
ग्रामीण पायाभतू सवुिधा विकास विधी(RIDF-XVI) अंतर्गत मेर्ा पाणलोट विकास 
कायगक्रम मार्गदर्गक सचुिा 

  

        राज्यातील पर्जन्यमान हे अननश्चित व खंडीत स्वरुपािे असल्यामळेु त्यािा थेट पनरणाम नपकाच्या 

उत्पादकतेवर होतो, त्यामळेु राज्यात पाणलोट नवकास क्षेत्रािा कायजक्रमास अनन्य साधारण महत्व आहे. 

पाणलोट नवकास कायजक्रमाच्या अनेक योर्ना शासनाने हाती घेतल्या असनू़, पाणलोट क्षेत्रािा नवकास 

गतीमान पध्दतीने करण्यािा धडक कायजक्रम हाती घेतला आहे.   
 

राज्यातील पाणलोट नवकास कायजक्रमातंगजत ग्रामीण पायाभतू नवकास ननधीअंतगजत नाबाडजकडून 

कर्ज उपलब्ध करुन राज्यातील 793 उच्ि प्राथनमकता असलेल्या पाणलेाटापैकी 68 मेगा पाणलोटातील 

260 क्लस्टर पाणलोट पणूज करणेकरीता शासन ननणजय क्र. नाबाडज-2010/प्र.क्र.91/र्ल-7,नद. 18/1/2011 

अन्वये मान्यता नदलेली आहे.        
 

प्रकल्पाची उवदष्टे :-   
 पाणलोट क्षेत्र नवकासाच्या सवजमान्य उद्दीषटांसोबत पाणलोट नवकासाच्या माध्यमातनू ननमाण  

होणा-या कृनि आधारीत स्वयंरोर्गाराच्या संधीव्दारे समार् घटकांिी आर्थथक उन्नती साधणे. 

 ग्रामसभेच्या मान्यतेने, लोक सहभागातनू व त्यांच्या संमतीने स्थाननक पनरश्स्थती व नैसर्थगक     

उपलब्ध पायाभतू संसाधनांिा नविार करुन प्रकल्प ननयोर्न करणे. मदृ व र्लसंधारण (In  situ 

व ex situ) या पध्दतीने कामासोबति संसधान आधारीत स्वयंरोर्गारािे दीघजकालीन ननयोर्न 

करणे. 

 पाणलोट नवकास कायजक्रमाबरोबरि पाणलोट क्षेत्रातील शेतक-यंाासाठी, भुनमनहन , शेतमर्रु,     

मनहला यांिेसाठी उदरननवाहािी साधने ननमाण करणेसाठी ननयोर्न व त्यािी अंमलबर्ावणी 

करणे. 

 पाण्याच्या ताळेबंदानवियी र्नर्ागतृी व सक्षमतेने पाणी वापर या संदभात प्रबोधन करणे.   

 नदघजकालीन शाचवत रोर्गार ननर्थमतीवर भर देणे, व कृनि आधारीत अथजव्यवस्था बळकट करणे. 

तसेि वेगवेगळ्या शेती पध्दती उदा. कृनि + पशधुन नवकास,  कृनि + फलोत्पादन नवकास, कृनि +  

दगु्ध व्यवसाय इ. िी अंमलबर्ावणी करणे. 

 नदघजकालीन शाचवत देखभाल दरुुस्ती कायमस्वरुपी सहभागी पध्दतीने करण्यासाठी पाणलोट 

देखभाल ननधी उभारणे 
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  प्रकल्प अंमलबजािणीसाठी संस्थात्मक रचिा :-  

 मागजदशजक सिुनेनसुार योर्नेअंतगजत नर्ल्हा, प्रकल्प व गांवस्तरावर खालीलप्रमाणे संस्थात्मक रिना 
आहे. 
 

