
 

 

जा.क्र. भदृव/वलवसववंलका/ ३२२/२०१२ 
                     भदृ वधंायण ल ऩाणरोट षेत्र व्मलस्थाऩन, 
                     कृवऴ आमकु्तारम, भशायाष्ड याज्म,  
                     ऩणेु ४११००१. ददनांक २८ जुन, २०१२  
प्रती,  

१. वलबागीम कृवऴ वश वंचारक  
अभयालती, नागऩयु. 

२. जजल्शा असधषक कृवऴ असधकायी, 
फरुढाणा, अकोरा, अभयालती, लासळभ, मलतभाऱ, लधाा, नागऩयु, चंद्रऩयु 

 
 वलऴम :- वलदबा वधन सवंचन वलकाव कामाक्रभाची (VIIDP) अंभरफजालणी कयणेफाफत..    
   
 वंदबा :- कंद्र ळावनाच्मा भागादळाक वचुना D.O.No.13-1/2011/M&T(I&P)/Pt.1  

                      ददनांक २०/४/२०१२  
  

उऩयोक्त वलऴमानवुाय कंद्र ळावनाने वलदबाातीर ८ जजल्शमांत वलदबा वधन सवचंन वलकाव कामाक्रभ 
याफवलण्मावाठी वदंसबाम अ.ळा.ऩत्रानवुाय कामाान्लसमन भागादळाक वचूना सनगासभत केरेरे आशेत. वदयच्मा 
कामाक्रभातीर कृवऴ वलबागाभापा त याफवलणेत मेणा-मा घटकावाठी वन २०१२-१३ करयता यक्कभ रु.१२५.०० कोटी 
सनधी कंद्र ळावनाव भागणी केरेरी आशे.  

मा कामाक्रभांतगात कृवऴ वलबागाभापा त याफवलणेचे घटक, त्मांच्मा भागादळाक वचूना ल जजल्शासनशाम वन 
२०१२-१३ भध्मे याफवलणेचा बौसतक ल आसथाक कामाक्रभ वोफत वशऩवत्रत कयण्मात मेत आशे. वदयचा कामाक्रभ 
भागादळाक वचूनाप्रभाणे प्रकल्ऩ आधायीत याफवलणेचा आशे. प्रकल्ऩ याफवलणेवाठी क्रस्टय सनजिती प्राधान्म 
क्रभानवुाय कयण्मात माली. प्रत्मेक क्रस्टयचा आयाखडा ऩणुा झाल्मानतंय तारकु्माचा ल जजल्याचा ववलस्तय प्रकल्ऩ 
अशलार तमाय कयण्मात माला. ववलस्तय प्रकल्ऩ अशलार आगं्र बाऴेत तमाय करुन वलबागीम कृवऴ वश वचंारक 
मांचे स्तयालय छाननी करुन आमतुारमाव भान्मतेस्तल वादय कयाला.   

वदय भागादळाक वचूनांफाफत काशी ळकंा अवतीर तय त्मा तातडीने कृवऴ आमकु्तारमाव कऱवलण्मात 
माव्मात.  

 
वोफत - लयीरप्रभाणे.      
           स्लाषयीत/- 
                आमुक्त कृवऴ 
             भशायाष्ड याज्म,ऩुणे १. 
 
प्रत भादशतीस्तल वादय  
१) भा.प्रधान वसचल(कृवऴ ल ऩणन), कृवऴ ल ऩदभु वलबाग, भतं्रारम, भुफंई -३२ 
२) भा.प्रधान वसचल (जरवंधायण), ग्राभ वलकाव ल जरवधंायण वलबाग, भतं्रारम, भुफंई -३२ 



 

 

वलदबा वधन सवंचन वलकाव कामाक्रभ – २०१२ भागादळाक वूचना  
 

प्रस्तालना - 
याज्माच्मा एकुण षेत्राऩकैी १७.८० टक्के षेत्र सवचंनाखारी अवनु वला सवचंन षभता वलकसवत 

केल्मानतंयशी याज्माचे ७० टक्के षेत्र शे कोयडलाशुच यशाणाय अवल्माचे अनेक आमोगांच्मा अशलारांलरुन ददवनू 
मेते. याज्मातीर वलदबा वलबागाचा वलचाय केल्माव शा वलबाग औद्योसगक ल कृवऴ उत्ऩादनाच्मा फाफतीत भागाव 
यादशरा आशे. वलदबा वलबागातीर जलऱजलऱ ६५ टक्के रोकांचा चरयताथा कृवऴ ल कृवऴ ऩयुक व्मालवामालय 
अलरफंनु आशे. तवेच वलदबा वलबागातीर अनेक वऩकांची उत्ऩादकता शी याज्म ल देळाच्मा उत्ऩादकतेऩेषा कभी 
आशे. 

वलदबाातीर काऩवू ल इतय वऩकाच्मा ळेती वदंबाात वलवलध स्तयालयीर वसभत्मांचे अशलार, वळंोधनातीर 
सनष्कऴा, कृवऴ तसांच्मा षेत्रीम बेटीचा अशलार मावायख्मा वलवलध अभ्मावातनू वलदबा वलबागातीर सवचंन, नवैसगाक 
वाधन वऩंत्ती, आसथाक ववुलधांचा अबालाफाफत उशाऩोश केरेरा आशे. तथावऩ सवचंन ववुलधांचा अबाल, ऩणूात् 
ऩजान्मालय आधायीत ळेती शे दोन घटक काऩवू ल इतय वऩकांच्मा ळेतीवाठी जास्त धोकादामक ल फेबयलवाचे 
आशेत. लयीर भदेु्द वलचायात घेलनू वलदबाातीर काऩवू ल इतय ऩीकावाठी वयंजषत सवचंनाची वोम सनभााण कयणे 
तवेच उऩरब्ध ऩाण्माचा कामाषतेने उऩमोग कयणे तवेच सवचंनाच्मा वोमी ववुलधा सनभााण कयणे मावाठी कारफध्द 
कामाक्रभ शाती घेलनू वलदबाातीर कोयडलाशू ळेती पामद्यात आणण्मावाठी कंद्र ळावनाने वलदबा वधन सवंचन वलकाव 
कामाक्रभ-२०१२ (Vidarbha Intensive Irrigation Development Programme- 2012) याफवलणेचे सनजित केर े
अवनु त्माफाफतच्मा भागादळाक वचुना D.O.No.13-1/2011/M&T(I&P)/Pt.1 Dt.20/4/2012 अन्लमे 
सनगासभत कयण्मात आल्मा आशेत. त्मा अनऴुगंाने कृवऴ वलबागाभापा त याफलामच्मा वलवलध घटकावाठीच्मा 
भागादळाक वचुना ऩढुीरप्रभाणे देण्मात मेत आशेत. 

