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प्रस्तािना :- 

नोव्हेंबर, 2021 मध्ये वनती आयोगाद्वारे प्रकावशत Multi-Dimensional Poverty Index 

प्रमाणे महाराष्ट्रात 14.9 टर्कके कुटुुंब ेिावरद्रय रेषेखालील आहेत.  त्यातच केरळमधील फर्कत 0.71 

टर्कके कुटुुंब ेिावरद्रय रेषेखालील आहेत.  याचाच अर्ग भारतातील राज्याुंना िावरद्रय िंुंपिणे शर्कय 

आहे.  िंिग विवित आहे की, महाराष्ट्र राज्य रोजगार हमी योजनेचा जनक आहे.  महात्मा गाुंधी 

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना हा कायिा भारत िंरकारने त्या आधारािरच केला आहे.  

काळपरत्ि ेमहात्मा गाुंधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमध्ये बिल करण्यात आले अिंून  

त्यात ियैक्र्कतक लाभािर भर िेण्यात आललेा आहे.  अलीकिेच ियैक्र्कतक कामाुंमध्ये वकमान 60 

टर्कके राशी खचग करण्याचे वनिेश भारत िंरकारकिून प्राप्त झाल ेआहे.  अर्ात मनरेगा फर्कत 

रोजगार िेणारी योजना निंून विकािंात भर घालणारी योजना आहे. 

मागील काही काळापािंून महाराष्ट्र राज्याने मनरेगाच्या योग्य वनयोजनातून प्रत्येक कुटुुंब 

लखपती करण्याचे ठरविलेले आहे.  भजूलाच्या िंिके्षणाप्रमाणे राज्यात अजून 3,87,500 विहीरी 

खोिणे शर्कय आहे.  मनरेगाअुंतगगत या विवहरी लिकरात लिकर खोिल्या गेल्यािं आवण 

त्याच्यातून उपलब्ध पाण्याचा वकफायतशीर िापर (वठबक / तुषार लािून) केला गेल्यािं मोठ्या 

िंुंख्येने कुटुुंबे लखपती होतील ि पयायाने महाराष्ट्र राज्य िावरद्रय कमी करण्याबाबतीत केरळच्या 

बरोबरीकिे िाटचाल करेल. 
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 विभागामाफग त िंुंिभाधीन शािंन वनणगय वि.17 वििंेंबर, 2012 अन्िय े महात्मा गाुंधी 

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअुंतगगत सिंचन विवहरींची कामे अनुज्ञये करण्यात आली आहेत.  

तद्नुंतर शािंन पवरपत्रक वि.21 ऑगस्ट, 2014 अन्िये काही िंुधावरत मागगिशगक िंूचना वनगगवमत 

करण्यात आल्या.  िंुंिभाधीन ि.3 च्या शािंन पवरपत्रकान्िये ग्रामपुंचायतीच्या लोकिंुंख्येच्या 

प्रमाणात निीन सिंचन विवहरींची कामे मुंजूर करण्याबाबत वनिेश िेण्यात आले.  तर्ावप, प्रत्यक्ष 

कायगिाही करताुंना सिंचन विवहरींच्या प्रस्तािाबाबत तिंेच मुंजूरीच्या कायगिाहीबाबत विविध 

स्तरािरुन काही अिचणी येत अिंल्याचे शािंनाच्या वनिशगनािं आले आहे.  िंिर अिचणींच्या 

अनुषुंगाने आवण िर उल्लेवखत उवद्दष्ट्ट प्राप्त करण्याच्या हेतूने िवरष्ट्ठ स्तरािर चचा होऊन सिंचन 

विहरींिंिभात (SOP) मानक ऑपरेसटग प्रविया  वनगगवमत करण्याची बाब शािंनाच्या विचाराधीन 

होती.  त्याअनुषुंगाने उपरोर्कत नमूि िंुंिभाधीन शािंन वनणगय, वि.17 वििंेंबर, 2012 ि शािंन 

पवरपत्रक वि.28 ऑगस्ट, 2020 अवधिवमत करुन शािंन पुढीलप्रमाणे िंुधावरत िंूचना िेत आहे.    

शािंन वनणगय :-  

 महात्मा गाुंधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअुंतगगत सिंचन विवहरींची कामे करताुंना 

अवधनस्त कायालयािं येत अिंलेल्या अिचणी िूर करण्याच्या अनुषुंगाने सिंचन विवहरींिंुंिभात 

पुढील िंुधावरत मागगिशगक िंूचना िेण्यात येत आहेत. 

1. लाभधारकाची वनिि :- 

महात्मा गाुंधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अवधवनयमाच्या पवरवशष्ट्ट 1 कलम 1 (4) मधील 

तरतुिीनुिंार खालील प्रिगािंाठी प्राधान्यिमाने सिंचन िंुविधा म्हणनू विवहरीची कामे अनुज्ञये 

आहेत. 

अ)   अनुिंूवचत जाती 
ब)    अनुिंूवचत जमाती 
क)   भटर्कया जमाती 
ि)     वनरवधिंूवचत जमाती (विमुर्कत जाती) 
इ)  िावरद्रय रेषेखालील लाभार्ी 
फ)  स्त्री-कता अिंलेली कुटुुंबे 
ग)   शारीवरकदृष्ट्या विकलाुंग व्यर्कती कता अिंलेली कुटूुंबे 
ह)  जमीन िंुधारणाुंचे लाभार्ी 
आय) इुंविरा आिािं योजनेखालील लाभार्ी 
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जे)   अनुिंूवचत जमाती ि अन्य परुंपरागत िन वनिािंी (िन हर्कक मान्य करणे) अवधवनयम  
          2006 (2007 चा 2) खालील लाभार्ी 
के)   विंमाुंत शेतकरी (2.5 एकर पयंत भधूारणा) 
एल)  अल्प भधूारक (5 एकर पयतं भधूारणा) 
 

2.  लाभधारकाची पात्रता 

अ)  लाभधारकाकिे वकमान 0.40 हेर्कटर क्षते्र िंलग अिंाि.े 

ब)  महाराष्ट्र भजुल (वपण्याच्या पाण्यािंाठी विवनयमन) अवधवनयम 1993 च्या कलम 3 

नुिंार अक्स्तत्िातील पेयजल स्त्रोताच्या 500 मीटर पवरिंरात निीन विवहर घेण्यािं 

प्रवतबुंध घालण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे अक्स्तत्िातील पेयजल स्त्रोताच्या 500 मीटर 

पवरिंरात सिंचन विवहर अनुज्ञये करु नय,े  

क)  िोन सिंचन विवहरींमधील 150 मीटर अुंतराची अट पढुील बाबींना लागू राहणार नाही. 

i. िोन सिंचन विवहरीमधील वकमान 150 मीटर अुंतराची अट ही Run off Zone 

तिंेच, अनुिंूवचत जाती  ि जमाती   ि िावरद्रय रेषेखालील कुटुुंब याुंकवरता 

लागू करण्यात येऊ नये. 

ii. महात्मा गाुंधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअुंतगगत सिंचन विवहर मुंजूर 

करताना खाजगी विवहरीपािंून 150 मी. अुंतराची अट लागू राहणार नाही. 

