जलयुक्त

शिवार

अशियानाांतर्गत

शनवडण्यात

आलेल्या र्ावाांचा “जलपशरपूर्गता अहवाल” (Exit
Protocol) अांशतम करण्याच्या कायगपध्दतीबाबत.
महाराष्ट्र िासन
मृद व जलसांधारर् शविार्
िासन शनर्गय क्रमाांक : जशिअ- 2016/प्र.क्र.323/जल-7
हु तात्मा राजर्ुरु चौक, मादाम कामा मार्ग
मांत्रालय, मुांबई-400 032.
शदनाांक: 10 ऑक्टोबर, 2017
वाचा :- िासन शनर्गय, ग्राम शवकास व जलसांधारर् शविार्,
१. क्रमाांक :- जलअ-2014/प्र.क्र.203/जल-7, शदनाांक 5 शडसेंबर, 2014 शद. 28 जानेवारी,
2015 शदनाांक 3 माचग, 2015 व शद. 1 माचग, 2016
२. क्रमाांक :- जलशि-2016/प्र.क्र.574/जल-7, शद. 26 ऑक्टोबर, 2016
प्रस्तावना :टां चाईमुक्त महाराष्ट्र-2019 अांतर्गत टां चाई पशरस्स्ितीवर कायमस्वरुपी मात करण्यासाठी
राज्यात शदनाांक 5 शडसेंबर 2015 च्या िासन शनर्गयान्वये जलयुक्त शिवार अशियान राबशवण्यात
येत आहे. या अशियानाच्या माध्यमातून दरवर्षी 5000 र्ावे टां चाईमुक्त करण्याचे उशिष्ट्ट ठे वण्यात
आलेले आहे. जलयुक्त शिवार अशियानाांतर्गत केलेल्या कामामधून र्ावे जलपशरपूर्ग घोशर्षत
करण्याबाबतची कायगपध्दती शनशित करण्यासाठी मुख्य अशियांता, शवदिग सघन ससचन शवकास
कायगक्रम, नार्पूर याांच्या अध्यक्षतेखाली ताांशत्रक सशमती शद. 18 जुलै, 2016च्या िासन
पशरपत्रकान्वये र्शठत करण्यात आली होती. सदर सशमतीच्या अहवालाच्या अनुर्षांर्ाने जलयुक्त
शिवार

अशियानात

शनवड

करण्यात

आलेल्या

र्ावाांचा

जलपशरपूर्गता

अहवाल

अांशतम

करण्याबाबतची कायगपध्दती शनशित करण्याची बाब िासनाच्या शवचाराधीन होती.
िासन शनर्गय
राज्यात शदनाांक ५ शडसेंबर, 2014 च्या िासन शनर्गयान्वये “जलयुक्त शिवार अशियान” हा
कायगक्रम राबशवण्यात येत असून दरवर्षी 5000 र्ावे टां चाई मुक्त करण्याचे उशदष्ट्ट शनशित करण्यात
आलेले आहे.
2.

सदर अशियानांतर्गत र्ाव शनवड केलेनांतर सवग सांबांशधत शविार्ाचे र्ाव पातळीवरील

अशधकारी/कमगचारी ग्रामस्िासोबत शिवार फेरी घेऊन र्ाव आराखडा तयार करतात व
आराखडयानुसार शवशवध यांत्रर्ा मार्फगत कामे केली जातात. आता सन 2015-16 मध्ये शनवडलेल्या
र्ावातील कामे पूर्ग झाली आहेत. सदर र्ावातील झालेल्या कामाांचे अनुर्षांर्ाने र्ावाचा
जलपशरपूर्गता अहवाल अांशतम करण्याबाबतची कायगपध्दती खालीलप्रमार्े शनशित करण्यात यावी.
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3.

ज्या र्ावामध्ये पाण्याच्या ताळे बांदानुसार र्ावाची पाण्याची एकुर् र्रज व उपलब्ध झालेले

पार्ी बरोबर येत असल्यास अिी र्ावे जलपशरपुर्ग (Water Neutral) झाली असे जाहीर करावे. ज्या
शठकार्ी वरील सुत्र जुळत नाही अिा शठकार्ी र्ाव आराखड्यानुसार कामे पुर्ग करावी. तसेच
पाण्याचा कायगक्षम वापर होण्याकरीता उपाययोजना घेण्यात याव्यात.
4.

