वानिकी आधानित शेती पद्धती अंतर्गत बांबू लार्वड
(घटक अ २ (२ ) ( i ) )
प्रस्ताविा:
हवामाि बदलाचा िाज्याच्या शेतीवि नवपिीत पनिणाम नदसूि येत असूि,भनवष्यात दे खील सदि पनिणामांची
व्याप्ती वाढणाि असल्याचे िाज्याच्या हवामाि बदला नवषयक कृती आिाखडयामध्ये िमूद केले आहे . मिाठवाडा
व नवदभातील शेतक-यांिा र्ेल्या काही वषांपासूि मोठया दु ष्काळास सामोिे जावे लार्त असूि भू-र्भातील पाणी
साठयावि व जनमिीच्या आिोग्यावि नवपनित पनिणाम होत आहे . पनिणामी शेतीमधील नपकांची उत्पादकता घटत
आहे . तसेच पूणा िदीच्या खो-यातील भूभार् हा निसर्गत:च क्षािपड असल्यािे शेतीसाठी ससचिास मयादा येत
आहे त. या प्रनतकूल पनिस्स्ितीमध्ये अल्प भू-धािक शेतक-यांच्या उत्पादिावि नवपिीत पनिणाम होत असल्याचे
नदसूि येत आहे. हवामाि बदलामुळे उद्भवलेल्या पनिस्स्ितीशी जुळवूि घेण्यास शेतक-यांिा सक्षम किण्याच्या
उद्देशािे महािाष्र शासिाचा जार्नतक बँकेच्या अिगसहाय्यािे िािाजी देशमुख कृनष संजीविी प्रकल्प सुरु
किण्यात आलेला आहे.
सदि प्रकल्पांतर्गत वानिकी आधानित शेतीपद्धती अंतर्गत बांबू वृक्ष लार्वड या घटकास प्राधान्य नदले आहे .
बांबू हे उत्कृष्ट िुतिीकृत जैव इंधि संसाधि,लाकूड आनण कार्द याकनिता उपयुक्त मािले जाते. प्रकल्पांतर्गत
बांबू लार्वड केल्यास,बांबू आधानित इति छोटे उद्योर् उभािणी करूि शेतकऱयांचे आर्थिक जीविमाि
उं चावण्यास हातभाि लार्ेल.
उनद्दष्टे :
िािाजी दे शमुख कृषी संजीविी प्रकल्पात समावेश किण्यात आलेल्या र्ावसमुहात वानिकी आधानित
शेतीपद्धती अंतर्गत बांबू लार्वड या घटकाचे उनद्दष्ये खालीलप्रमाणे आहे त.
1. वाताविणातील काबगि उत्सजगिामुळे होणािे दुष्पनिणाम कमी किण्यासाठी वृक्ष आच्छादि वाढवणे, जनमिीतील
सेंनिय घटकांचे संवधगि,पीक आनण पीक पद्धतीतूि उत्पादकता वाढनवणे.
2. जनमिीची धूप िांबनवणे व जनमिीचा कस वाढनवणे.
3. शेतीनपकांिा पूिक म्हणूि बांबू लार्वडीखालील क्षेत्र वाढनवणे.
4. शेतीपद्धतीवि आधानित बांबू लार्वडीखालील क्षेत्रात वाढ करूि एकमेकांिा पूिक व एकास्त्मक पद्धतीिे
नपकांची उत्पादकता वाढनवणे,िोजर्ािाच्या संधी, उत्पन्नाच्या संधी व ग्रामीण भार्ातील अल्प व अत्यल्प भूधािक
शेतकऱयांचे िाहणीमाि सुधािणे यासाठी प्रोत्साहि दे णे.
5. नवनवध कृषी पयाविणीय प्रदेश आनण जमीि वापिाच्या पनिस्स्ितीिुसाि बांबस
ू ाठी अिुकूल पद्धती /आदशग
पद्धती लोकनप्रय किणे.
6. शेतीपद्धतीवि आधानित बांबू लार्वड क्षेत्राचा नवस्ताि व क्षमता बांधणीसाठी सहाय्य किणे.

अ. खाजर्ी क्षेत्रावि (वैयस्क्तक लाभ ) वानिकी आधानित शेतीपद्धती अंतर्गत बांबू लार्वड
शेतकऱयांच्या वैयस्क्तक क्षेत्रावि वानिकी आधानित शेतीपद्धती अंतर्गत बांबू लार्वड किणे अनभप्रेत आहे.
यामध्ये लाभािीच्या शेतात,शेताच्या बांधावि, वैयस्क्तक/सामुदानयक शेततळयाच्या बांधावि बांबू लार्वडीस
प्रोत्साहि नदले जाईल.
या घटकांतर्गत खालील बाबींचा समावेश आहे.
१. पनिघीय क्षेत्र / बांधाविील लार्वड: शेतकऱयांच्या शेताविील पनिघीय क्षेत्राचा व बांधाचा जास्तीत जास्त उपयोर्
किता यावा, यासाठी पनिघीय क्षेत्रावि तसेच बांधावि बांबच
ू ी लार्वड किता येईल. यामध्ये ५ मी. अंतिावि

