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ह्यापैकी प्रत्येक ननकषाचे सववततर तपष्टीकरण खाली दर्दले आहे. 

 



१. सयांडपयण्ययचय वयपर (५ गुण) 
या सेक्िन अतंगगत सांडपाण्याच्या वापरासाठी एकूण ५ गुण दर्दले जातील. 
सांडपाण्याच्या वापरासाठी तपरे्त पुढील पयागय आहेत. 
पदहला पयागय: िोष खड्डा  
गावातील/ग्रामपंचायतीतील एकूण कुटंुबसंख्येच्या प्रमाणावर आर्ाररत स्जतके िोष खड्ड ेबांर्ले, 
त्या टक्केवारीनुसार हे गणु दर्दले जातील.  
मात्र िोष खड्ड्याच्या संर्दभागत र्दोन पररस्तथतींत अडचणी येऊ िकतात: 
१. बारीक काळी माती असेल तर पाणी मुरत नाही.  
२. काळा पाषाण हा चार-पाच फूटालाच लागत असल्यास पाणी मुरत नाही.  
र्दोन्ही अडचणींचा पररणाम सारखाच आहे की पाणी हे मुरण्याऐवजी वर येते आणण िोष 
खड्ड्यामुळे जलसंर्ारण होत नाही, तसेच गाव तवच्छ ककंवा आरोग्यर्दायी होत नाही. अिा 
पररस्तथतीत िोष खड्ड ेघेणे तांत्रत्रक दृष््या चकुीच ेआहे. फक्त स्जथे िोष खड्डा घेणे तांत्रत्रक 

दृष््या िक्य नाही, नतथ ेपुढील र्दोन पयागय उपलब्र् आहेत. 
र्दसुरा पयागय: परसबाग   
सांडपाणी हे परसबागेसाठी वापराव ेज्यात उपयोगी फळझाड ेककंवा भाजीपाला घेता येइल.  
ककंवा  
नतसरा पयागय: सावगजननक बाग 
स्जथे परसबागेसाठी घरालगत जागा उपलब्र् नाही ककंवा तिी वापरण्याची इच्छा नाही, नतथ े
अनेक घरांच ेसांडपाणी एकत्रत्रत करून ज्या दठकाणी हे पाणी सोडले जाते नतथे या पाण्यावर 
सावगजननक बाग उभी करावी.  
या बागेत अळू, कर्दगळ सारख्या वनतपती असाव्यात ज्या या पाण्याला िुद्र् करतात. हे पाणी 
पूणगपणे या बागेसाठी वापरण्यास हरकत नाही. शिल्लक असल्यास, िुद्र् झालेले पाणी पुन्हा 
नाल्यात ककंवा ओढ्यात सोडावे.  
गुण रे्दण्याची पध्र्दत खालील प्रमाणे आहे. जर एका गावांतील ८०% पेक्षा जातत कुटंुबांनी या 
सेक्िनमर्ील सूचनांनुसार सांडपाण्याचा वापर केला असेल, तर त्या गावास पूणग ५ गुण दर्दले 
जातील. 
 

 



सयांडपयण्ययचय वयपर करणय-यय कुटुांबयांची टक्केवयरी ममळणयरे गुण 

८०% पेक्षा जातत  ५ 

७० % पेक्षा जातत ते ८०% पयतं  ४ 

५०% पेक्षा जातत ते ७०% पयतं  ३ 

३०% पेक्षा जातत ते ५०% पयतं  २  

१०% ककंवा त्यापेक्षा जातत त े३०% पयतं  १ 

१०% पेक्षा कमी  ० 

कृपया नोंर्द घ्या: 
१. तपरे्चा कालावर्ी सुरू होण्याआर्ीच बांर्लेले कायगरत िोष खड्ड े ककंवा तयार केलेल्या 
परसबागा ककंवा सावगजननक बागा ह्या तपरे्कररता ग्राह्य र्रल्या जातील. 
 

२. िौचालयाकररता बांर्लेले खड्ड,े िोष खड्ड ेम्हणून ववचारात घेतले जाणार नाहीत.  
 

३. सार्वजनिक शोष खड्डा ग्राह्य धरला जाणार िाही. 
 

४. परसबाग ककंवा सावगजननक बाग याच ेआकारमान इतके असाव ेकी ज्या सांडपाण्यावर त्या 
उभ्या आहेत, त ेसांडपाणी नाल्यांमध्ये वा बागेच्या तथळी जमा होऊ नये. त्यासाठी नाल्यांना 
योग्य उतार रे्दऊन त ेकुठे तुंबत नाहीत याची काळजी घ्यावी.  
 

५. एका कुटंुबाच्या सांडपाण्याचा वापर हा फक्त िोष खड्डा ककंवा परसबाग ककंवा सावगजननक 

बाग यापैकी एका उपायासाठी ग्राह्य र्रण्यात येईल. एकाहून अधर्क दठकाणी ग्राह्य र्रण्यात 
येणार नाही.  

 

२. वकृ्ष सांवर्धन (५ गणु) 
पररसरात असलेल्या झाडांमुळे मातीची र्पू कमी होते, पावसाच ेपाणी भूगभागत मुरण्यास सहाय्य 
होते आणण पाऊस वाढण्याची िक्यताही वाढते. तेव्हा पाणलोटात वकृ्ष लागवड हा मरृ्दा व जल 
संर्ारणाचा महत्वाचा व िाश्वत उपचार आहे. या दृष्टीने गावात झाड ेलावून जगवणे हे महत्वाच े
आहे.  



पूणग गुण शमळण्यासाठी प्रती कुटंुब र्दोन रोपे लावणे अपेक्षक्षत आहे. एकूण कुटंुबसंख्येच्या तुलनेत 
ककती कुटंुबांनी रोपे लावून जगवलीत याकररता पुढील तक्त्याप्रमाणे गुण रे्दण्यात येतील. 
गावातील/ग्रामपंचायतीतील एकूण कुटंुब संख्येच्या प्रमाणावर आर्ाररत स्जतकी रोपे लावून 
जगवली, त्या टक्केवारीनुसार हे गुण दर्दले जातील. गुण रे्दण्याची पध्र्दत खालील प्रमाणे आहे. 
 

एकूण कुटुांबयांच्यय प्रमयणयत लयवलेलयय रोपयांची टक्केवयरी ममळणयरे गुण 

२००%  ५ 
१६०% पेक्षा जातत त े२००% पेक्षा कमी ४ 
१४०% पेक्षा जातत त े१६०% पयतं  ३ 
१००% पेक्षा जातत त े१४०% पयतं २  
६०% ककंवा त्यापेक्षा जातत ते १००% पयतं १ 
६०% पेक्षा कमी ० 

कृपया नोंर्द घ्या:  
१. लावलेली रोपं ही लावताना ककमान एका फुटाची असावीत व त्यातून वकृ्ष उभा राहील अिी 
असावीत. 
 

२. रोप ंकोणत्याही तथाननक जाती प्रजातींची असल्यास ती रोप ंजगण्याची अधर्क िक्यता आहे 
व ती तथाननक जैवसषृ्टीिी अधर्क सुसंगत असतील. त्यामुळे लावलेली रोपं ही फक्त तथाननक 

प्रजातींचीच असावीत. 
 

३. सलग फळबाग लागवड ग्राह्य र्रली जाणार नाही. 
 

४. रोप ंनोव्हेंबर २०१८ पासून कर्ीही लावलेली असली तरी ग्राह्य र्रण्यात येतील. 
 