ि)  लाभधारकाच्या 7/12 िर याआधीच विहीरीची नोंि अिंू नय.े 

ई)  लाभधारकाकिे एकूण क्षते्राचा िाखला अिंािा. (Online) 

फ)  एकापेक्षा अवधक लाभधारक िंुंयुर्कत विहीर घेऊ शकतील मात्र त्याुंचे एकूण िंलग 

जमीनीचे क्षते्र  0.40 हेर्कटर पेक्षा जास्त अिंाि.े 

ग) ज्या लाभार्थ्यांना विवहरीचा लाभ िेण्यात येणार आहे तो जॉब कािगधारक अिंला पावहजे.   

3.  विहीरीिंाठी अजग ि त्यािरील कायगपद्धती   

3.1  इच्छुक लाभार्थ्याने विहीत नमुन्यातील अजग (प्रपत्र अ- अजाचा नमूना ि ब- िंुंमती पत्र 
िंोबत जोिलेले) ऑनलाईन सकिा ग्रामपुंचायतीच्या "अजग पेटीत" टाकाि.े  ऑनलाईन 
व्यिस्र्ा तयार झाल्यािर लाभार्थ्याने शर्कय तोिर ऑनलाईन अजग करािा. 

 अजािंोबत जोिाियाची कागिपत्र े:- 
 1) 7/12 चा ऑनलाईन उतारा 
 2) 8 अ चा ऑनलाईन उतारा 
 3) जॉबकािग ची प्रत 
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 4) िंामुिावयक विहीर अिंल्यािं िंिग लाभार्ी वमळून 0.40 हेर्कटर पेक्षा अवधक  
            िंलग जवमन अिंल्याचा पुंचनामा 
 5) िंामुिावयक विहीर अिंल्यािं िंमोपचाराने पाणी िापराबाबत िंिग लाभार्थ्यांमध्ये करारपत्र 

   

3.2 "अजग पेटी" िर िंोमिारी उघिण्यात येऊन त्यातील अजग ऑनलाईन भरण्याचे कायग 
ग्रामपुंचायतीचे अिंेल. हे कायग ग्रामपुंचायत स्ितःचे िाटा एुंरी ऑपरेटर सकिा ग्राम 
रोजगार िंेिक याुंच्या मितीने करेल. याप्रमाणे मनरेगाच्या िंिग मागण्या ऑनलाईन 
भरल्या जातील ही जबाबिारी त्या ग्रामपुंचायतीिंाठी जबाबिार अिंलेले ताुंवत्रक 
िंहाय्यकाची राहील. िळे प्रिंुंगी ताुंवत्रक िंहाय्यकािं िंुद्धा ऑनलाईनिंाठी िाटा 
एुंरी करािी लागली तरी त्याुंनी ती करािी. 

 

3.3 िरील प्रमाणे प्राप्त झालेले िंिग अजग ग्रामपुंचायतीिं/ ग्रामिंेिकािं ऑनलाईन पद्धतीने 
उपलब्ध करून विले जातील. 

3.4   ग्रामपुंचायत/ ग्रामिंभा मुंजुरी :- 
 मनरेगाच्या कायगपध्िती प्रमाणे कोणाला ि वकती लाभ घेता येईल याबाबत वनणगय 

ग्रामिंभते घेणे आिश्यक आहे. ग्रामपुंचायतीच्या मान्यतेने लाभार्थ्यांची वनिि करता 
येते. योग्य प्रचार ि प्रविंद्धी केल्यानुंतर प्राप्त झालेल्या िंिग पात्र लाभार्थ्यांच्या यािीिं 
त्यापुढील होणाऱ्या ग्रामिंभिेंमोर ठेिण्यात याि.े  गरजेनुिंार विशेष ग्रामिंभा 
घेण्यात यािी. 

 

3.5  लेबर बजेट :- 
  पात्र लाभार्थ्यांचे िंिग अजग त्या िषाचे लेबर बजेटमध्ये िंमाविष्ट्ट कराि.े   
3.6  पूरक लेबर बजेट :- 

 तिंेच ज्या लाभार्थ्यांची नाि ेलेबर बजेटमध्ये िंमाविष्ट्ट झाली नाही ि िंिर लाभार्ी 
योजनेचा लाभ घेण्यािं इच्छुक आहेत, अशा लाभार्ींना योजनेचा लाभ 
वमळण्याकवरता पूरक लेबर बजेट तयार कराि.े त्याकवरता विनाुंक 1 वििंेंबर ते 
पुढील िषांचे 14 जुल ैपयंत "अजग पेटीत" सकिा ऑनलाईन प्राप्त अजांना त्या त्या 
मवहन्याुंचे पुंचायत िंभते मान्यता द्यािी.  त्यापुढील होणाऱ्या ग्रामिंभिेंमोर िंिर 
यािीिं प्रस्तुत करण्यात याि.े  

 

3.7  िंिगिंाधारणपणे िरिषी चार ग्रामिंभा होतात.  त्या िंिग ग्रामिंभाुंमध्ये मनरेगाच्या 
अजातील कामाुंची मान्यता घेण्यात यािी.  तर्ावप, मनरेगाअुंतगगत िंिग प्रकारची कामे 
वमळून 10 पेक्षा अवधक अजग प्राप्त झाल्यािर या अजांना मान्यता िेण्याकवरता विशेष 
ग्रामिंभा घेण्यात यािी. तर्ावप, एखािे िंािगजवनक काम महत्िाचे आवण तातिीच े
िाटल्यािं एका कामािंाठी िंुद्धा विशेष ग्रामिंभा घेण्यात यािी. 
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3.8  िंिगिंाधारण पवरक्स्र्तीत ग्रामिंभचे्या मान्यतेनुंतर आवण विशेष पवरक्स्र्तीत 
(शािंनािेशाने ग्रामिंभा घेण्यािं बुंिी अिंल्यािं) ग्रामपुंचायतीची मान्यता प्राप्त 
झाल्यािर िंिर कामािं एका मवहन्याच्या आत ताुंवत्रक ि प्रशािंकीय मान्यता 
िेण्यात यािी.     

