
नगरपालिका, नगरपंचायती,  महानगरपालिका 
व शहर लवकास प्रालिकरणे याचं्या  क्षते्रात  आलण 
ग्रामीण भागात “अटि आनंदवन घन वन 
प्रकल्पाची अमंिबजावणी  करण्याबाबतच्या 
बाबतच्या सूचना..  

 

 

महाराष्ट्र शासन 
महसूि व वन लवभाग 

शासन पलरपत्रक क्रमाकं :-सावलव-2019/प्र.क्र.3/फ-11 
मादाम कामा मागग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रािय, मंुबई-४00 032. 
लदनाकं : 25 जून 2019. 

 

            वाचा  :-   महसूि व वन लवभाग शासन लनणगय  क्रमाकं :सावलव-201/ प्र.क्र. 3/ फ-11, 
               लद.25 जून 2019 

 

प्रस्तावना : - 
राज्यातीि वनक्षते्र व वनेतर  क्षते्रावरीि  वृक्षाच्छादन 20 टक्केवरून 33 टक्केपयंत नेण्यासाठी 

हलरत महाराष्ट्र प्रकल्प राबलवण्यात येत आहे.  राज्यातीि 50 कोटी वृक्षारोपण कायगक्रमातगंत   लद. 1 
जुिै 2019 ते 30 सप्टेंबर 2019 या तीन मलहनयाचं्या कािाविीत 33 कोटी वृक्ष िागवडीचे उलिष्ट्ट 
लनलच त करण्यात आिे आहे.  

जगामध्ये सवगच क्षते्रामध्ये प्रयोगशीितेतून नवनवीन तंत्राचा लवकास होत आहे.  उपिब्ि कमी 
क्षते्रामध्ये जास्त वृक्षाचंे आवरण आलण घन वन (Dense Forest) लनमाण करण्याचा प्रयोग जपानमध्ये  
श्री.लमयावाकी या वनस्पती शास्त्रज्ञाने सुरू केिा.  भारतामध्ये बंगिोर, हैद्राबाद इ. लठकाणी हा प्रयोग 
यशस्वीपणे राबलविा आहे.  तसेच राज्यात जािना, औरंगाबाद, हहगोिी, बीड, िातूर, पुणे, जळगाव 
अशा लजल््ामंध्ये लवशेषत: वन लवभाग तसेच सामालजक वनीकरणाचं्या जागावंर प्रायोलगक तत्वावर 
गेल्या दोन वषांपासून घन-वन वृक्ष िागवड अल्प प्रमाणावर घेण्यात आिी आहे.  आनंदवन, वरोरा, 
लजल्हा- चंद्रपूर येथीि महारोगी सेवा सलमतीचे जलमनीवर  हा प्रकल्प उत्तमलरतीने लवकलसत केिा 
आहे.  सदर  बाबी लवचारात घेऊन राज्यामध्ये “ अटि आनंदवन घन-वन”  प्रकल्प  हाती घेण्याचा 
लनणगय  लद. 25 जून, 2019 च्या शासन लनणगयानवये घेण्यात आिा आहे.  सदर लनणगयाच्या अनुषंगाने 
योजनेच्या  अंमिबजावणीबाबत मागगदशगक सूचना देण्याची बाब शासनाच्या लवचारािीन  होती. 

 

शासन पलरपत्रक  :-   
      

लमयावाकी घन वन प्रकल्पाची संकल्पना व  राज्यातीि हवामान, स्थालनक पलरस्स्थती, पावसाच े
प्रमाण, पाण्याची उपिब्िता इत्यादी बाबीं िक्षात घेऊन “अटि आनंदवन घन वन प्रकल्प” शहरी 
आलण ग्रामीण भागामध्ये राबलवण्यासाठी पुढीि कायगवाही करावी. 

 

१.00   नमूना रोपवन अदंाजपत्रके   
                 सदर योजनेसाठी खािीिप्रमाणे  चार नमुना रोपवन अंदाजपत्रके  तयार 
करण्यात आिेिी असून त्या आिारे अंदाजपत्रके तयार करुन त्यास संबलित सक्षम 
प्रालिका-याचंी मानयता घेण्यात यावी.  ( नमूना  अंदाजपत्रक १ ते ४ सोबत जोडिी  असनू 
ती प्रलत हेक्टरी प्रमाणात आहेत.  ) 
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अ) लरपरच्या सहाय्याने जमीन भसुभशुीत करणे. 
1. रोपवनाच्या जवळ पाण्याचा स्त्रोत उपिब्ि असेि  हकवा हविन  लवलहरींच्या 

माध्यमातून पाणी सहज उपिब्ि करता येईि अशा क्षते्रासाठी-  
अदंाजपत्रक (नमुना-1 ) 

2. काही अपवादात्मक पलरस्स्थतीत पाणी टँकरद्वारा उपिब्ि करुन घेण्याची 
आवश्यकता असल्यास त्या क्षते्रासाठी  
अदंाजपत्रक ( नमुना-2 ) 

  ब) जेसीबीच्या सहाय्याने जमीन भसुभशुीत करणे. (ज्या लठकाणी 5 हेक्टरपेक्षा क्षते्र कमी     
असून लरपर चािलवणे शक्य नसून जेसीबी यंत्राच्या सहाय्याने खोदकाम कराव े
िागेि ) 

1. रोपवनाच्या जवळ पाण्याचा स्त्रोत उपिब्ि असेि  हकवा हविन  लवलहरींच्या 
माध्यमातून    पाणी सहज उपिब्ि करता येईि अशा क्षते्रासाठी-  
अदंाजपत्रक  (नमुना-3 ) 

2. काही अपवादात्मक पलरस्स्थतीत पाणी टँकरद्वारा उपिब्ि करुन घेण्याची 
आवश्यकता असल्यास त्या क्षते्रासाठी - 
अदंाजपत्रक ( नमुना-4 ) 

रोपवन अदंाजपत्रके  गोषवारा  ( प्रलत 100 चौ.मी. ):- 
अ.क्र. रोपवन नमनूा प्रलत 100 चौ. मी खचग 

(रुपये ) 
प्रलत रोप खचग    

 ( रुपये ) 
1 नमुना क्र. 1- रीपरने खोदणे, 

लठबकने पाणी देणे  
44,324 148 

2 नमुना क्र. 2- रीपरने खोदणे, 
टँकरने पाणी देणे  

80,672 269 

3 नमुना क्र. 3- जसेीबीने 
खोदणे, लठबकने पाणी देणे  

47,397 158 

4 नमुना क्र. 4- जसेीबीने 
खोदणे, टँकरने पाणी देणे 

83,744 279 

  लटप:- शासकीय लवभाग, शहरी व ग्रामीण स्वराज्य संस्था, लनमशासकीय संस्था 
याचंेसाठी नमुना दाखि ही अंदाजपत्रके  आहेत. त्यामध्ये महत्तम खचग दशगलवण्यात आिेिा 
आहे. स्थालनक  पलरस्स्थतीनुसार प्रत्यक्षात खचग कमी असू शकतो.शासकीय अनुदान न घेणा-
या खाजगी संस्था/ं व्यक्ती देखीि संदभग म्हणनू सदर अंदाजपत्रकाचंा आिार घेऊ शकतात.  
परंतू सदर अंदाजपत्रके  त्यानंा बंिनकारक असणार  नाहीत. 

 

2. 0    प्रकल्प राबलवताना घ्यावयाची दक्षता  :- 
अटि आनंदवन घन वन प्रकल्पातंगगत वृक्षिागवडीची कामे करताना खािीिप्रमाणे 

दक्षता घेण्यात यावी. 
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1. सस्च्छद्रता वाढलवणारा जैलवक पदाथग इ.खरेदी करताना शासनाच्या मागगदशगक 
सूचनानुंसार कायगवाही करावी. 

2.  सदर जैलवक पदाथग उपिब्ि झाल्यास त्याचे  प्रमाण व दजाबाबत ( Quantity and 
Quality ) वलरष्ट्ठ अलिकाऱयानंी खात्री/ तपासणी करावी.  

3. लरपर/ जेसीबी सहाय्याने जमीन खोदकाम करण्यासाठी लनलवदा प्रलक्रयेद्वारे 
कायगवाही करावी. 

4.  िहान क्षते्रात लजथे लरपरद्वारे खोदकाम करणे व्यावहालरक दृष्ट्टया संयुस्क्तक होणार 
नाही. अशा क्षते्रात लरपरऐवजी इतर सािनाचंा (जसे की जेसीबी) वापर करावा. 

5. लरपरद्वारे खोदकाम करताना १ मीटर खोिीपयंत खोदकाम  झािेिे आहे, याची 
खात्री/ प्रमाणीकरण संबंलित सक्षम अलिकारी यानंी कराव.े 

6. जलमनीचे खोदकाम झाल्यावर जैलवक पदाथग लमश्रण करताना उलचत गुणवत्तेचे व 
योग्य  प्रमाणात जैलवक पदाथग लमळलवण्यात येत आहे, याबाबत संबंलित सक्षम 
अलिकारी यानंी शहालनशा करावी. 

7. रोपानंा लजवामृत देताना त्याचे प्रमाण व गुणवत्ता  याबाबत संबंलित सक्षम अलिकारी 
यानंी शहालनशा करावी. 

8. लठबक हसचन, सौर पंप इ. बाबत खरेदी शासकीय लनयमानुसार सक्षम प्रालिका-
याच्या मानयतेने करावी. 

9. ज्या लवभागात ही योजना राबलवण्यात येईि त्या लवभागाचे संबंलित सक्षम अलिकारी 
सदर प्रकल्पास तालंत्रक व प्रशासकीय मंजूरी देतीि. 

3.0   सदर शासन पलरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपिब्ि करण्यात आिा असून त्याचा संकेताकं 201906251647102019 असा 
आहे.  हे शासन पलरपत्रक  लडजीटि स्वाक्षरीने साक्षालंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 

                               महाराष्ट्राचे राज्यपाि याचं्या आदेशानुसार व नावाने.  
 
 
                     (  वीरेनद्र लतवारी  )  
 सहपत्र :-  नमूना रोपवन अदंाजपत्रके               अपर प्रिान  मुख्य वनसंरक्षक (मंत्रािय) 
 
प्रत, 

1. मा. लवरोिी पक्षनेता, लविान पलरषद / लविानसभा, महाराष्ट्र लविानमंडळ सलचवािय, मंुबई. 
2. सवग सनमाननीय लविानसभा, लविान पलरषद व ससंद सदस्य. 
3. मा. मुख्य सलचव. 
4. मा. राज्यपाि महोदयांच ेसलचव, राजभवन, मंुबई. 
5. मा. मुख्यमंत्रयांच ेप्रिान सलचव.  
6. अपर मुख्य सलचव (लनयोजन), लनयोजन लवभाग. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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7. प्रिान सलचव (लवत्त), लवत्त लवभाग. 
8. प्रिान सलचव (नगर लवकास ), नगर लवकास लवभाग. 
9. सवग प्रशासकीय लवभागांचे अप्पर मुख्य सलचव/ प्रिान सलचव/सलचव. 
10. सवग मंत्री / राज्यमंत्री यांच ेखाजगी सलचव / स्वीय सहायक.  
11. प्रिान मुख्य वनसरंक्षक,  (वनबि प्रमुख ),महाराष्ट्र राज्य,नागपरू. 
12. प्रिान मुख्य वनसरंक्षक, सामालजक वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य, पणेु. 
13. व्यवस्थापकीय संचािक, वन लवकास महामंडळ, नागपरू.    
14. सवग प्रिान मुख्य वनसरंक्षक. 
15. प्रिान मुख्य वनसरंक्षक (अथगसंकल्प, लनयोजन व लवकास), महाराष्ट्र राज्य,  नागपरू. 
16. सवग अप्पर प्रिान मुख्य वनसरंक्षक. 
17. सवग लवभागीय आयकु्त (महसिू). 
18. सवग लजल्हालिकारी.  
19. सवग मुख्य कायगकारी अलिकारी, लजल्हा पलरषद. 
20. सवग महानगरपालिकाचंे आयकु्त. 
21. संचािक, नगर प्रशासन सचंािनािय, वरळी , मंुबई. 
22. सवग मुख्य वनसरंक्षक (प्रादेलशक). 
23. सवग उप वनसरंक्षक (प्रादेलशक). 
24. वनसंरक्षक, सामालजक वनीकरण वृत्त, कोकण ठाणे, पणेु, नालशक, औरंगाबाद, अमरावती,  

नागपरू . 
25. सवग प्रशासकीय लवभागांचे लवभाग प्रमुख. 
26. सवग मुख्यालिकारी, नगरपालिका/ नगर पचंायत. 
27. सवग लवभागीय वन अलिकारी, सामालजक वनीकरण लवभाग, (सवग लजल्हे) 
28. महािेखापाि, (िेखापरीक्षा / िेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 1 व 2 , मंुबई व नागपरू, 
29. सवग लजल्हा कोषागार अलिकारी,  
30. अलिदान व िेखा अलिकारी, मंुबई -400 032. 
31. सवग महामंडळे / मंडळे, शासकीय  उपक्रम. 
32. लनवासी पलरक्षा िेखा अलिकारी,मंुबई. 
33. लवत्त लवभाग, व्यय-09, अथगसकंल्प- 06  मंत्रािय, मंुबई-32. 
34. कायासन अलिकारी, फ-2,फ-7,महसूि व वन लवभाग, मंत्रािय, मंुबई-32. 
35. कायासन अलिकारी, ब-1,महसूि व वन लवभाग, मंत्रािय, मंुबई-32. 
36. सह सलचव/उप सलचव/अवर सलचव (सवग), महसूि व वन लवभाग, मंत्रािय, मंुबई-32. 
37. लनवडनस्ती/फ-11. 

