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 पाणी उपसा साधने (पपं संच) व पाईप (एच.डी.पी.ई./पी.व्ही.सी. )  
 

 
प्रस्तावना:  

हवामान बदलाचा राज्याच्या शेतीवर ववपरीत पवरणाम वदसून येत असनू, भववष्यात देखील सदर पवरणामांची 
व्याप्ती वाढणार असल्याच ेराज्याच्या हवामान बदलाववषयक कृती आराखडयामध्ये नमूद केले आहे. मराठवाडा व 
ववदभातील शेतक-यांना गेल्या काही वषांपासून मोठया दुष्काळास सामोरे जाव े लागत असून भ-ूगभातील 
पाणीसाठयावर व जवमनीच्या आरोग्यावर ववपवरत पवरणाम होत आहे. पवरणामी शेतीमधील वपकांची उत्पादकता 
घटत आहे. तसचे पणूा नदीच्या खो-यातील भ-ूभाग हा वनसगगत:च क्षारपड असल्याने शेतीसाठी ससचनास मयादा येत 
आहेत. या प्रवतकूल पवरस्स्ितीमध्ये अल्पभ-ूधारक शेतक-यांच्या उत्पादनावर ववपरीत पवरणाम होत असल्याचे वदसनू 
येत आहे. हवामान बदलामुळे उद्भवलेल्या पवरस्स्ितीशी जुळवून घेण्यास शेतक-यानंा सक्षम करण्याच्या उदे्दशाने 
महाराष्र शासनाचा जागवतक बकेँच्या अिगसहाय्याने नानाजी देशमुख कृवष संजीवनी प्रकल्प सुरु करण्यात आलेला 
आहे. 

राज्यातील पजगन्यावर आधावरत कोरडवाहू शेतीची सरंवक्षत ससचनाच्या माध्यमातून उत्पादकता 
वाढववण्यासाठी यापवूी ववववध योजनामधून अनुदानावर  संरवक्षत ससचन सुववधा राबववण्यात आलेल्या आहेत व येत 
आहेत. त्यामुळे शेतक-याचंे उत्पादन व उत्पन्नात वाढ होऊन शेतक-याचंे जीवनमान उंचावण्यास मदत झाली आहे. 
सद्यस्स्ितीत राज्यातील टंचाईग्रस्त पवरस्स्िती पाहता व शेतक-याकंडे वपकास संरवक्षत ससचन देणेकवरता व्यवस्िा 
वनमाण करण्यासाठी जागवतक बकँ अिगसहाय्यीत नानाजी देशमुख कृवष संजीवनी प्रकल्पांतगगत संरवक्षत 
ससचनाकवरता पाण्याची उपलब्धता या उपघटकातंगगत पाणी उपसा साधने (पंप संच) व पाईप (एच.डी.पी.ई./ 
पी.व्ही.सी.) हे वयैस्ततक  लाभाचे घटक राबववणे प्रस्ताववत आहे.  

 

उवद्दष्टे:  
1. नानाजी देशमुख कृवष संजीवनी प्रकल्पामध्ये समावशे करण्यात आलेल्या गावसमहुातील अल्प व अत्यल्प 

भधूारक शेतक-यांना हवामान बदलामुळे उद्भवलेल्या पवरस्स्ितीशी जुळवून घेण्यास सक्षम बनववणे. 
2. पाणी उपसा साधनांचा वापर करून ससचनाची सोय करणे व कायगक्षमता वाढववणे.  

 

लाभािी वनवडीचे  वनकष: 
१. प्रकल्पांतगगत वनवड केलेल्या गावासाठीच्या ग्राम कृवष सजंीवनी सवमतीने (VCRMC) मान्यता वदलेले अत्यल्प व 

अल्प भधूारक शेतकऱयांना, अनु. जाती/जमाती, मवहला, वदव्यांग व इतर शेतकरी या प्राधान्यक्रमाने वनवड करून 
लाभ देण्यात येईल.   

२. ज्या शेतकऱयाकडे ससचनासाठी पाणी उपलब्ध आहे, परंत ुपाणी उपसा  साधना अभावी वपक उत्पादनात घट येते 
अशा शेतकऱयानंा लाभ देण्यात यावा. 

३. पाणी उपसा साधने उपलब्ध असलेले तसचे या घटकाचा इतर कोणत्याही योजनेतून लाभ घेतलेल्या शेतकऱयानंा 
लाभ देय नाही. 
 

