मृद व जल संधारण सामुिहक

े उपचार - सामाईक मागदशक सूचना

तावना:

हवामान बदलाचा रा या या शेतीवर िवपरीत पिरणाम िदसून येत असून, भिव यात देखील सदर

पिरणामांची या ती वाढणार अस याचे रा या या हवामान बदलािवषयक कृती आराखडयाम ये नमूद केले आहे.
मराठवाडा व िवदभ तील शेतक-यांना गे या काही वष पासून मोठया दु काळास सामोरे जावे लागत असून भूगभ तील पाणीसाठयावर व जिमनी या आरो यावर िवपिरत पिरणाम होत आहे . पिरणामी शेतीमधील िपकांची
उ पादकता घटत आहे. तसेच पूण नदी या खो-यातील भू-भाग हा िनसगत:च

ारपड अस याने शेतीसाठी

सचनास मय दा येत आहे त. या ितकूल पिर थतीम ये अ प भू-धारक शेतक-यां या उ पादनावर िवपरीत
पिरणाम होत अस याचे िदसून येत आहे . हवामान बदलामुळे उ वले या पिर थतीशी जुळवून घे यास शेतकयांना स म कर या या उ ेशाने महारा

शासनाचा जागितक बँके या अथसहा याने नानाजी देशमुख कृिष

संजीवनी क प सु कर यात आलेला आहे .
क पांतगत समिव ट िज

ातील बहु तांश भाग हा कोरडवाहू अस याने पडणा या पावसा या पा याचे

यो य िनयोजन कर यासाठी सवकष पाणलोट

े

िवकास काय मा या धत वर िविवध मृद व जलसंधारण

उपचार राबिव यात येत आहे त. या उपचारांचा उ ेश जिमनीची धूप थांबिवणे, पाणी मूल थानी िजरिवणे,
भूगभ तील पाणी साठा वाढिवणे, भूगभ तील पाणीसाठा िपकांसाठी वापरणे हे आहे त. यात गाव हा िवकासाचा
घटक ध न पाणलोटावर आधािरत मृद संधारण व जलसंधारणाची कामे करणे अिभ ेत आहे . अिभयांि की
उपचारांत समपातळी बांध, ढाळीचे बांध बंिद ती, घळ िनयं ण उपचार, गॅिबयन बंधारे, सलग समतल
चर,आद चा अवलंब क न भावीपणे मृद व जल संधारण करता येते.
उ े श:

1. क पांतगत िनवडले या गाव समुहामधील शेतक-यांना हवामान बदलामुळे उ वले या पिर थतीशी
जुळवून घे यास स म बनिवणे.

2. कोरडवाहू
पाणीसा

े ातील जिमनीची धूप थांबिवणे, मूल थानी जलसंधारण करणे, भूपृ ठावरील व भूगभ तील

ात वाढ करणे, या ारे संरि त सचनाची मता िनम ण करणे.

3. पा याचा काय म वापर क न दुबार िपकाखालील े वाढिवणे व शेतक यां या उ प ात वाढ करणे.

े उपचार

मृद व जलसंधारणा या िविवध उपचार प ती

अ) िबगर वहीती े ावरील उपचार
१. सलग समतल चर (C.C.T.)

२. खोल सलग समपातळी चर (Deep C.C.T.)
3. गुरे ितबंधक चर (T.C.M.)

ब ) वहीती े ावरील उपचार

१. शेत बांध बंिद ती (Comapartment Bunding)
२. ढाळीचे बांध बंिद ती (Graded Bunding)
३. शेततळे (Farm Pond)

ओघळ / नाला िनयं णाचे उपचार
अ) अ पर िरचेस
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१.अनघड दगडी बांध ( ५ हे .पयत) (Loose Boulder Structure )

ब) िमडल िरचेस

१.अनघड दगडी बांध ( ५ -१० हे .पयत) (Loose Boulder Structure )

२.लहान मातीचे बांध (Earthen Structure)
३.गॅिबयन बंधारा (Gabian Structure)

क) लोअर िरचेस

१. माती नाला बांध

२. िसमट नाला बांध

३. नाला खोलीकरण

मृद व जलसंधारण उपचारिनहाय भौितक व आ थक िनकष :
सलग समतल चर, खोल सलग समपातळी चर व गुरे ितबंधक चर
( क प उप म सांकेतांक-A3.1. 1, A3.1.2 व A3.1.3)
सलग समतल चर (C.C.T.)

े

शासन िनणय

मांक मापदं ड -२०१३ / . .११४/जल -७ िदनांक १५ ऑ टोबर २०१३ अ वये पाणलोट

आधािरत मृद व जल संधारणाची कामे मशीन ारे कर यासाठी िनि त केले या आ थक मापदं डा माणे

पडीक व अवनत जमीनीचा िवकास कर यासाठी सलग समतल चर उपचार राबिव यात यावेत.
अवषण वण व हमखास पावसाचा देश या िवभागासाठी मंजूर असलेले मॉडे ल

देशमुख कृिष संजीवनी क पांतगत राबिव यात यावे.

मांक ५ ते ७ , नानाजी

जागा िनवडीचे िनकष -

१. शेतीस अयो य असलेले े .

२. ड गर उतारावरील पडीक जिमनी.

३. पाणलोटा या वरील, मधील आिण खालील भागातील पडीक जमीन.
४. पडीक जिमनीवर साधारणत: ३ ते ४ इंचापयत मातीचा थर असावा.

५. पडीक े ातील खातेदारांची उपचार घे यासाठी संमती आव यक आहे .

६. सलग समतल चर घे यासाठी े ाचा जा तीत जा त उतार १५ % पयत असणे आव यक आहे .
सलग समतल चर (मॉडे ल ५ -7 ) (०.३० मी. खोली )
चराची ं दी -०.६० मी .

चराची खोली -०.३० मी .

पाणी साठा - १८० घ .मी./हे टर

सलग समतल चर (मॉडे ल ५ -7 ) (०.४५ मी.खोली )
चराची ं दी -०.६० मी .

चराची खोली -०.४५ मी .
पाणी साठा - २७० घ.मी . /हे टर
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संक प िच सलग समतल चर (मॉडे ल ५ -7 ) (०.४५ मी. खोली )
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खोल सलग समपातळी चर (Deep C.C.T)
शासन िनणय

मांक मापदंड -२०१३ / . .११४/जल -७ िदनांक १५ ऑ टोबर २०१३ अ वये

पाणलोट े आधािरत मृद व जल संधारणाची कामे मशीन ारे कर या या शासन िनणयानु सार खोल सलग
समपातळी चर हा उपचार राबिव यात यावा.
जागा िनवडीचे िनकष -

१. जिमनीचा उतार जा तीत जा त ८% पयत असावा.

२. लाभाथ चे मालकी या े ावर सदर उपचार राबवायचा अस यास, संबंिधताची लेखी संमती
असणे आव यक.

जिमनीचा उतार - ० ते ८ %
चराची ं दी -१.०० मी .

चराची खोली -१.०० मी .

चराची लांबी - २४० मी./हे टर
दोन चरातील अंतर - ३३ मी.

संक प िच खोल सलग समपातळी चर
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गुरे ितबंधक चर (T.C.M.)
शासन िनणय

मांक मापदंड -२०१३ / . .११४/जल -७ िदनांक १५ ऑ टोबर २०१३ अ वये

पाणलोट े आधािरत मृद व जल संधारणाची कामे मशीन ारे कर या या शासन िनणयानु सार गुरे ितबंधक
चर हा उपचार राबिव यात यावा.
जागा िनवडीचे िनकष -

१. सलग समतल चरासाठी आव यक जागा िनवडीचे िनकष लागू राहतील.

२. सलग समतल चराचा सलग १० हे टरचा गट अस यास अशा गटाभोवती गुरे ितबंधक चर
खोद यात यावा.

तांि क मापदंड -

१. चराची पाया ं दी - ०.६० मी.
२. चराची खोली
३. चराचा माथा

- १.०० मी.

- १.९० मी .

4. ती हे टरी चराची लांबी - १०२ मी.

संक प िच -
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सलग समतल चर,खोल सलग समपातळी चर व गुरे ितबंधक चर या उपचाराची कामे कर यासाठी
तांि क व आ थक मापदं डअ.न.

उपचाराचे नाव

तांि क मापदं ड
उतार %

1

२

पाया

ं दी,मी

बांधाची
उं ची,
मी

आ थक मापदंड ,( .)

माथा

ं दी,मी

बांधाचा

छे द,चौ.
मी.

बांधाची
लांबी,

पिरमाण

मी.

ड गराळ

इतर

भाग

सलग समतल चर (०.३० मी. खोली )
मॉडे ल

मांक ५

० ते ४

०.६

०.३०

०.६

०.१८

१०००

हे टर

१४६०९

१३७४५

मॉडे ल

मांक ६

४ ते ८

०.६

०.३०

०.६

०.१८

११७९

हे टर

१६७१५

१५६८६

मॉडे ल

मांक ७

८ ते १५

०.६

०.३०

०.६

०.१८

१५१४

हे टर

२०५५९

१९२३७

सलग समतल चर (०.४५ मी. खोली )
मॉडे ल

मांक ५

० ते ४

०.६

०.४५

०.६

०.२७

१०००

हे टर

१९३२४

१८०१५

मॉडे ल

मांक ६

४ ते ८

०.६

०.४५

०.६

०.२७

११७९

हे टर

२२२७०

२०७२६

मॉडे ल

मांक ७

८ ते १५

०.६

०.४५

०.६

०.२७

१५१४

हे टर

२७६९२

२५७०९

० ते ८

१

१

१

१

२४०

हे टर

११४११

११४११

0 ते १५

०.६०

१.००

१.९०

१.२५

१०२

र .मी.

६१

५६

३

खोल सलग

४

गुरे ितबंधक चर

समपातळी चर
(स.स.चराचा १० हे टर
पे ा अिधक सलग गट
अस यास )

िटप -१. सलग समतल चर (मॉडे ल .५ ते ७ ), खोल सलग समपातळी चर व गुरे ितबंधक चर हे उपचार शासन िनणय
मांक :मापदं ड -२०१३ / . .११४/जल -७ िदनांक १५ ऑ टोबर २०१३ अ वये पाणलोट

े

आधािरत जलसंधारण

काय मासाठी मृद व जल संधारणाची कामे मशीन ारे कर यासाठी आ थक मापदं ड िनि त करणेबाबत या शासनिनणया
अ वये उपचार राबिवणे

तािवत केलेले आहे.
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विहती े ावरील उपचार- कृिष े ावरील पाणी संरि तता (A 3.6)
शेत बांध बंिद ती (Comartment Bunding)
( क प उप म सांकेतांक-A 3.6.1)

मुल थानी जलसंधारणासाठी शेत बांध बंिद ती ही बाब िनयोजन िवभाग शासन िनणय

२००४/ .

.रोहयो

.२१३/रोहयो -६ िद. ६ जानेवारी 2005 अ वये शेतक या या खाजगी जिमनीवर घे यात यावी. शेत

बांध बंिद ती हा उपचार शासन िनणय
अ वये पाणलोट े

मांक मापदं ड -२०१३ / . .११४/जल -७ िदनांक १५ ऑ टोबर २०१३

आधािरत मृद व जल संधारणाची कामे मशीन ारे कर यासाठी िनि त केले या आ थक

मापदं डानुसार राबिव यात यावा.
जागा िनवडीचे िनकष-

१. वा षक सरासरी ७५० मी.मी.पयत पज यमान असले या भागात हा उपचार राबवावा.

२. हमखास पावसा या दे शातील ८५० मी.मी पयत पज यमान असले या हल या जिमनीवर ढा ळीचे
बांध बंिद ती ऐवजी शेत बांध बंिद ती हा उपचार घेता येईल.

३. जिमनीचा उतार o ते ४ % इतका असावा.

४. हलकी, भारी व म यम जिमनीवर सदर उपचार घेता येईल .

५. शेत पिर थतीला अनुस न व मशागतीस अडथळा होणार नाही अशा िठकाणी बांधाची जागा िनवडावी.
६. िकमान ५० हे टर े ाचा गट क न सदर उपचार राबिव यात यावा.

तांि क िनकष व आ थक मापदं ड उतार गट

/जिमनीचा

तांि क मापदं ड
पाया
ं दी

कार

० ते ४ उतार व
हलकी जमीन
० ते ४ उतार व
म यम जमीन
० ते ४ उतार व
भारी जमीन

मी

बांधाची

उं ची मी

माथा
ं दी

मी

बाजू

बांधाचा

उतार

काटछे द
चौ .मी

आ थक मापदंड ,
बांधाची

लांबी मी

सांडवा
सं या

ज.जा.

उ.यो./

इतर

ड .भाग

१.८०

०.७५

०.३०

१:१

०.८०

२००

३

७२२०

६८६०

२.००

०.८५

०.३०

१:१

१.००

२००

३

८६३२

८१८२

२.२५

०.९०

०.४५

१.२०

२००

३

९८५७

९३४१

१.२५
:१

संक प िच उतार गट

/जिमनीचा गट

संक प िच

१. ० ते ४ ट के

उतार व हलकी
जमीन
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२. ० ते ४ ट के

उतार व म यम
जमीन

३. ० ते ४ ट के

उतार व भारी
जमीन

8

ढाळीचे बांध बंिद ती (Graded Bunding)
( क प उप म सांकेतांक-A 3.6.1)

मुल थानी जलसंधारणासाठी ढाळीचे बांध बंिद ती ही बाब िनयोजन िवभाग शासन िनणय

.रोहयो २००७ / .

