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भजूल पुनभभरण (विहीरींचे) 
                                                                        
प्रस्तािना:  

हिामान बदलाचा राज्याच्या शेतीिर विपरीत पवरणाम वदसून येत असून, भविष्यात देखील सदर पवरणामाांची 
व्याप्ती िाढणार असल्याच े राज्याच्या हिामान बदलाविषयक कृती आराखडयामध्ये नमदू केले आहे. मराठिाडा ि 
विदभातील शेतक-याांना गेल्या काही िषांपासनू मोठया दुष्काळास सामोरे जाि े लागत असून भ-ूगभातील 
पाणीसाठयािर ि जवमनीच्या आरोग्यािर विपवरत पवरणाम होत आहे. पवरणामी शेतीमधील वपकाांची उत्पादकता घटत 
आहे. तसचे पणूा नदीच्या खो-यातील भ-ूभाग हा वनसगभत:च क्षारपड असल्याने शेतीसाठी ससचनास मयादा येत आहेत. 
या प्रवतकूल पवरस्स्ितीमध्ये अल्पभ-ूधारक शेतक-याांच्या उत्पादनािर विपरीत पवरणाम होत असल्याचे वदसनू येत 
आहे. हिामान बदलामुळे उद्भिलेल्या पवरस्स्ितीशी जुळिून घेण्यास शेतक-याांना सक्षम करण्याच्या उदे्दशाने महाराष्र 
शासनाचा जागवतक बकेँच्या अिभसहाय्याने नानाजी देशमखु कृवष सांजीिनी प्रकल्प सरुु करण्यात आलेला आहे. 

जवमनीिरील पाण्याचा साठा ि भजूलसाठा हे पाण्याचे दोन्ही साठे प्रामुख्याने पािसािरच अिलांबनू आहेत. 
पाऊसमान चाांगले असल्यास जवमनीिरील पाणीसाठे उदा. धरणे, शेततळी, तलाि इत्यादी तसेच पाणी वजरल्यामुळे 
भजूलसाठ्यात िाढ होते. लोकसांख्या िाढ, शहरीकरण, औद्योगीकरण, जमीन ि पाण्याचे अयोग्य व्यिस्िापन, पाणी 
िापरासांबांधी साक्षरतेचा अभाि, जास्त पाणी लागणाऱ्या वपकाांखालील क्षेत्रात होत असलेली िाढ, भजूल 
पनुभभरणासाठीचे अपरेु प्रयत्न, नैसर्गगकरीत्याही भजूल पनुभभरण कमी होणे, दुष्काळी पवरस्स्ितीमुळे भजूलाची िाढलेली 
मागणी या ि अशा कारणाांमुळे भजूलपातळी खोल गेलेली आहे. ज्या प्रमाणात भजूलाचा उपसा करण्यात येत आहे, 
त्याप्रमाणात भजूलाच े पनुभभरण होत नाही, त्यामुळे भजूल पातळी वदिसेंवदिस खोल गेलेली आहे. भजूल पातळी 
िाढिण्यासाठी पािसाच े पाणी वजिे वजिे शक् य आहे, त्या वठकाणी वजरविण्याचे प्रयत्न करणे आिश् यक तर आहेच, 
सोबतच उपलब्ध असलेल्या भजूलाचा काटकसरीने ि शास्त्रीय पद्धतीने िापर करणे गरजचेे आहे. 

सद्यस्स्ितीत राज्यातील टांचाईग्रस्त पवरस्स्िती पाहता ि शेतक-याांकडे वपकास सांरवक्षत ससचन देणेकवरता 
अस्स्तत्िातील विवहरीद्वारे पाण्याची उपलब्धता होणेच े अनुषांगाने जागवतक बकँ अिभसहाय्यीत नानाजी देशमुख कृवष 
सांजीिनी प्रकल्पाांतगभत भजूल पनुभभरणाकवरता विहीर पनुभभरण हे ियैस्क्तक लाभाचे घटक राबविण्यात येत आहे.  

