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ठिबक व तुषार सिंचन मार्गदर्गक िंूचना  
 

 

प्रस्तावना: 
हवामान बदलाचा राज्याच्या रे्तीवर ठवपरीत पठरणाम ठदिंून येत अिंून, भठवष्यात देठिल िंदर पठरणामाांची 

व्याप्ती वाढणार अिंल्याच े राज्याच्या हवामान बदलाठवषयक कृती आरािडयामध्ये नमूद केले आहे. मरािवाडा व 
ठवदभातील रे्तक-याांना रे्ल्या काही वषांपािंनू मोिया दुष्काळािं िंामोरे जाव े लार्त अिंून भ-ूर्भातील 
पाणीिंाियावर व जठमनीच्या आरोग्यावर ठवपठरत पठरणाम होत आहे. पठरणामी रे्तीमधील ठपकाांची उत्पादकता घटत 
आहे. या प्रठतकूल पठरस्स्ितीमध्ये अल्पभ-ूधारक रे्तक-याांच्या उत्पादनावर ठवपरीत पठरणाम होत अिंल्याचे ठदिंून 
येत आहे. तिंेच पणूा नदीच्या िो-यातील भ-ूभार् हा ठनिंर्गत:च क्षारपड अिंल्याने रे्तीिंािी सिंचनािं मयादा येत 
आहेत. या प्रठतकूल पठरस्स्ितीमध्ये अल्प भ-ूधारक रे्तक-याांच्या उत्पादनावर ठवपरीत पठरणाम होत अिंल्याच ेठदिंनू 
येत आहे. हवामान बदलामुळे उद्भवलेल्या पठरस्स्ितीर्ी जुळवून घेण्यािं रे्तक-याांना िंक्षम करण्याच्या उदे्दर्ाने 
महाराष्र र्ािंनामार्ग त जार्ठतक बकेँच्या अिगिंहाय्याने नानाजी देर्मुि कृठष िंांजीवनी प्रकल्प िंुरु करण्यात आलेला 
आहे.         

कें द्र र्ािंनाने िंन 2017-18 मध्ये प्रधानमांत्री कृठष सिंचाई योजना - प्रती िेंब अठधक ठपक (Per Drop More 

Crop) कें द्र परुस्कृत िंूक्ष्म सिंचन योजना राबठवण्यािंािी, कायात्मक मार्गदर्गक िंूचना (Operational Guidelines) 
ठनर्गठमत केलेल्या आहेत, तिंेच राज्य र्ािंनाने िंन २०१८-१९ या आर्थिक वषाकठरता िंूक्ष्म सिंचन योजनेच्या 
मार्गदर्गक िंचूना ठनर्गठमत करण्यात आलेल्या आहेत, िंदर योजनेच्या धतीवर नानाजी देर्मुि कृठष िंांजीवनी 
प्रकल्पाांतर्गत िंूक्ष्म सिंचन योजना (ठिबक व तुषार सिंचन) राबठवण्यािंािी मान्यता देण्यात आली आहे.  त्यानुषांर्ाने 
प्रकल्पाांतर्गत प्रिम टप्प्यातील ठनवडलेल्या र्ावामध्ये िंूक्ष्म सिंचन (ठिबक व तुषार सिंचन) हा मांजूर घटक 
राबठवण्यािंािी  िालीलप्रमाणे  मार्गदर्गक िंचुना ठनर्गठमत करण्यात येत आहेत. 

 

उठद्दष्टे:  
१. प्रकल्पाांतर्गत ठजल््ाांमध्ये आधुठनक तांत्रज्ञानाचा वापर करून िंकू्ष्म सिंचनािालील क्षते्रात वाढ करणे. 
२. आधुठनक तांत्रज्ञानावर आधाठरत कृठष व र्लोत्पादन ठपकाांचा ठवकािं करण्यािंािी िंूक्ष्म सिंचन पध्दतीिं चालना 

देणे. 
३. कृठष उत्पादन, कृठष उत्पादनाची र्ुणवत्ता आठण पयायाने रे्तकऱयाांच्या एकूण उत्पन्नात वृद्धी करणे. 
४. जलवापर कायगक्षमतेत वाढ करणे. 
 

लाभािी ठनवडीचे  ठनकष : 
१. नानाजी देर्मुि कृठष िंांजीवनी प्रकल्पाांतर्गत िंूक्ष्म सिंचन या योजनािंािी  अत्यल्प व अल्प भधूारकाांची अनुक्रमे 

अनुिंूठचत जाती, अनुिंूठचत जमाती, मठहला, ठदव्याांर् रे्तकरी व िंवगिंाधारण या प्राधान्यक्रमानुिंार लाभािी 
ठनवड करण्यात येईल. 

२. रे्तकऱयाकडे सिंचनाची िंुठवधा उपलब्ध अिंावी, िंामुठहक सिंचनाची िंुठवधा उपलब्ध अिंल्यािं इतर िंांबठधताांच े
करारपत्र आवश्यक.  

३. उपलब्ध सिंचन स्त्रोतातील पाण्याचा ठवचार करून तेवढ्या क्षेत्रािंािी िंुक्ष्म सिंचनाचा लाभ देय आहे. 
४. ठवद्युत पांपाकठरता कायमस्वरूपी जोडणी आवश्यक. 
५. ज्या ठपकाकरीता िंांच बिंठवण्यात येणार आहे त्या ठपकाांची नोंद ७/१२ च्या उताऱयावर क्षेत्रािंह अिंावी. (७/१२ 

उताऱयावर ठपकाची नोंद निंल्यािं कृठष पयगवके्षक याांनी ठपक लार्वडीच ेप्रमाणपत्र द्याव)े 
 

िंमाठवष्ट बाबी -  
१. ठिबक सिंचन (इनलाईन, आऊटलाईन, िंबिंररे्िं, मायक्रोजटे) 
२. तुषार िंांच (िंुक्ष्म तुषार सिंचन, ठमनी तुषार सिंचन, हलठवता येणारे तुषार सिंचन, ठमस्टर, रेनर्न, िंेठम परमनांट 

इठररे्र्न ठिंस्स्टम ) 
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अिगिंहाय्य:  
नानाजी देर्मुि कृठष िंांजीवनी प्रकल्पाांतर्गत र्ािंनाने ठनधाठरत केलेल्या आर्थिक मापदांडानुिंार अल्प व अत्यल्प 

भधूारक अनुिंूठचत जाती व जमातीमधील लाभािींना ७०% आठण अल्प व अत्यल्प भधूारक िंवगिंाधारण लाभािींना ६० 
% अनुदान देय आहे. 

 

अ. ठिबक सिंचनकठरता अनुदान परीर्णीत करण्यािंािी िचग मयादा (रक्कम रुपयात )- 
 

अ.क्र लार्वडीचे अांतर र्ट (मी.․मी.) ०.४ हेक्टर 1 हेक्टर 2 हेक्टर 

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 (सकवा कमी अांतर) ५०३८८ ११२२३७ २१३४०० 

 
 

ब. तुषार सिंचन िंांचाकठरता िचग मयादा  -  
अनुदान पठरर्णनेिंािी तुषार सिंचन िंांच उभारणीिंािी प्रठत हेक्टरी िचग मयादा (रुपये) 
 

चल स्प्स्प्रकलर (पोटेबल) 
 

क्षते्र (हे.) 63 मी. मी 75 मी. मी 
1.00 हे. पयंत 19५४२ 2१९०१ 

1.00 ते 2.00 हे. 28२१३ 3१३७२ 
 

िंेमी पमगनांट इठररे्र्न ठिंस्स्टम-  
क्षेत्र (हे.) िचग मयादा (रुपये) 

0.4 हे. पयंत 2255७ 
1.00 हे. 3660७ 
2.00 हे. 69८०४ 

  
 

मायक्रो स्प्स्प्रकलर िचग मयादा  रक्कम (रुपये )- 
क्षेत्र (हे.) मायक्रो स्प्स्प्रकलर 

अांतर (5 X 5) मी. अांतर (३ ․ ३) मी . 
0.40 29६१६ ३४६३७ 
1.00 589३२ ६७२२१ 
2.00 1035८१ १२११३८ 
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ठमनी  स्प्स्प्रकलर िचग मयादा  रक्कम (रुपये )- 

क्षेत्र (हे) ठमनी  स्प्स्प्रकलर 
अांतर (१० X १०) मी. अांतर (८ ․ ८) मी. 

0.40 ४१३६३  ४३०२३  
1.00 ८५२१२  ९४०२८  
2.00 १६००१३              १७०११८  

 
लाजग व्हालमू स्प्स्प्रकलर इठररे्र्न ठिंस्स्टम (रेनर्न) 

क्षते्र (हे.) 63 मी. मी 75 मी. मी 
1.00 हे. २८६८१ 3४५१३ 
2.00 हे. लारू् नाही 4३७८६ 

 

(िंांदभग:- प्रधानमांत्री कृठष सिंचन योजना-कें द्र र्ािंनाच्या मार्गदर्गक िंूचना २०१७-१८ व राज्य र्ािंनाच्या प्रधान मांत्री 
कृठष सिंचाई योजना - िंन २०१८-१९ च्या मार्गदर्गक िंचूना) 

 
अांमलबजावणीची कायगपद्धती : अांमलबजावणीतील ठवठवध स्तरावरील जबाबदाऱया 
लाभािी  
१. इच्छुक रे्तकऱयाांनी नानाजी देर्मुि कृठष िंांजीवनी प्रकल्पाच्या https://dbt.mahapocra.gov.in या िंांकेतस्िळावर 

िंमूह िंहाय्यकाच्या मदतीने नोंदणी करून अजग करावा. तिंेच आवश्यक कार्दपत्रे ऑनलाईन अपलोड कराव.े 
२. रे्तकऱयाने आवश्यक सिंचन स्त्रोतातील उपलब्ध पाण्याचा ठवचार करून तेवढ्याच क्षेत्राकठरता लाभ घेता येईल. 
३. मार्गदर्गक िंूचनामध्ये ठदलेल्या ताांठत्रक ठनकषाप्रमाणे िंाठहत्य वापरणे बांधनकारक राहील.  
४. आवश्यक िंामुग्री उपलब्ध करुन घेण्याची जबाबदारी िंांबांठधत लाभार्थ्याची राहील. तिंचे कामािंािी कोणतीही 

आर्ाऊ रक्कम (अग्रीम) ठमळणार नाही. 
५. पवूगिंांमती प्राप्त झाल्यापािंून ६० ठदविंाच्या कालावधीत मान्यता ठदलेल्या िंुक्ष्म सिंचन िंांच उत्पादक कां पनीमधून 

त्याांच्या पिंांतीच्या िंकु्ष्म सिंचन िंांच उत्पादक कां पनी अिवा त्याांच ेप्राठधकृत ठवके्रते/ठवतरक याांच ेकडून िंुक्ष्म सिंचन 
िंांचाची उभारणी करावी व िंांच कायान्वीत करुन घ्यावा. 