 

3.9  ताुंवत्रक मान्यता िेण्याची जबाबिारी ताुंवत्रक िंहाय्यकाची ि प्रशािंकीय मान्यता 
िेण्याची जबाबिारी गट विकािं अवधकारी याुंची राहील. 

 

3.10 ग्रामिंभा / ग्रामपुंचायतीच्या मान्यतेनुंतर एका मवहन्याच्या आत प्रशािंकीय मान्यता 
िेण्याची जबाबिारी गट विकािं अवधकारी याुंची राहील.  प्रशािंकीय मान्यता 
वमळाल्यानुंतर 15 विििंाच्या आत ताुंवत्रक मान्यता िेण्याची जबाबिारी ताुंवत्रक 
िंहाय्यकाची राहील. 

 

3.11 मनरेगा कायद्याच्या तरतूिीनुिंार वजल्हा पवरषिेने शेल्फिर कामे मुंजूर कराियाचे 
आहेत.  िरीलप्रमाणे प्रशािंकीय ि ताुंवत्रक मान्यता प्राप्त कामाुंना वजल्हा स्तरीय 
िंवमतीच्या माध्यमातून शेल्फिर घेण्यात याि.े  तर्ावप, यािंाठी कायोत्तर मुंजूरी 
घेण्याचे प्रािधान ठेिण्यात येत आहे. 

 

4. ग्रामपुंचायतवनहाय विहीरीची कामे मुंजूर करताुंना विचारात घ्याियाच्या बाबी      

   ग्रामपुंचायतीमध्ये योजनेअुंतगगत िंाधारणतः प्रती िषी वकती मजूर फुटकळ कामाची मागणी 

करतात, त्यातून वकती मनुष्ट्य विििं वनमाण झाल ेयाचा अभ्यािं करुन पुढील िषाचे वनयोजन 

प्रस्तावित करुन मुंजूर कराि.े विवहरीच्या कामाुंमध्ये मजूरी खचाच्या तुलनेत िंावहत्याचा खचग 

जास्त आहे. त्यामुळे ग्राम पुंचायतीने विवहरीच्या कामाुंिंोबत मजूरीप्रधान कामे उिा. भिूंुधार, िृक्ष 

लागिि, फळबाग लागिि इत्यािी कामे घ्यािीत, जेणेकरून ग्रामपुंचायतीच्या स्तरािर मजूरी ि 

िंावहत्याचे 60:40  प्रमाण राखणे शर्कय होईल.  त्याचप्रमाणे 

4.1 विवहरीिंाठी लाभधारक वनिि करताना गािपातळीिर एका आर्थर्क िषात मजूरी ि 

िंावहत्याचे प्रमाण 60:40  राखण्यात याि.े 

4.2 अवधक विवहरींची मागणी अिंल्यािं िंुरु अिंलेल्या विवहरींचे कायग पूणग होत जातील 

तिंतिंे पुढील निीन विवहरींना मान्यता िेण्यात यािी. 

4.3 या िंिराखालील िंिग बाबींची पूतगता होत अिंल्यािं कोणत्या ग्रामपुंचायतीत एकाच 

िळेी वकतीही विवहरींचे कामे िंुरु अिं ूशकतात.  यािंुंिभात लोकिंुंख्येनुिंार विहीर 

मुंजूरीची अट रद्द करण्यात येत आहे. 
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5.  सिंचन िंुविधा म्हणनू विवहरींना मुंजूर करण्याबाबतच्या अटी 

अ. कें द्र शािंनाने वनगगवमत केलेल्या विनाुंक 24 ऑगस्ट 2012 च्या कायगिंुंिभातील िंूधावरत 

मागगिशगक तत्िानुिंार बोरिले, टयूबिले अनुज्ञये नाही. तर्ापी शािंन पवरपत्रक िमाुंक 

मग्रारो 2011 /प्र.ि.113 /रोहयो -10 अ, विनाुंक 17 ऑर्कटोबर, 2011 अन्िय े सिधन 

विवहर (In Well Bore) अनुज्ञये आहे. 

ब. प्रधानमुंत्री कृवष सिंचन योजनेमध्ये (PMKSY) विलेल्या उवद्दष्ट्टानुिंार राज्यात 3,87,500 

विवहरी घेण्यािं भजूल िंिके्षण ि विकािं युंत्रणेने मान्यता विलेली आहे. त्यानुिंार विवहर 

बाुंधण्यािंाठी िंुंबुंवधत ग्रामपुंचायत वनहाय ि तालुकावनहाय विवहरीिंाठी लाभार्थ्यांची 

मागणी मान्य करण्यात यािी.  तर्ावप,   अद्ययाित भजूल मुल्याुंकनानुिंार यातील काही 

तालुके / गािाुंमध्ये विवहरी घेण्यािं बुंिी आल्यािं तशी बुंिी अुंमलात येईल. 

क. भजूल िंिके्षण युंत्रणा (GSDA) च्या व्याख्येप्रमाणे िंेमीविटीकल, विवटकल, ओव्हर 

एर्कस्प्लायटेि क्षते्रामध्ये फर्कत िंमूह विवहरी हाती घेता येिू शकतात. अिंा िंमूह तयार 

करताुंना एकापेक्षा अवधक शेतकऱ्याुंचा िंमूह अिंािा. िंमुहातील शेतकऱ्याुंनी करारनामा 

करून उपलब्ध होणारे पाणी योग्य प्रमाणात िापरतील अिंे प्रमावणत कराि.े अिं े

प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानुंतर ग्रामपुंचायतीमाफग त अशी कामे हाती घेण्यात यािीत. 

ि. िंुरवक्षत क्षते्रात (Safe Zone) ियैक्र्कतक लाभाची सिंचन विवहरींची कामे हाती घेता येिू 

शकतात.  