.९५ /रोहयो -१ िद.१६ जुलै 200७ अ वये राबिव यात यावी. ढाळीचे बांध बंिद ती हा

उपचार शासन िनणय

मांक मापदं ड -२०१३ / . .११४/जल -७ िदनांक १५ ऑ टोबर २०१३ अ वये मृद व

जल संधारणाची कामे मशीन ारे कर यासाठी िनि त केले या आ थक मापदं डानुसार राबिव यात यावा.
जागा िनवडीचे िनकष -

१. सदरचा उपचार हमखास पावसा या देशात घे यात यावा.(पज यमान ७५० िममी पे ा जा त )
२. जिमनीचा उतार ४ % पे ा कमी असावा.

तांि क िनकष व आ थक मापदंड उतार गट
/जिमनी

तांि क मापदंड
पाया

बांधाची

ं दी मी

उं ची मी

हलकी

2.00

म यम
भारी

चा कार

माथा

बाजू

बांधाची

चौ .मी .

मी .

ज.जा.उ

0.95

1.20:1
1.25:1

0.75

0.50

1:1

2.30

0.75

0.50

2.50

0.80

0.50

काटछे द

गवती

सांडवा

उतार

.

बांधाचा

लांबी

ं दी मी .

.

आ थक मापदंड

सं या

.यो./

ड .भाग

इतर

210

४

९०११

८४२६

1.05

165

३

८००४

७४७९

1.20

95

२

५८३३

५४४०

संक प िच जिमनीचा गट

संक प िच

१. हलकी जमीन

२. म यम जमीन
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३. भारी जमीन

४. शेतचराचे
संक प िच

10

ओघळ /नाला िनयं णाचे उपचार -

अ पर िरचेस /िमडल िरचेस - अनघड दगडी बांध
( क प उप म सांकेतांक-A 3.2.1)

अनघड दगडी बांध हा े

उपचार शासन िनणय

.मापदंड -२०१३ / . .११४/जल-७, िदनांक १०

ऑ टोबर २०१३ या मजुरा या सहा याने करावया या कामा या िनि त केले या आ थक मापदं डानु सार
राबिव यात यावा.

जागा िनवडीचे िनकष -

१. ओघळीवरील अनघड दगडाचे लहान बांधासाठी पाणलोट

े

२. नाला तळयात उघ

नये.

पाणलोट े ५ ते १० हे . पयत असावे.

ा खडकावर बांधाची जागा िनि त क

५ हे . पयत व मो

ा बांधासाठी

३. बांधा या जवळपास १ िक.मी. ि जेत दगड उपल ध असतील अशाच िठकाणी बांध घालावा.

४. ओघळीवर एकाखाली एक या प तीने बांध घालताना वर या बांधाचा तळ खाल या बांधा या
मा यास एका समान पातळीत राहतील अशा िठकाणी यावेत.

अनघड दगडी बांधाचे कार अ .न.

बांधाचा कार

पाणलोट े

बांधाची सरासरी उं ची,मी

१

लहान अनघड दगडी बांध

५ हे .पयत

०.७५

२

मोठा अनघड दगडी बांध

५ ते १० हे . पयत

१.००

अनघड दगडी बांधा किरता तांि क व आ थक मापदं ड -

अ.न.

उपचाराचे नाव

तांि क मापदंड
उतार
%

पाया

बांधाची

माथा

ं दी,मी उं ची ,मी ं दी,मी

आ थक मापदंड ,( .)
बाजू उतार

बांधाचा
छेद,चौ.मी.

पिरमाण

ड गराळ
भाग

इतर

अनगड दगडाचे बांध
१

० ते ५ % उतारा या ओघळी वरील बांधास दो ही बाजूस १ : १ उतार
पाणलोट े ाचा वरचा भाग (अ पर िरचेस )

० ते ५

पाणलोट े ाचा मधला भाग (िमडल िरचेस ) ० ते ५
२

२

०.७५

०.५

१:१

०.९४

घ.मी.

२६३

२२९

२.५

१.००

०.५

१:१

१.५

घ.मी.

२६३

२२९

५ ते १५ % उतारा या ओघळी वरील बांधास पुढील बाजूस १ : १ व मागील बाजूस २ :१ उतार
पाणलोट े ाचा वरचा भाग (अ पर िरचेस )

५ ते १५ २.७५

०.७५

०.५

१:१

१.२२

घ.मी.

२६३

२२९

पाणलोट े ाचा मधला भाग (िमडल िरचेस ) ५ ते १५ ३.५

१.००

०.५

१:१

२

घ.मी.

२६३

२२९
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संक प िच
पाणलोटाचा भाग

संक प िच (उतार गट - ० ते ५ %)

1. अपर िरचेस

पाया खोल

=०.३० मी

2. िमडल िरचेस

पाया खोल

=०.३० मी

पाणलोटाचा भाग

संक प िच

(उतार गट - ५ ते १५ %)

3. अपर िरचेस

पाया खोल

=०.३० मी

4. िमडल िरचेस

पाया खोल

=०.३० मी

12

िमडल िरचेस

मातीचा बांध (अदन

क पांतगत समािव ट िज

चर)

( क प उप म सांकेतांक-A 3.2.1)

ांम ये या िठकाणी अनगड दगड उपल ध होत नाहीत अशा िठकाणी

लहान मातीचे बांध (Earthen Structure) राबिव यात यावे. शासन िनणय

.मापदं ड -२०१३ / .

.११४/जल-

७, िदनांक १० ऑ टोबर २०१३ या मजुरा या सहा याने करावया या कामा या िनि त केले या आ थक मापदं डा
नुसार हा े उपचार राबिव यात यावा.
जागा िनवडीचे िनकष -

१. ओघळीवरील बांधा या िठकाणी १० हे . पे ा कमी पाणलोटाचे े असावे.
13

२. ओघळी या या भागाम ये थािनक दगड उपल ध नाहीत मा

बांधासाठी पुरेशी माती उपल ध आहे,

अशा िठकाणी हा उपचार यावा.

३. ओघळ / घळी या उगमापासून साधारणतः १०० मी.अंतरापयत असे बांध यावेत.
४. जा तीचे पाणी सांड या ारे बाहेर काढ यासाठी जागेची उपल धता असावी.
५. ना या या तळात उघ

ा खडकावर बांधाची जागा िनि त क

नये.

तांि क िनकष व आ थक मापदं ड -

तांि क मापदंड
उपचाराचे
नाव

पाया
ं दी

मी .
मातीचा बांध
(Earthen

Structure)

2. ७६

बांधाची
उं ची
मी.

0.७२

माथा

बाजू

ं दी मी .

उतार

0.६०

1.5:1

आ थक मापदंड
बांधाचा

काटछे द

पिरमाण

1.20

घ.मी .

चौ .मी .

ज .जा .उ

.

.यो ./ड

इतर

१७६

१५४

भाग

संक प िच -

गॅिबयन बंधारा व Composite गॅिबयन


गॅिबयन बंधारा शासन िनणय

चर

( क प उप म सांकेतांक-A 3.2.4)
.मापदंड -२०१३ / . .११४/जल-७, िदनांक १० ऑ टोबर २०१३ नुसार मजुरा या

सहा याने करावया या कामा या िनि त केले या आ थक मापदं डा नुसार गॅिबयन बंधारे हा े उपचार नानाजी
देशमुख कृिष संजीवनी क पांतगत राबिव यात यावा.
जागा िनवडीचे िनकष -

१. पाणलोटातील वरील व जा तीत जा त मधील भागातील ना यावर जागा िनवडावी.
२. नाला तळाचा उतार ३% पयत असावा.

३. सदर कामासाठी जागा िनवडताना बांधामुळे काठाची माती खरडू न जाणार नाही अशा िठकाणी जागा
िनवडावी.
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४. ना याची ं दी श यतो १० मी.पे ा कमी असावी.
५. ना या या वळणावर बांधाची जागा िनवडू नये.

६. सदरचा उपचार हा मृद संधारणासाठी अस याने बांधाची उं ची सहसा १ मी.पे ा कमी कवा ना या या
७.

८.

खोली या १/३ उं ची पे ा कमी ठे वावी.

या िठकाणी खडक कवा मु म आहे अशा िठकाणी असे बंधारे घे ऊ नयेत.

या ना यावर दु सरी कोणतीच जलसंधारण कामे घेता येत नाहीत अशा ना याचा िवचार या कामासाठी

करावा.

९. िसमट बांध / नाला बांध यां या वरील बाजूस या कामाचे िनयोजन करावे.
गॅिबयन बंधारे या बाबीकिरता तांि क व आ थक मापदंडतांि क मापदं ड
अ.न.
१

उपचाराचे नाव

गॅिबयन बंधारा

उतार

पाया

गट %

ं दी,मी. उं ची,मी.

ं दी,मी.

२.४५

०.४५

0 ते ३

बांधाची

१.००

माथा

आ थक मापदं ड ,( .)
बाजू उतार
१:१

बांधाचा
छे द,चौ.मी.
१.४५

पिरमाण
घ.मी.

ड गराळ
भाग
१००१

इतर
९५२

संक प िच
गॅिबयन बंधा-याचे संक पिच



बंधा याचा छे द

संयु त गॅिबयन बंधारा ( Composite Gabian Structure)
संयु त गॅिबयन बंधारे हा

े

उपचार हा या िठकाणी ना याचा उतार ३ % पे ा जा त आहे, तसेच

जा त पज यमान असले या िठकाणी घे यात येते. शासनाचे प

.२०१७/सं. .१४९० /जल-१,िदनांक

७/११/२०१७, तसेच आयु त, मृद व जलसंधारण िवभाग, मृद व जलसंधारण आयु तालय, औरंगाबाद यांचे
तांि क पिरप क

.मृजआ-२०१७ / . .३/संपसंगॅबं/िदनांक-२३/११/२०१७ अ वये संधानकीय पडदी

असले या संयु त गॅिबयन बंधारा उपचार राबिव यात यावा.
जागा िनवडीचे िनकष -

संयु त गॅिबयन बंधारे - संधानकीय पडदी
जागा िनवडीचे िनकष -

१. नाला तळाचा उतार ५ % पयत असावा.

२. सदर कामासाठी जागा िनवडताना बांधामुळे काठाची माती खरडू न जाणार नाही अशा िठकाणी जागा
िनवडावी.

३. ना याची ं दी श यतो १० मी.पे ा कमी असावी.

४. पाणलोटाचे वहन े ातील (Runoff Zone ) व जा तीत जा त मधील (Middle Reaches ) म ये घे यात
यावा .
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५. ना या या वळणावर बांधाची जागा िनवडू नये.
६. जागा िनवडताना दोन नाले एक

िमळतात य या खालील बाजूस बंधा याची जागा िनि त करावी

हणजे जा तीचा पाणीसाठा उपल ध होईल.

७. सदरचा उपचार हा बांधाची उं ची सहसा १ मी. येईल अशाच िठकाणी करावा.
८.
९.

या िठकाणी खडक कवा मु म आहे अशा िठकाणी असे बंधारे घेऊ नयेत.

या ना यावर दु सरी कोणतीच जलसंधारण कामे घेता येत नाहीत अशा ना याचा िवचार या कामासाठी

करावा.

१०. िसमट बांध / नाला बांध यां या वरील बाजूस या कामाचे िनयोजन करावे.


गॅिबयन बंधारे - िजओ मबरन पॉिलिथन िफ म -

गॅिबयन बंधारे - िजओ मबरन पॉिलिथन िफ मसह हा े

उपचार हा या िठकाणी ना याचा उतार ३

% पे ा जा त व ८ % या आत आहे, तसेच जा त पज यमान असले या िठकाणी घे यात येतो. शासनाचे प
.संकीण २०१७/ गॅिबयन -

ट /सं. .१४४२ /जल-१,िदनांक २/११/२०१७, तसेच आयु त, मृद व

जलसंधारण िवभाग, मृद व जलसंधारण आयु तालय, औरंगाबाद यांचे तांि क पिरप क
/ . .२/बांमाजािजपॉिफ िदनांक-१८/११/२०१७ अ वये सदर उपचार राबिव यात यावा.

.मृजआ-२०१७

जागा िनवडीचे िनकष -

नाला तळाचा उतार वगळता संयु त गॅ िबयन बंधारे - संधानकीय पडदीचे वरील सव जागा िनवडीचे िनकष

लागू राहतील . (नाला तळाचा उतार ३ % पे ा जा त व ८ % पे ा कमी असावा.)
संयु त गॅिबयन बंधारे या बाबीकिरता तांि क व आ थक मापदंडतांि क मापदं ड

अ.न.

बांध

उपचाराचे नाव
उतार

पाया

बांधाची

गट %

ं दी,मी. उं ची,मी.

संधानकीय पडदी
माथा

बाजू

जाडी ं दी

ं दी,मी.

उतार

मी.

पाया
तळाची

पाया खोली

ं दी मी.

मी.

जमीन

पिरमाण

बंधारा -

वर उं ची मी.
िसमट नाला

0 ते ५

२.६०

१.००

०.४५
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संधानकीय पडदी
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पॉलीथीन िफ म

बांधासाठी िनि त
केलेले मापदंड .

संयु त गॅिबयन
२

( .)

पातळीचे

संयु त गॅिबयन
१

आ थक मापदं ड ,

शा.िन. . मापदंड -

िजओमबरन पॉलीथीन िफ म - बांधाची एकूण लांबी
३ ते ८

३.४०

१.००

०.७५

१ : १.५० एवढी व ०.५० मी.+ १.६० मी.उं चीची ५०० माय ोन
जाडीची

घ.मी.

२०१३/ . .११४/ज
ल-७ िद.१०
ऑ टो .२०१३ माणे

16

संयु त गॅिबयन बंधारे - संक प े
संधानकीय पडदी

17

िजओ मबरन पॉिलिथन िफ म-

18

लोअर िरचेस
माती नाला बांध
( क प उप म सांकेतांक-A 3.2.2)
शासन िनणय

.मापदंड -२०१३ / .

