सामुदायिक शेततळे

(इनलेट आऊटलेटसह शेततळे /इनलेट आऊटलेट यिरयहत शेततळे अस्तरीकरणासह)
(प्रकल्प उपक्रम साांकेताांक-A3.3.1 व A3.3.2)

प्रस्तािना:
हिामान बदलाचा राज्िाच्िा शेतीिर यिपरीत पयरणाम यदसून िेत असून, भयिष्िात दे खील
सदर पयरणामाांची व्िाप्ती िाढणार असल्िाचे राज्िाच्िा हिामान बदलायिषिक कृती आराखडिामध्िे
नमूद केले आहे. मराठिाडा ि यिदभातील शेतक-िाांना गेल्िा काही िषांपासून मोठिा दु ष्काळास
सामोरे जािे लागत असून भू-गभातील पाणीसाठिािर ि जयमनीच्िा आरोग्िािर यिपयरत पयरणाम
होत आहे. पयरणामी शेतीमधील यपकाांची उत्पादकता घटत आहे . तसेच पूणा नदीच्िा खो-िातील भूभाग हा यनसगगत:च क्षारपड असल्िाने शेतीसाठी ससचनास मिादा िेत आहेत. िा प्रयतकूल
पयरस्स्ितीमध्िे अल्पभू-धारक शेतक-िाांच्िा उत्पादनािर यिपरीत पयरणाम होत असल्िाचे यदसून िेत
आहे. हिामान बदलामुळे उद्भिलेल्िा पयरस्स्ितीशी जुळिून घेण्िास शेतक-िाांना सक्षम करण्िाच्िा
उद्देशाने महाराष्र शासनाचा जागयतक बँकेच्िा अिगसहाय्िाने नानाजी दे शमुख कृयष सांजीिनी प्रकल्प
सुरु करण्िात आलेला आहे .
राज्िातील पजगन्िािर आधायरत कोरडिाहू शेतीची पाणलोट ि जलसांधारणाच्िा माध्िमातून
उत्पादकता िाढयिण्िासाठी यियिध िोजनामधून अनुदानािर सामुदायिक शेततळे िोजना राबयिण्िात
आलेली आहे ि िेत आहे. त्िामुळे शेतक-िाांचे उत्पादन ि उत्पन्नात िाढ होऊन शेतक-िाांचे जीिनमान
उां चािण्िास मदत झाली आहे. सद्यस्स्ितीत राज्िातील टां चाईग्रस्त पयरस्स्िती पाहता ि सामुदायिक
तत्िािर शेतक-िाांकडे पाणी टां चाईच्िा काळात यपकास सांरयक्षत ससचन दे णेकयरता व्ििस्िा यनमाण
करण्िासाठी जागयतक बँक अिगसहाय्िीत नानाजी दे शमुख कृषी सांजीिनी प्रकल्पाांतगगत निीन पाणी
साठिण सांरचनाांची यनर्ममती िा उपघटकाांतगगत सामुदायिक शेततळे घटक राबयिणे प्रस्तायित आहे .
उयद्दष्टे :
1. प्रकल्पाांतगगत यनिडलेल्िा गाि समुहामधील अल्प ि अत्िल्प भूधारक शेतक-िाांना हिामान
बदलामुळे उद्भिलेल्िा पयरस्स्ितीशी जुळिून घेण्िास सक्षम बनयिणे.
2. सांरयक्षत ससचनाची सुयिधा यनमाण करणे.
3. दु बार यपकाखालील क्षेत्र िाढयिणे ि शेतकऱिाांच्िा उत्पन्नात िाढ करणे.
लाभािी यनिडीचे यनकष :
१. प्रकल्पाांतगगत यनिड केलेल्िा गािासाठीच्िा ग्राम कृषी सांजीिनी सयमतीने (VCRMC) मान्िता
यदलेले अत्िल्प ि अल्प भूधारक शेतकऱिाांच्िा समूहाांना, अनु. जाती/ जमाती, मयहला, यदव्िाांग ि
इतर शेतकरी समूह िा प्राधान्िक्रमाने यनिड करून लाभ दे ण्िात िेईल.
२. लाभािी सांिुक्त कुटु ां बातील नसािेत, ते िेगिेगळ्िा कुटु ां बातील असािेत. तसेच त्िाांची जमीन
धारणेबाबतचे खाते उतारे स्ितांत्र असािेत.
३. सामुदायिक शेततळे दोन अििा अयधक लाभािींनी करणे आिश्िक आहे.
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४. जेिढे क्षेत्र लाभािी समूहाकडे असेल तेिढ्या क्षेत्रासाठी आिश्िक क्षमतेच्िा सामुदायिक शेततळे
घेता िेईल.

५. यनिडलेल्िा आकारमानाच्िा शेततळ्िासाठी ताांयत्रक यनकषानुसार िोग्ि जागा उपलब्ध असणे
आिश्िक आहे.
६. शेततळ्िातील पाणी िापराबद्दल तसेच शेततळ्िाच्िा जयमनीबद्दल लाभािींमध्िे आपसामध्िे
सामांजस्िाचा करार करािा (पयरयशष्ट-५).
७. शेततळ्िाचे अस्तरीकरण िा घटकासाठी इतर कोणत्िाही शासकीि िोजनेतून अििा
शेतकऱिाांच्िा समूहाने यिहीत आकारमानानुसार स्ित: इनलेट आउटलेट यिरहीत सामुदायिक
शेततळे केले असल्िास त्िाबाबत खात्री करून ि ज्िा समूहाने शेततळे केले आहे त्िाच समूहाने
लाभासाठी अजग केला आहे िाबाबत खात्री झालेनांतर असा शेतकरी समूह अस्तरीकरण िा
घटकासाठी पात्र राहील.
सामुदायिक शेततळ्िाांचे प्रकार:
१) मॉडे ल क्र. १: २ मी. खोदकाम ि ३ मी. बाांधाची उां ची (हाफ डगआऊट-Half Dugout)
२) मॉडे ल क्र. २: पूणगपणे खोदकाम करून कराििाचे शेततळे (फुल्ली डगआऊट-Fully Dugout)
सामुदायिक शेततळे जागा यनिडीसाठी ताांयत्रक यनकष :शेततळ्िासाठी जागेच्िा यनिडीबाबत यनकष खालीलप्रमाणे राहतील.
१. ज्िा जयमनीतून पाणी पाझरण्िाचे प्रमाण कमी आहे अशी जयमन असलेल्िा जागेची यनिड
करािी.
२. सामुदायिक शेततळिासाठी जागा यनिडताना कयठण, मुरुम, खडक, यजिांत पाण्िाचे झरे

३.
४.
५.
६.
७.

लागणार नाही िाची दक्षता घ्िािी. त्िाकरीता जमीन यनिडताना रािल पीट घेिून तलािाची
जागा यनयित करािी. तसेच मुरमाड ि िालुकामि सस्च्िद्र खडक असलेली जागा
शेततळ्िाकयरता यनिडू निे.
पूिी केलेली यिहीर, नैसर्मगक खड्डा अििा दगड खाणी इ. जागी शेततळे घेण्िात िेिू निे.
काळी जयमन ज्िात यचकण मातीचे प्रमाण जास्त आहे अशा जयमनी शेततळ्िास िोग्ि असल्िाने
अशा जयमनीस प्राधान्ि द्यािे.
क्षेत्र उपचाराची कामे झालेल्िा पाणलोट क्षेत्रात सामुदायिक शेततळी प्राधान्िाने घेण्िात
िािीत.
नाल्िाच्िा/ओहोळाच्िा प्रिाहात शेततळे घेण्िात िेिू निे.
इनलेट/आऊटलेट यिरहीत शेततळ्िासाठी पाणी पुनभगरणासाठी स्त्रोत असल्िाची खात्री

करण्िात िािी ि ही बाब यिचारात घेिून शेततळिाचा प्रकार यनिड करािा.
८. लाभािी समूहातील शेतकऱिाची जमीन इनलेट आउटलेटसह शेततळ्िाकयरता ताांयत्रक दृष्टिा
िोग्ि ि आिश्िक पाणलोट क्षेत्र असािे.
९. इनलेट आऊटलेटसह शेततळे िासाठी लाभािी समूह यनिडताांना पाणलोट क्षेत्रातून िाहू न
िेणारा अपधाि हा शेततळ्िाच्िा आकारमानापेक्षा जास्त असणे आिश्िक आहे तसेच, पाणलोट
क्षेत्रातून िाहू न िेणारा अपधाि हा नैसर्मगकयरत्िा शेततळ्िात िेणे आिश्िक आहे .
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१०. इनलेट/आऊटलेट सयहत शेततळ्िासाठी पाणलोट क्षेत्रातून िेणारे पाणी हे शेततळ्िाच्िा
पाणीसाठा क्षमतेपेक्षा जास्त असणे बांधनकारक राहील.
अिगसहाय्ि:
१. िा घटकाांतगगत खालील पैकी एका आकारमानाचे सामुदायिक शेततळे घेण्िास मुभा राहील.
२. सामुदायिक शेततळ्िाकयरता १००% अिगसहाय्ि दे ि आहे. िा अनुषांगाने आकारमान यनहाि
सामुदायिक शेततळिाचा पाणीसाठा (घ.मी.) ि जास्तीत जास्त अनुदान मिादा खालील प्रमाणे
राहील.
अ. जयमनीच्िा िर बाांध घालून पाणीसाठा कराििाचे सामुदायिक शेततळे अस्तरीकरणासह (हाफ
डगआऊट-Half Dugout)

१.

शेततळ्िाचे
आकारमान (मी.)
१०० x १०० x ३

पाणीसाठा
(घ.मी.)
३०,०००

आिश्िक लाभ
क्षेत्र (हे क्टर )
३०.००

अनुज्ञेि अनुदान
(रु. लाखात )
१४.००

२.

४४ x ४४ x ५.४

१०,०००

१०.००

५.५६

३.

४१ x ४१ x ५

८,०००

८.००

४.८०

४.

३४ x ३४ x ४.७

५,०००

५.००

३.३९

५.

२४ x २४ x ४

२,०००

२.००

१.७५

६.

१४ x १४ x ३

५००

०.५

०.६५

अ.क्र.

सामुदायिक शेततळिामुळे जयमनीचे कमीत कमी क्षेत्रफळ व्िापले जािे, तसेच पाण्िाचा पसारा
कमी ठे िल्िामुळे बाष्पीभिनामुळे होणारे नुकसान कमी होण्िासाठी पूणग भरलेल्िा
शेततळिातील पाण्िाची उां ची सुमारे 5 मीटर असािी.
यियिध क्षमतेचे शेततळे , खचाची सयिस्तर अांदाजपत्रके, गृहीतके ि अनुदान मिादा सोबत
(पयरयशष्ट-१ अ ि ब) दे ण्िात आलेली आहेत.

ब. पूणगपणे खोदाई कराििाचे सामुदायिक शेततळे अस्तरीकरणासह (फुल्ली डगआऊट-Full Dugout)

१.

शेततळ्िाचे आकारमान
(मी.)
100 ․ 100 ․ 3

पाणीसाठा
(घ.मी.)
30,000

आिश्िक लाभ क्षेत्र
(हे क्टर )
३०.००

अनुज्ञेि अनुदान
(रु. लाखात )
२०.००

२.

60 ․ 60 ․ 3.1

10,000

१०.००

7.53

३.

55 ․ 55 ․ 3

8,000

८.००

6.33

४.

50 ․ 50 ․ 2.7

6,000

६.००

5.01

५.

45 ․ 45 ․ 2.8

5,000

५.००

4.18

६.

4० ․ 4० ․ ३

४,०००

४.००

३.९३

७.

३५ ․ ३५ ․ ३

३,०००

३.००

२.७१

८.

३० ․ ३० ․ २.८

२,०००

२.००

२.००

अ.क्र.

