्र (हे. आर.)  

१०. प्रकलपाचा मोका तपासिी तपर्ील १. रे्ततळे क्षेत्राचा सव्हे नंबर/र्ट क्र. ______ 
२. रे्ततळर्ाचे आकारमान - 
     लाबंी.........Xरंूदी.........Xखोली........... (मी.) 
३. घनफळ (घ.मी.)-  
४. प्लाक्स्टक अस्तरीकरि एकूि क्षते्रफळ -.............चौ.मी. 
५. णरइनफोस्डग  एचडीपीई  णजओमेंबरेन ५०० मार्क्रॉन णफलम 

११. लाभार्थ्र्ास णर्फारस करण्र्ात आलेलर्ा अथगसहाय्र्ाची रतकम रु.  

१२. तपासिी मध्रे् अथगसहाय्र्ाची पणरर्िना बरोबर केलेली आहे कार् ? होर्/नाही 

१३. नसलर्ास तफावत रतकम रु.  

१४. मार्गदर्गक सूचनेप्रमािे कार्गवाही करण्र्ात आलेली आहे कार् ? होर्/नाही 

१५. लाभार्थ्र्ाचे सवगसाधारि अणभप्रार्  
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१६. र्ुिवत्तेबाबत तपासिी अणधकाऱ्र्ाच ेअणभप्रार् 

 
 
 
 
 
 

   
 कृणि सहाय्र्क र्ांच ेमोका तपासिी, मंजूर आराखडा व मार्गदर्गक सूचनेनुसार काम पिूग झाले असून त्सर्ाबाबत 
मी स्वत: खात्री केली आहे. मापनपकु्स्तकेतील नोंदी र्ोग्र् असून त्सर्ा प्रत्सर्क्ष स्थळावर जाऊन प्रमाणित केलेलर्ा आहेत. 
सदर कामाचा दजा र्ोग्र् आहे. 
 
 
तपासिी अणधकारी, श्री. 
पदनाम. 
(स्वाक्षरी) 
 
इतर अणधकारी श्री. 
पदनाम. 
(स्वाक्षरी) 
                                                                                                 लाभार्थ्र्ाची/ लाभाथी प्रणतणनधीची स्वाक्षरी  

           (नाव....................) 
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पणरणर्ष्ट-१/अ 
Detailed Design Of Square Type (Half Dugout) Community Tanks 

Capacity of the tank (m3) 10,000 8,000 5,000 2,000 500 

Side length at surface (m) 44 41 34 24 14 

Depth of cut (m) 2 2 2 2 2 

Side solpe (z:1) 1 1 1 1 1 

Side length at bottom(m) 40 37 30 20 10 

Average side length (m) 42 39 32 22 12 

Volume of cut (m3) 3,528 3,042 2,048 968 288 

Volume to be accomodated by the bunds (m3) 6,472 4,958 2,952 1,032 212 

Side length at top(m) 46 43 35 24 13 

Averge length (m) 45 42 34 24 13 

Bund volume (m3) 6,468 4,962 2,954 1,033 211 

Bund height with free board (m) 3.4 3 2.7 2 1.4 

Topwidth of the bund (m) 1 1 1 1 1 

Bottom width of the bund (m) 7.8 7 6.4 5 3.8 

Peripheral length of the bund (m) 207.2 192 161.6 116 71.2 

Sectional area of bund (m2) 14.96 12 9.99 6 3.36 

Volume of the bund (m3) 3,099.71 2,304 1,614.38 696 239.23 

Average length -outside (m) 54 50 42 30 18 

Slanting height -outside (m) 4.81 4.24 3.82 2.83 1.98 

Surface area of the bund - outside (m2) 1,038 846 640 337 143 

Average side length (m) 43.17 39.84 32.48 21.82 11.21 

Slanting height (m) 7.64 7.07 6.65 5.66 4.81 

Surface area of the bund-inside (m2) 1,319 1,127 864 494 216 

Bottom area (m2) 1,600 1,369 900 400 100 

Foot path area (m2) 207 192 162 116 71 

Total area for lining (m2) 3,126 2,688 1,925 1,010 387 

Area of tank (ha) 0.36 0.3 0.22 0.12 0.05 

 
 

पणरणर्ष्ट-१/ब 
Abstract Of The Cost Estimate For (Half Dugout) Community Tanks 

Capacity of the tank (m3) 10,000 8,000 5,000 2,000 500 

Specifications 44x44x5.4 41x41x5 34x34x4.7 24x24x4 14x14x3.4 

Side length at surface (m) 44 41 3 4 2 4 14 

Depth of cut (m) 2 2 2 2 2 

Bund height (m) 3.4 3 2.7 2 1.4 

Topwidth of the bund (m) 1 1 1 1 1 

Earthwork (m3) 3,528 3,042 2,048 968 288 

Surface area (m2) 3,126 2,688 1,925 1,010 387 

Outside surface area (m2) 1,038 846 640 337 143 

Cost of earthwork @ Rs. 60/m3 211,680 182,520 122,880 58,080 17,280 

Cost of lining @ Rs. 77/m2 240702 206976 148225 77770 29799 

Cost of laying & jointing the lining 

material (Rs.18/m2) 56268 48384 34650 18180 6966 

Cost of grass sodding (Rs.6/m2) 6228 5074.80 3838.80 2024.40 855.62 

Cost of fencing (@ 120/m) 24864 23040 19392 13920 8544 

Total 539742 465994.80 328985.80 169974.40 63444.62 

Contingency (3%) 16192.26 13979.84 9869.57 5099.23 1903.33 

Total cost (Rs) 555934.26 479974.64 338855.37 175073.63 65347.95 

Say, Rs. 556000 480000 339000 175000 65500 

Benefited area in ha 10 8 5 2 0.5 
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Note :- 

1. The design and cost estimates are based on various assumptions as indicated in पणरणर्ष्ट-१/ब  
2. the actual cost and design features may vary as per the field conditions. 

3. The cost of community tanks are only estimated values and the financial viability of these investments are to be 

ensured before they are recommended on the field. 

 
 
 

पणरणर्ष्ट-२/अ 
Abstract of the design and cost estimate for fully dugout type community tank 

Of 60m x 60m x 3.1m (10000 m3) 
 

Particulars Without bund 

Capacity of the tank (m3) 10,000 

Design specification.  

Length of the bund (inside) at the top, it (m) 60.00 

Length of the bund (outside) at the top, to (m) NA 

Length at bed level, lb (m) 53.80 

Depth of cut, d (m) 3.10 

Bund hight, h (m) 0.00 

Top width of the bund, wt (m) 1.00 

Bottom width of the bund, wb (m) NA 

Side slope (z : 1) 1:1 

Estimated quantity  

Earthwork (m3) - soft murrum 6728 

Earthwork (m3) - hard murrum 3309 

Earthwork (m3) - total murrum 10037 

Surface area (m2) 4136 

Outside surface area (m2) 0 

Cost estimation  

Cost of excavation - soil /soft murrum @ 26.55/m3 (DSR 2011-12) 178628 

Cost of excavation - hard murrum @ 36.35/m3 (DSR 2011-12) 120282 

Total cost of excavation 298910 

Cost of bund formation @ Rs.36/m3 0 

Cost of lining (500 micron reinforced hdpe film) @ Rs. 77/m2 318472 

Cost of laying/jointing the lining material (Rs. 18/m2) 74448 

Cost of grass sodding ((Rs. 6/m2) 0 

Cost of fencing (@ 120/m) 29280 

Cost of filtration tank arrangement (lump sum) 10000 

Total 731110 

Contingency (3%) 21933 

Total cost (Rs) 753043 

Say (Rs.) 753000 
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पणरणर्ष्ट-२/ब 
Abstract of the design and cost estimate for fully dugout type community tank 

Of 55m x 55m x 3.0 m (8000 m3) 

Particulars Without bund 

Capacity of the tank (m3) 8,000 

Design specification.  

Length of the bund (inside) at the top, it (m) 55.00 

Length of the bund (outside) at the top, to (m) NA 

Length at bed level, lb (m) 49.00 

Depth of cut, d (m) 3.00 

Bund hight, h (m) 0.00 

Top width of the bund, wt (m) 1.00 

Bottom width of the bund, wb (m) NA 

Side slope (z : 1) 1:1 

Estimated quantity  

Earthwork (m3) - soft murrum 5618 

Earthwork (m3) - hard murrum 2494 

Earthwork (m3) - total murrum 8112 

Surface area (m2) 3507 

Outside surface area (m2) 0 

Cost estimation  

Cost of excavation - soil /soft murrum @ 26.55/m3 (DSR 2011-12) 149158 

Cost of excavation - hard murrum @ 36.35/m3 (DSR 2011-12) 90657.00 

Total cost of excavation 239815 

Cost of bund formation @ Rs.36/m3 0 

Cost of lining (500 micron reinforced hdpe film) @ Rs. 77/m2 270039 

Cost of laying/jointing the lining material (Rs. 18/m2) 63126 

Cost of grass sodding ((Rs. 6/m2) 0 

Cost of fencing (@ 120/m) 26880 

Cost of filtration tank arrangement (lump sum) 10000 

Total 614340 

Contingency (3%) 18430 

Total cost (Rs) 632770 

Say (Rs.) 633000 

 
 

पणरणर्ष्ट-२/क 
Abstract of the design and cost estimate for fully dugout type community tank 

Of 50m x 50m x 2.7 m (6000 m3) 

Particulars Without bund 

Capacity of the tank (m3) 6,000 

Design specification.  

Length of the bund (inside) at the top, it (m) 50 

Length of the bund (outside) at the top, to (m) NA 

Length at bed level, lb (m) 44.60 

Depth of cut, d (m) 2.7 

Bund hight, h (m) 0.00 

Top Width of the bund, wt (m) 1.1 

Bottom width of the bund, wb (m) NA 

Side slope (z : 1) 1:1 
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Estimated quantity  

Earthwork (m3) - soft murrum 4608 

Earthwork (m3) - hard murrum 1433 

Earthwork (m3) - total murrum 6041 

Surface area (m2) 2916 

Outside surface area (m2) 0 

Cost estimation  

Cost of excavation - soil /soft murrum @ 26.55/m3 (DSR 2011-12) 122342 

Cost of excavation - hard murrum @ 36.35/m3 (DSR 2011-12) 52090 

Total cost of excavation 174432 

Cost of bund formation @ Rs.36/m3 0 

Cost of lining (500 micron reinforced hdpe film) @ Rs. 77/m2 224532 

Cost of laying/jointing the lining material (Rs. 18/m2) 52488 

Cost of grass sodding ( ( Rs. 6/m2) 0 

Cost of fencing (@ 120/m) 24480 

Cost of filtration tank arrangement (lump sum) 10000 

Total 485932 

Contingency (3%) 14587 

Total Cost (rs) 500510 

Say (Rs.) 501000 

 

 
पणरणर्ष्ट-२/ड 

Abstract of the design and cost estimate for fully dugout type community tank 

Of 45m x 45m x 2.8 m (5000 m3) 
 

Particulars Without bund 

Capacity of the tank (m3) 5000 

Design specification.  

Length of the bund (inside) at the top, it (m) 45 

Length of the bund (outside) at the top, to (m) NA 

Length at bed level, lb (m) 39.40 

Depth of cut, d (m) 2.8 

Bund hight, h (m) 0 

Top width of the bund, wt (m) 1 

Bottom width of the bund, wb (m) NA 

Side slope (z : 1) 1:1 

Estimated quantity  

Earthwork (m3) - soft murrum 3698 

Earthwork (m3) - hard murrum 1288 

Earthwork (m3) - total murrum 4986 

Surface area (m2) 2405 

Outside surface area (m2) 0 

Cost estimation  

Cost of excavation - soil /soft murrum @ 26.55/m3 (DSR 2011-12) 98182 

Cost of excavation - hard murrum @ 36.35/m3 (DSR 2011-12) 46819 

Total cost of excavation 145001 

Cost of bund formation @ Rs.36/m3 0 
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Cost of lining ( 500 micron reinforced hdpe film) @ Rs. 77/m2 185185 

Cost of laying/jointing the lining material (Rs. 18/m2) 43290 

Cost of grass sodding ((Rs. 6/m2) 0 

Cost of fencing (@ 120/m) 22080 

Cost of filtration tank arrangement (lump sum) 10000 

Total 405556 

Contingency (3%) 12167 

Total cost (Rs) 417723 

Say (Rs.) 418000 

 
 

पणरणर्ष्ट-२/इ 
Abstract of the design and cost estimate for fully dugout type community tank 

Of 40m x 40m x 3.0 m (4000 m3) 
 

Particulars Without bund 

Capacity of the tank (m3) 4000 

Design specification.  

Length of the bund (inside) at the top, it (m) 40 

Length of the bund (outside) at the top, to (m) NA 

Length at bed level, lb (m) 34.00 

Depth of cut, d (m) 3 

Bund hight, h (m) 0 

Top width of the bund, wt (m) 1 

Bottom width of the bund, wb (m) NA 

Side slope (z : 1) 1:1 

Estimated quantity  

Earthwork (m3) - soft murrum 2888 

Earthwork (m3) - hard murrum 1219 

Earthwork (m3) - total murrum 4107 

Surface area (m2) 1948 

Outside surface area (m2) 0 

Cost estimation  

Cost of excavation - soil /soft murrum @ 26.55/m3 (DSR 2011-12) 76676 

Cost of excavation - hard murrum @ 36.35/m3 (DSR 2011-12) 44311 

Total cost of excavation 120987 

Cost of bund formation @ Rs.36/m3 0 

Cost of lining (500 micron reinforced hdpe film) @ Rs. 77/m2 149996 

Cost of laying/jointing the lining material (Rs. 18/m2) 35064 

Cost of grass sodding ((Rs. 6/m2) 0 

Cost of fencing (@ 120/m) 19680 

Cost of filtration tank arrangement (lump sum) 10000 

Total 381347 

Contingency (3%) 11440 

Total cost (Rs) 392787 

Say (Rs.) 393000 
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पणरणर्ष्ट-२/ई 
Abstract of the design and cost estimate for fully dugout type community tank 

Of 35m x 35m x 3.0 m (3000 m3) 
 

Particulars Without bund 

Capacity of the tank (m3) 3000 

Design specification.  

Length of the bund (inside) at the top, it (m) 35 

Length of the bund (outside) at the top, to (m) NA 

Length at bed level, lb (m) 29.00 

Depth of cut, d (m) 3 

Bund hight, h (m) 0 

Top width of the bund, wt (m) 1 

Bottom width of the bund, wb (m) NA 

Side slope (z : 1) 1:1 

Estimated quantity  

Earthwork (m3) - soft murrum 2178 

Earthwork (m3) - hard murrum 894 

Earthwork (m3) - total murrum 3072 

Surface area (m2) 1528 

Outside surface area (m2) 0 

Cost estimation  

Cost of excavation - soil /soft murrum @ 26.55/m3 (DSR 2011-12) 57826 

Cost of excavation - hard murrum @ 36.35/m3 (DSR 2011-12) 32497 

Total cost of excavation 90323 

Cost of bund formation @ Rs.36/m3 0 

Cost of lining ( 500 micron reinforced hdpe film) @ Rs. 77/m2 117656 

Cost of laying/jointing the lining material (Rs. 18/m2) 27504 

Cost of grass sodding ((Rs. 6/m2) 0 

Cost of fencing (@ 120/m) 17280 

Cost of filtration tank arrangement (lump sum) 10000 

Total 262763 

Contingency (3%) 7883 

Total cost (Rs) 270646 

Say (Rs.) 2,71,000 

 
पणरणर्ष्ट-२/फ 

Abstract of the design and cost estimate for fully dugout type community tank 

Of 30m x 30m x 2.8 m (2000 m3) 
 

Particulars Without bund 

Capacity of the tank (m3) 2000 

Design specification.  

Length of the bund (inside) at the top, it (m) 30 

Length of the bund (outside) at the top, to (m) NA 

Length at bed level, lb (m) 24.40 

Depth of cut, d (m) 2.8 

Bund hight, h (m) 0 
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Top width of the bund, wt (m) 1 

Bottom width of the bund, wb (m) NA 

Side slope (z : 1) 1:1 

Estimated quantity  

Earthwork (m3) - soft murrum 1568 

Earthwork (m3) - hard murrum 504 

Earthwork (m3) - total murrum 2072 

Surface area (m2) 1150 

Outside surface area (m2) 0 

Cost estimation  

Cost of excavation - soil /soft murrum @ 26.55/m3 (DSR 2011-12) 41630 

Cost of excavation - hard murrum @ 36.35/m3 (DSR 2011-12) 18320 

Total cost of excavation 59950 

Cost of bund formation @ Rs.36/m3 0 

Cost of lining (500 micron reinforced hdpe film) @ Rs. 77/m2 88550 

Cost of laying/jointing the lining material (Rs. 18/m2) 20700 

Cost of grass sodding ( (Rs. 6/m2) 0 

Cost of fencing (@ 120/m) 14880 

Cost of filtration tank arrangement (lump sum) 10000 

Total 194080 

Contingency (3%) 5822 

Total cost (Rs) 199902 

Say (Rs.) 200000 

 

पणरणर्ष्ट-३ 
णरइनफोस्डग  एचडीपीई  णजओमेंबरेन ५०० मार्क्रॉन णफलमसाठी आवश्र्क रु्िधमग   

(IS: 15351:2015 TYPE II) 

Sr. 

No. 

Property Requirement 

Type ii Method of test 

1 Thickness (mm), min. 0.50 mm IS:7016 Part 1 

2 Mass (g/m2), min. 420 g/m2 IS:7016 Part 1 

3 Dimensions (length & width) As declared + 1 percent 

with no negative 

tolerance  

Annex A of IS 11652 

4 Carbon black content, percent, min. 2.5 ±0.5 Annex A of IS 11652 

5 Breaking load on 20 cm x 10 cm strip, 

n, min before U.V. Exposure 

(d1) 

6600n 

IS 13162 (Part 5) 

(d1) 

6600n 

6 Strain at maximum load, percent 20 ± 5% IS 13162 (Part 5) 

7 Breaking load on 20 cm x 10 cm strip, 

n, min after U.V. Exposure of 1000h 

80% of actual original 

value 

IS 13162 (Part 2 & 5) 

8 Impact failure load, at 1520mm drop, 

min gram force at 50 percent failure 

1840gf Annex B 

9 Tear resistance, n, min. 250n IS 7016 (Part 3) 

10 Puncture resistance, n, min 500n Annex D 

11 Bursting strength (ball burst), (n/cm2), 

min 

110 (n/cm2) IS 7016 (Part 6) 

12 Seam strength before UV exposure 

(n/mm), min 

30 (n/mm) IS 15060 

13 Seam strength after UV exposure 

(n/mm), min 

80% of actual original 

value 

Annex B & IS:15060 

14 Hydrostatic resistance before UV 

exposure 

No leakage at 15kg/cm2 Annex E 
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15 Hydrostatic resistance after UV 

exposure of 1000 hours 

80% of actual original 

value 

Annex E 

16 Ash content % max 1% Annex F 

Note: for hydrostatic resistance test, the test specimen shall be selected such that at least one joint 

covered, if provided. 

 
 

पणरणर्ष्ट-४ 
Estimate Of Filtration Tank 

 
Sr. Item Rate Amount (Rs) 

1 Drain chamber (2x2x1.5m) Rs.250/m3 Rs.1500.00 

2 

Excavation of filter tank (2x2x2m) 

A. 2x2x0.5m (soil) 

B. 2x2x1.5m (weathered rock) 

  

 

Rs.95/m3 
Rs.190.00 

Rs.125/ m3 
Rs.750.00 

3 Plastering of filter tank Rs.65/m2 Rs.1300.00 

4 Filter bed   

 A. Boulder-50-100 mm Rs. 200.00/m3 
Rs.400.00 

 (2x2x0.5m) Rs. 350.00/m3 Rs.700.00 

 B. Gravel - 5-10 mm Rs. 300.00/m3 
Rs.1200.00 

 (2x2x0.0m)   

 B. Sand -2-4 mm)2x2x1m)   

5 RPVC pipe (160 mm/10m) Rs.250/m Rs.2500.00 

6 Miscellanaous Ls Rs.1460.00 

 Total  Rs.10000 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



197 
 

पणरणर्ष्ट-५ 
सामुदाणर्क रे्ततळ्र्ासाठी रे्तकऱ्र्ांनी आपसात करावर्ाचा करारनामा 

 
 नानाजी देर्मुख कृणि संजीवनी प्रकलपांतर्गत जलसंवधगनासाठी नवीन पािी साठवि सरंचनांची णनर्ममती र्ा 
उपघटकातंर्गत मॉडेल क्र. ______प्रकारच्र्ा सामुदाणर्क रे्ततळे तर्ार करून वापरण्र्ाचा आम्ही खालील 
रे्तकऱ्र्ांनी णनिगर् घेतलेला आहे. त्सर्ासाठी आम्ही आपसात करार करीत असून त्सर्ातील अटी व र्ती खालीलप्रमािे 
आहेत. 
१. आम्ही मौज े ___________ता._______णज.________ रे्थील रणहवार्ी रे्तकरी असनू 

सामुदाणर्क रे्ततळे खोदाई व वापरासाठी आम्ही समदुार् केला आहे. आमची रे्ती एकमेकास लारू्न आहे. 
I.  श्री.--------------------------

--------- 
वर् ------------ 
संपिूग पत्ता -------------------
---------  

II. श्री.---------------------------
-------- 
वर् ------------ 
संपिूग पत्ता ---------------------
------- 

III. श्री.--------------------------
--------- 
वर् ------------ 
संपिूग पत्ता -------------------
--------- 

IV. श्री.---------------------------
-------- 
वर् ------------ 
संपिूग पत्ता ---------------------
------- 

 
सामुदाणर्क रे्ततळे खोदाई व लाभ क्षते्राच्र्ा जणमनीचा तपर्ील खालीलप्रमािे आहे. 

अ.क्र. लाभाथी रे्तकऱ्र्ाचे 
नाव 

र्ट 
नंबर 

सव्हे 
नंबर 

७/१२ प्रमािे लर्तच े
असलेले क्षेत्र (हेतटर) 

१     
२     
३     

 
२. आम्ही उपरोतत अनुक्रमांक ____मधील ________रे्तकऱ्र्ाच्र्ा नाव े असलेलर्ा र्ट नंबर ____ 

सव्हे नंबर _____मध्रे् ______हेतटर क्षते्रावर सामुदाणर्क रे्ततळे बाधंण्र्ाचा णनिगर् घेतलेला आहे. र्ा 
सामुदाणर्क रे्ततळ्र्ासाठी आम्ही आमच्र्ा समान णहश्श्र्ाने जमीन उपलब्ध करून णदलेली आहे. श्री./श्रीमती ----
-------------------र्ांच ेरे्तातील जार्ा त्सर्ांनी सामुदाणर्क रे्ततळ्र्ासाठी उपलब्ध करून देण्र्ाच ेकबलु केले 
आहे. त्सर्ासाठी आम्ही त्सर्ांना र्ोग्र् तो मोबदला णदलेला आहे. र्ाबाबत रे्तकरी आणि इतर रे्तकऱ्र्ांची हरकत 
नाही. 

३. र्ा रे्ततळ्र्ामध्रे् साठलेलर्ा पाण्र्ाचा णहस्सा रे्तकरी क्रमांक ___, व ____साठी अनुक्रमे ____, 
____ व ____टतके एवढा राहील व त्सर्ानुसार रे्तकरी क्रमाकं १, २, ३ व ४ र्ांनी पाण्र्ाच्र्ा उपलब्धतेनुसार 
व ठरवून घेतलेलर्ा पाण्र्ाच्र्ा णहश्र्ानुसार णपक घेण्र्ाचा णनिगर् घेतला आहे. र्ाबाबत करार करिाऱ्र्ा 
रे्तकऱ्र्ांमध्रे् एकमत झालेले आहे त्सर्ाबाबत कोित्सर्ाही रे्तकऱ्र्ाची हरकत नाही. 

४. आम्ही वरील रे्ततळ्र्ामध्रे् साठवि क्षमतेचा णवचार करून/नदी, कालव्र्ातून उपसा लसचन करून सामुदाणर्क 
रे्ततळ्र्ामध्रे् पािी साठविार आहोत. र्ा सामुदाणर्क रे्ततळ्र्ाची क्षमता _____घनमीटर राहील. र्ाबाबत 
आम्ही सवके्षि केलेले आहे. सामुदाणर्क रे्ततळे आम्ही स्वत:/ठेकेदारामाफग त  तर्ार करिार आहोत र्ाबाबत 
रे्ततळे खोदाईसाठी सवग तांणत्रक बाबीची तसेच रे्ततळे अस्तरीकरिाची बाष्पीभवन कमी करण्र्ाच्र्ा उपार् 
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र्ोजनेबाबत माणहती घेतलेली आहे व मार्गदर्गक सचूनेनुसार तांणत्रक णनकिाची माणहती घेतलेली आहे व ती 
आम्हास मान्र् आहे. 

५. सामुदाणर्क रे्ततळे खोदाईसाठी र्ोग्र् जार्ा णनवडून, सवके्षि करिे व रार्लणपट घेिे इ. काम आम्ही कृणि 
पर्गवके्षकांच्र्ा मार्गदर्गनाखाली केलेले आहे. 