६. िंूक्ष्म सिंचन िंांच प्रकल्प स्िळी स्िाठपत केल्यानांतर ऑनलाईन िंांबांधीत कृठष िंहाय्यक याांना कळठवणे. 
७. देय अनुदान ठमळणेिंािी ऑनलाईन मार्णी िंांबठधत कृठष िंहाय्यकामार्ग त उपठवभार्ीय कृठष अठधकारी याांचकेडे 

करावी व पाणी व मृद तपािंणी अहवालािंह ठवके्रते/ठवतरक याांचकेडील ठबलाांची देयके स्विंाक्षाांठकत करून 
ऑनलाईन अपलोड करावीत.       
अनुदान प्रस्तावािंािी आवश्यक कार्दपत्र े- 
१. पाणी व मृद तपािंणी अहवाल   
२. कां पनी प्रठतठनधीने तयार केलेला िंुक्ष्म सिंचन आरािडा व प्रमाणपत्र  
३. भौर्ोलीक स्िानाांकन (Geo Tagging) पध्दतीने रे्तकरी व तपािंणी अठधकारी िंमवते िंांचाच े

अक्षाांर्/रेिाांर्िंह र्ोटोची प्रत. 
४. ठवके्रते/ठवतरक याांचकेडील ठबलाांची मुळ प्रत (टॅक्िं इनव्हाईिं) 

 

ग्राम कृठष िंांजीवनी िंठमती (VCRMC) 
१. र्ाव िंमूहातील इच्छुक रे्तकऱयाांच ेघटकाांतर्गत बाबीचा लाभ घेण्यािंािीचे ऑनलाईन अजग प्राप्त करून िंवग अजग 

व अपलोड केलेली कार्दपत्रे िंमहू िंहाय्यक याांचे मदतीने छाननी करून अजाची अनुिंूठचत जाती, अनुिंूठचत 
जमाती, मठहला, ठदव्याांर् रे्तकरी व िंवगिंाधारण या प्राधान्यक्रमानुिंार लाभािी ठनवड करावी. 

https://dbt.mahapocra.gov.in/
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२. इच्छुक लाभार्थ्यांच ेऑनलाईन प्राप्त अजाच्या पात्र/अपात्र ते बाबत ठनणगय घेऊन अपात्र अजगदाराांना अपात्रतेबाबत 
कारणािंह अवर्त कराव.े 

३. अांमलबजावणी करण्यात आलेल्या घटकाांतर्गत बाबींच ेिंामाठजक लेिापरीक्षण कराव.े 
 

िंमूह िंहाय्यक  
१. इस्च्छूक लाभािी रे्तक-याांना प्रकल्पाच्या https://dbt.mahapocra.gov.in िंांकेतस्िळावर नोंदणी व अजग 

करण्यािंािी मार्गदर्गन व मदत करावी. 
२. रे्तकऱयाांची ऑनलाईन नोंदणी व रे्तकऱयाांने अपलोड केलेल्या कार्दपत्राांची छानणी करुन अजांची प्रवर्गठनहाय 

वर्गवारी तपािंावी. 
३. िंवग ऑनलाईन प्राप्त अजग ग्राम कृठष िंांजीवनी िंठमतीिंमोर मान्यतेिंािी िंादर करणे व मांजुरी प्राप्त झाल्यानांतर 

तिंा िराव िंांकेतस्िळावर अपलोड करणे. 
४. रे्तकऱयाांिं योजनेच्या अटी  व र्ती तिंचे ठिबक/तुषार याबाबतच ेआरािडे व ताांठत्रक ठनकष िंमजावून िंाांर्ाव.े  
५. पात्र लाभार्थ्यांना पवूगिंांमती बाबत अवर्त करणे. 

 
 

कृठष िंहाय्यक  
१. ऑनलाईन अपलोड केलेल्या कार्दपत्राांची छानणी करताना रे्तकऱयाांच ेऑनलाईन अजग, रे्तकऱयाांच्या मालकी 

हक्काचा 7/12 व 8-अ उतारा, यापवूी इतर योजनेतनू लाभ घेतलेला आहे काय?, यापवूी लाभ घेतलेला 
अिंल्यािं कोणते क्षेत्र, प्राठधकृत अठधकाऱयाचे िंांवर्ग प्रमाणपत्र (अ.जा.व अ.ज. रे्तकऱयाांिंािी) आहे काय?, 
इत्यादी व इतर िंवग अनुषांर्ीक बाबी तपािंाव्यात. 

२. पात्र लाभािींच्या ठनयोठजत क्षेत्राची तिंेच ८-अ मध्ये नमदू िंवग र्ट/िंव ेनां. मध्ये पाहणी तपािंणी िंचूीनुिंार करुन 
सिंचनाच्या िंुठवधा, कायमस्वरूपी ठवद्युत जोडणी व इतर बाबी आहेत/नाहीत याबाबत तपािंणी करावी आठण 
ठनयोठजत प्रकल्प स्िळ िंदर घटकािंािी योग्य आहे सकवा नाही याबाबतचा स्िळ पाहणी अहवाल प्रकल्पाच्या 
DBT app द्वारे भौर्ोठलक स्िानाांकन (Geo tagging) करून उपठवभार्ीय कृठष अठधकारी याांचेकडे पढुील 
कायगवाहीिंािी ऑनलाईन अपलोड करावा. 

३. रे्तकऱयाने कायगक्षेत्रात सिंचन िंांच कायास्न्वत झाल्याच े कृठष िंहाय्यकाांना ऑनलाईन अवर्त केल्यावर   १०० 
टक्के मोका तपािंणी करावी. ऑनलाईन मोका तपािंणी वळेी मार्गदर्गक िंचुनाांमधील Annexure-IV A ते 
Annexure- IV C मध्ये देण्यात आलेल्या Drip irrigation technology - indicative bill of quantities आठण 
Annexure-V  ते Annexure-IX मध्ये देण्यात आलेल्या Indicative bill of quantities (BOQ) for raingun sprinkler 

irrigation system तरतुदी व मानाांकनानुिंार रे्तक-याने उपकरणे बिंठवलेली आहेत व त्याांच्या घटकठनहाय 
सकमती  कृठष ठवभार्ाने ठनधाठरत केलेल्या सकमतीपके्षा जास्त नाहीत याांची िातरजमा करावी. 

४. रे्तकऱयाच्या प्रकल्प स्िळावर िंुक्ष्म सिंचन िंांच बिंठवल्यानांतर प्रकल्पाच्या DBT app द्वारे रे्तकरी िंमवते िंांचाच े

रे्ताच्या नैऋत्य बाजूवरुन अक्षाांर्/रेिाांर्िंह भौर्ोठलक स्िानाांकन (Geo tagging) करून तपािंणी अहवाल 
पढुील तपािंणी कठरता िंांबठधत कृठष पयगवके्षक तिंचे उपठवभार्ीय कृठष अठधकारी कायालयािं ऑनलाईन अपडेट 
करावा. 

५. अनुदान मार्णीिंािी देयके व आवश्यक कार्दपत्र ेप्रमाठणत करून िंांकेतस्िळावर अपलोड करणे. 
 

 
कृठष पयगवके्षक  
१. कृठष पयगवके्षकानी आपल्या कायगक्षते्रात बिंठवलेल्या  एकूण िंांचापैकी २५ टक्के िंांचाची अनुदान अदायर्ीपवूी 

तपािंणी करावी व तपािंणी अहवाल उपठवभार्ीय कृठष अठधकारी याांचकेडे िंादर करावा. 
२. कृठष पयगवके्षकाांनी ठवठहत नमुन्यात पयगवके्षकीय तपािंणीचे प्रपत्र भरून लाभािीची स्वाक्षरी घ्यावी व त्यािाली 

लाभािीचे नाव नमूद कराव.े  

https://dbt.mahapocra.gov.in/
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३. कायगक्षेत्रातील िंवग ठवतरकाांच्या कां पनीकडून आलेले िंाठहत्य व रे्तकऱयाांना ठवकलेले िंाठहत्य याची पडताळणी 
मार्ील मठहन्यातल्या िंािा नोंदवहीवरून प्रत्येक मठहन्याला तपािंावी व िंांबठधत िंूक्ष्म सिंचन िंांच बिंठवलेल्या 
रे्तकऱयाांच ेप्रस्ताव अनुदान अदायर्ी कठरता ठर्र्ारर्ीिंह उपठवभार्ीय  कृठष अठधकारी याांना िंादर करावा.  

 
उपठवभार् स्तर (लिेाठधकारी) 

अनुदान प्रस्ताव व तपािंणी अहवाल प्राप्त झाल्यानांतर लेिाठधकारी उपठवभार् स्तर याांनी अनुदान प्रस्ताव 
तपािंून पडताळणी करून पात्र प्रस्तावाांना उप ठवभार्ीय कृठष अठधकारी याांचकेडे अनुदान अदायर्ीिंािी ठर्र्ारिं 
करावी.   
 