ई. विवटकल, िंेमी विवटकल आवण ओव्हर एर्किंप्लॉयटेि क्षते्रामध्ये जास्तीत जास्त जल 

पुनभगरण िंुंरचनाुंचे कायग घेण्यात याि.े  हे कायग िंुवनयोवजत पद्धतीने झाल्यािं अिं ेक्षते्र 

िंेफ झोनमध्ये पवरिर्थतत होतील. विविध झोन बाबत भजूल िंिके्षण विकािं युंत्रणा िर 

तीन िषांनी पाहणी करते. विवशष्ट्ट प्रयत्नातून एखािा झोन आधीच िंेफ झोन मध्य े

पवरिर्थतत झाले अिंे िाटत अिंल्यािं त्याबाबत भजूल िंिके्षण विकािं युंत्रणेच्या 

वनिशगनािं आणनू तीन िषे पूणग होण्याआधीही यामध्ये स्पष्ट्टता आणता येईल. 
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6. िंुरवक्षत पाणलोट क्षते्रामध्ये विवहरीचे स्र्ळ वनविती करण्याबाबत मागगिशगक तत्त्ि े:- 

   या मागगिशगक तत्त्िाप्रमाणे तालुर्कयातील महात्मा गाुंधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी 

योजनेच्या िंुंबुंवधत ताुंवत्रक िंहाय्यकाुंनी विहीर स्र्ळ वनवितीचे प्रमाणपत्र द्याि.े  यािंाठी िंिर 

प्रमाणत्राव्यवतवरर्कत इतर प्रमाणपत्राची आिश्यकता राहणार नाही. 

अ) विवहर कोठे खोिािी - 

1. िोन नाल्याुंच्या मवधल क्षते्रात ि नाल्याुंचे िंुंगमाजिळ जेरे् मातीचा वकमान 30 

िंे.मी.चा र्र ि वकमान 5 मीटर खोलीपयंत मऊ (वझजलेला खिक) आढळतो तेरे्. 

2. निी ि नाल्या जिळील उर्ळ गाळाच्या प्रिेशात. 

3. जवमनीच्या िंखल भागात जेरे् वकमान 30 िंे.मी. पयंत मातीचा र्र ि वकमान 5 

मीटर खोली पयंत मुरुम (वझजलेला खिक) आढळतो. 

4. नाल्याच्या वतरािर जेरे् उुंचिटा आहे तेरे्, परुंतु िंिर उुंचािर चोपण सकिा वचकण 

माती निंािी.  

5. घनिाट ि गिग पानाुंच्या झािाुंच्या प्रिेशात . 

6. निी ि नाल्याचे जुने प्रिाह पात्र जेरे् आता निी पात्र निंताुंना िेखील िाळु, रेती 

ि गारगोया र्र वििंून यतेे. 

7. निीचे / नाल्याचे गोलाकार िळणाच्या आतील भभूाग. 

8. अचानक िमट िाटणाऱ्या अर्िा अिंणाऱ्या जागेत. 

ब) विहीर कोठे खोिू नये - 

1. भपूृष्ट्ठािर किक खिक वििंणाऱ्या जागेत. 

2. िोंगराचा किा ि आिंपािंचे 150 मीटरचे अुंतरात. 

3. मातीचा र्र 30 िंे.मी. पेक्षा कमी अिंणाऱ्या भभूागात. 

4. मुरमाची (वझजलेला खिक) खोली 5 मीटर पेक्षा कमी अिंणाऱ्या भभूागात. 

(मुरुमाची खोली िंिगिंाधारणपणे अक्स्तत्िात अिंलेल्या जिळपािंच्या विवहरीत िोकािले अिंता 
िंमजते.  आिंपािं विहीर निंल्यािं जिळच्या निी / नाल्याच्या काठािरुन मुरुमाची खोलीचा 
अुंिाज वमळू शकतो.) 
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क) विहीर खोिताुंना खाली काळा खिक / पाषाण लागल्यािं मशीन िापरुन पुढील खोिकाम 

करता येते.  मात्र त्याने खचग िाढतो.  म्हणनू पुढील खोिकाम न करता त्या विवहरीचे 

खोिकाम तेरे्च बुंि करुन पुंचनामा करुन पुणगत्िाचे िाखले द्याि.े  तिंेच, 14(क) मध्य े

नमूि केल्याप्रमाणे अुंिाजपत्रकात मुंजूर केलेल्या खोली इतके काम करुनही एखाद्या 

विवहरीिं पाणी लागले निंल्यािं तिंे नमूि करुन विवहर वनष्ट्फळ ठरविण्यात यािी.  अशा 

िोन्ही प्रकारे अपयशी झालेल्या विवहरीत पाििंाचे पुरेिंे पाणी याि ेया कवरता, शेतात चर 

खोिकाम ि फामग बुंसिग करून पाण्याचा वनचरा विहीरी िंमोरच्या recharge pit मध्ये 

िंोिािा. अशाने िंुंपूणग पाििंाळ्यात एकिा जरी चाुंगला पाऊिं पिला तरी ती विहीर 

भरून जाईल. तिंेच, गरज अिंल्यािं विवहरीच्या खालच्या बाजूला भवूमगत बुंधारा बाुंधाि े

जेणेकरुन या विहरीत िंाचलेले पाििंाचे पाणी 3-4 मवहने वटकून राहील.  त्याचा उपिंा 

करुन िंुंबुंवधत शेतकऱ्याने िंुंरवक्षत सिंचन कराि ेि आपल्या वपकाची उत्पािकता िाढिून 

आपले उत्पन्न िाढिाि.े 

7. वजल्हा स्तरािरील िंवमती  

   महाराष्ट्र हे मोठे राज्य अिंून प्रत्येक भागाची स्र्ावनक ि भौगोवलक पवरक्स्र्ती वभन्न 

आहे. त्यामुळे या राज्यािंाठी विहीरीचा एकच आकार सकिा िर वनिीत करणे शर्कय नाही. ही 

बाब विचारात घेऊन विहीरीच्या कामाुंशी िंुंबुंवधत ताुंवत्रक ि आर्थर्क बाबी वनिीत करण्यािंाठी 

वजल्हा स्तरािर खालील िंवमती स्र्ापन करण्यात येत आहे. तेव्हा खालील नमूि िंवमतीने 

गरजेप्रमाणे त्याुंच्या वजल््ाुंतगगत विहीरीचे ताुंवत्रक, आर्थर्क मापिुंि ि िंुंकल्पवचत्राबाबत 

आिश्यक त्या िंूचना वनगगवमत कराव्या. 

1) वजल्हावधकारी तर्ा वजल्हा कायगिम िंमन्ियक   - अध्यक्ष 
2) मुख्य कायगकारी अवधकारी तर्ा िंह वजल्हा कायगिम िंमन्ियक - िंहअध्यक्ष 
3) उपवजल्हावधकारी (मनरेगा)      - िंिस्य 
4)उपमुख्य कायगकारी अवधकारी/ गट विकािं अवधकारी (मनरेगा) - िंिस्य 
5) कृषी विकािं अवधकारी (वजल्हा पवरषि)    - िंिस्य  
6) भजूल िंिके्षण विकािं युंत्रणेचा प्रवतवनधी    - िंिस्य  
7) कायगकारी अवभयुंता, जलिंुंधारण (वजल्हा पवरषि)  - िंिस्य िंवचि 
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     तिंेच, िंवमतीला आिश्यकतेनुिंार ताुंवत्रक बाबीिंाठी इतरही अवधकारी उिा. 