६. सामुदाणर्क रे्ततळे काम ठरवून णदलेलर्ा टप्प्र्ापरं्त जसजसे होईल तस ेआम्ही कृणि सहाय्र्क र्ांना कळवू. 
७. रे्ततळे खोदाईसाठी टप्प्र्ापरं्त ठरवून णदलेले काम झालर्ानंतर त्सर्ाची उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी स्तराकडून 

तपासिी झालर्ानंतर झालेलर्ा कामाचे देर् अनुदान आमच्र्ा -------------बकेँतील खाते क्र. ----------------
मध्रे् जमा कराव.े 

८. सामुदाणर्क रे्ततळे ______घन मीटर क्षमतेच ेआहे व र्ासाठी आम्हास देर् अनुदानापके्षा जादाचा होिारा 
खचग आम्ही समुदर्ातील रे्तकरी एकणत्रत करिार आहोत. 

९. खोदाई करावर्ाच ेरे्ततळे अपिूग राणहलर्ास देर् अनुदान आम्हाला णमळिार नाही र्ाची जािीव आम्हास आहे. 
१०. खोदाई केलेलर्ा रे्ततळ्र्ाच ेसरंक्षि, देखभाल,दुरुस्ती करण्र्ाची पिूग जबाबदारी आम्हा सवग रे्तकऱ्र्ांची आहे. 
११. सदर रे्ततळ्र्ात पािी साठविे व साठवलेले पािी सबंणधत रे्तकऱ्र्ाच्र्ा रे्तात पोहचणवण्र्ासाठी लार्िारा खचग 

संबणधत लाभाथी रे्तकऱ्र्ानंी स्वत: करावर्ाचा आहे र्ास कोित्सर्ाही प्रकारच े अथगसहाय्र् णमळिार नाही र्ाची 
आम्हाला जािीव आहे. 

१२. रे्ततळ्र्ाच्र्ा देखभालीसाठी रे्िारा आवती खचग आम्ही लाभाथी रे्तकरी करिार आहोत व रे्ततळ्र्ाची संपिूग 
देखभाल आम्ही करिार आहोत. 

१३. सामुदाणर्क रे्ततळे उभारिीपासून त्सर्ामध्रे् समावरे् असललेर्ा लाभाथी रे्तकऱ्र्ाला पाच विे कालावधी परं्त 
जमीन णवक्री करता रे्िार नाही र्ाची आम्हाला जािीव आहे. 

१४. सामुदाणर्क रे्ततळ्र्ाच्र्ा खोदाई व बाधंकामाबाबत मार्गदर्गक सचूनेत णवणहत केलेली मोजमाप े व खचाचे 
अंदाजपत्रक आम्ही पणहले असून त्सर्ानुसारच खोदाई व बाधंकाम करण्र्ास आम्ही बांधील आहोत. 

१५. सामुदाणर्क रे्ततळ्र्ासाठी टप्प्र्ाटप्प्र्ाप्रमािे अनुदान उपलब्ध होिारी देर् अनुदानाची रतकम/देर् कालावधी इ. 
बाबी ठरणवण्र्ाचा अंणतम अणधकार र्ासनाचा राहील र्ाची आम्हास जािीव आहे. 
वरील करारनामा आम्ही जािीवपवूगक व कोित्सर्ाही दबावाखाली न रे्ता पिूग णवचारातंी करीत आहोत. 
 

लाभाथी रे्तकऱ्र्ांच्र्ा सया 
१. 
२. 
३. 

 
साक्षीदारांच्र्ा सया                 श्री. ----------------------------   श्री. ------------------------ 
 
 
(सदरचा करारनामा रु. १००/-च्र्ा स्टॅम्प पेपरवर नोटरी समक्ष साक्षांणकत करून घ्र्ावा.) 
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नणवन णवणहरी   
   
 
प्रस्तावना:   

हवामान बदलाचा राज्र्ाच्र्ा रे्तीवर णवपरीत पणरिाम णदसून रे्त असून, भणवष्र्ात देखील सदर पणरिामांची 
व्र्ाप्ती वाढिार असलर्ाच े राज्र्ाच्र्ा हवामान बदलाणविर्क कृती आराखडर्ामध्रे् नमूद केले आहे. मराठवाडा व 
णवदभातील रे्तक-र्ांना रे्लर्ा काही विांपासनू दुष्काळास सामोरे जाव े लार्त असनू भ-ूर्भातील पािीसाठर्ावर व 
जणमनीच्र्ा आरोग्र्ावर णवपणरत पणरिाम होत आहे. पणरिामी रे्तीमधील णपकाचंी उत्सपादकता घटत आहे. पिूा नदीच्र्ा 
खो-र्ातील भ-ूभार् हा णनसर्गत:च क्षारपड असलर्ाने रे्तीसाठी लसचनास मर्ादा रे्त आहेत. र्ा प्रणतकूल पणरक्स्थतीमध्रे् 
अलपभ-ूधारक रे्तक-र्ांच्र्ा उत्सपादनावर णवपरीत पणरिाम होत असलर्ाच े णदसनू रे्त आहे. हवामान बदलामुळे 
उद्भभवलेलर्ा पणरक्स्थतीर्ी जुळवून घेण्र्ास रे्तक-र्ानंा सक्षम करण्र्ाच्र्ा उदे्दर्ाने महाराष्र र्ासनाचा जार्णतक 
बकेँच्र्ा अथगसहाय्र्ाने नानाजी देर्मुख कृणि संजीवनी प्रकलप सुरु करण्र्ात आलेला आहे. 

राज्र्ातील पजगन्र्ावर आधाणरत कोरडवाहू रे्ती क्षेत्रामध्रे्  सरंणक्षत लसचनाकणरता प्रामुख्र्ाने  णवणहरी द्वारे 
पाण्र्ाची उपलब्ध करून घेतले जाते.त्सर्ामुळे रे्तक-र्ाचंे उत्सपादन व उत्सपन्नात वाढ होऊन रे्तक-र्ाचंे जीवनमान 
उंचावण्र्ास मदत झाली आहे. सद्यक्स्थतीत राज्र्ातील टंचाईग्रस्त पणरक्स्थती पाहता व रे्तक-र्ांकडे णपकास सरंणक्षत 
लसचन देिेकणरता व्र्वस्था णनमाि करण्र्ासाठी जार्णतक बकँ अथगसहाय्र्ीत नानाजी देर्मुख कृणि संजीवनी 
प्रकलपांतर्गत  नणवन पािी साठवि सरंचनांची णनर्ममती  र्ा उपघटकांतर्गत णवहीर हा घटक  वरै्क्ततक  लाभाच्र्ा  
घटकामंध्रे् समाणवष्ट केलेला आहे.   
 

उदे्दर् :  
1. नानाजी देर्मखु कृणि संजीवनी प्रकलपामध्रे् समावरे् करण्र्ात आलेलर्ा र्ावसमहुातील अलप व अत्सर्लप भधूारक 

रे्तक-र्ानंा हवामान बदलामुळे उद्भवलेलर्ा पणरक्स्थतीर्ी जुळवून घेण्र्ास सक्षम बनणविे. 
2. संरणक्षत लसचनाची सोर् णनमाि करिे व णपक उत्सपादन वाढणविे.  
 

लाभाथी णनवडीचे  णनकि: 
१. प्रकलपांतर्गत णनवड केलेलर्ा र्ावासाठीच्र्ा ग्राम कृणि संजीवनी सणमतीने (VCRMC) मान्र्ता णदलेले अत्सर्लप व 

अलप भधूारक रे्तकऱ्र्ांना, अनु. जाती/जमाती, मणहला, णदव्र्ांर् व इतर रे्तकरी र्ा प्राधान्र्क्रमाने णनवड करून 
लाभ देण्र्ात रे्ईल. 

२. णवहीर घेण्र्ासाठी एकूि जणमनीचे क्षेत्र ०.४० हेतटर पके्षा जास्त असिे आवश्र्क आहे.   
३. ज्र्ा रे्तकऱ्र्ाकडे सरंणक्षत लसचनाची सोर् नाही, अर्ा रे्तकऱ्र्ानंा लाभ देण्र्ात र्ावा. 
४. संरणक्षत लसचनाची सोर् उपलब्ध असलेले तसचे र्ा घटकाचा इतर कोित्सर्ाही र्ोजनेतून र्ापवूी  लाभ घेतलेलर्ा 

रे्तकऱ्र्ांना लाभ देर् नाही. 
५. लाभाथी णनवड करताना प्रस्ताणवत  नणवन णवहीर व णपण्र्ाच्र्ा पाण्र्ाचा सावगणत्रक स्त्रोत र्ातील अतंर ५०० मीटर 

पेक्षा जास्त असलर्ाची खात्री करावी. 
६. महाराष्र भजूल (णवकास व व्र्वस्थापन) अणधणनर्म २००९ नुसार णपण्र्ाच्र्ा पाण्र्ाच्र्ा स्त्रोता व्र्णतणरतत प्रस्ताणवत 

णवहीर व अक्स्तत्सवात असलेलर्ा इतर णवणहरीच ेअंतर १५० मी. पेक्षा जास्त असिे आवश्र्क आहे .  
७. र्ावामधील अक्स्तत्सवातील व प्रस्ताणवत असे एकूि लसचन णवणहरींची घनता लार्वडी र्ोग्र् क्षेत्राच्र्ा ८ णवणहरी प्रती 

चौ. णकमी  पेक्षा कमी असिे आवश्र्क आहे . 
८. ग्राम कृणि संजीवनी सणमतीने मान्र्ता णदलेलर्ा लाभार्थ्र्ांच्र्ा णवणहरींसाठी स्थळ णनणश्चतीसाठी भजूल सवके्षि व 

णवकास रं्त्रिेकडे वणरष्ठ भवूजै्ञाणनक र्ाचंेकडील पािी उपलब्धतेच ेप्रमािपत्र आवश्र्क आहे.  
९. भजूल सवके्षि रं्त्रिा GSDA च्र्ा व्र्ाख्रे्प्रमािे अणत र्ोणित व र्ोणित पािलोट क्षते्रामध्रे् वरै्क्ततक लाभाच्र्ा 

लसचन णवणहरी घेण्र्ास महाराष्र भजूल (णवकास व व्र्वस्थापन ) अणधणनर्म २००९ नुसार मनाई आहे .  
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१०.  अंर्त: र्ोणित पािलोट क्षते्रामध्रे् णवहीर घ्र्ावर्ाची झालर्ास णजलहा वणरष्ठ भवूजै्ञाणनक र्ांच्र्ा सललर्ाने भजूल 
पनुभगरिाच्र्ा अटीवर नणवन लसचन णवहीर घेता रे्ईल . 

११.  सरुणक्षत क्षेत्रात (SAFE ZONE) वरै्क्ततक लाभाची लसचन णवणहरीची कामे हाती घेता रे्ऊ र्कतात, तथाणप GSDA 
ने णवणहरीची मापे णनश्चीत करावीत. अस ेकरताना कठीि खडकातील भार्ासाठी णवणहरीचा व्र्ास ८ मीटर पेक्षा तसचे 
मऊ खडक व मातीच्र्ा भार्ासाठी ६ मीटर पेक्षा जास्त असू नरे्. 

 

नणवन णवणहरीसाठी र्ोग्र् /अर्ोग्र् जार्ा ठरणवण्र्ाची मार्गदर्गक तत्सव े- 
अ.नणवन णवणहरीसाठी र्ोग्र् जार्ा - 
१. दोन नालर्ाच्र्ा जोडामधील जार्ा, ज्र्ा णठकािी मातीचा थर णकमान ३० सेमी  व कच्च्र्ा खडकाची/मुरुमाची जाडी 

ही णकमान ५ मीटर  आहे . 
२.  नदीच्र्ा लकवा नालर्ाच्र्ा लर्तचा उथळ र्ाळाच्र्ा प्रदेर्ात  (रेती ,गँ्रव्हल ई.णमश्रीत ) 
३. भौर्ोणलक दृष्या सखल भार् ज्र्ा णठकािी जथेे णकमान ३० सेमी परं्त मातीचा थर व णकमान ५ मीटर खोली परं्त 

मुरूम (णझजलेला खडक) आढळतो  . 
४. नालर्ाच्र्ा तीरावर जथेे उंचवटा आहे तेथे,परंतु सदर उंच भार्ावर चोपि लकवा णचकन माती नसावी.  
५. घनदाट व र्दग पानाच्र्ा झाडांच्र्ा प्रदेर्ात . 
६. वाळू,रेती व र्ारर्ोयांचा थर (Boulders & Gravels) व्र्ापलेलर्ा जुन्र्ा नदीच्र्ा प्रवाहाच्र्ा पट्ट्यात (Old River 

Course) घेण्र्ात र्ाव े. 
७. नदी / नालर्ाच्र्ा तीव्र (Sharp) वळिाच्र्ा णठकािी आतील भार्ात घेण्र्ात र्ाव.े 
८. अचानक दमट वाटिाऱ्र्ा अथवा ओलावा असिाऱ्र्ा जारे्त घेण्र्ात र्ाव े. 
 

आ .नणवन णवणहरीसाठी अर्ोग्र् जार्ा - 
१. ज्र्ा णठकािी जणमनीवरच पतका खडक सुरु होतो. 
२. डोंर्राळ भार् व डोंर्राळ पार्र्थ्र्ापासनू साधारि १५० मी. अतंराचा भार् अर्ोग्र् . 
३. ज्र्ा णठकािी मुरूम अथवा कच्च्र्ा खडकाची खोली ५ मीटरपके्षा कमी आहे.(मुरुमाची खोली सवगसाधारिपिे 

अक्स्तत्सवात असलेलर्ा जवळपासच्र्ा णवणहरीत डोकावले असता समजते. आसपास णवहीर नसलर्ास जवळच्र्ा नदी 
/नालर्ाच्र्ा काठावरून मुरमाची खोलीचा अंदाज णमळू र्कतो.) 

४. ज्र्ा णठकािी सवग साधारिपिे  मातीच्र्ा  थराची जाडी  णकमान ३० सेमी पेक्षा कमी आहे. 
५. खारवट जणमनीचा भार् व खारपाि  पट्टा. 

 

अथगसहाय्र्:  
नानाजी देर्मुख कृणि संजीवनी प्रकलपातंर्गत राबणवण्र्ात रे्िाऱ्र्ा नणवन पािी साठवि सरंचनाचंी णनर्ममती र्ा 

उपघटकातंर्गत णवहीरी र्ा घटकासाठी १०० टतके अनुदान हे खालीलप्रमािे दोन टप्प्र्ात देण्र्ात रे्ईल . 
१. पणहला टप्पा - णवणहरीच ेखोदकाम पिूग झालर्ावर अंदाजपत्रकानुसार एकूि खोदकामावरील खचग.  
२. दुसरा टप्पा - णवणहरीचे खोदकाम व बाधंकाम पिूग झालर्ावर अंदाजपत्रकानुसार देर् रतकम. 
अनुज्ञेर् अनुदानाचा तपर्ील खालीलप्रमािे आहे - 

 अ.क्र. घटक  अनुज्ञेर् अनुदान (रु.) 
अ.              नणवन णवहीर                                 २,५०,००० /-  

 

सदंभग:  १. जा.क्र./णवप्र.७/डॉ.बा.आं.कृ.स्वा.र्ो./मास/ू१८-१९/५५३/१८  णदनाकं २७ /०७ /२०१८,डॉ.बाबासाहेब आंबडेकर कृणि स्वावलंबन र्ोजना  २०१८ -१९ च्र्ा 
मार्गदर्गक सचूना. 

             २.  जा.क्र./णवप्र.७/णबमुकृक्रार्ो/मास/ू१८-१९/५५४/१८  णदनाकं २७ /०७ /२०१८, णबरसा मंुडा कृणि क्रांती र्ोजना  २०१८ -१९ च्र्ा मार्गदर्गक सचूना. 
             ३. सचंालक,भजूल सवके्षि व णवकास र्ंत्रिा र्ांचे पत्र क्र. भसूणवर्ं /POCRA/३६५६ /२०१८ ,णदनांक १६ ऑतटोबर २०१८. 

 

मार्गदर्गक सुचनांमध्रे् नमदू केलर्ानूसार णनणश्चत  केलेलर्ा मापदंडा नुसार अनुदान देर्  आहे.  
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अमंलबजाविीची कार्गपद्धती : अमंलबजाविीतील णवणवध स्तरावरील जबाबदाऱ्र्ा- 
लाभाथी  
१. इच्छुक रे्तकऱ्र्ानंी नानाजी देर्मुख कृणि संजीवनी प्रकलपाच्र्ा https://dbt.mahapocra.gov.in र्ा सकेंतस्थळावर 

नोंदिी करून ऑनलाईन अजग सादर करावा. तसचे आवश्र्क कार्दपते्र सकेंतस्थळावर अपलोड करावीत. 
२. नणवन णवणहरीसाठी  लाभार्थ्र्ाकडे  णकमान ०.४० हे. जमीन असिे आवश्र्क आहे .  
३. णवणहत  तांणत्रक णनकिाप्रमािे कामे करून णवणहत अनुदान  मर्ादेच्र्ा आत  अनुदान देर् राहील. 
४. नणवन णवहीर खोदिे व अन्र् बाबींची  पतूगता करण्र्ासाठी कमाल १ विाचा कालावधी अनुज्ञेर् आहे. 
५. ऑनलाईन पवूगसंमती प्राप्त झालेनंतर अंदाजपत्रकाप्रमािे काम पिूग झालर्ानंतर ऑनलाईन अनुदान मार्िी करावी. 

 

ग्राम कृणि सजंीवनी सणमती (VCRMC) 
१. र्ाव समूहातील इच्छुक रे्तकऱ्र्ांच ेघटकांतर्गत बाबीचा लाभ घेण्र्ासाठीचे ऑनलाईन अजग प्राप्त करून सवग अजग व 

अपलोड केलेली कार्दपत्रे समूह सहाय्र्क र्ांचे मदतीने छाननी करून अजाची अत्सर्लप व अलप भधूारक रे्तकरी, 
अनु.जाती/जमाती, मणहला रे्तकरी, णदव्र्ांर् व इतर रे्तकरी र्ा प्राधान्र्क्रमाने णनवड करावी. 

२. भजूल सवके्षि व णवकास रं्त्रिे कडून प्राप्त मार्गदर्गक तत्सवानुसार नणवन णवहीरी घेण्र्ास वाव असलेलर्ा र्ावणनहार् 
णवणहरींच्र्ा संख्रे्च्र्ा आधारे इच्छुक लाभार्थ्र्ाची णदलेलर्ा प्राधान्र्क्रमाने  र्ादी तर्ार करावी.  

३. तांणत्रक णनकिानुसार र्ोग्र् व पात्र लाभाथी णनवडीचा अणधकार संबणधत ग्राम कृणि सजंीवनी सणमतीस (VCRMC) 
राहील. अंणतम स्थळ णनणश्चती ही भजूल सवके्षि व णवकास रं्त्रिे माफग त करण्र्ात रे्ईल . 

४. इच्छुक लाभार्थ्र्ांचे प्राप्त अजाबाबत तांणत्रकदृष्या पात्र/अपात्र ते बाबत णनिगर् घेऊन अपात्र अजगदारानंा 
अपात्रतेबाबत कारिासह अवर्त कराव.े 

५. अंमलबजाविी करण्र्ात आलेलर्ा घटकातंर्गत बाबींच ेसामाणजक लेखापरीक्षि कराव.े 
 

समूह सहाय्र्क  
१. इच्छुक लाभाथी रे्तक-र्ानंा नानाजी देर्मुख कृणि संजीवनी प्रकलपाच्र्ा https://dbt.mahapocra.gov.in 

संकेतस्थळावर नोंदिी व अजग करण्र्ासाठी मार्गदर्गन व मदत करावी. 
२. रे्तकऱ्र्ांची ऑनलाईन नोंदिी व रे्तकऱ्र्ांने अपलोड केलेलर्ा कार्दपत्राचंी छानिी करुन ऑनलाईन  अजांची 

अत्सर्लप व अलप भधूारक अर्ी प्रवर्गणनहार् अनु.जाती/अनु. जमाती/णदव्र्ांर्/मणहला रे्तकरी/ इतर सवगसाधारि 
रे्तकरी  र्ा प्राधान्र्क्रमाने वर्गवारी करावी. 

३. सवग ऑनलाईन प्राप्त अजग ग्राम कृणि संजीवनी सणमतीसमोर मान्र्तेसाठी सादर करिे व मंजुरी प्राप्त झालेनंतर तसा 
ठराव संकेतस्थळावर अपलोड करिे. 

४. रे्तकऱ्र्ांस र्ोजनेच्र्ा अटी व र्ती तसचे घटकाबाबतचे  आर्मथक व तांणत्रक णनकि समजावून सांर्ाव.े 
५. पात्र लाभार्थ्र्ांना पवूगसंमती बाबत अवर्त करिे.  

 
 

कृणि सहाय्र्क  
१. अपलोड केलेलर्ा कार्दपत्रांची छानिी करताना रे्तकऱ्र्ांचे ऑनलाईन अजग, रे्तकऱ्र्ांच्र्ा मालकी हतकाचा 

७/१२ उतारा, ८-अ, र्ापवूी इतर र्ोजनेतनू लाभ घेतलेला आहे कार्? र्ा बाबतचा तपणर्ल, प्राणधकृत अणधकाऱ्र्ाच े
संवर्ग प्रमािपत्र (अ.जाती, अ.जमाती रे्तकऱ्र्ासंाठी) आहे कार्?, इत्सर्ादी सवग अनुिंर्ीक बाबींची पडताळिी 
करावी. 

२. नणवन णवणहरी र्ा घटकासाठी प्राप्त अजाची र्ावणनहार् वर्गवारी करून णवणहरींची घनता णनणश्चत करण्र्ासाठी त्सर्ा 
र्ावाचे लार्वडीर्ोग्र् क्षते्राचे क्षते्रफळ आधारभतू धराव े व खालीलप्रमािे र्ावणनहार् माणहती सकंणलत करून 
संबणधत उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी र्ांना सादर करावी -  

१. र्ावाच ेलार्वडी खालील क्षते्र,हे. - 
२. अक्स्तत्सवातील णवणहरींची संख्र्ा  - 
३. प्रस्ताणवत णवणहरींची संख्र्ा  (मार्िीनुसार ) - 
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३. पात्र अजांच्र्ा णनर्ोणजत प्रकलप स्थळाची तसेच ८-अ मध्रे् नमूद सवग र्ट/सव ेनं. मध्रे् पाहिी तपासिी सूचीनुसार 
करुन णनर्ोणजत प्रकलप स्थळ व लाभाथी सदर घटकासाठी पात्र आहे लकवा नाही र्ाबाबत ऑनलाईन अहवाल 
उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी र्ांचेकडे सादर करावा. तसचे णनर्ोणजत प्रकलप स्थळाच ेभौर्ोणलक स्थानांकन (Geo 

tagging) DBT app द्वारे कराव.े 
४. णवणहरीचा घनता (संख्र्ा) णनणश्चत झालेला अहवाल संबणधत उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी र्ाचंेकडून प्राप्त झालर्ावर 

सदर संख्र्ा ग्राम कृणि संजीवनी सणमतीच्र्ा णनदर्गनास आिनू स्थळ णनणश्चती  करण्र्ासाठी अंणतम लाभाथी र्ादी 
तर्ार करून संबणधत उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी र्ांना ऑनलाईन सादर करावी. 

५. र्ा र्ोजनेअंतर्गत लाभार्थ्र्ास इतर र्ोजनेतून र्ासकीर् अनूदान घेतले असलर्ा/नसलर्ाबाबत  सबंणंधत 
अणधकाऱ्र्ानंी त्सर्ाची खात्री करून ही बाब प्रकलप मंजूरीसाठी सादर करताना उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी र्ानंा 
अवर्त करावी.  

६. नणवन णवणहरीच्र्ा कामासाठी कामाची आखिी (Layout) व अंदाजपत्रक तर्ार करून त्सर्ास संबणधत उपणवभार्ीर् 
कृणि अणधकारी र्ांची ताणंत्रक मान्र्ता घ्र्ावी. 

७. णवणहरीच्र्ा कामाची मापनपकु्स्तकेत नोंदिी करिे व सकेंत स्थळावर अपलोड करिे. 
८. नणवन णवणहरीची आखिी करताना,खोदकाम पिूग झालेनंतर णवहीर पिूगत्सवाच े प्रमािपत्र देताना DBT app द्वारे 

नैऋत्सर् कोपरा स्थळाच े अक्षारं्/रेखांर्सह भौर्ोणलक स्थानांकन  करून  ते प्रकलपाच्र्ा सकेंतस्थळावर अपलोड 
कराव.े 

९. लाभाथी रे्तकऱ्र्ानें णवणहरीचे काम अंदाजपत्रकाप्रमािे झालर्ाचे ऑनलाईन कळणवलर्ानंतर संबणंधत कृणि 
सहाय्र्क र्ानंी मार्गदर्गक सूचनेत णदलर्ाप्रमािे णवहीरीचे काम तांणत्रकदृत्सर्ा र्ोग्र् असलर्ाबाबत मोका तपासिी 
करावी. ऑनलाईन मोका तपासिी अहवाल नोंद करून ऑनलाईन पद्धतीने उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी र्ानंा 
सादर करावा.  

१०. अनुदान मार्िीसाठी देर्के व आवश्र्क कार्दपत्र े प्रमाणित करून सकेंतस्थळावर अपलोड करिे.  
 