उपठवभार्ीय कृठष अठधकारी  
१. लाभािी रे्तकऱयाने योजनेत िंहभार्ी होण्यािंािी ऑनलाईन अजग िंादर केल्यानांतर कार्दपत्राांची छानणी व 

स्िळ तपािंणी अहवाल ठवचारात घेवून अजाच्या पात्र/अपात्रतेबाबत ठनणगय घ्यावा व अपात्र अिंल्यािं लाभािीिं 
कारणािंठहत नमूद कराव.े 

२. अजग िंादर केलेल्या पात्र रे्तकऱयाांना िंुक्ष्म सिंचन िंांच बिंठवण्यािंािी ऑनलाईन पवुगिंांमतीपत्र  द्याव े  व िंोबत 
िरेदीची प्रठक्रया, ताांठत्रक ठनकष व देय अनुदान याबाबत अवर्त कराव.े 

३. लाभािी रे्तकऱयाने ऑनलाईन अवर्त केल्यानांतर कृठष िंहाय्यक/ कृठष पयगवके्षक याांचेकडून तपािंणी पणूग करून 
घ्यावी. 

४. अनुदान प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानांतर प्रकल्पािंािीचे कृठष पयगवके्षक याांनी अपडेट केलेला अनुदान प्रस्ताव तपािंून  
िंोबत जोडलेल्या ठवठहत नमुन्यात पयगवके्षकीय तपािंणी अहवाल तयार करून पढुील कायगवाही िंािी 
उपठवभार्ीय कृठष अठधकारी याांचेकडे िंादर करावा. 

५. अनुदानाची पठरर्णना करून लाभधारकािं देय अिंणाऱया अनुदानाची रक्कम DBT द्वारे लाभार्थ्यांच्या आधार 
िंांलग्न  बकँ िात्यात वर्ग करण्यािं मांजुरी द्यावी. 

६. उपठवभार्ाांतर्गत राबठवलेल्या घटकाांपैकी ५% लाभार्थ्यांची अनुदान अदायर्ीपवूी तपािंणी करावी. 
७. कें द्र र्ािंनाने दोन ओळी व दोन रोपाांमधील अांतरािंािी क्षेत्रठनहाय ठिबक िंांचाच्या लॅटरलच्या क्षेत्रठनहाय 

िंांचािंािी अांतरानुिंार िंूचक िंाठहत्य र्रज (Indicative Material Requirement) आधारे िंांच उभारणी करून 
ठवतरकाांनी रे्तकऱयाांना ठदलेली ठबले देय अनुदानािंािी ग्रा् धरावीत. 

८.  र्ािंनाने ठनधाठरत केलेल्या ठवठवध लॅटरल अांतरािंािी ठनठित केलेल्या िंांच उभारणी िचग मयादेपेक्षा कमी सकवा 
जास्त सकमतीच े ठबल अिंेल तर घटकाांची व कृठष आयकु्तालयाने ठनधाठरत केलेल्या घटकठनहाय सकमतीनुिंार  
िात्री करून ठबलाच्या रक्कमेवर अनुदानाची पठरर्णना करावी. 

९.  ठवतरक रे्तकऱयाांना िंकू्ष्म िंांच िंाठहत्य िरेदीचे ज े ठबल देतील त्या ठबलावर प्रत्यक्ष दराबरोबरच कां पनीने 
र्ािंनािं कळठवलेले दर िंदु्धा नमूद करणे बांधनकारक करावते जेणेकरून रे्तकऱयाांना कां पनीच ेमुळ दरही अवर्त 
होतील. 

 
ठजल्हा अधीक्षक कृठष अठधकारी:-  
१. ठजल््ामध्ये उपठवभार् स्तरावर लाभािी ठनवड व अनुदान अदायर्ी यािंह िंवग कायगवाही मार्गदर्गक िंचूनेनुिंार 

होत अिंलेबाबत वळेोवळेी पडताळणी करावी. 
२. उपठवभार् स्तरावर झालेल्या कामाांची ठकमान १% तपािंणी करावी.  
३. घटकाची अांमलबजावणी पारदर्गक पध्दतीने होईल याची ठजल्हास्तरावरुन िातरजमा करून िंठनयांत्रण कराव.े  
४. र्ािंन/कृठष आयुक्तालयस्तरावरुन िंन 2018-19 मध्ये नोंदणी व नुतनीकरणािं मान्यता ठदलेल्या िंुक्ष्म सिंचन 

िंांच उत्पादकाांनी प्राठधकृत केलेल्या ठवतरक/ठवके्रत्याांची ठजल्हा स्तरावरुन िंुक्ष्म सिंचन योजनेंतर्गत िंुक्ष्म सिंचन 
िंांच परुविा करणेिंािी नोंदणी करावी. 
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५. नवीन व जुन्या ठवक्री पिात िंेवा, रु्णवत्ता ठनयांत्रण तपािंणी तिंेच इतर बाबी या िंांदभीय मार्गदर्गक िंूचनेनुिंार 
लार्ू राहतील. 

६. ठजल््ातील प्रकल्पाांतर्गत िंूक्ष्म सिंचन कायगक्रमाचे र्ावठनहाय मांजूर आरािड्यानुिंार व वार्थषक कृती 
आरािड्यानुिंार िंांपणूग भौठतक व आर्थिक िंठनयांत्रण कराव.े 

७. िंूक्ष्म सिंचन िंांचाची उभारणी केलेल्या लाभार्थ्याला ठवक्री पिात िंेवा ठमळत निंल्याचे ठनदर्गनािं आल्यािं, 
िंांबठधत ठवके्रता/ठवतरक व कां पनीवर कें द्र र्ािंनाच्या मार्गदर्गक िंुचनातील तरतदुीनुिंार दांडात्मक कारवाई 
करावी. िंदर दांडात्मक कारवाईचा अहवाल ठर्र्ारर्ीिंह कृठष आयकु्तालयािं िंादर करावा व त्याची प्रत 
ना.दे.कृ.िं.प्र. कायालयािं िंादर करावी. 

 

कां पनी व ठवतरकाांिंािी िंचुना 
१. कां पनीने प्राठधकृत केलेल्या ठवके्रते/ठवतरकाांना ठजल्हास्तरावरुन िंुक्ष्म सिंचन योजनेंतर्गत िंुक्ष्म सिंचन िंांच परुविा 

करणेिंािी नोंदणीिं मान्यता देण्यात येईल. 
२. ठवतरकाांकडून रे्तकऱयाांना देण्यात येणाऱया ठबलाच्या िंवग प्रतीवर रे्तकरी/प्रठतठनधीच्या स्वाक्षरी घेऊन प्रत 

ठमळाल्याची रे्तकऱयाांची नावािंह स्वाक्षरी घेणे बांधनकारक राहील. तिंेच िंदरच्या ठबलाच्या तीन प्रती करुन एक 
प्रत प्रस्तावािंािी, एक प्रत रे्तकऱयािं व एक प्रत ठवतरकाने स्वत:च्या दप्तरी िेवावी.  

३. र्ािंनाच्या मार्गदर्गक िंचुनानुिंार उत्पादक कां पन्याांना त्याांचे स्वत:च े दरपत्रक लारू् करण्यािं आठण त्यानुिंार 
ठबलींर् कराव.े त्यामुळे ठवतरक रे्तकऱयाांना ठिबक/तुषार सिंचन िंांच िंाठहत्य िरेदीच े ज े बील देतील त्या 
ठबलावर प्रत्यक्ष दराबरोबरच कां पनीने र्ािंनािं कळठवलेले दर िंुध्दा नमुद करणे ठवतरकाांना बांधनकारक राहील 
जणेे करुन रे्तकऱयाांना कां पनीचे मुळ दरही अवर्त होतील.  

 

अ. 
क्र. 

िंुक्ष्म सिंचन 
िंांच घटक / 
िंाठहत्याचा 

प्रकार 

बचॅ 
क्रमाांक 

िंीएमएल 
क्रमाांक 

आकार मीटर  
/ िंांख्या 

कां पनीने 
र्ािंनािं 

िंादर 
केलेले दर 

प्रत्यक्ष 
दर 

रक्कम  

 
४. ठवतरकाने रे्तकऱयाांच े रे्तावर िंांच बिंठवल्यानांतर ठवक्रीपिात िंेवा परुवाव्यात व िंांचाची ठनर्ा घेणेबाबत 

मार्गदर्गन कराव.े 
५. कां पनीच्या तज्ञ प्रठतठनधीने (Technical Representative) अजगदार रे्तक-याच्या रे्ताचे िंवके्षण करुन ठपकाच्या दोन 

ओळीमधील अांतर, दोन रोपामधील अांतर, ठपकठनहाय पाण्याची र्रज, माती व पाणी पठरक्षण अहवाल तिंेच ज्या 
क्षेत्रावर िंांच बिंवावयाचा आहे त्या क्षते्राच े चारही बाजुांचे जीपीएिं (GPS) व्दारे िंवके्षण करुन िंुक्ष्म सिंचन िंांचाचा 
आरािडा तयार करावा.  

६. िंुक्ष्म सिंचन िंांचाचा आरािडा ग्रार् पपेरवर अिंावा. आरािडा "ताांठत्रकदृष्या योग्य व आर्थिकदृष्या 
ठकर्ायतठर्र" अिंल्याच े प्रमाणपत्र कां पनीच्या तज्ञ प्रठतठनधीने द्याव.े कां पनीने/कां पनी प्रठतठनधीने िंदरचा 
आरािडा िंांबांठधत रे्तकऱयािं द्यावा. 

७. िंांबांठधत कां पनी प्रठतठनधी व त्याांच ेठवतरकाने ताांठत्रकदृष्या योग्य आरािड्याप्रमाणे िंांच बिंठवण्याची कायगवाही पणुग 
करावी. िंांचातील घटक हे कें द्र र्ािंनाने ठवहीत केलेल्या बी.आय.एिं. (BIS) दजाच ेअिंणे बांधनकारक राहील. 
ठवतरकाने िंूक्ष्म सिंचन कायगक्रम राबठवण्यािंािी कृठष ठवभार्ातील अठधकारी/कमगचा-याांना आवश्यक िंहकायग 
करणे, वळेोवळेी मार्ीतलेली माठहती तिंचे िंुक्ष्म सिंचन िंांच बिंठवलेल्या ठबलाच्या स्वाक्षरीत/छायाांठकत प्रती व 
इतर आवश्यक कार्दपत्रे ठवतरकाने ठवहीत मुदतीत देणे त्याांच्यावर बांधनकारक राहील.  