 

उवद्दष्टे:  
१. नानाजी देशमुख कृवष सांजीिनी प्रकल्पामध्ये समािशे करण्यात आलेल्या गािसमुहातील अल्प ि अत्यल्प भधूारक 

शेतक-याांना हिामान बदलामुळे उद्भिलेल्या पवरस्स्ितीशी जुळिून घेण्यास सक्षम बनविणे. 
२. कृवष क्षते्रात ससचनासाठी अस्स्तत्िात असलेल्या विवहरीचे पनुभभरण करून भजूलाच्या स्स्ितीत िाढ करणे. 
३. दुष्काळग्रस्त भागामध्ये जास्तीचा पाणी साठा जतन करणे ि लोकाांची सामावजक ि आर्गिक स्स्िती सुधारणे. 

लाभािी वनिडीच े वनकष: 
१. प्रकल्पाांतगभत वनिड केलेल्या गािासाठीच्या ग्राम कृवष सांजीिनी सवमतीने (VCRMC) मान्यता वदलेल्या  अत्यल्प ि 

अल्प भधूारक शेतकऱ्याांना, अनु. जाती/जमाती, मवहला, वदव्याांग ि इतर शेतकरी या प्राधान्यक्रमाने वनिड करून 
लाभ देण्यात यािा.   

२. ज्या विवहरी बांद पडलेल्या आहेत तसेच ज्याांची पाण्याची पातळी खोल गेलेली आहे, अशा शेतकऱ्याांना प्राधान्याने 
लाभ देण्यात येईल. 

३. या घटकाचा इतर कोणत्याही योजनेतून पिूी लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्याांना पनु्हा लाभ देय नाही. 
 

अिभसहाय्य:  
नानाजी देशमुख कृवष सांजीिनी प्रकल्पाांतगभत राबविण्यात येणाऱ्या विहीर पनुभभरण घटकासाठी अनुज्ञेय 

अनुदानाचा तपशील खालीलप्रमाणे; 
 
 

ताांवत्रक मापदांड  विहीरींच ेपुनभभरण अनुज्ञेय अनुदान (रु.)  
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(प्रकार) येणा-या खचाच्या १००% 
सकिा जास्तीत जास्त रु. 

ज.जा.उ.यो.
/डो.भाग 

 इतर 

१) साठिण खड्डा- ३ मी. X ३ मी. X २ मी.  
२) शोष खड्डा - २ मी. X२ मी. X २ मी. 
३) साठिण खड्डयाकवरता इनलटे -  
   लाांबी २० मी., मािा १.२० मी., पाया ०.६० मी., खोली 

०.६० मी. 
४) साठिण खड्डा ते शोष खड्डा नाली -   
   लाांबी २ मी., मािा ०.९० मी., पाया ०.६० मी., खोली 

०.३० मी. 
५) शोष खड्डयाकवरता आउटलटे-  
   लाांबी १५ मी., मािा०.९० मी., पाया ०.६० मी.,  खोली 

०.३० मी. 

अ.भारी जमीन पक्की विहीर १२०६३ ११३९७ 

ब.हलकी जमीन पक्की विहीर १२५२४ ११७९७ 

क.भारी जमीन कच्ची विहीर १३५९४ १२८४६ 

अ.हलकी जमीन कच्ची विहीर १४०५५ १३२४६ 

सांदभभ: जलसांधारण विभागाचा शासन वनणभय क्र.मापदांड -२०१३ /प्र.क्र.११४/जल-७ वदनाांक १० ऑक्टोबर२०१३ नुसार वनधारीत 
ताांवत्रक ि आर्गिक मापदांड.सदरचे दर मजुराच्या सहाय्याने काम करणेसाठीच े आहेत .मवशनच्या सहाय्याने काम कराियाच े
असल्यास मृद ि जलसांधारण विभागाची सामाईक दर सूची २०१७-१८(वद.२०/१२/२०१७ पासून लागू)प्रमाणे वनधावरत केलेले दर 
तसेच िेळोिळेी सुधावरत झाललेे दर िापरून अांदाजपत्रक तयार करण्यात याि.े 
मागभदशभक सुचनाांमध्ये नमूद केल्यानूसार वनवित  केलेल्या ताांवत्रक वनकषाांनुसार सावहत्य असणे आिश्यक आहे. 

