भूजल पुनभभरण या घटकाांतगभत
विहीरींचे पुनभभरण
A3.5.1
प्रस्तािना:
हिामान बदलाचा राज्याच्या शेतीिर विपरीत पवरणाम वदसून येत असून, भविष्यात दे खील
सदर पवरणामाांची व्याप्ती िाढणार असल्याचे राज्याच्या हिामान बदलाविषयक कृती आराखडयामध्ये
नमूद केले आहे . मराठिाडा ि विदभातील शेतक-याांना गेल्या काही िषांपासून मोठया दु ष्काळास
सामोरे जािे लागत असून भू-गभातील पाणीसाठयािर ि जवमनीच्या आरोग्यािर विपवरत पवरणाम होत
आहे . पवरणामी शेतीमधील वपकाांची उत्पादकता घटत आहे . तसेच पूणा नदीच्या खो-यातील भू-भाग हा
वनसगभत:च क्षारपड असल्याने शेतीसाठी ससचनास मयादा येत आहेत. या प्रवतकूल पवरस्स्थतीमध्ये
अल्पभू-धारक शेतक-याांच्या उत्पादनािर विपरीत पवरणाम होत असल्याचे वदसून येत आहे . हिामान
बदलामुळे उद्भिलेल्या पवरस्स्थतीशी जुळिून घेण्यास शेतक-याांना सक्षम करण्याच्या उद्देशाने महाराष्र
शासनाचा जागवतक बँकेच्या अथभसहाय्याने नानाजी दे शमुख कृवष सांजीिनी प्रकल्प सुरु करण्यात
आलेला आहे .
जवमनीिरील पाण्याचा साठा ि भूजलसाठा हे पाण्याचे दोन्ही साठे प्रामुख्याने पािसािरच
अिलांबून आहेत. पाऊसमान चाांगले असल्यास जवमनीिरील पाणीसाठे उदा. धरणे , शेततळी, तलाि
इत्यादी तसेच पाणी वजरल्यामुळे भूजलसाठ्यात िाढ होते. लोकसांख्या िाढ, शहरीकरण,
औद्योगीकरण, जमीन ि पाण्याचे अयोग्य व्यिस्थापन, पाणी िापरासांबांधी साक्षरतेचा अभाि, जास्त
पाणी लागणाऱ्या वपकाांखालील क्षेत्रात होत असलेली िाढ, भूजल पुनभभरणासाठीचे अपुरे प्रयत्न,
नैसर्गगकरीत्याही भूजल पुनभभरण कमी होणे , दु ष्काळी पवरस्स्थतीमुळे भूजलाची िाढलेली मागणी या ि
अशा कारणाांमुळे भूजलपातळी खोल गेलेली आहे. ज्या प्रमाणात भूजलाचा उपसा करण्यात येत आहे ,
त्याप्रमाणात भूजलाचे पुनभभरण होत नाही, त्यामुळे भूजल पातळी वदिसेंवदिस खोल गेलेली आहे.
भूजल पातळी िाढिण्यासाठी पािसाचे पाणी वजथे वजथे शक्य आहे , त्या वठकाणी वजरविण्याचे प्रयत्न
करणे आिश्यक तर आहेच, सोबतच उपलब्ध असलेल्या भूजलाचा काटकसरीने ि शास्त्रीय पद्धतीने
िापर करणे गरजेचे आहे.
सद्यस्स्थतीत राज्यातील टां चाईग्रस्त पवरस्स्थती पाहता ि शेतक-याांकडे वपकास सांरवक्षत ससचन
दे णेकवरता अस्स्तत्िातील विवहरीद्वारे पाण्याची उपलब्धता होणेचे अनुषांगाने जागवतक बँक
अथभसहाय्यीत नानाजी दे शमुख कृषी सांजीिनी प्रकल्पाांतगभत भूजल पुनभभरणाकवरता विहीर पुनभभरण हे
िैयस्क्तक लाभाचे घटक राबविण्यात येत आहे .
उवद्दष्टे :

१. नानाजी दे शमुख कृवष सांजीिनी प्रकल्पामध्ये समािेश करण्यात आलेल्या गािसमुहातील अल्प
ि अत्यल्प भूधारक शेतक-याांना हिामान बदलामुळे उद्भिलेल्या पवरस्स्थतीशी जुळिून घेण्यास
सक्षम बनविणे.
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२. कृवष क्षेत्रात ससचनासाठी अस्स्तत्िात असलेल्या विवहरीचे पुनभभरण करून भूजलाच्या स्स्थतीत
िाढ करणे.

३. दु ष्काळग्रस्त भागामध्ये जास्तीचा पाणी साठा जतन करणे ि लोकाांची सामावजक ि आर्गथक
स्स्थती सुधारणे.
लाभाथी वनिडीचे वनकष :
१. प्रकल्पाांतगभत वनिड केलेल्या गािासाठीच्या ग्राम कृषी सांजीिनी सवमतीने (VCRMC) मान्यता
वदलेल्या अत्यल्प ि अल्प भूधारक शेतकऱ्याांना, अनु. जाती/ जमाती, मवहला, वदव्याांग ि इतर
शेतकरी या प्राधान्यक्रमाने वनिड करून लाभ दे ण्यात यािा.
२. ज्या विवहरी बांद पडलेल्या आहेत तसेच ज्याांची पाण्याची पातळी खोल गेलेली आहे , अशा
शेतकऱ्याांना प्राधान्याने लाभ दे ण्यात येईल.
३. पुनभभरण कराियाच्या विवहरीची नोंद सांबांवधत लाभाथीच्या ७/१२ िर असणे आिश्यक आहे.
४. या घटकाचा इतर कोणत्याही योजनेतून पूिी लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्याांना पुन्हा लाभ दे य
नाही.
अथभसहाय्य:
नानाजी दे शमुख कृवष सांजीिनी प्रकल्पाांतगभत राबविण्यात येणाऱ्या विहीर ि कुपनवलका
पुनभभरण घटकासाठी अनुज्ञय
े अनुदानाचा तपशील खालीलप्रमाणे ;
अनुज्ञेय अनुदान (रु.)
विहीरींचे पुनभभरण