.११४/जल-७, िदनांक -१५ ऑ टोबर २०१३ या मिशन या

सहा याने करावया या कामा या िनि त केले या आ थक मापदं डा नुसार नानाजी देशमुख कृिष संजीवनी
क पांतगत माती नाला बांध हा उपचार राबिव यात यावा.

जागा िनवडीचे िनकष -

१. पाणलोटा या खालील भागातील कमी तळउतारा या (० ते ३% ) व १ मी.पे ा जा त खोली या
ना यावर सदर उपचार राबिव यात यावा.

२. बांधा या िठकाणी ना याचे पाणलोट े 4० हे . पे ा जा त व १,००० हे . पे ा कमी असावे.
३. बांधा या िठकाणी ना याचा आकार चचोळा असावा.
४. ना या या तळाची ं दी ५ मी. पे ा कमी नसावी.
५. बांधा या पाठीमागे पाणीसा

ासाठी भरपूर जागा असावी.

६. बांधा या खालील बाजूस िकमान ४ हे . पयत लागवडीखाली े असावे.
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७. गाभा भतीसाठी पिरसरात काळी िचकण माती उपल ध असावी.

८. सांड याची खोदाई कमीत कमी होईल व कठीण खडक न लागता आव यक या ं दीचा सांडवा खोदता
कार -

येईल अशी जागा असावी.

१. ४० ते ८० हे .पाणलोट े असलेले नालाबांध

२. ८० ते ५०० हे .पाणलोट े असलेले नालाबांध
माती नाला बांधाचे तांि क व आ थक मापदं ड -

उपचाराचे नाव

अ.न.

आ थक मापदंड,

पिरमाण

माती नाला बांध

ड गराळ भाग

इतर

१

१ ट के नाला तळ उतारापयत

ह.घ.मी पाणीसाठा

३२००३

२९३४३

२

२ ट के नाला तळ उतारापयत

ह.घ.मी पाणीसाठा

५५८८१

५१२३७

३

३ ट के नाला तळ उतारापयत

ह.घ.मी पाणीसाठा

७२६४६

६६६०९

नाला बांधाचे कार मु य बांध (मीटर )
अ.
न.

मॉडेल

पाणी साठा पूर रेषा
उं ची

उंची

मी

मी

मु त
फळी
उं ची
मी

एकू ण माथा

नालातळातील अभे भत
पाया

उंची

ं दी

ं दी

मी

मी

मी

बाजू उतार

उंची

मागील पुढील

मी

बाजू माथा पाया
उतार

ं दी

ं दी

मी

मी

गॅाज पीट
लांबी

मी

पायातील चर

बाजू तळ माथा
उतार

तळ

खोली

ं दी

ं दी

ं दी

मी

मी

मी

मी

१

मॉडे ल .१

1.20

0.40 1.00

2.60 १.०० 8.80 १.५:१ १.५:१ 2.10 १ : १ ०.६ 4.80 ३५ ०.५:१ १.

१

१

१

२

मॉडे ल .२

1.50

0.50 1.00

3.00 १.०० 10.00 १.५:१ १.५:१ 2.50 १ : १ 0.6 5.60 35 ०.५:१ १.

1

1

1

३

मॉडे ल

.३

1.80

0.60 1.00

3.40 १.५० 15.10 २ : १ २ : १ 2.90 १ : १ 0.6 6.40 35 ०.५:१ २

1

1

1

४

मॉडे ल

.४

2.10

0.70 1.00

3.80 १.५० 16.70 २ : १ २ : १ 3.30 १ : १ 0.6 7.20 35 ०.५:१ २

1

1

1

५

मॉडे ल

.५

2.40

0.80 1.00

4.20 १.५० 18.30 २ : १ २ : १ 3.70 १ : १ 0.6 8.00 35 ०.५:१ २

1

1

1

६

मॉडे ल

.६

2.70

0.90 1.00

4.60 १.५० 19.90 २ : १ २ : १ 4.10 १ : १ 0.6 8.80 35 ०.५:१ २

1

1

1

७

मॉडे ल

.७

3.00

1.00 1.00

5.00 १.५० 21.50 २ : १ २ : १ 4.50 १ : १ 0.6 9.60 35 ०.५:१ २

1

1

1
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िसमट नाला बांध
( क प उप म सांकेतांक-A 3.2.3)
िसमट नाला बांध हा उपचार पूर िनयं ण तसेच घळ िनयं णासाठी कर यात येतो. शासन िनणय

. सा सब-२०१४ / . .२०९/जल-७, िदनांक २३ जून २०१७ अ वये िसमट काँि ट नाला बांधा या भौितक व

आ थक मापदंडाबाबत या एकि त मागदशक सूचना नुसार नवीन िसमट नाला बांध बांध याकिरता मागदशक
सूचना िनगिमत कर यात आले या आहे त, तसेच शासन िनणय

. सा सब-२०१४ / . .२०९/जल-७, िद. ८

ऑग ट २०१८ या शासन िनणया वये जलसंपदा िवभाग शासन िनणय

मांक मापदंड २०१७ / (४५२/२०१७ )

/ लपा -२, िदनांक १३ जुलै २०१८ या आ थक मापदं डा नुसार राबिव यात यावा.
जागेची िनवड -

१. पाणलोट े ४० ते १००० हे.पयत असावे .

२. ना याचा तळाचा उतार 2 % पे ा कमी असावा.
३. नाला तळाची

ं दी ५ मी. पे ा कमी व ५० मी. पे ा जा त असू नये .

४. ना यास प टपणे खोली व दो ही बाजूस प ट तीर /काठ असले पािहजेत व काठापासून ना या या
तळापयत कमीत कमी खोली २ मी. असली पािहजे.

५.

या िठकाणी बांधाचे काम करावयाचे आहे , या िठकाणी नमुना ख े घेऊन ना याचे तळात पाणीसाठा

उं ची या िन या उं ची इत या खोली पयत (१/२) प का खडक लागत असेल अशी जागा िनवडावी.( पायाची
खोली १.२० मी .पयत )

६. ना या या दो ही काठावर वािहती े असेल व या िठकाणी माती नाला बांध घालणे तांि क
नसेल अशा िठकाणी िसमट नाला बांधाचे काम हाती घे यात यावे.

ाश य

७. िसमट नाला बांधामुळे शेजारील जमीन िचबड होणार नाही अशा जागेची िनवड बांध बांधणेसाठी कर यात
यावी. िसमट नाला बांधामुळे महापुराचे पाणी नाला काठाबाहे र येणार नाही,याची द ता घे यात यावी.

८. िसमट नाला बांध गाळाने भ

नये हणून गाळ ितबंधक कामे थम पूण झालेली असावीत.
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िसमट नाला बांधकािरता भौितक व आ थक मापदं ड मृद व जलसंधारण िवभाग, शासन िनणय

. सा सब-२०१४ / .

.२०९/जल-७,िदनांक २३ जून

२०१७ अ वये िसमट काँि ट नाला बांधा या भौितक व आ थक मापदं डाबाबत या एकि त मागदशक सूचना
खाली माणे आहे त -

१. सवसाधारण बाबी-

१. पाणलोट े ा या ऊ व भागातून या थानापासून नैस गक नाले उगम पावतात या थानापासून या
िकमान १ चौ.िकमी. या पाणलोट े ापासून थम बंधारा घे यात यावा .

२. िसमट बंधारे हे फ त 2nd व 3rd order या वग करणातील जल वाहावरच घे यात यावेत,कारण
भौगोिलक रचनेनुसार 1 st order streams या सवसाधारण वहन

े ात (Runoff Zone ), 2nd व 3rd

order या पुनभरण े ात (Recharge Zone) तर 4th order व यापे ा मोठे जल वाह हे साठवण े ात
(Storage Zone)

थर असतात.

३. बंधा-याचे थळ िनि त करताना स

थतीत १:५०००० या माणाचे (Topo Sheet) नकाशे वापर यात

येतात . या ऐवजी बंधा या या थळाबाबत अिधक अचूकता सा य हो यासाठी १:२५००० (Topo Sheet) या
माणाचे नकाशे वापर यात यावेत. तसेच क पांतगत उपल ध क न िदले या पाणलोट

े

मता

उपचार नकाशांचा (Watershed Potential Treatment Map) वापर क न िसमट नाला बांध
बांध याकिरता थळ िनि ती करावी.
४. पाणलोट
पाणलोट

े

े

१० चौ.िकमी. पयत असणा या

े ात िसमट बंधारे बांधावेत. १० चौ.िकमी. पे ा जा त

असले या भागाम ये िज हा अधी क कृिष अिधकारी यांनी जलशा ीय अ यासांती Out

Flanking होणार नाही याची खा ी करावी.

५. िसमट नाला बांधाचे थळ िनि त करताना नाला उतार २ % पे ा जा त अस यास अपवादा मक
पिर थतीम ये भौगोिलक,जलशा ीय व भूगभशाि य बाब चा संपूण अ यास के यानं तर िज हा अधी क
कृिष अिधकारी यांची मा यता यावी.

६. िसमट नाला बांधाची सांडवा पातळी ही जमीन पातळी पे ा जा त नसावी.

७. िसमट नाला बांधाची लांबी ही नालाकाठाशी िमळती जुळती असली पािहजे. नालाकाठाचे अनाव यक
ं दीकरण क न िसमट कॉ
ं ीट नाला बांधाची लांबी वाढिव यात येऊ नये.

८. शैलिभ ी जलवाहक अस याने, यावर िसमट बंधारे बांध यास या ारे खा ीशीर पुनभरण होणे श य

आहे . यासाठी शैलिभ ी अस यास या िठकाणी नकाशांचा वापर िसमट बंधा यां या िनयोजनासाठी
कर यात यावा.

२. िसमट नाला बांधाचे तांि क मापदंड १. म यवत संक पिच

संघटना (दगडी धरण) नािशक यांचे िदनांक १९/०८/२०१३ या प ा वये संक पन

काटछे द िनि त केलेले असून ही संक पिच े संदभ हणून वापर यात यावीत. याम ये थानपर वे आव यक ते

बदल कर यात यावेत,तथािप यामुळे या या Structural Stability ला धोका पोहोचणार नाही याची द ता
यावी .

२. भारतीय मानांकन I.S.Code 456-2000 मधील कमीत कमी एम

Condition म ये कमीत कमी एम -15 संधानकाम ये काम कर यात यावे .

.५ दशिव या माणे Moderate

३. िसमट नाला बांधाची लांबी १० मी ते ३० मी इतकी असावी. भौगोिलक पिर थतीनुसार आव यकता
अस यास ५० मी. लांबीपयत िज हा अधी क कृिष अिधकारी यांनी थळ िन ीती करावी.

४. साखळी प ती या दोन िसमट बंधा याम ये िकमान ५०० मीटरचे अंतर असावे. तथािप तांि क /आ थक

िनकषाची पूतता होत असेल व यापे ा कमी अंतरावर बंधारा घेणे आव यक असेल तेथे िज हा अधी क कृिष
अिधकारी यांनी थळ िन ीती करावी.

24

५. िसमट नाला बांधासाठी पाया खोदकाम करताना कवा इतर त सम कामाकिरता िनिवदे म ये Weighted
Average चा वापर न करता (Soft Strata,Hard Strata अशी िवगतवारी )

य

खोदकाम क न येणा या

माती ,मऊ मु म,कठीण मु म, मऊ खडक,कठीण खडक अशा िवगतवारी माणे सिव तर अंदाजप क क न
िनिवदा िस

करावी व मोजमाप पु तकेत तशाच प तीने न दी घे यात या यात.

३. बंधा याची उपयु तता वाढिव यासाठी खोलीकरण, ं दीकरण,पाणलोट व वृ ारोपण करणेबाबतयाबाबतची कायवाही शासन िनणय

. सािसबं-२०१४ / . .२०९/जल -७ िदनांक २३ /०६ /२०१७ म ये

िदले या मागदशक सूचने माणे कर यात यावी.

४ . िसमट नाला बांधाचे आ थक मापदं ड -

जलसंपदा िवभागा या लघु पाटबंधारे योजनासाठी शासन िनणय

. सा सब-२०१४ / . .२०९/जल-

७,िदनांक ८ ऑग ट २०१८ या शासन िनणया वये जलसंपदा िवभाग शासन िनणय

/(४५२/२०१७ )/लपा-२, िद.१३ जुलै २०१८ नुसार 150 सघमी पे ा कमी साठवण

मांक मापदं ड २०१७
मते या को हापूरी

बंधा याकरता िनि त कर यात आलेले ती स.घ.मी. (TCM) आ थक मापदंड हे िसमट नाला बांधास लागू
राहतील व सदर मापदं ड हे खालील माणे आहे त अ.

िविहत े

ित स.घ.मी. आ थक मापदंड ( .)
सवसाधारण े

ड गरी े

अवषण वण े

1

िवदभ

१४६११४

१४६११४

१४६११४

2

मराठवाडा

१४६११४

१४६११४

१४६११४

3

उविरत महारा -जळगाव

११०६५९

१४३०४८

१४३०४८

(िटप - उपरो त माणे ड गरी े

व अवषण वण

े ा या यादी ही जलसंपदा िवभाग शासन िनणय

मापदंड २०१७ /(४५२/२०१७ )/लपा-२, िद.१३ जुलै २०१८ माणे असेल.)

मांक

५. बांधकाम चालू असतानाच पुढील बाजू या लँक वॉलम ये 4 फूट x 3 फूट आकाराचा िसमट नाला बांधाची
मािहती दशिवणारा लोखंडी बोड लावावा, हणजे फँलक वॉलचे काँ ीटम ये बोडचे अँगल घ

रोवले

जातील. यासाठी बोड या े म या अँगलचे आकारमान 35 मी.मी. x 35 मी.मी. x 6 मी.मी. तसेच उ या

अँगलचे आकारमान 50 मी.मी. x 50 मी.मी. x 6 मी.मी. असावे व लोखंडी बोडकिरता 18 गेजचा प ा
वापरावा. यासाठीचा खच अंदाजप कात समावेश करावा. बोडवर ऑईल पटने खालील माणे मािहती
िलहावी.

