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2 20 x 15 x  3 300 621 29706 
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6 30 x 25 x  3 750 1791 50000 
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                                                                                  . 
                                                                                  .    
                     Drought mitigition measures                                              
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4. शेततळे योजनेची अंमलबजावणी :- 
(4.1) योजनेचा प्रसार व प्रससध्दी :-   
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4.2)        -   
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3.3                                                   /           /              
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               ,                                                          /       
               ,                          ,          ,                       . 

3.8                                            -                    . 
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                                                   . 
3.10                                                                          

                 फोटो GPS Image द्वारे वेबसाईटवर अपलोड                           
                                                                 .          
                                          .  
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(4.3)                         (                              ) 
     इ         -                                                                      . 

           -                                                 .                      
http://aaplesarkar.maharashtra.gov.in                  उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. (अजाचा 
नमनूा प्रपत्र 2 मध्ये देण्यात आला आहे.) 

                          (   -2) इ                 .23/2/2016       Down load     
     .    -2                                                          :                 
        इ        Scan           . Online           http://aaplesarkar.maharashtra.gov.in    
                         Online                             Scan Copy       Upload      . 
Online                    इ                Down load         :          . Online     
Upload                       29          2016            11.00                           
                     . 

                   -           “           ”                                        
                 .                                             . 

 )                                                               . 
 )                                            (                                )  
 )                               (CSC)  
                              ( )   ( )                     :                              . 
     ( )   ( )                :                                                 . 
                   .20                       .         ( )                              
                                                        (Scaning, upload etc.)             
                              .  
 
5. शेततळयांच्या जागा सनवडीचे तांसत्रक सनकष :- 

                                                                                    . 
                                                     . 
1)                                         .                                   .      

                                                                                
                . 

2)       ,                                                           .  
3)                                                                     . 
4)                                               .                            .  .   .     -

1015/266/15/       (    ),   .12      2015                           . 
5)                                   3               ,                               . 
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6.3) सजल्हास्तरीय ससमती :- 
योजनेची अंमलबजावणी, संननयंत्रण,                   , अनदुान अदायगी, व आढावा यासाठी 

नजल्हास्तरावर नजल्हास्तरीय सनमती गठीत करण्यात येत आहे. 
                 
                     ,                   
                ,                    (  . .)      
                ,                       
               ,                               
         ,                     
               (     )      
                                   

 
(6.4) तालकुास्तरीय ससमती :-  

                               ,                 ,                      ,                 , 
                  ,        ,                                                              
                   .   

                   (     )               
                               
               
                      
                    (  . .)      
                   ,               
          ,              
                                      
                            
                              

  
7. शेततळ्याचे काम करण्यासाठी अनसुरावयाची पध्दती :- 

1) या योजनेसाठी लाभार्थी स्वत: वेबसाईट वरुन अजज Download करुन घेऊन नवहीत मदुतीत आवश्यक त्या 
प्रमाणपत्रासह Upload करणार आहेत. सदर कायजवाही करताना लाभार्थ्यांना       अडचणी उ  वल्यास 
त्यांना मागजदर्जन करण्यासाठी प्रत्येक तालकु्यातील तालकुा कृनि अनधकारी कायालयातील कृनि अनधकारी व 
एक नलपीक वगीय कमजचा-याची ननयकु्ती करण्यात यावी. याअनिंुगाने नजल्हानधकारी यांनी स्वतंत्र आदेर् 
ननगजनमत करावेत. 

2) नजल्हानधकारी यांनी याबाबत सवज तालकु्यात अजज प्राप्त करुन घेण्याची कायजपध्दती सरुु होण्यासाठी आवश्यक 
ते आदेर् ननगजनमत करावेत. तसेच सदर योजनेअंतगजत ननगजनमत आदेर्ानसुार कायजपध्दती अंमलबजावणीची 
तसेच र्ासन ननणजयात नमदु  कालमयादे प्रमाणे कायजवाही होत असल्याची खात्री करावी. 
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  . नवभागीय आयकु्त यांनी   . नजल्हानधकारी यांचा आढावा घ्यावा व  केलेल्या कायजवाहीचा अहवाल 
  . सनचव (रोहयो) यांना सादर करावा. 

3) तालकुा कृनि अनधकारी कायालयाकडे              इ                                      
                             (           )             . 

4) तालकुा कृनि अनधकारी कायालयाने प्राप्त परीपणूज अजाची छाननी करुन          जेष्ठतेनसुार     
         यादी तयार करावी. दानरद्रय रेिेखालील (बीपीएल) रे्तकरी व ज्या कुटंुबामध्ये आत्महत्या झालेली 
आहे अर्ा रे्तक-यांच्या वारसांना ननवड प्रक्रीयेमध्ये जेष्ठता यादीत सटु देऊन प्रर्थम प्राधान्याने त्यांची ननवड 
करण्यात यावी. 

5) छाननी आधारे तयार होणारी          यादी तालकुा कृनि अनधकारी कायालयाने तालकुास्तरीय 
सनमतीसमोर सादर करावी. 

6)                                                                                  . 
                                                              -                     . 
                /                                                         .           
                           . 

7)                                                                                           
                                   .  

8)                                                                                          
                                                                                    
                  (इ                    इ                  )                       
                          -                                                             
           .            -          -                                                     
    ,              -     ,                                                                    
                                              -9      10                   . 

9)                                                     ,                                  
                                                    ,         -      तालकुा कृनि अनधकारी 
यांनी त्यांचे अनधनस्त कृनि सहायक/कृनि सेवक व कृनि पयजवेक्षक यांचे माफज त त्या गावातील मंजरू  लाभार्थीचे 
रे्ततळयाचे अंदाजपत्रक तयार करुन घ्यावे व त्यास तांनत्रक मंजरूीसाठी सादर करावे. 

10)                                                                                           10 
                                           . 

11)                                                                                    . 
12)  कायारंभ आदेर् नदल्यानंतर लाभार्थीस लाभ नको असेल ककवा अन्य  कारणाने त्याचे नाव वगळावे 

लागल्यास नर्ल्लक लक्षांकाकरीता प्रनतक्षा यादीतील पढुील पात्र लाभार्थ्यांची ननवड तालकुा स्तरीय सनमतीने 
     . 