ताांवत्रक मापदां ड

(प्रकार)

येणा-या खचाच्या १००%
सकिा जास्तीत जास्त रु.
ज.जा.उ.यो.

इतर

/डो.भाग
१) साठिण खड्डा- ३ मी. X ३ मी. X २ मी.
२) शोष खड्डा - २ मी. X२ मी. X २ मी.

अ.भारी जमीन पक्की विहीर

३) साठिण खड्डयाकवरता इनलेट –

ब.हलकी जमीन पक्की
लाांबी २० मी., माथा १.२० मी., पाया ०.६०विहीर

मी., खोली ०.६० मी.

४) साठिण खड्डा ते शोष खड्डा नाली -

क.भारी जमीन कच्ची विहीर

१२०६३

११३९७

१२५२४

११७९७

१३५९४

१२८४६

१४०५५

१३२४६

लाांबी २ मी., माथा ०.९० मी., पाया ०.६०
मी., खोली ०.३० मी.
५) शोष खड्डयाकवरता आउटलेट-

अ.हलकी जमीन कच्ची

विहीर
लाांबी १५ मी., माथा०.९० मी., पाया ०.६०

मी., खोली ०.३० मी.
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सांदभभ: जलसांधारण विभागाचा शासन वनणभय क्र.मापदांड -२०१३ /प्र.क्र.११४/जल-७ वदनाांक १० ऑक्टोबर२०१३ नुसार
वनधारीत ताांवत्रक ि आर्गथक मापदां ड.सदरचे दर मजुराच्या सहाय्याने काम करणेसाठीचे आहे त .मवशनच्या सहाय्याने काम
कराियाचे असल्यास मृद ि जलसांधारण विभागाची सामाईक दर सूची २०१७-१८(वद.२०/१२/२०१७ पासून लागू)प्रमाणे
वनधावरत केलेले दर तसेच िेळोिेळी सुधावरत झालेले दर िापरून अांदाजपत्रक तयार करण्यात यािे.