 
कामाक्रभाचे उदे्दळ :  
वलदबा वधन सवचंन वलकाव कामाक्रभ (VIIDP) खारीर उदे्दळाने याफवलण्मात मेईर. 
१. वलदबा वलबागातीर कोयडलाशू काऩवू ळेतीची उत्ऩादकता ऩालवाच्मा ऩाण्माचे जरवचंम, प्रबाली सवचंन उऩाम 

मोजना ल उत्तभ ऩीक व्मलस्थाऩनाच्मा भाध्मभातनू लाढवलणे. 
२. काऩवू ऩीका खारीर जास्तीत जास्त षेत्र वयंजषत सवचंनाखारी आणणे तवेच भरूस्थानी भदृ ल जर 

वधंायणाच्मा उऩामाव्दाये जसभनीतीर ओराला लाढवलणे. 
३. आजस्तत्लात अवरेल्मा रघ ु सवचंन वाधनांचे नतूनीकयण/फऱकटीकयण कयणे. तवेच ऩाण्माचा उऩवा 

कयणेवाठी वमंतं्राचा ऩयुलठा कयणे. 
४. ऩाणी लाऩय षभता लाढवलणेवाठी दठफक ल तऴुाय सवचंनाचा लाऩय कयणे. 
 
कामाक्रभाचे घटक ल भाऩदंड - 

वलदबा वधन सवचंन वलकाव कामाक्रभ शा आजस्तत्लात अवरेल्मा ववंाधनात लाढ कयणे ल कभी खचाात 
जास्त षेत्र वयंजषत सवचंनाखारी आणणे मा उदे्दळाने शाती घेण्मात आरेरा आशे. वदयचा कामाक्रभ प्राभखु्माने 
कोयडलाशू षेत्रात (खात्रीरामक फागामत षेत्राफाशेयीर ल कोणत्माशी कॎ नॉर दकंला भोठे सवचंन प्रकल्ऩा खारीर 
फागामत षेत्र वोडून) ल ऩीकाची उत्ऩादन षभता लाढवलण्माव लाल आशे अळा षेत्रात याफवलण्मात मेईर.  



 

 

कामाक्रभाभधीर वभावलष्ट फाफ ल त्माचे भाऩदंड - 
अ. कृवऴ वलबाग  

अ.क्र. फाफ ऩरयभाण अथावशाय्माचे प्रभाण राबाथी 

१ 

भरूस्थानी भदृ ल जर 
वधंायणाचा अलरफं कयणे 
अतंगात रंुद लयंफा ल वयी 
आजण भतृ वयी उघडणे 
माकरयता प्रोत्वाशन 

शेक्टय रु.१०००/- प्रसत शे ऩमतं लमैवक्तक ळेतकयी/ 
ळेतकयी गट/ ळेतकयी 
वशकायी वसं्था मांना 
फीफीएप प्रान्टय दकंला 
रयजय शी अलजाये देण्मात 
मेतीर. 

२ ढाऱीची फांधफदंदस्ती कयणे. शेक्टय रु.७५००/- प्रसत शे ऩमतं. वाभदूशक उऩक्रभ 

३ 

ळेततऱे खोदणे. (आकाय-१००० 
ते २००० घन भी.), वयंजषत 
सवचंनाचे षेत्र-१ ते २ शेक्टय 

वखं्मा रु.६०,०००/- प्रसत ळेततऱे ऩमतं 
खचााच्मा असतरयक्त ३३ टक्के 

यक्कभ प्रॎजस्टक 
अस्तरयकयणावाठी देम 

लमैवक्तक ळेतकयी/ळेतकयी 
गट/ळेतकयी वशकायी 
वसं्था 

४ चेक डॎभ/सवभंट नाराफांध 
फांधणे (सवंचन षेत्र ४-५ शे.) 

वखं्मा रु.६.०० राख ऩमतं. वाभदूशक उऩक्रभ 

५ 

आजस्तत्लात अवरेल्मा सवभंट 
नाराफांधा तीर गाऱ काढणे 
ल खोरीकयण कयणे. (२.० भी. 
खोरी ल ५००भी. ऩमतं रांफ) 

वखं्मा    रु.५.०० राख ऩमतं. वाभदूशक उऩक्रभ 

६ 

वकू्ष्भ सवचंन ऩध्दतीवाठी 
अथावशाय्म 
(२ शेक्टय षेत्राऩमात) 

शेक्टय एकूण दकंभतीच्मा ५० टक्के, 
रु.३८,०००/- ऩमात (इतय 
ळेतकयी) ल  एकूण दकंभतीच्मा 
७५ टक्के, रु.५७,०००/- प्रसत 
शे. अल्ऩ ल अत्मल्ऩ, भागाव 
बधूायक ळेतक-मांकरयता 

लमैवक्तक ळेतकयी/ळेतकयी 
गट/ळेतकयी वशकायी 
वसं्था 

७ 

तऴुाय सवचंन ऩध्दतीकरयता 
अथावशाय्म 

वखं्मा एकूण दकंभतीच्मा ५० टक्के, 
रु.१५,०००/- (इतय ळेतकयी) ल  
एकूण दकंभतीच्मा ७५ टक्के, 
रु.२२,०००/- अल्ऩ ल अत्मल्ऩ 
बधूायक ळेतक-मांकरयता 

लमैवक्तक ळेतकयी/ळेतकयी 
गट/ळेतकयी वशकायी 
वसं्था 

८ 

ऩाणी उऩवा कयण्माकरयता 
अथावशाय्म (दडझेर/वलद्युत 
ऩऩं वचं ऩयुलठा) ल दडरीव्शयी 
ऩाईऩ 

वखं्मा एकूण दकंभतीच्मा ५० टक्के, 
रु.१८,०००/- (इतय ळेतकयी) ल  
एकूण दकंभतीच्मा ७५ टक्के, 
रु.२७,०००/- अल्ऩ ल अत्मल्ऩ 
बधूायक ळेतक-मांकरयता 

लमैवक्तक ळेतकयी/ळेतकयी 
गट/ळेतकयी वशकायी 
वसं्था 



 

 

फ. जरवंधायण वलबाग  
अ.क्र फाफ ऩरयभाण अथावशाय्माचे प्रभाण राबाथी 
९ सवचंन षभता ऩनुस्थााऩना कयणे शेक्टय रु.७०,०००/- प्रसत शे. वाभदूशक उऩक्रभ 

१० नदी नाल्मातीर उऩरब्ध ऩाणी  उऩवा 
मोजनेद्वाये ळेततळ्मात बयणे 

वखं्मा रु.१५,००,०००/- प्रसत मसुनट वाभदूशक उऩक्रभ 

११ नवलन ळेततऱमावाठी उऩवा सवचंन मोजना  
(सवचंन षेत्र २०-३० शे) 

वखं्मा रु.६५,००,०००/- प्रसत मसुनट वाभदूशक उऩक्रभ 

१२ आजस्तत्लात अवरेल्मा कोल्शाऩयूी ऩध्दतीच्मा 
फधंा-माच्मा ऩाणीवाठमात लाढ कयणे 

वखं्मा रु.५,००,०००/- प्रसत मसुनट  वाभदूशक उऩक्रभ 

१३ अ) नवलन रघऩुाटफधंाये मोजनेच्मा 
भाध्मभातनू सवचंन षेत्र लाढवलणे (२५० शे. 
सवचंन षेत्राऩमतं) 

शेक्टय रु.३,००,०००/- प्रसत शे. वाभदूशक उऩक्रभ 

फ) चार ू रघऩुाटफधंाये मोजनेच्मा 
भाध्मभातनू सवचंन षेत्र लाढवलणे (२५० शे. 
सवचंन षेत्राऩमतं) 

शेक्टय रु.२,५०,०००/- प्रसत शे. वाभदूशक उऩक्रभ 

१४ ऩाणी लाऩय वसं्था/ळेतकयी गटाची स्थाऩना 
कयणे.(प्रती १०००शे प्रकल्ऩावाठी) 

वखं्मा रु.२,००,०००/- प्रसत प्रकल्ऩ ऩाणी लाऩय वसं्था 
/ळेतकयी गट 

फाफ क्र. १ ते ८ कृवऴ वलबागाभापा त याफवलणेत मेतीर ल फाफ क्र.९ ते १४ रघु ऩाटफधंायेभापा त याफवलणेत मेतीर.    
 
