
 

 

कें द्रपरुस्कृत नदी खोरे प्रकल्प  
 

प्रस्तावना : 
 
 नदी खोये म्शणजे एखादे नदीच ेऩाणरोटाॊचे षेत्र अळा नदीखो-माभध्मे त्मा नदीरा 
मेलून मभऱणा-मा वलव उऩनदमा, नारे, रशान रशान ओढे, इ  ज्मा जरप्रलाॊशाच ेऩाणी त्मा 
नदीत एकत्र शोत े , अळा वलव रशान भोठमा ऩाणरोट षेत्राचा वभालेळ शोतो . अळा वलव 
नदीखोयेचे वर्व्शेषण करुन वलव रशान भोठमा नदमाचे ऩाणरोट षेत्र मवभाॊककत कयण्मात 
आरे आशेत  
 काशी मवॊचन प्रकलऩाॊचा अभ्माव केरा अवता अवे दृष्टोत्ऩतीव आरे आशे की, त्मा 
प्रकलऩाच्मा जराळमाची वाठलण षभता ददलवेंददलव लेगाने कभी शोत आशे. माच्मा 
कायणाॊचा भागोला घेतरा अवता अव े ददवून मेते की, मा नदमाच्मा ऩाणरोट षेत्रातीर 
जमभनीची भोठमा प्रभाणालय धऩू शोलुन त्मा धऩुीभुऱे खोऱ्मातीर जमभनीच्मा 
ऩषृ्ठबागालयीर भाती, ऩाराऩाचोऱा, दगडगोटे इ  जरप्रलाशाफयोफय लाशत मेलून ती वलव 
गाऱाच्मा स्लरुऩात धयणाच्मा जराळमात वाठतात आणण त्माभुऱे जराळम उथऱ शोलून 
त्माची ऩाणी वाठलण्माची षभता ददलवेंददलव कभी शोत जाते.  
 नदी खोयेच्मा ऩाणरोट षेत्राभध्मे भदृ ल जरवॊधायणाचे उऩचाय केरे नवलमाभुऱे 
जमभनीच्मा धऩुेभुऱे जरप्रलाश, ओढे नारे, इत्मादीतुन गाऱ लाशत मेऊन तो नदीच्मा 
जराळमात वाठतो. माव प्रततफॊध कयण्मावाठी ऩाणरोट षेत्राभध्मे भदृवॊधायणाचे उऩचाय 
घेण्माची आलश्मकता आशे. ऩाणरोट षेत्रालय उऩचाय नवलमाभुऱे ऩालवाच ेऩडणाये वॊऩूणव 
ऩाणी ओढे नालमातून नदीव मेऊन मभऱते त्माभऱेु ऩूय/भशाऩूय  इत्मादी वभस्मा उदबलून 
पऩकाॊची नावाडी ल घयाची लाताशत शोते, आयोग्म बफघडत,े योंगाॊचा प्रादबुावल शोतो, 
दऱणलऱण पलस््ऱीत शोऊन एकूणच जनजीलन पलस्कऱीत शोते. अतनफधं धऩुेभुऱे 
जमभनीची उत्ऩादन षभता कभी शोऊन अन्नधान्म ल इतय पऩकाॊचे उत्ऩादन ल उत्ऩादकता 
कभी कभी शोत जाते. धऩुेभुऱे लनस्ऩतीच्मा लाढीलय पलऩयीत ऩरयणाभ झालमाभुऱे 
ऩमावलयणाचा वभतोर ढावऱरा जातो. मा फाफी टाऱण्मावाठी याज्मात कृपऴ पलबागाभापव त 
वन 1993-94 ऩावून नदीखोये प्रकलऩ मोजना शी 100 ट्के कें द्राच्मा अथववशाय्मातून  
याफलण्मात मेत आशे.  
 
 
 



 

 

उददेश:- 

1.  नदीखोये प्रकलऩाच्मा जरग्रशण षेत्राभध्मे पलपलध उऩचाय याफलुन जमभनीचा -शाव 
थाॊफपलणे.  

2.  ऩाणरोट षेत्राभध्मे जमभनीचा ओराला दटकपलण्माची षभता ल उत्ऩादकता 
लाढपलणे.  