अिगसहाय्य:  
नानाजी देशमुख कृवष संजीवनी प्रकल्पांतगगत राबववण्यात येणाऱया पाणी उपसा साधने अंतगगत ववद्युत पंप सचं 

/वडझेल इंवजन व पाईप सावहत्य घटकासाठी  अनुज्ञये अनुदानाचा तपशील खालीलप्रमाणे; 
  

अ.क्र. घटक  अनुज्ञेय अनुदान (रु.) 
अ. पाणी उपसा साधने (पंप संच)   
१. ववद्यतु पंप (5 एच पी पयंत) 

वकमतीच्या ५०%, जास्तीत जास्त रु. १००००/- 
२. वडझेल इंवजन (5 एच पी पयंत) 
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ब.  पाईप पुरवठा (600 मी.)  

१. एच डी पी ई  
वकमतीच्या ५०%, जास्तीत जास्त रु. १५०००/- 

२. पी व्ही सी  
 

संदभग:  जा.क्र.कृआ/ववप्र.१/राअसूअ-१६१७/मासू/ प्र.क्र.१०/२११/१६ वदनांक ३१/०५/२०१६, राष्रीय  अन्न सुरक्षा अवभयान,  
             २०१६-१७ मागगदशगक सूचना  
 

मागगदशगक सचुनांमध्ये नमूद केल्यानूसार वनवित  केलेल्या तावंिक वनकषांनुसार सावहत्य असणे आवश्यक आहे.  
 

अमंलबजावणीची कायगपद्धती : अमंलबजावणीतील ववववध स्तरावरील जबाबदाऱया- 
लाभािी  
१. इच्छुक शेतकऱयांनी नानाजी देशमुख कृवष संजीवनी प्रकल्पाच्या https://dbt.mahapocra.gov.in सकेंतस्िळावर 

समूह सहाय्यकाच्या मदतीने नोंदणी करून अजग करावा. तसचे आवश्यक कागदपिे ऑनलाईन अपलोड 
करावीत. 

२. मागगदशगक सूचनानुसार वदलेल्या तांविक वनकषाप्रमाणे सावहत्य खरेदी करणे बधंनकारक राहील.  
३. लाभार्थ्याने आवश्यक यंिसामुग्री उपलब्ध करुन घेण्याची जबाबदारी संबवंधत लाभार्थ्याची राहील. तसेच 

कामासाठी कोणतीही आगाऊ रतकम (अग्रीम ) वमळणार नाही. 
४. वनवडलेल्या लाभािींना त्यांच्या पसतंीनुसार सेवा परुवठादार संस्िाकंडून पपं सचं व पाईप खरेदी करण्याची मुभा 

राहणार आहे.  
५. सावहत्य प्रकल्प स्िळी परुवठा झाल्यानंतर आवश्यक कागदपिे स्वसाक्षांवकत करावीत व ऑनलाईन अनुदान 

मागणी करावी. 
६. उपववभागीय कृवष अवधकारी यानंी ऑनलाईन पवूगसंमती वदल्यानंतर घटकाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी- मांडणी व 

जोडणी करावी. सेवा परुवठादार संस्िेकडील वबले शेतकऱयांने स्वत:ची स्वाक्षरी करून ऑनलाईन अपलोड करणे 
आवश्यक आहे. 
 

ग्राम कृवष संजीवनी सवमती (VCRMC) 
१. गाव समूहातील इच्छुक शेतकऱयांच ेघटकांतगगत बाबीचा लाभ घेण्यासाठीचे ऑनलाईन अजग प्राप्त करून सवग अजग 

व अपलोड केलेली कागदपिे समूह सहाय्यक यांच े मदतीने छाननी करून अजाची अत्यल्प व अल्प भधूारक 
शेतकऱयांना, अनु. जाती/ जमाती, मवहला शेतकरी, वदव्यांग  व इतर शेतकरी या प्राधान्यक्रमाने वनवड करावी. 

२. इच्छुक लाभार्थ्यांच ेऑनलाईन प्राप्त अजाच्या पाि/अपाि ते बाबत वनणगय घेऊन अपाि अजगदारानंा अपाितेबाबत 
कारणासह अवगत कराव.े 

३. अंमलबजावणी करण्यात आलेल्या घटकातंगगत बाबींच ेसामावजक लेखापरीक्षण कराव.े 
  

समूह सहाय्यक  
१. इच्छुक लाभािी शेतक-यानंा नानाजी देशमखु कृवष संजीवनी प्रकल्पाच्या https://dbt.mahapocra.gov.in 

संकेतस्िळावर नोंदणी व अजग करण्यासाठी मागगदशगन व मदत करावी. 
२. शेतकऱयांची ऑनलाईन नोंदणी व शेतकऱयांने अपलोड केलेल्या कागदपिाची  छानणी करुन अजांची अत्यल्प व 

अल्प भधूारक अशी प्रवगगवनहाय अनु.जाती/अनु. जमाती/वदव्यांग/मवहला शेतकरी/इतर सवगसाधारण शेतकरी  या 
प्राधान्यक्रमाने वगगवारी करावी. 