जलपशरपूर्गता अहवाल तयार करतेवळ
े ी तो खालील प्रमार्े 4 िार्ामध्ये करण्यात यावा.
िार् 1 : र्ाव आराखडयामध्ये नमूद केलेप्रमार्े र्ावाांची अशियानात शनवड करण्यापूवीची सवग
प्रािशमक माशहती (िौर्ोशलक माशहती, लोकसांख्या, जनावरे तसेच एकूर् क्षेत्र, शपक पशरस्स्िती
- लार्वडीखालील क्षेत्र (शपकशनहाय व हांर्ामशनहाय), अस्स्तत्वातील शवशहरी, सवधन शवशहरी,
सरासरी पार्ी पातळी, र्ावातील िौशतक सुशवधा इ.) िार् - 1 मध्ये नमुद करावी.
िार् 2 : जलयुक्त शिवार अशियान अांतर्गत तयार केलेला र्ाव आराखडा िार् - 2 म्हर्ुन
जोडण्यात यावा.
िार् 3 :

र्ावाची वार्षर्षक आवश्यक पाण्याची र्रज, पावसाच्या नोंदी आधारे र्ावामध्ये

पडर्ाऱ्या पावसामुळे उतारानूसार अपधाव शमळर्ारा अपधाव अशियानापूवी जलसांधारर्
कामामुळे अडशवण्यात आलेला अपधाव व शिल्लक अपधाव, उपलब्ध अपधाव अडशवण्याच्या
दृस्ष्ट्टने अशियानामध्ये घेण्यात आलेल्या कामाांचा पुर्ग तपशिल दे ण्यात यावा. कामशनहाय
पुर्गत्वाच्या प्रमार्पत्राची प्रत जोडण्यात यावी. यामध्ये पार्ीसाठ्यासह सांपुर्ग तपशिल दे ण्यात
यावा. तसेच जी कामे लोकसहिार्ातून करण्यात आली आहे त. त्याचा पुढील प्रमार्े स्वतांत्र
तपिील दे ण्यात यावा.
1

2

3

4

5

कामाचे

िासकीय

लोकसहिार्ाची

एकुर् खचग

शनमार् झालेला

नाव

खचग

रक्कम

पार्ीसाठा

िार् 4 : घेण्यात आलेल्या कामामुळे िूजल स्स्िती पातळी, शपक पध्दती,
लार्वडीखालील वाढलेले क्षेत्र यामध्ये झालेल्या फरकाची नोंद घ्यावी.
अशियानामध्ये र्ाव शनवड होण्यापूवी तसेच अशियानामध्ये घेण्यात आलेल्या सवग कामाांची
यादी करावी त्यामध्ये कामाचे स्िळ, त्यावर झालेला खचग, कोर्त्या शनधी स्त्रोतामधून खचग
केला, याांची नोंद घ्यावी
उपरोक्त सवग नोंदी घेण्यासाठी या िासन शनर्गयासोबत जोडलेल्या पशरशिष्ट्ट चा वापर
करावा.
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5.

जलपशरपूर्गता अहवाल तयार करर्े व जाहीर करर्े सांदिातील बाबी
5.१) उपरोक्त

पशरच्छे द

क्र.

4

मध्ये

नमूद

केल्याप्रमार्े

सोबत

जोडलेल्या

पशरशिष्ट्टानुसार तालुका स्तरीय सशमतीमाफगत जलपशरपूर्गता अहवाल तयार
करावा.
5.2) अहवाल तयार केल्यानांतर त्यावर तालुकास्तरीय सशमतीच्या अध्यक्षाची व सदस्य
सशचव याांची स्वाक्षरी घ्यावी.
5.3) जलपशरपुर्गता अहवाल सादर करण्याकशरता 1 मे, 15 ऑर्स्ट, 26 जानेवारी 2
ऑक्टोंबर, सकवा शविेर्ष ग्रामसिा बोलशवण्यात यावी. ग्रामसिेमध्ये तालुकास्तरीय
अशधकारी/यांत्रर्ा याांच्या उपस्स्ितीमध्ये जलपशरपुर्गता अहवाल ग्रामपांचायतीस
हस्ताांतरीत करावा.
6.

वरील प्रमार्े बोलाशवण्यात आलेल्या शविेर्ष ग्रामसिेमध्ये खालील बाबीवर चचा करून
तसा ठराव पाशरत करण्यात यावा.
I.