  
अांमलबजािणीची कायभपद्धती : अांमलबजािणीतील विविध स्तरािरील जबाबदाऱ्या- 
लाभािी  
१. इच्छुक शेतकऱ्याांनी नानाजी देशमुख कृवष सांजीिनी प्रकल्पाच्या https://dbt.mahapocra.gov.in सांकेतस्िळािर 

नोंदणी करािी ि आिश्यक कागदपत्रासवहत ऑनलाईन अजभ सादर करािा. 
२. मागभदशभक सूचनेमध्ये 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 लाभािींना त्याांच्या पसांतीनुसार अनुभिी व्यक्ती/सांस्िेकडून सदरच े काम करण्याची मुभा राहणार 

आहे.  
५. काम पणूभ झाल्यानांतर देयके ि  आिश्यक कागदपत्रे स्िसाक्षाांवकत करून ऑनलाईन अनुदान मागणी करािी. 
६. उपविभागीय कृवष अवधकारी याांनी ऑनलाईन पिूभसांमती वदल्यानांतर घटकाची प्रत्यक्ष अांमलबजािणी करािी.  

 

ग्राम कृवष सांजीिनी सवमती (VCRMC) 

१. ऑनलाईन प्राप्त सिभ अजभ ि अपलोड केलेली कागदपत्रे समूह सहाय्यक याांच े मदतीने छाननी करून अजाची 
अत्यल्प ि अल्प भधूारक शेतकऱ्याांना, अनु. जाती/जमाती, मवहला शेतकरी, वदव्याांग  ि इतर शेतकरी या 
प्राधान्यक्रमाने वनिड करािी. 

२. इच्छुक लाभार्थ्यांच ेऑनलाईन प्राप्त अजाच्या पात्र/अपात्र ते बाबत वनणभय घेऊन अपात्र अजभदाराांना अपात्रतेबाबत 
कारणासह अिगत कराि.े 

३. अांमलबजािणी करण्यात आलेल्या घटकाांतगभत बाबींच ेसामावजक लेखापरीक्षण कराि.े 
 
 
 
 

समूह सहाय्यक  
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१. इच्छुक लाभािी शेतक-याांना नानाजी देशमुख कृवष सांजीिनी प्रकल्पाच्या https://dbt.mahapocra.gov.in 
सांकेतस्िळािर नोंदणी ि अजभ करण्यासाठी मागभदशभन ि मदत करािी. 

२. शेतकऱ्याांची ऑनलाईन नोंदणी ि शेतकऱ्याांने अपलोड केलेल्या कागदपत्राांची छानणी करुन अजांची अत्यल्प ि 
अल्प भधूारक अशी प्रिगभवनहाय अनु.जाती/अनु. जमाती, वदव्याांग, मवहला शेतकरी ि  इतर सिभसाधारण शेतकरी  
या प्राधान्यक्रमाने िगभिारी करािी. 

३. सिभ ऑनलाईन प्राप्त अजभ ग्राम कृवष सांजीिनी सवमतीसमोर मान्यतेसाठी सादर करणे ि मांजुरी प्राप्त झाल्यानांतर 
तसा ठराि सांकेतस्िळािर अपलोड करणे. 

४. शेतकऱ्याांस योजनेच्या अटी ि शती तसचे घटकाबाबतचे  आर्गिक ि ताांवत्रक वनकष समजािून साांगाि.े 
५. पात्र लाभार्थ्यांना पिूभसांमती बाबत अिगत करणे. 
 

