नविन पाणी साठिण संरचनांची वनर्मिती - नविन विविरी
(प्रकल्प उपक्रि संकेतांक A ३.3.4 )

प्रस्तािना:
ििािान बदलाचा राज्याच्या शेतीिर विपरीत पवरणाि वदसून येत असून, भविष्यात दे खील सदर
पवरणािांची व्याप्ती िाढणार असल्याचे राज्याच्या ििािान बदलाविषयक कृती आराखडयािध्ये निूद केले
आिे . िराठिाडा ि विदभातील शेतक-यांना गेल्या कािी िषांपासून दु ष्काळास सािोरे जािे लागत असून भूगभातील पाणीसाठयािर ि जविनीच्या आरोग्यािर विपवरत पवरणाि िोत आिे . पवरणािी शेतीिधील
वपकांची उत्पादकता घटत आिे. पूणा नदीच्या खो-यातील भू-भाग िा वनसगगत:च क्षारपड असल्याने
शेतीसाठी ससचनास ियादा येत आिेत. या प्रवतकूल पवरस्स्ितीिध्ये अल्पभू-धारक शेतक-यांच्या
उत्पादनािर विपरीत पवरणाि िोत असल्याचे वदसून येत आिे. ििािान बदलािुळे उद्भभिलेल्या
पवरस्स्ितीशी जुळिून घेण्यास शेतक-यांना सक्षि करण्याच्या उद्देशाने ििाराष्र शासनाचा जागवतक बँकेच्या
अिगसिाय्याने नानाजी दे शिुख कृवष संजीिनी प्रकल्प सुरु करण्यात आलेला आिे .
राज्यातील पजगन्यािर आधावरत कोरडिािू शेती क्षेत्रािध्ये संरवक्षत ससचनाकवरता प्रािुख्याने विविरी
द्वारे पाण्याची उपलब्ध करून घेतले जाते.त्यािुळे शेतक-यांचे उत्पादन ि उत्पन्नात िाढ िोऊन शेतक-यांचे
जीिनिान उं चािण्यास िदत झाली आिे . सद्यस्स्ितीत राज्यातील टं चाईग्रस्त पवरस्स्िती पािता ि शेतकयांकडे वपकास संरवक्षत ससचन देणेकवरता व्यिस्िा वनिाण करण्यासाठी जागवतक बँक अिगसिाय्यीत
नानाजी दे शिुख कृवष संजीिनी प्रकल्पांतगगत नविन पाणी साठिण संरचनांची वनर्मिती या उपघटकांतगगत
वििीर िा घटक िैयस्ततक लाभाच्या घटकांिध्ये सिाविष्ट केलेला आिे .
उद्देश :
1. नानाजी दे शिुख कृवष संजीिनी प्रकल्पािध्ये सिािेश करण्यात आलेल्या गािसिुिातील अल्प ि
अत्यल्प भूधारक शेतक-यांना ििािान बदलािुळे उद्भिलेल्या पवरस्स्ितीशी जुळिून घेण्यास सक्षि
बनविणे.
2. संरवक्षत ससचनाची सोय वनिाण करणे ि वपक उत्पादन िाढविणे.
लाभािी वनिडीचे वनकष :
१. प्रकल्पांतगगत वनिड केलेल्या गािासाठीच्या ग्राि कृवष संजीिनी सवितीने (VCRMC) िान्यता वदलेले
अत्यल्प ि अल्प भूधारक शेतकऱयांना, अनु. जाती/ जिाती, िविला, वदव्यांग ि इतर शेतकरी या
प्राधान्यक्रिाने वनिड करून लाभ दे ण्यात येईल.
२. वििीर घेण्यासाठी एकूण जविनीचे क्षेत्र ०.४० िेतटर पेक्षा जास्त असणे आिश्यक आिे.
३. ज्या शेतकऱयाकडे संरवक्षत ससचनाची सोय नािी, अशा शेतकऱयांना लाभ दे ण्यात यािा.
४. संरवक्षत ससचनाची सोय उपलब्ध असलेले तसेच या घटकाचा इतर कोणत्यािी योजनेतून यापूिी
लाभ घेतलेल्या शेतकऱयांना लाभ दे य नािी.
५. लाभािी वनिड करताना प्रस्तावित नविन वििीर ि वपण्याच्या पाण्याचा सािगवत्रक स्त्रोत यातील अंतर
वकिान ५०० िीटर पेक्षा जास्त असल्याची खात्री करािी.
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६. ििाराष्र भूजल (विकास ि व्यिस्िापन ) अवधवनयि २००९ नुसार वपण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोता
व्यवतवरतत प्रस्तावित वििीर ि अस्स्तत्िात असलेल्या इतर विविरीचे अंतर १५० िी. पेक्षा जास्त
असणे आिश्यक आिे .
७. गािािधील अस्स्तत्िातील ि प्रस्तावित असे एकूण ससचन विविरींची घनता लागिडी योग्य क्षेत्राच्या
८ विविरी प्रती चौ. वकिी पेक्षा किी असणे आिश्यक आिे .
८. ग्राि कृवष संजीिनी सवितीने िान्यता वदलेल्या लाभार्थ्यांच्या विविरींसाठी स्िळ वनवितीसाठी भूजल
सिेक्षण ि विकास यंत्रणेकडे िवरष्ठ भूिज्ञ
ै ावनक यांचेकडील पाणी उपलब्धतेचे प्रिाणपत्र आिश्यक
आिे.
९. भूजल सिेक्षण यंत्रणा GSDA च्या व्याख्येप्रिाणे अवत शोवषत ि शोवषत पाणलोट क्षेत्रािध्ये िैयस्ततक
लाभाच्या ससचन विविरी घेण्यास ििाराष्र भूजल (विकास ि व्यिस्िापन ) अवधवनयि २००९ नुसार
िनाई आिे .
१०. अंशत: शोवषत पाणलोट क्षेत्रािध्ये वििीर घ्याियाची झाल्यास वजल्िा िवरष्ठ भूिज्ञ
ै ावनक यांच्या
सल्ल्याने भूजल पुनभगरणाच्या अटीिर नविन ससचन वििीर घेता येईल .
११. सुरवक्षत क्षेत्रात (Safe Zone) िैयस्ततक लाभाची ससचन विविरीची कािे िाती घेता येऊ शकतात,
तिावप GSDA ने विविरीची िापे वनिीत करािीत. असे करताना कठीण खडकातील भागासाठी
विविरीचा व्यास ८ िीटर पेक्षा तसेच िऊ खडक ि िातीच्या भागासाठी ६ िीटर पेक्षा जास्त असू नये.