मागभदशभक सुचनाांमध्ये नमूद केल्यानूसार वनवरृत

केलेल्या ताांवत्रक वनकषाांनुसार सावहत्य असणे

आिश्यक आहे.
अांमलबजािणीची कायभपद्धती : अांमलबजािणीतील विविध स्तरािरील जबाबदाऱ्यालाभाथी
१. इच्छु क शेतकऱ्याांनी नानाजी दे शमुख कृवष सांजीिनी प्रकल्पाच्या सांकेत स्थळािर (उपलब्ध
झाल्यानांतर) समूह सहाय्यकाच्या मदतीने नोंदणी करािी ि ग्राम कृवष सांजीिनी सवमती
(VCRMC) कडे विवहत नमुन्यात (प्रपत्र-१) आिश्यक कागदपत्रासवहत अजभ सादर करािा.
२. पूिस
भ ांमती पत्रासोबत वदलेल्या ताांवत्रक वनकषाप्रमाणे सावहत्य खरेदी करणे बांधनकारक राहील.
३. आिश्यक यांत्रसामुग्री उपलब्ध करुन घेण्याची जबाबदारी सांबांवधत लाभार्थ्याची राहील. तसेच
कामासाठी कोणतीही आगाऊ रक्कम (अग्रीम ) वमळणार नाही.
४. वनिडलेल्या लाभाथींना त्याांच्या पसांतीनुसार अनुभिी व्यक्ती / सांस्थेकडू न सदरचे काम
करण्याची मुभा राहणार आहे.
५. काम पूणभ झाल्यानांतर सांबध
ां ीत कृवष सहाय्यक/समूह सहाय्यक याांना कळविणे.
६. उपविभागीय कृवष अवधकारी याांनी पूिभ सांमती वदल्यानांतर घटकाची प्रत्यक्ष अांमलबजािणी
करािी. दे य अनुदान वमळणेसाठी मागणीपत्र (प्रपत्र-४) सांबवधत कृषी सहाय्यका मार्भत
उपविभागीय कृषी अवधकारी याांच्या नािे सादर करािे. सोबत पुनभभरणासाठी आलेल्या खचाची
वबले शेतकऱ्याांने स्ित:ची स्िाक्षरी करून सादर करणे आिश्यक आहे.
ग्राम कृषी सांजीिनी सवमती (VCRMC)
१. गाि समूहातील इच्छु क शेतकऱ्याांचे घटकाांतगभत बाबीचा लाभ घेण्यासाठीचे विवहत नमुन्यातील
अजभ प्राप्त करून घ्यािेत.
२. प्राप्त सिभ अजभ ि सादर केलेली कागदपत्रे कृषी सहाय्यक याांचे मदतीने छाननी करून अजाची
अत्यल्प ि अल्प भूधारक शेतकऱ्याांना, अनु. जाती/ जमाती, मवहला शेतकरी, वदव्याांग ि इतर
शेतकरी या प्राधान्यक्रमाने वनिड करािी.
३. इच्छु क लाभार्थ्यांचे प्राप्त अजाच्या पात्र/अपात्र ते बाबत वनणभय घेऊन अपात्र अजभदाराांना
अपात्रतेबाबत कारणासह अिगत करािे.
४. अांमलबजािणी करण्यात आलेल्या घटकाांतगभत बाबींचे सामावजक लेखापरीक्षण करािे.
समूह सहाय्यक
१. इच्छु क लाभाथी शेतक-याांना नानाजी दे शमुख कृवष सांजीिनी प्रकल्पाच्या सांकेत स्थळािर
नोंदणी ि अजभ करण्यासाठी मागभदशभन ि मदत करािी.
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२. शेतकऱ्याांची ऑनलाईन नोंदणी ि शेतकऱ्याांने सादर केलेली कागदपत्रे कृवष सहाय्यक याांचे
मदतीने छानणी करुन अजांची अत्यल्प ि अल्प भूधारक अशी प्रिगभवनहाय अनु.जाती / अनु.
जमाती / वदव्याांग /मवहला शेतकरी / इतर सिभसाधारण शेतकरी या प्राधान्यक्रमाने िगभिारी
करािी.
३. उपविभागीय कृवष अवधकारी याांचेकडू न प्राप्त पूिस
भ ांमती पत्राांच्या नोंदी ठे िणे. शेतकऱ्याांस
योजनेच्या अटी ि शती तसेच घटकाबाबतचे आर्गथक ि ताांवत्रक वनकष समजािून साांगािे.
४. प्रकल्प स्थळाचे भौगोवलक स्थानाांकन (Geo tagging) करण्यास कृषी सहाय्यक याांना मदत
करािी. लाभाथी ि तपासणी अवधकारी याांचे समिेत अांमलबजािणी पूिी ि अांमलबजािणी नांतर
प्रकल्प स्थळाचे अक्षाांश/रेखाांश सह र्ोटो काढािेत. सदरचे र्ोटो प्रकल्पाच्या सांगणक
प्रणालीिर अपलोड करािेत. (स्थळ पाहणी ि मोका तपासणीच्या िेळेस)
कृवष सहाय्यक
१. कागदपत्राांची छाननी करताना शेतकऱ्याांचे विहीत नमुन्यातील अजभ, शेतकऱ्याांच्या मालकी
हक्काचा ७/१२ उतारा, ८-अ, यापूिी इतर योजनेतून लाभ घेतलेला आहे काय या बाबतचा
तपवशल, प्रावधकृत अवधकाऱ्याचे सांिगभ प्रमाणपत्र (अ.जाती, अ.जमाती शेतकऱ्याांसाठी) आहे
काय, इत्यादी सिभ अनुषांगीक बाबींची पडताळणी करािी.
२. पात्र अजांच्या वनयोवजत प्रकल्प स्थळाची तसेच ८-अ मध्ये नमूद सिभ गट/सिे नां. मध्ये पाहणी
करुन विवहरीमधील पाण्याची उपलब्धता ि ताांवत्रक दृष्या आिश्यक इतर बाबी आहेत /
नाहीत याबाबत तपासणी करािी असल्यास याबाबतचा तपशील नमूद करािा आवण वनयोवजत
प्रकल्प स्थळ ि लाभाथी सदर घटकासाठी पात्र आहे सकिा नाही याबाबत लेखी अहिाल सोबत
जोडलेल्या विहीत प्रपत्रात (प्रपत्र-3) उपविभागीय कृवष अवधकारी याांचेकडे सादर करािा.
३. विहीर पुनभभरण बाबतचे अांदाजपत्रक तयार करून उपविभागीय कृवष अवधकारी याांना ताांवत्रक
मान्यतेसाठी सादर करणे.
४. या योजनेअांतगभत लाभार्थ्यास इतर योजनेतून शासकीय अनूदान घेतले असल्या/नसल्याबाबत
सांबांवधत अवधकाऱ्याांनी त्याची खात्री करून ही बाब प्रकल्प मांजूरीसाठी सादर करताना
उपविभागीय कृवष अवधकारी याांना अिगत करािी.
५. लाभाथी शेतकऱ्याांने काम पूणभ झाल्याचे कळविल्यानांतर सांबांवधत कृवष सहाय्यक याांनी झालेले
काम मागभदशभक सूचनेत वदल्याप्रमाणे ताांवत्रक दजाचे असल्याबाबत मोका तपासणी करािी ि
झालेल्या कामाच्या मापन पुस्स्तकेत नोंदी घेणे. सोबत जोडलेल्या विहीत प्रपत्रात (प्रपत्र-५)
तपासणी अहिाल तयार करािा. तपासणी अहिालािर लाभाथीची स्िाक्षरी घ्यािी ि त्याखाली
लाभाथीचे नाि नमूद करािे. तपासणी अहिालाची एक प्रत लाभाथीस द्यािी. तपासणी अहिाल
उपविभागीय कृवष अवधकारी याांना सादर करािा.
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कृषी पयभिक्ष