सांदभग: १) एकास्त्मक फलोत्पादन यिकास अयभिान मागगदशगक सूचना सन २०१४-१५.
२) एकास्त्मक फलोत्पादन यिकास अयभिान कािास्न्ित मागगदशगक सूचना सन २०१४-१५; पयरयशष्ट-V, पृ. क्र. ४३.
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यियिध क्षमतेचे शेततळे , खचाची सयिस्तर अांदाजपत्रके, गृहीतके ि अनुदान मिादा सोबत
(पयरयशष्ट-२/अ ते पयरयशष्ट-२/फ) दे ण्िात आलेली आहेत.
शेततळ्िासाठी िरील आकारमान दशगयिण्िात आले असले तरी शेततळ्िाचे आकारमान,
पृष्ठभागाचे क्षेत्रफळ ि होणारे प्रत्िक्ष खेादकाम िानुसार अनुदान दे ि रायहल. लाभार्थ्िांची
मागणी ि शेत पयरस्स्ितीनुसार शेततळिाची लाांबी, रुांदी कमी जास्त करण्िास मुभा रायहल.
उपरोक्त मांजूर आकारमानापेक्षा जास्त आकारमानाचे शेततळे घ्िाििाचे असल्िास मांजूर
अनुदानापेक्षा जास्त लागणारा खचग हा लाभािी शेतकऱिाांना स्ित: कराििाचा आहे.
सामुदायिक शेततळे खोदाई ि प्लास्स्टक शीट अस्तरीकरणाबाबतची गृहीतके (Assumptions)
1. सामुदायिक शेततळे तेिील शेत पयरस्स्िती, पाण्िाचा स्त्रोत, पाणी भरण्िाची पद्धत, तलािाच्िा
पाण्िािर घ्िाििाची यपके आयण िा तलािामाफगत यपकाला यकती यदिस पाणी द्यािे लागेल िा
बाबीचा यिचार करून तो आर्मिकदृष्या यकफाितशीर आहे िाची खात्री असली पायहजे.
2. सामुदायिक शेततळे पाणी भरण पांपाद्वारे कराििाचे असल्िामुळे जयमनीिर खोदकाम (Half
Dugout) करून मातीचे बाांध घालून तिार कराििाचा आराखडा अपेयक्षत ठे िला आहे. तिायप
पूणगपणे खोदाई (फुल्ली डगआऊट) करण्िाच्िा सामुदायिक शेततळे साठी ताांयत्रकदृष्या िोग्ि
जागा उपलब्ध असणे आिश्िक आहे .
3. शेततळ्िाची खोली २ मी. घ्िाििाची आहे ि बाांधाची उां ची जयमनीच्िा पातळीपासून उां च
घ्िाििाची आहे ि उां ची ठरयिताना कटफील रेशो १:२ धरण्िात आलेला आहे. उां चीपेक्षा २० सेंमी
कमी िा पातळीपिंतच तो भरणे गृहीत धरलेले आहे.
4. पूणगपणे खोदाई (फुल्ली डगआऊट) करून िाहू न जाणारे पाणी साठयिण्िासाठी बाांधासयहत ि
बाांधायिरहीत शेततळे खोली जास्तीत जास्त ३.१० मी. आयण कमीत कमी १:२ मी. गृहीत धरलेली
आहे. बाांधाच्िा मार्थ्िाची रुांदी १ मी. गृहीत धरलेली आहे आयण दोन्हीही बाजूचा उतार १:१ गृहीत
धरलेला आहे.
5. जलशास्त्राप्रमाणे गोल आकाराचे शेततळे आर्मिकदृष्या परिडणारे असले तरी, सुलभतेसाठी
चौरस आकाराचा शेततळे आकार गृहीत धरलेला आहे त्िामुळे खोदाई ि अस्तरीकरण यह कामे
सुलभ रीतीने करता िेतील.
6. (Half Dugout) हे सामुदायिक शेततळे पांपाद्वारे भराििाचे असल्िामुळे िास इनलेट ि
आऊटलेट गृहीत धरलेले नाही. तिायप, पूणगपणे (फुल्ली डगआऊट) खोदाई केलेल्िा
सामुदायिक शेततळ्िामध्िे इनलेट आयण आऊटलेट असणे आिश्िक आहे.
7. पूणगपणे (फुल्ली डगआऊट) खोदाई कराििाच्िा शेततळ्िासाठी यफल्रेशन टँ क तिार करणे
आिश्िक आहे. यफल्रेशन टँ कसाठी जास्तीत जास्त रुपिे १००००/- खचग अपेयक्षत आहे.
(पयरयशष्ट-४)
8. अस्तरीकरणाकयरता यियहत ताांयत्रक यनकषानुसार प्लास्स्टक शीटचा िापर कराििाचा आहे.
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9. शेततळ्िाचे काम िांत्राद्वारे कराििाचे असल्िामुळे िासाठी माती कामाचा दर रुपिे ६०/- प्रयत
घ.मी. गृहीत धरलेला आहे. िामध्िे खोदाई ि िाहतूक, पाणी मारणे ि धुमसणी करणे ि बाांधास
आकार दे णे हा खचग गृहीत धरलेला आहे.
10. सांपूणग खोदाई कराििाचे शेततळे खोदकामासाठी जमीन ि मऊ मुरूम रुपिे २६.५५ प्रयत घ.मी.
तर कठीण मुरुमासाठी रुपिे ३६.३५ प्रयत घ.मी. खचग गृहीत धरलेला आहे. अस्तरीकरणासाठी
(प्लास्स्टक शीट (५०० मािक्रॉन यरइनफोसगड एचडीपीई यजओमेंबरेन आि.एस. १५३५१:२००८)
रु. ७७ प्रयत चौरस मीटर ि प्लास्स्टक शीट बसयिण्िासाठी रु. १८ प्रती चौरस मीटर गृहीत
धरला आहे. िा दराव्ियतयरक्त जास्तीच्िा दराची मागणी करू निे जर शेततळ्िाचे आकारमान
ठरिून यदलेल्िा आकारमानापेक्षा जास्त असेल टर सदर फरकाची रक्कम िाच दराने
लाभार्थ्िाकडू न दे ि राहील. अस्तरीकरणासाठी िापराििाच्िा प्लास्स्टक यफल्मचे ताांयत्रक
यनकष पयरयशष्ट-३ मध्िे यदले आहेत.
11. सामुदायिक शेततळ्िाच्िा कांु पणासाठी रुपिे १२० प्रयत रसनग मीटर खचग गृहीत धरलेला आहे.
बाांधाचा बाहेरून ऱहास झीज टाळण्िासाठी गिताचे बी लागिडीसाठी रुपिे ६ प्रयत चौरस मीटर
दर गृहीत धरला आहे.
12. सामुदायिक शेततळ्िासाठी जागेची यनिड ि कामािर दे खरेख ठे िण्िासाठी यकमतीच्िा ३ टक्के
आकस्स्मक खचग गृहीत धरला आहे ि हा खचग शेतकरी समूहास अनुज्ञि
े आहे.
13. बाष्पीभिनामुळे िािा जाणाऱिा पाण्िाची घट यिचारात घेऊन शेततळ्िाची िाढीि साठिणूक
क्षमता गृहीत धरलेली आहे .
14. मॉडे ल क्र. १ च्िा शेततळ्िामध्िे दोनदा पाणी भरणे गृहीत धरले आहे. पािसाळा सांपण्िापूिी
एकदा आयण उन्हाळ्िाच्िा मयहन्िामध्िे (एयप्रल ते जून) दु सऱिाांदा पाणी भरणे अपेयक्षत आहे.
तिायप, मॉडे ल क्रमाांक २ मध्िे पाणी साठयिण्िासाठी एकदाच पािसाळा सांपण्िापूिी शेततळे
भरािे. पुनरगभरणाची सोि असल्िास आिश्िकते प्रमाणे पुनभगरण करणे अपेयक्षत आहे.
15. यफल्म शेततळ्िाच्िा काठापासून बांद (अँकसरग) करून सांपूणग शेततळ्िात अशा प्रकारे बसिािी
की ज्िामुळे यफल्म पाण्िाच्िा िजनामुळे खाली घसरणार नाही ि शेततळ्िातील साठलेले पाणी
जयमनीमध्िे मुरणार नाही.
अांमलबजािणीची कािगपद्धती : अांमलबजािणीतील यियिध स्तरािरील जबाबदाऱिा
लाभािी
१. इच्िु क शेतकऱिाांनी नानाजी दे शमुख कृयष सांजीिनी प्रकल्पाच्िा सांकेत स्िळािर समूह
सहाय्िकाच्िा मदतीने नोंदणी करािी ि ग्राम कृयष सांजीिनी सयमती (VCRMC) कडे यियहत
नमुन्िात (प्रपत्र-१ अ ि ब) आिश्िक कागदपत्रासयहत अजग सादर करािा.
२. पूिस
ग ांमती पत्रासोबत यदलेल्िा आराखडिाप्रमाणे (Design) ि ताांयत्रक यनकषाप्रमाणे प्रकल्प पूणग
करणे बांधनकारक राहील.
३. लाभार्थ्िाने स्ित:/ मजुराद्वारे/ अन्ि पिािी साधनाांच्िा (जेसीबी, पोकलेन सारखे मयशन्स)
सहाय्िाने शेततळे पूणग कराििाचे आहे. िाकरीता आिश्िक िांत्रसामुग्री उपलब्ध करुन
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घेण्िाची जबाबदारी सांबांयधत लाभार्थ्िाची राहील. तसेच कामासाठी कोणतीही आगाऊ रक्कम
(अग्रीम ) यमळणार नाही.
४. शेततळ्िाच्िा बाांधािर ि पाण्िाच्िा प्रिाहाच्िा भागामध्िे स्िायनक प्रजातीच्िा िनस्पतीची
लागिड करािी आयण शेततळ्िाची यनगा, दु रूस्ती ि गाळ काढणे इ. ची जबाबदारी सांबध
ां ीत
लाभािींची राहील.
५. यनिडलेल्िा लाभािीं समूहाला त्िाांच्िा पसांतीनुसार सेिा पुरिठादार यनिडू न शेततळे ि
अस्तरीकरणाचे काम स्ित: करुन घेण्िाची मुभा राहणार आहे.
६. पािसाळ्िामध्िे शेततळ्िात गाळ िाहू न िेणार नाही अििा साचणार नाही िासाठी व्ििस्िा
(गाळसापक) लाभार्थ्िांनी स्ित: करािी. उदा. प्रिाहाच्िा दोन्ही बाजूने तुराटिा/पराटिाचे
आिरण करुन सांरक्षण दे णे, इनलेट आऊटलेट जिळ ३ ते ४ फाांदेरी बाांध घालािेत.
७. समूहातील सिग लाभािींनी शेततळे उभारणीच्िा यनकषाबाबत कृयष सहाय्िक/कृयष पिगिक्ष
े क
िाांचेकडू न मागगदशगन/ सूचना घेऊन सदर काम कराििाचे आहे.
८. यदलेल्िा सूचनेप्रमाणे खोदकाम करणे, खोदकाम करताना िोग्ि तो बाजू उतार राखणे, बाजूच्िा
सभती सपाट ि गुळगुळीत करून घेणे, खोदकामातून यनघालेल्िा मातीचा आखून यदलेल्िा
यठकाणी आिश्िकतेनुसार बमग सोडू न अििा बमग न सोडता भराि करणे, भरािाला िोग्ि तो बाजू
उतार, पािा रुांदी, मािा रुांदी ठे िण्िात िािी. शेततळिातील टोकदार दगड, धारदार िस्तू,
काचा, झाडाांच्िा मुळिा इ. काढू न टाकून शेततळिात माती टाकून त्िािर पाणी मारून ते धुमसून
घेणे.
९. शेततळ्िाांचे खोदकाम पूणग झालेनांतर प्लास्स्टक यफल्म अस्तरीकरणाकयरता लाभार्थ्िांनी
शेततळ्िाच्िा आतील बाजूने िोग्ि रीतीने यफयनसशग/ड्रेससग करािे.
१०. शेततळ्िासाठी BIS Standards ५०० मािक्रॉन यरइनफोसगड एचडीपीई यजओमेंबरेन यफल्म
IS १५३५१:२००८ Type II िा दजाची िापरािी.
११. ज्िा जागेत शेततळे खोदण्िात िेणार आहे त्िा जागेचा खोदकामापुिीचा;शेततळे खोदकाम ि
अस्तरीकरण तसेच पाणी भरणे ि कांु पण अशा प्रकारे शेततळे पूणग झाल्िानांतर शेतकऱिाने
सांबांधीत कृयष सहाय्िक/समूह िाांना कळयिणे.
१२. मांजूर आकारमानापेक्षा मोठे शेततळे शेतकऱिाांनी खोदल्िास खोदाईचा ि अस्तरीकरणाचा