३. सवग ऑनलाईन प्राप्त अजग ग्राम कृवष संजीवनी सवमतीसमोर मान्यतेसाठी सादर करणे व मंजुरी प्राप्त झाल्यानंतर 
तसा ठराव सकेंतस्िळावर अपलोड करणे. 

४. शेतकऱयांस योजनेच्या अटी व शती तसचे घटकाबाबतचे  आर्थिक व तावंिक वनकष समजावून सांगाव.े 
५. पाि लाभार्थ्यांना पवूगसंमती बाबत अवगत करणे.  

https://dbt.mahapocra.gov.in/
https://dbt.mahapocra.gov.in/
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कृवष सहाय्यक  
१. ऑनलाईन अपलोड केलेल्या कागदपिाचंी छानणी करताना शेतकऱयांच ेऑनलाईन अजग, शेतकऱयांच्या मालकी 

हतकाचा ७/१२ उतारा, ८-अ, यापवूी इतर योजनेतून लाभ घेतलेला आहे काय? या बाबतचा तपवशल, प्रावधकृत 
अवधकाऱयाच ेसंवगग प्रमाणपि (अ.जाती, अ.जमाती शेतकऱयासंाठी) आहे काय?, इत्यादी सवग अनुषंगीक बाबींची 
पडताळणी करावी. 

२. पाि अजांच्या वनयोवजत प्रकल्प स्िळाची तसेच ८-अ मध्ये नमूद सवग गट/सव ेनं. मध्ये पाहणी तपासणी सूचीनुसार 
करुन पाण्याची उपलब्धता, पाणी उपसा संच व इतर बाबी आहेत/नाहीत याबाबत तपासणी करावी असल्यास 
याबाबतचा तपशील नमदू करावा आवण वनयोवजत प्रकल्प स्िळ व लाभािी सदर घटकासाठी पाि आहे सकवा 
नाही याबाबतचा स्िळ पाहणी अहवाल प्रकल्प स्िळाचे भौगोवलक स्िानाकंन (Geo Tagging)  करून 
उपववभागीय कृवष अवधकारी यांचेकडे पढुील कायगवाहीसाठी ऑनलाईन अपलोड करावा. 

३. या योजनेअंतगगत लाभार्थ्यास इतर अिवा या योजनेतनू शासकीय अनूदान  घेतले असल्या/नसल्याबाबत  सबंवंधत 

अवधकाऱयांनी त्याची खािी करून ही बाब प्रकल्प मंजूरीसाठी सादर करताना उपववभागीय कृवष अवधकारी यानंा 
अवगत करावी.  

४. लाभािी शेतकऱयांने सावहत्य प्रकल्प स्िळी परुवठा झाल्याच ेऑनलाईन कळववल्यानंतर सबंवंधत कृवष सहाय्यक 
यांनी सावहत्य मागगदशगक सचूनेत वदल्याप्रमाणे तांविक दजाचे असल्याबाबत ऑनलाईन मोका तपासणी करावी. 
प्रकल्प स्िळ व लाभािीचे नैऋत्य कोपरा बाजूवरुन अक्षांश/रेखांशसह भौगोवलक स्िानांकन (Geo Tagging)  
करून  तपासणी अहवाल उपववभागीय कृवष अवधकारी याचंेकडे ऑनलाईन अपलोड करावा. 

५. अनुदान मागणीसाठी देयके व आवश्यक कागदपि ेप्रमावणत करून सकेंतस्िळावर अपलोड करावीत. 
 

कृवष पयगवके्षक  
कृवष सहाय्यक यांनी ऑनलाईन अवगत केल्यानंतर कृवष पयगवके्षक यांनी राबववलेल्या घटकाची २५% तपासणी 

करावी. सोबत जोडलेल्या वववहत नमुन्यात पयगवके्षकीय तपासणी अहवाल तयार करावा. तपासणी अहवालावर 
लाभािीची स्वाक्षरी घ्यावी व त्याखाली लाभािीचे नाव नमूद करून तपासणी अहवाल उपववभागीय कृवष अवधकारी 
यांचेकडे सादर करावा. 

 
उपववभाग स्तर (लखेावधकारी) 

अनुदान प्रस्ताव व तपासणी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर लेखावधकारी उपववभाग स्तर यांनी अनुदान प्रस्ताव तपासनू 
पडताळणी करून पाि प्रस्तावांना उप ववभागीय कृवष अवधकारी यांचकेडे अनुदान अदायगीसाठी वशफारस करावी.   
 