नविन विविरीसाठी योग्य /अयोग्य िागगदशगक तत्िे अ.नविन विविरीसाठी योग्य िागगदशगक तत्िे १. दोन नाल्याच्या जोडािधील जागा, ज्या वठकाणी िातीचा िर वकिान ३० सेिी

ि कच्च्या

खडकाची /िुरुिाची जाडी िी वकिान ५ िीटर आिे .
२. नदीच्या सकिा नाल्याच्या लगतचा उिळ गाळाच्या प्रदे शात (रेती ,ग्रँव्िल ई.विश्रीत )
३. भौगोवलक दृष्या सखल भाग ज्या वठकाणी जेिे वकिान ३० सेिी पयंत िातीचा िर ि वकिान ५
िीटर खोली पयंत िुरूि (वझजलेला खडक) आढळतो .
४. नाल्याच्या तीरािर जेिे उं चिटा आिे तेिे,परंतु सदर उं च भागािर चोपण सकिा वचकन िाती
नसािी.
५. घनदाट ि गदग पानाच्या झाडांच्या प्रदे शात .
६. िाळू ,रेती ि गारगोयांचा िर (Boulders & Gravels)व्यापलेल्या जुन्या नदीच्या प्रिािाच्या
पट्ट्यात (Old River Course) घेण्यात यािे .
७. नदी / नाल्याच्या तीव्र (Sharp) िळणाच्या वठकाणी आतील भागात घेण्यात यािे.
८. अचानक दिट िाटणाऱया अििा ओलािा असणाऱया जागेत घेण्यात यािे .
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आ .नविन विविरीसाठी अयोग्य िागगदशगक तत्िे १. ज्या वठकाणी जविनीिरच पतका खडक सुरु िोतो.
२. डोंगराळ भाग ि डोंगराळ पायर्थ्यापासून साधारण १५० िी. अंतराचा भाग अयोग्य .
३. ज्या वठकाणी िुरूि अििा कच्च्या खडकाची खोली ५ िीटरपेक्षा किी आिे .(िुरुिाची खोली
सिगसाधारणपणे अस्स्तत्िात असलेल्या जिळपासच्या विविरीत डोकािले असता सिजते. आसपास वििीर
नसल्यास जिळच्या नदी /नाल्याच्या काठािरून िुरिाची खोलीचा अंदाज विळू शकतो.)

४. ज्या वठकाणी सिग साधारणपणे िातीच्या िराची जाडी वकिान ३० सेिी पेक्षा किी आिे.
५. खारिट जविनीचा भाग ि खारपाण पट्टा.
अिगसिाय्य:
नानाजी दे शिुख कृवष संजीिनी प्रकल्पांतगगत राबविण्यात येणाऱया नविन पाणी साठिण संरचनांची
वनर्मिती या उपघटकांतगगत वििीरी या घटकासाठी १०० टतके अनुदान िे खालीलप्रिाणे दोन टप्प्यात
दे ण्यात येईल .
१. पविला टप्पा - विविरीचे खोदकाि पूणग झाल्यािर अंदाजपत्रकानुसार एकूण खोदकािािरील खचग.
२. दु सरा टप्पा - विविरीचे खोदकाि ि बांधकाि पूणग झाल्यािर अंदाजपत्रकानुसार दे य रतकि.
अनुज्ञय
े अनुदानाचा तपशील खालीलप्रिाणे आिे घटक

अनुज्ञेय अनुदान (रु.)

नविन वििीर

२,५०,००० /-

अ.क्र.
अ.

संदभग: १. जा.क्र./विप्र.७/डॉ.बा.आं.कृ.स्िा.यो./िासू/१८-१९/५५३/१८ वदनांक २७ /०७ /२०१८,डॉ.बाबासािे ब आंबड
े कर कृवष स्िािलंबन योजना २०१८ -१९
च्या िागगदशगक सूचना.
२. जा.क्र./विप्र.७/वबिुकृक्रायो/िासू/१८-१९/५५४/१८ वदनांक २७ /०७ /२०१८, वबरसा िुंडा कृवष क्रांती योजना २०१८ -१९ च्या िागगदशगक सूचना.
३. संचालक,भूजल सिेक्षण ि विकास यंत्रणा यांचे पत्र क्र. भूसवियं /PoCRA/३६५६ /२०१८ ,वदनांक १६ ऑतटोबर २०१८.

िागगदशगक सुचनांिध्ये निूद केल्यानूसार वनवित केलेल्या िापदं डा नुसार अनुदान दे य आिे.