े क
१. लाभाथी /ग्राम कृषी सांजीिनी सवमती (VCRMC) / कृषी सहाय्यक/ समूह सहाय्यक याांनी
अिगत केल्यानांतर कृषी पयभिक्ष
े क याांनी, राबविलेल्या घटकाची अनुदान अदायगी पूिी १०%
तपासणी करािी. तपासणी केलेल्या कामाच्या नोंदी मापन पुस्स्तकेत प्रमावणत कराव्यात. सोबत
जोडलेल्या विवहत नमुन्यात (प्रपत्र- ६) तपासणी अहिाल तयार करािा. तपासणी अहिालािर
लाभाथीची स्िाक्षरी घ्यािी ि त्याखाली लाभाथीचे नाि नमूद करािे. तपासणी अहिाल
उपविभागीय कृवष अवधकारी याांना सादर करािा.
उपविभागीय कृवष अवधकारी
१. सिभ शेतकऱ्याांचे अजभ प्राप्त झाल्यानांतर कागदपत्राांची छाननी, ग्राम कृषी सांजीिनी सवमतीची
मान्यता ि स्थळ तपासणी अहिाल विचारात घेिून अजाच्या पात्र / अपात्रतेबाबत वनणभय घ्यािा
ि अपात्र असल्यास लाभाथीस कारणासवहत अिगत करािे.
२. अजभ सादर केलेल्या पात्र शेतकऱ्याांस विवहत नमुन्यात पूिस
भ ांमती द्यािी (प्रपत्र-३).
३. कृवष सहाय्यक याांचेकडू न प्राप्त झालेल्या अांदाजपत्रकास ताांवत्रक मान्यता दे णे.
४. लाभाथी शेतकऱ्याने अिगत केल्यानांतर कृवष सहाय्यक/ कृवष पयभिक्ष
े क याांचक
े डू न तपासणी
पूणभ करून घ्यािी.
५. शेतकऱ्यास पूिस
भ ांमती दे ताांना पूिस
भ ांमती पत्रासोबत ताांवत्रक बाबी ि दे य अनुदान याबाबत अिगत
करािे.
६. अनुदान प्रस्ताि, प्रथम (मोका) ि अांवतम तपासणी अहिाल प्राप्त झाल्यानांतर प्रकल्पासाठीचे
कृवष पयभिक्ष
े क याांनी अनुदान प्रस्ताि तपासून अनुदान अदायगीसाठी वशर्ारस करािी.
७. पात्र लाभाथींना वनधी उपलब्धतेनुसार DBT द्वारे ७ वदिसात अनुदान अदायगी करािी.
८. उपविभागाांतगभत राबविलेल्या घटकाांपैकी २% लाभार्थ्यांची अनुदान अदायगीपूिी तपासणी
करािी.
वजल्हा अधीक्षक कृवष अवधकारी:१. वजल्यामध्ये उपविभाग स्तरािर लाभाथी वनिड ि अनुदान अदायगी यासह सिभ कायभिाही
मागभदशभक सूचनेनुसार होत असलेबाबत िेळोिेळी पडताळणी करािी.
२. उपविभाग स्तरािर झालेल्या कामाांची आकस्स्मक तपासणी करािी ि विवहत प्रपत्रात अहिाल
सादर करािा.
३. उपविभागीय कृवष अवधकारी याांना आिश्यकतेनुसार वनधी वितरण ि सवनयांत्रण करािे.
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ताांवत्रक मागभदशभक सुचना
अ) विवहरीचे पुनभभरण १. या घटकाची अांमलबजािणी करीत असताांना, प्राधान्याने अवतविकवसत )Over Exploited)
विकवसत, (Critical), अांशत) विकवसत :Semi Critical) ि सुरवक्षत )Safe) िगभिारीत समाविष्ट
असलेल्या क्षेत्रामध्ये हा घटक राबविण्यात यािा.
२. प्रत्येक पाणलोटाांतगभत साठिण क्षेत्र, पुनभभरण क्षेत्र ि सिात शेिटी अपधाि क्षेत्रातांगभतच्या
गािाांतील विहीरींमध्ये एकवत्रतपणे )Cluster Approach) हा घटक राबविण्यात यािा.
३. विहीरींची वनिड करीत असताांना त्याची खोली पुरेशी असािी, जेणे करून त्या भागात
अस्स्तत्िात असलेला जलधारक खडक पूणभपणे भेदलेला असा त्यामुळे विहीर पुनभभरण करून
कृवत्रमवरत्या भूजल उपलब्धतेत िाढ करता येणे शक्य होईल.
४. ज्या विहीरींमधील ऑक्टोबर मवहन्यातील पाण्याची पातळी सरासरी 4 मीटर पेक्षा खाली असेल
अशाच वठकाणी ही योजना राबविण्यात यािी, जेणे करून पािसाळ्यात विहीरींमध्ये पाणी
मुरविता येणे शक्य होईल.
५. गािातील जास्तीतजास्त विहीरी शक्यतो एकवत्रतपणे या योजनेसाठी वनिडण्यात याव्यात,
जेणे करून त्याचा र्ायदा गािाला लगेच वमळणे शक्य होईल.
६. िरील सिभ वनकषाांनुसार अस्स्तत्िात असणाऱ्या विहीरी या योजनेसाठी वनिडण्यात याव्यात .
७. विहीरींची वनिड करीत असताांना पाणथळ क्षेत्र, अवतपाणी िापरामुळे जमीन खारिट झालेले
क्षेत्र, प्रदू षणाची समस्या असलेले क्षेत्र आदी टाळण्यात यािेत.
८. केंद्र शासनाने वनधावरत करून वदलेल्या गाळणथराांचाच (Filter) उपयोग करून कृवत्रम पुनभभरण
करण्यात यािे गाळणथांरावशिाय .हा घटक राबविण्यात येऊ नये.
९. वर्ल्टरच्या माध्यमातून वर्ल्टर होऊन विहीरींत जाणारे पाणी गाळविरवहत असािे .
त्याचबरोबर त्यात प्रदू वषत घटकाांचा अांतभाि असू नये.जसे उकीर्ड्यािरील अथिा इतर
साांडपाणी वर्ल्टर मध्ये येणार नाही याची काळजी घ्यािी.यासाठी आिश्यक त्या प्रवतबांधात्मक
उपाय योजना करण्यात याव्यात .
१०. वर्ल्टर हे विहीरींच्या िरच्या (Upstream) बाजूसच करण्यात यािा.
११. वर्ल्टरचे बाांधकाम करीत असताांना ते मजबूत ि वटकाऊ असेल याची दक्षता घ्यािी तसेच
त्याच्या खोदकामाचे िेळी अथिा विहीरीला जोडत असताांना विहीरींला धोका होणार नाही याची
काळजी घ्यािी .त्यसाठी विहीर ि वर्ल्टर मध्ये समयोवचत अांतर ठे िािे.
१२.शेतातील जास्तीतजास्त पाणी विहीर पुनभभरणासाठी उपलब्ध व्हािे याकवरता आिश्यकतेनुसार
चराांसारखी व्यिस्था उपभोक्त्याांच्या मदतीने करून घ्यािी.
१३.पािसाचे पाणी, जवमनीिरील अथिा ओढ्याचे पाणी खूप जास्त प्रमाणािर येण्याची शक्यता
असल्यास जादाचे पाणी वर्ल्टर पासून दू र काढू न दे ण्याची व्यिस्था करण्यात यािी.
जेणेकरून वर्ल्टर ल होणारा पुराचा धोका टाळता येईल.
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प्रवतबांधात्मक उपाययोजना :

