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या प�काम�ये गाव आराखडा तपासणी आ�ण �नयोजनासाठ� पा�या�या ताळेबंदावर आधा�रत माग�दश�क सचूना            
�द�या  आहेत . �या सचूना  
१. माय�ो - �लाि�नंग एज�सी  
२. गाव स�मती 
३.SDAO पातळीवर�या तपासणी साठ� उपय�ुत आहेत. 

 
१. माय�ो �लाि�नगं एज�सी साठ� सचूना - 
 

माय�ो �लाि�नगं एज�सी ने PoCRA App मधे भरलेल� पा�याचा ताळेबंदाची मा�हती खाल�ल सचूनांनसुार             

�नट तपासनू �यावी.  
1. �प�याचे पाणी - �प�या�या पा�यासाठ� लागणार� गावा�या लोकस�ंयेची, श�ेया म��या, गाई-�हशी,           

कु�कुट पालन इ. �या स�ंयेची मा�हती App म�ये भरल� आहे का हे बघावे. 

2. स�यि�थतीचा पा�याचा ताळेबदं - 

a. App म�ये भरलेल� झोन �नहाय �पक प�धती ह� गावामधील झोन �नहाय ि�थती यो�य �कारे              

दश�वते का, हे �था�नक लोकांबरोबर आ�ण कृषी सहायका बरोबर तपासनू �यावे. यासाठ� �शवार             

फेर� दर�यान �नर��ण करावे व झोन नकाशाची मदत �यावी. 
b. एकूण �पक प�धत गावामधील म�ुय ३ �पके यो�य �कारे दश�वत ेयाची खा�ी करावी. 
c. गावाम�ये झालेल� सव� कामे आ�ण �यांची साठवण �मता App म�ये भरल� गेल� आहे हे बघावे.  

d. �या कामांची साठवण �मता कमी झालेल� असेल, App म�ये �या कामांची ट�सीएम मधील             

सरासर� साठवण �मता द�ु�त क�न भरल� आहे याची खा�ी करावी. उदाहरण गाळ साठेले�या             

शते त�याची साठवण �मता २.५ ट�.सी.एम चा नवीन शते त�या  पे�ा कमी असेल. 

e. गावा म�ये कृषी व इतर �वभागामाफा�त यापवू� झालेल� मदृ व जल सधंारण कामांची स�ंया              
पा�याचा ताळेबंद  - स�यि�थती  याम�ये  मोजल�  गेलेल� असावी. 

3. ��ता�वत कामानंतरचा ताळेबदं  

a. गावाम�ये ��ता�वत केलेल� सव� साम�ुहक कामे झोन नकाशावर �च�हा �वारे दाखवलेल� असावी 
b. ��ता�वत कामे ठरवताना पा�या�या ताळेबंदाम�ये �दलेला ‘अड�व�यासाठ� �श�लक अपधाव’ हा          

संपणू� अड�व�यासाठ� �नयोजन केले जाऊ शकत.े कारण PoCRA App मधनू �मळाले�या           

‘स�यि�थतीतील पा�या�या ताळेबंदात’ �दलेल� अड�व�यासाठ� �श�लक अपधावची स�ंया ह�         

 



खाल�या गावासाठ� अपधाव सोडून आ�ण बि�पभावन �वचारात घेऊन �दलेल� आहे. ��ता�वत           

कामांमधनू संपणू� अपधाव अड�वला गेला आहे का, हे तपास�याक�रता ‘��ता�वत कामानंतर           

पा�याचा ताळेबदं’ याम�ये अड�व�यासाठ� �श�लक अपधाव ‘० ’ आहे का हे बघावे. हा अपधाव             

उणे (-) नसावा. संपणू� अपधाव अड�व�यासाठ� �नयोजन केले नस�यास, या ताळेबंदाम�ये           

पावसा�यातील संर��त �सचंन �नद�शांक आ�ण पावसा�या नतंरचा जल वापर �नद�शांक १ पे�ा            

कमी आहे का हे बघावे. असे अस�यास अड�व�यासाठ� उपल�ध अपधाव पणू� उपयोगात            

आण�यासाठ� ��ता�वत कामे वाढवावी 
c. द�ु�ती ची गरज असणाया� अि�त�वातील जल व मदृ सधंारण कामांची मा�हती – कामाचे नाव ,              

