
कें द्रपरुस्कृत नदी खोरे प्रकल्प  

 

प्रस्तावना : 

 

 नदी खोरे म्हणजे एखादे नदीचे पाणलोटाांचे क्षेत्र अशा नदीखो-यामध्ये त्या नदीला येवून 

ममळणा-या सवव उपनदया, नाले, लहान लहान ओढे, इ . ज्या जलप्रवाांहाचे पाणी त्या नदीत एकत्र होते , 
अशा सवव लहान मोठया पाणलोट क्षेत्राचा समावेश होतो .अशा सवव नदीखोरेचे सर्व्हेक्षण करुन सवव 
लहान मोठया नदयाचे पाणलोट क्षेत्र मसमाांमकत करण्यात आले आहेत. 
  

 काही ससचन प्रकलपाांचा अभ्यास केला असता असे दृष्टोत्पतीस आले आहे की, त्या 
प्रकलपाच्या जलाशयाची साठवण क्षमता मदवसेंमदवस वेगाने कमी होत आहे .याच्या कारणाांचा मागोवा 
घेतला असता असे मदसनू येते की, या नदयाच्या पाणलोट क्षेत्रातील जममनीची मोठया प्रमाणावर धपू 

होवनु त्या धपुीमळेु खोऱ्यातील जममनीच्या पषृ्ठभागावरील माती, पालापाचोळा, दगडगोटे इ. 
जलप्रवाहाबरोबर वाहत येवून ती सवव गाळाच्या स्वरुपात धरणाच्या जलाशयात साठतात आमण 

त्यामळेु जलाशय उथळ होवून त्याची पाणी साठवण्याची क्षमता मदवसेंमदवस कमी होत जाते.  
 

 नदीखोरेच्या पाणलोट क्षेत्रामध्ये मदृ व जलसांधारणाचे उपचार केले नसलयामळेु जममनीच्या 
धपेुमळेु जलप्रवाह, ओढे नाले, इत्यादीतनु गाळ वाहत येऊन तो नदीच्या जलाशयात साठतो. यास 

प्रमतबांध करण्यासाठी पाणलोट क्षेत्रामध्ये मदृसांधारणाचे उपचार घेण्याची आवश्यकता आहे. पाणलोट 

क्षेत्रावर उपचार नसलयामळेु पावसाचे पडणारे सांपणूव पाणी ओढे नालयातनू नदीस येऊन ममळते त्यामळेु 

परू/महापरू  इत्यादी समस्या उदभवून मपकाांची नासाडी व घराची वाताहत होते, आरोग्य मबघडते, 
रोंगाांचा प्रादभुाव होतो, दळणवळण मवस््ळीत होऊन एकूणच जनजीवन मवस्कळीत होते. अमनबंध 

धपेुमळेु जममनीची उत्पादन क्षमता कमी होऊन अन्नधान्य व इतर मपकाांचे उत्पादन व उत्पादकता कमी 
कमी होत जाते. धपेुमळेु वनस्पतीच्या वाढीवर मवपरीत पमरणाम झालयामळेु पयावरणाचा समतोल 

ढासळला जातो. या बाबी टाळण्यासाठी राज्यात कृमि मवभागामार्व त सन 1993-94 पासनू नदीखोरे 

प्रकलप योजना ही 100 ट्के कें द्राच्या अथवसहाय्यातनू  राबवण्यात येत आहे.  
 

उददेश:- 

1.  नदीखोरे प्रकलपाच्या जलग्रहण क्षेत्रामध्ये मवमवध उपचार राबवनु जममनीचा -हास थाांबमवणे.  
2.  पाणलोट क्षेत्रामध्ये जममनीचा ओलावा मटकमवण्याची क्षमता व उत्पादकता वाढमवणे.  

3. क्षमतेनसुार जममनीचा वापर करणे.  

4. मोठया पाटबांधारे प्रकलपाच्या पाणलोट क्षेत्रात मवमवध उपचार करुन जलाशयात येणा-या 
गाळाचे प्रमाण कमी करणे.  