13) कायारंभ आदेर् नदल्यानंतर लाभार्थ्यांनी  30 नदवसात काम सरुु करावे व तसे तालकुा  कृनि अनधकारी 
कायालयास लेखी कळवावे, अन्यर्था ननवड रद्द झाली आहे असे समजण्यात येईल. 
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14) अपवादात्मक पनरस्स्र्थतीमध्ये 30 नदवसापेक्षा जास्त मदुतवाढ देणेचे असल्यास तालकुास्तरीय  सनमतीने 
रे्तपरीस्स्र्थतीची खातरजमा करून              आणखी 30 नदवसाची मदुतवाढ द्यावी. 

15) रे्ततळी बांधण्याचा कायजक्रम लाभार्थ्याने स्वत: / मजरुाद्वारे / अन्य पयायी साधनांच्या (      , 
      ,      मनर्न्स) सहाय्याने पणूज करावयाचे आहे. मात्र याकरीता मर्ीन उपलब्ध करुन घेण्याची 
जबाबदारी संबंनधत  लाभार्थ्याची    :    राहील. 

16)  सदर योजने अंतगजत रे्ततळे खोदकामासाठी संबंनधत तालकुा कृनि अनधकारी  यांचे कडील कायारंभ आदेर् 
प्राप्त झाल्यानंतर संबंनधत कृनि सहायक / कृनि सेवक /            /                  यांचेकडून 
रे्तामध्ये मंजरू गट नंबर, सर्व्हे नंबर मध्ये तांनत्रक दृष्या जागा ननवड करण्यात आलेल्या नठकाणी मंजरू 
आकारमानाप्रमाणे रे्ततळे आखणी करुन घेण्यात यावी. 

                                                               .            
                                                   कृनि सहायक / कृनि सेवक/ कृनि पयजवेक्षक 
/                                                                                  . 
                                             /                           . 

17) रे्ततळ्याचे काम पणूज झाल्यावर लाभार्थ्याने संबंनधत तालकुा कृनि      -          कळनवणे 
बंधनकारक राहील.                                    /इ                                       
             .(                     .         .) 

18) लाभधारकाने रे्ततळ्याचे काम पणूज झाल्याचे लेखी कळनवल्यानंतर कृनि सहायक / कृनि सेवक व कृनि 
पयजवेक्षक यांनी कामाची प्रत्यक्ष मोजमापे घेऊन मापदंडानसुार        अनदुानाची रक्कम अदायगी साठी 
नर्फारस करण्यात यावी. तालकुा कृनि अनधकारी यांनी                                             
         30 नदवसाच्या आत संबंनधत लाभार्थ्याच्या बकँ खात्यावर रक्कम रे्थट जमा करण्यात यावी.     
                                                                                  
     .                                                   . 

19)  रे्ततळ्याचे काम पणुज झाल्यानंतर देय रक्कम अदायगीसाठी नर्फारस करणेपवूी लाभार्थासह रे्ततळ्याचा 
फोटो GPS Image द्वारे वेबसाईटवर अपलोड करणे अननवायज राहील. तसेच  रे्ततळ्याचे नैऋत्य  कोपरा 
स्र्थळाचे  अक्षांर् व रेखांर् याची नोंद मापन पसु्तकात मापे नोंदणीबरोबर घेण्यात यावी. GPS Image सह 
फोटो upload केल्यानर्वाय रक्कम                करू नये. 

 
8. सेवासनवतृ्त असिकारी / कममचारी यांच्या सेवा घेण्याचे असिकार   
             योजना अंमलबजावणीसाठी आवश्यकतेनसुार कृनि नवभागातील सेवाननवतृ्त अनधकारी / कमजचारी यांच्या 
सेवा तात्परुत्या स्वरूपात / कंत्राटी पध्दतीवर  घेण्याचे अनधकार नजल्हानधकारी यांना देण्यात येत आहेत. अर्ा 
अनधकारी/कमजचा-यांचे मानधन तसेच सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी       भेटी कनरता र्ासनाच्या 
प्रचनलत ननयमानसुार प्रवास भत्ता अनजेु्ञय राहील. सदरचा खचज हा या योजने अंतगजत नजल्हयासाठी खचज होणा-या 
ननधीच्या 2 टक्के आस्र्थापना खचज या अंतगजत करण्यात यावा. 

  

9.                              
1)                                                  7        
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2)                                    
                                      
                                 
                                 
           

                         45        

3)                         ,             
                                     
             - 

        10      
   15                                     
     . 

4)                 /                
                                
                                      
           . 

        15      
   15                                  
                                       . 

5)                                      
                                  , 
            .                    
                                , 
                  

 
              -        . 4                 /                                             

                                                         ए                       
           45         .       15                                                 
                                . 

 
10) तांसत्रक मान्यता व प्रशासकीय मंजरूी :-  
अ) रे्ततळयाचे अंदाजपत्रक तयार करणे व त्यास तांनत्रक मंजरूी  / प्रर्ासकीय मंजरूी  उपनवभागीय कृनि 
आनधकारी यांनी  10 नदवसात दयावी. 
ब)        कृनि अनधकारी यांनी        कायारंभ आदेर् द्यावेत. 
 

11) लाभार्थ्यांची जबाबदारी :- 
1. कृनि नवभागाचे कृनि        / कृनि सेवक यांनी ननस्श्चत केलेल्या नठकाणी  रे्ततळे घेणे बंधनकारक 

राहील. 
2. कायारंभ आदेर् नमळाल्यापासनू रे्ततळ्याचे काम तीन मनहन्यात पणूज करणे बंधनकारक राहील. 
3. लाभार्थीने स्वत:चा राष्रीयकृत बकँ / इ       मधील खाते क्रमांक संबंनधत कृनि        /कृनि सेवक  

यांचेकडे पासबकुचे               झेरॉक्ससह सादर करावा. 
4. कामासाठी कोणतीही आगाऊ रक्कम (अग्रीम ) नमळणार नाही. 
5. रे्ततळ्याच्या बांधावर व पाण्याच्या प्रवाहाच्या भागामध्ये स्र्थाननक प्रजातीच्या वनस्पतीची लागवड करावी. 
6. रे्ततळ्याची ननगा व दरुूस्तीची जबाबदारी                इ. संबंधीत लाभधारकांची राहील. 
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7. पावसाळ्यामध्ये रे्ततळ्यात गाळ वाहून येणार नाही अर्थवा साचणार नाही यासाठी र्व्यवस्र्था लाभार्थ्याने स्वत: 
करावी.    .                              /                            .   इ            
    3    4                   . 

