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लोकसहभागीय पद्धतीन ेप्रकल्प गावात सकु्ष्मननयोजन करून 

गावसमहुाचा नवकास आराखडा तयार करण े

                                                        (प्रकल्प उपक्रम सकेंतांक  A 1.1.1 )  

1. प्रस्तावना:  

हवामान बदलाचा राज्याच्या शेतीवर नवपरीत पनरणाम नदसनू येत असनू, भनवष्यात देखील सदर 

पनरणामांची व्याप्ती वाढणार असल्याच े राज्याच्या हवामान बदलानवषयक कृती आराखडयामध्य े नमदू केले 

आहे. मराठवाडा व नवदभातील शेतक-यांना गेल्या काही वषांपासनू दुष्काळास सामोरे जाव ेलागत असनू भ-ू

गभातील पाणीसाठयावर व जनमनीच्या आरोग्यावर नवपनरत पनरणाम होत आहे. पनरणामी शेतीमधील नपकांची 

उत्पादकता घटत आहे. पणूा नदीच्या खो-यातील भ-ूभाग हा ननसगगत:च क्षारपड असल्यान े शेतीसाठी 

ससचनास मयादा येत आहेत. या प्रनतकूल पनरस्स्ितीमध्ये अल्पभ-ूधारक शेतक-यांच्या उत्पादनावर नवपरीत 

पनरणाम होत असल्याच े नदसनू येत आहे. हवामान बदलामळेु उद्भभवलेल्या पनरस्स्ितीशी जळुवनू घेण्यास 

शेतक-यांना सक्षम करण्याच्या उदे्दशान ेमहाराष्र शासनाचा जागनतक बकेँच्या अिगसहाय्यान ेनानाजी देशमखु 

कृनष सजंीवनी प्रकल्प सरुु करण्यात आलेला आहे. 

नानाजी देशमखु कृनष सजंीवनी प्रकल्पाच्या मराठवाडा व नवदभातील १५  नजल्यातील हवामानातील 

बदलास सवंदेनशील असलेल्या लघुपाणलोटांची ननवड केली असनू त्यासाठी कें द्रीय कोरडवाहू शेती सशंोधन 

ससं्िेन े ननधानरत केलेल्या सवंदेनशीलता ननदेशांकाचा आधार घेण्यात आला आहे. हवामान बदलास 

असरुनक्षत, सवंदेनशील आनण बदलत्या हवामानाशी जळुवनू घेण्याची क्षमता यांच्या एकनित ननदेशांकानुसार 

गावसमहु (लघुपाणलोट) नननित करण्यात आलेले आहेत. ननवडलेल्या 670 लघुपाणलोटांत समानवष्ट 

असलेल्या ५१४२ गावांमध्ये प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.  

सदर गावसमहुातील गावांना प्रकल्पामधून वयैस्ततक, सामानयक व सामदुानयक स्वरूपात लाभ देण्यात 

येतो. प्रकल्पातनू लाभ द्यावयाच्या बाबींची नवगतवारी  घटक अः हवामान अनुकूल कृनष पद्धतीस प्रोत्साहन; 

घटक ब: काढणी पिात व्यवस्िापन व हवामान अनुकूल मलू्य साखळी प्रोत्साहन व घटक क: हवामान अनुकूल 

कृनष पद्धतीसाठी ससं्िात्मक नवकास, ज्ञान व धोरणे यामध्ये करण्यात आलेली आहे. गाव ेव सबंनंधत गावसमहु 
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याची क्षमता ओळखनू गरज ननधारीत करण्यासाठी लोकसहभागीय पद्धतीन ेसकु्ष्मननयोजन ही बाब जागनतक 

बकँ अिगसहाय्यीत नानाजी देशमखु कृनष सजंीवनी प्रकल्पामध्य ेसमानवष्ठ करण्यात आलेली आहे.  

गावगावांतील स्िाननक शेतकरी व त्याच े शेतीतील प्रश्न हे अनतशय स्तलष्ट व गुंतागुंतीच े आहेत, 

त्याचप्रमाण े हवामान बदलामळेु ननमाण झालेले प्रश्न त्याला अनधक गहन बनवतात. त्यांना तोंड देण्यासाठी 

सवांनी एकि येऊन काम करण ेआवश्यक आहे. त्या अनुषगंाने प्रभात फेरी, नशवार फेरी, गट चचा, मनहला सभा 

व ग्रामसभा या लोकसहभागीय तंिांचा वापर करून प्रकल्पाची सकु्ष्मननयोजन पद्धती नननित करण्यात आलेली 

आहे. या तंिांचा वापर करून सद्य:स्स्ितीची पाहणी व त्या आधारे ननयोजन करण्यास सहाय्य होते. याद्वारे 

प्रकल्प गावांच े सकु्ष्मननयोजन केल्यान े गावातील सवग सवंगातील लोकांच्या शेतीनवषयक गरजा / प्रश्न जाणनू 

घेऊन त्यावर शास्त्रशुद्ध पद्धतीन े शाश्वत उपाययोजना करण े शतय होणार आहे. सदर तंिांचा अवलंब करून 

लोकसहभागीय सकु्ष्मननयोजन प्रनक्रया राबबावी. 

२. उदे्दश : 

१. प्रकल्प अंमलबजावणीबाबत गावातील शतेकरी व इतर सामानजक घटकांमध्य ेजाणीव जागृती 
ननमाण करण े

२. हवामान बदलांमळेु शतेीवर होणा-या पनरणामांचा शास्त्रशदु्ध पद्धतीने तपशील तयार करण े

३. बदलत्या हवामानाच्या अनुषगंाने व पाण्याच्या ताळेबदंाच्या आधारे नैसर्गगक साधन सपंत्तीचा 
आनण पीक रचना व्यवस्िापन आराखडा तयार करण े

४. हवामान बदलामळेु शतेीवर होणा-या पनरणामांस सामोरे जाण्यासाठी कृनष नवद्यानपठ / सशंोधन 
ससं्िांनी केलेल्या तंिज्ञान नवषयक नशफारशींची सांगड घालणे 

५. उत्पानदत शतेमालाच्या मलु्यसाखळीचा अभ्यास करून मलु्यसाखळी च े बळकटीकरणासाठी 
आवश्यक उपाय प्रस्तानवत करण े

६. प्रस्तानवत उपाय/ कामे समानवष्ठ करून गाव नवकास आराखडा (Village Development Plan 
- VDP) तयार करण े

७. गाव नवकास आराखड्यांच्या आधारे लघु पाणलोट स्तरावरील गावसमहु नवकास आराखडा 
(Cluster Development Plan - CDP) तयार करण.े  
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३ : लोकसहभागीय पद्धतीन ेसकु्ष्मननयोजन करण्याची कायगपद्धती -  

नानाजी देशमखु कृनष सजंीवनी प्रकल्पांतगगत गावांचा व गावसमहुांचा (लघुपाणलोट) नवकास आराखडा 

तयार करण्यासाठी यशदा, पणुे यांनी नवकनसत केलेल्या लोकसहभागीय सकु्ष्मननयोजन पद्धती व तंिाच्या आधारे 

पढुीलप्रमाणे कायगवाही करण्यात यावी.   

सकु्ष्मननयोजन प्रनक्रयेच ेटप्प े- 

गावस्तरावर सकु्ष्मननयोजन प्रनक्रया खालील     टप्प्यात नवभागण्यात आलेली आहे.  

अ. सकु्ष्मननयोजन प्रनक्रयेपवुी करावयाची कायगवाही   

आ. सकु्ष्मननयोजन प्रनक्रयेदरम्यान करावयाची कायगवाही 

इ. सकु्ष्मननयोजन प्रनक्रया पिात करावयाची कायगवाही  

ई. नजल्हास्तरीय समन्वय सनमतीची मंजरूी 

अ. सकु्ष्मननयोजन प्रनक्रयेपवुी करावयाची कायगवाही 

सकु्ष्मननयोजन नवषयक कामकाज पार पाडावयाची जबाबदारी उपनवभागीय कृनष अनधकारी यांची 

राहील. 

1. प्रकल्पांतगगत सकु्ष्मननयोजन करावयाच्या सवग गावांच ेसबंनंधत समहु सहाय्यक व कृनष सहाय्यक यांची बठैक 

घेऊन गावासबंधंी मलुभतू मानहती (उदा. गावसमहु सखं्या, समानवष्ट गाव ेसखं्या, भॊगोनलक क्षिेफळ, खातेदार 

सखं्या व लोकसखं्या इ.) सकंनलत करून PoCRA MLP App मध्य े भरण्यात यावी. ज्या गावांमध्य े प्रकल्प 

अंमलबजावणी करणे शतय नसल्याची नशफारस नजल्हा समन्वय सनमतीने केलेली आहे अशा गावात 

सकु्ष्मननयोजन राबनवण्यात येऊ नये. जी गाव े उजाड/ रीठ गणली गेली आहेत परंत ु सदर गावांत पाणलोट 

उपचारांची कामे घणेे आवश्यक असल्यास सदर गावांचा सकु्ष्मननयोजन प्रनक्रयेत समावशे करावा.   

2. उपनवभाग स्तरावरून सकु्ष्मननयोजन समन्वयक यांचा चम ू तयार करण्यात यावा. प्रनत सात समहु 

सहाय्यकांकनरता एक समन्वयक याप्रमाणे चम ू तयार करण्यात यावा.  सदर चममूध्ये समावशे करावयाच्या 

सकु्ष्मननयोजन समन्वयकांची सखं्या, जबाबदा-या व मानधन नवषयक मानहती पनरनशष्ठ-1 मध्य ेदेण्यात आलेली 

आहे.   
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3. एका गाव समहुातील समानवष्ट गावांची सकु्ष्मननयोजन प्रनक्रया सलग तीन नदवसांत पणूग करण्यात यावी.   एका 

समहु सहाय्यकास एका गावाच े सकु्ष्मननयोजन पणूग करण्यासाठी 4 नदवस (पवूगतयारीकनरता एक नदवस व 

प्रनक्रयेकनरता 3 तीन नदवस) आनण सकंलन व अहवाल पणूग कनरता 3 नदवस असा एक आठवड्याचा कालावधी 

ननधारीत केलेला आहे. सकु्ष्मननयोजन कालावधी व मनुष्यबळ याबाबतचा उपनवभागननहाय तपशील पनरनशष्ठ- 2 

मध्ये देण्यात आलेला आहे. 

4. एका गाव समहुातील समानवष्ट गाव ेसमहु सहाय्यकास सलगपण ेनेमनू देण्यात यावीत. उपनवभागीय कृनष 

अनधकारी यांच े अनधनस्त कायगरत असलेले समहु सहाय्यक आनण सकु्ष्मननयोजन गाव े सखं्या नवचारात घेऊन 

उपनवभागामधील सकु्ष्मननयोजन पणूग करण्यासाठी वळेपिक तयार कराव.े  

5. प्रकल्प सहाय्यक यांनी सकु्ष्मननयोजन समन्वयकाच्या मदतीने समहु सहाय्यकननहाय व गावसमहुननहाय 

वळेापिक तयार कराव ेआनण MLP Dashborad वर भराव.े तसचे सदर सकु्ष्मननयोजन वळेापिक गावात दशगनी 

भागात प्रनसद्ध करण्यात याव.े  

6. सकु्ष्मननयोजन वळेापिक सबंनंधत ग्राम कृनष सजंीवनी सनमती व ग्रामपचंायतींना लेखी कळनवण्यात याव.े  

7. सकु्ष्मननयोजन करावयाच्या गावामध्य ेस्वयंसवेक ननवड (पनरनशष्ठ - 3) करावी.  

8. गावातील नसैर्गगक ससंाधन,े शेती, वनक्षिे, पशुधन, इ. बाबत अनधक मानहती असणा-या व्यततींचा  ग्राम 

ससंाधन चम ूतयार करावा. 

9. सकु्ष्मननयोजनाकनरता मानहती पसु्स्तका, नकाशे, लेखन सानहत्य, बनॅर, इ. गावस्तरावर उपलब्ध करून द्याव.े  

10. गावसमहु स्तरावर समानवष्ट गावांच्या सबंनंधत ग्राम कृनष सजंीवनी सनमती, ग्राम ससंाधन चम,ू शासकीय 

कमगचारी व स्वयंसवेक यांची एक नदवसीय पवूगतयारी कायगशाळा आयोनजत करण्यात यावी. गावांची सखं्या 

नवचारात घेऊन कायगशाळांची सखं्या ठरनवण्यात यावी.  

11. सकु्ष्मननयोजन वळेापिकानुसार ग्रामसभचेी नोटीस नवहीत मदुतीत देण्यात यावी.  

12. कृनष सहाय्यक व समहु सहाय्यक यांनी सकु्ष्मननयोजन गावात मतुकामी राहाण ेआवश्यक आहे. 

आ. सकु्ष्मननयोजन प्रनक्रयेदरम्यान करावयाची कायगवाही  

लोकसहभागीय पद्धतीन े सकु्ष्मननयोजनाची प्रनक्रया गावामध्य े राबनवण्यात यावी. यामध्ये गावाच्या शेती, 

हवामान बदल व नैसर्गगक ससंाधन,े पशुधन, शेती सलंग्न व्यवसाय, शेतीमाल व्यवस्िापन व पणन, वनक्षिे या 
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बाबींची पाहणी करून मानहती सकंनलत करावयाची आहे. पाण्याचा ताळेबदं तयार करण्यात यावा. त्यानुसार मदृ 

व जलसधंारणाच्या कामाच े ननयोजन व नपकपद्धतीमध्य े बदलाच े ननयोजन करण्यात याव.े हवामान अनुकूल 

तंिज्ञानासाठी शेतक-यांच्या गरजांवर आधारीत प्रकल्प घटकांच े ननयोजन करण्यात याव.े सकु्ष्मननयोजन 

प्रनक्रयेमध्य ेअवलंब करावयाची तंि ेव आयोनजत करावयाच ेउपक्रम पढुीलप्रमाण ेराहातील. 

1. प्रभात फेरी 

2. ससंाधन नकाशा  

3. समय रेषा 

4. ऋतचुक्र  

5. पनरस्स्िती नवश्लेषण  

6. नशवार फेरी  

 

7. पाण्याचा ताळेबदं व नवहीर नननरक्षण 

8. लक्ष गटचचा  

9. मलु्यसाखळी  

10. प्रस्तानवत मदृ व जलसधंारण कामांचा मसदुा   

11. मनहला सभा 

12. ग्राम कृनष सजंीवनी सनमती बठैक  

13. ग्राम सभा  

सकु्ष्मननयोजन प्रनक्रयेदरम्यान वरील तंि े व उपक्रम (पनरनशष्ठ 4) अवलंबण्याची जबाबदारी कृनष सहाय्यक व 

समहु यांची राहील.  