 

कृणि पर्गवके्षक  
कृणि सहाय्र्क र्ानंी अवर्त केलर्ानंतर कृणि पर्गवके्षक र्ांनी राबणवलेलर्ा घटकाची १०% अनुदान अदार्र्ी पवूी  

तपासिी करावी. त्सर्ाबाबतच्र्ा मापनपकु्स्तकेतील नोंदी प्रमाणित कराव्र्ात व सोबत जोडलेलर्ा णवणहत नमनु्र्ात 
पर्गवके्षकीर् तपासिी अहवाल तर्ार करावा. तपासिी अहवालावर लाभाथीची स्वाक्षरी घ्र्ावी व त्सर्ाखाली लाभाथीचे 
नाव नमूद कराव.े तपासिी अहवाल सकेंतस्थळावर कृणि सहाय्र्कामाफग त ऑनलाईन उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी 
र्ांना सादर करावा. 

 
उपणवभार् स्तर (लखेाणधकारी) 

अनुदान प्रस्ताव व तपासिी अहवाल प्राप्त झालर्ानंतर लेखाणधकारी उपणवभार् स्तर र्ांनी अनुदान प्रस्ताव तपासनू 
पडताळिी करून पात्र प्रस्तावांना उप णवभार्ीर् कृणि अणधकारी र्ांचकेडे अनुदान अदार्र्ीसाठी णर्फारस करावी.   
 

उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी  
१. सवग रे्तकऱ्र्ांच ेऑनलाईन अजग प्राप्त झालर्ानंतर कार्दपत्रांची छानिी, ग्राम कृणि संजीवनी सणमतीची मान्र्ता  व 

स्थळ तपासिी अहवाल णवचारात घेवून अजाच्र्ा पात्र/अपात्रतेबाबत णनिगर् घ्र्ावा व अपात्र असलर्ास लाभाथीस 
कारिासणहत अवर्त  कराव.े 

२. प्रकलपांतर्गत णनवडलेलर्ा र्ावांसाठी कृणि सहाय्र्काने णदलेलर्ा र्ावणनहार्  माणहतीच्र्ा आधारे नणवन लसचन 
णवणहरींची संख्र्ा णनधाणरत करण्र्ासाठी संचालक, भजूल सवके्षि व णवकास रं्त्रिा र्ांच े पत्र क्र. भसूणवरं् 
/POCRA/३६५६ /२०१८,णदनांक १६ ऑतटोबर २०१८ नुसार णनधाणरत केलेलर्ा मार्गदर्गक सचूना/तत्सव ेर्ाप्रमािे 
करण्र्ात र्ावी. त्सर्ानुसार सबंणधत णजलयाच्र्ा उपसंचालक व णजलहा वणरष्ठ भवूजै्ञाणनक र्ांचकेडे र्ाव णनहार् नणवन 
लसचन णवणहरीसाठी आवश्र्क माणहती पाठवून र्ाव णनहार् णवणहरींची संख्र्ा णनणश्चत करावी. 
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३. भजूल सवके्षि व णवकास रं्त्रिा र्ाचंेकडून प्राप्त र्ावणनहार् नणवन णवणहरी घेण्र्ासाठी असलेला वाव णवचारात 
घेऊन नणवन णवणहरीसाठी मंजूर करता रे्ऊ र्कतील ही संख्र्ा संबणधत र्ावच्र्ा कृणि सहाय्र्कास व ग्राम कृणि 
संजीवनी सणमतीस कळणवण्र्ात र्ावी.  

४. उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी र्ांनी इच्छुक लाभार्थ्र्ासाठी पािी उपलब्धतेच ेदाखले भजूल सवके्षि व णवकास रं्त्रिे 
कडून प्राप्त करून घ्र्ावते. 

५. ग्राम कृणि संजीवनी सणमतीने मान्र्ता णदलेली र्ादी ऑनलाईन प्राप्त झालर्ावर सदरची र्ादी सबंणधत णजलयाच्र्ा 
उपसंचालक व णजलहा वणरष्ठ भवूजै्ञाणनक र्ाचंेकडे स्थळ णनणश्चतीसाठी पाठणवण्र्ात र्ावी व र्ादीतील 
प्राधान्र्क्रमानुसार णवहीत सखं्रे्च्र्ा मर्ादेत स्थळ णनणश्चती प्राप्त करून घ्र्ावी. आवश्र्क असलर्ास भजूल सवके्षि 
व णवकास रं्त्रिेस वाहनाची सुणवधा उपलब्ध करून द्यावी. 

६. ग्राम कृणि संजीवनी सणमतीकडून प्राप्त र्ादीनुसार भजूल सवके्षि व णवकास रं्त्रिेकडून स्थळ णनणश्चत केलेलर्ा पात्र 
रे्तकऱ्र्ांना व प्राधान्र् क्रमानुसार ऑनलाईन पवूगसंमती द्यावी. 

७. लाभाथी रे्तकऱ्र्ाने ऑनलाईन अवर्त केलर्ानंतर कृणि सहाय्र्क/कृणि पर्गवके्षक र्ाचंेकडून तपासिी पिूग करून 
घ्र्ावी. 

८. नणवन णवणहरीचे काम भौणतक दृष्या (व्र्ास व खोली) पिूग झालर्ाचे कृणि सहाय्र्कांनी ऑनलाईन कळणवलर्ावर 
उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी र्ानंी पिूगत्सवाचा दाखला णनर्गणमत करावा. अंदाज पत्रकाप्रमािे णवणहत केलेलर्ा 
खोलीपेक्षा आधीच ०.४० हे. लसचनास पािी उपलब्ध झालर्ास व णवहीर सरुणक्षत क्स्थतीत आहे र्ाची खात्री पटलर्ास 
लाभधारकाची लेखी सहमती घेऊन काम पिूगत्सवाचा दाखला णनर्गणमत करावा. अंदाजपत्रकाप्रमािे मंजूर रतकम खचग 
झालर्ास मात्र बाधंकाम प्रलंणबत राणहलर्ास पिूगत्सवाचा दाखला णनर्गणमत करू नरे् . 

९. अनुदान प्रस्ताव, प्रथम (मोका) व अंणतम तपासिी अहवाल, पिूगत्सवाचा दाखला, णवणहरीच ेलाभार्थ्र्ासह DBT app 

द्वारे भौर्ोणलक स्थानाकंन व मुलर्ांकन प्राप्त झालर्ानंतर प्रकलपासाठीच े  प्रकलप सहाय्र्क (कृणि पर्गवके्षक) र्ांनी 
अनुदान प्रस्ताव तपासनू अनुदान अदार्र्ीसाठी णर्फारस करावी. 

१०. पात्र लाभाथींच्र्ा आधार संलग्न बकँ खात्सर्ावर DBT द्वारे अनुदान अदार्र्ी करण्र्ास मंजुरी द्यावी. 
११. उपणवभार्ांतर्गत राबणवलेलर्ा घटकांपैकी २% लाभार्थ्र्ांची अनुदान अदार्र्ी पवूी तपासिी करावी. 

 

णजलहा अधीक्षक कृणि अणधकारी:-  
१. र्ावणनहार् णवणहरींची संख्र्ा व स्थळ णनणश्चतीसाठी णजलहास्तरावरून भजूल सवके्षि व णवकास रं्त्रिे सोबत समन्वर् 

ठेऊन त्सवणरत कार्गवाही होईल र्ाबाबत दक्षता घ्र्ावी .  
२. णजलयामध्रे् उपणवभार् स्तरावर लाभाथी णनवड व अनुदान अदार्र्ी र्ासह सवग कार्गवाही मार्गदर्गक सूचनेनुसार 

होत असलबेाबत वळेोवळेी पडताळिी करावी. 
३. उपणवभार् स्तरावर झालेलर्ा कामांची आकक्स्मक तपासिी करावी व णवणहत नमुन्र्ात पर्गवके्षकीर् तपासिी अहवाल 

सादर करावा. 
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पर्गवके्षीर् तपासिी अहवाल 
 

१. तपासिी णदनाकं  

२. तपासिी अणधकारी श्री/श्रीमती 

३. पदनाम  

४. तपासिी वळेी उपक्स्थत इतर 

अणधकारी/कमगचारी  

१. श्री/श्रीमती 

पदनाम 

२. श्री/श्रीमती  

पदनाम 

५. लाभार्थ्र्ाचे नाव सव ेनं./र्ट न. _______  

वर्गवारी: _________ 

(अ.जा./अ.ज./सवगसाधारि/इतर) ________ 

मु.पो. _______________ 

ता.  _______ उपणवभार् ________ 

णज. ______ 

६. बाब  णवहीर  

७. प्रकलपाच ेणठकाि  

८. अंदाजपत्रकीर् रतकम रु,  

 

९. 

 

पिूग झालेलर्ा कामाची रतकम रु.  

१०. प्रकलपाचा मोका तपासिी तपर्ील १. प्रकलप क्षते्राचा सव्हे नंबर/र्ट क्र. ______ 
2. णवणहरीचा व्र्ास,  मी. ------------ 
३.णवणहरीची खोली ,मी.------------- 

११. लाभार्थ्र्ास देर् अथगसहाय्र्ाची रतकम रु.  

१२. तपासिी मध्रे् अथगसहाय्र्ाची पणरर्िना बरोबर केलेली आहे कार् ? होर्/नाही 

 नसलर्ास तफावत रतकम रु.  

१३. मार्गदर्गक सूचनेप्रमािे कार्गवाही करण्र्ात आलेली आहे कार् ? होर्/नाही 

१४. लाभार्थ्र्ाचे सवगसाधारि अणभप्रार्  
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१५. र्ुिवत्तेबाबत तपासिी अणधकाऱ्र्ाच ेअणभप्रार् 

 
 
 
 
 
 

   
तपासिी अणधकारी, श्री. 
पदनाम. 
(स्वाक्षरी) 
 
इतर अणधकारी श्री. 
पदनाम. 
(स्वाक्षरी) 
                                                                                               लाभार्थ्र्ाची/ लाभाथी प्रणतणनधीची स्वाक्षरी  

           (नाव....................) 
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भजूल पुनभगरि (णवहीरींच)े 
                                                                        
प्रस्तावना:  

हवामान बदलाचा राज्र्ाच्र्ा रे्तीवर णवपरीत पणरिाम णदसून रे्त असून, भणवष्र्ात देखील सदर पणरिामाचंी 
व्र्ाप्ती वाढिार असलर्ाच े राज्र्ाच्र्ा हवामान बदलाणविर्क कृती आराखडर्ामध्रे् नमूद केले आहे. मराठवाडा व 
णवदभातील रे्तक-र्ांना रे्लर्ा काही विांपासून मोठर्ा दुष्काळास सामोरे जाव े लार्त असनू भ-ूर्भातील 
पािीसाठर्ावर व जणमनीच्र्ा आरोग्र्ावर णवपणरत पणरिाम होत आहे. पणरिामी रे्तीमधील णपकाचंी उत्सपादकता घटत 
आहे. तसचे पिूा नदीच्र्ा खो-र्ातील भ-ूभार् हा णनसर्गत:च क्षारपड असलर्ाने रे्तीसाठी लसचनास मर्ादा रे्त आहेत. 
र्ा प्रणतकूल पणरक्स्थतीमध्रे् अलपभ-ूधारक रे्तक-र्ांच्र्ा उत्सपादनावर णवपरीत पणरिाम होत असलर्ाचे णदसून रे्त आहे. 
हवामान बदलामुळे उद्भवलेलर्ा पणरक्स्थतीर्ी जुळवून घेण्र्ास रे्तक-र्ांना सक्षम करण्र्ाच्र्ा उदे्दर्ाने महाराष्र 
र्ासनाचा जार्णतक बकेँच्र्ा अथगसहाय्र्ाने नानाजी देर्मखु कृणि संजीवनी प्रकलप सरुु करण्र्ात आलेला आहे. 

जणमनीवरील पाण्र्ाचा साठा व भजूलसाठा हे पाण्र्ाच े दोन्ही साठे प्रामुख्र्ाने पावसावरच अवलंबनू आहेत. 
पाऊसमान चांर्ले असलर्ास जणमनीवरील पािीसाठे उदा. धरिे, रे्ततळी, तलाव इत्सर्ादी तसेच पािी णजरलर्ामुळे 
भजूलसाठ्यात वाढ होते. लोकसंख्र्ा वाढ, र्हरीकरि, औद्योर्ीकरि, जमीन व पाण्र्ाच ेअर्ोग्र् व्र्वस्थापन, पािी 
वापरासंबधंी साक्षरतेचा अभाव, जास्त पािी लार्िाऱ्र्ा णपकांखालील क्षेत्रात होत असलेली वाढ, भजूल 
पनुभगरिासाठीचे अपरेु प्रर्त्सन, नैसर्मर्करीत्सर्ाही भजूल पनुभगरि कमी होिे, दुष्काळी पणरक्स्थतीमुळे भजूलाची वाढलेली 
मार्िी र्ा व अर्ा कारिांमुळे भजूलपातळी खोल रे्लेली आहे. ज्र्ा प्रमािात भजूलाचा उपसा करण्र्ात रे्त आहे, 
त्सर्ाप्रमािात भजूलाच े पनुभगरि होत नाही, त्सर्ामुळे भजूल पातळी णदवसेंणदवस खोल रे्लेली आहे. भजूल पातळी 
वाढवण्र्ासाठी पावसाच े पािी णजथे णजथे र्त र् आहे, त्सर्ा णठकािी णजरणवण्र्ाच े प्रर्त्सन करिे आवश् र्क तर आहेच, 
सोबतच उपलब्ध असलेलर्ा भजूलाचा काटकसरीने व र्ास्त्रीर् पद्धतीने वापर करिे र्रजचेे आहे. 

सद्यक्स्थतीत राज्र्ातील टंचाईग्रस्त पणरक्स्थती पाहता व रे्तक-र्ाकंडे णपकास संरणक्षत लसचन देिेकणरता 
अक्स्तत्सवातील णवणहरीद्वारे पाण्र्ाची उपलब्धता होिेच े अनुिंर्ाने जार्णतक बकँ अथगसहाय्र्ीत नानाजी देर्मुख कृणि 
संजीवनी प्रकलपातंर्गत भजूल पनुभगरिाकणरता णवहीर पनुभगरि हे वरै्क्ततक लाभाचे घटक राबणवण्र्ात रे्त आहे.  

 

उणद्दष्टे:  
१. नानाजी देर्मुख कृणि संजीवनी प्रकलपामध्रे् समावरे् करण्र्ात आलेलर्ा र्ावसमुहातील अलप व अत्सर्लप भधूारक 

रे्तक-र्ानंा हवामान बदलामुळे उद्भवलेलर्ा पणरक्स्थतीर्ी जुळवून घेण्र्ास सक्षम बनणविे. 
२. कृणि क्षते्रात लसचनासाठी अक्स्तत्सवात असलेलर्ा णवणहरीचे पनुभगरि करून भजूलाच्र्ा क्स्थतीत वाढ करिे. 
३. दुष्काळग्रस्त भार्ामध्रे् जास्तीचा पािी साठा जतन करिे व लोकांची सामाणजक व आर्मथक क्स्थती सुधारिे. 

लाभाथी णनवडीच े णनकि: 
१. प्रकलपांतर्गत णनवड केलेलर्ा र्ावासाठीच्र्ा ग्राम कृणि सजंीवनी सणमतीने (VCRMC) मान्र्ता णदलेलर्ा  अत्सर्लप व 

अलप भधूारक रे्तकऱ्र्ानंा, अनु. जाती/जमाती, मणहला, णदव्र्ांर् व इतर रे्तकरी र्ा प्राधान्र्क्रमाने णनवड करून 
लाभ देण्र्ात र्ावा.   

२. ज्र्ा णवणहरी बदं पडलेलर्ा आहेत तसेच ज्र्ाचंी पाण्र्ाची पातळी खोल रे्लेली आहे, अर्ा रे्तकऱ्र्ानंा प्राधान्र्ाने 
लाभ देण्र्ात रे्ईल. 

३. र्ा घटकाचा इतर कोित्सर्ाही र्ोजनेतून पवूी लाभ घेतलेलर्ा रे्तकऱ्र्ांना पनु्हा लाभ देर् नाही. 
 

अथगसहाय्र्:  
नानाजी देर्मुख कृणि संजीवनी प्रकलपांतर्गत राबणवण्र्ात रे्िाऱ्र्ा णवहीर पनुभगरि घटकासाठी अनुज्ञेर् 

अनुदानाचा तपर्ील खालीलप्रमािे; 
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तांणत्रक मापदंड  
णवहीरींच ेपुनभगरि 

(प्रकार) 

अनुज्ञेर् अनुदान (रु.)  
रे्िा-र्ा खचाच्र्ा १००% 
लकवा जास्तीत जास्त रु. 

ज.जा.उ.र्ो.
/डो.भार् 

 इतर 

१) साठवि खड्डा- ३ मी. X ३ मी. X २ मी.  
२) र्ोि खड्डा - २ मी. X२ मी. X २ मी. 
३) साठवि खड्डर्ाकणरता इनलटे -  
   लांबी २० मी., माथा १.२० मी., पार्ा ०.६० मी., खोली 

०.६० मी. 
४) साठवि खड्डा ते र्ोि खड्डा नाली -   
   लांबी २ मी., माथा ०.९० मी., पार्ा ०.६० मी., खोली 

०.३० मी. 
५) र्ोि खड्डर्ाकणरता आउटलटे-  
   लांबी १५ मी., माथा०.९० मी., पार्ा ०.६० मी.,  खोली 

०.३० मी. 

अ.भारी जमीन पतकी णवहीर १२०६३ ११३९७ 

ब.हलकी जमीन पतकी णवहीर १२५२४ ११७९७ 

क.भारी जमीन कच्ची णवहीर १३५९४ १२८४६ 

अ.हलकी जमीन कच्ची णवहीर १४०५५ १३२४६ 

संदभग: जलसंधारि णवभार्ाचा र्ासन णनिगर् क्र.मापदंड -२०१३ /प्र.क्र.११४/जल-७ णदनांक १० ऑतटोबर२०१३ नुसार णनधारीत 
तांणत्रक व आर्मथक मापदंड.सदरच े दर मजुराच्र्ा सहाय्र्ाने काम करिेसाठीच े आहेत .मणर्नच्र्ा सहाय्र्ाने काम करावर्ाच े
असलर्ास मृद व जलसंधारि णवभार्ाची सामाईक दर सूची २०१७-१८(णद.२०/१२/२०१७ पासून लारू्)प्रमािे णनधाणरत केलेले दर 
तसेच वेळोवळेी सुधाणरत झाललेे दर वापरून अंदाजपत्रक तर्ार करण्र्ात र्ाव.े 
मार्गदर्गक सुचनांमध्रे् नमूद केलर्ानूसार णनणश्चत  केलेलर्ा तांणत्रक णनकिांनुसार साणहत्सर् असिे आवश्र्क आहे. 

  
अमंलबजाविीची कार्गपद्धती : अमंलबजाविीतील णवणवध स्तरावरील जबाबदाऱ्र्ा- 
लाभाथी  
१. इच्छुक रे्तकऱ्र्ानंी नानाजी देर्मुख कृणि संजीवनी प्रकलपाच्र्ा https://dbt.mahapocra.gov.in सकेंतस्थळावर 

नोंदिी करावी व आवश्र्क कार्दपत्रासणहत ऑनलाईन अजग सादर करावा. 
२. मार्गदर्गक सूचनेमध्रे् णदलेलर्ा तांणत्रक णनकिाप्रमािे साणहत्सर् खरेदी करिे बधंनकारक राहील.  
३. आवश्र्क रं्त्रसामुग्री उपलब्ध करुन घेण्र्ाची जबाबदारी संबणंधत लाभार्थ्र्ाची राहील. तसचे कामासाठी कोितीही 

आर्ाऊ रतकम (अग्रीम) णमळिार नाही. 
४. णनवडलेलर्ा लाभाथींना त्सर्ाचं्र्ा पसतंीनुसार अनुभवी व्र्तती/संस्थेकडून सदरच े काम करण्र्ाची मुभा राहिार 

आहे.  
५. काम पिूग झालर्ानंतर देर्के व  आवश्र्क कार्दपत्रे स्वसाक्षाणंकत करून ऑनलाईन अनुदान मार्िी करावी. 
६. उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी र्ांनी ऑनलाईन पवूगसंमती णदलर्ानंतर घटकाची प्रत्सर्क्ष अंमलबजाविी करावी.  

 

ग्राम कृणि संजीवनी सणमती (VCRMC) 

१. ऑनलाईन प्राप्त सवग अजग व अपलोड केलेली कार्दपत्रे समूह सहाय्र्क र्ाचं े मदतीने छाननी करून अजाची 
अत्सर्लप व अलप भधूारक रे्तकऱ्र्ांना, अनु. जाती/जमाती, मणहला रे्तकरी, णदव्र्ांर्  व इतर रे्तकरी र्ा 
प्राधान्र्क्रमाने णनवड करावी. 

२. इच्छुक लाभार्थ्र्ांच ेऑनलाईन प्राप्त अजाच्र्ा पात्र/अपात्र ते बाबत णनिगर् घेऊन अपात्र अजगदारानंा अपात्रतेबाबत 
कारिासह अवर्त कराव.े 

३. अंमलबजाविी करण्र्ात आलेलर्ा घटकातंर्गत बाबींच ेसामाणजक लेखापरीक्षि कराव.े 
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समूह सहाय्र्क  
१. इच्छुक लाभाथी रे्तक-र्ानंा नानाजी देर्मुख कृणि संजीवनी प्रकलपाच्र्ा https://dbt.mahapocra.gov.in 

संकेतस्थळावर नोंदिी व अजग करण्र्ासाठी मार्गदर्गन व मदत करावी. 
२. रे्तकऱ्र्ांची ऑनलाईन नोंदिी व रे्तकऱ्र्ानें अपलोड केलेलर्ा कार्दपत्राचंी छानिी करुन अजांची अत्सर्लप व 

अलप भधूारक अर्ी प्रवर्गणनहार् अनु.जाती/अनु. जमाती, णदव्र्ांर्, मणहला रे्तकरी व  इतर सवगसाधारि रे्तकरी  
र्ा प्राधान्र्क्रमाने वर्गवारी करावी. 

३. सवग ऑनलाईन प्राप्त अजग ग्राम कृणि संजीवनी सणमतीसमोर मान्र्तेसाठी सादर करिे व मंजुरी प्राप्त झालर्ानंतर 
तसा ठराव सकेंतस्थळावर अपलोड करिे. 

४. रे्तकऱ्र्ांस र्ोजनेच्र्ा अटी व र्ती तसचे घटकाबाबतचे  आर्मथक व तांणत्रक णनकि समजावून सांर्ाव.े 
५. पात्र लाभार्थ्र्ांना पवूगसंमती बाबत अवर्त करिे. 
 

कृणि सहाय्र्क  
१. ऑनलाईन अपलोड केलेलर्ा कार्दपत्राचंी छाननी करताना रे्तकऱ्र्ांच े ऑनलाईन अजग, रे्तकऱ्र्ांच्र्ा मालकी 

हतकाचा ७/१२ उतारा, ८-अ, र्ापवूी इतर र्ोजनेतून लाभ घेतलेला आहे कार्? र्ा बाबतचा तपणर्ल, प्राणधकृत 
अणधकाऱ्र्ाच े संवर्ग प्रमािपत्र (अ.जाती, अ.जमाती रे्तकऱ्र्ासंाठी) आहे कार्?, इत्सर्ादी सवग अनुिंर्ीक बाबींची 
पडताळिी करावी. 

२. पात्र अजांच्र्ा णनर्ोणजत प्रकलप स्थळाची तसेच ८-अ मध्रे् नमूद सवग र्ट/सव ेनं. मध्रे् पाहिी तपासिी सूचीनुसार 
करुन णवणहरीमधील  पाण्र्ाची उपलब्धता व तांणत्रक दृष्या आवश्र्क इतर बाबी आहेत/नाहीत र्ाबाबत तपासिी 
करावी असलर्ास र्ाबाबत तपणर्लाची नोंद करावी आणि णनर्ोणजत प्रकलप स्थळ व लाभाथी सदर घटकासाठी 
पात्र आहे लकवा नाही र्ाबाबतचा  स्थळ पाहिी अहवाल प्रकलपाच्र्ा DBT app द्वारे भौर्ोणलक स्थानाकंन (Geo 

tagging) करून  ऑनलाईन अपलोड करावा. 
३. णवहीर पनुभगरि बाबतचे अंदाजपत्रक तर्ार करून उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी र्ांना तांणत्रक मान्र्तेसाठी सादर 

करिे. 
४. र्ा र्ोजनेअंतर्गत लाभार्थ्र्ास इतर अथवा र्ा र्ोजनेतनू र्ासकीर् अनूदान घेतले असलर्ा/नसलर्ाबाबत खात्री 

करून ही बाब प्रकलप मंजूरीसाठी सादर करताना उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी र्ांना अवर्त करावी.  
५. लाभाथी रे्तकऱ्र्ानें काम पिूग झालर्ाच े ऑनलाईन कळणवलर्ानंतर संबणंधत कृणि सहाय्र्क र्ानंी झालेले काम 

मार्गदर्गक सचूनेत णदलर्ाप्रमािे तांणत्रक दजाच े असलर्ाबाबत ऑनलाईन मोका तपासिी करावी व झालेलर्ा 
कामाच्र्ा  मापनपकु्स्तकेत नोंदी घेिे व देर्के व इतर आवश्र्क कार्दपत्र ेसकेंतस्थळावर अपलोड करिे. तपासिी 
अहवाल नैऋत्सर् कोपरा स्थळाचे अक्षारं्/रेखांर्सह भौर्ोणलक स्थानाकंन (Geo tagging) करून उपणवभार्ीर् कृणि 
अणधकारी र्ांचकेडे पढुील कार्गवाहीसाठी ऑनलाईन अपडेट करावा. 
 
