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जा. .मदृसं/शेततळे/मास/ूमदृ-4/417/16 
  िदनांक- 22/02/2016. 

 
संदभ - 1) शासनिनणय मांक शेततळे-2016/ . -1 (74)/ रोहयो-5 मं ालय मुंबई-32  
            िदनांक 17 फे वुारी 2016. 
 2) शासनप  जा. .शेतत-2016/ . .1(74)/रोहयो-5मं ालय मुंबई-32  
            िदनांक-20 फे वुारी 2016. 
  

िवषय - “मागेल याला शेततळे” मागदशक सचूना 
रा यातील पज यावर आधािरत कोरडवाहू शेतीची पाणलोट व जलसंधारण मा यमातनू उपल धता 

वाढिव यासाठी  शासना माफत यापवू  िविवध योजनामधून अनदुान प दतीने शेततळे योजना राबिव यात आलेली आहे. 
यामळेु शेतक-यांचे उ पादन व उ प नात वाढ होऊन शेतक-यांचे जीवनमान उंचाव यास मदत झाली आहे. स थतीत 

रा यातील टंचाई त पिर थती पाहता व शेतक-यांकडे वत:ची सचन यव था िनम ण कर यासाठी खालील 
िनकषां या आधारे मागेल याला शेततळे ही वैय तक लाभाची योजना राबिवणे तािवत आहे. योजना 
राबिव यासंबधी मागदशक सचूना पुढील माणे िनगमीत कर यात येत आहेत.  
शेततळे या काय माची अमंलबजावणी कर यासाठी पढुील माण ेअटी व शत  लाग ूराहतील.     
 

1) लाभाथ  पा ता : 
1. शेतक-यांकडे या या नावावर कमीत कमी 0.60 हे. जमीन असावी. यास कमाल मय दा नाही. 
2. लाभाथ  शेतक याची जमीन शेतत याकिरता तांि क दृ टया पा  असणे आव यक राहील. जेणेक न 

पावसाचे वाहणारे पाणी शेतत याम ये साठवणे अथवा पुनभरण करणे श य होईल. 
3. या पवू  अजदारांनी शेततळे, सामहुीक शेततळे अथवा भात खाचरा सोबत तयार होणारी बोडी  या 

घटकांचा शासकीय योजनांमधनू लाभ घेतलेला नसावा. 
 

2) लाभाथ ची िनवड :-  
    या काय मातंगत ा त अज तनू लाभाथ ची िनवड खालील ाथिमकतेनसुार करावयाची आहे. 

1. दािर य रेषेखालील (बीपीएल) शेतकरी व या कुटंूबाम ये आ मह या झालेली आहे, यां या वारसांना 
िनवड ीयेम ये जे ठता यादीत सटु देऊन थम ाधां याने याची  िनवड कर यात यावी. 

2. वरील 1 यितरी त इतर सव वग तील शेततळी मागणी करणा-या शेतक-यांची जे ठता यादीनसुार ( थम 
अज सादर करणा-यांस थम ाधा य या माणे) सदर योजनअंतगत िनवड कर यात यावी. 

टीप:- या योजनेअंतगतचा िनधी Drought Mitigation Measures हणनू मदत व पनुवसन 
िवभागामाफत उपल ध होणार अस याने मागील पाचं वष त िकमान एक वष तरी 50 पैशापे ा कमी 
पैसेवारी जाहीर झाले या गावामधील लाभाथ  या योजनेसाठी पा  राहतील.  
50 पैशापे ा कमी पैसेवारी असणा-या गावाची यादी िज हािधकारी यांनी िस द करावी. 
 

3) शेततळयासाठी  अनु ेय आकारमान व अनदुान  
3.1- या योजनेअंतगत खालील आकारमानापैकी एका कारचे शेततळे घे यास मभुा राहील. शेतत याचे 
आकारमान हे यात होणारा पाणीसाठा व पाणलोट े ातुन उपल ध होणा-या अपधावे या पाणीसा ा या 
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अनषंुगाने ठेव यात याव.े आकारमान िनहाय शेततळयाचे पृ ठभागावरील े फळ (चौ.मी.) आिण अपेि त 
खेादकाम (घ.मी.) खालील  माणे  राहील. 
अ. इनलेट आऊटलेटसह शेततळे- 
 

अ. . आकारमान 
(घन मीटरम ये) 

पृ ठभागावरील 
े फळ (चौ.मी.) 

होणारे खेादकाम 
(घ.मी.) 

अनु ेय अनदुान 
( पये) 

1 15 x  15 x  3 225 441 22110 
2 20 x 15 x  3 300 621 29706 
3 20 x 20 x  3 400 876 40467 
4 25 x 20 x  3 500 1131 50000 

5 25 x 25 x  3 625 1461 50000 

6 30 x 25 x  3 750 1791 50000 

7 30 x 30 x  3 900 2196 50000 

 
ब. इनलेट आऊटलेट िवरिहत शेततळे- 
 

अ. . आकारमान 
(घन मीटरम ये) 

पृ ठभागावरील 
े फळ (चौ.मी.) 

होणारे खेादकाम 
(घ.मी.) 

अनु ेय अनदुान 
( पये) 

1 20 x 15 x  3 300 621 26206 
2 20 x 20 x  3 400 876 36967 
3 25 x 20 x  3 500 1131 47728 
4 25 x 25 x  3 625 1461 50000 

5 30 x 25 x  3 750 1791 50000 

6 30 x 30 x  3 900 2196 50000 

 
 3.2 - या योजनेअंतगत वरील माणे िविवध आकारमाना या शेतत यांपैकी कोण याही एका आकारमाना या 
शेतत याची मागणी करता येईल. याम ये जा तीत जा त 30 x 30 x 3 मीटर या आकारमानाचे व कमीत कमी 
इनलेट आऊटलेटसह काराम ये िकमान 15 x 15 x 3 मीटर या आकारमानाचे व  इनलेट आऊटलेटिवरहीत  

काराम ये िकमान 20 x 15 x 3 मीटर या आकारमानाचे शेततळे घेता येईल. इनलेट आऊटलेट िवरहीत 
काराम ये पाणी भर याची कायवाही पावसा यात अितिर त वाहून जाणा-या पा यातनू ाधा याने करावी.  

 
3.3 - शेतत यासाठी वरील आकारमान दशिव यात आले असले तरी शेतत याचे आकारमान, पृ ठभागाचे 

े फळ व होणारे खेादकाम यानसुार अनदुान देय रािहल. लाभा य ची मागणी व शेत पिर थतीनसुार शेततळयाची 
लांबी, ं दी कमी जा त कर यास मभुा रािहल. उपरो त मंजरू आकारमानापे ा जा त आकारमानाचे शेततळे 
यावयाचे अस यास मंजरू अनदुानापे ा जा त लागणारा खच हा लाभाथ  शेतक-याने वत: करावयाचा आहे. 

याम ये शेतत याचे िठकाणी फलक लाव याचा खच एकूण खच म ये समािव ट आहे.  
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           शेतत या या उपरो त नमदु आकारमानानसुार देय होणारी अनदुानाची र कम वर पिर छेद . 3.1 
म ये नमदु केलेनसुार िन चत कर यात आली आहे. तथािप देय अनदुानाची कमाल र कम .50,000/- इतकी 
राहील. .50,000/- पे ा जा त खच झा यास उविरत र कम संब धत लाभा थने वत: करणे अिनवाय राहील.  
    3.4 - जा तीत जा त पाच शेतक-यांचा गट क न यांना एकि तिर या सामदुायीक शेततळे घेता येईल. या 
शेततळयाचे आकारमान अनु ेय आकारमाना या माणात राहील. एक ीत खोदकामाची घनमीटरची अट पणू 
करणे आव यक राहील. तसेच यांना िमळणारे अनदुान व पा याचा वापर, पा याची िह सेवार या बाबत संबधीत 
शेतक-यांनी 100 पया या टपँ पेपरवर करार करावा व तो अज सोबत सादर करणे अिनवाय राहील. 
 
3.5 िज हािनहाय ल ांक :-  
  रा यात सन 2016-17 या  वष त पिह या ट यात 51,500 शेततळे पुण कर याचे उ ी ट ठरिव यात 
आले असनू सोबत या पिरिश ट अ म ये िज हािनहाय मंजरू ल ांक वतं िर या दे यात आलेला आहे. 
  िज हयासाठी िनध रीत केले या शेततळया या ल ांका या दीडपट मय देपयत यादी मंजरू करावी. या 
योजने अंतगतचा िनधी  Drought mitigition measures हणनू मदत व पुनवसन िवभागामाफत  उपल ध होणार 
अस याने मागील 5 वष त िकमान 1 वष तरी 50 पैशापे ा कमी पैसेवारी जािहर झाले या गावांमधील लाभाथ  या 
योजनेसाठी पा  राहतील. 50 पैसेपे ा कमी पैसेवारी असणा-या गावांची यादी िज हािधकारी यांनी िस द करावी. 
िज हािधकारी यां या अ य तेखालील सिमतीने तालु यातील थम ट यातील शेततळयांचा ल यांक िन चत 
करावा.  
 
4. शेततळे योजनेची अंमलबजावणी :- 
(4.1) योजनेचा सार व िस दी :-   

 “मागेल याला शेततळे ” योजनेअंतगत शेतत या या काय मास ेि य अिधका-यांनी सवदरू िस दी 
ावी. कृिष िवभागाची सव काय लये तसेच िज हािधकारी काय लय, तहिसल काय लये, िज हा पिरषद, पंचायत 

सिमती व ामपंचायत काय लयात नोिटस बोडवर िस दी दे यात यावी.  कृिष िवभागा या यं णेमाफत वैय तक 
व सामिूहक बैठका, मेळावे घे यात यावे.  