लोकसहभागीय सकु्ष्मननयोजन वळेापिक 

नदवस सि कायगक्रम उपस्स्िती 

-- पवुगतयारी 
कायगशाळा 
(गावसमहु स्तर)  

- प्रकल्पाची मानहती  
- सकु्ष्मननयोजन प्रनक्रयेची 
मानहती व प्रनसद्धी  
- सामानजक व आर्गिक 
मानहतीच े App मध्य े सकंलन  
   

स्वयंसवेक, ग्राम पातळीवरील शासनकय 
कमगचारी, ग्राम कृनष सजंीवनी सदस्य, ग्राम 
पचंायत लोकप्रनतननधी  
कायगशाळेच े समन्वयनः सकु्ष्मननयोजन 
समन्वयक, मंडळ कृनष अनधकारी/ कृनष 
पयगवके्षक  

नदवस 1 सकाळच ेसि  
7.30-8.30  

   
प्रभात फेरी  

स्वयंसवेक, कृनषताई, ग्राम पातळीवरील 
शासनकय कमगचारी, शेतकरी व ग्रामस्ि, ग्राम 
कृनष सजंीवनी सदस्य, ग्राम ससंाधन गट, 
लोकप्रनतननधी, यवुक मंडळ, मनहला बचत 
गट, नवद्यािी  

 9.00 - 11.30  ससंाधन नकाशा  स्वयंसवेक, कृनषताई, ग्रामसवेक, शेतकरी व 
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सकंनलत सामानजक व 
आर्गिक मानहतीवर चचा  

ग्रामस्ि, ग्राम कृनष सजंीवनी सदस्य, ग्राम 
ससंाधन चम,ू लोकप्रनतननधी, यवुक मंडळ, 
मनहला बचत गट  

 11.30-1.30 गावातील शेती व ननगडीत 
बाबीसबंधंी ऋतचूक्र, 
समयरेषा आनण पनरस्स्िती 
नवश्लेषण नवषयी चचा  

स्वयंसवेक, कृनषताई शेतकरी ग्राम कृनष 
सजंीवनी सदस्य, ग्राम ससंाधन चम,ू यवुक 
मंडळ, मनहला बचत गट, शतेीशाळा प्रनशक्षक 

 दुपारच ेसि  -नशवार फेरी व नवहीर 
नननरक्षण  
-सबंनंधत मानहतीच ेApp मध्य े 
सकंलन  

स्वयंसवेक, कृनषताई शेतकरी, ग्राम कृनष 
सजंीवनी सदस्य, ग्राम ससंाधन चम ू 

 सायकंाळ सि  -ससंाधन नकाशा व अहवाल 
व त्यावर चचा  
- आवश्यक नोंदी  

स्वयंसवेक, कृनषताई शेतकरी, ग्राम कृनष 
सजंीवनी सदस्य, ग्राम ससंाधन चम ू 

नदवस 2 सकाळच ेसि  -नशवार फेरी व नवहीर 
नननरक्षण  
-सबंनंधत मानहतीच ेApp मध्य े 
सकंलन  

 उततप्रमाण े 

  दुपारच ेसि  लक्ष्य गट चचा - शेती 
मलु्यसाखळी, शेती पनरस्स्िती 
नवश्लेषण, नैसर्गगक ससंाधन े
व शेतीच ेननयोजन;  
- शेतकरी गट/ कृनष 
आधारीत उद्योग/ प्रगतीशील 
शेतकरी मानहती सकंलन  

शेतकरी गट / बचत गट, ग्राम कृनष सजंीवनी 
सदस्य, ग्राम ससंाधन गट, प्रगतशील 
शेतकरी, ग्राम पचंायत लोकप्रनतननधी 
शेतकरी, शेतीशाळा समन्वयक/ कृनष नवज्ञान 
कें द्र/ कृनष नवद्यानपठातील तज्ज्ञ, शेतीशाळा 
प्रनशक्षक 

  सायकंाळच ेसि  - प्रस्तानवत कामांचा मसदुा 
App द्वारे/ नप्रटद्वारे वाचनू 
दाखनवणे  
- मनहला सभा  

ग्रामस्ि मनहला  
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नदवस 3 सकाळच ेसि  - पाण्याचा ताळेबदं नुसार 
जलसधंारण कामे व   नपक 
ननयोजन आराखडा अंनतम 
करण े 
- प्रस्तानवत कामांचा मसदुा 
अंनतम करण े
- सामानजक व पयावरणीय 
सचूी अंनतम करण.े  
- ग्राम कृनष सजंीवनी सनमती 
सभा  

 स्वयंसवेक, कृनषताई, ग्रामसवेक, कृनष 
सहाय्यक, समहु सहाय्यक, शेतीशाळा 
प्रनशक्षक, शेतकरी  
 
ग्राम कृनष सजंीवनी सनमती सदस्य  

  दुपारच ेसि  - ग्रामसभा  
-प्रस्तानवत कामांच्या मसदु्यास 
व गाव नवकास आराखड्यास 
मंजरूी देणे  

ग्रामस्ि  

या प्रकल्पाकनरता यशदा, पणुे यांनी तयार केलेल्या 'ग्राम कृनष सजंीवनी' पसु्स्तकेमध्य ेउपरोतत तंिांची सनवस्तर 

मानहती देण्यात आलेली असनू सदर पसु्स्तकेच्या आवश्यकतेनुसार आपल्यास्तरावर प्रती तयार करून घेण्यात 

याव्यात. पसु्स्तकेची pdf file पनरनशष्ट 5  मध्य ेनदलेल्या QR कोड वर उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे.  

इ : सकु्ष्मननयोजन प्रनक्रया पिात करावयाची कायगवाही  

1. ग्रामसभने ेमंजरू केलेला गाव नवकास आराखडा ठरावासह समहु सहाय्यक व कृनष सहाय्यक यांनी स्वाक्षरीत 

करून उपनवभागीय कृनष अनधकारी यांचकेडे सादर करावा. 

2. प्रकल्पाच्या घटकननहाय मागगदशगक सचुनांच्या आधारे उपनवभागीय कृनष अनधकारी यांनी अनधनस्त तांनिक 

अनधकारी / कमगचारी यांचमेाफग त गाव नवकास आराखड्याची तांनिक पडताळणी 15 नदवसांमध्ये पणूग करावी. 

आराखड्यात प्रस्तानवत केलेल्या मदृ व जलसधंारण कामांची सखं्या, जागा याबाबत पाण्याचा ताळेबदं, 

Potential Treatment Map आनण प्रत्यक्ष स्िाननक पनरस्स्िती तपासनू सदर कामे अंनतम करावीत. तदनंतर 

अद्यावत पाण्याचा ताळेबदं व प्रस्तानवत कामे याबाबत ग्राम कृनष सजंीवनी सनमतीच्या बठैकीत चचा करावी आनण 

त्याबाबतच ेईनतवतृ्त अंनतम गाव नवकास आराखड्यासोबत जोडाव.े 

3. तांनिक पडताळणी केलेल्या अंनतम गाव नवकास आराखड्यांच े गावसमहु स्तरावर एकिीकरण करून 

गावसमहु नवकास आराखडा (लघु पाणलोट - Mini Watershed Plan) तयार करण्यात यावा. गावसमहुातील 
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गावांचा लघु पाणलोट आधारीत सवांगीण हवामान बदलास अनुकूल नवकास व्हावा यासाठी गाव नवकास 

आराखड्यात सकंनलत केलेली मानहतीच्या आधारे गावसमहुाची बलस्िान,े कमकुवत घटक, सधंी व आव्हान े

(SWOC) याच ेनवश्लेषण कराव.े  

4. गाव नवकास आराखडा व गावसमहु नवकास आराखडा यामध्य े समानवष्ट प्रपि े (पयावरणीय व सामानजक 

छाननी सचुीसह) पनरनशष्ट 6 नुसार आहे.  

5.    उपनवभागीय कृषी अनधकारी यांनी तांनिक पडताळणी केलेला अंनतम गाव नवकास आराखडा व गावसमहू 

नवकास आराखडा तयार करून नजल्हास्तरीय समन्वय सनमतीच्या मान्यतेसाठी नजल्हा अनधक्षक कृषी अनधकारी 

कायालयास सादर करावा. 

6. नजल्हास्तरीय प्रकल्प अमंलबजावणी कक्षातील नवशषेज्ञांनी गावसमहु नवकास आराखड्यामध्य े समानवष्ट 

घटकांची छाननी करून आढळून आलेल्या तुटींच े ननराकरण करून घ्याव े आनण गावसमहु आराखड्याचा 

गावननहाय सारांश तयार करावा.  

7. नजल्हासमन्वय सनमतीसमोर उपनवभागीय कृनष अनधकारी यांनी त्यांच े क्षिेातील गावसमहु नवकास 

आराखड्यांच ेसादरीकरण कराव.े नजल्यातील/ उपनवभागातील गावसमहु नवकास आराखड्यांची सखं्या लक्षात 

घेऊन तस ेसादरीकरण पणूग कराव.े  

गाव नवकास आराखडा व गावसमहु नवकास आराखडा 

गाव नवकास आराखड्यामध्ये समानवष्ट बाबी -  

1. प्रस्तावना व पाश्वगभमूी, प्रकल्पाची गरज    

2. गावाचा नवकास आराखडा तयार करण्यासाठी राबनवलेला कायगक्रमाचा तपशील  

२.१ सकु्ष्मननयोजन  प्रनक्रया  कालावधी  

२.२ ग्राम कृनष सजंीवनी सनमती रचना  

२.३ ग्राम कृनष सजंीवनी सनमती स्िापनबेाबतचा ग्राम सभचेा ठराव 

२.४                                                              णी 

                                        

२.५                                                                   
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3. गाव व गावसमहु दशगनवणारा नकाशा 

4. गावाची कृनष नवषयक मानहती 

4.1 गावाची एकूण लोकसखं्या 

4.2 सकु्ष्मपाणलोट सखं्या 

4.3 भमुी उपयोनगता वगीकरण  

4.4 क्षिे धारणनुेसार एकूण खातेदार सखं्या  

4.5 सामानजक वगीकरणानुसार खातेदार सखं्या   

4.6 नपकननहाय क्षिे 

4.7 गावातील वकृ्ष लागवड बदलाची स्स्िती (फलोत्पादन सोडून) 

5. पजगन्यमान नवषयक मानहती 

5.1 पाऊसमान 

5.2 गावातील भजुल स्स्ितीचा तपशील (पाणलोट ननहाय):- 

5.3 सकू्ष्म ननयोजन आराखड्यानुसार गावतील सरासरी भजुल पातळी ----- (खोली मी मध्ये) 

ननरीक्षण साठी ननवडलेल्या नवनहरीचा तपशील 

5.4 पाण्याचा कायगक्षम वापर 

5.5 ससचन स्त्रोतानुसार बागायतदार क्षिे  

5.6 सकु्ष्म ससचनाखालील क्षिे (2018-19 पयंत) 

6. पाण्याचा ताळेबदं 

6.1 गावाचा पाण्याचा ताळेबदं- सद्यस्स्ितीत 

6.2 गावाचा पाण्याचा ताळेबदं- प्रस्तानवत कामांनुसार 

6.3 गावाचा पाण्याचा ताळेबदं- प्रस्तानवत नपकरचनेनुसार 

7. सामानजक मानहती  

7.1  शकै्षनणक तपशील 

7.2  कौटंूनबक वगावारीनुसार उत्पन्न (प्रनतवषग :-) 
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7.3 स्िलांतरणानवषयी मानहती 

8. पशुधन व चारा उपलब्धता 

9. गावामध्ये असणा-या कृनष यिं ेव अवजारांचा तपशील 

10. गावातील सध्या अस्स्तत्वातील असलेले शतेकरी गट व इतर सखं्या  

11. कृनष पतपरुवठा नवषयक तपशील 

12. कृनष आधानरत उद्योग व कृषी प्रनक्रया उद्योग  

13. शेतीवर आधारीत व्यवसायांची मानहती 

13.1 शेती परुक व्यवसाय 

13.2 सेंनद्रय नननवष्ठा उत्पादन 

14. कृनष उद्योगधंद्याबधंी प्रनशनक्षण घेतलेल्या यवुकांचा तपशील 

15. प्रगतशील शेतक-यांचा तपशील  

16. प्रनशक्षण गरजा 

17. अस्स्तत्वातील मदृ व जलसधंारण कामे 

18. प्रस्तानवत मदृ व जलसधंारण कामे 

19. प्रस्तानवत कामांसाठी वषगननहाय आवश्यक ननधी 
20. मदृ व जलसधंारणाची गट न/ं सव ेन ंननहाय प्रस्तानवत कामांची  यादी 

21. ग्राम कृनष सजंीवनी आराखडा  

21.1 मदृ व जलसधंारण कामांचा आराखडा 

21.2 वयैस्ततक लाभाच्या बाबींचा आराखडा 

21.3 शेतकरी उत्पादक कंपनी/ शेतकरी गट/ बचत गट यांचसेाठी आराखडा 

22. गावनकाशा, प्रस्तानवत कामांचा नकाशा 

23. ग्राम कृनष सजंीवनी सनमतीचा गाव नवकास आराखडा मंजरूीचा ठराव 

24. सामानजक व पयावरणीय सचुी (कृनष सहाय्यकान ेस्वाक्षरीत केलेली) 
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25. सकु्ष्मननयोजन पणूग केल्याबाबतच ेप्रमाणपि 

26. छायानचि े

27. सदंभग व आभार 

गावसमहु नवकास आराखड्यामध्ये समानवष्ट बाबी –  

1. गाव/ गावसमहुाबाबत मलुभतू मानहतीः  सामानजक / आर्गिक पनरस्स्िती, भौगोनलक वनैशष्य,े शेतीची 

पनरस्स्िती, पशधुन स्स्िती, पायाभतू सनुवधांची स्स्िती आनण नवद्यमान मानहती - नवस्तार सवेा आनण सरुू 

असलेल्या योजना / कायगक्रम / प्रकल्प इत्यादींच्या सदंभात गाव/ गावसमहुाबाबत मलुभतू मानहती 

2. नसैर्गगक ससंाधनांची मानहती: गाव/ गावसमहुातील नसैर्गगक ससंाधनांची बलस्िान,े कमकुवत घटक, सधंी व 

आव्हान ेनवषयक मानहती व त्याच ेनवश्लेषण 

3. कमतरतांनवषयी नवश्लेषण: हवामानातील बदल, भपुषृ्ठावरील पाणी आनण भजूल स्स्िती, जनमनीच ेआरोग्य, 

पीक उत्पादकता, शेतमालाकनरता कापणीपिात पायाभतू सनुवधा आनण नवपणन, सामानजक आनण सलगभाव 

आधारीत दृष्टीकोन यानुसार गाव / गावसमहुामध्य ेअसलले्या कमतरतांची ओळख व त्याच ेनवश्लेषण 

4. कारणनममांसा: अ. देश/ राज्य/ नजल्हा स्तरावरील नपकांच े उत्पन्न (खरीप व रबी नपके, भाजीपाला व 

फळनपके) व गावसमहु स्तरावरील नपकांच े उत्पन्न यामधील तफावत, ब. गावामध्य े शेतीमाल मलु्यसाखळी 

वदृ्धींगत करण्यामध्ये येणा-या अडचणी 

5. पाण्याचा ताळेबदं : प्रकल्पाकडून नवकनसत केल्या गेलेल्या पाण्याचा ताळेबदं नवषयक मोबाईल ऍपद्वारे 

काढलेला गावननहाय/ झोनननहाय पाण्याचा ताळेबदं, अस्स्तत्त्वातील मदृ व जलसधंारण कामे आनण पाणी 

