नविन विविरी
प्रस्तािना:
ििामान बदलाचा राज्याच्या शेतीिर विपरीत पवरणाम वदसून येत असून, भविष्यात दे खील सदर पवरणामाांची
व्याप्ती िाढणार असल्याचे राज्याच्या ििामान बदलाविषयक कृती आराखडयामध्ये नमूद केले आिे . मराठिाडा ि
विदभातील शेतक-याांना गेल्या कािी िषांपासून दुष्काळास सामोरे जािे लागत असून भू-गभातील पाणीसाठयािर ि
जवमनीच्या आरोग्यािर विपवरत पवरणाम िोत आिे . पवरणामी शेतीमधील वपकाांची उत्पादकता घटत आिे . पूणा नदीच्या
खो-यातील भू-भाग िा वनसगगत:च क्षारपड असल्याने शेतीसाठी ससचनास मयादा येत आिे त. या प्रवतकूल
पवरस्स्ितीमध्ये अल्पभू-धारक शेतक-याांच्या उत्पादनािर विपरीत पवरणाम िोत असल्याचे वदसून येत आिे. ििामान
बदलामुळे उद्भभिलेल्या पवरस्स्ितीशी जुळिून घेण्यास शेतक-याांना सक्षम करण्याच्या उद्देशाने मिाराष्र शासनाचा
जागवतक बँकेच्या अिगसिाय्याने नानाजी दे शमुख कृवष सांजीिनी प्रकल्प सुरु करण्यात आलेला आिे .
राज्यातील पजगन्यािर आधावरत कोरडिािू शेती क्षेत्रामध्ये सांरवक्षत ससचनाकवरता प्रामुख्याने विविरी द्वारे
पाण्याची उपलब्ध करून घेतले जाते.त्यामुळे शेतक-याांचे उत्पादन ि उत्पन्नात िाढ िोऊन शेतक-याांचे जीिनमान
उां चािण्यास मदत झाली आिे . सद्यस्स्ितीत राज्यातील टां चाईग्रस्त पवरस्स्िती पािता ि शेतक-याांकडे वपकास सांरवक्षत
ससचन दे णेकवरता व्यिस्िा वनमाण करण्यासाठी जागवतक बँक अिगसिाय्यीत नानाजी दे शमुख कृवष सांजीिनी
प्रकल्पाांतगगत नविन पाणी साठिण सांरचनाांची वनर्ममती या उपघटकाांतगगत वििीर िा घटक िैयस्ततक लाभाच्या
घटकाांमध्ये समाविष्ट केलेला आिे .
उद्देश :
1. नानाजी देशमुख कृवष सांजीिनी प्रकल्पामध्ये समािेश करण्यात आलेल्या गािसमुिातील अल्प ि अत्यल्प भूधारक
शेतक-याांना ििामान बदलामुळे उद्भिलेल्या पवरस्स्ितीशी जुळिून घेण्यास सक्षम बनविणे.
2. सांरवक्षत ससचनाची सोय वनमाण करणे ि वपक उत्पादन िाढविणे.
लाभािी वनिडीचे वनकष:
१. प्रकल्पाांतगगत वनिड केलेल्या गािासाठीच्या ग्राम कृवष सांजीिनी सवमतीने (VCRMC) मान्यता वदलेले अत्यल्प ि
अल्प भूधारक शेतकऱयाांना, अनु. जाती/जमाती, मविला, वदव्याांग ि इतर शेतकरी या प्राधान्यक्रमाने वनिड करून
लाभ दे ण्यात येईल.
२. वििीर घेण्यासाठी एकूण जवमनीचे क्षेत्र ०.४० िे तटर पेक्षा जास्त असणे आिश्यक आिे .
३. ज्या शेतकऱयाकडे सांरवक्षत ससचनाची सोय नािी, अशा शेतकऱयाांना लाभ दे ण्यात यािा.
४. सांरवक्षत ससचनाची सोय उपलब्ध असलेले तसेच या घटकाचा इतर कोणत्यािी योजनेतून यापूिी लाभ घेतलेल्या
शेतकऱयाांना लाभ देय नािी.
५. लाभािी वनिड करताना प्रस्तावित नविन वििीर ि वपण्याच्या पाण्याचा सािगवत्रक स्त्रोत यातील अांतर ५०० मीटर
पेक्षा जास्त असल्याची खात्री करािी.
६. मिाराष्र भूजल (विकास ि व्यिस्िापन) अवधवनयम २००९ नुसार वपण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोता व्यवतवरतत प्रस्तावित
वििीर ि अस्स्तत्िात असलेल्या इतर विविरीचे अांतर १५० मी. पेक्षा जास्त असणे आिश्यक आिे .
७. गािामधील अस्स्तत्िातील ि प्रस्तावित असे एकूण ससचन विविरींची घनता लागिडी योग्य क्षेत्राच्या ८ विविरी प्रती
चौ. वकमी पेक्षा कमी असणे आिश्यक आिे .
८. ग्राम कृवष सांजीिनी सवमतीने मान्यता वदलेल्या लाभार्थ्यांच्या विविरींसाठी स्िळ वनवितीसाठी भूजल सिेक्षण ि
विकास यांत्रणेकडे िवरष्ठ भूिज्ञ
ै ावनक याांचेकडील पाणी उपलब्धतेचे प्रमाणपत्र आिश्यक आिे.
९. भूजल सिेक्षण यांत्रणा GSDA च्या व्याख्येप्रमाणे अवत शोवषत ि शोवषत पाणलोट क्षेत्रामध्ये िैयस्ततक लाभाच्या
ससचन विविरी घेण्यास मिाराष्र भूजल (विकास ि व्यिस्िापन ) अवधवनयम २००९ नुसार मनाई आिे .
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१०. अांशत: शोवषत पाणलोट क्षेत्रामध्ये वििीर घ्याियाची झाल्यास वजल्िा िवरष्ठ भूिज्ञ
ै ावनक याांच्या सल्ल्याने भूजल
पुनभगरणाच्या अटीिर नविन ससचन वििीर घेता येईल .
११. सुरवक्षत क्षेत्रात (SAFE ZONE) िैयस्ततक लाभाची ससचन विविरीची कामे िाती घेता येऊ शकतात, तिावप GSDA
ने विविरीची मापे वनिीत करािीत. असे करताना कठीण खडकातील भागासाठी विविरीचा व्यास ८ मीटर पेक्षा
तसेच मऊ खडक ि मातीच्या भागासाठी ६ मीटर पेक्षा जास्त असू नये.
नविन विविरीसाठी योग्य /अयोग्य जागा ठरविण्याची मागगदशगक तत्िे अ.नविन विविरीसाठी योग्य जागा १. दोन नाल्याच्या जोडामधील जागा, ज्या वठकाणी मातीचा िर वकमान ३० सेमी ि कच्च्या खडकाची/मुरुमाची
जाडी िी वकमान ५ मीटर आिे .
२.