 

कृणि पर्गवके्षक  
कृणि सहाय्र्क र्ांनी ऑनलाईन अवर्त केलर्ानंतर कृणि पर्गवके्षक र्ानंी, राबणवलेलर्ा घटकाची अनुदान अदार्र्ी 

पवूी १०% तपासिी करावी. तपासिी केलेलर्ा कामाच्र्ा नोंदी मापनपकु्स्तकेत प्रमाणित कराव्र्ात. सोबत जोडलेलर्ा 
णवणहत नमुन्र्ात पर्गवके्षकीर् तपासिी अहवाल तर्ार करावा. तपासिी अहवालावर लाभाथीची स्वाक्षरी घ्र्ावी व 
त्सर्ाखाली लाभाथीच ेनाव नमदू करून सकेंतस्थळावर अपलोड करावा. 

 
उपणवभार् स्तर (लखेाणधकारी) 

अनुदान प्रस्ताव व तपासिी अहवाल प्राप्त झालर्ानंतर लेखाणधकारी उपणवभार् स्तर र्ांनी अनुदान प्रस्ताव तपासनू 
पडताळिी करून पात्र प्रस्तावांना उप णवभार्ीर् कृणि अणधकारी र्ांचकेडे अनुदान अदार्र्ीसाठी णर्फारस करावी.   
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उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी  
१. सवग रे्तकऱ्र्ांच ेऑनलाईन अजग प्राप्त झालर्ानंतर कार्दपत्रांची छाननी, ग्राम कृणि संजीवनी सणमतीची मान्र्ता  व 

स्थळ तपासिी अहवाल णवचारात घेवून अजाच्र्ा पात्र/अपात्रतेबाबत णनिगर् घ्र्ावा व अपात्र असलर्ास लाभाथीस 
कारिासणहत अवर्त  कराव.े 

२. अजग सादर केलेलर्ा पात्र रे्तकऱ्र्ासं ऑनलाईन  पवूगसंमती द्यावी. 
३. कृणि सहाय्र्क र्ांचकेडून प्राप्त झालेलर्ा अंदाजपत्रकास तांणत्रक मान्र्ता देिे. 
४. लाभाथी रे्तकऱ्र्ाने ऑनलाईन अवर्त केलर्ानंतर कृणि सहाय्र्क/कृणि पर्गवके्षक र्ाचंेकडून तपासिी पिूग करून 

घ्र्ावी. 
५. अनुदान प्रस्ताव, प्रथम (मोका) व अंणतम तपासिी अहवाल प्राप्त झालर्ानंतर प्रकलपासाठीच ेकृणि पर्गवके्षक र्ांनी 

अनुदान प्रस्ताव तपासनू अनुदान अदार्र्ीसाठी णर्फारस करावी. 
६. पात्र लाभाथींच्र्ा आधार संलग्न बकँ खात्सर्ावर DBT द्वारे अनुदान अदार्र्ी करण्र्ास मंजुरी द्यावी. 
७. उपणवभार्ांतर्गत राबणवलेलर्ा घटकांपैकी ५% लाभार्थ्र्ांची अनुदान अदार्र्ीपवूी तपासिी करावी. 

 
णजलहा अधीक्षक कृणि अणधकारी:-  
१. णजलयामध्रे् उपणवभार् स्तरावर लाभाथी णनवड व अनुदान अदार्र्ी र्ासह सवग कार्गवाही मार्गदर्गक सचूनेनुसार 

होत असलेबाबत वळेोवळेी पडताळिी करावी. 
२. उपणवभार् स्तरावर झालेलर्ा कामांची १% लाभार्थ्र्ांची आकक्स्मक तपासिी करावी व णवणहत नमुन्र्ात पर्गवके्षकीर् 

तपासिी  अहवाल सादर करावा.  
 

तांणत्रक मार्गदर्गक सुचना 
अ) णवणहरीच ेपनुभगरि - 
१. र्ा घटकाची अंमलबजाविी करीत असतांना, प्राधान्र्ाने अणतणवकणसत (Over Exploited) णवकणसत, (Critical), 

कणसतणव  अरं्त: Semi Critical व सरुणक्षत (Safe) वर्गवारीत समाणवष्ट असलेलर्ा क्षेत्रामध्रे् हा घटक राबणवण्र्ात 
र्ावा. 

२. प्रत्सरे्क पािलोटातंर्गत साठवि क्षेत्र, पनुभगरि क्षेत्र व सवात रे्वटी अपधाव क्षते्रातंर्गतच्र्ा र्ावांतील णवहीरींमध्रे् 
एकणत्रतपिे (Cluster Approach) हा घटक राबणवण्र्ात र्ावा. 

३. णवहीरींची णनवड करीत असतांना त्सर्ाची खोली परेुर्ी असावी, जिेे करून त्सर्ा भार्ात अक्स्तत्सवात असलेला 
जलधारक खडक पिूगपिे भदेलेला असा  रत्सर्ामुळे णवही पनुभगरि करून कृणत्रमणरत्सर्ा भजूल उपलब्धतेत वाढ करता 
रे्िे र्तर् होईल. 

४. ज्र्ा णवहीरींमधील ऑतटोबर मणहन्र्ातील पाण्र्ाची पातळी सरासरी 4 मीटर पेक्षा खाली असेल अर्ाच णठकािी ही 
र्ोजना राबणवण्र्ात र्ावी, जिेे करून पावसाळ्र्ात णवहीरींमध्रे् पािी मुरणवता रे्िे र्तर् होईल. 

५. र्ावातील जास्तीतजास्त णवहीरी र्तर्तो एकणत्रतपिे र्ा र्ोजनेसाठी णनवडण्र्ात र्ाव्र्ात, जिेे करून त्सर्ाचा 
फार्दा र्ावाला लरे्च णमळिे र्तर् होईल. 

६. वरील सवग णनकिानुंसार अक्स्तत्सवात असिाऱ्र्ा णवहीरी र्ा र्ोजनेसाठी णनवडण्र्ात र्ाव्र्ात . 
७. णवहीरींची णनवड करीत असतांना पािथळ क्षेत्र, अणतपािी वापरामुळे जमीन खारवट झालेले क्षते्र, प्रदूििाची 

समस्र्ा असलेले क्षते्र आदी टाळण्र्ात र्ावते. 
८. कें ि र्ासनाने णनधाणरत करून णदलेलर्ा र्ाळिथरांचाच (Filter) उपर्ोर् करून कृणत्रम पनुभगरि करण्र्ात र्ाव े .

रार्ाळिथं  णर्वार्  हा घटक राबणवण्र्ात रे्ऊ नरे्. 
९. णफलटरच्र्ा माध्र्मातून णफलटर होऊन णवहीरींत जािारे पािी र्ाळणवरणहत असाव े .त्सर्ाचबरोबर त्सर्ात प्रदूणित 

घटकांचा अंतभाव अस ू नरे्.जसे उकीड्यावरील अथवा इतर सांडपािी णफलटर मध्रे् रे्िार नाही र्ाची काळजी 
घ्र्ावी.र्ासाठी आवश्र्क त्सर्ा प्रणतबधंात्समक उपार् र्ोजना करण्र्ात र्ाव्र्ात . 

१०. णफलटर हे णवहीरींच्र्ा वरच्र्ा (Upstream) बाजूसच करण्र्ात र्ावा. 
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११. णफलटरचे बाधंकाम करीत असतांना ते मजबतू व णटकाऊ असेल र्ाची दक्षता घ्र्ावी तसेच त्सर्ाच्र्ा खोदकामाचे वळेी 
अथवा णवहीरीला जोडत असतांना णवहीरींला धोका होिार नाही र्ाची काळजी घ्र्ावी .त्सर्साठी  णवहीर व णफलटर 

णचतसमर्ो मध्रे्  अंतर ठेवाव.े  
12. रे्तातील जास्तीतजास्त पािी णवहीर पनुभगरिासाठी उपलब्ध व्हाव े र्ाकणरता आवश्र्कतेनुसार चरासंारखी 

व्र्वस्था उपभोतत्सर्ांच्र्ा मदतीने करून घ्र्ावी. 
13. पावसाचे पािी, जणमनीवरील अथवा ओढ्याच ेपािी खूप जास्त प्रमािावर रे्ण्र्ाची र्तर्ता असलर्ास जादाचे पािी 

णफलटर पासनू दूर काढून देण्र्ाची व्र्वस्था करण्र्ात र्ावी. जिेेकरून णफलटर ल होिारा परुाचा धोका टाळता 
रे्ईल.  

 

प्रणतबधंात्समक उपार्र्ोजना: 
१. खूप वरे्ाने पाऊस पडत असलर्ास जास्तीच ेपािी र्ाळिखड्डर्ाच्र्ा पासून दूरवर नालर्ात/रे्ताबाहेर सोडण्र्ाची 

व्र्वस्था करण्र्ात र्ावी. 
२. र्ाळिखड्ड्याच्र्ा क्षमतेइतके पािी र्ाळिखड्ड्यात सोडण्र्ाची व्र्वस्था करण्र्ात र्ावी, त्सर्ासाठी रे्तात रे्िाऱ्र्ा 

पाण्र्ापैकी काही णहस्साच र्ाळिखड्ड्याकडे आिण्र्ाची व्र्वस्था असावी.  
३. काडी - कचरा अथवा इतर र्ाळ र्ाळिखड्ड्यात रे्ऊ नरे् र्ासाठी र्ोग्र् ती व्र्वस्था करण्र्ात र्ावी. 
४. ज्र्ा भार्ात मातीच ेप्रमाि जास्त असेल त्सर्ाणठकािी र्ाळिखड्ड्यांमध्रे् माती पडू नरे् र्ासाठी आवश्र्क तो आधार 

देण्र्ात र्ावा. 
५. र्ाळिखड्ड्यांत मोठ्या प्रमािावर र्ाळ जमा झाला असलर्ास पाऊस नसतांनाच्र्ा काळात वरचा रेतीचा थर काढून 

तो पाण्र्ाने धूवून घ्र्ावा. अथवा र्ाळि खड्ड्यात जमा झालेला र्ाळ काढून टाकण्र्ात र्ावा. अर्ाप्रकारे र्ाळ 
र्ाळिखड्ड्यात साचिार नाही र्ाची काळजी घेतलर्ास र्ाळिखड्ड्यातनू पािी पिूग क्षमतेने र्ाळलर्ा जाऊन स्वच्छ 
पािी णवहीरीत पडण्र्ास मदत होईल. 

६. लाभाथींना र्ाळिखड्ड्याबंाबत प्रणर्णक्षत करिे फार आवश्र्क आहे. र्ाच ेप्रमुख कारि म्हिज ेपडिाऱ्र्ा पावसाचा 
वरे् व र्ाळिखड्ड्यातं रे्िारे पािी र्ावर रे्तकऱ्र्ांनी सतत लक्ष ठेविे आवश्र्क आहे. अन्र्था र्ाळिखड्डा भरून 
र्ढूळ पािी णवहीरीत जाण्र्ाची र्तर्ता नाकारता रे्त नाही. 

७. र्ाळिखड्डा व णवहीरी र्ात सरुणक्षत अतंर ठेविे आवश्र्क आहे. 
८. र्ाळिखड्डा णवहीरीला जोडण्र्ासाठी करण्र्ात र्ावर्ाचा रेंच पीव्हीसी पाईप घातलर्ावर दर्ड टाकून व्र्वक्स्थतपिे 

बजुणवण्र्ात र्ावा. त्सर्ाचप्रमािे ज्र्ाणठकािी पाईप णवहीरीत सोडण्र्ात आलेला आहे ती जार्ा देखील व्र्वक्स्थत बदं 
करण्र्ात र्ावी. 

९. परू पणरक्स्थती उद्भवण्र्ाचा धोका णदसत असलर्ास र्ाळिखड्ड्याकडे रे्िारे सवग पािी पिूगपिे बदं करण्र्ात र्ाव ेव 
ते रे्ताबाहेर अथवा नालर्ामध्रे् जाईल अर्ाप्रकारे व्र्वस्था करण्र्ात र्ावी. 
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संकलप णचत्र - णवणहरच ेपनुभगरि 
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पर्गवके्षीर् तपासिी अहवाल 

 
१. तपासिी णदनांक  
२. तपासिी अणधकारी श्री/श्रीमती 
३. पदनाम  
४. तपासिी वळेी उपक्स्थत इतर अणधकारी 

/कमगचारी  

१. श्री/श्रीमती 
पदनाम 

२. श्री/श्रीमती  
पदनाम 

५. लाभार्थ्र्ाच ेनाव सव ेनं./र्ट न. _______  
वर्गवारी: _________ 
(अ.जा./अ.ज./सवगसाधारि/इतर) ________ 
मु.पो. _______________ 
ता.  _______ उपणवभार् ________ 
णज. ______ 

६. बाब  णवणहरीच ेपुनभगरि 
७. प्रकलपाच ेणठकाि  
८. प्रकलपाचा मोका तपासिी तपर्ील १. प्रकलप क्षेत्राचा सव्हे नंबर/र्ट क्र. ______ 

2. ------------------ 
३. ---------------  

९. लाभार्थ्र्ास देर् अथगसहाय्र्ाची रतकम रु.  
१०. तपासिी मध्रे् अथगसहाय्र्ाची पणरर्िना बरोबर केलेली आहे कार् ? होर्/नाही 
 नसलर्ास तफावत रतकम रु.  
११. मार्गदर्गक सूचनेप्रमािे कार्गवाही करण्र्ात आलेली आहे कार् ? होर्/नाही 
१२. लाभार्थ्र्ाच ेसवगसाधारि अणभप्रार्  
 

 

 

 

 

 

१३. रु्िवत्तबेाबत तपासिी अणधकाऱ्र्ाच ेअणभप्रार् 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
तपासिी अणधकारी, श्री. 
पदनाम. 
(स्वाक्षरी) 
 
इतर अणधकारी श्री. 
पदनाम. 
(स्वाक्षरी) 

                                                                     लाभार्थ्र्ाची/ लाभाथी प्रणतणनधीची स्वाक्षरी  
                                                                                 (नाव....................) 
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णठबक व तुिार लसचन मार्गदर्गक सूचना  
 

 

प्रस्तावना: 
हवामान बदलाचा राज्र्ाच्र्ा रे्तीवर णवपरीत पणरिाम णदसून रे्त असून, भणवष्र्ात देणखल सदर पणरिामाचंी 

व्र्ाप्ती वाढिार असलर्ाच े राज्र्ाच्र्ा हवामान बदलाणविर्क कृती आराखडर्ामध्रे् नमूद केले आहे. मराठवाडा व 
णवदभातील रे्तक-र्ांना रे्लर्ा काही विांपासून मोठर्ा दुष्काळास सामोरे जाव े लार्त असनू भ-ूर्भातील 
पािीसाठर्ावर व जणमनीच्र्ा आरोग्र्ावर णवपणरत पणरिाम होत आहे. पणरिामी रे्तीमधील णपकाचंी उत्सपादकता घटत 
आहे. र्ा प्रणतकूल पणरक्स्थतीमध्रे् अलपभ-ूधारक रे्तक-र्ांच्र्ा उत्सपादनावर णवपरीत पणरिाम होत असलर्ाच ेणदसून रे्त 
आहे. तसचे पिूा नदीच्र्ा खो-र्ातील भ-ूभार् हा णनसर्गत:च क्षारपड असलर्ाने रे्तीसाठी लसचनास मर्ादा रे्त आहेत. 
र्ा प्रणतकूल पणरक्स्थतीमध्रे् अलप भ-ूधारक रे्तक-र्ांच्र्ा उत्सपादनावर णवपरीत पणरिाम होत असलर्ाच ेणदसून रे्त आहे. 
हवामान बदलामुळे उद्भवलेलर्ा पणरक्स्थतीर्ी जुळवून घेण्र्ास रे्तक-र्ांना सक्षम करण्र्ाच्र्ा उदे्दर्ाने महाराष्र 
र्ासनामाफग त जार्णतक बकेँच्र्ा अथगसहाय्र्ाने नानाजी देर्मुख कृणि संजीवनी प्रकलप सुरु करण्र्ात आलेला आहे.         

कें ि र्ासनाने सन 2017-18 मध्रे् प्रधानमंत्री कृणि लसचाई र्ोजना - प्रती थेंब अणधक णपक (Per Drop More 

Crop) कें ि परुस्कृत सूक्ष्म लसचन र्ोजना राबणवण्र्ासाठी, कार्ात्समक मार्गदर्गक सूचना (Operational Guidelines) 
णनर्गणमत केलेलर्ा आहेत, तसेच राज्र् र्ासनाने सन २०१८-१९ र्ा आर्मथक विाकणरता सूक्ष्म लसचन र्ोजनेच्र्ा 
मार्गदर्गक सूचना णनर्गणमत करण्र्ात आलेलर्ा आहेत, सदर र्ोजनेच्र्ा धतीवर नानाजी देर्मुख कृणि संजीवनी 
प्रकलपांतर्गत सकू्ष्म लसचन र्ोजना (णठबक व तुिार लसचन) राबणवण्र्ासाठी मान्र्ता देण्र्ात आली आहे.  त्सर्ानुिंर्ाने 
प्रकलपांतर्गत प्रथम टप्प्र्ातील णनवडलेलर्ा र्ावामध्रे् सूक्ष्म लसचन (णठबक व तुिार लसचन) हा मंजूर घटक 
राबणवण्र्ासाठी  खालीलप्रमािे  मार्गदर्गक सचुना णनर्गणमत करण्र्ात रे्त आहेत. 

 

उणद्दष्टे:  
१. प्रकलपांतर्गत णजलयामंध्रे् आधुणनक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सकू्ष्म लसचनाखालील क्षते्रात वाढ करिे. 
२. आधुणनक तंत्रज्ञानावर आधाणरत कृणि व फलोत्सपादन णपकांचा णवकास करण्र्ासाठी सूक्ष्म लसचन पध्दतीस चालना 

देिे. 
३. कृणि उत्सपादन, कृणि उत्सपादनाची र्ुिवत्ता आणि पर्ार्ाने रे्तकऱ्र्ांच्र्ा एकूि उत्सपन्नात वृद्धी करिे. 
४. जलवापर कार्गक्षमतेत वाढ करिे. 
 

लाभाथी णनवडीचे  णनकि : 
१. नानाजी देर्मुख कृणि संजीवनी प्रकलपातंर्गत सूक्ष्म लसचन र्ा र्ोजनासाठी  अत्सर्लप व अलप भधूारकांची अनुक्रमे 

अनुसूणचत जाती, अनुसूणचत जमाती, मणहला, णदव्र्ांर् रे्तकरी व सवगसाधारि र्ा प्राधान्र्क्रमानुसार लाभाथी 
णनवड करण्र्ात रे्ईल. 

२. रे्तकऱ्र्ाकडे लसचनाची सुणवधा उपलब्ध असावी, सामुणहक लसचनाची सुणवधा उपलब्ध असलर्ास इतर संबणधताचं े
करारपत्र आवश्र्क.  

३. उपलब्ध लसचन स्त्रोतातील पाण्र्ाचा णवचार करून तेवढ्या क्षेत्रासाठी सुक्ष्म लसचनाचा लाभ देर् आहे. 
४. णवद्युत पपंाकणरता कार्मस्वरूपी जोडिी आवश्र्क. 
५. ज्र्ा णपकाकरीता संच बसणवण्र्ात रे्िार आहे त्सर्ा णपकाचंी नोंद ७/१२ च्र्ा उताऱ्र्ावर क्षेत्रासह असावी. (७/१२ 

उताऱ्र्ावर णपकाची नोंद नसलर्ास कृणि पर्गवके्षक र्ानंी णपक लार्वडीच ेप्रमािपत्र द्याव)े 
 

समाणवष्ट बाबी -  
१. णठबक लसचन (इनलाईन, आऊटलाईन, सबसरफेस, मार्क्रोजटे) 
२. तुिार संच (सुक्ष्म तुिार लसचन, णमनी तुिार लसचन, हलणवता रे्िारे तुिार लसचन, णमस्टर, रेनर्न, सेणम परमनंट 

इणररे्र्न णसक्स्टम ) 
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अथगसहाय्र्:  
नानाजी देर्मुख कृणि संजीवनी प्रकलपांतर्गत र्ासनाने णनधाणरत केलेलर्ा आर्मथक मापदंडानुसार अलप व अत्सर्लप 

भधूारक अनुसूणचत जाती व जमातीमधील लाभाथींना ७०% आणि अलप व अत्सर्लप भधूारक सवगसाधारि लाभाथींना ६० 
% अनुदान देर् आहे. 

 

अ. णठबक लसचनकणरता अनुदान परीर्िीत करण्र्ासाठी खचग मर्ादा (रतकम रुपर्ात )- 
 

अ.क्र लार्वडीचे अतंर र्ट (मी.․मी.) ०.४ हेतटर 1 हेतटर 2 हेतटर 

1 १२ ․ १२  १५८५३ २१६४३ ३४४१७ 
2 १० ․ १०  १६४१९ २३०४७ ३७१७१ 
3 ९ ․ ९  १६८२६ २४०३५ ३९१४५ 
4 ८ ․ ८  १७३५१ २५३३२ ४१६५० 
5 ६ ․ ६  १९०९६ ३०५३४ ५१०४५ 
६ ५ ․ ५  २०६७४ ३४६६४ ५९१५४ 
७ ४ ․ ४  २१४१४ ३६५६२ ६४०८४ 
८ ३ ․ ३  २३०५५ ४२०३४ ७२७५९ 
९ २.५  ․  २.५  ३११५६ ६००६५ १०९३४५ 

१० २ ․ २  ३६३५८ ७३१३८ १४१९५७ 
११ १.५ ․  १.५   ४१३६९ ८५६०३ १६३१३७ 
१२ २.५  ․ ०.६  ३०८१० ६३१४५ ११६०४२ 
१३ १.८ ․  ०.६  ३७८४५ ८०५९९ १५२५५१ 
14 १.२ ․  ०.६ (लकवा कमी अंतर) ५०३८८ ११२२३७ २१३४०० 

 
 

ब. तुिार लसचन संचाकणरता खचग मर्ादा  -  
अनुदान पणरर्िनेसाठी तुिार लसचन संच उभारिीसाठी प्रणत हेतटरी खचग मर्ादा (रुपरे्) 
 

चल स्प्स्प्रकलर (पोटेबल) 
 

क्षते्र (हे.) 63 मी. मी 75 मी. मी 
1.00 हे. परं्त 19५४२ 2१९०१ 

1.00 ते 2.00 हे. 28२१३ 3१३७२ 
 

सेमी पमगनंट इणररे्र्न णसक्स्टम-  
क्षेत्र (हे.) खचग मर्ादा (रुपरे्) 

0.4 हे. परं्त 2255७ 
1.00 हे. 3660७ 
2.00 हे. 69८०४ 

  
 

मार्क्रो स्प्स्प्रकलर खचग मर्ादा  रतकम (रुपरे् )- 
क्षेत्र (हे.) मार्क्रो स्प्स्प्रकलर 

अतंर (5 X 5) मी. अतंर (३ ․ ३) मी . 
0.40 29६१६ ३४६३७ 
1.00 589३२ ६७२२१ 
2.00 1035८१ १२११३८ 
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णमनी  स्प्स्प्रकलर खचग मर्ादा  रतकम (रुपरे् )- 

क्षेत्र (हे) णमनी  स्प्स्प्रकलर 
अतंर (१० X १०) मी. अतंर (८ ․ ८) मी. 

0.40 ४१३६३  ४३०२३  
1.00 ८५२१२  ९४०२८  
2.00 १६००१३              १७०११८  

 
लाजग व्हालमू स्प्स्प्रकलर इणररे्र्न णसक्स्टम (रेनर्न) 

क्षते्र (हे.) 63 मी. मी 75 मी. मी 
1.00 हे. २८६८१ 3४५१३ 
2.00 हे. लारू् नाही 4३७८६ 

 

(संदभग:- प्रधानमंत्री कृणि लसचन र्ोजना-कें ि र्ासनाच्र्ा मार्गदर्गक सचूना २०१७-१८ व राज्र् र्ासनाच्र्ा प्रधान मंत्री 
कृणि लसचाई र्ोजना - सन २०१८-१९ च्र्ा मार्गदर्गक सचूना) 

 
अमंलबजाविीची कार्गपद्धती : अमंलबजाविीतील णवणवध स्तरावरील जबाबदाऱ्र्ा 
लाभाथी  
१. इच्छुक रे्तकऱ्र्ांनी नानाजी देर्मुख कृणि संजीवनी प्रकलपाच्र्ा https://dbt.mahapocra.gov.in र्ा संकेतस्थळावर 

समूह सहाय्र्काच्र्ा मदतीने नोंदिी करून अजग करावा. तसेच आवश्र्क कार्दपत्रे ऑनलाईन अपलोड कराव.े 
२. रे्तकऱ्र्ाने आवश्र्क लसचन स्त्रोतातील उपलब्ध पाण्र्ाचा णवचार करून तेवढ्याच क्षेत्राकणरता लाभ घेता रे्ईल. 
३. मार्गदर्गक सूचनामध्रे् णदलेलर्ा तांणत्रक णनकिाप्रमािे साणहत्सर् वापरिे बधंनकारक राहील.  
४. आवश्र्क सामुग्री उपलब्ध करुन घेण्र्ाची जबाबदारी संबणंधत लाभार्थ्र्ाची राहील. तसेच कामासाठी कोितीही 

आर्ाऊ रतकम (अग्रीम) णमळिार नाही. 
५. पवूगसंमती प्राप्त झालर्ापासून ६० णदवसाच्र्ा कालावधीत मान्र्ता णदलेलर्ा सुक्ष्म लसचन सचं उत्सपादक कंपनीमधून 

त्सर्ांच्र्ा पसतंीच्र्ा सुक्ष्म लसचन संच उत्सपादक कंपनी अथवा त्सर्ांच ेप्राणधकृत णवके्रते/णवतरक र्ांच ेकडून सुक्ष्म लसचन 
संचाची उभारिी करावी व सचं कार्ान्वीत करुन घ्र्ावा. 