वृक्षािोपणासाठी प्रती िोप अिगसहाय्य दे ण्यात येईल. यामुळे शेतक-यांिा अनतनिक्त उत्पन्नाच्या संधी निमाण
किण्यास तसेच बांधबंनदस्तीसाठी व जनमिीची धूप कमी किण्यास मदत होईल.
पनिघीय सीमा बांबू वृक्षािोपण अंतर्गत तीि वषांच्या कालावधीसाठी दे खिे खीच्या तितुदीसह िांग्या भिणे या
बाबींचा समावेश आहे . वृक्षािोपण झालेल्या क्षेत्राचे मोजमाप / मूल्यमापि प्रनत मीटि लार्वड केलेल्या िोपे
संख्या वरूि केले जाईल.
२. जास्त घितेची लार्वड किणे: शेतकऱयांच्या शेतावि मध्यवती ब्लॉक लार्वड/पट्ट्यामधील लार्वड/
वाऱयाचा जोि कमी किणाऱया िोपांची जास्त घितेची लार्वड किता येईल. यामध्ये प्रनत हेक्टि जास्तीत
जास्त ४०० िोपे या प्रमाणात वृक्षािोपणासाठी अिगसहाय्य दे ण्यात येईल. उपलब्ध जनमिीचा जास्तीत जास्त
वापि होण्याच्या दृष्टीिे पीक उत्पादिासाठी अयोग्य व पडीक जनमिीचा उपयोर् यामध्ये किता येईल. ब्लॉक
लार्वड अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉकमध्ये जास्तीत जास्त २ हे क्टि क्षेत्रापयंत वानिकी आधानित शेतीपद्धती अंतर्गत
बांबू लार्वड मध्ये समानवष्ट प्रजातींचा खालीलप्रमाणे वेर्वेर्ळ्या अंतिावि लार्वडीसाठी या योजिेमधूि
प्रोत्साहि नदले जाईल.
अ.ि.

लार्वडीचे अंति ,मी .

हे क्टिी िोपांची संख्या

१

५ x ५ मी

४००

२

६ x ६ मी

२८०

➢ लाभािी निवडीचे निकष १. अल्प व अत्यल्प भूधािक शेतकिी (एकूण भूधािणा २.०० हे.पयंत) या घटकासाठी पात्र िाहतील.
२. प्रकल्पांतर्गत निवड केलेल्या र्ावासाठीच्या ग्राम कृषी संजीविी सनमतीिे (VCRMC) मान्यता नदलेले अत्यल्प
व अल्प भूधािक शेतकऱयांिा,अिु.जाती/जमाती,मनहला,नदव्यांर् व इति शेतकिी या प्राधान्यक्रमािे निवड
करूि लाभ दे ण्यात येईल.
३. जास्तीत जास्त २ हे.क्षेत्र लार्वडीसाठी अिगसहाय्य दे ण्यात येईल.
➢ अिगसहाय्य:
वानिकी आधानित शेतीपद्धती अंतर्गत बांबू लार्वड या घटकांतर्गत पनिघीय क्षेत्र/बांधाविील प्रती िोप
लार्वडीसाठी िक्कम रुपये २४०/- हा आर्थिक मापदं ड आहे .
अ.ि.

घटक /बाब

प्रती िोप अंदाजे खचग (रु.)

१

िोपाची सकमत (वाहतूक खचासनहत )

30.00

२

खड्डा खोदणे (०.३० x.०.३० x०.३० मी.)

15.00

खत टाकूि िोप लावणे
३

(१ घमेले कुजलेले शेणखत व २०० ग्रँम ससर्ल सुपि

15.00

फॉस्पेट )
४

सिदिी व डविणी

30.00

५

ससचि किणे

70.00

६

कंु पण किणे व सुिक्षेचे काम

65.00

७

खताची सकमत

15.00

एकूण खचग

240.00

उपिोक्त िमूद बाबनिहाय खचग हा अंदानजत असूि सदि बाबींवि होणाऱया प्रत्यक्ष खचािुसाि कमाल
रु.२४० प्रती िोप खचग मयादा िाहील.

अिुदाि मयादा प्रकल्पांतर्गत वैयस्क्तक लाभाकनिता बाबनिहाय मंजूि केलेल्या मापदं डाच्या ५० टक्के सकवा जास्तीत जास्त
िक्कम रु. १२०/- प्रती िोप अिुदाि शेतकऱयांिा त्यांिी केलेल्या एकूण लार्वडीच्या खचाप्रमाणे दे य िाहील.
जास्त घितेच्या ब्लॉक वृक्षािोपण अंतर्गत बांबच
ू े आिीक मापदं ड:
अ.क्र.

ब्लॉक वृक्षािोपण (प्रनत हे क्टि
कलमे संख्या)

एकूण खचग (प्रनत

दे य अिुदाि ५० % (प्रती

हे क्टि),रुपये

हे क्टि),जास्तीत जास्त
िक्कम रु.

1

२८० ( अंति ६ x ६ मी.)

६७२००

३३,६००

२

४०० ( अंति ५ x ५ मी.)

९६०००

४८,०००

नटप: प्रत्येक ब्लॉकमधील बांबू वृक्षांच्या संख्येच्या प्रमाणात खचाची पनिर्णिा वि दशगनवल्यािुसाि
किण्यात येईल.
(संदभग:

िाष्रीय बांबू अनभयाि मार्गदशगक सूचिा)