अयधकचा खचग शेतकऱिाांनी स्ित: कराििाचा आहे.
१३. पूिस
ग ांमती पत्र यदल्िाच्िा तारखेपासून ६० यदिसात काम पूणग करािे. आठिा पूिस
ग ांमतीपत्र
आपोआप रद्द होईल िाची नोंद घ्िािी.
१४. कृषी पिगिक्ष
े कामाफगत यनिोयजत प्रकल्प क्षेत्राची पाहणी करून यशफारस केल्िानांतर
पूिस
ग ांमतीनुसार प्रत्िक्ष काम पूणग करािे ि दे ि अनुदान यमळणेसाठी एकयत्रत मागणीपत्र (प्रपत्र४) सांबयधत कृषी सहाय्िका माफगत उपयिभागीि कृयष अयधकारी िाांच्िा नािे सादर करािे.
सोबत सेिा पुरिठादाराकडील यबलाच्िा िािाांकीत प्रती शेतकऱिाांने स्ित:ची स्िाक्षरी करुन
साक्षाांकीत करून सादर कराव्िात.
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ग्राम कृषी सांजीिनी सयमती (VCRMC)
१. गाि समूहातील इच्िु क सामुदायिक शेतकऱिाांचे घटकाांतगगत बाबीचा लाभ घेण्िासाठीचे यियहत
नमुन्िातील अजग प्राप्त करून घ्िािेत (प्रपत्र-१).
२. प्राप्त सिग अजग ि सादर केलेली कागदपत्रे कृषी सहाय्िक िाांचे मदतीने िाननी करून अजाची
अत्िल्प ि अल्प भूधारक शेतकऱिाांच्िा समूहास, अनु. जाती/ जमाती, मयहला शेतकरी, यदव्िाांग
ि इतर शेतकरी िा प्राधान्िक्रमाने शेतकरी समूहाची यनिड करािी.
३. इच्िु क सामुदायिक लाभार्थ्िांचे प्राप्त अजाच्िा पात्र/अपात्र ते बाबत यनणगि घेऊन अपात्र
अजगदाराांना अपात्रतेबाबत कारणासह अिगत करािे.
४. अांमलबजािणी करण्िात आलेल्िा घटकाांतगगत बाबींचे सामायजक लेखापरीक्षण करािे.
समूह सहाय्िक
१. इच्िु क शेतकरी समूहातील प्रमुख व्िक्तीस नानाजी दे शमुख कृयष सांजीिनी प्रकल्पाच्िा सांकेत
स्िळािर नोंदणी ि अजग करण्िासाठी मागगदशगन ि मदत करािी.
२. शेतकरी समूहाची ऑनलाईन नोंदणी ि शेतकऱिाांनी सादर केलेली कागदपत्रे कृयष सहाय्िक
िाांचे मदतीने िानणी करुन अजांची अत्िल्प ि अल्प भूधारक अशी प्रिगगयनहाि अनु.जाती /
अनु. जमाती / यदव्िाांग /मयहला शेतकरी / इतर सिगसाधारण शेतकरी िा प्राधान्िक्रमाने
शेतकरी समूहाची िगगिारी करािी.
३. उपयिभागीि कृयष अयधकारी िाांचेकडू न प्राप्त पूिस
ग ांमती पत्राांच्िा नोंदी ठे िणे. शेतकऱिाांना
िोजनेच्िा अटी ि शती तसेच शेततळ्िाबाबतचे आराखडे ि ताांयत्रक यनकष समजािून साांगािे.
४. िा िोजनेअांतगगत सामुदायिक गटातील एका लाभार्थ्िास शेततळे िा घटकाअांतगगत पूिी लाभ
घेतलेले क्षेत्र िगळू न उिगयरत क्षेत्रासाठी िा िोजनेचा लाभ घेता िेईल. इतर िोजनेतून शासकीि
अनूदान घेतले असल्िाचे/नसल्िाचे लाभार्थ्िांनी हमीपत्राद्वारे प्रमायणत केल्िानांतर सांबांयधत
कृयष सहाय्िकाांनी त्िाची खात्री करून ही बाब प्रकल्प मांजूरीसाठी सादर करताना उपयिभागीि
कृयष अयधकारी िाांना अिगत करािी.
५. खोदकामासाठी आगाऊ रक्कम यमळणार नाही िाची जाणीि लाभार्थ्िांना करुन दे णेत िािी.
६. शेततळ्िाचे भौगोयलक स्िानाांकन (Geo tagging) करण्िास कृषी सहाय्िक िाांना मदत करािी.
सामुदायिक गटातील लाभािी ि तपासणी अयधकारी िाांचे समिेत कामापूिी ि काम पूणग
झालेनांतर शेततळ्िाचे नैऋत्ि कोपरा स्िळाचे अक्षाांश/रेखाांश सह फोटो काढािेत. सदरचे
फोटो प्रकल्पाच्िा सांगणक प्रणालीिर अपलोड करािेत. (स्िळ पाहणी ि मोका तपासणीच्िा
िेळेस)
कृयष सहाय्िक
१. कागदपत्राांची िानणी करताना सामुदायिक शेतकऱिाांचे यिहीत नमुन्िातील अजग, ज्िा यठकाणी
घटकाची अांमलबजािणी कराििाची आहे तो शेतकऱिाांच्िा मालकी हक्काचा ७/१२ उतारा, ८अ, िापूिी इतर िोजनेतून लाभ घेतलेला आहे काि, प्रायधकृत अयधकाऱिाचे सांिगग प्रमाणपत्र (अ.
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जाती ि अ. जमाती शेतकऱिाांसाठी) आहे काि, इत्िादी सिग अनुषांगीक बाबींची पडताळणी
करािी.
२. पात्र अजांच्िा यनिोयजत प्रकल्प स्िळाची तसेच ८-अ मध्िे नमूद सिग गट/सिे नां. मध्िे पाहणी
करुन शेततळे आहे/नाही िाबाबत तपासणी करािी असल्िास त्िाचे आकारमान ि शासकीि
िोजनेतून लाभ घेतला आहे काि िाबाबतचा तपशील नमूद करािा. प्रस्तायित प्रकल्प स्िळ
शेततळे उभारणीसाठी िोग्ि आहे सकिा नाही िाबाबत कृयष पिगिक्ष
े क िाांना अिगत करणे.
३. पाणलोट क्षेत्र, पजगन्िमान उपलब्ध अपधाि, जयमनीचा प्रकार इ. बाबी आयण सांचालक, मृ.सां.ि
पा.क्षे.व्ि. ि एन.एच.एम. िाांनी यनगगयमत केलेल्िा मागगदशगक सूचना ि प्रचयलत मापदां ड यिचारात
घेऊन अांदाजपत्रक तिार करणे.
४. लाभािी शेतकऱिाांनी शेततळ्िाचे खोदकाम ि अस्तरीकरणासह असल्िास अस्तरीकरण
झाल्िाचे कळयिल्िानांतर शेततळ्िाचे खोदकाम ताांयत्रक यनकषानुसार िोग्ि असल्िाबाबत ि
उभारणी सायहत्ि मागगदशगक सूचनेत यदल्िाप्रमाणे ताांयत्रक दजाचे असल्िाबाबत मोका तपासणी
करािी, सिग बाबींची मापन पुस्तीकेत नोंद घ्िािी. सोबत जोडलेल्िा यिहीत प्रपत्रात (प्रपत्र-५)
तपासणी अहिाल तिार करािा. तपासणी अहिालािर लाभार्थ्िांची स्िाक्षरी घ्िािी ि त्िाखाली
लाभार्थ्िांची नािे नमूद करािीत. तपासणी अहिालाची एक प्रत लाभािी शेतकऱिाांना द्यािी. हा
तपासणी अहिाल ि मापन पुस्स्तका कृयष पिगिक्ष
े कामाफगत उपयिभागीि कृयष अयधकारी िाांना
सादर करािा.
५. ज्िा जागेत शेततळे खोदण्िात िेणार आहे त्िा जागेचा खोदकामापुिीचा;शेततळे खोदकाम ि
अस्तरीकरण तसेच पाणी भरणे ि कांु पण अशा प्रकारे शेततळे पूणग झाल्िानांतर लाभािी
शेतकऱिाांसमिेत नैऋत्ि कोपरा स्िळाचे अक्षाांश/रेखाांश सह फोटो काढािेत.
६. माती काम, तारेच्िा जाळीचे (चैनसलक) कांु पण बाांधाच्िा बाहेरील बाजूने ि यफल्म अस्तरीकरण
पूणग झाल्िािर 8 यदिसाच्िा आत नोंदीसह मापन पुस्स्तका उपयिभागीि कृयष अयधकारी
कािालिास अनुदान यितरीत करण्िासाठी पाठयिणे आिश्िक आहे.
७. अांमलबजािणी करण्िात आलेल्िा घटकाांतगगत बाबींचे सामायजक लेखापरीक्षण समूह सहाय्िक
समिेत करािे.
कृयष पिगिक्ष
े क
१. शेतकऱिाांची प्रस्तायित जागा यनकषानुसार ि ताांयत्रकदृष्या िोग्ि असल्िाची खात्री करािी ि
सोबतच्िा प्रपत्रामध्िे स्िळयनयिती दाखला द्यािा (प्रपत्र-२).
२. शेततळ्िाच्िा मांजूर आकारमानानुसार खोदकामासाठी प्रत्िक्ष स्िळािर आखणी करून दे णे ि
मागगदशगन करणे.
३. शेततळे खोदाईनांतर यनघणा-िा मातीपासून शेततळ्िाच्िा भोिती भराि तिार करण्िासाठी
साधारणत: तेिढ्याच आकाराची जागा व्िापली जाते, िासाठी लाभािीच्िा मालकीचे क्षेत्र
यिचारात घेिून शेततळिाचे आकारमान यनयित करण्िात िािे.
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४. एकूण सामुदायिक शेतकऱिाांपैकी १०० टक्के लाभार्थ्िांची तपासणी अनुदान अदािगी पूिी करून
मापनपुस्स्तकेत नोंदयिलेली पयरमाणे िोग्ि असलेबाबत प्रत्िक्षपणे खात्री करून प्रमायणत
करािीत. सोबत जोडलेल्िा यियहत नमुन्िात (प्रपत्र-६) तपासणी अहिाल तिार करािा.
अहिालामध्िे दे ि अनुदान रकमेबाबतची खात्री करािी. तपासणी अहिालािर लाभार्थ्िांची
स्िाक्षरी घ्िािी ि त्िाखाली लाभािींची नािे नमूद करािीत.
उपयिभागीि कृयष अयधकारी
१. सिग सामुदायिक शेतकऱिाांचे अजग प्राप्त झाल्िानांतर कागदपत्राांची िानणी ि स्िळ तपासणी
अहिाल यिचारात घेिून अजाच्िा पात्र/अपात्रतेबाबत यनणगि घ्िािा ि अपात्र असल्िास शेतकरी
समूहाांना कारणासयहत अिगत करािे.
२. अजग सादर केलेल्िा पात्र शेतकरी समूहाांना यियहत नमुन्िात पूिस
ग ांमती द्यािी (प्रपत्र-३).
३. कृयष पिगिक्ष
े क िाांनी अांयतम केलेल्िा स्िळयनयिती ि त्िासाठी कृयष सहाय्िक िाांनी तिार केलेले
आराखडे / अांदाजपत्रकाांना ताांयत्रक मान्िता दे णे.
४. लाभािी सामुदायिक शेतकरी / कृयष सहाय्िक / समूह सहाय्िक िाांनी अिगत केल्िानांतर कृयष
सहाय्िक िाांनी मापन पुस्स्तकेत केलेल्िा नोंदी ि कृयष पिगिक्ष
े क िाांनी मापनपुस्स्तकेतील
प्रमायणत केलेल्िा नोंदी िाांचे आधारे अांयतम अहिाल तिार करािा. अांयतम तपासणी अहिाल ि
मापन पुस्स्तकेसह सयिस्तर अनुदान प्रस्ताि तिार करून अदािगीची कािगिाही करािी.
५. शेतकऱिाांना पूिस
ग ांमती दे ताांना पूिस
ग ांमती पत्रासोबत शेततळ्िाचा आराखडा (design),
त्िासाठीच्िा अयनिािग सायहत्िाची िादी ि सायहत्िाचे ताांयत्रक यनकष इ. लेखी स्िरुपात दिािे.
६. अनुदान प्रस्ताि, प्रिम (मोका) ि अांयतम तपासणी अहिाल प्राप्त झाल्िानांतर प्रकल्पासाठीचे (कृयष
पिगिक्ष
े क) िाांनी अनुदान प्रस्ताि तपासून