नदीच्या सकिा नाल्याच्या लगतचा उिळ गाळाच्या प्रदे शात (रे ती ,ग्रँव्िल ई.वमश्रीत )

३. भौगोवलक दृष्या सखल भाग ज्या वठकाणी जेिे वकमान ३० सेमी पयंत मातीचा िर ि वकमान ५ मीटर खोली पयंत
मुरूम (वझजलेला खडक) आढळतो .
४. नाल्याच्या तीरािर जेिे उां चिटा आिे तेिे,परांतु सदर उां च भागािर चोपण सकिा वचकन माती नसािी.
५. घनदाट ि गदग पानाच्या झाडाांच्या प्रदे शात .
६. िाळू ,रे ती ि गारगोयाांचा िर (Boulders & Gravels) व्यापलेल्या जुन्या नदीच्या प्रिािाच्या पट्ट्यात (Old River
Course) घेण्यात यािे .
७. नदी / नाल्याच्या तीव्र (Sharp) िळणाच्या वठकाणी आतील भागात घेण्यात यािे.
८. अचानक दमट िाटणाऱया अििा ओलािा असणाऱया जागेत घेण्यात यािे .
आ .नविन विविरीसाठी अयोग्य जागा १. ज्या वठकाणी जवमनीिरच पतका खडक सुरु िोतो.
२. डोंगराळ भाग ि डोंगराळ पायर्थ्यापासून साधारण १५० मी. अांतराचा भाग अयोग्य .
३. ज्या वठकाणी मुरूम अििा कच्च्या खडकाची खोली ५ मीटरपेक्षा कमी आिे .(मुरुमाची खोली सिगसाधारणपणे
अस्स्तत्िात असलेल्या जिळपासच्या विविरीत डोकािले असता समजते. आसपास वििीर नसल्यास जिळच्या नदी
/नाल्याच्या काठािरून मुरमाची खोलीचा अांदाज वमळू शकतो.)
४. ज्या वठकाणी सिग साधारणपणे मातीच्या िराची जाडी वकमान ३० सेमी पेक्षा कमी आिे .
५. खारिट जवमनीचा भाग ि खारपाण पट्टा.
अिगसिाय्य:
नानाजी दे शमुख कृवष सांजीिनी प्रकल्पाांतगगत राबविण्यात येणाऱया नविन पाणी साठिण सांरचनाांची वनर्ममती या
उपघटकाांतगगत वििीरी या घटकासाठी १०० टतके अनुदान िे खालीलप्रमाणे दोन टप्प्यात दे ण्यात येईल .
१. पविला टप्पा - विविरीचे खोदकाम पूणग झाल्यािर अांदाजपत्रकानुसार एकूण खोदकामािरील खचग.
२. दु सरा टप्पा - विविरीचे खोदकाम ि बाांधकाम पूणग झाल्यािर अांदाजपत्रकानुसार दे य रतकम.
अनुज्ञेय अनुदानाचा तपशील खालीलप्रमाणे आिे अ.क्र.
अ.

घटक

अनुज्ञेय अनुदान (रु.)

नविन वििीर

२,५०,००० /-

सांदभग: १. जा.क्र./विप्र.७/डॉ.बा.आां.कृ.स्िा.यो./मासू/१८-१९/५५३/१८ वदनाांक २७ /०७ /२०१८,डॉ.बाबासािे ब आांबेडकर कृवष स्िािलांबन योजना २०१८ -१९ च्या
मागगदशगक सूचना.
२. जा.क्र./विप्र.७/वबमुकृक्रायो/मासू/१८-१९/५५४/१८ वदनाांक २७ /०७ /२०१८, वबरसा मुांडा कृवष क्राांती योजना २०१८ -१९ च्या मागगदशगक सूचना.
३. सांचालक,भूजल सिेक्षण ि विकास यांत्रणा याांचे पत्र क्र. भूसवियां /POCRA/३६५६ /२०१८ ,वदनाांक १६ ऑतटोबर २०१८.