बांधकाम वष� , मागील द�ु�ती वष� , काम करणा�या �वभागाचे नाव इ. ची याद� गाव             

आराख�याम�ये लावावी. 
4. ��ता�वत �पक प�धतीनतंरचा पा�याचा ताळेबंद 

a. आराख�याम�ये ��ता�वत केले�या पीकप�धतीम�ये गावामधील फळबागेची मागणी धरल�        

गेल� आहे याबाबत खा�ी क�न �यावी. 
b. ��ता�वत �पक प�धती गावकया�बरोबर चचा� क�न भरावी. नवीन कामे झा�यावर �कंवा           

वयैि�तक लाभ �मळा�यावर जी �पके घेतल� जातील �यानसुार ती भरलेल� असावी. 
 

२. गाव स�मतीसाठ� सचूना 
गाव स�मती पढेु सादर झाले�या गाव आराख�यात खाल�ल या�या व मा�हती आहेत का हे तपासनू �यावे - 

1. द�ु�ती ची गरज असणाया� अि�त�वातील जल व मदृ सधंारण कामांची मा�हती – कामाचे नाव , बांधकाम               

वष� , जागा/गट �. / मागील द�ु�ती वष� , काम करणा�या �वभागाचे नाव इ. ची याद� गाव आराख�याम�ये                

लावावी. 
2. गावाम�ये अि�त�वातील आ�ण ��ता�वत केलेल� सव� साम�ुहक कामांचा झोन नकाशा.गावा म�ये           

�व�हर�ंना पा�याची उपल�धता कोण�या भागात चांगल� आहे आ�ण कोण�या भागात कमी आहे हे             
नकाशावर नमदू केलेले असावे . याचा उपयोग कोण�या भागात �कती �व�हर�ंना मा�यता �यावी हे             
ठरवायला  करावा . 

3. गावाम�ये अि�त�वातील आ�ण ��ता�वत केले�या सव� साम�ुहक व वयै�तीक कामांची झोन �नहाय            

सं�येची व साठवण �मतचेी याद� - ह� पा�या�या ताळेबदंाम�ये उपल�ध असेल. 

4. गाव आराख�या म�ये गट �. �नहाय शतेकया�चे नाव, �याने मा�गतले�या सव� वयैि�तक लाभांची             

मा�हती , �या�याकडे �सचंनासाठ� अि�त�वात असलेल� पा�याची सोय/�ोत, �याची स�याची �पक प�धत           

आ�ण वेगवेगळे लाभ मंजरू झा�यास �पक प�धतीत होणारे बदल इ. मा�हती याद��या �व�पात गाव              

आराख�याला जोडलेल� असावी. या मा�हती�या आधारे �या छो�या शतेकया�ना कुठलाच �सचंनाचा �ोत            

नाह� अशांना वीह�र इ. सार�या वयैि�तक लाभांसाठ� �ाधा�य देऊन मा�यता �यावी. 
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5. गाव स�मतीने गावामधील �या भागात पा�याची कमतरता आहे �तथे कामांना �ाधा�य देऊनच गाव             

अराखडा मधील �नयोजन �नि�चत करावे. 

6. गावाम�ये रबी चे �े� कमी असले�या भागात पा�याची सोय �हावी यासाठ� �नयोजन झाले आहे हे गाव                

स�मतीने मा�यता दे�यापवू� �नि�चत करावे.  