सोबत जोडलेल्िा प्रपत्रात (प्रपत्र-६) पडताळणी

अहिाल तिार करािा.
७. मांजूर आकारमानापेक्षा शेतपयरस्स्िती ि भूस्तरानुसार खोदकामास मिादा आल्िास अशा
प्रकरणी उपविभागीय कृयष अयधकारी िाांनी स्ित: तपासणी करुन कमी आकारमानाचे काम अांयतम
करता िेईल. अशा प्रकारे झालेल्िा खोदकामाच्िा घनमीटरच्िा प्रमाणात प्रोरेटा तत्िािर
अनुदान दे ि राहील.
८. शेततळे घटक अांमलबजािणीसाठी यनिड झालेल्िा सिग सामुदायिक लाभार्थ्िांसाठी प्रयशक्षण
आिोयजत करून ताांयत्रक यनकष, काम पूणग करणे सांबधी आिश्िक मायहती ि दे ि अनुदान
िाबाबत सांपूणग मायहती द्यािी.
९. उपयिभाग स्तरािर काम झालेल्िा कामाांपैकी यकमान २५% कामाांची अनुदान अदािगीपूिी
तपासणी करािी ि मापनपुस्स्तकेतील नोंदी प्रमायणत करून यियहत प्रपत्रात अहिाल सादर
करािा.
१०. अनुदानाची पयरगणना करून लाभधारकास दे ि असणाऱिा अनुदानाची रक्कम एकाच टप्प्िात
DBT द्वारे लाभार्थ्िांच्िा बँक खात्िात िगग करािी.
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यजल्हा अधीक्षक कृयष अयधकारी:१. यजल्यामध्िे उपयिभाग स्तरािर सामुदायिक शेततळ्िासाठी लाभािी यनिड ि अनुदान अदािगी
िासह सिग कािगिाही मागगदशगक सूचनेनुसार होत असलेबाबत िेळोिेळी पडताळणी करािी.
२. उपयिभाग स्तरािर काम झालेल्िा सामुदायिक लाभार्थ्िांपैकी यकमान १०% कामाांची तपासणी
करािी ि यियहत प्रपत्रात अहिाल सादर करािा.
३. उपयिभागीि कृयष अयधकारी िाांना आिश्िकतेनुसार यनधी यितरण ि सयनिांत्रण करािे.
सिगसाधारण मागगदशगक सूचना
१. मागगदशगक सुचनाांमध्िे नमूद केल्िानूसार शेततळ्िाचा प्रकार, आकारमानानूसार ि यनयित
केलेल्िा ताांयत्रक यनकषाांनुसार उभारणीचा खचग अनुदानासाठी ग्राहि धरण्िात िेईल.
२. प्रकल्प स्िळी कािम स्िरुपी ३ x २ फुट आकाराचा लोखांडी फलक लािून त्िािर “नानाजी
दे शमुख कृयष सांजीिनी प्रकल्पाच्िा अिगसहाय्िाने” असे नमूद करुन शेतकऱिाचे नाि, गाि, सिे
नां., शेततळ्िाचे आकारमान, िोजना, िषग, एकुण खचग रक्कम, अिगसहाय्िाची रक्कम इत्िादी

तपशील नमूद करािा.
३. नैसर्मगक आपत्तीमुळे शेततळिास कोणत्िाही प्रकारची हानी पोहोचल्िास नुकसान भरपाई
अनुज्ञि
े राहणार नाही.

त्रिस्ि सांस्िेमाफगत कामाांची भौयतक तपासणी ि मुल्िमापन:नानाजी दे शमुख कृषी सांजीिनी प्रकल्पाांतगगत तपासणी ि मुल्िमापनासाठी यनिड झालेल्िा
त्रिस्ि सांस्िेमाफगत कामाांची भौयतक तपासणी ि मुल्िमापन करण्िात िेईल. सदर कामासाठी
आिश्िक मायहती उपयिभागीि कृयष अयधकारी िाांनी यनिुक्त केलेल्िा सांस्िेस पुरयिणे आिश्िक
आहे.
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प्रपत्र-१ (अ)

प्रकल्पाांतगगत लाभासाठी यनिड होणेकयरता अजग ि हमीपत्र

जागयतक बँक अिगसहास्य्ित

नानाजी दे शमुख कृयष सांजीिनी प्रकल्प
(प्रत्िेक घटकासाठी स्ितांत्र अजग करािा)
प्रयत,
मा. अध्िक्ष, ग्राम कृयष सांजीिनी सयमती ........................... (अजगदाराचे गाि) ...................................
गािसमूह क्रमाांक.....................................तालुका ................................. यजल्हा .................................
महोदि,
जागयतक बँक अिगसहास्य्ित नानाजी दे शमुख कृयष सांजीिनी प्रकल्पाांतगगत मी, माझ्िा मालकीहक्काचे शेत जयमनीमध्िे हिामान
बदलास पुरक पध्दतीने शेती करण्िासाठी गुांतिणूक करणेस तिार आहे, त्िाकयरता िा प्रकल्पाांतगगत खालील घटकाचा लाभ यमळािा, ही
यिनांती.
मागणी केलेल्िा घटकाचे नाि-...............................................................
घटकाचा तपशील1.-........................................................................
अ.क्र.
1.

बाब
अजगदार शेतकऱिाांचे सांपूणग नाि

तपशील
(आडनाि)

(प्रिम नाि )

(िडीलाचे नाि )

........................ ............................... ..........................
2.

पूणग पत्ता

घर क्र. ................ गल्ली क्र./भागाचे नाि ......................
गाि................................ पोस्ट....................................
तालुका............................. यजल्हा...............................
यपन क्र.-

3.

भ्रमणध्िनी क्रमाांक-2

4.

स्त्री/पुरुष(लागू असेल तेिे √ अशी खूण करािी)

5.

जात प्रिगग (लागू असेल तेिे √ अशी खूण करािी)

6.

अजगदार यदव्िाांग आहे काि?( लागू तेिे √ खूण
करािी)

7.

1

स्त्री

पुरुष
अ.जा.

अ.ज.

होि

इतर
नाही

दायरद्रि रे षेखालील असल्िास - िादीतील अ.क्र3.

िा मध्िे अनुदान मागणी केलेल्िा घटकाचा तपशील उदा. शेततळ्िाचा आकार, हयरतगृहाचा/शेडनेटचा आकार, फळबाग लागिड

असल्िास फळयपक नाि, क्षेत्र इ. तसेच यठबक, तुषार असल्िास- यपकाचे नाि-क्षेत्र इ. तपशील नमूद करािा.
2

प्रकल्पाच्िा यियिध घटकातील मायहतीची दे िाण-घेिाणीसाठी भ्रमणध्िनी क्रमाांकाचा प्रकल्पाच्िा कामकाजासाठी िापर करण्िास माझी

सहमती आहे .
३दायरद्र्ि

रे षेखालील दाखला सोबत जोडण्िाची आिश्िकता नाही. तिायप ग्राम कृषी सांजीिनी सयमती लाभािी यनिड करतेिळ
े ी अजगदार

दायरद्र्ि रे षेखालील असल्िाबाबत खात्री करून अजाबाबत उयचत यनणगि घेऊ शकेल.
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8.

आधारकाडग क्र.4

9.

स्ित:च्िा नािािरील एकूण क्षेत्र (8-अ प्रमाणे)

खाते क्र.............................
एकूण जयमनधारणा

10.

(हे क्टर)

(आर)

आरटीजीएस सुयिधा असणाऱिा बँकेचे नाि
खाते क्रमाांकबँकेची शाखाआिएफएससी कोड-

11.

घेत असलेली यपके-

12.

ज्िा क्षेत्रािर घटक राबयिणार आहे त्िा क्षेत्राचा

क्षेत्र

गाि

तालुका

सव्हे /गट क्रमाांक13.

मागणी केलेल्िा शेततळ्िाचे आकारमान (मीटर)

लाांबी ..........Xरूांदी.........Xखोली.........

१४.

शेततळ्िाचा प्रकार

इनलेट आऊटलेटसह

1५.

िापूिी िाच घटकाचा लाभ आपण अििा आपल्िा

इनलेट आऊटलेट यिरहीत

कुटु ां बातील5 अन्ि सदस्िाांनी िा सकिा इतर

िोजनेतून घेतला आहे काि? असल्िास लाभ

घेतलेली िोजना,अनुदान रक्कम ि लाभ घेतलेचे
1६.
1७.
१८.

िषे इ.तपशील .

मागणी केलेल्िा घटकाचा एकूण अांदायजत खचग.

रक्कम रुपिे...............................

यनकषानुसार अपेयक्षत अनुदान

रक्कम रुपिे...............................

अनुदान िजा जाता उिर्मरत रक्कम कशा प्रकारे
उभारणी करणार ? (लागू असेल तेिे √ अशी खूण
करािी)

स्ित:

बँक कजाव्दारे

सदर घटकासाठी माझी यनिड झाल्िास आिश्िक कागदपत्राांची पूतगता करुन यिहीत मुदतीत प्रकल्पाच्िा मागगदशगक सूचनेनुसार
तसेच प्रकल्प आयधकाऱिाांच्िा ताांयत्रक दे खरे खीखाली काम पूणग करीन ि त्िानांतरच मला अनुदान दे ि राहील तसेच .सदरचे काम मी यियहत
मुदतीत ि मागगदशगक सुचनेप्रमाणे पूणग न केलेस अनुदान यमळणार नाही, िाची मला जाणीि आहे .
सदर बाबीचा लाभ घेत असताना िा त्िानांतर माझेकडु न गैरव्ििहार झाल्िाचे आढळू न आल्िास अििा लाभाांयकत बाबीचा
माझ्िाकडु न गैरिापर झाल्िाचे यसद्ध झाल्िास सांबयधत घटकासाठी यमळालेले अनुदान माझ्िाकडू न सव्िाज िसुल केले जाईल िाची मला
स्पष्ट जाणीि आहे .
प्रकल्पाचे अयधकारी आयण इतर प्रायधकृत व्िक्तींना घटक तपासणीसाठी माझी सांमती आहे तसेच, त्िाांना िा तपासणी कामासाठी
सहकािग करे न.
िरील सिग मायहती माझ्िा समजुतीप्रमाणे बरोबर ि खरी आहे .
स्िळ:- (गािाचे नाि)..............................
यदनाांक-