अंिलबजािणीची कायगपद्धती : अंिलबजािणीतील विविध स्तरािरील जबाबदाऱयालाभािी
१. इच्छु क शेतकऱयांनी नानाजी दे शिुख कृवष संजीिनी प्रकल्पाच्या संकेत स्िळािर (उपलब्ध
झाल्यानंतर) सिूि सिाय्यकाच्या िदतीने नोंदणी करािी ि ग्राि कृवष संजीिनी सविती (VCRMC)
कडे विवित निुन्यात (प्रपत्र-१) आिश्यक कागदपत्रासवित अजग सादर करािा.
२. नविन विविरीसाठी लाभार्थ्याकडे वकिान ०.४० िे. जिीन असणे आिश्यक आिे .
३. विवित तांवत्रक वनकषाप्रिाणे कािे करून विवित अनुदान ियादे च्या आत अनुदान दे य रािील.
४. नविन वििीर खोदणे ि अन्य बाबींची पूतगता करण्यासाठी किाल १ िषाचा कालािधी अनुज्ञय
े आिे.
५. अंदाजपत्रकाप्रिाणे काि पूणग झाल्यानंतर संबंधीत कृवष सिाय्यक/सिूि सिाय्यक यांना कळविणे.
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६. उपविभागीय कृवष अवधकारी यांनी पूिग संिती वदल्यानंतर घटकाची प्रत्यक्ष अंिलबजािणी करािी.
दे य अनुदान विळणेसाठी िागणीपत्र (प्रपत्र-४) संबवधत कृवष सिाय्यका िार्गत उपविभागीय कृवष
अवधकारी यांच्या नािे सादर करािे.
ग्राि कृवष संजीिनी सविती (VCRMC)
१. गाि सिूिातील इच्छु क शेतकऱयांचे घटकांतगगत बाबीचा लाभ घेण्यासाठीचे विवित निुन्यातील अजग
प्राप्त करून घ्यािेत.
२. प्राप्त सिग अजग ि सादर केलेली कागदपत्रे कृवष सिाय्यक यांचे िदतीने छाननी करून अजाची
अत्यल्प ि अल्प भूधारक शेतकरी, अनु.जाती/जिाती, िविला शेतकरी, वदव्यांग ि इतर शेतकरी या
प्राधान्यक्रिाने वनिड करािी.
३. भूजल सिेक्षण ि विकास यंत्रणे कडू न प्राप्त िागगदशगक तत्िानुसार नविन वििीरी घेण्यास िाि
असलेल्या गािवनिाय विविरींच्या संख्येच्या आधारे इच्छु क लाभार्थ्याची वदलेल्या प्राधान्यक्रिाने
यादी तयार करािी.
४. तांवत्रक वनकषानुसार योग्य ि पात्र लाभािी वनिडीचा अवधकार संबवधत ग्राि कृवष संजीिनी
सवितीस (VCRMC) रािील.अंवति स्िळ वनविती िी भूजल सिेक्षण ि विकास यंत्रणे िार्गत
करण्यात येईल .
५. इच्छु क लाभार्थ्यांचे प्राप्त अजाबाबत तांवत्रकदृष्या पात्र/अपात्र ते बाबत वनणगय घेऊन अपात्र
अजगदारांना अपात्रतेबाबत कारणासि अिगत करािे.
६. अंिलबजािणी करण्यात आलेल्या घटकांतगगत बाबींचे सािावजक लेखापरीक्षण करािे.
सिूि सिाय्यक
१. इच्छु क लाभािी शेतक-यांना नानाजी दे शिुख कृवष संजीिनी प्रकल्पाच्या संकेत स्िळािर नोंदणी ि
अजग करण्यासाठी िागगदशगन ि िदत करािी.
२. शेतकऱयांची ऑनलाईन नोंदणी ि शेतकऱयांने सादर केलेली कागदपत्रे कृवष सिाय्यक यांचे िदतीने
छानणी करुन अजांची अत्यल्प ि अल्प भूधारक अशी प्रिगगवनिाय अनु.जाती / अनु. जिाती /
वदव्यांग /िविला शेतकरी / इतर सिगसाधारण शेतकरी या प्राधान्यक्रिाने िगगिारी करािी.
३. उपविभागीय कृवष अवधकारी यांचेकडू न प्राप्त पूिस
ग ंिती पत्रांच्या नोंदी ठे िणे. शेतकऱयांस योजनेच्या
अटी ि शती तसेच घटकाबाबतचे आर्मिक ि तांवत्रक वनकष सिजािून सांगािे.
४. प्रकल्प स्िळाचे भौगोवलक स्िानांकन (Geo tagging) करण्यास कृवष सिाय्यक यांना िदत करािी.
लाभािी ि तपासणी अवधकारी यांचे सििेत अंिलबजािणी पूिी ि अंिलबजािणी नंतर प्रकल्प
स्िळाचे अक्षांश/रेखांश सि र्ोटो काढािेत. सदरचे र्ोटो प्रकल्पाच्या संगणक प्रणालीिर अपलोड
करािेत. (स्िळ पािणी ि िोका तपासणीच्या िेळेस)
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कृवष सिाय्यक
१. कागदपत्रांची छानणी करताना शेतकऱयांचे वििीत निुन्यातील अजग, शेतकऱयांच्या िालकी ितकाचा
७/१२ उतारा, ८-अ, यापूिी इतर योजनेतून लाभ घेतलेला आिे काय या बाबतचा तपवशल,
प्रावधकृत अवधकाऱयाचे संिगग प्रिाणपत्र (अ.जाती, अ.जिाती शेतकऱयांसाठी) आिे काय, इत्यादी सिग
अनुषंगीक बाबींची पडताळणी करािी.
२. नविन विविरी या घटकासाठी प्राप्त अजाची गािवनिाय िगगिारी करून विविरींची घनता वनवित
करण्यासाठी त्या गािाचे लागिडीयोग्य क्षेत्राचे क्षेत्रर्ळ आधारभूत धरािे ि खालीलप्रिाणे