 
      ********************** 
 
 
   



दैननक मजुरी दर रुपये 341.54

म.नद. मजुरी सानहत्य एकुण रक्कम

अ परु्व पार्साळी कामे

1  मोजणी , नसमाांकन करणे व आखणी करणे 2 683 91 774

2 लागवड आराखडा तयार करणे. (सब प्लॉट करणे,त्यामधील नरकाम्या जागा 
आखणे, एक चौ. मी. चे प्लॉटची आखणी करणे इत्यादी)

20 6831 1000 7831 आधार मग्रारोहयो 
दरपत्रक 
नद.29.9.2016 
नमुना क्र-2 बाब 
क्र-4

3  अ) हलक्या, मुरमाड ककवा रेताड जनमनीत (Non- clayey soil) 150 टन 
शुष्क कां पोस्ट खत (कमाल जलाांश 15 टक्के ) वाहतूकीसह  रू. 6000/- प्रती 
टन. प्रमाणे 150 टन साठी रु.900000/- आनण  सनिद्रता वाढनवणारा जैनवक 
पदाथथ जसे धानाचा भुसा / कोकोनपट/ ज्वारी बनगी, बाजरी बनगी, लाकडी 
भुसा (Saw dust) 50 टन  रु. 6000/- प्रनत टन प्रमाणे रु. 300000/- असे 
एकुण रू.1200000/- पुरवठा करणे व ननदेशाप्रमाणे नठकनठकाणी वाहनातून 
उतरनवणे. आनण मजुराांकरवी ननदेशाप्रमाणे पसरनवणे.                                 
   ब) काळया भारी जनमनीत (Clayey soil) 50 टक्के कां पोस्ट आनण 50 
टक्के जैनवक पदाथथ , म्हणजेच 100 टन  शुष्क कां पोस्ट खत आनण  सनिद्रता 
वाढनवणारा जैनवक पदाथथ जसे  धानाचा भुसा / कोकोनपट, ज्वारी बनगी, 
बाजरी बनगी, लाकडी भुसा (Saw dust) 100 टन  वापरावा. 100 टन 
कां पोस्ट रु.6000/- प्रनत टन प्रमाणे रु.600000/- आनण जैनवक पदाथथ  
रु.6000/- प्रनत टन प्रमाणे रु.600000/-असे एकुण रु.1200000/-पुरवठा 
करणे व ननदेशाप्रमाणे नठकनठकाणी वाहनातून उतरनवणे. आनण मजुराांकरवी 
ननदेशाप्रमाणे पसरनवणे

150 51231 1200000 1251231 नननवदा प्रनक्रयाद्वारे  150 टन शुष्क कंपोस्ट खत व जैववक पदाथथ 50 टन पसरववणे.
 शषु्क कंपोस्ट खत व जैववक पदाथथ एकुण 200 टन पसरववणे या कामासाठी 150 म.वद. दशथववण्यात 
आलेले आहे, 200 टन शषु्क कंपोस्ट खत व जैववक पदाथथ परुवठा करणे हे करतांना कंपोस्टचे 
आकारमान 1 टन =1.67 घ.वम. एवढे भरते (1घ.मी. कंपोस्ट = 0.60टन) म्हणजेच 50 टन कंपोस्ट 
खत वापरावयाचे तेथे 50X1.67= 83.50 घ.मी. एवढे कंपोस्ट वापरावे . जेथे 100 टन कंपोस्ट खत 
वापरावयाचे तेथे 167.30 घ. मी. कंपोस्टचे आकारमान होईल. जेथे 100 टन सेंद्रीय पदाथथ वापरावयाचे 
आहे तेथे 1 टन = २५ घ.वम. या प्रमाणे २५०० घ.मी. एवढे आकारमान होईल एकुण आकारमान            
२६६७ घ. मी. म्हणजेच २७०० घ. मी. होईल.  जेथे १५० टन कंपोस्ट वापरायचे आहे तेथे त्याचे 
आकारमान २५० घ.मी. होईल व जेथे ५० टन जैववक पदाथाचे आकारमान १२५० घ.मी. होईल.  एकुण 
आकारमान १५०० घ.मी होईल.  सरासरी आकारमान १५००+२७००= ४२००/२ = २१००घ.मी. एवढे 
होईल. कंपोस्टमध्ये येणारे ढेकुळ फोडून कंपोस्ट बारीक करणे व कंपोस्ट व जैववक पदाथथ पाटीमध्ये 
भरून   ५० मी. अंतरापयंत वशर ओझ्याने वाहतकू करून एकसारखा पसरवणे असे एकुण कामाचे 
स्वरुप आहे. १४ घ.मी.साठी १ मनुष्य वदवस या प्रमाणे या कामासाठी १५० मनषु्य वदवस प्रस्ताववत 
करण्यात आलेले आहेत.  (१४ घ.मी. म्हणजे ट्रॅक्टरच्या हायड्ॅालीक यंत्रणा असलेल्या ५ ट्रॅाली इतके 
आकारमान होते आहे.) म्हणनू प्रस्ताववत मनषु्य वदवस आवश्यक आहे.  

प्रस्तानवत आनांदवन प्रकल्प अांतगथत घनवृक्ष लागवड कामाचे  नमूना अांदाजपत्रक

नमनुा -1  (भसू्तर 1.00 मी. रीपरने खोदणे र् रोपाांना ठिबकव्दारे पाणी देणे)

प्रनत चौ.मी. 3 रोपे

रोपे सांख्या 30000, के्षत्र 1 हेक्टर = 10000 चौ.मी.

प्रधान मुख् य वनसांरक्षक सामानजक वनीकरण म.रा. पुणे याांचेकडील पत्र क्र. २५३४, 
नद. ११/०३/२०१९ अन् वये नदलेले स् पष् टीकरण

अ.क्र
.

कामाची बाब 1 हेक्टरसाठी शेरा
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अ.क्र

.
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4 जनमनीमध्ये रीपरच्या सहाय्याने 1.00 मी. खोलीपयथत माती, मउ मुरूम व 
कठीण मुरूम  या वेगवेगळया भुस्तरामध्ये दबुार नाांगरटीसारखे खोदकाम 
करणे एकुण खोदकाम 10000 घ.मी.  एका हेक्टरला दबुार रीपींग 
करण्यासाठी 20 तास प्रनत तास रु.4700/- प्रमाणे . खोदकामासाठी रीपरच्या 
वाहतुकीचा खचथ  समानवष्ट राहील. पनहल्या 100 नक.मी साठी नकमान 
रू50000/- ये-जा सह.  त्यानांतरच्या  वाहतुकीसाठी रू.440/- प्रनत नक.मी. 
अतीरीक्त ये- जा सह सरासरी 200 नक.मी. (अांदाजपत्रक बननवताांना रीपर 
नकती अांतरावर उपलब्ध आहे त्या नुसार दर बदलतील )

0 0 182000 182000 बाजार भावाप्रमाणे. 1) मशिनचा दर (ररपरचा दर)-

1.1 रीपर ही मशिनरी नाशिक भागामधे्य माळरानावरती द्राक्ष बागा तयार करण्याकररता 1 मी. खोदकाम 

करण्यासाठी वापरली जाते, ही मशिन अमेररकन बनावटीची ‘कॅटरशपलर D-9’ या प्रकारची आहे. याबाबत प्रधान 

मुख्य वनसंरक्षक (सामाशजक वनीकरण) यांनी मुख्य वनसंरक्षक नाशिक यांच्याकडून अिा पध्दतीच्या मशिन 

पुरशवणाऱ्या व्यक्तीचा संपकक  क्रमांक मागशवला होता, त्यानुसार माशहती शमळालेल्या व्यक्तक्तिी  संपकक  साधला 

असता सदर मशिनला दर तासाला शडझेलसह रु.4700/- प्रशत तास खचक येतो असे सांगण्यात आले, 1 एकर के्षत्र 

तयार करण्यासाठी साधारणत: 8 ते 9 तास आवश्यक असतात. त्यानुसार 1 हेक्टरला 20 तास आवश्यक आहे 

त्याप्रमाणे सदर प्रस्ताशवत करण्यात आलेला आहे.

 1.2 सदर मशिन ही अवजड असुन ती एका जागेवरुन दुसऱ्या जागेवर नेण्यासाठी 20 टायरचा टर ेलर आवश्यक 

असतो असेही त्यांच्याकडून सांगण्यात आलेले आहे.  टर ेलरमधे्य मशिनरी चढशवण्यासाठी जेसीबी मशिनची मदत 

घ्यावी लागते, तसेच सदर मशिन परत नेण्यासाठी तेवढाच खचक येतो. शकमान 100 शक.मी जाणे व 100 शक.मी 

परत येणे यासाठी  रु.50000/- इतका टर ेलरचा दर असल्याने त्यांनी सांशगतले, त्यापुढील अंतर असल्यास प्रते्यक 

शक.मी जाणे व येणे यासाठी रु.440/- प्रशत शक.मी. असा दर आहे. सरासरी दोनिे शकलोमीटर अंतर गृहीत धरुन 

रु.440/- प्रशत शक.मी. सरासरी दराने  एकूण वाहतुकीसाठी  रु.88000/- लागतील.

 1.3 1 हेक्टर खोदकामासाठी रु.182000 हा दर आहे, परंतु उदा. 2 हेक्टर शकंवा जास्त  खेादकाम करावयाचे 

असेल तर केवळ रीपरच्या भाड्याची प्रशत तासाप्रमाणे दुसऱ्या हेक्टरसाठी केवळ रु.94000/- इतकीच त्यात वाढ 

होईल म्हणजेच रु.182000/ + रु.94000/ असा एकूण रु. 2,76,000  खचक 2 हेक्टरसाठी  येईल. अथाकतच 1 हेक्टर 

पेक्षा कमी के्षत्रासाठी  अिी मशिनरी  वापरणे दराचा शवचार करता व्यवहायक होणार नाही.

 1.4 घन वन लागवडीच्या प्रचशलत पध्दतीत जेसीबी मशिनने खोदकाम  केले जाते, तथाशप मोठया के्षत्रासाठी 

ररपरने करावयाचे खोदकाम शकफायतिीर व जलद राहील. सदरचे काम हे आवश्यकतेनुसार शनशवदाव्दारे दर 

बोलावून करावे लागेल व त्यात अंदाजपत्रकात दिकवलेल्या दरापेक्षा कमी दर येऊ िकतात आशण हेक्टरी खचाकत 

कपात होऊ िकते. 

5 रोपवनाचे फलक लावणे. 0 0 5000 5000 बाजार भावाप्रमाणे.

एकुण 172 58745 1388091 1446836

आकस्स्मक व मजुर कल्याण 4.7% 68001 68001

एकुण एकां दर 172 58745 1456092 1514837
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म.नद. मजुरी सानहत्य एकुण रक्कम
प्रधान मुख् य वनसांरक्षक सामानजक वनीकरण म.रा. पुणे याांचेकडील पत्र क्र. २५३४, 

नद. ११/०३/२०१९ अन् वये नदलेले स् पष् टीकरण
अ.क्र

.
कामाची बाब 1 हेक्टरसाठी शेरा

ब प्रथम र्र्व कामे
1 आवश्यकतेनुसार चेनकलक फेन्सींग करणे प्रनत र.मी.1000/-रुपये (600 

मी.करीता)
0 0 600000 600000 प्रधान मु. व. सां. 

(वनबल प्रमुख) 
म.रा. नागपुर याांचे 
पत्र क्र. कक्ष-
1/रोहयो/प्र.क्र.10/
2282/2017-18 
नद.7/3/2018 
अन्वये कुां पण व 
कसनचत नमुना क्र-1

2 लागवडीसाठी आवश्यक रोपे तयार करणे / खरेदी करणे प्रनत रोप रु.17/- 
प्रमाणे एकुण 33000 रोपे.

0 0 561000 561000 मग्रारोहयो दरपत्रक 
नद.29.9.2016

3 रोपवानटकेमधुन रोपवन के्षत्रापयथत रोपाांची वाहतुक 33000 रोपे, रुपये 1.82 
प्रनत रोप (भराई व उतराई खचासह) मजुरी 0.14 म.नद. प्रनत 100 रोपे

46 15711 60060 75771 मग्रारोहयो दरपत्रक 
नद.29.9.2016

4 रोपाांची लागवड करणे व मरअळी भरणे (10 टक्के मरअळ) खड्डयात रोपाांची 
लागवड करणे 1 म.नद. प्रनत 100 रोपे.