६. सूक्ष्म लसचन संच प्रकलप स्थळी स्थाणपत केलर्ानंतर ऑनलाईन सबंधंीत कृणि सहाय्र्क र्ांना कळणविे. 
७. देर् अनुदान णमळिेसाठी ऑनलाईन मार्िी संबणधत कृणि सहाय्र्कामाफग त उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी र्ांचकेडे 

करावी व पािी व मृद तपासिी अहवालासह णवके्रते/णवतरक र्ांचकेडील णबलाचंी देर्के स्वसाक्षांणकत करून 
ऑनलाईन अपलोड करावीत.       
अनुदान प्रस्तावासाठी आवश्र्क कार्दपत्र े- 
१. पािी व मृद तपासिी अहवाल   
२. कंपनी प्रणतणनधीने तर्ार केलेला सुक्ष्म लसचन आराखडा व प्रमािपत्र  
३. भौर्ोलीक स्थानांकन (Geo Tagging) पध्दतीने रे्तकरी व तपासिी अणधकारी समवते संचाच े

अक्षांर्/रेखांर्सह फोटोची प्रत. 
४. णवके्रते/णवतरक र्ांचकेडील णबलांची मुळ प्रत (टॅतस इनव्हाईस) 

 

ग्राम कृणि संजीवनी सणमती (VCRMC) 
१. र्ाव समूहातील इच्छुक रे्तकऱ्र्ांच ेघटकांतर्गत बाबीचा लाभ घेण्र्ासाठीच ेऑनलाईन अजग प्राप्त करून सवग अजग व 

अपलोड केलेली कार्दपत्र े समूह सहाय्र्क र्ाचंे मदतीने छाननी करून अजाची अनुसूणचत जाती, अनुसूणचत 
जमाती, मणहला, णदव्र्ांर् रे्तकरी व सवगसाधारि र्ा प्राधान्र्क्रमानुसार लाभाथी णनवड करावी. 

https://dbt.mahapocra.gov.in/
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२. इच्छुक लाभार्थ्र्ांच ेऑनलाईन प्राप्त अजाच्र्ा पात्र/अपात्र ते बाबत णनिगर् घेऊन अपात्र अजगदारानंा अपात्रतेबाबत 
कारिासह अवर्त कराव.े 

३. अंमलबजाविी करण्र्ात आलेलर्ा घटकातंर्गत बाबींच ेसामाणजक लेखापरीक्षि कराव.े 
 

समूह सहाय्र्क  
१. इक्च्छूक लाभाथी रे्तक-र्ांना प्रकलपाच्र्ा https://dbt.mahapocra.gov.in संकेतस्थळावर नोंदिी व अजग 

करण्र्ासाठी मार्गदर्गन व मदत करावी. 
२. रे्तकऱ्र्ांची ऑनलाईन नोंदिी व रे्तकऱ्र्ांने अपलोड केलेलर्ा कार्दपत्रांची छानिी करुन अजांची प्रवर्गणनहार् 

वर्गवारी तपासावी. 
३. सवग ऑनलाईन प्राप्त अजग ग्राम कृणि संजीवनी सणमतीसमोर मान्र्तेसाठी सादर करिे व मंजुरी प्राप्त झालर्ानंतर 

तसा ठराव सकेंतस्थळावर अपलोड करिे. 
४. रे्तकऱ्र्ांस र्ोजनेच्र्ा अटी  व र्ती तसचे णठबक/तुिार र्ाबाबतच ेआराखडे व तांणत्रक णनकि समजावून सांर्ाव.े  
५. पात्र लाभार्थ्र्ांना पवूगसंमती बाबत अवर्त करिे. 

 
 

कृणि सहाय्र्क  
१. ऑनलाईन अपलोड केलेलर्ा कार्दपत्राचंी छानिी करताना रे्तकऱ्र्ांच े ऑनलाईन अजग, रे्तकऱ्र्ांच्र्ा मालकी 

हतकाचा 7/12 व 8-अ उतारा, र्ापवूी इतर र्ोजनेतनू लाभ घेतलेला आहे कार्?, र्ापवूी लाभ घेतलेला असलर्ास 
कोिते क्षते्र, प्राणधकृत अणधकाऱ्र्ाच ेसंवर्ग प्रमािपत्र (अ.जा.व अ.ज. रे्तकऱ्र्ांसाठी) आहे कार्?, इत्सर्ादी व इतर 
सवग अनुिंर्ीक बाबी तपासाव्र्ात. 

२. पात्र लाभाथींच्र्ा णनर्ोणजत क्षेत्राची तसेच ८-अ मध्रे् नमदू सवग र्ट/सव ेनं. मध्रे् पाहिी तपासिी सचूीनुसार करुन 
लसचनाच्र्ा सुणवधा, कार्मस्वरूपी णवद्युत जोडिी व इतर बाबी आहेत/नाहीत र्ाबाबत तपासिी करावी आणि 
णनर्ोणजत प्रकलप स्थळ सदर घटकासाठी र्ोग्र् आहे लकवा नाही र्ाबाबतचा स्थळ पाहिी अहवाल प्रकलपाच्र्ा 
DBT app द्वारे भौर्ोणलक स्थानांकन (Geo tagging) करून उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी र्ाचंेकडे पढुील 
कार्गवाहीसाठी ऑनलाईन अपलोड करावा. 

३. रे्तकऱ्र्ाने कार्गक्षते्रात लसचन संच कार्ाक्न्वत झालर्ाच े कृणि सहाय्र्कानंा ऑनलाईन अवर्त केलर्ावर   १०० 
टतके मोका तपासिी करावी. ऑनलाईन मोका तपासिी वळेी मार्गदर्गक सुचनांमधील Annexure-IV A ते 
Annexure- IV C मध्रे् देण्र्ात आलेलर्ा Drip irrigation technology - indicative bill of quantities आणि 
Annexure-V  ते Annexure-IX मध्रे् देण्र्ात आलेलर्ा Indicative bill of quantities (BOQ) for raingun sprinkler 

irrigation system तरतुदी व मानांकनानुसार रे्तक-र्ाने उपकरिे बसणवलेली आहेत व त्सर्ांच्र्ा घटकणनहार् 
लकमती  कृणि णवभार्ाने णनधाणरत केलेलर्ा लकमतीपके्षा जास्त नाहीत र्ांची खातरजमा करावी. 

४. रे्तकऱ्र्ाच्र्ा प्रकलप स्थळावर सकु्ष्म लसचन संच बसणवलर्ानंतर प्रकलपाच्र्ा DBT app द्वारे रे्तकरी समवते संचाच े

रे्ताच्र्ा नैऋत्सर् बाजूवरुन अक्षांर्/रेखांर्सह भौर्ोणलक स्थानांकन (Geo tagging) करून तपासिी अहवाल पढुील 
तपासिी कणरता संबणधत कृणि पर्गवके्षक तसेच उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी कार्ालर्ास ऑनलाईन अपडेट 
करावा. 

५. अनुदान मार्िीसाठी देर्के व आवश्र्क कार्दपत्र ेप्रमाणित करून सकेंतस्थळावर अपलोड करिे. 
 

 
कृणि पर्गवके्षक  
१. कृणि पर्गवके्षकानी आपलर्ा कार्गक्षते्रात बसणवलेलर्ा  एकूि संचापकैी २५ टतके सचंाची अनुदान अदार्र्ीपवूी 

तपासिी करावी व तपासिी अहवाल उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी र्ांचकेडे सादर करावा. 
२. कृणि पर्गवके्षकांनी णवणहत नमुन्र्ात पर्गवके्षकीर् तपासिीचे प्रपत्र भरून लाभाथीची स्वाक्षरी घ्र्ावी व त्सर्ाखाली 

लाभाथीचे नाव नमूद कराव.े  
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३. कार्गक्षेत्रातील सवग णवतरकाचं्र्ा कंपनीकडून आलेले साणहत्सर् व रे्तकऱ्र्ांना णवकलेले साणहत्सर् र्ाची पडताळिी 
मार्ील मणहन्र्ातलर्ा साठा नोंदवहीवरून प्रत्सरे्क मणहन्र्ाला तपासावी व संबणधत सकू्ष्म लसचन सचं बसणवलेलर्ा 
रे्तकऱ्र्ांच ेप्रस्ताव अनुदान अदार्र्ी कणरता णर्फारर्ीसह उपणवभार्ीर्  कृणि अणधकारी र्ांना सादर करावा.  

 
उपणवभार् स्तर (लखेाणधकारी) 

अनुदान प्रस्ताव व तपासिी अहवाल प्राप्त झालर्ानंतर लेखाणधकारी उपणवभार् स्तर र्ांनी अनुदान प्रस्ताव 
तपासून पडताळिी करून पात्र प्रस्तावांना उप णवभार्ीर् कृणि अणधकारी र्ांचकेडे अनुदान अदार्र्ीसाठी णर्फारस 
करावी.   
 
उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी  
१. लाभाथी रे्तकऱ्र्ाने र्ोजनेत सहभार्ी होण्र्ासाठी ऑनलाईन अजग सादर केलर्ानंतर कार्दपत्रांची छानिी व स्थळ 

तपासिी अहवाल णवचारात घेवून अजाच्र्ा पात्र/अपात्रतेबाबत णनिगर् घ्र्ावा व अपात्र असलर्ास लाभाथीस 
कारिासणहत नमूद कराव.े 

२. अजग सादर केलेलर्ा पात्र रे्तकऱ्र्ानंा सुक्ष्म लसचन संच बसणवण्र्ासाठी ऑनलाईन पवुगसंमतीपत्र  द्याव े  व सोबत 
खरेदीची प्रणक्रर्ा, तांणत्रक णनकि व देर् अनुदान र्ाबाबत अवर्त कराव.े 

३. लाभाथी रे्तकऱ्र्ाने ऑनलाईन अवर्त केलर्ानंतर कृणि सहाय्र्क/ कृणि पर्गवके्षक र्ाचंेकडून तपासिी पिूग करून 
घ्र्ावी. 

४. अनुदान प्रस्ताव प्राप्त झालर्ानंतर प्रकलपासाठीच े कृणि पर्गवके्षक र्ांनी अपडेट केलेला अनुदान प्रस्ताव तपासनू  
सोबत जोडलेलर्ा णवणहत नमनु्र्ात पर्गवके्षकीर् तपासिी अहवाल तर्ार करून पढुील कार्गवाही साठी उपणवभार्ीर् 
कृणि अणधकारी र्ांचकेडे सादर करावा. 

५. अनुदानाची पणरर्िना करून लाभधारकास देर् असिाऱ्र्ा अनुदानाची रतकम DBT द्वारे लाभार्थ्र्ांच्र्ा आधार 
संलग्न  बकँ खात्सर्ात वर्ग करण्र्ास मंजुरी द्यावी. 

६. उपणवभार्ांतर्गत राबणवलेलर्ा घटकांपैकी ५% लाभार्थ्र्ांची अनुदान अदार्र्ीपवूी तपासिी करावी. 
७. कें ि र्ासनाने दोन ओळी व दोन रोपांमधील अंतरासाठी क्षेत्रणनहार् णठबक सचंाच्र्ा लॅटरलच्र्ा क्षेत्रणनहार् 

संचासाठी अंतरानुसार सूचक साणहत्सर् र्रज (Indicative Material Requirement) आधारे संच उभारिी करून 
णवतरकानंी रे्तकऱ्र्ांना णदलेली णबले देर् अनुदानासाठी ग्राय धरावीत. 

८.  र्ासनाने णनधाणरत केलेलर्ा णवणवध लॅटरल अतंरासाठी णनणश्चत केलेलर्ा सचं उभारिी खचग मर्ादेपके्षा कमी लकवा 
जास्त लकमतीचे णबल असेल तर घटकाचंी व कृणि आर्तुतालर्ाने णनधाणरत केलेलर्ा घटकणनहार् लकमतीनुसार  
खात्री करून णबलाच्र्ा रतकमेवर अनुदानाची पणरर्िना करावी. 

९.  णवतरक रे्तकऱ्र्ांना सूक्ष्म संच साणहत्सर् खरेदीचे ज े णबल देतील त्सर्ा णबलावर प्रत्सर्क्ष दराबरोबरच कंपनीने 
र्ासनास कळणवलेले दर सदु्धा नमदू करिे बधंनकारक करावते जिेेकरून रे्तकऱ्र्ानंा कंपनीचे मुळ दरही अवर्त 
होतील. 

 
णजलहा अधीक्षक कृणि अणधकारी:-  
१. णजलयामध्रे् उपणवभार् स्तरावर लाभाथी णनवड व अनुदान अदार्र्ी र्ासह सवग कार्गवाही मार्गदर्गक सचूनेनुसार 

होत असलेबाबत वळेोवळेी पडताळिी करावी. 
२. उपणवभार् स्तरावर झालेलर्ा कामांची णकमान १% तपासिी करावी.  
३. घटकाची अंमलबजाविी पारदर्गक पध्दतीने होईल र्ाची णजलहास्तरावरुन खातरजमा करून सणनरं्त्रि कराव.े  
४. र्ासन/कृणि आर्तुतालर्स्तरावरुन सन 2018-19 मध्रे् नोंदिी व नुतनीकरिास मान्र्ता णदलेलर्ा सुक्ष्म लसचन 

संच उत्सपादकानंी प्राणधकृत केलेलर्ा णवतरक/णवके्रत्सर्ांची णजलहा स्तरावरुन सुक्ष्म लसचन र्ोजनेंतर्गत सुक्ष्म लसचन 
संच परुवठा करिेसाठी नोंदिी करावी. 
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५. नवीन व जुन्र्ा णवक्री पश्चात सेवा, रु्िवत्ता णनरं्त्रि तपासिी तसेच इतर बाबी र्ा सदंभीर् मार्गदर्गक सूचनेनुसार 
लार्ू राहतील. 

६. णजलयातील प्रकलपांतर्गत सूक्ष्म लसचन कार्गक्रमाचे र्ावणनहार् मंजूर आराखड्यानुसार व वार्मिक कृती 
आराखड्यानुसार संपिूग भौणतक व आर्मथक सणनरं्त्रि कराव.े 

७. सूक्ष्म लसचन संचाची उभारिी केलेलर्ा लाभार्थ्र्ाला णवक्री पश्चात सेवा णमळत नसलर्ाचे णनदर्गनास आलर्ास, 
संबणधत णवके्रता/णवतरक व कंपनीवर कें ि र्ासनाच्र्ा मार्गदर्गक सुचनातील तरतदुीनुसार दंडात्समक कारवाई 
करावी. सदर दंडात्समक कारवाईचा अहवाल णर्फारर्ीसह कृणि आर्तुतालर्ास सादर करावा व त्सर्ाची प्रत 
ना.दे.कृ.स.प्र. कार्ालर्ास सादर करावी. 

 

कंपनी व णवतरकांसाठी सचुना 
१. कंपनीने प्राणधकृत केलेलर्ा णवके्रते/णवतरकांना णजलहास्तरावरुन सुक्ष्म लसचन र्ोजनेंतर्गत सुक्ष्म लसचन संच परुवठा 

करिेसाठी नोंदिीस मान्र्ता देण्र्ात रे्ईल. 
२. णवतरकाकंडून रे्तकऱ्र्ांना देण्र्ात रे्िाऱ्र्ा णबलाच्र्ा सवग प्रतीवर रे्तकरी/प्रणतणनधीच्र्ा स्वाक्षरी घेऊन प्रत 

णमळालर्ाची रे्तकऱ्र्ाचंी नावासह स्वाक्षरी घेिे बधंनकारक राहील. तसचे सदरच्र्ा णबलाच्र्ा तीन प्रती करुन एक 
प्रत प्रस्तावासाठी, एक प्रत रे्तकऱ्र्ास व एक प्रत णवतरकाने स्वत:च्र्ा दप्तरी ठेवावी.  

३. र्ासनाच्र्ा मार्गदर्गक सुचनानुसार उत्सपादक कंपन्र्ानंा त्सर्ांचे स्वत:च े दरपत्रक लारू् करण्र्ास आणि त्सर्ानुसार 
णबलींर् कराव.े त्सर्ामुळे णवतरक रे्तकऱ्र्ांना णठबक/तुिार लसचन सचं साणहत्सर् खरेदीचे ज ेबील देतील त्सर्ा णबलावर 
प्रत्सर्क्ष दराबरोबरच कंपनीने र्ासनास कळणवलेले दर सधु्दा नमुद करिे णवतरकांना बधंनकारक राहील जिेे करुन 
रे्तकऱ्र्ांना कंपनीच ेमुळ दरही अवर्त होतील.  

 

अ. 
क्र. 

सुक्ष्म लसचन 
संच घटक / 
साणहत्सर्ाचा 

प्रकार 

बचॅ 
क्रमांक 

सीएमएल 
क्रमांक 

आकार मीटर  
/ संख्र्ा 

कंपनीने 
र्ासनास 

सादर 
केलेले दर 

प्रत्सर्क्ष 
दर 

रतकम  

 
४. णवतरकाने रे्तकऱ्र्ांच ेरे्तावर संच बसणवलर्ानंतर णवक्रीपश्चात सेवा परुवाव्र्ात व संचाची णनर्ा घेिेबाबत मार्गदर्गन 

कराव.े 
५. कंपनीच्र्ा तज्ञ प्रणतणनधीने (Technical Representative) अजगदार रे्तक-र्ाच्र्ा रे्ताचे सवके्षि करुन णपकाच्र्ा दोन 

ओळीमधील अंतर, दोन रोपामधील अतंर, णपकणनहार् पाण्र्ाची र्रज, माती व पािी पणरक्षि अहवाल तसचे ज्र्ा 
क्षेत्रावर संच बसवावर्ाचा आहे त्सर्ा क्षते्राचे  चारही बाजुचं ेजीपीएस (GPS) व्दारे सवके्षि करुन सुक्ष्म लसचन संचाचा 
आराखडा तर्ार करावा.  

६. सुक्ष्म लसचन सचंाचा आराखडा ग्राफ पेपरवर असावा. आराखडा "तांणत्रकदृष्या र्ोग्र् व आर्मथकदृष्या 
णकफार्तणर्र" असलर्ाच ेप्रमािपत्र कंपनीच्र्ा तज्ञ प्रणतणनधीने द्याव.े कंपनीने/कंपनी प्रणतणनधीने सदरचा आराखडा 
संबणंधत रे्तकऱ्र्ास द्यावा. 

७. संबणंधत कंपनी प्रणतणनधी व त्सर्ांच ेणवतरकाने तांणत्रकदृष्या र्ोग्र् आराखड्याप्रमािे सचं बसणवण्र्ाची कार्गवाही पिुग 
करावी. संचातील घटक हे कें ि र्ासनाने णवहीत केलेलर्ा बी.आर्.एस. (BIS) दजाच ेअसिे बधंनकारक राहील. 
णवतरकाने सूक्ष्म लसचन कार्गक्रम राबणवण्र्ासाठी कृणि णवभार्ातील अणधकारी/कमगचा-र्ानंा आवश्र्क सहकार्ग 
करिे, वळेोवळेी मार्ीतलेली माणहती तसचे सुक्ष्म लसचन संच बसणवलेलर्ा णबलाच्र्ा स्वाक्षरीत/छार्ांणकत प्रती व 
इतर आवश्र्क कार्दपत्रे णवतरकाने णवहीत मुदतीत देिे त्सर्ांच्र्ावर बधंनकारक राहील.  

८. रे्तक-र्ांच्र्ा रे्तावर कंपनीमाफग त बसणवलेलर्ा णठबक लसचन सचंाच्र्ा घटकामध्रे् 3 विाच्र्ा कालावधीत काही 
उत्सपादन दोि आढळून आलर्ास तो सुक्स्थतीत करून देण्र्ाची (Performance Warrantee) जबाबदारी 
णवतरक/णवके्रता व कंपनीची राहील.  
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९. तीन विापरं्त णवक्री पश्चात सेवा देिे कंपनींवर बधंनकारक राहील. लाभाथी रे्तक-र्ांना सुक्ष्म लसचन सचंामध्रे् 
उत्सपादन दोि/कार्गक्षमते सदंभात काही तक्रार असलर्ास, रे्तकऱ्र्ानंा तक्रार करता र्ावी र्ाकरीता णवतरकाने 
माणहती पसु्तकाबरोबर टोल फ्री क्रमाकंही उपलब्ध करुन देिे बधंनकारक राहील.  

 

सवगसाधारि मार्गदर्गक सूचना 
 

१. प्रकलपांतर्गत सूक्ष्म लसचन र्ोजनेंतर्गत अजग प्राप्त करून घेण्र्ासाठी उपणवभार् स्तरावर र्ोजनेस व्र्ापक प्रणसध्दी 
देण्र्ासाठी र्ावासमूहामध्रे् लभतीपत्रके ग्राम पचंार्तीचे नोटीस बोडगवर लावण्र्ात र्ावीत. तसेच वळेोवळेी 
र्ावस्तरावर होिा-र्ा बठैका/मेळाव/ेभेटीव्दारे सदर प्रकलप घटकाचा प्रचार करण्र्ात र्ावा.  

२. णवद्युत परुवठा, चारी खोदिे, ओव्हरहेड टँक, इंणजन/ णवद्युत पपं, पॅनेल, णवद्युतीकरिाच े काम इ. बाबीकणरता 
रे्िारा खचग लाभार्थ्र्ांनी स्वत: करावा. सदर अनुिंणर्क बाबीसाठी अनुदान अनुज्ञरे् असिार नाही.  

३. णफटींग्ज व ॲतससेरीज सेटमध्रे् टी, एलबो, णरडर्ुसर, णफमेल थ्रेडेड अडाप्टर, मेल थ्रेडेड अडाप्टर, एन्ड कॅप, नट 
बोलटसह फ्लॅन्ज, सर्व्व्हस सडॅल, बने्ड, जीआर्एन णनपल, टालफॅन टॅब, पीव्हीसी सेन्रल जॉईट इ. बाबींचा खचग 
एकूि खचामध्रे् समाणवष्ट आहे. त्सर्ाप्रमािे प्रत्सर्क्ष संच उभारण्र्ासाठी साणहत्सर् वापराप्रमािे णबले घेण्र्ात र्ावीत. 

४. मुख्र् पीक व आतंरणपकांत संच बसणवला असलर्ास रे्तकऱ्र्ाच्र्ा पसंतीनुसार एकाच णपकास, लॅटरल अतंर 
र्टाच्र्ा णनधारीत खचग मर्ादाप्रमािे देर् असलेले अनुदान देण्र्ात रे्ईल.  

५. सूक्ष्मलसचन र्ा घटकाचा सकंलप आराखडा व प्रमािपत्र (Annexure-I) मध्रे् नमूद करण्र्ात आले आहे. 
६. सूक्ष्मलसचन र्ा घटकाचा क्षते्रीर् तपासिी माणसक प्रर्ती अहवाल (Annexure-II) व माणसक प्रर्ती अहवाल 

)Annexure-III) र्ा प्रपत्रात णनर्णमत सादर करण्र्ात र्ावा. 
७. तुिार लसचन संचाच्र्ा पाईपवर एम्बॉसींर् - 

लाभधारक रे्तकऱ्र्ांकडे प्रत्सर्क्ष संचाची तपासिी करताना तुिार लसचन संच दुसऱ्र्ा रे्तकऱ्र्ांकडून आिला जाऊ 
नरे् व त्सर्ामुळे एका संचावर दोन वळेा अनुदान णदले जाऊ नरे् म्हिनू तुिार संचाच े पाईपच्र्ा जोडावर, णफमेल 
पाटगवर एम्बॉसींर् करुन पढुीलप्रमािे मजकूर णलहावा "रे्तकऱ्र्ाचे नाव, र्ाव, संच बसणवलर्ाचे विग व सुक्ष्म लसचन 
संच उत्सपादक कंपनी ". सदरचा मजकूर ठळकपिे व सहजपिे वाचता (Normal Eyesight) रे्ईल असा सुस्पष्टपिे  
णवतरकाकडून संच हस्तातंरीत करण्र्ापवुी कोरुन टाकण्र्ात र्ावा. क्षेत्रीर् अणधकाऱ्र्ांनी त्सर्ांच्र्ा मोका 
तपासिीच्र्ा वळेी खात्री करावी व त्सर्ाची नोंद मोका तपासिी अहवालात घ्र्ावी.  