नानाजी देशमुख कृिष संजीवनी क प, कृिष िवभाग,महारा
१. कामाचे नांव - िसमट नाला बांध गट
२. बांधाची लांबी ३.
४.

मंजूर र कम

६ . कामाचे समा ती ितवेदन :

.-

.

िदनांक -

६. पाणी साठा

पाणलोट

मी.

कामावरील एकूण खच

५. काम सु

.-

शासन

-

.
काम पूण िदनांकटी. सी. एम.

िसमट नालाबांधाचे काम संपुणपणे पिरपुण झा यानंतर तो बांध संबंिधत

ाम संजीवनी सिमतीकडे

पुढील देखभाल व िनगा राख यासाठी ह तांतरीत कर यात यावा व या माणे संबंधीत खातेदारां या वा या
घे यात या यात. बांधाचे काम ता यात दे यासाठी उपयोगात आणावयाचा नमुना हा प -1३ माणे आहे .
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हे नमुनाप संबंधीत गटाचे समा ती ितवेदन (काम पूण वाचा दाखला) अहवालासोबत जोड यात यावे.

काम पुण झा यानंतर कामाचे िविहत नमु याम ये समा ती ितवेदन अहवाल सोबत जोडले या प - १४ नुसार
तयार क न यास उपिवभागीय कृिष अिधका याची मा यता घे यात यावी.
७ . बाबिनहाय करावया या कामाचा तपिशल:

नालाबांधा या जागा िनवडीपासून ते काम पुण होईपयत या वेगवेगळया ट याम ये काम करणा या

कमचा याने तसेच सव पयवे कीय अिधका यांनी िविहत तपासणी करणे आव यक आहे .
अ. .

बाब

कायवाही करणारे अिधकारी

1

िसमट नालाबांधाची जागा िनि त करणे

उपिवभागीय कृिष अिधकारी

2

सव ण व सिव तर अंदाजप क तयार करणे

कृिष सहा यक

3

अंदाजप कास तांि क व शासकीय मा यता दे णे

उपिवभागीय कृिष अिधकारी

4

बांधाची आखणी करणे

कृिष पयवे क

5

िसमट नालाबांधाची पाया तपासणी करणे

उपिवभागीय कृिष अिधकारी

6

मापन पु तकात मापे न दिवणे

कृिष सहा यक

7

कामाची र कम अदा करणे

उपिवभागीय कृिष अिधकारी

8

कामाची तपासणी

1. उपिवभागीय कृिष अिधकारी - 100 ट के
2. कृिष पयवे क - 100 ट के
3. कृिष सहा यक -१०० ट के

संक प िच
पायाचा नकाशा

उभा छे द
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जलसा

ांचे पुन

जीवन (खोलीकरण )

( क प उप म सांकेतांक-A 3.4.1)
नाला खोलीकरण -

िसमट नाला बांधातील गाळ काढणे व नाला खोलीकरण करणे या बाबत जलसंधारण िवभागा या

शासन िनणय

:राकृयो -२०११ / . .७२/जल -७ ,िदनांक ९ मे २०१३ अ वये मागदशक सूचना िनगिमत

कर यात आले या आहे त. सदर योजने या धत वर नानाजी दे शमुख कृिष संजीवनी क पांतगत खोलीकरण
ही बाब राबिव यात यावी. े उपचाराची व वरील सव कामे माथा ते पायथा या त वावर पूण झालेनंतर सदर
बाब राबिवता येईल .
तांि क िनकष -

कठीण पाषाणाचा भूभाग (Basalitic Terrain / गाळाचा भूभाग (Alluvial Terrain)-

1. नाला खोलीकरण हे फ त 2nd व 3rd order या वग करणातील जल वाहांवरच घे यात

यावे.कारण भौगोिलक रचनेनुसार १st order streams या सवसाधारण वहन े (Runoff Zone)
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2nd व 3rd order या पुनभरण े (Recharge Zone) तर ४th order व यापे ा मोठे जल वाह
हे साठवण े (Storage Zone) या भागांम ये

थर असतात.

2. उपल ध अपधावे या (Surface Runoff Calculation) सीिमत राहू नच नाला खोलीकरणाची लांबी

िनि त करावी.तसेच नालाबांधाची उ चतम पूर पातळी ना या या वरील बाजूस या िठकाणी
छे दते तेव

ा लांबीपयत व ं दी नाला तळा या ं दी एवढी ठे ऊन खोलीकरण कर यात यावे.मूळ

ना या या ं दीपे ा जा त ं दी कर यात येऊ नये.जेणेक न ना या या काठास बाधा पोहोचणार
3.

नाही .

या िठकाणी नाला पा ात वाळू साठा आहे , अशा ना याचे खोलीकरण क

4. अित शोिषत व शोिषत पाणलोट े ाम ये ही कामे अ
5. अ त वातील बंधा या या ऊ व वाह
जा त लाभदायक होईल.

े

नये .

माने राबिव यात यावीत.

(Up Stream Bed)म ये नाला खोलीकरण के यास

6. गाळा या देशात (Alluvial Area) नाला खोलीकरणाचे काम हाती घेणे यो य नाही.कारण अशा
िठकाणी Clay चा थर Impervoius अस यामुळे सदर पाणी जिमनीत मु न भूजलाम ये पांतरीत
होणार नाही. यामुळे अशा पिरसरात खोलीकरण कर यात येऊ नये.सवसाधारणपणे असा भूभाग
नाला खोलीकरणासाठी भूशा ीय

ा अनुकूल नसतो.अशा पिरसरात भू तरातील गाळाचा

(Clay) थर हा पाणी खाली िझरपू देत नस याने नाला खोलीकरण केले तर याम ये पा याची
साठवण होईल,परंतु हे साठलेले पाणी जिमनीत मु न भूजलात पांतरीत होणार नाही.

7. गाळा या भूभागातील बझाडा भू तराचा भाग हा नाला खोलीकरण या उपाययोजनेसाठी अ यंत
यो य आहे .कारण सातपुडा पवत

ेणी या,पाय या या टे क

ा (Foot Hills)चा उतार संप या-

संप याच बझाडा कारचा भू तर असून तो लहान मोठे टोळ दगड (Boulders) व टे क
झा याने वाहू न आलेले Silt यापासून बनवलेला आहे .या भू तराची जल हण

ांची धूप

मता (Water

Intake Capacity) जा त आहे .गाळा या देशात एकूण िव तारा या तुलनेत बझाडा भूभाग हा
फारच कमी आहे परंतु गाळा या भूभागात उपल ध होणारे भूजल हे ामु याने अशा बझाडा झोन
ारेच भू तरात पुनभरीत होते. यामुळे अशा भूभागात मो

उपाययोजना राबिव यात यावी.

ा

माणावर नाला खोलीकरण

कामाची अंमलबजावणी -

१. बांधातील गाळ काढू न मूळ नाला तळापासून (Nala Bund) ३ मीटर कवा कठीण भू तरापयत
यापैकी जे अगोदर घडेल ते व

ा खोलीचे खोलीकरण करावे.

२. खोलीकरण करताना नाला काठास १ : ०.५० बाजू उतार ठे व यात यावा. ना यातील काढलेला
गाळ शेतक यांनी वखच ने यांचे शेतात टाकावा व खोलीकरणातून िनघालेली माती १ मी. बम
सोडू न नाला काठावर टाकावी. नाला काठावर टाकले या मातीपासून तयार होणा या बांधास
दो ही बाजूस १:१ उतार

ावा. बांधाची माथा ं दी १ मीटर ठे वावी. बांधाची उं ची िनघणा या

पिरमाणाचा िवचार क न ठे वावी.खोलीकारणातून िनघालेली सव माती नाला काठावर बसत

नसेल तर याबाबत उपिवभागीय कृिष अिधकारी यांनी खा ी क न व या माणे मािणत क न

िश क रािहलेली माती १ िक.मी. पयत वाहतूक क न बाहे र काढावी. वाहतुकीचे पिरमाण
जा तीत जा त २० ट

यापे ा जा त राहणार नाही याची न द यावी.श यतो नाला काठा या

बांधावर न बसणारे मातीचे पिरमाण जे शेतकरी घेऊन जा यास तयार असतील यांना घेऊन
जा यास अनु मती

ावी.

३. ना यातील गाळ काढु न खोलीकरण करताना बांधा या पुढील बाजूस (Up Stream Side)
बांधापासून ५ मी. बम सोडावा व बमला पुढील बाजूस १ : १.५० उतार ठे ऊन यास दगडी
अ तरीकरण करावे.
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४. पाणलोटातील (Upper) व (Middle Reaches) मधील े ीय उपचार व ओघळ िनयं णाची कामे

पूण झाले या ना यावरील कामे नाला खोलीकरणासाठी िनवडावीत,यामुळे ना यात पु हा गाळ
येणार नाही.

५. नाला काठास हरळी अथवा थािनक गवताचे जैिवक अ तरीकरण करावे व नाला काठावर वृ
लागवड करावी.

संक प िच - िसमट नाला बांधातील गाळ काढू न खोलीकरण करणे

आ थक मापदंड -

जल यु त िशवार अिभयानांतगत नाला खोलीकरण/ ं दीकरणा या लोकसहभागातून होणा या

कामांकिरता

ामपंचायत,खाजगी य ती, अशासकीय सं था यांनी यं सामु ी उपल ध के यास यांना

ावयाचे दर िनि त करणेबाबतचे शासन पिरप क

स टे बर,२०१७ अ वये

ती घनमीटर इंधनासह यं

मांक संकीण -२१०७ / . .२४/जल -२०,िदनांक ४

याचा येणारा खच

पये २७/- इत या कमाल दराने

कर यात यावा. तसेच सदर पिरप कासोबत सहप ीत केले या मागदशक सूचना
कर यात यावीत.

माणे सदरची कामे
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सवसाधारण सूचना १. नानाजी देशमुख कृिष संजीवनी क पांतगत सू म िनयोजन ि येसाठी िवकिसत कर यात आले या
PoCRA APP ारे पा याचा ताळे बंदानुसार िश क अपधावा या मय देत पाणलोट उपचार

तािवत

कर यात आलेले आहे त. यानुसार सिव तर क प अहवाल (DPR) तयार कर यासाठी गाविनहाय

पाणलोट े ातील संभा य उपचार नकाशे (Watershed Potential Treatment Plan) उपल ध क न
िदलेले आहे त. सदर नकाशांचा वापर क न

तािवत उपचार राबिव यात यावेत.

२. Watershed Potential Treatment Plan नका याम ये

तािवत उपचारांची जागेत बदल करावयाचा

अस यास उपिवभागीय कृिष अिधकारी यांचे मा यतेने पुन
कर यात यावा.

३. मृद व जलसंधारणा या

सू म िनयोजन

ि या राबवून बदल

तािवत उपचारासाठी शासनाकडू न वेळोवेळी िनध िरत केलेले तांि क व

आ थक मापदं ड बाबत या मागदशक सूचनानुसार कायवाही कर यात यावी.

4. सव ण व मोजणी कर यासाठी आव यक असणा या यं

सामु ीची खरेदी िव ीय अिधकार मय दे त,

संबंिधत अिधकारी यांनी िविहत ापण प तीचा अवलंब क न करावी.

5. मृद व जलसंधारण उपचार ई -िनिवदा कायप दतीचा अवलंब क न राबिव यात यावेत.

6. शासनाने ई -िनिवदा कायप दतीचा अवलंब करणेसाठी वेळोवेळी केलेले बदल /सूचना क प अंतगत
कायप तीस लागू राहतील.

7. गाव / ामपंचायत िनहाय
या यात.

8.

े

उपचाराचे व ओघळीवरील उपचारासाठी एकि त िनिवदा काढ यात

क पांतगत पाणलोट े आधािरत सव कामे ही माथा ते पायथा या त वानु सार राबिव यात यावीत.

े उपचाराची कामे पूण झा यानंतरच ओघळ िनयं णाची कामे हाती घे यात यावीत.

9. जागितक बँके ारे िनध िरत केले या सामािजक व पय वरण सूचीचे पालन कर यात यावे.
10. प
ु

ामपंचायत व एकाच

जा त े

ाम कृिष संजीवनी सिमती या काय े ात १ पे ा जा त गावे अस यास

असले या गावाचा कृिष सहा यक ाम तरावरील ापण सिमतीचा सद य सिचव असेल.

अ या िठकाणी इतर गावाचे कृिष सहा यक यांनी यांचे
सदर सिमतीस सादर करावीत.

े ातील उपचारांची सिव तर अंदाजप क

11. मिशन या सहा याने करावया या कामांची तसेच िसमट नाला बांधा या कामाची अंदाजप के मृद व
जल संधारण िवभागाची मंजूर दरसूची वाप न व मजुरा या सहा याने करावया या कामाची

अंदाजप के िनयोजन िवभागा या महा मा गांधी रा ीय ामीण रोजगार हमी योजनेची मंजूर दरसूची
वाप न करावीत.

12. मृद व जलसंधारण उपचारां या तांि क मागदशक सूचनेनुसार सदर उपचारांचे सव ण, मोजणी
अंदाजप क, सिव तर अंदाजप क, उपचारांची आखणी, ई- िनिवदा

िस ी (जािहरात खच ),

अनुषंिगक द तऐवज इ. साठी येणारा खच सिव तर अंदाजप कात (२%) नमूद कर यात यावा.