330 112708 0 112708 मग्रारोहयो दरपत्रक 
नद.29.9.2016

5 रोपाांना आधारासाठी काठया लावणे व सुतळीनें बाांधणे. 30 10246 82200 92446 मग्रारोहयो दरपत्रक 
नद.29.5.2018

उांच रोपे तयार करावयाच्या अांदाजपत्रकामध्ये रोपाांना लावण्याच्या आधाराची काठी सानहत्य पुरवठा 
रु.2.74 प्रनत दशथनवण्यात आलेली आहे, त्यानुसार 30000X2.74= रु. 82200/-एवढा सानहत्य पुरवठा 
नवचारात घेण्यात आलेला आहे. सदर उांच रोपाांच्या अांदाजपत्रकामध्ये 1000 रोपाांसाठी 2 म. नद. एवढी 
मजुरी मांजुर आहे, घन वन लागवडीत रोपे जवळ-जवळ असल्याने व नपशवीच्या ऐवजी रोपवनातील 
मातीत आधार काठी लावणे अनभपे्रत असल्याने 1000 रोपाांना केवळ 1 म. नद.ग्राहय धरुन 
अांदाजपत्रकात दर दशथनवण्यात आला आहे.

6 रोपे लागवडीनांतर  प्रत्येक रोपास 250 नमली  सौम्य नजवामृत मुळाशी देणे.(1 
म.नद. प्रनत 1000 रोपे सौम्य नजवामृत 7500 नलटर, 750 नलटर तीव्र द्रावणात 
1:10 प्रमाणात पाणी घालून सौम्य करणे. तीव्र द्रावण प्रनत नलटर रु. 25/-

30 10246 18750 28996 बाजार भावाप्रमाणे.
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.
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7 रोपवनात  एक कनदणी व  मलकचग अांथरण्यासाठी वाहतुकीसह मल्च पुरवठा 
करणे व ननदेशाप्रमाणे वाहनातुन उतरनवणे 750 घ.मी. मल्च   रु.353/- प्रनत 
घ.मी.(प्रनत ब्रास रु.1000/- 1 ब्रास = 2.84 घ.मी.) याप्रमाणे रु.264750/-
मल्च अांथरण्यासाठी मजुरी 100 म.नद. प्रनत हेक्टर,                                     
कनदणीमध्ये ननघालेल्या तण /गवताचाही मल्च म्हणुन वापर करावा.

100 34154 264750 298904 कनदणीसाठी प्रधान 
मु. व. सां. (वनबल 
प्रमुख) म.रा. 
नागपुर याांचे पत्र 
क्र. कक्ष-1/ 
रोहयो/ प्र.क्र. 
10/2282/2017-
18 नद. 7/3/2018 
नमुना क्र.4 अ , 
प्रथम वषथ बाब क्र-
8 वर आधारीत व 
मल्च बाजार 
भावाप्रमाणे.

कनदणी व मल्ल्चग अांथरणे. 
   रोपवनात एक कनदणी व मलकचग अांथरण्यासाठी 100 म. नद.दशथनवण्यात आलेले आहेत. ननयोजन 
नवभाग (रोहयो प्रभाग) शासन ननणथय क्र-मग्रारो-2016/प्र.क्र.103/मग्रारो-1 नद-29 सप्टेंबर 2016 मधील 
नमुना क्र-2  अांदाजपत्रकात तृतीय वषात 1 कनदणी व 1 भरभाांगलन  कामासाठी 2500 रोपाांना 37.50 
म.नद मापदांड ननस्श्चत करण्यात आला आहे, म्हणजेच 100 रोपाांना प्रनत कनदणी भरभाांगलणीसाठी  1.5 
म.नद. दर मांजूर आहे. त्यानुसार 30000 रोपाांना एक कनदणी करण्यासाठी           300 x 1.5 = 450 
म.नद. लागतात. परांतु ननयोजन नवभागाच्या अांदाजपत्रकात कनदणीच्या कामात रोपाभोवती एक मीटर 
व्यासाच्या अांतरातील तण काढणे अपेनक्षत आहे. घन वन प्रकल्पात दोन रोपातील अांतर कमी असल्याने 
प्रत्येक रोपाभोवतीचे कनदणीचे काम त्यामानाने कमी राहणार आहे. तसेच एक कनदणी व मल्ल्चग अांथरणे 
ही दोन्ही कामे  एकनत्रत करावयाची असल्यामुळे त्यासाठी वेगळा दर न घेता ह्या एकनत्रत कामासाठी 
100 चौ.मी. 1 म. नद. या प्रमाणे 100 म. नद. दशथनवण्यात आलेले आहेत.

8 नठबक कसचन सांच खरेदी व कायान्वीत करणे. (ईलेनिक लाईन, टाकी, ईत्यादी 
सवथ समावेशक )

0 0 200000 200000 कृषी नवभाग, कृषी 
नवज्ञान कें द्र याांच्या 
मापदांडानुसार 
सक्षम प्रानधकारी 
याांच्या ताांनत्रक 
मांजूरीनांतर 
शासकीय 
ननयमानुसार

9  सौर पांप बसनवणे. ककवा इलेक्िीक बील प्रती माह रू. 10000/- प्रमाणे 10 
मनहने.

0 0 300000 300000 स्थळननहाय 
आवश्यकते 
प्रमाणे.10  रोपाांना नठबक कसचनाव्दारे जागेवरील जल स्रोतातुन पाणी  देणे.  ऑक्टोंबर ते 

जानेवारी  2 वेळा प्रनत माह व फेबु्रवारी ते  माचथ 3 वेळा प्रनत माह व एकदा 
आकस्मीक असे एकुण 15 वेळा पाणी देणे. प्रनत वेळेस  हेक्टरी 333000 
नलटर पाणी देणे,  प्रनत रोप 11 नलटर  प्रमाणे (प्रनत वेळ 333000 नलटर पाणी)

0 0 0 0 देखभाल मजुराने 
नठबक कसचनाने 
पाणी देणे.

11 नठबक कसचन सांच तपासणे, दरुुस्ती करणे. 0 0 5000 5000

12 देखभाल व रखवाली कामे. 1 म. नद. 10 मनहन्यासाठी. 300 102462 0 102462

एकुण 836 285527 2091760 2377287

आकस्स्मक व मजुर कल्याण 4.7% 111733 111733

एकुण एकां दर 836 285527 2203493 2489020

Model-1 Ripper-Drip



म.नद. मजुरी सानहत्य एकुण रक्कम
प्रधान मुख् य वनसांरक्षक सामानजक वनीकरण म.रा. पुणे याांचेकडील पत्र क्र. २५३४, 

नद. ११/०३/२०१९ अन् वये नदलेले स् पष् टीकरण
अ.क्र

.
कामाची बाब 1 हेक्टरसाठी शेरा

क ठितीय र्र्व कामे

1  रोपाांना नठबक कसचनाव्दारे जागेवरील जल स्रोतातुन  पाणी देणे.  एप्रील ते 
जुन 3 वेळा प्रनत माह, ऑक्टोंबर ते जानेवारी  2 वेळा प्रनत माह व फेबु्रवारी ते  
माचथ 3 वेळा प्रनत माह व दोन  वेळा आकस्मीक असे एकुण 25 वेळा पाणी 
देणे. प्रनत वेळेस  हेक्टरी 333000 नलटर पाणी देणे,  प्रनत रोप 11 नलटर  
प्रमाणे (प्रनत वेळ 333000 नलटर पाणी

0 0 0 0 देखभाल मजुराने 
नठबक कसचनाने 
पाणी देणे.

2 नठबक कसचन सांच तपासणे, दरुुस्ती करणे. 0 0 5000 5000
3 इलेक्िीक बील प्रती माह रू. 10000/- प्रमाणे 12मनहने. 0 0 120000 120000

4 देखभाल व रखवाली कामे. 1 म. नद. 12 मनहन्यासाठी. 365 124662 0 124662

एकुण 365 124662 125000 249662
आकस्स्मक व मजुर कल्याण 4.7% 11734 11734
एकुण एकां दर 365 124662 136734 261396

ड ततृीय र्र्व कामे
1  रोपाांना नठबक कसचनाव्दारे जागेवरील जल स्रोतातुन  पाणी देणे.  एप्रील ते 

जुन 3 वेळा प्रनत माह  .प्रनत वेळेस  हेक्टरी 333000 नलटर पाणी देणे,  प्रनत 
रोप 11 नलटर  प्रमाणे (प्रनत वेळ 333000 नलटर पाणी

0 0 0 0 देखभाल मजुराने 
नठबक कसचनाने 
पाणी देणे.

2 नठबक कसचन सांच तपासणे, दरुुस्ती करणे. 0 0 5000 5000

3 इलेक्िीक बील प्रती माह रू. 10000/- प्रमाणे 3 मनहने. 0 0 30000 30000

4 देखभाल व रखवाली कामे. 1 म. नद. 12 मनहन्यासाठी. 365 124662 0 124662

एकुण 365 124662 35000 159662
आकस्स्मक व मजुर कल्याण 4.7% 7504 7504
एकुण एकां दर 365 124662 42504 167166

Model-1 Ripper-Drip



म.नद. मजुरी सानहत्य एकुण रक्कम
प्रधान मुख् य वनसांरक्षक सामानजक वनीकरण म.रा. पुणे याांचेकडील पत्र क्र. २५३४, 

नद. ११/०३/२०१९ अन् वये नदलेले स् पष् टीकरण
अ.क्र

.
कामाची बाब 1 हेक्टरसाठी शेरा

१०० चौ.मी. साठी

अ.क्र. कामाची बाब म.नद. मजुरी सानहत्य एकुण रक्कम

अ पुवथपावसाळी कामे 172 58745 1456092 1514837 15148

ब प्रथम वषथ कामे 836 285527 2203493 2489020 24890

क नद्वतीय वषथ कामे 365 124662 136734 261396 2613

ड तृतीय वषथ कामे 365 124662 42504 167166 1671

एकुण एकां दर 1738 593597 3838823 4432420 44324

प्रनत रोप खचथ रुपये 148 148

१ हेक्टरसाठी 
गोषवारा

Model-1 Ripper-Drip



प्रतत चौ.मी. 3 रोपे
रोपे संख्या 30000, के्षत्र 1 हेक्टर = 10000 चौ.मी. दैतनक मजुरी दर रुपये 341.54

म.तद. मजुरी सातहत्य एकुण रक्कम
अ परु्व पार्साळी कामे
1  मोजणी , तसमांकन करणे व आखणी करणे 2 683 91 774
2 लागवड आराखडा तयार करणे. (सब प्लॉट 

करणे,त्यामधील तरकाम्या जागा आखणे, एक चौ. 
मी. चे प्लॉटची आखणी करणे इत्यादी)

20 6831 1000 7831 आधार 
मग्रारोहयो 
दरपत्रक 
तद.29.9.2016 
नमुना क्र-2 बाब 3  अ) हलक्या, मुरमाड ककवा रेताड जतमनीत (Non- clayey 

soil) 150 टन शुष्क कंपोस्ट खत (कमाल जलांश 15 टक्के 
) वाहतूकीसह  रू. 6000/- प्रती टन. प्रमाणे 150 टन साठी 
रु.900000/- आतण  सतिद्रता वाढतवणारा जैतवक पदाथथ जसे 
धानाचा भुसा / कोकोतपट/ ज्वारी बनगी, बाजरी बनगी, 
लाकडी भुसा (Saw dust) 50 टन  रु. 6000/- प्रतत टन 
प्रमाणे रु. 300000/- असे एकुण रू.1200000/- पुरवठा 
करणे व तनदेशाप्रमाणे तठकतठकाणी वाहनातून उतरतवणे. 
आतण मजुरांकरवी तनदेशाप्रमाणे पसरतवणे.                          
          ब) काळया भारी जतमनीत (Clayey soil) 50 टक्के 
कंपोस्ट आतण 50 टक्के जैतवक पदाथथ , म्हणजेच 100 टन  
शुष्क कंपोस्ट खत आतण  सतिद्रता वाढतवणारा जैतवक पदाथथ 
जसे  धानाचा भुसा / कोकोतपट, ज्वारी बनगी, बाजरी बनगी, 
लाकडी भुसा (Saw dust) 100 टन  वापरावा. 100 टन 
कंपोस्ट रु.6000/- प्रतत टन प्रमाणे रु.600000/- आतण 
जैतवक पदाथथ  रु.6000/- प्रतत टन प्रमाणे रु.600000/-असे 
एकुण रु.1200000/-पुरवठा करणे व तनदेशाप्रमाणे 
तठकतठकाणी वाहनातून उतरतवणे. आतण मजुरांकरवी 
तनदेशाप्रमाणे पसरतवणे

150 51231 1200000 1251231 तनतवदा 
प्रतक्रयाद्वारे.  150 टन शुष्क कंपोस्ट खत र् जैवर्क पदाथव 50 टन पसरवर्णे.