मागगदशगक सुचनाांमध्ये नमूद केल्यानूसार वनवित केलेल्या मापदां डा नुसार अनुदान दे य आिे.
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अांमलबजािणीची कायगपद्धती : अांमलबजािणीतील विविध स्तरािरील जबाबदाऱयालाभािी
१. इच्छु क शेतकऱयाांनी नानाजी दे शमुख कृवष सांजीिनी प्रकल्पाच्या https://dbt.mahapocra.gov.in या सांकेतस्िळािर
नोंदणी करून ऑनलाईन अजग सादर करािा. तसेच आिश्यक कागदपत्रे सांकेतस्िळािर अपलोड करािीत.
२. नविन विविरीसाठी लाभार्थ्याकडे वकमान ०.४० िे. जमीन असणे आिश्यक आिे .
३. विवित ताांवत्रक वनकषाप्रमाणे कामे करून विवित अनुदान मयादे च्या आत अनुदान देय रािील.
४. नविन वििीर खोदणे ि अन्य बाबींची पूतगता करण्यासाठी कमाल १ िषाचा कालािधी अनुज्ञेय आिे.
५. ऑनलाईन पूिस
ग ांमती प्राप्त झालेनांतर अांदाजपत्रकाप्रमाणे काम पूणग झाल्यानांतर ऑनलाईन अनुदान मागणी
करािी.
ग्राम कृवष सांजीिनी सवमती (VCRMC)
१. गाि समूिातील इच्छु क शेतकऱयाांचे घटकाांतगगत बाबीचा लाभ घेण्यासाठीचे ऑनलाईन अजग प्राप्त करून सिग अजग
ि अपलोड केलेली कागदपत्रे समूि सिाय्यक याांचे मदतीने छाननी करून अजाची अत्यल्प ि अल्प भूधारक
शेतकरी, अनु.जाती/जमाती, मविला शेतकरी, वदव्याांग ि इतर शेतकरी या प्राधान्यक्रमाने वनिड करािी.
२. भूजल सिेक्षण ि विकास यांत्रणे कडू न प्राप्त मागगदशगक तत्िानुसार नविन वििीरी घेण्यास िाि असलेल्या
गािवनिाय विविरींच्या सांख्येच्या आधारे इच्छु क लाभार्थ्याची वदलेल्या प्राधान्यक्रमाने यादी तयार करािी.
३. ताांवत्रक वनकषानुसार योग्य ि पात्र लाभािी वनिडीचा अवधकार सांबवधत ग्राम कृवष सांजीिनी सवमतीस (VCRMC)
रािील. अांवतम स्िळ वनविती िी भूजल सिेक्षण ि विकास यांत्रणे मार्गत करण्यात येईल .
४. इच्छु क लाभार्थ्यांचे प्राप्त अजाबाबत ताांवत्रकदृष्या पात्र/अपात्र ते बाबत वनणगय घेऊन अपात्र अजगदाराांना
अपात्रतेबाबत कारणासि अिगत करािे.
५. अांमलबजािणी करण्यात आलेल्या घटकाांतगगत बाबींचे सामावजक लेखापरीक्षण करािे.
समूि सिाय्यक
१. इच्छु क लाभािी शेतक-याांना नानाजी दे शमुख कृवष सांजीिनी प्रकल्पाच्या https://dbt.mahapocra.gov.in
सांकेतस्िळािर नोंदणी ि अजग करण्यासाठी मागगदशगन ि मदत करािी.
२. शेतकऱयाांची ऑनलाईन नोंदणी ि शेतकऱयाांने अपलोड केलेल्या कागदपत्राांची छानणी करुन ऑनलाईन अजांची
अत्यल्प ि अल्प भूधारक अशी प्रिगगवनिाय अनु.जाती/अनु. जमाती/वदव्याांग/मविला शेतकरी/ इतर सिगसाधारण
शेतकरी या प्राधान्यक्रमाने िगगिारी करािी.
३. सिग ऑनलाईन प्राप्त अजग ग्राम कृवष सांजीिनी सवमतीसमोर मान्यतेसाठी सादर करणे ि मांजुरी प्राप्त झालेनांतर
तसा ठराि सांकेतस्िळािर अपलोड करणे.
४. शेतकऱयाांस योजनेच्या अटी ि शती तसेच घटकाबाबतचे आर्मिक ि ताांवत्रक वनकष समजािून साांगािे.
५. पात्र लाभार्थ्यांना पूिस
ग ांमती बाबत अिगत करणे.
कृवष सिाय्यक
१. अपलोड केलेल्या कागदपत्राांची छानणी करताना शेतकऱयाांचे ऑनलाईन अजग, शेतकऱयाांच्या मालकी ितकाचा
७/१२ उतारा, ८-अ, यापूिी इतर योजनेतून लाभ घेतलेला आिे काय? या बाबतचा तपवशल, प्रावधकृत
अवधकाऱयाचे सांिगग प्रमाणपत्र (अ.जाती, अ.जमाती शेतकऱयाांसाठी) आिे काय?, इत्यादी सिग अनुषांगीक बाबींची
पडताळणी करािी.
२. नविन विविरी या घटकासाठी प्राप्त अजाची गािवनिाय िगगिारी करून विविरींची घनता वनवित करण्यासाठी त्या
गािाचे लागिडीयोग्य क्षेत्राचे क्षेत्रर्ळ आधारभूत धरािे ि खालीलप्रमाणे गािवनिाय माविती सांकवलत करून
सांबवधत उपविभागीय कृवष अवधकारी याांना सादर करािी १. गािाचे लागिडी खालील क्षेत्र,िे . २. अस्स्तत्िातील विविरींची सांख्या -3-