५. रोप ंएक तर तपर्ाग सुरू होण्यापूवी थडंीच्या दर्दवसात लावावी ककंवा पाऊस आल्यानंतर 
लावावीत. वेरीकफकेिन टीम जेव्हा गावात जाईल त्यावेळेस एखाद्या गावात पाऊस अस्जबात 
पडला नसला तर त ेएक फुटापेक्षा अधर्क वयाच ेरोप वपिवीत असले तरी ग्राह्य र्रले जाईल. 
मात्र त्यासाठीचा खड्डा हा त्यावेळेस तयार असावा. मात्र तालुका आणण राज्य पातळीवरच ेजज 

जेव्हा येतील, तेव्हा ती रोपं खड्ड्यात लावून स्जवंत असली पादहजेत. 



६. परसबाग वा सामूदहक बागेत लावलेली झाड ेया सेक्िन मध्ये ग्राह्य र्रली जाणार नाहीत. 
 

७. रोप ंही शिवारात कुठेही लावली तरी चालेल – घरासमोर ककंवा िाळेत लावली तर उत्तम, 
कारण ती जगवण्यास अधर्क सोप ंहोईल. मात्र ती ितेात लावली तरी ग्राह्य र्रले जाईल. 

३. पयणी सयठवण्ययसयठी ककां वय गयळ अडवण्ययसयठी श्रमदयनयचय/मनषु्यबळयचय वयपर 
करुन बयांर्लेलयय रचनय/उपचयर (२५ गणु)  

श्रमर्दानाचा ककंवा मनुष्यबळाचा वापर करून बांर्लेल्या रचना/उपचारांना २५ गुण त्यांच्या पाणी 
साठवण्याच्या ककंवा गाळ अडवण्याच्या क्षमतेच्या प्रमाणात दर्दले जातील.  

कृपया नोंर्द घ्या: 
१. या सेक्िनमध्ये तपर्गक ग्रामपंचायतींना/महसुली गावांना केवळ त्याच रचना ककंवा 

उपचारांसाठी गणु दर्दले जातील ज्या मनुष्यबळाचा ककंवा श्रमर्दानाचा वापर करून बांर्ण्यात 
आल्या आहेत. तपर्गक महसुली गाव/ग्रामपंचायती बाहेरील मजुरांनी केलेली कामे ववचारात 
घेतली जाणार नाहीत. 
 

२. वरील ननयमाला एक अपवार्द आहे. काही संरचनांमध्ये कुिल मजूर वापरण्याची आवश्यकता 
असते, जसे की शसमेंट नाला बांर्ामध्ये कुिल गवंडी ककंवा गेबीयनमध्ये जाळीच ेकाम 
करणारे. काही गावांमध्ये असे कुिल मजूर उपलब्र् नसतात. अश्या वेळी संरचनांची गुणवत्ता 
योग्य राखण्याच्या दृष्टीकोनातून तपर्गक गावांना कुिल मजूर बाहेर गावाहून बोलावण्यास 
मुभा आहे. अकुिल मजूर गावांमर्ीलच असणे आवश्यक आहे हे लक्ष्यात घ्यावे. 
 

३. तपरे्च्या कालावर्ीत, म्हणजेच ८ एवप्रल ते २२ मे या र्दरम्यान बांर्ल्या गेलेल्या रचना 
ककंवा उपचार हेच तपरे्साठी ववचारात घेतले जातील. ८ एवप्रल २०१९ पवूी ककंवा २२ मे 
२०१९ नंतर झालेलं कोणतंही काम तपरे्त गुण रे्दण्यासाठी ववचारात घेतलं जाणार नाही. ८ 
एवप्रल २०१९ पूवी ककंवा २२ मे २०१९ नंतर अर्गवट स्तथतीत असलेली कामेही तपरे्त गुण 
रे्दण्यासाठी ववचारात घेतली जाणार नाहीत.  
 

४. पाण्याची साठवण क्षमता आणण गाळ अडवण्याची क्षमता या र्दोन्हींवर आर्ाररत गुण दर्दले 
जातील. तपर्गक गावांनी ननमागण केलेली पाणी साठवण्याची आणण गाळ अडवण्याची एकूण 
क्षमता तपर्गक गावाच्या एकूण लोकसंख्येने भागली जाईल आणण त्यावरून र्दर माणिी 
क्षमता मोजली जाईल.  



५. श्रमाने १०,००० घ.मी. पेक्षा कमी ‘एकूण क्षमता’ ननमागण करणाऱ्या तपर्गक गावाने र्दर 
माणिी ६ घ.मी. ककंवा जातत इतकी पाणी साठवण क्षमता ननमागण केल्यास त्यांना पूणग 
गुण, म्हणजेच २५ गुण दर्दले जातील. यापेक्षा कमी क्षमतेच ं काम करणाऱ्या महसुली 
गाव/ग्रामपंचायतींना ननमागण केलेल्या साठवण क्षमतेच्या प्रमाणात गुण दर्दले जातील. उर्दा. 
र्दर माणिी ३ घ.मी. साठवण क्षमतेला १२.५ गुण दर्दले जातील. 

६. जर एखाद्या गावाने १०,००० घ.मी. क्षमतेचा टप्पा गाठल्यास त्याला एक बोनस गुण दर्दला 
जाईल. त्यानंतरच्या प्रत्येक २,५०० घ.मी. जाततीच्या क्षमते करीता एक बोनस गुण 
अधर्कचा दर्दला जाईल.  
 

पुढील तक्ता याबाबत अधर्क तपष्टता रे्दईल. 

गयवयने श्रमदयनयने तययर केलेली एकूण क्षमतय बोनस गुण 

१०,००० घ.मी. साठा १ बोनस गुण 

१२,५०० घ.मी. साठा २ बोनस गुण 

१५,००० घ.मी. साठा ३ बोनस गुण 

१७,५०० घ.मी. साठा ४ बोनस गुण 

२०,००० घ.मी. साठा ५ बोनस गुण आणण अिाच पद्र्तीने पुढे… 
 

उर्दा. ११,००० घ.मी. काम करणाऱ्या गावाला एक बोनस गुण, तर १७,००० घ.मी. काम करणाऱ्या 
गावाला ३ बोनस गुण आणण १८,००० घ.मी. काम करणायागला ४ बोनस गुण दर्दले जातील. मात्र 
या सेक्िन खाली जाततीत जातत गुण २५ एवढेच असतील.  
 

गावांना आपले टागेट हे ऍप वर दर्दसेल. 
 

७. या सेक्िनच े पूणग २५ गणु शमळाल्यानंतर झालेले जाततीच ेश्रमर्दानाच ेकाम हे खालील  
सेक्िन ४ अतंगगत मिीनच्या कामात मोजले जाईल. अिा अनतररक्त कामाला तीन हा 
गुणांक दर्दला जाईल. उर्दा. या सेक्िनखाली पूणग गुण शमळण्यास टागेट २,५०० घ.मी. एवढे 
आहे आणण गावाने ३,५०० घ.मी. एवढे काम केले असेल, तर अनतररक्त १,००० घ.मी. ला 
तीनचा गुणांक रे्दऊन ३,००० घ.मी. मिीनच्या कामात बेरीज केली जाईल. हे मोजणे थेट 
पानी फाउंडिेन ऍप आपोआप करेल. 
 