गािवनिाय िाविती संकवलत करून संबवधत उपविभागीय कृवष अवधकारी यांना सादर करािी १. गािाचे लागिडी खालील क्षेत्र,िे. २. अस्स्तत्िातील विविरींची संख्या ३. प्रस्तावित विविरींची संख्या (िागणीनुसार ) ३. पात्र अजांच्या वनयोवजत प्रकल्प स्िळाची तसेच ८-अ िध्ये निूद सिग गट/सिे नं. िध्ये पािणी करुन
वनयोवजत प्रकल्प स्िळ ि लाभािी सदर घटकासाठी पात्र आिे सकिा नािी याबाबत लेखी अििाल
सोबत जोडलेल्या वििीत प्रपत्रात (प्रपत्र-3) उपविभागीय कृवष अवधकारी यांचेकडे सादर करािा.
४. विविरीचा घनता (संख्या) वनवित झालेला अििाल संबवधत उपविभागीय कृवष अवधकारी यांचेकडू न
प्राप्त झाल्यािर सदर संख्या ग्राि कृवष संजीिनी सवितीच्या वनदशगनास आणून स्िळ वनविती
करण्यासाठी अंवति लाभािी यादी तयार करून संबवधत उपविभागीय कृवष अवधकारी यांना सादर
करािी.
५. या योजनेअंतगगत लाभार्थ्यास इतर योजनेतून शासकीय अनूदान घेतले असल्या/नसल्याबाबत
संबंवधत अवधकाऱयांनी त्याची खात्री करून िी बाब प्रकल्प िंजूरीसाठी सादर करताना उपविभागीय
कृवष अवधकारी यांना अिगत करािी.
६. नविन विविरीच्या कािासाठी कािाची आखणी (Layout ) ि अंदाजपत्रक तयार करून त्यास संबवधत
उपविभागीय कृवष अवधकारी यांची तांवत्रक िान्यता घ्यािी.
७. विविरीच्या कािाची िापन पुस्स्तकेत नोंदणी करणे.
८. नविन विविरीची आखणी करताना,खोदकाि पूणग झालेनंतर वििीर पूणगत्िाचे प्रिाणपत्र दे ताना
अक्षांश,रेखांश ि स्िवनक वचन्िासि छायावचत्र घेऊन ते प्रकल्पाच्या संकेत स्िळािर अपलोड
करािे.
९. लाभािी शेतकऱयांने विविरीचे काि अंदाजपत्रकाप्रिाणे झाल्याचे कळविल्यानंतर संबंवधत कृवष
सिाय्यक यांनी िागगदशगक सूचनेत वदल्याप्रिाणे वििीरीचे काि तांवत्रकदृत्या योग्य असल्याबाबत
िोका तपासणी करािी. सोबत जोडलेल्या वििीत प्रपत्रात (प्रपत्र-५) तपासणी अििाल तयार करािा.
तपासणी अििालािर लाभािीची स्िाक्षरी घ्यािी ि त्याखाली लाभािीचे नाि निूद करािे. तपासणी
अििालाची एक प्रत लाभािीस द्यािी. तपासणी अििाल उपविभागीय कृवष अवधकारी यांना सादर
करािा.
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कृवष पयगिक्ष
े क
१. लाभािी /ग्राि कृवष संजीिनी सविती (VCRMC) / कृवष सिाय्यक/ सिूि सिाय्यक यांनी अिगत
केल्यानंतर कृवष पयगिक्ष
े क यांनी राबविलेल्या घटकाची १०% अनुदान अदायगी पूिग तपासणी
करािी. त्याबाबतच्या िापन पुस्स्तकेतील नोंदी प्रिावणत कराव्यात ि सोबत जोडलेल्या विवित
निुन्यात (प्रपत्र- ६) तपासणी अििाल तयार करािा. तपासणी अििालािर लाभािीची स्िाक्षरी
घ्यािी ि त्याखाली लाभािीचे नाि निूद करािे. तपासणी अििाल उपविभागीय कृवष अवधकारी
यांना सादर करािा.
उपविभागीय कृवष अवधकारी
१. सिग शेतकऱयांचे अजग प्राप्त झाल्यानंतर कागदपत्रांची छानणी, ग्राि कृवष संजीिनी सवितीची िान्यता
ि स्िळ तपासणी अििाल विचारात घेिून अजाच्या पात्र / अपात्रतेबाबत वनणगय घ्यािा ि अपात्र
असल्यास लाभािीस कारणासवित अिगत करािे.
२. प्रकल्पांतगगत वनिडलेल्या गािांसाठी कृवष सिाय्यकाने वदलेल्या गािवनिाय िावितीच्या आधारे
नविन ससचन विविरींची संख्या वनधावरत करण्यासाठी संचालक,भूजल सिेक्षण ि विकास यंत्रणा
यांचे पत्र क्र.भूसवियं /PoCRA/३६५६ /२०१८,वदनांक १६ ऑतटोबर २०१८ नुसार वनधावरत
केलेल्या िागगदशगक सूचना /तत्िे याप्रिाणे करण्यात यािी. (सोबत पत्र सिपत्रीत).त्यानुसार संबवधत
वजल्याच्या उपसंचालक ि वजल्िा िवरष्ठभूिज्ञ
ै ावनक यांचेकडे गाि वनिाय नविन ससचन विविरीसाठी
आिश्यक िाविती पाठिून गाि वनिाय विविरींची संख्या वनवित करािी.
३. भूजल सिेक्षण ि विकास यंत्रणा यांचेकडू न प्राप्त गािवनिाय नविन विविरी घेण्यासाठी असलेला िाि
विचारात घेऊन नविन विविरीसाठी िंजूर करता येऊ शकतील िी संख्या संबवधत गािच्या कृवष
सिाय्यकास ि ग्राि कृवष संजीिनी सवितीस कळविण्यात यािी.