साठवण सरंचना तसचे नशल्लक अपधावाच्या आधारे मदृ व जलसधंारणाची प्रस्तानवत कामे,  त्याच ेनकाशावर 

नचन्हांकन, पाण्याच्या ताळेबदंानुसार पीक ननयोजन 

6. सधंी नचिण: सीमान्त व अल्प भधूारक शेतकरी, मनहला शेतकरी, आनण अनुसनुचत जाती व जमातीच ेशेतकरी 

तसचे तलुननेे हवामान बदलांचा अनधक पनरणाम होणारे सामानजक घटक यांच्या  नवशेष गरजा 

7. प्रनशक्षण गरजा - शतेकरी, ग्राम कृनष सजंीवनी सदस्य, मनहला शेतकरी, यवुक आनण शेतकरी गट/ बचत 

गट यांना आवश्यक तांनिक व कॊशल्य आधारीत प्रनशक्षण याच्या गरजांच ेनवश्लेषण 
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8. प्रस्तानवत कामे- पाण्याची शाश्वतता, जनमनीच े आरोग्य, पीक उत्पादन, कृषी व्यवसाय, यांनिकीकरण, 

शेतीपरुक व शतेीवर आधारीत उद्योग-व्यवसाय याच्या आधारे शेतीमाल मलु्यसाखळी वदृ्धींगत करणे, पायाभतू 

सनुवधांची ननर्गमती, शतेक-यांमध्ये जाणीव जागतृी, नवस्तार कायग याच े अनुषगंाने गावाचा नवकास होण्यासािी 

ग्रामसभचे्या मंजरूीन ेआराखडा तयार करणे 

9. शेतीपरुक व शेतीवर आधारीत व्यवसाय: जीवनमान सधुारण्यासाठी करावयाच्या शाश्वत उपाययोजना, कृषी-

आधानरत उपक्रम, गाव / समहू यांच्यासाठी मलू्य साखळी नवकासाची योजना, इ याच ेआधारे समग्र आराखडा 

तयार करण.े गाव / गावसमहुातील बचत गट/ शतेकरी गट/ शतेकरी उत्पादक कंपन्यांच्या गरजांच ेनवश्लेषण 

10. 'नवकेल ते नपकेल' अतंगगत राबनवण्यात यणेारा नवशेष कायगक्रम 

11. आपत्कानलन नपक ननयोजन 

12. सामानजक व पयावरणीय सचुी 

13. गावननहाय प्रकल्प घटक व उपघटकांतील बाबींकनरता असलेली मागणी, खचाच ेमापदंडानुसार आवश्यक 

ननधी याबाबतची मानहती गावसमहु आराखड्यात समानवष्ट करावी  

14. नवनवध नकाश े

15. नजल्हा समन्वय सनमतीच ेगाव नवकास आराखडा व गावसमहु नवकास आराखडा मंजरूीच ेइनतवतृ्त 

ई. नजल्हास्तरीय समन्वय सनमतीची मंजरूी 

1. प्रस्ततू प्रकल्पाच े समन्वयन व सननयंिण करण्याच्या उदे्दशान े नजल्हास्तरावर नजल्हानधकारी यांच े

अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या नजल्हास्तरीय समन्वय सनमतीन े गाव समहु नवकास आराखड्यांना मान्यता 

द्यावयाची असनू सदर मान्यता आराखड्यामध्य े समानवष्ट कामाकनरता प्रशासकीय मंजरूी राहील. त्यानुसार 

नजल्हा अनधक्षक कृनष अनधकारी यांनी कायगवाही करावी. तसचे सदरची मानहती NRM Portal झाली असल्याची 

खािी करून घ्यावी. मानहती अद्ययावत झाली नसल्यास प्रकल्प सहाय्यक यांनी नवहीत कायगपद्धतीप्रमाण ेमानहती 

NRM Portal वर भरावी.  

2. मंजरू केलेले आराखडे व इनतवतृ्त याची scanned copy MLP Dashboard वर उपनवभागीय कृनष अनधकारी 

यांनी upload करावी. अंनतम केलेला गाव नवकास आराखडा व प्रशासकीय मंजरूी प्राप्त गाव नवकास आराखडा 
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यात बदल असल्यास त्यानुसार MLP Dashboard मानहती सधुारीत करावी. मदृ व जलसधंारणाची कामे MLP 

App मध्य ेकृनष सहाय्यकामाफग त सधुारीत करून घ्यावी. 

3. मंजरुीप्राप्त गावसमहू नवकास आराखड्यांच े इंग्रजीमध्य े भाषांतर करून मराठी व इगं्रजी प्रत MLP 

Dashboard वर upload करावी.  

4.  मंजरू आराखड्याच्या छायाप्रती (hard copy) काढाव्यात, Binding करून  उपनवभागीय कृषी अनधकारी यांनी 

सबंनंधतास द्याव्यात. 

अ क्र आराखडा प्रती 
सखं्या 

प्रती जतन करणारी यंिणा/ अनधकारी 

१ गाव नवकास आराखडे ५ प्रती  उपनवभागीय कृषी अनधकारी कायालय  
तालुका कृषी अनधकारी कायालय  
ग्रामपचंायत कायालय – ग्राम कृषी सजंीवनी सनमती,  
 समहु सहाय्यक  
 कृषी सहाय्यक  

२ गावसमहु नवकास 
आराखडे  

५ प्रती  प्रकल्प व्यवस्िापन कक्ष, मुंबई – २ प्रती (इंग्रजी  व मराठी प्रत) 
नजल्हा अधीक्षक कृनष अनधकारी  
प्रकल्प सचंालक (आत्मा)  
उपनवभागीय कृषी अनधकारी कायालय  

 

४ : सुक्ष्मननयोजनाकनरता मानहती, नकाश ेव सानहत्य   

अ.  लोकसहभागीय सकु्ष्मननयोजन प्रनक्रयेकनरता आवश्यक मानहती व नकाश े 

1. सबंनंधत गावाची 2011 च्या जनगणनेची लोकसखं्या नवषयक मानहती 
2. सबंनंधत गावाचा SECC (सामानजक आर्गिक जात जनगणना) ची लोकसखं्या नवषयक मानहती 
3. सबंनंधत गावाची पशुगणना 2012 नुसार मानहती 
4. प्रकल्प व्यवस्िापन कक्षान े(PMU) तयार केलेले सबंनंधत गावांच ेपढुील नकाश.े 

अ. गावाची सवगसाधरण मानहती चा नकाशा (सव ेक्रमांक सनहत) - Village Base Map (With Survey 
Numbers) 
ब. पाणलोटक्षिे उपचार नकाशा - Watershed Treatment Map 
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क. जनमनीचा वापर नकाशा - Land Use Map 
ड. गावातील नवनवध झोनच ेनकाश े

5. सकु्ष्मननयोजन मोबाईल ऍप (MLP App) 
6. गाव नवकास आराखडा व गावसमहु नवकास आराखडा प्रपि े
वरील सवग मानहती व नकाशे  प्रकल्प व्यवस्िापन कक्षाकडून उपलब्ध करून देण्यात येत असनू 

सकु्ष्मननयोजन ऍपच्या वापराबाबतच ेप्रनशक्षण पसु्स्तका देण्यात येत आहे. 

आ. आवश्यक स्टेशनरी/ सानहत्य 

सकू्ष्म ननयोजन प्रनक्रया राबनवताना अनेक प्रकारच्या स्टेशनरी सानहत्याची आवश्यकता असते. सदर 

सानहत्यामध्ये  बॉतस फाइल, चाटग पपेर, स्केच पने (पकेॅट), ए4 पपेर, रनजस्टर (4 साईझ़ 70 पानी ), बगॅ (सानहत्य 

नेण्यासाठी), पने- पसे्न्सल, शापगनर, खोड रबर, सलेो टेप इ. गोष्टींचा समावशे असनू या सवग वस्त ू प्रत्येक 

गावामध्ये प्रनक्रया सरुु करण्यापवूी सबंनधत कृनष सहाय्यकाच्या/ समहू सहाय्यकाच्या ताब्यात देण्यात याव्यात.  

उपनवभागीय कृनष अनधकारी यांनी सदर वस्तूंची खरेदी प्रकल्पाच्या प्रापण मागगदशगक सचूनांचा अवलंब करून 

वळेेत करावी. खरेदी केल्यानतंर परुवठादारांची देयके तात्काळ अदा करण्यात यावी.   

५. सकु्ष्मननयोजन प्रनक्रयकेनरता मनुष्यबळ व जबाबदा-या  

गाव / गावसमहु स्तरावर राबनवण्यात यणेा-या लोकसहभागीय सकु्ष्मननयोजन प्रनक्रयसेाठी तसचे क्षमता बांधणी, 

सननयिंण व समन्वयन करणकेनरता आवश्यक मनुष्यबळ व त्यांच्या पढुीलप्रमाण ेराहतील-  

स्तर मनुष्यबळ स्तरननहाय जबाबदा-या 

ग्रामपचंायत/ 
ग्राम कृनष 
सजंीवनी 
सनमती 

ग्रामसवेक, स्वयंसवेक व 
कृनषताई/ कृनषनमि, कृनष 
सहाय्यक, समहु सहाय्यक, 
शेतीशाळा प्रनशक्षक, 

- स्वयंसवेकांची ननवड करण े
- सकु्ष्मननयोजन प्रनक्रयेची पवूगतयारी, प्रनसद्धी, प्रनशक्षण, प्रभात 
फेरी, गटचचा, नशवार फेरी, पाण्याचा ताळेबदं, प्रस्तानवत मदृ 
व जलसधंारण कामांच्या जागांची पहाणी व नपकाच ेननयोजन, 
कृनष व्यवसायांच ेननयोजन करणे;  
- मनहला सभा, सनमती सभा व ग्रामसभमेध्य े सनक्रय सहभाग 
घेऊन गाव नवकास आराखड्यास मंजरू करून घेण े गाव 
नवकास आराखड्यास मान्यता देण े

गावसमहु कृनष सहाय्यक, समहु 
सहाय्यक, शेतीशाळा 
प्रनशक्षक, वनरक्षक, 

- गाव नवकास आराखड्यांच्या आधारे सबंनंधत गावसमहुाचा 
गावसमहु नवकास आराखडा (Cluster Development Plan) 
तयार करण े 
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पशुसवंधगन पयगवके्षक, कृनष 
पयगवके्षक, मंडळ कृनष 
अनधकारी   

- कृनष पयगवके्षक व मंडळ कृनष अनधकारी यांनी सकु्ष्मननयोजन 
प्रनक्रया सरुळीतपणे पार पाडण्यासाठी आवश्यक ती व्यवस्िा 
करण े

उपनवभाग़ उपनवभागीय कृनष 
अनधकारी                                
(नोडल अनधकारी),  
प्रकल्प सहाय्यक, 
सकु्ष्मननयोजन समन्वयक 
(MLP Coordinator) 

- सकु्ष्मननयोजनासाठी समन्वयकांची ननवड करण े
- सकु्ष्मननयोजन वळेापिक तयार करण े
- सकु्ष्मननयोजनाबाबत लोकप्रनतननधींना अवगत करणे. 
- सकु्ष्मननयोजनासाठी क्षिेीय कमगचारी/ ग्राम कृनष सजंीवनी 
सनमतीच्या सदस्यांची क्षमता बांधणी करण.े 
- सकु्ष्मननयोजनाकनरता आवश्यक सानहत्य (नकाश,े स्टेशनरी, 
तांनिक पडताळणीकनरता सानहत्य इ.) देणे. 
- सकु्ष्मननयोजन प्रनक्रयेदरम्यान सबंनंधत गावांना भटेी देणे, 
प्रनक्रया गणुवत्तापवूगक होण्यासाठी प्रभावी  सननयंिण करणे 
- सकु्ष्मननयोजनादरम्यान कृनष नवद्यानपठे/ कृनष नवज्ञान 
कें द्रातील/ कृनष-जलसधंारण क्षिेातील तज्ञांचा तांनिक 
सहभाग घणे े
- गाव नवकास आराखड्यांची तांनिक पडताळणी करणे 
- गावसमहु नवकास आराखड्याच े नजल्हा समन्वय 
सनमतीसमोर सादरीकरण करण े
- MLP App Dashboard वर आवश्यक मानहती भरणे. 
- सकु्ष्मननयोजनाकनरता झालेल्या खचाची प्रनतपतूी करण े

नजल्हा नजल्हा अनधक्षक कृनष 
अनधकारी, प्रकल्प 
सचंालक (आत्मा), प्रकल्प 
नवशेषज्ज्ञ - कृनष/ प्रापण/ 
कृनष व्यवसाय/ मनुष्यबळ 
नवकास,  

- प्रकल्प गावांच े सकु्ष्मननयोजनासाठी आवश्यक ननयोजन 
करणे, कृनष नवद्यानपठे/ कृनष नवज्ञान कें द्रातील तज्ञांच े तसचे 
इतर सलंग्न नवभागांशी समन्वयन करणे व सवगसाधारण 
सननयिंण करण े
- सकु्ष्मननयोजनाबाबत लोकप्रनतननधींना अवगत करणे. 
-सकु्ष्मननयोजनासाठी नजल्यातील अनधकारी/ कमगचारी/ तज्ज्ञ 
यांची क्षमता बांधणी करणे. 
- सकु्ष्मननयोजन प्रनक्रयेदरम्यान सबंनंधत गावांना भटेी देणे, 
प्रनक्रया गणुवत्तापवूगक होण्यासाठी प्रभावी  सननयंिण करणे 
- गावसमहु नवकास आराखड्यांना नजल्हा समन्वय सनमतीच्या 
बठैकीमध्य ेमंजरूी घणेे  
- सकु्ष्मननयोजनाकनरता प्राप्त ननधीच ेउपनवभागननहाय नवतरण 
करणे. 
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६. क्षमता बांधणी 

1. नजल्हा / उपनवभागस्तरीय अनधका-यांची कायगशाळा  

सदर सकु्ष्मननयोजन प्रनक्रयमेध्य े सहभागी असणारे प्रकल्प व्यवस्िापन कक्षातील प्रकल्प 

अनधकारी व तज्ज्ञ; नजल्हा प्रकल्प अंमलबजावणी कक्षामधील नजल्हा अनधक्षक कृनष अनधकारी, प्रकल्प 

सचंालक (आत्मा) व प्रकल्प नवशषेज्ज्ञ आनण उपनवभागीय प्रकल्प अंमलबजावणी कक्षामधील 

उपनवभागीय कृनष अनधकारी व प्रकल्प सहाय्यक यांना सकु्ष्मननयोजन प्रनक्रयचेी अंमलबजावणी 

करण्याच्या मागगदशगक सचुना, सकु्ष्मननयोजनाची नवनवध तंि,े सकु्ष्मननयोजन आराखडा तयार करणे व 

प्रनक्रयचे े सननयिंण करणे यानवषयीची सखोल मानहती होण्याच्या उदे्दशाने प्रकल्प व्यवस्िापन 

कक्षामाफग त त्यांच ेप्रनशक्षण घेण्यात यईेल. 

