पाणी उपसा साधने (पंप संच) व पाईप (एच.डी.पी.ई. / पी.व्ही.सी. )
अ ३ (८) (i) व अ ३ (८) (ii)

प्रस्तावना:
हवामान बदलाचा राज्याच्या शेतीवर ववपरीत पवरणाम वदसून येत असून, भववष्यात दे खील सदर
पवरणामांची व्याप्ती वाढणार असल्याचे राज्याच्या हवामान बदलाववषयक कृती आराखडयामध्ये नमूद केले
आहे . मराठवाडा व ववदभातील शेतक-यांना गेल्या काही वषांपासून मोठया दु ष्काळास सामोरे जावे लागत
असून भू-गभातील पाणीसाठयावर व जवमनीच्या आरोग्यावर ववपवरत पवरणाम होत आहे . पवरणामी शेतीमधील
वपकांची उत्पादकता घटत आहे . तसेच पूणा नदीच्या खो-यातील भू-भाग हा वनसगगत:च क्षारपड असल्याने
शेतीसाठी ससचनास मयादा येत आहेत. या प्रवतकूल पवरस्स्ितीमध्ये अल्पभू-धारक शेतक-यांच्या उत्पादनावर
ववपरीत पवरणाम होत असल्याचे वदसून येत आहे . हवामान बदलामुळे उद्भवलेल्या पवरस्स्ितीशी जुळवून
घेण्यास शेतक-यांना सक्षम करण्याच्या उद्देशाने महाराष्र शासनाचा जागवतक बँकेच्या अिगसहाय्याने नानाजी
दे शमुख कृवष संजीवनी प्रकल्प सुरु करण्यात आलेला आहे .
राज्यातील पजगन्यावर आधावरत कोरडवाहू शेतीची संरवक्षत ससचनाच्या माध्यमातून उत्पादकता
वाढववण्यासाठी यापूवी ववववध योजनामधून अनुदानावर संरवक्षत ससचन सुववधा राबववण्यात आलेल्या आहे त
व येत आहेत. त्यामुळे शेतक-यांचे उत्पादन व उत्पन्नात वाढ होऊन शेतक-यांचे जीवनमान उं चावण्यास मदत
झाली आहे . सद्यस्स्ितीत राज्यातील टं चाईग्रस्त पवरस्स्िती पाहता व शेतक-यांकडे वपकास संरवक्षत ससचन
दे णेकवरता व्यवस्िा वनमाण करण्यासाठी जागवतक बँक अिगसहाय्यीत नानाजी दे शमुख कृषी संजीवनी
प्रकल्पांतगगत संरवक्षत ससचनाकवरता पाण्याची उपलब्धता या उपघटकांतगगत पाणी उपसा साधने (पंप संच) व
पाईप (एच.डी.पी.ई. / पी.व्ही.सी.) हे वैयस्ततक लाभाचे घटक राबववणे प्रस्ताववत आहे .
उवद्दष्टे :
1. नानाजी दे शमुख कृवष संजीवनी प्रकल्पामध्ये समावेश करण्यात आलेल्या गावसमुहातील अल्प व
अत्यल्प भूधारक शेतक-यांना हवामान बदलामुळे उद्भवलेल्या पवरस्स्ितीशी जुळवून घेण्यास सक्षम
बनववणे.
2. पाणी उपसा साधनांचा वापर करून ससचनाची सोय करणे व कायगक्षमता वाढववणे.
लाभािी वनवडीचे वनकष :
१. प्रकल्पांतगगत वनवड केलेल्या गावासाठीच्या ग्राम कृषी संजीवनी सवमतीने (VCRMC) मान्यता वदलेले
अत्यल्प व अल्प भूधारक शेतकऱयांना, अनु. जाती/ जमाती, मवहला, वदव्यांग व इतर शेतकरी या
प्राधान्यक्रमाने वनवड करून लाभ दे ण्यात येईल.
२. ज्या शेतकऱयाकडे ससचनासाठी पाणी उपलब्ध आहे, परंतु पाणी उपसा साधनाअभावी वपक उत्पादनात
घट येते अशा शेतकऱयांना लाभ दे ण्यात यावा.
३. पाणी उपसा साधने उपलब्ध असलेले तसेच या घटकाचा इतर कोणत्याही योजनेतून लाभ घेतलेल्या
शेतकऱयांना लाभ दे य नाही.
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अिगसहाय्य:
नानाजी दे शमुख कृवष संजीवनी प्रकल्पांतगगत राबववण्यात येणाऱया पाणी उपसा साधने अंतगगत ववद्युत
पंप संच /वडझेल इंवजन व पाईप सावहत्य घटकासाठी अनुज्ञय
े अनुदानाचा तपशील खालीलप्रमाणे;
अ.क्र.