1. प्रकल्पांतर्गत बाबनिहाय मंजूि केलेल्या मापदं डाच्या ५० टक्के देय अिुदाि िक्कम शेतकऱयांिा त्यांिी
केलेल्या एकूण लार्वडीच्या खचाप्रमाणे दे य िाहील. सदि दे य अिुदाि तीि वषांसाठी वषगनिहाय ५0:३०: 20
या प्रमाणत अदा किण्यात येईल.
2. जे लाभािी दु सऱया व नतसऱया वषी कमीत कमी अिुक्रमे ८०% व १००% झाडे नजवंत ठे वतील त्या लाभार्थ्यांिा
दु सऱया व नतस-या वषाचे अिुदाि देय िाहील.
3. लाभार्थ्यांकडे लार्वड केलेल्या िोपांची मि झाल्यास लाभार्थ्यािे िोखीिे िोपे नवकत घेऊि नवनहत प्रमाणात
नजवंत झाडांची टक्केवािी िाखावी लार्ेल.
➢ अंमलबजावणीतील नवनवध स्तिाविील जबाबदाऱया
लाभािी
१. र्ाव समूहातील इच्छु क शेतकऱयांिी प्रकल्पाच्या https://dbt.mahapocra.gov.in या संकेतस्िळावि
ऑिलाईि िोंदणी व अजग करूि आवश्यक कार्दपत्रे अपलोड किावीत.
२. पूवग संमती प्राप्त झाल्यावि नवहीत वेळेत काम सुरु किावे .
३. सदि घटकाचा लाभ नमळवण्यासाठी शेतकऱयािे जमीि आिोग्य पनत्रका काढावी.
४. संबनं धत कृषी सहाय्यकाच्या मार्गदशगिािुसाि शासकीय अिवा शासिाची मंजुिी असलेल्या नकसाि
िोपवानटकेतूि बांबू िोपे घ्यावीत.
५. कृषी सहाय्यकामाफगत नियोनजत प्रकल्प क्षेत्राची पाहणी करूि नशफािस केल्यािंति व उपनवभार्ीय कृनष
अनधकािी यांिी तांनत्रक मान्यता नदल्यावि लाभार्थ्यांिी प्रत्यक्ष िोपांची लार्वड किावी. देय अिुदाि
नमळणेसाठी ऑिलाईि मार्णी किावी व िोपे खिे दीची व इति सानहत्याची आवश्यक देयके संकेतस्िळावि
अपलोड किावीत .
६. प्रकल्पांतर्गत शासिािे ठिवूि नदलेली खचग प्रमाणके सहभार्ी लाभार्थ्यािे मान्य किावीत. प्रमाणापेक्षा जास्त
होणाऱया खचाची जबाबदािी लाभार्थ्यािे स्वतः घ्यावी. त्यासाठी आवश्यक असणािी खड्डे खोदणे, खत
नमश्रणािे खड्डे भिणे, िोपांची वाहतूक किणे, त्यांची लार्वड किणे, िोपांिा कंु पण किणे व वेळोवेळी सिदणी
करूि पाणी दे णे इत्यादी कामे किण्याची जबाबदािी लाभार्थ्याची िाहील.

ग्राम कृनष संजीविी सनमती (VCRMC)
१. र्ाव समूहातील इच्छु क शेतकऱयांचे घटकांतर्गत बाबीचा लाभ घेण्यासाठीचे ऑिलाईि अजग व अपलोड केलेली
कार्दपत्रे समूह सहाय्यक यांचे मदतीिे छाििी करूि अजाची अत्यल्प व अल्प भूधािक शेतकऱयांिा, अिु.
जाती/जमाती, मनहला, नदव्यांर् व इति शेतकिी या प्राधान्यक्रमािे निवड किणे.
२. इच्छु क वैयस्क्तक लाभार्थ्यांचे ऑिलाईि अजग व कार्दपत्रांची छाििी करूि अजाच्या पात्र/अपात्र ते बाबत
निणगय घ्यावा. अपात्र अजगदािांिा अपात्रतेबाबत कािणासह अवर्त किणे व ते अपलोड किावे.
३. अंमलबजावणी किण्यात आलेल्या घटकांतर्गत बाबींचे सामानजक लेखापिीक्षणास संबनधत कृनष सहाय्यक/
प्रकल्प यंत्रणा यांिा मदत किणे.
समूह सहाय्यक
१. र्ावसमूहातील इच्छु क लाभािींिा िािाजी देशमुख कृनष संजीविी प्रकल्पाच्या https://dbt.mahapocra.gov.in
या संकेतस्िळावि िोंदणी व अजग किण्यासाठी मार्गदशगि व मदत किणे.
२. इच्छु क लाभार्थ्यांिी अपलोड केलेल्या आवश्यक कार्दपत्रांची छाििी किणे.
३. सवग ऑिलाईि प्राप्त अजग ग्राम कृनष संजीविी सनमतीसमोि मान्यतेसाठी सादि किणे व मंजुिी प्राप्त झाल्यािंति
तसा ठिाव संकेतस्िळावि अपलोड किणे.
४. लाभार्थ्यास वानिकी आधानित शेतीपद्धती बांबू वृक्ष लार्वड या घटकाच्या अटी, शती व तांनत्रक/आर्थिक निकष
समजावूि सांर्णे.
५. पात्र लाभार्थ्यांिा पूवस
ग ंमती बाबत अवर्त किणे.
कृनष सहाय्यक
१. शेतकऱयांचे ऑिलाईि अजग व सोबत अपलोड केलेल्या सवग आवश्यक कार्दपत्रांची पडताळणी किणे.
२. अपलोड केलेल्या कार्दपत्रांच्या छाििी आधािे पात्र अजाच्या नियोनजत प्रकल्प स्िळाची पाहणी तपासणी
सूचीिुसाि करूि प्रकल्पाच्या DBT App द्वािे भौर्ोनलक स्िािांकि (Geo tagging) करूि संकेतस्िळावि
अपलोड किणे.
३. अजगदािािे यापूवी या घटकाचा इति अिवा या योजिेति
ू लाभ घेतला असल्यास त्याचा तपशील आपल्या
स्िळाची पाहणी तपासणी अहवालात दे णे.
४. योजिेच्या तांनत्रक व आर्थिक मापदं डािुसाि वैयस्क्तक लाभ दे ण्याकनिता नवनहत िमुन्यात अंदाजपत्रक तयाि
किणे.
५. तांनत्रक मंजुिी प्राप्त झालेिंति कृनष/सामानजक विीकिण नवभार्ाच्या शासकीय सकवा नकसाि िोपवानटकेतूि
िमूद केलेल्या िोपांचा प्रकाि व संख्येिुसाि शेतकऱयांिा अवर्त किणे. याचबिोबि व्यवस्िापकीय
संचालक,महािाष्र बांबू नवकास मंडळ ,िार्पूि यांचे कायालयास (दूिध्विी क्रमांक- ०७१२-२५४२५९५) संपकग
करूि िोपांच्या उपलब्धतेबाबत मानहती घेऊि त्याप्रमाणे शेतकऱयांिा अवर्त किणे.
६. कृनष सहाय्यक यांिी तांत्रीक मंजुिी प्राप्त करूि घेऊिच प्रत्यक्ष लार्वड हाती घेण्यात यावी. तांनत्रक मंजुिी
नशवाय लार्वड केलेले क्षेत्र अिुदािास पात्र ठिणाि िाही,याची दक्षता घेणे.
७. लाभार्थ्यांिी लार्वड पूणग करूि संकेतस्िळावि अवर्त केल्यािंति मोका तपासणी करुि मापिपुस्स्तकेत िोंद
घेणे, प्रकल्पाच्या DBT App द्वािे िैऋत्य कोपिा स्िळाचे अक्षांश/िे खांशसह भौर्ोनलक स्िािांकि (Geo
tagging) करूि संकेतस्िळावि अपलोड किणे.
८. वैयस्क्तक लाभार्थ्यांच्या अिुदाि मार्णीसाठी दे यके व आवश्यक कार्दपत्रे प्रमानणत करूि संकेतस्िळावि
अपलोड किणे.