3. षभतेनुवाय जमभनीचा लाऩय कयणे.  
4. भोठमा ऩाटफॊधाये प्रकलऩाच्मा ऩाणरोट षेत्रात पलपलध उऩचाय करुन जराळमात 

मेणा-मा गाऱाचे प्रभाण कभी कयणे.  
5. ऩाणरोट षेत्र पलकावाभध्मे रोकवशबाग लाढपलणे.  

             
योजनेची व्याप्ती :- 

नदी खोये मोजना दभणगॊगा, उकाई, ,वयदाय वयोलय , नागाजूवनवागय ल ऩोचभऩाड मा 
प्रकलऩातीर खोऱ्माभध्मे कृपऴ पलबागाभापव त वन 1993-94 ऩावून याफपलरी जात आशे. 
मा मोजनेअॊतगवत वन 2010-11 भध्मे कामांन्न्लत केरेलमा ऩाणरोटाॊचे पलकावावाठी वन 
2013-14 भध्मे वोराऩूय,अशभदनगय, औयॊगाफाद, फीड, जारना, वाताया, ल वाॊगरी मा 
न्जलशमाभध्मे शी मोजना कामावन्न्लत आशे. 

कें द्र ऩुयस्कृत नदी खोये प्रकलऩ मोजनेअॊतगवत कें द्र ळावनाकडीर Operational 
Guidelines जूरै-2008 नूवाय कामावन्लीत ऩाणरोटावाठी मा भागवदळवक वुचना तनगवमभत 
कयण्मात मेत आशे. 
 

1. प्रकल्पाच ेघटक  
 

अ.क्र. घटकाचे नाांव टक्केवारी 
अ) ऺेत्रिय कामे  
 1. वर्व्शे, मवभाॊकन कयणे ल ऩाणरोट प्रकलऩ अशलार तमाय 

कयणे. 
2.00 

 2. प्रेयक प्रलेळ उऩक्रभ ल ऩाणरोट वमभतीची स्थाऩना कयणे. 2.00 
 3. नैवर्गवक वाधन वॊऩत्ती र्व्मलस्थाऩन  62.00 
 4. ळतेी उत्ऩादन ऩध्दती ल वुक्ष्भ उद्मोजकता  

अ)  ळतेकयी कुटूॊफाकयीता  
फ) बूमभशीन / भत्ता नवणाऱ्मा ल स्लमॊवशाय्मता 
गटाकयीता 

     

 
 

5.00 
3.00 



 

 

 
5. कॉऩवव पॊ ड 2.00 

 एकूण  76.00 
ब प्रशासकीय खचच   
 1. लेतन ल बत्ते 15.00 
 2. आकन्स्भक खचव  3.00 
 3. शैड्रॉरॉन्जक ल गाऱ वतनमॊत्रण 2.00 
 4. स्टोअय, रॅफ ल कॉ ऩ फाॊधणे  1.00 
 5. तॊत्रसान प्रवाय (वॊस्था नी षभता फाॊधणी, प्रमळषण / 

कामवळाऱेचे आमोजन कयणे, पऩक प्रात्मक्षषके षेबत्रम बेटीच े
आमोजन, प्रकाळने, स्लमॊवेली वॊस्था वेला, वतनमॊत्रण ल 
भुलमभाऩन) 

3.00 

 एकूण  24.00 
 एकूण सवच 100.00 

                   
 
कें द्र ळावनाचे ऩत्र क्र. F.No.4-12012/NRM-i, Dated: 10/07/2012 चे ऩत्रानूवाय 
नैवर्गवक वाधन वॊऩत्ती  र्व्मलस्थाऩन मा घटकालय मा चारू पलत्तीम लऴावभध्मे खचव 
कयालमाचा आशे.  