या यितिर त योजने या सारासाठी जािहरात िस द करणे बंधनकारक असनू, सदर जािहरात िज हा 
मािहती अिधका-यामाफत सामा य शासन िवभागा या शासन िनणया माणे आव यक या तीन  मो ा माणावर 
खप असले या थािनक वतमानप ामधनू दे यात यावी. जािहरात वेबसाईटवर सु दा िस द करावी. अशा िविवध 
तराव न चार करावा. इ छुक लाभाथ ना ठरािवक मदुतीत अज कर यासाठी आवाहन कर यात यावे.  

 याच माणे या काय मातंगत घे यात आले या शेतत यांमळेु सचनासाठी व पुरक कृिष उ ोगासाठी 
(उदा. पशसंुवधन, म यो पादन इ.) वापर शेततळे काय माचे िविवध िव तार योजनांशी सांगड घालनू संरि त 
सचनामळेु िपकाचे उ पादन वाढ शेतक-याचे राहणीमानातील बदल, शेतत याचा पिरणाम इ यािद बाबीस ेि य 
तराव न िस दी दे यात यावी. यशोगाथाही तयार करा यात. थािनक तरावर वतमानप े, कृिष मािसके 

याबरोबरच आकाशवाणी, दरुदशन इ यािद मा यमातनूही िस दी ावी. शासन सचूनानसुार संबिधत 
िज हािधकारी व शासनाकडे ई-मेल दारे यशोगाथा सादर करा यात िवभाग तराव न देखील यापक चार 

िस दी किरता दरुदशन, आकाशवाणी, वतमानप े, भतीप के दकृ ा य मा यमा दारे चार िस दी 
िवभागामाफत कर यात यावी. 
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4.2)  िश ण -   
1.  या योजनेची भावीपणे अमंलबजावणी कर यासाठी कृिष िवभागाचे ेि य तरावरील कमचारी यांचे  

तालकुा पातळीवर एक िदवसाचे िश ण स  आयोिजत कर यात यावे.  
2. तसेच िज हा पातळीवर योजना अमंलबजावणीशी संबिधत सव िवभागाचे अिधकारी यांचे एक 

िदवसाचे िश ण स  िज हािधकारी यांनी आयोिजत कराव.े  
3. शेततळे योजना अंमलबजावणीसाठी लाभाथ ची िनवड झा यानंतर तालकुा तरावर या लाभाथ ना 

योजने िवषयी ाथिमक मािहती दे याचे अनषंुगाने बैठक घेवून खालील सिव तर मािहती दे यात 
यावी. 
3.1  याम ये लाभाथ ने शेततळयासाठी कार िनवडतांना इनलेट आऊटलेटसह या काराम ये 

पाणलोट े ातनू वाहून येणारा अपधाव हा शेततळया या आकारमानापे ा जा त असणे 
आवशयक आहे तसेच पाणलोट े ातनू वाहून येणारा अपधाव हा नैस गकिर या शेततळयात 
येणे आव यक आहे. इनलेट आऊटलेट िवरहीत शेततळयाम ये पुनभरणासाठी शेततळयाचे 
लगत खा ीचा ोत असणे आव यक आहे. या बाबी िवचारात घेवून शेततळयाचा कार 
िनवड यात यावा. 

3.2  शेततळे खोदाईनंतर िनघणा-या मातीपासनू शेततळया या भोवती भराव तयार करावयाचा आहे. 
भरावासाठी तेवढयाच आकाराची जागा यापली जाते, यासाठी वत: या मालकीचे े  िवचारात 
घेवून शेततळयाचे आकारमान मागणी कर यात यावे. 

3.3  सदरची जागा तांि कदृ टया यो य अस याबाबत कृिष सहा यक/ कृिष सेवक / कृिष पयवे क 
/मंडल कृिष अिधकारी यांचेकडून तसा दाखला घे यात यावा. 

3.4 जागा तांि कदृ टया यो यतेचा दाखला व काय रंभ आदेश िमळा यानंतर शेततळयाची 
मंजरू आकारमानानसुार व या िठकाणचा तांि कदृ टया यो यतेचा दाखला िमळाला आहे या 
आप या मालकी या शेतात शेततळयाची आखणी मंजरू आकारमानानसुार क न यावी.  

3.5  खोदकामासाठी आव यक असलेली मिशनरी लाभाथ ने वत: उपल ध करणेची आहे. 
3.6  खोदकामासाठी काहीही र कम आगाऊ िमळणार नाही याची जाणीव क न देणे,  
3.7 खोदकाम करतांना िदले या सचूने माणे खोदकाम करणे, खोदकाम करताना यो य तो 

बाज ूउतार राखणे, खोदकामातनू िनघाले या मातीचा आखनू िदले या िठकाणी बम सोडून/ बम न 
सोडता भराव करणे, भरावाला यो य तो बाज ूउतार, पाया ं दी, माथा ं दी ठेव यात यावी. 

3.8  खोदकामाचे काळात अडचणी उदभव यास ेि य कमचा-यांचे मागदशन यावे. 
3.9  खोदकाम पणू झा यानंतर तसे तालकुा कृिष काय लयास लेखी कळिवणे व यासोबत 

रा ीयकृत बकँ खाते पु तका या पानाची झेरॉ स त जोडणे. 
3.10 यानंतर ेि य कमचारी यांचेकडून शेततळयाची य  मोजमापे घेवून मापन पु तकात 

न दी के यानंतर व फोटो GPS Image ारे वेबसाईटवर अपलोड के यानंतर देय अनदुानासाठी 
िशफारस कर यात येईल व देय अनदुान थेट लाभाथ चे बकँ खा यावर जमा होईल. याबाबतची 
मािहती सदर या बैठकीत िव ताराने दे यात यावी.  
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(4.3) लाभा य कडून अज मागिवणे ( अज ची उपल धतता व ऑनलाईन न दणी) 
     इ छुक शेतक-याने िवहीत नमु यातील अज तथा समंती या योजनेत भाग घे यासाठी अिनवाय आहे. 

याबाबत शेतक-यांनी याची मागणी संगणकीय णाली दारे भरावयाची आहे. यासाठी करावयाचे अज  
http://aaplesarkar.maharashtra.gov.in या  संकेत थळावर  उपल ध क न दे यात येत आहे. (अज चा 
नमनूा प  2 म ये दे यात आला आहे.) 

या वेबसाईटव न अज चा नमनुा ( प -2) इ छूक लाभा य नी िद.23/2/2016 पासनू Down load क न 
याव.े प -2 म ये नमदु केलेली मािहती जमा क न मळु अज भ न लाभा य ने वत: या वा रीसह सव 

कागदप े इ यादीसह Scan क न ठेवावे. Online प दती ारे http://aaplesarkar.maharashtra.gov.in या 
संकेत थळावर अज ची मािहती Online भ न अज त नमदु केलेली जोडप े Scan Copy जोडून Upload करावी. 
Online अज ची पोहोच पावती  इ छूक लाभा य नी  Down load  क न वत:कडे ठेवावी. Online अज 
Upload  कर याची ि या िदनांक 29 फे ुवारी 2016 रोजी सकाळी 11.00 वाजेपासनू वर नमदु केले या 
वेबसाईटवर उपल ध राहील. 

या योजनेत अर्ज करणा-या य तने “ आपले सरकार” संकेत थळावर जाऊन मागेल याला शेततळे या 
लक वर लीक कराव.े यानंतर अजदारास खालील तीन पय य उपल ध राहतील. 

अ) आपले सरकार संकेत थळावर यापवू च तयार केले या ोफाईलचा वापर करणे. 
ब) आपले सरकार पोटलवर न याने ेाफाईल तयार क न (वरील अ नसुार ोफाईल उपल ध नस यास)  
क) कोण याही महा ई सेवा क ामाफत (CSC)  
                   थम उपरो त (अ) व (ब) मधील पय यांकरीता वत:चा मोबाईल मांक असणे आव यक आहे. 
तसेच (अ) व (ब) बाबत अजदार वत: अथवा सायबर कॅफेतनू संगणकाचा वापर क न अज भ  शकतो. 
अज साठी सेवा शु क .20 अिधक सेवाकर लाग ूराहील. उपरो त  (क) बाबत अजदाराकडे मोबाईल मांक 
नस यास महा ई सेवा क ातनू अज भरत असताना  वरील बाबीसाठी (Scaning, upload etc.) ीया महा ई 
सेवा क  चालकाचे माफत करा यात.  
 
5. शेततळयां या जागा िनवडीचे तांि क िनकष :- 

शेततळे ही योजना कृिष िवभागामाफत पाणलोटाचा उपचार हणनू पवू  पासनूच राबिव यात येत आहे. 
जागे या िनवडीबाबत िनकष सवसाधारणपणे खालील माणे राहतील. 
1) या जिमनीतनू पाणी पाझर याचे माण कमी आहे. अशी जिमन असले या जागेची िनवड करावी. काळी 

जिमन यात िचकण मातीचे माण जा त आहे अशा जिमनी शेतत यास यो य अस याने अशा जिमनीची 
िनवड कर यात यावी. 