८. र्ुिवत्ता णनरं्त्रि - 
 णठबक/तुिार लसचन सचं घटकाचं े साणहत्सर् बी.आर्.एस. (BIS) दजाच े असिे आवश्र्क आहे. र्ासाठी कें ि 
र्ासनाच्र्ा मार्गदर्गक सचूनानुसार सुक्ष्म लसचन संच उत्सपादक व परुवठादारास नोंदिीस आणि सुक्ष्म लसचन 
र्ोजनांतर्गत सकु्ष्म लसचनाची कामे करण्र्ास मान्र्ता देण्र्ात आली आहे. बीआर्एस र्ा संस्थेकडून प्रमािपत्र 
धारकाच े नमनेु घेतले जात असतात व र्ुिवत्ता णनरं्त्रिाची काळजी घेतली जाते. कृणि णवभार्ातील क्षेणत्रर् 
अणधकाऱ्र्ामंाफग त सुध्दा नमनेु काढून तपासिी करवून घेण्र्ाची कार्गवाही रे्लर्ा काही विापासून सुरु आहे. र्ुिवत्ता 
णनरं्त्रि, णवतरक स्तरावर ठेवावर्ाची साठा नोंदवही, णवक्री पश्चात सेवा कें िाची तपासिी, णवतरकांनी सकू्ष्म लसचन 
घटकाचंा सादर करावर्ाचा माणसक अहवाल, र्ासनास जमा केलेलर्ा वस्तू व सेवाकरांची माणहती, सूक्ष्म लसचन 
घटकांचा णवतरक णनहार् अहवाल, रे्तकऱ्र्ानंा णवक्री केलेलर्ा सूक्ष्म लसचन घटकांचा तपर्ील, नमनुा तपासिी 
नोंदवही, नमनुा काढण्र्ाच्र्ा पद्धती, तपासिीसाठी  पाठणवलेलर्ा वस्तूंचा तपर्ील इ. बाबींसाठी स्वतंत्र कार्गवाही 
करावर्ाची नसून कृणि आर्ुततालर्ाच्र्ा मार्गदर्गक सूचना पत्र जा. क्र. कृआआ २०१८/सुलसर्ो/प्र.मं.कृ. 
लस.र्ो.प्र.मा./प्र.क्र.०५/२०९०/फलो-४, णदनाकं-३० जून, २०१८ व त्सर्ानुिंर्ाने णनर्गणमत झालेलर्ा मार्गदर्गक 
सूचनेनुसार कार्गवाही करावर्ाची आहे. 
 णठबक व तुिार लसचन र्ा घटकाची अंमलबजाविी बाबत प्रधान मंत्री कृणि लसचाई र्ोजनेच्र्ा मार्गदर्गक सचूना 
व त्सर्ामध्रे् वळेोवळेी होिारे बदल लारू् राहतील. 
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पर्गवके्षीर् तपासिी अहवाल 
 

• तपासिीचा णदनांक                       :- 
• तपासिी अणधका-र्ाच ेनाव व पदनाम         :- 
• रे्तक-र्ाच ेनाव                                                                  :-  श्री./श्रीमती 
• तपासिीच्र्ा वळेी उपक्स्थत अणधकारी /कमगचारी       :- 

1. श्री.                                  पदनाम- 
2. श्री.      पदनाम- 

अ.क्र. बाब तपणर्ल 
1 लाभाथी रे्तक-र्ाचे नाव-  
2 र्ाव  
3 तालुका  
4 णजलहा  
५ सुक्ष्म लसचन संचाचा प्रकार- णठबक लसचन संच/तुिार लसचन सचं  
६ णठबक लसचन/ तुिार लसचन संच बसणवलेला सव्हे नंबर  
७ णठबक लसचन/ तुिार लसचन संच बसणवलेले क्षेत्र (हे.)  
८ णठबक लसचन / तुिार लसचन संच बसणवलेलर्ा क्षेत्राची (लाबंी X रंुदी) मी.  
९ णठबक लसचन / तुिार लसचन  संच बसणवलेले विग-  

१० णठबक लसचन संच असलर्ास लॅटरल अंतर (मी Xमी )   
1१ तुिार लसचन संच असलर्ास पाईपचा व्र्ास णममी 63  /75  /90  णममी  
1२ णठबक लसचन / तुिार लसचन संच उत्सपादक कंपनीचे नाव  
1३ णठबक लसचन/तुिार लसचन संच णवतरकाचे नाव-  
1४ णठबक लसचन  / तुिार लसचन संच उभारिीसाठी आलेला खचग/ णबलाची रतकम-  

1५ णठबक लसचन / तुिार लसचन संचासाठी लाभाथी रे्तक-र्ांस प्रस्ताणवत 
अनुदानाची रतकम- 

 

1६ सध्र्ा घेतलेल ेपीक  
 
 

अ. णठबक लसचन संच - पर्गवके्षीर् तपासिी अहवाल 
 

अ.क्र. बाब 
बीआर्एस/ सीएमएल नं./ 

िॅड  नेम 
मी./संख्र्ा 

1 सबमेन - लांबी व  व्र्ास   

2 लॅटरल - व्र्ास (मी.मी) व लांबी (मी.)   

3 
ड्रीपर - ऑनलाईन असलर्ास संख्र्ा 
इनलाईन लॅटरल असलर्ास लांबी (मी.) 

  

4 इनलाईनसाठी इनलाईन पाईप वर्ग वर्ग-1/वर्ग-2/वर्ग-3  

5 णफलटर - स्क्रीन, सॅन्ड, णडस्क   

6 बार्पास असेंब्ली लारू् नाही  

7 कंरोल फ्लर् व्हॉलव्ह लारू् नाही  

8 
ड्रीपरचा डीसचाजग लॅटरलच्र्ा सुरुवातीस व रे्वटी 
एक तासापवूी व नंतर 

लार्ू नाही  
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9 
लॅटरलमधील प्ररे्र रे्ज णदला आहे कार्? असलर्ास 

दाब- समान/असमान 
लारू् नाही  

10 
 

लाभाथी रे्तक-र्ाचे णठबक लसचन / तुिार लसचन 
संचाबाबतचे सवगसाधारि अणभप्रार्   

 
 
 

11 
णठबक लसचन/ तुिार लसचन संचाबाबत तपासिी 
अणधका-र्ाचे अणभप्रार्    

 
 
 

 

प्रत्सर्क्ष रे्तावर बसणवलेले साणहत्सर् तांणत्रक णनकिानुसार र्ोग्र् दजाचे आहे. मार्गदर्गक सूचना, मापदंड व 
प्रत्सर्क्ष तपासिीनुसार श्री. -------------------------र्ांना -----------सव्हे नं. मधील -----------हे. क्षेत्रासाठी 
अनुदान रतकम रु. ----------------ची णर्फारस करण्र्ात रे्त आहे. 

 
तपासिी अणधकारी, श्री. 
पदनाम. 
(स्वाक्षरी) 
 
इतर अणधकारी श्री. 
पदनाम. 
(स्वाक्षरी) 
                                                                                                  लाभार्थ्र्ाची/ लाभाथी प्रणतणनधीची स्वाक्षरी  

           (नाव....................) 
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                                               ब. तुिार लसचन संच - पर्गवके्षीर् तपासिी अहवाल 
 

अ.क्र. बाब प्रत्सर्क्षात 
पणरमाि संख्र्ा 

1 
स्प्स्प्रकलर पाईप (6 णम. दाब 2.5 णक/चौ.सें.मी. आर्एस 14151 
(पाटग-1) (तलास-2) 1994 लकवा ॲलर्ुणमणनर्म पाईप मेन लाईन 
कपलरसह (आर्एस-7092 प्रमािे) 

  

2 नोझल / स्प्स्प्रकलर (र्न मेटल) आर्एस-12232, पाटग-1, 1987 
प्रमािे लकवा ॲलर्ुणमणनर्म पाईप स्प्स्प्रकलर कपलरसह 

  

3 रार्झर पाईप (णकमान 2.5 फुट) लकवा रार्झर क्तवक कपलर   

4 बेंड (90 णडग्री) लकवा रार्झर क्तवक कपलर कनेतटर   

5 स्प्स्प्रकलर बसे बटॅन ॲतससेरीसह लकवा नोझल/ स्प्स्प्रकलर (र्न 
मेटल) आर्एस-12232, पाटग-1, 1987 प्रमािे 

  

6 एन्ड प्लर्   

7 पंप कनेतटींर् णनपल/स्कू्रड कपलर   

8 पे्रर्र रे्ज   

9 बने्ड (90 णडग्री)   

10 मेटॅलीक सॅडल/बटॅन   

11 तुिार लसचन संचावर इंबॉलसर् केले आहे / नाही  

12 लाभाथी रे्तक-र्ाचे णठबक लसचन / तुिार लसचन संचाबाबतचे 
सवगसाधारि अणभप्रार्  

 

13 णठबक लसचन/ तुिार लसचन संचाबाबत तपासिी अणधका-र्ाचे 
अणभप्रार्    

 
 
 

 

प्रत्सर्क्ष रे्तावर बसणवलेले साणहत्सर् तांणत्रक णनकिानुसार र्ोग्र् दजाच ेआहे. मार्गदर्गक सूचना, मापदंड व 
प्रत्सर्क्ष तपासिीनुसार श्री. -------------------------र्ांना -----------सव्हे नं. मधील -----------हे. 
क्षेत्रासाठी अनुदान रतकम रु. ----------------ची णर्फारस करण्र्ात रे्त आहे. 

 

तपासिी अणधकारी, श्री. 
पदनाम. 
(स्वाक्षरी) 
 

इतर अणधकारी श्री. 
पदनाम. 
(स्वाक्षरी) 

                                                                                        लाभार्थ्र्ाची/ लाभाथी प्रणतणनधीची स्वाक्षरी  
   (नाव....................) 
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Annexure- I  

संकलप आराखडा व प्रमािपत्र 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कंपनीच्र्ा प्रणतणनधीने संकलप णचत्रावर दर्ावर्ाच ेप्रमािपत्र 

     वरीलप्रमािे संकलपणचत्र रे्तक-र्ांने णदलेला पािी पणरक्षि अहवाल तसचे पािी उपलब्धता, णडझेल/ णवदर्तु 

मोटरीची क्षमता, मातीचा प्रकार, घ्र्ावर्ाचे पीक, जमीनीचा चढउतार, पाण्र्ाच्र्ा सुणवधेपासुन णठबक/तुिार लसचन 

संचाच े अतंर इ. माणहतीच्र्ा आधारे व प्रत्सर्क्ष पाहािी करुन तर्ार केलेले आहे. णठबक लसचन संच व्र्वक्स्थत 

चालण्र्ाच्र्ा दृष्टीने वरील सकंलप णचत्र तांणत्रकदृष्टर्ा र्ोग्र् आहे.  

                                            सही : ------------------------------ 

                                                (कंपनी प्रणधकृत इंणजणनअर) 

               कंपनीच ेनाव/णर्तका :--------------- 
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Annexure- IV A 

Drip irrigation technology-indicative bill of quantities for 0.4 ha 

(णठबक लसचन तंत्रज्ञान- ०.४ हेतटर साठी प्रमाणित णनदेर्ाकं णबल) 
 

घटक/लटॅरल  ते लटॅरल X णड्रपर अतंर (मी. X मी.) एकक  १२ X १२ १० X १० ९ X ९ ८ X ८ ६ X ६ ५ X ५ ४ X ४ 

कंरोल र्ुणनट          

स्क्रीन णफलटर १० मी३ प्रती तास  नंबर  १ १ १ १ १ १ १ 

वने्चुरी अँड मेनफोलड (१ १/२") नंबर  १ १ १ १ १ १ १ 

एअर णरलीज व्हॉलव १" नंबर  १ १ १ १ १ १ १ 

नॉन णरटनग व्हॉलव-१.५" नंबर  १ १ १ १ १ १ १ 

बार्पास असेंब्ली -१.५" X १.५" नंबर  १ १ १ १ १ १ १ 

णफलड र्ुणनट          

पीव्हीसी पाईप ६३ णम.मी., तलास-II; ४ णक.गॅ्र./सेंमी२  मीटर  ० ० ० ० ० ० ० 

पीव्हीसी पाईप ५० णम.मी., तलास-III; ६ णक.गॅ्र./सेंमी२ मीटर ९६ ९६ ९६ ९६ ९६ ९६ ९६ 

लॅटरल १६ णम.मी., तलास-II; २.५ णक.गॅ्र./सेंमी२ मीटर ० ० ० ० ० ० ० 

इणमलटर् पाईप १२ णम.मी.; तलास-II; (०.६ मी. X १ ते 
४ णलटर प्रती तास) 

मीटर ० ० ० ० ० ० ० 

लटॅरल १२ णम.मी., तलास-II; २.५ णक.गॅ्र./सेंमी२ मीटर ३३९ ४०६ ४५२ ५०८ ६७७ ८१३ १०१६ 

इणमटर/णड्रपर  ४/८ णलटर प्रती तास  नंबर ११३ १६३ २०१ २५५ ४५३ ६५३ ५१० 

कंरोल व्हॉलव ६३ णम.मी.  नंबर ० ० ० ० ० ० ० 

कंरोल व्हॉलव ५० णम.मी.  नंबर १ १ १ १ १ १ १ 

फ्लर् व्हॉलव ६३ णम.मी.  नंबर ० ० ० ० ० ० ० 

फ्लर् व्हॉलव ५० णम.मी. नंबर १ १ १ १ १ १ १ 

थ्रोटल व्हॉलव-२" नंबर ० ० ० ० ० ० ० 

थ्रोटल व्हॉलव-१.५" नंबर १ १ १ १ १ १ १ 

णफलटर् अँड अॅसेसरीज @ ५% नर् ५% ५% ५% ५% ५% ५% ५% 

 
(Continued..) 
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Annexure- IV A 

Drip irrigation technology-indicative bill of quantities for 0.4 ha 

(णठबक लसचन तंत्रज्ञान- ०.४ हेतटर साठी प्रमाणित णनदेर्ाकं णबल) 
 

 
घटक/लटॅरल  ते लटॅरल X णड्रपर 
अतंर (मी. X मी.) 

एकक  ३ X ३ २.५ X २.५ २ X २ १.५ X १.५ २.५ X ०.६ १.८ X ०.६ १.२ X ०.६ 

कंरोल र्ुणनट          

स्क्रीन णफलटर १० मी३ प्रती तास  नंबर  १ १ १ १ १ १ १ 

वने्चुरी अँड मेनफोलड (१ १/२") नंबर  १ १ १ १ १ १ १ 

एअर णरलीज व्हॉलव १" नंबर  १ १ १ १ १ १ १ 

नॉन णरटनग व्हॉलव-१.५" नंबर  १ १ १ १ १ १ १ 

बार्पास असेंब्ली -१.५" X १.५" नंबर  १ १ १ १ १ १ १ 

णफलड र्ुणनट          

पीव्हीसी पाईप ६३ णम.मी., तलास-II; ४ 
णक.गॅ्र./सेंमी२  

मीटर  ० ३० ३० ३० ० ० ० 

पीव्हीसी पाईप ५० णम.मी., तलास-III; 
६ णक.गॅ्र./सेंमी२ 

मीटर ९६ ६६ ६६ ६६ ९६ ९६ ९६ 

लॅटरल १६ णम.मी., तलास-II; २.५ 
णक.गॅ्र./सेंमी२ 

मीटर ० १६१६ २०२० २६९३ ३८ ५३ ७९ 

इणमलटर् पाईप १२ णम.मी.; तलास-II; 
(०.६ मी. X १ ते ४ णलटर प्रती तास) 

मीटर ० ० ० ० १६१६ २२४५ ३३६७ 

लॅटरल १२ णम.मी., तलास-II; २.५ 
णक.गॅ्र./सेंमी२ 

मीटर १३५५ ० ० ० ० ० ० 

इणमटर/णड्रपर  ४/८ णलटर प्रती तास  नंबर ९०७ १२९३ २०१० १७९६ ० ० ० 

कंरोल व्हॉलव ६३ णम.मी.  नंबर ० १ १ १ ० ० ० 

कंरोल व्हॉलव ५० णम.मी.  नंबर १ १ १ १ १ १ १ 

फ्लर् व्हॉलव ६३ णम.मी.  नंबर ० १ १ १ ० ० ० 

फ्लर् व्हॉलव ५० णम.मी. नंबर १ १ १ १ १ १ १ 

थ्रोटल व्हॉलव-२" नंबर ० ० ० ० ० ० १ 

थ्रोटल व्हॉलव-१.५" नंबर १ १ १ १ १ १ ० 

णफलटर् अँड अॅसेसरीज @ ५% नर् ५% ५% ५% ५% ५% ५% ५% 
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Annexure- IV B 

Drip irrigation technology-indicative bill of quantities for 1.0 ha 

(णठबक लसचन तंत्रज्ञान- १.० हेतटर साठी प्रमाणित णनदेर्ाकं णबल) 
 

घटक/लटॅरल  ते लटॅरल X णड्रपर अतंर  
(मी. X मी.) 

एकक  १२ X १२ १० X १० ९ X ९ ८ X ८ ६ X ६ ५ X ५ ४ X ४ 

कंरोल र्ुणनट          

स्क्रीन णफलटर २०/२५ मी३ प्रती तास  नंबर  १ १ १ १ १ १ १ 

वने्चुरी अँड मेनफोलड (२") नंबर  १ १ १ १ १ १ १ 

एअर णरलीज व्हॉलव १" नंबर  १ १ १ १ १ १ १ 

नॉन णरटनग व्हॉलव-१.५" नंबर  १ १ १ १ १ १ १ 

बार्पास असेंब्ली -१.५" X १.५" नंबर  १ १ १ १ १ १ १ 

णफलड र्ुणनट          

पीव्हीसी पाईप ७५ णम.मी., तलास-II; ४ 
णक.गॅ्र./सेंमी२  

मीटर  ० ० ० ० ० ० ० 

पीव्हीसी पाईप ६३ णम.मी., तलास-III; ४ 
णक.गॅ्र./सेंमी२ 

मीटर ० ० ० ० ५४ १५६ १५६ 

पीव्हीसी पाईप ५० णम.मी., तलास-III; ६ 
णक.गॅ्र./सेंमी२ 

मीटर  १५६ १५६ १५६ १५६ १०२ ० ० 

लॅटरल १६ णम.मी., तलास-II; २.५ णक.गॅ्र./सेंमी२ मीटर ८३३ १००० ११११ १२५० १६६७ २००० २५०० 

इणमलटर् पाईप १६ णम.मी.; तलास-II; (०.६ मी. X १ 
ते ४ णलटर प्रती तास) 

मीटर ० ० ० ० ० ० ० 

इणमटर/णड्रपर  ४/८ णलटर प्रती तास  नंबर २७८ ४०० ४९४ ६२५ ११११ १६०० १२७५ 

कंरोल व्हॉलव ७५ णम.मी.  नंबर ० ० ० ० ० ० ० 

कंरोल व्हॉलव ६३ णम.मी.  नंबर ० ० ० ० १ १ १ 

कंरोल व्हॉलव ५० णम.मी. नंबर १ १ १ १ ० ० ० 

फ्लर् व्हॉलव ६३ णम.मी.  नंबर ० ० ० ० १ १ १ 

फ्लर् व्हॉलव ५० णम.मी. नंबर १ १ १ १ ० ० ० 

थ्रोटल व्हॉलव-२" नंबर १ १ १ १ १ १ १ 

णफलटर् अँड अॅसेसरीज @ ५% नर् ५% ५% ५% ५% ५% ५% ५% 

(Continued..) 
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Annexure- IV B 

Drip irrigation technology-indicative bill of quantities for 1.0 ha 

(णठबक लसचन तंत्रज्ञान- १.० हेतटर साठी प्रमाणित णनदेर्ाकं णबल) 
 

घटक/लटॅरल  ते लटॅरल X णड्रपर अतंर  
(मी. X मी.) 

एकक  ३ X ३ २.५ X २.५ २ X २ १.५ X १.५ २.५ X ०.६ १.८ X ०.६ १.२ X ०.६ 

कंरोल र्ुणनट          

स्क्रीन णफलटर २०/२५ मी३ प्रती तास  नंबर  १ १ १ १ १ १ १ 

वने्चुरी अँड मेनफोलड (२") नंबर  १ १ १ १ १ १ १ 

एअर णरलीज व्हॉलव १" नंबर  १ १ १ १ १ १ १ 

नॉन णरटनग व्हॉलव-१.५" नंबर  १ १ १ १ १ १ १ 

बार्पास असेंब्ली -१.५" X १.५" नंबर  १ १ १ १ १ १ १ 

णफलड र्ुणनट          

पीव्हीसी पाईप ७५ णम.मी., तलास-II; ४ 
णक.गॅ्र./सेंमी२  

मीटर  ५४ ५४ ५४ ५४ ५४ ५४ ५४ 

पीव्हीसी पाईप ६३ णम.मी., तलास-III; ४ 
णक.गॅ्र./सेंमी२ 

मीटर १०२ १०२ १०२ १०२ १०२ १०२ १०२ 

पीव्हीसी पाईप ५० णम.मी., तलास-III; ६ 
णक.गॅ्र./सेंमी२ 

मीटर  ० ० ० ० ० ० ० 

लॅटरल १६ णम.मी., तलास-II; २.५ 
णक.गॅ्र./सेंमी२ 

मीटर ३३३३ ४००० ५००० ६६६७ ६० ८३ १२५ 

इणमलटर् पाईप १६ णम.मी.; तलास-II; 
(०.६ मी. X १ ते ४ णलटर प्रती तास) 

मीटर ० ० ० ० ४०४० ५६११ ८४१७ 

इणमटर/णड्रपर  ४/८ णलटर प्रती तास  नंबर २२६७ ३२३२ ५०५० ४४८९ ० ० ० 

कंरोल व्हॉलव ७५ णम.मी.  नंबर १ १ १ १ ० ० ० 

कंरोल व्हॉलव ६३ णम.मी.  नंबर ० ० ० ० १ १ १ 

कंरोल व्हॉलव ५० णम.मी. नंबर ० १ १ १ १ १ २ 

फ्लर् व्हॉलव ६३ णम.मी.  नंबर १ १ १ १ १ १ २ 

फ्लर् व्हॉलव ५० णम.मी. नंबर ० ० ० ० ० ० ० 

थ्रोटल व्हॉलव-२" नंबर १ १ १ १ १ १ १ 

णफलटर् अँड अॅसेसरीज @ ५% नर् ५% ५% ५% ५% ५% ५% ५% 
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Annexure- IV C 

Drip irrigation technology-indicative bill of quantities for 2.0 ha 

(णठबक लसचन तंत्रज्ञान- २.० हेतटर साठी प्रमाणित णनदेर्ाकं णबल) 
 

घटक/लटॅरल  ते लटॅरल X णड्रपर अतंर 
 (मी. X मी.) 

एकक १२ X १२ १० X १० ९ X ९ ८ X ८ ६ X ६ ५ X ५ ४ X ४ 

कंरोल र्ुणनट          

स्क्रीन णफलटर २०/२५ मी३ प्रती तास  नंबर १ १ १ १ १ १ १ 

वने्चुरी अँड मेनफोलड (२") नंबर १ १ १ १ १ १ १ 

एअर णरलीज व्हॉलव १" नंबर १ १ १ १ १ १ १ 

नॉन णरटनग व्हॉलव-१.५" नंबर १ १ १ १ १ १ १ 

बार्पास असेंब्ली -१.५" X १.५" नंबर १ १ १ १ १ १ १ 

णफलड र्ुणनट          

पीव्हीसी पाईप ७५ णम.मी., तलास-II; ४ 
णक.गॅ्र./सेंमी२  

मीटर 78 78 78 78 78 78 78 

पीव्हीसी पाईप ६३ णम.मी., तलास-III; ४ 
णक.गॅ्र./सेंमी२ 

मीटर 150 150 150 150 150 150 150 

लॅटरल १६ णम.मी., तलास-II; २.५ 
णक.गॅ्र./सेंमी२ 

मीटर 1850 2130 2350 2600 3500 4200 5200 

इणमलटर् पाईप १६ णम.मी.; तलास-II; (०.६ 
मी. X १ ते ४ णलटर प्रती तास) 

मीटर ० ० ० ० ० ० ० 

इणमटर/णड्रपर  ४/८ णलटर प्रती तास  नंबर 600 800 1000 1300 2300 3300 2600 

कंरोल व्हॉलव ७५ णम.मी.  नंबर १ १ १ १ १ १ 2 

कंरोल व्हॉलव ६३ णम.मी.  नंबर ० ० ० ० 0 0 0 

फ्लर् व्हॉलव ६३ णम.मी.  नंबर 1 1 1 1 १ १ 2 

थ्रोटल व्हॉलव-२" नंबर १ १ १ १ १ १ १ 

णफलटर् अँड अॅसेसरीज @ ५% नर् ५% ५% ५% ५% ५% ५% ५% 

(Continued..) 
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Annexure- IV C 

Drip irrigation technology-indicative bill of quantities for 2.0 ha 

(णठबक लसचन तंत्रज्ञान- २.० हेतटर साठी प्रमाणित णनदेर्ाकं णबल) 
 

 
घटक/लटॅरल  ते लटॅरल X णड्रपर 
अतंर (मी. X मी.) 