5. पाणलोट क्षेत्र मवकासामध्ये लोकसहभाग वाढमवणे.  
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योजनेची व्याप्ती :- 
नदी खोरे योजना दमणगांगा, उकाई, ,सरदार सरोवर , नागाजूवनसागर व पोचमपाड या प्रकलपातील 

खोऱ्यामध्ये कृमि मवभागामार्व त सन 1993-94 पासनू राबमवली जात आहे. या योजनेअांतगवत सन 

2010-11 मध्ये कायांन्न्वत केलेलया पाणलोटाांचे मवकासासाठी सन 2014-15 मध्ये 

सोलापरू,अहमदनगर, औरांगाबाद, बीड, जालना, सातारा, व साांगली या मजलहयामध्ये ही योजना 
कायान्न्वत आहे. 

कें द्र परुस्कृत नदी खोरे प्रकलप योजनेअांतगवत कें द्र शासनाकडील Operational Guidelines जलैू-
2008 नसूार कायान्वीत पाणलोटासाठी या मागवदशवक सचुना मनगवममत करण्यात येत आहे. 
 

1. प्रकल्पाचे घटक  

 

अ.क्र. घटकाचे नाांव टक्केवारी 
अ) के्षत्रिय कामे 

 

 1. सर्व्हे, मसमाांकन करणे व पाणलोट प्रकलप अहवाल तयार करणे. 2.00 
 2. पे्ररक प्रवेश उपक्रम व पाणलोट सममतीची स्थापना करणे. 2.00 
 3. नैसर्गगक साधन सांपत्ती र्व्यवस्थापन  62.00 
 4. शेती उत्पादन पध्दती व सकु्ष्म उद्योजकता  

अ)  शेतकरी कुटूांबाकरीता  
ब) भमूमहीन / मत्ता नसणाऱ्या व स्वयांसहाय्यता गटाकरीता 

     

 

 

5.00 
3.00 

 

5. कॉपसव र्ां ड 2.00 
 एकूण  76.00 
ब प्रशासकीय खचच   

 1. वेतन व भते्त 15.00 
 2. आकन्स्मक खचव  3.00 
 3. हैड्रॉलॉमजक व गाळ समनयांत्रण 2.00 
 4. स्टोअर, लबॅ व कँप बाांधणे  1.00 
 5. तांत्रज्ञान प्रसार (सांस्थानी क्षमता बाांधणी, प्रमशक्षण / कायवशाळेचे 

आयोजन करणे, मपक प्रात्यमक्षके क्षेमत्रय भेटीचे आयोजन, प्रकाशने, 
स्वयांसेवी सांस्था सेवा, समनयांत्रण व मलुयमापन) 

3.00 

 एकूण  24.00 
 एकूण सवच 100.00 

                             ..3 
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कें द्र शासनाचे पत्र क्र. F.No.4-12012/NRM-i, Dated: 10/07/2012 चे पत्रानसूार नैसर्गगक 

साधन सांपत्ती  र्व्यवस्थापन या घटकावर या चाल ूमवत्तीय विामध्ये खचव करावयाचा आहे.  

2) सांस्थात्मक रचना : 
राज्यस्तरावर सदरचा पाणलोट मवकास कायवक्रम राबमवणेसाठी वसुांधरा पाणलेाट मवकास यांत्रणा 
कायवक्रमाची अांमलबजावणी व समन्वय करेल.  तसेच, राज्यामध्ये प्रकलपाची सांपणूव अांमलबजावणी 
व समनयांत्रण राखण्याची जबाबदारी वसुांधरा पाणलोट मवकास यांत्रणेची असेल. मजलहास्तरावर सदरचा 
पाणलोट मवकास कायवक्रमाची अांमलबजावणी व समनयांत्रण मजलहा पाणलोट मवकास यमुनटची असेल. 
तालकूा स्तरावर तालकूा प्रकलप कायान्वयन यांत्रणा, पाणलोट मवकास पथक व गाांवस्तरावर 

स्वयांसहाय्यता गट, उपभो्ता गट आमण पाणलोट सममती अशी सांस्थात्मक रचना आहे. 
 