९. वानिकी आधानित शेतीपद्धती- बांबू लार्वड घटकाच्या प्रनक्रयेस अिुसरूि मध्यावधी आनण अंनतम मूल्यमापिास
प्रकल्प यंत्रणेला मदत किणे.
कृनष पयगवक्ष
े क
कृनष सहाय्यक यांिी ऑिलाईि नशफािस केल्यािंति कृनष पयगवक्ष
े क यांिी २५% लाभार्थ्यांची बांबू लार्वड
तपासणी अिुदाि अदायर्ी पूवी किावी व याबाबतच्या मापिपुस्स्तकेतील िोंदींची खात्री करूि प्रमानणत किाव्यात.
सोबत जोडलेल्या नवनहत िमुन्यात पयगवक्ष
े ीय तपासणी अहवाल तयाि किावा. तपासणी अहवालावि लाभािीची
स्वाक्षिी घ्यावी व त्याखाली लाभािीचे िाव िमूद किावे व तपासणी अहवाल सादि किावा.
उपनवभार् स्ति (लेखानधकािी)
अिुदाि प्रस्ताव व तपासणी अहवाल प्राप्त झाल्यािंति लेखानधकािी उपनवभार् स्ति यांिी अिुदाि
प्रस्ताव तपासूि पडताळणी करूि पात्र प्रस्तावांिा उप नवभार्ीय कृनष अनधकािी यांचक
े डे अिुदाि अदायर्ीसाठी
नशफािस किावी.
उपनवभार्ीय कृनष अनधकािी
१. ग्राम कृनष संजीविी सनमतीच्या (VCRMC) मान्यतेिे प्राप्त झालेल्या लाभािींच्या कार्दपत्रांच्या छाििी िंति
पात्र/अपात्रते बाबत निणगय घेऊि संबनधत लाभािी यांिा ऑिलाईि पूवग समंती प्रदाि किावी. लाभािी अपात्र
असल्यास कािणे िमूद किावीत.
२. बांबू लार्वडीच्या अंदाजपत्रकांिा तांनत्रक मान्यता देणे.
३. व्यवस्िापकीय संचालक,महािाष्र बांबू नवकास मंडळ ,िार्पूि यांचे कायालयास (दू िध्विी क्रमांक- ०७१२२५४२५९५) संपकग करूि बांबू िोपांच्या उपलब्धतेबाबत कृनष सहाय्यक यांिा अवर्त किणे.
४. तपासणी अहवालासह ऑिलाईि नशफािस झालेल्या योग्य प्रस्तावांची देय अिुदाि अदायर्ी DBT प्रणालीद्वािे
लाभार्थ्याच्या आधाि संलग्ि बँक खात्यात वर्ग किण्यास मंजुिी द्यावी.
५. यादृस्च्छक (Random) पद्धतीिे अिुदाि अदायर्ी पूवी लाभािी संख्येच्या ५% तपासणी किणे.
६. लाभार्थ्यांिा घटकासंदभात प्रनशक्षण आयोनजत किणे.
७. योजिेचे सनियंत्रण किणे.
नजल्हा अधीक्षक कृनष अनधकािी
१. नजल्यामध्ये उपनवभार् स्तिावि लाभािी निवड व अिुदाि अदायर्ी यासह सवग कायगवाही मार्गदशगक सूचिेिुसाि
होत असलेबाबत वेळोवेळी पडताळणी किावी.
२. उपनवभार् स्तिावि झालेल्या कामांची यादृस्च्छक (Random) पद्धतीिे लाभािी संख्येच्या नकमाि १% तपासणी
किावी व नवनहत िमुन्यातील पयगवक्ष
े ीय तपासणी अहवाल सादि किावा.
प्रचाि व प्रनसद्धी या घटकास िािाजी देशमुख कृनष संजीविी प्रकल्पाच्या संकेत स्िळावि, ग्रामसभा कायालयातील िोटीस बोडग ,
कायगमनहमा व मेळावे इत्यादीद्वािे व्यापक प्रनसद्धी दे ण्यात यावी.