2. सकु्ष्मननयोजन समन्वयकांची कायगशाळा  

सकु्ष्मननयोजनाकनरता तयार करण्यात यणेा-या समन्वयक चमतूील व्यततींना सदर प्रनक्रयचेी 

मानहती तसचे त्यांच्या जबाबदा-या व सकु्ष्मननयोजन प्रनक्रया पणूग करून घेण्याबाबतचा कालमयादीत 

आराखडा यानवषयी मानहती देण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्िापन कक्षामाफग त तोंडओळख (orientation) 

प्रनशक्षण देण्यात  यईेल.  तत्पवूी सदर समन्वयकांना लोकसहभागीय तंि े अवगत असल्याची खािी 

करून घ्यावी. उपनवभागीय कृनष अनधकारी यांनी सदर समन्वयकांना त्यांच े जबाबदाा या समजावनू 

द्याव्यात.    

3. समहु सहाय्यक व कृनष सहाय्यक यांच ेप्रनशक्षण  

सकु्ष्मननयोजन प्रनक्रया पार पाडण्यासाठी समहु सहाय्यक व कृनष सहाय्यक यांना सदर 

प्रनक्रयतेील सवग तंिांची प्रात्यनक्षकाद्वारे मानहती देणे, सकु्ष्मननयोजन मोबाईल ऍपची हाताळणी, 

प्रनक्रयदेरम्यान आयोनजत करावयाच्या नवनवध बठैका/ सभा याबाबत मानहती देणे, आराखड्यात 

समानवष्ट नवनवध प्रपिात भरावयाची मानहती, आराखडा मंजूरीसाठी करावयाची कायगवाही, 

आराखड्यासोबत भरावयाची सामानजक व पयावरनीय सचुीबाबत मानहती देणे, पवुगतयारी कायगशाळा 
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आयोनजत करणे इ. बाबत उपनवभागीय कृनष अनधकारी यांनी प्रनशक्षण द्याव.े यासाठी सकु्ष्मननयोजन 

समन्वयक, नजल्हास्तरीय प्रकल्प व्यवस्िापन कक्षातील नवशषेज्ज्ञ, कृनष नवज्ञान कें द्रातील नवषय तज्ज्ञ 

यांच े सहकायग घेणेत याव.े प्रनशक्षणादरम्यान सकु्ष्मननयोजन प्रनक्रया मागगदशगक सचुना, सकु्ष्मननयोजना 

दरम्यान भरावयाची नवनवध प्रपिे, सकु्ष्मननयोजन मोबाईल ऍप हाताळणी पसु्स्तका, गाव नवकास 

आराखडा प्रपि, सकु्ष्मननयोजन सानहत्य ठेवणेकामी पाठीवरची वा हातातील बॅग (प्रकल्पाच ेनाव, लोगो 

असलेली), पने, नोटपडॅ, इ. देण्यात याव.े 

७. सकु्ष्मननयोजन प्रनक्रयकेनरता आर्गिक मापदंड  

खचाची बाब तपशील मापदंड (रु) 
मानधन  सकु्ष्मननयोजन समन्वयक मानधन  रु 30,000/- प्रनत माह प्रनत व्यतती  

सकु्ष्मननयोजन स्वयसंवेक मानधन  रु 250/- प्रनत नदन प्रनत व्यतती  
सानहत्य  लेखन सानहत्य, रंगीत नकाशे, कायगक्रम 

बनॅर, प्रनसद्धीसाठी सानहत्य इ.  
रु 700/- प्रनत गाव  

सननयिंण व 
आराखडा 
पडताळणी  

उपनवभाग (सानहत्य, गाडीभाडे, उपकरण े
इ.)  

रु 200/- प्रनत गाव  

नजल्हा (सानहत्य, गाडीभाडे, उपकरण ेइ.)  रु 200/- प्रनत गाव  
प्रनशक्षण  कृनष सहाय्यक व समहू सहाय्यक प्रनशक्षण  रु 750 /- प्रनत नदन प्रनत व्यतती  

पवूगतयारी कायगशाळा (ग्रामसमहुस्तर)  रु 100/- प्रनत नदन प्रनत व्यतती  
छपाई/ झेरॊतस 
व बाईंडींग    

गाव नवकास आराखडा (VDP)  रु 150/- प्रनत प्रत (मखुपषृ्ठ रंगीत)  
गावसमहु नवकास आराखडा (CDP)  रु 300/- प्रनत प्रत (मखुपषृ्ठ रंगीत)  

 

८. सकु्ष्मननयोजन प्रनक्रयकेनरता ननधीच ेननयोजन  

सकु्ष्मननयोजन प्रनक्रयेकनरता लागणारा ननधी प्रकल्प व्यवस्िापन कक्षाकडून मागणीनुसार नजल्हा 

अनधक्षक कृनष अनधकारी स्तरावर उपलब्ध करून देण्यात येईल. नजल्हा अनधक्षक कृनष अनधकारी यांनी सदर 

ननधी उपनवभागीय कृनष अनधकारी यांना सत्वर नवतरीत करावा आनण खचाच े सननयंिण कराव.े उपनवभागीय 

कृनष अनधकारी यांनी सदर ननधी A 1.1.1 या प्रकल्प उपक्रम सकेंतांकाखाली खची टाकावयाचा आहे. सदर 

घटकासाठी  नवतरीत ननधीमधून मंजरू बाबीवर झालेला खचग मंजरू मापदंडाच्या अनधन राहून तात्काळ सबंनंधत 

समन्वयक/ प्रनशक्षक/ वस्त/ू सवेा परुवठादार यांना अदा करावयाचा आहे. मानधन अदायगीस नवलंब झाल्यास 
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सकु्ष्मननयोजन प्रनक्रयेच्या दजात्मक अंमलबजावणीवर प्रनतकूल पनरणाम होऊ शकतो, ही बाब लक्षात घेऊन 

मानधन अदायगीस नवलंब होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. सकू्ष्मननयोजानासाठीच्या खचास नवलंब झाल्यास 

तसचे प्रकल्पाच े नवत्तीय आनण प्रापण नवषयक सचूनांच े उलं्लघन केल्यास सबंनधत लेखा सहाय्यक/ प्रापण 

सहाय्यक/ प्रकल्प सहाय्यक/ लेखानधकारी/ उपनवभागीय कृनष अनधकारी प्रशासकीय कारवाईस पाि राहातील. 

सदर खचाच े ननयंिण MLP Dashboard व FMS प्रणालीद्वारे केले जाईल. तसचे अंतगगत लेखापरीक्षण 

यंिणेमाफग त वळेोवळेी सदर प्रनक्रयेसाठी करण्यात येणाा या खचाच ेलेखापरीक्षण करण्यात येणार आहे. यानशवाय 

ननयंिक व महापरीक्षक लेखा यंिणेकडून देखील सदर खचाच ेतपशीलवार लेखापरीक्षण करण्यात येणार आहे.  

९ : सननयिंण व मलू्यमापन  

सकु्ष्मननयोजन प्रनक्रयेच े सननयंिण करण,े प्रगतीचा आढावा घेण,े नवनवध स्तरावर मागगदशगन करण,े समस्यांच े

ननराकरण करण,े सकू्ष्मननयोजन प्रनक्रयेचा दजा उंचावणे, ननधीचा योग्य नवननयोग करणे, मनुष्यबळाची व्यवस्िा 

पहाण ेव कालमयादेत उपक्रम यशस्वी करण ेयासाठी नवनवध स्तरावरील अनधका-यांना जबाबदा-या सोपनवण्यात 

आलेल्या आहेत. 

प्रकल्प अनधकारी सकु्ष्मननयोजन क्षिेीय तपासणी 

नजल्हा अनधक्षक कृनष अनधकारी  १  गावसमहु (तलस्टर)  प्रनत तालुका  

उपनवभागीय कृनष अनधकारी  १ गाव प्रनत गावसमहू (तलस्टर)  

तालुका कृनष अनधकारी  २ गाव ेप्रनत गावसमहू (तलस्टर)  

प्रकल्प नवशेषज्ज्ञ- कृनष/ कृनष व्यवसाय/ प्रापण/ 
मनुष्यबळ नवकास  

२ गाव ेप्रनत गावसमहू (तलस्टर)  

प्रकल्प सहाय्यक  २ गाव ेप्रनत गावसमहू (तलस्टर)  

यानशवाय बाययंिणकेडून साननयिंण व मलू्यमापन करण्यात येणार आहे. सदर ससं्िेकडून समवती, 

मध्यवती व अंनतम मलु्यमापनाच ेदरम्यान शेतकरी, ग्राम कृनष सजंीवनी सनमती, प्रकल्प अंमलबजावणी करणारे 

अनधकारी व कमगचारी यांचकेडून प्रश्नावलीच्या सहाय्यान ेसकु्ष्मननयोजनाबाबत अनभप्राय घेणेत येणार आहे.  
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पनरनशष्ट - 1 

सकु्ष्मननयोजन समन्वयक चम ू: ननकष, जबाबदा-या व मानधन 

चमसूाठी ननवड ननकष   

1. सकु्ष्मननयोजन समन्वयक चममूध्ये उपनवभागामध्य ेकायगरत सात समहु सहाय्यकांकनरता एक 

सकु्ष्मननयोजन समन्वयक अशाप्रकारे चम ूतयार करावा. 

2. कोणत्याही शाखचेी पदवी (कृषी / समाजशास्त्र/ समाजकायग/ सवंादशास्त्र नवषयातील पदवी वा तत्सम 

नवषयातील पदवी) धारण केलेली असावी.  

3. मनहलांना प्राधान्य देण्यात याव.े 

4. सकु्ष्मननयोजन प्रनक्रया कालावधीमध्य ेपणूग वळे काम करण्याची तयारी आवश्यक. 

5. या पवूी नवनवध शासकीय योजने अंतगगत गाव/ पाणलोट  ननयोजन नवषयक काम केल्याचा अनुभव 

असलेल्या व्यततीस प्राधान्य देण्यात याव े

6. इच्छूक व्यततींना सगंणकाच ेज्ञान तसचे सवंाद कौशल्य आवश्यक 

सकु्ष्मननयोजन समन्वयक यांच्या जबाबदा-या  

1. उपनवभागातील गावसमहुाच ेसकु्ष्मननयोजन वळेापिक तयार करण े

2. समहु सहाय्यक व  कृनष सहाय्यक यांना सकु्ष्मननयोजन नवषयक प्रनशक्षण देण े

3. सकु्ष्मननयोजन प्रनक्रयेदरम्यान गावास भटे देण.े सकु्ष्मननयोजन प्रनक्रया सरुळीतपण े पार पाडण्यासाठी 

मागगदशगन करण.े  

4. सकु्ष्मननयोजनाबाबत MLP App मध्ये भरलेल्या मानहतीच ेसननयिंण करणे. 

5. गाव / गावसमहु नवकास आराखडे तपासण्यासाठी उपनवभागीय कृनष अनधकारी यांना सहाय्य करणे.  
 

मानधन व प्रमाणपि 

सकु्ष्मननयोजन समन्वयकास सदर कामासाठी मानसक तत्त्वावर रु. 30,000/- प्रनत माह इतके मानधन 

नदले जाईल. कामाचा कालावधी सबंनंधत उपनवभागामधील सकु्ष्मननयोजन करावयाच्या गावांच्या सखं्यशेी 

ननगडीत असले, परंत ु चार मनहन्यांपके्षा असणार नाही. यासाठी सबंनंधत समन्वयकाने मनहन्यामध्य े केलेल्या 

कामाचा अहवाल उपनवभागीय कृनष अनधकारी यांना सादर करावा. उपनवभागीय कृनष अनधकारी यांनी 

समन्वयकांना  सकु्ष्मननयोजन प्रनक्रयेत सहभागी झाल्याबद्दल प्रमाणपि  द्याव.े  
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पनरनशष्ठ – २ 

सकु्ष्मननयोजन प्रनक्रयसेाठी उपलब्ध मनुष्यबळ व लागणारा कालावधी  

नजल्हा उपनवभाग 

दुस-या व  
नतस-या 

टप्प्यातील 
गाव ेसखं्या 

गावसमहु 
सखं्या 

सकु्ष्मननयोजनाकनरता 
उपलब्ध मनुष्यबळ 

सकु्ष्मननयोजनाकनरता 
आवश्यक मनुष्यबळ सकु्ष्म 

ननयोजन 
कालावधी  

(१ समहू 
सहा.एक 
गाव एक 
आठवडा) 

प्रकल्प 
समहु 
सहाय्य
क 
सखं्या 

दुस-या व 
नतस-या 
टप्प्यातील 
गावांच े
सबंनंधत कृनष 
सहाय्यक 

सकु्ष्म 
ननयोजन 
समन्वय
क सखं्या   

स्वयंसवेक 
सखं्या  

अकोला अकोला 181 27 30 38 4 462 6 
  अकोट 200 26 23 60 3 499 9 
अकोला एकूण   381 53 53 98 7 961   
अमरावती अचलपरू 199 29 27 52 4 464 7 
  अमरावती 107 12 16 30 2 227 7 
  मोशी 17 3 9 10 1 36 2 
अमरावती एकुण   323 44 52 92 7 727   
ऒरंगाबाद ऒरंगाबाद 124 13 14 48 2 351 9 
  नसल्लोड 105 17 13 55 2 327 8 
  वजैापरू 100 16 15 54 2 319 7 
ऒरंगाबाद एकूण   329 46 42 157 6 997   
बीड अंबजेोगाई 83 7 9 41 1 274 9 
  बीड 145 16 16 50 2 431 9 
  माजलगाव 105 9 10 39 1 322 11 
बीड एकूण   333 32 35 130 4 1027   
बलुडाणा बलुडाणा 83 12 11 35 2 242 8 
  खामगाव 196 43 20 65 3 475 10 
  मेहकर 38 8 6 18 1 114 6 
बलुडाणा एकुण   317 63 37 118 6 831   
सहगोली सहगोली 201 20 23 77 3 566 9 
सहगोली एकूण   201   23 77 3 566   
जळगाव अमळनेर 91 12 12 34 2 236 8 
  जळगाव 127 20 17 47 2 355 7 
  पाचोरा 116 15 16 47 2 362 7 
जळगाव एकूण   334 47 45 128 6 953   
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नजल्हा उपनवभाग 

दुस-या व  
नतस-या 

टप्प्यातील 
गाव ेसखं्या 

गावसमहु 
सखं्या 

सकु्ष्मननयोजनाकनरता 
उपलब्ध मनुष्यबळ 

सकु्ष्मननयोजनाकनरता 
आवश्यक मनुष्यबळ 

सकु्ष्म 
ननयोजन 
कालावधी  
(१ समहू 
सहा.एक 
गाव एक 
आठवडा) 

प्रकल्प 
समहु 
सहाय्य
क 
सखं्या 

दुस-या व 
नतस-या 
टप्प्यातील 
गावांच े
सबंनंधत कृनष 
सहाय्यक 

सकु्ष्म 
ननयोजन 
समन्वय
क सखं्या  

स्वयसंवेक 
सखं्या  

जालना जालना 158 20 20 79 3 502 8 
  परतरू 138 24 18 60 3 420 8 
जालना एकूण   296 44 38 139 6 922   
लातरू लातरू 102 20 13 52 2 316 8 
  उदगीर 86 12 13 41 2 259 7 
लातरू एकूण   188 32 26 93 4 575   
नांदेड देगलूर 96 8 12 33 2 255 8 
  नकनवट 146 14 15 40 2 435 10 
  नांदेड 72 5 9 31 1 187 8 
नांदेड एकूण   314 27 36 104 5 877   
उस्मानाबाद  भमू 106 19 12 65 2 355 9 
  उस्मानाबाद 133 27 14 74 2 461 10 
उस्मानाबाद 
एकूण   239 1 26 139 4 816 

  

परभणी परभणी 191 46 27 103 4 606 7 
परभणी एकूण   191 30 27 103 4 606   
वधा आवी 25 3 4 8 1 56 6 
  सहगणघाट 22 3 4 9 1 52 6 
  वधा 39 3 6 16 1 90 7 
वधा एकुण   86 9 14 33 3 198   
वानशम वाशीम 120 17 15 49 2 336 8 
वानशम एकूण   120 17 15 49 2 336   
यवतमाळ दारव्हा 53 6 8 17 1 141 7 
  पांढरकवडा 58 5 6 22 1 154 10 
  पसुद 51 3 6 17 1 134 9 
  यवतमाळ 71 4 11 28 1 214 6 
यवतमाळ एकूण   233 18 31 84 4 643   
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पनरनशष्ठ -3 

स्वयंसवेक ननवडीच ेननकष 

१. सकु्ष्मननयोजनाची  प्रनकया पणूग करण्यासाठी  स्िाननक, स्वयंप्ररेणने ेपढेु येणाा या जाणकार यवुकांची  

स्वयंसवेक म्हणनू ननवड करण्यात यावी. 