शनमार् होर्ारा पार्ीसाठा कोर्त्याही एका िेतकऱ्यास ससचनासाठी िेट
उचलता येर्ार नाही. या पार्ीसाठयावर सवग र्ावाांचा हक्क असल्याने यावर
सवांचे शनयांत्रर् असर्े आवश्यक आहे.

II.

महाराष्ट्र िूजल शवकास व व्यवस्िापन अशधशनयमन 2009 व त्यानुसार अांमलात
आलेल्या शनयमानुसार तरतुदीचे पालन करण्याबाबत प्रोत्साशहत करावे.

III.

र्ावात जुन्या बोअरवेल वापरावर आशर्, नवीन बोअर खोदाईवर पूर्गत: बांदी
घालर्े आवश्यक आहे. याबाबत सवग ग्रामस्िाांनी एकत्र येऊन ग्राम सिेमध्ये असा
धारर्ात्मक शनर्गय घ्यावयाचा आहे. शपण्याच्या पाण्यासाठी आवश्यकतेनुसार
बोअरवेल खोदाई करर्ेबाबत ग्रामसिेने शनर्गय घ्यावयाचा आहे.

IV.

पार्लोटामध्ये शनमार् केलेल्या सवग उपचाराांची दे खिाल दु रुस्तीसाठी
कायमस्वरुपी शनधीची आवश्यकता िासर्ार आहे. यासाठी वैयस्क्तक उपचाराची
दे खिाल ही सांबांशधत िेतमालकाने करावयाची आहे. सावगजशनक उपचाराच्या
दे खिालीसाठी आवश्यक असलेला शनधी हा लोकसहिार्ातून जमा करावा. ज्या
िेतक-याांना प्रत्यक्ष फायदा होतो अिा िेतक-याकडू न अशतशरक्त रक्कम घेण्यास
हरकत नाही. यासाठी ग्रामसिा आयोशजत करुन शकती कर घ्यावा याबिल धोरर्
शनशित करावे.

V.

उपलब्ध पार्ीसाठा शवचारात घेऊन त्या शठकार्ची हांर्ाम शनहाय शपक पध्दती
काय असावी

याबाबत कृशर्ष शविार् / कृशर्ष शवद्याशपठाच्या सल्ल्याने शपक

आराखडा तयार करुन अांमलबजावर्ी करण्यात यावी.
पष्ृ ठ 13 पैकी 3
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VI.

मुलस्िानी मृद व जलसांधारर् या तांत्रज्ञानाच्या वापरासाठी कृशर्ष शवद्याशपठाच्या
शविार्ासाठी सुसांर्त शिफारिी व उपचार पध्दतीच्या अांमलबजावर्ीवर जास्तीत
जास्त िर द्यावा.

VII.

शवहीरीच्या माध्यमातून उपलब्ध होर्ारे पार्ी हे सुक्ष्म ससचनाव्दारे वापरण्यावर िर
दे ण्यात यावा.

VIII.

र्ावामध्ये उपलब्ध होर्ाऱ्या पार्ीसाठयामधून कमी पाण्यावर जास्त उत्पन्न दे र्ारी
शपके घेर्े आवश्यक आहे . जास्त पार्ी लार्र्ारी शपके लार्वड करर्ेपासून
परावृत्त करर्ेबाबत जनजार्ृती करावी.

IX.

शवशहर खोदाई 60 फुटापेक्षा जास्त करण्यावर शनबंध घालावेत. नवीन शवहीर
खोदर्ाऱ्या िेतकऱ्याांना याची जार्ीव करुन घ्यावी.

X.

आज जरी र्ाव जलपशरपूर्ग झाले तरी र्ावाची पाण्याची र्रज वाढे ल त्याप्रमार्ात
व र्ावामध्ये अडवण्यास शिल्लक असर्ाऱ्या अपधावानुसार यापूढे र्ावात
जलसांधारर्ाची कामे घेता येतील.

XI.

िशवष्ट्यातील वाढती लोकसांख्या, त्याांचेसाठी आवश्यक अन्नधान्य उत्पादनासाठी
शपके व शपकाांसाठी आवश्यक पार्ी, पजगन्यमानातील खांड, अशनयशमतता व
त्यामुळे शनमार् होर्ारे पाण्याचे दु र्षिक्ष या बाबींवर तसेच पाण्याबाबतचे महत्त्व
नवीन शपढीला कळण्यासाठी त्याांना जलसाक्षर (Water Literate) करर्े आवश्यक
आहे . यासाठी “जल साक्षरता” सारखे उपक्रमाचे आयोजन करावे.