८. रे्तक-याांच्या रे्तावर कां पनीमार्ग त बिंठवलेल्या ठिबक सिंचन िंांचाच्या घटकामध्ये 3 वषाच्या कालावधीत काही 
उत्पादन दोष आढळून आल्यािं तो िंुस्स्ितीत करून देण्याची (Performance Warrantee) जबाबदारी 
ठवतरक/ठवके्रता व कां पनीची राहील.  
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९. तीन वषापयंत ठवक्री पिात िंेवा देणे कां पनींवर बांधनकारक राहील. लाभािी रे्तक-याांना िंुक्ष्म सिंचन िंांचामध्ये 
उत्पादन दोष/कायगक्षमते िंांदभात काही तक्रार अिंल्यािं, रे्तकऱयाांना तक्रार करता यावी याकरीता ठवतरकाने 
माठहती पसु्तकाबरोबर टोल फ्री क्रमाांकही उपलब्ध करुन देणे बांधनकारक राहील.  

 

िंवगिंाधारण मार्गदर्गक िंूचना 
 

१. प्रकल्पाांतर्गत िंूक्ष्म सिंचन योजनेंतर्गत अजग प्राप्त करून घेण्यािंािी उपठवभार् स्तरावर योजनेिं व्यापक प्रठिंध्दी 
देण्यािंािी र्ावािंमूहामध्ये सभतीपत्रके ग्राम पांचायतीचे नोटीिं बोडगवर लावण्यात यावीत. तिंेच वळेोवळेी 
र्ावस्तरावर होणा-या बिैका/मेळाव/ेभेटीव्दारे िंदर प्रकल्प घटकाचा प्रचार करण्यात यावा.  

२. ठवद्युत परुविा, चारी िोदणे, ओव्हरहेड टँक, इांठजन/ ठवद्युत पांप, पनेॅल, ठवद्युतीकरणाच े काम इ. बाबीकठरता 
येणारा िचग लाभार्थ्यांनी स्वत: करावा. िंदर अनुषांठर्क बाबीिंािी अनुदान अनुज्ञये अिंणार नाही.  

३. ठर्टींग्ज व ॲक्िंिेंरीज िंेटमध्ये टी, एल्बो, ठरडयुिंर, ठर्मेल थ्रेडेड अडाप्टर, मेल थ्रेडेड अडाप्टर, एन्ड कॅप, नट 
बोल्टिंह फ्लॅन्ज, िंर्व्व्हिं िंडॅल, बने्ड, जीआयएन ठनपल, टालरॅ्न टॅब, पीव्हीिंी िंेन्रल जॉईट इ. बाबींचा िचग 
एकूण िचामध्ये िंमाठवष्ट आहे. त्याप्रमाणे प्रत्यक्ष िंांच उभारण्यािंािी िंाठहत्य वापराप्रमाणे ठबले घेण्यात यावीत. 

४. मुख्य पीक व आांतरठपकाांत िंांच बिंठवला अिंल्यािं रे्तकऱयाच्या पिंांतीनुिंार एकाच ठपकािं, लॅटरल अांतर 
र्टाच्या ठनधारीत िचग मयादाप्रमाणे देय अिंलेले अनुदान देण्यात येईल.  

५. िंूक्ष्मसिंचन या घटकाचा िंांकल्प आरािडा व प्रमाणपत्र (Annexure-I) मध्ये नमूद करण्यात आले आहे. 
६. िंूक्ष्मसिंचन या घटकाचा क्षते्रीय तपािंणी माठिंक प्रर्ती अहवाल (Annexure-II) व माठिंक प्रर्ती अहवाल 

)Annexure-III) या प्रपत्रात ठनयठमत िंादर करण्यात यावा. 
७. तुषार सिंचन िंांचाच्या पाईपवर एम्बॉिंींर् - 

लाभधारक रे्तकऱयाांकडे प्रत्यक्ष िंांचाची तपािंणी करताना तुषार सिंचन िंांच दुिंऱया रे्तकऱयाांकडून आणला 
जाऊ नये व त्यामुळे एका िंांचावर दोन वळेा अनुदान ठदले जाऊ नये म्हणनू तुषार िंांचाच े पाईपच्या जोडावर, 
ठर्मेल पाटगवर एम्बॉिंींर् करुन पढुीलप्रमाणे मजकूर ठलहावा "रे्तकऱयाचे नाव, र्ाव, िंांच बिंठवल्याच ेवषग व िंुक्ष्म 
सिंचन िंांच उत्पादक कां पनी ". िंदरचा मजकूर िळकपणे व िंहजपणे वाचता (Normal Eyesight) येईल अिंा 
िंुस्पष्टपणे  ठवतरकाकडून िंांच हस्ताांतरीत करण्यापवुी कोरुन टाकण्यात यावा. क्षते्रीय अठधकाऱयाांनी त्याांच्या 
मोका तपािंणीच्या वळेी िात्री करावी व त्याची नोंद मोका तपािंणी अहवालात घ्यावी.  

८. र्ुणवत्ता ठनयांत्रण - 
 ठिबक/तुषार सिंचन िंांच घटकाांच े िंाठहत्य बी.आय.एिं. (BIS) दजाच े अिंणे आवश्यक आहे. यािंािी कें द्र 
र्ािंनाच्या मार्गदर्गक िंचूनानुिंार िंकु्ष्म सिंचन िंांच उत्पादक व परुविादारािं नोंदणीिं आठण िंुक्ष्म सिंचन 
योजनाांतर्गत िंुक्ष्म सिंचनाची कामे करण्यािं मान्यता देण्यात आली आहे. बीआयएिं या िंांस्िेकडून प्रमाणपत्र 
धारकाचे नमुने घेतले जात अिंतात व र्ुणवत्ता ठनयांत्रणाची काळजी घेतली जाते. कृठष ठवभार्ातील क्षेठत्रय 
अठधकाऱयाांमार्ग त िंधु्दा नमनेु काढून तपािंणी करवून घेण्याची कायगवाही रे्ल्या काही वषापािंून िंुरु आहे. 
र्ुणवत्ता ठनयांत्रण, ठवतरक स्तरावर िेवावयाची िंािा नोंदवही, ठवक्री पिात िंेवा कें द्राची तपािंणी, ठवतरकाांनी 
िंूक्ष्म सिंचन घटकाांचा िंादर करावयाचा माठिंक अहवाल, र्ािंनािं जमा केलेल्या वस्तू व िंेवाकराांची माठहती, 
िंूक्ष्म सिंचन घटकाांचा ठवतरक ठनहाय अहवाल, रे्तकऱयाांना ठवक्री केलेल्या िंकू्ष्म सिंचन घटकाांचा तपर्ील, नमनुा 
तपािंणी नोंदवही, नमनुा काढण्याच्या पद्धती, तपािंणीिंािी  पािठवलेल्या वस्तूांचा तपर्ील इ. बाबींिंािी स्वतांत्र 
कायगवाही करावयाची निंनू कृठष आयकु्तालयाच्या मार्गदर्गक िंूचना पत्र जा. क्र. कृआआ २०१८/िंुसिंयो/प्र.मां.कृ. 
सिं.यो.प्र.मा./प्र.क्र.०५/२०९०/र्लो-४, ठदनाांक-३० जून, २०१८ व त्यानुषांर्ाने ठनर्गठमत झालेल्या मार्गदर्गक 
िंूचनेनुिंार कायगवाही करावयाची आहे. 
 ठिबक व तुषार सिंचन या घटकाची अांमलबजावणी बाबत प्रधान मांत्री कृठष सिंचाई योजनेच्या मार्गदर्गक िंूचना 
व त्यामध्ये वळेोवळेी होणारे बदल लारू् राहतील. 
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पयगवके्षीय तपािंणी अहवाल 
 

• तपािंणीचा ठदनाांक                       :- 
• तपािंणी अठधका-याच ेनाव व पदनाम         :- 
• रे्तक-याच ेनाव                                                                  :-  श्री./श्रीमती 
• तपािंणीच्या वळेी उपस्स्ित अठधकारी /कमगचारी       :- 

1. श्री.                                  पदनाम- 
2. श्री.      पदनाम- 

अ.क्र. बाब तपठर्ल 
1 लाभािी रे्तक-याचे नाव-  
2 र्ाव  
3 तालुका  
4 ठजल्हा  
५ िंुक्ष्म सिंचन िंांचाचा प्रकार- ठिबक सिंचन िंांच/तुषार सिंचन िंांच  
६ ठिबक सिंचन/ तुषार सिंचन िंांच बिंठवलेला िंव्हे नांबर  
७ ठिबक सिंचन/ तुषार सिंचन िंांच बिंठवलेले क्षेत्र (हे.)  
८ ठिबक सिंचन / तुषार सिंचन िंांच बिंठवलेल्या क्षेत्राची (लाांबी X रुां दी) मी.  
९ ठिबक सिंचन / तुषार सिंचन  िंांच बिंठवलेले वषग-  

१० ठिबक सिंचन िंांच अिंल्यािं लॅटरल अांतर (मी Xमी )   
1१ तुषार सिंचन िंांच अिंल्यािं पाईपचा व्यािं ठममी 63  /75  /90  ठममी  
1२ ठिबक सिंचन / तुषार सिंचन िंांच उत्पादक कां पनीचे नाव  
1३ ठिबक सिंचन/तुषार सिंचन िंांच ठवतरकाचे नाव-  
1४ ठिबक सिंचन  / तुषार सिंचन िंांच उभारणीिंािी आलेला िचग/ ठबलाची रक्कम-  

1५ ठिबक सिंचन / तुषार सिंचन िंांचािंािी लाभािी रे्तक-याांिं प्रस्ताठवत 
अनुदानाची रक्कम- 

 

1६ िंध्या घेतलेले पीक  
 
 

अ. ठिबक सिंचन िंांच - पयगवके्षीय तपािंणी अहवाल 
 

अ.क्र. बाब 
बीआयएिं/ िंीएमएल नां./ 

बॅ्रड  नेम 
मी./िंांख्या 

1 िंबमेन - लाांबी व  व्यािं   

2 लॅटरल - व्यािं (मी.मी) व लाांबी (मी.)   

3 
ड्रीपर - ऑनलाईन अिंल्यािं िंांख्या 
इनलाईन लॅटरल अिंल्यािं लाांबी (मी.) 