घटक

अ.

पाणी उपसा साधने (पंप संच)

१.

ववद्युत पंप (5 एच पी पयंत)

२.

वडझेल इंवजन (5 एच पी पयंत)

ब.

पाईप पुरवठा (600 मी.)

१.

एच डी पी ई

२.

पी व्ही सी

अनुज्ञेय अनुदान (रु.)

वकमतीच्या ५०%, जास्तीत जास्त रु. १००००/-

वकमतीच्या ५०%, जास्तीत जास्त रु. १५०००/-

संदभग: जा.क्र.कृआ/ववप्र.१/राअसूअ-१६१७/मासू/ प्र.क्र.१०/२११/१६ वदनांक ३१/०५/२०१६, राष्रीय अन्न सुरक्षा अवभयान,
२०१६-१७ मागगदशगक सूचना

मागगदशगक सुचनांमध्ये नमूद केल्यानूसार वनवित केलेल्या तांविक वनकषांनुसार सावहत्य असणे
आवश्यक आहे.
अंमलबजावणीची कायगपद्धती : अंमलबजावणीतील ववववध स्तरावरील जबाबदाऱयालाभािी
१. इच्छु क शेतकऱयांनी नानाजी दे शमुख कृवष संजीवनी प्रकल्पाच्या संकेत स्िळावर (उपलब्ध
झाल्यानंतर) समूह सहाय्यकाच्या मदतीने नोंदणी करावी व ग्राम कृवष संजीवनी सवमती (VCRMC)
कडे वववहत नमुन्यात (प्रपि-१) आवश्यक कागदपिासवहत अजग सादर करावा.
२. पूवस
ग ंमती पिासोबत वदलेल्या तांविक वनकषाप्रमाणे सावहत्य खरेदी करणे बंधनकारक राहील.
३. लाभार्थ्याने आवश्यक यंिसामुग्री उपलब्ध करुन घेण्याची जबाबदारी संबंवधत लाभार्थ्याची राहील.
तसेच कामासाठी कोणतीही आगाऊ रतकम (अग्रीम ) वमळणार नाही.
४. वनवडलेल्या लाभािींना त्यांच्या पसंतीनुसार सेवा पुरवठादार संस्िांकडू न पंप संच व पाईप खरेदी
करण्याची मुभा राहणार आहे.
५. सावहत्य प्रकल्प स्िळी पुरवठा झाल्यानंतर संबंधीत कृवष सहाय्यक/समूह सहाय्यक यांना कळववणे.
६. उपववभागीय कृवष अवधकारी यांनी पूवग संमती वदल्यानंतर घटकाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी- मांडणी व
जोडणी करावी. दे य अनुदान वमळणेसाठी मागणीपि (प्रपि-४) संबवधत कृषी सहाय्यका मार्गत
उपववभागीय कृषी अवधकारी यांच्या नावे सादर करावे. सोबत सेवा पुरवठादार संस्िेकडील वबले
शेतकऱयांने स्वत:ची स्वाक्षरी करून सादर करणे आवश्यक आहे .
ग्राम कृषी संजीवनी सवमती (VCRMC)
१. गाव समूहातील इच्छु क शेतकऱयांचे घटकांतगगत बाबीचा लाभ घेण्यासाठीचे वववहत नमुन्यातील अजग
प्राप्त करून घ्यावेत.
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२. प्राप्त सवग अजग व सादर केलेली कागदपिे कृषी सहाय्यक यांचे मदतीने छाननी करून अजाची अत्यल्प