XII.

उपरोक्त सवग (I ते XI ) सुचनाांचे पालन करण्याची जबाबदारी ग्राम पांचायत
अांतर्गत अस्स्तत्वात असलेल्या पार्ी पुरवठा व स्वच्छता सशमतीकडे सोपशवण्यात
यावी

7.

जलपशरपुर्गता अहवालाची एक प्रत (Soft व Hard) शजल्हाशधकारी, प्राांत अशधकारी

(उपशविार्ीय अशधकारी महसूल), तहशसलदार व ग्रामपांचायत स्तरावर ठे वण्यात यावी.
8.

र्ावामध्ये शनमार् झालेल्या जलसांधारर्ाच्या सांसाधनाची दे खिाल दु रुस्ती आवश्यक आहे

त्याकशरता जलयुक्त शिवार अशियान योजनेतील जलपशरपुर्ग झालेल्या र्ावाांना प्रोत्साहनात्मक
शनधी िासनाकडू न उपलब्ध करून दे ण्यात येईल. सामुशहक उपचाराांच्या देखिाल दु रुस्तीसाठी
ग्रामपांचायत शनधी/लोकसहिार्ातून काही शनधी राखून ठे वला तर तेवढाच शनधी (दरवर्षी रुपये 2.00
लक्ष मयादे त) िासनाकडू न प्रोत्साहन शनधी म्हर्ून लेखाशिर्षग 4402 2681 मधून उपलब्ध करुन
दे ण्यात येईल, हा शनधी अस्स्तवातील कामाच्या दे खिाल दु रुस्तीसाठी तसेच नशवन जलसांधारर्
कामाांसाठी वापरण्यात येईल. पशरच्छे द क्रमाांक 6 प्रमार्े ज्या र्ावच्या ग्रामसिेमध्ये ठराव पशरत
होतील व त्याचे अनुपालन करतील ती र्ावे प्रोत्साहन शनधीकरीता पात्र असतील.
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9.

ग्रामपांचायतीकडू न/लोकसिार्ातून या कामासाठी उपलब्ध शनधीचा ठराव घेवून

ग्रामपांचायत िासनाकडू न प्राप्त होर्ा-या शनधीची मार्र्ी र्ट शवकास अशधका-यामार्फगत मुख्य
कायगकारी अशधकारी याांना सादर करेल. सदर शनधी मार्र्ी मुख्य कायगकारी अशधकारी शजल्हा
पशरर्षद याांनी शजल्हाशधकारी याांचे मार्फगत िासनास सादर करावी. उपलब्ध आर्षिक तरतुदीच्या
अशधन राहू न िासनाकडू न शनधी ग्रामपांचायतीना उपलब्ध करून दे ण्यात येईल.
10.

सदर िासन शनर्गय शवत्त शविार्ाच्या अनौपचाशरक सांदिग क्रमाांक - 375/2017 व्यय 15

शदनाांक 28 ऑर्स्ट 2017 अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्येतेनुसार शनर्गशमत करण्यात येत आहे.
सदर िासन शनर्गय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्िळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा साांकेताांक 201710101216577826 असा आहे. हा आदे ि
शडजीटल स्वाक्षरीने करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे िानुसार व नावाने.
सोबत: वरीलप्रमार्े

Narayan Karad

Digitally signed by Narayan Karad
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=RD and
WCD Department, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=fc35aa8ffade5bb6105200693c60a32b755f7e67f7
2965b8dd57adaa570981f1, cn=Narayan Karad
Date: 2017.10.12 11:27:26 +05'30'