8. लाभार्थ्यांच्या 7/12 चे उता-यावर रे्ततळ्याची नोंद घेणे बंधनकारक राहील. 
9. रे्ततळे पणूज झाल्यावर रे्ततळे योजनेचा बोडज लाभार्थ्याने लावणे बंधनकारक  आहे. 
10. नैसर्गगक आपत्तीमळेु रे्ततळयास कोणत्याही प्रकारची हानी पोहोचल्यास नकुसान भरपाई अनजेु्ञय राहणार 

नाही. 
11. मंजरू आकारमानाचे रे्ततळे खोदणे हे लाभार्थीस बंधनकारक राहील. 
12. इनलेट आऊटलेट नवरनहत रे्ततळी     -   लाभार्थीकडे रे्ततळयामध्ये पाणी उचलनू टाकण्यासाठी 

आवश्यक त्या सवज सनुवधा असणे आवश्यक आहे. तसेच अर्ा रे्ततळयासाठी     -              
अस्तरीकरण स्वखचाने करावे. 

  
12. कायान्वयीन यंत्रणेची जबाबदारी :- 

1. जागेची ननवड कृनि        /कृनि सेवक/             /                         तांनत्रक ननकिाप्रमाणे 
करावी, व  तसे प्रमाणपत्र संबंनधत लाभार्थ्यास     . 

2. मंजरू आकारमानाप्रमाणे रे्ततळ्याची आखणी करुन देणे. 
3. खोदकामाच्या नवनवध टप्प्यावर भेट देऊन लाभार्थीस तांनत्रक मागजदर्जन करणे. 
4. लाभधारकाने रे्ततळ्याचे काम पणूज झाल्याचे लेखी कळनवल्यानंतर कृनि         / कृनि सेवक व कृनि 

पयजवेक्षक यांनी कामाची प्रत्यक्ष मोजमापे  घ्यावी.तसेच देय रक्कम अदायगीसाठी नर्फारस करणेपवूी 
लाभार्थ्यासह  रे्ततळ्याचा फोटो GPS Image द्वारे वेबसाईटवर अपलोड करणे अननवायज राहील. 

तसेच  रे्ततळ्याचे नैऋत्य  कोपरा स्र्थळाचे  अक्षांर् व रेखांर् याची नोंद मापन पसु्तकात मापे 
नोंदणीबरोबर घेण्यात यावीत. रे्ततळ्याचे काम पणूज झाल्यानंतर                       -      
                                                                        30          
   संबंनधत लाभार्थ्याच्या बकँ खात्यावर रे्थट जमा करण्यात यावी. 

5. लाभार्थ्यांकडून त्याचा राष्रीयकृत बकेँतील/ इ                                               
झेरॉक्ससह प्राप्त करुन      .                                                               
                        . 

6.             सनमतीचे मंजरूीनंतर रे्त पनरस्स्र्थतीनसुार अर्थवा स्र्थाननक अडचणीमळेु आकारमानात बदल 
अर्थवा रे्ततळयाची लांबी, रंुदी कमी जास्त करण्याची आवश्यकता भासल्यास त्याप्रमाणे बदल करण्यास 
मभुा रानहल तर्थानप अर्ी मंजरूी खालील अटीस अनधन राहून देता येईल. 
अ. उपरोक्त मंजरू आकारमानापेक्षा जास्त आकारमानाचे रे्ततळयाचे प्रत्यक्ष खोदकाम झाल्यास मळु मंजरू 

आकारमानाचे रे्ततळयासाठी देय अनदुानाप्रमाणे अनदुान देय राहील व जास्तीचा खचज हा लाभार्थी 
    -      स्वत: करावयाचा आहे. 

ब. उपरोक्त मंजरू आकारमानापेक्षा कमी आकारमानाचे रे्ततळयाचे प्रत्यक्ष                                         
खोदकाम झाल्यास मळु मंजरू आकारमानाचे रे्ततळयासाठी देय असलेले अनदुान ऐवजी त्याचे खालील 
टप्प्यावरील कमी आकारमानाचे रे्ततळयासाठीचे देय अनदुाना प्रमाणे अनदुान देय राहील व जास्तीचा 
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खचज हा लाभार्थी     -      स्वत: करावयाचा आहे. वरील (अ) व (ब) मध्ये नमदू अटी या लाभार्थ्यास 
मान्य असलेबाबत लाभार्थीची लेखी संमती घेऊन आकारमान बदलास संबंनधत  तालकुा कृनि अनधकारी 
यांनी मान्यता दयावी. 

7. मंजरू आकारमानापेक्षा रे्तपनरस्स्र्थती व भसू्तरानसुार खोदकामास मयादा आल्यास अर्ा प्रकरणी तालकुा     
कृनि अनधकारी यांनी स्वत: तपासणी करुन कमी आकारमानाचे काम अंनतम करता येईल. तर्थानप झालेले  
काम हे इनलेट आऊटलेट सह रे्ततळ्यामध्ये  नकमान या र्ासन ननणजयातील नमदू रे्वटच्या आकारमानाच्या 
म्हणजे 441 घन नमटर इतक्या आकारमानाचे व इनलेट आऊटलेट नवरहीत रे्ततळ्यामध्ये नकमान 621 
घनमीटर इतक्या आकारमानाचे        असणे आवश्यक आहे व अर्ा प्रकरणी त्याचे खालील 
टप्प्यावरील देय अनदुान मापदंडाप्रमाणे देय राहील. 

8. कोणत्याही पनरस्स्र्थतीत काम पणूज झाल्यावरच अनदुानाची देय रक्क्म बकँ खात्यात जमा करावी. 
9.                                                                                       

                        7/12      -                          .                  
                                        .  