८. वरील ननयमांद्वारे लहान आणण मोठ्या तपर्गक गावांना समान पातळीवर आणण्याचा प्रयत्न  
केला आहे.  
 

९. लहान मातीच ेर्रण, अनघड र्दगडी बांर्ासारख्या रचना या गाळ अडवून वाहत्या पाण्याची 
गती कमी करण्यासाठी आहेत. रचनेच्या वरच्या ततरापयतं भरलेल्या प्रवाहाच्या पाण्याच्या 
आकारमानाच्या प्रमाणात त्यांची गाळ अडवण्याची क्षमता सुध्र्दा ववचारात घेतली जाईल. 
तपरे्च्या कालावर्ीत महसुली गाव/ग्रामपंचायतींनी ननमागण केलेली एकूण साठवण क्षमता 
ही सवग रचनांच्या गाळ अडवण्याची क्षमता आणण पाण्याची साठवण क्षमता यांची बेरीज 
असेल.  

स्परे्चय भयग असलेलयय प्रत्येक रचनेची/उपचयरयची गयळ अडवण्ययची क्षमतय आणण पयण्ययची 
सयठवण क्षमतय कयढण्ययची पद्र्ती खयलीलप्रमयणे असेल.  

१. सलग समतल चर (CCT) ककां वय स्टयगडध समतल चर (SCT) 

साठवण क्षमता (घ.मी.) = खोर्दलेल्या खड्ड्याच ंआकारमान (ररक्त खड्डा) x २ 
= एकूण लांबी (मी.) x सरासरी रंुर्दी (मी.) x ररक्त खड्ड्याची सरासरी खोली (मी.) x २ 

२. खोल सलग समतल चर (Deep CCT/WAT/WADT) 

साठवण क्षमता (घ.मी.) = खोर्दलेल्या खड्ड्याच ंआकारमान (ररक्त खड्डा)  
= एकूण लांबी (मी.) x सरासरी रंुर्दी (मी.) x ररक्त खड्ड्याची सरासरी खोली (मी.)  

३. कां पयटधमेंट बांडड ांग, फयमध बांडड ांग (FB) 
साठवण क्षमता (घ.मी.) = एकूण लांबी (मी.) x बांर्ाची सरासरी उंची (मी.)   
हे बांर् पानी फाउंडिेनच्या कफल्म मध्ये र्दाखवल्याप्रमाणे उताराला आडव ेअसावेत व त्या बांर्ाला 
कान असावा. उताराच्या समांतर बांर् ग्राह्य र्रले जाणार नाहीत.  

४. कां टूर बांडड ांग (CB), ढयळीच ेबयांर् (GB) 

साठवण क्षमता (घ.मी.) = एकूण लांबी (मी.) x बांर्ाची सरासरी उंची (मी.) x २  

५. इनलेट-आऊटलेट असलेले शतेतळां  
साठवण क्षमता (घ.मी.) = तळ्याच ंआकारमान X २ 
= सरासरी लांबी (मी.) x सरासरी रंुर्दी (मी.) x सरासरी खोली (मी.) x २ 
ही माप ेघेताना फक्त खोर्दकाम केलेला तळ्याचा भागच मोजला जाईल. तळ्याभोवती टाकलेला 
भराव मोजला जाणार नाही. 



६. छोटय मयतीचय बयांर् ककां वय अदधन गली प्लग (EGP) 

साठवण क्षमता (घ.मी.) = पूणग भरलेल्या बांर्ातील पाण्याच ंआकारमान = EGP ची एकूण लांबी 
(मी.) x EGP ची उंची (मी.) x पसरलेल्या पाण्याची लांबी (फुगवटा)* (मी.) x ०.२५  
स्जथे *पसरलेल्या पाण्याची लांबी (फुगवटा) = EGP ची उंची (मी.) x १५  
प्रवाहावर स्जथे ६.५% तळउतार आहे, नतथे हा बांर् बांर्ला गेला आहे असे गहृीत र्रून,  
१५ हा ननस्श्चत गुण्य ठरवला गेला आहे.  

 

७. लूज बोलडर स्रक्चर (LBS)/स्टोन गली प्लग (SGP) 

साठवण क्षमता (घ.मी.) = बांर् पूणग भरुन झाला असतानाच ेपाण्याच ेकमाल आकारमान  
= बांर्ाची एकूण लांबी (मी.) x बांर्ाची उंची (मी.) x पसरलेल्या पाण्याची लांबी (फुगवटा)* 
(मी.) x ०.२५  
स्जथे *पसरलेल्या पाण्याची लांबी (फुगवटा) = बांर्ाची उंची (मी.) x १०  
प्रवाहावर स्जथे १०% तळउतार आहे, नतथे हा बांर् बांर्ला गेला आहे, अस ेगहृीत र्रून १० हा 
ननस्श्चत गुण्य ठरवला गेला आहे.  

८. गेबबयन बांर्यरय 
साठवण क्षमता (घ.मी.) = बंर्ारा पूणग भरुन झाला असतानाच ेपाण्याच ेकमाल आकारमान 
= बंर्ाऱ्याची एकूण लांबी (मी.) x बंर्ाऱ्याची उंची (मी.) x पसरलेल्या पाण्याची लांबी (फुगवटा)* 
(मी.) x ०.२५  
स्जथे *पसरलेल्या पाण्याची लांबी (फुगवटा) = बंर्ाऱ्याची सरासरी उंची (मी.) x १५  
प्रवाहावर स्जथे ६.५% तळउतार आहे, नतथे हा बंर्ारा बांर्ला गेला आहे असे गहृीत र्रून, १५ 
हा ननस्श्चत गुण्य ठरवला गेला आहे. 

९. मयतीचय नयलय बयांर् ककां वय अदधन नयलय बयांर् (ENB) 

साठवण क्षमता (घ.मी.) = पूणग भरलेल्या बांर्ातील पाण्याच ंआकारमान = ENB ची एकूण लांबी 
(मी.) x ENB ची उंची (मी.) x पसरलेल्या पाण्याची लांबी (फुगवटा)* (मी.) x ०.२५  
स्जथे *पसरलेल्या पाण्याची लांबी (फुगवटा) = ENB ची उंची (मी.) x ३०  
प्रवाहावर स्जथे ३% तळ उतार आहे, नतथे हा बांर् बांर्ला गेला आहे असे गहृीत र्रून, ३० हा 
ननस्श्चत गुण्य ठरवला गेला आहे.  

१०. मसमेंट नयलय बयांर् (CNB) 

साठवण क्षमता (घ.मी.) = पूणग भरलेल्या बांर्ातील पाण्याच ंआकारमान = CNB ची एकूण लांबी 
(मी.) x CNB ची उंची (मी.) x पसरलेल्या पाण्याची लांबी (फुगवटा)* (मी.) x ०.२५  



स्जथे *पसरलेल्या पाण्याची लांबी (फुगवटा) = CNB ची उंची (मी.) x ७० 
ज्या प्रवाहावर हा बांर् बांर्ला आहे त्याचा तळ उतार १.५% आहे असे गहृीत र्रून, ७० हा 
ननस्श्चत गुण्य ठरवला गेला आहे. 

११. नयलय खोलीकरण/पयणीसयठ्ययतील गयळ कयढणे 

साठवण क्षमता (घ.मी.) = खोर्दनू काढलेल्या मातीच ंआकारमान (ररक्त खड्डा)  
= सरासरी लांबी (मी.) x सरासरी रंुर्दी (मी.) x ररक्त खड्ड्याची सरासरी खोली (मी.)  
 