  वजल्हास्तरािरील वजल्हा पाणलोट विकास यवुिट : (DWDU) 

पाणलोट नवकासािे नर्ल्हास्तरावर काम पहाणेसाठी नर्ल्हा पाणलोट नवकास यनुनटिी स्थापना  

करण्यात आलेली आहे.  नर्ल्हा पाणलोट नवकास यनुनट, नर्ल्हा ननयोर्न सनमती बरोबर ननकट 

समन्वयनाने कामकार् करीत असनू या योर्नेसाठी नर्ल्हास्तर सनमती ककवा नर्ल्हानधकारी यांिी 

प्रकल्पाला मान्यता घेण्यात येते व शासन मान्यतेसाठी नवहीत मागाने सनवस्तर प्रकल्प अहवाल 

आयकु्तालयास सादर करण्यात येतात. आयकु्तालय व नाबाडज यांच्या संयकु्त छाननी सनमतीव्दारे सनवस्तर 

प्रकल्प अहवालािी छाननी करण्यात येऊन सनवस्तर प्रकल्प अहवाल शासनास सादर केले र्ातात. 
 

 प्रकल्प स्तरािरील प्रकल्प कायान्ियि अवभकरण: (PIA) 

प्रकल्प क्षेत्रात कायजक्रमािे कालबध्द ननयोर्न, व्यवस्थापन, समन्वयन, सननयंत्रण व अंमलबर्ावणी इ. 

कामे करण्यासाठी प्रकल्प कायान्वयन अनभकरणािी आवचयकता असते. ग्रामीण पायाभतू सनुवधा नवकास 

ननधी अंतगजत ननवडलेल्या पाणलोटाकरीता ज्या पाणलोटामध्ये वनक्षेत्र 50 टक्केच्या वर असेल 

त्यानठकाणी वननवभाग प्रकल्प कायान्वयन अनभकरण (PIA) म्हणनू काम करीत आहे.  तसेि अशा 

पाणलोटामध्ये वनक्षेत्रात वननवभाग काम करीत असनू नबगर वनक्षेत्रात कृनि नवभाग काम करीत आहे.  

अशा पाणलोटािे पाणलोट नवकास पथकामध्ये (WDT)  कृनि नवभागाच्या अनधकारी / कमजिा-यांिा 

समावेश करण्यात येत आहे. 

ज्या पाणलोटामध्ये कृनि क्षते्र 50 टक्केच्या वर असेल त्यानठकाणी कृनि नवभाग प्रकल्प कायान्वयन 

अनभकरण (PIA) म्हणनू काम करीत आहे.  अशा पाणलोटािे पाणलोट नवकास पथकामध्ये (WDT)  वन 

नवभागाच्या अनधकारी / कमजिा-यांिा समावेश करण्यात येत आहे. 

 पाणलोट विकास पथक :  (WDT) 

 पाणलोट नवकास पथक हे प्रकल्प कायान्वयन अनभकरणािा एक अनवभाज्य भाग असनू योर्नेच्या 
मागजदशजक सिुनेनसुार प्रत्येक पाणलोट नवकास पथकािे 4 सदस्य ननयकु्त करण्यात येत आहेत. पाणलोट  

नवकास पथकामध्ये  
1. कृनि/वन नविय सदस्य क्र.1  हा पाणलोट प्रकल्पातील कृनि ककवा वन नवभागािा कमजिारी  

सदस्य  म्हणनू काम पाहील.        
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2.  कृनि/वन नविय सदस्य क्र.2  

3.  समार् कायजकता सदस्य क्र.3 

4. संस्थात्मक बाधणी/पशसंुवधजन सदस्य क्र.4 
वरील सदस्यापैकी सदस्य क्र.2 ते क्र.4 या सदस्यािी कंत्राटी पध्दतीने ननयकु्ती करण्यात येत आहे. 

शासन ननणजय क्र. नाबाडज-2011/प्र.क्र.188/र्ल-7,नद.26 मािज 2012 अन्वये पाणलोट नवकास पथकातील 

सदस्य क्र.2 व क्र.4 या सदस्यांिी ननवड व नेमणकू महाराषर उद्योर्कता नवकास कें द्र (MCED) या 

सेवापरुवठादार संस्थेकडून आनण सदस्य क्र.3 िी ननवड कव ेसमार्सेवा संस्था,कवेनगर पणेु.यांिेमाफज त 

करण्यास शासनािी मान्यता नमळाली आहे. 

 प्रत्येक 10 ते 15 सकु्ष्म पाणलोट समहुाच्या पाणलोट प्रकल्पाकनरता (क्लस्टर) ककवा सवजसाधारणपणे 

5000 हे. प्रकल्पािे (उपिारािे) क्षेत्राकनरता एक पाणलोट नवकास पथकािी ननयकु्ती करण्यात येत आहे. 