 

 .  .                           ./     .                   
(घ.  .) 

     

      
  
13.                         :- 

                            .     ,                                                 
                             .                                                  .            
                                               -          1                                
           . 
    "                   "                                                         
                                                                                       
                                                               
                                                                                             
                                                                                 
 
                        -                                                                  
                                                                                       

   
   

  
    

                                 
ए    15x15 

x3 
20x15x 

3 
20x20x 

3 
25x20 

x3 
25x25 

x3 
30x25 

x3 
30x30 

x3 
    

. 
 
. 

  
. 

 
. 

  
. 

                   
. 

                        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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ए    20x15

x 3 
20x20x 

3 
25x20 

x3 
25x25 

x3 
30x25 

x3 
30x30 

x3 
    

. 
     

. 
 
. 

  
. 

            
. 

                        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
                /                                                                                  

                                             
                      

           :- 
 सदर योजनेची अंमलबजावणी कृनि नवभागामाफज त करण्यात यावी.                                 
                                                                                        
                                                                                       
                                    

                                                                                   
                                                                                        
                                                      
  
15.                                                 :- 
                                                                               
                                                                       
                           -2,        13          2016                                       
                                                                                         
                             1                              

 
16.             :- 
                                                                                   
       2                                                                                 
                                                                                             
        इ                                                                            
                                                                                         
                                                                                     
                                                                                              
                                                         इ                           
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17.         :- 
                                                         
http://aaplesarkar.maharashtra.gov.in                                                    
                                                                                                   
                                                                                  इ            
                                                                                    

 
18.          - 

“                  ”                                  “Drought Mitigation Measures” 
                                                                                   
          --------                                                                          
                                                                                             
                                                                                             
                                        

 
                        - 

       
                                
                   ष्र          -01 
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                                  2016-17                                   
                            

1      0 
2       0 
3       0 
4          0 
5          0 

            0 
6       2504 
7      953 
8          800 
9        1671 

             5928 
10         2392 
11      1273 
12         1916 

            5581 
13        775 
14        916 
15          407 

                2098 
16          2417 
17       1706 
18     2480 

                6603 
19       1923 
20           1966 
21        2538 
22       1662 
23        1508 

             9597 
24         2611 
25       2110 
26       1892 
27         3159 
28        3443 

               13215 
29     2034 
30        1829 
31        852 
32        460 
33        1963 
34          1340 

              8478 
ए     51500 

     
                            

प्रपत्र-1 
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                          “मागेल त्याला शेततळे” घेण्याबाबत 
          जासहरात क्रमांक :-       सदनांक -  

अ.क्र.   
1 नजल्हा  
2 योजनेचे नाव “ मागेल त्याला रे्ततळे योजना ” 
3 पात्रता i)     ज्या रे्तकऱयांकडे त्यांच्या नांवावर कमीत कमी 0.60 हे. जमीन उपलब्ध   

आहे. 
ii)     यापवूी इतर योजनांच्या माध्यमातनू रे्ततळे, सामदुानयक रे्ततळे अर्थवा 
बोडी या घटकांचा लाभ घेतलेला नसावा.  
iii)    लाभार्थी रे्तकऱयाची जनमन रे्ततळयाकनरता तांनत्रकदृष्टया पात्र असणे 
आवश्यक. 
iv)                                  50                             
                                               . 

4 आवश्यक 
कागदपते्र 

i) i) जनमनीची 7/12 
ii) ii) 8 अ चा उतारा 

iii)  दानरद्र्यरेिेखालील काडज / आत्महत्याग्रस्त कुटंूबाच्या  वारसाचा दाखला.  
5 प्राधान्यक्रम i) दानरद्रय रेिेखालील (बीपीएल) रे्तकरी व ज्या कुटंुबामध्ये आत्महत्या 

झालेली आहे अर्ा रे्तक-यांना ननवड प्रक्रीयेमध्ये जेष्ठता यादीत सटु देऊन 
प्रर्थम प्राधान्य 
ii) इ   सवज प्रवगातील रे्ततळे मागणी करणा-या रे्तक-यांना जेष्ठता 
यादीनसुार (प्रर्थम अजज सादर करणा-यास प्रर्थम प्राधान्य याप्रमाणे सदर योजने 
अंतगजत लाभार्थ्याची ननवड करण्यात यावी.) 

6 रे्ततळयाचे 
आकारमान व 

अनदुान 

अ.क्र. रे्ततळयाचे आकारमान 
(मीटरमध्ये) 

इ     
                                                           

इ     
       

       
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          
    घ    
         
          

 

http://aaplesarkar.maharashtra.gov.in 
              -              /                    
 

http://aaplesarkar.maharashtra.gov.in/
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8 अजज सादर 
करण्याचा 
अंनतम नदनांक 

जानहरीत प्रनसध्द झाल्यापासनू 45 नदवसात 

9 अजज  
       
     
        
      
 

           इच्छूक रे्तकऱयांचे नवनहत नमनु्यातील अजज तर्था संमती या योजनेत 
भाग घेण्यासाठी अननवायज आहे. याबाबत रे्तक-यांनी त्याची मागणी ऑनलाईन 
संगणकीय प्रणालीद्वारे भरावयाची आहे यासाठी 
http://aaplesarkar.maharashtra.gov.in                     उपलब्ध करून 
देण्यात येत आहे. (अजाचा नमनूा प्रपत्र 2 मध्ये देण्यात आला आहे.)           
                                     (प्रपत्र 2) इ               
  .23/2/2016       Down load           .    -2                  
                                        :                 
        इ        Scan           . Online           
http://aaplesarkar.maharashtra.gov.in                             
Online                             Scan Copy       Upload 
     . Online                   इ                Down load  
       :          . Online     Upload                      29 
         2016            11.00                             
                     .                  -                
                                                         
     .                                             . 
 )                                                           
     
 )                                            (             
                   ) 
 )                               (CSC)  
                      ( )   ( )                     :          
                    .      ( )   ( )                :      
                                           .              
      .20                       . 