 शुष्क कंपोस्ट खत व जैतवक पदाथथ एकुण 200 टन पसरतवणे या कामासाठी 150 म.तद. दशथतवण्यात 
आलेले आहे, 200 टन शुष्क कंपोस्ट खत व जैतवक पदाथथ पुरवठा करणे हे करतांना कंपोस्टचे 
आकारमान 1 टन =1.67 घ.तम. एवढे भरते (1घ.मी. कंपोस्ट = 0.60टन) म्हणजेच 50 टन कंपोस्ट 
खत वापरावयाचे तेथे 50X1.67= 83.50 घ.मी. एवढे कंपोस्ट वापरावे . जेथे 100 टन कंपोस्ट खत 
वापरावयाचे तेथे 167.30 घ. मी. कंपोस्टचे आकारमान होईल. जेथे 100 टन सेंद्रीय पदाथथ 
वापरावयाचे आहे तेथे 1 टन = २५ घ.तम. या प्रमाणे २५०० घ.मी. एवढे आकारमान होईल एकुण 
आकारमान            २६६७ घ. मी. म्हणजेच २७०० घ. मी. होईल.  जेथे १५० टन कंपोस्ट वापरायचे 
आहे तेथे त्याचे आकारमान २५० घ.मी. होईल व जेथे ५० टन जैतवक पदाथाचे आकारमान १२५० 
घ.मी. होईल.  एकुण आकारमान १५०० घ.मी होईल.  सरासरी आकारमान १५००+२७००= ४२००/२ 
= २१००घ.मी. एवढे होईल. कंपोस्टमध्ये येणारे ढेकुळ फोडून कंपोस्ट बारीक करणे व कंपोस्ट व 
जैतवक पदाथथ पाटीमध्ये भरून   ५० मी. अंतरापयंत तशर ओझ्याने वाहतूक करून एकसारखा पसरवणे 
असे एकुण कामाचे स्वरुप आहे. १४ घ.मी.साठी १ मुनष्य तदवस या प्रमाणे या कामासाठी १५० मनुष्य 
तदवस प्रस्तातवत करण्यात आलेले आहेत.  (१४ घ.मी. म्हणजे ट्रॅक्टरच्या हायड्ॅालीक यंत्रणा 
असलेल्या ५ ट्रॅाली इतके आकारमान होते आहे.) म्हणून प्रस्तातवत मनुष्य तदवस आवश्यक आहे.  

प्रस्तातवत आनंदवन प्रकल्प अंतगथत घनवृक्ष लागवड कामाचे  नमूना अंदाजपत्रक
नमनुा -2  (भसू्तर 1.00 मी. रीपरने खोदणे र् रोपांना टकँरव्दारे पाणी देणे)

प्रधान मुख् य वनसंरक्षक सामातजक वनीकरण म.रा. पुणे यांचेकडील पत्र क्र. २५३४, तद. ११/०३/२०१९ 
अन् वये तदलेले स् पष् टीकरण

अ.
क्र.

कामाची बाब 1 हेक्टरसाठी शेरा

Model-2 Ripper-Tanker 



म.तद. मजुरी सातहत्य एकुण रक्कम
प्रधान मुख् य वनसंरक्षक सामातजक वनीकरण म.रा. पुणे यांचेकडील पत्र क्र. २५३४, तद. ११/०३/२०१९ 

अन् वये तदलेले स् पष् टीकरण
अ.
क्र.

कामाची बाब 1 हेक्टरसाठी शेरा

4 1) मतशनचा दर (तरपरचा दर)-
1.1 रीपर ही मतशनरी नातशक भागामध्ये माळरानावरती द्राक्ष बागा तयार करण्याकतरता 1 मी. 
खोदकाम करण्यासाठी वापरली जाते, ही मतशन अमेतरकन बनावटीची ‘कॅटरतपलर D-9’ या प्रकारची 
आहे. याबाबत प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सामातजक वनीकरण) यांनी मुख्य वनसंरक्षक नातशक 
यांच्याकडून अशा पध्दतीच्या मतशन पुरतवणाऱ्या व्यक्तीचा संपकथ  क्रमांक मागतवला होता, त्यानुसार 
मातहती तमळालेल्या व्यक्क्तशी  संपकथ  साधला असता सदर मतशनला दर तासाला तडझेलसह रु.4700/-
 प्रतत तास खचथ येतो असे सांगण्यात आले, 1 एकर के्षत्र तयार करण्यासाठी साधारणत: 8 ते 9 तास 
आवश्यक असतात. त्यानुसार 1 हेक्टरला 20 तास आवश्यक आहे त्याप्रमाणे सदर प्रस्तातवत 
करण्यात आलेला आहे.
 1.2 सदर मतशन ही अवजड असुन ती एका जागेवरुन दसुऱ्या जागेवर नेण्यासाठी 20 टायरचा ट्रेलर 
आवश्यक असतो असेही त्यांच्याकडून सांगण्यात आलेले आहे.  ट्रेलरमध्ये मतशनरी चढतवण्यासाठी 
जेसीबी मतशनची मदत घ्यावी लागते, तसेच सदर मतशन परत नेण्यासाठी तेवढाच खचथ येतो. तकमान 
100 तक.मी जाणे व 100 तक.मी परत येणे यासाठी  रु.50000/- इतका ट्रेलरचा दर असल्याने त्यांनी 
सांतगतले, त्यापुढील अंतर असल्यास प्रत्येक तक.मी जाणे व येणे यासाठी रु.440/- प्रतत तक.मी. असा 
दर आहे. सरासरी दोनशे तकलोमीटर अंतर गृहीत धरुन रु.440/- प्रतत तक.मी. सरासरी दराने  एकूण 
वाहतुकीसाठी  रु.88000/- लागतील.
 1.3 1 हेक्टर खोदकामासाठी रु.182000 हा दर आहे, परंतु उदा. 2 हेक्टर ककवा जास्त  खेादकाम 
करावयाचे असेल तर केवळ रीपरच्या भाड्याची प्रतत तासाप्रमाणे दसुऱ्या हेक्टरसाठी केवळ 
रु.94000/- इतकीच त्यात वाढ होईल म्हणजेच रु.182000/ + रु.94000/ असा एकूण रु. 2,76,000 
 खचथ 2 हेक्टरसाठी  येईल. अथातच 1 हेक्टर पेक्षा कमी के्षत्रासाठी  अशी मतशनरी  वापरणे दराचा 
तवचार करता व्यवहायथ होणार नाही.
 1.4 घन वन लागवडीच्या प्रचतलत पध्दतीत जेसीबी मतशनने खोदकाम  केले जाते, तथातप मोठया 
के्षत्रासाठी तरपरने करावयाचे खोदकाम तकफायतशीर व जलद राहील. सदरचे काम हे 
आवश्यकतेनुसार तनतवदाव्दारे दर बोलावून करावे लागेल व त्यात अंदाजपत्रकात दशथवलेल्या दरापेक्षा 
कमी दर येऊ शकतात आतण हेक्टरी खचात कपात होऊ शकते. 

जतमनीमध्ये रीपरच्या सहाय्याने 1.00 मी. 
खोलीपयथत माती, मउ मुरूम व कठीण मुरूम  या 

वेगवेगळया भुस्तरामध्ये दबुार नांगरटीसारखे 
खोदकाम करणे एकुण खोदकाम 10000 घ.मी.  
एका हेक्टरला दबुार रीपींग करण्यासाठी 20 तास 

प्रतत तास रु.4700/- प्रमाणे . खोदकामासाठी 
रीपरच्या वाहतुकीचा खचथ  समातवष्ट राहील. 

पतहल्या 100 तक.मी साठी तकमान रू50000/- ये-
जा सह.  त्यानंतरच्या  वाहतुकीसाठी रू.440/- प्रतत 
तक.मी. अतीरीक्त ये- जा सह सरासरी 200 तक.मी. 

(अंदाजपत्रक बनतवतांना रीपर तकती अंतरावर 
उपलब्ध आहे त्या नुसार दर बदलतील )

0 0 182000 182000 बाजार 
भावाप्रमाणे.

Model-2 Ripper-Tanker 



म.तद. मजुरी सातहत्य एकुण रक्कम
प्रधान मुख् य वनसंरक्षक सामातजक वनीकरण म.रा. पुणे यांचेकडील पत्र क्र. २५३४, तद. ११/०३/२०१९ 

अन् वये तदलेले स् पष् टीकरण
अ.
क्र.

कामाची बाब 1 हेक्टरसाठी शेरा

5 रोपवनाचे फलक लावणे. 0 0 5000 5000 बाजार 
भावाप्रमाणे.

एकुण 172 58745 1388091 1446836
आकक्स्मक व मजुर कल्याण 4.7% 68001 68001
एकुण एकंदर 172 58745 1456092 1514837

Model-2 Ripper-Tanker 



म.तद. मजुरी सातहत्य एकुण रक्कम
प्रधान मुख् य वनसंरक्षक सामातजक वनीकरण म.रा. पुणे यांचेकडील पत्र क्र. २५३४, तद. ११/०३/२०१९ 

अन् वये तदलेले स् पष् टीकरण
अ.
क्र.

कामाची बाब 1 हेक्टरसाठी शेरा

ब प्रथम र्र्व कामे
1 आवश्यकतेनुसार चेनकलक फेन्सींग करणे प्रतत 

र.मी.1000/-रुपये (600 मी.करीता)
0 0 600000 600000 प्रधान मु. व. सं. 

(वनबल प्रमुख) 
म.रा. नागपुर 
यांचे पत्र क्र. 
कक्ष-
1/रोहयो/प्र.क्र.10
/2282/2017-
18 
तद.7/3/2018 
अन्वये कंुपण व 
कसतचत नमुना क्र-
1

2 लागवडीसाठी आवश्यक रोपे तयार करणे / खरेदी 
करणे प्रतत रोप रु.17/- प्रमाणे एकुण 33000 रोपे.

0 0 561000 561000 मग्रारोहयो 
दरपत्रक 
तद.29.9.2016

3 रोपवातटकेमधुन रोपवन के्षत्रापयथत रोपांची वाहतुक 
33000 रोपे, रुपये 1.82 प्रतत रोप (भराई व उतराई 
खचासह) मजुरी 0.14 म.तद. प्रतत 100 रोपे

46 15711 60060 75771 मग्रारोहयो 
दरपत्रक 
तद.29.9.2016

4 रोपांची लागवड करणे व मरअळी भरणे (10 टक्के 
मरअळ) खड्डयात रोपांची लागवड करणे 1 म.तद. 
प्रतत 100 रोपे.

330 112708 0 112708 मग्रारोहयो 
दरपत्रक 
तद.29.9.2016

5 रोपांना आधारासाठी काठया लावणे व सुतळीनें 
बांधणे.

30 10246 82200 92446 मग्रारोहयो 
दरपत्रक 
तद.29.5.2018

उंच रोपे तयार करावयाच्या अंदाजपत्रकामध्ये रोपांना लावण्याच्या आधाराची काठी सातहत्य पुरवठा 
रु.2.74 प्रतत दशथतवण्यात आलेली आहे, त्यानुसार 30000X2.74= रु. 82200/-एवढा सातहत्य 
पुरवठा तवचारात घेण्यात आलेला आहे. सदर उंच रोपांच्या अंदाजपत्रकामध्ये 1000 रोपांसाठी 2 म. 
तद. एवढी मजुरी मंजुर आहे, घन वन लागवडीत रोपे जवळ-जवळ असल्याने व तपशवीच्या ऐवजी 
रोपवनातील मातीत आधार काठी लावणे अतभपे्रत असल्याने 1000 रोपांना केवळ 1 म. तद.ग्राहय 
धरुन अंदाजपत्रकात दर दशथतवण्यात आला आहे.

6 रोपे लागवडीनंतर  प्रत्येक रोपास 250 तमली  सौम्य 
तजवामृत मुळाशी देणे.(1 म.तद. प्रतत 1000 रोपे 
सौम्य तजवामृत 7500 तलटर, 750 तलटर तीव्र 
द्रावणात 1:10 प्रमाणात पाणी घालून सौम्य करणे. 
तीव्र द्रावण प्रतत तलटर रु. 25/-

30 10246 18750 28996 बाजार 
भावाप्रमाणे.

Model-2 Ripper-Tanker 



म.तद. मजुरी सातहत्य एकुण रक्कम
प्रधान मुख् य वनसंरक्षक सामातजक वनीकरण म.रा. पुणे यांचेकडील पत्र क्र. २५३४, तद. ११/०३/२०१९ 

अन् वये तदलेले स् पष् टीकरण
अ.
क्र.

कामाची बाब 1 हेक्टरसाठी शेरा

7 रोपवनात  एक कनदणी व  मलकचग अंथरण्यासाठी 
वाहतुकीसह मल्च पुरवठा करणे व तनदेशाप्रमाणे 
वाहनातुन उतरतवणे 750 घ.मी. मल्च   रु.353/- 
प्रतत घ.मी.(प्रतत ब्रास रु.1000/- 1 ब्रास = 2.84 
घ.मी.) याप्रमाणे रु.264750/-मल्च अंथरण्यासाठी 
मजुरी 100 म.तद. प्रतत हेक्टर,                               
      कनदणीमध्ये तनघालेल्या तण /गवताचाही मल्च 
म्हणुन वापर करावा.

100 34154 264750 298904 कनदणीसाठी प्रधान 
मु. व. सं. (वनबल 
प्रमुख) म.रा. 
नागपुर यांचे पत्र क्र. 
कक्ष-1/ रोहयो/ 
प्र.क्र. 
10/2282/2017-
18 तद. 7/3/2018 
नमुना क्र.4 अ , 
प्रथम वषथ बाब क्र-8 
वर आधारीत व 
मल्च बाजार 
भावाप्रमाणे.

