नानाजी दे शमुख कृ षी संजावनी प्रकल्ांतगगत सववस्तर प्रकल् आराखडा मागगदशग क सुचना
राज्यामध्ये जागततक बॅंक सहाय्ययत नानाजी दे शमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प १५ तजल्यामधील ५१४२
गावांमध्ये राबतवण्यात येत आहे . सदर तनवडलेल्या गावांचे सुक्ष्मतनयोजन करुन तयार झालेल्या सतवस्तर प्रकल्प
अहवालांची (डीपीआर) तांतिक व प्रशासतकय दृष्ट्या छानणी उपतवभातगय कृतष अतधकारी स्तरावरुन होणे अतभप्रे त
आहे . या अनुषंगाने सतवस्तर प्रकल्प अहवाल बारकाईने तपासुन तजल्हास्तरीय सतमतीची मंजुरी घेणेबाबत जा .क्र .
-नादे कृसंप्र१०१७/ प्र. क्र. १३/ कृतष तवद्या/८२/,तदनांक- २८/0३/2018सतवस्तर सुचना तनगगतमत केलेल्या आहे त.
आपण गावाचा केलेला सुक्ष्मतनयोजनाचा आराखडा हा त्या गावाचे भतवष्ट्य बदलु शकतो आतण भतवतव्य
उज्वल करु शकतो त्यादृष्ट्टीने प्रकल्प अहवाल बनतवणे आवश्यक आहे .तसेच प्रकल्प अहवाल तयार करताना
आपण जागततक बॅंकेच्या योजनेसाठी प्रकल्प अहवाल बनतवत आहोत हे दे खील लक्षात ठे वणे आवश्यक
आहे .त्याप्रमाणे प्रकल्प अहवाल जागततक बॅंकेसाठी सादर करण्याच्या दजाचा होणे आवश्यक आहे .
या कायालयास प्राप्त झालेल्या सतवस्तर प्रकल्प आराखड्यामध्ये ब-याच िुटी तदसुन आल्या आहे त, तरी
यापुढे सतवस्तर प्रकल्प आराखडा तयार करताना पुढील मागगदशगक सुचनांचा अवलंब करावा.
१. सतवस्तर प्रकल्प आराखड्यामध्ये तवहीत केलेल्या सवग प्रपिांचा समावेश करावा.
२. प्रकल्प आराखड्यामध्ये तदलेली स्थायी स्वरुपाच्या आकडे वारीचा स्त्रोत व वषग त्या त्या प्रपिाच्या खाली
नमुद करावे.
३. क्षेि धारणेनुसार व सामातजक वगीकरणानुसार खातेदार सं ख्या काळजीपुवगक नमुद करावी, कारण हे च अल्प
व अत्यल्प भुधारक खातेदार, भुतमहीन मजुर ककवा स्त्री खातेदार आपले लाभाथी आसणार आहे त.
४. प्रकल्प अहवालातील परस्पर संबंध असलेल्या प्रपिामधील आकडे वारीमध्ये तवसंगती असणार नाही याची
काळजी घ्यावी.
५. प्रकल्पात मंजूर नसलेल्या घटकांचा सतवस्तर प्रकल्प आराखड्यामध्ये समावेश करु नये.
६. सतवस्तर प्रकल्प आराखड्यामध्ये बाबतनहाय दशगतवण्यात आलेले अनुदान हे अंतीम नसून प्रकल्प
व्यवस्थापन कक्षाने त्या त्या वषामध्ये तनगगतमत केलेल्या मागगदशगक सुचनाप्रमाणे पतरगतणत करण्यात यावे.
७. सतवस्तर प्रकल्प आराखड्यास मंजुरी प्राप्त झाल्यानंतर वषगतनहाय उपलब्ध तनधीच्या मयादे त कामांचा
प्राधान्यक्रम तनय्श्चत करुन कामे हाती घेण्यात यावीत.
८. प्रस्तातवत सतवस्तर प्रकल्प आराखड्यास ग्राम कृषी संजीवनी सतमतीची मान्यता घेणे बंधनकारक
आहे .तसेच ग्राम कृषी संजीवनी सतमतीच्या DPR मंजुरीच्या ठरावाची प्रत सोबत जोडण्यात यावी.
९. फळबाग लागवड या घटकासाठी राज्याच्या भाऊसाहे ब फंु डकर फळबाग लागवड योजनेत संबतधत
फळपीकास असलेले मापदं ड उपयोगात आणावेत.
१०. सतवस्तर प्रकल्प आराखड्याची तांतिक तपासणी केले बाबत उपतवभागीय कृषी अतधकारी यांनी प्रमातणत
केलेले असावे, तसे प्रमाणपि DPR सोबत जोडलेले असावे.
११. ग्राम कृषी संजीवनी सतमतीची स्थापना शासन तनणगय तद.७.११.२०१७ नुसार स्थापन झाली असल्याची खािी
उपतवभागीय कृषी अतधकारी यांनी केलेली असावी, तसेच प्रकल्प आराखड्यासोबत ग्राम सभेचा ठराव
जोडलेला असावा.
१२. गावाची पायाभुत मातहती दे ताना मुळ क्षेि, तपकाखालील क्षेि, उवगरीत दशगतवलेले क्षेि एकुण भौगोतलक
क्षेिाच्या मयादे त असल्याची खािी करावी. खारपाण क्षेि असल्यास तसे नमुद करावे.