कामाक्रभाची व्माप्ती – 
 वदयचा कामाक्रभ वलदबा वलबागातीर फरुढाणा,अकोरा, लासळभ, अभयालती, मलतभाऱ, लधाा, नागऩयू ल 
चंद्रऩयू मा ८ जजल्शमातीर तारकु्माभध्मे याफवलण्मात मेईर. शा कामाक्रभ वभशू ऩध्दत आधायीत याफवलण्मात माला. 
माभध्मे वऩकाखारीर वरग १००० शेक्टय षेत्र धरुन कामाक्रभाचे सनमोजन आजण अभंरफजालणी कयाली. कामाक्रभाची 
अंभरफजालणी कयणेवाठी सनलडरेल्मा प्रत्मेक तारुक्मातुन एका वभुशाची (Cluster) सनलड  खारी नभुद केरेल्मा 
सनकऴाचे आधाये प्राधान्मक्रभानुवाय कयाली.  
कामाक्रभ अंभरफजालणीवाठी वभूशाची सनलड (Cluster)  

कामाक्रभाची अभंरफजालणी शी प्रकल्ऩ आधायीत (Project Mode) कयालमाची आशे. त्माभऱेु ऩीकाखारीर  
वरग १००० शेक्टय षेत्र शे प्रकल्ऩाचे षेत्र वभजण्मात माल.े ज्मा षेत्रात कंद्र ऩुयस्कृत एकाजत्भक ऩाणरोट 
व्मलस्थाऩन कामाक्रभ आजण नाफाडा- ऩामाबुत वुवलधा वलकाव सनधी वशाय्मीत ऩाणरोट वलकाव कामाक्रभ चार ुआशे 
ते षेत्र मा कामाक्रभावाठी  सनलड करु नमे. 

 
कामाक्रभांतगात क्रस्टयची सनलड कयण्मावाठी खारीर सनकऴ वलचायात घेण्मात मालेत. 
१. ज्मा षेत्रात काऩवू ऩीकावाठी ल इतय ऩीकावाठी सवचंनाची वोम उऩरब्ध नाशी ल वऩंणुा षेत्र कोयडलाशू आशे. 
२. ज्मा षेत्रात ऩलूी ऩाणरोट वलकावाच्मा वलवलध मोजनांतनू सवभंट फधंायेची काभ ेझारी आशेत ल त्माभध्मे गाऱ 

वाठून ऩाणी वाठलण षभता कभी झारेरी आशे. तवेच उऩरब्ध षेत्राभध्मे नवलन चेकडॎभची काभ ेकयण्माव 
लाल आशे. 



 

 

३. ज्मा गालात काऩवू वऩकाखारीर जास्त षेत्र आशे. 
४. काऩवू ऩीकाची उत्ऩादकता कभी अवरेरी गाले.  
५. वभशुाची सनलड ळक्मतो रघऩुाटफधंाये मोजना ज्मा बागात कामाान्लमीत कयणे ळक्म आशे त्मा दठकाणी कयणेत 

माली. 
६. वभशुाची सनलड वफंसंधत वलबागीम कृवऴ वश वचंारक, जजल्शा असधषक कृवऴ असधकायी ल उऩवलबागीम कृवऴ 

असधकायी मांनी वमंकु्तरयत्मा कयाली. 
कामाक्रभाचे राबाथी - 

वदय कामाक्रभ याफवलताना अन.ुजाती/अन.ुजभाती, अल्ऩ ल अत्मल्ऩ बधूायक ळेतकयी, स्लमवंशाय्मता 
गटातीर ळेतकयी, अल्ऩ ल अत्मल्ऩ बधूायक वशकायी वसं्था, भदशरा ळेतकयी मांना प्राधान्माने राब देण्मात माला.  

 
कामाक्रभाचे सनमोजन ल भान्मता –  

 वलदबा वधन सवचंन वलकाव कामाक्रभाची अभंरफजालणी याष्डीम कृवऴ वलकाव मोजनेची उऩमोजना म्शणून 
कयण्मात मेईर. त्माभऱेु मा कामाक्रभाचे सनमोजन ल कामाक्रभाव भान्मता देणेची ऩध्दत याष्डीम कृवऴ वलकाव 
मोजनप्रभाणेच याशीर. कामाक्रभ अतंगात भजंूय फाफींचा वभालेळ जजल्शा कृवऴ आयाखडा (C-DAP) ल याज्म कृवऴ 
आयाखडा (SAP) भध्मे अवणे असनलामा याशीर. कामाक्रभाचे सनमोजन, राबाथी सनलड ल कामाक्रभांतगात 
याफवलण्माच्मा फाफी सनजित कयताना ऩचंामत याज वसं्था, ल ग्राभऩचंामत ल वरंग्न ळावकीम वलबाग, डॉ. 
ऩजंाफयाल देळभखु कृवऴ वलद्याऩीठ, अकोरा, वफंसधत जजल्शमाचे आत्भा वसं्था ल ऩाणरोट वसभती इत्माददचा 
वशबाग घ्माला. कामाक्रभ याफवलण्मावाठी सनजित केरेल्मा फाफींचा कृसत आयाखडा तमाय करुन तो वफंसधत 
वलबागाव भान्मतेवाठी ऩाठवलण्मात माला. आयाखडा तमाय कयण्माचे प्रऩत्र “ऩरयसळष्ट अ” भध्मे देण्मात आर ेआशे. 
प्रकल्ऩ अशलार तमाय कयण्मावाठी कामाक्रभांतगात अवरेल्मा तयतदूीचा लाऩय कयाला. वभशुातगंात शाती घ्मालमाच्मा 
काभाच्मा आयाखडमावोफत वभशुाचा नकाळा देणे आलश्मक आशे. वदय नकाळाभध्मे अजस्तत्लात अवरेरे ळेततऱे, 
ढाऱीचे फांधफदंदस्ती, सवभंट नारा फांध ल नव्माने शाती घ्मालमाची काभ ेवल ेनफंय सनशाम दाखवलणे आलश्मक 
याशीर. मा काभावाठी वलबाग स्तयालय स्थाऩन केरेल्मा वदुयु वलंेदन कषाची भदत घेणेत माली. प्राप्त झारेल्मा 
ववलस्तय प्रकल्ऩ अशलाराची छाननी वलबागीम कृवऴ वशवचंारक स्तयालय कयण्मात माली. ववलस्तय प्रकल्ऩ 
अशलाराची छाननी ऩणूा झारेनतंय जजल्शासनशाम ववलस्तय प्रकल्ऩ अशलाराव भान्मता घेण्मावाठी याज्मस्तयीम 
प्रकल्ऩ भजंूयी वसभतीवभोय कृवऴ आमकु्तारमाभापा त सळपायळीवश वादय कयण्मात मालेत.  
कामाक्रभाची अंभरफजालणी - 
 कामाक्रभाची अभंरफजालणी ऩरयणभकायक कयणेवाठी आमकु्तारमस्तय, वलबागस्तय, जजल्शास्तय ल 
उऩवलबागस्तयालय स्लततं्र कषाची स्थाऩना कयणेत मेत आशे. त्मावाठी याज्मस्तयालय मा वऩंणुा  कामाक्रभाची 
अभंरफजालणी, वसंनमतं्रण आजण आढाला घेण्मावाठी वचंारक (भ.ृव.ं) मांची नोडर असधकायी म्शणुन नेभणुक 
कयण्मात मेत आशे. वलबागस्तयालय वलबागीम असधषक कृवऴ असधकायी आजण जजल्शास्तयालय जजल्शा असधषक कृवऴ 
असधकायी शे नोडर असधकायी अवतीर. त्मानवुाय त्मा त्मा ऩातऱीलय वफंसंधतानी स्लततं्र कषाची नेभणुक कयाली. 
वदय कषाभापा त मा मोजनेचे वसंनमतं्रण कयण्मात माल.े तवेच कामाक्रभातगात झारेल्मा प्रगसतचा दयभशा आढाला 
घेण्मात माला. कामाक्रभाचे वसनमतं्रण, प्रळावकीम खचा ल इतय आकजस्भक खचाावाठी याष्डीम कृवऴ वलकाव 
मोजनेच्मा भागादळाक वचूनाप्रभाणे १ टक्के ऩमात सनधी देम याशीर. 