13. तथािप सदर २ % रकमेपैकी १.५ % खच उपरो त नमूद बाबीसाठी ाम कृिष संजीवनी सिमती तरावर

उपल ध असले या िनधीतून करणे व उविरत ०.५ % र कम ही उपिवभागीय कृिष अिधकारी यांना वग

करणे. ाम कृिष संजीवनी तरावर १.५ % खच पूण झा यावर, अिधक रकमेची आव यकता अस यास
उपिवभागीय कृिष अिधकारी यांचक
े डील ०.५ % र कमेतून खच भागिव यात यावा .

14. कामांसाठी लागणा या बांधकाम सािह य वाहतुकीचे अंतर िनि त कर यािवषयी जलसंपदा िवभागा या
शासन आदे श

.संकीण -२०१०/(५७०/२०१०)/मो -२ िद.17.०१.२०१५ नुसार कायकारी अिभयंता व

अिध क अिभयंता यांना असले या अिधकारा माणे उपिवभागीय कृिष अिधकारी व िज हा अिध क

कृिष अिधकारी यांना मृद व जल संधारण कामांसाठी लागणा या माती, वाळू , खडी, दगड व िसमट
इ.बांधकाम सािह य वाहतुकीचे अंतर िनि त कर यािवषयी अिधकार आहे त.
32

अ) काळी माती (माती नाला बांधासाठी )
1. उपिवभागीय कृिष अिधकारी

२. िज हा अिध क कृिष अिधकारी

- १ िक.मी. पयत
- ३ िक.मी. पयत

ब) इतर बांधकाम सािह य (िसमट कॉ
ं ीट नाला बांधासाठी )
1. उपिवभागीय कृिष अिधकारी

- २५ िक.मी. पयत

२. िज हा अिध क कृिष अिधकारी

- ५० िक.मी. पयत

सिव तर अंदाजप क तयार करताना सािह य उपल धते या अंतराची ेि य तराव न खा ी क न
तसे वरील माणे स म अिधका-याकडू न मािणत क न यावे.
1५. कामाची आखणी खा या या मागदशक सुचनेनुसार करावी आिण कामाची िविवध तरावरील तपासणी
खाली माणे करणे बंधनकारक राहील.
अ. .

तपासणीची िविहत ट केवारी (खच या

तपासणी अिधका-याचे पदनाम

माणात)

1

िज हा अिध क कृिष अिधकारी

२ ट के

2

उपिवभागीय कृिष अिधकारी (िसमट नाला बांध)

3

उपिवभागीय कृिष अिधकारी (इतर उपचार )

4

कृिष पयवे क (िसमट नाला बांध)

१०० ट के

५

कृिष पयवे क (इतर उपचार )

25 ट के

६

कृिष सहा यक

१०० ट के
५ ट के

१०० ट के

१६. िविहत तपासणी पूण झा यानंतर मापन पु तकेवर तपासणी अिधका-यां या वा -या झा यानं तरच
ठे केदाराचे पिहले िबल अदा कर याची कायवाही करावी.
१७. काम सु

कर यापूव , काम सु

असताना व काम पूण झा यानंतर उपचारांचे भौगोिलक थानांकन

(Geo tagging) करावे व फोटो काढ यात यावेत.

येक ट यातील दे यके अदा करताना झाले या कामाचा

फोटो न तीस ठे वणे बंधनकारक आहे .
१८. कामे सु

असताना कामांची तपासणी करावयाची असून तपासणी नंतर विरत िनरी ण िटपणी

संबंिधतांना पारीत करावी व िनिर ण िटपणी माणे कामात सुधारणा झाली कवा नाही यािवषयी शहािनशा
करावी. तपासणी करतांना ढाळीचे बांधबंिद ती व कंपाटमट बंडीग बांधाचे माती या संकुचन घटीमुळे
न या बांधाचे

य पिरमाण 25 ट के अिधक भरणे आव यक आहे .

१९ . काम पूण कर याचा कालावधी खालील त या माणे असेल.
अ. .

कालावधी

उपचाराचे नांव

(िदवस)

सलग समतल चर, खोल सलग समतल चर, ढाळीचे बांधबंिद ती, कंपाटमट
1

बंड ग, लूज बो डर

चर, अदन

चर, गॅिबयन

चर, माती
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नालाबांध, शेततळे , नाला खोलीकरण
2

समेट नालाबांध

िटप:- अपवादा मक पिर थतीत पाऊस, शेतिपके यामुळे कालावधीम ये वाढ
यांनी खा ी क न

60
ावयाची कायवाही उप िवभागीय कृिष अिधकारी

ावी.ठे केदाराने सव कामे िदवसा करणे आव यक आहे . कोण याही पिर थतीम ये रा ी कामे क नये.
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२०. कामे कर यासाठी ठे केदारांचा दज व आव यक मिशनरी यािवषयीची मािहती खालील त या माणे
असावी.
अ. .
1

उपचाराचे नांव
लूज बो डर

चर, गॅबीयन

चर

मिशनरी

कं ाटदाराचा वग

दगड वाहतुकीसाठी

ॅ टर

1 ते 9

2

सलग समतल चर

पोकलॅन, जेसीबी

1 ते 9

3

खोल सलग समतल चर

पोकलॅन, जेसीबी

1 ते 9

जेसीबी, पोकलॅन

1 ते 9

4
५

ढाळ चे बांधबंिद ती, कंपाटमट
बंड ग,
माती नालाबांध, नाला

जेसीबी, पोकलॅन

खोलीकरण, शेततळे

वाहतुकीसाठी

1 ते 9

ॅ टर, डंपर

जेसीबी, पोकलॅन, ॅ टर
६

िसमट नालाबांध

कवा िटपर, काँ ीट िम सर,

1 ते 9

हाय ेटर

अंमलबजावणीची कायप ती : अंमलबजावणीतील िविवध तरावरील जबाबदा यााम कृषी संजीवनी सिमती (VCRMC) व ाम तरावरील ापण सिमती १. ई-िनिवदा कायप ती व तदनुषंिगक

ापण प तीची कायवाही कर यासाठी

सिमती तरावर या काय लयाचे पिरप क

ाम कृिष संजीवनी

.नाकृसं / ापण / . .१२४/२०१८ िदनांक ४/१०/२०१८

अ वये खालील माणे ापण सिमती गठीत करणे.
अ. .

पदनाम

१

कृिष पयवे क

२

कृिष सहा यक

सद य सिचव

३

समूह सहा यक

सद य

४

अय

ाम कृिष संजीवनी सिमतीचे तीन सद य ( यापैकी

िकमान एक मिहला व एक अ.जा./अ.ज. वग चा

िनिवदा वीकारणारे

थान

ािधकारी

ाम कृिष संजीवनी

सिमती अ य

सद य

सद य )

२. सदर सिमतीसाठी

ाम कृिष संजीवनी सिमतीचे ३ सद यांची ( यापैकी िकमान १ मिहला व १

अ.जा./अ.ज. वग चा सद य) िशफारस ाम कृषी संजीवनी सिमतीने (VCRMC) करावी.

३. पाणलोट आधािरत सव े ावर राबिव यात येणा या उपचाराकिरता तांि क
कर यास सहकाय करणे.

ा यो य जागा िनवड

४. सिव तर क प अहवालानुसार मंजूर मृद व जलसंधारणाचे उपचारांची अंमलबजावणी पा झाले या
ई-िनिवदाधारकाकडू न क न घेणे.

५. मृद व जल संधारणा या उपचारां या सिव तर अंदाजप कांना उपिवभागीय कृिष अिधकारी यांची
तांि क मा यता िमळा यावर, मृद व जल संधारण कामासाठी ई-िनिवदा कायप तीची कायवाही
करणे.
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६.

सदर बाबीकिरता संबिधत उपिवभागीय कृिष अिधकारी व यांचे काय लयातील लेखा अिधकारी यांचे

मागदशन घेणे.

७. ई-िनिवदे ची कायप तीसाठी Maharashtra Tenders (e-Procurement System Government of

Maharashtra-www.mahatender.gov.in) या लॅटफॉमचा उपयोग क न करणे,तसेच कृिष

८.

आयु तालया या ई -िनिवदा बाबत या वेळोवेळी िनगिमत केले या मागदशक सूचनांचा अवलंब करणे.
ाम कृिष संजीवनी सिमती तरावर ई -िनिवदा

काय रंभ आदे श देणे.

ि या पूण झा यावर संबिधत िनिवदाधारकास

९. सामुदाियक उपचारा या बाबतीत आव यक असणा या संबिधत लाभा य या संमती
घे यासाठी सहकाय करणे.

ात क न

१०. िनिवदाधारकाकडू न काम पूण झा यानंतर, कृिष सहा यक व कृिष पयवे क यांचेकडू न मापन
पु तकेत न दी क न ा त झालेला सिव तर
यांना सादर करणे.

११. सु

तावास िशफारस क न उपिवभागीय कृिष अिधकारी

कामावर देखरेख करणे, पाणलोट कामाची देखभाल व दु

ती करणे, संपूण अिभलेख जतन

करणे, िहशोब ठे वणे या कामाची जबाबदारी संबिधत सिमतीची राहील.

१२. आक मक खच साठी गरजेनुसार उपिवभागीय कृिष अिधकारी यांचक
े डे िनधीची मागणी करणे.
१३. झाले या कामाचा तपशील, खच व ले याचे वा षक िववरण वेळोवेळी ामसभेसमोर ठे वणे.
१४. पाणलोट िवषयक ले यांचे वा षक िववरण वतं ठे वणे.

१५. ाम कृिष संजीवनी सिमती तरावर कामां या न दीसाठी आव यक असणा या मापन पु तका
उपिवभागीय कृिष अिधकारी काय लयाकडू न उपल ध क न घेणे.

१६. अंमलबजावणी कर यात आले या घटकांतगत बाब चे सामािजक लेखापरी ण करणे.
१७. ाम कृिष संजीवनी सिमती माफत ई-िनिवदा

ि या राबिवणे श य नस यास, सदरची

उपिवभागीय कृिष अिधकारी यांचे तराव न करणेबाबत
प

ि या

ाम कृिष संजीवनी सिमतीची िशफारस

- १ नुसार उपिवभागीय कृिष अिधकारी यांना कळिवणे. (ई-िनिवदा ि या उपिवभागीय कृिष

अिधकारी तरावर राबिव यात आ यास वरील माणे मु ा
सिमतीस लागू राहणार नाहीत. )

मांक ५ ते ८ हे

ाम कृिष संजीवनी

१८. उपिवभागीय कृिष अिधकारी तराव न ई-िनिवदा ि या पूण झालेनंतर यांचक
े डू न ा त झालेले
काय रंभ आदे श संबंिधत िनिवदाधारकास िनगिमत करणे.

१९. ाम कृिष संजीवनी सिमती या काय े ात येणा या वन े ावर उपचार

तािवत अस यास याबाबत

वन िवभागास कळिवणे व वन िवभागा या िनधीमधून सदर कामे क न घे यासाठी पाठपुरावा करणे.

समूह सहा यक
१.

ाम कृिष संजीवनी सिमती तरावरील खरे दी सिमतीचे सद य हणून जबाबदारी पार पाडणे.

२. पाणलोट

े

क पा या संदभ तील िनणय घे या या ि येम ये सहभागी हो याकिरता

संजीवनी सिमतीची सभा आयोिजत कर यासाठी ामसेवकास कळिवणे.

ाम कृिष

३. मृद संधारणाची कामे ही पाणलोट आधािरत अस याने उपचाराकिरता पाणलोट े ातील यो य जागा
तािवत करणे व े ाची खा ी करणे, इ. कामासाठी कृिष सहा यकास सहा य करणे.

४. सव ण पूण झा यावर मालकी ह क असलेले िबगर वहीती / वहीती े ावरील उपचारांकिरता यो य
जागेनुसार लाभाथ शेतक-यांचे संमती प ( प -२ नु सार) घे यासाठी कृिष सहा यकास मदत करणे.

५. शेतक यांस योजने या अटी व शत तसेच उपचारांचे आराखडे व तांि क िनकष समजावून सांगणे.
६. मृद व जलसंधारण कामाची कृिष उ पादनाशी सांगड घालणे व
प दतीिवषयी मागदशन करणे.

यानुसार शेतक यांना िपक

35

७. ई -िनिवदा प ती ारे िनवड यात आले या िनिवदाधारका या कामाची काम सु हो यापूव ,काम सु
असताना व काम पूण झा यावर देखरे ख व तपासणीकामी कृिष सहा यक यांना मदत करणे.

८. उपचारांचे भौगोिलक थानांकन (Geo tagging) कर यास कृषी सहा यक यांना मदत कराणे.
कृिष सहा यक
१.

ाम कृिष संजीवनी सिमती तरावरील खरे दी सिमतीचे सद य सिचव हणून जबाबदारी पार पाडणे.

२. मृद संधारणाची कामे ही पाणलोट आधािरत अस याने उपचाराकिरता पाणलोट े ातील यो य जागा
तािवत करणे व

अवगत करणे.

े ाची खा ी करणे व सदर बाब चा तपशील उपिवभागीय कृिष अिधकारी यांना

३. सव ण पूण झा यावर मालकी ह क असलेले िबगर वहीती / वहीती े ावरील उपचारांकिरता यो य
जागेनुसार लाभाथ शेतक-यांचे संमती प ( प -२) नुसार घेणे.

४. िनयोिजत क प थळाची तसेच ८-अ म ये नमूद सव गट/सव नं. म ये पाहणी क न याआधी उपचार

राबिव यात आला आहे /नाही याबाबत तपासणी करणे, अस यास याचे आयु यमान व शासकीय

योजनेतन
ू लाभ घेतला आहे काय, याबाबतचा तपशील नमूद करणे व याबाबत कृिष पयवे क यांना
अवगत करणे.