२. स्वयंसवेक ननवड नननिती  ग्राम कृषी सजंीवनी सनमतीच्या ठरावाद्वारे करण्यात यावी. 

३.  स्वयंसवेकांची सखं्या :  

गावाच ेजनगणना, 
२०११ नुसार भौगोनलक 
क्षिे हेतटर 

<500 501-1000 1001-1500 1501-2000 2001 and above 

स्वयंसवेकांची सखं्या 2 3 4 5 6 

       ४.   वय : 18-35 या दरम्यान असाव े

       ५.   नशक्षण : कमीत कमी 10 वी उत्तीणग असाव े

        ६.   ननवडलेल्या स्वयं सवेकांमध्य े५० % मनहला असाव्यात  

  ७.    ४  नदवस पणूग वळे काम करण्याची तयारी 

   ८.   इच्छूक व्यततींना मोबाईल ऍप वापराच ेज्ञान तसचे सवंाद कौशल्य आवश्यक 

  वरीलप्रमाण ेस्वयंसवेकांची ननवड करतेवळेी कृषी ताई / कृषी नमि यांची मदत घ्यावी.  
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पनरनशष्ट - 4 

सकु्ष्मननयोजन तंि व उपक्रम 

1.    समय रेषा :  गावातील अनुभवी प्रौढ जाणकार शेतकरी ग्रामस्िांशी चचा करुन गावातील मागील 60 

वषापवूीची हवामान बदल व नैसर्गगक ससंाधनांची बदलत जाणारी आनण उपलब्धता शेतीची स्स्िती व 

सद्यस्स्िती समजनू घेतली जाते व सद्यस्स्ितीतील शेतीच्या समस्या यांच ेनवश्लेषण करुन चचा केली जाते. 

याच ेगणुांकन 1 ते 10 मध्ये करावयाच ेआहे.  

समय रेषा (हवामान बदल व नैसर्गगक ससंाधने) 

हवामान बदल - यामध्य े दहा वषाच्या कालखंडात अनुभवास आलेल्या हवामान बदलाच्या वारंवारतेच्या 

प्रमाणात गणुांकन करावयाच ेआहे. हवामान बदल या घटकांतगगत पावसास उनशरा सरुूवात झाल्यान ेयणेारा 

दुष्काळ, परेणीनंतर पावसातील खंड (दोन आठवड्यांपके्षा जास्त), नपकाच्या वाढीच्यावस्िेत पाण्याचा ताण, 

फुलोरा व पतवता अवस्िेत पाण्याचा ताण, 50 पशैापके्षा कमी आणेवारी जाहीर झाल्याची वषे, अननयनमत 

पाऊस (अवळेी पाऊस/ अनतवषृ्टी) आनण नैसर्गगक आपत्ती (परू, वादळ, गारपीट, उष्णतेची लाट, िंडीची 

लाट, धकेु) समावशे होतो.   

तीव्रता सवात 
कमी  

तवनचत कमीत 
कमी  

कधीतरी मध्यम कमी 
वारं
वार 

वारं
वार 

अनधक 
वारंवार 

अत्यानधक सवानधक  

गणुांकन  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
नैसर्गगक ससंाधने व पाण्याची उपलब्धता - दहा वषाच्या कालखंडात अनुभवास आलेल्या नसैर्गगक ससंाधन े

व पाण्याची उपलब्धता याच्या उपलब्धतेच्या प्रमाणात गणुांकन करावयाच ेआहे. यामध्ये नदी/ नाले, नवहीरी, 

सवधण नवहीरी, शेततळे व जलसधंारण कामे समानवष्ट आहेत. या जलस्त्रोतांची सखं्या व पाण्याची उपलब्धता 

याबाबत 1 ते 10 प्रमाण ेगणुांकन कराव.े  

तीव्रता सवात 
कमी  

तवनचत कमीत 
कमी  

कधीतरी परेुस े मध्यम वारं
वार 

मोठे अत्यानधक  सवानधक 
प्रमाण 

गणुांकन  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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सन 1950-60 पासनू आतापयंत या घटकांची तीव्रता नकती होती हे 1 ते 10 गणु देऊन दशगवाव.े प्रत्यके 

घटकातील बदल हा 1 -10 च्या श्रेणीत मांडावा. यामध्ये सवात कमी नतव्रतेसाठी  1 गणु तर सवानधक 

नतव्रतेसाठी 10 गणु द्याव.े यानुसार मोबाईल ऍपमध्य ेनमदू घटनसेमोर गणुांकन कराव.े  

2.    पनरस्स्िती नवश्लषेण :  शेतक-यांसोबत एकि बसनू हवामानात कोणते बदल झाले आहेत व त्याचा 

नवनवध घटकांवर कसा पनरणाम होतो यावर चचा केली जाते व ननमाण झालेल्या समस्यांची कारण े याच े

नवश्लेषण केले जाते. यामध्ये ससचनांची आवश्यकता, मातीतील ओल, गावात मजरुांची उपलब्धता, 

नपकावरील नकड, नपकातील तण 

नैसर्गगक ससंाधनांवर हवामान बदलांचा व बाजारभाव याचा पनरणामः जनमनीची सपुीकता, जनमनीतील 

ओलावा, वन/ झाडे, भजुल, वन्यजीव व वनउपज या घटकांचा समावशे होतो.  

नतव्रता सवात 
कमी  

तवनचत कमीत 
कमी  

कधीतरी मध्यम वारंवार नेहमी मध्यम   अनधक सवानधक  

गणुांकन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.    ऋतचुक्र :  गावातील ससंाधनाच्या उपलब्धतेत ऋतनुनहाय होणारे बदल यावर चचा केली जाते त्याचा 

कोणत्या घटकांवर कसा पनरणाम होतो त्याची कारण ेकाय याच ेशेतकरी परुुष व मनहला यांच ेसोबत चचा 

करुन नवश्लेषण केले जाते. यामध्य े ससचनाची आवश्यकता, मातीतील ओल, गावात मजरुांची उपलब्धता, 

नपकावरील कीड, नपकातील तण, कडधान्य नपके व गळीतधान्य नपके याच ेप्रमाण वा उपलब्धता ऋतनूनहाय 

व मनहनाननहाय कस ेअसाव ेयाबद्दल 1 ते 10 प्रमाणात गणुांकन कराव.े यासाठी पढुील प्रश्नांच्या आधारे चचा 

करावी.  

ससचनाची नकती आवश्यकता असते? मातीतील ओलावा नकती असतो? ग़ावातील मजरुांची व यंिांची 

उपलब्धता नकती व कशी असते?  नपकावरील तण / कीड / रोग याचा प्रादुभाव नकती प्रमाणात असतो? वन्य 

प्राण्यांपासनू नपकाच े नुकसानीची नतव्रता नकती असते? गावात रोजगाराची उपलब्धता नकती असते? 

कडधान्य नपके व गळीतधान्य नपके याची उत्पादनाची उपलब्धता नकती असते?  

तीव्रता सवात 
कमी  

तवनचत कमीत 
कमी  

कधीतरी परेुस े वारंवार नेहमी मध्यम   अत्यंत 
आवश्यक 

सवानधक  

गणुांकन  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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4.   गाव नकाशा :  गावातील प्रत्येक वाडी वस्तीच ेस्वरुप, पायाभतू सनुवधांची उपलब्धता, दुलगनक्षत घटक 

याबाबी गावातील शेतकरी यांना समोर चचा ठेवनू केली जाते. लोकसहभागातनू नकाशा काढावयाचा 

असल्यान े गावतील मोकळया जागेत सवग ग्रामस्ि शेतकरी जमतात व त्यांची घरे, त्यांच े शेतीनवषयक 

साधनांची उपलब्धता जनमनीवरील नकाशात दाखवतात. 

5.   नशवार फेरी व ससंाधन नकाशा :  गावाच्या नशवारातील नैसर्गगक ससंाधन, गावातील शेतकरी गट व 

ससंाधन गट एकि येवनू सपंणूग नशवाराची फेरी मारतात. नशवारात कोणत्या बाजलूा कोणती ससंाधन ेआहेत, 

त्यांची स्स्िती काय आहे, व त्यांना कस ेबळकट करता येईल यावर चचा करतात. शेतीच ेप्रश्न, जनमनीची 

पोत, नतच्या समस्या, पाण्याच ेप्रश्न, पीक अशा अनेक अगंाने शेतकरी ग्रामस्ि व शासकीय कमगचारी चचा 

करतात यादरम्यानच नशवारातील नवनहरींची पाहणी केली जाते व त्याच े नवश्लेषण स्वत: ग्रामस्ि करतात 

तसचे ननमाण झालेल्या समस्या कशा सोडवता येतील याच ेदेखील स्िाननक तोडगे  सांगतात. या समस्या 

सोडवण्यासाठी शासकीय नवभाग कशी मदत करु शकतील याची सनवस्तर मानहती शासकीय 

कमगचाा यांकडून उपलब्ध करुन नदली जाते. नशवार फेरी झोनननहाय आयोनजत करावयाची आहे. नशवार 

फेरीकनरता झोनननहाय शेतकरी उपस्स्ित राहाणे आवश्यक आहे.   

6.    मलु्यसाखळी :  शेतमाल व्यवस्िापन करणेच्या उद्यशेाने शेतकरी एकि बसनू गावातील प्रमखु नपकांची 

मलू्यसाखळी करतात.  यामध्ये ते जनमनीवर पाया या काढतात व त्या प्रत्येक टप्प्यावर शतेीत करत असलेली 

कामे नोंदवतात.  शेतीत बी परेण्यापासनू ते पीक बाजारात नवक्रीला घेऊन जाईपयतं सवग टप्प्यांवर चचा 

करतात व पवूीची शेती पध्दती आनण सध्याची शेती पध्दती यातील फरक याच ेनवश्लेषण केले जाते. 

7.   गाव पाणी अदंाज पिक व नवहीर पाहणी :  शेतीच्या नवकासात पाणी हा अनतशय महत्वाचा घटक आहे.  

यासाठी शेतकरी गावांच ेअंदाज पिक तयार करतात.  ज्यात गावात पडणारा पाऊस, लोकांना जनावरांना 

लागणारे व शेतील लागणारे पाणी याच ेगनणत गाव पाणी अंदाज पिकाच्या माध्यमातनू मांडतात, व गावाची 

स्स्िती काय आहे, यावर चचा करुन काय करता येईल यावर सवग नमळून ननणगय घेतात. 

8.    लक्ष गटचचा :  शेतीनवषयक ससंाधन व प्रश्न यावर नवशेष चचा घटक ननहाय होते व गावाच्या शेतीच े

नवस्ततृ नचि उभ ेराहते.  त्यामळेु शेतीच्या बारीक सारीक गोष्टीना समोर ठेवनू समपगक ननयोजन करता येते. 
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9.    प्रस्तानवत मदृ व जलसधंारण कामांचा मसदुा :  पाण्याच्या ताळेबदंानुसार आनण नशवार फेरीमधील 

नननरक्षणांच्या आधारे मदृ व जलसधंारण कामे प्रस्तानवत केली जातात. मदृ व जलसधंारणा कामांच े'मािा ते 

पायिा' या तत्त्वावर ननयोजन करण्यात यतेे व सदर कामाची नवभागणी प्राधान्य क्रमानुसार तीन वषामध्य े

करण्यात येते. प्रस्तानवत कामांची सव ेन/ं गट नं ननहाय यादी बननवण्यात येते. तसचे सदर कामे Potential 

Treatment Map वर दशगनवण्यात येतात.  

10. मनहला सभा, ग्राम कृनष सजंीवनी सनमती बठैक व ग्राम सभा: सकु्ष्मननयोजन प्रनक्रयेदरम्यान सकंनलत 

मानहतीच्या आधारे ग्राम ससंाधन गटान ेतयार केलेल्या प्रस्तानवत कामांचा मसदुा मनहला सभसेमोर ठेवनू 

सभचेी मान्यता घेतली जाते. सचूना असल्यास समानवष्ठ करुन घेतल्या जातात. तदनतंर प्रस्तानवत कामांचा 

मसदुा  दुरुस्तीसह ग्राम कृनष सजंीवनी सनमती बठैकीत सादर करण्यात येतो. कृनष सहाय्यक त्यास 

सनमतीच्या मंजरूीअंती ग्रामसभसेमोर मान्यतेसाठी चचलेा ठेवतो व मान्यता घेतो.  प्रनक्रयेदरम्यान होणाा या 

आराखडयांना व ननणगयांना मान्यता देण्याकनरता घेण्यात येणारी ग्रामसभा ही नवशेष ग्रामसभा असते.  
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पनरनशष्ट - 5 

ग्राम कृनष सजंीवनी पसु्स्तका 

(पढुील QR Code च्या आधारे पसु्स्तकेची सलक नमळेल. त्याद्वारे पसु्स्तका उपलब्ध होईल.)  