 

 

जजल्शास्तयालय वदयचा कामाक्रभ वफंसधत जजल्शमाचे जजल्शा असधषक कृवऴ असधकायी, (कृवऴ वलबागाच्मा 
फाफीवाठी) ल कामाकायी असबमतंा, रऩा (रघऩूाटफधंाये वफंसधत फाफीवाठी) मांचे भापा त अभंरफजालणी कयण्मात 
मेईर. कामाक्रभाची अभंरफजालणी प्रकल्ऩ आधायीत कयण्मात माली.  
कृवऴ वलबागाभापा त याफवलण्मात मेणाया कामाक्रभावाठी उऩवलबागीम कृवऴ असधकायी शे प्रकल्ऩ कामाान्लमीन मंत्रणा 
म्शणुन काभ कयतीर.  
 कामाक्रभातंगात वभुश षेत्राची (Cluster) सनलड करुन भान्मता घेणेवाठी कयालमाची कामालाशी 

अ.क्र काभाचे नाल कामालाशी कयणाये असधकायी 
१. वभशु षेत्राची (Cluster) सनलड सनकऴानवुाय कयणे. उऩवलबागीम कृवऴ असधकायी  

२. वभशुाचा (Cluster) वलशीत प्रऩत्रातीर  कृसत आयाखडा तमाय  
कयणे. वफंसंधत भडंऱ कृवऴ असधकायी 

३. कृसत आयाखडमात नभदु केरेल्मा फाफींची षेत्र ऩरयजस्थतीनवुाय 
खात्री कयणे. 

वफंसंधत तारकुा कृवऴ असधकायी 
 

४. 
वभशु षेत्राचा (Cluster) आयाखडा भजंुयीवाठी जजल्शा असधषक कृवऴ 
असधकायी आजण वलबागीम कृवऴ वश वचंारक मांचेभापा त कृवऴ 
आमकु्तारमाव वादय करुन त्माव भान्मता घेणे. 

वफंसंधत उऩवलबागीम कृवऴ 
असधकायी 

५. वभशु षेत्रातीर सनमोजजत (Cluster) बौसतक ल आसथाक 
आयाखडमाव याष्डीम कृवऴ वलकाव मोजनंतगात भान्मता घेणे. 

भा.आमकु्त कृवऴ मांचे भान्मतेने 
वचंारक (भ.ृव.ं) 

 
घटकसनशाम काभ ेकयणेवाठी असधकायी ल कभाचायी मांच्मा जफाफदा-मा :- 
१. भूरस्थानी  भदृ ल जर वंधायणाचा अलरंफ कयणे अंतगात रंुद लयंफा ल वयी आजण भतृ वयी उघडणे  

माकरयता प्रोत्वाशन :- 
  जरवधंायणाच्मा ऩध्दती पाय उऩमकु्त अवल्माने वलदबा वधन सवचंन वलकाव कामाक्रभात अतंबूात कयण्मात 
आल्मा आशेत. वलदबा वलबागातीर काऩवू, तयू, वोमाफीन इत्मादी वऩकांवाठी मा ऩध्दतीचा अलरफं कयण्मावाठी 
ळेतक-मांना प्रोत्वाशन देण्मावाठी ल वऩकांची रागलड रंुद लयंफा ल वयी, वयी ल लयंफा ऩध्दतीने कयणेवाठी ळेतक-
मांना रयजय दकंला फीफीएप प्रॎन्टय उऩरब्ध करुन देणेत माला. सनलडरेल्मा वभशु षेत्रात २५ ते ३० ळेतक-मांचा 
गट स्थाऩन करुन त्मा गटाव ट्रॎक्टय चसरत फीफीएप प्रॎन्टय देण्मात माला. मावाठी गटातीर ळेतक-माव दय 
शेक्टयी देम अवरेल्मा रु.१०००/- चे अनदुानाचे एकत्रीकयण गट ऩातऱीलय कयण्मात माल.े गटाफाशेयीर लमैवक्तक 
ळेतक-माव स्लत् फरैचसरत फीफीएप औजाय घ्मालमाचे अवल्माव त्माव स्लततं्ररयत्मा अनदुान देण्मात माल.े 
तथावऩ मा दोन्शी फाफत औजायाची खयेदी झाल्मानतंय ल ते प्रत्मष ळेतकयी गट/ळेतकयी मांनी ताब्मात 
घेतल्मानतंय अनदुान देण्मात माले. लयीर दोन्शी प्रकायची औजाये खयेदी कयण्मावाठी जजल्यास्तयीम आत्भा 
वसभतीची भान्मता घेणे फधंनकायक अवेर. ळेतक-मांनी औजाये खयेदी कयताना वफंसंधत डीरयने त्मालय ळेतक-माचे 
नाल, गाल ल मोजना इ. चा तऩळीर एंफॉवींग कयणे तऩावणीवाठी असनलामा याशीर. वदय औजायाची खयेदी ळेतकयी 
गट/ळेतकयी मांनी केल्मालय त्माची तऩावणी कृवऴ ऩमालेषक मांनी कयाली. कृवऴ ऩमालेषक मांचा तऩावणी अशलार 
प्राप्त झाल्मालय वफंसंधतांव अनदुान अदा कयाले. कोणत्माशी ऩरयजस्थतीत अनदुान डीरयरा न देता थेट ळेतकयी 
गट/ळेतक-माव देण्मात माल.े जय वफंसंधत ळेतक-माव शी औजाये इतय मोजनेतनू ऩलुी ऩयुवलरी गेरी अवतीर तय 
त्मांना राब देऊ नमे. भात्र अव ेळेतकयी गट/ळेतकयी शे मोजनंतगात इतय फाफींवाठी ऩात्र याशतीर.  