        ( )                                           
                                           (Scaning, upload etc.) 
                                        .  
 

http://aaplesarkar.maharashtra.gov.in/
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प्रपत्र-2 
“मागेल त्याला शेततळे” घेण्याकसरता अजाचा नमनुा 

प्रसत, 
 तालकुा कृसष असिकारी .................... 
  सवषय : “मागेल त्याला शेततळे”       समळण्याबाबत. 
महोदय, 
 मी खालील सही करणार नवनंतीपवूजक अजज सादर करतो / करते की, मला “मागेल त्याला शेततळे” योजने 
अंतगजत रे्ततळे घ्यावयाचे आहे. माझी वैयक्तीक व रे्ती संबंधातील मानहती खालीलप्रमाणे सादर करीत आहे. 
1 अजजदाराचे नांव  

 

 
 

 
 

(प्रर्थम नाव) (वनडलांचे / पतीचे 
नाव) 

(आडनाव) 

     
2     स्त्री परुुि           
3       तालकुा               
4 दरुध्वनी क्रमांक/ मोबाईल क्र.    
5 जात / संवगज        इ   

संवगज - 
जात - 
 

6 दानरद्रय रेिेखालील असल्यास, यादीतील अनकु्रमांक 
 

 

7 रे्ततळे घ्यावयाचा सर्व्हे नंबर/ गट क्र.- क्षेत्र -         ------      
8 मागणी केलेल्या रे्ततळ्याचे आकारमान           

    - इ             / इ            
       
 

  

9 संबंनधत रे्तक-याचे 8 अ 
प्रमाणे एकूण क्षेत्र....... हे. 
....आर 

  .      

10 स्वत: अर्थवा कुटंूबातील 
अन्य सदस्यांनी यापवूी 
र्ासकीय योजनेतनू रे्ततळे, 
सामदुानयक रे्ततळे अर्थवा 
बोडी याचा लाभ घेतला आहे 
काय ? 

 
 
होय  

 
 
नाही 

 

11 राष्रीयकृत बकँ खाते क्र. 
 

राष्रीयकृत बकँ नाव र्ाखा बकेँचा कोड क्र. 
 

12            . (      
      ) 

  

13 अजा सोबत जोडलेली 
कागदपते्र  

अ)7/12 उतारा  होय   नाही 

  ब) 8-अ नमनुा होय   नाही 
  क)आत्महत्याग्रस्त होय   लाग ूनाही 
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कुटंूबाच्या वारसाचा 
दाखला.(  ला  ) 

  ड) दानरद्र रेिेबाबतचा 
दाखला (ग्रामसेवक)  

होय    लाग ूनाही 

  इ)          
                  

होय   नाही 

   )   :    
                
             
           . 

  

 
 रे्ततळे योजनेची सवज मानहती मला नमळाली असनू, योजनेचे ननयम व अटी मला मान्य आहेत. या       
                            ,                                                         
                  .  रे्ततळे योजनेचा लाभ नमळणेस नवनंती आहे. 
 मी असे प्रमानणत करतो की, वर नमदू केलेला तपनर्ल माझ्या मानहती प्रमाणे सत्य व बरोबर आहे. वर 
नदलेली मानहती खोटी आढळून आल्यास ननवड होण्यास मी अपात्र राहीन तसेच ननवडीनंतर लाभ घेतल्यास प्राप्त 
अनदुान र्ासनाच्या ननयमानसुार वसलूपात्र राहीन. 
 
                             आपला नवश्वास,ू 
 
नदनांक -   /    /                            (  ) 
 
                                                                  

1)           -2)                                                     
                                 150                            

2)      13      13                                                              
             150                           

3)                -2                                                          ( 13 
     13   ,                          -2                      
                                                                          
       
 
 
 
 
 

 
 
 

प्रपत्र- 2 अ 

“मागेल त्याला शेततळे” योजना- सामदुासयक शेततळे घेण्याकसरता अजाचा नमनुा  



C:\Users\project39\Desktop\Guidelines Final  Draft 22.02.16.02                                                    20 
 

प्रसत, 
 तालकुा कृसष असिकारी .................... 
 
  सवषय : “मागेल त्याला शेततळे”  योजना समळण्याबाबत. 
महोदय, 
 आम्ही खालील सही करणार नवनंतीपवूजक अजज सादर करतो / करते की, आम्हाला “मागेल त्याला 
शेततळे” योजने अंतगजत सामदुानयक रे्ततळे घ्यावयाचे आहे. आमची  वैयक्तीक व रे्ती संबंधातील मानहती 
खालीलप्रमाणे सादर करीत आहे. 

(अ)  अजजदारांची नावे कलग नजल्हा तालकुा गाव जात / संवगज दरुध्वनी क्रमांक/ मोबाईल 
क्र.उपलब्ध असल्यास 

 1        

2        

3        

4        

5        

(ब)  अजजदारांची नावे दानरद्रय 
रेिेखालील 
असल्यास,यादी 
तील अनकु्रमांक 

मागणी केलेल्या 
रे्ततळ्याचे 
आकारमान 
रे्ततळ्याचे 
प्रकार- इनलेट 
आऊटलेटसह 
/इनलेट 
आऊटलेट 
नवरहीत 

संबंनधत 
रे्तक-याचे 
8 अ प्रमाणे 
एकूण क्षेत्र 

आधार काडज क्रमांक 

(उपलब्ध असल्यास) 

1      

2      

3      

4      

5      

 

(क)  अजजदारांची नावे स्वत: अर्थवा कुटंूबातील अन्य सदस्यांनी यापवूी र्ासकीय योजनेतनू रे्ततळे, 
सामदुानयक रे्ततळे अर्थवा बोडी याचा लाभ घेतला आहे काय  
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  होय नाही 

1    

2    

3    

4    

5    

(ड)  अजजदारांची नावे 

 

राष्रीयकृत बकँ खाते /इतर बकँ खाते  

  बकेँचे नाव  र्ाखा खाते क्रमांक  बकेँचा IFSC कोड 

1      

2      

3      

4      

5      

(इ)  रे्ततळे घ्यावयाचा  सर्व्हे/ 
गट क्र. 