3) पाणलोट त्रवकास पथक : 
पाणलेाट मवकास पथक हा प्रकलप कायान्वयन अमभकरणाचा अमवभाज्य भाग असनू तो 

प्रकलप कायान्वयन यांत्रणेकडून स्थापन केला जाईल. प्रत्येक पाणलोट मवकास पथकामध्ये कमीत कमी 
4 सदस्य असतील, त्याांना कृमि, मदृमवज्ञान, जल र्व्यवस्थापन, सामामजक बाांधीलकी व क्षमता 
बांााधणी यामधील ज्ञान व अनभुव असेल. पाणलोट मवकास पथकाच्या सदस्याांपैकी मनदान एक 

सदस्य, ममहला सदस्य असावी. पाणलोट मवकास पथकाचे सदस्य हे र्व्यावसामयक पदवी धारण 

करणारे असावेत.  

पाणलोट मवकास पथकामध्ये खालीलप्रमाणे सदस्याांची मनयु् ती करावी. 

1. कृमि /वन मविय -सदस्य क्र. 1 

2. कृमि / वन मविय - सदस्य क्र. 2 

3. समाज कायव, 
4. सांस्थात्मक बाांधणी / पशसुांवधवन या मवियातील सदस्याांचा समावेश असेल.  

 

पाणलोट मवकास पथक सदस्याच्या कायव व जबाबदाऱ्या नदी खोरे प्रकलपाच्या कें द्र शासनाच्या 
कायान्वयन मागवदशवक सचूना मदु्दा क्र. 15 नसुार राहतील. 
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4)   पाणलोट सत्रमती : 
 

ग्रामसभा, गावामध्ये पाणलोट मवकास पथकाच्या समन्वयाने व प्रकलप कायान्वयन यांत्रणा 
यानी तयार केलेलया  पाणलोट प्रकलपाच्या समवस्तर प्रकलप अहवाल (मडपीआर) नसुार 

अांमलबजावणी करण्यासाठी, पाणलोट सममतीची (WC) स्थापना करेल. सांस्था नोंदणी अमधमनयम 

1860 नसुार पाणलोट सममतीची (WC) नोंदणी करणे अमनवायव राहील. ग्रामसभा, पाणलोट सममतीचा 
अध्यक्ष म्हणनू गावातील कोणत्याही योग्य र्व्य्तीची मनवड करेल/मनयु् ती करेल. पाणलोट सममती 
कमीतकमी 11 सदस्याांची ममळून बनलेली असेल, त्यातील अधेर् सदस्य स्वयांसहाय्यता गट व 

उपभो्ता गट, अनसुमूचत जाती/अनसुमूचत जमाती समहू, न्स्त्रया, गावातील भमूमहीन र्व्य्ती याांचे 

प्रमतमनधी असतील. पाणलोट मवकास पथकाचा एक सदस्य सधु्दा पाणलोट सममतीमध्ये प्रमतमनमधत्व 

करेल. 
शासन मनणवय क्र एपार्व्य 2012/प्र.क्र104/जल-8 मदनाांक 18 एमप्रल,2013 अन्वये मद.27 

सप्टेंबर 2012 पवुी ज्या ग्रामपांचायतीमध्ये पाणलोट सममत्या ग्रामसभेर्व्दारे मनवड व मनयु् त झालया 
होत्या त्या पवूीप्रमाणेच अन्स्तत्वात राहतील व पढेुही काम पाहतील. पाणलोट समीतीची रचना 
पवुीप्रमाणेच रामहल. तसेच यापढेु सामामयक मागवदशवक सचूना 2008 सधुामरत आवतृ्ती 2011 पमर.6.3 

मध्ये नमदू तरतदूीनसुार पाणलोट सममत्या मनवड व मनयु् त करण्याचे अमधकार ग्रामसभेलाच राहतील 

असे समुचत करण्यात आले आहे. 
 