४. उपविभागीय कृवष अवधकारी यांनी इच्छु क लाभार्थ्यासाठी पाणी उपलब्धतेचे दाखले भूजल सिेक्षण ि
विकास यंत्रणे कडू न प्राप्त करून घ्यािे.
५. ग्राि कृवष संजीिनी सवितीने िान्यता वदलेली यादी कृवष सिाय्यकाकडू न प्राप्त झाल्यािर सदरची
यादी संबवधत वजल्याच्या उपसंचालक ि वजल्िा िवरष्ठ भूिज्ञ
ै ावनक यांचेकडे स्िळ वनवितीसाठी
पाठविण्यात यािी ि यादीतील प्राधान्यक्रिानुसार वििीत संख्येच्या ियादे त स्िळ वनविती प्राप्त
करून घ्यािी. आिश्यक असल्यास भूजल सिेक्षण ि विकास यंत्रणेस िािनाची सुविधा उपलब्ध
करून द्यािी.
६. ग्राि कृवष संजीिनी सवितीकडू न प्राप्त यादीनुसार भूजल सिेक्षण ि विकास यंत्रणेकडू न स्िळ
वनवित केलेल्या पात्र शेतकऱयांना ि प्राधान्य क्रिानुसार विवित निुन्यात पूिस
ग ंिती द्यािी (प्रपत्र-३).
७. लाभािी शेतकऱयाने अिगत केल्यानंतर कृवष सिाय्यक/ कृवष पयगिक्ष
े क यांचेकडू न तपासणी पूणग
करून घ्यािी.
८. शेतकऱयास पूिस
ग ंिती दे तांना पूिस
ग ंिती पत्रासोबत वििीरीच्या कािाचे तांवत्रक वनकष ि दे य अनुदान
याबाबत अिगत करािे.
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९. नविन विविरीचे काि भौवतक दृष्या (व्यास ि खोली ) पूणग झाल्याचे कृवष सिाय्यकांनी कळविल्यािर
उपविभागीय कृवष अवधकारी यांनी पूणगत्िाचा दाखला वनगगवित करािा. अंदाज पत्रकाप्रिाणे विवित
केलेल्या खोलीपेक्षा आधीच ०.४० िे . ससचनास पाणी उपलब्ध झाल्यास ि वििीर सुरवक्षत स्स्ितीत
आिे याची खात्री पटल्यास लाभधारकाची लेखी सििती घेऊन काि पूणगत्िाचा दाखला वनगगवित
करािा.अंदाजपत्रकाप्रिाणे िंजूर रतकि खचग झाल्यास िात्र बांधकाि प्रलंवबत राविल्यास पूणग त्िाचा
दाखला वनगगवित करू नये .
१०. अनुदान प्रस्ताि, प्रिि (िोका) ि अंवति तपासणी अििाल,पूणगत्िाचा दाखला, विविरीचे
लाभार्थ्यासि,जी. पी. एस. लोकेशन सि र्ोटो ि िुल्यांकन प्राप्त झाल्यानंतर प्रकल्पासाठीचे कृवष
पयगिक्ष
े क यांनी अनुदान प्रस्ताि तपासून अनुदान अदायगीसाठी वशर्ारस करािी.
११. पात्र लाभािींना वनधी उपलब्धतेनुसार DBT द्वारे ७ वदिसात अनुदान अदायगी करािी.
१२. उपविभागांतगगत राबविलेल्या घटकांपैकी २% लाभार्थ्यांची अनुदान अदायगी पूिी तपासणी करािी.
वजल्िा अधीक्षक कृवष अवधकारी:१. गािवनिाय विविरींची संख्या ि स्िळ वनवितीसाठी वजल्िास्तरािरून भूजल सिेक्षण ि विकास
यंत्रणे सोबत सिन्िय ठे ऊन त्िवरत कायगिािी िोईल याबाबत दक्षता घ्यािी .
२. वजल्यािध्ये उपविभाग स्तरािर लाभािी वनिड ि अनुदान अदायगी यासि सिग कायगिािी िागगदशगक
सूचनेनुसार िोत असलेबाबत िेळोिेळी पडताळणी करािी.
३. उपविभाग स्तरािर झालेल्या कािांची आकस्स्िक तपासणी करािी ि विवित प्रपत्रात अििाल सादर
करािा.
४. उपविभागीय कृवष अवधकारी यांना आिश्यकतेनुसार वनधी वितरण ि सवनयंत्रण करािे.
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प्रपत्र-१
प्रकल्पांतगगत लाभासाठी वनिड िे ाणेकवरता अजग ि ििीपत्र
जागवतक बँक अिगसिास्य्यत
नानाजी दे शिुख कृवष संजीिनी प्रकल्प
(प्रत्येक घटकासाठी स्ितंत्र अजग करािा)
प्रवत,
िा. अध्यक्ष, ग्राि कृवष संजीिनी सविती ........................... (अजगदाराचे गाि) ...................................
गािसिूि क्रिांक.....................................तालुका ................................. वजल्िा .................................
ििोदय,
जागवतक बँक अिगसिास्य्यत नानाजी दे शिुख कृवष संजीिनी प्रकल्पांतगगत िी, िाझ्या िालकीितकाचे शेत जविनीिध्ये
ििािान बदलास पुरक पध्दतीने शेती करण्यासाठी गुंतिणूक करणेस तयार आिे, त्याकवरता या प्रकल्पांतगगत खालील घटकाचा लाभ
विळािा,िी विनंती.
िागणी केलेल्या घटकाचे नाि-...............................................................
घटकाचा तपशील1.-........................................................................
अ.क्र.
1.