/

/ 20--

अजगदार शेतक-िाची सही/अांगठा

कोठे ही जतन अििा सामाईकीकरण )share) केली जाणार नसून ती फक्त सी आि डी आर (Central Identities Data Repository) कडे
पडताळणी करता सादर केली जाईल.
कुटु ां ब िा व्िाख्िेत पती, पत्नी ि १८ िषाखालील मुलाांचा समािेश राहील.
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प्रपत्र-१ (ब)
हमीपत्र
प्रयत,
उपयिभागीि कृयष अयधकारी,
-----------------------यिषि : सामुदायिक शेततळे घटकाकयरता द्याििाचे हमीपत्र.....
महोदि,
आम्ही खालील सया करणार अजगदार गाि _______ता._______िेिील रयहिाशी
शेतकरी असून आमच्िाकडे ८-अ नुसार एकूण _____हे. क्षेत्र आहे . िापैकी खालील तपयशलानुसार
एकूण ______क्षेत्रािर यपक लागिड असून त्िाबाबतची नोंद असलेले ७/१२ खाते उतारे सोबत
सादर करण्िात आलेले आहेत. सदर क्षेत्रासाठी आम्ही सामुयहक शेततळे करण्िाचा यनणगि घेतलेला
असून त्िासाठीच्िा यनगगयमत करण्िात आलेल्िा अांमलबजािणी सुचनाांनुसार यियहत अटी ि शती
आम्हाला मान्ि असून त्िासाठीचे हमीपत्र आम्ही सादर करीत आहोत.
१. यनिडलेल्िा शेततळे चा प्रकार_____________
२. िाकरीताचे मागगदशगक सूचनाांनुसार आिश्िक अनुषांयगक कागदपत्रे सोबत सहपयत्रत करण्िात
िेत असून यियहत मागगदशगक सूचना बांधनकारक राहतील िाची आम्हाला जाणीि आहे.
३. ऑनलाईन सांकेतस्िळािर नोंदणी करताना आम्ही सोबत जोडलेल्िा यियहत नमुन्िातील अजग
७/१२ उतारा, ८-अ, आधार सलग्न राष्रीिकृत बँकेच्िा पासबुकच्िा प्रिम पानाची झेरॉक्स प्रत
(फोटोसह), आधार काडग , जातीचा दाखला (अनु. जाती/अनु. जमाती शेतकऱिाांसाठी) इ.
कागदपत्रे प्रस्तािासोबत उपयिभागीि कृयष अयधकारी कािालिामध्िे सादर करु. त्िाचप्रमाणे
अपूणग ि त्रुटीचे प्रस्ताि आमच्िाकडू न सादर झाल्िास प्रस्ताि नाकारला जाऊन आम्हास अनुदान
यमळणार नाही. िाची आम्हास जाणीि आहे.
४. आमच्िा पैकी _____________िाांच्िा नािे असलेल्िा गट नांबर ______सव्हे
नांबर _______मधील ______हेक्टर क्षेत्रािर _____आकाराचे शेततळे बाांधले
जाणार असून त्िाांनी त्िाांच्िा शेतातील जागा शेततळ्िासाठी उपलब्ध करून यदलेली आहे.
५. सामुदायिक शेततळे तिार करताना मागगदशगक सूचनेमध्िे नमूद केलेल्िा बाबींचे ताांयत्रक
यनकषाप्रमाणे आम्ही काटे कोरपणे पालन करू.
६. खोदकाम, अस्तरीकरण, पाणी भरणे ि कांु पण करणे इ. कामे मागगदशगक सुचनाांनुसार जसे पूणग
होईल त्िाप्रमाणे आम्ही कृयष सहाय्िक िाांना कळिू.
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७. पू िगसांमती पत्रासोबत यदलेल्िा आराखड्याप्रमाणे ि ताांयत्रक मापदां डाप्रमाणे BIS मानाांकनाचे
सायहत्ि िापरून अस्तरीकरण करणे आम्हाला बांधनकारक राहील.
८. शेततळ्िाच्िा आकारमानानुसार ि आम्ही केलेल्िा कामाच्िा मापानुसार आम्हाला एकूण
खचाच्िा यियहत मिादे त यमळणारे अनुदान िाबाबत आमची कोणतीही तक्रार असणार नाही.
९. शासनाने यियहत केलेली मोजमापे ि खचाचे अांदाजपत्रक आम्ही पायहलेले असून त्िानुसारच
काम करण्िास आम्ही बाांधील आहोत. मांजूर आकारमानापेक्षा मोठे शेततळे खोदल्िास खोदाईचा
ि अस्तरीकरणाचा अयधकचा खचग आम्ही करू.
१०. सदर शेततळे कामासाठी इतर कोणत्िाही शासकीि िोजनेअांतगगत िापूिी अनुदान घेतले नाही
अििा िापुढे घेण्िात िेणार नाही. िाची जाणीि आहे .
११. आमच्िापैकी ________________िाांच्िा नािे असलेल्िा गट नांबर _____
सव्हे नां. _____ मधील ____हे. क्षेत्रािर शेततळे तिार करण्िात िेणार असल्िामुळे
त्िाचे अनुदान रक्कम त्िाांच्िा प्रस्तािा सोबतच्िा यदलेल्िा अजामधील बँक खात्िािर जमा
करण्िात िािी.
िरील हमीपत्र आम्ही जाणीिपूिक
ग ि कोणत्िाही दबािाखाली न िेता पूणग यिचाराांनी दे त आहोत.
अ.क्र.

समूहातील शेतकऱिाांचे
नाि

गट
नां./सव्हे
नां.

१.

८-अ
नुसार
क्षेत्र (हे .)

७/१२ प्रमाणे
यपक
लागिडीचे
क्षेत्र (हे .)

यपक

सही/अांगठा

२.
३.
४.
५.
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प्रपत्र - २
(सामुयहक शेतकऱिाांसाठी स्िळ पाहणी ि पात्रतेबाबत अयभप्राि-कृयष पिगिक्ष
े क)

१. श्री/श्रीमती_________२. श्री/श्रीमती _________३. श्री/श्रीमती _______
मु. पो.________ता.______ यज.______ िाांनी त्िाांचे ____हे. लागिडीखालील
क्षेत्रासाठी सामुदायिक शेततळ्िाची मागणी केलेली आहे पैकी सिग सांमतीने श्री.________िाांच्िा
मालकीचे सव्हे नां./गट नां. _____मधील एकूण क्षेत्र _______ (हे. आर.)

पैकी

______चौ.मी. क्षेत्रािर__x__x__ मी. आकारमानाच्िा सामुदायिक शेततळ्िासाठी लाभ
यमळण्िाकयरता नानाजी दे शमुख कृयष सांजीिनी प्रकल्पाांतगगत अजग केलेला आहे. सदरचे शेततळे
__________िा प्रकारचे आहे. सदर अजग ग्राम कृयष सांजीिनी सयमतीने (VCRMC) यदनाांक ------रोजीच्िा बैठकीमध्िे मांजूर केलेला आहे. यदनाांक --------------- रोजी भेट दे ऊन प्रस्तायित
प्रकल्प स्िळाची लाभािी समक्ष पाहणी केली असता घटकासाठी आिश्िक ि ताांयत्रक यनकषानुसार िोग्ि
ि आिश्िक क्षेत्र लाभार्थ्िाकडे उपलब्ध असून प्रकल्प राबयिण्िासाठी लाभािी सक्षम ि पात्र आहे.
उपरोक्त लाभार्थ्िांनी अजासोबत सादर केलेल्िा ८-अ मध्िे नमूद इतर सव्हे नां./गट नां. मध्िे
पाहणी केलेली असून सदर सव्हे नां./गट नां. मध्िे शेततळे अस्स्तिात आहे/नाही. सामुदायिक शेततळे
अस्स्तिात असल्िास, सदरचे शेततळे सव्हे नां./गट नां.______असून त्िाचे आकारमान
___x___x___ मी. आहे. सामुदायिक शेततळ्िासाठी िापूिी _________ िोजनेतून
अिगसहाय्ि दे ण्िात आलेले आहे/नाही.
िरील सिग बाबी यिचारात घेऊन सदर लाभार्थ्िास पूिस
ग ांमती दे णेस यशफारस करणेत िेत आहे.

यठकाण -

(स्िाक्षरी)

यदनाांक -

कृयष पिगिक्ष
े क
नाि..........................
सजा ........................
ता. ..........................
यज. ..........................

(टीप-कृषी पिगिक्ष
े क िाांनी मागगदशगक सूचनेतील जागा यनिड िा बाबतच्िा सूचनाांचा अिलांब करून
उपरोक्त स्िळ तपासणी अहिाल भौगोयलक यचन्हाांकनासह (Geo-tagging) द्यािा.)
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प्रपत्र -३
पूिस
ग ांमती पत्र
(पुिस
ग ांमती पत्राचा नमूना)

जा.क्र. ----------------कािालि- उपयिभागीि कृयष अयधकारी, ___
उपयिभाग ______, यजल्हा______
यदनाांक /
/20----

प्रयत,

श्री/श्रीमती----------------------------------------------------मु.पो.-------------------तालूका --------------------- यजल्हा -------------यिषि:- शेततळे पूिस
ग ांमती /कािारां भ आदेशाबाबत.....
उपरोक्त यिषिािरील आपल्िा यदनाांक ......................च्िा मागणीपत्रास अनुसरून आपणास कळयिण्िात

िेते की, यदनाांक ..........रोजी झालेल्िा ग्राम कृषी सांजीिनी सयमतीच्िा बैठकीत नानाजी दे शमुख कृषी सांजीिनी

प्रकल्पाांतगगत सामुदायिक शेततळे ि अस्तरीकरण घटकासाठी आपली लाभािी म्हणून यनिड करण्िात आली आहे .
पुढील अटी ि शतीची पूतगता करण्िाच्िा अधीन राहू न आपणास ............X..........X............ इतक्िा आकारमानाचे

शेततळ्िासाठी .................चौ.मी. अस्तरीकरणास (इनलेट आउटलेट यिरयहत) कािारां भ करण्िास मान्िता दे ण्िात

िेत आहे . सदरचे शेततळे श्री. _______िाांचे मालकीचे ----------सव्हे नां. मध्िे घेणेत िािे.
सदर आदेश यमळाल्िापासून ६० यदिसाांच्िा आत आपण सामुदायिक शेततळ्िाचे ि अस्तरीकरणाचे काम पूणग
करािे.
१.

यनिडलेला ि मांजूर शेततळ्िाचा प्रकार- इनलेट आउटलेट सह / इनलेट आउटलेट यिरहीत

२.

यनयित केलेल्िा यठकाणी शेततळे घेणे बांधनकारक राहील.

३.

यनयित केलेल्िा आकारमानाचेच शेततळे घेणे बांधनकारक राहील.

४.

काम ६० यदिसात पूणग करणे बांधनकारक राहील.

५.

काम पूणग झाल्िािर अनुदानाची मागणी करता िेईल.

६.

कामासाठी कोणतीही आगाऊ रक्कम यमळणार नाही.

७.

मजूर/मयशनच्िा मालकास शासनाकडू न परस्पर पेमेंट केले जाणार नाही.

८.

इनलेट आउटलेट सह असलेल्िा शेततळ्िाच्िा बाांधािर ि पाण्िाच्िा प्रिाहाच्िा भागामध्िे स्िायनक
प्रजातीच्िा िनस्पतींची लागिड करणे बांधनकारक राहील.

९.

शेततळ्िाची यनगा/दु रुस्तीची जबाबदारी शेतकऱिािर राहील.

१०. पािसाळ्िामध्िे शेततळ्िात गाळ िाहू न िेणार नाही अििा साठणार नाही िाची व्ििस्िा करािी लागेल.
११. इनलेट आउटलेट यिरयहत सामुदायिक शेततळे अस्तरीकरणासाठी BIS Standard मधील ५०० मािक्रॉन
रीइनफोसगड एचडीपीई यजओ मेंबरेन यफल्म IS 15351:2015 Type II िा दजाची प्लास्स्टक यफल्म िापरणे
बांधनकारक आहे .
१२. अस्तरीकरणासाठी उपलब्ध प्लास्स्टक यफल्म IS 15351:2015 Type II उत्पादकाची यनिड करण्िाची
आपणास मुभा आहे . अनुदान पात्रतेसाठी िरील दजा असलेले प्लास्स्टक यफल्म च्िा खरे दीचे यबल ि
अस्तरीकरण बसयिण्िाचे यबल जीएसटीसह सादर करणे आिश्िक आहे.
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१३. शेततळ्िातून यपकाांना पाणी दे ण्िाची व्ििस्िा शेतकऱिास स्िखचाने करािी लागेल.
१४. कृषी पिगिक्ष
े क िाांनी प्रस्तायित जागेिर आखणी करून यदल्िािर ि मांजूर अांदाजपत्रकानुसार काम करािे.
१५. पूिस
ग ांमतीच्िा तारखेपासून ३० यदिसात काम सुरु न झाल्िास हे आदेश आपोआप रद्द ठरतील.
१६. मांजूर अांदाजपत्रकानुसार ि ताांयत्रकदृष्या शेततळ्िाचे िोग्ि काम झालेनांतर रक्कम रु. ..................
अनुदान दे ि आहे .