7. गरज पड�यास माय�ो �लाि�नगं एज�सीची / कृषी सहायकाची मदत घेऊन गाव आराखडा द�ु�त             

करावा. 
8. गाव स�मतीने मा�य केले�या आराख�या म�ये झोन �नहाय साम�ुहक आ�ण वयैि�तक ��ता�वत            

कामांची सं�या असावी. �याच बरोबर मा�य केले�या वयैा�तीक शतेक�यांची गट �. �नहाय शतेकया�चे             

नाव, �याने मा�गतले�या सव� वयैि�तक लाभांची मा�हती , �या�याकडे �सचंनासाठ� अि�त�वात असलेल�           

पा�याची सोय/�ोत, �याची स�याची �पक प�धत आ�ण �व�वध लाभ मजंरू झा�यास �पक प�धतीत             

होणारे बदल इ. ची सचूी असावी. हा आराखडा पढेु मजंरु� साठ� पाठवावा. 
 

३.SDAO पातळीवर�या तपासणी साठ� सचूना 
1. �थम PoCRA App �या पा�या�या ताळेबंद भागातनू �मळणार� सपंणू� मा�हती गाव आराख�या म�ये             

उपल�ध आहे का तपासावी - 
अ. स�यि�थतीचा पा�याचा ताळेबदं  

ब. ��ता�वत कामानतंरचा पा�याचा ताळेबदं  
क. ��ता�वत कामे आ�ण �पक प�धती नंतरचा पा�याचा ताळेबंद  

याम�ये – �प�या�या पा�याची गरज , झोन �नहाय �पक प�धती आ�ण मदृ व जल सधंारण कामे सव�                

झोन साठ� स�यि�थतीत आ�ण ��ता�वत असे भरलेले आहेत हे तपासनू �यावे. 
2. कमी �नयोजन झाले अस�यास �याची करणे तपासावी व गरजेनसुार माय�ो -�ला�नगं एज�सी आ�ण             

कृषी सहायक बरोबर चचा� क�न बदल करावे. 

 

पा�या�या ताळेबदंामधील पावसा�यातील सरं��त �सचंन �नद�शांक आ�ण पावसा�यानंतरचा जल वापर          

�नद�शांक हे पावसा�यातील आ�ण पावसा�यानंतरची गावातील स�यि�थती�या �पक प�धतीसाठ�         

पा�याशी उपल�धता दश��वतात. हे �नद�शांक ०-१ या दर�यान असतात. �नद�शांक १ असला �हणजे             

�पकांना लागणारे पाणी गावात उपल�ध आहे.पा�याची तटु अस�यास हा �नद�शांक १ पे�ा कमी असेल.  

 

असे अस�यास व अ�धक अपधाव अड�व�यासाठ� �नयोजन करायला वाव अस�यास कमी           

�नयोजनासाठ�चे कारण तपासनू आराख�यात यो�य बदल करावा व �नद�शांक वाढ�व�याचा �य�न           

करावा.  
3. PoCRA App �या पा�या�या ताळेबंद भागात नमदू झोन �नहाय व उपचार �नहाय ��ता�वत कामांची              

सं�या ह� गाव आराख�या मधील ‘ भाग ४ ' म�ये असले�या झोन �नहाय उपचार �नहाय ��ता�वत               
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कामां�या सं�येशी जळुते क� नाह� ते पाहावे यासाठ� कृषी सहयाकाकडून तसेच स�ूम �नयोजन करणा�या              
एज�सीकडून PoCRA App म�ये भरलेल� मा�हती सोबत ठेवावी. सदर स�ंया जळुत नस�यास स�ूम             
�नयोजन करणा�या एज�सी ची मदत घेऊन गाव आराख�या म�ये द�ु�त क�न �यावी व �यानसुार              
�नयोजनाची  पढु�ल  तपासणी  करावी . 

4. गावाम�ये अि�त�वातील आ�ण ��ता�वत नवीन �व�हर�ंची झोन �नहाय स�ंया गाव आराख�या म�ये            
नमदू असेल . ��येक �व�हर�ला ढोबळमानाने कमीत कमी २ .५ ट� .सी .एम पाणीसाठा उपल�ध �हावा            
याकार�ता  नवीन  �व�हर�ंची  सं�या  अशा  �कारे  ठरवावी . 