ग्राम कृनष सजंीवनी 
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पनरनशष्ट - 6 

गाव नवकास आराखडा प्रपि  

(सकु्ष्मननयोजन मोबाईल ऍपमध्ये भरलेल्या मानहतीच्या आधारे प्रपि 1 ते 27 तयार होतील) 
 

                                                                    
                            -            

नानाजी देशमखु कृनष सजंीवनी प्रकल्प 
-------------------------------------------------------------------------------- 

गाव नवकास आराखडा  
गाव समहुाचा क्रमांक  

गावाच ेनाव  सने्सस कोड  
महसलु मंडळ  तालुका  
उपनवभाग  नजल्हा  
 

ग़ावसमहुातील इतर समानवष्ठ गाव े
अ क्र गावाच ेनाव सने्सस कोड अ क्र गावाच ेनाव सने्सस कोड 
      
      
      
      
 
सकु्ष्मननयोजन प्रनक्रया कालावधी -  

गाव नवकास आराखडा तयार करणा-या कृनष सहाय्यकाच ेनाव  -  

गाव नवकास आराखडयाची तांनिक तपासणी करणारे कायालय - उपनवभागीय कृनष अनधकारी,   

ग्राम कृनष सजंीवनी सनमती मंजरूी ठराव क्रमांक व नदनांक  -  

ग्रामसभा मंजरूी ठराव क्र व नदनांक -  

नजल्हास्तरीय समन्वय सनमतीकडील मंजरूीचा नदनांक -  

नजल्हा अनधक्षक कृनष अनधकारी,--------------- कायालय 
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अनुक्रमनणका 
अ क्र तपशील पषृ्ठ क्र  
1 प्रस्तावना व पाश्वगभमूी, प्रकल्पाची गरज      

2 गावाचा नवकास आराखडा तयार करण्यासाठी राबनवलेला कायगक्रमाचा तपशील    

2.1 सकु्ष्मननयोजन  प्रनक्रया  कालावधी    

2.2 ग्राम कृनष सजंीवनी सनमती रचना    

2.3 ग्राम कृनष सजंीवनी सनमती स्िापनेबाबतचा ग्राम सभचेा ठराव   

2.4 नानाजी देशमखु कृनष सजंीवनी प्रकल्प व अन्य शासनकय योजनांची 
अंमलबजावणी करणारासाठी गावपातळीवर उपलब्ध कमगचारीवृदं   

2.5 लोकसहभागीय सकु्ष्मननयोजन प्रनक्रया राबनवण्यासाठी उपलब्ध असलेले प्रनशक्षक 
व स्वयंसवेक यांचा तपशील    

3 गाव व गावसमहु दशगनवणारा नकाशा   

4 गावाची कृनष नवषयक मानहती   

4.1 गावाची एकूण लोकसखं्या   

4.2 सकु्ष्मपाणलोट सखं्या   

4.3 भमुी उपयोनगता वगीकरण    

4.4 क्षिे धारणेनुसार एकूण खातेदार सखं्या    

4.5 सामानजक वगीकरणानुसार खातेदार सखं्या     

4.6 नपकननहाय क्षिे   

4.7 गावातील वकृ्ष लागवड बदलाची स्स्िती (फलोत्पादन सोडून)   

5 पजगन्यमान नवषयक मानहती   

5.1 पाऊसमान   

5.2 गावातील भजुल स्स्ितीचा तपशील (पाणलोट ननहाय):-   

5.3 सकू्ष्म ननयोजन आराखड्यानुसार गावतील सरासरी भजुल पातळी ----- (खोली 
मी मध्ये) ननरीक्षण साठी ननवडलेल्या नवनहरीचा तपशील   

5.4 पाण्याचा कायगक्षम वापर   

5.5 ससचन स्त्रोतानुसार बागायतदार क्षिे    

5.6 सकु्ष्म ससचनाखालील क्षिे (2018-19 पयंत)   

6 पाण्याचा ताळेबदं   

6.1 गावाचा पाण्याचा ताळेबदं- सद्यस्स्ितीत   

6.2 गावाचा पाण्याचा ताळेबदं- प्रस्तानवत कामांनुसार   
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6.3 गावाचा पाण्याचा ताळेबदं- प्रस्तानवत नपकरचनेनुसार   

7 सामानजक मानहती    

7.1 शैक्षनणक तपशील   

7.2 कौटंूनबक वगावारीनुसार उत्पन्न (प्रनतवषग :-)   

7.3 स्िलांतरणानवषयी मानहती   

8 पशुधन व चारा उपलब्धता   

9 गावामध्ये असणा-या कृनष यिं ेव अवजारांचा तपशील   

10 गावातील सध्या अस्स्तत्वातील असलेले शतेकरी गट व इतर सखं्या    

11 कृनष पतपरुवठा नवषयक तपशील   

12 कृनष आधानरत उद्योग व कृषी प्रनक्रया उद्योग    

13 शेतीवर आधारीत व्यवसायांची मानहती   

13.1 शेती परुक व्यवसाय   

13.2 सेंनद्रय नननवष्ठा उत्पादन   

14   कृनष उद्योगधंद्याबधंी प्रनशनक्षण घेतलेल्या यवुकांचा तपशील   

15 प्रगतशील शेतक-यांचा तपशील    

16  प्रनशक्षण गरजा   

17 अस्स्तत्वातील मदृ व जलसधंारण कामे   

18 प्रस्तानवत मदृ व जलसधंारण कामे   

19 प्रस्तानवत कामांसाठी वषगननहाय आवश्यक ननधी   

20 सावगजननक/ शासकीय जनमनीवरील प्रस्तानवत कामांचा मसदूा    

21 ग्राम कृनष सजंीवनी आराखडा    

21.1 मदृ व जलसधंारण कामांचा आराखडा   

21.2 वयैस्ततक लाभाच्या बाबींचा आराखडा   

21.3 शेतकरी उत्पादक कंपनी/ शतेकरी गट/ बचत गट यांचसेाठी आराखडा 
 22 गावनकाशा, प्रस्तानवत कामांचा नकाशा   

23  ग्राम कृनष सजंीवनी सनमतीचा गाव नवकास आराखडा मंजूरीचा ठराव   

24 सामानजक व पयावरणीय सचुी (कृनष सहाय्यकान ेस्वाक्षरीत केलेली)   

25 सकु्ष्मननयोजन पणूग केल्याबाबतच ेप्रमाणपि   

26 छायानचि े   

27 सदंभग व आभार   
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१) प्रस्तावना व पाश्वगभमूी, प्रकल्पाची गरज 

नानाजी देशमखु कृनष सजंीवनी प्रकल्पांतगगत नद. 18.1.2018 च्या शासन ननणगयानुसार मॊज े-------- ता.          
नज.               गावाची ननवड झालेली आहे. मॊज े-------- हे गाव नजल्हा नठकाणापासनू-----     नकमी अतंरावर 
पवूग/ पनिम/ उत्तर/ दनक्षण नदशेला वसलेले आहे. गावाच ेप्रक्षिे खारपाण पट्ट्यात/ बडुीत झालेल्या / 
जगंलव्याप्त/ पाण्याच ेदुर्गभक्ष्य असलेल्या भागात येते. गावाच ेभॊगोनलक क्षिेफळ -------- हेतटर आहे. गावाची 
सध्याची लोकसखं्या ------- असनू साक्षरतेच ेप्रमाण -------- आहे.  
मॊज े -------- गावाचा प्रमखु व्यवसाय शतेी यावर आधारीत आहे. गावात नपकाखालील क्षिे ----- हे आहे. 
खरीप हंगामामध्य े------, ----------,------ ही नपके प्रामखु्यान ेघेण्यात येतात. रबी हंगामामध्ये -----------
--- ही नपके घेतली जातात. त्याव्यनतनरतत ------------- ही फळनपके आहेत. तर प्रामखु्याने --------------- 
भाजीपाला घेतला जातो. गावामध्ये उत्पादीत शेतीमालावर आधारीत ------------ प्रनक्रया उद्योग आहेत. 
गावातील शतेीमाल नवक्रीकनरता ------------ येि े बाजारपठे उपलब्ध आहे. गावात शतेी बरोबरच 
नबजोत्पादन/ अन्नधान्य, फळे, भाजीपाला प्रनक्रया/ सेंनद्रय खत ननर्गमती/ कृनष पयगटन/ शेळीपालन/ 
दुग्धव्यवसाय/ मत्स्यपालन/ कुतकुटपालन/ रोपवानटका/ मधुमनक्षका पालन/ रेशीम शेती इ. --------- हे 
शेतीपरुक व्यवसाय आहेत.  
सद्यस्स्ितीत गावाच्या पाण्याच्या ताळेबदंानुसार ---- नट सी एम इतका अपधाव नशल्लक आहे. गावात ----, ----
--, --- ही मदृ व जलसधंारणाची कामे अस्स्तत्वात आहेत. गावाच ेपजगन्यमान सरासरी ----------- नम मी आहे. 
पडणारा पाऊस खरीप/ रबी/ खरीप व रबी नपकांकनरता परेुसा असतो. सवगसाधारणपणे पावसातील खंड/ 
दुष्काळ/ अवळेी पाऊस/ गारनपट/ अनतवषृ्टी/ इ. घटकांमळेु शतेीच े नुकसान होते. भजूलाच े कमी प्रमाण व 
पाण्याची साठवण देखील कमी असल्यामळेु गावातील शतेीसाठी पाण्याच ेननयोजन करण ेक्रमप्राप्त आहे. लहान 
व मध्येम शेतक-यांची तसचे अनु. जाती/ जमातीतील आनण मनहला शेतक-यांच ेउत्पन्न वाढनवण्याच्या उदे्दशान े
तसचे बदलत्या हवामानास तोंड देण्यासाठी शेतीमध्य े--,  ---, ---, इ. बाबींना वाव आहे.        
गावाच्या--------------- या वनैशष्यामळेु गावातील  ------------- शेती/ --------- शतेी परुक व्यवसाय/ -
------ शेती आधानरत व्यवसाय वदृ्धींगत करता यणेे शतय आहे.  गावामध्य े नानाजी देशमखु कृनष सजंीवनी 
प्रकल्पातील ----------------------------- बाबींचा लाभ शेतक-यांनी घेतलेला आहे.  
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2) गावाचा नवकास आराखडा तयार करण्यासाठी राबनवललेा कायगक्रमाचा तपशील  

2.1 सकु्ष्मननयोजन प्रनक्रया कालावधी 
नानाजी देशमखु कृनष सजंीवनी प्रकल्पांतगगत गाव नवकास आराखडा तयार करण्यासाठी लोकसहभागी पद्धतीन े
सकु्ष्मननयोजन प्रनक्रया नद.    पासनू नद.     पयतं राबनवण्यात आली. त्याचा तपशील पढुीलप्रमाणे आहे.  
सकु्ष्मननयोजन 
नदवस 

तारीख कायगक्रम  (सकु्ष्मननयोजन तंि / उपक्रम)   उपस्स्िती 
मनहला  परुुष 

1   प्रभात फेरी   
  ससंाधन नकाशा   
  सकंनलत सामानजक व आर्गिक मानहतीवर चचा   
  गावातील शेती व ननगडीत बाबीसबंधंी ऋतचूक्र, 

समयरेषा आनण पनरस्स्िती नवश्लेषण नवषयी चचा  
  

  -नशवार फेरी व नवहीर नननरक्षण   
  -ससंाधन नकाशा व अहवाल व त्यावर चचा   
2  -नशवार फेरी व नवहीर नननरक्षण   
  लक्ष्य गट चचा - शेती मलु्यसाखळी, शेती पनरस्स्िती 

नवश्लेषण, नैसर्गगक ससंाधन ेव शेतीच ेननयोजन; 
- शेतकरी गट/ कृनष आधारीत उद्योग/ प्रगतीशील 
शेतकरी मानहती  

  

  - प्रस्तानवत कामांचा मसदुा App द्वारे/ नप्रटद्वारे 
वाचनू दाखनवण े
- मनहला सभा 

  

3  - पाण्याचा ताळेबदं नुसार जलसधंारण कामे व नपक 
ननयोजन आराखडा अंनतम करण े
- प्रस्तानवत कामांचा मसदुा अंनतम करण े
- सामानजक व पयावरणीय सचुी 
- ग्राम कृनष सजंीवनी सनमती सभा 

  

  - ग्रामसभा 
- प्रस्तानवत कामांच्या मसदु्यास व गाव नवकास 
आराखड्यास मंजरूी देण े 
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2.2 नानाजी देशमखु कृनष सजंीवनी प्रकल्पांतगगत ग्राम कृनष सजंीवनी सनमती - रचना 

गाव      
 

गावसमहु क्रमांक 
    

ग्राम कृनष सजंीवनी सनमती स्िापनेचा ग्रामसभा ठराव क्र व नदनांक  

अ.क्र. सनमती सदस्य  नाव 
प्रवगग (सवगसा./ 
अ.जा./अ.ज./ 
नव.जा./भ.ज. ) 

पदनाम 
स्त्री/ 
परुुष 

कायगक्षिे 

अ)   कायगकारी सदस्य       
1 सरपचं  श्रीमती. कस्तरुा सवगसाधारण पदनसद्ध अध्यक्ष Ã˜Öß   
2 उप सरपचं  श्री. ज्ञानशे्वर न †. •ÖÖ. पदनसद्ध सदस्य ¯Öã¹ý

ÂÖ 
  

3 
ग्रामपचंायत सदस्य –2 (परुुष 1 
व मनहला 1) 

सौ. सनुंळे  †. •ÖÖ.  मनहला सदस्य Ã˜Öß   

श्री. गजानन ज्ञ  सवगसाधारण परुुष सदस्य ¯Öã¹ý

ÂÖ 
  

4 प्रगतशील शेतकरी-2 
(सवगसाधारण - 1,अ. जाती/अ. 
ज./ नव.जा. /भ.ज. -1) 

श्री. आनंता सभु सवगसाधारण सदस्य Ã˜Öß   

र  ³Ö •Ö  सदस्य ¯Öã¹ý

ÂÖ 
  

5 
मनहला शेतकरी -2 
(सवगसाधारण- 1, अ.जाती / अ. 
ज./ नव. जाती/भ. जमाती -1) 

सौ.नशवआप्पा के †•Ö सदस्य Ã˜Öß   
सा. रोहीणी नवके  †. •ÖÖ. सदस्य Ã˜Öß   
सा. ताइबाई ज्ञर  ³Ö •Ö  सदस्य Ã˜Öß   

6 शेतकरी उत्पादक गट/कंपनी 
प्रनतननधी 

श्री. उमेश रमेश 
नडवरे  

सवगसाधारण 
सदस्य ¯Öã¹ý

ÂÖ 
  

7 मनहला बचत गट प्रनतननधी सौ. लम घेंगे  सवगसाधारण सदस्य Ã˜Öß   

8 कृषी परूक व्यावसानयक शेतकरी  
सौ.ता केशव देख  सवगसाधारण सदस्य Ã˜Öß   

जेंद्र अशोक ढोले  सवगसाधारण सदस्य ¯Öã¹ý

ÂÖ 
  

  एकूण कायगकारी सदस्य   13       

ब) अकायगकारी सदस्य 

9 कृषी सहाय्यक 
सौ. ज्योती 
नननतन ठाकरे 

1 पदनसद्ध तांनिक 
सदस्य 

  
  

10 
ग्राम सवेक / ग्राम नवकास 
अनधकारी 

श्री. आर.पी. 
गावडें 

1 सदस्य सनचव   
  

11 समहू सहाय्यक श्री. एस.आर. दां 1 सह  सनचव     

12 कृषी नमि 
श्री. प्रमोद रमेश 
टाले 

1 
नवस्तार कायग 

प्ररेक 
  

  

  एकूण अकायगकारी सदस्य   4       
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नटप:- ग्राम कृनष सजंीवनी सनमती शा.नन. क्र. 1017 नद. 07/11/2017 अन्वये स्िापन केलेली आहे. 
*   ग्राम कृनष सजंीवनी सनमतीमध्ये नकमान सात   मनहला सदस्य असणे आवश्यक आहे.  