३. प्रस्तावित विविरींची सांख्या (मागणीनुसार ) ३. पात्र अजांच्या वनयोवजत प्रकल्प स्िळाची तसेच ८-अ मध्ये नमूद सिग गट/सिे नां. मध्ये पािणी तपासणी सूचीनुसार
करुन वनयोवजत प्रकल्प स्िळ ि लाभािी सदर घटकासाठी पात्र आिे सकिा नािी याबाबत ऑनलाईन अििाल
उपविभागीय कृवष अवधकारी याांचेकडे सादर करािा. तसेच वनयोवजत प्रकल्प स्िळाचे भौगोवलक स्िानाांकन (Geo
tagging) DBT app द्वारे करािे.
४. विविरीचा घनता (सांख्या) वनवित झालेला अििाल सांबवधत उपविभागीय कृवष अवधकारी याांचक
े डू न प्राप्त झाल्यािर
सदर सांख्या ग्राम कृवष सांजीिनी सवमतीच्या वनदशगनास आणून स्िळ वनविती करण्यासाठी अांवतम लाभािी यादी
तयार करून सांबवधत उपविभागीय कृवष अवधकारी याांना ऑनलाईन सादर करािी.
५. या योजनेअांतगगत लाभार्थ्यास इतर योजनेतून शासकीय अनूदान घेतले असल्या/नसल्याबाबत

सांबवां धत

अवधकाऱयाांनी त्याची खात्री करून िी बाब प्रकल्प मांजूरीसाठी सादर करताना उपविभागीय कृवष अवधकारी याांना
अिगत करािी.
६. नविन विविरीच्या कामासाठी कामाची आखणी (Layout) ि अांदाजपत्रक तयार करून त्यास सांबवधत उपविभागीय
कृवष अवधकारी याांची ताांवत्रक मान्यता घ्यािी.
७. विविरीच्या कामाची मापनपुस्स्तकेत नोंदणी करणे ि सांकेत स्िळािर अपलोड करणे.
८. नविन विविरीची आखणी करताना,खोदकाम पूणग झालेनांतर वििीर पूणगत्िाचे प्रमाणपत्र दे ताना DBT app द्वारे
नैऋत्य कोपरा स्िळाचे अक्षाांश/रे खाांशसि भौगोवलक स्िानाांकन करून ते प्रकल्पाच्या सांकेतस्िळािर अपलोड
करािे.
९. लाभािी शेतकऱयाांने विविरीचे काम अांदाजपत्रकाप्रमाणे झाल्याचे ऑनलाईन कळविल्यानांतर सांबवां धत कृवष
सिाय्यक याांनी मागगदशगक सूचनेत वदल्याप्रमाणे वििीरीचे काम ताांवत्रकदृत्या योग्य असल्याबाबत मोका तपासणी
करािी. ऑनलाईन मोका तपासणी अििाल नोंद करून ऑनलाईन पद्धतीने उपविभागीय कृवष अवधकारी याांना
सादर करािा.
१०. अनुदान मागणीसाठी दे यके ि आिश्यक कागदपत्रे प्रमावणत करून सांकेतस्िळािर अपलोड करणे.