 

 

अ.क्र. फाफ कामालाशी कयणाये असधकायी 
१ ळेतकयी/ळेतक-मांच्मा गटाची सनलड ल अजा प्राप्त कयणे. कृवऴ वशाय्मक/कृवऴ ऩमालेषक 

२ रयजय दकंला फीफीएप प्रन्टय खयेदी कयणे. आत्भा वसं्थेच्मा भान्मतेने राबाथी ळेतकयी 
गट/ळेतकयी 

३ प्राप्त अलजायांचे ळेतक-माव लाटऩ ल वाठाऩसु्तक ठेलणे. भडंऱ कृवऴ असधकायी आजण तारकुा कृवऴ 
असधकायी 

 
२. ढाऱीची फांधफंददस्ती :- 

अ.क्र. फाफ कामालाशी कयणाये असधकायी 
१ वलषेण ल अदंाजऩत्रक तमाय कयणे कृवऴ वशाय्मक/कृवऴ ऩमालेषक 

२ अदंाजऩत्रकाव तांवत्रक ल प्रळावकीम 
भान्मता देणे   

उऩवलबागीम कृवऴ असधकायी/जजल्शा असधषक कृवऴ 
असधकायी (वलशीत आसथाक भमाादेनवुाय) 

३ भाऩन ऩजुस्तकात भाऩे नंदवलणे कृवऴ वशाय्मक 

४ यक्कभ चेकद्वाये अदा कयणे तारकुा कृवऴ असधकायी 
५ ढाऱीची फांधफदंदस्ती कयणेच्मा तांवत्रक भागादळाक वचुना  आमकु्तारमाचे ऩत्र क्र. भदृव/ंभदृ-६/ 

ता.ल आ.भा/ २२६७ दद.१५/१०/२००७ प्रभाणे राग ुयशातीर.  

 
३. ळेततऱे :-  

अ.क्र. फाफ कामालाशी कयणाये असधकायी 
१ राबाथी सनलड कयणे, राबाथीचा अजा सळपायळीवश 

तारकुा कृवऴ असधकायी मांचेकडे वादय कयणे 

कृवऴ वशाय्मक/कृवऴ ऩमालेषक 

२ ळेततळ्माची जागा सनजित कयणे कृवऴ ऩमालेषक ल भडंऱ कृवऴ असधकायी 
३ ळेततळ्मावाठी राबाथीव राबावाठी ऩात्र अवरेफाफत 

सळपायव कयणे 

भडंऱ कृवऴ असधकायी 
 

४ ळेततऱे मादी तमाय कयणे ल जजअकृअ मांचेकडे 
भजंुयीवाठी वादय कयणे 

तारकुा कृवऴ असधकायी ल उऩवलबागीम 
कृवऴ असधकायी 

५ भा. जजल्शासधकायी मांचे अध्मषतेखारीर जजल्शा 
वसभतीची ळेततऱे मादीव भान्मता घेणे 

जजल्शा असधषक कृवऴ असधकायी 
 

६ सनलड झारेल्मा राबाथीव कामाायंब आदेळ देणे तारकुा कृवऴ असधकायी 
७ काभाची आखणी कयणे कृवऴ वशाय्मक/ कृवऴ ऩमालेषक 

८ ळेततळ्माची काभ ेभसळन रालनु कयालीत.  राबाथी 
९ भाऩन ऩजुस्तकात भाऩे नंदवलणे  कृवऴ वशाय्मक 

१० ळेततळ्माची अनदुान यक्कभ धनाकऴााद्वाये अदा कयणे तारकुा कृवऴ असधकायी 
११ ळेततळ्मांच्मा तांवत्रक भागादळाक वचुना आमकु्तारमाचे ऩत्र क्र. भदृव/ंयाकृवलमो/ळेततऱे/भाव.ु/ 

भदृ-४/७९२/१० दद. ८/२/२०१० प्रभाणे राग ुयशातीर.  



 

 

४. सवभंट नाराफांध फांधणे :- 
अ.क्र. फाफ कामालाशी कयणाये असधकायी 
१ सवभंट नाराफांधाची जागा सनजित कयणे तारकुा कृवऴ असधकायी 
२ वलषेण ल ववलस्तय अदंाजऩत्रक तमाय कयणे कृवऴ वशाय्मक  

३ अदंाजऩत्रकाव तांवत्रक ल प्रळावकीम भान्मता देणे 

उऩवलबागीम कृवऴ असधकायी/जजल्शा असधषक 
कृवऴ असधकायी (वलशीत आसथाक भमाादेनवुाय) 

४ फांधाची आखणी कयणे कृवऴ वशाय्मक/ कृवऴ ऩमालेषक 

५ सवभंट नाराफांधाची ऩामा तऩावणी कयणे कृवऴ ऩमालेषक/भडंऱ कृवऴ असधकायी  

६ नाराफांधाची काभावाठी आलश्मक वादशत्म खयेदी 
कयणे ल वादशत्माची यक्कभ चेकद्वाये अदा कयणे 

तारकुा कृवऴ असधकायी 

७ भाऩन ऩजुस्तकात भाऩे नंदवलणे कृवऴ वशाय्मक 

८ काभाची भजुयी चेकद्वाये अदा कयणे भडंऱ कृवऴ असधकायी 

९ सवभंट नाराफांध फांधणेच्मा तांवत्रक भागादळाक वचुना आमकु्तारमाचे ऩरयऩत्रक क्र. भदृव-ं७७८८/सवभंट 
नारा फांध/कृवऴ-५४ दद.२५/९/८९ प्रभाणे राग ुयशातीर.  

 
५. आजस्तत्लात अवरेल्मा सवभंट नाराफांधातीर गाऱ काढणे ल खोरीकयण कयणे :- 

अ.क्र. फाफ कामालाशी कयणाये असधकायी 
१ सवभंट नाराफांधाची गाऱ काढण्माच्मा काभावाठी 

सनलड कयणे 

भडंऱ कृवऴ असधकायी 

२ वलषेण ल अदंाजऩत्रक तमाय कयणे कृवऴ वशाय्मक ल कृवऴ ऩमालेषक 

३ अदंाजऩत्रकाव तांवत्रक ल प्रळावकीम भान्मता देणे उऩवलबागीम कृवऴ असधकायी/जजल्शा असधषक 
कृवऴ असधकायी (वलशीत आसथाक भमाादेनवुाय) 

४ नाराफांधातीर गाऱ काढणे ल खोरीकयण 
कयणेवाठी भळीन धायक सनजित कयणे.  

उऩवलबागीम कृवऴ असधकायी 
 

५ भाऩन ऩजुस्तकात भाऩे नंदवलणे कृवऴ वशाय्मक 

६ काभाची यक्कभ धनाकऴााद्वाये अदा कयणे तारकुा कृवऴ असधकायी 
७ सवभंट नाराफांधातीर गाऱ काढणे ल खोरीकयण कयणेच्मा तांवत्रक भागादळाक वचुना आमकु्तारमाचे 

ऩत्र क्र. भदृव/ंभदृ-६/याकृवलमो- सवनाफ ं गाऱ/अनदुान/ २७८२ दद.२२/११/२०११ प्रभाणे राग ु
यशातीर.  