कृवष सहाय्यक  
१. ऑनलाईन अपलोड केलेल्या कागदपत्राांची छाननी करताना शेतकऱ्याांचे ऑनलाईन अजभ, शेतकऱ्याांच्या मालकी 

हक्काचा ७/१२ उतारा, ८-अ, यापिूी इतर योजनेतनू लाभ घेतलेला आहे काय? या बाबतचा तपवशल, प्रावधकृत 
अवधकाऱ्याच े सांिगभ प्रमाणपत्र (अ.जाती, अ.जमाती शेतकऱ्याांसाठी) आहे काय?, इत्यादी सिभ अनुषांगीक बाबींची 
पडताळणी करािी. 

२. पात्र अजांच्या वनयोवजत प्रकल्प स्िळाची तसेच ८-अ मध्ये नमूद सिभ गट/सि ेनां. मध्ये पाहणी तपासणी सूचीनुसार 
करुन विवहरीमधील  पाण्याची उपलब्धता ि ताांवत्रक दृष्या आिश्यक इतर बाबी आहेत/नाहीत याबाबत तपासणी 
करािी असल्यास याबाबत तपवशलाची नोंद करािी आवण वनयोवजत प्रकल्प स्िळ ि लाभािी सदर घटकासाठी 
पात्र आहे सकिा नाही याबाबतचा  स्िळ पाहणी अहिाल प्रकल्पाच्या DBT app द्वारे भौगोवलक स्िानाांकन (Geo 

tagging) करून  ऑनलाईन अपलोड करािा. 
३. विहीर पनुभभरण बाबतच ेअांदाजपत्रक तयार करून उपविभागीय कृवष अवधकारी याांना ताांवत्रक मान्यतेसाठी सादर 

करणे. 
४. या योजनेअांतगभत लाभार्थ्यास इतर अििा या योजनेतनू शासकीय अनूदान घेतले असल्या/नसल्याबाबत खात्री 

करून ही बाब प्रकल्प मांजूरीसाठी सादर करताना उपविभागीय कृवष अवधकारी याांना अिगत करािी.  
५. लाभािी शेतकऱ्याांने काम पणूभ झाल्याच े ऑनलाईन कळविल्यानांतर सांबांवधत कृवष सहाय्यक याांनी झालेले काम 

मागभदशभक सूचनेत वदल्याप्रमाणे ताांवत्रक दजाचे असल्याबाबत ऑनलाईन मोका तपासणी करािी ि झालेल्या 
कामाच्या  मापनपसु्स्तकेत नोंदी घेणे ि देयके ि इतर आिश्यक कागदपत्रे सांकेतस्िळािर अपलोड करणे. 
तपासणी अहिाल नैऋत्य कोपरा स्िळाच े अक्षाांश/रेखाांशसह भौगोवलक स्िानाांकन (Geo tagging) करून 
उपविभागीय कृवष अवधकारी याांचेकडे पढुील कायभिाहीसाठी ऑनलाईन अपडेट करािा. 
 
 

कृवष पयभिके्षक  
कृवष सहाय्यक याांनी ऑनलाईन अिगत केल्यानांतर कृवष पयभिके्षक याांनी, राबविलेल्या घटकाची अनुदान अदायगी 

पिूी १०% तपासणी करािी. तपासणी केलेल्या कामाच्या नोंदी मापनपसु्स्तकेत प्रमावणत कराव्यात. सोबत जोडलेल्या 
विवहत नमुन्यात पयभिके्षकीय तपासणी अहिाल तयार करािा. तपासणी अहिालािर लाभािीची स्िाक्षरी घ्यािी ि 
त्याखाली लाभािीच ेनाि नमदू करून सांकेतस्िळािर अपलोड करािा. 

 
उपविभाग स्तर (लखेावधकारी) 

अनुदान प्रस्ताि ि तपासणी अहिाल प्राप्त झाल्यानांतर लेखावधकारी उपविभाग स्तर याांनी अनुदान प्रस्ताि तपासनू 
पडताळणी करून पात्र प्रस्तािाांना उप विभागीय कृवष अवधकारी याांचकेडे अनुदान अदायगीसाठी वशफारस करािी.   