प्रत ,
मायहती ि िोग्ि त्िा कािगिाहीसाठी अग्रेयषत ,
1) यजल्हा अयधक्षक कृषी अयधकारी-----------2) अध्िक्ष, ग्राम कृषी सांजीिनी सयमती-------------

उपयिभागीि कृयष अयधकारी,
उपयिभाग_______
यजल्हा: ________
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प्रपत्र -४
(लाभािी अनुदान मागणी पत्र)
प्रती,
उपयिभागीि कृयष अयधकारी,
उपयिभाग _______
यजल्हा: _______
यिषि :- नानाजी दे शमुख कृयष सांजीिनी प्रकल्पाांतगगत दे ि अनुदान यमळणेबाबत.
मी श्री. / श्रीमती.................................................................मु. ..............पो. ................
ता............... यज............... समूहातील सिग शेतकऱिाांच्िा ितीने आपणास मागणी करतो की, आम्हाला
यमळालेल्िा -----------रोजीच्िा पूिग सांमतीनुसार नानाजी दे शमुख कृयष सांजीिनी प्रकल्पाांतगगत पाणी
साठिण सांरचनाची यनर्ममती िा घटकाांतगगत इनलेट आउटलेट सह/ इनलेट आउटलेट यिरयहत िा
प्रकारच्िा मांजूर सामुदायिक ..........X ........ X........ आकारमानाच्िा शेततळ्िानुसार आम्ही .........X
........ X........ आकाराचे शेततळ्िाचे खोदकाम ि.................चौ.मी. अस्तरीकरणास (इनलेट
आउटलेट यिरयहत) मांजूर आराखड्यानुसार पूणग केले आहे. सदर घटकाचे काम पूणग झाल्िाचे सांबयधत
कृषी सहाय्िक िाांना यद...................रोजी अिगत केले आहे. तरी आम्हाला नानाजी दे शमुख कृयष
सांजीिनी प्रकल्पाांतगगत सामुदायिक शेततळे घटकाच्िा आर्मिक यनकषानुसार दे ि अनुदान यमळािे. ही
यिनांती

यदनाांक :

लाभािीची स्िाक्षरी/अांगठा
(नाि ि पत्िासह)

अ.क्र.

समूहातील इतर शेतकऱिाांची नािे

सही/अांगठा

१.
२.
३.
४.
५.
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प्रपत्र -५
मोका तपासणी अहिाल
(कृयष सहाय्िक िाांनी करणे)

अ.क्र.

बाब

तपशील

१.

लाभार्थ्िाचे नाि

२.

गािाचे नाि

३.

तालुका

४.

यजल्हा

५.

तपासणी यदनाांक

६.

बाब

७.

पूिस
ग ांमती क्र.ि यदनाांक

८.

कामाचा कालािधी

९.

BIS नोंदणीकृत प्लास्स्टक यफल्म उत्पादकाचे नाि

१०.

सेिा पुरिठादाराचे नाि ि पत्ता

११.

शेततळे मांजूर असलेल्िा शेताचा सव्हे नांबर/गट क्र. ___

क्षेत्र ----------हे . -----आर

१२.

शेततळे घेतलेल्िा शेताचा सव्हे नांबर/गट क्र._____

क्षेत्र ----------हे . -----आर

१३.

मांजूर शेततळिाचे आकारमान (मी.)

लाांबी.........Xरूांदी.....Xखोली......

सामुदायिक शेततळे (इनलेट
आऊटलेटसह / इनलेट आऊटलेट
यिरहीत अस्तरीकरणासह)

घनफळ (घ.मी.)१४.

शेततळिाचे प्रत्िक्ष आकारमान (मी.)

लाांबी.........Xरूांदी.....Xखोली......
घनफळ (घ.मी.)-

१५.

शेततळे प्लास्स्टक अस्तरीकरणाचे एकूण क्षेत्रफळ (चौ.मी.)

१६.

शेततळे अस्तरीकरणासाठी िापरलेली BIS Standards

होि/नाही

५०० मािक्रॉन रीइनफोसगड एचडीपीई यजओ मेंबरेन यफल्म
IS 15351:2015 Type II िा दजाची आहे सकिा नाही?
१७.

यफल्म शेततळ्िाच्िा काठापासून बांद (अँकसरग) करून सांपण
ू ग

होि/नाही

शेततळ्िास अशा प्रकारे बसिलेली आहे सकिा नाही की
ज्िामुळे यफल्म पाण्िाच्िा िजनामुळे खाली घसरणार नाही ि
शेततळ्िातील साठलेले पाणी जयमनीमध्िे मुरणार नाही.
१८.

तारे च्िा जाळीचे कांु पण शेततळ्िाच्िा बाहे रील बाजूस केलेले
आहे सकिा नाही?

१९.

२०.

शेततळे अस्तरीकरणाद्वारे साठयिलेल्िा पाण्िाच्िा कािगक्षम
िापरासाठी सांरयक्षत ससचनाची सोि शेतकऱिाने केली आहे
अििा नाही?
शेततळ्िामध्िे पाणी भरलेले आहे सकिा नाही?

होि/नाही
होि/नाही
होि/नाही
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२१.

शेततळ्िाच्िा बाजूने गित लागिड केली आहे /नाही.

२२.

जयमनीचा प्रकार (हलकी/मध्िम/भारी/कातळ/पडीक)

२३.

ओयलताचे इतर साधन (यिहीर, यलफ्ट, कॅनॉल ि नदी इ.)

२४.

सयिस्तर अांदाज पत्रकानुसार शेततळिाच्िा कामामध्िे
उणीिा आढळल्िास त्िाचा िोडक्िात तपशील-

२५.

अनुदानाची गणना:
अ.

बाब

पयरमाण

क्र.

मागगदशगक

होि/नाही

प्रत्िक्ष खचग

मागगदशगक सूचनेनुसार,

सूचनेनुसार

मांजूर

खचाचे मापदां ड

आकारमानानुसार दे ि
अनुदान

१.

खोदकाम

____घ.मी.

रु. ६०/घ.मी.

२.

अस्तरीकरण

____चौ.मी.

रु. ७७/ चौ.मी.

____चौ.मी.

रु. १८/ चौ.मी.

____चौ.मी.

रु. ६/ चौ.मी.

_____मी.

रु. १२०/मी.

अ.प्लास्स्टक यफल्म
ब. यफल्म
लािण्िाचा खचग
३.

शेततळ्िाच्िा
बाजूची इतर कामेगित बी लागिड
इ.

४.

सांरयक्षत कांु पण

५.

आकस्स्मक खचग

-

एकूण

शेततळे (इनलेट आऊटलेटसह/इनलेट आऊटलेट यिरहीत अस्तरीकरणासह) िा घटकाांतगगत
शेततळ्िाचे खोदकाम मांजूर आराखडा ि मागगदशगक सूचनेनुसार काम पूणग केले असलेने लाभार्थ्िास अनुदान अदा
करण्िास यशफारस करण्िात िेत आहे . सोबत मोजमाप पुस्स्तकेची प्रत जोडली आहे .
समक्षलाभार्थ्िाचे नाि ि स्िाक्षरी /अांगठा
(श्री.
)
(यटप-सदर तपासणी अहिालाची एक प्रत लाभार्थ्िास द्यािी)

स्िाक्षरी कृयष सहाय्िक
यदनाांकीत स्िाक्षरी

सोबत- मापनपुस्स्तका
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प्रपत्र - ६
पिगिक्ष
े ीि तपासणी अहिाल
१.

तपासणी यदनाांक

२.

तपासणी अयधकारी

३.

पदनाम

४.

तपासणी िेळी उपस्स्ित इतर अयधकारी/
कमगचारी

श्री/श्रीमती

१. श्री/श्रीमती
पदनाम
२. श्री/श्रीमती
पदनाम

५.

लाभार्थ्िाचे नाि

सिे नां./गट न. _______
िगगिारी: _________
(अ.जा./अ.ज./सिगसाधारण/इतर) ________
मु.पो. _______________
ता. _______ उपयिभाग ________
यज. ______

६.

बाब

सामुदायिक शेततळे (इनलेट आऊटलेट यिरयहत सह/
इनलेट आऊटलेट यिरयहत अस्तरीकरणासह)

७.

प्रकल्पाचे यठकाण

८.

कामाचा कालािधी

९.

शेततळ्िाचे क्षेत्र (हे. आर.)

१०.

प्रकल्पाचा मोका तपासणी तपशील

१. शेततळे क्षेत्राचा सव्हे नांबर/गट क्र. ______
२. शेततळिाचे आकारमान लाांबी.........Xरूांदी.........Xखोली........... (मी.)
३. घनफळ (घ.मी.)४. प्लास्स्टक अस्तरीकरण एकूण क्षेत्रफळ -.............चौ.मी.
५. यरइनफोस्डग एचडीपीई यजओमेंबरे न ५०० मािक्रॉन यफल्म

११.

लाभार्थ्िास यशफारस करण्िात आलेल्िा अिगसहाय्िाची रक्कम रु.

१२.

तपासणी मध्िे अिगसहाय्िाची पयरगणना बरोबर केलेली आहे काि ?

१३.

नसल्िास तफाित रक्कम रु.

होि/नाही
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१४.

मागगदशगक सूचनेप्रमाणे कािगिाही करण्िात आलेली आहे काि ?

१५.

लाभार्थ्िाचे सिगसाधारण अयभप्राि

१६.

गुणित्तेबाबत तपासणी अयधकाऱिाचे अयभप्राि

होि/नाही

कृयष सहाय्िक िाांचे मोका तपासणी, मांजूर आराखडा ि मागगदशगक सूचनेनुसार काम पूणग झाले
असून त्िाबाबत मी स्ित: खात्री केली आहे. मापनपुस्स्तकेतील नोंदी िोग्ि असून त्िा प्रत्िक्ष स्िळािर
जाऊन प्रमायणत केलेल्िा आहेत. सदर कामाचा दजा िोग्ि आहे.