पाणलोट सत्रमतीची रचना खालील प्रमाण ेराहील: (WC) 

1. पाणलोट सममती अध्यक्ष       - ग्राम सभेने ठरमवलेला 
2. उपभो्ता गटाचे सदस्य        - 3 सदस्य ( ममहला सदस्य – मकमान -1 ) 
3. स्वयांसहाय्य गटाचे सदस्य      - 3 सदस्य  ( ममहला सदस्य – मकमान -1 ) 
4. अन.ुजाती/अन.ुजमाती समहु –  1 सदस्य 

5. पाणलोट मवकास पथक सदस्य – प्रकलप कायान्वयीन यांत्रणेकडील क्षेत्रीय पातळीवरील 

कमवचारी. 
6. प्रकलप कायान्वयीन यांत्रणेचा क्षेमत्रय - सदस्य (उदा. कृमि मवभागाचा कृमि सहाय्यक,  

स्तरावरील कमवचारी         वन मवभागाचा त्याांनी नेमलेला कमवचारी  
     सदस्य म्हणनू काम करेल.) 

7. पाणलोट सममतीचा समचव  -   ग्राम सभेने ठरमवलेला. 
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4.1 पाणलोट सत्रमतीची काये : 
पाणलोट सममतीची काये एकान्त्मक पाणलोट र्व्यवस्थापन कायवक्रमाच्या मागवदशवक 

सचूनाप्रमाणे असतील. 
 

4.2 पाणलोट सत्रमती सत्रचवाची काये : 
पाणलोट सममतीची काये एकान्त्मक पाणलोट र्व्यवस्थापन कायवक्रमाच्या मागवदशवक 

सचूनाप्रमाणे असतील. 
 

4.3 पाणलोट प्रकलपाकमरता मनधी ममळमवण्यासाठी पाणलोट सममती (WC) राष्रीकृत बकेँत एक 

स्वतांत्र खाते उघडेल. सदरचे बकॅ खाते हे पाणलोट सममतीचा अध्यक्ष, पाणलोट  मवकास 

पथकाचा एक सदस्य व पाणलोट सममतीचा समचव याांचे सांयु् त नावे असेल. पाणलोट 

सममती सदरचे खाते प्रकलपातील कामे करणेकरीता वापरेल. पाणलोट सममतीच्या वतीने 

समचव व पाणलोट मवकास पथक नाममनदेर्गशत सदस्य हे धनादेशावर सांयकु्त स्वाक्षरी 
करतील. 

           
 प्रकल्पाची शाश्वता : 

 पाणलोट सममतीचा समचव, पाणलोट मवकास मनधीच्या (Corpus Fund) जमा खचाचा पणूवपणे 

स्वतांत्र लेखा ठेवेल. असा मनधी हाताळण्यासाठी पाणलोट सममती (WC) एक मनयमावली तयार करील 

व त्यास WDT मान्यता घेईल. पाणलोट क्षेत्र मवकास मनधीचे (WDF)  बकॅ खाते ग्रामपांचायत अध्यक्ष 

(सरांपच) व ग्रामसभेने नाममनदेमशत केलेला स्वयांसहायता गटाचा कोणताही सदस्य याांनी हाताळावे. 
सदरचा मनधीचा उपयोग नैसर्गगक साधन सांपत्ती अांतगवत मनमाण झालेलया उपचाराांचा देखभालीसाठी 
वापरणेत यावा.  यासाठी योजनेत 2 ट्के मनधीची तरतुद करणेत आलेली आहे.   

5 देयक अदा करण्याची पध्दत – 

शासन मनणवय क्र. जलस-2008/प्र.क्र.161/जल-7, मद. 10 आ्टोबर 2010 अन्वये मदलेलया 
मागवदशवक सचुनानसूार प्रत्येक पाणलोटात पाणलोट सममतीमार्व त करण्यात येणा-या कामाची देयके 

सांबांधीत शेतकरी, मजरु, रु्टकळ ठेकेदार व ममशनधारक यांत्रणा इत्यादींना बकॅामार्व त रेखाांकीत 

धनादेशाद्वारे ( क्रॉस चेकद्वारे ) अदा करण्यात यावीत.   
 