 
६. वूक्ष्भ सवंचन ऩध्दतीवाठी अथावशाय्म :- 

अ.क्र. फाफ कामालाशी कयणाये असधकायी 
१ ऩलुा वभंती ऩत्र देणे.    तारकुा कृवऴ असधकायी 
२ वचं उबायणीवाठी ऩाणी ल अश्र्लळक्ती उऩरब्धतता अशलार देणे.  भडंऱ कृवऴ असधकायी 
३ वचं फवरेनतंय १०० टक्के भोका तऩावणी कयणे.  भडंऱ कृवऴ असधकायी 



 

 

४ अनदुान अदामगीवाठी सळपायव कयणे  तारकुा कृवऴ असधकायी  

५ अनदुान अदामगी प्रस्तालाव भान्मता देणे  उऩवलबागीम कृवऴ असधकायी 
६ ळेतक-माव अनदुान अदामगी कयणे. जजल्शा असधषक कृवऴ असधकायी 

 
७. ऩाणी उऩवा उऩकयणांचा ऩुयलठा कयणे  

(ऩेट्रो-केयोवीन/दडझेर/वलद्युत ऩंऩ वंच ल दडरीव्शयी ऩाईऩ) 
अ.क्र फाफ कामालाशी कयणाये असधकायी 
१ ळेतकयी अजा ल उऩकयण भागणी गोऱा कयणे. कृवऴ वशाय्मक/ कृवऴ ऩमालेषक 

२ स्थासनक ऩातऱीलय प्रसवध्दी देणे   तारकुा कृवऴ असधकायी 
३ ऩाणी उऩवा वाधनांची (ऩेट्रो-केयोसवन/दडझेर/वलद्युत 

ऩऩं वचं ल दडरीव्शयी ऩाईऩ) खयेदी कयणे.  

आत्भा वसभती  

४ प्राप्त वाधनांचे ळेतक-माव लाटऩ ल वाठाऩसु्तक ठेलणे. भडंऱ कृवऴ असधकायी ल तारकुा कृवऴ असधकायी 
 
सनधीचे वलतयण –  

कामाक्रभातगंात भजंूय फाफींची अभंरफजालणी कयण्माकरयता सनधीचे वलतयण कृवऴ आमकु्तारमस्तयालरुन 
वफंसधत जजल्शा असधषक कृवऴ असधकायी मांचे फॎक खात्मात जभा कयण्मात मेईर. त्मानतंय वदयचा सनधी जजल्शा 
असधषक कृवऴ असधकायी मांनी वफंसधत प्रकल्ऩ कामाान्लमीन मतं्रणेरा (उऩ वलबागीम कृवऴ असधकायी) वलतयीत 
कयण्मात माला. रघऩूाटफधंाये वलबागाळी वफंसधत फाफी याफवलण्मावाठी आलश्मक सनधी वफंसधत मतं्रणेभापा त 
वलतयीत कयण्मात मेईर.  

 
काभाची तऩावणी –  

वलदबा वधन सवचंन वलकाव कामाक्रभ शा वलदबा वलबागातीर कोयडलाशू काऩवू ल इतय वऩके ऩीकवलणा-मा 
ळेतक-मांच्मा उन्नतीवाठी कंद्र ळावनाने भजंूय केरेरा आशे. वदयचा कामाक्रभ भशत्लाकांषी कामाक्रभ म्शणून शाती 
घेण्मात आरेरा आशे,त्माभऱेु कामाक्रभांतगात शाती घेण्मात आरेरी काभ े तांत्रीकदृष्टमा सनदोऴ अवणे आलश्मक 
आशे. वदयची काभ े दजेदाय ल काभाची गणुलत्ता उत्कृष्ट याशीर मा शेतनेू काभ ेचार ूअवताना ल  काभ े ऩणूा 
झारेनतंय काभांची तऩावणी कयणे आलश्मक आशे. त्मादृष्टीने कामाक्रभांतगात  शाती घेतरेल्मा प्रत्मेक 
घटकाची/काभांची तऩावणी खारीर प्रभाणे कयण्मात माली.  

अ.क्र. असधका-माचे नांल 

तऩावणी कयालमाच्मा 
काभांची टक्केलायी ळेया 

१ कृवऴ ऩमालेषक १०० १.काभाची तऩावणी कयताना तांत्रीक 
तऩावणी दटऩणी काढणे आलश्मक आशे. 
२.कृ.ऩ.लगऱता इतय वला असधका-मांनी 
तऩावणी कयताना त्मांच्माऩेषा कसनष्ठ 
असधका-मांने तऩावणी केरेल्मा काभाची 
दकभान ५० टक्के तऩावणी कयाली. 

२ भडंर कृवऴ असधकायी २५ 
३ तारकुा कृवऴ असधकायी १० 
४ उऩवलबागीम कृवऴ असधकायी ५ 
५ जजल्शा असधषक कृवऴ असधकायी २ 
६ वलबागीम कृवऴ वश वचंारक १ 

 



 

 

मोजनेचा आढाला ल अशलार वादयीकयण – 
ग्राभऩातऱीलय मोजनेच्मा अभंरफजलणीभध्मे ग्राभऩचंमतीव वशबागी करुन घेणेत माले. राबाथीची सनलड 

कयताना ग्राभवबेत कयणेत माली. मोजनंअतंगात झारेल्मा काभाची भादशती ग्राभवबेव देण्मात माली. 
जजल्शास्तयालय काभाचा आढाला कृवऴ वलबागाच्मा फाफीवाठी जजल्शा असधषक कृवऴ असधकायी मांनी तय 

रघऩुाटफधंाये वलबागाच्मा फाफीवाठी कामाकायी असबमतंा (स्थासनक स्तय) र.ऩा. मांनी प्रत्मेक भदशन्मारा घेणेत 
माला. माभध्मे वरंग्न खात्माचे ल जजल्शा ऩरयऴद प्रसतसनधीचा देखीर वभालेळ अवाला. 

वलबागस्तयालय कामाक्रभाच्मा प्रगतीचा सतभाशी आढाला वलबागीम आमकु्त, अभयालती ल नागऩयु मांनी 
वफंधंीत वलबागीम कृवऴ वश वचंारक ल असधषक असबमतंा (स्थासनक स्तय) र.ऩा. मांचे वभलेत घेणेत माला.  

याज्मस्तयालय कामाक्रभाच्मा प्रगतीचा आढाला भा. प्रधान वसचल (कृऴी)/कृवऴ आमकु्त मांचे अध्मषतेखारी 
घेणेत मेईर. माभध्मे भखु्म असबमतंा (स्थासनक स्तय) र.ऩा. मांचा वभालेळ याशीर.  

मोजनेअतंगात झारेल्मा काभाचा भासवक प्रगसत अशलार  कृवऴ आमकु्तारमाव दयभशा १० तायखेऩमात 
“ऩरयसळष्ट–फ” भध्मे ददरेल्मा वलशीत नभनु्मात वादय कयण्मात माला.  