पूणग नाल्याची नव्हे तर रंुर्दीकरण/खोलीकरण केल्यामुळे ककंवा गाळ काढल्याने नाल्यातील 
पाणीसाठ्याची वाढलेली  क्षमता मोजली जाईल.  
 

नाला खोलीकरण-रंुर्दीकरण हे फक्त अिा दठकाणी ग्राह्य र्रले जाईल स्जथे CNB, ENB आहे 
ककंवा टप्पा सोडून त्या टप्प्याला व्यवस्तथत र्दगडाच ेवपधचगं केले आहे.  
 

नाला खोलीकरण-रंुर्दीकरण हे फक्त पाण्याची झीरो लेवल होईपयतं ग्राह्य र्रले जाईल – त्यापुढे 
नाही. झीरो लेवल म्हणजेच ते िवेटच ेदठकाण स्जथे CNB, ENB वा वपधचगं केलेल्या टप्प्यामागे 
पाणी उभे राहील. हे त ेदठकाण आहे स्जथे CNB, ENB वा वपधचगं केलेल्या टप्प्याचा माथा 
आणण नाल्याचा तळ समान लेवलवर आहेत. 
 

१२. नयलययत सोडलेलयय टप्प्ययच ेपपचचांग  
नाला खोलीकरण करताना जर मातीचा टप्पा सोडला आहे नतथे वपधचगं करणे गरजेच ेआहे. 
अन्यथा तो टप्पा पुरात वाहून जाईल. अिा वपधचगंला फक्त श्रमर्दानात गणु रे्दण्यात येतील.  
साठवण क्षमता (घ.मी.) = केलेल्या वपधचगंच्या पषृ्ठ भागाच ेक्षेत्रफळ (मी.) x जाडी ०.२५ (मी.)  

 

१३. पवहीर पुनभधरण 

एका ववदहरीच ेपुनभगरण = ८०० घनमीटर 
 

टीप: 
 

१. श्रमदािािे झालेले वर्हीर पुिर्वरण मोजतािा एक सीमा घातली आहे. वर्हीर पुिर्वरणाद्र्ारे 
तयार झालेले घिमीटर, हे श्रमदािाच्या एकूण टारे्गटच्या तुलिेत २५% पेक्षा जास्त असतील, 
तर केर्ळ २५% पयतंच ेघिमीटरच श्रमदािात मोजले जाईल. त्यापेक्षा अधधक असलेले घिमीटर, 



हे मशीि कामात मोजले जाईल. मात्र अशा अनतररक्त मोजमापाला कोणताही र्गुणाांक देण्यात 
येणार िाही.  
 

उदा. श्रमदािाचे टारे्गट २,००० घिमीटर आहे. वर्हीर पुिर्वरण ५ झाले असता ८०० घ. मी. प्रती 
वर्हीरीिुसार एकूण घिमीटर, हे ८०० x ५ = ४,००० घ.मी. होतील. तर मूलयाांकिािुसार 
श्रमदािाच्या टारे्गटच्या २५% म्हणजेच फक्त ५०० घ.मी. श्रमदािात मोजले जाईल. उर्वररत 
३,५०० घ.मी. मशीि कामात मोजले जाईल. त्याला कोणताही र्गुणाांक िसेल. 
 

२. वपण्याच्या पाण्याची अथवा सावगजननक ववहीर याच ेपुनभगरण ग्राह्य र्रले जाणार नाही.  
 

३. ववहीर पुनभगरण करताना सवग तांत्रत्रक ननकष काटेकोरपणे पाळावेत, वविषेतः जागा 
ननवडीबाबतच े ननकष. याकररता गावांनी पानी फाउंडिेन ऍप वर याबाबतची कफल्म  
अवश्य पाहावी.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



बयांर्लेलयय रचनयांमध्ये सयठणयऱ्यय पयणी/गयळ सयठ्ययच्यय मोजमयप पद्र्तीांचय सयरयांश:  
 

अनु. 
क्र. 

उपचयरयचय  
प्रकयर 

लयांबी  
(मी.) 

सरयसरी 
रुां दी 
(मी.) 

सरयसरी 
उांची/ 
खोली 
(मी.) 

ननश्चचत 
गुण्य 

पयणी  
पसरण्ययची 
लयांबी (मी.) 

पयणी/गयळ 
सयठय 
सूत्र 

१ २ ३ ४ ५ ६ ६ x ५ = ७ ८ 

१. सी.सी.टी./एस.सी.टी.    २    
३ x ४ x ५ 
x ६   

२. डीप सी.सी.टी./वटॅ      ३ x ४ x ५ 
३. कंपाटगमेंट बंडींग/फामग बंडींग    १  ३ x ५ x ६ 
४. कंटूर बंडींग/ढाळीच ेबांर्    २  ३ x ५ x ६ 

५. इनलेट-आऊटलेट ितेतळे    ३    
३ x ४ x ५ 
x ६  

६. छोटे मातीच ेर्रण/अर्दगन 
गली प्लग    १५  

३ x ५ x ७ 
x ०.२५ 

७. अनघड र्दगडी बांर्/लूज 
बोल्डर तट्रक्चर    १०  

३ x ५ x ७ 
x ०.२५ 

८. गॅत्रबयन बंर्ारा    १५  
३ x ५ x ७ 
x ०.२५ 

९. मातीचा बंर्ारा    ३०  
३ x ५ x ७ 
x ०.२५ 

१०. शसमेंट बंर्ारा    ७०  
३ x ५ x ७ 
x ०.२५ 

११. 
नाला रंुर्दीकरण, 

खोलीकरण/पाणीसाठ्यातील 
गाळ काढणे 

     ३ x ४ x ५ 

१२.  नाल्यात सोडलेल्या टप्प्याच ेवपधचगं      ०.२५   ३ x ४ x ६  

१३. ववहीर पुनभगरण      ८००  



४. यांत्रयचय वयपर करून पयणी सयठवण्ययसयठी/गयळ अडवण्ययसयठी बयांर्ण्ययत आलेलयय 
रचनय/उपचयर (१५ गणु) 

यंत्राचा वापर करून बांर्ण्यात आलेल्या पाणी साठवण्याची/गाळ अडवण्याची क्षमता असणाऱ्या 
रचना/उपचारांना १५ गुण रे्दण्यात येतील.  
कृपया नोंर्द घ्या:  

१. यंत्र आणण हाताने केलेलं काम अिा र्दोन्ही बाबींच संयोजन असलेल्या कोणत्याही कामाची 
गणती ‘यांत्रत्रक काम’ अिीच होईल.   

२. महसुली गाव/ग्रामपंचायतीने ननमागण केलेली पाणी साठवण्याची आणण गाळ अडवण्याची एकूण 
क्षमता तपर्गक गावाच्या एकूण भौगोशलक क्षेत्राने ववभागली जाईल आणण प्रती हेक्टर क्षमता 
मोजली जाईल. प्रती हेक्टर मागे ननमागण झालेल्या साठवण क्षमतेवर गुण रे्दण्यात येतील.  

