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वशेष घटक योजना - सन 2017-18
मागदशक सू चना
तावना- रा यात जलसंधारण योजनेतंगत 30 जानेवार 1996 पासू न एकाि मक पाणलोट वकास
काय म राब व यास सु वात झाल आहे . या काय मांतगत अनु सू चत जाती उपयोजनेअंतगत
( वशेष घटक योजना) या नधीतू न अनु सू चत जाती या लाभा या या शेतावर मृद व जलसंधारणाचे
व वध उपचार राब व यात येत आहे त. अनु सू चत जातीमधील शेतक-यांना उ प नाचे इतर कायम
व पी साधन नसते.

यांचे संपू ण

े

संचनाखाल आण यासाठ या मयादा ल ात घेता यां या

कृ ष उ प नात वाढ कर यासाठ पाणलोट

े

वकास काय म हा

नणायक

व पी काय म

राब व याचे शासनाने ठर वले आहे .
योजनेचा उ ेश- अनु सू चत जाती या शेतक-यां या उ प नात वाढ क न यांचे राहणीमान सु धारणे
व

यांचे

थलांतर रोखणे, यासाठ शा वत नधी उपल ध क न दे णे असू न रा यातील शासनाने

नि चत क न

दले या िज हयातील अनु सू चत जाती या लोकसं ये या साधन संप ती या

माणानु सार नधीसाठ िज हयांची नवड कर यात आल आहे .
कृ ष

वकासाचा दर 4 ट के करणे अ भ ेत असू न

यासाठ

क /रा य शासनाने

केले या अनेक उपाययोजनेत मृद व जलसंधारण योजनेस मह व दे यात आलेले आहे. या
अनु षंगाने

रा य

शासनाने

शासन

नणय

मांक

असक-2007/ . .121/जल-7

दनांक

30.11.2007 नु सार रा यातील अपू ण पाणलोट ग तमान प दतीने पू ण कर यासाठ एक धडक
मोह म हाती घेवू न " ग तमान पाणलोट " वकास काय माची अंमलबजावणी कर यास मा यता
दल आहे . सन 2007-08 ते सन 2016-17 पयत रा य तर य सु काणू स मतीने मा यता दले या
पाणलोटांपैक अपू ण असलेले पाणलोट पु ण कर यासाठ व

ाधा याने जलयु त शवार योजनेतंगत

नवडले या गावाम ये अनु सू चत जातीचे शेतक-यांचे शेतावर मृद संधारणा या कामासाठ सदरचा
नधी
आहे .

ाधा याने वापर यात यावा. सदर योजना सन 2017-18 पासू न िज हा तर य योजना झाल
मा. िज हा धकार हे िज हा योजनांचे नयं क अ धकार

हणू न काम पाहतात. योजना

अंमलबजावणीसाठ या अनु षंगाने करावया या कायवाह या सू चना खाल ल माणे आहे त.
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1)

पाणलोट नवड
सन 2017-18 म ये िज हा वा षक योजनेअंतगत

उपल ध

होणा-या

नयोजन करावे.

वशेष घटक योजना, या योजनेअंतगत

नधीतू न जा तीत जा त अपू ण पाणलोट पू ण कर याचे िज हा तरावर

ाधा याने रा य शासना या मह वाकां ी अशा जलयु त शवार अ भयानाअंतगत

नवडले या गावातील पाणलोटांत समा व ट असले या अनु सू चत जातीचे लाभा याची संमती घेवू न
यांचे वैयि तक
े

े ावर मृद व जल संधारणाचे खाल ल

माणे उपचार घे यात यावेत.

उपचार- सलग समतल चर, खोल सलग समतल चर,ढाळीचे बांध, कंपाटमट बंडींग,लु ज बो डर
चर, समतल मशागत, शेततळे , मजगी पाय-यांची मजगी, जु नी भात शेती दु

ती .