कृवष पयगिक्ष
े क
कृवष सिाय्यक याांनी अिगत केल्यानांतर कृवष पयगिक्ष
े क याांनी राबविलेल्या घटकाची १०% अनुदान अदायगी पूिी
तपासणी करािी. त्याबाबतच्या मापनपुस्स्तकेतील नोंदी प्रमावणत कराव्यात ि सोबत जोडलेल्या विवित नमुन्यात
पयगिक्ष
े कीय तपासणी अििाल तयार करािा. तपासणी अििालािर लाभािीची स्िाक्षरी घ्यािी ि त्याखाली लाभािीचे
नाि नमूद करािे. तपासणी अििाल सांकेतस्िळािर कृवष सिाय्यकामार्गत ऑनलाईन उपविभागीय कृवष अवधकारी
याांना सादर करािा.
उपविभाग स्तर (लेखावधकारी)
अनुदान प्रस्ताि ि तपासणी अििाल प्राप्त झाल्यानांतर लेखावधकारी उपविभाग स्तर याांनी अनुदान प्रस्ताि तपासून
पडताळणी करून पात्र प्रस्तािाांना उप विभागीय कृवष अवधकारी याांचक
े डे अनुदान अदायगीसाठी वशर्ारस करािी.
उपविभागीय कृवष अवधकारी
१. सिग शेतकऱयाांचे ऑनलाईन अजग प्राप्त झाल्यानांतर कागदपत्राांची छानणी, ग्राम कृवष सांजीिनी सवमतीची मान्यता ि
स्िळ तपासणी अििाल विचारात घेिून अजाच्या पात्र/अपात्रतेबाबत वनणगय घ्यािा ि अपात्र असल्यास लाभािीस
कारणासवित अिगत करािे.
२. प्रकल्पाांतगगत वनिडलेल्या गािाांसाठी कृवष सिाय्यकाने वदलेल्या गािवनिाय मावितीच्या आधारे नविन ससचन
विविरींची सांख्या वनधावरत करण्यासाठी सांचालक, भूजल सिेक्षण ि विकास यांत्रणा याांचे पत्र क्र. भूसवियां
/POCRA/३६५६ /२०१८,वदनाांक १६ ऑतटोबर २०१८ नुसार वनधावरत केलेल्या मागगदशगक सूचना/तत्िे याप्रमाणे
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करण्यात यािी. त्यानुसार सांबवधत वजल्याच्या उपसांचालक ि वजल्िा िवरष्ठ भूिज्ञ
ै ावनक याांचेकडे गाि वनिाय
नविन ससचन विविरीसाठी आिश्यक माविती पाठिून गाि वनिाय विविरींची सांख्या वनवित करािी.
३. भूजल सिेक्षण ि विकास यांत्रणा याांचक
े डू न प्राप्त गािवनिाय नविन विविरी घेण्यासाठी असलेला िाि विचारात
घेऊन नविन विविरीसाठी मांजूर करता येऊ शकतील िी सांख्या सांबवधत गािच्या कृवष सिाय्यकास ि ग्राम कृवष
सांजीिनी सवमतीस कळविण्यात यािी.
४. उपविभागीय कृवष अवधकारी याांनी इच्छु क लाभार्थ्यासाठी पाणी उपलब्धतेचे दाखले भूजल सिेक्षण ि विकास यांत्रणे
कडू न प्राप्त करून घ्यािेत.
५. ग्राम कृवष सांजीिनी सवमतीने मान्यता वदलेली यादी ऑनलाईन प्राप्त झाल्यािर सदरची यादी सांबवधत वजल्याच्या
उपसांचालक ि वजल्िा िवरष्ठ भूिज्ञ