2) मरुमाड, वालकुामय स छ  खडक अशी जिमन असलेली जागा शेतत यास िनवडू नये.  
3) े  उपचाराची कामे झाले या पाणलोट े ात शेततळी ाधा याने घे यात यावीत. 
4) टंचाई त गावातील लाभ े ात शेततळी घे यात यावीत. यासाठी जलसंपदा िवभागा या शा.िन. ं .सीडीए-

1015/266/15/ला ेवी (कामे), िद.12 माच 2015 मधील अटी व शत  लाग ूराहतील. 
5) या िठकाणी जिमनीचा उतार सवसाधारण 3 ट कयाचे आत आहे, या िठकाणी शेततळी घे यात यावीत. 
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6) ना या या/ओहोळा या वाहात शेततळे घे यात येव ूनयेत. 
7) इनलेट/आऊटलेट सिहत शेतत यासाठी पाणलोट े ातून येणारे पाणी हे शेतत या या पाणीसाठा मतेपे ा 

जा त असणे बंधनकारक राहील. 
8) इनलेट/आऊटलेट िवरहीत शेतत यासाठी पुनभरणासाठी ोत अस याची खातरजमा कर यात यावी.  
9) सभेावताल या जिमनीत दलदल व िचबड होईल तसेच शेततळेतनू पाणी पाझ न लगत या शेतक-या या 

थावर/जंगम मालम ेचे नकुसान होईल अशा जिमनी शेतत यासाठी िनवड यात येव ूनयेत. 
10) शेतत याला लागणारी जागा शेतक-यांनी वखशुीने व िवनामु य ावयाची आहे. 

  
6. योजनेची अंमलबजावणी, आढावा व सिनयं ण 
6.1) िज हा तरावर आढावा व सम वय सिमती 

      सदर योजना िज हा तरावर भावीपणे राबिव यासाठी योजनेचा आढावा व सम वयासाठी    
िज हा तरावर मा. पालक मं ी महोदयाचे अ य तेखाली खालील माणे सिमती गठीत कर यात येत आहे.  
आढावा व सम वय सिमती 

 

संबंिधत िज हयाचे मा. पालकमं ी अ य  
िज हयातील मा. खासदार सद य 
िज हयातील मा. आमदार सद य 
िज हािधकारी सद य 
मु य कायकारी अिधकारी, िज.प. सद य 
िज हा अिध क कृिष अिधकारी सद य सिचव 

 

िवभागाचे तरावर सदर योजनेचा आढावा व सिनयं ण यासाठी िवभागीय तरीय सिमती गठीत 
कर यात येत आहे.  
6.2)  िवभागीय तरीय सिमती :- 

िवभागीय आयु त अ य  
अिध क अिभयंता ( सचन) लघु सचन सद य 
उपआयु त (रोहयो) सद य 
उपसंचालक, भुजल सव ण िवकास यं णा सद य 
िवभागीय कृिष सहसंचालक, िवभागीय मु यालया यितिर त सद य 
िवभागीय कृिष सहसंचालक, िवभागीय मु यालय सद य सिचव 
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6.3) िज हा तरीय सिमती :- 
योजनेची अंमलबजावणी, संिनयं ण,  तालकुािनहाय ल ांक, अनदुान अदायगी, व आढावा यासाठी 

िज हा तरावर िज हा तरीय सिमती गठीत कर यात येत आहे. 
िज हािधकारी अ य  
मु य कायकारी अिधकारी, िज हापिरषद सहअ य  
कायकारी अिभयंता, लघुपाटबंधारे िवभाग (िज.प.) सद य 
कायकारी अिभयंता, लघु सचन जलसंधारण सद य 
विर ठ भवूै ािनक, भुजल सव ण व िवकास यं णा सद य 
उप संचालक, सामािजक विनकरण सद य 
उप िज हािधकारी (रोहयो) सद य 
िज हा अिध क कृिष अिधकारी सद य सिचव 

 
(6.4) तालुका तरीय सिमती :-  

    लाभा य चे अज दाखल क न घेणे, अज ची छाननी करणे, पा तेनसुार िनवड  करणे,यादीस मा यता देणे, 
योजनेची अमंलबजावणी, सिनयं ण, अनदुान अदायगी व आढावा यासाठी तालकुा तरावर तालकुा तरीय सिमती 
गठीत कर यात येत आहे.   

उप िवभागीय अिधकारी (महसलू) तथा ांत अ य  
उप िवभागीय कृिष अिधकारी सहअ य  
तहिसलदार  सद य 
गट िवकास अिधकारी सद य 
उप अिभयंता लघ ु सचन (िज.प.) सद य 
उप अिभयंता लघ ु सचन, जलसंधारण सद य 
उप अिभयंता, जलसंपदा सद य 
भजूल सव ण व िवकास यं णा ितिनधी सद य 
सामािजक विनकरण ितिनधी सद य 
तालकुा कृिष अिधकारी सद य सिचव 

  
7. शेतत याचे काम कर यासाठी अनसुरावयाची प दती :- 

1) या योजनेसाठी लाभाथ  वत: वेबसाईट व न अज Download क न घेऊन िवहीत मदुतीत आव यक या 
माणप ासह Upload करणार आहेत. सदर कायवाही करताना लाभा य ना काही  अडचणी उदभव यास 
यांना मागदशन कर यासाठी येक तालु यातील तालुका कृिष अिधकारी काय लयातील कृिष अिधकारी व 

एक िलपीक वग य कमचा-याची िनयु ती कर यात यावी. याअनषंुगाने िज हािधकारी यांनी वतं  आदेश 
िनगिमत करावेत. 
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2) िज हािधकारी यांनी याबाबत सव तालु यात अज ा त क न घे याची कायप दती सु  हो यासाठी आव यक 
ते आदेश िनगिमत करावेत. तसेच सदर योजनेअंतगत िनगिमत आदेशानसुार कायप दती अंमलबजावणीची 
तसेच शासन िनणयात नमदु  कालमय दे माणे कायवाही होत अस याची खा ी करावी. 

मा. िवभागीय आयु त यांनी मा. िज हािधकारी यांचा आढावा यावा व  केले या कायवाहीचा अहवाल 
मा. सिचव (रोहयो) यांना सादर करावा. 

3) तालकुा कृिष अिधकारी काय लयाकडे ा त झाले या इ छुक लाभाथ चे अज ची छाननी तालकुा कृिष 
अिधकारी काय लयाने वेबसाईट या (सॉ टवेअर या) मदतीने करावी. 

4) तालकुा कृिष अिधकारी काय लयाने ा त परीपणू अज ची छाननी क न अज ा त जे ठतेनसुार पा  
लाभाथ ची यादी तयार करावी. दािर य रेषेखालील (बीपीएल) शेतकरी व या कुटंुबाम ये आ मह या झालेली 
आहे अशा शेतक-यां या वारसांना िनवड ीयेम ये जे ठता यादीत सटु देऊन थम ाधा याने यांची िनवड 
कर यात यावी. 

5) छाननी आधारे तयार होणारी लाभाथ ची यादी तालकुा कृिष अिधकारी काय लयाने तालकुा तरीय 
सिमतीसमोर सादर करावी. 

6) तालकुा तरीय सिमतीने िदलेला ल ांकास अनसु न िदडपट पा  लाभाथ ची िनवड क न मा यता ावी. 
संबिधत लाभा य स याची या योजनेत िनवड झा याचे तालकुा कृिष अिधका-यामाफत कळिव यात याव.े 
तसेच िनवड केलेले/ ित ािधन व अपा  अजदारांची यादी नोटीस बोडवर लाव यात यावी. याच माणे 
वेबसाईटवर देखील िस द करावी. 

7) तालकुा तरीय सिमतीने िनवड केले या लाभाथ ची यादी िज हा अिध क कृिष अिधकारी यांचे माफत िज हा 
िनवड सिमतीसमोर अवलोकनाथ सादर करावी.  

8) िनवड झाले या लाभाथ चे शेततळे योजनेसाठी मागणी केले या जागा तांि कदृ टया यो य आहेत कवा कसे 
तसेच मागणी केलेले आकारमानाचे शेततळे घे यासाठी वत या मालकीची जागा आहे कवा कसे तसेच 
मागणी केलेला कार (इनलेट आऊटलेट सह अथवा इनलेट आऊटलेट िवरहीत)  याबाबतची तांि कदृ टया 
खातरजमा कर यासाठी सदर शेतक-यांची यादी संबंिधत ेि य कमचारी यांचेकडे पुढील कायवाहीसाठी 
दे यात यावी. ेि य कमचा-यांनी शेतक-यांनी अज त मागणी केले या शेततळयाची शेतावर जावून स ह 
नंबर, शेताची लांबी - ं दी, नैस गक अपधाव अथवा पुनभरणासाठी ोत या सव दृ टीकोनातनू तांि कदृ टया 
यो य ती खातरजमा क न तसा दाखला सोबत िदले या प -9 म ये 10 िदवसात दे यात यावा. 

9) िनवड झाले या या लाभाथ ची जागा तांि ाकदृ टया यो य आहे, मागणी केलेले आकारमान व कार यो य 
आहे व तसा दाखला संबंधीत े ीय कमचारी यांनी िदला आहे, अशा शेतक-यांचे तालकुा कृिष अिधकारी 
यांनी यांचे अिधन त कृिष सहायक/कृिष सेवक व कृिष पयवे क यांचे माफत या गावातील मंजरू  लाभाथ चे 
शेततळयाचे अंदाजप क तयार क न यावे व यास तांि क मंजरूीसाठी सादर कराव.े 

10) तालकुा तरीय सिमतीने मंजरूी िदले या यादीतील लाभा य चे शेततळयांना उपिवभागीय कृिष अिधकारी हे 10 
िदवसात तांि क मा यता व शासकीय मा यता देतील. 

11)  शासकीय मा यता ा त झा यानंतर तालकुा कृिष अिधकारी यांनी ता काळ काय रंभ आदेश दयावेत. 
12)  काय रंभ आदेश िद यानंतर लाभाथ स लाभ नको असेल कवा अ य  कारणाने याचे नाव वगळावे 

लाग यास िश लक ल ांकाकरीता ित ा यादीतील पुढील पा  लाभा य ची िनवड तालकुा तरीय सिमतीने 
करावी. 
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13) काय रंभ आदेश िद यानंतर लाभा य नी  30 िदवसात काम सु  करावे व तसे तालकुा  कृिष अिधकारी 
काय लयास लेखी कळवाव,े अ यथा िनवड र  झाली आहे असे समज यात येईल. 

