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जाती/जमाती/अल्पभूधारक/इांिीरा आिास योजना ि भूसधार म.ग्र.रा.ह.यो. अांतगगत
विवहरी मांजर
ू करण्यात आल्या. परांतू ज्या लाभार्थ्यांना विवहरीचा लाभ िे ण्यात येर्ार आहे तो
जॉब कार्ग धारक असला पावहजे. तसेच त्याने मजर म्हर्ून मजरी घेर्े बांधाकारक होते .
तसेच सिर विवहरींसाठी शासन वनर्गयानसार सांबांवधत मांजूर लाभार्थी वनहाय 2.00 लक्ष
रक्कम वनश्चचत केलेली होती. त्याप्रमार्े प्रशासकीय मान्यता मा. गट विकास अवधकारी
(उच्च श्रेर्ी) याांची शासन वनर्गयास अधीन राहू न िे र्ेत आलेली होती.
िरील शासन वनर्गयानसार इांिापूर तालकयामध्ये महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीर्
रोजगार हमी योजने अांतगगत िैयक्तीक विवहरीचे 169 प्रस्तािास सन 2011-12 मध्ये
प्रशासकीय मान्यता ि ताांवत्रक मान्यता वमळालेली आहे . त्या अनषांगाने सिर विवहरीची कामे
पूर्ग करर्ेसाठी मा. तहवसलिार,इांिापूर याांचे अांतगगत लघ ससचन(जलसांधारर्) उपविभाग,
बारामती या यांत्रर्ेकर्े िे र्ेत आलेली होती. त्यानसार

सन 2012-13 मध्ये सिर

उपविभागाांतगगत विवहरीची कामे सरु करर्ेत आली. सन 2012-13 मध्ये सरु न झालेली
एकर् 45 विवहरींची कामे पांचायत सवमती इांिापूर या कायालयाकर्े पूर्ग करर्ेसाठी िगग
करर्ेत आली होती. उिगवरत एकूर् 124 विवहरीची कामे जलसांधारर् उपविभागामार्गत सरु
होती त्यापैकी माचग 2013 अखेर 53 विवहरीची कामे बाांधकामासह भैवतकदृष्ट्टया पूर्ग करण्यात
आलेली आहे त ि 71 विवहरींची कामे अपूर्ग अिस्र्थे त आहे .(71 अपूर्ग विवहरींपैकी 63
विवहरींची सांपूर्ग खोिाई पूर्ग आहे ि 8 विवहरींची खोिाई अांशत: पूर्ग आहे त्याची बाांधकामे
अपूर्ग आहे त) एकूर् 53 पूर्ग विवहरीचे पूर्त्ग िाचे अहिाल तयार करून तहवसल कायालय,
इांिापूर याांचेमार्गत एमआयएस िर नोंि करर्ेची कायगिाही पूर्ग करर्ेत आलेली आहे .

िरील पूर्ग ि अपूर्ग विवहरींचा गोषिारा पाहता असे विसून येते की, एकर् खोिाई पूर्ग
असर्ाऱ्या 116 विवहरींमध्ये सन २०१३-१४ ि २०१४-१५ या पािसाळी हां गामामध्ये कमी
जास्त प्रमार्ात पार्ी साठा झालेला आहे . ि त्या विवहरीतील पाण्याचा उपयोग विवहर
मालकाांना शेती वपकासाठी, वपण्यासाठी, जनािराांना वपण्यासाठी वनश्चचत झालेला आहे .
सिर विवहरीतील पाण्याचा उपयोग ससचनासाठी झालेला विसून येत आहे . स्ित: ची
िैयक्तीक विवहर असल्यामळे सिर विवहरीतील पाण्याचा काटकसरीने उपयोग करून
जास्तीत जास्त क्षेत्र कसे ओलीताखाली येईल याचा प्रयत्न करीत असतो. महात्मा गाांधी
राष्ट्रीय ग्रामीर् हमी योजनेंतगगत पूर्ग झालेल्या एकूर् विवहरीच्या पाण्यामळे अांिावजत एकूर्
150 ते 200 हे . क्षेत्र ओलीताखाली आले असल्याचा अांिाज आहे . हक्काचे पार्ी असल्यामळे
शेतकऱ्याांना नगिी वपके घेता येऊ लागले आहे त. शेतकरी चाांगल्या प्रतीचे उत्पािन घेत
असल्यामळे बाजारपेठेत त्याांच्या मालाला चाांगला िर वमळत आहे . त्यामळे त्याांची आर्थर्थक
पवरश्स्र्थती सूधारण्यास मित झालेली विसून

येत आहे . तसेच त्याांचे राहर्ीमान सध्िा

सधारले आहे . त्यामळे सामावजक िजा उां चाित आहे . शासनच्या (म.ग्र.रो.ह.योजना) या
महत्िकाांक्षी योजनेमळे अल्पभूधारक शेतकरी सध्िा प्रगतशील शेतकरी झालेला आपर्ास
पहाियास वमळत आहे .
शासनच्या या बहउद्वे शीय योजनेचा मख्यत्िे कोरर्िाहू भागातील अल्पभूधारक
शेतकऱ्याांना विवहरीच्या कामामळे शाचित पार्ी परिठा होऊ लागल्याने त्याांचे जीिनमानात
अमलाग्र बिल झालेला विसून येत आहे . त्यामळे या योजनेचा उद्देश सर्ल होत आहे असे
विसून येत आहे .

कामाचे फोटो:-