१. खूप िेगाने पाऊस पडत असल्यास जास्तीचे पाणी गाळणखड्डयाच्या पासून दू रिर नाल्यात /
शेताबाहेर सोडण्याची व्यिस्था करण्यात यािी.

२. गाळणखड्ड्याच्या क्षमतेइतके पाणी गाळणखड्ड्यात सोडण्याची व्यिस्था करण्यात यािी,
त्यासाठी शेतात येणाऱ्या पाण्यापैकी काही वहस्साच गाळणखड्ड्याकडे आणण्याची व्यिस्था
असािी.

३. काडी - कचरा अथिा इतर गाळ गाळणखड्ड्यात येऊ नये यासाठी योग्य ती व्यिस्था करण्यात
यािी.

४. ज्या भागात मातीचे प्रमाण जास्त असेल त्यावठकाणी गाळणखड्ड्याांमध्ये माती पडू नये यासाठी
आिश्यक तो आधार दे ण्यात यािा.

५. गाळणखड्ड्याांत मोठ्या प्रमाणािर गाळ जमा झाला असल्यास पाऊस नसताांनाच्या काळात
िरचा रेतीचा थर काढू न तो पाण्याने धूिून घ्यािा. अथिा गाळण खड्ड्यात जमा झालेला गाळ
काढू न टाकण्यात यािा. अशाप्रकारे गाळ गाळणखड्ड्यात साचणार नाही याची काळजी
घेतल्यास गाळणखड्ड्यातून पाणी पूणभ क्षमतेने गाळल्या जाऊन स्िच्छ पाणी विहीरीत पडण्यास
मदत होईल.

६. लाभाथींना गाळणखड्ड्याांबाबत प्रवशवक्षत करणे र्ार आिश्यक आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे
पडणाऱ्या पािसाचा िेग ि गाळणखड्ड्याांत येणारे पाणी यािर शेतकऱ्याांनी सतत लक्ष ठे िणे
आिश्यक आहे. अन्यथा गाळणखड्डा भरून गढू ळ पाणी विहीरीत जाण्याची शक्यता नाकारता
येत नाही.

७. गाळणखड्डा ि विहीरी यात सुरवक्षत अांतर ठे िणे आिश्यक आहे.

८. गाळणखड्डा विहीरीला जोडण्यासाठी करण्यात याियाचा रेंच पीव्हीसी पाईप घातल्यािर दगड
टाकून व्यिस्स्थतपणे बुजविण्यात यािा. त्याचप्रमाणे ज्यावठकाणी पाईप विहीरीत सोडण्यात
आलेला आहे ती जागा दे खील व्यिस्स्थत बांद करण्यात यािी.

९. पूर पवरस्स्थती उद्भिण्याचा धोका वदसत असल्यास गाळणखड्ड्याकडे येणारे सिभ पाणी पूणभपणे
बांद करण्यात यािे ि ते शेताबाहेर अथिा नाल्यामध्ये जाईल अशाप्रकारे व्यिस्था करण्यात
यािी.
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सांकल्प वचत्र - विवहरचे पुनभभरण
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प्रपत्र-१
प्रकल्पाांतगभत लाभासाठी वनिड हे ाणेकवरता अजभ ि हमीपत्र

जागवतक बँक अथभसहास्य्यत

नानाजी दे शमुख कृवष सांजीिनी प्रकल्प
(प्रत्येक घटकासाठी स्ितांत्र अजभ करािा)
प्रवत,
मा. अध्यक्ष, ग्राम कृवष सांजीिनी सवमती ........................... (अजभदाराचे गाि) ...................................
गािसमूह क्रमाांक.....................................तालुका ................................. वजल्हा .................................
महोदय,
जागवतक बँक अथभसहास्य्यत नानाजी दे शमुख कृवष सांजीिनी प्रकल्पाांतगभत मी, माझ्या मालकीहक्काचे शेत जवमनीमध्ये
हिामान बदलास पुरक पध्दतीने शेती करण्यासाठी गुांतिणूक करणेस तयार आहे , त्याकवरता या प्रकल्पाांतगभत खालील घटकाचा लाभ
वमळािा,ही विनांती.
मागणी केलेल्या घटकाचे नाि-...............................................................
घटकाचा तपशील1.-........................................................................
अ.क्र.
1.