१३. प्रकल्प आराखडा सादर करताना वन क्षेिावर झालेली कामे दे खील तवचारात घेण्यात यावीत.
१४.लाभाथींची तनवड प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षा कडील मागगदशगक सुचनानुसार करावी. तसेच सतवस्तर प्रकल्प
आराखड्या सोबत वैयय्ततक लाभाच्या व इतर घटकांच्या मागणीच्या घटकतनहाय इच्छु क लाभाथींच्या याद्या
जोडाव्यात.
१५. सावगजतनक क्षेिावरील मृद व जलसंधारण तवषयक कामे ग्राम कृषी संजीवनी सतमतीमाफगत करण्यात यावीत.
१६. मृद व जलसंधारण तवषयक कामे माथा ते पायथा या तत्वानुसार प्रस्तातवत करण्यात यावीत व त्यानुसार
अंमलबजावणी करण्यात यावी.
१७. प्रकल्प अहवालानुसार दशगतवलेली मृद व जलसंधारणाची कामे झाल्यानंतर रब्बी व उन्हाळी हं गामातील
तपकांखालील क्षेि वाढणे अपेक्षीत आहे , त्याप्रमाणे प्रकल्प अहवालातील भाग २ मधील प्रस्तातवत
तपकरचना सध्या असलेल्या तपकरचने पेक्षा जास्त क्षेिावर दाखतवणे आहे त्याप्रमाणे तनयोजन करावे.
१८. प्रस्तातवत तवहीर या घटकाची अंमलबजावणी करताना भुजल सवेक्षण यंिणेचे प्रमाणपि घेण्यात यावे.
१९. भुजल सवेक्षण यंिणेचे प्रमाणपिानुसार गावे अधगतशषीत ककवा पुणग शोषीत असतील तर तवहीर पुनभगरण हा
घटक प्रस्तातवत करण्यात यावा.
२०. संरतक्षत शेती या घटकांतगगत लागवड सातहत्यासाठी अनुदानाची तरतुद प्रस्तातवत करणे आवश्यक
आहे , त्याप्रमाणे संरतक्षत शेती या घटकाच्या प्रमाणात तरतुद प्रस्तातवत करावी.
२१. पॅक हाऊस, प्रतवारी व संकलन केंद्र,गोदाम,प्राथतमक प्रतक्रया केंद्र, पूवग शीतकरण गृह, शीतगृह, रायपनींग
चेंबर,कांदाचाळ,स्थायी व तफरते तवक्री केंद्र, शेतमाल वाहतूकीकतरता वाहन/शीतवाहन, भाडे तत्वावर
औजारे केंद्र, तबयाणे प्रतक्रया उपकरणे १००० मे .टन क्षमते साठी, तबयाणे सुकवणी याडग (१००० मे.टन
क्षमतेसाठी) व तबयाण्याची साठवण / गोदाम ७०० चौ.मी. (क्षमता १००० मे.टन) इत्यादी घटक वैयय्ततक
लाभाचे घटक नसुन या घटकांचा लाभ फतत एफपीओ/एफपीसी/ एफआयजी/ एसएचजी यांनाच दे ण्यात
यावा.
२२. ज्या घटकामध्ये दे य अनुदानासहत्या घटकासाठी लागणारी पुणग रतकम बॅंकेच्या कजाद्वारे तसेच स्वतनधीतुन
उभारावयाची आहे , ती पुणग खचग झाल्यानंतरच अथग सहाययाची रतकम बॅंक कजाच्या परताव्याच्या स्वरुपात
अदा करावयाची आहे . या बाबीचा तवचार करुन संबंधीत घटकांची संख्या प्रस्तातवत करण्यात यावी.
२३. कांदा चाळ व पॅक हाउस यांची प्रस्तातवत संख्या कांदा तपकाखालील तसेच भाजीपाला व फळतपकाखालील
क्षेिाच्या प्रमाणातचप्रस्तातवत करावी.
२४.