तपासणी अयधकारी, श्री.
पदनाम.
(स्िाक्षरी)
इतर अयधकारी श्री.
पदनाम.
(स्िाक्षरी)
लाभार्थ्िाची/ लाभािी प्रयतयनधीची स्िाक्षरी
(नाि....................)
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पयरयशष्ट-१/अ
Detailed design of square type (Half Dugout) community tanks
Capacity of the Tank (m3)

10,000

8,000

5,000

2,000

500

Side length at surfac e (m)

44

41

34

24

14

Depth of cut (m)

2

2

2

2

2

Side solpe (z:1)

1

1

1

1

1

Side length at bottom(m)

40

37

30

20

10

Average side length (m)

42

39

32

22

12

Volume of cut (m3)

3,528

3,042

2,048

968

288

Volume to be accomodated by the bunds (m3)

6,472

4,958

2,952

1,032

212

Side length at top(m)

46

43

35

24

13

Averge length (m)

45

42

34

24

13

Bund Volume (m3)

6,468

4,962

2,954

1,033

211

3.4

3

2.7

2

1.4

1

1

1

1

1

7.8

7

6.4

5

3.8

Peripheral length of the Bund (m)

207.2

192

161.6

116

71.2

Sectional area of Bund (m2)

14.96

12

9.99

6

3.36

3,099.71

2,304

1,614.38

696

239.23

Average length -outside (m)

54

50

42

30

18

Slanting height -outside (m)

4.81

4.24

3.82

2.83

1.98

Surface area of the Bund - outside (m2)

1,038

846

640

337

143

Average side length (m)

43.17

39.84

32.48

21.82

11.21

Slanting height (m)

7.64

7.07

6.65

5.66

4.81

Surface Area of the bund-inside (m2)

1,319

1,127

864

494

216

Bottom Area (m2)

1,600

1,369

900

400

100

Foot path area (m2)

207

192

162

116

71

Total area for lining (m2)

3,126

2,688

1,925

1,010

387

Area of tank (Ha)

0.36

0.3

0.22

0.12

0.05

Bund Height with free board (m)
Topwidth of the Bund (m)
Bottom width of the Bund (m)

Volume of the Bund (m3)
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पयरयशष्ट-१/ब
Abstract of the cost estimate for (Half Dugout) community tanks
Capacity of the tank (m3)

10,000

8,000

5,000

44x44x5.4

41x41x5

34x34x4.7

Side length at surface (m)

44

41

34

24

14

Depth of cut (m)

2

2

2

2

2

Bund height (m)

3.4

3

2.7

2

1.4

1

1

1

1

1

Earthwork (m3)

3,528

3,042

2,048

968

288

Surface area (m2)

3,126

2,688

1,925

1,010

387

Outside surface area (m2)

1,038

846

640

337

143

Cost of earthwork @ Rs. 60/m3

211,680

182,520

122,880

58,080

17,280

Cost of lining @ Rs. 77/m2
Cost of laying & Jointing the
lining material (Rs.18/m2)

240702

206976

148225

77770

29799

56268

48384

34650

18180

6966

Cost of grass sodding (Rs.6/m2)

6228

5074.80

3838.80

2024.40

855.62

Cost of fencing (@ 120/m)

24864

23040

19392

Total

539742

465994.80

328985.80

Contingency (3%)

16192.26

13979.84

9869.57

Total cost (Rs)

555934.26

479974.64

338855.37

556000

480000

339000

175000

65500

10

8

5

2

0.5

Specifications

Topwidth of the Bund (m)

Say, Rs.
Benefited area in Ha

2,000

500

24x24x4 14x14x3.4

13920
8544
169974.4
0
63444.62
5099.23 1903.33
175073.6
3
65347.95

Note :1. The design and cost estimates are based on various assumptions as indicated in पररशिष्ट-१/ब
The actual cost and design features may vary as per the field conditions.
2. The cost of community tanks are only estimated values and the financial viability of these
investments are to be ensured before they are recommended on the field.
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पयरयशष्ट-२/अ
Abstract of the design and cost estimate for fully dugout type community tank
of 60m x 60m x 3.1m (10000 m3)
Particulars
3

Capacity of the tank (m )
Design Specification.
Length of the bund (inside) at the top, it (m)
Length of the bund (Outside) at the top, to (m)
Length at bed level, lb (m)
Depth of cut, d (m)
Bund hight, h (m)
Top width of the Bund, wt (m)
Bottom width of the bund, wb (m)
Side slope (z : 1)
Estimated quantity

Without Bund
10,000
60.00
NA
53.80
3.10
0.00
1.00
NA
1:1

Earthwork (m3) - Soft murrum
Earthwork (m3) - hard murrum
Earthwork (m3) - Total murrum
Surface area (m2)
Outside surface area (m2)
Cost Estimation

6728
3309
10037
4136
0

Cost of excavation - Soil /Soft murrum @ 26.55/m3 (DSR 2011-12)
Cost of excavation - Hard murrum @ 36.35/m3 (DSR 2011-12)
Total Cost of excavation

178628
120282
298910

Cost of Bund Formation @ Rs.36/m3
Cost of lining (500 micron Reinforced HDPE film) @ Rs. 77/m2
Cost of laying/jointing the lining material (Rs. 18/m2)
Cost of grass sodding ((Rs. 6/m2)
Cost of fencing (@ 120/m)
Cost of filtration tank arrangement (Lump sum)
Total
Contingency (3%)
Total Cost (Rs)
Say (Rs.)

0
318472
74448
0
29280
10000
731110
21933
753043
753000
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पयरयशष्ट-२/ब
Abstract of the design and cost estimate for fully dugout type community tank
of 55m x 55m x 3.0 m (8000 m3)
Particulars

Without Bund
8,000

3

Capacity of the tank (m )
Design Specification.
Length of the bund (inside) at the top, it (m)

55.00

Length of the bund (Outside) at the top, to (m)
Length at bed level, lb (m)

NA
49.00

Depth of cut, d (m)
Bund hight, h (m)
Top width of the Bund, wt (m)
Bottom width of the bund, wb (m)
Side slope (z : 1)

3.00
0.00
1.00
NA
1:1

Estimated quantity
Earthwork (m3) - Soft murrum
Earthwork (m3) - hard murrum
Earthwork (m3) - Total murrum
Surface area (m2)
Outside surface area (m2)
Cost Estimation

5618
2494
8112
3507
0

Cost of excavation - Soil /Soft murrum @ 26.55/m3 (DSR 2011-12)
3

149158

Cost of excavation - Hard murrum @ 36.35/m (DSR 2011-12)
Total Cost of excavation

90657.00
239815

Cost of Bund Formation @ Rs.36/m3
Cost of lining (500 micron Reinforced HDPE film) @ Rs. 77/m2
Cost of laying/jointing the lining material (Rs. 18/m2)

0
270039
63126

Cost of grass sodding ((Rs. 6/m2)
Cost of fencing (@ 120/m)
Cost of filtration tank arrangement (Lump sum)

0
26880
10000

Total
Contingency (3%)
Total Cost (Rs)

614340
18430
632770
633000

Say (Rs.)
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पयरयशष्ट-२/क
Abstract of the design and cost estimate for fully dugout type community tank
of 50m x 50m x 2.7 m (6000 m3)
Particulars
3

Without Bund

Capacity of the tank (m )
Design Specification.
Length of the bund (inside) at the top, it (m)
Length of the bund (Outside) at the top, to (m)
Length at bed level, lb (m)
Depth of cut, d (m)
Bund hight, h (m)
Top width of the Bund, wt (m)
Bottom width of the bund, wb (m)
Side slope (z : 1)
Estimated quantity

6,000

Earthwork (m3) - Soft murrum
Earthwork (m3) - hard murrum
Earthwork (m3) - Total murrum
Surface area (m2)
Outside surface area (m2)
Cost Estimation

4608
1433
6041
2916
0

50
NA
44.60
2.7
0.00
1.1
NA
1:1

Cost of excavation - Soil /Soft murrum @ 26.55/m3 (DSR 2011-12)
Cost of excavation - Hard murrum @ 36.35/m3 (DSR 2011-12)
Total Cost of excavation

122342
52090
174432

Cost of Bund Formation @ Rs.36/m3
Cost of lining (500 micron Reinforced HDPE film) @ Rs. 77/m2
Cost of laying/jointing the lining material (Rs. 18/m2)
Cost of grass sodding ( ( Rs. 6/m2)
Cost of fencing (@ 120/m)
Cost of filtration tank arrangement (Lump sum)
Total
Contingency (3%)
Total Cost (Rs)
Say (Rs.)

0
224532
52488
0
24480
10000
485932
14587
500510
501000
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पयरयशष्ट-२/ड
Abstract of the design and cost estimate for fully dugout type community tank
of 45m x 45m x 2.8 m (5000 m3)
Particulars
Capacity of the tank (m3)
Design Specification.
Length of the bund (inside) at the top, it (m)
Length of the bund (Outside) at the top, to (m)
Length at bed level, lb (m)
Depth of cut, d (m)
Bund hight, h (m)
Top width of the Bund, wt (m)
Bottom width of the bund, wb (m)
Side slope (z : 1)
Estimated quantity
Earthwork (m3) - Soft murrum
Earthwork (m3) - hard murrum
Earthwork (m3) - Total murrum
Surface area (m2)
Outside surface area (m2)
Cost Estimation

Without Bund
5000
45
NA
39.40
2.8
0
1
NA
1:1
3698
1288
4986
2405
0

Cost of excavation - Soil /Soft murrum @ 26.55/m3 (DSR 2011-12)
Cost of excavation - Hard murrum @ 36.35/m3 (DSR 2011-12)
Total Cost of excavation

98182
46819
145001

Cost of Bund Formation @ Rs.36/m3
Cost of lining ( 500 micron Reinforced HDPE film) @ Rs. 77/m2
Cost of laying/jointing the lining material (Rs. 18/m2)
Cost of grass sodding ((Rs. 6/m2)
Cost of fencing (@ 120/m)
Cost of filtration tank arrangement (Lump sum)
Total
Contingency (3%)
Total Cost (Rs)
Say (Rs.)

0
185185
43290
0
22080
10000
405556
12167
417723
418000
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पयरयशष्ट-२/इ
Abstract of the design and cost estimate for fully dugout type community tank
of 40m x 40m x 3.0 m (4000 m3)
Particulars

Without Bund
4000

3

Capacity of the tank (m )
Design Specification.
Length of the bund (inside) at the top, it (m)
Length of the bund (Outside) at the top, to (m)
Length at bed level, lb (m)
Depth of cut, d (m)

40
NA
34.00
3

Bund hight, h (m)
Top width of the Bund, wt (m)

0
1

Bottom width of the bund, wb (m)
Side slope (z : 1)

NA
1:1

Estimated quantity
Earthwork (m3) - Soft murrum

2888

3

Earthwork (m ) - hard murrum
Earthwork (m3) - Total murrum

1219
4107

Surface area (m2)
Outside surface area (m2)
Cost Estimation

1948
0

Cost of excavation - Soil /Soft murrum @ 26.55/m3 (DSR 2011-12)
3

76676

Cost of excavation - Hard murrum @ 36.35/m (DSR 2011-12)
Total Cost of excavation

44311
120987

Cost of Bund Formation @ Rs.36/m3
Cost of lining (500 micron Reinforced HDPE film) @ Rs. 77/m2

0
149996

Cost of laying/jointing the lining material (Rs. 18/m2)
Cost of grass sodding ((Rs. 6/m2)
Cost of fencing (@ 120/m)
Cost of filtration tank arrangement (Lump sum)

35064
0
19680
10000

Total
Contingency (3%)

381347
11440

Total Cost (Rs)

392787
393000

Say (Rs.)
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पयरयशष्ट-२/ई
Abstract of the design and cost estimate for fully dugout type community tank
of 35m x 35m x 3.0 m (3000 m3)
Particulars

Without Bund

Capacity of the tank (m3)
Design Specification.
Length of the bund (inside) at the top, it (m)

3000

Length of the bund (Outside) at the top, to (m)
Length at bed level, lb (m)

NA
29.00

35

Depth of cut, d (m)
Bund hight, h (m)

3
0

Top width of the Bund, wt (m)
Bottom width of the bund, wb (m)

1
NA

Side slope (z : 1)
Estimated quantity

1:1

Earthwork (m3) - Soft murrum

2178

Earthwork (m3) - hard murrum
Earthwork (m3) - Total murrum

894
3072

Surface area (m2)
Outside surface area (m2)
Cost Estimation

1528
0

Cost of excavation - Soil /Soft murrum @ 26.55/m3 (DSR 2011-12)
3

57826

Cost of excavation - Hard murrum @ 36.35/m (DSR 2011-12)
Total Cost of excavation

32497
90323

Cost of Bund Formation @ Rs.36/m3
Cost of lining ( 500 micron Reinforced HDPE film) @ Rs. 77/m2

0
117656

Cost of laying/jointing the lining material (Rs. 18/m2)
Cost of grass sodding ((Rs. 6/m2)
Cost of fencing (@ 120/m)

27504
0
17280

Cost of filtration tank arrangement (Lump sum)
Total

10000
262763

Contingency (3%)
Total Cost (Rs)

7883
270646
Say (Rs.)