(ना.श्री.कराड)
अवर सशचव, महाराष्ट्र िासन
प्रशत,
1) मा. राज्यपाल याांचे सशचव
2) मा.सिापती शवधान पशरर्षद याांचे सशचव,
3) मा.अध्यक्ष शवधान सिा याांचे सशचव,
4) मा. शवरोधी पक्ष नेता शवधानसिा/शवधान पशरर्षद
5) सवग शवधानसिा/शवधानपशरर्षद सदस्य
6) मा.मुख्यमांत्री याांचे सशचव,
7) मा.मांत्री (जलसांधारर्) याांचे खाजर्ी सशचव,
8) मा.राज्यमांत्री (जलसांधारर्) याांचे खाजर्ी सशचव,
9) सवग मा.मांत्री व मा.राज्यमांत्री याांचे खाजर्ी सशचव,
10) सवग मा.शवधान पशरर्षद / शवधान सिा सदस्य, शवधान िवन,
11) मा.मुख्य सशचव याांचे उप सशचव,
12) सवग अपर मुख्य सशचव / प्रधान सशचव / सशचव,
13) प्रधान मुख्य वनसांरक्षक व महासांचालक, सामाशजक वनीकरर्, पूर्े
14) आयुक्त, मृद व जलसांधारर् महाराष्ट्र राज्य औरांर्ाबाद
15) आयुक्त (कृशर्ष) महाराष्ट्र राज्य, सवग शविार्ीय आयुक्त,पूर्े
16) सांचालक, मृदसांधारर् व पार्लोट क्षेत्र व्यवस्िापन, कृशर्ष आयुक्तालय,पूर्े
17) अपर मुख्य कायगकारी अशधकारी, वसुांधरा पार्लोट शवकास यांत्रर्ा, पूर्े
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18) मुख्य अशियांता, लघु ससचन (जलसांधारर्),महाराष्ट्र राज्य, पूर्े
19) सांचालक, िूजल सवेक्षर् व शवकास यांत्रर्ा, पूर्े
20) सांचालक, महाराष्ट्र सुदूर सांवद
े न केंद्र, नार्पूर
21) सवग शजल्हाशधकारी,
22) सवग मुख्य कायगकारी अशधकारी, शजल्हा पशरर्षद
23) सवग शविार्ीय कृशर्ष सहसांचालक,
24) सवग अधीक्षक अशियांता, लघु ससचन (जलसांधारर्) मांडळ,
25) सांचालक, अिग व साांस्ख्यकी सांचालनालय, मुांबई,
26) महासांचालक, माशहती व जनसांपकग महासांचालनालय, (प्रशसध्दीकरीता)
27) सवग शजल्हा अधीक्षक कृशर्ष अशधकारी,
28) सवग सहसांचालक, सामाशजक वनीकरर्,
29) सवग मुख्य वनसांरक्षक / सवग उप वनसांरक्षक,
30) महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य 1 व 2,
31) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता) महाराष्ट्र राज्य 1 व 2,
32) सवग शजल्हा कोर्षार्ार अशधकारी,
33) सवग मांत्रालयीन शविार्,
34) सवग सहसशचव /उपसशचव /अवर सशचव /कायासन अशधकारी, जलसांधारर् शविार्
35) कायासन जल-11 व कायासन जल-19 जलसांधारर् शविार्, मांत्रालय
36) शनवडनस्ती जल-7.
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पशरशिष्ट्ट
जलयुक्त शिवार अशियान
र्ावाचा जल पशरपूर्गता अहवाल
1.

पायािूत माशहती :
िौर्ोशलक क्षेत्र

- हेक्टर

लोकसांख्या

- सांख्या

पजगन्यमान/पाऊस

- शमशम

अ.क्र. बाब

अशियानापूवी

अशियान
राबशवल्यानांतर

1

लार्वडीखालील क्षेत्र

2

जनावरे/िेळया-मेंढया सांख्या

3

कुक्कुटपालन/पक्षी सांख्या

4

शवहीरींची सांख्या (Open Well)

5

सवधन शवहीरींची सांख्या (Bore Well)

2.

पावसापासून शमळर्ारा अपधाव :अ.क्र.

पार्लोटाचा प्रकार क्षेत्र (हे .)

1

२० टक्के पेक्षा जास्त

2

५ ते 20 टक्के

3

५ टक्के पेक्षा कमी

प्रशत हेक्टर अपधाव

एकूर् अपधाव

(टी.सी.एम.)

(टी.सी.एम.)

एकूर्
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3.

अशियानाांतर्गत कामाांचा आराखडा :

अ) कामाची स्स्िती
अ.क्र. प्रस्ताशवत कामे सांख्या
1

पूर्ग कामे

2

अपूर्ग कामाांची सांख्या

3

उपलब्ध शनधी
प्रत्यक्ष खचग

ब) अशियाना अांतर्गत करण्यात आलेली जलसांधारर्ाची कामे
अ.क्र.

कामाचा प्रकार

प्रस्ताशवत
सांख्या

१

सलर् समतल चर

2

माती नाला बाांध

3

ससमेंट नाला बाांध

4

अधगन बाांध

5

अनर्ड दर्डी बाांध

6

जुनी िात िेती

7

र्ॅशबयन बांधारा

8

वळर् बांधारा

9

िेततळे

10

र्ाळ काढर्े

11

पाझर तलाव

12

ससचन तलाव

13

र्ाव तलाव

प्रत्यक्ष
अडशवलेला

सांख्या

अडशवलेला

अपधाव

अपधाव

(टी.सी.एम.)