वदय कामाक्रभाचा आढाला याष्डीम स्तयालयालय देजखर घेण्मात मेईर. याष्डीम स्तयालय मा कामाक्रभाचा 
जव्दलावऴाक आढाला घेण्मात मेईर. माभध्मे षेत्रीम बेट आजण ठयावलक कारालधीनतंय आढाला माचा वभालेळ अवेर. 
कामाक्रभाची ऩरयणाभकायकता लाढवलणेवाठी बायतीम कृवऴ अनवुधंान ऩरयऴद ल तत्वभ वसं्था मांचा वशबाग 
वसनमतं्रणाभध्मे घेण्मात मेईर. 

 
कामाक्रभाची परसनष्ऩत्ती – 

वलदबा वधन सवचंन वलकाव कामाक्रभाची अभरंफजालणी ऩणूा झाल्मानतंय कोयडलाशू काऩवू वऩकावाठी 
वयंजषत सवचंनाचे षेत्रात लाढ शोणे अऩेजषत आशे. त्माचप्रभाणे ळेतक-मांना ऩाण्माची उऩरब्धता झाल्माभऱेु दवुये 
ऩीक घेणे ळक्म शोणे अऩेजषत आशे. त्मासळलाम कामाक्रभाच्मा अभंरफजालणीतनू खारीरप्रभाणे परसनष्पत्ती सभऱणे 
आलश्मक याशीर. 

१. सवचंन षेत्रात झारेरी लाढ 
२. बगुबाातीर ऩाणी ऩातऱीत लाढ शोणे 
३. काऩवू वऩकाच्मा उत्ऩादकतेत  झारेरी लाढ. 
४. ळेतक-मांच्मा उत्ऩन्नात झारेरी लाढ 
५. इतय अप्रत्मष झारेरे पामदे 

 
कामाक्रभाचे भूल्मभाऩन – 

कामाक्रभांतगात शाती घेतरेरी काभ ेऩणुा झाल्मानतंय कामाक्रभाचे त्रमस्थ वसं्थेकडुन भलु्मभाऩन कयण्मात मेईर. 
 
 
          स्लाषयीत/- 

            आमुक्त कृवऴ 
                भशायाष्ड याज्म, ऩुणे-४११००१. 

 

 



 

 

ऩरयसळष्ट अ  

गालातीर क्रष्टयचा ववलस्तय प्रकल्ऩ अशलार तमाय कयण्मावाठी प्रऩत्र  
 

गालाचे नांल- --------------   तारकुा-  -------------  जजल्शा -----------------  
१. गालाचे बौगासरक षेत्र (शं.) - 
२. क्रष्टयभधीर वभावलष्ट ऩाणरोटाची नांल े– 
३. गालाचे वयावयी ऩजान्मभान (भी.भी.) – 
४.  एकूण ळेतकयी कुटंुफाची वखं्मा  - 

अ) अल्ऩ बधूायक ळेतकयी – 
फ) अत्मल्ऩ बधूायक ळेतकयी – 
क) अनवुसूचत जाती 
ड) जभाती ळेतकयी – 
ई) इतय ळेतकयी – 

५. गालातीर सवचंन ववुलधा –  
          अ) वलशीय फागामत षेत्र -        शे. 
   फ) ळेततऱे, सवभंेट फधंाये माद्वाये वयंजषत सवचंनाखारीर षेत्र- ---  शे.  
         क) उऩवा सवचंन ल कॎ नार फागामत षेत्र -         शे. 

६. वलशीयींची वखं्मा -                     फोअयलेरची वखं्मा -  
७. वलशीयीतीर ऩाण्माची ऩातऱी (भे भदशन्मातीर) -  --- भीटय 
८. भखु्म वऩकाखारीर षेत्र (शे.)  ल उत्ऩादकता (दक.ग्रॎभ प्रती शे.) वध्मजस्थती – 

अ.क्र. वऩकाचे नांल षेत्र उत्ऩादकता 
अ) खयीऩ शंगाभ   

१. काऩवु   

२. बात   

३. तयु   

४. वोमाफीन   

५. इतय (--------)   

फ) यब्फी शंगाभ   

१. गशु   

२. शयबया   

३. इतय (--------)   

९. माऩलूी गालातीर क्रष्टयभध्मे  अजस्तत्लात अवरेरी काभे –        
 अ. सवंभेट नारा फांध ( चेक डॎभ) 

१. वखं्मा –  
२. सवचंन षेत्र -    शे. 

  



 

 

फ. ळेततऱे 
१. वखं्मा –  
२. वयंजषत सवचंन षेत्र -    शे. 

 क. ढाऱीची फांध फंसधस्ती -      शे. 
 ड. काऩुव वऩकाची रंुद वयी ल लयंफा ऩध्दतीने रागलड -     शे. 
 इ. वुक्ष्भ सवंचनाखारीर षेत्र 

१. दठफक सवचंन –     शे.  
 (त्माऩकैी काऩवु वऩकाखारीर षेत्र ----- शे )  

२. तऴुाय सवचंन  –     शे. 
१०.  कामाक्रभातंगतं प्रस्तावलत फाफी  – 
 अ. भूरस्थानी भदृ ल जर वंधायणाचा अलरंफ कयणे अंतगात रंुद लयंफा ल वयी आजण भतृ वयी उघडणे 

माकरयता प्रोत्वाशन 

अ.
क्र. ळेतकयी प्रलगा 

रंुद लयंफा ल 
वयी लय 

रागलड कयणे 

ळेतकयी 
वखं्मा 

रंुद लयंफा ल वयी काढणेवाठी 
आलश्मक अलजाये 

आलश्मक 
ळेतकयी 

प्रसळषण वखं्मा 

आलश्मक 
यक्कभ रु. 
राखात 

ळेया 
ट्रॎक्टय चरीत फरै चरीत 

१ अल्ऩ बधुायक        

२ अत्मल्ऩ बधुायक        

३ अन.ु जाती        

४ अन.ु जभाती        

५ इतय        

 एकुण        

५ भदशरा ळेतकयी        

 फ. ढाऱीचे फांध फंददस्ती  

अ.
क्र. ळेतकयी प्रलगा 

क्रस्टय 
भध्मे एकुण 
कयालमाचे 
काभ शे. 

वलदबा सवचंन वलकाव कामाक्रभाअतंगात 
प्रस्तावलत ढाऱीचे फांधफांददस्ती 

इतय मोजनांतगात प्रस्तावलत 
षेत्र शे. 

ळेया 
प्रस्तावलत 
षेत्र शे. 

ळेतकयी 
वखं्मा 

भाऩदंड रु. 
प्रती शे. 

आलश्मक 
सनधी रु.राख 

भ.गा.ंया. 
ग्रा.योशमो 

एकाजत्भक ऩाणरोट 
व्मलस्थाऩन कामाक्रभ 

१ अल्ऩ बधुायक         

२ 
अत्मल्ऩ 
बधुायक 

        

३ अन.ु जाती         

४ अन.ु जभाती         

५ इतय         

 एकुण         

६ भदशरा ळेतकयी         



 

 

 क. प्रस्तावलत ळेततऱमांची भादशती 

अ.
क्र. 

ळेततऱे 
आकाय भी. 

भध्मे 

ळेततऱे 
वखं्मा 

राब द्यालमाचे ळेतकयी आलश्मक 
सनधी 

रु. राख 

वाठलण 
षभता 
दटवीएभ 

सनसभात 
वयंजषत 
सवचंन शे. 