५. उपचारांचे सिव तर अंदाजप क तयार करताना पाणलोट

े , पज यमान, जिमनीचा

कार,

क पांतगत सु म िनयोजनासाठी िवकिसत केले या app नुसार पा याचा ताळे बंद व िश क अपधाव,

क पांतगत उपल ध क न िदलेले गाव िनहाय Potential Treatment Plan इ. बाबी िवचारात घे यात

या यात. तसेच संचालक, मृ.सं.व पा. े. य.यांनी वेळोवेळी िनगिमत केले या मागदशक सूचना व
चिलत मापदंड िवचारात घेणे.

६. मृद व जल संधारण कामासाठी लागणा-या सािह य वाहतूक िवषयीचे अंतर िनि त कर यािवषयीची
कायवाही करणे,यासाठी उपिवभागीय कृिष अिधकारी यांचे मागदशन घेणे.

७. विहती व िबगर विहती

े ावरील पाणलोट कामाची मोजणी क न नकाशे तयार करणे व भूिवकास

कामाचा आराखडा व सिव तर अंदाजप क तयार करणे व कृिष पयवे का या सहमतीने उपिवभागीय
कृिष अिधकारी यांचेकडे सादर करणे.

८. शासन िनणय

.नादेकृ -२०१७/ . .४०/८-अे िद.२८ स टबर २०१८ नुसार दान केले या िव ीय

अिधकार मय दे त सिव तर अंदाजप काना उपिवभागीय कृिष अिधकारी व िज हा अिध क कृिष

९.

अिधकारी यांची तांि क मा यता घेणे.

ाम कृिष संजीवनी सिमती तरावर ई-िनिवदा ि या पूण करणेची जबाबदारी पार पाडणे.

१०. ई -िनिवदा प ती ारे िनवड यात आले या िनिवदाधारका या कामाची काम सु हो यापूव ,काम सु
असताना व काम पूण झा यावर तपासणी करणे.

११. वरील कामाची भावी अंमलबजावणी क न,केले या कामाची 100 ट के मोजणी करणे व अ यावत
न दी मापन पु तकेत घेणे व देय र कमेची िशफारस कृिष पयवे क व
माफत उपिवभागीय कृिष अिधकारी यांचक
े डे सादर करणे.

ाम कृिष संजीवनी सिमती

१२. झाले या कामा या मापां या न दी संबंिधत िनिवदाधारका या वा याने ािधकृत केले या ितिनधी या
सम मापन पु तकेत घेऊन, संबिधताची मापन पु तकेत वा री घेणे.

१३. उपचारांचे भौगोिलक थानांकन (Geo tagging) करणे. कामापूव व काम पूण झालेनंतर उपचारा या

नैऋ य कोपरा थळाचे अ ांश/ रे खांश सह फोटो काढणे. सदरचे फोटो क पा या संगणक णालीवर
अपलोड करणे. ( थळ पाहणी व मोका तपासणी या वेळेस)

१४. उपचारांची अंमलबजावणी होताना कामा या
देऊन याची इितवृतात न द घेणे.

येक ट याची मािहती

ाम कृिष संजीवनी सिमतीस
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१५. अंमलबजावणी कर यात आले या घटकांतगत बाब चे सामािजक लेखापरी ण समूह सहा यकासमवेत
करणे.

१६. पाणलोट उपचाराचा मागील खच चा आढावा व झालेला खच याची तपासणी बँक खाते पु तकाव न
करणे व खच संबधी सव द तऐवज ाम कृिष संजीवनी सिमतीचे बैठकीत सादर करणे.

१७. बैठकीचे सव अिभलेख जतन करणे व बैठकीतील िनणया या अनुषंगाने कायवाही बाबत पाठपुरावा व
सम वय करणे.

१८. ाम कृिष संजीवनी सिमती तरावर पाणलोट िवषयक कामा या िवि य यवहारांची न दी ठे वणे.
याकिरता आव यक न दव ा ठे वणे व या अ यावत करणे.

१९. उपचाराचे काम पूण झा यावर संबिधत ाम कृिष संजीवनी सिमतीस सदर उपचारा या कामाचे समा ती
तीवेदन करणे. ( प -१३ व प - १४ नुसार )

कृिष पयवे क

१.

ाम कृिष संजीवनी सिमती तरावरील खरे दी सिमतीचे अ य

२. समूह सहा यक व कृिष सहा यक यांनी तांि क

हणून जबाबदारी पार पाडणे.

ा िनवड केले या पाणलोट उपचारां या जागा

(माती नाला बांध, िसमट नाला बांध व नाला खोलीकरण वगळू न ) अंितम करणे व मोजणीस परवानगी
देणे.

३. अिभयांि की उपचाराची

तािवत जागा िनकषानुसार व तांि क

व थळिनि ती दाखला देणे. (उपचार िनहाय

उपिवभागीय कृिष अिधकारी यांना अवगत करणे.

प -३ ते

ा यो य अस याची खा ी करणे

प -६ नुसार) सदर बाब चा तपशील

४. कृिष सहा यक यांनी विहती व िबगर विहती े ावरील पाणलोट कामाची मोजणी क न तयार केलेले
नकाशे व भूिवकास कामाचा आराखडा,सिव तर अंदाजप क व कामाची अंदाजप के यांची छाननी
करणे.

५. मोजणी अंदाजप कानुसार तयार केलेली सिव तर अंदाजप क िशफारस क न तांि क मा यतेसाठी
उपिवभागीय कृिष अिधकारी यांना सादर करणे .

६. उपिवभागीय कृिष अिधकारी यांची तांि क मा यता ा त झा यानंतर ई-िनिवदा ि या पूण करणे.
७.

ाम कृिष संजीवनी सिमती तरावर ई-िनिवदा ि या पूण करणेची जबाबदारी पार पाडणे.

८. झाले या सव उपचारांची गटिनहाय २५ % तपासणी करणे. ( िसमट नाला बांधाची १०० % तपासणी
करणे. )

९. एकूण झाले या कामांची गटिनहाय २५ ट के मापनपु तकेत न दिवलेली पिरमाणे यो य असलेब ाबत
य पणे खा ी क न मािणत करणे व तपासणी अहवाल तयार करणे. सदर अहवाल प

नुसार उपिवभागीय कृिष अिधकारी यांना सादर करणे.

१०. अंितम तपासणी अहवाल व मापन पु तकेसह सिव तर

ताव तयार क न संबिधत

- १०

ाम कृिष

संजीवनी सिमतीची िशफारस घेऊन िनिवदाधारकास देय असलेली र कम अदा कर यासाठी
उपिवभागीय कृिष अिधकारी यांना कळिवणे.

११. ाम कृिष संजीवनी सिमती तरावर ई-िनिवदा ि या राबिवणे श य नस यास उपिवभागीय कृिष
अिधकारी तराव न सदर ि या करणे साठी सिमतीची िशफारस कळिवणे.

१२. तदनुषंगाने ई-िनिवदा ि येपूव ची आव यक असलेली कायवाही पार पाडणे.

१३. उपचाराचे काम पूण झा यावर संबिधत ाम कृिष संजीवनी सिमतीस सदर उपचारा या कामाचे समा ती
तीवेदन करणे. ( प -१३ व प - १४ नुसार )
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उपिवभागीय कृिष अिधकारी

१. पाणलोट आधािरत सव गावसमूहातील

े ावर राबिव यात येणा या व

ामपंचायत ह ीत येणा या

े ावरील उपचाराकिरता समूह सहा यक,कृिष सहा यक व कृिष पयवे क यांनी माती नाला बांध,

िसमट नाला बांध व नाला खोलीकरण या उपचारासाठी तांि क
करणे व मोजणीस परवानगी देणे.

२. माती नाला बांध, िसमट नाला बांध व नाला खोलीकरण या उपचारासाठी
व तांि क

ा िनवड केलेली जागा अंितम
तािवत जागा िनकषानुसार

ा यो य अस याची खा ी क न थळ िनि ती दाखला दे णे. (उपचार िनहाय प -७

ते प - ९ नुसार)

३. मृद व जल संधारण उपचारांचे ा त सिव तर अंदाजप कांची छाननी करणे व शासन िनणय .नादे कृ
-२०१७/ . .४०/८-अे िद.२८ स टबर २०१८ नुसार दान केले या िव ीय अिधकार मय देत तांि क
मा यता देणे.

४. ई -िनिवदा ि या करणेबाबत संबिधत ाम कृिष संजीवनी सिमती तरावरील गठीत खरेदी सिमतीस
कळिवणे व सदर बाबीकिरता आव यकता अस यास सिमतीस मागदशन करणे.

५. उपिवभागीय कृिष अिधकारी काय लयातील लेखा अिधकारी यांनी काय े ातील ाम कृिष संजीवनी
सिमती तरावरील गठीत खरेदी सिमतीस ई -िनिवदा कायप ती िवषयी िशि त करणे.

६. िनिवदा धारकाकडू न काम पूण झा याचा अहवाल, कृिष सहा यक व कृिष पयवे क यांचा तपासणी
अहवाल, मापन पु तकेसह देय रकमेचा ाम कृिष संजीवनी सिमती या िशफारसीसह सिव तर
ा त झा यानंतर

करणे.

क पासाठीचे (कृिष पयवे क) यांनी

ताव

ताव तपासून पडताळणी अहवाल तयार

७. मृद व जल संधारण कामासाठी लागणा-या सािह य वाहतूक िवषयीचे अंतर िनि त कर यािवषयी
े ीय कमचारी यांना मागदशन करणे.

८. मंजूर कामापे ा शेतपिर थती व भू तरानुसार खोदकामास मय दा आ यास अशा

करणी

९.

तरावर

उपिवभागीय कृिष अिधकारी यांनी वत: तपासणी क न कमी आकारमानाचे काम अंितम करणे.
ाम कृिष संजीवनी सिमती माफत ई-िनिवदा

राबिवणेबाबत

ि या उपिवभागीय कृिष अिधकारी

ताव ा त झा यानंतर संपण
ू ई-िनिवदा ि या पूण करणे.

१०. पा िनिवदाधारकास ाम कृिष संजीवनी सिमती माफत काय रंभ आदेश िनगिमत करणे.

११. उपिवभाग तरावर काम झाले या एकूण उपचारांपैकी रकमे या ५ % कामांची तपासणी, र कम
अदायगी पूव करणे व मापनपु तकेतील न दी
बांधाची १०० % तपासणी करणे. )

मािणत क न पडताळणी करणे. ( िसमट नाला

१२. ई -िनिवदे ारे िनवड कर यात आले या िनिवदाधारकास अदा करावया या देय र कमेचा सिव तर

ताव मापन पु तकेसह संबिधत ाम कृिष संजीवनी सिमती या िशफारशीने ा त झा यानंतर दे य

र कम िनिवदाधारका या खा यात जमा करणे.

१३. िनिवदाधारकास देय असले या रकमेतून शासन िनदशा माणे लागू असले या िविवध करांची कपात
क न पुढील आव यक कायवाही करणे.

१४. सिव तर क प आराख
१५.

ात

तािवत मृद व जलसंधारण उपचाराम ये िश क अपधावाचे मय दे त

बदल झा यास सदर बदल िज हा तरीय सिमतीचे मा यतेने करणे.

ाम कृिष संजीवनी सिमतीस आव यक मापन पु तकेचा पुरवठा करणे.

१६. उपिवभागांतगत पूण झाले या कामांपैकी सिव तर अंदाजप कात नमूद २ % आक मक खच चे
रकमेपैकी ०.५ % र कमेतून ई-िनिवदा ि येसाठी लागणारा अनुषंिगक खच भागिवणे.
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१७. उपचाराचे काम पूण झा यावर संबिधत ाम कृिष संजीवनी सिमतीस सदर उपचारा या कामाचे समा ती
तीवेदन करणे. ( प -१३ व प - १४ नुसार )

िज हा अधी क कृिष अिधकारी :१. िज

ाम ये उपिवभाग तरावरील सव कायवाही मागदशक सूचनेनुसार होत असलेबाबत वेळोवेळी

पडताळणी करावी.

२. मृद व जल संधारणा या उपचारां या सिव तर अंदाजप कांची छाननी व शासन िनणय

.नादेकृ -

२०१७/ . .४०/८-अे िद.२८ स टबर २०१८ नुसार दान केले या िव ीय अिधकार मय दे त मा यता
देणे.

३. १० चौ.िकमी. पे ा जा त पाणलोट
४.

े

असले या भागाम ये िज हा अधी क कृिष अिधकारी यांनी

जलशा ीय अ यासांती Out Flanking होणार नाही याची खा ी करणे.

िसमट नाला बांधाचे थळ िनि त करताना नाला उतार २ % पे ा जा त अस यास अपवादा मक

पिर थतीम ये भौगोिलक,जलशा ीय व भूगभशाि य बाब चा संपूण अ यास के यानंतर िज हा
अधी क कृिष अिधकारी यांनी मा यता देणे.

५. भौगोिलक पिर थतीनुसार आव यकता अस यास ३० मी. पे ा जा त व ५० मी. लांबीपयत िज हा
अधी क कृिष अिधकारी यांनी थळ िन ीती करणे .

६. साखळी प ती या दोन िसमट बंधा याम ये, तांि क /आ थक िनकषाची पूतता होत असेल तेथे ५००

मी. पे ा कमी अंतरावर बंधारा घेणे आव यक असेल तर िज हा अधी क कृिष अिधकारी यांनी थळ
िन ीती करणे.

७. उपिवभाग तरावर झाले या सव कामापैकी िकमान २% तपासणी करणे .
८. उपिवभागीय कृिष अिधकारी यांना आव यकतेनुसार िनधी िवतरण व सिनयं ण करणे.