जलयु त शवार अ भयानाअंतगत नवडले या गावातील पाणलोटाबाबत सु काणू स मती या
मंजू र ची अट शासन प

. -गपा व-2015/ . . 119/जल-7

दनांक

30/4/02015 अ वये

शथील कर यात आलेल आहे . तथा प अशा पाणलोटांना सु काणू स मतीची काय तर मंजू र घेणे
आव यक राह ल.
वशेष घटक योजनाअंतगत उपल ध होणारा नधी
शेतक-यासाठ

हा

अनु सू चत जाती या

उपल ध केला जाईल याची तालु का कृ ष अ धकार

योजनेखाल उपल ध होणा-या नधीतू न

े

उपचारा या कामांस

यांनी काळजी

वगातील
यावी. या

ाधा य दे यात यावे.

सन 2017-18 या आ थक वषात िज हा वा षक योजना ( वघयो) योजनेखाल शासन प



मांक: वघयो-2017/ . .353/जल-7 द. 27/07/2017 नु सार र कम

.4099.12 लाख इतका

नधी अथसंकि पत कर यात आला आहे. (िज हा नहाय तप शल सोबत सहप त)


जलयु त शवार अ भयानातील नवड केले या गावात वशेष घटक योजनेअंतगत वैयि तक

लाभाची जा तीत जा त
तु रळक व वखु रले या

े

उपचाराची कामे

ता वत करावीत. या संवगातील लाभाथ ची शेती

व पात राहते सदरचे लाभाथ वं चत न राहता यांनाह लाभ घेवू न उ नती

साधता यावी हा हे तू ठे वू न व उपचारांम ये वशेष घटक योजनेचा नधी अख चत राहणार नाह
तसेच लाभाथ वं चत राहू नयेत याची द ता


यावी.

मंजू र पाणलोटातील उपचारांची कामे करतांना

कामे इ. न वदा प दतीने कर यात यावीत.

. 3.00 लाख कंवा यापे ा जा त रकमेची

यासाठ या कायालयाचे प रप क द. 25/05/2015,

व द. 14/10/2015 तसेच अ त र त मागदशक सू चना द. 3/11/2015 व द. 9/11/2015 यांचा
अवलंब करावा.


नधी खच करतांना सामािजक

बाबत या

च लत अट व शत चे

याय व वशेष सहा य वभागा या नधी व नयोगा
कटा ाने पालन करावे.
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सदरहू नधी सन 2017-18 या आ थक वषासाठ

वषातच अपु ण असले या पाणलोटात खच कर यात

वतर त कर यात येत असू न तो या

यावा व मंजू र अनु दानापे ा जा त खच

होणार नाह याची आहरण व सं वतरण अ धकार यांनी द ता


यावी.

नवड कर यात आले या पाणलोटातील उपचारांना नधी उपल धतेनु सार तां क मा यता

घेवू न शासक य मा यतेसाठ

मा. िज हा धकार यांचेकडे सादर करावेत. मा. िज हा धकार

यांनी यास

दान करावी.

शासक य मंजु र

वर ल अट ं या पु ततेस अ धन राहू न या योजनेखाल मंजू र तरतू द तू न कामावर ल खच
भाग व यात यावा.
2)

अंमलबजावणी
अ) या योजनेची अंमलबजावणी करतांना जलसंधारण वभागाचा द. 10/10/2013 व द.

15/10/2013 रोजी या शासन

नणयानु सार मृद संधारण उपचारांसाठ

नि चत केलेले आ थक

मापदं ड वचारात घे यात यावेत.
पाणलोटातील

ता वत वैयि तक ( े ) उपचारा या बाबीसाठ जागा नवड, सव ण करणे,

अंदाजप क तयार करणे , अंदाजप कास मंजू र दे णे,
बाबी

य

कामाची अंमलबजावणी करणे या सव

ब) शेततळे हा वैयि तक उपचार घेतांना मागेल

याला शेततळे या योजनेचे मापदं डाचे

चल त कायप दतीनु सारच कर यात या यात.