सध्या उत्पादन होत असलेल्या तपकांचे मुल्यवधगन होण्यासाठी प्राथतमक प्रतक्रया केंद्र उभारण्याच्या

दृष्ट्टीने घटकांचा प्रकल्प आराखड्यात समावेश करण्यात यावा.
२५.पाण्याचे अंदाज पिक हे प्रकल्पांतगगत तवकतसत केलेल्या ॲप व्दारा मातहती भरुन तयार केलेले असावे. या
संदभात तशल्लक अपधावापेक्षा अवास्तव प्रमाणात कामे प्रस्तातवत करु नयेत.
२६. सतवस्तर प्रकल्प आराखड्यातील भाग ४ मधील प्रपि क्रमांक २१ (गाव समुह तवकास आराखडा सन
२०१८-१९ ते २०२०-२१) चे खाली संबंधीत सक्षम कमगचारी / अतधकारी यांची तशतयासह स्वाक्षरी करुन
सादर करावे .
२७.

पाण्याच्या अंदाजपिकानुसार तशल्लक अपधावापैकी ३० टतके अपधाव सोडू न तशल्लक राहणा-या

अपधावापेक्षा प्रस्तातवत कामाचे टीसीएम जास्त नसल्याची खािी उपतवभागीय कृषी अतधकारी यांनी करावी.
२८. प्रस्तावातील मंजूर काम/बाबीची अमंलबजावणी करतांना ते काम/बाब तांतिक दृष्ट्या योग्य असल्याची
खािी करुनच अमंलबजावणी करावी.

२९. अय्स्तत्वातील

मृद व जलसंधारण कामे

तसेच प्रस्तावीत मृद व जलसंधारण कामे यांचे प्रकल्प

व्यवस्थापन कक्षाने तदलेल्या रं गीत नकाशावर मॅपींग/माकींग करावे तसेच

सदर कामांचे पाणीसाठा

टीसीएम वस्तुय्स्थतीदशगक नोंद केल्याची खािी उपतवभागीय कृषी अतधकारी यांनी करावी.
३०. प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षाकडू न ॲप तवकतसत झालेनंतर सवग मातहती सदर ॲप मध्ये भरावयाची
असल्याने त्यावेळी तवसंगत मातहती भरली जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
३१. सतवस्तर प्रकल्प आराखडे तजल्हास्तरीय सतमतीचे मान्यतेच्या इततवृत्तासह सादर करण्यात यावेत.
३२.