कनदणी व मल्ल्चग अंथरणे. 
   रोपवनात एक कनदणी व मलकचग अंथरण्यासाठी 100 म. तद.दशथतवण्यात आलेले आहेत. तनयोजन 
तवभाग (रोहयो प्रभाग) शासन तनणथय क्र-मग्रारो-2016/प्र.क्र.103/मग्रारो-1 तद-29 सप्टेंबर 2016 
मधील नमुना क्र-2  अंदाजपत्रकात तृतीय वषात 1 कनदणी व 1 भरभांगलन  कामासाठी 2500 रोपांना 
37.50 म.तद मापदंड तनक्श्चत करण्यात आला आहे, म्हणजेच 100 रोपांना प्रतत कनदणी 
भरभांगलणीसाठी  1.5 म.तद. दर मंजूर आहे. त्यानुसार 30000 रोपांना एक कनदणी करण्यासाठी          
 300 x 1.5 = 450 म.तद. लागतात. परंतु तनयोजन तवभागाच्या अंदाजपत्रकात कनदणीच्या कामात 
रोपाभोवती एक मीटर व्यासाच्या अंतरातील तण काढणे अपेतक्षत आहे. घन वन प्रकल्पात दोन 
रोपातील अंतर कमी असल्याने प्रत्येक रोपाभोवतीचे कनदणीचे काम त्यामानाने कमी राहणार आहे. 
तसेच एक कनदणी व मल्ल्चग अंथरणे ही दोन्ही कामे  एकतत्रत करावयाची असल्यामुळे त्यासाठी 
वेगळा दर न घेता ह्या एकतत्रत कामासाठी 100 चौ.मी. 1 म. तद. या प्रमाणे 100 म. तद. दशथतवण्यात 
आलेले आहेत.

8 तठबक कसचन संच खरेदी व कायान्वीत करणे. 
(ईलेतट्रक लाईन, टाकी, ईत्यादी सवथ समावेशक )

0 0 200000 200000 कृषी तवभाग, कृषी 
तवज्ञान कें द्र यांच्या 
मापदंडानुसार सक्षम 
प्रातधकारी यांच्या 
तांतत्रक मंजूरीनंतर 
शासकीय तनयमानुसार

9  सौर पंप बसतवणे. ककवा इलेक्ट्रीक बील प्रती माह 
रू. 10000/- प्रमाणे 10 मतहने.

0 0 300000 300000 स्थळतनहाय 
आवश्यकते 
प्रमाणे.

10  रोपांना पाणी देणे.  ऑक्टोंबर ते जानेवारी  2 वेळा 
प्रतत माह व फेबु्रवारी ते  माचथ 3 वेळा प्रतत माह व 
एकदा आकस्मीक असे एकुण 15 वेळा पाणी देणे. 
प्रतत वेळेस  हेक्टरी 333000 तलटर पाणी देणे,  प्रतत 
रोप 11 तलटर  प्रमाणे (प्रतत वेळ 333000 तलटर 
पाणी म्हणजेच 5000 तलटरचे 66 टँकर प्रतत खेप 

0 0 990000 990000 बाजार दराप्रमाणे

Model-2 Ripper-Tanker 



म.तद. मजुरी सातहत्य एकुण रक्कम
प्रधान मुख् य वनसंरक्षक सामातजक वनीकरण म.रा. पुणे यांचेकडील पत्र क्र. २५३४, तद. ११/०३/२०१९ 

अन् वये तदलेले स् पष् टीकरण
अ.
क्र.

कामाची बाब 1 हेक्टरसाठी शेरा

11 तठबक कसचन संच तपासणे, दरुुस्ती करणे. 0 0 5000 5000

12 देखभाल व रखवाली कामे. 1 म. तद. 10 
मतहन्यासाठी.

300 102462 0 102462

एकुण 836 285527 3081760 3367287
आकक्स्मक व मजुर कल्याण 4.7% 158263 158263

एकुण एकंदर 836 285527 3240023 3525550

Model-2 Ripper-Tanker 



म.तद. मजुरी सातहत्य एकुण रक्कम
प्रधान मुख् य वनसंरक्षक सामातजक वनीकरण म.रा. पुणे यांचेकडील पत्र क्र. २५३४, तद. ११/०३/२०१९ 

अन् वये तदलेले स् पष् टीकरण
अ.
क्र.

कामाची बाब 1 हेक्टरसाठी शेरा

क वितीय र्र्व कामे
1  रोपांना पाणी देणे.  एप्रील ते जुन 3 वेळा प्रतत माह, 

ऑक्टोंबर ते जानेवारी  2 वेळा प्रतत माह व फेबु्रवारी 
ते  माचथ 3 वेळा प्रतत माह व दोन  वेळा आकस्मीक 
असे एकुण 25 वेळा पाणी देणे. प्रतत वेळेस  हेक्टरी 
333000 तलटर पाणी देणे,  प्रतत रोप 11 तलटर  
प्रमाणे (प्रतत वेळ 333000 तलटर पाणी म्हणजेच 
5000 तलटरचे 66 टँकर प्रतत खेप रु.1000/-  
सातहत्य पुरवठा (एप्रील ते जुन साठी रु.1200/- प्रतत 
टँकर) पुरवठा करणे आतण तनदेशाप्रमूाणे जागेवरील 
टाकीत ओतण्यासह.

0 0 1768800 1768800 बाजार 
भावाप्रमाणे.

2 तठबक कसचन संच तपासणे, दरुुस्ती करणे. 0 0 5000 5000
3 इलेक्ट्रीक बील प्रती माह रू. 10000/- प्रमाणे 

12मतहने.
0 0 120000 120000

4 देखभाल व रखवाली कामे. 1 म. तद. 12 
मतहन्यासाठी.

365 124662 0 124662

एकुण 365 124662 1893800 2018462
आकक्स्मक व मजुर कल्याण 4.7% 94868 94868
एकुण एकंदर 365 124662 1988668 2113330

ड ततृीय र्र्व कामे
1 रोपांना पाणी देणे.  एप्रील ते जुन , प्रतत माह 3 वेळा   

(एप्रील ते जुन 1200/- रु प्रतत खेप)
0 0 712800 712800

2 तठबक कसचन संच तपासणे, दरुुस्ती करणे. 0 0 5000 5000
3 इलेक्ट्रीक बील प्रती माह रू. 10000/- प्रमाणे 3 

मतहने.
0 0 30000 30000

4 देखभाल व रखवाली कामे. 1 म. तद. 12 
मतहन्यासाठी.

365 124662 0 124662

एकुण 365 124662 747800 872462
आकक्स्मक व मजुर कल्याण 4.7% 41006 41006
एकुण एकंदर 365 124662 788806 913468

Model-2 Ripper-Tanker 



म.तद. मजुरी सातहत्य एकुण रक्कम
प्रधान मुख् य वनसंरक्षक सामातजक वनीकरण म.रा. पुणे यांचेकडील पत्र क्र. २५३४, तद. ११/०३/२०१९ 

अन् वये तदलेले स् पष् टीकरण
अ.
क्र.

कामाची बाब 1 हेक्टरसाठी शेरा

१०० चौ.मी. साठी
अ.क्र. कामाची बाब म.तद. मजुरी सातहत्य एकुण रक्कम
अ पुवथपावसाळी कामे 172 58745 1456092 1514837 15148
ब प्रथम वषथ कामे 836 285527 3240023 3525550 35255
क तद्वतीय वषथ कामे 365 124662 1988668 2113330 21133
ड तृतीय वषथ कामे 365 124662 788806 913468 9135

एकुण एकंदर 1738 593597 7473588 8067185 80672
प्रतत रोप खचथ रुपये 269 269

१ हेक्टरसाठी 
गोषवारा

Model-2 Ripper-Tanker 



प्रतत चौ.मी. 3 रोपे

रोपे संख्या 30000, के्षत्र 1 हेक्टर = 10000 चौ.मी. दैतनक मजुरी दर रुपये 341.54

प्रधान मुख् य वनसंरक्षक सामातजक वनीकरण म.रा. पुणे यांचेकडील पत्र क्र. २५३४, तद. ११/०३/२०१९ अन् वये तदलेले स् पष् टीकरण
म.तद. मजुरी सातहत्य एकुण रक्कम

अ परु्व पार्साळी कामे
1  मोजणी , तसमांकन करणे व आखणी करणे 2 683 91 774

2 लागवड आराखडा तयार करणे. (सब प्लॉट करणे,त्यामधील 
तरकाम्या जागा आखणे, एक चौ. मी. चे प्लॉटची आखणी 
करणे इत्यादी)

20 6831 1000 7831 आधार मग्रारोहयो 
दरपत्रक 
तद.29.9.2016 नमुना 
क्र-2 बाब क्र-4

3  अ) हलक्या, मुरमाड ककवा रेताड जतमनीत (Non- clayey 
soil) 150 टन शुष्क कंपोस्ट खत (कमाल जलांश 15 टक्के 
) वाहतूकीसह  रू. 6000/- प्रती टन. प्रमाणे 150 टन साठी 
रु.900000/- आतण  सतिद्रता वाढतवणारा जैतवक पदाथथ जसे 
धानाचा भुसा / कोकोतपट/ ज्वारी बनगी, बाजरी बनगी, 
लाकडी भुसा (Saw dust) 50 टन  रु. 6000/- प्रतत टन 
प्रमाणे रु. 300000/- असे एकुण रू.1200000/- पुरवठा 
करणे व तनदेशाप्रमाणे तठकतठकाणी वाहनातून उतरतवणे. 
आतण मजुरांकरवी तनदेशाप्रमाणे पसरतवणे.                   ब) 
काळया भारी जतमनीत (Clayey soil) 50 टक्के कंपोस्ट 
आतण 50 टक्के जैतवक पदाथथ , म्हणजेच 100 टन  शुष्क 
कंपोस्ट खत आतण  सतिद्रता वाढतवणारा जैतवक पदाथथ जसे  
धानाचा भुसा / कोकोतपट, ज्वारी बनगी, बाजरी बनगी, 
लाकडी भुसा (Saw dust) 100 टन  वापरावा. 100 टन 
कंपोस्ट रु.6000/- प्रतत टन प्रमाणे रु.600000/- आतण 
जैतवक पदाथथ  रु.6000/- प्रतत टन प्रमाणे रु.600000/-असे 
एकुण रु.1200000/-पुरवठा करणे व तनदेशाप्रमाणे 
तठकतठकाणी वाहनातून उतरतवणे. आतण मजुरांकरवी 
तनदेशाप्रमाणे पसरतवणे

150 51231 1200000 1251231 निनिदा प्रक्रियाद्वारे  150 टन शुष्क कंपोस्ट खत र् जैवर्क पदाथव 50 टन पसरवर्णे.
 शुष्क कंपोस्ट खत व जैतवक पदाथथ एकुण 200 टन पसरतवणे या कामासाठी 150 म.तद. दशथतवण्यात आलेले 
आहे, 200 टन शुष्क कंपोस्ट खत व जैतवक पदाथथ पुरवठा करणे हे करतांना कंपोस्टचे आकारमान 1 टन =1.67 
घ.तम. एवढे भरते (1घ.मी. कंपोस्ट = 0.60टन) म्हणजेच 50 टन कंपोस्ट खत वापरावयाचे तेथे 50X1.67= 
83.50 घ.मी. एवढे कंपोस्ट वापरावे . जेथे 100 टन कंपोस्ट खत वापरावयाचे तेथे 167.30 घ. मी. कंपोस्टचे 
आकारमान होईल. जेथे 100 टन सेंद्रीय पदाथथ वापरावयाचे आहे तेथे 1 टन = २५ घ.तम. या प्रमाणे २५०० घ.मी. 
एवढे आकारमान होईल एकुण आकारमान   २६६७ घ. मी. म्हणजेच २७०० घ. मी. होईल.  जेथे १५० टन 
कंपोस्ट वापरायचे आहे तेथे त्याचे आकारमान २५० घ.मी. होईल व जेथे ५० टन जैतवक पदाथाचे आकारमान 
१२५० घ.मी. होईल.  एकुण आकारमान १५०० घ.मी होईल.  सरासरी आकारमान १५००+२७००= ४२००/२ = 
२१००घ.मी. एवढे होईल. कंपोस्टमध्ये येणारे ढेकुळ फोडून कंपोस्ट बारीक करणे व कंपोस्ट व जैतवक पदाथथ 
पाटीमध्ये भरून   ५० मी. अंतरापयंत तशर ओझ्याने वाहतूक करून एकसारखा पसरवणे असे एकुण कामाचे 
स्वरुप आहे. १४ घ.मी.साठी १ मुनष्य तदवस या प्रमाणे या कामासाठी १५० मनुष्य तदवस प्रस्तातवत करण्यात 
आलेले आहेत.  (१४ घ.मी. म्हणजे ट्रॅक्टरच्या हायड्ॅालीक यंत्रणा असलेल्या ५ ट्रॅाली इतके आकारमान होते 
आहे.) म्हणून प्रस्तातवत मनुष्य तदवस आवश्यक आहे.  

अ.
क्र.

कामाची बाब 1 हेक्टरसाठी शेरा

नमनुा -3  (भसू्तर 1.00 मी. जेसीबी मवशनने  खोदणे र् रोपांना विबकव्दारे पाणी देणे)

प्रस्तातवत आनंदवन प्रकल्प अंतगथत घनवृक्ष लागवड कामाचे  नमूना अंदाजपत्रक
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प्रधान मुख् य वनसंरक्षक सामातजक वनीकरण म.रा. पुणे यांचेकडील पत्र क्र. २५३४, तद. ११/०३/२०१९ अन् वये तदलेले स् पष् टीकरण
म.तद. मजुरी सातहत्य एकुण रक्कम

अ.
क्र.