 र्ािपातळीिर संस्थात्मक रचिा ि लोकसहभार् :- 
1. स्ियंसहायता र्ट : (Self-Help Groups) 

 

पाणलोट सनमतीमाफज त पाणलोट नवकास पथकाच्या (WDT) सहाय्याने सवज शेतकरी, 

भनूमहीन/मत्ता नसलेले गरीब शेतमर्रू, श्स्त्रया, धनगर व अनसुनूित र्ाती/अनसुनूित र्मातीच्या 

व्यक्तींमधनू पाणलोट क्षेत्रांमध्ये स्वयंसहाय्यता गट स्थापन करण्यात येत आहे. 
 

2. उपभोक्ता र्ट : (Users Groups) 
 

 पाणलोट सनमतीमाफज त (WC) पाणलोट नवकास पथकाच्या सहाय्याने पाणलोट क्षेत्रामध्ये 

उपभोक्ता गटांिी देखील स्थापना करण्यात येईल. प्रकल्पांतगजत ननमाण झालेल्या सवज मत्तांच्या 

प्रवतजनासाठी व देखभालीसाठी ग्रामपंिायत व ग्रामसभा यांच्या सहयोगाने उपभोक्ता गट र्बाबदार असेल. 
 

3. पाणलोट सवमती : (WC) 
 

पाणलोट प्रकल्पाच्या सनवस्तर प्रकल्प अहवालानसूार (DPR) नसुार अंमलबर्ावणी 

करण्यासाठी, संबंधीत गावाच्या ग्रामसभेकडून पाणलोट सनमतीिी (WC) स्थापना करण्यात येत आहे.  

पाणलोट सनमती कमीत कमी 15 सदस्यांिी नमळून बनलेली असेल, पाणलोट नवकास पथकातील एक 

सदस्य व संबंनधत प्रकल्प कायान्वयीन यंत्रणेिा क्षेनत्रय स्तरावरील कमजिारी सदस्य म्हणनु पाणलोट 

सनमतीमध्ये प्रनतनननधत्व करेल.          
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शासन ननणजय क्र एपाव्य 2012/प्र.क्र104/र्ल-8 नदनांक 18 एनप्रल,2013 अन्वेय नद.27 सप्टेंबर 

2012 पवुी ज्या ग्रामपंिायतीमध्ये पाणलोट सनमत्या ग्रामसभेव्दारे ननवड व ननयकु्त झाल्या होत्या त्या 

पवूीप्रमाणेि अश्स्तत्वात राहतील व पढेुही काम पाहतील पाणलोट समीतीिी रिना पवुी प्रमाणेि रानहल. 

तसेि यापढेु सामानयक मागजदशजक सिूना 2008 सधुानरत आवतृ्ती 2011 पनर.6.3 मध्ये नमदू तरतदूीनसुार 

पाणलोट सनमत्या ननवड व ननयकु्त करण्यािे अनधकार ग्रामसभेलाि राहतील असे सनुित करण्यात आले 

आहे. 

 प्रकल्प व्यिस्थापि :  
  प्रकल्प कालावधी हा 5 विांिा असनू  सनवस्तर प्रकल्प अहवालामध्ये प्रस्तानवत प्रकल्प 

कालावधीिे सनवस्तर नववरण देणेनवियी क्षेनत्रय स्तरावर सनुित केलेले आहे. प्रकल्प कालावधी 
खालील  नवनभन्न भागांमध्ये नवभागलेला आहे. 