14) अपवादा मक पिर थतीम ये 30 िदवसापे ा जा त मदुतवाढ देणेचे अस यास तालकुा तरीय  सिमतीने 
शेतपरी थतीची खातरजमा क न आव यक अस यास आणखी 30 िदवसाची मदुतवाढ ावी. 

15) शेततळी बांध याचा काय म लाभा य ने वत: / मजुरा ारे / अ य पय यी साधनां या (जेसीबी, 
पोकलेन,सारखे मिश स) सहा याने पणू करावयाचे आहे. मा  याकरीता मशीन उपल ध क न घे याची 
जबाबदारी संबंिधत  लाभा य ची वत:ची  राहील. 

16)  सदर योजने अंतगत शेततळे खोदकामासाठी संबंिधत तालकुा कृिष अिधकारी  यांचे कडील काय रंभ आदेश 
ा त झा यानंतर संबंिधत कृिष सहायक / कृिष सेवक /कृिष पयवे क/मंडळ कृिष अिधकारी यांचेकडून 

शेताम ये मंजरू गट नंबर, स ह नंबर म ये तांि क दृ ा जागा िनवड कर यात आले या िठकाणी मंजरू 
आकारमाना माणे शेततळे आखणी क न घे यात यावी. 

अंदाजप कात नमदु के या माणे लाभा य ने शेतत याचे खोदकाम क न यावे. खोदकामातनू 
िनघाले या मातीचा भरावा शेतत याचे पृ ठभागाचे शेजारी कृिष सहायक / कृिष सेवक/ कृिष पयवे क 
/मंडळ कृिष अिधकारी यांनी आखनू िदले या जागेवर व िदले या आकारमानात बांध व पात टाकावा. 
खोदकाम करतांना अडचणी आ यास संबिधत कृिष सहा यक/कृिष सेवकाचे मागदशन यावे. 

17) शेतत याचे काम पणू झा यावर लाभा य ने संबंिधत तालकुा कृिष अिधका-याला लेखी कळिवणे 
बंधनकारक राहील. तसेच यासोबत लाभा थने रा ीयकृत बकॅ/इतर बकॅ खा याचे पासबकुाचे पिह या पानाचे 
झेरॉ स जोडावी.( या पानावर बकॅ खाते . नमदु आहे.) 

18) लाभधारकाने शेतत याचे काम पणू झा याचे लेखी कळिव यानंतर कृिष सहायक / कृिष सेवक व कृिष 
पयवे क यांनी कामाची य  मोजमापे घेऊन मापदंडानसुार अनु ेय अनदुानाची र कम अदायगी साठी 
िशफारस कर यात यावी. तालकुा कृिष अिधकारी यांनी या योजनेअंतगत उपल ध िनधीतनू अथवा िनधी ा त 
झा यावर  30 िदवसा या आत संबंिधत लाभा य या बकँ खा यावर र कम थेट जमा कर यात यावी. असे 
करतांना जनधन योजनेचे खाते व आधार सीड ग झालेले खाते अस यास याम ये अनु ेय र कम जमा 
करावी. तालकुा तरावर िनधी उपल ध नस यास िनधीची मागणी करावी. 

19)  शेतत याचे काम पुण झा यानंतर देय र कम अदायगीसाठी िशफारस करणेपवू  लाभाथ सह शेतत याचा 
फोटो GPS Image ारे वेबसाईटवर अपलोड करणे अिनवाय राहील. तसेच  शेतत याचे नैऋ य  कोपरा 
थळाचे  अ ांश व रेखांश याची न द मापन पु तकात मापे न दणीबरोबर घे यात यावी. GPS Image सह 

फोटो upload के यािशवाय र कम अदायगीस िशफारस क  नये. 
 
8. सेवािनवृ  अिधकारी / कमचारी यां या सेवा घे याचे अिधकार   
             योजना अंमलबजावणीसाठी आव यकतेनसुार कृिष िवभागातील सेवािनवृ  अिधकारी / कमचारी यां या 
सेवा ता पुर या व पात / कं ाटी प दतीवर  घे याचे अिधकार िज हािधकारी यांना दे यात येत आहेत. अशा 
अिधकारी/कमचा-यांचे मानधन तसेच सदर योजने या अंमलबजावणीसाठी ेि य भेटी किरता शासना या 

चिलत िनयमानसुार वास भ ा अनु ेय राहील. सदरचा खच हा या योजने अंतगत िज हयासाठी खच होणा-या 
िनधी या 2 ट के आ थापना खच या अंतगत कर यात यावा. 

  



D:\Desktop\Guidelines Final  Draft 22.02.16.02                                                    10 
 

9. योजनेचा अमंलबजावणीचे वेळाप क 
1) जािहरात िस द करणे शासन िनणय िनगिमत झा यापासनू 7 िदवसात 
2) लाभा य नी वेब साईटव न अज ा त क न 

घेणे व अज सोबत जोडावयाची माणप े ा त 
क न घेणे व पुण भरलेले अज आव यक 

माणप ासह कॅन क न अपलोड कर याची 
अंितम मदुत 

जािहरात िस द झा यापासनू 45 िदवसात 

3) ा त अज नसुार जागा पाहणी, शेतत यासाठी 
जागा तांि कदृ टया यो य अस याची तपासणी 
व दाखला देणे - 

कालावधी 10 िदवस 
दर 15 िदवसांनी ा त झालेले अज तपासणीसाठी 

ावेत. 
4) ा त अज ची छाननी/तपासणी नंतर पा  

अजदारांची यादी तयार करणे व पा  
अजदारां या यादीस तालकुा तरीय सिमतीने 
मा यता देणे. 

कालावधी 15 िदवस 
दर 15 िदवसांनी ा त अज तपासनू ल ांकास 
अनसु न तालकुा तरीय सिमतीने मंजरू करावेत. 

5) तालकुा तरीय िनवड सिमती या मंजरूीनंतर 
शेतत यांची तांि क व शासकीय मा यता, 

ित ा यादी .अथवा अपा  अस याबाबत 
लेखी प  पाठवणे व यादी िस द करणे, 
काय रंभ आदेश देणे 

 
          िटप - मु ा . 4 म ये अज ची छाननी/तपासणी व पा  अजदारांची यादी तयार करणे व पा  

अजदारां या यादीस तालुका तरीय सिमतीने मा यता देण े यासाठी एकूण मदुत जािहरात िस द 
झा यापासनू 45 िदवस आहे. तथािप 15 िदवसा या अंतराने ा त अज तपासनू ल ांकास अनसु न 
तालुका तरीय सिमतीने मंजरू करावेत. 

 
10) तांि क मा यता व शासकीय मंजरूी :-  
अ) शेततळयाचे अंदाजप क तयार करणे व यास तांि क मंजरूी  / शासकीय मंजरूी  उपिवभागीय कृिष 
आिधकारी यांनी  10 िदवसात दयावी. 
ब) तालकुा कृिष अिधकारी यांनी ता काळ काय रंभ आदेश ावेत. 
 

11) लाभा य ची जबाबदारी :- 
1. कृिष िवभागाचे कृिष सहा यक / कृिष सेवक यांनी िन चत केले या िठकाणी  शेततळे घेणे बंधनकारक 

राहील. 
2. काय रंभ आदेश िमळा यापासनू शेतत याचे काम तीन मिह यात पणू करणे बंधनकारक राहील. 
3. लाभाथ ने वत:चा रा ीयकृत बकँ / इतर बकॅ मधील खाते मांक संबंिधत कृिष सहा यक /कृिष सेवक  

यांचेकडे पासबकुचे पिह या पानाची झेरॉ ससह सादर करावा. 
4. कामासाठी कोणतीही आगाऊ र कम (अ ीम ) िमळणार नाही. 
5. शेतत या या बांधावर व पा या या वाहा या भागाम ये थािनक जाती या वन पतीची लागवड करावी. 
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6. शेतत याची िनगा व दु तीची जबाबदारी तसेच गाळ काढणे इ. संबंधीत लाभधारकांची राहील. 
7. पावसा याम ये शेतत यात गाळ वाहून येणार नाही अथवा साचणार नाही यासाठी यव था लाभा य ने वत: 

करावी. उदा. वाहा या दो ही बाजनेू तुराटया/पराटयाचे  आवरण क न संर ण देणे. व इनलेट आऊटलेट 
जवळ 3 ते 4 फांदेरी बांध  घालणे. 

8. लाभा य या 7/12 चे उता-यावर शेतत याची न द घेणे बंधनकारक राहील. 
9. शेततळे पणू झा यावर शेततळे योजनेचा बोड लाभा य ने लावणे बंधनकारक  आहे. 
10. नैस गक आप ीमळेु शेततळयास कोण याही कारची हानी पोहोच यास नकुसान भरपाई अनु ेय राहणार 

नाही. 
11. मंजरू आकारमानाचे शेततळे खोदणे हे लाभाथ स बंधनकारक राहील. 
12. इनलेट आऊटलेट िवरिहत शेततळी घेणा-या लाभाथ कडे शेततळयाम ये पाणी उचलनू टाक यासाठी 

आव यक या सव सिुवधा असणे आव यक आहे. तसेच अशा शेततळयासाठी शेतक-यांनी लॅ टीक 
अ तरीकरण वखच ने कराव.े 

  
12. काय वयीन यं णेची जबाबदारी :- 

1. जागेची िनवड कृिष सहा यक /कृिष  सेवक/ कृिष पयवे क/मंडल कृिष अिधकारी  यांनी तांि क 
िनकषा माणे करावी, व  तसे माणप  संबंिधत लाभा य स देणे. 