बाब
अजभदार शेतकऱ्याांचे सांपण
ू भ नाि

तपशील
(आडनाि)

(प्रथम नाि )

(िडीलाचे नाि )

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

पूणभ पत्ता

घर क्र. ................ गल्ली क्र./भागाचे नाि ......................
गाि................................ पोस्ट....................................
तालुका............................. वजल्हा...............................
वपन क्र.-

1

3.

भ्रमणध्िनी क्रमाांक-2

4.

स्त्री/पुरुष(लागू असेल तेथे √ अशी खूण करािी)

5.

जात प्रिगभ (लागू असेल तेथे √ अशी खूण करािी)

6.

अजभदार वदव्याांग आहे काय?( लागू तेथे √ खूण करािी)

7.

दावरद्रय रेषेखालील असल्यास - यादीतील अ.क्र3.

स्त्री

पुरुष

अ.जा.
होय

अ.ज.

इतर
नाही

या मध्ये अनुदान मागणी केलेल्या घटकाचा तपशील उदा. शेततळ्याचा आकार, हवरतगृहाचा/शेडनेटचा आकार, र्ळबाग लागिड असल्यास र्ळवपक नाि, क्षेत्र इ. तसेच

वठबक, तुषार असल्यास- वपकाचे नाि-क्षेत्र इ. तपशील नमूद करािा.
2
३

प्रकल्पाच्या विविध घटकातील मावहतीची दे िाण-घेिाणीसाठी भ्रमणध्िनी क्रमाांकाचा प्रकल्पाच्या कामकाजासाठी िापर करण्यास माझी सहमती आहे .
दावरद्र्य रे षेखालील दाखला सोबत जोडण्याची आिश्यकता नाही. तथावप ग्राम कृषी सांजीिनी सवमती लाभाथी वनिड करतेिळ
े ी अजभदार दावरद्र्य रे षेखालील असल्याबाबत

खात्री करून अजाबाबत उवचत वनणभय घे ऊ शकेल.
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8.

आधारकाडभ क्र.4

9.

स्ित:च्या नािािरील एकूण क्षेत्र (8-अ प्रमाणे)

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

10.

(हे क्टर)

(आर)

आरटीजीएस सुविधा असणाऱ्या बँकेचे नाि
खाते क्रमाांकबँकेची शाखाआयएर्एससी कोड-

11.

घेत असलेली वपके-

12.

ज्या क्षेत्रािर घटक राबविणार आहे त्या क्षेत्राचा सव्हे /गट

क्षेत्र

गाि

तालुका

क्रमाांक13.

मागणी केलेल्या बाबींचा तपवशल

१. पांप सांच (विद्युत-5 एच पी/वडझेल इांवजन)-----------------२. पाईप सावहत्य (व्यास ि प्रकार)-------------------

14.

यापूिी याच घटकाचा लाभ आपण अथिा आपल्या

कुटु ां बातील5 अन्य सदस्याांनी या सकिा इतर योजनेतन
ू
घेतला आहे काय? असल्यास लाभ घेतलेली
योजना,अनुदान रक्कम ि लाभ घेतलेचे िषे इ.तपशील .

15.
16.
17.

मागणी केलेल्या घटकाचा एकूण अांदावजत खचभ.

रक्कम रुपये...............................

वनकषानुसार अपेवक्षत अनुदान

रक्कम रुपये...............................

अनुदान िजा जाता उिर्गरत रक्कम कशा प्रकारे उभारणी
करणार ? (लागू असेल तेथे √ अशी खूण करािी)

स्ित:

बँक कजाव्दारे

सदर घटकासाठी माझी वनिड झाल्यास आिश्यक कागदपत्राांची पूतभता करुन विहीत मुदतीत प्रकल्पाच्या मागभदशभक सूचनेनुसार
तसेच प्रकल्प आवधकाऱ्याांच्या ताांवत्रक दे खरे खीखाली काम पूणभ करीन ि त्यानांतरच मला अनुदान दे य राहील तसेच .सदरचे काम मी विवहत
मुदतीत ि मागभदशभक सुचनेप्रमाणे पूणभ न केलेस अनुदान वमळणार नाही, याची मला जाणीि आहे .
सदर बाबीचा लाभ घेत असताना िा त्यानांतर माझेकडु न गैरव्यिहार झाल्याचे आढळू न आल्यास अथिा लाभाांवकत बाबीचा
माझ्याकडु न गैरिापर झाल्याचे वसद्ध झाल्यास सांबवधत घटकासाठी वमळालेले अनुदान माझ्याकडू न सव्याज िसुल केले जाईल याची मला
स्पष्ट जाणीि आहे .
प्रकल्पाचे अवधकारी आवण इतर प्रावधकृत व्यक्तींना घटक तपासणीसाठी माझी सांमती आहे तसेच, त्याांना या तपासणी कामासाठी
सहकायभ करे न.
िरील सिभ मावहती माझ्या समजुतीप्रमाणे बरोबर ि खरी आहे .