2) सांस्थात्मक रचना : 
याज्मस्तयालय वदयचा ऩाणरोट पलकाव कामवक्रभ याफपलणेवाठी लवुॊधया ऩाणरेाट पलकाव 
मॊत्रणा कामवक्रभाची अॊभरफजालणी ल वभन्लम कयेर.  तवेच, याज्माभध्मे प्रकलऩाची वॊऩूणव 
अॊभरफजालणी ल वतनमॊत्रण याखण्माची जफाफदायी लवुॊधया ऩाणरोट पलकाव मॊत्रणेची 
अवेर. न्जलशास्तयालय वदयचा ऩाणरोट पलकाव कामवक्रभाची अॊभरफजालणी ल वतनमॊत्रण 
न्जलशा ऩाणरोट पलकाव मुतनटची अवेर. तारूका स्तयालय तारूका प्रकलऩ कामावन्लमन 
मॊत्रणा, ऩाणरोट पलकाव ऩथक ल गाॊलस्तयालय स्लमॊवशाय्मता गट, उऩबो्ता गट आणण 
ऩाणरोट वमभती अळी वॊस्थात्भक यचना आशे. 

 
3) पाणऱोट ववकास पथक : 

ऩाणरेाट पलकाव ऩथक शा प्रकलऩ कामावन्लमन अमबकयणाचा अपलबाज्म बाग 
अवून तो प्रकलऩ कामावन्लमन मॊत्रणेकडून स्थाऩन केरा जाईर. प्रत्मेक ऩाणरोट पलकाव 
ऩथकाभध्मे कभीत कभी 4 वदस्म अवतीर, त्माॊना कृपऴ, भदृपलसान, जर र्व्मलस्थाऩन, 



 

 

वाभान्जक फाॊधीरकी ल षभता फॊााधणी माभधीर सान ल अनुबल अवेर. ऩाणरोट 
पलकाव ऩथकाच्मा वदस्माॊऩैकी तनदान एक वदस्म, भदशरा वदस्म अवाली. ऩाणरोट 
पलकाव ऩथकाचे वदस्म शे र्व्मालवातमक ऩदली धायण कयणाये अवालेत.  

ऩाणरोट पलकाव ऩथकाभध्मे खारीरप्रभाणे वदस्माॊची तनमु् ती कयाली. 

1. कृपऴ /लन पलऴम -वदस्म क्र. 1 
2. कृपऴ / लन पलऴम - वदस्म क्र. 2 
3. वभाज कामव, 
4. वॊस्थात्भक फाॊधणी / ऩळुवॊलधवन मा पलऴमातीर वदस्माॊचा वभालेळ अवेर.  

ऩाणरोट पलकाव ऩथक वदस्माच्मा कामव ल जफाफदाऱ्मा नदी खोये प्रकलऩाच्मा कें द्र 
ळावनाच्मा कामावन्लमन भागवदळवक वूचना भुद्दा क्र. 15 नुवाय याशतीर. 
      
4)   पाणऱोट सममती : 

ग्राभवबा, गालाभध्मे ऩाणरोट पलकाव ऩथकाच्मा वभन्लमाने ल प्रकलऩ 
कामावन्लमन मॊत्रणा मानी तमाय केरेलमा  ऩाणरोट प्रकलऩाच्मा वपलस्तय प्रकलऩ अशलार 
(डडऩीआय) नुवाय अॊभरफजालणी कयण्मावाठी, ऩाणरोट वमभतीची (WC) स्थाऩना कयेर. 
वॊस्था नोंदणी अर्धतनमभ 1860 नुवाय ऩाणरोट वमभतीची (WC) नोंदणी कयणे अतनलामव 
याशीर. ग्राभवबा, ऩाणरोट वमभतीचा अध्मष म्शणून गालातीर कोणत्माशी मोग्म 
र्व्म्तीची तनलड कयेर/तनमु्ती कयेर. ऩाणरोट वमभती कभीतकभी 11 वदस्माॊची मभऱून 
फनरेरी अवेर, त्मातीर अधेय ्वदस्म स्लमॊवशाय्मता गट ल उऩबो्ता गट, अनुवूर्चत 
जाती/अनुवूर्चत जभाती वभूश, न्स्त्रमा, गालातीर बूमभशीन र्व्म्ती माॊच े प्रतततनधी 
अवतीर. ऩाणरोट पलकाव ऩथकाचा एक वदस्म वुध्दा ऩाणरोट वमभतीभध्मे प्रतततनर्धत्ल 
कयेर. 