ब .सावगजनिक क्षेत्रावि ( ग्रामपंचायत व इति शासकीय क्षेत्र )
वानिकी आधानित शेतीपद्धती अंतर्गत बांबू लार्वड
सावगजनिक क्षेत्रावि (ग्रामपंचायत व इति शासकीय क्षेत्र ) वानिकी आधानित शेतीपद्धती अंतर्गत बांबू लार्वड
किणे अनभप्रेत आहे . यामध्ये शासकीय पडीक जमीि,र्ायिाि,र्ावठाण ई. क्षेत्रावि तसेच िाला काठ,सलर् समतल
चि व खोल समपातळी चिांच्या बांधावि बांबू लार्वडीस प्रोत्साहि नदले जाईल.
या घटकांतर्गत खालील बाबींचा समावेश आहे.
१. पनिघीय क्षेत्र / बांधाविील लार्वड: सावगजनिक क्षेत्राविील पनिघीय क्षेत्राचा व बांधाचा जास्तीत जास्त उपयोर्
किता यावा यासाठी पनिघीय क्षेत्रावि तसेच बांधावि बांबच
ू ी लार्वड किता येईल. यामध्ये ५ मी. अंतिावि
वृक्षािोपणासाठी प्रती िोप अिगसहाय्य दे ण्यात येईल. यामुळे बांधबंनदस्तीसाठी व जनमिीची धूप कमी होण्यास
मदत होईल.
पनिघीय सीमा बांबू वृक्षािोपण अंतर्गत तीि वषांच्या कालावधीसाठी दे खिे खीच्या तितुदीसह िांग्या भिणे
या बाबींचा समावेश आहे . वृक्षािोपण झालेल्या क्षेत्राचे मोजमाप / मूल्यमापि प्रनत मीटि लार्वड केलेल्या िोपे
संख्या वरूि केले जाईल.
२. जास्त घितेची लार्वड किणे: सावगजनिक क्षेत्रावि मध्यवती ब्लॉक लार्वड/पट्ट्यामधील लार्वड/ वाऱयाचा
जोि कमी किणाऱया िोपांची जास्त घितेची लार्वड किता येईल. यामध्ये प्रनत हेक्टि जास्तीत जास्त ४०० िोपे
या प्रमाणात वृक्षािोपणासाठी अिगसहाय्य दे ण्यात येईल. ब्लॉक लार्वड वानिकी आधानित शेतीपद्धती अंतर्गत
बांबू लार्वड मध्ये खालीलप्रमाणे वेर्वेर्ळ्या अंतिावि लार्वडीसाठी या योजिेमधूि प्रोत्साहि नदले जाईल.
अ.ि.

लार्वडीचे अंति ,मी .

हे क्टिी िोपांची संख्या

१

५ x ५ मी

४००

२

६ x ६ मी

२८०

➢ अिगसहाय्य:
वानिकी आधानित शेतीपद्धती अंतर्गत बांबू लार्वड या घटकांतर्गत पनिघीय क्षेत्र/बांधाविील प्रती िोप
लार्वडीसाठी िक्कम रुपये २४०/- हा आर्थिक मापदं ड आहे .
अ.ि.

घटक /बाब

प्रती िोप अंदाजे खचग (रु.)
प्रिम वषग

नद्वतीय वषग

तृतीय वषग

एकूण खचग

१

िोपाची सकमत (वाहतूक खचासनहत )

30.00

०

०

30.00

२

खड्डा खोदणे (०.३० x.०.३० x०.३० मी.)

15.00

०

०

15.00

15.00

०

०

15.00

खत टाकूि िोप लावणे
३

(१ घमेले कुजलेले शेणखत व २०० ग्रँम ससर्ल
सुपि फॉस्पेट )

४

सिदिी व डविणी

10.00

10.00

10.00

30.00

५

ससचि किणे व िांग्या भिणे

50.00

10.00

10.00

70.00

६

कंु पण किणे व सुिक्षेचे काम

50.00

5.00

10.00

65.00

७

खताची सकमत

10.00

5.00

०

15.00

180.00

30.00

30.00

240.00

एकूण खचग

उपिोक्त िमूद बाबनिहाय खचग हा अंदानजत असूि सदि बाबींवि होणाऱया प्रत्यक्ष खचािुसाि कमाल
रु.२४० प्रती िोप खचग मयादा िाहील.

अिुदाि मयादा सावगजनिक क्षेत्रावि (ग्रामपंचायत व इति शासकीय क्षेत्रावि) वानिकी आधानित बांबू लार्वड
किण्यासाठी बाबनिहाय मंजूि केलेल्या मापदं डाच्या १०० टक्के सकवा जास्तीत जास्त िक्कम रु. २४०/- प्रती
िोप इतके अिुदाि देय आहे.
जास्त घितेच्या ब्लॉक वृक्षािोपण अंतर्गत बांबच
ू े आिीक मापदं ड:
अ.क्र.

1
२

ब्लॉक वृक्षािोपण (प्रनत हे क्टि
कलमे संख्या)

एकूण खचग (प्रनत
हे क्टि ), रुपये

२८० ( अंति ६ x ६
मी.)
४०० ( अंति ५ x ५ मी.)

दे य अिुदाि (१०० %) प्रती
हे क्टि,जास्तीत जास्त
िक्कम रु.