क्षेत्र तालकुा गाव 

(ई)  सवज रे्तक-यांची अजा सोबत जोडावयाची  कागदपते्र 

 अ)7/12 उतारा  होय     नाही 

 ब) 8-अ नमनुा होय नाही 

 क)आत्महत्याग्रस्त कुटंूबाच्या वारसाचा 
दाखला. (तलाठी) 

होय लाग ु  नाही 

 ड) दानरद्र रेिेबाबतचा दाखला (ग्रामसेवक) होय लाग ु  नाही 

 इ) सामदुानयक रे्ततळे साठी  करार होय लाग ु  नाही 

 फ) स्वत:च्या स्वाक्षरीसह भरलेले अजज Scan करुन Upload करावे. 
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रे्ततळे योजनेची सवज मानहती आम्हाला नमळाली असनू, योजनेचे ननयम व अटी आम्हाला मान्य आहेत. 

या योजने अंतगजत एकच रे्ततळे अनजेु्ञय आहे, एकापेक्षा जास्त रे्ततळ्याचा लाभ घेतल्यास त्या रे्ततळ्याची 

अनजेु्ञय रक्कम वसलुपात्र राहील. सामदुानयक रे्ततळे योजनेचा लाभ नमळणेस नवनंती आहे. 

 आम्ही असे प्रमानणत करतो की, वर नमदू केलेला तपनर्ल आमच्या मानहती प्रमाणे सत्य व बरोबर आहे. 

वर नदलेली मानहती खोटी आढळून आल्यास ननवड होण्यास आम्ही अपात्र राहू, तसेच ननवडीनंतर लाभ घेतल्यास 

प्राप्त अनदुान र्ासनाच्या ननयमानसुार वसलूपात्र राहीन. 

             आपले नवश्वास,ू 

नदनांक -     1) --------------------- 

      2) --------------------- 

      3) ---------------------- 

      4) --------------------- 

      5) -----------------------  
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प्रपत्र  - 3 
  अजमदाराच्या अजाची / मागणीपत्राची छाननी अहवालाचा नमनुा 
अजम प्राप्त सदनांक -   /   /      आवक नोंद / क्रमांक - 
अ) अजम छाननी 
1 अजजदाराचे नांव  

 

 
 

 
 

(प्रर्थम नाव) (वनडलांचे / पतीचे 
नाव) 

(आडनाव) 

1 गाव तालकुा नजल्हा  
3 जात / प्रवगज  

जात 
 

प्रवगज 
 

4 दानरद्रय रेिेखालील 
असल्यास,यादीतील 
अनकु्रमांक 

   

5 एकूण जनमन धारणा 
(हेक्टर) व वगजवारी 

 
हेक्टर 

 
वगजवारी 

 

6 रे्ततळे घ्यावयाचा रे्ताचा 
सर्व्हे / गट क्र. व क्षेत्र 

 
सर्व्हे नंबर 

 
धारण क्षेत्र (हेक्टर) 

 

7 मागणी केलेल्या 
रे्ततळयाचे आकारमान 
(नमटर) 

लांबी .........Xरंूदी  .....Xखोली...... 

8 अजा सोबत प्राप्त 
कागदपते्र  

7/12 उतारा व  होय / नाही  

  8-अ नमनुा होय / नाही  
 आत्महत्याग्रस्त कुटंूबाच्या वारसाचा  दाखला होय / लाग ूनाही  
 दानरद्र रेिेबाबतचा दाखला होय / लाग ूनाही  
                          . 100          

            
होय / लाग ूनाही  

9 मागणी अजातील मानहतीत नवसंगती / तांनत्रक 
चकू आढळली काय ? 

  

     रे्तक-याचा अजज व उपलब्ध कागदपत्रानसुार अजजदार रे्तकरी रे्ततळे योजनेच्या लाभासाठी पात्र/अपात्र        
आहे.   
                                                                                                                                 
 
                                                                                                    मंडळ कृनि अनधकारी / 
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प्रपत्र - 4 
                                                                                                

 )   प्राप्त अजाचा तालकुा सनहाय गोषवारा 
अ.क्र. तालकु्याचे 

नाव 
 अजाची वगमवारी सनहाय संख्या  

   अन.ु  
जाती 

अन.ु 
जमाती 

इ       
     

              
      

          

         
           
               

  स्त्री       
  परुूि       
                  
  एकूण       

 
ब) पात्र अजाचा तालकुा सनहाय गोषवारा 

 
अ.क्र. तालकु्याचे 

नाव 
 अजाची वगमवारी सनहाय संख्या  

   अन.ुजाती अन.ु 
जमाती 

इ       
     

              
      
          

         
           
               

  स्त्री       
  परुूि       
         

   
      

  एकूण       
 
नटप - उपरोक्त गोिवा-या सोबत अजजदार लाभार्थ्यांची तालकुाननहाय यादी (पात्र व अपात्र सह) जोडली आहे.  
नदनांक -       (       ) 
        नजल्हा अनधक्षक कृनि अनधकारी 

क) सवम अजमदार लाभार्थ्यांची तालकुासनहाय आवक सचूीनसुार यादी 

 
 

अ.क्र. तालकुा रे्तक-
यांचे 
नांव 

पत्ता रे्तक-यांची वगजवारी प्रस्तानवत 
रे्ततळ्याचा 
आकार 

रे्ततळे 
घ्यावयाचा 
सर्व्हें  क्र. 

पात्र / 
अपात्र  

अपात्र 
असल्यास 
कारण 

    अन.ुजा
ती 

अन.ु 
जमाती 

दानरद्र्य 
रेिेखाली
ल 

अल्प / 
अत्य
ल्प 
भधूार
क 

इतर  
प्रवगज 
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    - 5 
     “मागेल त्याला शेततळे”                                                           
                           नदनांक-----                                                   
    ,                                                                                       
                                        .  
अ) सनवडलेल्या लाभार्थ्यांची वगमवारी सनहाय संख्या 
अ.क्र. तालकु्याचे 

नाव 
प्राप्त 
अजापैकी  
पात्र 
अजांची 
संख्या 

सनवडलेल्या लाभार्थ्यांची वगमवारी सनहाय संख्या 

    अन.ु  
जाती 

अन.ु 
जमाती 

इ       
         

              
      
          

         
           
                

   स्त्री       
   परुूि       
                   
   एकूण       
 
                    .............                                                                        ............... 
 