 
 
 

उपविभागीय कृवष अवधकारी  
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१. सिभ शेतकऱ्याांच ेऑनलाईन अजभ प्राप्त झाल्यानांतर कागदपत्राांची छाननी, ग्राम कृवष सांजीिनी सवमतीची मान्यता  ि 
स्िळ तपासणी अहिाल विचारात घेिून अजाच्या पात्र/अपात्रतेबाबत वनणभय घ्यािा ि अपात्र असल्यास लाभािीस 
कारणासवहत अिगत  कराि.े 

२. अजभ सादर केलेल्या पात्र शेतकऱ्याांस ऑनलाईन  पिूभसांमती द्यािी. 
३. कृवष सहाय्यक याांचकेडून प्राप्त झालेल्या अांदाजपत्रकास ताांवत्रक मान्यता देणे. 
४. लाभािी शेतकऱ्याने ऑनलाईन अिगत केल्यानांतर कृवष सहाय्यक/कृवष पयभिके्षक याांचेकडून तपासणी पणूभ करून 

घ्यािी. 
५. अनुदान प्रस्ताि, प्रिम (मोका) ि अांवतम तपासणी अहिाल प्राप्त झाल्यानांतर प्रकल्पासाठीच ेकृवष पयभिके्षक याांनी 

अनुदान प्रस्ताि तपासनू अनुदान अदायगीसाठी वशफारस करािी. 
६. पात्र लाभािींच्या आधार सांलग्न बकँ खात्यािर DBT द्वारे अनुदान अदायगी करण्यास मांजुरी द्यािी. 
७. उपविभागाांतगभत राबविलेल्या घटकाांपैकी ५% लाभार्थ्यांची अनुदान अदायगीपिूी तपासणी करािी. 

 
वजल्हा अधीक्षक कृवष अवधकारी:-  
१. वजल्यामध्ये उपविभाग स्तरािर लाभािी वनिड ि अनुदान अदायगी यासह सिभ कायभिाही मागभदशभक सचूनेनुसार 

होत असलेबाबत िळेोिळेी पडताळणी करािी. 
२. उपविभाग स्तरािर झालेल्या कामाांची १% लाभार्थ्यांची आकस्स्मक तपासणी करािी ि विवहत नमुन्यात पयभिके्षकीय 

तपासणी  अहिाल सादर करािा.  
 

ताांवत्रक मागभदशभक सुचना 
अ) विवहरीच ेपनुभभरण - 
१. या घटकाची अांमलबजािणी करीत असताांना, प्राधान्याने अवतविकवसत (Over Exploited) विकवसत, (Critical), 

कवसतवि  अांशत: Semi Critical ि सुरवक्षत (Safe) िगभिारीत समाविष्ट असलेल्या क्षेत्रामध्ये हा घटक राबविण्यात 
यािा. 

२. प्रत्येक पाणलोटाांतगभत साठिण क्षेत्र, पनुभभरण क्षते्र ि सिात शेिटी अपधाि क्षेत्रातांगभतच्या गािाांतील विहीरींमध्ये 
एकवत्रतपणे (Cluster Approach) हा घटक राबविण्यात यािा. 

३. विहीरींची वनिड करीत असताांना त्याची खोली परेुशी असािी, जणेे करून त्या भागात अस्स्तत्िात असलेला 
जलधारक खडक पणूभपणे भदेलेला असा  रत्यामुळे विही पनुभभरण करून कृवत्रमवरत्या भजूल उपलब्धतेत िाढ 
करता येणे शक्य होईल. 

४. ज्या विहीरींमधील ऑक्टोबर मवहन्यातील पाण्याची पातळी सरासरी 4 मीटर पके्षा खाली असेल अशाच वठकाणी ही 
योजना राबविण्यात यािी, जणेे करून पािसाळ्यात विहीरींमध्ये पाणी मुरविता येणे शक्य होईल. 