ळावन तनणवम क्र एऩार्व्म 2012/प्र.क्र104/जर-8 ददनाॊक 18 एपप्रर,2013 अन्लमे 
दद.27 वप्टेंफय 2012 ऩुली ज्मा ग्राभऩॊचामतीभध्मे ऩाणरोट वमभत्मा ग्राभवबेर्व्दाये तनलड 
ल तनमु्त झालमा शोत्मा त्मा ऩूलीप्रभाणेच अन्स्तत्लात याशतीर ल ऩुढेशी काभ ऩाशतीर. 
ऩाणरोट वभीतीची यचना ऩुलीप्रभाणेच यादशर. तवेच माऩुढे वाभातमक भागवदळवक वूचना 
2008 वुधारयत आलतृ्ती 2011 ऩरय.6.3 भध्मे नभूद तयतूदीनुवाय ऩाणरोट वमभत्मा 
तनलड ल तनमु्त कयण्माच ेअर्धकाय ग्राभवबेराच याशतीर अव ेवुर्चत कयण्मात आरे 
आशे. 

 



 

 

पाणऱोट सममतीची रचना खाऱीऱ प्रमाणे राहीऱ: (WC) 
1. ऩाणरोट वमभती अध्मष       - ग्राभ वबेने ठयपलरेरा 
2. उऩबो्ता गटाच ेवदस्म        - 3 वदस्म ( भदशरा वदस्म – ककभान -1 ) 
3. स्लमॊवशाय्म गटाचे वदस्म      - 3 वदस्म  ( भदशरा वदस्म – ककभान -1 ) 
4. अनु.जाती/अनु.जभाती वभुश –  1 वदस्म 
5. ऩाणरोट पलकाव ऩथक वदस्म – प्रकलऩ कामावन्लमीन मॊत्रणेकडीर षेत्रीम 

ऩातऱीलयीर कभवचायी. 
6. प्रकलऩ कामावन्लमीन मॊत्रणेचा षेबत्रम - वदस्म (उदा. कृपऴ पलबागाचा कृपऴ 

वशाय्मक,  
स्तयालयीर कभवचायी         लन पलबागाचा त्माॊनी नेभरेरा कभवचायी  

     वदस्म म्शणून काभ कयेर.) 
7. ऩाणरोट वमभतीचा वर्चल - ग्राभ वबेने ठयपलरेरा. 

 

4.1 पाणऱोट सममतीची काये : 
ऩाणरोट वमभतीची कामे एकान्त्भक ऩाणरोट र्व्मलस्थाऩन कामवक्रभाच्मा भागवदळवक 
वूचनाप्रभाणे अवतीर. 
 

4.2 पाणऱोट सममती सचचवाची काये : 
ऩाणरोट वमभतीची कामे एकान्त्भक ऩाणरोट र्व्मलस्थाऩन कामवक्रभाच्मा भागवदळवक 
वूचनाप्रभाणे अवतीर. 
 

4.3 ऩाणरोट प्रकलऩाकरयता तनधी मभऱपलण्मावाठी ऩाणरोट वमभती (WC) याष्रीकृत 
फॉकेत एक स्लतॊत्र खाते उघडरे. वदयचे फॅक खाते शे ऩाणरोट वमभतीचा अध्मष, 
ऩाणरोट  पलकाव ऩथकाचा एक वदस्म ल ऩाणरोट वमभतीचा वर्चल माॊच ेवॊमु्त 
नाले अवेर. ऩाणरोट वमभती वदयचे खाते प्रकलऩातीर काभे कयणेकयीता लाऩयेर. 
ऩाणरोट वमभतीच्मा लतीने वर्चल ल ऩाणरोट पलकाव ऩथक नाभतनदेमळवत वदस्म 
शे धनादेळालय सांयुक्त स्वाऺरी कयतीर. 
 