मृद संधारण कामाची तपासणी व िनरी ण िटपणी
मृद व जल संधारणाची कामे ही तांि क

ा यो य होणे,गुणव ा व दज राखणे हा उ ेश सफल कर या या

टीने या मागदशक सूचनेम ये अिधकारी /कमचारीिनहाय नमूद केले या ट केवारी माणे तपासणी कर यात

यावी.

येक मिह यात कामे चालू असताना पयवे ीय अिधका यांनी मापे तपासणी क न , यांची मापन

पु तकात न द घेऊन,कामाची तपासणी के यानंतर िविहत प ात िनरी ण िटप या
ही

प -११

माणे दे यात यावी व यासोबत प - १२

ा यात. िनरी ण िटपणी

माणे तपासणी सूची जोड यात यावी .
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प -१

ाम कृिष संजीवनी सिमतीने ई -िनिवदाबाबत उपिवभागीय कृिष अिधकारी यांना

ावयाचे िशफारस प

नानाजी दे शमुख कृिष संजीवनी क पांतगत मौजे ---------------, ामपंचायत --------

---------,िज हा ------------------ येथे पाणलोट

े

तालुका

आधािरत उपचार राबिव याकिरता िविहत तांि क

िनकषां या आधारे ई -िनिवदा प तीचा अवलंब करणे व सदर ि या वेळेत पूण करणे ाम कृिष संजीवनी तरावर
श य नस याने, सदर

ि या ही उपिवभागीय कृिष अिधकारी -------------,िज हा ------------------

यांचेमाफत राबिव याची िशफारस कर यात येत आहे.
थळ:- (गावाचे नाव)..............................
ाम कृिष संजीवनी सिमती बैठकीचा िदनांक

/

/ 20-अय

अ. .

ाम कृिष संजीवनी सिमती या सद याचे नाव

पदनाम

सही

सही

१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
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प -2

(शेतकरी / लाभा य चे संमती प

मी

ी/

)

ीमती---------------------------------------------/ आ ही खाली सही

करणारे मु. पो.----------------ता.----------- िज.--------------- मालकीचे स.नं./गट नं. ----------मधील एकूण े -------------(हे . आर.) पैकी -------------(हे . आर.) े ावर / े ाजवळ नानाजी दे शमुख
कृिष संजीवनी क पांतगत कायरत ाम कृिष संजीवनी सिमतीने िशफारस के यानुसार पाणलोट े आधािरत

उपचार - ------------------------- मा या / आम या शेतावर / शेताजवळ राबिव यास संमती देत आहे /
आहोत . क पाचे अिधकारी आिण इतर ािधकृत य त ना घटक राबिव यासाठी/ तपासणीसाठी माझी /आमची
संमती आहे . तसेच, यांना या कामासाठी मी / आ ही पूण सहकाय करे न/क .

सदर उपचार पूण झा यानंतर व ह तांतिरत झा यानंतर याची देखभाल व दु

भिव यात सदर उपचाराचा दे खभाल व दु

ती मी / आ ही क .

तीसाठी कोण याही िनधीची मी / आ ही मागणी करणार नाही.

थळ:- (गावाचे नाव)..............................
िदनांक-

अ. .

/

/ 20--

लाभा य ची सही

शेतकरी / लाभाथ नाव

स.नं./गट नं.

सही
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प - ३

( क प थळ पाहणी व पा तेबाबत अिभ ाय-कृिष पयवे क)
उपचाराचे नाव - सलग समतल चर/खोल सलग समपातळी चर /गुरे ितबंधक चर
ी/ ीमती ----------------------------------------मु. पो.------------------ता.-----------

िज.------------------ यांनी

यांचे स.नं./गट नं. -------------मधील एकूण

े

-------------(हे. आर.)

पैकी -------------(हे . आर.) े ावर नानाजी देशमुख कृिष संजीवनी क पांतगत ----------------------या घटकासाठी लाभा य ची संम ी

ा त झालेली आहे. या अनुषंगाने सदर कामासाठी िनवडले या गटाची

खालील िनकष िवचारात घेऊन तांि क तपासणी केली आहे .
अ.न.

तपशील

शेरा

१

िनवडलेले े पडीत /अवनत आहे .

होय /नाही.

२

िनवडले या गटातील े ाचा उतार.

-----------%

३

यापूव

होय /नाही

४

कामासाठी िनवडलेले े

५

सलग समतल चर या उपचाराकिरता िनवड यात आले या गटासाठी

मॉडे ल

६

तािवत े ावर काम झाले आहे .

-------------हे टर े

मांक -------------

.----------/लागू नाही

गुरे ितबंधक चर या उपचाराकिरता सलग समतल चराचा सलग १० होय /नाही /लागू नाही
हे टरचा गट आहे .
वरील माणे मागदशक सुचनेनुसार सव तांि क िनकषांची पूतता होत अस याने सदर काम कर याची

िशफारस कर यात येत आहे.
िठकाण

( वा री)

िदनांक

कृिष पयवे क
नाव
सजा
ता.

िज.

(िटप -कृषी पयवे क यांनी मागदशक सूचनांचा अवलंब क न उपरो त थळ तपासणी अहवाल हा उपचाराकिरता
आव यक तांि क िनकषानु सार व भौगोिलक िच हांकनासह (Geo-tagging)

ावा.)
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प

- ४

( क प थळ पाहणी व पा तेबाबत अिभ ाय-कृिष पयवे क)
उपचाराचे नाव - शेत बांध बंिद ती / ढाळीचे बांध बंिद ती
ी/ ीमती ----------------------------------------मु. पो.------------------ता.----------िज.------------------ यांनी यांचे मालकीचे स.नं ./गट नं. -------------मधील एकूण े ------------(हे. आर.) पैकी -------------(हे . आर.) े ावर नानाजी देशमुख कृिष संजीवनी क पांतगत --------------

------------------- या घटकासाठी लाभा य ची संम ी ा त झालेली आहे. या अनुषंगाने सदर कामासाठी
िनवडले या गटाची खालील िनकष िवचारात घेऊन तांि क तपासणी केली आहे .
अ.न.

तपशील

शेरा

१

जिमनीचा उतार ४ % पे ा कमी आहे काय ?

होय /नाही

२

सरासरी पज यमान

----------

३

जिमनीचा कार

हलकी/म यम/भारी

४

यापूव

होय /नाही

५

सदर गटासाठी िनवडलेले े

तािवत े ावर काम झाले आहे काय ?

-------------हे .

वरील माणे मागदशक सुचनेनुसार सव तांि क िनकषांची पूतता होत अस याने सदर काम कर याची
िशफारस कर यात येत आहे.
िठकाण

( वा री)

िदनांक

कृिष पयवे क

नाव

सजा
ता.
िज.

(िटप -कृषी पयवे क यांनी मागदशक सूचनांचा अवलंब क न उपरो त थळ तपासणी अहवाल हा उपचाराकिरता
आव यक तांि क िनकषानु सार व भौगोिलक िच हांकनासह (Geo-tagging)

ावा.)
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प - ५
( क प थळ पाहणी व पा तेबाबत अिभ ाय-कृिष पयवे क)
उपचाराचे नाव - अनघड दगडी बांध / अदन

चर (लहान माती नाला बांध )

ी/ ीमती ----------------------------------------मु. पो.---------------------ता.------------------ िज.------------------ यांनी
एकूण

े

यांचे स.नं./गट नं. -------------मधील

-------------(हे . आर.) पैकी -------------(हे. आर.)

े ावर नानाजी दे शमुख कृिष

संजीवनी क पांतगत -------------------- या घटकासाठी लाभा य ची संम ी ा त झालेली आहे .
या अनुषंगाने सदर कामासाठी िनवडले या गटाची खालील िनकष िवचारात घेऊन तांि क तपासणी
केली आहे .
अ.न.

तपशील

शेरा

१

जिमनीचा उतार -------% आहे .

आहे /नाही /लागू नाही

२

गटावरील पाणलोट े

-----हे टर

३

ओघळीचा नाला तळ उतार

----------%

४

बांधासाठी िनि त केले या जागेवर नाला तळात उघडा खडक आहे काय ?

होय/नाही

५

यापूव

होय /नाही /लागू नाही

६

अनगड दगडी बांधासाठी िनवडले या ना याचा L-Section काढला आहे काय ?

७

अनगड दगडी बांधासाठी लागणारे दगड १ िक.मी.ि

८

लहान माती नाला बांध हा उपचार राबिव यासाठी माती उपल ध आहे ?

होय /नाही/लागू नाही

९

लहान माती नाला बांधा या सांड यासाठी बांधा या बाजूला कठीण भू तर आहे .

होय /नाही/लागू नाही

तािवत े ावर काम झाले आहे काय?

होय /नाही /लागू नाही

येत उपल ध आहेत काय ? होय /नाही/लागू नाही

वरील माणे मागदशक सुचनेनुसार सव तांि क िनकषांची पूतता होत अस याने सदर काम कर याची
िशफारस कर यात येत आहे.
िठकाण

( वा री)

िदनांक

कृिष पयवे क
नाव

सजा
ता.
िज.

(िटप -कृषी पयवे क यांनी मागदशक सूचनांचा अवलंब क न उपरो त थळ तपासणी अहवाल हा उपचाराकिरता
आव यक तांि क िनकषानु सार व भौगोिलक िच हांकनासह (Geo-tagging)

ावा.)
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प - ६
( क प थळ पाहणी व पा तेबाबत अिभ ाय-कृिष पयवे क)
उपचाराचे नाव - गॅिबयन बंधारा /संयु त गॅिबयन बंधारा

ी/ ीमती ----------------------------------------मु. पो.------------------ता.----------िज.------------------ यांनी
पैकी -------------(हे. आर.)

यांचे स.नं./गट नं. -------------मधील एकूण

े

-------------(हे. आर.)

े ावर नानाजी देशमुख कृिष संजीवनी क पांतगत ----------------------

या घटकासाठी लाभा य ची संम ी

ा त झालेली आहे. या अनुषंगाने सदर कामासाठी िनवडले या गटाची

खालील िनकष िवचारात घेऊन तांि क तपासणी केली आहे .
अ.न.

तपशील

शेरा

१

गटावरील पाणलोट े

--------------हे.

२

ओघळीचा नाला तळ उतार

--------------%

३

यापूव

होय /नाही

४

कामासाठी िनवडलेली जागा पाणलोटा या वरील/मधील भागात आहे.

५

संयु त गॅिबयन बंधा-यासाठी िनवडले या ना याचा L-Section काढला होय /नाही/लागू नाही

६

संयु त गॅिबयन बंधा-यासाठी िनवडले या जागेवर नाला तळात उघडा

तािवत े ावर काम झाले आहे काय

होय /नाही

आहे काय ?

होय /नाही /लागू नाही

खडक आहे काय ?
वरील माणे मागदशक सुचनेनुसार सव तांि क िनकषांची पूतता होत अस याने सदर काम कर याची
िशफारस कर यात येत आहे.
िठकाण

( वा री)

िदनांक

कृिष पयवे क

नाव

सजा
ता.

िज.

(िटप-कृषी पयवे क यांनी मागदशक सूचनांचा अवलंब क न उपरो त थळ तपासणी अहवाल हा उपचाराकिरता
आव यक तांि क िनकषानु सार व भौगोिलक िच हांकनासह (Geo-tagging)

ावा.)
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प - ७
( क प थळ पाहणी व पा तेबाबत अिभ ाय-उपिवभागीय कृिष अिधकारी)
उपचाराचे नाव - माती नाला बांध
ी/ ीमती ----------------------------------------मु. पो.------------------ता.---------- िज.------------------ यांनी यांचे स.नं./गट नं. -------------मधील एकूण े -------------(हे .

आर.) पैकी -------------(हे. आर.) े ावर / े ाजवळ नानाजी दे शमुख कृिष संजीवनी क पांतगत होणा या
माती नाला बांध या घटकासाठी लाभा य ची संम ी

ा त झालेली आहे. या अनुषंगाने सदर कामासाठी

िनवडले या गटाची खालील िनकष िवचारात घेऊन तांि क तपासणी केली आहे .
अ.न.

तपशील

शेरा

१

कामासाठी िनवडले या जागी ना याचे पाणलोट े

-------------हे टर

२

ना याचा तळ उतार

----------------%

३

नाला पा ाची खोली

---------------मी.

४

िनवडले या ना याचा L-Section काढला आहे

होय/ नाही

५

बांधामुळे होणारा पाणीसाठा

-------------TCM

६

नाला तळाची ं दी

--------------मी.

७

माती नाला बांध के यानंतर सभोतालची जमीन िचबड होणार आहे काय? होय/ नाही

८

सांड यासाठी काठावर कठीण खडक नसलेला कठीण भू तर आहे

होय /नाही

वरील माणे मागदशक सुचनेनुसार सव तांि क िनकषांची पूतता होत अस याने सदर काम कर याची
िशफारस कर यात येत आहे.
िठकाण -

( वा री)

िदनांक -

उपिवभागीय कृिष अिधकारी

नाव-

उपिवभागिज.-

(िटप-उपिवभागीय कृषी अिधकारी यांनी मागदशक सूचनांचा अवलंब क न उपरो त थळ तपासणी अहवाल हा
उपचाराकिरता आव यक तांि क िनकषानु सार व भौगोिलक िच हांकनासह (Geo-tagging)

ावा.)
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प - ८
( क प थळ पाहणी व पा तेबाबत अिभ ाय-उपिवभागीय कृिष अिधकारी)
उपचाराचे नाव - िसमट नाला बांध
ी/ ीमती ----------------------------------------मु. पो.------------------ता.----------िज.------------------ यांनी यांचे स.नं./गट नं. -------------मधील एकूण

े

-------------(हे. आर.)

पैकी -------------(हे . आर.) े ावर / े ाजवळ नानाजी देशमुख कृिष संजीवनी क पांतगत होणा या िसमट
नाला बांध या घटकासाठी लाभा य ची संम ी ा त झालेली आहे . या अनुषंगाने सदर कामासाठी िनवडले या
गटाची खालील िनकष िवचारात घेऊन तांि क तपासणी केली आहे .
अ.न.