एकक ३ X ३ २.५ X २.५ २ X २ १.५ X १.५ २.५ X ०.६ १.८ X ०.६ १.२ X ०.६ 

कंरोल र्ुणनट          

स्क्रीन णफलटर २०/२५ मी३ प्रती तास  नंबर १ १ १ १ १ १ १ 

वने्चुरी अँड मेनफोलड (२") नंबर १ १ १ १ १ १ १ 

एअर णरलीज व्हॉलव १" नंबर १ १ १ १ १ १ १ 

नॉन णरटनग व्हॉलव-१.५" नंबर १ १ १ १ १ १ १ 

बार्पास असेंब्ली -१.५" X १.५" नंबर १ १ १ १ १ १ १ 

णफलड र्णुनट          

पीव्हीसी पाईप ७५ णम.मी., तलास-II; ४ 
णक.गॅ्र./सेंमी२  

मीटर 78 78 78 78 78 78 78 

पीव्हीसी पाईप ६३ णम.मी., तलास-III; 
४ णक.गॅ्र./सेंमी२ 

मीटर 150 150 150 150 150 150 150 

लॅटरल १६ णम.मी., तलास-II; २.५ 
णक.गॅ्र./सेंमी२ 

मीटर 6900 8250 11000 14000 120 150 200 

इणमलटर् पाईप १६ णम.मी.; तलास-II; 
(०.६ मी. X १ ते ४ णलटर प्रती तास) 

मीटर ० ० ० ० 8200 11500 17000 

इणमटर/णड्रपर  ४/८ णलटर प्रती तास  नंबर 4800 6600 10400 9000 0 0 0 

कंरोल व्हॉलव ७५ णम.मी.  नंबर 2 १ १ १ 1 1 1 

कंरोल व्हॉलव ६३ णम.मी.  नंबर ० 2 2 2 2 2 2 

फ्लर् व्हॉलव ६३ णम.मी.  नंबर 2 2 2 2 2 2 2 

थ्रोटल व्हॉलव-२" नंबर १ १ १ १ १ १ १ 

णफलटर् अँड अॅसेसरीज @ ५% नर् ५% ५% ५% ५% ५% ५% ५% 
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Annexure- V  

Indicative Bill Of Quantities (BOQ) For Portable Sprinkler Irrigation System 

(चल तुिार लसचन पद्धतीसाठी प्रमाणित णनदेर्ांक णबल) 
६३ णम.मी. कपलर वापरिे  

अ.नं. घटक/ क्षेत्र (हे.) एकक  ०.४ १.० २.० 
१. एच.डी.पी.ई. पाईप जलद जोडिीसह (पाईपचा 

तलास II; ३.२ णक.गॅ्र./सेंमी२ आर्एस :१४१५१ पाटग 
II ६३ णम.मी. व्र्ास आणि ६ मी. लांब) 

नंबर  18 30 41 

२. जलद जोडिीसह एच.डी.पी.ई. पाईप ६३ णम.मी. 
फुट बॅटन असेंब्ली  

नंबर  3 5 9 

३. जी आर् रार्जर पाईप ३/४" व्र्ास X ७५ सेंमी लांब   नंबर  3 5 9 
४. स्प्स्प्रकलर असेंब्ली  नंबर  3 5 9 
५. ९०O कपलर बरोबर जलद जोडिीसह 

एच.डी.पी.ई. बेंड (६३/५० णम.मी.) 
नंबर  1 1 1 

६. जलद जोडिीसह एच.डी.पी.ई. ला जोडिारा 
णनपल ६३ णम.मी. 

नंबर  1 1 1 

७. जलद जोडिीसह एच.डी.पी.ई. एन्ड प्लर् (६३ 
णम.मी.) 

नंबर  1 2 2 

८. कपलर बरोबर जलद जोडिीसह एच.डी.पी.ई. टी 
(६३ णम.मी.) 

नंबर  1 1 1 

७५ णम.मी. कपलर वापरिे      

अ.नं. घटक/ क्षेत्र (हे.) एकक  ०.४ १.० २.० 
१. एच.डी.पी.ई. पाईप जलद जोडिीसह (पाईपचा 

तलास I; २.५ णक.गॅ्र./सेंमी२ आर् एस :१४१५१ पाटग 
II ७५ णम.मी. व्र्ास आणि ६ मी. लांब) 

नंबर  लारू् नाही 30 41 

२. जलद जोडिीसह एच.डी.पी.ई. पाईप ७५ णम.मी. 
फुट बॅटन असेंब्ली  

नंबर  लारू् नाही 5 9 

३. जी आर् रार्जर पाईप ३/४" व्र्ास X ७५ सेंमी लांब   नंबर  लारू् नाही 5 9 
४. स्प्स्प्रकलर नोझल (१.७ ते २.८ णक.गॅ्र./सेंमी२ ); आर् 

एस:१२२३२ पाटग I िास  
नंबर  लारू् नाही 5 9 

५. ९०O कपलर बरोबर जलद जोडिीसह 
एच.डी.पी.ई. बेंड (७५ णम.मी.) 

नंबर  लारू् नाही 1 1 

६. जलद जोडिीसह एच.डी.पी.ई. ला जोडिारा 
णनपल ७५ णम.मी. 

नंबर  लारू् नाही 1 1 

७. जलद जोडिीसह एच.डी.पी.ई. एन्ड प्लर् (75 
णम.मी.) 

नंबर  लारू् नाही 2 2 

८. कपलर बरोबर जलद जोडिीसह एच.डी.पी.ई. टी 
(75 णम.मी.) 

नंबर  लारू् नाही 1 1 
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Annexure- VI  

Indicative bill of quantities (BOQ) for micro sprinkler irrigation system 

(मार्क्रो तुिार लसचन पद्धतीसाठी प्रमाणित णनदेर्ांक णबल) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

अ.नं. घटक/क्षेत्र (हे.) ५ मी. X ५ मी. ३ मी. X ३ मी. 

र्ुणनट ०.४ १.० २.० ०.४ १.० २.० 

१. पी.व्ही.सी. पाईप ९० णम.मी. तलास -II;  
४ णक.गॅ्र./सेंमी२ 

मीटर ० ० ० ० ० ० 

२. पी.व्ही.सी. पाईप ७५ णम.मी. तलास -II;  
४ णक.गॅ्र./सेंमी२ 

मीटर ३० ५४ ८० ३० ५४ १०० 

३. पी.व्ही.सी. पाईप ६३ णम.मी. तलास -II;  
४ णक.गॅ्र./सेंमी२ 

मीटर ६६ १०२ १५० ६६ १०२ १५० 

४. २० णम.मी. एल एल डी पी ई प्लेन  
लॅटरल, तलास II; २.५  णक.गॅ्र./सेंमी२ 

मीटर ० २००० ४००० ० ३३५० ६६६० 

५. लॅटरल १६ णम.मी., तलास II; २.५  
णक.गॅ्र./सेंमी२ 

मीटर ८०० ० ० १३३६ ० ० 

६. मार्क्रो स्प्स्प्रकलर सेट  नंबर  १६० ४०० ८०० ४४४ ११११ २२२२ 

७. कंरोल  व्हॉलव- ९० णम.मी.  नंबर  ० ० ० ० ० ० 

८. कंरोल  व्हॉलव- ७५ णम.मी.  नंबर  १ १ १ १ १ १ 

९. कंरोल  व्हॉलव- ६३ णम.मी.  नंबर  १ १ ४ १ १ ४ 

१०. फ्लर्  व्हॉलव- ७५ णम.मी. नंबर  ० ० ० ० ० ० 

११. फ्लर्  व्हॉलव- ६३ णम.मी. नंबर  १ १ १ १ १ १ 

१२. फ्लर्  व्हॉलव- ५० णम.मी. नंबर  २ ० ० ० ० ० 

१३. एअर णरलीज व्हॉलव-१" नंबर  १ १ १ १ १ १ 

१४. नॉन णरटनग व्हॉलव-२" नंबर  १ १ ० १ १ १ 

१५. नॉन णरटनग व्हॉलव-२.५" नंबर  ० ० १ ० ० ० 

१६. थ्रोटल व्हॉलव-२" नंबर  १ १ ० १ १ १ 

१७. थ्रोटल व्हॉलव-२.५" नंबर  ० ० १ ० ० ० 

१८. स्क्रीन णफलटर ३० मी३ प्रती तास   नंबर  ० १ १ ० १ १ 

१९. स्क्रीन णफलटर २०/२५ मी३ प्रती तास   नंबर  १ ० ० १ ० ० 

२०. बार्पास असेंब्ली-२.५" X २" नंबर  ० ० १ ० ० ० 

२१. बार्पास असेंब्ली-२" X १.५" नंबर  १ १ ० १ १ १ 

२२. वने्चरुी अँड मेनफोलड -२" नंबर  १ १ १ १ १ १ 

२३. णफलटर्  अँड असेसरीज @ ५%  ५% ५% ५% ५% ५% ५% 
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Annexure- VII  

Indicative Bill Of Quantities (Boq) For Mini Sprinkler Irrigation System 

(णमनी तुिार लसचन पद्धतीसाठी प्रमाणित णनदेर्ाकं णबल) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

अ.नं. घटक/क्षेत्र (हे.) १० मी. X १० मी. ८ मी. X ८ मी. 

र्ुणनट ०.४ १.० २.० ०.४ १.० २.० 

१. पी.व्ही.सी. पाईप ९० णम.मी. तलास -II;  
४ णक.गॅ्र./सेंमी२ 

मीटर ० ० ८० ० ० ८० 

२. पी.व्ही.सी. पाईप ७५ णम.मी. तलास -II;  
४ णक.गॅ्र./सेंमी२ 

मीटर ३० ६० १५० ३० ६० १५० 

३. पी.व्ही.सी. पाईप ६३ णम.मी. तलास -II;  
४ णक.गॅ्र./सेंमी२ 

मीटर ६६ ११० ० ६६ ११० ० 

४. ३२ णम.मी. एल.एल.डी.पी.ई. प्लेन  
लॅटरल, तलास II; २.५  णक.गॅ्र./सेंमी२ 

मीटर ४०० १००० २००० ५०० १२५० २५०० 

५. णमनी स्प्स्प्रकलर सेट  नंबर  ४० १०० २२० ६३ १५६ ३१२ 

६. एम एस रार्जर रॉड आणि असेंब्ली  नंबर  ४० १०० २२० ६३ १५६ ३१३ 

७. कंरोल  व्हॉलव- ९० णम.मी.  नंबर  ० ० ० ० ० ० 

८. कंरोल  व्हॉलव- ७५ णम.मी.  नंबर  ० १ १ ० १ २ 

९. कंरोल  व्हॉलव- ६३ णम.मी.  नंबर  १ १ २ १ १ २ 

१०. कंरोल  व्हॉलव- ३२ णम.मी. नंबर ० २० ३४ ० २४ ३६ 

११. फ्लर्  व्हॉलव- ७५ णम.मी. नंबर  ० ० १ ० १ २ 

१२. फ्लर्  व्हॉलव- ६३ णम.मी. नंबर  १ १ ० १ ० ० 

१३. एअर णरलीज व्हॉलव-१" नंबर  १ १ १ १ १ १ 

१४. नॉन णरटनग व्हॉलव-२.५" नंबर  ० १ १ ० १ १ 

१५. नॉन णरटनग व्हॉलव-२" नंबर  १ ० ० १ ० ० 

१६. थ्रोटल व्हॉलव-३" नंबर  ० ० ० ० ० ० 

१७. थ्रोटल व्हॉलव-२.५" नंबर  ० १ १ ० १ १ 

१८. थ्रोटल व्हॉलव-२" नंबर  १ ० ० १ ० ० 

१९. स्क्रीन णफलटर ३० मी३ प्रती तास   नंबर  ० ० १ ० ० १ 

२०. स्क्रीन णफलटर २०/२५ मी३ प्रती तास   नंबर  १ १ ० १ १ ० 

२१. बार्पास असेंब्ली-२" X १.५" नंबर  ० ० ० ० ० ० 

२२. बार्पास असेंब्ली-१.५" X १.५" नंबर  १ १ १ १ १ १ 

२३. वने्चरुी अँड मेनफोलड -२" नंबर  १ १ १ १ १ १ 

२४. णफलटर्  अँड असेसरीज @ ५%  ५% ५% ५% ५% ५% ५% 
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Annexure- VIII  

Indicative Bill Of Quantities (Boq) For Semi Permanent Sprinkler Irrigation System 

(सेमी पमगनंट तुिार लसचन पद्धतीसाठी प्रमाणित णनदेर्ांक णबल) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexure- IX  

Indicative Bill Of Quantities (Boq) For Large Volume (Rain-Gun) Sprinkler Irrigation System 

(लाजग व्हालूम तुिार लसचन- “रेनर्न” पद्धतीसाठी प्रमाणित णनदेर्ांक णबल) 
 

अ.नं. घटक/क्षेत्र (हे.) ०.४ १.० २.० 

१. पी.व्ही.सी. पाईप ९० णम.मी. तलास -II;  ४ णक.गॅ्र./सेंमी२ ० ० ० 
२. पी.व्ही.सी. पाईप ७५ णम.मी. तलास -II;  ४ णक.गॅ्र./सेंमी२ ० ० ११० 

३. पी.व्ही.सी. पाईप ६३ णम.मी. तलास -II;  ४ णक.गॅ्र./सेंमी२ ९६ १५४ २७३ 

४. पी.व्ही.सी. पाईप २५ णम.मी. तलास -V;  १० णक.गॅ्र./सेंमी२ ३५० ९५० १९०४ 

५. ३२ णम.मी. एल.एल.डी.पी.ई. प्लेन  लॅटरल, तलास II; २.५  

णक.गॅ्र./सेंमी२ 

० ० ० 

६. कंरोल  व्हॉलव- ६३ णम.मी. १ १ २ 

७. बार्पास असेंब्ली-२.५" X २" १ १ १ 

८. कंरोल  व्हॉलव- २५ णम.मी. १२ २० ४२ 

९. स्प्स्प्रकलर असेंब्ली  १२ १२ १२ 

१०. स्क्रीन णफलटर २०/२५ मी३ प्रती तास   १ १ १ 

११. णफलटर्  अडँ असेसरीज @ ५% ५% ५% ५% 

६३ णम.मी. कपलर वापरिे  
अ.नं. घटक/ क्षेत्र (हे.) १.० २.० 

1. एच.डी.पी.ई. पाईप जलद जोडिीसह (पाईपचा तलास III; ४ णक.गॅ्र./सेंमी२ 

आर् एस :१४१५१ पाटग II ६३ णम.मी. व्र्ास आणि ६ मी. लांब) 
३० लारू् नाही  

2. रेनर्न स्प्स्प्रकलर १.२५" णफमेल थ्रडेेड कनेतर्न 1 लारू् नाही  
3. णफडर लाईन साठी अॅडाप्टरसह रार्पॉड स्टँड १.२५" X १.५ णम.  1 लारू् नाही  
4. ९०O कपलर बरोबर जलद जोडिीसह एच.डी.पी.ई. बेंड (६३/५० णम.मी.) 1 लारू् नाही  
5. जलद जोडिीसह एच.डी.पी.ई. ला जोडिारा णनपल ६३ णम.मी. 1 लारू् नाही  
6. जलद जोडिीसह एच.डी.पी.ई. एन्ड प्लर् (६३ णम.मी.) 1 लारू् नाही  
7. कपलर बरोबर जलद जोडिीसह एच.डी.पी.ई. टी (६३ णम.मी.) 1 लारू् नाही  
८. स्क्रीन णफलटर २०/२५ मी३ प्रती तास   1 लारू् नाही  
९. बार्पास असेंब्ली-२" X १.५" 1 लारू् नाही  

७५ णम.मी. कपलर वापरिे  
अ.नं. घटक/ क्षेत्र (हे.) १.० २.० 

1. एच.डी.पी.ई. पाईप जलद जोडिीसह (पाईपचा तलास III; ४ णक.गॅ्र./सेंमी२ 

आर् एस :१४१५१ पाटग II 75 णम.मी. व्र्ास आणि ६ मी. लांब) 
३० 42  

2. रेनर्न स्प्स्प्रकलर १.२५" णफमेल थ्रडेेड कनेतर्न 1 1 
3. णफडर लाईन साठी अॅडाप्टरसह रार्पॉड स्टँड १.२५" X १.५ णम.  1 1 
4. ९०O कपलर बरोबर जलद जोडिीसह एच.डी.पी.ई. बेंड (75 णम.मी.) 1 1 
5. जलद जोडिीसह एच.डी.पी.ई. ला जोडिारा णनपल 75 णम.मी. 1 1 
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     Annexure- X  

Water Quality Criteria In Relation To Clogging 
 (तलॉलर्र्च्र्ा संबधंात पािी रु्िवत्ता णनकि) 

 

णठबकद्वारे लसचनासाठी पािी रु्िवत्तेच ेणनकि पारंपाणरक वापरातील लसचनापेक्षा वरे्ळे आहेत. पाण्र्ाच्र्ा वरे्वरे्ळ्र्ा 
रु्िधमांबरोबर तलॉलर्र्च ेधोके खालीप्रमािे णदले आहेत. 
लसचन पाण्र्ाच्र्ा रु्िवत्तेच्र्ा आधारावर तलॉलर्र्चा णवस्तार; 

पािी रु्िवत्ता तलॉलर्र्चा धोका 
लकणचत मध्र्म रं्भीर 

सस्पेंडेड सोलीड्स (पी.पी.एम.) <50 50-100 >100 
पी. एच. <7.0 7.0-8.0 >8.0 
णट.णड.एस. (पी.पी.एम.) <500 500-2000 >2000 
मँर्नीज (पी.पी.एम.) <0.1 0.1-1.5 >1.5 
लोह (पी.पी.एम.) <0.1 0.1-1.5 >1.5 
कॅक्लर्र्म व मॅग्नेणर्र्म (पी.पी.एम.) <20 20-40 >40 
हार्ड्रोजन सलफाइड (पी.पी.एम.) <0.5 0.5-2.0 >2.0 
जीवािूंची संख्र्ा (नं./एम.एल.) <10000 10000-50000 >50000 

             संदभग: Dasberg And Dani, 1999 

 
Annexure- XI  

Guidelines For Selection Of Filter  
(णफलटर णनवड करण्र्ासाठी मार्गदर्गक तत्सव)े 

पािी रु्िवत्ता णफलटरचा प्रकार रे्रा 
कोितीही भौणतक आणि जैणवक 
अरु्द्धता णवरणहत र्ोग्र्  
 

स्क्रीन स्क्रीन णफलटर हॉल केवळ तेव्हाच 
सणूचत केले जाईल जेव्हा णफलटरची 
भौणतक अरु्द्धतेची  णदवसातून 
एकापेक्षा जास्त   वळेा साफसफाई 
करण्र्ाची र्रज नाही.  

जड भौणतक आणि जैणवक दोि 
असलेल ेजल स्रोत. 

केवळ स्क्रीन णफलटर पुरेसा  नाही. 
 

जल अरु्द्धतेच्र्ा प्रकारानुसार 
अणतणरतत णफलटर आवश्र्क आहे. 

वाळू आणि इतर जड कि असलेले 
जल स्रोत. 

हार्ड्रो सार्तलोन णवभाजक लकवा 
प्रवाह क्षमतेला जुळिारा  हार्ड्रो 
सार्तलोन. 

हार्ड्रो सार्तलोननंतर णडस्क/ स्क्रीन 
णफलटर प्रदान केला जाईल. 

जड जैणवक अरु्द्धता असलेले 
जलस्रोत जसे की रै्वाल, कचरा आणि 
इतर मलबे इ. 

णमणडर्ा/वाळू णफलटर 
 

णमणडर्ा णफलटर नंतर णडस्क/ स्क्रीन 
णफलटर प्रदान करावा. 

जड वाळू आणि इतर जैणवक अरु्द्धता 
असलेले जल स्रोत जसे की रे्वाळ 
(Algae) आणि कचरा इ. 

वाळू णफलटर नंतर हार्ड्रो सार्तलोनचे 
संर्ोजन  
 

वाळू णफलटर नंतर स्क्रीन/णडस्क 
णफलटर असाव.े 
 

 
 

6. जलद जोडिीसह एच.डी.पी.ई. एन्ड प्लर् (75 णम.मी.) 1 1 
7. कपलर बरोबर जलद जोडिीसह एच.डी.पी.ई. टी (75 णम.मी.) 1 1 
८. स्क्रीन णफलटर २०/२५ मी३ प्रती तास   1 1 
९. बार्पास असेंब्ली-२" X १.५" 1 1 
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Annexure- XII  
List of BIS Standards 

 

S.No. Component Description BIS 

1 Polyethylene Pipes for Irrigation-Laterals with 

Amendment Number 6 

IS 12786:1989 (reaffirmed 

2009) 

2 Irrigation Equipment-Emitters-Specification IS 13487:1992 (reaffirmed 

2009) 

3 Irrigation Equipment-Emitting Pipes System-

Specification (First revision) 

IS 13488:2008 (reaffirmed 

2014) 

4 Irrigation Equipment-Strainer Type Filters Specification 

(First revision) 

IS 12785:1994 (reaffirmed 

2011) 

5 Irrigation Equipment Rotating Sprinkler Part I, Design 

and Operational requirements (1st revision) 

IS 12232 (Part I)-1996 

(reaffirmed 2011) 

6 Irrigation Equipment Rotating Sprinkler Part 2, Test 

method for Uniformity of Distribution (1st revision) 

IS 12232 (Part 2)-1995 

(reaffirmed 2011) 

7 Fertilizer and Chemicals Injection System Part I Venturi 

Injector 

IS 14483 (Part I) 1997 

(reaffirmed 2009) 

8 Irrigation Equipment-Media Filters -Specification  IS 14606: 1998 (reaffirmed 

2009) 

9 Irrigation Equipment-Hydro Cyclone Filter-Specification IS 14743:1999 (reaffirmed 

2009) 

10 Unplasticized PVC Pipes for Portable Water Supplies-

Specification (Third revision) 

IS 4985-2000 

11 Irrigation Equipment-Sprinkler Pipes-Specifications Part 

II quick coupled polyethylene pipes and fittings (Second 

revision) 

IS 14151 (Part II) 2008 

(reaffirmed 2014) 

12 High Density Polyethylene Pipes For Water Supply-

Specification (Fourth revision) 

IS 4984:1995 (reaffirmed 2002) 

13 Fertilizer & Chemical Injector System-Part 3 Fertilizer 

tank 

IS:14483 Part 3-2016 

     Source: Online Catalogue Of Bureau Of Indian Standards 
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 पािी उपसा साधने (पपं संच) व पाईप (एच.डी.पी.ई./पी.व्ही.सी. )  
 

 
प्रस्तावना:  

हवामान बदलाचा राज्र्ाच्र्ा रे्तीवर णवपरीत पणरिाम णदसून रे्त असनू, भणवष्र्ात देखील सदर पणरिामांची 
व्र्ाप्ती वाढिार असलर्ाच े राज्र्ाच्र्ा हवामान बदलाणविर्क कृती आराखडर्ामध्रे् नमूद केले आहे. मराठवाडा व 
णवदभातील रे्तक-र्ांना रे्लर्ा काही विांपासून मोठर्ा दुष्काळास सामोरे जाव े लार्त असून भ-ूर्भातील 
पािीसाठर्ावर व जणमनीच्र्ा आरोग्र्ावर णवपणरत पणरिाम होत आहे. पणरिामी रे्तीमधील णपकाचंी उत्सपादकता घटत 
आहे. तसेच पिूा नदीच्र्ा खो-र्ातील भ-ूभार् हा णनसर्गत:च क्षारपड असलर्ाने रे्तीसाठी लसचनास मर्ादा रे्त 
आहेत. र्ा प्रणतकूल पणरक्स्थतीमध्रे् अलपभ-ूधारक रे्तक-र्ांच्र्ा उत्सपादनावर णवपरीत पणरिाम होत असलर्ाचे णदसून 
रे्त आहे. हवामान बदलामुळे उद्भवलेलर्ा पणरक्स्थतीर्ी जुळवून घेण्र्ास रे्तक-र्ानंा सक्षम करण्र्ाच्र्ा उदे्दर्ाने 
महाराष्र र्ासनाचा जार्णतक बकेँच्र्ा अथगसहाय्र्ाने नानाजी देर्मुख कृणि संजीवनी प्रकलप सुरु करण्र्ात आलेला 
आहे. 

राज्र्ातील पजगन्र्ावर आधाणरत कोरडवाहू रे्तीची सरंणक्षत लसचनाच्र्ा माध्र्मातून उत्सपादकता 
वाढणवण्र्ासाठी र्ापवूी णवणवध र्ोजनामधून अनुदानावर  सरंणक्षत लसचन सुणवधा राबणवण्र्ात आलेलर्ा आहेत व रे्त 
आहेत. त्सर्ामुळे रे्तक-र्ांच ेउत्सपादन व उत्सपन्नात वाढ होऊन रे्तक-र्ाचं ेजीवनमान उंचावण्र्ास मदत झाली आहे. 
सद्यक्स्थतीत राज्र्ातील टंचाईग्रस्त पणरक्स्थती पाहता व रे्तक-र्ाकंडे णपकास सरंणक्षत लसचन देिेकणरता व्र्वस्था 
णनमाि करण्र्ासाठी जार्णतक बकँ अथगसहाय्र्ीत नानाजी देर्मुख कृणि सजंीवनी प्रकलपांतर्गत संरणक्षत 
लसचनाकणरता पाण्र्ाची उपलब्धता र्ा उपघटकातंर्गत पािी उपसा साधने (पंप संच) व पाईप (एच.डी.पी.ई./ 
पी.व्ही.सी.) हे वरै्क्ततक  लाभाचे घटक राबणविे प्रस्ताणवत आहे.  