ब) सनवडल े            प्राप्त                     यादी 
 . 
क्र. 

                      -           
           

सनवडलेल्या लाभार्थ्यांची वगमवारी 

     अन.ु   
जाती 

अन.ु     
जमाती 

      
          

अल्प / अत्यल्प 
भधूारक 

इ       
     

क्षेत्र 

           
        
                           ..............                                                                 .............. 
 

क) प्रसतक्षा यादी 
प्रसतक्षा यादी 

क्रमांक 
तालकुा     शेतक-यांचे 

नांव व पत्ता 
लाभार्थ्यांची वगमवारी 

    अन.ु  
जाती 

अन.ु 
जमाती 

दानरद्र्य 
रेिेखालील 

अल्प/अत्य
ल्प भधूारक 

इतर  
प्रवगज 

क्षेत्र 

          
 
 
                         ............                                                             ............. 
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(ड) अपात्र अजमदारांची यादी 
अ. 
क्र. 

तालकुा     शेतक-यांचे नांव 
व पत्ता 

सनवडलेल्या लाभार्थ्यांची वगमवारी  

    अन.ु 
जाती 

अन.ु 
जमाती 

दानरद्र्य 
रेिेखालील 

अल्प / अत्यल्प 
भधूारक 

इतर 
प्रवगज 

क्षेत्र 

          
 
                    ..............                                                                    ------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

प्रपत्र 6 



C:\Users\project39\Desktop\Guidelines Final  Draft 22.02.16.02                                                    27 
 

                    सनवड झालेल्या लाभार्थ्यास द्यावयाचा कायारंभ / मंजरुी आदेश 
  
                                                                          जा.क्र./रे्ततळे/....../2016   
                                                                                                                      ----------- 
                                                                                            नदनांक ...../..../ 
प्रनत,  
श्री................. 
म.ुपो..................... 
ता.............., नज. ................. 
नविय - रे्ततळे मंजरूी / कायारंभ आदेर्ाबाबत...... 

उपरोक्त नवियावरील आपल्या नदनांक  ........... च्या मागणीपत्रास अनसुरून आपणास कळनवण्यात येते 
की, नदनांक .............. रोजी झालेल्या नजल्हा ननवड सनमतीच्या बैठकीत                                 
आपली लाभार्थी म्हणनू ननवड करण्यात आली आहे. पढुील अटी व र्तीची पतूजता करण्याच्या अनधन राहीन 
आपणांस ....X....X...... इतक्या आकारमानाचे रे्ततळे काया  भ करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.   

 सदर आदेर् नमळाल्यापासनू 30 नदवसांच्या आत आपण रे्ततळ्याचे काम सरुू करावे.  
1 ननस्श्चत केलेल्या नठकाणी रे्ततळे घेणे बंधनकारक राहील. 
2 ननस्श्चत केलेल्या आकारमानाचेच रे्ततळे घेणे बंधनकारक राहील 
3 काम तीन मनहन्यात पणूज करणे बंधनकारक राहील. 
4 काम पणूज झाल्यावरच अनदुानाची मागणी करता येईल. 
5 कामासाठी कोणतीही आगाऊ रक्कम नमळणार नाही. 
6 मजरू / मनर्नच्या मालकास र्ासनाकडून परस्पर पेमेंट केले जाणार नाही. 
7 रे्ततळ्याच्या बांधावर व पाण्याच्या प्रवाहाच्या भागामध्ये स्र्थाननक प्रजातीच्या वनस्पतीची लागवड 

करणे बंधनकारक राहील. 
8 रे्ततळ्याची ननगा / दरुूस्तीची जबाबदारी रे्तक-यावर राहील.  
9 पावसाळ्यामध्ये रे्ततळ्यात गाळ वाहून येणार नाही अर्थवा सा णार नाही यासाठी र्व्यवस्र्था करावी 

लागेल.  
10 रे्ततळ्यातनू नपकांना पाणी देण्याची र्व्यवस्र्था रे्तक-यास स्वखचाने करावी लागेल.  
11 कृनि सहाय्यक        साईट नसलेक्र्न आखणी करून नदल्यावरच व मंजरू अंदाजपत्रकासोबतच्या 

गट नं.   मध्ये काम करावे.  आपले मजीने कामे सरुू केल्यास रे्ततळ्याचे अनदुान काढण्याची 
जबाबदारी घेण्यात येणार नाही.  

12 मंजरू रे्ततळे ज्या योजनेतनू पणूज करण्यात आले आहे त्याचा बोडज लावणे. 
13 30 नदवसात काम सरुू न झाल्यास हे आदेर् रद्द ठरतील. 

 
                                                                                               तालकुा कृिी अनधकारी ................... 
प्रत, मानहती व योग्य त्या कायजवाहीसाठी अगे्रनित,  

1) नजल्हा अनधक्षक कृिी अनधकारी---- 
2) उपनवभागीय कृिी अनधकारी.... 

 
 

 
प्रपत्र 7 
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       मंजरू रे्ततळेचे काम 100 टक्केपणुज झाल्यावर लाभार्थी रे्तक-याचा 100 टक्के पणुजत्वाचा अहवाल. 
प्रनत,  
 तालकुा कृिी अनधकारी,  
 .......................................... 
 
 मी श्री/श्रीमती .................... गांव .................... तालकुा .................. नजल्हा.................. असे 
प्रमानणत करतो / करते की, तालकुा कृिी अनधकारी ..................... यांच्या आदेर् क्र. .............  नदनांक 
...................... अन्वये मला मंजरू केलेल्या  ...X....X.... या अकारमानाच्या रे्ततळ्याचे काम नदनांक 
............... पयंत 100 टक्के पणूज केले आहे.  
   कृपया, रे्ततळ्याच्या कामाचे मोजमाप करून मला अनजेु्ञय ठरणारे अनदुान अदा करण्यात यावे, ही 
नवनंती. तसेच सोबत मी माझे राष्रीयकृत बकेँचे /इ               ---------------- र्ाखा--------------- खाते क्र.-
---------इत्यादी मानहती असलेले बकँ खातेपसु्तकाची झेरॉक्स प्रत सोबत देत आहे. या खात्यावर मला देय 
असलेले अनदुान वगज होण्यास नवनंती आहे. 
 