अवधक्षक/ कायगकारी अवभयुंत्याुंना िंवमतीिं विशेष वनमुंत्रक म्हणनू वनमुंत्रीत करता येईल. 

प्रत्येक वजल्हयाने स्र्ावनक क्स्र्तीनुिंार विहीरीचे आर्थर्क मापिुंि रु.4.00 लक्षाच्या मयािेत 

मुंजूर करुन घ्याि.े प्रत्येक वजल्हयाला पवरक्स्र्तीनुिंार आर्थर्क मापिुंि वभन्न अिं ूशकतात. 

वजल््ातील भौगोवलक पवरक्स्र्ती वभन्न अिंल्यािं त्या वजल्हयािंाठी िोन सकिा अवधक 

ताुंवत्रक अुंिाजपत्रके तयार करण्यािं मुभा राहील. (उिा. पालघर वजल्हा जेरे् िंमुद्र वकनारा 

तिंेच िोंगराळ भाग आहे.)  आिश्यकतेनुिंार िंािगजवनक बाुंधकाम विभागाची िरिंुची 

िापरता येईल.  

8. आर्थर्क मयािा :- 

   अुंिाजपत्रकािंाठी िंुंबुंवधत वजल्हयाच्या िवरष्ट्ठ भिूजै्ञावनक, भजूल िंिके्षण 

विकािं युंत्रणेकिून विवहरींची मापे वनवित करून घ्यािीत.  िंध्याच्या वकमतीत झालेली 

िंिगिंाधारण िाढ विचारात घेिून शािंन वनणगय िमाुंक मग्रारो-2012/प्र.ि.30/रोहयो-1, 

विनाुंक 17 वििंेंबर, 2012 अवधिमीत करून शािंन विहीरीच्या वकमतीची कमाल मयािा 

रु.3.00 लाखािरुन रु. 4.00 लाख करीत आहे.  

9. िंािगजवनक वपण्याच्या पाण्याच्या विहीरींबाबत :- 

   शािंन पवरपत्रक वि.21 ऑगस्ट, 2014 च्या सिंचन विवहरींच्या मागगिशगक िंूचनाुंन्िये 

महात्मा गाुंधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअुंतगगत िंािगजवनक वपण्याच्या पाण्याच्या 

विवहरींना मान्यता िेण्यात आली होती.  महात्मा गाुंधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअुंतगगत 

िंािगजवनक वपण्याच्या पाण्याच्या विवहरी अनुज्ञये निंल्याने या शािंन वनणगयान्िये िंिर मान्यता 

रद्द करण्यात येत आहे.  तर्ावप, याआधी िंुरु करण्यात आलेल्या िंािगजवनक वपण्याच्या पाण्याच्या 

विवहरी पूणग करुन घेण्यात याव्यात.  आवण त्यािरील व्यय यापूिी ज्या पद्धतीने करण्यात येत होते 

त्या पद्धतीने करण्यात याि.े तिंेच, एका गािात एकापेक्षा जास्त िंािगजवनक वपण्याच्या पाण्याच्या 

विवहरींचे कायग िंुरु अिंल्यािं त्याच्या िेयकाची अिायगी शािंनमान्यतेने करण्यात यािी.   
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10. कायान्ियीन युंत्रणा :- 

 विहीरीच्या कामाुंना पुंचायत िंवमती स्तरािरील ताुंवत्रक अवधकाऱ्याुंनी ताुंवत्रक मान्यता 

द्यािी ि िंह कायगिम अवधकारी तर्ा गटविकािं अवधकारी याुंनी प्रशािंकीय मान्यता द्यािी. 

विहीरीची कामे ग्रामपुंचायतीमाफग त करण्यात यािी.   

11. विहीर कामाच्या पूणगत्िाचा कालािधी :- 

     विहीरीच्या कामाुंना प्रशािंवकय मान्यता विल्यानुंतर काम शर्कय तेिढे लिकर पूणग 

करण्यात याि.े  अिंे वनिशगनािं आल े आहे की, विवहरींची कामे चाुंगल्या गतीने केल्यािं 4 

मवहन्यात पूणग होते.  तर्ावप, पाििंाळा ऋतू इत्यािी कारणाने काही िळेा हा कालािधी लाुंबू 

शकतो.  त्यामुळे िंलग िोन िषात विहीरींची कामे पूणग होणे अवनिायग राहील. तर्ावप, काही 

अपिािात्मक पवरक्स्र्तीत वजल्हास्तरीय िंवमतीच्या मान्यतेने िंिर कालािधी तीन िषे अिंा 

करता येईल. 

12. विहीरीच्या कामाुंची िंुरवक्षतता :- 

  मजूराुंच्या िंुरवक्षततेच्या दृष्ट्टीने त्याुंना हेल्मेट िेण्यात यािीत. याबाबतचा खचग ६% 

प्रशािंवकय खचग वनधीतून भागिािा.   

13. विहीरीच्या कामाुंची गुणित्ता :- 

 अिंे वनिशगनािं आले आहेत की, मनरेगाुंतगगत विवहरींची गुणित्ता अन्य शािंकीय 

योजनाुंतगगत खोिण्यात आलेल्या विवहरींच्या तुलनेत कमी अिंते.  अिंे अिंण्याच्या कारणाुंचा 

शोध घेऊन ती कारणे िूर करण्यात यािीत.  मनरेगाुंतगगत खोिण्यात आलेल्या विवहरींची गुणित्ता 

उत्तम अशीच राहील यािंाठी िंिग िंुंबुंवधताुंनी एकवनष्ट्ठ होऊन कायग कराि.े 

14. कामाच ेपूणगत्िाच ेिाखल ेवनगगवमत करणे 

अ.  ज्या ताुंवत्रक अवधका-याने कामाच्या अुंिाजपत्रकािं ताुंवत्रक मान्यता प्रिान केली आहे 

त्याच सकिा त्यापेक्षा उच्च पिाच्या ताुंवत्रक अवधका-याने पूणगत्िाचे िाखले वनगगवमत 

कराि.े   

ब)  विवहत केलेल्या खोलीपेक्षा आधीच 0.40 हेर्कटर क्षते्रािं पुरेल एिढे मुबलक पाणी उपलब्ध 

झाल्यािं ग्रामिंेिक, िंुंबुंवधत ताुंवत्रक अवधकारी ि विस्तार अवधकारी (ग्रामपुंचायत) 
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पुंचायत िंवमती याुंनी िंुंयुर्कत पुंचनामा करुन विवहर पुणगत्िाचा िाखला वनगगवमत करािा. 