३. पूणग गुण म्हणजेच १५ गुण हे त्या तपर्गक गावांना दर्दले जातील ज्या तपर्गक गावाने र्दर 
हेक्टरी १०० घ.मी. इतकी पाणी साठवण क्षमता ननमागण केली आहे. यापेक्षा कमी क्षमतेचं काम 
करणाऱ्या तपर्गक गावांना त्या त्या प्रमाणात गणु दर्दले जातील. उर्दा. र्दर हेक्टरी ५० घ.मी.  
साठवण क्षमतेला ७.५ गणु दर्दले जातील. 
४. ववववर् रचनांची साठवण क्षमता मोजण्याची पध्र्दत वरील सेक्िन ३ प्रमाणेच असेल. 

५. एररयय रीटमेंट आणण ररज (मयथय) उपचयरयांवर योग्य भर (१० गुण) 

‘सत्यमेव जयते वॉटर कप’चा मुख्य उद्रे्दि मरृ्दा आणण जलसंर्ारण हा आहे. पण हे काम िातत्रीय 
पद्र्तीने झाले तरच ते पररणामकारक ठरते. यासाठी ‘माथा ते पायथा’ उपचार करणं गरजेच ं
आहे. शिवाय प्रत्येक ितेकऱ्याच ेिते एक छोटे पाणलोट आहे, स्जथे मातीची र्पू थांबवणे आणण 
पाणी साठवणे गरजेच ेआहे. वरील सेक्िन ३ आणण सेक्िन ४ मर्ील १ ते ८ व १३ क्रमांक 
असलेल्या रचना आणण उपचार या नेमके हेच साध्य करण्याचा प्रयत्न करतात. ही काम े
जाततीतजातत प्रमाणात व्हावीत, यासाठी १० गुण ननर्ागररत केले गेलेले आहेत. हे गुण थेट पानी 
फाउंडिेन ऍप आपोआप मोजेल. तरी मादहतीकरीता मोजण्याची पद्र्त पुढीलप्रमाणे आहे. 
१. सेक्िन ३ आणण सेक्िन ४ नुसार एका महसुली गाव/ग्रामपंचायतीने पूणग गुण शमळवण्यासाठी 

करावे लागणारे एकूण काम (घ.मी. मध्ये) काढणे गरजेच ेआहे. त्याला T (Total) मानू. 
म्हणजे T ही श्रमर्दान आणण मिीनच्या सहाय्यान ेकराव्या लागणाऱ्या कामाची बेरीज असेल.  
 

T काढण्यासाठी अगोर्दर आपल्याला हे ननस्श्चत करावे लागेल की एखाद्या तपर्गक 



गावाला/ग्रामपंचायतीला पूणग गुण शमळवण्यासाठी श्रमर्दानाने केवढे काम करावे लागेल आणण 
मिीनने केवढे काम करावे लागेल. 
 

२. S (Shramdaan) = सेक्िन ३ खाली पूणग २५ गुण (बोनस गुण गहृीत र्रून) 
शमळवण्यासाठी महसुली गाव/ग्रामपंचायतीला श्रमर्दानाने करावे लागणारे काम.  
M (Machine Work) = सेक्िन ४ खाली पूणग १५ गुण शमळवण्यासाठी महसुली 
गाव/ग्रामपंचायतीला मिीनने करावे लागणारे काम.  
 

३. T = S + M  
 

४. वरील सेक्िन ३ आणण सेक्िन ४ मध्ये क्रमांक १ ते ८ व १३ च्या उपचारांसाठी एका 
महसुली गाव/ग्रामपंचायतीने केलेल्या कामांची बेरीज घनमीटर मध्ये केली जाते. त्याला A 
(Area Treatment) म्हणूया. ही कामे एररया आणण माथ्याच्या कामात ककंवा 
मरृ्दासंर्ारणाच्या कामात मोडतात. ही कामे जाततीत जातत प्रमाणात व्हावीत हा या 
सेक्िनचा उद्रे्दश्य आहे. 
 

५. जर A हा T च्या ५०% ककंवा त्याहून अधर्क असेल, तर महसुली गाव/ग्रामपंचायतीला पूणग 
१० गुण दर्दले जातील.  
 

६. जर A हा T च्या ५०% हून कमी असेल, तर महसुली गाव/ग्रामपंचायतीला खालील प्रमाणे 
गुण दर्दले जातील. 

 

 

 

 

 

 

 

 

एररयय आणण ररज (मयथय) उपचयर ययांच्ययमुळे ननमयधण झयलेलयय  
सयठ्ययच ेगुणोत्तर = (A / T) X १००  

गुण 

५०% आणण त्यापेक्षा जातत  १० 

४५% आणण त्यापेक्षा जातत पण ५०% पेक्षा कमी  ९ 

४०% आणण त्यापेक्षा जातत पण ४५% पेक्षा कमी  ८ 

३०% आणण त्यापेक्षा जातत पण ४०% पेक्षा कमी  ५ 

२०% आणण त्यापेक्षा जातत पण ३०% पेक्षा कमी  ३ 

२०% पेक्षा कमी  ० 



उर्दा. जर डोंगरवाडी तपर्गक गावाची लोकसंख्या १०० आहे व त्यांच ेक्षेत्रफळ १०० हेक्टर आहे:  
S  = सेक्िन ३ खाली पूणग गुण शमळवण्यासाठी श्रमर्दानाने करावे लागणारे काम 
  = महसुली गाव ककंवा ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या X ६  
 = १०० x ६  
 = ६०० घ.मी.  
 आणण 

M = सेक्िन ४ खाली पूणग गुण शमळवण्यासाठी महसुली गाव/ग्रामपंचायतीला मिीनने करावे 
लागणारे काम 
  = महसुली गाव ककंवा ग्रामपंचायतीच ेभौगोशलक क्षेत्रफळ (हेक्टर) X १०० 
 = १०० x १०० 
 = १०,००० घ.मी.   
T  = सेक्िन ३ व ४ खाली पूणग गुण शमळवण्यासाठी डोंगरवाडी महसुली गाव/ग्रामपंचायतीला 

करावे लागणारे काम 
 = S + M  

 = ६०० + १०,०००  
   = १०,६०० घ.मी.  
डोंगरवाडीने केलेली सेक्िन ३ आणण सेक्िन ४ अंतगगत वरील उपचार क्र. १ ते ८ व १३ ची कामे 
यांच ेएकूण मोजमाप म्हणजेच A हे ४,००० घ.मी. एवढे आहे. त्यामुळे सेक्िन ५ अतंगगत त्यांच े
माकग  हे पुढीलप्रमाणे असतील. 
A / T = ४,००० / १०,६०० x १००  
= ३७.७%  

वरील तक्त्याप्रमाणे डोंगरवाडीला ५ गुण शमळतील. 
समजा डोंगरवाडीने केलेली सेक्िन ३ आणण सके्िन ४ अतंगगत वरील उपचार क्र. १ ते ८ व १३ 
ची कामे यांच ेएकूण मोजमाप A हे ८,००० घ.मी. एवढे आहे. 
A / T = ८,००० / १०,६०० x १००  
= ७५.५%  

वरील तक्त्याप्रमाणे डोंगरवाडीला पूणग १० गुण शमळतील. 
 



६. कयमयची गुणवत्तय (१० गुण) 

सवग मरृ्द व जल संर्ारणाच ेउपचार/रचना, िोष खड्ड,े रोपवादटका, आगपेटी मुक्त शिवार, जुन्या 
बंर्ाऱ्यांची र्दरुुतती आणण ववहीर पुनभगरण या सवग कामांची गुणवत्ता तपासणी करून हे १० गुण  
दर्दले जातील. 
हे गुण पुढील पद्र्तीने दर्दले जातील. 
१. संपूणग महाराष्ट्र ततरावर जी गावं तपरे्त आघाडीत असतील त्यांना तसेच तालुका पातळीच्या 

बक्षक्षसासाठी तालुक्यातील आघाडीच्या गावांना हे गुण पानी फाउंडिेनने नेमलेल्या 
परीक्षकांमाफग त दर्दले जातील. 