स्थळ:- (गािाचे नाि)..............................
वदनाांक-

/

/ 20--

अजभदार शेतक-याची सही/अांगठा

कोठे ही जतन अथिा सामाईकीकरण )share) केली जाणार नसून ती र्क्त सी आय डी आर (Central Identities Data Repository) कडे पडताळणी करता
सादर केली जाईल.
कुटु ां ब या व्याख्येत पती, पत्नी ि १८ िषाखालील मुलाांचा समािेश राहील.
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प्रपत्र - २
(प्रकल्प स्थळ पाहणी ि पात्रतेबाबत अवभप्राय-कृवष सहाय्यक)

श्री/ श्रीमती---------------------------------------------मु. पो.------------------ता.---------- वज.------------------ याांनी त्याांचे मालकीचे स.नां./गट नां. -----------मधील विवहरीसाठी नानाजी
दे शमुख कृवष सांजीिनी प्रकल्पाांतगभत विहीर पुनभभरण या घटकासाठी अजभ केलेला आहे . सदर अजभ ग्राम कृवष
सांजीिनी सवमतीने (VCRMC) वदनाांक -------रोजीच्या बैठकीमध्ये मांजूर केलेला आहे . सदर लाभाथी विहीर
पुनभभरण या घटकाच्या वनकषाप्रमाणे पात्र आहे. वदनाांक --------------- रोजी भेट दे ऊन प्रस्तावित प्रकल्प
स्थळाची लाभाथी समक्ष पाहणी केली असता घटकासाठी आिश्यक ि योग्य क्षेत्र लाभार्थ्याकडे उपलब्ध असून
प्रकल्प राबविण्यासाठी लाभाथी सक्षम ि पात्र आहे .
सदर लाभार्थ्यास पूिस
भ ांमती दे णेस वशर्ारस करणेत येत आहे .

वठकाण

(स्िाक्षरी)

वदनाांक

कृवष सहाय्यक
नाि
ता.
वज.

(टीप-कृषी सहाय्यक याांनी मागभदशभक सूचनाांचा अिलांब करून उपरोक्त स्थळ तपासणी अहिाल भौगोवलक
वचन्हाांकनासह (Geo-tagging) द्यािा.)
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प्रपत्र -३
पूिस
भ ांमती पत्र
(पुिस
भ ांमती पत्राचा नमूना)
जा.क्र. ----------------कायालय-

उपविभागीय

कृवष अवधकारी,

____

उपविभाग ______, वजल्हा______
वदनाांक -

/

/20----

प्रवत,
श्री/श्रीमती-----------------------------------------------------मु.पो.-------------------तालूका -------------------- वजल्हा -------------आपल्या वदनाांक -------------- रोजीच्या अजाप्रमाणे स.न.--------------मधील विवहरीचे पुनभभरण
या उपघटकासाठी आपली लाभाथी म्हणून वनिड करण्यात आली आहे. अटी ि शतीची पूतभता करण्याच्या
अवधन राहू न आपणाांस विवहरीचे पुनभभरण या बाबींच्या कामास प्रकल्पाांतगभत मागभदशभक सूचनेनुसार अनुज्ञेय
रकमेसाठी पूिस
भ ांमती दे ण्यात येत आहे. आपल्या पसांतीनुसार सदरचे काम अनुभिी व्यक्ती /सांस्था / स्ित:
करण्यास आपणास मुभा आहे . सदरचे पूिस
भ ांमती पत्र वमळाल्यापासून ४५ वदिसाांच्या आत आपण घटकाची
अांमलबजािणी पूणभ करणे बांधनकारक राहील अन्यथा सदर पूिभ सांमती आपोआप रद्द होईल, याची नोंद घ्यािी.
सदर घटकाची अांमलबजािणी मागभदशभक सूचनेनुसार पूणभ झाल्याची खात्री झाल्यानांतर आपणास
शासन वनणभयानुसार (मागभदशभक सुचना ि मांजूर मापदां ड इत्यादी) अनुज्ञय
े अनुदान वनधी उपलब्धते नूसार मांजूर
करण्यात येईल. तसेच सदरचे अनुदान आपल्या राष्रीयकृत बँकखात्यािर जमा करण्यात येईल. आपल्या
प्रकल्प प्रस्तािास मांजूरी देणे, दे य अनुदानाची रक्कम/देय कालािधी इत्यादी बाबी ठरविण्याचा अांवतम अवधकार
नानाजी दे शमुख कृवष सांजीिनी प्रकल्प/शासनाचा राहील.

उपविभागीय कृवष अवधकारी,
उपविभाग_______
वजल्हा: ________
.................
प्रत

,
मावहती ि योग्य त्या कायभिाहीसाठी अग्रेवषत ,
1) वजल्हा अवधक्षक कृषी अवधकारी-----------2) अध्यक्ष, ग्राम कृषी सांजीिनी सवमती-------------
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प्रपत्र -४
(लाभाथी अनुदान मागणी पत्र)
प्रती,
उपविभागीय कृवष अवधकारी,
उपविभाग _______
वजल्हा: _______
विषय :- नानाजी देशमुख कृवष सांजीिनी प्रकल्पाांतगभत दे य अनुदान वमळणेबाबत.
मी श्री. / श्रीमती.................................................................मु. ..............पो. ................
ता............... वज............... आपणास विनांती करतो की, मला वमळालेल्या -----------रोजीच्या पूिभ
सांमतीनुसार नानाजी दे शमुख कृवष सांजीिनी प्रकल्पाांतगभत भूजल पुनभभरण या घटकाांतगभत विवहरीचे /
कुपनवलकाचे पुनभभरण या उपघटकाचे काम आपण वनगभवमत केलेल्या अटी ि शतीच्या अवधन राहू न मागभदशभक
सूचनेनुसार पूणभ केले आहे . त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे;
खरे दी केलेल्या सावहत्याचा तपवशल
अ. क्र.
बाब
१.