कामाची बाब 1 हेक्टरसाठी शेरा

4

5 रोपवनाचे फलक लावणे. 0 0 5000 5000 बाजार भावाप्रमाणे.

एकुण 172 58745 1681591 1740336

आकस्स्मक व मजुर कल्याण 4.7% 81796 81796
एकुण एकंदर 172 58745 1763387 1822132

2)  जेसीबी मतशनचा दर- 
 जेतसबी मतशनने जलशोषक चर Water Absorption Trenches) खेादकाम करण्यासाठी शासन, ग्रामतवकास व 
जलसंधारण तवभाग, यांचे पत्र क्र- बैठक-2014/प्र.क्र.15/जल-12/ तद-16 ते 2014  अन्वये प्रतत घ.तम रु.47/- मंजुर 
करण्यात आलेला आहे , त्याप्रमाणे 1 हेक्टर के्षत्र खोदण्यासाठी  दर तवचारात घेण्यात आलेला आहे.
1) मतशनचा दर (तरपरचा दर)-
1.1) रीपर ही मतशनरी नातशक भागामध्ये माळरानावरती द्राक्ष बागा तयार करण्याकतरता 1 मी. खोदकाम करण्यासाठी 
वापरली जाते, ही मतशन अमेतरकन बनावटीची ‘कॅटरतपलर D-9’ या प्रकारची आहे. याबाबत प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
(सामातजक वनीकरण) यांनी मुख्य वनसंरक्षक नातशक यांच्याकडून अशा पध्दतीच्या मतशन पुरतवणाऱ्या व्यक्तीचा संपकथ  
क्रमांक मागतवला होता, त्यानुसार मातहती तमळालेल्या व्यस्क्तशी  संपकथ  साधला असता सदर मतशनला दर तासाला 
तडझेलसह रु.4700/- प्रतत तास खचथ येतो असे सांगण्यात आले, 1 एकर के्षत्र तयार करण्यासाठी साधारणत: 8 ते 9 तास 
आवश्यक असतात. त्यानुसार 1 हेक्टरला 20 तास आवश्यक आहे त्याप्रमाणे सदर प्रस्तातवत करण्यात आलेला आहे.
 1.2) सदर मतशन ही अवजड असुन ती एका जागेवरुन दसुऱ्या जागेवर नेण्यासाठी 20 टायरचा ट्रेलर आवश्यक असतो 
असेही त्यांच्याकडून सांगण्यात आलेले आहे.  ट्रेलरमध्ये मतशनरी चढतवण्यासाठी जेसीबी मतशनची मदत घ्यावी लागते, 
तसेच सदर मतशन परत नेण्यासाठी तेवढाच खचथ येतो. तकमान 100 तक.मी जाणे व 100 तक.मी परत येणे यासाठी  
रु.50000/- इतका ट्रेलरचा दर असल्याने त्यांनी सांतगतले, त्यापुढील अंतर असल्यास प्रत्येक तक.मी जाणे व येणे यासाठी 
रु.440/- प्रतत तक.मी. असा दर आहे. सरासरी दोनशे तकलोमीटर अंतर गृहीत धरुन रु.440/- प्रतत तक.मी. सरासरी दराने  
एकूण वाहतुकीसाठी  रु.88000/- लागतील.
 1.3 )  1 हेक्टर खोदकामासाठी रु.182000 हा दर आहे, परंतु उदा. 2 हेक्टर ककवा जास्त  खेादकाम करावयाचे असेल तर 
केवळ रीपरच्या भाड्याची प्रतत तासाप्रमाणे दसुऱ्या हेक्टरसाठी केवळ रु.94000/- इतकीच त्यात वाढ होईल म्हणजेच 
रु.182000/ + रु.94000/ असा एकूण रु. 2,76,000  खचथ 2 हेक्टरसाठी  येईल. अथातच 1 हेक्टर पेक्षा कमी के्षत्रासाठी  
अशी मतशनरी  वापरणे दराचा तवचार करता व्यवहायथ होणार नाही.
 1.4) घन वन लागवडीच्या प्रचतलत पध्दतीत जेसीबी मतशनने खोदकाम  केले जाते, तथातप मोठया के्षत्रासाठी तरपरने 
करावयाचे खोदकाम तकफायतशीर व जलद राहील. सदरचे काम हे आवश्यकतेनुसार तनतवदाव्दारे दर बोलावून करावे 
लागेल व त्यात अंदाजपत्रकात दशथवलेल्या दरापेक्षा कमी दर येऊ शकतात आतण हेक्टरी खचात कपात होऊ शकते. 

शासन तनणथय -
जलसंधारण तवभाग 
तद-15 ऑक्टोबर 

2013

475500.00475500.000.000.00जतमनीमध्ये जेतसबीच्या सहाय्याने  के्षत्रात 1 मी. खोलीपयथत 
वेगवेगळया भुस्तरामध्ये खोदकाम करणे एकुण खोदकाम 

10000 घ.मी.
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प्रधान मुख् य वनसंरक्षक सामातजक वनीकरण म.रा. पुणे यांचेकडील पत्र क्र. २५३४, तद. ११/०३/२०१९ अन् वये तदलेले स् पष् टीकरण
म.तद. मजुरी सातहत्य एकुण रक्कम

अ.
क्र.

कामाची बाब 1 हेक्टरसाठी शेरा

ब प्रथम र्र्व कामे
1 आवश्यकतेनुसार चेनकलक फेन्सींग करणे प्रतत र.मी.1000/-

रुपये (600 मी.करीता)
0 0 600000 600000 प्रधान मु. व. सं. 

(वनबल प्रमुख) म.रा. 
नागपुर यांचे पत्र क्र. 
कक्ष-
1/रोहयो/प्र.क्र.10/22
82/2017-18 
तद.7/3/2018 अन्वये 
कंुपण व कसतचत 
नमुना क्र-1

2 लागवडीसाठी आवश्यक रोपे तयार करणे / खरेदी करणे प्रतत 
रोप रु.17/- प्रमाणे एकुण 33000 रोपे.

0 0 561000 561000 मग्रारोहयो दरपत्रक 
तद.29.9.2016

3 रोपवातटकेमधुन रोपवन के्षत्रापयथत रोपांची वाहतुक 33000 
रोपे, रुपये 1.82 प्रतत रोप (भराई व उतराई खचासह) मजुरी 
0.14 म.तद. प्रतत 100 रोपे

46 15711 60060 75771 मग्रारोहयो दरपत्रक 
तद.29.9.2016

4 रोपांची लागवड करणे व मरअळी भरणे (10 टक्के मरअळ) 
खड्डयात रोपांची लागवड करणे 1 म.तद. प्रतत 100 रोपे.

330 112708 0 112708 मग्रारोहयो दरपत्रक 
तद.29.9.2016

5 रोपांना आधारासाठी काठया लावणे व सुतळीनें बांधणे. 30 10246 82200 92446 मग्रारोहयो दरपत्रक 
तद.29.5.2018

उंच रोपे तयार करावयाच्या अंदाजपत्रकामध्ये रोपांना लावण्याच्या आधाराची काठी सातहत्य पुरवठा रु.2.74 प्रतत दशथतवण्यात आलेली 
आहे, त्यानुसार 30000X2.74= रु. 82200/-एवढा सातहत्य पुरवठा तवचारात घेण्यात आलेला आहे. सदर उंच रोपांच्या 
अंदाजपत्रकामध्ये 1000 रोपांसाठी 2 म. तद. एवढी मजुरी मंजुर आहे, घन वन लागवडीत रोपे जवळ-जवळ असल्याने व तपशवीच्या 
ऐवजी रोपवनातील मातीत आधार काठी लावणे अतभपे्रत असल्याने 1000 रोपांना केवळ 1 म. तद.ग्राहय धरुन अंदाजपत्रकात दर 
दशथतवण्यात आला आहे.

6 रोपे लागवडीनंतर  प्रत्येक रोपास 250 तमली  सौम्य तजवामृत 
मुळाशी देणे.(1 म.तद. प्रतत 1000 रोपे सौम्य तजवामृत 7500 
तलटर, 750 तलटर तीव्र द्रावणात 1:10 प्रमाणात पाणी घालून 
सौम्य करणे. तीव्र द्रावण प्रतत तलटर रु. 25/-

30 10246 18750 28996 बाजार भावाप्रमाणे.

7 रोपवनात  एक कनदणी व  मलकचग अंथरण्यासाठी 
वाहतुकीसह मल्च पुरवठा करणे व तनदेशाप्रमाणे वाहनातुन 
उतरतवणे 750 घ.मी. मल्च   रु.353/- प्रतत घ.मी.(प्रतत ब्रास 
रु.1000/- 1 ब्रास = 2.84 घ.मी.) याप्रमाणे रु.264750/-
मल्च अंथरण्यासाठी मजुरी 100 म.तद. प्रतत हेक्टर,               
                      कनदणीमध्ये तनघालेल्या तण /गवताचाही 
मल्च म्हणुन वापर करावा.

100 34154 264750 298904 कनदणीसाठी प्रधान मु. 
व. सं. (वनबल 
प्रमुख) म.रा. नागपुर 
यांचे पत्र क्र. कक्ष-1/ 
रोहयो/ प्र.क्र. 
10/2282/2017-18 
तद. 7/3/2018 नमुना 
क्र.4 अ , प्रथम वषथ 
बाब क्र-8 वर 
आधारीत व मल्च 
बाजार भावाप्रमाणे.

कनदणी व मल्ल्चग अंथरणे. 
   रोपवनात एक कनदणी व मलकचग अंथरण्यासाठी 100 म. तद.दशथतवण्यात आलेले आहेत. तनयोजन तवभाग (रोहयो प्रभाग) शासन 
तनणथय क्र-मग्रारो-2016/प्र.क्र.103/मग्रारो-1 तद-29 सप्टेंबर 2016 मधील नमुना क्र-2  अंदाजपत्रकात तृतीय वषात 1 कनदणी व 1 
भरभांगलन  कामासाठी 2500 रोपांना 37.50 म.तद मापदंड तनस्श्चत करण्यात आला आहे, म्हणजेच 100 रोपांना प्रतत कनदणी 
भरभांगलणीसाठी  1.5 म.तद. दर मंजूर आहे. त्यानुसार 30000 रोपांना एक कनदणी करण्यासाठी           300 x 1.5 = 450 म.तद. 
लागतात. परंतु तनयोजन तवभागाच्या अंदाजपत्रकात कनदणीच्या कामात रोपाभोवती एक मीटर व्यासाच्या अंतरातील तण काढणे 
अपेतक्षत आहे. घन वन प्रकल्पात दोन रोपातील अंतर कमी असल्याने प्रत्येक रोपाभोवतीचे कनदणीचे काम त्यामानाने कमी राहणार 
आहे. तसेच एक कनदणी व मल्ल्चग अंथरणे ही दोन्ही कामे  एकतत्रत करावयाची असल्यामुळे त्यासाठी वेगळा दर न घेता ह्या एकतत्रत 
कामासाठी 100 चौ.मी. 1 म. तद. या प्रमाणे 100 म. तद. दशथतवण्यात आलेले आहेत.
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प्रधान मुख् य वनसंरक्षक सामातजक वनीकरण म.रा. पुणे यांचेकडील पत्र क्र. २५३४, तद. ११/०३/२०१९ अन् वये तदलेले स् पष् टीकरण
म.तद. मजुरी सातहत्य एकुण रक्कम

अ.
क्र.

कामाची बाब 1 हेक्टरसाठी शेरा

8 तठबक कसचन संच खरेदी व कायान्वीत करणे. (ईलेतट्रक 
लाईन, टाकी, ईत्यादी सवथ समावेशक )

0 0 200000 200000 कृषी तवभाग, कृषी 
तवज्ञान कें द्र यांच्या 
मापदंडानुसार सक्षम 
प्रातधकारी यांच्या तांतत्रक 
मंजूरीनंतर शासकीय 
तनयमानुसार

9  सौर पंप बसतवणे. ककवा इलेक्ट्रीक बील प्रती माह रू. 
10000/- प्रमाणे 10 मतहने.

0 0 300000 300000 स्थळतनहाय 
आवश्यकते प्रमाणे.

10  रोपांना तठबक कसचनाव्दारे जागेवरील जल स्रोतातुन पाणी  
देणे.  ऑक्टोंबर ते जानेवारी  2 वेळा प्रतत माह व फेबु्रवारी ते  
माचथ 3 वेळा प्रतत माह व एकदा आकस्मीक असे एकुण 15 
वेळा पाणी देणे. प्रतत वेळेस  हेक्टरी 333000 तलटर पाणी 
देणे,  प्रतत रोप 11 तलटर  प्रमाणे (प्रतत वेळ 333000 तलटर 
पाणी)

0 0 0 0 देखभाल मजुराने 
तठबक कसचनाने पाणी 
देणे.

11 तठबक कसचन संच तपासणे, दरुुस्ती करणे. 0 0 5000 5000
12 देखभाल व रखवाली कामे. 1 म. तद. 10 मतहन्यासाठी. 300 102462 0 102462

एकुण 836 285527 2091760 2377287
आकस्स्मक व मजुर कल्याण 4.7% 111733 111733
एकुण एकंदर 836 285527 2203493 2489020
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प्रधान मुख् य वनसंरक्षक सामातजक वनीकरण म.रा. पुणे यांचेकडील पत्र क्र. २५३४, तद. ११/०३/२०१९ अन् वये तदलेले स् पष् टीकरण
म.तद. मजुरी सातहत्य एकुण रक्कम

अ.
क्र.