अल्ऩ 
बधुायक 

अत्मल्ऩ 
बधुायक 

अन ु
जाती 

अन ु
जभाती इतय एकुण भदशरा 

ळेतकयी 
१ २० x १५ x ३            

२ २० x २० x ३            

३ २५ x २० x ३            

४ २५x २५ x ३            

५ ३० x २५ x ३            

६ ३० x ३०x ३            

 एकुण            

 
 ड) प्रस्तावलत सवंभेट नाराफांधाची भादशती  

अ.क्र. नाल्माचे नांल 
(स्थासनक नांल) 

प्रस्तावलत नारा 
फाधाची वखं्मा 

वव्शे 
नफंय 

आलश्मक 
सनधी रु. 
राख. 

नाराफांधाभऱेु तमाय 
शोणाया ऩाणीवाठा 

(टीवीएभ) 

प्रस्तावलत फांधाभऱेु 
शोणाये शंगाभी फागामत 

षेत्र शे. 
१       

२       

३       

४       

५       

 एकूण      

 
 इ) सवंभेट नाराफांधातीर गाऱ काढून खोरीकयण कयणेची भादशती  

अ. 
क्र. 

नाल्माचे 
नांल 

(स्थासनक 
नांल) 

नारा 
फांधाचा 
नफंय 

फांध 
फांधरेचे 
लऴा 

वव्शे 
नफंय 

वध्मजस्थती तीर 
फांधाची ऩाणी 
वाठलण षभता 
(टीवीएभ) 

ग़ाऱ काढणे ल 
खोरीकयण 

कयणेची रांफी ल 
खोरी भी. 

आलश्मक 
सनधी रु. 
राख 

काभ केल्माभऱेु  
ऩाणी वाठमात 
शोणायी लाढ 
(टीवीएभ) 

काभा भऱेु 
लाढणाये 

सवचंन षेत्र 
शे. 

१          

२          

३          

४          

५          

 एकूण         

 



 

 

 प. वूक्ष्भ सवंचन ऩध्दतीवाठी अथावशाय्म (दठफक ल तुऴाय सवंचन)  
रु. राखात 

अ. 
क्र. 

अतंय भी. 
भध्मे 

षेत्र 
शे. 

राबाथी वखं्मा आलश्मक 
सनधी रु. 
राख 

राबाथी लगालायी  
अल्ऩ ल अत्मल्ऩ 

बधुायक 

इतय एकुण इतय अन.ु 
जाती 

अन ु
जभाती 

अऩगं भदशरा 
ळेतकयी 

 दठफक सवचंन 

१ १.५ x १.५           

२ २.५ x ०.६०           

३ १.८ x ०.६०           

४ १.२ x ०.६०           

 एकुण           

 तऴुाय सवचंन 

१            

एकुण दठफक ल 
तऴुाय सवचंन 

          

  
 ग. ऩाणी उऩवा कयण्माकरयता अथावशाय्म (दडझेर/वलद्युत ऩंऩ वंच)  

          रु. राख 

अ.क्र. राबाथी प्रकाय  ऩऩं वचंाचा प्रकाय (दडरीव्शयी ऩाईऩवश) एकुण आलश्मक 
सनधी वलद्युत ऩऩं वचं दडझेर इंजजन एकुण 

१ अल्ऩ      

२ अत्मल्ऩ     

३ अन.ु जाती      

४ अन ुजभाती     

५ इतय     

 एकुण     

 भदशरा ळेतकयी     

 
११. कामाक्रभावाठी आलश्मक सनधीचा तऩळीर   

                                                                                                          (रु. राखात) 
अ.क्र. फाफ  ऩरयभाण बौसतक  आसथाक 
अ.  भदृ ल जर वधंायण     

१. भरूस्थानी भदृ ल जर वधंायणाचा अलरफं कयणे अतंगात रंुद 
लयंफा ल वयी आजण भतृ वयी उघडणे माकरयता प्रोत्वाशन 

शे. 
  

२. ढाऱीची फांधफदंदस्ती शे.   



 

 

३. ळेततऱे (आकाय-०.८७ ते २.०० शजाय घन भी.), वयंजषत 
सवचंनाचे षेत्र-१ ते २ शेक्टय 

वखं्मा 
  

४. सवभंट नाराफांध फांधणे (सवचंन षेत्र ४-५ शे.) वखं्मा   

५. आजस्तत्लात अवरेल्मा सवभंट नाराफांधातीर गाऱ काढणे ल 
खोरीकयण कयणे. 

वखं्मा 
  

एकुण भदृ ल जर वधंायण     

फ. वकू्ष्भ सवचंन ऩध्दतीवाठी अथावशाय्म    

१ दठफक शे.   

२ तऴुाय सवचंन  वखं्मा   

 एकुण  वकू्ष्भ सवचंन    

क. ऩाणी उऩवा उऩकयणावाठी अथावशाय्म (दडझेर/वलद्युत ऩऩं वचं)  वखं्मा   

एकुण कृवऴ     

 
 
ददनांक -                                              

         स्लाषयी  
                (नाल -          ) 
          उऩ वलबागीम कृवऴ असधकायी  -----  

            तथा  
       प्रकल्ऩ अभंरफजालणी मतं्रणा 

                   जजल्शा  -------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ऩरयसळष्ट- फ   
भासवक प्रगती अशलार  

 

भदशना :               लऴा: २०१२-१३ 
जजल्शा :                    (आसथाक रु. राखात) 

अ.क्र. फाफ  ऩरयभाण 
उददष्ट  भदशन्मातीर 

वाध्म 

प्रागतीक 
वाध्म 

बौसतक  आसथाक बौसतक  आसथाक बौसतक  आसथाक 
अ.  भदृ ल जर वधंायण   

      

१. 

भरूस्थानी भदृ ल जर वधंायणाचा 
अलरफं कयणे अतंगात रंुद लयंफा ल वयी 
आजण भतृ वयी उघडणे माकरयता 
प्रोत्वाशन 

शे. 

  

    

२. ढाऱीची फांधफदंदस्ती शे.       

३. 
ळेततऱे (आकाय-०.८७ ते २.०० शजाय 
घन भी.), वयंजषत सवचंनाचे षेत्र-१ ते 
२ शेक्टय 

वखं्मा 
  

    

४. सवभंट नाराफांध फांधणे  
(सवचंन षेत्र ४-५ शे.) 

वखं्मा 
  

    

५. 
आजस्तत्लात अवरेल्मा सवभंट 
नाराफांधातीर गाऱ काढणे ल 
खोरीकयण कयणे. 

वखं्मा 
  

    

एकुण भदृ ल जर वधंायण         

फ. वकू्ष्भ सवचंन ऩध्दतीवाठी अथावशाय्म        

१ दठफक शे.       

२ तऴुाय सवचंन  वखं्मा       

 एकुण  वकू्ष्भ सवचंन        

क. 
ऩाणी उऩवा उऩकयणांचा ऩयुलठा कयणे 
(ऩेट्रो-केयोवीन /दडझेर/वलद्युत ऩऩं 

वचं ल दडरीव्शयी ऩाईऩ) 

वखं्मा 
  

    

एकुण कृवऴ         

 
 