2. मंजरू आकारमाना माणे शेतत याची आखणी क न देणे. 
3. खोदकामा या िविवध ट यावर भेट देऊन लाभाथ स तांि क मागदशन करणे. 
4. लाभधारकाने शेतत याचे काम पणू झा याचे लेखी कळिव यानंतर कृिष  सहा यक / कृिष सेवक व कृिष 

पयवे क यांनी कामाची य  मोजमापे  यावी.तसेच देय र कम अदायगीसाठी िशफारस करणेपवू  
लाभा य सह  शेतत याचा फोटो GPS Image ारे वेबसाईटवर अपलोड करणे अिनवाय राहील. 

तसेच  शेतत याचे नैऋ य  कोपरा थळाचे  अ ांश व रेखांश याची न द मापन पु तकात मापे 
न दणीबरोबर घे यात यावीत. शेतत याचे काम पणू झा यानंतर व लाभाथ ने ेि य कमचा-या या 
िशफारशीसह तालकुा काय लयास लेखी कळिव यानंतर देय र कम िनधी ा त झा यानंतर 30 िदवसा या 
आत संबंिधत लाभा य या बकँ खा यावर थेट जमा कर यात यावी. 

5. लाभा य कडून याचा रा ीयकृत बकेँतील/ इतर बकेँतील खाते मांक पासबकुा या पिह या पानाचे 
झेरॉ ससह ा त क न यावा. जनधन योजनेचे खाते व आधार सीड ग झालेले खाते अस यास याम ये देय 
र कम ाधा याने जमा करावी. 

6. तालकुा तरीय सिमतीचे मंजरूीनंतर शेत पिर थतीनसुार अथवा थािनक अडचणीमळेु आकारमानात बदल 
अथवा शेततळयाची लांबी, ं दी कमी जा त कर याची आव यकता भास यास या माणे बदल कर यास 
मभुा रािहल तथािप अशी मंजरूी खालील अटीस अिधन राहून देता येईल. 
अ. उपरो त मंजरू आकारमानापे ा जा त आकारमानाचे शेततळयाचे य  खोदकाम झा यास मुळ मंजरू 

आकारमानाचे शेततळयासाठी देय अनदुाना माणे अनदुान देय राहील व जा तीचा खच हा लाभाथ  
शेतक-यांने वत: करावयाचा आहे. 

ब. उपरो त मंजरू आकारमानापे ा कमी आकारमानाचे शेततळयाचे य                   
खोदकाम झा यास मळु मंजरू आकारमानाचे शेततळयासाठी देय असलेले अनदुान ऐवजी याचे खालील 
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ट यावरील कमी आकारमानाचे शेततळयासाठीचे देय अनदुाना माणे अनदुान देय राहील व जा तीचा 
खच हा लाभाथ  शेतक-यांने वत: करावयाचा आहे. वरील (अ) व (ब) म ये नमदू अटी या लाभा य स 
मा य असलेबाबत लाभाथ ची लेखी संमती घेऊन आकारमान बदलास संबंिधत  तालकुा कृिष अिधकारी 
यांनी मा यता दयावी. 

7. मंजरू आकारमानापे ा शेतपिर थती व भू तरानसुार खोदकामास मय दा आ यास अशा करणी तालकुा     
कृिष अिधकारी यांनी वत: तपासणी क न कमी आकारमानाचे काम अंितम करता येईल. तथािप झालेले  
काम हे इनलेट आऊटलेट सह शेतत याम ये  िकमान या शासन िनणयातील नमदू शेवट या आकारमाना या 
हणजे 441 घन िमटर इत या आकारमानाचे व इनलेट आऊटलेट िवरहीत शेतत याम ये िकमान 621 

घनमीटर इत या आकारमानाचे खोदकाम  असणे आव यक आहे व अशा करणी याचे खालील 
ट यावरील देय अनदुान मापदंडा माणे देय राहील. 

8. कोण याही पिर थतीत काम पणू झा यावरच अनदुानाची देय र म बकँ खा यात जमा करावी. 
9. पणू झाले या शेततळयाची  गाविनहाय यादी तालकुा कृिष अिधकारी यांनी खालील प ाम ये संबंिधत 

तहसीलदार यांना लाभाथ चे 7/12 उतारा-यावर न द कर यासाठी पाठवावी. सदर या न दी बाबत 
तालकुा तरीय सिमतीने वेळोवेळी आढावा यावा.  

 

अ. . लाभाथ चे नांव गांव स ह नं./गट नं. शेततळयाचे आकारमान 
(घ.मी.) 

शेरा 

      
  
13. संिनयं ण व नोडल अिधकारी :- 

योजनेचे संिनयं ण करणेसाठी मा.आयु त, कृिष यांचे तरावर वतं  क  िनम ण कर यास या शासन 
िनणया दारे मा यता िदलेली आहे.सदरचा क  संचालक मदृ संधारण यांचे िनयं णाखाली राहील. या क ासाठी 
येणारा खच हा या योजनेअंतगत रा यासाठी खच होणा-या िनधीचे 1 ट का आ थापना खच यामधनू अदायगी 
कर यात येईल. 
    " मागेल याला शेततळे" योजना धडक व पात राबिव यासाठी िज हा तरावर िज हािधकारी व 
तालकुा तरावर उपिवभागीय अिधकारी (महसलू) यांना नोडल अिधकारी हणनू घोिषत कर यात येत आहे. 
यांनी या योजनेची अंमलबजावणी काटेकोरपणे व िवहीत मदुतीत करावी.  

            शेततळया या आथ क व भौतीक गतीचा अहवाल िनयमीतरी या िज हा अिध क  कृिष अिधकारी यांनी 
िज हािधकारी यां या वा रीने मा.आयु त (कृिष ),मा. सिचव (रोहयो) यांना सादर करावा.  
 
भौतीक व आथ क गती अहवाल - प                                                              
 अ) इनलेट आऊटलेटसह                                                  (आकारमान मीटरम ये) 

अ. 
. 

िज
हा 

ल  आकारमानानसुार भौतीक/आ थक सा य 
एकूण 15x15 

x3 
20x15x 

3 
20x20x 

3 
25x20 

x3 
25x25 

x3 
30x25 

x3 
30x30 

x3 
  भौ

. 
आ
. 

भौ
. 

आ
. 

भौ
. 

आ. भौ. आ. भौ. आ. भौ
. 

आ. भौ. आ. भौ. आ. भौ. आ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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ब) इनलेट आऊटलेट िवरहीत                                              (आकारमान मीटरम ये) 
अ. 

. 
िज
हा 

ल  आकारमानानसुार भौतीक/आ थक सा य 
एकूण 20x15

x 3 
20x20x 

3 
25x20 

x3 
25x25 

x3 
30x25 

x3 
30x30 

x3 
  भौ

. 
आ. भौ

. 
आ
. 

भौ
. 

आ. भौ. आ. भौ
. 

आ. भौ. आ. भौ. आ. भौ. आ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
          िज हा / तालु याना िदलेले ल ांक िवहीत मदुतीत पणू कराव ेव पणू झाले या शेततळयांची  तपासणी 

क न अनदुान लाभा य ना वेळेवर अदा कर यात यावे. 
                      

14. तपासणी :- 
 सदर योजनेची अंमलबजावणी कृिष िवभागामाफत कर यात यावी.  मंडळ कृिष अिधकारी, तालकुा कृिष 
अिधकारी, उपिवभागीय कृिष अिधकारी, िज हा अिध क कृिष अिधकारी व िवभागीय कृिष सहसंचालक यांनी 
वत: येक तालु यातील शेततळयांची तपासणी कृिष खा या या िवहीत मापदंडा माणे करावी. तपासणी 

अहवाल तपासणी या तारखेसह जतन करावेत. 
शेततळयां या कामाची गणुव ा कायम रहावी यासाठी िवभागा या मापदंडानसुार वेळोवेळी तपासणी 

करणे आव यक आहे. केवळ पणू झाले या शेततळयांची तपासणी कर याबरोबर काम चाल ूअसतांना ाथिमक 
अव थेतील कामांनाही भेटी देऊन तपासणी व मागदशन कराव.े 
  
15. य थ सं थेमाफत कामांची भौितक तपासणी व मु यमापन :- 
 िज हा तरीय सिमतीने शेततळया या झाले या कामाचे मु यमापन यशदा, शासकीय अिभयांि की 
महािव ालय, (उ नत महारा  अिभयान अंतगत शासन िनणय उ च व तं  िश ण िवभाग 

मांक/बैठक/3611/56/15/तांिश-2, िदनांक 13 जानेवारी 2016 या शासन िनणया माणे) शासकीय तं िनकेतन 
व शासकीय कृिष महािव ालय, रामभाऊ हाळगी बोिधनी या सं थेमाफत कर यात याव.े सदरचा खच कृिष 
आयु त तरावरील आ थापना िवषयक 1 ट के तरतुदीमधनु कर यात यावा. 
 