२. हे गुण खालील ननकषांवर आर्ाररत असतील: 

अ. केल्या गेलेल्या पाणलोट रचनांची/उपचारांची व इतर रचनांची जागा ननवड –  
site-selection 

आ. रचनांची आखणी आणण माककंग (आवश्यक आहे नतथे हायड्रोमाकग र वापरला आहे 
का? कंटूर रेषेवर आवश्यक असलेले उपचार कंटूर रेषेवरच आहेत का? ितेाचा बांर् 
उताराला आडवा आहे का?) 

इ. किा पद्र्तीने उपचार तयार केले आहेत? (उपचार तांत्रत्रक पररमाणानुसार तयार 
केले आहेत का?) 

ई. आवश्यक व सुयोग्य सादहत्याचा वापर, बांर्कामाची प्रत, क्युररगं, कफननशिगं इत्यार्दी 
उ. रे्दखभाल व भववष्यात र्दरुुततीची ितेकऱ्यांची वा गावाची योजना 

 

या ननकषांचा तपिील सोबत पररशिष्टामध्ये जोडला आहे. 

७. मयती तपयसणी (५ गणु) 

या सेक्िनमर्ील ५ गुण हे माती परीक्षणासाठी आहेत.  
मातीतील सेंद्रीय कबग वाढवल्याने मातीची जल र्ारण क्षमता कमालीची वाढते. तेव्हा प्रत्येक 
ितेकऱ्याला आपल्या ितेातील मातीच्या सेंद्रीय कबागच े प्रमाण मादहती असणे आणण वाढवणे 
गरजेच ेआहे. त्यामुळे तपरे्र्दरम्यान माती नमुना तपासणी करणाऱ्या ितेकऱ्यांच्या प्रमाणावर ५ 
गुण दर्दले जातील.  

तपर्गक गावात एकूण खातेर्दारांच्या ककती टक्के खातेर्दारांनी माती नमुना तपासणी केली यावर हे 
गुण आर्ाररत असतील. त्याचा तपिील खालीलप्रमाणे आहे. 



एकूण खयतेदयरयांपैकी मयती नमुनय तपयसणी करणयऱ्यय शतेकऱ्ययांच ेप्रमयण गुण 

५०% इतकं ककंवा त्यापेक्षा जातत  ५ 

४०% आणण त्यापेक्षा जातत पण ५०% पेक्षा कमी ४ 

३०% आणण त्यापेक्षा जातत पण ४०% पेक्षा कमी  ३ 

१५% आणण त्यापेक्षा जातत पण ३०% पेक्षा कमी  २ 

१५% पेक्षा कमी  ० 

फक्त १ जानेवारी २०१८ ते २२ मे २०१९ या काळात झालेली माती नमुना तपासणी ही तपरे्कररता 
ग्राह्य र्रली जाईल. 

८. आगपेटी मकु्त मशवयर (५ गुण) 

ितेीतील वपकांपासुन शिल्लक राहणारी र्सकटे, तसेच झाडातून शिल्लक राहणारी पाने, फुले, 
फांद्या, इत्यार्दी पासून बायोमास सतत ननमागण होत असतो. असा बायोमास सातत्याने ितेात 
कुजवून वाढवत गेल्यास ितेातील जशमनीच ेसेंदद्रय कबग वाढते. पण आपल्याकड ेफार मोठ्या 
प्रमाणात हा बायोमास जाळला जातो. यामुळे जशमनीतील सेंद्रीय कबागच ेप्रमाण खपू कमी होते व 
यामुळे जशमनीचा कसही कमी होत जातो व त्या मातीची जल र्ारण क्षमता कमी होत जाते. 
ननरननराळ्या पद्र्तीने बायोमास कुजवून मातीतील सेंद्रीय कबग वाढवता येतो. यामुळे बायोमास 
जाळणे बंर्द करणे व तो कुजवून त्यातून कंपोतट खत ननमागण करणे याला गुण दर्दले गेले आहेत. 
बायोमास कुजवण्यास पुढील पैकी कोणतीही पद्र्त ग्राह्य र्रली जाईल.  
अ. ितेावरील ककंवा ितेाजवळील कंपोतट खड्ड ेककंवा ढीग 
आ. बायो-डायनाशमक खड्ड े 
इ. नाडपे 
ई. रोटावेटर/मल्चर/फ्लेल मोवर/slasher द्वारा वपकांच ेअविषे जशमनीत शमसळणे  
 

एकूण खातेर्दारांच्या प्रमाणात ककती खातेर्दारांनी वरील पैकी कोणतीही पद्र्त वापरली आहे यावर 
हा गुणाचा आकडा आर्ाररत आहे. याच ेसववततर मादहती पुढीलप्रमाणे.  

 



एकूण खयतेदयरयांपैकी कां पोस्ट खड्ड ेककां वय ढीग, बययो-डययनयममक खड्ड,े नयडपे, 
यांत्रयने शतेयत गयडणे अस ेकरणयऱ्यय शतेकऱ्ययांच ेप्रमयण 

गुण 

५०% इतकं ककंवा त्यापेक्षा जातत  ५ 

४०% आणण त्यापेक्षा जातत पण ५०% पेक्षा कमी  ४ 

३०% आणण त्यापेक्षा जातत पण ४०% पेक्षा कमी ३ 

२०% आणण त्यापेक्षा जातत पण ३०% पेक्षा कमी  २ 

१०% आणण त्यापेक्षा जातत पण २०% पेक्षा कमी  १ 

१०% पेक्षा कमी  ० 

कृपया नोंर्द घ्या:  

१. जे उककरड/ेखड्ड ेघरगुती कचऱ्याच ेववघटन करण्यासाठी बनवले गेले आहेत, त्यांचा समावेि 
यात केला जाणार नाही.  
२. तपरे्चा काळ सुरू होण्यापूवी केलेले कंपोतट खड्ड,े बायो-डायनाशमक उपचार ककंवा नाडपे 
सुद्र्ा ग्राह्य र्रण्यात येतील. 
३. एक नाडपे वा बायो डायनाशमक उपचार हा १० खातेर्दारांच ेटागेट पूणग करेल. मात्र नाडपे वा 
बायो डायनाशमक मध्ये काडी कचरा हा खरोखर कंपोतट होताना दर्दसावा. त्यात प्लास्तटक अस्जबात 
नसावे. फक्त बांर्काम हे ग्राह्य र्रले जाणार नाही. नाडपे वा बायो डायनाशमक चे आकारमान 
हे िासकीय ननकषाप्रमाणे असावे. 
४. नाडपे पद्र्तीने कंपोतट खत तयार करण्यासाठी रचनेच ेआकारमान हे पुढील िासकीय 
ननकषाप्रमाणे असावे: लांबी ३.६० मीटर, रंुर्दी १.५० मीटर व उंची ०.९० मीटर. 
५. बायोडायनॅशमक कंपोतटचा ढीग तयार करण्यासाठी पाच मीटर लांब व र्दोन मीटर रंुर्दीचा 
आयत आखनू घ्या. त्या आयता मध्ये वाळलेल्या व ओल्या काडी-कचऱ्याच ेथरावर थर १ ते 
१.५० मीटर उंचीपयतं असावा. 