अ धन राहू न कायवाह कर यात यावी.
3)

नधीची उपल धता
अ) काय म राब व यासाठ येणारा खच सन 2017-18 म ये मंजू र केले या नधीतू न

भाग व यात यावा. यासाठ िज हयांतील नवडले या सव पाणलोटासाठ आव यक र कम
नि चत करावी, नंतर सन 2017-18 या आ थक वषासाठ

थम

िज हयास ( वघयो) उपल ध क न

दे यात आले या नधीचे पाणलोट नहाय नयोजन कर यात यावे. मंजू र नधीचे ववरणप

सोबत

सहप त कर यात येत आहे .
4)

नधी

उपयोजना (

ोत - शासना या सामािजक व

याय वशेष सहा य वभागामाफत अनु सू चत जाती

वशेष घटक योजना) याखाल

मृद व जलसंधारण या उपलेखा शषाखाल

अथसंक पीत केला जातो. हा अथसंक पीत

नधी िज हा धकार

यांचे

नधी

शासक य मा यतेनु सार

े य कायालयांना वतर त केला जातो.


िज हयांम ये

सु काणू

स मतीने

मा यता

दले या

पाणलोटांम ये

लाभा या या शेतावर मृद संधारणाची वैयि तक लाभाची कामे
योजनासाठ

ती वषाचा

अनु सू चत

जाती

ाधा याने कर यात यावीत.

नयत यय अथसंक पीत क न घे याची जबाबदार योजना काया वय
3

अ धकार

हणू न संब धत िज हा अ ध क कृ ष अ धकार

झा यास पु रवणी मागणीचा

ताव मा. िज हा धकार

यांची राह ल.पु रेसा नधी

ा त न

यांचे मा यतेने शासनास वेळेत सादर

कर यात यावा.
एकाि मक पाणलोट



वकास काय मासाठ

व वध

नधी

ोतातू न करावया या मृद

संधारणा या सव उपचारांचे काय वयासाठ कृ ष आयु तालयाने वह त केले या न वदा प दतीचा
अवलंब कर यात यावा.
5)

कामाचे स नयं ण
सु काणू स मतीने मा यता दले या पाणलोटातील

उप वभागीय कृ ष अ धकार
अ धकार

िज हा अ ध क कृ ष अ धकार

हे

नयं ण

हणू न काम पहातील. यासाठ उप वभागीय कृ ष अ धकार यांनी पाणलोटास भेट दे ऊन

कामं◌ाचे नयोजन आ ण सु
भेट ची

यांची राह ल. मा

ता वत कामे पू ण कर याची जबाबदार

टपणी

असले या कामं◌ाची गु णव ता तपासणी कर यात यावी◌े.

यानी िज हा अ ध क कृ ष अ धकार

यांना

वर त सादर करावी.

यां या

नवडले या

पाणलोटातील कामा या नयोजन, गु णव ता व उपयो गता याबाबत आले या त ार ची जबाबदार
तालु का कृ ष अ धकार व उप वभागीय कृ ष अ धकार यां यावर राह ल याची याना जाणीव क न
दे यात येत आहे . िज हा अ ध क कृ ष अ धकार

यां या

नयं णाखाल

उप वभागीय कृ ष

अ धकार यां या माफत योजनेची अंमलबजावणी कर यात यावी.
6)

कामाचा आढावा
या योजने या कामाचा आढावा िज हा

तरावर ल िज हा पाणलोट वकास यु नट दर महा

घे यात यावा.
7)

गती अहवाल
स व तर खचाचा भौ तक/आ थक सा यासह

गती अहवाल उप वभागीय कृ ष अ धकार

यांनी दरमहा 5 तारखेस िज हा अ ध क कृ ष अ धकार कायालयास सादर करावे. िज हा अ ध क
कृ ष अ धकार

कायालयाने 7 तारखेस

वभागीय कृ ष सहसंचालक कायालयाने
गती अहवाल तसेच

वभागीय कृ ष सहसंचालक कायालयास सादर करावे.
वभागातील िज हा

याची प ्रत टपाल व ई-मेल

आयु तालयास व आयु त समाज क याण, महारा
8)

नहाय, पाणलोट

नहाय स◌्ं ाकल त

दारे कोण याह प रि थतीत 10 तारखेस कृ ष
रा य, पु ण-े 1 यांना सादर करावेत.