16. आ थापना खच :- 
   शेततळया या काय मा या अंमलबजावणीसाठी िज हयास िव ीय वष त जेवढे अनदुान वाटप होईल, 
या या 2 ट के र कम आ थापना िवषयक बाबीसाठी देय राहील. यात जािहरात, लेखन साम ी, वेबसाईटवर 

मािहती भरणे, अंदाजप क तयार करणे. कं ाटी प दतीने नेमणकू केले या अिधकारी/कमचारी यांचे मानधन व 
वासभ ा इ यादी बाबीचा अंतभ व राहील. िज हयाला ल ांक मंजरू झा यावर अ ीम व पात आ थापना 

खच साठी र कम आयु त (कृिष) माफत िवतरीत कर यात येईल व ती यांनी शेततळया या अंमलबजावणीसाठी 
िज हा अिध क कृिष अिधकारी यांचेकडे वग करावी. अ ीम र कम अंितमत: आ थापना खच त समायोिजत 
केली जाईल. झाले या खच ची मािहती वेबसाईटवर भर यात यावी. िव ीय वष संप यावर वषभरात झालेला खच, 
याबाबत उपयोगीता माणप , य थ सं थेचा अहवाल/ तपासणी अहवाल इ यादी सादर क न पुढील िव ीय 
वष त िनधीची मागणी करावी. 
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17. वेबसाईट :- 
   लाभाथ  िनवडीची ि या पारदशक असावी हणनू या योजनेसाठी 
http://aaplesarkar.maharashtra.gov.in  ही वेबसाईट उपल ध क न दे यात येत आहे. या वेबसाईट वर 
लाभा य चे नाव, यांने केले या अज चा िदनांक, याची वैय तीक मािहती, सिमतीने िनवडले या लाभाथ ची यादी, 

शासकीय मा यता, काय रंभ आदेश, काम पणू के याचा िदनांक िनधी िवतरीत के याची मािहती, इ यादी उपल ध 
क न ावी तालकुा कृिष अिधकारी यांनी वेबसाईटवर आ ावलीत मािहती भर याची कायवाही करावी. 
 
18. िनधी ोत - 

“मागेल याला शेततळे” काय मासाठी लागणारा िनधी योजनेतर “Drought Mitigation Measures” 
अंतगत रोहयो िवभागास मदत व पुनवसन िवभागाकडून उपल ध क न दे यात येईल. मदत व पुनवसन 
िवभागा या --------  या लेखािशष ारे िनधी उपल ध क न दे यात येईल. यानंतर सदर िनधी रोजगार हमी 
िवभागाकडून कृिष आयु त, पुणे यांना िवतरीत कर यात येईल. मा. आयु त (कृिष) यांना िनधी िवतरणाबाबत 
िनयं ण अिधकारी हणनू घोिषत कर यात येत आहे. आयु त (कृिष) यांना सव िज हयांनी उपयोगीता माणप े 
सादर करावीत व पुढील िनधीची मागणी करावी. 

 
              वा रीत/- 
 

संचालक 
मदृसंधारण व पाणलोट े  यव थापन 
कृिष आयु तालय महारा  रा य पणु-े01 
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पिरिश ट अ 

मागेल याला शेततळे योजनेअंतगत सन 2016-17 किरता िज हािनहाय शेतत यांचा ल ांक 
अ. . िज हा शेतत यांचा ल ांक 

1 ठाणे 0 
2 पालघर 0 
3 रायगड 0 
4 र नािगरी 0 
5 सधदुगू 0 

कोकण िवभाग  0 
6 नािसक 2504 
7 धळेु 953 
8 नंदरुबार 800 
9 जळगांव 1671 

नािशक िवभाग  5928 
10 अहमदनगर 2392 
11 पुणे 1273 
12 सोलापरू 1916 

पणेु िवभाग  5581 
13 सातारा 775 
14 सांगली 916 
15 को हापरू 407 

को हापरू िवभाग  2098 
16 औरंगाबाद 2417 
17 जालना 1706 
18 बीड 2480 

औरंगाबाद िवभाग  6603 
19 लातरू 1923 
20 उ मानाबाद 1966 
21 नांदेड 2538 
22 परभणी 1662 
23 हगोली 1508 

लातूर िवभाग  9597 
24 बलुढाणा 2611 
25 अकोला 2110 
26 वािशम 1892 
27 अमरावती 3159 
28 यवतमाळ 3443 

अमरावती िवभाग  13215 
29 वध  2034 
30 नागपरू 1829 
31 भंडारा 852 
32 ग दीया 460 
33 चं परू 1963 
34 गडिचरोली 1340 

नागपरू िवभाग  8478 
एकूण  51500 
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प -1 

                          “मागेल याला शेततळे” घे याबाबत 
          जािहरात मांक :-       िदनांक -  

अ. .   
1 िज हा  
2 योजनेचे नाव “ मागेल याला शेततळे योजना ” 
3 पा ता i)     या शेतक यांकडे यां या नांवावर कमीत कमी 0.60 हे. जमीन उपल ध   

आहे. 
ii)     यापवू  इतर योजनां या मा यमातनू शेततळे, सामदुाियक शेततळे अथवा 
बोडी या घटकांचा लाभ घेतलेला नसावा.  
iii)    लाभाथ  शेतक याची जिमन शेततळयाकिरता तांि कदृ टया पा  असणे 
आव यक. 
iv) मागील पांच वष त िकमान एक वष तरी 50 पैशापे ा कमी पैसेवारी जाहीर 
झाले या गावामधील लाभाथ  या योजनेसाठी पा  राहतील. 

4 आव यक 
कागदप े 

 i) जिमनीची 7/12 
 ii) 8 अ चा उतारा 

iii)  दािर रेषेखालील काड / आ मह या त कुटंूबा या  वारसाचा दाखला.  
5 ाधा य म i) दािर य रेषेखालील (बीपीएल) शेतकरी व या कुटंुबाम ये आ मह या 

झालेली आहे अशा शेतक-यांना िनवड ीयेम ये जे ठता यादीत सटु देऊन 
थम ाधा य 

ii) इतर सव वग तील शेततळे मागणी करणा-या शेतक-यांना जे ठता 
यादीनसुार ( थम अज सादर करणा-यास थम ाधा य या माणे सदर योजने 
अंतगत लाभा य ची िनवड कर यात यावी.) 

6 शेततळयाचे 
आकारमान व 

अनदुान 
अ. . शेततळयाचे आकारमान 

(मीटरम ये) 
इनलेट 

आऊटलेटसह                                                  
इनलेट 

आऊटलेट 
िवरिहत 

1 15 X 15 X 3 22110 - 
2 20 X 15 X 3 29706 26206 
3 20 X 20 X 3 40467 36967 
4 25 X 20 X 3 50000 47728 
5 25 X 25 X 3 50000 50000 
6 30 X 25 X 3 50000 50000 
7 30 X 30 X 3 50000 50000 

    

 

7 अज ा त 
क न घेण े
व ऑनलाईन 
सादर करणे 

 

http://aaplesarkar.maharashtra.gov.in 
 संपक चे िठकाण- महा ई सेवाक /तालुका कृिष अिधकारी 
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8 अज सादर 
कर याचा 
अंितम िदनांक 

जािहरीत िस द झा यापासनू 45 िदवसात 

9 अज  
ऑनलाईन 
सादर 
कर याची 
प दती 
 

           इ छूक शेतक यांचे िविहत नमु यातील अज तथा संमती या योजनेत 
भाग घे यासाठी अिनवाय आहे. याबाबत शेतक-यांनी याची मागणी ऑनलाईन 
संगणकीय णाली ारे भरावयाची आहे यासाठी 
http://aaplesarkar.maharashtra.gov.in    या संकेत थळावर  उपल ध 
क न दे यात येत आहे. (अज चा नमनूा प  2 म ये दे यात आला आहे.)          
           या वेबसाईटव न अज चा नमनुा ( प  2) इ छूक लाभा य नी 
िद.23/2/2016 पासनू Down load क न यावेत. प -2 म ये नमदु केलेली 
मािहती जमा क न मळु अज भ न लाभा य ने वत: या वा रीसह सव 
कागदप े इ यादीसह Scan क न ठेवाव.े Online प दती ारे 
http://aaplesarkar.maharashtra.gov.in या संकेत थळावर अज ची मािहती 
Online भ न अज त नमदु केलेली जोडप े Scan Copy जोडून Upload 
करावी. Online अज ची पोहोच पावती इ छूक लाभा य नी  Down load  
क न वत:कडे ठेवावे. Online अज Upload कर याची ि या िदनांक 29 
फे ुवारी 2016 रोजी सकाळी 11.00 वाजेपासनू वर  नमदु  केले या 
वेबसाईटवर उपल ध राहील.या योजनेत अज करणा-या य तने आपले 
सरकार संकेत थळावर जाऊन मागेल याला शेततळे या लक वर लीक 
कराव.े यानंतर अजदारास खालील तीन पय य उपल ध राहतील. 
अ) आपले सरकार संकेत थळावर यापवू च तयार केले या ोफाईलचा वापर 
करणे 
ब) आपले सरकार पोटलवर न याने ेाफाईल तयार क न (वरील अ नसुार 

ोफाईल उपल ध नस यास) 
क) कोण याही महा ई सेवा क ामाफत (CSC)  
           थम उपरो त (अ) व (ब) मधील पय यांकरीता वत:चा मोबाईल 

मांक असणे आव यक आहे. तसेच (अ) व (ब) बाबत अजदार वत: अथवा 
सायबर कॅफेतनू संगणकाचा वापर क न अज भ  शकतो. अज साठी सेवा 
शु क .20 अिधक सेवाकर लाग ूराहील. 

उपरो त  (क) बाबत अजदाराकडे मोबाईल मांक नस यास महा ई 
सेवा क ातनू अज भरत असताना  वरील बाबीसाठी (Scaning, upload etc.) 

ीया महा ई सेवा क  चालकाचे माफत करावा.  
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प -2 
“मागेल याला शेततळे” घे याकिरता अज चा नमनुा 

ित, 
 तालुका कृिष अिधकारी .................... 
  िवषय : “मागेल याला शेततळे” योजना िमळ याबाबत. 
महोदय, 
 मी खालील सही करणार िवनंतीपवूक अज सादर करतो / करते की, मला “मागेल याला शेततळे” 
योजने अंतगत शेततळे यावयाचे आहे. माझी वैय तीक व शेती संबंधातील मािहती खालील माणे सादर करीत 
आहे. 
1 अजदाराचे नांव  

 

 
 

 
 

( थम नाव) (विडलांचे / पतीचे 
नाव) 

(आडनाव) 

     
2 लग ी पु ष ततृीयपंथी 
3 िज हा तालकुा           गाव 
4 दरु वनी मांक/ मोबाईल .    
5 जात / संवग अजा अज इतर 

संवग - 
जात - 
 

6 दािर य रेषेखालील अस यास, यादीतील अनु मांक 
 

 

7 शेततळे यावयाचा स ह नंबर/ गट .- े  - तालकुा  ------ गांव 
8 मागणी केले या शेतत याचे आकारमान शेतत याचे 

कार- इनलेट आऊटलेटसह/ इनलेट आऊटलेट 
िवरहीत 
 

  

9 संबंिधत शेतक-याचे 8 अ 
माणे एकूण े ....... हे. 