प्रकल्प आराखडा तयार करताना वेळोवेळी तदलेल्या सुचनांचे काटे कोरपणे पालन करुन
तांतिक, अर्थथक व प्रशासतकय दृष्ट्या योग्य असलेलेच तबनचुक सतवस्तर प्रकल्प आराखडे सादर
करण्यात यावेत.
प्रकल्प आराखडा तपासण्याच्या दृष्ट्टीने तपासणी सुची पुढील प्रमाणे आहे .

प्रकल् अहवाल
त्ासणी सुवच
गाव - , ता. - , उ्ववभाग - , वज.गाव समुहात सामाववष्ट गावे :

अवभप्राय

त्शील

भाग - १
१) प्रस्तावना
२) ग्राम कृतष संतजवनी सतमती
३) नकाशा
४) अंमलबजावणी करणाऱ्या अतधकारी/कमगचाऱ्याचा तपशील
५) कृतष उद्योगासाठी प्रतशक्षण घेतलेल्या युवकांचा तपशील
६) गावातील सध्या अय्स्तत्वात असलेले गटांचा व इतर संस्थांचा
तपशील
७) शेतीवर आधारीत व्यवसायांची मातहती
८) सेंतद्रय तनतवष्ट्ठा उत्पादन तपशील
९) गावाची कृतष तवषयक पायाभूत मातहती
गावाची लोकसंख्या
सुक्ष्म पाणलोट संख्या
अ) भूतम उपयोतगता वगीकरण
१०) एकूण खातेदार संख्या व वगग वारी
अ) क्षेि धारणे नुसार एकूण खातेदार संख्या
ब) सामातजक वगीकरणानुसार खातेदार संख्या
क) कौटुं तबक वगग वारीनुसार उत्पन्न
११) पजगन्य तवषयक मातहती
मागील ५ वषांची सरासरी
पजगन्य मापकाचे गावापासूनचे अंतर
मागील ५ वषांचे पजगन्यमान
१२) तपकतनहाय क्षेि (हे तटर)
१३) पायाभूत सवेक्षण
१३.१. चारा गरज व उपलब्धता
१३.२. गावातील भूजल य्स्थतीचा तपशील (पाणलोट तनहाय)
१३.३. सुक्ष्म तनयोजन आराखड्यानुसार गावातील सरासरी भूजल पातळी
(खोली मी. मध्ये )
१३.४. पाण्याचा कायगक्षम वापर
१३.५. गावातील वृक्ष लागवड बदलाची य्स्थती (फलोत्पादन सोडू न)
१३.६. शैक्षतणक तपशील

भाग - २
१४) पाण्याचा ताळे बंद

भाग - १ तशल्लक अपधाव
१) तपकाखालील क्षेि (हे तटर)
२) पेरणी क्षेिाव्यततरीतत क्षेि (हे तटर)
३) अय्स्तत्वातील मृद व जलसंधारण कामे
४) तपण्याच्या पाण्याची एकूण गरज
५) गावातील सरासरी पजगन्यमान व वरील १ ते ४ मधील मातहतीच्या
आधारे तशल्लक अपधाव व जतमनीतील उपलब्ध ओलावा (टी.सी.एम.)

भाग - २ पाण्याच्या ताळे बंदानुसार तशल्लक अपधाव ,जतमनीतील
ओलावा आतण भूजलाचे तनयोजन

१) तशल्लक अपधावाचे तनयोजन प्रस्तातवत
मृद व जलसंधारण कामे
I) क्षेि उपचार
अ. वनक्षेि
ब. इतर क्षेि
II) ओघळीचे उपचार
अ. वनक्षेि
ब. इतर क्षेि
III) पाणी साठवण संरचनांची तनर्थमती
IV) जुन्या जलसाठ्याचे पुनरुज्जीवन
V) भूजल पुनभग रण
VI) मुलस्थानी जलसंधारण
२) जतमनीतील ओलाव्याचे व भूजलाचे तनयोजन
प्रस्तातवत तपकरचना (हे तटर)
१५) कसचन सुतवधा
१५- अ) कसचन स्त्रोतानुसार बागायती क्षेि
१५- ब) सुक्ष्मकसचनाखालील क्षेि
१६) पशुधन व दुग्धसंकलन
१६- अ) पशुधना बाबातचा तपशील
१६- ब) दुग्धसंकलन तपशील
१६- क) दरडोई दुधाची उपलब्धता
१७) गावामध्ये असणाऱ्या कृतष यंिे व औजारांचा तपशील