५. गािातील जास्तीतजास्त विहीरी शक्यतो एकवत्रतपणे या योजनेसाठी वनिडण्यात याव्यात, जणेे करून त्याचा 
फायदा गािाला लगेच वमळणे शक्य होईल. 

६. िरील सिभ वनकषाांनुसार अस्स्तत्िात असणाऱ्या विहीरी या योजनेसाठी वनिडण्यात याव्यात . 
७. विहीरींची वनिड करीत असताांना पाणिळ क्षते्र, अवतपाणी िापरामुळे जमीन खारिट झालेले क्षेत्र, प्रदूषणाची 

समस्या असलेले क्षते्र आदी टाळण्यात यािते. 
८. कें द्र शासनाने वनधावरत करून वदलेल्या गाळणिराांचाच (Filter) उपयोग करून कृवत्रम पनुभभरण करण्यात याि े.

रागाळणिां  वशिाय  हा घटक राबविण्यात येऊ नये. 
९. वफल्टरच्या माध्यमातून वफल्टर होऊन विहीरींत जाणारे पाणी गाळविरवहत असाि े .त्याचबरोबर त्यात प्रदूवषत 

घटकाांचा अांतभाि असू नये.जसे उकीर्ड्यािरील अििा इतर साांडपाणी वफल्टर मध्ये येणार नाही याची काळजी 
घ्यािी.यासाठी आिश्यक त्या प्रवतबांधात्मक उपाय योजना करण्यात याव्यात . 

१०. वफल्टर हे विहीरींच्या िरच्या (Upstream) बाजूसच करण्यात यािा. 
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११. वफल्टरचे बाांधकाम करीत असताांना ते मजबतू ि वटकाऊ असेल याची दक्षता घ्यािी तसचे त्याच्या खोदकामाच े
िळेी अििा विहीरीला जोडत असताांना विहीरींला धोका होणार नाही याची काळजी घ्यािी .त्यसाठी  विहीर ि 

वचतसमयो वफल्टर मध्ये  अांतर ठेिाि.े  
12. शेतातील जास्तीतजास्त पाणी विहीर पनुभभरणासाठी उपलब्ध व्हाि े याकवरता आिश्यकतेनुसार चराांसारखी 

व्यिस्िा उपभोक्त्याांच्या मदतीने करून घ्यािी. 
13. पािसाचे पाणी, जवमनीिरील अििा ओढ्याच े पाणी खूप जास्त प्रमाणािर येण्याची शक्यता असल्यास जादाच े

पाणी वफल्टर पासून दूर काढून देण्याची व्यिस्िा करण्यात यािी. जणेेकरून वफल्टर ल होणारा परुाचा धोका 
टाळता येईल.  

 

प्रवतबांधात्मक उपाययोजना: 
१. खूप िगेाने पाऊस पडत असल्यास जास्तीचे पाणी गाळणखड्डयाच्या पासनू दूरिर नाल्यात/शेताबाहेर सोडण्याची 

व्यिस्िा करण्यात यािी. 
२. गाळणखड्ड्याच्या क्षमतेइतके पाणी गाळणखड्ड्यात सोडण्याची व्यिस्िा करण्यात यािी, त्यासाठी शेतात येणाऱ्या 

पाण्यापैकी काही वहस्साच गाळणखड्ड्याकडे आणण्याची व्यिस्िा असािी.  
३. काडी - कचरा अििा इतर गाळ गाळणखड्ड्यात येऊ नये यासाठी योग्य ती व्यिस्िा करण्यात यािी. 
४. ज्या भागात मातीचे प्रमाण जास्त असेल त्यावठकाणी गाळणखड्ड्याांमध्ये माती पडू नये यासाठी आिश्यक तो आधार 

देण्यात यािा. 
५. गाळणखड्ड्याांत मोठ्या प्रमाणािर गाळ जमा झाला असल्यास पाऊस नसताांनाच्या काळात िरचा रेतीचा िर काढून 

तो पाण्याने धूिून घ्यािा. अििा गाळण खड्ड्यात जमा झालेला गाळ काढून टाकण्यात यािा. अशाप्रकारे गाळ 
गाळणखड्ड्यात साचणार नाही याची काळजी घेतल्यास गाळणखड्ड्यातनू पाणी पणूभ क्षमतेने गाळल्या जाऊन स्िच्छ 
पाणी विहीरीत पडण्यास मदत होईल. 