तपशील

शेरा

१

कामासाठी िनवडले या जागी ना याचे पाणलोट े .

----हे टर

२

ना याचा तळ उतार.

-----------%

३

नाला पा ाची खोली .

------------मी.

४

िनवडले या ना याचा L-Section काढला आहे.

होय/ नाही

५

बांधामुळे होणारा पाणीसाठा.

-------------TCM

६

नाला तळाची ं दी.

--------------मी.

७

िसमट नाला बांध के यानंतर सभोतालची जमीन िचबड होणार आहे काय? होय/ नाही

८

ना यास प टपणे खोली व दो ही बाजूस प ट तीर /काठ आहेत..

९

होय/ नाही

या िठकाणी बांधाची जागा प की करावयाची आहे , अशा िठकाणी -------मी.
ना या या तळात प का खडक खोली.
वरील माणे मागदशक सुचनेनुसार सव तांि क िनकषांची पूतता होत अस याने सदर काम कर याची

िशफारस कर यात येत आहे.
िठकाण
िदनांक

( वा री)

उपिवभागीय कृिष अिधकारी
नाव
उपिवभाग
िज.

(िटप-उपिवभागीय कृषी अिधकारी यांनी मागदशक सूचनांचा अवलंब क न उपरो त थळ तपासणी अहवाल हा
उपचाराकिरता आव यक तांि क िनकषानु सार व भौगोिलक िच हांकनासह (Geo-tagging)

ावा.)
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प - ९
( क प थळ पाहणी व पा तेबाबत अिभ ाय-उपिवभागीय कृिष अिधकारी)
उपचाराचे नाव - नाला खोलीकरण
ी/ ीमती ----------------------------------------मु. पो.------------------ता.----------िज.------------------ यांनी यांचे स.नं./गट नं. -------------मधील एकूण

े

-------------(हे. आर.)

पैकी -------------(हे. आर.) े ावर / े ाजवळ नानाजी दे शमुख कृिष संजीवनी क पांतगत होणा या नाला
खोलीकरण या घटकासाठी लाभा य ची संम ी ा त झालेली आहे. या अनुषंगाने सदर कामासाठी िनवडले या
गटाची खालील िनकष िवचारात घेऊन तांि क तपासणी केली आहे .
अ.न.

तपशील

१

शेरा

गाळ काढु न खोलीकरणासाठी िनवडले या ना यावर िसमट सन ------नाला बांधाचे काम झालेले वष

२

िसमट नाला बांधा या मूळ अंदाजप का माणे पाणीसाठा उं ची.

----------मी.

३

िसमट नाला बांध िकती खोलीपयत गाळाने भरलेला आहे , ----------मी.

४

खोलीकरणासाठी िनवडले या ना या या वरील /मधील भागात होय/ नाही

यामुळे पाणी साठवण मता कमी झालेली आहे

े ीय उपचार व ओघळ िनयं णाची कामे झालेली आहेत काय ?
५

नालापा ाम ये वाळू आहे काय ?

होय/ नाही

६

खोलीकरणातून िनघालेली माती /मु म ना या या काठावर होय/ नाही
टाक यासाठी नाला काठावरील शेतक यांची संमती आहे काय ?.

वरील माणे मागदशक सुचनेनुसार सव तांि क िनकषांची पूतता होत अस याने सदर काम कर याची

िशफारस कर यात येत आहे.
िठकाण
िदनांक

( वा री)
उपिवभागीय कृिष अिधकारी

नाव

उपिवभाग
िज.

(िटप-उपिवभागीय कृषी अिधकारी यांनी मागदशक सूचनांचा अवलंब क न उपरो त थळ तपासणी अहवाल हा
उपचाराकिरता आव यक तांि क िनकषानु सार व भौगोिलक िच हांकनासह (Geo-tagging)

ावा.)
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प - १०
पयवे ीय तपासणी अहवाल (कृिष पयवे क )
१.

तपासणी िदनांक

२.

तपासणी अिधकारी

३.

पदनाम

४.

तपासणी वेळी उप थत इतर
अिधकारी/कमचारी

ी/ ीमती
१.
२.

ी/ ीमती

पदनाम

ी/ ीमती
पदनाम

५.

लाभा य चे नाव

सव नं./गट न. _______

(वैय तक उपचार अस यास )

वगवारी: _________
(अ.जा./अ.ज./सवसाधारण/इतर) ________
मु.पो. _______________

ता. _______ उपिवभाग ________
िज. ______
६.

उपचार

सलग समतल चर/खोल सलग समपातळी चर /गुरे
ितबंधक चर /शेत बांध बंिद ती/ढाळीचे बांध/अनगड

दगडी बांध /अदन

चर (लहान माती नाला बांध )/

गॅिबयन बंधारा /संयु त गॅिबयन बंधारा /माती नाला बांध
/िसमट नाला बांध /नाला खोलीकरण
७.

क पाचे िठकाण

८.

िनिवदाधारकाचे नाव

९.

मापन पु तके माणे तांि क तपासणी

१०.

क पाचा मोका तपासणी तपशील

तािवत स.नं./गट नं.-----------------

तांि क मा यता
१. य

. व िदनांक -------------

क प े ाचा स ह नंबर/गट

.

______
2 उपचाराचे नाव -----------३. तांि क तपशील (मापन पु तकेतील न दीची
तपासणी पान

११.

ठे केदारास देय र कम .

१२.

तपासणीम ये रकमेची पिरगणना बरोबर केलेली आहे काय ?

------------------ )

होय/नाही
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नस यास तफावत र कम .
१३.

मागदशक सूचने माणे कायवाही कर यात आलेली आहे काय ?

होय/नाही

१४.

लाभा य चे सवसाधारण अिभ ाय (शेत बांध बंधी ती व ढाळीचे बांध बाबत )

१५.

गुणव ब
े ाबत तपासणी अिधका याचे अिभ ाय

तपासणी अिधकारी,

ी.

पदनाम.

( वा री)
इतर अिधकारी

ी.

पदनाम.

( वा री)
लाभा य ची/ लाभाथ

ितिनधीची वा री

(नाव....................)
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प - ११
िनरी ण िटपणी
िज हा--------------,उपिवभाग -------,तालुका -------------,कृ.स. सजा-----------,गाव ---------,
तपासणी िदनांक -

/

/२०

१. तपासणी अिधका याचे नाव व पदनाम -----------------------------------------------------२. योजनेचे नाव - ---------------------------------------------------३. गट

.----------------------------कामाचा कार -वैय तक /सामुदायीक

४. तांि क मंजुरी िदनांक - -------------------------------------------------------५.

शासकीय मं जुरी िदनांक - ------------------------------------------------------

६. गटाची मंजूर र कम -----------------------------------७. काय रंभ आदे श

मांक व िदनांक ----------------------

८. मंजूर िनिवदा र कम ----------------------------------------------------९. िनवडले या िनिवदाधारकाचे नाव -----------------------

१०. सुर ा ठे व जमा र कम . -------------------------------------िदनांक -------------------११. सुर ा ठे व परत केलेचा िदनांक -------------------------------------------------------१२. लाभा य चे नाव ------------------------------------१३. आज अखे र खच र कम , . -------------------------१४. मापन पु तका
१५. कामाची स

मांक --------------------------------पान

.----------------------------

थती - पूण / गतीत

१६. तपासणीचा तपशीलअ.न.

१

बाब /उपचार

२

सिव तर अंदाज प क

मापन पु तका माणे

मंजुरी माणे

न दिवलेले

य तपासणी
म ये आढळलेले

पिरमाण

र कम

पिरमाण

र कम

पिरमाण

र कम

३

४

५

६

७

८

१७.जबाबदार अिधका याचे व कमचा याचे नाव व पदनाम

१८. गुणव े िवषयक आढळू न आले या ट
ु ी /अिभ ाय :

तफावत
कमी/जा त
९

:

तपासले या कामा या मापन पु तकेत न दी मािणत केले या आहे त.

तपासणी अिधकारी
िदनांिकत वा री

त ---------------------------------------------------------------------------
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तपासणी प - १२
तपासणी सूची
िज हा--------------,उपिवभाग -------,तालुका -------------,कृ.स. सजा-----------,गाव ---------,
तपासणी िदनांक -

/

/२०

उपचाराचे नाव अ.न.

तपासणीचा तपशील

शेरा

१

उपचारांसाठी जागेची िनवड व मोजणी केली

आहे /नाही /लागू नाही

२

मोजणी अंदाजप क व नकाशे तयार केले

आहे /नाही /लागू नाही

३

मोजणी अंदाजप क व नकाशे यांची छाननी व िशफारस केली

आहे /नाही /लागू नाही

४

थर िच ह मू य तपासणी केली

आहे /नाही /लागू नाही

५

छे दन बदू ची पातळी तपासणी केली

आहे /नाही /लागू नाही

६

सिव तर अंदाजप क तयार केले

आहे /नाही /लागू नाही

७

बांधाची आखणी केली

आहे /नाही /लागू नाही

८

कामाची न द मापन पु तकात करणे व हजेरीपट तयार केला

आहे /नाही /लागू नाही

९

पाया तपासणी केली

आहे /नाही /लागू नाही

१०

माती कामाची तपासणी केली

आहे /नाही /लागू नाही

११

छे द प तीने तपासणी केली

आहे /नाही /लागू नाही

१२

िसमट कामाची तपासणी केली

आहे /नाही /लागू नाही

१३

दगडी िप चग केले

आहे /नाही /लागू नाही

१४

गॅिबयन बंधारा - जाळीची तपासणी

आहे /नाही /लागू नाही

१५

चरांलगत या माती या बांधावर थािनक जातीचे िबयाणे पेरले

आहे /नाही /लागू नाही

तपासणी अिधकारी
िदनांिकत वा री
त --------------------------------------------------------------------------
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प -1३
उपचाराचे काम ता यात देणेबाबत
गांव ------------------------------- ामपंचायत ---------------------------- गट

-------------------- तालुका -------------- िज हा ---------------------------------

. -----

यांना,
आपण वरील गावचे रिहवाशी असून आपले मालकीचे सव नंबर / गटनंबर म ये नानाजी देशमुख कृिष

संजीवनी क पांतगत मृद संधारण ------------------ े / ओघळ उपचाराचे काम झालेले आहे . हे काम पुण
झालेले असून पुढील दे खभाल व िनगा राख यासाठी ाम कृिष संजीवनी सिमती या ता यात दे यात येत आहे .
यामुळे या उपचाराची संपूण दे खभाल व िनगा राखणेची सव वी जबाबदारी ाम कृिष संजीवनी सिमतीची राहील.
भिव यात या कामा या दे खभाल दु

तीसाठी कोण याही कारची िनधी मागणी मा य केली जाणार नाही,

याची आपण न द यावी.
अ. .

ाम कृिष संजीवनी सिमती या

पदनाम

सद याचे नाव

ाम कृिष संजीवनी सिमती या
सद याची सही

१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७

कृिष सहा यक

कृिष पयवे क

उपिवभागीय कृिष अिधकारी
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प -1४
समा ती ितवेदन (काम पुण वाचा दाखला)
1. गावाचे नाव
2. गट

मॉडे ल

:-

तालुकाकामाचा कार :-

. / आकारमान/

3. तांि क मंजूरी

ल टर

:-

मांक

:

तांि क मंजूरी िदलेले काय लय

:-

4. भौितक - े हे./हघमी/सं या
5.

िज हा :-

शासकीय मंजूरी

/

/

उिवकृअ .......................

:- मंजूर :-

:-

6. कामाचे वाटप

/िदनांक :-

.-

िदनांक :- /

र कम :-

य सा य :/

र कम :-

:- ई.िनिवदा
(ई - िनिवदा/इतर )

-

7. काम वाटप केले या कं ाटदाराचे नाव :8. मोबाईल ं . व ई मेल-

:-

9. िनिवदा मंजूर केलेला दर

:-

10. काय रंभ आदे श

:-

मांक

11. काय रंभ आदेश िदलेले काय लय

:-

िदनांक:

र कम :-

ाम कृिष संजीवनी सिमती ................../उिवकृअ, .........
िज हा -

12. काम सु

िदनांक

:-

13. काम पुण िदनांक

:-

14. कामावरील खच

:-

िनिवदाधारकास

काय लयीन खच

िदलेली र कम

(आक मक खच सह)

एकुण खच

15. िनिवदाधारकाची काय लयाकडे जमा असले या रकमांचा तपिशल :परफॉरम स िस युिरटी र कम

सुर ा ठे व (अनामत र कम 4 ट के)
16. झाले या कामाचे भूमापन

.

:-

:-
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17. कामाचे आ ांश व रेखांश

:-

18. कामाचे न दीचे मापनपु तक

. व पृ ठ

.

:-

19. काम सिव तर अंदाजप का माणे पुण झाले आहे काय :- होय/नाही
नस यास याची कारणे

:- 1.
2.
3.

20. कामाचे िठकाणी फलक लावला आहे काय

:-

21. सदर कामातील जैिवक काम पुण केले आहे काय :22. कामाचे फोटो ऑनलाईन केले आहे काय

:-

23. सदर कामापासून

:-

य अडिवलेला अपधाव

24. कामाबाबत तांि क अिभ ाय व वा री
नाव

कामाबाबत तांि क अिभ ाय

मु यालय

कृ.प.
सदर काम तांि क

:-

पदनाम व

कृ.स.

हघमी

काम तांि क

वा री

ा पिरपुण झालेले आहे.

कामाची िविहत मापदंडा माणे तपासणी केली असून
सदर काम तांि क

ा पिरपुण झालेले आहे.

ा समाधानकारक झालेले आहे.
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