भार् िांि कालािधी 
एक पवूजतयारी टप्पा 1  विे 

दोन पाणलोटािी कामे टप्पा 3 विे 

तीन एकनत्रकरण व प्रकल्पोत्तर कामे 1 विे 

 

 पाणलोट प्रकल्पातील विविध घटकांकवरता तरतदुीचे िाटप  

पाणलोट प्रकल्पामध्ये पाणलोट नवकास कामासाठी प्रकल्प मलु्याच्या 70 टक्के ननधी रकमेिी 
तरतदू करण्यात आलेली आहे व उवजनरत 30 टक्के ननधी रकमेिी इतर बाबीवरील तरतदू खालीलप्रमाणे  

अ.क्र. अथगसंकल्पीय घटक िाटप टक्केिारी 

1 प्रशासकीय खिज 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
2 संननयंत्रण 1 
3 मलू्यमापन 1 
 पिूग तयारी टप्पा :  

4 पे्ररक प्रवेश उपक्रम 2.5 
5 संस्था व क्षमता बांधणी 5 
6 सनवस्तर प्रकल्प अहवाल 0.5 
 पाणलोट कामांचा टप्पा :  

7 पाणलोट नवकास कामे 70 
8 मत्ता नसणा-या व्यक्तींकनरता उपर्ीनवका कायजक्रम 5 
9 उत्पादन पध्दती व सकू्ष्म उद्योर्कता 5 
10 एकत्रीकरण टप्पा : 0 
 एकूण 100 
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पाणलोट कामासाठी उपलब्ध असलेल्या प्रकल्प ककमतीच्या 70 टक्के ननधीमधनू राबनवण्यात येणाऱ्या 
उपिारासाठी 80 टक्के ननधी हा र्नमन उपिारावर व 20 टक्के ननधी हा ओघळ ननयंत्रण उपिारासाठी 
प्रस्तानवत करण्यात येईल. 
              
विधी वितरण पध्दत :-  
 

शासनाकडून आयकु्तालय स्तरावर अथजसंकश्ल्पय नवतरण प्रणालीव्दारे (BDS) ननधी प्राप्त हेातो, 

सदर ननधी संबंनधत नवभागीय कृनि सहसंिालक यांना अथजसंकश्ल्पय नवतरण प्रणालीव्दारे नवतरीत करण्यात 

येतो. नवभागीय कृनि सहसंिालक यांिेकडून नर्ल्हा अनधक्षक कृनि अनधकारी व नर्ल्हा अनधक्षक कृनि 

अनधकारी यांिेकडून प्रकल्प कायान्वयीन यंत्रणा तथा तालकूा कृनि अनधकारी/वननवभाग यांना 

अथजसंकश्ल्पय नवतरण प्रणालीव्दारे ननधी नवतरीत करण्यात येतो. प्रकल्प कायान्वयीन यंत्रणा तथा तालकूा 

कृनि अनधकारी/वननवभाग यांिेकडून प्रशासकीय खिासाठी आवचयक ननधी राखनू ठेवण्यात येऊन 

पाणलोट नवकास कामाबाबतिा ननधी संबंनधत पाणलोट सनमतीच्या खात्यावर ननधी र्मा करण्यात येतो.  

शासन ननणजय क्र. नाबाडज शासन ननणजय क्र. नाबाडज-2014/प्र.क्र.52/र्ल-7, नद. 12/5/2014 अन्वये 

योर्नेअंतगजत मंर्रू 68 मेगा पाणलोट व 260 क्लस्टर पाणलोट प्रकल्पांपैकी अंतीमत: 14 मेगा पाणलोट व 

43 क्लस्टर पाणलोट प्रकल्प नवकनसत करावयािे आहेत.  त्यानसूार सद्यश्स्थतीत कायान्वीत असलेल्या 25 

क्लस्टर पाणलोट प्रकल्पाव्यनतनरक्त नव्याने ठाणे, धळेु व परभणी नर्ल्हयातील नवीन 18 क्लस्टर पाणलोट 

प्रकल्प कायान्वीत करावयािे आहेत.  

सन 2014-15 या नवत्तीय विामध्ये  प्राप्त शासन ननणजयानसूार कायाश्न्वत  क्लस्टर पाणलोटाकरीता 

नवतरीत करण्यात येणा-या ननधीिा अथजसंकल्पीय घटकननहाय नवगतवारीनसुार खिज करण्यात यावा.तसेि 

ही योर्ना नाबाडच्या अथजसहाय्यातनू राबनवण्यात येत असल्याने नाबाडजच्या नवनहत प्रपत्रानसुार तै्रमानसक 

खिािे अहवाल व खिाच्या रकमेिे प्रनतपतूी दावे नवनहत वेळापत्रकानसुार आयकु्तालयास सादर करण्यात 

यावे. 
 
 
 
 
 

 

 