बाब
अजगदार शेतकऱयांचे संपूणग नाि

तपशील
(आडनाि)

(प्रिि नाि )

(िडीलाचे नाि )

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

पूणग पत्ता

घर क्र. ................ गल्ली क्र./भागाचे नाि ......................
गाि................................ पोस्ट....................................
तालुका............................. वजल्िा...............................
वपन क्र.-

3.

भ्रिणध्िनी क्रिांक-2

4.

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

5.

जात प्रिगग (लागू असेल तेिे √ अशी खूण करािी)

6.

अजगदार वदव्यांग आिे काय?( लागू तेिे √ खूण
करािी)

7.

स्त्री

पुरुष
अ.जा.

िोय

अ.ज.

इतर
नािी

दावरद्रय रे षेखालील असल्यास - यादीतील अ.क्र3.

1 या िध्ये अनुदान िागणी केलेल्या घटकाचा तपशील उदा. शेततळ्याचा आकार, िवरतगृिाचा/शेडनेटचा आकार, र्ळबाग लागिड असल्यास र्ळवपक नाि, क्षेत्र इ. तसेच

वठबक, तुषार असल्यास- वपकाचे नाि-क्षेत्र इ. तपशील निूद करािा.
2
३

प्रकल्पाच्या विविध घटकातील िावितीची दे िाण-घे िाणीसाठी भ्रिणध्िनी क्रिांकाचा प्रकल्पाच्या कािकाजासाठी िापर करण्यास िाझी सििती आिे .
दावरद्र्य रे षेखालील दाखला सोबत जोडण्याची आिश्यकता नािी. तिावप ग्राि कृवष संजीिनी सविती लाभािी वनिड करतेिळ
े ी अजगदार दावरद्र्य रे षेखालील असल्याबाबत

खात्री करून अजाबाबत उवचत वनणगय घे ऊ शकेल.
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8.

आधारकाडग क्र.4

9.

स्ित:च्या नािािरील एकूण क्षेत्र (8-अ प्रिाणे)

खाते क्र.............................
एकूण जविनधारणा

10.

(िे तटर)

(आर)

आरटीजीएस सुविधा असणाऱया बँकेचे नाि
खाते क्रिांकबँकेची शाखाआयएर्एससी कोड-

11.

घेत असलेली वपके-

12.

ज्या क्षेत्रािर घटक राबविणार आिे त्या क्षेत्राचा

क्षेत्र

गाि

तालुका

सव्िे /गट क्रिांक13.

िागणी केलेल्या बाबींचा तपवशल

14.

यापूिी याच घटकाचा लाभ आपण अििा आपल्या

नविन वििीर ------------------

कुटु ं बातील5 अन्य सदस्यांनी या सकिा इतर
योजनेतून घेतला आिे काय? असल्यास लाभ
घेतलेली योजना,अनुदान रतकि ि लाभ घेतलेचे
िषे इ.तपशील .
15.
16.
17.

िागणी केलेल्या घटकाचा एकूण अंदावजत खचग.

रतकि रुपये...............................

वनकषानुसार अपेवक्षत अनुदान

रतकि रुपये...............................

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

स्ित:

बँक कजाव्दारे

सदर घटकासाठी िाझी वनिड झाल्यास आिश्यक कागदपत्रांची पूतगता करुन वििीत िुदतीत प्रकल्पाच्या िागगदशगक सूचनेनुसार
तसेच प्रकल्प आवधकाऱयांच्या तांवत्रक दे खरे खीखाली काि पूणग करीन ि त्यानंतरच िला अनुदान दे य रािील तसेच .सदरचे काि िी विवित
िुदतीत ि िागगदशगक सुचनेप्रिाणे पूणग न केलेस अनुदान विळणार नािी, याची िला जाणीि आिे .
सदर बाबीचा लाभ घेत असताना िा त्यानंतर िाझेकडु न गैरव्यििार झाल्याचे आढळू न आल्यास अििा लाभांवकत बाबीचा
िाझ्याकडु न गैरिापर झाल्याचे वसद्ध झाल्यास संबवधत घटकासाठी विळालेले अनुदान िाझ्याकडू न सव्याज िसुल केले जाईल याची िला
स्पष्ट जाणीि आिे .
प्रकल्पाचे अवधकारी आवण इतर प्रावधकृत व्यततींना घटक तपासणीसाठी िाझी संिती आिे तसेच, त्यांना या तपासणी कािासाठी
सिकायग करे न.
िरील सिग िाविती िाझ्या सिजुतीप्रिाणे बरोबर ि खरी आिे .
स्िळ:- (गािाचे नाि)..............................
वदनांक-