भाग - ३
१८) पाण्याच्या ताळे बंदानुसार प्रत्यक्ष अपधाव व प्रस्तातवत बाबी
I) क्षेि उपचार
अ) वनक्षेि
ब) इतर क्षेि
II) ओघळीचे उपचार
अ) वनक्षेि
ब) इतर क्षेि
III) पाणी साठवण संरचनांची तनर्थमती
IV). जुन्या जलसाठ्याचे पुनरुज्जीवन
V). भूजल पुनभग रण
VI). मुलस्थानी जलसंधारण
VII) खारपाण जतमनीवरील शेततळे
१९) सुरु व मंजूर कामांव्यततरीतत प्रकल्पांतगग त प्रस्तातवत कामे
(झोनतनहाय)
I) क्षेि उपचार
अ) वनक्षेि
ब) इतर क्षेि
II) ओघळीचे उपचार
अ) वनक्षेि
ब) इतर क्षेि
III) पाणी साठवण संरचनांची तनर्थमती
IV). जुन्या जलसाठ्याचे पुनरुज्जीवन
V). भूजल पुनभग रण
VI). मुलस्थानी जलसंधारण
VII) खारपाण जतमनीवरील शेततळे
२०) सुरु व मंजूर कामांव्यततरीतत प्रकल्पांतगग त प्रस्तातवत कामांसाठी
आवश्यक तनधी
I) क्षेि उपचार
अ. वनक्षेि
ब) इतर क्षेि
II) ओघळीचे उपचार
वनक्षेि
ब) इतर क्षेि
III) पाणी साठवण संरचनांची तनर्थमती
IV) जून्या जलसाठयांचे पुनरुज्जीवन
V) भूजल पुनभग रण
VI) मुलस्थानी जलसंधारण
VIII) खारपाण जतमनीवरील शेततळे

भाग - ४
नानाजी दे शमुख कृ वष संवजवनी प्रकल्
२१) गाव समुह ववकास आराखडा (२०१७-१८ ते २०१८-१९)
I) हवामान अनुकूल कृ वष ्द्धतीस प्रोत्साहन
१) जतमनीमध्ये कबगग्रहणाचे प्रमाण वाढतवणे
१.१. वातणकी आधारीत शेती पद्धती
१.२. फळबाग लागवड
२) क्षारपड व चोपण जतमतीचे व्यवस्थापन
३) संरतक्षत शेती
४) एकात्मीक शेती पद्धती
५) जमीन आरोग्य सुधारणे
II) ्ाण्याच्या कायग क्षम व शाश्वत ्द्धतीने वा्र
१)क्षेि उपचार
२)ओघळीचे उपचार
३)पाणी साठवण संरचनांची तनमीती
४)जून्या जलसाठयांचे पुनरुज्जीवन
५)भूजल पूनभग रण
६)मुलस्थानी कसचन
७)सूक्ष्म कसचन
७.१) तठबक
७.२.) तूषार
८) संरतक्षत कसचनाकतरता पाण्याची उपलब्धता
III) काढणी ्श्चात व्यवस्था्न व हवामान अनुकूल मुलय
साखळीचे बळकटीकरण
१)पायाभूत सुतवधा तनमाण करणे
२)शेतमाल वाहतूकीसाठी तशतवाहन
३)भाडे तत्वावर कृतष अवजारे केंद्र सुतवधा तनर्थमती
४)हवामान अनुकूल वाणांचे पायाभूत व प्रमातणत तबयाणे तयार करणे
५)तबयाणे हब-पायाभूत सुतवधांचा तवकास करणे.