व अल्प भूधारक शेतकऱयांना, अनु. जाती/ जमाती, मवहला शेतकरी, वदव्यांग व इतर शेतकरी या
प्राधान्यक्रमाने वनवड करावी.
३. इच्छु क लाभार्थ्यांचे प्राप्त अजाच्या पाि/अपाि ते बाबत वनणगय घेऊन अपाि अजगदारांना अपाितेबाबत
कारणासह अवगत करावे.
४. अंमलबजावणी करण्यात आलेल्या घटकांतगगत बाबींचे सामावजक लेखापरीक्षण करावे.
समूह सहाय्यक
१. इच्छु क लाभािी शेतक-यांना नानाजी दे शमुख कृवष संजीवनी प्रकल्पाच्या संकेत स्िळावर नोंदणी व
अजग करण्यासाठी मागगदशगन व मदत करावी.
२. शेतकऱयांची ऑनलाईन नोंदणी व शेतकऱयांने सादर केलेली कागदपिे कृवष सहाय्यक यांचे मदतीने
छानणी करुन अजांची अत्यल्प व अल्प भूधारक अशी प्रवगगवनहाय अनु.जाती / अनु. जमाती / वदव्यांग
/मवहला शेतकरी / इतर सवगसाधारण शेतकरी या प्राधान्यक्रमाने वगगवारी करावी.
३. उपववभागीय कृवष अवधकारी यांचेकडू न प्राप्त पूवस
ग ंमती पिांच्या नोंदी ठे वणे. शेतकऱयांस योजनेच्या
अटी व शती तसेच घटकाबाबतचे आर्थिक व तांविक वनकष समजावून सांगावे.
४. प्रकल्प स्िळाचे भौगोवलक स्िानांकन (Geo tagging) करण्यास कृषी सहाय्यक यांना मदत करावी.
लाभािी व तपासणी अवधकारी यांचे समवेत अंमलबजावणी पूवी व अंमलबजावणी नंतर प्रकल्प
स्िळाचे अक्षांश/रेखांश सह र्ोटो काढावेत. सदरचे र्ोटो प्रकल्पाच्या संगणक प्रणालीवर अपलोड
करावेत. (स्िळ पाहणी व मोका तपासणीच्या वेळेस)
कृवष सहाय्यक
१. कागदपिांची छानणी करताना शेतकऱयांचे ववहीत नमुन्यातील अजग, शेतकऱयांच्या मालकी हतकाचा
७/१२ उतारा, ८-अ, यापूवी इतर योजनेतून लाभ घेतलेला आहे काय या बाबतचा तपवशल, प्रावधकृत
अवधकाऱयाचे संवगग प्रमाणपि (अ.जाती, अ.जमाती शेतकऱयांसाठी) आहे काय, इत्यादी सवग अनुषंगीक
बाबींची पडताळणी करावी.
२. पाि अजांच्या वनयोवजत प्रकल्प स्िळाची तसेच ८-अ मध्ये नमूद सवग गट/सवे नं. मध्ये पाहणी करुन
पाण्याची उपलब्धता, पाणी उपसा संच व इतर बाबी आहे त/नाहीत याबाबत तपासणी करावी
असल्यास याबाबतचा तपशील नमूद करावा आवण वनयोवजत प्रकल्प स्िळ व लाभािी सदर
घटकासाठी पाि आहे सकवा नाही याबाबत लेखी अहवाल सोबत जोडलेल्या ववहीत प्रपिात (प्रपि3) उपववभागीय कृवष अवधकारी यांचेकडे सादर करावा.
३. या योजनेअंतगगत लाभार्थ्यास इतर योजनेतून शासकीय अनूदान