याबाबत िंुंबुंवधत ताुंवत्रक अवधका-याचा वनणगय अुंवतम अिंेल. 

क)  अुंिाजपत्रकात मुंजूर केलेल्या खोलीइतके काम करुनही एखाद्या विवहरीिं पाणी नाही 

लागल्यािं ि अुंिाजपत्रकात मुंजूर केलेल्या खोली आधीच काळा खिक / पाषाण 

लागल्यािं तिं ेअवभप्राय नमूि करुन विवहर वनष्ट्फळ ठरविण्यात यािी.  अशा विवहरीचे 

िंुंयुर्कत पुंचनामा करुन काम बुंि करण्यात याि.े 

ि)  िंिगिंाधारण पवरक्स्र्तीत विवहर पूणग करण्याचा कालािधी 2 िषांचा आहे.  तर्ावप, 

अपिािात्मक पवरक्स्र्तीत (िुष्ट्काळ, पूर, लाभार्थ्याची आर्थर्क पवरक्स्र्ती इ.) विवहर पूणग 

करण्याचा कालािधी जास्तीत जास्त 3 िषांचा राहील.  3 िषांचा कालािधी 

िंुंपल्यानुंतरही विवहर पूणग न झाल्यािं “आहे त्या पवरक्स्र्तीत” कामाचा िंुंयुर्कत पुंचनामा 

करुन विवहर पुणगत्िाचा िाखला वनगगवमत करािा. 

ई)  अुंिाजपत्रकाप्रमाणे मुंजूर रर्ककम खचग झाली आहे मात्र बाुंधकाम प्रलुंवबत आहे, अशा 

क्स्र्तीत पूणगत्िाचा िाखला वनगगवमत करु नय.े अशा प्रकरणात बाबवनहाय कामाचे 

िस्तुवनष्ट्ठ अुंिाजपत्रक का तयार केल ेनाही अर्िा कामाचे कायान्ियन करताुंना काम 

अुंिाजपत्रकाप्रमाणे का केल े नाही, याचा खुलािंा घेऊन उवचत कायगिाही करण्यात 

यािी. 

फ)  पूणगत्ि िाखला वनगगवमत करण्यामध्ये काही अिचणी वनमाण झाल्यािं पयगिके्षकीय 

अवधकारी याुंनी ताुंवत्रक अवधकाऱ्याुंचे मागगिशगन कराि.े 

15. मत्ता वनर्थमती बाबतच्या नोंिी 

अ)  वनमाण झालेल्या मत्तेची नोंि ग्राम पुंचायतीमधील नमुना नुं. 10 मत्ता नोंि िहीमध्ये घेण्यात 

यािा.  

ब)  मत्ता वनमाण झाल्यानुंतर िंुंबुंवधत लाभधारकािं ताबा पाितीिंह हस्ताुंतवरत करण्यात 

यािी. त्याची िेखभाल िुरुस्ती िंुंबुंवधत लाभधारक करेल. 

क)  मत्तेची नोंि िंुंबुंवधत लाभधारकाच्या 7/12 उता-यािर घेण्यात येिून त्यानुंतरच विवहरीचा 

पूणगत्िाचा िाखला वनगगवमत करािा. 
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ि) Geo Tagging :-  विवहरीचे काम िंुरु करण्यापूिी, काम िंुरु अिंताना ि काम पूणग 

झाल्यानुंतर, याप्रमाणे कामाच्या विविध पातळीिर छायावचत्र काढण्यात याि ेि योजनेच्या 

िंुंकेतस्र्ळािर (MIS) मध्य ेटाकण्यात याि.े  

इ)  कामाचे वठकाणी कामाचे फलक लािण्यात यािते. 

फ)  मत्ता वनर्थमती बाबतच्या नोंिी पूणग झालेल्या कामाची यािी BDO याुंनी तहविंलिार याुंना 

द्यािी ि तहविंलिार याुंनी िंुंबुंवधत नोंिी घेणेबाबत तलाठी याुंना आिेवशत कराि ेि तिंा 

अहिाल द्यािा. ग्रामपुंचायतीमधील नमूना 10 मध्य े नोंि घेतल्यानुंतर लाभार्थ्याच्या 

ियैक्र्कतक 7/12 िरील नोंिी घेण्याची जबाबिारी िंुंबुंवधत ग्रामिंेिक ि तलाठी याुंची 

राहील.  

ग)  िंामुिावयक विवहरीबाबत नोंि :- िंामुिावयक विवहरीची नोंि 7/12 मध्य ेघेत अिंताुंना ती 

विहीर िंामुिावयक अिंल्याची नोंि करुन त्या विवहरीच्या लाभार्थ्याच्या नािाुंची नोंि िंुद्धा 

करािी. 

16. कुशल वनधीिंाठी ग्रामपुंचायतीची मित 

अ)  कुशल कामाच्या खचाकवरता जे लाभार्ी ियैक्र्कतक खचग करु शकणार नाही याची खात्री 

झाल्यािं आवण लाभार्थ्याने तिं े वलहून विल्यािं केिळ त्याच लाभार्थ्यांिंाठी ग्राम पुंचायतीने 

लाभार्ी याुंच्याशी करार करून मटेवरयल पुरिठा िंाठी टेंिर काढून पुरिठािाराकिून खरेिी 

करािी. 

ब)  जे लाभार्ी कुशल कामाचा खचग करण्यािं तयार आहेत त्याुंचे खात्यािर कुशल बाबीच े

काम िंुरु केल्यानुंतर कुशल कामाचे विभाजन तीन टप्प्यात करुन प्रत्येक टप्प्याअुंती मुल्याुंकन 

करुन (M.B. Recording चे आधारे) वनधी ियैक्र्कतक लाभार्थ्यांच्या खात्यामध्ये जमा करािा.  M.B. 

Recording नुंतर 15 विििंाचे आत लाभार्थ्यांच्या खाती वनधी जमा करण्यात यािा.  