/

/ 20--

अजगदार शेतक-याची सिी/अंगठा

कोठे िी जतन अििा सािाईकीकरण )share) केली जाणार नसून ती र्तत सी आय डी आर (Central Identities Data Repository) कडे पडताळणी करता सादर केली जाईल.
कुटु ं ब या व्याख्येत पती, पत्नी ि १८ िषाखालील िुलांचा सिािेश रािील.
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प्रपत्र - २
(प्रकल्प स्िळ पािणी ि पात्रतेबाबत अवभप्राय-कृवष सिाय्यक)
श्री/ श्रीिती---------------------------------------------िु. पो.-----------------ता.----------- वज.------------------ यांनी त्यांचे िालकीचे स.नं./गट नं. -----------िधील
एकूण क्षेत्र -------------(िे. आर.) आिे . सदर क्षेत्रािर नानाजी दे शिुख कृवष संजीिनी प्रकल्पांतगगत
नविन वििीर या घटकासाठी अजग केलेला आिे. सदर अजग ग्राि कृवष संजीिनी सवितीने (VCRMC)
वदनांक -------रोजीच्या बैठकीिध्ये िंजूर केलेला आिे. सदर लाभार्थ्यास वििीर या घटकाच्या लाभ
दे ण्याकवरता खालील तांवत्रक वनकषा प्रिाणे तपासणी केलेली आिे १. लाभार्थ्याचे एकूण जविनीचे क्षेत्र ०.४० िेतटर पेक्षा जास्त आिे/नािी.
२. प्रस्तावित नविन वििीर ि वपण्याच्या पाण्याचा सािगवत्रक स्त्रोत यातील अंतर वकिान ५०० िीटर
पेक्षा जास्त आिे /नािी .
३. वपण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोता व्यवतवरतत प्रस्तावित वििीर ि अस्स्तत्िात असलेल्या इतर विविरीचे
अंतर १५० िी. पेक्षा जास्त आिे /नािी .
४. भूजल सिेक्षण ि विकास यंत्रणेकडू न गािािध्ये नविन विविरी िंजुरीसाठी असलेल िाि
विचारात घेऊन कळविण्यात आलेल्या संख्येच्या ियादे त ि स्िळ वनवितीनुसार सदर लाभािी
पात्र आिे /नािी .
वदनांक ------------------------- रोजी भेट दे ऊन प्रस्तावित प्रकल्प स्िळाची लाभािी
सिक्ष पािणी केली असता घटकासाठी आिश्यक ि योग्य क्षेत्र लाभार्थ्याकडे उपलब्ध असून प्रकल्प
राबविण्यासाठी लाभािी सक्षि ि पात्र आिे.
सदर लाभार्थ्यास पूिस
ग ंिती दे णेस वशर्ारस करणेत येत आिे.
वठकाण

(स्िाक्षरी)

वदनांक

कृवष सिाय्यक
नाि
ता.
वज.

(वटप -कृवष सिाय्यक यांनी िागगदशगक सूचनांचा अिलंब करून उपरोतत स्िळ तपासणी अििाल भौगोवलक वचन्िांकनासि
(Geo-tagging) द्यािा.)
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प्रपत्र -३

पूिस
ग ंिती पत्र
(पुिस
ग ंिती पत्राचा निूना)
जा.क्र. ----------------कायालय-

उपविभागीय

कृवष अवधकारी,

____

उपविभाग ______, वजल्िा______
वदनांक -

/

/20----

प्रवत,
श्री/श्रीिती-----------------------------------------------------िु.पो.-------------------तालूका -------------------- वजल्िा -------------आपल्या वदनांक -------------- रोजीच्या अजाप्रिाणे पाणी साठिण संरचनाची वनर्मिती या
घटकांतगगत वििीर उपघटकासाठी आपली लाभािी म्िणून वनिड करण्यात आली आिे . संदभग क्र.--------------अन्िये भूजल सिेक्षण ि विकास यंत्रणा यांचेकडू न प्राप्त प्रिाणकांच्या आधारे प्रस्तावित स्िळ वनविती योग्य
असलेबाबत प्रिावणत करण्यात आलेले आिे .अटी ि शतीची पूतगता करण्याच्या अवधन रािू न आपणांस
विविरीच्या कािास प्रकल्पांतगगत िागगदशगक सूचनेनुसार अनुज्ञेय रकिेसाठी पूिस
ग ंिती दे ण्यात येत आिे . सदरचे
पूिस
ग ंिती पत्र विळाल्यापासून ३० वदिसांच्या आत काि सुरु करणे बंधनकारक रािील अन्यिा सदर पूिग संिती
रद्द िोईल याची नोंद घ्यािी. नविन वििीर खोदणे,बांधकाि ि इतर तत्सि बाबींची पूतगता करण्यासाठी किाल १
िषाचा कालािधी दे ण्यात येत आिे.
सदर घटकाची अंिलबजािणी िागगदशगक सूचनेनुसार पूणग झाल्याची खात्री झाल्यानंतर आपणास
शासन वनणगयानुसार (िागगदशगक सुचना ि िंजूर िापदं ड इत्यादी) अनुज्ञय
े अनुदान वनधी उपलब्धते नूसार िंजूर
करण्यात येईल. तसेच सदरचे अनुदान आपल्या राष्रीयकृत बँकखात्यािर २ टप्प्यात (पविला टप्पा- विविरीचे
खोदकाि पूणग झाल्यािर ि दु सरा टप्पा- खोदकाि ि बांधकाि पूणग करून विविरीची ७/१२ िर नोंद झाल्यािर )
जिा करण्यात येईल. आपल्या प्रकल्प प्रस्तािास िंजूरी दे णे, देय अनुदानाची रतकि/दे य कालािधी इत्यादी
बाबी ठरविण्याचा अंवति अवधकार नानाजी दे शिुख कृवष संजीिनी प्रकल्प/शासनाचा रािील.

उपविभागीय कृवष अवधकारी,
उपविभाग_______
वजल्िा: ________
...................
प्रत,
िाविती ि योग्य त्या कायगिािीसाठी अग्रेवषत ,
1) वजल्िा अवधक्षक कृवष अवधकारी-----------2) अध्यक्ष, ग्राि कृवष संजीिनी सविती-------------
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प्रपत्र -४
(लाभािी अनुदान िागणी पत्र)
प्रती,

उपविभागीय कृवष अवधकारी,
उपविभाग _______
वजल्िा: _______
विषय :- नानाजी दे शिुख कृवष संजीिनी प्रकल्पांतगगत दे य अनुदान विळणेबाबत.