घेतले असल्या/नसल्याबाबत

संबंवधत अवधकाऱयांनी त्याची खािी करून ही बाब प्रकल्प मंजूरीसाठी सादर करताना उपववभागीय
कृवष अवधकारी यांना अवगत करावी.
४. लाभािी शेतकऱयांने सावहत्य प्रकल्प स्िळी पुरवठा झाल्याचे कळववल्यानंतर संबंवधत कृवष सहाय्यक
यांनी सावहत्य मागगदशगक सूचनेत वदल्याप्रमाणे तांविक दजाचे असल्याबाबत मोका तपासणी करावी.
सोबत जोडलेल्या ववहीत प्रपिात (प्रपि-५) तपासणी अहवाल तयार करावा. तपासणी अहवालावर
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लाभािीची स्वाक्षरी घ्यावी व त्याखाली लाभािीचे नाव नमूद करावे. तपासणी अहवालाची एक प्रत
लाभािीस द्यावी. तपासणी अहवाल उपववभागीय कृवष अवधकारी यांना सादर करावा.
कृषी पयगवक्ष
े क
१. लाभािी /ग्राम कृषी संजीवनी सवमती (VCRMC) / कृषी सहाय्यक/ समूह सहाय्यक यांनी अवगत
केल्यानंतर कृषी पयगवक्ष
े क यांनी राबववलेल्या घटकाची १०% तपासणी करावी. सोबत जोडलेल्या
वववहत नमुन्यात (प्रपि- ६) तपासणी अहवाल तयार करावा. तपासणी अहवालावर लाभािीची स्वाक्षरी
घ्यावी व त्याखाली लाभािीचे नाव नमूद करावे. तपासणी अहवाल उपववभागीय कृवष अवधकारी यांना
सादर करावा.
उपववभागीय कृवष अवधकारी
१. सवग शेतकऱयांचे अजग प्राप्त झाल्यानंतर कागदपिांची छानणी, ग्राम कृषी संजीवनी सवमतीची मान्यता
व स्िळ तपासणी अहवाल ववचारात घेवून अजाच्या पाि / अपाितेबाबत वनणगय घ्यावा व अपाि
असल्यास लाभािीस कारणासवहत अवगत करावे.
२. अजग सादर केलेल्या पाि शेतकऱयांस वववहत नमुन्यात पूवस
ग ंमती द्यावी (प्रपि-३).
३. लाभािी शेतकऱयाने अवगत केल्यानंतर कृवष सहाय्यक/ कृवष पयगवक्ष
े क यांचेकडू न तपासणी पूणग
करून घ्यावी.
४. शेतकऱयास पूवस
ग ंमती दे तांना पूवस
ग ंमती पिासोबत खरेदीची प्रवक्रया व दे य अनुदान याबाबत अवगत
करावे.
५. अनुदान प्रस्ताव, प्रिम (मोका) व अंवतम तपासणी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर प्रकल्पासाठीचे कृवष
पयगवक्ष
े क यांनी अनुदान प्रस्ताव तपासून अनुदान अदायगीसाठी वशर्ारस करावी.
६. पाि लाभािींना वनधी उपलब्धतेनुसार DBT द्वारे ७ वदवसात अनुदान अदायगी करावी.
७. उपववभागांतगगत राबववलेल्या घटकांपैकी २% लाभार्थ्यांची तपासणी करावी.
वजल्हा अधीक्षक कृवष अवधकारी:१. वजल्यामध्ये उपववभाग स्तरावर लाभािी वनवड व अनुदान अदायगी यासह सवग कायगवाही मागगदशगक
सूचनेनुसार होत असलेबाबत वेळोवेळी पडताळणी करावी.
२. उपववभाग स्तरावर झालेल्या कामांची आकस्स्मक तपासणी करावी व वववहत प्रपिात अहवाल सादर
करावा.
३. उपववभागीय कृवष अवधकारी यांना आवश्यकतेनुसार वनधी ववतरण व सवनयंिण करावे.
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प्रपि-१
प्रकल्पांतगगत लाभासाठी वनवड हे ाणेकवरता अजग व हमीपि

जागवतक बँक अिगसहास्य्यत

नानाजी दे शमुख कृवष संजीवनी प्रकल्प
(प्रत्येक घटकासाठी स्वतंि अजग करावा)
प्रवत,
मा. अध्यक्ष, ग्राम कृवष संजीवनी सवमती ........................... (अजगदाराचे गाव) ...................................
गावसमूह क्रमांक.....................................तालुका ................................. वजल्हा .................................
महोदय,
जागवतक बँक अिगसहास्य्यत नानाजी दे शमुख कृवष संजीवनी प्रकल्पांतगगत मी, माझ्या मालकीहतकाचे शेत जवमनीमध्ये हवामान
बदलास पुरक पध्दतीने शेती करण्यासाठी गुंतवणूक करणेस तयार आहे, त्याकवरता या प्रकल्पांतगगत खालील घटकाचा लाभ वमळावा,ही
ववनंती.
मागणी केलेल्या घटकाचे नाव-...............................................................
घटकाचा तपशील1.-........................................................................
अ.क्र.
1.