क)  विवहरीचे कायग गुणित्तापूणग होण्याच्या दृष्ट्टीने कुशल वनधी अिायगीचे तीन सकिा अवधक 

टप्पे करण्यािंाठी गट विकािं अवधकारी / मुख्य कायगकारी अवधकारी / वजल्हा कायगिम िंमन्ियक 

याुंनी वनणगय घ्यािा. 
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17. विहीरीच्या पाण्याचे तात्काळ ि वकफायतशीर िापराबाबत :- 

अ) विवहरीचे काम पूणग होताक्षणी त्या पाण्याचा उपयोग करुन शेतकरी लखपती होण्याकिे 

िाटचाल िंुरु केली पावहज.े  कवरता शर्कय वततर्कया लिकर त्या  शेतकऱ्याकिे पुंप ि 

िंोलार सकिा विजेची व्यिस्र्ा व्हायला पावहजे. 

ब) शािंनाच्या इतर कोणत्याही विभागाच्या योजनेच्या अवभिंरणातून पुंप, विज जोिणी, 

पाण्याच्या वकफायतशीर िापरािंाठी वठबक  /तुषार सिंचन या िंिांची व्यिस्र्ा करण्यात 

यािी. 

क)  याकवरता िंुंबुंवधत महावितरण कुं पनीिं आिश्यक अिंलेला वनधी ग्रामपुंचायतीने 15 िा 

वित्त आयोग िा ग्राम पातळीिरील इतर योजनेमधून करुन त्िरीत लाभार्ींना या योजनाचा 

लाभ वमळणेबाबतची कायगिाही करािी. (5 ते 10 अश्वशर्कतीचे पुंप ि विजजोिणी)  

मनरेगाच्या कामाुंना प्रार्म्याने मुंजूरी िेण्याबाबत उपवजल्हावधकारी (मनरेगा) माफग त  

महावितरण कुं पनीकिे विनुंती करण्यात यािी.   त्याचप्रमाणे विद्यतुपुंपाऐिजी जास्तीत 

जास्त िंोलार पुंप उजा विभाग तिंेच अन्य शािंकीय योजनाुंशी अवभिंरणातून उपलब्ध 

करण्यािंाठी कायगिाही करण्यात यािी.    

18. प्रत्यक्ष विवहर खोिताुंना येणाऱ्या अिचणी  :- 

  प्रत्यक्ष विवहर खोिताुंना Hard Strata  लागल्यािं आवण ते खोिकाम अुंगमेहनतीने करणे 

शर्कय होणार नाही अशी खात्री पटल्यािं िंुंबुंवधत ताुंवत्रक िंहाय्यकाने तिंा िाखला द्यािा.  

याप्रमाणे िाखला विल्यानुंतर पुढील खोिकाम मशीनरीने करण्यात याि.े  गरजेनुिंार Control 

Blasting चा िापर करता येईल. 

19. अवनिायग बाबी 

अ) MIS िर िंिग प्रकारचे नोंिी घेणे अवनिायग राहील. 

ब)  िंिर कामाचे िंामाजीक अुंकेक्षण अवनिायग अिंल्याने अकुशल ि अधगकुशल कामािरील 

खचाची िंिग प्रमाणके (Vouchers), पाित्या, िंामाजीक अुंकेक्षणािंाठी उपलब्ध करणे 

अवनिायग राहील.  
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20. या (SOP) मानक ऑपरेसटग प्रवियेने राज्यभरात शर्कय वततर्कया अवधक विवहरी 

खोिण्यािंाठी िंिांनी एकवनष्ट्ठ होऊन कायग कराि.े  यापुिीचे कोणतेही शािंन आिेश या SOP 

पेक्षा िगेळे अिंल्यािं आवण त्याने विवहर खोिण्याच्या कायािं वशवर्लता येत अिंल्यािं ते िंिग 

आिेश या आिेशाद्वारे अवधिवमत करण्यात येत आहेत.   तिंेच, कोणत्याही वजल्हा, तालुका सकिा 

अवधकारी याुंनी या मानक ऑपरेसटग प्रवियेपेक्षा िगेळी प्रविया अिलुंबू नये. 

 21.   राज्यात विवहर खोिकामाची गती ि गुणित्ता िाढविण्यािंाठी निीन िंूचनाुंचे शािंन 

स्िागत करील. 

   िंिर शािंन वनणगय महाराष्ट्र शािंनाच्या www.maharashtra.gov.in या िंुंकेतस्र्ळािर 

उपलब्ध करण्यात आले अिंून त्याचा िंुंकेताुंक 202211041907250616 अिंा आहे. हा आिेश 

विजीटल स्िाक्षरीने िंाक्षाुंवकत करुन काढण्यात येत आहे. 

 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याुंच्या आिेशानुिंार ि नािाने,   

 

 

                                                                                         (श्री.नुंिकुमार) 
                                                                     अपर मुख्य िंवचि (रोहयो)   
प्रवत, 

1. मा.राज्यपालाुंच ेिंवचि 
2. मा.मुख्यमुंत्री  याुंच ेप्रधान िंवचि 
3. मा.उपमुख्यमुंत्री याुंचे खाजगी िंवचि 
4. मा. मुंत्री याुंच ेखाजगी िंवचि  
5. मा.राज्यमुंत्री याुंच ेखाजगी िंवचि  
6. मा.मुख्य िंवचिाुंच ेस्िीय िंहायक 
7. अपर मुख्य िंवचि/प्रधान िंवचि/ िंवचि, मुंत्रालय, मुुंबई 
8. आयुर्कत, महात्मा गाुंधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र, नागपरू 
9. िंुंचालक, भजुल िंिके्षण ि विकािं युंत्रणा, पणेु 
10. िंिग विभागीय आयुर्कत  
11. िंिग वजल्हावधकारी  
12. िंिग मुख्य कायगकारी अवधकारी, वजल्हा पवरषि 
13. िंिग उपवजल्हावधकारी (रोहयो) 
14. िंिग उपमुख्य कायगकारी अवधकारी, वजल्हा पवरषि 
15. िंिग मुख्य अवभयुंता ि िंह िंवचि, जलिंुंपिा विभाग, मुंत्रालय, मुुंबई 32 
16. मुख्य अवभयुंता, लघुपाटबुंधारे, (स्र्ावनक स्तर) विभाग पणेु 
17. वनििनस्ती (मग्रारो 1). 

http://www.maharashtra.gov.in/
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प्रपत्र - अ 
 

महात्मा गाुंधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना- महाराष्ट्र अुंतगगत सिंचन िंुविधा म्हणनू ियैक्र्कतक 
लाभाची सिंचन विहीर मुंजूर करणेिंाठी नमुना अजग 

 