िापरलेले सावहत्य

२.

पुरिठादाराचे नाि ि रक्कम

तपवशल
दगड, गोटे , जाड िाळू , बारीक िाळू

...... ब्रास

३.
४.
५.
६.
७.

िापरलेले सावहत्य

तपशील

पवरमाण

सकमत

एकूण

सदर बाब सांबवधत कृषी सहाय्यक याांना अिगत केली आहे. तरी मला नानाजी देशमुख कृवष सांजीिनी
प्रकल्पाांतगभत विवहरीचे पुनभभरण या घटकाच्या आर्गथक वनकषानुसार देय अनुदान वमळािे. ही विनांती
वदनाांक :

लाभाथीची स्िाक्षरी/अांगठा
(नाि ि पत्यासह)
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प्रपत्र -५
मोका तपासणी अहिाल
(कृवष सहाय्यक याांनी करणे)

अ.क्र.

बाब

१.

लाभार्थ्याचे नाि

२.

गािाचे नाि

३.

तालुका

४.

वजल्हा

५.

तपासणी वदनाांक

६.

बाब

७.

पूिस
भ ांमती क्र.ि वदनाांक

८.

मांजूर असलेल्या प्रकल्प क्षेत्राचा सव्हे नांबर/गट क्र. ___

९.

प्रत्यक्षात काम केलेला सव्हे नांबर/गट क्र. ___

तपशील

विवहरीचे पुनभभरण
क्षेत्र ----------हे . -----आर

१०.
११.

मांजूर बाबींचा तपवशल
१. अांदाजपत्रीकीय रक्कम
२. प्रत्यक्ष कामािरील खचभ

१३.

अनुदानाची गणना: (विवहरीचे पुनभभरण साठी िापरलेले सावहत्य, मजुरी इत्यादीचे दर, अनुदान
मयादा, दे य अनुदान इत्यादी बाबी विचारात घेऊन दे य अनुदानाची वशर्ारस करािी.)
बाब- ---------------एकूण अांदाजपत्रीकीय रक्कम - रु. -------------अनुदान मयादा- रु. --------------प्रत्यक्ष कामा प्रमाणे मांजूर अनुदानाची रक्कम- रु. -----------तपासणीनुसार देय होणारी रक्कम- रु. -----------

विवहरीचे पुनभभरणासाठी िापरलेले सावहत्य ताांवत्रक वनकषानुसार आहे. केलेले काम हे अांदाजपत्र
कानुसार ि योग्य दजाचे आहे . सदर कामाचा योग्य उपयोग होणार आहे . सदर लाभार्थ्यास दे य रक्कम रु.-----------------अदा करणेस हरकत नाही.
समक्षलाभार्थ्याचे नाि ि स्िाक्षरी /अांगठा
(श्री.
)
(वटप-सदर तपासणी अहिालाची एक प्रत लाभार्थ्यास द्यािी)

स्िाक्षरी कृवष सहाय्यक
वदनाांकीत स्िाक्षरी

सोबत : मापन पुस्स्तका
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प्रपत्र - ६
पयभिक्ष
े ीय तपासणी अहिाल
१.

तपासणी वदनाांक

२.

तपासणी अवधकारी

३.

पदनाम

४.

तपासणी

िेळी

श्री/श्रीमती

उपस्स्थत

इतर १. श्री/श्रीमती

अवधकारी/कमभचारी

पदनाम
२. श्री/श्रीमती
पदनाम

५.

लाभार्थ्याचे नाि

सिे नां./गट न. _______
िगभिारी:

_________

(अ.जा./अ.ज./सिभसाधारण/इतर) ________
मु.पो. _______________
ता. _______ उपविभाग ________
वज. ______
६.

बाब

७.

प्रकल्पाचे वठकाण

८.

प्रकल्पाचा मोका तपासणी तपशील

विवहरीचे पुनभभरण

१. प्रकल्प क्षेत्राचा सव्हे नांबर/गट क्र. ______
2. -----------------३. -------------------------------

९.

लाभार्थ्यास देय अथभसहाय्याची रक्कम रु.

१०.

तपासणी मध्ये अथभसहाय्याची पवरगणना बरोबर केलेली आहे काय ?

होय/नाही

नसल्यास तर्ाित रक्कम रु.
११.

मागभदशभक सूचनेप्रमाणे कायभिाही करण्यात आलेली आहे काय ?

१२.

लाभार्थ्याचे सिभसाधारण अवभप्राय

होय/नाही
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१३.

गुणित्तेबाबत तपासणी अवधकाऱ्याचे अवभप्राय

तपासणी अवधकारी, श्री.
पदनाम.
(स्िाक्षरी)
इतर अवधकारी श्री.
पदनाम.
(स्िाक्षरी)
लाभार्थ्याची/ लाभाथी प्रवतवनधीची स्िाक्षरी
(नाि....................)
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