ै ावनक याांचक
े डे स्िळ वनवितीसाठी पाठविण्यात यािी ि यादीतील
प्राधान्यक्रमानुसार वििीत सांख्येच्या मयादे त स्िळ वनविती प्राप्त करून घ्यािी. आिश्यक असल्यास भूजल सिेक्षण
ि विकास यांत्रणेस िािनाची सुविधा उपलब्ध करून द्यािी.
६. ग्राम कृवष सांजीिनी सवमतीकडू न प्राप्त यादीनुसार भूजल सिेक्षण ि विकास यांत्रणेकडू न स्िळ वनवित केलेल्या
पात्र शेतकऱयाांना ि प्राधान्य क्रमानुसार ऑनलाईन पूिस
ग म
ां ती द्यािी.
७. लाभािी शेतकऱयाने ऑनलाईन अिगत केल्यानांतर कृवष सिाय्यक/कृवष पयगिक्ष
े क याांचेकडू न तपासणी पूणग करून
घ्यािी.
८. नविन विविरीचे काम भौवतक दृष्या (व्यास ि खोली) पूणग झाल्याचे कृवष सिाय्यकाांनी ऑनलाईन कळविल्यािर
उपविभागीय कृवष अवधकारी याांनी पूणगत्िाचा दाखला वनगगवमत करािा. अांदाज पत्रकाप्रमाणे विवित केलेल्या
खोलीपेक्षा आधीच ०.४० िे . ससचनास पाणी उपलब्ध झाल्यास ि वििीर सुरवक्षत स्स्ितीत आिे याची खात्री
पटल्यास लाभधारकाची लेखी सिमती घेऊन काम पूणगत्िाचा दाखला वनगगवमत करािा. अांदाजपत्रकाप्रमाणे मांजूर
रतकम खचग झाल्यास मात्र बाांधकाम प्रलांवबत राविल्यास पूणगत्िाचा दाखला वनगगवमत करू नये .
९. अनुदान प्रस्ताि, प्रिम (मोका) ि अांवतम तपासणी अििाल, पूणगत्िाचा दाखला, विविरीचे लाभार्थ्यासि DBT app
द्वारे भौगोवलक स्िानाांकन ि मुल्याांकन प्राप्त झाल्यानांतर प्रकल्पासाठीचे प्रकल्प सिाय्यक (कृवष पयगिक्ष
े क) याांनी
अनुदान प्रस्ताि तपासून अनुदान अदायगीसाठी वशर्ारस करािी.
१०. पात्र लाभािींच्या आधार सांलग्न बँक खात्यािर DBT द्वारे अनुदान अदायगी करण्यास मांजुरी द्यािी.
११. उपविभागाांतगगत राबविलेल्या घटकाांपैकी २% लाभार्थ्यांची अनुदान अदायगी पूिी तपासणी करािी.
वजल्िा अधीक्षक कृवष अवधकारी:१. गािवनिाय विविरींची सांख्या ि स्िळ वनवितीसाठी वजल्िास्तरािरून भूजल सिेक्षण ि विकास यांत्रणे सोबत
समन्िय ठे ऊन त्िवरत कायगिािी िोईल याबाबत दक्षता घ्यािी .
२. वजल्यामध्ये उपविभाग स्तरािर लाभािी वनिड ि अनुदान अदायगी यासि सिग कायगिािी मागगदशगक सूचनेनुसार
िोत असलेबाबत िेळोिेळी पडताळणी करािी.
३. उपविभाग स्तरािर झालेल्या कामाांची आकस्स्मक तपासणी करािी ि विवित नमुन्यात पयगिक्ष
े कीय तपासणी
अििाल सादर करािा.
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पयगिक्ष
े ीय तपासणी अििाल
१.