िी श्री. / श्रीिती.................................................................िु. ..............पो. ................
ता............... वज............... आपणास विनंती करतो की, िला विळालेल्या -----------रोजीच्या पूिग
संितीनुसार नानाजी दे शिुख कृवष संजीिनी प्रकल्पांतगगत नविन पाणी साठिण संरचनाची वनर्मिती या
घटकांतगगत वििीर या उपघटकाचे पविल्या टप्प्यातील (खोदकाि ) / दुसऱया टप्प्यातील (खोदकाि ि
बांधकाि ) काि आपण वनगगवित केलेल्या अटी ि शतीच्या अवधन रािू न िागगदशगक सूचनेनुसार पूणग केले
आिे. त्याचा तपशील खालीलप्रिाणे;
वििीरीचा तांवत्रक तपवशल (पविला /दु सरा टप्पा ) अ. क्र.

बाब

१.

क्षेत्राचा सिे नंबर ि क्षेत्र

२.

विविरीचा व्यास,िी

३.

विविरीची खोली,िी

४.

विविरीची अंदाजपत्रकीय रतकि,रु.

५.

तांवत्रक िान्यता वदनांक ि रतकि

६.

पूणग झालेल्या कािाची अंदावजत

तपवशल

रतकि,रु.
सदर बाब संबवधत कृवष सिाय्यक यांना अिगत केली आिे. तरी िला नानाजी दे शिुख कृवष
संजीिनी प्रकल्पांतगगत वििीर या घटकाच्या आर्मिक वनकषानुसार दे य अनुदान विळािे. िी विनंती
वदनांक :

लाभािीची स्िाक्षरी/अंगठा

(नाि ि पत्यासि)
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प्रपत्र -५
िोका तपासणी अििाल
(कृवष सिाय्यक यांनी करणे)

अ.क्र.

बाब

१.

लाभार्थ्याचे नाि /शेतकरी सिूिाची नािे

२.

गािाचे नाि

३.

तालुका

४.

वजल्िा

५.

तपासणी वदनांक

६.

बाब

७.

पूिस
ग ंिती क्र.ि वदनांक

८.

िंजूर असलेल्या प्रकल्प क्षेत्राचा सव्िे नंबर/गट क्र. ___

९.

प्रत्यक्ष

तपशील

वििीर

पूणग

झालेल्या

कािाचा

प्रकारानुसार िंजूर वनकषा अन्िये)

तपशील

क्षेत्र ----------िे . -----आर

(खडकाच्या १.विविरीचा व्यास,िी -------२. विविरीची खोली,िी -------

१०.

िंजूर बाबींचा तपवशल (खडकाच्या प्रकारानुसार िंजूर १.विविरीचा व्यास,िी -------२. विविरीची खोली,िी ------वनकषा अन्िये)

११.

विविरीची अंदाजपत्रकीय रतकि, रु.

१२.

पूणग झालेल्या कािाची रतकि,रु.

१३.

GSDA चे पाणी उपलब्धतेचे प्रिाणपत्र आिे वकिा नािी
(तारखेसि )

१४.

अनुदानाची गणना: ( अनुदान ियादा, दे य अनुदान इत्यादी बाबी विचारात घेऊन देय अनुदानाची
वशर्ारस करािी.)
कािाची एकूण सकित- रु. -------------अनुदान ियादा- रु. --------------िंजूर अनुदानाची रतकि- रु. -----------तपासणीनुसार देय िोणारी रतकि- रु. -----------

िंजूर वििीर िी तांवत्रक वनकषानुसार खोदण्यात आलेली आिे . या घटकांतगगत िागगदशगक सूचनेनुसार
असून इतर बाबींतिी िागगदशगक सूचनांचा अिलंब केला असलेने लाभार्थ्यास अनुदान अदा करण्यास वशर्ारस
करण्यात येत आिे .
सिक्षलाभार्थ्याचे नाि ि स्िाक्षरी /अंगठा
(श्री.
)
(वटप-सदर तपासणी अििालाची एक प्रत लाभार्थ्यास द्यािी)
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प्रपत्र - ६
पयगिक्ष
े ीय तपासणी अििाल
१.

तपासणी वदनांक

२.

तपासणी अवधकारी

३.

पदनाि

४.

तपासणी िेळी उपस्स्ित इतर

श्री/श्रीिती

१. श्री/श्रीिती

अवधकारी/किगचारी

पदनाि
२. श्री/श्रीिती
पदनाि

५.

लाभार्थ्याचे नाि

सिे नं./गट न. _______
िगगिारी: _________
(अ.जा./अ.ज./सिगसाधारण/इतर) ________
िु.पो. _______________
ता. _______ उपविभाग ________
वज. ______

६.

बाब

७.

प्रकल्पाचे वठकाण

८.

अंदाजपत्रकीय रतकि रु,

९.

पूणग झालेल्या कािाची रतकि रु.

१०.

प्रकल्पाचा िोका तपासणी तपशील

वििीर

१. प्रकल्प क्षेत्राचा सव्िे नंबर/गट क्र. ______
2. विविरीचा व्यास, िी. -----------३.विविरीची खोली ,िी.-------------

११.

लाभार्थ्यास दे य अिगसिाय्याची रतकि रु.
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१२.

तपासणी िध्ये अिगसिाय्याची पवरगणना बरोबर केलेली आिे

िोय/नािी

काय ?
नसल्यास तर्ाित रतकि रु.
१३.

िागगदशगक सूचनेप्रिाणे कायगिािी करण्यात आलेली आिे काय ?

१४.

लाभार्थ्याचे सिगसाधारण अवभप्राय

१५.

गुणित्तेबाबत तपासणी अवधकाऱयाचे अवभप्राय

िोय/नािी

तपासणी अवधकारी, श्री.
पदनाि.
(स्िाक्षरी)
इतर अवधकारी श्री.
पदनाि.
(स्िाक्षरी)
लाभार्थ्याची/ लाभािी प्रवतवनधीची स्िाक्षरी
(नाि....................)
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