९. जल बचतीची कयमे (५ गुण) 

जल बचतीच्या तंत्राचा वापर केल्याने मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची बचत होते. पुढील ५ पद्र्ती 
या सेक्िन खाली ग्राह्य र्रणात येतील. 

अ. दठबक 

आ. तुषार   
इ. बी.बी.एफ. 



ई. मस्ल्चगं पेपर 
उ. बायोमास वापरून केलेले मस्ल्चगं  

या सेक्िनमध्ये तपर्गक गावाला जलबचतीच्या तंत्राचा अवलंब केलेल्या लागवडी खालील 
जशमनीच्या क्षेत्राच्या तुलनेत साल २०१८ मध्ये रब्बी हंगामात लागवडी खालील असलेल्या एकूण 
जमीनीच्या टक्केवारीवर आर्ाररत गुण दर्दले जातील. 
सववततर गुणांकन पध्र्दत पुढील प्रमाणे आहे. 

सयल २०१८-१९ रब्बी हांगयमयत लयगवडीखयली असलेलयय एकूण जमीनीच्यय  
तुलनेत जलबचतीच्यय तांत्रयचय अवलांब केलेलयय क्षेत्रयचय गुणोत्तर  ममळणयरे गुण 

५०% इतके ककंवा त्याहून जातत  ५ 

३०% इतके ककंवा जातत आणण ५०% पेक्षा कमी  ४ 

१५% इतके ककंवा जातत आणण ३०% पेक्षा कमी  ३ 

५% इतके ककंवा जातत आणण १५% पेक्षा कमी  २ 

५% पेक्षा कमी ० 

कृपया नोंर्द घ्या:  

१. तपर्ाग सुरु होण्याआर्ीपासूनच ज्या जशमनींवर या पाणी बचतीच ेतंत्र वापरात असेल, त्या 
जमीन क्षेत्राचाही तपरे्साठी अतंभागव केला जाईल. 
 

२. जर क्षेत्रावर एका पेक्षा जातत तंत्र वापरले गेले असेल, तर प्रत्येक रचना तवतंत्रपणे मोजली 
जाईल. उर्दा. जर १० हेक्टर जशमनीवर दठबक शसचंन आणण मस्ल्चगं उपचारही केला गेला 
असेल, तर त्या पाण्याच्या बचत करणारे तंत्र वापरणाऱ्या जशमनीच े क्षेत्र २० हेक्टर  
मानले जाईल. 
 

३. दठबक ककंवा तुषार करीता झालेले बुककंग ककंवा कॉटॅं्रक्ट/कंत्राटाच ेकागर्द हे ग्राह्य र्रले  
जाणार नाहीत.  
 

४. या सेक्िन अतंगगत पूणग गुण शमळण्यास तपर्गक गावाला ककमान १० हेक्टर क्षेत्रावर जल 
बचतीची कामे करणे अपेक्षक्षत आहे. जर एखाद्या तपर्गक गावात रब्बी क्षेत्रच नाही ककंवा 
रब्बी क्षेत्र १० हेक्टर पेक्षा कमी आहे, तरी पूणग गुण शमळण्यासाठी या गावाला ककमान 
१० हेक्टर क्षेत्रावर आणण ३ गुण शमळण्यासाठी ककमान ५ हेक्टर क्षेत्रावर जल बचतीची 



कामे करावी लागतील. पाच हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्रावर जल बचतीची कामे करणाऱ्या 
गावाला एकही गुण दर्दला जाणार नाही. उर्दा. एखाद्या तपर्गक गावाच े २०१८-१९ च्या 
हंगामात रब्बीच ेक्षेत्र २ हेक्टर एवढे आहे व ते गाव ४ हेक्टर क्षेत्रावर जल बचतीची कामे 
करते, अिा गावाला एकही गुण शमळणार नाही. त्याच गावाने ९ हेक्टर क्षेत्रावर काम 
केल्यास ३ गुण आणण १० हेक्टर क्षेत्रावर काम केल्यास पूणग ५ गुण शमळतील. 

१०. गयवयच ेवॉटर बजेट (१० गणु) 

हा सेक्िन उपलब्र् पाण्याच्या कायगक्षम वापर करण्याबाबत व पाण्याचा वापर कमी करण्याच्या 
उपायांबाबत आहे. हा सके्िन तपर्गक गावात उपलब्र् असलेले पाणी आणण वपण्यासाठी, घरगतुी 
वापरासाठी, पिुर्नासाठी, ितेीसाठी, इ. ववववर् कारणांसाठी पाण्याचा होणारा वापर या र्दोन्ही 
बाबींचा समतोल राखण्यासाठीच्या ग्रामतथांच्या वविषेतः ितेकऱ्यांच्या तयारीच ंमूल्यांकन करेल. 

गावाच/ेग्रामपंचायतीच ेवॉटर बजेट हे गाव पातळीवर तवतः ग्रामतथांनी तयार करायला हवं आहे, 
ज्यामुळे पाण्याची मागणी आणण पुरवठा या बाबी त्यांना ध्यानात येतील. वॉटर बजेट गावात 
अनतररक्त पाणी आहे की पाण्याची तूट आहे हे तपष्ट करेल.  

वॉटर बजेटसाठी पुढीलप्रमाणे गुण असतील: 

वॉटर बजेटसांबांर्ी कृती गुण 

गावात जलमापक यंत्र बसवणे १ 
पावसाची नोंर्दवही (रेन रेस्जतटर)  १ 
सध्याच ेवॉटर बजेट  २ 
प्रतताववत वॉटर बजेट  २ 
ववहीरींमर्ील भूजल पातळी मोजणे २ 
प्रतताववत वॉटर बजेटची अमंलबजावणीसाठी  
केलेले प्रयत्न २ 

 

टीप: 
जलमयपक यांत्र: गावात ककमान एक जलमापक यंत्र असावे. मात्र भौगोशलक दृष््या मोठ्या 
असलेल्या गावात एकाहून अधर्क जलमापक यंत्र असल्यास जातत चांगली मादहती शमळेल. 
जलमापक यंत्र तांत्रत्रक दृष््या सुयोग्य दठकाणी बसववलेले असावे. त्याची काळजी घेण्यासाठी 



आणण रोज पाऊस मोजण्यासाठी एक ककंवा अनेक व्यक्तींची नेमणूक करून त्याना प्रशिक्षक्षत 
केलेले असावे. 

पयवसयची नोंदवही (रेन रेजीस्टर): प्रत्येक गावाने एक रस्जतटर ठेवावे ज्यात पडलेल्या पावसाची 
रोजची नोंर्द आहे. अवकाळी पाउस तसेच जून मदहन्यात पडलेल्या पावसाच्या नोंर्दी त्यात असल्या 
पादहजेत. या नोंर्दीचा सारांि पूणग गाव पाहू िकेल अिा सावगजननक जागी प्रर्दशिगत केलेला असावा.  

सध्ययच ेवॉटर बजेट: सन २०१८-१९ ची मादहती भरून तांत्रत्रकदृष््या योग्य वॉटर बजेट सार्दर 
करण्यास २ गुण दर्दले जातील. 