६७२००

६७२००

९६०००

९६०००

नटप: प्रत्येक ब्लॉकमधील बांबू वृक्षांच्या संख्येच्या प्रमाणात खचाची पनिर्णिा वि दशगनवल्यािुसाि
किण्यात येईल.
(संदभग:

िाष्रीय बांबू अनभयाि मार्गदशगक सूचिा)

१. प्रकल्पांतर्गत बाबनिहाय मंजूि केलेल्या मापदं डाच्या १०० टक्के दे य अिुदाि िक्कम सावगजनिक क्षेत्रावि
केलेल्या लार्वडीच्या प्रमाणात देय िाहील. सदि देय अिुदाि तीि वषांसाठी वषगनिहाय ५0:३०:20 या
प्रमाणत अदा किण्यात येईल.
२.

दु सऱया व नतसऱया वषी कमीत कमी अिुक्रमे ८०% व १००% झाडे नजवंत ठे वतील,त्या सावगजनिक क्षेत्रास
दु सऱया व नतस-या वषाचे अिुदाि देय िाहील.

➢ अंमलबजावणीतील नवनवध स्तिाविील जबाबदाऱया
ग्राम कृनष संजीविी सनमती (VCRMC)
१. सावगजनिक क्षेत्रावि (ग्रामपंचायत व इति शासकीय क्षेत्रावि) सदि योजिेचा लाभ घेण्यासाठी लार्वडीयोग्य
क्षेत्र निनित किण्याचा ग्राम कृनष संजीविी सनमतीिे (VCRMC) ठिाव किणे.
२. ज्या सावगजनिक क्षेत्रावि लार्वड किावयाची आहे, त्याबाबतचा आिाखडा आनण नवनहत िमुन्यातील
अंदाजपत्रक कृनष सहाय्यकामाफगत तयाि करूि घेणे.
३. सदि अंदाजपत्रकांिा उपनवभार्ीय कृनष अनधकािी यांची तांनत्रक मंजुिी प्राप्त करूि घेणे.
४.

ग्राम कृनष संजीविी सनमती स्तिावि पनिपत्रक क्रमांक िादे कृसंप्र /प्रापण /प्र.क्र.१२४/२०१८,नदिांक
४/१०/२०१८ अन्वये खालीलप्रमाणे र्ठीत केलेल्या खिे दी सनमतीमाफगत तांनत्रक मंजुिी नमळालेल्या
अंदाजपत्रकािुसाि आवश्यक निनवष्ठा (आवश्यक खते ई.) खिे दी किाव्यात. अ.क्र.

पदिाम

स्िाि

निनवदा स्वीकािणािे प्रानधकािी
ग्राम कृनष संजीविी सनमती अध्यक्ष

१

कृनष पयगवक्ष
े क

अध्यक्ष

२

कृनष सहाय्यक

सदस्य सनचव

३

समूह सहाय्यक

सदस्य

४

ग्राम कृनष संजीविी सनमतीचे तीि

सदस्य

सदस्य (त्यापैकी एक मनहला व एक
अजा/अज प्रवर्ाचा सदस्य)

५. बांबू लार्वडीच्या मंजूि अंदाजपत्रकािुसाि,आवश्यक िोपांची मार्णी उपनवभार्ीय कृनष अनधकािी यांिा
कळनवणे.
६. उपनवभार्ीय कृनष अनधकािी यांचेकडू ि आवश्यक िोपे खिे दीचे पिनमट घेऊि ग्राम कृनष संजीविी सनमतीिे
शासकीय अिवा शासिाची मंजुिी असलेल्या नकसाि िोपवानटकेतूि बांबू िोपे खिे दी किावीत.
८. खिे दी किण्यात आलेल्या बांबू िोपे, निनवष्ठा (खते ) ई. ची िोंद साठा िोंदवही (स्टॉक िनजस्टि) मध्ये घेणे.
९. ग्राम कृनष संजीविी सनमतीिे मंजूि अंदाजपत्रकािुसाि मजुिाकिवी लार्वडीसाठी जमीि तयाि किणे,खड्डे
खोदणे व प्रत्यक्ष लार्वड करूि घेणे .
१०. लार्वडीिंति िोपांिा पाणी दे णे, खते देणे, सिदिी, कंु पण ई. कामे मजुिाकिवी करूि घेणे.
११. सदि मजुिांची हजेिी पट िोंदनवण्याची कायगवाही समूह सहाय्यकामाफगत करूि घेणे.
१२. लार्वड पूणग झाल्यािंति तसेच त्यािंति उवगनित कामे पूणग झाल्यावि त्या त्या वेळी कृनष सहाय्यकाकडू ि मोका
तपासणी करूि मापि पुस्स्तकेत िोंद करूि घेणे व उपनवभार्ीय कृनष अनधकािी यांचेकडे आवश्यक निधीची
मार्णी किणे.
१३. उपनवभार्ीय कृनष अनधकािी यांचेकडू ि आवश्यक निधी सनमतीच्या खात्यामध्ये प्राप्त झाल्यािंति त्या निधीतूि
िोपांची सकमत, निनवष्ठा, लार्वड व दे खभालीसाठी लावलेल्या मजुिांची प्रत्यक्ष केलेल्या कामाच्या
मोजमापाप्रमाणे मजुिीची िक्कम संबनधतांच्या बँक खात्यामध्ये RTGS द्वािे वर्ग किणे.
१४. सावगजनिक क्षेत्राविील केलेल्या लार्वडीची दे खभाल किण्याची/नवनहत प्रमाणात झाडे नजवंत ठे वणे.
१५. अंमलबजावणी किण्यात आलेल्या घटकांतर्गत बाबींचे सामानजक लेखापिीक्षणास संबनधत कृनष सहाय्यक/
प्रकल्प यंत्रणा यांिा मदत किणे.
समूह सहाय्यक
1. सावगजनिक क्षेत्रावि बांबू लार्वड किण्यासाठी आिाखडा तयाि किण्यास कृनष सहाय्यकास मदत किणे.
2. ग्राम कृनष संजीविी सनमती स्तिावि र्ठीत केलेल्या खिे दी सनमतीचा सदस्य या पदाची जबाबदािी पाि पाडणे.
3. सावगजनिक क्षेत्रावि बांबू लार्वडीकनिता लावण्यात आलेल्या मजुिांचा हजेिी पट ठे वणे.
4. मजुिांचा िोंदनवलेला हजेिी पट कृनष सहाय्यकास सादि किणे.
5. मजुिाद्वािे प्रत्यक्ष केलेल्या कामाच्या मोजमाप किण्यास कृनष सहाय्यकास मदत किणे.
6. बांबू वृक्ष लार्वडीसाठी आवश्यक निनवष्ठांची साठा िोंदवहीत वेळोवेळी िोंदी घेणे.
कृनष सहाय्यक
१. सावगजनिक क्षेत्रावि बांबू लार्वड किण्यासाठी आिाखडा तयाि किणे.
२. ग्राम कृनष संजीविी सनमती स्तिावि र्ठीत केलेल्या खिे दी सनमतीचा सदस्य सनचव या पदाची जबाबदािी पाि
पाडणे.
३. योजिेच्या तांनत्रक व आर्थिक मापदं डािुसाि सावगजनिक लाभ दे ण्याकनिता नवनहत िमुन्यात अंदाजपत्रक तयाि
किणे.
४. तांनत्रक मंजुिी प्राप्त झालेिंति कृनष/सामानजक विीकिण नवभार्ाच्या शासकीय सकवा नकसाि िोपवानटकेतूि
िोपे उपलब्ध होण्यासाठी उपनवभार्ीय कृनष अनधकाऱयांकडे मार्णी किणे.
५. उपनवभार्ीय कृनष अनधका-याकडू ि पिनमट प्राप्त झाल्यािंति,संबनधत िोपवानटकेतूि बांबू िोपे उपलब्ध करूि
घेणे व मजुिाकिवी लार्वडीची कायगवाही किणेस सनमतीस मार्गदशगि व सहकायग किणे.
६. सावगजनिक क्षेत्रावि झालेल्या लार्वडीची मापि पुस्स्तकेत िोंदी घेऊि आवश्यक निधीची ग्राम कृनष संजीविी
सनमतीच्या ठिावासह उपनवभार्ीय कृनष अनधकािी यांचक
े डे वेळोवेळी मार्णी किणे .