....आर 

हे.  आर  

10 वत: अथवा कुटंूबातील 
अ य सद यांनी यापवू  
शासकीय योजनेतनू शेततळे, 
सामदुाियक शेततळे अथवा 
बोडी याचा लाभ घेतला आहे 
काय ? 

 
 
होय  

 
 
नाही 

 

11 रा ीयकृत बकँ खाते . 
 

रा ीयकृत बकँ नाव शाखा बकेँचा कोड . 
 

12 आधार काड . (उपल ध 
अस यास) 

  

13 अज  सोबत जोडलेली 
कागदप े  

अ)7/12 उतारा  होय   नाही 
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  ब) 8-अ नमनुा होय   नाही 
  क)आ मह या त 

कुटंूबा या वारसाचा 
दाखला.( तलाठी) 

होय   लाग ूनाही 

  ड) दािर  रेषेबाबतचा 
दाखला ( ामसेवक)  

होय    लाग ूनाही 

  इ)सामदुायीक 
शेतत यासाठी करार  

होय   नाही 

  फ) वत: या 
वा रीसह भरलेले 

अज कॅन क न 
अपलोड कराव.े 

  

 
 शेततळे योजनेची सव मािहती मला िमळाली असनू, योजनेचे िनयम व अटी मला मा य आहेत. या योजने 
अंतगत एकच शेततळे अनु ेय आहे, एकापे ा जा त शेतत याचा लाभ घेत यास या शेतत याची अनु ेय 
र कम वसलूपा  राहील.  शेततळे योजनेचा लाभ िमळणेस िवनंती आहे. 
 मी असे मािणत करतो की, वर नमदू केलेला तपिशल मा या मािहती माणे स य व बरोबर आहे. वर 
िदलेली मािहती खोटी आढळून आ यास िनवड हो यास मी अपा  राहीन तसेच िनवडीनंतर लाभ घेत यास ा त 
अनदुान शासना या िनयमानसुार वसलूपा  राहीन. 
 
                             आपला िव वास,ू 
 
िदनांक -   /    /                            (  ) 
 
          अज संकेत थळावर न दणी करताना पाळावया या मह वा या सचूना 

1)  अज ( प  -2) संपणूपण ेभर यानंतर यावर वा री करावी व कन करावे. 
         कन केले या फाईलची साईज 150 के. बी. पे ा जा त अस ूनये. 

2) अ. . 13 अ ते 13 फ नसुार आव यक असलेली कागदप  े वेगवेगळी कन करावीत. कन केलेली 
फाईल ची साईज 150 के.बी पे ा जा त अस ूनये.  

3) ऑनलाईन अज ( प -2 नसुार) संकेत थळावर मािहती भ न यासोबत (अ) उपरो त कागदप  े( 13 
अ ते 13 फ), (ब) वा री केलेल ेमळु प -2 अपलोड करावयाची आहेत. 
              अज ा त झा यानंतर संगणकीय णाली दारे पोच पावती दे यात येईल ्
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प   - 3 
  अजदारा या अज ची / मागणीप ाची छाननी अहवालाचा नमनुा 
अज ा त िदनांक -   /   /      आवक न द / मांक - 
अ) अज छाननी 
1 अजदाराचे नांव  

 

 
 

 
 

( थम नाव) (विडलांचे / पतीचे 
नाव) 

(आडनाव) 

1 गाव तालकुा िज हा  
3 जात / वग  

जात 
 
वग 

 

4 दािर य रेषेखालील 
अस यास,यादीतील 
अनु मांक 

   

5 एकूण जिमन धारणा 
(हे टर) व वगवारी 

 
हे टर 

 
वगवारी 

 

6 शेततळे यावयाचा शेताचा 
स ह / गट . व े  

 
स ह नंबर 

 
धारण े  (हे टर) 

 

7 मागणी केले या 
शेततळयाचे आकारमान 
(िमटर) 

लांबी .........X ं दी  .....Xखोली...... 

8 अज  सोबत ा त 
कागदप े  

7/12 उतारा व  होय / नाही  

  8-अ नमनुा होय / नाही  
 आ मह या त कुटंूबा या वारसाचा  दाखला होय / लाग ूनाही  
 दािर  रेषेबाबतचा दाखला होय / लाग ूनाही  
 सामदुायीक शेततळे संबिधत . 100 या टपॅ 

पेपरवर करार 
होय / लाग ूनाही  

9 मागणी अज तील मािहतीत िवसंगती / तांि क 
चकू आढळली काय ? 

  

     शेतक-याचा अज व उपल ध कागदप ानसुार अजदार शेतकरी शेततळे योजने या लाभासाठी पा /अपा         
आहे.   
                                                                                      
 
                                                                                                    मंडळ कृिष अिधकारी / 
                                                                                                     तालकुा कृिष अिधकारी 
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प  - 4 
   िज हा तरीय सिमती या मागेल याला शेततळे योजनेअंतगत अवलोकनाथ सादर करावया या यादीचा नमनुा     
अ)   ा त अज चा तालुका िनहाय गोषवारा 

अ. . तालु याचे 
नाव 

 अज ची वगवारी िनहाय सं या  

   अन.ु  
जाती 

अन.ु 
जमाती 

इतर सव 
वग 

एकूण एकूणपैकी 
दािर  

रेषेखालील 

एकूणपैकी 
आ मह या त 
कुटंुबाचे वारस 

  ी       
  पु ष       
  ततृीयपंथी       
  एकूण       

 
ब) पा  अज चा तालुका िनहाय गोषवारा 

 
अ. . तालु याचे 

नाव 
 अज ची वगवारी िनहाय सं या  

   अन.ुजाती अन.ु 
जमाती 

इतर सव 
वग 

एकूण एकूणपैकी 
दािर  
रेषेखालील 

एकूणपैकी 
आ मह या त 
कुटंुबाचे वारस 

  ी       
  पु ष       
  ततृीयपं

थी 
      

  एकूण       
 
िटप - उपरो त गोषवा-या सोबत अजदार लाभा य ची तालकुािनहाय यादी (पा  व अपा  सह) जोडली आहे.  
िदनांक -       (       ) 
        िज हा अिध क कृिष अिधकारी 

क) सव अजदार लाभा य ची तालुकािनहाय आवक सचूीनसुार यादी 

 
 

अ. . तालकुा शेतक-
यांचे 
नांव 

प ा शेतक-यांची वगवारी तािवत 
शेतत याचा 
आकार 

शेततळे 
यावयाचा 

स ह . 

पा  
अपा   

अपा  
अस यास 
कारण 

    अन.ुजा
ती 

अन.ु 
जमाती

दािर  
रेषेखाली
ल 

अ प 
अ य
प 

भधूार
क 

इतर  
वग 
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प  - 5 
     “मागेल याला शेततळे” योजने किरता ा त अजदारां या अज ची छाननी व िशफारशीनसुार   
लाभा य ची िनवड कर यासाठी   िदनांक----- रोजी या बैठकीत तालकुा िनवड सिमतीने शासन िनणयातील 
िनकष, मागदशक सचूना व िदले या उ ी टां या अिधन राहून वरील माणे तालकुा िनहाय पा  लाभा य पैकी 
खालील माणे लाभाथ  िनवडीस मा यता िदली आहे.  
अ) िनवडले या लाभा य ची वगवारी िनहाय सं या 
अ. . तालु याचे 

नाव 
ा त 

अज पैकी  
पा  
अज ची 
सं या 

िनवडले या लाभा य ची वगवारी िनहाय सं या 

    अन.ु  
जाती 

अन.ु 
जमाती 

इतर     
सव वग 

एकूण एकूणपैकी 
दािर  
रेषेखालील 

एकूणपैकी 
आ मह या त 
कुटंुबाचे वारस  

   ी       
   पु ष       
   ततृीयपंथी       
   एकूण       
 
तालकुा कृिष अिधकारी .............                                                     उपिवभागीय  अिधकारी ............... 
 

ब) िनवडले या लाभाथ ची ा त िदनांक व िनकषानसुार यादी 
अ. 

. 
तालुका गाव िदनांक शेतक-याचे       

नाव व प ा 
िनवडले या लाभा य ची वगवारी 

     अन.ु   
जाती 

अन.ु     
जमाती 

दािर  
रेषेखालील 

अ प / अ य प 
भधूारक 

इतर सव 
वग 

े  

           
        
       तालकुा कृिष अिधकारी ..............                                              उपिवभागीय  अिधकारी .............. 
 

क) ित ा यादी 
ित ा यादी 

मांक 
तालुका गाव शेतक-यांचे 

नांव व प ा 
लाभा य ची वगवारी 

    अन.ु  
जाती 

अन.ु 
जमाती 

दािर  
रेषेखालील 

अ प/अ य
प भधूारक 

इतर  
वग 

े  

          
 
 
     तालकुा कृिष अिधकारी ............                                          उपिवभागीय  अिधकारी ............. 
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(ड) अपा  अजदारांची यादी 
अ. 