तपासणी वदनाांक

२.

तपासणी अवधकारी

३.

पदनाम

४.

तपासणी िेळी उपस्स्ित इतर
अवधकारी/कमगचारी

श्री/श्रीमती

१. श्री/श्रीमती
पदनाम
२. श्री/श्रीमती
पदनाम

५.

लाभार्थ्याचे नाि

सिे नां./गट न. _______
िगगिारी: _________
(अ.जा./अ.ज./सिगसाधारण/इतर) ________
मु.पो. _______________
ता. _______ उपविभाग ________
वज. ______

६.

बाब

७.

प्रकल्पाचे वठकाण

८.

अांदाजपत्रकीय रतकम रु,

९.

पूणग झालेल्या कामाची रतकम रु.

१०.

प्रकल्पाचा मोका तपासणी तपशील

वििीर

१. प्रकल्प क्षेत्राचा सव्िे नांबर/गट क्र. ______
2. विविरीचा व्यास, मी. -----------३.विविरीची खोली ,मी.-------------

११.

लाभार्थ्यास देय अिगसिाय्याची रतकम रु.

१२.

तपासणी मध्ये अिगसिाय्याची पवरगणना बरोबर केलेली आिे काय ?

िोय/नािी

नसल्यास तर्ाित रतकम रु.
१३.

मागगदशगक सूचनेप्रमाणे कायगिािी करण्यात आलेली आिे काय ?

१४.

लाभार्थ्याचे सिगसाधारण अवभप्राय
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िोय/नािी

१५.

गुणित्तेबाबत तपासणी अवधकाऱयाचे अवभप्राय

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