७. लार्वड झालेल्या क्षेत्राच्या िैऋत्य कोपिा स्िळाचे अक्षांश/िे खांशसह भौर्ोनलक स्िािांकि (Geo tagging)
किणे.
८. उपनवभार्ीय कृनष अनधकािी यांचक
े डू ि ग्राम कृनष संजीविी सनमतीच्या खात्यावि मार्णीप्रमाणे निधी प्राप्त
झाल्यािंति िोपांची िक्कम,निनवष्ठांचा खचग,मजुिीची िक्कम संबनधतांच्या बँक खात्यावि RTGS द्वािे अदा
किणेबाबतची कायगवाही किणे.
९. वानिकी आधानित शेतीपद्धती- बांबू लार्वड घटकाच्या प्रनक्रयेस अिुसरूि मध्यावधी आनण अंनतम मूल्यमापिास
प्रकल्प यंत्रणेला मदत किणे.
कृनष पयगवक्ष
े क
१. ग्राम कृनष संजीविी सनमती स्तिावि र्ठीत केलेल्या खिे दी सनमतीचा अध्यक्ष या पदाची जबाबदािी पाि पाडणे.
२. कृनष सहाय्यक यांिी नशफािस केल्यािंति कृनष पयगवक्ष
े क यांिी सावगजनिक क्षेत्रावि झालेल्या एकूण
लार्वडीच्या २५% तपासणी अिुदाि अदायर्ी पूवी किावी व याबाबतच्या मापिपुस्स्तकेतील िोंदींची खात्री
करूि प्रमानणत किाव्यात.
३.

सोबत जोडलेल्या नवनहत िमुन्यात पयगवक्ष
े ीय तपासणी अहवाल तयाि किावा. तपासणी अहवालावि ग्राम कृनष
संजीविी सनमतीच्या अध्यक्षाची स्वाक्षिी घ्यावी व त्याखाली त्यांचे िाव िमूद किावे व तपासणी अहवाल सादि
किावा.