  

4 इनलाईनिंािी इनलाईन पाईप वर्ग वर्ग-1/वर्ग-2/वर्ग-3  

5 ठर्ल्टर - स्क्रीन, िंॅन्ड, ठडस्क   

6 बायपािं अिंेंब्ली लारू् नाही  

7 कां रोल फ्लर् व्हॉल्व्ह लारू् नाही  

8 
ड्रीपरचा डीिंचाजग लॅटरलच्या िंुरुवातीिं व रे्वटी 
एक तािंापवूी व नांतर 

लार्ू नाही  
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9 
लॅटरलमधील प्ररे्र रे्ज ठदला आहे काय? अिंल्यािं 

दाब- िंमान/अिंमान 
लारू् नाही  

10 
 

लाभािी रे्तक-याचे ठिबक सिंचन / तुषार सिंचन 
िंांचाबाबतचे िंवगिंाधारण अठभप्राय   

 
 
 

11 
ठिबक सिंचन/ तुषार सिंचन िंांचाबाबत तपािंणी 
अठधका-याचे अठभप्राय    

 
 
 

 

प्रत्यक्ष रे्तावर बिंठवलेले िंाठहत्य ताांठत्रक ठनकषानुिंार योग्य दजाच े आहे. मार्गदर्गक िंचूना, मापदांड व 
प्रत्यक्ष तपािंणीनुिंार श्री. -------------------------याांना -----------िंव्हे नां. मधील -----------हे. क्षेत्रािंािी 
अनुदान रक्कम रु. ----------------ची ठर्र्ारिं करण्यात येत आहे. 

 
तपािंणी अठधकारी, श्री. 
पदनाम. 
(स्वाक्षरी) 
 
इतर अठधकारी श्री. 
पदनाम. 
(स्वाक्षरी) 
                                                                                                  लाभार्थ्याची/ लाभािी प्रठतठनधीची स्वाक्षरी  

           (नाव....................) 
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                                               ब. तुषार सिंचन िंांच - पयगवके्षीय तपािंणी अहवाल 
 

अ.क्र. बाब प्रत्यक्षात 
पठरमाण िंांख्या 

1 
स्प्स्प्रकलर पाईप (6 ठम. दाब 2.5 ठक/चौ.िंें.मी. आयएिं 14151 
(पाटग-1) (क्लािं-2) 1994 सकवा ॲल्युठमठनयम पाईप मेन लाईन 
कपलरिंह (आयएिं-7092 प्रमाणे) 

  

2 नोझल / स्प्स्प्रकलर (र्न मेटल) आयएिं-12232, पाटग-1, 1987 
प्रमाणे सकवा ॲल्युठमठनयम पाईप स्प्स्प्रकलर कपलरिंह 

  

3 रायझर पाईप (ठकमान 2.5 रु्ट) सकवा रायझर स्क्वक कपलर   

4 बेंड (90 ठडग्री) सकवा रायझर स्क्वक कपलर कनेक्टर   

5 स्प्स्प्रकलर बिें बटॅन ॲक्िंिेंरीिंह सकवा नोझल/ स्प्स्प्रकलर (र्न 
मेटल) आयएिं-12232, पाटग-1, 1987 प्रमाणे 

  

6 एन्ड प्लर्   

7 पांप कनेक्टींर् ठनपल/स्कू्रड कपलर   

8 पे्रर्र रे्ज   

9 बने्ड (90 ठडग्री)   

10 मेटॅलीक िंॅडल/बटॅन   

11 तुषार सिंचन िंांचावर इांबॉसिंर् केले आहे / नाही  

12 लाभािी रे्तक-याचे ठिबक सिंचन / तुषार सिंचन िंांचाबाबतचे 
िंवगिंाधारण अठभप्राय  

 

13 ठिबक सिंचन/ तुषार सिंचन िंांचाबाबत तपािंणी अठधका-याचे 
अठभप्राय    

 
 
 

 

प्रत्यक्ष रे्तावर बिंठवलेले िंाठहत्य ताांठत्रक ठनकषानुिंार योग्य दजाच ेआहे. मार्गदर्गक िंचूना, मापदांड व 
प्रत्यक्ष तपािंणीनुिंार श्री. -------------------------याांना -----------िंव्हे नां. मधील -----------हे. 
क्षेत्रािंािी अनुदान रक्कम रु. ----------------ची ठर्र्ारिं करण्यात येत आहे. 

 

तपािंणी अठधकारी, श्री. 
पदनाम. 
(स्वाक्षरी) 
 

इतर अठधकारी श्री. 
पदनाम. 
(स्वाक्षरी) 

                                                                                        लाभार्थ्याची/ लाभािी प्रठतठनधीची स्वाक्षरी  
   (नाव....................) 
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Annexure- I  

िंांकल्प आरािडा व प्रमाणपत्र 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कां पनीच्या प्रठतठनधीने िंांकल्प ठचत्रावर दयावयाच ेप्रमाणपत्र 

     वरीलप्रमाणे िंांकल्पठचत्र रे्तक-याांने ठदलेला पाणी पठरक्षण अहवाल तिंेच पाणी उपलब्धता, ठडझेल/ ठवदयुत 

मोटरीची क्षमता, मातीचा प्रकार, घ्यावयाच े पीक, जमीनीचा चढउतार, पाण्याच्या िंुठवधेपािंुन ठिबक/तुषार सिंचन 

िंांचाच े अांतर इ. माठहतीच्या आधारे व प्रत्यक्ष पाहाणी करुन तयार केलेले आहे. ठिबक सिंचन िंांच व्यवस्स्ित 

चालण्याच्या दृष्टीने वरील िंांकल्प ठचत्र ताांठत्रकदृष्टया योग्य आहे.  

                                            िंही : ------------------------------ 

                                                (कां पनी प्रठधकृत इांठजठनअर) 

               कां पनीच ेनाव/ठर्क्का :--------------- 
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Annexure- IV A 

Drip irrigation technology-indicative bill of quantities for 0.4 ha 

(ठिबक सिंचन तांत्रज्ञान- ०.४ हेक्टर िंािी प्रमाठणत ठनदेर्ाांक ठबल) 
 

घटक/लटॅरल  ते लटॅरल X ठड्रपर अांतर (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 

कां रोल युठनट          

स्क्रीन ठर्ल्टर १० मी३ प्रती तािं  नांबर  १ १ १ १ १ १ १ 

वने्चुरी अँड मेनर्ोल्ड (१ १/२") नांबर  १ १ १ १ १ १ १ 

एअर ठरलीज व्हॉल्व १" नांबर  १ १ १ १ १ १ १ 

नॉन ठरटनग व्हॉल्व-१.५" नांबर  १ १ १ १ १ १ १ 

बायपािं अिंेंब्ली -१.५" X १.५" नांबर  १ १ १ १ १ १ १ 

ठर्ल्ड युठनट          

पीव्हीिंी पाईप ६३ ठम.मी., क्लािं-II; ४ ठक.गॅ्र./िंेंमी२  मीटर  ० ० ० ० ० ० ० 

पीव्हीिंी पाईप ५० ठम.मी., क्लािं-III; ६ ठक.गॅ्र./िंेंमी२ मीटर ९६ ९६ ९६ ९६ ९६ ९६ ९६ 

लॅटरल १६ ठम.मी., क्लािं-II; २.५ ठक.गॅ्र./िंेंमी२ मीटर ० ० ० ० ० ० ० 

इठमसटर् पाईप १२ ठम.मी.; क्लािं-II; (०.६ मी. X १ ते 
४ ठलटर प्रती तािं) 

मीटर ० ० ० ० ० ० ० 

लॅटरल १२ ठम.मी., क्लािं-II; २.५ ठक.गॅ्र./िंेंमी२ मीटर ३३९ ४०६ ४५२ ५०८ ६७७ ८१३ १०१६ 

इठमटर/ठड्रपर  ४/८ ठलटर प्रती तािं  नांबर ११३ १६३ २०१ २५५ ४५३ ६५३ ५१० 

कां रोल व्हॉल्व ६३ ठम.मी.  नांबर ० ० ० ० ० ० ० 

कां रोल व्हॉल्व ५० ठम.मी.  नांबर १ १ १ १ १ १ १ 

फ्लर् व्हॉल्व ६३ ठम.मी.  नांबर ० ० ० ० ० ० ० 

फ्लर् व्हॉल्व ५० ठम.मी. नांबर १ १ १ १ १ १ १ 

थ्रोटल व्हॉल्व-२" नांबर ० ० ० ० ० ० ० 

थ्रोटल व्हॉल्व-१.५" नांबर १ १ १ १ १ १ १ 

ठर्सटर् अँड अॅिंेिंरीज @ 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 

(ठिबक सिंचन तांत्रज्ञान- ०.४ हेक्टर िंािी प्रमाठणत ठनदेर्ाांक ठबल) 
 

 
घटक/लटॅरल  ते लटॅरल X ठड्रपर 
अांतर (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 

कां रोल युठनट          

स्क्रीन ठर्ल्टर १० मी३ प्रती तािं  नांबर  १ १ १ १ १ १ १ 

वने्चुरी अँड मेनर्ोल्ड (१ १/२") नांबर  १ १ १ १ १ १ १ 

एअर ठरलीज व्हॉल्व १" नांबर  १ १ १ १ १ १ १ 

नॉन ठरटनग व्हॉल्व-१.५" नांबर  १ १ १ १ १ १ १ 

बायपािं अिंेंब्ली -१.५" X १.५" नांबर  १ १ १ १ १ १ १ 

ठर्ल्ड युठनट          

पीव्हीिंी पाईप ६३ ठम.मी., क्लािं-II; ४ 
ठक.गॅ्र./िंेंमी२  

मीटर  ० ३० ३० ३० ० ० ० 

पीव्हीिंी पाईप ५० ठम.मी., क्लािं-III; 
६ ठक.गॅ्र./िंेंमी२ 

मीटर ९६ ६६ ६६ ६६ ९६ ९६ ९६ 

लॅटरल १६ ठम.मी., क्लािं-II; २.५ 
ठक.गॅ्र./िंेंमी२ 

मीटर ० १६१६ २०२० २६९३ ३८ ५३ ७९ 

इठमसटर् पाईप १२ ठम.मी.; क्लािं-II; 
(०.६ मी. X १ ते ४ ठलटर प्रती तािं) 