 
��ता�वत  �व�हर�  =  भजूल  पनुभ�रण  (ट� .सी .एम )     - अि�त�वातील  �व�हर�  
   २ .५  (ट� .सी .एम ) 
  

 
सलेुमान  देवळा , बीड  पा�याचा  ताळेबंद , ४३०  मी .मी . पाऊस  वष� :२०१६  

 
�व�हर�ंची सं�या झोन �नहाय काढावी आ�ण झोन म�ये ��ता�वत �व�हर� यापे�ा अ�धक असू नये या क�रता                
�नयोजन होईल असे पाहावे . गाव आराख�या मधल� स�ंया या पे�ा जा�त अस�यास झोन �नहाय घेता येणा�या                
नवीन �व�हर�ंची सं�या गाव स�मती ला कळवावी आ�ण गाव स�मतीने �दले�या �ाधा�य �माने छो�या �समांत               
आ�ण पा�याची सोय नसणा�या लाभाथ�ची  �नवड  क�न  अराखडा  मजंरू  करावा . 
सलेुमान  देवळाचे  उदाहरण : (गाव  पातळी  वर  ) 
 

अि�त�वातील  �व�हर�  + ��ता�वत  �व�हर�  = १८३  / २ .५  = ७३  �व�हर� 
 

5.  गाव  आराख�या  म�ये  नवीन  �व�हर�  साठ�  �नवड  झाले�या  सव�  लाभाथ�ची  नाव  आ�ण  गट  � . याद�  असावी. 
�या  भागातील  / गटा  जवळील  �व�हर�म�ये  पा�याची  उपल�धता  तपासनू  �व�हर�ला  मा�यता  �यावी . 
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6.  नवीन  शते  त�याला  मा�यता  देताना  शते  त�या  चा  पाणलोट  �े�ाव�न  वाहून  येणारा  अपधाव  शते  तळे 
भार�यासाठ�  परेुसा  आहे  का  हे  तपासनू  शते  त�यासाठ�  �े�ाची  यो�यता  �कंवा  आकार  ठरवावा .  
 
उदाहरण: सलेुमान देवळा मधील, झोन १ मधील २ ट�.सी.एम साठवण �मतचेा शते त�या साठ� खाल�ल �माणे                
तपासणी होईल. 
 
झोन  १  �े�  : २५५  हे�टर 
ताळेबदंा�या  त��यातील  एकूण  उपल�ध  अपधाव : १८९  ट� .सी .एम 
शते  त�याचे  पाणलोट  �े� : २  हे�टर 
 
हे�टर� अपधाव:  
 

ताळेबदंा�या  त��यातील  एकूण  उपल�ध  अपधाव 
झोनचे  �े�  फल 

=(१८९  ट� .सी .एम  / २५५  हे�टर  )  = ० .७४  ट� .सी .एम  / हे�टर 
 

शते त�या साठ� उपल�ध अपधाव: 
 

=शते  त�या  चे  पाणलोट  �े�  x हे�टर�  अपधाव 
= २  हे�टर  x ० .७४  ट� .सी .एम  / हे�टर 

= १ .५  ट� .सी .एम 
 

�हणजे  या  झोन  म�ये  २  हे�टर  पाणलोट  �े�  २  ट� .सी .एम  शतेतळे  भरायला  कमी  पडले . यानसुार  तपासणी  क�न 
शते  त�याची  �मता  ठरवावी  �कंवा  शते  त�याला  मा�यता  �यावी . शते  तळे  भर�यासाठ�  भजूलाचा  वापर  होत 
असेल  तर  शते  तळे  वापर�यासाठ�  लाभाथ�  कड े भजूल  �ोत  / �वह�र  / इतर  �ोत  आहे  का  हे  तपासनू  �यावे . 
 
7. शते  त�या  साठ�  �नवड  झाले�या  सव�  लाभाथ�ची  नाव , गट  �मांक,  शते  तळे  भर�यासाठ�  पा�याचा  �ोत  आ�ण 

�पक प�धतीत सभंा�वत बदल नमदू  केलेल�  सचूी  गाव  आराख�या म�ये  असावी . 
 
8. गावाचा पा�याचा ताळेबदं मागील पाच वषा�तील सरासर� पावसा�या�या वषा�वर काढलेला असेल. 
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