इतर
अ) सव

तरावर ल सव अ धकार

शासक य जबाबदा-या व कत ये

/ कमचार

यांना नेमु न

चल त प दती माणेच राहतील.

4

दले या तां क,

व तीय व

ब) या कामाची दखल

येक

लह तांना घे यात यावी. खचाचे

तरावर ल अ धकार

नयोजन नस यामु ळे

/ कमचार

यांचे गोप नय अ भलेख

नधी उपल ध असतांना दे खील वषाचे

कालावधीत सम माणात खच केला जात
नाह . प रणामी - बहु तांश नधी वषभर अख चत राहतो व वषाचे अखेर या कालावधीत शेवट या
म ह यात खच कर यात येत असतो. यामु ळे व तीय शि तचे पालन केले जात नाह . तर सन
2017-18 साठ खचाचे

माण यो य र या नयोिजत करावे. यो य नयोजनाअभावी वषा अखे रस

दे यके कोषागरात सादर के यामु ळे दे यके तपासणी व पार त करणे या वषयी कोषागार यं णेवर ताण
पडतो व वेळे अभावी काह दे यके सदोष अस याने पार त
असतो. तर वेळीच दे यके सादर कर याबाबत

होत नाह त.

हणू न नधी यपगत होत

े ीय सतरावर सु चना दे यात या यात.
वा र त/संचालक
मृद संधारण व पाणालोट
कृ ष आयु तालय, महारा

े

यव थापन,

रा य,पु ण-े 1

----------------------------------------------------------------------------जा

मृदस/मृद -4/मा.सू.2017-18/ 1780/2017

मृद संधारण व पाणालोट

े

यव थापन,

कृ ष आयु तालय,महारा

रा य,पु ण-े 1, द.20/09/2017

त,
1)

वभा गय कृ ष सह संचालक ना शक, पु णे, का हापू र, औरं गाबाद, लातू र, नागपू र

2) िज हा धकार , ना शक, जळगांव, अहमदनगर, पु णे, सोलापू र, सातारा,
सांगल , को हापू र, जालना, हंगोल , नागपू र, वधा, ग दया, चं पू र
3) िज हा अ ध क कृ ष अ धकार , ना शक, जळगांव, अहमदनगर, पु णे, सोलापू र,
सातारा, सांगल , को हापू र, जालना, हंगोल , नागपूर, वधा, ग दया, चं पू र
त -

मा.

धान स चव, जलसंधारण

ाम वकास व जलसंधारण वभाग, मं ालय, मु ंबई-32

यांना मा हती तव सादर.
त -

आयु त क

कृ ष आयु कतालय, पु ण-े 1
वा र त/संचालक
मृद संधारण व पाणालोट
कृ ष आयु तालय, महारा

5

े

यव थापन,

रा य,पु ण-े 1,

सन

2017-18 मधील वशेष घटक योजने अंतगत िज हा नहाय मंजू र तरतू द.
र कम

. ( लाख)

अ. .

िज हा

मंजू र तरतू द

1

ना शक

496.10

2

जळगांव

86.64

3

अहमदनगर

68.45

4

पु णे

200.00

5

सोलापू र

300.00

6

सातारा

1495.22

7

सांगल

269.00

8

को हापू र

500.0

9

जालना

50.00

10

हंगोल

444.00

11

नागपू र

36.30

12

वधा

37.87

13

ग दया

108.00

14

चं पू र

7.54

एकूण

4099.12

6

7