सदनांक -   /   /       अजमदाराची सही / अंगठा 
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प्रपत्र-8 
   काम पणूम झालेल्या शेततळयाची तपासणी व मोजमाप अहवाल 

योजना:-       तपासणीचा सदनांक 
1 लाभार्थ्याचे नांव    
  (प्रर्थम नाव) (वनडलांचे / 

पतीचे नाव) 
(आडनाव) 

2 गाव    
3 तालकुा    
4 नजल्हा    
5 जात / संवगज  .    . . इ   

संवगज 
 

जात 
 

 

6 असल्यास, दानरद्रय 
रेिेखालील यादीतील 
अनकु्रमांक 

   

7 मंजरूीचा तपनर्ल 
1)नजल्हास्तरीय 
सनमतीचा मान्यता 
नदनांक  
2)सनवस्तर अंदाज 
पत्रकास तांनत्रक 
मान्यता नदनांक  
3)कायारंभ आदेर् 

   

8 रे्ततळे घेतलेल्या 
रे्ताचा सर्व्हे नंबर / गट 
क्र. 

 
सर्व्हे नंबर 

 
धारण क्षेत्र 

 

9 मंजरू रे्ततळयाचे 
आकारमान (नमटर) 

लांबी .........Xरंूदी  
.....Xखोली...... 
 
 

  

10 तपासणीमध्ये 
आढळलेले 
रे्ततळयाचे 
आकारमान (नमटर)  
1)लांबी 
2)रंुदी 
3)खोली 
4)घनफळ 
 

लांबी .........Xरंूदी  
.....Xखोली...... 
 
 
 
 
घनमीटर 

  

11 सनवस्तर अंदाज    
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पत्रकानसुार 
रे्ततळयामध्ये 
आढळलेल्या उनणवा  

12 मंजरू 
आकारमानानसुार 
अनदुानाची रक्कम 

   

13 तपासणीनसुार 
रे्ततळयास देय 
होणारी रक्कम 

   

14 लाभार्थ्याचे बकँ खाते     
  बकेँचे नांव र्ाखा खाते क्र. 
15  रे्ततळयाचा 

लाभार्थ्यासह फोटो  
फोटो सोबत जोडावा   

16 रे्ततळ्याचे नैऋत्य  
कोपरा स्र्थळाचे  
अक्षांर् व रेखांर्  

अक्षांर् रेखांर्  

 
तपासणीमध्ये उपरोक्त प्रमाणे नोंदी आढळल्या असनू केलेल्या कामानसुार रे्ततळयाचे आकारमान 

........असे आहे व रु............अनदुान अदा र्व्हावे. सोबत मोजमाप पसु्स्तकेची प्रत/ झेराक्स प्रत जोडली आहे. 
सही /- 
             नाव  
                                                      कृिी सहायक /कृनि सेवक.... 
 
 
 
उपरोक्त प्रमाणे तपासणी माझ्या समक्ष केली असनू घेतलेल्या नोंदी व देय अनदुान मला मान्य आहेत. 

                                                                            सही /- 
                             नाव                            
   नदनांक : -                                     लाभार्थी ........................... 
 

रे्ततळे कृपया कामाच्या उपरोक्त तपासणी अहवालनाुसर रे्तक-यास ................. आकारमानाप्रमाणे 
रू. .................... अनदुान देण्यास नर्फारस करण्यात येत आहे.  
 
 
नदनांक :-                                         पयजवेक्षक, ........... 
      
                                    मंडळ कृनि अनधकारी,............ 
      

                        तालकुा कृिी अनधकारी ....... 
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प्रपत्र 9 

जागा तांसत्रकदषृ्ट्या योग्यतेबाबतचा कृसष सेवक कृसष सहाय्यक             /   .  .  यांचा दाखला 
सदनांक - 

1)  जागा पाहणी करणा-या असिका-याचे नांव  
 पदनाम- कृसष सेवक/ कृसष सहाय्यक        

                 /   .  .  
 

 सजा -   
2)  सर्व्हे नं. / गट नं.-   
3)  लाभार्थीने मागणी केलेल्या शेततळ्याचा 

प्रकार -  
 
लाभार्थीने मागणी केलेल्या शेततळ्याचे 
आकारमान (मीटर) -  

 इ              / इ                
       
 
 लांबी .........Xरंूदी  .....Xखोली...... 
 

   
 शेतामध्ये सवहीर/  बोअरवेल / इतर ससचन 

ससुविा खाजगी सरत्या उपलब्ि आहे काय ? 
    होय  नाही. 

 लाभार्थीने दाखसवलेली जागा तांसत्रकदषृ्ट्या 
योग्य आहे काय ? 
(शेततळे पाणलोट के्षत्रातून वाहून येणारा 
अपिाव हा  प्रस्तासवत शेततळ्यापेक्षा जास्त 
असावा. ) 

    होय  नाही. 

 मागणी केलेल्या आकारमानाचे शेततळे 
घेण्यास जागा परेुशी आहे काय  

    होय  नाही. 

 तांसत्रकदषृ्ट्या कोणत्या आकारमानाचे  
शेततळे सशफारस करण्यात येत आहे.   
(यामध्ये खोदकामातून सनघणा-या 
मातीपासनू तयार होणारा भराव व 
सोबतच्या शासन सनणमयमिील मंजरू 
आकारमान सवचारात घेऊन त्यापैकी योग्य 
आकारमान सशफारस करण्यात यावी.)   

      लांबी ....  X रंूदी   .....X खोली.... 

 शेतकरी शेततळी घेण्यास इच्छुक असनू 
के्षत्रीय पाहणीत शेतक-यांनी दाखसवलेली 
जागा शेततळे घेण्यास तांसत्रकदषृ्ट्या योग्य 
व परेुशी आहे. 

     होय  नाही. 

 स्र्थळ सनश्चचतीचा चतुमससमा कच्चा नकाशा 
 

  

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

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