मीटर ० ० ० ० १६१६ २२४५ ३३६७ 

लॅटरल १२ ठम.मी., क्लािं-II; २.५ 
ठक.गॅ्र./िंेंमी२ 

मीटर १३५५ ० ० ० ० ० ० 

इठमटर/ठड्रपर  ४/८ ठलटर प्रती तािं  नांबर ९०७ १२९३ २०१० १७९६ ० ० ० 

कां रोल व्हॉल्व ६३ ठम.मी.  नांबर ० १ १ १ ० ० ० 

कां रोल व्हॉल्व ५० ठम.मी.  नांबर १ १ १ १ १ १ १ 

फ्लर् व्हॉल्व ६३ ठम.मी.  नांबर ० १ १ १ ० ० ० 

फ्लर् व्हॉल्व ५० ठम.मी. नांबर १ १ १ १ १ १ १ 

थ्रोटल व्हॉल्व-२" नांबर ० ० ० ० ० ० १ 

थ्रोटल व्हॉल्व-१.५" नांबर १ १ १ १ १ १ ० 

ठर्सटर् अँड अॅिंेिंरीज @ 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 

(ठिबक सिंचन तांत्रज्ञान- १.० हेक्टर िंािी प्रमाठणत ठनदेर्ाांक ठबल) 
 

घटक/लटॅरल  ते लटॅरल X ठड्रपर अांतर  
(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 

कां रोल युठनट          

स्क्रीन ठर्ल्टर २०/२५ मी३ प्रती तािं  नांबर  १ १ १ १ १ १ १ 

वने्चुरी अँड मेनर्ोल्ड (२") नांबर  १ १ १ १ १ १ १ 

एअर ठरलीज व्हॉल्व १" नांबर  १ १ १ १ १ १ १ 

नॉन ठरटनग व्हॉल्व-१.५" नांबर  १ १ १ १ १ १ १ 

बायपािं अिंेंब्ली -१.५" X १.५" नांबर  १ १ १ १ १ १ १ 

ठर्ल्ड युठनट          

पीव्हीिंी पाईप ७५ ठम.मी., क्लािं-II; ४ 
ठक.गॅ्र./िंेंमी२  

मीटर  ० ० ० ० ० ० ० 

पीव्हीिंी पाईप ६३ ठम.मी., क्लािं-III; ४ 
ठक.गॅ्र./िंेंमी२ 

मीटर ० ० ० ० ५४ १५६ १५६ 

पीव्हीिंी पाईप ५० ठम.मी., क्लािं-III; ६ 
ठक.गॅ्र./िंेंमी२ 

मीटर  १५६ १५६ १५६ १५६ १०२ ० ० 

लॅटरल १६ ठम.मी., क्लािं-II; २.५ ठक.गॅ्र./िंेंमी२ मीटर ८३३ १००० ११११ १२५० १६६७ २००० २५०० 

इठमसटर् पाईप १६ ठम.मी.; क्लािं-II; (०.६ मी. X १ 
ते ४ ठलटर प्रती तािं) 

मीटर ० ० ० ० ० ० ० 

इठमटर/ठड्रपर  ४/८ ठलटर प्रती तािं  नांबर २७८ ४०० ४९४ ६२५ ११११ १६०० १२७५ 

कां रोल व्हॉल्व ७५ ठम.मी.  नांबर ० ० ० ० ० ० ० 

कां रोल व्हॉल्व ६३ ठम.मी.  नांबर ० ० ० ० १ १ १ 

कां रोल व्हॉल्व ५० ठम.मी. नांबर १ १ १ १ ० ० ० 

फ्लर् व्हॉल्व ६३ ठम.मी.  नांबर ० ० ० ० १ १ १ 

फ्लर् व्हॉल्व ५० ठम.मी. नांबर १ १ १ १ ० ० ० 

थ्रोटल व्हॉल्व-२" नांबर १ १ १ १ १ १ १ 

ठर्सटर् अँड अॅिंेिंरीज @ 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 

(ठिबक सिंचन तांत्रज्ञान- १.० हेक्टर िंािी प्रमाठणत ठनदेर्ाांक ठबल) 
 

घटक/लटॅरल  ते लटॅरल X ठड्रपर अांतर  
(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 

कां रोल युठनट          

स्क्रीन ठर्ल्टर २०/२५ मी३ प्रती तािं  नांबर  १ १ १ १ १ १ १ 

वने्चुरी अँड मेनर्ोल्ड (२") नांबर  १ १ १ १ १ १ १ 

एअर ठरलीज व्हॉल्व १" नांबर  १ १ १ १ १ १ १ 

नॉन ठरटनग व्हॉल्व-१.५" नांबर  १ १ १ १ १ १ १ 

बायपािं अिंेंब्ली -१.५" X १.५" नांबर  १ १ १ १ १ १ १ 

ठर्ल्ड युठनट          

पीव्हीिंी पाईप ७५ ठम.मी., क्लािं-II; ४ 
ठक.गॅ्र./िंेंमी२  

मीटर  ५४ ५४ ५४ ५४ ५४ ५४ ५४ 

पीव्हीिंी पाईप ६३ ठम.मी., क्लािं-III; ४ 
ठक.गॅ्र./िंेंमी२ 

मीटर १०२ १०२ १०२ १०२ १०२ १०२ १०२ 

पीव्हीिंी पाईप ५० ठम.मी., क्लािं-III; ६ 
ठक.गॅ्र./िंेंमी२ 

मीटर  ० ० ० ० ० ० ० 

लॅटरल १६ ठम.मी., क्लािं-II; २.५ 
ठक.गॅ्र./िंेंमी२ 

मीटर ३३३३ ४००० ५००० ६६६७ ६० ८३ १२५ 

इठमसटर् पाईप १६ ठम.मी.; क्लािं-II; 
(०.६ मी. X १ ते ४ ठलटर प्रती तािं) 

मीटर ० ० ० ० ४०४० ५६११ ८४१७ 

इठमटर/ठड्रपर  ४/८ ठलटर प्रती तािं  नांबर २२६७ ३२३२ ५०५० ४४८९ ० ० ० 

कां रोल व्हॉल्व ७५ ठम.मी.  नांबर १ १ १ १ ० ० ० 

कां रोल व्हॉल्व ६३ ठम.मी.  नांबर ० ० ० ० १ १ १ 

कां रोल व्हॉल्व ५० ठम.मी. नांबर ० १ १ १ १ १ २ 

फ्लर् व्हॉल्व ६३ ठम.मी.  नांबर १ १ १ १ १ १ २ 

फ्लर् व्हॉल्व ५० ठम.मी. नांबर ० ० ० ० ० ० ० 

थ्रोटल व्हॉल्व-२" नांबर १ १ १ १ १ १ १ 

ठर्सटर् अँड अॅिंेिंरीज @ 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 

(ठिबक सिंचन तांत्रज्ञान- २.० हेक्टर िंािी प्रमाठणत ठनदेर्ाांक ठबल) 
 

घटक/लटॅरल  ते लटॅरल X ठड्रपर अांतर 
 (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 

कां रोल युठनट          

स्क्रीन ठर्ल्टर २०/२५ मी३ प्रती तािं  नांबर १ १ १ १ १ १ १ 

वने्चुरी अँड मेनर्ोल्ड (२") नांबर १ १ १ १ १ १ १ 

एअर ठरलीज व्हॉल्व १" नांबर १ १ १ १ १ १ १ 

नॉन ठरटनग व्हॉल्व-१.५" नांबर १ १ १ १ १ १ १ 

बायपािं अिंेंब्ली -१.५" X १.५" नांबर १ १ १ १ १ १ १ 

ठर्ल्ड युठनट          

पीव्हीिंी पाईप ७५ ठम.मी., क्लािं-II; ४ 
ठक.गॅ्र./िंेंमी२  

मीटर 78 78 78 78 78 78 78 

पीव्हीिंी पाईप ६३ ठम.मी., क्लािं-III; ४ 
ठक.गॅ्र./िंेंमी२ 

मीटर 150 150 150 150 150 150 150 

लॅटरल १६ ठम.मी., क्लािं-II; २.५ 
ठक.गॅ्र./िंेंमी२ 

मीटर 1850 2130 2350 2600 3500 4200 5200 

इठमसटर् पाईप १६ ठम.मी.; क्लािं-II; (०.६ 
मी. X १ ते ४ ठलटर प्रती तािं) 

मीटर ० ० ० ० ० ० ० 

इठमटर/ठड्रपर  ४/८ ठलटर प्रती तािं  नांबर 600 800 1000 1300 2300 3300 2600 

कां रोल व्हॉल्व ७५ ठम.मी.  नांबर १ १ १ १ १ १ 2 

कां रोल व्हॉल्व ६३ ठम.मी.  नांबर ० ० ० ० 0 0 0 

फ्लर् व्हॉल्व ६३ ठम.मी.  नांबर 1 1 1 1 १ १ 2 

थ्रोटल व्हॉल्व-२" नांबर १ १ १ १ १ १ १ 

ठर्सटर् अँड अॅिंेिंरीज @ 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 

(ठिबक सिंचन तांत्रज्ञान- २.० हेक्टर िंािी प्रमाठणत ठनदेर्ाांक ठबल) 
 

 
घटक/लटॅरल  ते लटॅरल X ठड्रपर 
अांतर (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 

कां रोल युठनट          

स्क्रीन ठर्ल्टर २०/२५ मी३ प्रती तािं  नांबर १ १ १ १ १ १ १ 

वने्चुरी अँड मेनर्ोल्ड (२") नांबर १ १ १ १ १ १ १ 

एअर ठरलीज व्हॉल्व १" नांबर १ १ १ १ १ १ १ 

नॉन ठरटनग व्हॉल्व-१.५" नांबर १ १ १ १ १ १ १ 

बायपािं अिंेंब्ली -१.५" X १.५" नांबर १ १ १ १ १ १ १ 

ठर्ल्ड यठुनट          

पीव्हीिंी पाईप ७५ ठम.मी., क्लािं-II; ४ 
ठक.गॅ्र./िंेंमी२  

मीटर 78 78 78 78 78 78 78 

पीव्हीिंी पाईप ६३ ठम.मी., क्लािं-III; 
४ ठक.गॅ्र./िंेंमी२ 

मीटर 150 150 150 150 150 150 150 

लॅटरल १६ ठम.मी., क्लािं-II; २.५ 
ठक.गॅ्र./िंेंमी२ 

मीटर 6900 8250 11000 14000 120 150 200 

इठमसटर् पाईप १६ ठम.मी.; क्लािं-II; 
(०.६ मी. X १ ते ४ ठलटर प्रती तािं) 