६. लाभािींना गाळणखड्ड्याांबाबत प्रवशवक्षत करणे फार आिश्यक आहे. याच ेप्रमुख कारण म्हणज ेपडणाऱ्या पािसाचा 
िगे ि गाळणखड्ड्याांत येणारे पाणी यािर शेतकऱ्याांनी सतत लक्ष ठेिणे आिश्यक आहे. अन्यिा गाळणखड्डा भरून 
गढूळ पाणी विहीरीत जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

७. गाळणखड्डा ि विहीरी यात सरुवक्षत अांतर ठेिणे आिश्यक आहे. 
८. गाळणखड्डा विहीरीला जोडण्यासाठी करण्यात याियाचा रेंच पीव्हीसी पाईप घातल्यािर दगड टाकून 

व्यिस्स्ितपणे बजुविण्यात यािा. त्याचप्रमाणे ज्यावठकाणी पाईप विहीरीत सोडण्यात आलेला आहे ती जागा देखील 
व्यिस्स्ित बांद करण्यात यािी. 

९. परू पवरस्स्िती उद्भिण्याचा धोका वदसत असल्यास गाळणखड्ड्याकडे येणारे सिभ पाणी पणूभपणे बांद करण्यात याि ेि 
ते शेताबाहेर अििा नाल्यामध्ये जाईल अशाप्रकारे व्यिस्िा करण्यात यािी. 
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सांकल्प वचत्र - विवहरच ेपनुभभरण 
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पयभिके्षीय तपासणी अहिाल 

 
१. तपासणी वदनाांक  
२. तपासणी अवधकारी श्री/श्रीमती 
३. पदनाम  
४. तपासणी िळेी उपस्स्ित इतर अवधकारी 

/कमभचारी  

१. श्री/श्रीमती 
पदनाम 

२. श्री/श्रीमती  
पदनाम 

५. लाभार्थ्याच ेनाि सि ेनां./गट न. _______  
िगभिारी: _________ 
(अ.जा./अ.ज./सिभसाधारण/इतर) ________ 
मु.पो. _______________ 
ता.  _______ उपविभाग ________ 
वज. ______ 

६. बाब  विवहरीच ेपुनभभरण 
७. प्रकल्पाच ेवठकाण  
८. प्रकल्पाचा मोका तपासणी तपशील १. प्रकल्प क्षेत्राचा सव्हे नांबर/गट क्र. ______ 

2. ------------------ 
३. ---------------  

९. लाभार्थ्यास देय अिभसहाय्याची रक्कम रु.  
१०. तपासणी मध्ये अिभसहाय्याची पवरगणना बरोबर केलेली आहे काय ? होय/नाही 
 नसल्यास तफाित रक्कम रु.  
११. मागभदशभक सूचनेप्रमाणे कायभिाही करण्यात आलेली आहे काय ? होय/नाही 
१२. लाभार्थ्याच ेसिभसाधारण अवभप्राय  
 

 

 

 

 

 

१३. गुणित्तबेाबत तपासणी अवधकाऱ्याच ेअवभप्राय 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
तपासणी अवधकारी, श्री. 
पदनाम. 
(स्िाक्षरी) 
 
इतर अवधकारी श्री. 
पदनाम. 
(स्िाक्षरी) 

                                                                     लाभार्थ्याची/ लाभािी प्रवतवनधीची स्िाक्षरी  
                                                                                 (नाि....................) 