(टी.सी.एम.)
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14

शिवकालीन तलाव

15

मध्यम प्रकल्प

16

मोठा प्रकल्प

17

िूजल

सवेक्षर्

शविार्ाचे उपचार
18

नाला
रुांदीकरर्/खोलीकरर्

19

इतर
एकूर्

क) अशियानापूवी करण्यात आलेली जुनी जलसांधारर्ाची कामे
अ.क्र.

कामाचा प्रकार

१

सलर् समतल चर

2

माती नाला बाांध

3

ससमेंट नाला बाांध

4

अधगन बाांध

5

अनर्ड दर्डी बाांध

6

जुनी िात िेती

7

र्ॅशबयन बांधारा

8

वळर् बांधारा

9

िेततळे

10

र्ाळ काढर्े

11

पाझर तलाव

12

ससचन तलाव

13

र्ाव तलाव

सांख्या

अडशवलेला अपधाव (टी.सी.एम.)
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14

शिवकालीन तलाव

15

मध्यम प्रकल्प

16

मोठा प्रकल्प

17

िूजल सवेक्षर् शविार्ाचे उपचार

18

नाला रुांदीकरर्/खोलीकरर्
इतर
एकूर्

ड)
अ.क्र.

आराखड्यामध्ये समाशवष्ट्ट परांतू न झालेली कामे
सुरु न केलेल्या कामाांची सांख्या

आवश्यक शनधी

काम पूर्ग झाल्यास अडर्ारा
अपधाव

इ.

एकुर् अडवलेला अपधाव
अशियानापूवी

5.

अशियानानांतर

उवगशरत

िूजलाची स्स्िती

तपिील सांख्या

अशियानापूवी

अशियानानांतर

पार्ी

पावसाळयापूवी पावसाळयानांतर पावसाळयापूवी पावसाळयानांतर पातळीतील
सरासरी

सरासरी

सरासरी

सरासरी

पाण्याची

पाण्याची

पाण्याची

पाण्याची

पातळी(मी.)

पातळी (मी.)

पातळी(मी.)

पातळी (मी.)

वाढ (मी.)
मार्ील 5
वर्षातील
सरासरी

पातळीच्या
तुलनेत

शवहीरी
(Open
Well)
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बोअर
वेल
(Bore
Well)
6.

शपकाखालील क्षेत्र व उत्पादकता
हांर्ाम

प्रमुख शपके

अशियानापूवी
क्षेत्र (हे .)

उत्पादकता
(शकला/हे.)

खरीप

अशियानानांतर
क्षेत्र (हे .)

वाढ/घट

उत्पादकता
(शकला/हे .)

1
2
3
4
5

रब्बी

1
2
3
4
5

उन्हाळी

1
2
3
4
5

नर्दी

1
2
3
4
5

िाजीपाला

1
2
3
4
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5
फळ

1
2
3
4
5

फुल

1
2
3
4
5

एकूर्
7.

र्ावाांचा मांजूर आराखड्यामधील नमूद पाण्याचा ताळे बांद

अ) पावसापासून शमळर्ारा अपधाव

.........टी.सी.एम.

आ) र्ावाची पाण्याची एकूर् र्रज

.........टी.सी.एम.

इ) र्ावातील जलसांधारर् उपचारामुळे अडशवलेला अपधाव

.........टी.सी.एम.

ई) र्ावातील पाण्याचा ताळे बांद
अडशवलेला अपधाव एकूर् तुलनेत कमी/जास्त (आ-इ)
8.

..........टी.सी.एम.

जलपशरपूर्गता शटकवून ठे वण्यासाठी उपाययोजना:
जलसाक्षरता िूजल व्यवस्िापनशपक व्यवस्िापनसूक्ष्म ससचनसद्यस्स्ितीत र्ाव जलपशरपूर्ग आहे /नाही.

............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
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तालुका कृर्षी अशधकारी
सही/शिक्का

उपशविार्ीय अशधकारी (प्राांत)
सही/शिक्का
ग्रामसिा झालेनांतर खालील स्वाक्षरी

कृशर्षसेवक/कृर्षी सहाय्यक

ग्रामसेवक

सरपांच
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