2,71,000

30 | P a g e
PoCRA_Water Harvesting Structures_Community Farm Pond

पयरयशष्ट-२/फ
Abstract of the design and cost estimate for fully dugout type community tank
of 30m x 30m x 2.8 m (2000 m3)
Particulars
3

Capacity of the tank (m )
Design Specification.
Length of the bund (inside) at the top, it (m)
Length of the bund (Outside) at the top, to (m)
Length at bed level, lb (m)
Depth of cut, d (m)
Bund hight, h (m)
Top width of the Bund, wt (m)

Without Bund
2000
30
NA
24.40
2.8
0
1

Bottom width of the bund, wb (m)

NA

Side slope (z : 1)
Estimated quantity

1:1

Earthwork (m3) - Soft murrum
Earthwork (m3) - hard murrum
Earthwork (m3) - Total murrum
Surface area (m2)

1568
504
2072
1150

Outside surface area (m2)
Cost Estimation

0

Cost of excavation - Soil /Soft murrum @ 26.55/m3 (DSR 2011-12)
Cost of excavation - Hard murrum @ 36.35/m3 (DSR 2011-12)
Total Cost of excavation

41630
18320
59950

Cost of Bund Formation @ Rs.36/m3
Cost of lining (500 micron Reinforced HDPE film) @ Rs. 77/m2
Cost of laying/jointing the lining material (Rs. 18/m2)

0
88550
20700

Cost of grass sodding ( (Rs. 6/m2)
Cost of fencing (@ 120/m)

0
14880

Cost of filtration tank arrangement (Lump sum)
Total
Contingency (3%)

10000
194080
5822

Total Cost (Rs)

199902
200000

Say (Rs.)
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पयरयशष्ट-३
यरइनफोस्डग एचडीपीई यजओमेंबरेन ५०० मािक्रॉन यफल्मसाठी आिश्िक गुणधमग
(IS: 15351:2015 Type II)
Sr.
No.
1
2
3
4
5

PROPERTY
Thickness (mm), Min.
Mass (g/m2), Min.
Dimensions (Length & Width)
Carbon Black content, percent,
Min.
Breaking load on 20 cm X 10
cm strip, N, Min before U.V.
exposure

6

REQUIREMENT
Type II
Method of Test
0.50 mm
IS:7016 Part 1
2
420 g/m
IS:7016 Part 1
As declared + 1
Annex A of IS 11652
percent with no
negative tolerance
2.5 ±0.5
Annex A of IS 11652
(D1)
6600N
(D1)
6600N
20 ± 5%

IS 13162 (Part 5)

Strain at maximum Load,
IS 13162 (Part 5)
percent
7
Breaking load on 20 cm X 10
80% of actual
IS 13162 (Part 2 & 5)
cm strip, N, Min After U.V.
original value
exposure of 1000h
8
Impact failure load, at 1520mm
1840gf
Annex B
drop, min gram force at 50
percent failure
9
Tear resistance, N, Min.
250N
IS 7016 (Part 3)
10 Puncture resistance, N, Min
500N
Annex D
2
11 Bursting strength (Ball burst),
110 (N/cm )
IS 7016 (part 6)
(N/cm2), Min
12 Seam strength before UV
30 (N/mm)
IS 15060
exposure (N/mm), Min
13 Seam strength after UV
80% of actual
Annex B & IS:15060
exposure (N/mm), Min
original value
14 Hydrostatic resistance before
No leakage at
Annex E
UV exposure
15kg/cm2
15 Hydrostatic resistance after UV
80% of actual
Annex E
exposure of 1000 hours
original value
16 Ash content % Max
1%
Annex F
Note: For hydrostatic resistance test, the test specimen shall be selected such that at
least one joint covered, if provided.
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पयरयशष्ट-४
Estimate of Filtration Tank
Sr.

Item

1

Drain chamber (2X2X1.5m)

2

Excavation of filter tank
(2X2X2m)

Rate

Amount (Rs)

Rs.250/m3

Rs.1500.00

Rs.95/m3

Rs.190.00

a. 2X2X0.5m (Soil)
b. 2X2X1.5m (weathered rock)

Rs.750.00

Rs.125/ m3
Rs.65/m2

Rs.1300.00

a. Boulder-50-100 mm

Rs. 200.00/m3

Rs.400.00

(2X2X0.5m)

Rs. 350.00/m3

Rs.700.00

b. Gravel - 5-10 mm

Rs. 300.00/m3

Rs.1200.00

Rs.250/m

Rs.2500.00

LS

Rs.1460.00

3

Plastering of filter tank

4

Filter bed

(2X2X0.0m)
b. Sand -2-4 mm)2X2X1m)
5

RPVC pipe (160 mm/10m)

6

Miscellanaous
Total

Rs.10000
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पयरयशष्ट-५
सामुदायिक शेततळ्िासाठी शेतकऱिाांनी आपसात कराििाचा करारनामा
नानाजी देशमुख कृयष सांजीिनी प्रकल्पाांतगगत जलसांिधगनासाठी निीन पाणी साठिण सांरचनाांची यनर्ममती
िा उपघटकाांतगगत मॉडे ल क्र. ______प्रकारच्िा सामुदायिक शेततळे तिार करून िापरण्िाचा आम्ही
खालील शेतकऱिाांनी यनणगि घेतलेला आहे. त्िासाठी आम्ही आपसात करार करीत असून त्िातील अटी ि शती
खालीलप्रमाणे आहे त.
१. आम्ही मौजे ___________ता._______यज.________ िेिील रयहिाशी
शेतकरी असून सामुदायिक शेततळे खोदाई ि िापरासाठी आम्ही समुदाि केला आहे . आमची शेती
एकमेकास लागून आहे .
i. श्री.-----------------------------------

ii. श्री.-----------------------------------

िि ------------

िि ------------

सांपण
ू ग पत्ता ----------------------------

सांपण
ू ग पत्ता ----------------------------

iii. श्री.-----------------------------------

iv. श्री.-----------------------------------

िि ------------

िि ------------

सांपण
ू ग पत्ता ----------------------------

सांपण
ू ग पत्ता ----------------------------

सामुदायिक शेततळे खोदाई ि लाभ क्षेत्राच्िा जयमनीचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे .
अ.क्र.

लाभािी शेतकऱिाचे नाि

गट नांबर

सव्हे नांबर

७/१२ प्रमाणे लगतचे
असलेले क्षेत्र (हे क्टर)

१
२
३
२. आम्ही उपरोक्त अनुक्रमाांक ____मधील ________शेतकऱिाच्िा नािे असलेल्िा गट नांबर
____ सव्हे नांबर _____मध्िे ______हेक्टर क्षेत्रािर सामुदायिक शेततळे बाांधण्िाचा यनणगि
घेतलेला आहे. िा सामुदायिक शेततळ्िासाठी आम्ही आमच्िा समान यहश्श्िाने जमीन उपलब्ध करून
यदलेली आहे . श्री./श्रीमती -----------------------िाांचे शेतातील जागा त्िाांनी सामुदायिक
शेततळ्िासाठी उपलब्ध करून दे ण्िाचे कबुल केले आहे . त्िासाठी आम्ही त्िाांना िोग्ि तो मोबदला
यदलेला आहे . िाबाबत शेतकरी आयण इतर शेतकऱिाांची हरकत नाही.
३. िा शेततळ्िामध्िे साठलेल्िा पाण्िाचा यहस्सा शेतकरी क्रमाांक ___, ि ____साठी अनुक्रमे
____, ____ ि ____टक्के एिढा राहील ि त्िानुसार शेतकरी क्रमाांक १, २, ३ ि ४ िाांनी
पाण्िाच्िा उपलब्धतेनुसार ि ठरिून घेतलेल्िा पाण्िाच्िा यहश्िानुसार यपक घेण्िाचा यनणगि घेतला आहे .
िाबाबत करार करणाऱिा शेतकऱिाांमध्िे एकमत झालेले आहे त्िाबाबत कोणत्िाही शेतकऱिाची हरकत
नाही.
४. आम्ही िरील शेततळ्िामध्िे साठिण क्षमतेचा यिचार करून/नदी, कालव्िातून उपसा ससचन करून
सामुदायिक

शेततळ्िामध्िे

पाणी

साठिणार

आहोत.

िा

सामुदायिक

शेततळ्िाची

क्षमता

_____घनमीटर राहील. िाबाबत आम्ही सिेक्षण केलेले आहे. सामुदायिक शेततळे आम्ही
स्ित:/ठे केदारामाफगत तिार करणार आहोत िाबाबत शेततळे खोदाईसाठी सिग ताांयत्रक बाबीची तसेच
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शेततळे अस्तरीकरणाची बाष्पीभिन कमी करण्िाच्िा उपाि िोजनेबाबत मायहती घेतलेली आहे ि
मागगदशगक सूचनेनुसार ताांयत्रक यनकषाची मायहती घेतलेली आहे ि ती आम्हास मान्ि आहे .
५. सामुदायिक शेततळे खोदाईसाठी िोग्ि जागा यनिडू न, सिेक्षण करणे ि रािलयपट घेणे इ. काम आम्ही
कृयष पिगिक्ष
े काांच्िा मागगदशगनाखाली केलेले आहे .
६. सामुदायिक शेततळे काम ठरिून यदलेल्िा टप्प्िापिंत जसजसे होईल तसे आम्ही कृयष सहाय्िक िाांना
कळिू.
७. शेततळे खोदाईसाठी टप्प्िापिंत ठरिून यदलेले काम झाल्िानांतर त्िाची उपयिभागीि कृयष अयधकारी
स्तराकडू न तपासणी झाल्िानांतर झालेल्िा कामाचे दे ि अनुदान आमच्िा -------------बँकेतील खाते
क्र. ------------------मध्िे जमा करािे.
८. सामुदायिक शेततळे ______घन मीटर क्षमतेचे आहे ि िासाठी आम्हास देि अनुदानापेक्षा जादाचा
होणारा खचग आम्ही समुदिातील शेतकरी एकयत्रत करणार आहोत.
९. खोदाई कराििाचे शेततळे अपूणग रायहल्िास दे ि अनुदान आम्हाला यमळणार नाही िाची जाणीि आम्हास
आहे .
१०. खोदाई केलेल्िा शेततळ्िाचे सांरक्षण, दे खभाल,दु रुस्ती करण्िाची पूणग जबाबदारी आम्हा सिग
शेतकऱिाांची आहे .
११. सदर शेततळ्िात पाणी साठिणे ि साठिलेले पाणी सांबयधत शेतकऱिाच्िा शेतात पोहचयिण्िासाठी
लागणारा खचग सांबयधत लाभािी शेतकऱिाांनी स्ित: कराििाचा आहे िास कोणत्िाही प्रकारचे अिगसहाय्ि
यमळणार नाही िाची आम्हाला जाणीि आहे.
१२. शेततळ्िाच्िा दे खभालीसाठी िेणारा आिती खचग आम्ही लाभािी शेतकरी करणार आहोत ि शेततळ्िाची
सांपण
ू ग दे खभाल आम्ही करणार आहोत.
१३. सामुदायिक शेततळे उभारणीपासून त्िामध्िे समािेश असलेल्िा लाभािी शेतकऱिाला पाच िषे कालािधी
पिंत जमीन यिक्री करता िेणार नाही िाची आम्हाला जाणीि आहे .
१४. सामुदायिक शेततळ्िाच्िा खोदाई ि बाांधकामाबाबत मागगदशगक सूचनेत यियहत केलेली मोजमापे ि खचाचे
अांदाजपत्रक आम्ही पयहले असून त्िानुसारच खोदाई ि बाांधकाम करण्िास आम्ही बाांधील आहोत.
१५. सामुदायिक शेततळ्िासाठी टप्प्िाटप्प्िाप्रमाणे अनुदान उपलब्ध होणारी दे ि अनुदानाची रक्कम/देि
कालािधी इ. बाबी ठरयिण्िाचा अांयतम अयधकार शासनाचा राहील िाची आम्हास जाणीि आहे .
िरील करारनामा आम्ही जाणीिपूिक
ग ि कोणत्िाही दबािाखाली न िेता पूणग यिचाराांती करीत आहोत.
लाभािी शेतकऱिाांच्िा सया
१.
२.
३.
साक्षीदाराांच्िा सया

श्री. ---------------------------- श्री. ------------------------

(सदरचा करारनामा रु. १००/-च्िा स्टॅ म्प पेपरिर नोटरी समक्ष साक्षाांयकत करून घ्िािा.)
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