  * नकमान 9 सदस्य अत्यल्प/ अल्प भधूारक गटातील असावते. 
    * ग्राम कृनष सजंीवनी सनमतीची स्िापना व सदस्यांची ननवड सबंनंधत ग्रामपचंायतीच्या ग्रामसभदे्वारे करावी. ज्या गावामध्ये 

गूप ग्रामपचंायत असले तेिे ग्राम कृनष सजंीवनी सनमतीतील सरपचं व उपसरपचं पदावरील व्यतती वगळता अन्य 
कायगकारी व अकायगकारी सदस्य म्हणनू ज्या गावांमध्य ेप्रकल्प राबनवण्यात यणेार आहे त्याच गावातील सदस्यांचा 
समावशे करावा. 
* प्रगतशील शतेकरी – प्राधान्याने महाराष्र शासन/नजल्हा पनरषद परुस्कार प्राप्त शतेकरी, कृनष नवद्यापीठे / कृनष 
नवज्ञान कें द्रांमाफग त गौरवलेले शेतकरी, कृनष नवज्ञान मंचाच ेसदस्य इ.  पकैी  सध्या शतेी कसत असलेले गावातील 
शेतकरी. 
* मनहला शेतकरी – गावातील शेतकरी उत्पादक कंपनी वा गट तसचे, शेतीपरूक व्यवसाय  करणाा या  मनहला बचत गट 
प्रनतननधीच ेसबंनंधत  कंपनी / गटातनू नामननदेशन प्राप्त करुन घ्याव.े 
* कृनष परूक व्यावसानयक शतेकरी – शेती बरोबरच नबजोत्पादन, अन्नधान्य, फळे, भाजीपाला प्रनक्रया, सेंनद्रय खत 
ननर्गमती, कृनष पयगटन, शेळीपालन, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यपालन, कुतकुटपालन, रोपवानटका इ. पकैी कोणताही  कृनष 
परूक व्यवसाय करणारा/री शेतकरी  . 
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2.3 ग्राम कृनष सजंीवनी सनमती स्िापनेबाबतचा ग्रामसभचेा ठराव 
ठरावाची खरी नतकल ग्रामसवेकाकडून घऊेन या पानावर डकवावी. 
(ग्रामसभचेा नदनांक, ठरावाचा नवषय व क्र, ठराव क्र, तपशील 
सचुक, अनुु्मोदक, ग्रामसभचेा अध्यक्ष व सनचव यांची नदनांनकत सही व नशतका) 
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2.4                                                              णी                       
                   

   
 . 

अनधकारी / कमगचाा याच ेनाव पदनाम  मखु्यालय भ्रमणध्वनी  ई-मेल पत्ता 

1 2 3 4 5 6 
1 

 
कृनष सहाय्यक 

   
2 

 
कृनष पयगवके्षक 

   
3 

 
मंडळ कृनष अनधकारी 

   
4 

 
तलाठी 

   
5 

 
ग्रामसवेक 

   
6 

 
पशुधन पयगवके्षक 

   
7 

 
वन सरंक्षक 

   
8 

 
सामानजक वननकरण 

   
9 

 
सनचव, नव.का.स.स.ेसो. 

   
10 

 
समहू सहाय्यक 

   
 
2.5                                                             सकु्ष्मननयोजन समन्वयक   
                    

   . नाव पदनाम  भ्रमणध्वनी                
1 2 3 4 5 

1 
 

सकु्ष्मननयोजन समन्वयक 
  

  सकु्ष्मननयोजन समन्वयक   

2  सकु्ष्मननयोजन स्वयंसवेक    

  सकु्ष्मननयोजन स्वयंसवेक    

  सकु्ष्मननयोजन स्वयंसवेक    

  सकु्ष्मननयोजन स्वयंसवेक    

  सकु्ष्मननयोजन स्वयंसवेक    
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3) गाव व गावसमहु दशगनवणारा नकाशा 
 
 
4) गावाची कृनष नवषयक मानहती 
-------- गावाची पायाभतू मानहती पढुीलप्रमाणे आहे. यामध्ये गावासबंधंी कृनष व जलव्यवस्िापन नवषयक 
मानहती अतंभूगत आहे.  
4.1 गावाची एकूण लोकसखं्या (जनगणना, 2011 नुसार)-                
 

परुुष 
मनहला  

4.2 एकूण सकु्ष्म पाणलोट सखं्या 
  

 4.3 भमूी उपयोनगता वगीकरण 
 गावाच ेएकूण भॊगोनलक क्षिे    हे असनू ननव्वळ नपकाखाली त्यापकैी   % क्षिे आहे. गावाच ेभरूूप 
ढोबळमानान ेउंचसखल/ डोंगराळ/ सपाट प्रकारच ेआहे. गावातील ननव्वळ नपकाखालील क्षिेापकैी      % 
क्षिेाकनरता ससचनसनुवधा उपलब्ध आहे.  

 
   अ.क्र. तपशील  क्षिे (हेतटर) 

1 एकूण भौगोनलक क्षिे (Total Geographical Area) 863.88 
2 नपकाखालील ननव्वळ क्षिे (Net Cropped Area) 744.04 
3 दुबार नपकाखालील क्षिे (Double Cropped Area) 334 
4 एकूण लागवडीखालील क्षिे (Gross cropped Area) 1078.04 

5 एकुण ससनचत क्षिे (Irrigaterd Area) 
हंगामी बागायत 5.00 

बारमाही बागायत 0.00 
6 एकूण वन क्षिे (Total Forest Area) 83.25 
7 कायम पड क्षिे (Permanent Fallow Area) 14.38 
8 चालू पड क्षिे (Current Fallow Area) 20.00 
9 गवत पड व चराऊ कुरण े(Pasture Land) 0.00 

10 इतर पड क्षिे (Other Fallow Area) 21.00 
11 नबगर कृनष क्षिे ( Area put to non-Agricultural use ) 1.91 
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4.4) क्षिे धारणेनुसार एकूण खातेदार सखं्या  
 खातेदारांची क्षिेधारणा पहाता गावात अत्यल्प / अल्प क्षिेधारणा असलेले खातेदार सखं्येन ेअनधक 
आहेत. जमीन तकुड्या-तकुड्यामध्य ेनवभागलेली आहे. तसचे खातेदारांमध्य ेमनहला खातेदारांच ेप्रमाण केवळ    
% आहे.  

अ.क्र. क्षिे धारणा 

खातेदार / भधुारकांची 
सखं्या  स्त्री खातेदार 

टतकेवारी 

 भधुारणा ननहाय 
एकूण 

खातेदाराशी 
टतकेवारी  परुुष स्त्री एकूण  

1 2 3 4 5 6 7 

1 1 हेतटर पके्षा कमी  
     

2 1 ते 2 हेतटर 
     

3 2 ते 5 हेतटर 
     

4 5 ते 10 हेतटर 
     

5 10 ते 20 हेतटर  
     

6 20 हेतटर पके्षा जास्त 
     

एकूण  
     

 
4.5  सामानजक वगीकरणानुसार खातेदार सखं्या   

अ.क्र. क्षिे धारणा 

खातेदार / भधुारकांची सखं्या  
स्त्री 

खातेदार 
टतकेवारी 

 सामानजक 
वगीकरणानुसार 

ननहाय एकूण 
खातेदाराशी 
टतकेवारी  

परुुष स्त्री एकूण  

1 2 3 4 5 6 7 

1 अनुसनूचत जाती  23 6 29 21 6.30 

2 अनुसनूचत जमाती  10 3 13 23 2.83 

3 इतर मागास वगग  204 40 244 16 53.04 

4 
नवमतुत जाती व भटतया 
जमाती 

30 8 38 21 8.26 

5 इतर (सवगसाधारण) 101 35 136 26 29.57 
एकूण  368 92 460 20 100.00 
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4.6 नपकननहाय क्षिे (क्षिे हेतटर):- 
अ.क्र. नपकाचा वगग नपकाखालील क्षिे 

1 तणृधान्य 
 

2 कडधान्य 
 

3 गनळतधान्य 
 

4 नगदी नपके (कापसू,ऊस) 
 

5 भाजीपाला नपके 
 

6 फळनपके 
 

7 चारा नपके 
 

 इतर  

 
एकूण 

 
4.7  गावातील वकृ्ष लागवड बदलाची स्स्िती (फलोत्पादन सोडून) 

अस्स्तत्वातील वकृ्ष लागवडी खालील झेि (हे.) -  

 
5) पजगन्यमान नवषयक मानहती :- 
5.1 पाउसमान  
गावाच ेमागील 5 वषाच ेसरासरी पजगन्यमान (नम.नम.) (जनू ते 
नडसेंबर)-  

-  

पजगन्यमानाच ेसरासरी नदवस -  
गावाच्या नजीकच ेपजगन्य मापक कें द्राच ेनाव  -  
पजगन्य मापक कें द्राच ेगावापासनूच ेअतंर (नक. नम.)- -  
अ.क्र. वषग वार्गषक पजगन्यमान(नम.नम.) पजगन्य मानाच ेनदवस 
1 2014-15 

 
 

2 2015-16   
3 2016-17   
4 2017-18   
5 2018-19   

सरासरी 
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5.2 गावातील भजुल स्स्ितीचा तपशील (पाणलोट ननहाय):- 

अ.क्र. पाणलोट क्रमांक 

 
गावातील भजूल स्स्ितीचा तपशील (GSDA प्रमाण)े  

 उपासाची मखु्य कारण े

सरुनक्षत  अधगशोनषत शोनषत अती शोनषत 
1 2 3 4 5 6 7 
       

  
5.3 सकू्ष्म ननयोजन आराखड्यानुसार गावतील सरासरी भजुल पातळी ----- (खोली मी मध्ये) 

ननरीक्षण साठी ननवडलले्या नवनहरीचा तपशील 

अ.क्र. 
पाणलोट 
क्रमांक 

शेतकरी नाव 
भजुल पातळी स्स्िती 

(मी)  
 नदनांक 

ननरीक्षण नवहीर 

1 2 3 ४ ५  ६ 
1 

  
 

 
 

2 
  

 
 

 
नटप 
गावातील एकूण नवनहरींपकैी ननरीक्षणसाठी दोन नवनहरींची  ननवड करून भजुल पातळीची नोंद घेण्यात आलेली 
आहे.  
नवहीर मालकाच ेनाव –  
नवनहर असलेल्या नठकाणाचा सव ेक्र –  
पाणलोट क्रमांक -  
नवनहर भजूल सवके्षण यंिणनेी ननवडलेली ननरीक्षण नवहीर आहे का? – होय / नाही  
 
5.4 पाण्याचा कायगक्षम वापर 

 
प्रकल्प पवूग स्स्िती 

 
नठबक ससचन  तषुार ससचन  

 
नपके क्षिे  नपके क्षिे 

1 
    

2 
    

3 
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5.5 ससचन स्त्रोतानुसार बागायतदार क्षिे  

अ.क्र. ससचन सनुवधा 
बागायती क्षिे 

सखं्या 
ससचनाखालील   

क्षिे (हे.) 
इलतेरीक / नडझेल पपं  

बसवलले ेसखं्या 
1 2 3 4 5 
1 नवनहर 

   
2 बोअरवले 

   
3 शेततळे 

   
4 इतर (कृपया नमदु कराव)े 

   
5 एकूण बागायती क्षिे 

   

 
नपकाखालील एकूण क्षिे (हेतटर) 

 
 

ससचनाखालील क्षिेाची टतकेवारी 
 

 
ससचनाखालील प्रमखु नपके 

 
 

5.6 सकु्ष्म ससचनाखालील क्षिे (2018-19 पयंत) 

अ.क्र. तपशील 
नपक ननहाय क्षिे (हे.) 

फळनपके भाजीपाला नपके इतर नपके(नमदु करावीत)  
1 2 3 4 5  
1 नठबक ससचन 

    
2 तषुार ससचन 

    
 
6. पाण्याचा ताळेबदं 
6.1 गावाचा पाण्याचा ताळेबदं- सद्यस्स्ितीत 
6.2 गावाचा पाण्याचा ताळेबदं- प्रस्तानवत कामांनुसार 
6.3 गावाचा पाण्याचा ताळेबदं- प्रस्तानवत नपकरचननुेसार 
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7. सामानजक मानहती 
7.1  शकै्षनणक तपशील  
अ.क्र. तपशील  सखं्या  

1 2 3 

1 साक्षर 
परुुष 1055 

मनहला 895 
2 ननरक्षर 200 
3 पदवीधर 100 
4 माध्यनमक /    उच्च माध्यनमक 710 
5 प्रािनमक 540 
6 मनहला साक्षरतेच ेप्रमाण(%) 83.4 
7  एकूण साक्षरता प्रमाण (%) 89.08 

 
7.2 कौटंूनबक वगावारीनुसार उत्पन्न (प्रनतवषग :-) 

अ.क्र. कुटंुबाची वगगवारी 
कुटंुब 
सखं्या 

प्रनत कुटंुब नमळणारे 
सरासरी वार्गषक 

उत्पन्न            ( रुपये 
हजारात)  

प्रनत कुटंुब प्रनत वषग 
सरासरी खचग (रु हजारात 

) 

फरक 
कमी/अनधक 

(रु ) 

1 2 3 4 5 6 

1 भनूमहीन कुटंुब  
 

   

2 
मनहला कुटंुबप्रमखु 

असलेली शेतकरी कुटंुब   
   

3 
परुुष कुटंुबप्रमखु 

असलेली शेतकरी कुटंुब  
   

 

7.3. स्िलांतरणनवषयी सद्यस्स्िती 

स्िलांतराचा 
कालावधी 

व्यततींची सखं्या स्िलांतरीत होणा-या 
कुटंुबांची सखं्या 

स्िलांतराच े
कारण  परुुष मनहला एकूण 
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8. पशुधन व चारा उपलब्धता 

8.1  पशधुनाबाबतचा तपशील 

अ.क्र. पशुधन प्रकार सखं्या 
1 2 3 

1 बलै 
 

2 म्हैस 
 

३ गाई   
४ शेळया  
५ मेंढया  
६ कुतकुट पालन (कोंबडया)  
७ इतर  

 
 

एकूण  
 

 
 

8.2  दुध सकंलन तपशील 

अ.क्र. तपशील 
दुभती जनावरे 

सखं्या 
अदंाजीत मानसक दुध उत्पादन 

(नलटर) 
दुभत्या जनावरांच ेदैनंनदन 
सरासरी दुध उत्पादन (नल.) 