बाब
अजगदार शेतकऱयांचे संपूणग नाव

तपशील
(आडनाव)

(प्रिम नाव )

(वडीलाचे नाव )

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

पूणग पत्ता

घर क्र. ................ गल्ली क्र./भागाचे नाव ......................
गाव................................ पोस्ट....................................
तालुका............................. वजल्हा...............................
वपन क्र.-

3.

भ्रमणध्वनी क्रमांक-2

4.

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

5.

जात प्रवगग (लागू असेल तेिे √ अशी खूण करावी)

6.

अजगदार वदव्यांग आहे काय?( लागू तेिे √ खूण
करावी)

7.

1

स्त्री

पुरुष
अ.जा.

अ.ज.

होय

इतर
नाही

दावरद्रय रे षेखालील असल्यास - यादीतील अ.क्र3.

या मध्ये अनुदान मागणी केलेल्या घटकाचा तपशील उदा. शेततळ्याचा आकार, हवरतगृहाचा/शेडनेटचा आकार, र्ळबाग लागवड

असल्यास र्ळवपक नाव, क्षेि इ. तसेच वठबक, तुषार असल्यास- वपकाचे नाव-क्षेि इ. तपशील नमूद करावा.
2

प्रकल्पाच्या ववववध घटकातील मावहतीची दे वाण-घेवाणीसाठी भ्रमणध्वनी क्रमांकाचा प्रकल्पाच्या कामकाजासाठी वापर करण्यास माझी

सहमती आहे .
३दावरद्र्य

रे षेखालील दाखला सोबत जोडण्याची आवश्यकता नाही. तिावप ग्राम कृषी संजीवनी सवमती लाभािी वनवड करतेवळ
े ी अजगदार

दावरद्र्य रे षेखालील असल्याबाबत खािी करून अजाबाबत उवचत वनणगय घेऊ शकेल.
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8.

आधारकाडग क्र.4

9.

स्वत:च्या नावावरील एकूण क्षेि (8-अ प्रमाणे)

खाते क्र.............................
एकूण जवमनधारणा

10.

(हे तटर)

(आर)

आरटीजीएस सुववधा असणाऱया बँकेचे नाव
खाते क्रमांकबँकेची शाखाआयएर्एससी कोड-

11.

घेत असलेली वपके-

12.

ज्या क्षेिावर घटक राबववणार आहे त्या क्षेिाचा

क्षेि

गाव

तालुका

सव्हे /गट क्रमांक13.

मागणी केलेल्या बाबींचा तपवशल

१. पंप संच (ववद्युत-5 एच पी/वडझेल इंवजन)-----------------२. पाईप सावहत्य (व्यास व प्रकार)-------------------

14.

यापूवी याच घटकाचा लाभ आपण अिवा आपल्या
कुटु ं बातील5 अन्य सदस्यांनी या सकवा इतर
योजनेतून घेतला आहे काय? असल्यास लाभ
घेतलेली योजना,अनुदान रतकम व लाभ घेतलेचे
वषे इ.तपशील .

15.
16.
17.

मागणी केलेल्या घटकाचा एकूण अंदावजत खचग.

रतकम रुपये...............................

वनकषानुसार अपेवक्षत अनुदान

रतकम रुपये...............................

अनुदान वजा जाता उवर्थरत रतकम कशा प्रकारे
उभारणी करणार ? (लागू असेल तेिे √ अशी खूण
करावी)

स्वत:

बँक कजाव्दारे

सदर घटकासाठी माझी वनवड झाल्यास आवश्यक कागदपिांची पूतगता करुन ववहीत मुदतीत प्रकल्पाच्या मागगदशगक सूचनेनुसार
तसेच प्रकल्प आवधकाऱयांच्या तांविक दे खरे खीखाली काम पूणग करीन व त्यानंतरच मला अनुदान दे य राहील तसेच .सदरचे काम मी वववहत
मुदतीत व मागगदशगक सुचनेप्रमाणे पूणग न केलेस अनुदान वमळणार नाही, याची मला जाणीव आहे .
सदर बाबीचा लाभ घेत असताना वा त्यानंतर माझेकडु न गैरव्यवहार झाल्याचे आढळू न आल्यास अिवा लाभांवकत बाबीचा
माझ्याकडु न गैरवापर झाल्याचे वसद्ध झाल्यास संबवधत घटकासाठी वमळालेले अनुदान माझ्याकडू न सव्याज वसुल केले जाईल याची मला
स्पष्ट जाणीव आहे .
प्रकल्पाचे अवधकारी आवण इतर प्रावधकृत व्यततींना घटक तपासणीसाठी माझी संमती आहे तसेच, त्यांना या तपासणी कामासाठी
सहकायग करे न.
वरील सवग मावहती माझ्या समजुतीप्रमाणे बरोबर व खरी आहे .

स्िळ:- (गावाचे नाव)..............................
वदनांक-

/

/ 20--

अजगदार शेतक-याची सही/अंगठा

कोठे ही जतन अिवा सामाईकीकरण )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 व १८ वषाखालील मुलांचा समावेश राहील.
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प्रपि - २
(प्रकल्प स्िळ पाहणी व पाितेबाबत अवभप्राय-कृवष सहाय्यक)
श्री/ श्रीमती---------------------------------------------मु. पो.-----------------ता.----------- वज.------------------ यांनी त्यांचे मालकीचे स.नं./गट नं. -----------मधील
एकूण क्षेि -------------(हे. आर.) पैकी -------------(हे. आर.) क्षेिावर नानाजी दे शमुख कृवष
संजीवनी प्रकल्पांतगगत पाणी उपसा साधने (ववद्युत पंप संच/वडझेल इंवजन)/पाईप सावहत्य या घटकासाठी
अजग केलेला आहे. सदर शेतकऱयाकडे पाणी सोय असून पाणी उपसा साधने (ववद्युत पंप संच/वडझेल
इंवजन)/पाईप उपलब्ध नाही. सदर अजग ग्राम कृवष संजीवनी सवमतीने (VCRMC) वदनांक ------रोजीच्या बैठकीमध्ये मंजूर केलेला आहे. सदर लाभािी योजनेच्या वनकषाप्रमाणे पाि आहे. वदनांक -------------- रोजी भेट दे ऊन प्रस्ताववत प्रकल्प स्िळाची लाभािी समक्ष पाहणी केली असता
घटकासाठी आवश्यक व योग्य क्षेि लाभार्थ्याकडे उपलब्ध असून प्रकल्प राबववण्यासाठी लाभािी सक्षम
व पाि आहे.
सदर लाभार्थ्यास पूवस
ग ंमती दे णेस वशर्ारस करणेत येत आहे.

वठकाण

(स्वाक्षरी)

वदनांक

कृवष सहाय्यक
नाव
ता.
वज.

(टीप-कृषी सहाय्यक यांनी मागगदशगक सूचनांचा अवलंब करून उपरोतत स्िळ तपासणी अहवाल
भौगोवलक वचन्हांकनासह (Geo-tagging) द्यावा.)
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प्रपि -३

पूवस
ग ंमती पि
(पुवस
ग ंमती पिाचा नमूना)
जा.क्र. ----------------कायालय- उपववभागीय कृवष अवधकारी, ____
उपववभाग ______, वजल्हा______
वदनांक -