 

उणद्दष्टे:  
1. नानाजी देर्मुख कृणि संजीवनी प्रकलपामध्रे् समावरे् करण्र्ात आलेलर्ा र्ावसमुहातील अलप व अत्सर्लप भधूारक 

रे्तक-र्ानंा हवामान बदलामुळे उद्भवलेलर्ा पणरक्स्थतीर्ी जुळवून घेण्र्ास सक्षम बनणविे. 
2. पािी उपसा साधनांचा वापर करून लसचनाची सोर् करिे व कार्गक्षमता वाढणविे.  

 

लाभाथी णनवडीचे  णनकि: 
१. प्रकलपांतर्गत णनवड केलेलर्ा र्ावासाठीच्र्ा ग्राम कृणि सजंीवनी सणमतीने (VCRMC) मान्र्ता णदलेले अत्सर्लप व 

अलप भधूारक रे्तकऱ्र्ानंा, अनु. जाती/जमाती, मणहला, णदव्र्ांर् व इतर रे्तकरी र्ा प्राधान्र्क्रमाने णनवड करून 
लाभ देण्र्ात रे्ईल.   

२. ज्र्ा रे्तकऱ्र्ाकडे लसचनासाठी पािी उपलब्ध आहे, परंत ुपािी उपसा  साधना अभावी णपक उत्सपादनात घट रे्ते 
अर्ा रे्तकऱ्र्ानंा लाभ देण्र्ात र्ावा. 

३. पािी उपसा साधने उपलब्ध असलेले तसेच र्ा घटकाचा इतर कोित्सर्ाही र्ोजनेतनू लाभ घेतलेलर्ा रे्तकऱ्र्ांना 
लाभ देर् नाही. 
 

अथगसहाय्र्:  
नानाजी देर्मुख कृणि संजीवनी प्रकलपातंर्गत राबणवण्र्ात रे्िाऱ्र्ा पािी उपसा साधने अंतर्गत णवद्यतु पंप सचं 

/णडझेल इंणजन व पाईप साणहत्सर् घटकासाठी  अनुज्ञरे् अनुदानाचा तपर्ील खालीलप्रमािे; 
  

अ.क्र. घटक  अनुज्ञेर् अनुदान (रु.) 
अ. पािी उपसा साधने (पंप संच)   
१. णवद्यतु पंप (5 एच पी परं्त) 

णकमतीच्र्ा ५०%, जास्तीत जास्त रु. १००००/- 
२. णडझेल इंणजन (5 एच पी परं्त) 
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ब.  पाईप पुरवठा (600 मी.)  

१. एच डी पी ई  
णकमतीच्र्ा ५०%, जास्तीत जास्त रु. १५०००/- 

२. पी व्ही सी  
 

संदभग:  जा.क्र.कृआ/णवप्र.१/राअसूअ-१६१७/मासू/ प्र.क्र.१०/२११/१६ णदनांक ३१/०५/२०१६, राष्रीर्  अन्न सुरक्षा अणभर्ान,  
             २०१६-१७ मार्गदर्गक सूचना  
 

मार्गदर्गक सचुनांमध्रे् नमूद केलर्ानूसार णनणश्चत  केलेलर्ा ताणंत्रक णनकिांनुसार साणहत्सर् असिे आवश्र्क आहे.  
 

अमंलबजाविीची कार्गपद्धती : अमंलबजाविीतील णवणवध स्तरावरील जबाबदाऱ्र्ा- 
लाभाथी  
१. इच्छुक रे्तकऱ्र्ांनी नानाजी देर्मुख कृणि संजीवनी प्रकलपाच्र्ा https://dbt.mahapocra.gov.in सकेंतस्थळावर 

समूह सहाय्र्काच्र्ा मदतीने नोंदिी करून अजग करावा. तसेच आवश्र्क कार्दपत्रे ऑनलाईन अपलोड करावीत. 
२. मार्गदर्गक सूचनानुसार णदलेलर्ा तांणत्रक णनकिाप्रमािे साणहत्सर् खरेदी करिे बधंनकारक राहील.  
३. लाभार्थ्र्ाने आवश्र्क रं्त्रसामुग्री उपलब्ध करुन घेण्र्ाची जबाबदारी सबंणंधत लाभार्थ्र्ाची राहील. तसचे 

कामासाठी कोितीही आर्ाऊ रतकम (अग्रीम ) णमळिार नाही. 
४. णनवडलेलर्ा लाभाथींना त्सर्ांच्र्ा पसंतीनुसार सेवा परुवठादार संस्थाकंडून पंप सचं व पाईप खरेदी करण्र्ाची मुभा 

राहिार आहे.  
५. साणहत्सर् प्रकलप स्थळी परुवठा झालर्ानंतर आवश्र्क कार्दपत्रे स्वसाक्षांणकत करावीत व ऑनलाईन अनुदान 

मार्िी करावी. 
६. उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी र्ांनी ऑनलाईन पवूगसंमती णदलर्ानंतर घटकाची प्रत्सर्क्ष अंमलबजाविी- मांडिी व 

जोडिी करावी. सेवा परुवठादार संस्थेकडील णबले रे्तकऱ्र्ांने स्वत:ची स्वाक्षरी करून ऑनलाईन अपलोड करिे 
आवश्र्क आहे. 
 

ग्राम कृणि संजीवनी सणमती (VCRMC) 
१. र्ाव समूहातील इच्छुक रे्तकऱ्र्ांच ेघटकातंर्गत बाबीचा लाभ घेण्र्ासाठीच ेऑनलाईन अजग प्राप्त करून सवग अजग 

व अपलोड केलेली कार्दपत्रे समूह सहाय्र्क र्ाचंे मदतीने छाननी करून अजाची अत्सर्लप व अलप भधूारक 
रे्तकऱ्र्ांना, अनु. जाती/ जमाती, मणहला रे्तकरी, णदव्र्ांर्  व इतर रे्तकरी र्ा प्राधान्र्क्रमाने णनवड करावी. 

२. इच्छुक लाभार्थ्र्ांच ेऑनलाईन प्राप्त अजाच्र्ा पात्र/अपात्र ते बाबत णनिगर् घेऊन अपात्र अजगदारांना अपात्रतेबाबत 
कारिासह अवर्त कराव.े 

३. अंमलबजाविी करण्र्ात आलेलर्ा घटकातंर्गत बाबींच ेसामाणजक लेखापरीक्षि कराव.े 
  

समूह सहाय्र्क  
१. इच्छुक लाभाथी रे्तक-र्ानंा नानाजी देर्मुख कृणि संजीवनी प्रकलपाच्र्ा https://dbt.mahapocra.gov.in 

संकेतस्थळावर नोंदिी व अजग करण्र्ासाठी मार्गदर्गन व मदत करावी. 
२. रे्तकऱ्र्ांची ऑनलाईन नोंदिी व रे्तकऱ्र्ांने अपलोड केलेलर्ा कार्दपत्राची  छानिी करुन अजांची अत्सर्लप व 

अलप भधूारक अर्ी प्रवर्गणनहार् अनु.जाती/अनु. जमाती/णदव्र्ांर्/मणहला रे्तकरी/इतर सवगसाधारि रे्तकरी  र्ा 
प्राधान्र्क्रमाने वर्गवारी करावी. 

३. सवग ऑनलाईन प्राप्त अजग ग्राम कृणि संजीवनी सणमतीसमोर मान्र्तेसाठी सादर करिे व मंजुरी प्राप्त झालर्ानंतर 
तसा ठराव सकेंतस्थळावर अपलोड करिे. 

४. रे्तकऱ्र्ांस र्ोजनेच्र्ा अटी व र्ती तसचे घटकाबाबतचे  आर्मथक व ताणंत्रक णनकि समजावून सांर्ाव.े 
५. पात्र लाभार्थ्र्ांना पवूगसंमती बाबत अवर्त करिे.  
 

https://dbt.mahapocra.gov.in/
https://dbt.mahapocra.gov.in/
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कृणि सहाय्र्क  
१. ऑनलाईन अपलोड केलेलर्ा कार्दपत्राचंी छानिी करताना रे्तकऱ्र्ांच ेऑनलाईन अजग, रे्तकऱ्र्ांच्र्ा मालकी 

हतकाचा ७/१२ उतारा, ८-अ, र्ापवूी इतर र्ोजनेतून लाभ घेतलेला आहे कार्? र्ा बाबतचा तपणर्ल, प्राणधकृत 
अणधकाऱ्र्ाच े संवर्ग प्रमािपत्र (अ.जाती, अ.जमाती रे्तकऱ्र्ासंाठी) आहे कार्?, इत्सर्ादी सवग अनुिंर्ीक बाबींची 
पडताळिी करावी. 

२. पात्र अजांच्र्ा णनर्ोणजत प्रकलप स्थळाची तसेच ८-अ मध्रे् नमूद सवग र्ट/सव ेनं. मध्रे् पाहिी तपासिी सचूीनुसार 
करुन पाण्र्ाची उपलब्धता, पािी उपसा संच व इतर बाबी आहेत/नाहीत र्ाबाबत तपासिी करावी असलर्ास 
र्ाबाबतचा तपर्ील नमदू करावा आणि णनर्ोणजत प्रकलप स्थळ व लाभाथी सदर घटकासाठी पात्र आहे लकवा नाही 
र्ाबाबतचा स्थळ पाहिी अहवाल प्रकलप स्थळाच ेभौर्ोणलक स्थानाकंन (Geo Tagging)  करून उपणवभार्ीर् कृणि 
अणधकारी र्ांचकेडे पढुील कार्गवाहीसाठी ऑनलाईन अपलोड करावा. 

३. र्ा र्ोजनेअतंर्गत लाभार्थ्र्ास इतर अथवा र्ा र्ोजनेतनू र्ासकीर् अनूदान  घेतले असलर्ा/नसलर्ाबाबत  संबणंधत 

अणधकाऱ्र्ांनी त्सर्ाची खात्री करून ही बाब प्रकलप मंजूरीसाठी सादर करताना उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी र्ानंा 
अवर्त करावी.  

४. लाभाथी रे्तकऱ्र्ांने साणहत्सर् प्रकलप स्थळी परुवठा झालर्ाचे ऑनलाईन कळणवलर्ानंतर संबणंधत कृणि सहाय्र्क 
र्ांनी साणहत्सर् मार्गदर्गक सचूनेत णदलर्ाप्रमािे तांणत्रक दजाचे असलर्ाबाबत ऑनलाईन मोका तपासिी करावी. 
प्रकलप स्थळ व लाभाथीचे नैऋत्सर् कोपरा बाजूवरुन अक्षांर्/रेखांर्सह भौर्ोणलक स्थानांकन (Geo Tagging)  
करून  तपासिी अहवाल उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी र्ाचंेकडे ऑनलाईन अपलोड करावा. 

५. अनुदान मार्िीसाठी देर्के व आवश्र्क कार्दपत्र ेप्रमाणित करून सकेंतस्थळावर अपलोड करावीत. 
 

कृणि पर्गवके्षक  
कृणि सहाय्र्क र्ांनी ऑनलाईन अवर्त केलर्ानंतर कृणि पर्गवके्षक र्ांनी राबणवलेलर्ा घटकाची २५% तपासिी 

करावी. सोबत जोडलेलर्ा णवणहत नमुन्र्ात पर्गवके्षकीर् तपासिी अहवाल तर्ार करावा. तपासिी अहवालावर 
लाभाथीची स्वाक्षरी घ्र्ावी व त्सर्ाखाली लाभाथीचे नाव नमूद करून तपासिी अहवाल उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी 
र्ांचेकडे सादर करावा. 

 
उपणवभार् स्तर (लखेाणधकारी) 

अनुदान प्रस्ताव व तपासिी अहवाल प्राप्त झालर्ानंतर लेखाणधकारी उपणवभार् स्तर र्ांनी अनुदान प्रस्ताव तपासनू 
पडताळिी करून पात्र प्रस्तावांना उप णवभार्ीर् कृणि अणधकारी र्ांचकेडे अनुदान अदार्र्ीसाठी णर्फारस करावी.   
 
उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी  
१. सवग रे्तकऱ्र्ांच ेऑनलाईन अजग प्राप्त झालर्ानंतर कार्दपत्रांची छानिी, ग्राम कृणि सजंीवनी सणमतीची मान्र्ता  व 

स्थळ तपासिी अहवाल णवचारात घेवून अजाच्र्ा पात्र/अपात्रतेबाबत णनिगर् घ्र्ावा व अपात्र असलर्ास लाभाथीस 
कारिासणहत अवर्त  कराव.े 

२. अजग सादर केलेलर्ा पात्र रे्तकऱ्र्ासं ऑनलाईन पवूगसंमती द्यावी. 
३. लाभाथी रे्तकऱ्र्ाने ऑनलाईन अवर्त केलर्ानंतर कृणि सहाय्र्क/कृणि पर्गवके्षक र्ाचंकेडून तपासिी पिूग करून 

घ्र्ावी. 
४. रे्तकऱ्र्ास ऑनलाईन पवूगसमंती देतांना पवूगसंमती पत्रासोबत खरेदीची प्रणक्रर्ा व देर् अनुदान र्ाबाबत अवर्त 

कराव.े 
५. अनुदान प्रस्ताव, प्रथम (मोका) व अंणतम तपासिी अहवाल प्राप्त झालर्ानंतर प्रकलपासाठीच ेकृणि पर्गवके्षक र्ांनी 

अनुदान प्रस्ताव तपासनू अनुदान अदार्र्ीसाठी ऑनलाईन णर्फारस करावी. 
६. पात्र लाभाथींच्र्ा आधार संलग्न बकँ खात्सर्ावर DBT द्वारे अनुदान अदार्र्ी करण्र्ास मंजुरी दर्ावी. 
७. उपणवभार्ांतर्गत राबणवलेलर्ा घटकांपैकी ५% लाभार्थ्र्ांची अनुदान अदार्र्ी पवूी तपासिी करावी. 
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णजलहा अधीक्षक कृणि अणधकारी:-  
१. णजलयामध्रे् उपणवभार् स्तरावर लाभाथी णनवड व अनुदान अदार्र्ी र्ासह सवग कार्गवाही मार्गदर्गक सचूनेनुसार 

होत असलेबाबत वळेोवळेी पडताळिी करावी. 
२. उपणवभार् स्तरावर झालेलर्ा कामांची आकक्स्मक तपासिी करावी. व णवणहत नमनु्र्ात पर्गवके्षकीर् तपासिी 

अहवाल सादर करावा. 
 

 
पर्गवके्षीर् तपासिी अहवाल 

 
१. तपासिी णदनाकं  

२. तपासिी अणधकारी श्री/श्रीमती 

३. पदनाम  

४. तपासिी वळेी उपक्स्थत इतर 

अणधकारी/कमगचारी  

१. श्री/श्रीमती 

पदनाम 

२. श्री/श्रीमती  

पदनाम 

५. लाभार्थ्र्ाचे नाव सव ेनं./र्ट न. _______  

वर्गवारी: _________ 

(अ.जा./अ.ज./सवगसाधारि/इतर) ________ 

मु.पो. _______________ 

ता.  _______ उपणवभार् ________ 

णज. ______ 

६. बाब  (णवद्युत पंप सचं /णडझेल इंणजन) / पाईप साणहत्सर् 

७. प्रकलपाच ेणठकाि  

८. उत्सपादकाच ेनाव    

 

९. 

 

णवतरकाच ेनाव   

१०. प्रकलपाचा मोका तपासिी 

तपर्ील 

१. प्रकलप क्षेत्राचा सव्हे नंबर/र्ट क्र. ______ 
2. णवद्युत पंप सचं /णडझेल इंणजन------------------ 
३.पाईप साणहत्सर्-  
व्र्ास------------------  
प्रकार------------------  

११. लाभार्थ्र्ास देर् अथगसहाय्र्ाची रतकम रु.  

१२. तपासिी मध्रे् अथगसहाय्र्ाची पणरर्िना बरोबर केलेली 

आहे कार् ? 

होर्/नाही 
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 नसलर्ास तफावत रतकम रु.  

१३. मार्गदर्गक सूचनेप्रमािे कार्गवाही करण्र्ात आलेली आहे 
कार् ? 

होर्/नाही 

१४. लाभार्थ्र्ाचे सवगसाधारि अणभप्रार्  

 

 

 

 

 

१५. र्ुिवत्तेबाबत तपासिी अणधकाऱ्र्ाच ेअणभप्रार् 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
तपासिी अणधकारी, श्री. 
पदनाम. 
(स्वाक्षरी) 
 
इतर अणधकारी श्री. 
पदनाम. 
(स्वाक्षरी) 
                                                                                               लाभार्थ्र्ाची/ लाभाथी प्रणतणनधीची स्वाक्षरी  

           (नाव....................) 
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DBT - POCRA APP द्वारे स्थळ पाहिी /मोका तपासिी करताना घ्र्ावर्ाची काळजी 
 

नानाजी देर्मुख कृणि संजीवनी प्रकलपातंर्गत क्षेणत्रर् अणधकारी व कमगचा-र्ांनी स्थळ पाहिी/ मोका तपासिी 

करतेवळेी खालीलप्रमािे मुद्द्ाचंे पालन करिे आवश्र्क आहे.    

1) स्थळ पाहिी /मोका तपासिी करिारे अणधकारी/कमगचारी र्ांनी मोबाईलने DBT APP द्वारे स्थळ पाहिीच े

छार्ाणचत्र घ्र्ावर्ाचे आहे. 

2) स्थळ पाहिीच्र्ा णठकािी पोहचलर्ावर GPS सुरु करून साधारि: १-२ णमणनटानंी छार्ाणचत्र घ्र्ाव.े 

3) स्थळ पाहिीच ेवळेी लाभाथी, कृणि सहाय्र्क व घटक राबवावर्ाची जार्ा तसेच मोका तपासिीच्र्ा वळेी 

लाभाथी, कृणि सहाय्र्क व राबणवलेला घटक र्ांचा समावरे् छार्ाणचत्रात आवश्र्क आहे. घटकाची 

अंमलबजाविी ज्र्ा णठकािी करावर्ाची आहे त्सर्ाबाबत माणहती घेऊन स्थळ पाहिीचे वळेी त्सर्ाच णठकािच े

छार्ाणचत्र घ्र्ाव.े 

4) स्थळ पाहिी /मोका तपासिी चे छार्ाणचत्र र्तर्तो एकाच णठकािाहून काढलेले असावते.  

5) स्थळ पाहिी /मोका तपासिी करतांना नैऋत्सर् कोपऱ्र्ावरून  अक्षारं्/ रेखांर् सह छार्ाणचत्र घ्र्ावते. 

6) छार्ाणचत्राची अचकूता (Accuracy) ५ मी. पके्षा कमी असावी. 

7) छार्ाणचत्रात रे्तातील जवळील कार्मस्वरूपी असलेली णवणर्ष्ट वस्त-ूझाड/नदी/णवहीर/इमारत 

र्ासारख्र्ा बाबी स्पष्ट णदसाव्र्ात. 

8) मोका तपासिी घटकाची उभारिी केलर्ानंतर छार्ाणचत्र घ्र्ावर्ाचे असलर्ाने तो घटक छार्ाणचत्रात स्पष्ट 

णदसिे आवश्र्क आहे.  

9) अस्पष्ट छार्ाणचत्र अपलोड करू नरे्.                          
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डेस्क णनहार् णवणहत काल मर्ादा (णदवस) 

अ. 
क्र. घटक 

ग्राम कृणि 
संजीवनी 
सणमतीची 
मान्र्ता 

 (DESK-1) 

स्थळ पाहिी 
 (DESK-2) 

पवूगसंमती 
 (DESK-3) 

घटक 
राबणवण्र्ासाठीचा 

कालावधी  

मोका 
तपासिी 

 (DESK-4) 

लखेाणधकारी-
उपणवभार् 

स्तर 
 (DESK-5) 

उपणवभार्ीर् 
कृणि अणधकारी 

(DESK-6) 

1 वृक्ष लार्वड  15 10 5 45 15 3 5 

2 फळबार् लार्वड  15 10 5 45 15 3 5 

3 

रे्डनेट हाऊस  (GI पाईप) 15 10 5 60 15 3 5 

पॉली हाऊस 15 10 5 60 15 3 5 

पॉली टनेल  15 10 5 60 15 3 5 
पॉली हाऊस/रे्डनेट हाऊस मध्रे् 
लार्वड साणहत्सर् 15 10 5 60 10 3 5 

पॉली टनेलमध्रे् लार्वड साणहत्सर् 15 10 5 60 10 3 5 

४ बणंदस्त रे्ळीपालन  15 10 5 30 10 3 5 

५ परसातील कुतकुटपालन  15 10 5 30 10 3 5 

६ रेर्ीम उद्योर्  15 10 5 45 15 3 5 

७ मधुमणक्षकापालन  15 10 5 30 10 3 5 

८ र्ोड्या पाण्र्ातील मत्सस्र् पालन  15 10 5 30 10 3 5 

९ इतर कृणि आधाणरत उद्योर्  15 10 5 60 10 3 5 

१० 
र्ांडूळ खत आणि नाडेप पद्धतीने 
सेंणिर् णनणवष्ठा उत्सपादन व सेंणिर् खत 
णनर्ममती र्ुणनट 

15 10 5 30 10 3 5 

1१ रे्ततळे (इनलेट आऊटलेट सह / 15 10 5 45 10 3 5 
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अ. 
क्र. घटक 

ग्राम कृणि 
संजीवनी 
सणमतीची 
मान्र्ता 

 (DESK-1) 

स्थळ पाहिी 
 (DESK-2) 

पवूगसंमती 
 (DESK-3) 

घटक 
राबणवण्र्ासाठीचा 

कालावधी  

मोका 
तपासिी 

 (DESK-4) 

लखेाणधकारी-
उपणवभार् 

स्तर 
 (DESK-5) 

उपणवभार्ीर् 
कृणि अणधकारी 

(DESK-6) 

इनलेट आऊटलेट णवरणहत) 

1२ 
सामुदाणर्क रे्ततळे (इनलेट व 
ऑउटलेट सह/ इनलेट आऊटलेट 
णवरणहत रे्ततळे अस्तरीकरिासह) 

15 10 5 90 10 3 5 

1३ रे्ततळे अस्तरीकरि  15 10 5 30 10 3 5 

1४ णवहीर 15 10 5 90 10 3 5 

1५ णवहीर पनुभगरि  15 10 5 45 10 3 5 

1६ णठबक व तुिार लसचन  15 10 5 30 10 3 5 

१७ पंपसंच (णवद्यतु पपं)-५ एच पी परं्त  15 10 5 30 10 3 5 

१८ पंपसंच (णडझेल इंणजन)-५ एच पी परं्त 15 10 5 30 10 3 5 

१९ पाईप (एच.डी.पी.ई./पी.व्ही.सी.) 15 10 5 30 10 3 5 
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अणधक माणहतीसाठी कृणि कार्ालर्ांचे दूरध्वनी क्रमांक 

अ. क्र. उपणवभार्  कार्ालर्ीन दूरध्वनी  
१. उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी, औरंर्ाबाद  ०२४०२-३५८२२५  
२. उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी, वजैापूर  ०२४३६-२२४१०३  
३. उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी, णसल्लोड  ०२४३०-२२२१२५  
४. उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी, बीड   ०२४४२-२२२४६४  
५. उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी, माजलर्ाव  ०२४४३-२३४४९१  
६. उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी, अंबेजोर्ाई  ०२४४६-२४७०७२  
७. उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी, जालना  ०२४८४-२२११७६  
८. उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी, परतूर  ०२४८२-२२११३०  
९. उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी, जळर्ाव  ०२५७२-२३९०५४  

१०. उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी, अमळनेर  ०२५८७-२२२५१६  
११. उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी, पाचोरा  ०२५९६-२४४३४३  
१२. उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी, लातूर  ०२३८२-२४२२२७  
१३. उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी, उदर्ीर  ०२३८४-२५६०३१  
१४. उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी,  उस्मानाबाद  ०२४७२-२२७७९४  
१५. उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी, भमू  ०२४७८-२७२४६०  
१६. उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी, नांदेड  ०२४६२-२८५००४  
१७. उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी, देर्लूर  ०२४६३-२५५७४५  
१८. उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी, णकनवट  ०२४६९-२२२०८४  
१९. उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी, परभिी  ०२४५२-२४००१७  
२०. उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी, लहर्ोली  ०२४५६-२२२८८६  
२१. उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी, अमरावती  ०७२१२-६६१८२८  
२२. उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी, मोर्ी  ०७२२८-२२२२७३  
२३. उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी, अचलपूर  ०७२२३-२२०१५९  
२४. उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी, बलुढािा  ०७२६२-२४२७४०  
२५. उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी, मेहकर  ०७२८६-२२४६५४  
२६. उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी, खामर्ाव  ०७२६२-२५३०१३  
२७. उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी, अकोला  ०७२४२-२५६१४०  
२८. उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी, आकोट   ०७२५८-२२२७९३  
२९. उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी, वाणर्म   ०७२५२-२३२४००  
३०. उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी, र्वतमाळ  ०७२३२-२४५२७५  
३१. उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी, दारव्हा  ०७२३८-२०३०९५  
३२. उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी, पुसद  ०७२३३-२४७०८७  
३३. उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी, पांढरकवडा  ०७२३५-२२७४४२  
३४. उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी, वधा  ०७१५२-२४३३४७  
३५. उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी, आवी  ०७१५७-२२२०५७  
३६. उपणवभार्ीर् कृणि अणधकारी, लहर्िघाट  ०७१५३-२४४१३३  

 

 

 

 





 
  