. 
तालुका गाव शेतक-यांचे नांव 

व प ा 
िनवडले या लाभा य ची वगवारी  

    अन.ु 
जाती 

अन.ु 
जमाती 

दािर  
रेषेखालील 

अ प / अ य प 
भधूारक 

इतर 
वग 

े  

          
 
तालकुा कृिष अिधकारी ..............                                            उपिवभागीय  अिधकारी ...... िज हा------- 
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प  6 
                    िनवड झाले या लाभा य स ावयाचा कायरंभ / मंजरुी आदेश 
  
                                                                          जा. ./शेततळे/....../2016   
                                                                                            तालकुा कृिष अिधकारी काय लय----------- 
                                                                                            िदनांक ...../..../ 

ित,  
ी................. 

म.ुपो..................... 
ता.............., िज. ................. 
िवषय - शेततळे मंजरूी / काय रंभ आदेशाबाबत...... 

उपरो त िवषयावरील आप या िदनांक  ........... या मागणीप ास अनसु न आपणास कळिव यात येते 
की, िदनांक .............. रोजी झाले या िज हा िनवड सिमती या बैठकीत मागेल याला शेततळे योजनेअंतगत  
आपली लाभाथ  हणनू िनवड कर यात आली आहे. पुढील अटी व शत ची पतूता कर या या अिधन राहीन 
आपणांस ....X....X...... इत या आकारमानाचे शेततळे काय रंभ कर यास मा यता दे यात येत आहे.   

 सदर आदेश िमळा यापासनू 30 िदवसां या आत आपण शेतत याचे काम सु  कराव.े  
1 िन चत केले या िठकाणी शेततळे घेणे बंधनकारक राहील. 
2 िन चत केले या आकारमानाचेच शेततळे घेणे बंधनकारक राहील 
3 काम तीन मिह यात पणू करणे बंधनकारक राहील. 
4 काम पणू झा यावरच अनदुानाची मागणी करता येईल. 
5 कामासाठी कोणतीही आगाऊ र कम िमळणार नाही. 
6 मजरू / मिशन या मालकास शासनाकडून पर पर पेमट केले जाणार नाही. 
7 शेतत या या बांधावर व पा या या वाहा या भागाम ये थािनक जाती या वन पतीची लागवड 

करणे बंधनकारक राहील. 
8 शेतत याची िनगा / दु तीची जबाबदारी शेतक-यावर राहील.  
9 पावसा याम ये शेतत यात गाळ वाहून येणार नाही अथवा साठणार नाही यासाठी यव था करावी 

लागेल.  
10 शेतत यातनू िपकांना पाणी दे याची यव था शेतक-यास वखच ने करावी लागेल.  
11 कृिष सहा यक यांनी  साईट िसले शन आखणी क न िद यावरच व मंजरू अंदाजप कासोबत या 

गट नं.   म ये काम कराव.े  आपले मज ने कामे सु  के यास शेतत याचे अनदुान काढ याची 
जबाबदारी घे यात येणार नाही.  

12 मंजरू शेततळे या योजनेतनू पणू कर यात आले आहे याचा बोड लावणे. 
13 30 िदवसात काम सु  न झा यास हे आदेश र  ठरतील. 

 
                                                                                               तालकुा कृषी अिधकारी ................... 

त, मािहती व यो य या कायवाहीसाठी अ ेिषत,  
1) िज हा अिध क कृषी अिधकारी---- 
2) उपिवभागीय कृषी अिधकारी.... 
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प  7 
       मंजरू शेततळेचे काम 100 ट केपुण झा यावर लाभाथ  शेतक-याचा 100 ट के पुण वाचा अहवाल. 

ित,  
 तालकुा कृषी अिधकारी,  
 .......................................... 
 
 मी ी/ ीमती .................... गांव .................... तालकुा .................. िज हा.................. असे 

मािणत करतो / करते की, तालकुा कृषी अिधकारी ..................... यां या आदेश . .............  िदनांक 
...................... अ वये मला मंजरू केले या  ...X....X.... या अकारमाना या शेतत याचे काम िदनांक 
............... पयत 100 ट के पणू केले आहे.  
   कृपया, शेतत या या कामाचे मोजमाप क न मला अनु ेय ठरणारे अनदुान अदा कर यात याव,े ही 
िवनंती. तसेच सोबत मी माझे रा ीयकृत बकेँचे /इतर बकेँचे  नाव ---------------- शाखा--------------- खाते .-
---------इ यादी मािहती असलेले बकँ खातेपु तकाची झेरॉ स त सोबत देत आहे. या खा यावर मला देय 
असलेले अनदुान वग हो यास िवनंती आहे. 
 
िदनांक -   /   /       अजदाराची सही / अंगठा 
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प -8 
   काम पणू झाले या शेततळयाची तपासणी व मोजमाप अहवाल 

योजना:-       तपासणीचा िदनांक 
1 लाभा य चे नांव    
  ( थम नाव) (विडलांचे / 

पतीचे नाव) 
(आडनाव) 

2 गाव    
3 तालकुा    
4 िज हा    
5 जात / संवग अ.जा अ.ज. इतर 

संवग 
 

जात 
 

 

6 अस यास, दािर य 
रेषेखालील यादीतील 
अनु मांक 

   

7 मंजरूीचा तपिशल 
1)िज हा तरीय 
सिमतीचा मा यता 
िदनांक  
2)सिव तर अंदाज 
प कास तांि क 
मा यता िदनांक  
3)काय रंभ आदेश 

   

8 शेततळे घेतले या 
शेताचा स ह नंबर / गट 

. 

 
स ह नंबर 

 
धारण े  

 

9 मंजरू शेततळयाचे 
आकारमान (िमटर) 

लांबी .........X ं दी  
.....Xखोली...... 
 
 

  

10 तपासणीम ये 
आढळलेले 
शेततळयाचे 
आकारमान (िमटर)  
1)लांबी 
2) ं दी 
3)खोली 
4)घनफळ 
 

लांबी .........X ं दी  
.....Xखोली...... 
 
 
 
 
घनमीटर 

  

11 सिव तर अंदाज    
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प कानसुार 
शेततळयाम ये 
आढळले या उिणवा  

12 मंजरू 
आकारमानानसुार 
अनदुानाची र कम 

   

13 तपासणीनसुार 
शेततळयास देय 
होणारी र कम 

   

14 लाभा य चे बकँ खाते     
  बकेँचे नांव शाखा खाते . 
15  शेततळयाचा 

लाभा य सह फोटो  
फोटो सोबत जोडावा   

16 शेतत याचे नैऋ य  
कोपरा थळाचे  
अ ांश व रेखांश  

अ ांश रेखांश  

 
तपासणीम ये उपरो त माणे न दी आढळ या असनू केले या कामानसुार शेततळयाचे आकारमान 

........असे आहे व ............अनदुान अदा हाव.े सोबत मोजमाप पु तकेची त/ झेरा स त जोडली आहे. 
सही /- 
             नाव  
                                                      कृषी सहायक /कृिष सेवक.... 
 
 
 
उपरो त माणे तपासणी मा या सम  केली असनू घेतले या न दी व देय अनदुान मला मा य आहेत. 

                                                                            सही /- 
                             नाव                            
   िदनांक : -                                     लाभाथ  ........................... 
 

शेततळे कृपया कामा या उपरो त तपासणी अहवालनुासर शेतक-यास ................. आकारमाना माणे 
. .................... अनदुान दे यास िशफारस कर यात येत आहे.  

 
 
िदनांक :-                                    कृषी पयवे क, ........... 
      
                                    मंडळ कृिष अिधकारी,............ 
      

                        तालकुा कृषी अिधकारी ....... 
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प  9 
जागा तांि कदृ ा यो यतेबाबतचा कृिष सेवक कृिष सहा यक कृिष पयवे क/ मं.कृ.अ यांचा दाखला 
िदनांक - 

  जागा पाहणी करणा-या अिधका-याचे नावं  
 पदनाम- कृिष सेवक कृिष सहा यक कृिष   

          पयवे क/ मं.कृ.अ 
 

 सजा -   
  स ह नं. / गट नं.-   
  लाभाथ ने मागणी केले या शेतत याचा 

कार -  
 
लाभाथ ने मागणी केले या शेतत याचे 
आकारमान (मीटर) -  

 इनलेट आऊटलेट सह/ इनलेट आऊटलेट     
िवरिहत 
 
 लांबी .........X ं दी  .....Xखोली...... 
 

   
 शेताम ये िवहीर/  बोअरवेल / इतर सचन 

सिुवधा खाजगी िर या उपल ध आहे काय ? 
    होय  नाही. 

 लाभाथ ने दाखिवलेली जागा तांि कदृ ा 
यो य आहे काय ? 
(शेततळे पाणलोट े ातून वाहून येणारा 
अपधाव हा  तािवत शेतत यापे ा जा त 
असावा. ) 

    होय  नाही. 

 मागणी केले या आकारमानाचे शेततळे 
घे यास जागा परेुशी आहे काय  

    होय  नाही. 

 तांि कदृ ा कोण या आकारमानाचे  
शेततळे िशफारस कर यात येत आहे.   
(याम ये खोदकामातून िनघणा-या 
मातीपासनू तयार होणारा भराव व 
सोबत या शासन िनणयमधील मंजरू 
आकारमान िवचारात घेऊन यापैकी यो य 
आकारमान िशफारस कर यात यावी.)   

      लांबी ....  X ं दी   .....X खोली.... 

 शेतकरी शेततळी घे यास इ छुक असनू 
े ीय पाहणीत शेतक-यांनी दाखिवलेली 

जागा शेततळे घे यास तांि कदृ ा यो य 
व परेुशी आहे. 

     होय  नाही. 

 थळ िन चतीचा चतिुसमा क चा नकाशा 
 

  

 
                                        सही ..................... 
 

                                                    नांव .............................. 
                                                            सजा --------------------------- 