/

/20----

प्रवत,
श्री/श्रीमती-----------------------------------------------------मु.पो.------------------तालूका --------------------- वजल्हा -------------आपल्या वदनांक -------------- रोजीच्या अजाप्रमाणे पाणी साठवण संरचनाची वनर्थमती
घटकांतगगत पाणी उपसा साधने (पंप संच / पाईप (एच.डी.पी.ई. / पी.व्ही.सी.) उपघटकासाठी आपली
लाभािी म्हणून वनवड करण्यात आली आहे. अटी व शतीची पूतगता करण्याच्या अवधन राहू न आपणांस
(ववद्युत पंप संच/वडझेल इंवजन)/पाईप (एच.डी.पी.ई./पी.व्ही.सी.) बाबींच्या कामास प्रकल्पांतगगत
मागगदशगक सूचनेनुसार अनुज्ञय
े रकमेसाठी पूवस
ग ंमती दे ण्यात येत आहे. आपल्या पसंतीनुसार (ववद्युत पंप
/वडझेल इंवजन) /पाईप खरेदी करण्यास आपणास मुभा आहे. सदरचे पूवस
ग ंमती पि वमळाल्यापासून ३०
वदवसांच्या आत आपण घटकाची अंमलबजावणी पूणग करणे बंधनकारक राहील अन्यिा सदर पूवग संमती
रद्द होईल याची नोंद घ्यावी.
सदर घटकाची अंमलबजावणी मागगदशगक सूचनेनुसार पूणग झाल्याची खािी झाल्यानंतर
आपणास शासन वनणगयानुसार (मागगदशगक सुचना व मंजूर मापदं ड इत्यादी) अनुज्ञय
े अनुदान वनधी
उपलब्धते नूसार मंजूर करण्यात येईल. तसेच सदरचे अनुदान आपल्या राष्रीयकृत बँकखात्यावर जमा
करण्यात येईल. आपल्या प्रकल्प प्रस्तावास मंजूरी दे णे, दे य अनुदानाची रतकम/दे य कालावधी इत्यादी
बाबी ठरववण्याचा अंवतम अवधकार नानाजी दे शमुख कृवष संजीवनी प्रकल्प/शासनाचा राहील.

उपववभागीय कृवष अवधकारी,
उपववभाग_______
वजल्हा: ________
...................
प्रत ,
मावहती व योग्य त्या कायगवाहीसाठी अग्रेवषत ,
1) वजल्हा अवधक्षक कृषी अवधकारी-----------2) अध्यक्ष, ग्राम कृषी संजीवनी सवमती------------8|P age
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प्रपि -४
(लाभािी अनुदान मागणी पि)
प्रती,

उपववभागीय कृवष अवधकारी,
उपववभाग _______
वजल्हा: _______
ववषय :- नानाजी दे शमुख कृवष संजीवनी प्रकल्पांतगगत दे य अनुदान वमळणेबाबत.

मी श्री. / श्रीमती.................................................................मु. ..............पो. ................
ता............... वज............... आपणास ववनंती करतो की, मला वमळालेल्या -----------रोजीच्या पूवग
संमतीनुसार नानाजी दे शमुख कृवष संजीवनी प्रकल्पांतगगत संरवक्षत ससचनाकवरता पाण्याची उपलब्धता
या घटकांतगगत (ववद्युत पंप संच/वडझेल इंवजन)/पाईप (एच.डी.पी.ई./पी.व्ही.सी.) उपघटकाचे काम
आपण वनगगवमत केलेल्या अटी व शतीच्या अवधन राहू न मागगदशगक सूचनेनुसार पूणग केले आहे. त्याचा
तपशील खालीलप्रमाणे;
खरेदी केलेल्या सावहत्याचा तपवशल
अ. क्र.

बाब

१.

पंप संच

२.

उत्पादक कंपनीचे नाव

३.

क्षमता (एच. पी. )

४.

पंप संच एकूण सकमत

५.

ववक्रेत्याचे नाव

६.

खरेदीचा वदनांक

७.

पाईप (असल्यास)

तपवशल
इलेस्तरक मोटर /वडझेल पंप

रु. -----------------

प्रकार - एच.डी.पी.ई./पी.व्ही.सी.
व्याससंख्याएकूण सकमतखरेदीचा वदनांक-

सदर बाब संबवधत कृषी सहाय्यक यांना अवगत केली आहे. तरी मला नानाजी दे शमुख कृवष संजीवनी
प्रकल्पांतगगत पंप संच (ववद्युत/वडझेल इंवजन)/पाईप सावहत्य या घटकाच्या आर्थिक वनकषानुसार दे य
अनुदान वमळावे. ही ववनंती
वदनांक :

लाभािीची स्वाक्षरी/अंगठा
(नाव व पत्यासह)
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प्रपि -५
मोका तपासणी अहवाल
(कृवष सहाय्यक यांनी करणे)

अ.क्र.

बाब

१.

लाभार्थ्याचे नाव

२.

गावाचे नाव

३.

तालुका

४.

वजल्हा

५.

तपासणी वदनांक

६.