उपववभागीय कृवष अवधकारी  
१. सवग शेतकऱयांच ेऑनलाईन अजग प्राप्त झाल्यानंतर कागदपिांची छानणी, ग्राम कृवष संजीवनी सवमतीची मान्यता  

व स्िळ तपासणी अहवाल ववचारात घेवून अजाच्या पाि/अपाितेबाबत वनणगय घ्यावा व अपाि असल्यास 
लाभािीस कारणासवहत अवगत  कराव.े 

२. अजग सादर केलेल्या पाि शेतकऱयासं ऑनलाईन पवूगसंमती द्यावी. 
३. लाभािी शेतकऱयाने ऑनलाईन अवगत केल्यानंतर कृवष सहाय्यक/कृवष पयगवके्षक याचंकेडून तपासणी पणूग करून 

घ्यावी. 
४. शेतकऱयास ऑनलाईन पवूगसमंती देतांना पवूगसंमती पिासोबत खरेदीची प्रवक्रया व देय अनुदान याबाबत अवगत 

कराव.े 
५. अनुदान प्रस्ताव, प्रिम (मोका) व अंवतम तपासणी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर प्रकल्पासाठीच ेकृवष पयगवके्षक यांनी 

अनुदान प्रस्ताव तपासनू अनुदान अदायगीसाठी ऑनलाईन वशफारस करावी. 
६. पाि लाभािींच्या आधार संलग्न बकँ खात्यावर DBT द्वारे अनुदान अदायगी करण्यास मंजुरी दयावी. 
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७. उपववभागांतगगत राबववलेल्या घटकांपैकी ५% लाभार्थ्यांची अनुदान अदायगी पवूी तपासणी करावी. 
वजल्हा अधीक्षक कृवष अवधकारी:-  
१. वजल्यामध्ये उपववभाग स्तरावर लाभािी वनवड व अनुदान अदायगी यासह सवग कायगवाही मागगदशगक सचूनेनुसार 

होत असलेबाबत वळेोवळेी पडताळणी करावी. 
२. उपववभाग स्तरावर झालेल्या कामाचंी आकस्स्मक तपासणी करावी. व वववहत नमनु्यात पयगवके्षकीय तपासणी 

अहवाल सादर करावा. 
 

 
पयगवके्षीय तपासणी अहवाल 

 
१. तपासणी वदनाकं  

२. तपासणी अवधकारी श्री/श्रीमती 

३. पदनाम  

४. तपासणी वळेी उपस्स्ित इतर 

अवधकारी/कमगचारी  

१. श्री/श्रीमती 

पदनाम 

२. श्री/श्रीमती  

पदनाम 

५. लाभार्थ्याचे नाव सव ेनं./गट न. _______  

वगगवारी: _________ 

(अ.जा./अ.ज./सवगसाधारण/इतर) ________ 

मु.पो. _______________ 

ता.  _______ उपववभाग ________ 

वज. ______ 

६. बाब  (ववद्युत पंप सचं /वडझेल इंवजन) / पाईप सावहत्य 

७. प्रकल्पाच ेवठकाण  

८. उत्पादकाच ेनाव    

 

९. 

 

ववतरकाच ेनाव   

१०. प्रकल्पाचा मोका तपासणी 

तपशील 

१. प्रकल्प क्षेिाचा सव्हे नंबर/गट क्र. ______ 
2. ववद्युत पंप सचं /वडझेल इंवजन------------------ 
३.पाईप सावहत्य-  
व्यास------------------  
प्रकार------------------  

११. लाभार्थ्यास देय अिगसहाय्याची रतकम रु.  

१२. तपासणी मध्ये अिगसहाय्याची पवरगणना बरोबर केलेली होय/नाही 
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आहे काय ? 

 नसल्यास तफावत रतकम रु.  

१३. मागगदशगक सूचनेप्रमाणे कायगवाही करण्यात आलेली आहे 
काय ? 

होय/नाही 

१४. लाभार्थ्याचे सवगसाधारण अवभप्राय  

 

 

 

 

 

१५. गुणवत्तेबाबत तपासणी अवधकाऱयाच ेअवभप्राय 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
तपासणी अवधकारी, श्री. 
पदनाम. 
(स्वाक्षरी) 
 
इतर अवधकारी श्री. 
पदनाम. 
(स्वाक्षरी) 
                                                                                               लाभार्थ्याची/ लाभािी प्रवतवनधीची स्वाक्षरी  

           (नाव....................) 
 

 

 

 

 

 