मीटर ० ० ० ० 8200 11500 17000 

इठमटर/ठड्रपर  ४/८ ठलटर प्रती तािं  नांबर 4800 6600 10400 9000 0 0 0 

कां रोल व्हॉल्व ७५ ठम.मी.  नांबर 2 १ १ १ 1 1 1 

कां रोल व्हॉल्व ६३ ठम.मी.  नांबर ० 2 2 2 2 2 2 

फ्लर् व्हॉल्व ६३ ठम.मी.  नांबर 2 2 2 2 2 2 2 

थ्रोटल व्हॉल्व-२" नांबर १ १ १ १ १ १ १ 

ठर्सटर् अँड अॅिंेिंरीज @ 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 तुषार सिंचन पद्धतीिंािी प्रमाठणत ठनदेर्ाांक ठबल) 
६३ ठम.मी. कपलर वापरणे  

अ.नां. घटक/ क्षेत्र (हे.) एकक  ०.४ १.० २.० 
१. एच.डी.पी.ई. पाईप जलद जोडणीिंह (पाईपचा 

क्लािं II; ३.२ ठक.गॅ्र./िंेंमी२ आयएिं :१४१५१ पाटग 
II ६३ ठम.मी. व्यािं आठण ६ मी. लाांब) 

नांबर  18 30 41 

२. जलद जोडणीिंह एच.डी.पी.ई. पाईप ६३ ठम.मी. 
रु्ट बॅटन अिंेंब्ली  

नांबर  3 5 9 

३. जी आय रायजर पाईप ३/४" व्यािं X ७५ िंेंमी लाांब   नांबर  3 5 9 
४. स्प्स्प्रकलर अिंेंब्ली  नांबर  3 5 9 
५. ९०O कपलर बरोबर जलद जोडणीिंह 

एच.डी.पी.ई. बेंड (६३/५० ठम.मी.) 
नांबर  1 1 1 

६. जलद जोडणीिंह एच.डी.पी.ई. ला जोडणारा 
ठनपल ६३ ठम.मी. 

नांबर  1 1 1 

७. जलद जोडणीिंह एच.डी.पी.ई. एन्ड प्लर् (६३ 
ठम.मी.) 

नांबर  1 2 2 

८. कपलर बरोबर जलद जोडणीिंह एच.डी.पी.ई. टी 
(६३ ठम.मी.) 

नांबर  1 1 1 

७५ ठम.मी. कपलर वापरणे      

अ.नां. घटक/ क्षेत्र (हे.) एकक  ०.४ १.० २.० 
१. एच.डी.पी.ई. पाईप जलद जोडणीिंह (पाईपचा 

क्लािं I; २.५ ठक.गॅ्र./िंेंमी२ आय एिं :१४१५१ पाटग 
II ७५ ठम.मी. व्यािं आठण ६ मी. लाांब) 

नांबर  लारू् नाही 30 41 

२. जलद जोडणीिंह एच.डी.पी.ई. पाईप ७५ ठम.मी. 
रु्ट बॅटन अिंेंब्ली  

नांबर  लारू् नाही 5 9 

३. जी आय रायजर पाईप ३/४" व्यािं X ७५ िंेंमी लाांब   नांबर  लारू् नाही 5 9 
४. स्प्स्प्रकलर नोझल (१.७ ते २.८ ठक.गॅ्र./िंेंमी२ ); आय 

एिं:१२२३२ पाटग I ब्रािं  
नांबर  लारू् नाही 5 9 

५. ९०O कपलर बरोबर जलद जोडणीिंह 
एच.डी.पी.ई. बेंड (७५ ठम.मी.) 

नांबर  लारू् नाही 1 1 

६. जलद जोडणीिंह एच.डी.पी.ई. ला जोडणारा 
ठनपल ७५ ठम.मी. 

नांबर  लारू् नाही 1 1 

७. जलद जोडणीिंह एच.डी.पी.ई. एन्ड प्लर् (75 
ठम.मी.) 

नांबर  लारू् नाही 2 2 

८. कपलर बरोबर जलद जोडणीिंह एच.डी.पी.ई. टी 
(75 ठम.मी.) 

नांबर  लारू् नाही 1 1 
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Annexure- VI  

Indicative bill of quantities (BOQ) for micro sprinkler irrigation system 

(मायक्रो तुषार सिंचन पद्धतीिंािी प्रमाठणत ठनदेर्ाांक ठबल) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

अ.नां. घटक/क्षेत्र (हे.) ५ मी. X ५ मी. ३ मी. X ३ मी. 

युठनट ०.४ १.० २.० ०.४ १.० २.० 

१. पी.व्ही.िंी. पाईप ९० ठम.मी. क्लािं -II;  
४ ठक.गॅ्र./िंेंमी२ 

मीटर ० ० ० ० ० ० 

२. पी.व्ही.िंी. पाईप ७५ ठम.मी. क्लािं -II;  
४ ठक.गॅ्र./िंेंमी२ 

मीटर ३० ५४ ८० ३० ५४ १०० 

३. पी.व्ही.िंी. पाईप ६३ ठम.मी. क्लािं -II;  
४ ठक.गॅ्र./िंेंमी२ 

मीटर ६६ १०२ १५० ६६ १०२ १५० 

४. २० ठम.मी. एल एल डी पी ई प्लेन  
लॅटरल, क्लािं II; २.५  ठक.गॅ्र./िंेंमी२ 

मीटर ० २००० ४००० ० ३३५० ६६६० 

५. लॅटरल १६ ठम.मी., क्लािं II; २.५  
ठक.गॅ्र./िंेंमी२ 

मीटर ८०० ० ० १३३६ ० ० 

६. मायक्रो स्प्स्प्रकलर िंेट  नांबर  १६० ४०० ८०० ४४४ ११११ २२२२ 

७. कां रोल  व्हॉल्व- ९० ठम.मी.  नांबर  ० ० ० ० ० ० 

८. कां रोल  व्हॉल्व- ७५ ठम.मी.  नांबर  १ १ १ १ १ १ 

९. कां रोल  व्हॉल्व- ६३ ठम.मी.  नांबर  १ १ ४ १ १ ४ 

१०. फ्लर्  व्हॉल्व- ७५ ठम.मी. नांबर  ० ० ० ० ० ० 

११. फ्लर्  व्हॉल्व- ६३ ठम.मी. नांबर  १ १ १ १ १ १ 

१२. फ्लर्  व्हॉल्व- ५० ठम.मी. नांबर  २ ० ० ० ० ० 

१३. एअर ठरलीज व्हॉल्व-१" नांबर  १ १ १ १ १ १ 

१४. नॉन ठरटनग व्हॉल्व-२" नांबर  १ १ ० १ १ १ 

१५. नॉन ठरटनग व्हॉल्व-२.५" नांबर  ० ० १ ० ० ० 

१६. थ्रोटल व्हॉल्व-२" नांबर  १ १ ० १ १ १ 

१७. थ्रोटल व्हॉल्व-२.५" नांबर  ० ० १ ० ० ० 

१८. स्क्रीन ठर्ल्टर ३० मी३ प्रती तािं   नांबर  ० १ १ ० १ १ 

१९. स्क्रीन ठर्ल्टर २०/२५ मी३ प्रती तािं   नांबर  १ ० ० १ ० ० 

२०. बायपािं अिंेंब्ली-२.५" X २" नांबर  ० ० १ ० ० ० 

२१. बायपािं अिंेंब्ली-२" X १.५" नांबर  १ १ ० १ १ १ 

२२. वने्चरुी अँड मेनर्ोल्ड -२" नांबर  १ १ १ १ १ १ 

२३. ठर्सटर्  अँड अिंेिंरीज @ ५%  ५% ५% ५% ५% ५% ५% 
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Annexure- VII  

Indicative Bill Of Quantities (Boq) For Mini Sprinkler Irrigation System 

(ठमनी तुषार सिंचन पद्धतीिंािी प्रमाठणत ठनदेर्ाांक ठबल) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

अ.नां. घटक/क्षेत्र (हे.) १० मी. X १० मी. ८ मी. X ८ मी. 