बाब

७.

पूवस
ग ंमती क्र.व वदनांक

८.

मंजूर असलेल्या प्रकल्प क्षेिाचा सव्हे नंबर/गट क्र. ___

९.

उत्पादकाचे नाव

१०.

ववक्रेत्याचे नाव

११.

मंजूर बाबींचा तपवशल

१२.
१३.

ओवलताचे साधन (शेततळे , ववहीर, वलफ्ट, कॅनॉल, नदी/इतर)

तपशील

(ववद्युत पंप संच /वडझेल इंवजन) /
पाईप सावहत्य
क्षेि ----------हे . -----आर

१.पंप संचववद्युत/वडझेल इंवजन-------------क्षमता (एच.पी.)----------सकमत (रु.) -----------२.पाईप सावहत्य व्यास-----------------संख्या ----------------एकूण लांबी (वम.)
सकमत (रु.) -----------------

अनुदानाची गणना: ( (ववद्युत पंप संच /वडझेल इंवजन) व पाईप सावहत्य, दर, अनुदान मयादा, देय
अनुदान इत्यादी बाबी ववचारात घेऊन देय अनुदानाची वशर्ारस करावी.)
बाब- ---------------एकूण सकमत- रु. -------------अनुदान मयादा- रु. --------------मंजूर अनुदानाची रतकम- रु. -----------तपासणीनुसार देय होणारी रतकम- रु. -----------

(ववद्युत पंप संच /वडझेल इंवजन) / पाईप सावहत्य तांविक वनकषानुसार आहे . या घटकांतगगत मांडणी व
जोडणी मागगदशगक सूचनेनुसार असून इतर बाबींतही मागगदशगक सूचनांचा अवलंब केला असलेने लाभार्थ्यास
अनुदान अदा करण्यास वशर्ारस करण्यात येत आहे .
समक्षलाभार्थ्याचे नाव व स्वाक्षरी /अंगठा
(श्री.
)
(वटप-सदर तपासणी अहवालाची एक प्रत लाभार्थ्यास द्यावी)

स्वाक्षरी कृवष सहाय्यक
वदनांकीत स्वाक्षरी
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प्रपि - ६
पयगवक्ष
े ीय तपासणी अहवाल
१.

तपासणी वदनांक

२.

तपासणी अवधकारी

३.

पदनाम

४.

तपासणी वेळी उपस्स्ित इतर

श्री/श्रीमती

१. श्री/श्रीमती

अवधकारी/कमगचारी

पदनाम
२. श्री/श्रीमती
पदनाम

५.

लाभार्थ्याचे नाव

सवे नं./गट न. _______
वगगवारी: _________
(अ.जा./अ.ज./सवगसाधारण/इतर) ________
मु.पो. _______________
ता. _______ उपववभाग ________
वज. ______

६.

बाब

७.

प्रकल्पाचे वठकाण

८.

उत्पादकाचे नाव

९.

ववतरकाचे नाव

१०.

प्रकल्पाचा मोका तपासणी तपशील

(ववद्युत पंप संच /वडझेल इंवजन) / पाईप सावहत्य

१. प्रकल्प क्षेिाचा सव्हे नंबर/गट क्र. ______
2. ववद्युत पंप संच /वडझेल इंवजन-----------------३.पाईप सावहत्यव्यास-----------------प्रकार------------------

११.

लाभार्थ्यास दे य अिगसहाय्याची रतकम रु.

१२.

तपासणी मध्ये अिगसहाय्याची पवरगणना बरोबर केलेली आहे

होय/नाही

काय ?
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नसल्यास तर्ावत रतकम रु.
१३.

मागगदशगक सूचनेप्रमाणे कायगवाही करण्यात आलेली आहे काय ?

१४.

लाभार्थ्याचे सवगसाधारण अवभप्राय

१५.

गुणवत्तेबाबत तपासणी अवधकाऱयाचे अवभप्राय

होय/नाही

तपासणी अवधकारी, श्री.
पदनाम.
(स्वाक्षरी)
इतर अवधकारी श्री.
पदनाम.
(स्वाक्षरी)
लाभार्थ्याची/ लाभािी प्रवतवनधीची स्वाक्षरी
(नाव....................)
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