कामाची बाब 1 हेक्टरसाठी शेरा

क वितीय र्र्व कामे
1  रोपांना तठबक कसचनाव्दारे जागेवरील जल स्रोतातुन  पाणी 

देणे.  एप्रील ते जुन 3 वेळा प्रतत माह, ऑक्टोंबर ते जानेवारी  
2 वेळा प्रतत माह व फेबु्रवारी ते  माचथ 3 वेळा प्रतत माह व दोन  
वेळा आकस्मीक असे एकुण 25 वेळा पाणी देणे. प्रतत वेळेस  
हेक्टरी 333000 तलटर पाणी देणे,  प्रतत रोप 11 तलटर  प्रमाणे 
(प्रतत वेळ 333000 तलटर पाणी

0 0 0 0 देखभाल मजुराने 
तठबक कसचनाने पाणी 
देणे.

2 तठबक कसचन संच तपासणे, दरुुस्ती करणे. 0 0 5000 5000
3 इलेक्ट्रीक बील प्रती माह रू. 10000/- प्रमाणे 12मतहने. 0 0 120000 120000

4 देखभाल व रखवाली कामे. 1 म. तद. 12 मतहन्यासाठी. 365 124662 0 124662

एकुण 365 124662 125000 249662
आकस्स्मक व मजुर कल्याण 4.7% 11734 11734
एकुण एकंदर 365 124662 136734 261396

ड ततृीय र्र्व कामे
1  रोपांना तठबक कसचनाव्दारे जागेवरील जल स्रोतातुन  पाणी 

देणे.  एप्रील ते जुन 3 वेळा प्रतत माह  .प्रतत वेळेस  हेक्टरी 
333000 तलटर पाणी देणे,  प्रतत रोप 11 तलटर  प्रमाणे (प्रतत 
वेळ 333000 तलटर पाणी

0 0 0 0 देखभाल मजुराने 
तठबक कसचनाने पाणी 
देणे.

2 तठबक कसचन संच तपासणे, दरुुस्ती करणे. 0 0 5000 5000
3 इलेक्ट्रीक बील प्रती माह रू. 10000/- प्रमाणे 3 मतहने. 0 0 30000 30000

4 देखभाल व रखवाली कामे. 1 म. तद. 12 मतहन्यासाठी. 365 124662 0 124662

एकुण 365 124662 35000 159662
आकस्स्मक व मजुर कल्याण 4.7% 7504 7504
एकुण एकंदर 365 124662 42504 167166
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प्रधान मुख् य वनसंरक्षक सामातजक वनीकरण म.रा. पुणे यांचेकडील पत्र क्र. २५३४, तद. ११/०३/२०१९ अन् वये तदलेले स् पष् टीकरण
म.तद. मजुरी सातहत्य एकुण रक्कम

अ.
क्र.

कामाची बाब 1 हेक्टरसाठी शेरा

१०० चौ.मी. साठी

अ.क्र. कामाची बाब म.तद. मजुरी सातहत्य एकुण रक्कम

अ पुवथपावसाळी कामे 172 58745 1763387 1822132 18221
ब प्रथम वषथ कामे 836 285527 2203493 2489020 24890
क तितीय वषथ कामे 365 124662 136734 261396 2613
ड तृतीय वषथ कामे 365 124662 42504 167166 1671

एकुण एकंदर 1738 593597 4146118 4739714 47397
प्रतत रोप खचथ रुपये 158 158

१ हेक्टरसाठी 

गोषवारा
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प्रतत चौ.मी. 3 रोपे

रोपे संख्या 30000, के्षत्र 1 हेक्टर = 10000 चौ.मी.
दैतनक मजुरी दर रुपये 341.54

म.तद. मजुरी सातहत्य एकुण रक्कम

अ परु्व पार्साळी कामे

1  मोजणी , तसमांकन करणे व आखणी करणे 2 683 91 774

2 लागवड आराखडा तयार करणे. (सब प्लॉट करणे,त्यामधील 
तरकाम्या जागा आखणे, एक चौ. मी. चे प्लॉटची आखणी करणे 
इत्यादी)

20 6831 1000 7831 आधार मग्रारोहयो दरपत्रक 
तद.29.9.2016 नमुना क्र-2 
बाब क्र-4

3  अ) हलक्या, मुरमाड ककवा रेताड जतमनीत (Non- clayey 
soil) 150 टन शुष्क कंपोस्ट खत (कमाल जलांश 15 टक्के ) 
वाहतूकीसह  रू. 6000/- प्रती टन. प्रमाणे 150 टन साठी 
रु.900000/- आतण  सतिद्रता वाढतवणारा जैतवक पदाथथ जसे 
धानाचा भुसा / कोकोतपट/ ज्वारी बनगी, बाजरी बनगी, लाकडी 
भुसा (Saw dust) 50 टन  रु. 6000/- प्रतत टन प्रमाणे रु. 
300000/- असे एकुण रू.1200000/- पुरवठा करणे व 
तनदेशाप्रमाणे तठकतठकाणी वाहनातून उतरतवणे. आतण 
मजुरांकरवी तनदेशाप्रमाणे पसरतवणे.                                    
ब) काळया भारी जतमनीत (Clayey soil) 50 टक्के कंपोस्ट 
आतण 50 टक्के जैतवक पदाथथ , म्हणजेच 100 टन  शुष्क कंपोस्ट 
खत आतण  सतिद्रता वाढतवणारा जैतवक पदाथथ जसे  धानाचा 
भुसा / कोकोतपट, ज्वारी बनगी, बाजरी बनगी, लाकडी भुसा 
(Saw dust) 100 टन  वापरावा. 100 टन कंपोस्ट रु.6000/- 
प्रतत टन प्रमाणे रु.600000/- आतण जैतवक पदाथथ  रु.6000/- 
प्रतत टन प्रमाणे रु.600000/-असे एकुण रु.1200000/-पुरवठा 
करणे व तनदेशाप्रमाणे तठकतठकाणी वाहनातून उतरतवणे. आतण 
मजुरांकरवी तनदेशाप्रमाणे पसरतवणे

150 51231 1200000 1251231 निनिदा प्रक्रियाद्वारे

 150 टन शुष्क कंपोस्ट खत र् जैवर्क पदाथव 50 टन पसरवर्णे.
 शुष्क कंपोस्ट खत व जैतवक पदाथथ एकुण 200 टन पसरतवणे या कामासाठी 150 म.तद. दशथतवण्यात आलेले 
आहे, 200 टन शुष्क कंपोस्ट खत व जैतवक पदाथथ पुरवठा करणे हे करतांना कंपोस्टचे आकारमान 1 टन 
=1.67 घ.तम. एवढे भरते (1घ.मी. कंपोस्ट = 0.60टन) म्हणजेच 50 टन कंपोस्ट खत वापरावयाचे तेथे 
50X1.67= 83.50 घ.मी. एवढे कंपोस्ट वापरावे . जेथे 100 टन कंपोस्ट खत वापरावयाचे तेथे 167.30 घ. 
मी. कंपोस्टचे आकारमान होईल. जेथे 100 टन सेंद्रीय पदाथथ वापरावयाचे आहे तेथे 1 टन = २५ घ.तम. या 
प्रमाणे २५०० घ.मी. एवढे आकारमान होईल एकुण आकारमान २६६७ घ. मी. म्हणजेच २७०० घ. मी. 
होईल.  जेथे १५० टन कंपोस्ट वापरायचे आहे तेथे त्याचे आकारमान २५० घ.मी. होईल व जेथे ५० टन 
जैतवक पदाथाचे आकारमान १२५० घ.मी. होईल.  एकुण आकारमान १५०० घ.मी होईल.  सरासरी 
आकारमान १५००+२७००= ४२००/२ = २१००घ.मी. एवढे होईल. कंपोस्टमध्ये येणारे ढेकुळ फोडून कंपोस्ट 
बारीक करणे व कंपोस्ट व जैतवक पदाथथ पाटीमध्ये भरून   ५० मी. अंतरापयंत तशर ओझ्याने वाहतूक करून 
एकसारखा पसरवणे असे एकुण कामाचे स्वरुप आहे. १४ घ.मी.साठी १ मुनष्य तदवस या प्रमाणे या 
कामासाठी १५० मनुष्य तदवस प्रस्तातवत करण्यात आलेले आहेत.  (१४ घ.मी. म्हणजे ट्रॅक्टरच्या हायड्ॅालीक 
यंत्रणा असलेल्या ५ ट्रॅाली इतके आकारमान होते आहे.) म्हणून प्रस्तातवत मनुष्य तदवस आवश्यक आहे.  

प्रधान मुख् य वनसंरक्षक सामातजक वनीकरण म.रा. पुणे यांचेकडील पत्र क्र. २५३४, तद. 
११/०३/२०१९ अन् वये तदलेले स् पष् टीकरण

प्रस्तातवत आनंदवन प्रकल्प अंतगथत घनवृक्ष लागवड कामाचे  नमूना अंदाजपत्रक

नमनुा -4  (भसू्तर 1.00 मी. जेसीबी मवशनने खोदणे र् रोपांना टकँरव्दारे पाणी देणे)

अ.क्र. कामाची बाब 1 हेक्टरसाठी शेरा
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म.तद. मजुरी सातहत्य एकुण रक्कम
प्रधान मुख् य वनसंरक्षक सामातजक वनीकरण म.रा. पुणे यांचेकडील पत्र क्र. २५३४, तद. 

११/०३/२०१९ अन् वये तदलेले स् पष् टीकरण
अ.क्र. कामाची बाब 1 हेक्टरसाठी शेरा

4 जतमनीमध्ये जेतसबीच्या सहाय्याने  के्षत्रात 1 मी. खोलीपयथत 
वेगवेगळया भुस्तरामध्ये खोदकाम करणे एकुण खोदकाम 
10000 घ.मी.

0.00 0.00 475500.00 475500.00 शासन तनणथय -
जलसंधारण तवभाग तद-
15 ऑक्टोबर 2013

2)  जेसीबी मतशनचा दर- 
 जेतसबी मतशनने जलशोषक चर Water Absorption Trenches) खेादकाम करण्यासाठी शासन, ग्रामतवकास व 
जलसंधारण तवभाग, यांचे पत्र क्र- बैठक-2014/प्र.क्र.15/जल-12/ तद-16 ते 2014  अन्वये प्रतत घ.तम रु.47/- मंजुर 
करण्यात आलेला आहे , त्याप्रमाणे 1 हेक्टर के्षत्र खोदण्यासाठी  दर तवचारात घेण्यात आलेला आहे.
1) मतशनचा दर (तरपरचा दर)-
1.1) रीपर ही मतशनरी नातशक भागामध्ये माळरानावरती द्राक्ष बागा तयार करण्याकतरता 1 मी. खोदकाम करण्यासाठी 
वापरली जाते, ही मतशन अमेतरकन बनावटीची ‘कॅटरतपलर D-9’ या प्रकारची आहे. याबाबत प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
(सामातजक वनीकरण) यांनी मुख्य वनसंरक्षक नातशक यांच्याकडून अशा पध्दतीच्या मतशन पुरतवणाऱ्या व्यक्तीचा संपकथ  
क्रमांक मागतवला होता, त्यानुसार मातहती तमळालेल्या व्यक्क्तशी  संपकथ  साधला असता सदर मतशनला दर तासाला 
तडझेलसह रु.4700/- प्रतत तास खचथ येतो असे सांगण्यात आले, 1 एकर के्षत्र तयार करण्यासाठी साधारणत: 8 ते 9 तास 
आवश्यक असतात. त्यानुसार 1 हेक्टरला 20 तास आवश्यक आहे त्याप्रमाणे सदर प्रस्तातवत करण्यात आलेला आहे.
 1.2) सदर मतशन ही अवजड असुन ती एका जागेवरुन दसुऱ्या जागेवर नेण्यासाठी 20 टायरचा ट्रेलर आवश्यक असतो 
असेही त्यांच्याकडून सांगण्यात आलेले आहे.  ट्रेलरमध्ये मतशनरी चढतवण्यासाठी जेसीबी मतशनची मदत घ्यावी लागते, 
तसेच सदर मतशन परत नेण्यासाठी तेवढाच खचथ येतो. तकमान 100 तक.मी जाणे व 100 तक.मी परत येणे यासाठी  
रु.50000/- इतका ट्रेलरचा दर असल्याने त्यांनी सांतगतले, त्यापुढील अंतर असल्यास प्रत्येक तक.मी जाणे व येणे 
यासाठी रु.440/- प्रतत तक.मी. असा दर आहे. सरासरी दोनशे तकलोमीटर अंतर गृहीत धरुन रु.440/- प्रतत तक.मी. 
सरासरी दराने  एकूण वाहतुकीसाठी  रु.88000/- लागतील.
 1.3 )  1 हेक्टर खोदकामासाठी रु.182000 हा दर आहे, परंतु उदा. 2 हेक्टर ककवा जास्त  खेादकाम करावयाचे असेल 
तर केवळ रीपरच्या भाड्याची प्रतत तासाप्रमाणे दसुऱ्या हेक्टरसाठी केवळ रु.94000/- इतकीच त्यात वाढ होईल 
म्हणजेच रु.182000/ + रु.94000/ असा एकूण रु. 2,76,000  खचथ 2 हेक्टरसाठी  येईल. अथातच 1 हेक्टर पेक्षा कमी 
के्षत्रासाठी  अशी मतशनरी  वापरणे दराचा तवचार करता व्यवहायथ होणार नाही.
 1.4) घन वन लागवडीच्या प्रचतलत पध्दतीत जेसीबी मतशनने खोदकाम  केले जाते, तथातप मोठया के्षत्रासाठी तरपरने 
करावयाचे खोदकाम तकफायतशीर व जलद राहील. सदरचे काम हे आवश्यकतेनुसार तनतवदाव्दारे दर बोलावून करावे 
लागेल व त्यात अंदाजपत्रकात दशथवलेल्या दरापेक्षा कमी दर येऊ शकतात आतण हेक्टरी खचात कपात होऊ शकते. 