उपनवभार् स्ति (लेखानधकािी)
अिुदाि प्रस्ताव व तपासणी अहवाल प्राप्त झाल्यािंति लेखानधकािी उपनवभार् स्ति यांिी अिुदाि
प्रस्ताव तपासूि पडताळणी करूि पात्र प्रस्तावांिा उपनवभार्ीय कृनष अनधकािी यांचक
े डे ग्राम कृनष संजीविी
सनमतीस निधी वर्ग किण्यासाठी नशफािस किणे.
उपनवभार्ीय कृनष अनधकािी
१. सावगजनिक क्षेत्राविील बांबू लार्वडीच्या अंदाजपत्रकांिा तांनत्रक मान्यता दे णे.
२. व्यवस्िापकीय संचालक,महािाष्र बांबू नवकास मंडळ ,िार्पूि यांचे कायालयास (दू िध्विी क्रमांक- ०७१२२५४२५९५) संपकग करूि बांबू िोपांच्या उपलब्धतेबाबत कृनष सहाय्यक यांिा अवर्त किणे.
३. ग्राम कृनष संजीविी सनमतीकडू ि मंजूि अंदाजपत्रकाप्रमाणे प्राप्त झालेल्या िोपांच्या मार्णीिुसाि िोपे
उपलब्धतेचे पिनमट देणे.
४. सावगजनिक क्षेत्राविील लार्वडी कनिता मापि पुस्स्तके प्रमाणे आवश्यक निधी संबनधत ग्राम कृनष संजीविी
सनमतीच्या मार्णीप्रमाणे सनमतीस उपलब्ध करूि दे णे.
५. यादृस्च्छक (Random) पद्धतीिे अिुदाि अदायर्ी पूवी सावगजनिक क्षेत्रावि झालेल्या एकूण लार्वडीच्या
५% तपासणी किणे.
६. योजिेचे सनियंत्रण किणे.
नजल्हा अधीक्षक कृनष अनधकािी
१. नजल्यामध्ये उपनवभार् स्तिावि लार्वड व अिुदाि अदायर्ी यासह सवग कायगवाही मार्गदशगक सूचिेिुसाि
होत असलेबाबत वेळोवेळी पडताळणी किावी.
२. उपनवभार् स्तिावि झालेल्या कामांची यादृस्च्छक (Random) पद्धतीिे सावगजनिक क्षेत्राविील लार्वडीच्या
नकमाि १% तपासणी किावी व नवनहत िमुन्यातील पयगवक्ष
े ीय तपासणी अहवाल सादि किावा.

प्रपत्र -१
पयगवक्ष
े ीय तपासणी अहवाल (वैयस्क्तक क्षेत्राविील )
१.

तपासणी नदिांक

२.

तपासणी अनधकािी

३.

पदिाम

४.

तपासणी वेळी उपस्स्ित इति अनधकािी

श्री/श्रीमती

१. श्री/श्रीमती
पदिाम
२. श्री/श्रीमती
पदिाम

५.

लाभार्थ्याचे िाव

सवे िं
वर्गवािी: _________ (अ.जा./अ.ज./सवगसाधािण)
मु.पो.
ता.

उपनवभार्

नज.
६.

बाब

७.

लार्वडीचे वषग

८.

लार्वडीचे क्षेत्र (हे . आि.)

९.

प्रकल्पाचा मोका तपासणी तपशील

वानिकी आधानित शेतीपद्धती -बांबू लार्वड अंतर्गत िोपे

१. िोपांची एकूण संख्या --------------२. नजवंत िोपांची एकूण संख्या ---------३. िोपांची सिासिी उं ची --------------(सेंमी)
४. िोपामधील अंति ------------------ (सेंमी)

१०.

लाभार्थ्यास दे ण्यात आलेल्या अिगसहाय्याची िक्कम रु.

११.

तपासणी मध्ये अिगसहाय्याची पनिर्णिा बिोबि केलेली आहे काय ?

होय/िाही

िसल्यास तफावत िक्कम रु.
१२.

मार्गदशगक सूचिेप्रमाणे कायगवाही किण्यात आलेली आहे काय ?

१३.

लाभार्थ्याचे सवगसाधािण अनभप्राय

होय/िाही

१४.

र्ुणवत्तेबाबत तपासणी अनधकाऱयाचे अनभप्राय

तपासणी अनधकािी, श्री.
पदिाम.
(स्वाक्षिी)
इति अनधकािी श्री.
पदिाम.
(स्वाक्षिी)
लाभार्थ्याची/ लाभािी प्रनतनिधीची स्वाक्षिी
(िाव....................)

प्रपत्र -२
पयगवक्ष
े ीय तपासणी अहवाल (सावगजनिक क्षेत्राविील )
१.

तपासणी नदिांक

२.

तपासणी अनधकािी

३.

पदिाम

४.

तपासणी वेळी उपस्स्ित इति अनधकािी

श्री/श्रीमती

१.श्री/श्रीमती
पदिाम
२. श्री/श्रीमती
पदिाम

५.

लार्वडीचे नठकाण

सवे िं
मु.पो.
ता.

उपनवभार्

नज.
६.

बाब

७.

लार्वडीचे वषग

८.

लार्वडीचे क्षेत्र (हे . आि.)

९.

प्रकल्पाचा मोका तपासणी तपशील

वानिकी आधानित शेतीपद्धती -बांबू लार्वड अंतर्गत िोपे

१. िोपांची एकूण संख्या --------------२. नजवंत िोपांची एकूण संख्या ---------३. िोपांची सिासिी उं ची --------------(सेंमी)
४. िोपामधील अंति ------------------ (सेंमी)

१०.

सावगजनिक क्षेत्रावि लार्वडीसाठी दे ण्यात आलेल्या अिगसहाय्याची
िक्कम रु.

११.

तपासणी मध्ये अिगसहाय्याची पनिर्णिा बिोबि केलेली आहे काय ?

होय/िाही

िसल्यास तफावत िक्कम रु.
१२.

मार्गदशगक सूचिेप्रमाणे कायगवाही किण्यात आलेली आहे काय ?

१३.

ग्राम कृनष संजीविी सनमती अध्यक्षांचे सवगसाधािण अनभप्राय

होय/िाही

१४.

र्ुणवत्तेबाबत तपासणी अनधकाऱयाचे अनभप्राय

तपासणी अनधकािी, श्री.
पदिाम.
(स्वाक्षिी)
इति अनधकािी श्री.
पदिाम.
(स्वाक्षिी)
ग्राम कृनष संजीविी सनमती अध्यक्ष /सनमती सदस्य यांची स्वाक्षिी
(िाव....................)