           ..6 
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6 सत्रनयांिण व मलू्यमापन : 
 योजनेची पाणलोटमनहाय अांमलबजावणी करताना समनयांत्रण ही  एक अमतशय महत्वाची बाब 

आहे. यासाठी मजलहास्तरावर एक दक्षता पथकाची स्थापना करणेसाठी यापवुीच सचुना मदलेलया 
आहेत. झालेलया कामाांची तपासणी मवहीत पध्दतीने होणेसाठी सांबमधत प्रकलप कायान्वयीन यांत्रणा, 
उपमवभागीय कृमि अमधकारी, मजलहा अमधक्षक कृमि अमधकारी व मवभागीय कृमि सहसांचालक याांनी 
इतर पाणलोट मवियक योजनाांमध्ये मनधामरत केलेलया ट्केवारीनसुार कामाची तपासणी करावी. 
तपासणीमध्ये कामाांना भेटी, लाभाथी भेटी, नोंदवहया तपासणी, आर्गथक, प्रशासकीय व ताांमत्रक 

बाबींची तपासणी, योजनेचा वेळोवेळी आढावा घेणे, मामसक व तै्रमामसक अहवाल सादरीकरण इ.बाबी 
अांतभूवत असार्व्यात. पाणलोटमनहाय, मजलहामनहाय सांकलीत अहवाल मवभागाने एकमत्रत करून 

मामसक व तै्रमामसक अहवाल  मवहीत नमनु्यात व मवहीत वेळेत आयु् तालयास सादर करावा.  
 

7. अहवाल सादरीकरण : 
 

 कें द्र शासनाने ठरवून मदलेले अहवाल मवभागीय कृमि सहसांचालक याांनी मजलहामनहाय 

मामसक प्रगती अहवाल पाणलोट मनहाय / बाबमनहाय भौमतक व आर्गथक स्वरूपात तसेच मखु्य 

बाबींचा समावेश असलेला 1 पानी अहवाल दरमहा आयु् तालयास 5 तारखेपयंत सादर करावयाचा 
आहे.  तसेच, झालेलया खचाचे आवश्यकतेनसूार मवहीत प्रपत्रातील उपयोमगता प्रमाणपत्र सादर 
करण्यात यावे.  
 

    



त्रटपणी  
      जा.क्र./मदृस/मा.स.ु/मदृ-2/      /2014 

      मदृ सांधारण व पाणलोट क्षेत्र र्व्यवस्थापन, 
      कृमि आयु् तालय, महाराष्र राज्य, 
      पणेु-411001, मद.    /06/2014 

 

 त्रवषय :- कृत्रष त्रवभागामार्च त राबत्रवल्या जाणा-या योजनाांच्या सन 2014-15 च्या  
   मागचदशचक सचुनाांबाबत..... 
 

 सांदभच :- मटपणी क्र. आकृकक्ष/मा स/ु2014/289, मद. 29.05.2014. 
 

 उपरो्त सांदभांमकत मवियानसूार या कायासनात कायान्वीत असलेलया  
 

1. कें द्र परुस्कृत नदी खोरे प्रकलप योजना. 
2. नाबाडव अथवसहाय्यीत ग्रामीण पायाभतू मवकास मनधी अांतगवत पाणलोट मवकास कायवक्रम 

 (आर.आय.डी.एर्.)  
3. राष्रीय कृमि मवकास योजनेअांतगवत मदृ सांधारण व पाणलोट क्षेत्र र्व्यवस्थापनाचे  

पायाभतू प्रमशक्षण. 
 

या योजनाांच्या मागवदशवक सचुना याांची अद्यावत मामहती mahaagri.gov.in या 
 सांकेतस्थळावर upload करण्यासाठी हाडव व सॉफ्ट कॉपीमध्ये सोबत सहपमत्रत करण्यात येत आहे.  
 

 

सोबत :-वरीलप्रमाणे  

स्थळप्रतीवर संचालक (म.ृसं.) 
यांची स्वाक्षरी असे      
                सांचालक  

     मदृ सांधारण व पाणलोट क्षेत्र र्व्यवस्थापन, 
                                                कृमि आयु् तालय, महाराष्र राज्य, पणेु-411001. 
 
प्रमत, 
 कृत्रष उपसांचालक (सांगणक प्रकल्प) 

मदृ सांधारण व पाणलोट क्षेत्र र्व्यवस्थापन, 
 कृमि आयु् तालय, महाराष्र राज्य, 
 पणेु-411001. 
 
प्रत:- कृमि उपसांचालक (आयु् त कृमि कक्ष)  याांना मामहतीस्तव. 