5 रोपवनाचे फलक लावणे. 0 0 5000 5000 बाजार भावाप्रमाणे.

एकुण 172 58745 1681591 1740336

आकक्स्मक व मजुर कल्याण 4.7% 81796 81796

एकुण एकंदर 172 58745 1763387 1822132
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म.तद. मजुरी सातहत्य एकुण रक्कम
प्रधान मुख् य वनसंरक्षक सामातजक वनीकरण म.रा. पुणे यांचेकडील पत्र क्र. २५३४, तद. 

११/०३/२०१९ अन् वये तदलेले स् पष् टीकरण
अ.क्र. कामाची बाब 1 हेक्टरसाठी शेरा

ब प्रथम र्र्व कामे
1 आवश्यकतेनुसार चेनकलक फेन्सींग करणे प्रतत र.मी.1000/-

रुपये (600 मी.करीता)
0 0 600000 600000 प्रधान मु. व. सं. 

(वनबल प्रमुख) म.रा. 
नागपुर यांचे पत्र क्र. 
कक्ष-
1/रोहयो/प्र.क्र.10/2282/
2017-18 तद.7/3/2018 
अन्वये कंुपण व कसतचत 
नमुना क्र-1

2 लागवडीसाठी आवश्यक रोपे तयार करणे / खरेदी करणे प्रतत 
रोप रु.17/- प्रमाणे एकुण 33000 रोपे.

0 0 561000 561000 मग्रारोहयो दरपत्रक 
तद.29.9.2016

3 रोपवातटकेमधुन रोपवन के्षत्रापयथत रोपांची वाहतुक 33000 रोपे, 
रुपये 1.82 प्रतत रोप (भराई व उतराई खचासह) मजुरी 0.14 
म.तद. प्रतत 100 रोपे

46 15711 60060 75771 मग्रारोहयो दरपत्रक 
तद.29.9.2016

4 रोपांची लागवड करणे व मरअळी भरणे (10 टक्के मरअळ) 
खड्डयात रोपांची लागवड करणे 1 म.तद. प्रतत 100 रोपे.

330 112708 0 112708 मग्रारोहयो दरपत्रक 
तद.29.9.2016

5 रोपांना आधारासाठी काठया लावणे व सुतळीनें बांधणे. 30 10246 82200 92446 मग्रारोहयो दरपत्रक 
तद.29.5.2018

उंच रोपे तयार करार्याच्या अंदाजपत्रकामध्ये रोपांना लार्ण्याच्या आधाराची काठी सातहत्य पुरवठा रु.2.74 प्रतत 
दशथतवण्यात आलेली आहे, त्यानुसार 30000X2.74= रु. 82200/-एवढा सातहत्य पुरवठा तवचारात घेण्यात आलेला 
आहे. सदर उंच रोपांच्या अंदाजपत्रकामध्ये 1000 रोपांसाठी 2 म. तद. एवढी मजुरी मंजुर आहे, घन वन लागवडीत रोपे 
जवळ-जवळ असल्याने व तपशवीच्या ऐवजी रोपवनातील मातीत आधार काठी लावणे अतभपे्रत असल्याने 1000 रोपांना 
केवळ 1 म. तद.ग्राहय धरुन अंदाजपत्रकात दर दशथतवण्यात आला आहे.

6 रोपे लागवडीनंतर  प्रत्येक रोपास 250 तमली  सौम्य तजवामृत 
मुळाशी देणे.(1 म.तद. प्रतत 1000 रोपे सौम्य तजवामृत 7500 
तलटर, 750 तलटर तीव्र द्रावणात 1:10 प्रमाणात पाणी घालून 
सौम्य करणे. तीव्र द्रावण प्रतत तलटर रु. 25/-

30 10246 18750 28996 आजार भावाप्रमाणे.

7 रोपवनात  एक कनदणी व  मलकचग अंथरण्यासाठी वाहतुकीसह 
मल्च पुरवठा करणे व तनदेशाप्रमाणे वाहनातुन उतरतवणे 750 
घ.मी. मल्च   रु.353/- प्रतत घ.मी.(प्रतत ब्रास रु.1000/- 1 ब्रास 
= 2.84 घ.मी.) याप्रमाणे रु.264750/-मल्च अंथरण्यासाठी 
मजुरी 100 म.तद. प्रतत हेक्टर,                                     
कनदणीमध्ये तनघालेल्या तण /गवताचाही मल्च म्हणुन वापर 
करावा.

100 34154 264750 298904 कनदणीसाठी प्रधान मु. व. 
सं. (वनबल प्रमुख) 
म.रा. नागपुर यांचे पत्र 
क्र. कक्ष-1/ रोहयो/ 
प्र.क्र. 10/2282/2017-
18 तद. 7/3/2018 नमुना 
क्र.4 अ , प्रथम वषथ बाब 
क्र-8 वर आधारीत व 
मल्च बाजार भावाप्रमाणे.

ननदणी र् मल्चचग अंथरणे. 
   रोपवनात एक कनदणी व मलकचग अंथरण्यासाठी 100 म. तद.दशथतवण्यात आलेले आहेत. तनयोजन तवभाग (रोहयो 
प्रभाग) शासन तनणथय क्र-मग्रारो-2016/प्र.क्र.103/मग्रारो-1 तद-29 सप्टेंबर 2016 मधील नमुना क्र-2  अंदाजपत्रकात 
तृतीय वषात 1 कनदणी व 1 भरभांगलन  कामासाठी 2500 रोपांना 37.50 म.तद मापदंड तनक्श्चत करण्यात आला आहे, 
म्हणजेच 100 रोपांना प्रतत कनदणी भरभांगलणीसाठी  1.5 म.तद. दर मंजूर आहे. त्यानुसार 30000 रोपांना एक कनदणी 
करण्यासाठी           300 x 1.5 = 450 म.तद. लागतात. परंतु तनयोजन तवभागाच्या अंदाजपत्रकात कनदणीच्या कामात 
रोपाभोवती एक मीटर व्यासाच्या अंतरातील तण काढणे अपेतक्षत आहे. घन वन प्रकल्पात दोन रोपातील अंतर कमी 
असल्याने प्रत्येक रोपाभोवतीचे कनदणीचे काम त्यामानाने कमी राहणार आहे. तसेच एक कनदणी व मल्ल्चग अंथरणे ही 
दोन्ही कामे  एकतत्रत करावयाची असल्यामुळे त्यासाठी वेगळा दर न घेता ह्या एकतत्रत कामासाठी 100 चौ.मी. 1 म. तद. 
या प्रमाणे 100 म. तद. दशथतवण्यात आलेले आहेत.
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म.तद. मजुरी सातहत्य एकुण रक्कम
प्रधान मुख् य वनसंरक्षक सामातजक वनीकरण म.रा. पुणे यांचेकडील पत्र क्र. २५३४, तद. 

११/०३/२०१९ अन् वये तदलेले स् पष् टीकरण
अ.क्र. कामाची बाब 1 हेक्टरसाठी शेरा

8 तठबक कसचन संच खरेदी व कायान्वीत करणे. (ईलेतट्रक लाईन, 
टाकी, ईत्यादी सवथ समावेशक )

0 0 200000 200000 कृषी तवभाग, कृषी 
तवज्ञान कें द्र यांच्या 
मापदंडानुसार सक्षम 
प्रातधकारी यांच्या तांतत्रक 
मंजूरीनंतर शासकीय 
तनयमानुसार

9  सौर पंप बसतवणे. ककवा इलेक्ट्रीक बील प्रती माह रू. 10000/- 
प्रमाणे 10 मतहने.

0 0 300000 300000 स्थळतनहाय आवश्यकते 
प्रमाणे.

10  रोपांना पाणी देणे.  ऑक्टोंबर ते जानेवारी  2 वेळा प्रतत माह व 
फेबु्रवारी ते  माचथ 3 वेळा प्रतत माह व एकदा आकस्मीक असे 
एकुण 15 वेळा पाणी देणे. प्रतत वेळेस  हेक्टरी 333000 तलटर 
पाणी देणे,  प्रतत रोप 11 तलटर  प्रमाणे (प्रतत वेळ 333000 तलटर 
पाणी म्हणजेच 5000 तलटरचे 66 टँकर प्रतत खेप रु.1000/- 
प्रमाणे पुरवठा करणे व जागेवरील टाकीत तनदेशाप्रमाणे 
ओतण्यासह.

0 0 990000 990000 बाजार दराप्रमाणे

11 तठबक कसचन संच तपासणे, दरुुस्ती करणे. 0 0 5000 5000

12 देखभाल व रखवाली कामे. 1 म. तद. 10 मतहन्यासाठी. 300 102462 0 102462

एकुण 836 285527 3081760 3367287

आकक्स्मक व मजुर कल्याण 4.7% 158263 158263

एकुण एकंदर 836 285527 3240023 3525550
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म.तद. मजुरी सातहत्य एकुण रक्कम
प्रधान मुख् य वनसंरक्षक सामातजक वनीकरण म.रा. पुणे यांचेकडील पत्र क्र. २५३४, तद. 

११/०३/२०१९ अन् वये तदलेले स् पष् टीकरण
अ.क्र. कामाची बाब 1 हेक्टरसाठी शेरा

क वितीय र्र्व कामे

1  रोपांना पाणी देणे.  एप्रील ते जुन 3 वेळा प्रतत माह, ऑक्टोंबर ते 
जानेवारी  2 वेळा प्रतत माह व फेबु्रवारी ते  माचथ 3 वेळा प्रतत माह 
व दोन  वेळा आकस्मीक असे एकुण 25 वेळा पाणी देणे. प्रतत 
वेळेस  हेक्टरी 333000 तलटर पाणी देणे,  प्रतत रोप 11 तलटर  
प्रमाणे (प्रतत वेळ 333000 तलटर पाणी म्हणजेच 5000 तलटरचे 
66 टँकर प्रतत खेप रु.1000/-  सातहत्य पुरवठा (एप्रील ते जुन 
साठी रु.1200/- प्रतत टँकर) पुरवठा करणे आतण तनदेशाप्रमूाणे 
जागेवरील टाकीत ओतण्यासह.

0 0 1768800 1768800 बाजार भावाप्रमाणे.

2 तठबक कसचन संच तपासणे, दरुुस्ती करणे. 0 0 5000 5000
3 इलेक्ट्रीक बील प्रती माह रू. 10000/- प्रमाणे 12मतहने. 0 0 120000 120000

4 देखभाल व रखवाली कामे. 1 म. तद. 12 मतहन्यासाठी. 365 124662 0 124662

एकुण 365 124662 1893800 2018462

आकक्स्मक व मजुर कल्याण 4.7% 94868 94868

एकुण एकंदर 365 124662 1988668 2113330

ड ततृीय र्र्व कामे
1 रोपांना पाणी देणे.  एप्रील ते जुन , प्रतत माह 3 वेळा   (एप्रील ते 

जुन 1200/- रु प्रतत खेप)
0 0 712800 712800

2 तठबक कसचन संच तपासणे, दरुुस्ती करणे. 0 0 5000 5000

3 इलेक्ट्रीक बील प्रती माह रू. 10000/- प्रमाणे 3 मतहने. 0 0 30000 30000

4 देखभाल व रखवाली कामे. 1 म. तद. 12 मतहन्यासाठी. 365 124662 0 124662

एकुण 365 124662 747800 872462
आकक्स्मक व मजुर कल्याण 4.7% 41006 41006
एकुण एकंदर 365 124662 788806 913468
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म.तद. मजुरी सातहत्य एकुण रक्कम
प्रधान मुख् य वनसंरक्षक सामातजक वनीकरण म.रा. पुणे यांचेकडील पत्र क्र. २५३४, तद. 

११/०३/२०१९ अन् वये तदलेले स् पष् टीकरण
अ.क्र. कामाची बाब 1 हेक्टरसाठी शेरा

१०० चौ.मी. साठी

अ.क्र. कामाची बाब म.तद. मजुरी सातहत्य एकुण रक्कम

अ पुवथपावसाळी कामे 172 58745 1763387 1822132 18221

ब प्रथम वषथ कामे 836 285527 3240023 3525550 35255

क तितीय वषथ कामे 365 124662 1988668 2113330 21133

ड तृतीय वषथ कामे 365 124662 788806 913468 9134

एकुण एकंदर 1738 593597 7780883 8374479 83744

प्रतत रोप खचथ रुपये 279 279

१ हेक्टरसाठी 
गोषवारा
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