प्रवत, 
 मी -------------------------- राहणार ----------- तालुका  ---------- वजल्हा --------- 
महात्मा गाुंधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअुंतगगत सिंचन िंुविधेिंाठी ियैक्र्कतक लाभाच्या सिंचन 
विहीरीिंाठी अजग िंािर करीत आहे. 
 मी --------------------- िंुंिगाचा अजगिार अिंून माझा िावरद्रय रेषेखालील ि.------- आहे.  
माझ्याकिे गट ि.-------मध्ये एकूण ------ इतकी जमीन आहे.  माझ्याकिे सिंचन िंुविधा उपलब्ध नाही. 
 मी मनरेगा अुंतगगत नोंिणीकृत मजूर अिंून मी कुटुुंबािंह प्रस्तावित विहीर कामािर िेय िराने 
अकुशल काम करण्यािं तयार आहे.  िंिर योजनेअुंतगगत मी िरीलप्रमाणे अजग िंािर करीत अिंून 
ियैक्र्कतक लाभाची सिंचन विहीर मुंजूर झाल्यानुंतर कोणत्याही प्रकारच्या चकुीची / विशाभलू करणाऱ्या 
मावहतीिंाठी मी िंिगस्िी जबाबिार राहील ि शािंनाचा झालेला िंिग खचग मी स्ित: अिा करेन.  
                                                                       आपला / आपली विश्वािं,ू 
  
 

           (शेतकऱ्याच ेनाि ि िंही /अुंगठा) 
        अजगिार :- 
 

1. अजगिाराचा िंुंिगग :               िगगिारी : िावरद्रय रेषेखालील िमाुंक  
2. धारण केलेले एकूण क्षेत्र :  आर  गट िमाुंक : 
3. अजगिाराकिे उपलब्ध अिंलेली सिंचन िंुविधा : 
4. प्राप्त अजाचा िमाुंक : 

 

िंोबत :- िंुंलग्न कागिपत्र े
1) 7/12 चा ऑनलाईन उतारा 
2) 8 अ चा ऑनलाईन उतारा 
3) जॉबकािग ची प्रत 
4) िंामुिावयक विहीर अिंल्यािं िंिग लाभार्ी वमळून 0.40 हेर्कटर पेक्षा अवधक िंलग जवमन 
     अिंल्याचा पुंचनामा 
5) िंामुिावयक विहीर अिंल्यािं िंमोपचाराने पाणी िापराबाबत िंिग लाभार्थ्यांमध्ये करारपत्र 

 
 
 
 

 

  अजाची पोचपािती वमळाली    िंही / वनशाणीचा अुंगठा 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

अजाची पोचपािती 
1) 
2) 
3) 
4) 
 याप्रमाणे आपला अजग मनरेगा विहीर िषग  ------------ िंाठी प्राप्त झाला आहे. 
 

ग्रामिंेिक    िंरपुंच  
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प्रपत्र - ब 
िंुंमतीपत्र 

 

 िरील प्रपत्र 'अ' प्रमाणे महात्मा गाुंधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअुंतगगत सिंचन िंुविधा 
म्हणनू ियैक्र्कतक लाभाची सिंचन विहीर माझ्या / आमच्या मालकीच्या/ शेतजमीनीिर ही योजना 
राबविण्यािं िंुंमती िेत आहे / आहोत. 
 

1. िंिरची योजना राबविण्याकरीता मी स्ित: / माझे कुटुुंबातील कायगक्षम व्यर्कती महात्मा गाुंधी 
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील प्रमावणत मजूर म्हणनू घोवषत करीत आहे / आहोत. या 
योजनेकरीता होणारी िंिग कामे प्रामुख्याने पणूग करण्याची जबाबिारी माझी सकिा जॉबकािग धारक 
मजूराुंकिून करुन घेण्याची जाबाबिारी माझी/ आमची राहील. 

2. िंिर योजनेअुंतगगत काम करुन मजूरी घेणे आिश्यक आहे, याची मला कल्पना िेण्यात आलेली 
अिंून मला ते मान्य आहे. 

3. स्िचे्छेने जािाच ेकेलेल्या कामाची जबाबिारी माझी / आमची राहील.   
4. सिंचन विहीरीचे बाुंधकाम केल्यानुंतर हप्ता रर्ककम वमळण्यािंाठीच ेपात्रता वनकष मला अिगत 

करुन िेण्यात आलेले अिंनू ते मला मान्य राहतील. 
5. या योजनेच ेवनयम ि अटी मला / आम्हाला बुंधनकारक आहे. 
6. महात्मा गाुंधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेशी वनगिीत ियैक्र्कतक / िंामुवहक सिंचन 

योजनेची मावहती मला/ आम्हाला मान्य अिंल्याच ेकबलू करुन त्या प्रमाणे करारपत्रािर िंहया 
केल्या आहेत. 

7. या योजनेअुंतगगत शािंन िळेोिळी ज ेबिल करेल अर्िा अटी घालेल त्या अटी / बिल मला / 
आम्हाला मान्य राहतील. 

8. महात्मा गाुंधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअुंतगगत ियैक्र्कतक / िंामुवहक सिंचन विवहर 
योजनेमध्ये िंमाविष्ट्ट करून /घेण्याकरीता मी /आम्ही विलेला तपशील 7/12 ि 8अ चे 
उताऱ्याप्रमाणे बरोबर आहे. 

9. विवहरीच्या ज्या खोलीिर 0.40 हेर्कटर क्षेत्राला परेुल एिढे मुबलक पाणी उपलब्ध होईल ि त्याची 
खात्री िंुंबुंवधत ताुंवत्रक अवधका-याला होईल त्यािळेी विहीर पणूग झाल्याच ेगृवहत धरण्यािं माझी 
हरकत नाही.  

10. विवहरीच ेकाम िंुरू होिून 2 िषापेक्षा जास्त कालािधी उलटून गेल्यािं ि अुंिाजपत्रकात मुंजुर 
केलेल्या खोलीइतके खोिकाम करुनही पाणी नाही लागल्यािं तिं ेअवभप्राय नमुि करून विवहर 
वनष्ट्फळ ठरिून काम बुंि करण्यािं माझी हरकत राहणार नाही. 

11. मी/ आम्ही िंुंयरु्कत खातेिार अिंनू माझ्या/ आमच्या वहश्याच्या भमूापन ि. ----- मध्ये हेर्कटर 
क्षेत्रािर ियैक्र्कतक / िंामुवहक सिंचन विवहर करण्यािं परिानगी विल्यािं िरील िंिग अटी मला/ 
आम्हाला मान्य राहतील. 
 

वठकाण-                                                                                           िंही /अुंगठा 
विनाुंक -                                                                                      ( लाभार्थ्याचे नाि) 
िंाक्षीिार- 
1. 

2.  
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