प्रस्तयपवत वॉटर बजेट: सन २०१९-२० साठीच्या प्रतताववत बजेट मध्ये पाण्याची तूट कमी 
करण्यासाठी, पाण्याचा साठा वाढववण्यासाठी आणण पाण्याचा वापर/खचग ननयंत्रत्रत/कमी करण्यासाठी  
प्रतताववत उपाययोजनांचा समावेि असेल. यात न्युट्रल ककंवा positive बजटेच्या दर्दिनेे वाटचाल 
करण्यासाठी महसुली गाव/ग्रामपंचायतीने पीक पद्र्तीत सुचवलेले बर्दल, गावाच्या वॉटर 
बजेटनुसार अधर्क चांगल्या जलव्यवतथापन पद्र्ती यांचारे्दखील समावेि असणे आवश्यक आहे. 
पाण्याचा खचग कमी करण्यास पीक पद्र्तीत बर्दल ककंवा अन्य बर्दल याबद्र्दल गावाने ग्रामसभेत 
एकत्रत्रत बसून ननणगय घेणे अपेक्षक्षत आहे. यातूनच पाण्याचा उपसा कमी करता येईल.  

र्दोन्ही वॉटर बजेट सवांना दर्दसेल अिा सावगजननक जागी लावणे आणण त्यात हंगामी बर्दल केले 
जात राहतील यासाठीची व्यवतथा करणे आवश्यक आहे. 

पवहहरीांची पयतळी मोजणे: पूणग गुण शमळण्यासाठी गावाने गावातील वेगवेगळ्या भागातील ककमान 
१० ववदहरी ननवडून त्यांतील पाण्याची पातळी मे मदहन्यात पावसापूवी तांत्रत्रक पद्र्तीने मोजावी 
व ती एका रस्जतटर मध्ये नोंर्दवावी. हीच मादहती पानी फाउंडिेन app मध्येही भरावी. गावात 
१० पेक्षा कमी ववदहरी असल्यास स्जतक्या ववदहरी आहेत तेवढ्या सवग ववदहरींची पातळी मोजावी 
व त्यासाठी पणूग २ गुण रे्दण्यात येतील. 

प्रस्तयपवत वॉटर बजेटच्यय अांमलबजयवणीसयठी केलेले प्रयत्न: वॉटर बजेट बाबत गाव समाज 
ककतपत जागरूक आहे व त्याची काटेकोर अमंलबजावणी करण्यास ककतपत कटीबद्र् आहे, हे 
तालुका व राज्य ततरीय जज पाहतील. 

 



११. अश्स्तत्वयत असलेलयय रचनयांची दरुुस्ती/नयपवन्यपणूध उपक्रम (५ गणु) 

बहुतेक गावांत पाझर तलाव, सी.एन.बी., माती नाला बांर्, केटी वेअर ककंवा एम.आय. टँक हे 
पाणलोट उपचार अस्ततत्वात असतात. परंतु अनके दठकाणी ते गळके वा नार्दरुुतत असतात. 
नवीन उपचारांच्या तुलनते या जुन्या उपचारांची र्दरुुतती ही ककतीतरी तवतत असते. शिवाय हे 
जुने उपचार अनेक वेळेस मोक्याच्या साई्स वर असतात. त्यामुळे हे जुने उपचार ररपेअर 
करणे खपूच गरजेच ेतसेच फायद्याचे आहे. या उद्दर्दष्टाने या सेक्िनच े५ गुण पुढील तीन 
उपसेक्िनमध्ये वाटले गेले आहेत. 
१. अश्स्तत्वयत असलेलयय रचनयांच ेसवेक्षण व पयहणी करून पुढील मुद्द्ययांचय ररपोटध बनवणे: 

अ. प्रत्येक अस्ततत्वात असलेल्या रचनेची संख्या 
आ. प्रत्येक अस्ततत्वात असलेल्या रचनेच ेमोजमाप, पाणी साठ्याच ेआकारमान, शसचंन क्षेत्र 

क्षमता आणण लाभास्न्वत ितेकऱ्यांची संख्या  
इ. प्रत्येक अस्ततत्वात असलेल्या रचनेची सद्यस्तथती – त्यात गळती अथवा अन्य र्दोष 

आहे का? असल्यास काय र्दोष आहे व र्दरुुतती करण्यासाठी उपाय योजना?  
ई. अस्ततत्वात असलेल्या रचना र्दिगववणारा गांव नकािा  
उ. प्रत्येक अस्ततत्वात असलेल्या रचनेचा GPS युक्त फोटो 

हा ररपोटग पूणग भरल्यास १ गुण दर्दले जातील. हे काम तपरे्पूवीही करता येईल.  
एखाद्या तपर्गक गावात/ग्रामपंचायतीत जर वरील पैकी एकही रचना अस्ततत्वात नसेल, तर 
त्यांनी ररपोटग ऐवजी १ माकांसाठी ववहीर पुनभगरण अथवा नाववन्यपूणग काम करावे. पुनभगरण 
झालेल्या प्रत्येक ववदहरीसाठी एक गुण दर्दला जाईल. 
 

२. जुन्यय रचनयांची दरुुस्ती: 

र्दरुुतती केलेल्या रचनांच्या संख्येच्या आर्ारे गणु दर्दले जातील. साठ्यातील गाळ काढणे या 
प्रकक्रयेला र्दरुुतती म्हणून गणले जाणार नाही. बांर्कामातील चकुा, अपूणग भाग पूणग करणे आणण 
गळती थांबवणे या गोष्टी र्दरुुतती म्हणून गणल्या जातील.  
र्दरुुतती केलेल्या कामाच ेफोटो हे काम सुरु करण्यापूवी, होताना व झाल्यानंतर असे असावे. सवग 
फोटो यांची हाडग कॉपी असावी.  
पुढीलप्रमाणे गुण दर्दले जातील: 
२ ककंवा जातत रचनांची र्दरुुतती झाली, तर पूणग ४ गुण  
जर एका रचनेची र्दरुुतती झाली, तर २ गुण  



जर महसुली गाव/ग्रामपचंायतीत फक्त १ र्दरुुततीयोग्य रचना अस्ततत्वात असली, तर महसुली 
गाव/ग्रामपंचायतीने अगोर्दर एक रचना र्दरुुतत करावी आणण उवगररत २ गणुांसाठी नाववन्यपूणग 
काम कराव.े  
जर महसुली गाव/ग्रामपंचायतीत एकही र्दरुुततीयोग्य रचना अस्ततत्वात नसली, तर महसुली 
गाव/ग्रामपंचायतीने सवग ४ गुणांसाठी नाववन्यपूणग काम कराव.े  

अश्स्तत्वयत असलेलयय 
रचनयांची दरुुस्ती  

गुण  नयपवन्यपूणध कयमयसयठी उवधरीत गुण  

२ ४ ० 

१ २ २ 

० ० ४ 

 

३. नयपवन्यपूणध उपक्रम: 

यात वविषे गोष्ट ही की गावाने अगोर्दर अस्ततत्वात असलेल्या रचनांची र्दरुुतती करणे बंर्नकारक 
आहे. हा पयागय उपलब्र् नसेल तरच गावाने या गणुांसाठी नाववन्यपूणग उपक्रम या सर्दराखाली  
काम करावे. 
नाववन्यपूणग उपक्रमाला गुणात्मक मूल्यांकनाची जोड दर्दलेली असून परीक्षक सशमती गुण रे्दताना 
कामाची गरज/ननवड, गावाची ववशिष्ट पररस्तथती व आव्हाने असे मुद्रे्द लक्षात घेऊन गुण कमी 
व जातत करू िकतात. 