युठनट ०.४ १.० २.० ०.४ १.० २.० 

१. पी.व्ही.िंी. पाईप ९० ठम.मी. क्लािं -II;  
४ ठक.गॅ्र./िंेंमी२ 

मीटर ० ० ८० ० ० ८० 

२. पी.व्ही.िंी. पाईप ७५ ठम.मी. क्लािं -II;  
४ ठक.गॅ्र./िंेंमी२ 

मीटर ३० ६० १५० ३० ६० १५० 

३. पी.व्ही.िंी. पाईप ६३ ठम.मी. क्लािं -II;  
४ ठक.गॅ्र./िंेंमी२ 

मीटर ६६ ११० ० ६६ ११० ० 

४. ३२ ठम.मी. एल.एल.डी.पी.ई. प्लेन  
लॅटरल, क्लािं II; २.५  ठक.गॅ्र./िंेंमी२ 

मीटर ४०० १००० २००० ५०० १२५० २५०० 

५. ठमनी स्प्स्प्रकलर िंेट  नांबर  ४० १०० २२० ६३ १५६ ३१२ 

६. एम एिं रायजर रॉड आठण अिंेंब्ली  नांबर  ४० १०० २२० ६३ १५६ ३१३ 

७. कां रोल  व्हॉल्व- ९० ठम.मी.  नांबर  ० ० ० ० ० ० 

८. कां रोल  व्हॉल्व- ७५ ठम.मी.  नांबर  ० १ १ ० १ २ 

९. कां रोल  व्हॉल्व- ६३ ठम.मी.  नांबर  १ १ २ १ १ २ 

१०. कां रोल  व्हॉल्व- ३२ ठम.मी. नांबर ० २० ३४ ० २४ ३६ 

११. फ्लर्  व्हॉल्व- ७५ ठम.मी. नांबर  ० ० १ ० १ २ 

१२. फ्लर्  व्हॉल्व- ६३ ठम.मी. नांबर  १ १ ० १ ० ० 

१३. एअर ठरलीज व्हॉल्व-१" नांबर  १ १ १ १ १ १ 

१४. नॉन ठरटनग व्हॉल्व-२.५" नांबर  ० १ १ ० १ १ 

१५. नॉन ठरटनग व्हॉल्व-२" नांबर  १ ० ० १ ० ० 

१६. थ्रोटल व्हॉल्व-३" नांबर  ० ० ० ० ० ० 

१७. थ्रोटल व्हॉल्व-२.५" नांबर  ० १ १ ० १ १ 

१८. थ्रोटल व्हॉल्व-२" नांबर  १ ० ० १ ० ० 

१९. स्क्रीन ठर्ल्टर ३० मी३ प्रती तािं   नांबर  ० ० १ ० ० १ 

२०. स्क्रीन ठर्ल्टर २०/२५ मी३ प्रती तािं   नांबर  १ १ ० १ १ ० 

२१. बायपािं अिंेंब्ली-२" X १.५" नांबर  ० ० ० ० ० ० 

२२. बायपािं अिंेंब्ली-१.५" X १.५" नांबर  १ १ १ १ १ १ 

२३. वने्चरुी अँड मेनर्ोल्ड -२" नांबर  १ १ १ १ १ १ 

२४. ठर्सटर्  अँड अिंेिंरीज @ ५%  ५% ५% ५% ५% ५% ५% 
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Annexure- VIII  

Indicative Bill Of Quantities (Boq) For Semi Permanent Sprinkler Irrigation System 

(िंेमी पमगनांट तुषार सिंचन पद्धतीिंािी प्रमाठणत ठनदेर्ाांक ठबल) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexure- IX  

Indicative Bill Of Quantities (Boq) For Large Volume (Rain-Gun) Sprinkler Irrigation System 

(लाजग व्हालूम तुषार सिंचन- “रेनर्न” पद्धतीिंािी प्रमाठणत ठनदेर्ाांक ठबल) 
 

अ.नां. घटक/क्षेत्र (हे.) ०.४ १.० २.० 

१. पी.व्ही.िंी. पाईप ९० ठम.मी. क्लािं -II;  ४ ठक.गॅ्र./िंेंमी२ ० ० ० 
२. पी.व्ही.िंी. पाईप ७५ ठम.मी. क्लािं -II;  ४ ठक.गॅ्र./िंेंमी२ ० ० ११० 

३. पी.व्ही.िंी. पाईप ६३ ठम.मी. क्लािं -II;  ४ ठक.गॅ्र./िंेंमी२ ९६ १५४ २७३ 

४. पी.व्ही.िंी. पाईप २५ ठम.मी. क्लािं -V;  १० ठक.गॅ्र./िंेंमी२ ३५० ९५० १९०४ 

५. ३२ ठम.मी. एल.एल.डी.पी.ई. प्लेन  लॅटरल, क्लािं II; २.५  

ठक.गॅ्र./िंेंमी२ 

० ० ० 

६. कां रोल  व्हॉल्व- ६३ ठम.मी. १ १ २ 

७. बायपािं अिंेंब्ली-२.५" X २" १ १ १ 

८. कां रोल  व्हॉल्व- २५ ठम.मी. १२ २० ४२ 

९. स्प्स्प्रकलर अिंेंब्ली  १२ १२ १२ 

१०. स्क्रीन ठर्ल्टर २०/२५ मी३ प्रती तािं   १ १ १ 

११. ठर्सटर्  अडँ अिंेिंरीज @ ५% ५% ५% ५% 

६३ ठम.मी. कपलर वापरणे  
अ.नां. घटक/ क्षेत्र (हे.) १.० २.० 

1. एच.डी.पी.ई. पाईप जलद जोडणीिंह (पाईपचा क्लािं III; ४ ठक.गॅ्र./िंेंमी२ 

आय एिं :१४१५१ पाटग II ६३ ठम.मी. व्यािं आठण ६ मी. लाांब) 
३० लारू् नाही  

2. रेनर्न स्प्स्प्रकलर १.२५" ठर्मेल थ्रडेेड कनेक्र्न 1 लारू् नाही  
3. ठर्डर लाईन िंािी अॅडाप्टरिंह रायपॉड स्टँड १.२५" X १.५ ठम.  1 लारू् नाही  
4. ९०O कपलर बरोबर जलद जोडणीिंह एच.डी.पी.ई. बेंड (६३/५० ठम.मी.) 1 लारू् नाही  
5. जलद जोडणीिंह एच.डी.पी.ई. ला जोडणारा ठनपल ६३ ठम.मी. 1 लारू् नाही  
6. जलद जोडणीिंह एच.डी.पी.ई. एन्ड प्लर् (६३ ठम.मी.) 1 लारू् नाही  
7. कपलर बरोबर जलद जोडणीिंह एच.डी.पी.ई. टी (६३ ठम.मी.) 1 लारू् नाही  
८. स्क्रीन ठर्ल्टर २०/२५ मी३ प्रती तािं   1 लारू् नाही  
९. बायपािं अिंेंब्ली-२" X १.५" 1 लारू् नाही  

७५ ठम.मी. कपलर वापरणे  
अ.नां. घटक/ क्षेत्र (हे.) १.० २.० 

1. एच.डी.पी.ई. पाईप जलद जोडणीिंह (पाईपचा क्लािं III; ४ ठक.गॅ्र./िंेंमी२ 

आय एिं :१४१५१ पाटग II 75 ठम.मी. व्यािं आठण ६ मी. लाांब) 
३० 42  

2. रेनर्न स्प्स्प्रकलर १.२५" ठर्मेल थ्रडेेड कनेक्र्न 1 1 
3. ठर्डर लाईन िंािी अॅडाप्टरिंह रायपॉड स्टँड १.२५" X १.५ ठम.  1 1 
4. ९०O कपलर बरोबर जलद जोडणीिंह एच.डी.पी.ई. बेंड (75 ठम.मी.) 1 1 
5. जलद जोडणीिंह एच.डी.पी.ई. ला जोडणारा ठनपल 75 ठम.मी. 1 1 
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     Annexure- X  

Water Quality Criteria In Relation To Clogging 
 (क्लॉसर्र्च्या िंांबांधात पाणी रु्णवत्ता ठनकष) 

 

ठिबकद्वारे सिंचनािंािी पाणी रु्णवत्तेच ेठनकष पारांपाठरक वापरातील सिंचनापेक्षा वरे्ळे आहेत. पाण्याच्या वरे्वरे्ळ्या 
रु्णधमांबरोबर क्लॉसर्र्च ेधोके िालीप्रमाणे ठदले आहेत. 
सिंचन पाण्याच्या रु्णवत्तेच्या आधारावर क्लॉसर्र्चा ठवस्तार; 

पाणी रु्णवत्ता क्लॉसर्र्चा धोका 
सकठचत मध्यम र्ांभीर 

िंस्पेंडेड िंोलीड्िं (पी.पी.एम.) <50 50-100 >100 
पी. एच. <7.0 7.0-8.0 >8.0 
ठट.ठड.एिं. (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 
कॅस्ल्र्यम व मॅग्नेठर्यम (पी.पी.एम.) <20 20-40 >40 
हायड्रोजन िंल्र्ाइड (पी.पी.एम.) <0.5 0.5-2.0 >2.0 
जीवाणूांची िंांख्या (नां./एम.एल.) <10000 10000-50000 >50000 

             िंांदभग: Dasberg And Dani, 1999 

 
Annexure- XI  

Guidelines For Selection Of Filter  
(ठर्ल्टर ठनवड करण्यािंािी मार्गदर्गक तत्व)े 

पाणी रु्णवत्ता ठर्ल्टरचा प्रकार रे्रा 
कोणतीही भौठतक आठण जैठवक 
अरु्द्धता ठवरठहत योग्य  
 

स्क्रीन स्क्रीन ठर्ल्टर हॉल केवळ तेव्हाच 
िंठूचत केले जाईल जेव्हा ठर्ल्टरची 
भौठतक अरु्द्धतेची  ठदविंातून 
एकापेक्षा जास्त   वळेा िंार्िंर्ाई 
करण्याची र्रज नाही.  

जड भौठतक आठण जैठवक दोष 
अिंलेल ेजल स्रोत. 

केवळ स्क्रीन ठर्ल्टर पुरेिंा  नाही. 
 

जल अरु्द्धतेच्या प्रकारानुिंार 
अठतठरक्त ठर्ल्टर आवश्यक आहे. 

वाळू आठण इतर जड कण अिंलेले 
जल स्रोत. 

हायड्रो िंायक्लोन ठवभाजक सकवा 
प्रवाह क्षमतेला जुळणारा  हायड्रो 
िंायक्लोन. 

हायड्रो िंायक्लोननांतर ठडस्क/ स्क्रीन 
ठर्ल्टर प्रदान केला जाईल. 

जड जैठवक अरु्द्धता अिंलेले 
जलस्रोत जिंे की रै्वाल, कचरा आठण 
इतर मलबे इ. 

ठमठडया/वाळू ठर्ल्टर 
 

ठमठडया ठर्ल्टर नांतर ठडस्क/ स्क्रीन 
ठर्ल्टर प्रदान करावा. 

जड वाळू आठण इतर जैठवक अरु्द्धता 
अिंलेले जल स्रोत जिंे की रे्वाळ 
(Algae) आठण कचरा इ. 

वाळू ठर्ल्टर नांतर हायड्रो िंायक्लोनचे 
िंांयोजन  
 

वाळू ठर्ल्टर नांतर स्क्रीन/ठडस्क 
ठर्ल्टर अिंाव.े 
 

 
 

6. जलद जोडणीिंह एच.डी.पी.ई. एन्ड प्लर् (75 ठम.मी.) 1 1 
7. कपलर बरोबर जलद जोडणीिंह एच.डी.पी.ई. टी (75 ठम.मी.) 1 1 
८. स्क्रीन ठर्ल्टर २०/२५ मी३ प्रती तािं   1 1 
९. बायपािं अिंेंब्ली-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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