 
        



 

 

 प्रकल्पाची शाश्वता : 

 ऩाणरोट वमभतीचा वर्चल, ऩाणरोट पलकाव तनधीच्मा (Corpus Fund) जभा 
खचावचा ऩूणवऩणे स्लतॊत्र रेखा ठेलेर. अवा तनधी शाताऱण्मावाठी ऩाणरोट वमभती (WC) 
एक तनमभालरी तमाय कयीर ल त्माव WDT भान्मता घेईर. ऩाणरोट षेत्र पलकाव 
तनधीचे (WDF)  फॅक खाते ग्राभऩॊचामत अध्मष (वयॊऩच) ल ग्राभवबेने नाभतनदेमळत 
केरेरा स्लमॊवशामता गटाचा कोणताशी वदस्म माॊनी शाताऱाले. वदयचा तनधीचा उऩमोग 
नैवर्गवक वाधन वॊऩत्ती अॊतगवत तनभावण झारेलमा उऩचायाॊचा देखबारीवाठी लाऩयणेत 
माला.  मावाठी मोजनेत 2 ट्के तनधीची तयतुद कयणेत आरेरी आशे.   

5 देयक अदा करण्याची पध्दत – 
ळावन तनणवम क्र. जरव-2008/प्र.क्र.161/जर-7, दद. 10 आ्टोफय 2010 अन्लमे 

ददरेलमा भागवदळवक वुचनानूवाय प्रत्मेक ऩाणरोटात ऩाणरोट वमभतीभापव त कयण्मात 
मेणा-मा काभाची देमके वॊफॊधीत ळतेकयी, भजुय, पुटकऱ ठेकेदाय ल भमळनधायक मॊत्रणा 
इत्मादीॊना फॅकाभापव त येखाॊकीत धनादेळाद्लाये ( क्रॉव चकेद्लाये ) अदा कयण्मात मालीत.   
 
  
6 सननयांिण व मलू्यमापन : 
 मोजनेची ऩाणरोटतनशाम अॊभरफजालणी कयताना वतनमॊत्रण शी  एक अततळम 
भशत्लाची फाफ आशे. मावाठी न्जलशास्तयालय एक दषता ऩथकाची स्थाऩना कयणेवाठी 
माऩुलीच वुचना ददरेलमा आशेत. झारेलमा काभाॊची तऩावणी पलशीत ऩध्दतीने शोणेवाठी 
वॊफर्धत प्रकलऩ कामावन्लमीन मॊत्रणा, उऩपलबागीम कृपऴ अर्धकायी, न्जलशा अर्धषक कृपऴ 
अर्धकायी ल पलबागीम कृपऴ वशवॊचारक माॊनी इतय ऩाणरोट पलऴमक मोजनाॊभध्मे 
तनधावरयत केरेलमा ट्केलायीनुवाय काभाची तऩावणी कयाली. तऩावणीभध्मे काभाॊना बेटी, 
राबाथी बेटी, नोंदलशमा तऩावणी, आर्थवक, प्रळावकीम ल ताॊबत्रक फाफीॊची तऩावणी, 
मोजनेचा लेऱोलेऱी आढाला घेणे, भामवक ल त्रभैामवक अशलार वादयीकयण इ.फाफी अॊतबूवत 
अवार्व्मात. ऩाणरोटतनशाम, न्जलशातनशाम वॊकरीत अशलार पलबागाने एकबत्रत करून 
भामवक ल त्रभैामवक अशलार  पलशीत नभुन्मात ल पलशीत लेऱेत आमु्तारमाव वादय 
कयाला.  
 
 



 

 

7. अहवाऱ सादरीकरण : 
 
 कें द्र ळावनाने ठयलून ददरेरे अशलार पलबागीम कृपऴ वशवॊचारक माॊनी 

न्जलशातनशाम भामवक प्रगती अशलार ऩाणरोट तनशाम / फाफतनशाम बौततक ल आर्थवक 
स्लरूऩात तवेच भुख्म फाफीॊचा वभालेळ अवरेरा 1 ऩानी अशलार दयभशा आमु्तारमाव 
5 तायखेऩमतं वादय कयालमाचा आशे.  तवेच, झारेलमा खचावचे आलश्मकतेनूवाय पलशीत 
प्रऩत्रातीर उऩमोर्गता प्रभाणऩत्र वादय कयण्मात माले.  

 
    