1 2 3 4 5 

1 म्हैस 
   

२ गाय     

 
एकूण    

 

8.3 चारा गरज व उपलब्धता  

अ.क्र. 
एकुण 

जनावरे 
सखं्या 

एकूण चारा 
गरज (टन/वषग ) 

चारा उपलब्धता (टन/वषग ) 
कमी अनधक 

फरक (टन/वषग ) चारा 
नपके 

गायरान 
सावगजननक 

वन 
नवभाग  

नपकापासनु 
उपयकुत चारा 

एकूण 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 
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9)  गावामध्ये असणा-या कृनष यंि ेव औजारांचा तपशील 

अ.क्र. कृनष यंि/औजारे उपलब्ध सखं्या 
1 2 3 
1 रॅतटर 

 
2 पॉवर नटलर 

 
3 नांगर (बलैचनलत) 

 
4 नांगर (रतॅटर चनलत) 

 
5 कुळव 

 
6 नडस्क हॅरो 

 
7 रोटा व्हेटर 

 
8 कल्टी व्हेटर 

 
9 पाभर 

 
10 बलै चनलत टोकन यिं 

 
11 रॅतटर चनलत परेणी यंि 

 
12 कोळपणी यंि 

 
13 पाॅवर नवडर 

 
14 फवारणी पपं 

 
15 एचटीपी पपं 

 
16 काढणी यिं 

 
17 मळणी यिं 

 
18 कडबा कुट्टी यिं 

 
19 रंुद वरंबा-सरी टोकन यंि (बीबीएफ) 

 
 

एकूण 
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10) गावातील सध्या अस्तीत्वात असलले ेशतेकरी गट व इतर ससं्िा 

अ.क्र. शेतकरी गट/ ससं्िेच ेनाव सभासद सखं्या 
नोंदणी करणा-या  

ससं्िेच ेनाव                 
उपक्रम/व्यवसाय 
चाल ू प्रस्तानवत 

1 2 3 4 5 6 
1 

     
2 

     
3 

     
4 

     
5 

     
 

11) कृनष पतपरुवठा नवषयक तपशील  

अ.क्र. ससं्िा एकूण सभासद सखं्या कजग घेतलले्या सभासदांची / खातेदारांची सखं्या कजाची रतकम (लाखात) 
1 2 3 4 5 
1 

    
2 

    
 
12) कृनष आधानरत उद्योग व कृषी प्रनक्रया उद्योग  

व्यावसानयकाच े
नाव  

लघु 
उद्योगाच े
स्वरूप  

कामगार 
सखं्या  

एकूण वार्गषक 
उत्पन्न  (रुपये)  

वार्गषक 
उत्पादन 
क्षमता  

वार्गषक 
उलाढाल 

(रुपये)  

कच्चा माल 
उपलब्धता  
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13) शतेीवर आधारीत व्यवसायांची मानहती 

13.1  शेती परुक व्यवसाय 

अ.क्र. तपशील पनरमाण 
1 2 3 
1 मधुमनक्षका पालन करणाा या शेतका यांची सखं्या 

 
2 मरुघास सयंंि असणाा या शेतका यांची सखं्या 

 
3 हनरतगहृ सखं्या 

 
4 नसगरी सखं्या 

 
5 मशरुम यनुनट सखं्या 

 
6 मत्स्यपालन करणाा या शेतका यांची सखं्या 

 
7 पशुपालन शेतका यांची सखं्या 

 
8 कुतकुट पालन करणाा या शतेका यांची सखं्या 

 
 

13.2  सेंनद्रय नननवष्ठा उत्पादन 

अ.क्र. तपशील पनरमाण 
1 2 3 
1 गांडुळ खत यनुनट सखं्या 

 
2 गांडुळ खताचा वापर असललेे क्षिे (हेतटर) 

 
3 नहरवळीची खते वापरण्यात येत असलेले क्षिे (हेतटर) 
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14) कृनष उद्योगधंद्याबधंी प्रनशनक्षण घेतलले्या यवुकांचा तपशील 

प्रनशक्षण 
घेतलले्या 

व्यततीच ेनाव 

भ्रमणध्वनी 
क्र 

ई-मेल 
(असल्यास) 

वय 
वष े

प्रनशक्षणाचा 
नवषय 

प्रनशक्षण 
ससं्िेच ेनाव व 

पत्ता 

प्रनशक्षण 
कालावधी(नदवस) 

प्रनशक्षण 
घेतलले ेवषग 

        
 
15) प्रगतशील शतेक-यांचा तपशील  

प्रगतशील             

शेतक-याच ेनाव 

 

भ्रमणध्वनी क्र 
ई-मेल 

(असल्यास) 
वय वष े नपकाच ेनाव वनैशष्यपणूग काम 

      
 
16) प्रनशक्षण गरजा 
गट प्रनशक्षण गरजा 
शेतकरी  
मनहला  
यवुक  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49 
 

17) अस्स्तत्वातील मदृ व जलसधंारण कामे  

अ. क्र. कामाचा प्रकार व बाबी पनरमाण 
सखं्या/ 
क्षिे 

अडनवललेा 
अपधाव (TCM) 

I क्षिे उपचार      
१ सलग समतलचर (०.३० मीटर) हेतटर   
२ सलग समतलचर(०.45 मीटर) हेतटर   
३ खोल सलगसमपातळी चर हेतटर   
४ मजगी/पडकई हेतटर   
II ओघळीवरच ेउपचार 

 
  

१ अनगड दगडाच ेबांध सखं्या   
२ गॅनबयनबधंारा सखं्या   
३ माती नालाबांध सखं्या   
४ नसमेंटनाला बांध सखं्या   
५ कोल्हापरूबधंारा सखं्या   
6 नाला खोलीकरण 

(लांबी* रंुदी* खोली) 
टी.सी.एम   

III पाणी साठवण सरंचना 
 

  

१ 
सामदुानयक शतेतळे- अस्तरी करणासह  (१००X१००X३ 
मी पयंत) सखं्या 

 
 

२ 
सामदुानयक शतेतळे -अस्तरी करणा नशवाय 
(१००X१००X३ मी पयतं) सखं्या 

 
 

३ शेततळे-अस्तरीकरणासह (३० X ३० X ३ मी पयतं )  सखं्या   
४ शेततळे-अस्तरीकरणा नशवाय (३० X ३० X ३ मी पयंत )  सखं्या   
५ शेततळे - इनलेट वआउटलेट्सह   सखं्या   
६  वयैस्ततक नवनहरी सखं्या   
७ गाव तलाव  सखं्या   
८ पाझर तलाव सखं्या   
IV मलुस्िानी जलसधंारण 

 
  

१ शेत बांधबनंदस्ती हेतटर   
२ ढाळीचबेांधबनंदस्ती हेतटर   
V इतर    
१ नवहीर पनुभगरण सखं्या   
२ रीचाजगशाफ्ट सखं्या   
३ शेततळे अस्तरीकरण सखं्या   
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18) प्रस्तानवत मदृ व जलसधंारण कामे 

अ.क्र कामाचा प्रकार व बाबी पनर
माण 

झोन १ झोन 2 झोन ५ एकूण 
सखं्या
/ हे TCM 

सखं्या/ 
हे TCM 

सखं्या/ 
हे TCM 

सखं्या/ 
हे TCM 

1 क्षिे उपचार 
         

1.1 सलग समतल चर मॉडेल 5 
ते 8          

 

1.2 सलग समतल चर मॉडेल 5 
ते 8          

 

1.3 खोल सलग समपातळी चर           
1.4 गुरे प्रनतबधंक चर          
2 ओघळीवरच ेउपचार 

         
2.1 अनगड दगडाच ेबांध          
2.2 लहान मातीच ेबांध          
2.3 गॅनबयन स्रतटर          
2.4 माती नाला बांध          
2.5 नसमेंट नाला बांध          
2.6 पनुभगरण शाफ्ट          
2.7 पनुभगरण चर           
3 नवीन पाणी साठवण 

सरंचनांची ननर्गमती         
 

3.1 सावगजननक क्षिेावर इनलेट 
व आऊटलेट सह शेततळे         

 

4 जुन्या जलसायांच े
पनुरुज्जीवन (गाळ 
काढण/ेखोलीकरण/ 
दुरुस्ती) 

 
       

 

4.1 जुन्या जलसायांच े
पनुरुज्जीवन (गाळ 
काढण/ेखोलीकरण/ 
दुरुस्ती) 

 
       

 

5 शेतातील पाणी 
मरुवण्याकनरता उपचार          

 

5.1 मलुस्िानी जलसधंारण 
(बांध बनंदस्ती/ढाळीच े
बांधबनंदस्ती) 
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19) प्रस्तानवत कामांसाठी वषगननहाय आवश्यक ननधी 

अ.
क्र. 

कामाचा 
प्रकार व बाबी 

पनर
माण 

पनहल ेवषग दुसरे वषग नतसरे वषग एकुण 

सं
ख्या
/ हे 

TC
M 

आव
श्यक 
ननधी 

सं
ख्या
/ हे 

TC
M 

आव
श्यक 
ननधी 

सं
ख्या
/ हे 

TC
M 

आव
श्यक 
ननधी 

सं
ख्या
/ हे 

TC
M 

आव
श्यक 
ननधी 

1 क्षिे उपचार 
 

            
1.1 सलग 

समतल चर 
मॉडेल 5 ते 8   

            

1.2 सलग 
समतल चर 
मॉडेल 5 ते 8   

            

1.3 खोल सलग 
समपातळी 
चर   

            

1.4 गुरे प्रनतबधंक 
चर  

            

2 ओघळीवरच े
उपचार  

            

2.1 अनगड 
दगडाच ेबांध  

            

2.2 लहान मातीच े
बांध  

            

2.3 गॅनबयन 
स्रतटर  

            

2.4 माती नाला 
बांध  

            

2.5 नसमेंट नाला 
बांध  

            

2.6 पनुभगरण 
शाफ्ट  

            

2.7 पनुभगरण चर  
 

            
3 नवीन पाणी 

साठवण 
सरंचनांची  
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अ.
क्र. 

कामाचा 
प्रकार व बाबी 

पनर
माण 

पनहल ेवषग दुसरे वषग नतसरे वषग एकुण 

ननर्गमती 
3.1 सावगजननक 

क्षिेावर 
इनलेट व 
आऊटलेट 
सह शेततळे 

 

            

4 जुन्या 
जलसायांच े
पनुरुज्जीवन 
(गाळ 
काढण/ेखोली
करण/ 
दुरुस्ती) 

 

            

4.1 जुन्या 
जलसायांच े
पनुरुज्जीवन 
(गाळ काढण/े 
खोलीकरण/ 
दुरुस्ती) 

 

            

5 शेतातील 
पाणी 
मरुवण्याकनर
ता उपचार  

 

            

5.1 मलुस्िानी 
जलसधंारण 
(बांध 
बनंदस्ती/ 
ढाळीच ेबांध) 
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20) सावगजननक/ शासकीय जनमनीवरील प्रस्तानवत कामांची सव ेनंबर ननहाय यादी   
अ क्र मदृ व जलसधंारण कामाच ेनाव पनरमाण सव े न/ं   

गट क्र 
 

1 वाननकी आधाु्रीत शतेी पद्धती / फळबाग लागवड क्षिे   
2 सामानयक जनमनीवरील बाब ूलागवड क्षिे   
3 क्षिे उपचार    
 सलग समतल चर मॉडेल 5 ते 8 (०.३० मीटर) क्षिे   
 सलग समतल चर मॉडेल 5 ते 8 (०.45 मीटर) क्षिे   
 खोल सलग समपातळी चर  क्षिे   
 गरेु प्रनतबधंक चर क्षिे   
4 ओघळीवरच ेउपचार    
 अनगड दगडाच ेबांध सखं्या   
 लहान मातीच ेबांध सखं्या   
 गॅनबयन स्रतटर सखं्या   
 माती नाला बांध सखं्या   
 नसमेंट नाला बांध सखं्या   
5 नवीन पाणी साठवण सरंचनांची ननर्गमती    
 सावगजननक क्षिेावर इनलेट व आऊटलेट सह शेततळे सखं्या   
6 जनु्या जलसायांच ेपनुरुज्जीवन (गाळ काढण/ेखोलीकरण/ 

दुरुस्ती) 
 

  

 जनु्या जलसायांच ेपनुरुज्जीवन (गाळ काढणे/खोलीकरण/ 
दुरुस्ती) 

सखं्या 
  

7 भजूल पनुभगरण      
 नवनहरींच ेपनुभगरण करण े सखं्या   
 पनुभगरण शाफ्ट सखं्या   
 पनुभगरण चर  सखं्या   
8 कृनष क्षिेावरील पाणी सरंनक्षतता    
 मलुस्िानी जलसधंारणशते (बांध बनंदस्ती/ढाळीच ेबांधबनंदस्ती) क्षिे    
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24) सामानजक व पयावरणीय सचुी  
Environmental Screening Checklist – (A) 

पयावरणीय छाननी सचूी – (अ) 
To be used for each Mini Watershed Plan 

लघ ुपाणलोट योजनेमध्य ेवापरासाठी 
भाग-1 : प्रािनमक मानहती 
Section – I : Primary Information 

1. गाव समहुाच ेनाव 
Name of the cluster: 

2. नजल्हा 
Name of the district: 

3. गाव समहुाच ेअक्षांश व रेखांश 
GPS coordinates of cluster HQ: 

4. गाव समहुातील गावांची सखं्या 
Number of villages in the cluster: 

5. गाव समहुातील लाभािी शेतक-यांची सखं्या 
Number of farmers to be covered: 

6. गाव समहुाच ेक्षिेफळ (हेतटर मध्ये) 
Area to be covered in hectares 

7. लघ ुपाणलोटक्षिे ननयोजनात अंतभूगत करावयाच्या कामांची यादी 
List of activities included in the Mini Watershed Plan: 

उपक्रम Activity 
  

सदर उपक्रम लघ ुपाणलोट 
आराखडया मध्य ेसमानवष्ट आहे का ? 

Is this activity included in the 
MWP? 

हवामान परुक कृनष व हवामान अनुकुलीत शेती पद्धती (Climate smart agriculture and resilient 
farming systems) 

1. हवामान परुक शतेी पद्धतीच ेप्रात्यनक्षक 
{Demonstration of climate smart agronomic 
practices(CSAP)} 

शेती शाळा 
Farmer Field Schools (FFS) 

होय / नाही 
(Yes / No) 

2. कबग वायचु ेप्रमाण वाढनवणेस मदत प्रोत्साहन 
  
(Enhancement in Carbon Sequestration) 

कृनषवाननकी- शेताच्या बांधावर 
वकृ्ष लागवड 
(Agro-forestry - Farm 

होय / नाही  
(Yes / No) 
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  periphery) 

कृनषवाननकी- 100 झाडांच्या 
समहुाची लागवड 
(Agro-forestry - Small block 
of 100 plants) 

होय / नाही  
(Yes / No) 

फळबाग लागवड- आंबा 
(Plantation – Mango) 

होय / नाही  
(Yes / No) 

फळबाग लागवड- सलबवूगीय 
नपके (Plantation – Citrus) 

होय / नाही  
(Yes / No) 

फळबाग लागवड- नसताफळ/ 
परेू/ आवळा 
(Plantation - Custard 
Apple/Guava/Amla) 

होय / नाही  
(Yes / No) 

फळबाग लागवड- डाळींब 
(Plantation – Pomegranate) 

होय / नाही  
(Yes / No) 

3. नचबड व खारवट जमीन सधुारणा 
(Improvement of saline and sodic lands) 

भपुषृ्ठाखालून पाण्याचा ननचरा 
करून जमीन सधुारणा 
(Improvement through 
subsurface drainage) 

होय / नाही  
(Yes / No) 

भसूधुारकांचा वापर करून जमीन 
सधुारणा (Improvement 
through soil amendment 
application) 

होय / नाही  
(Yes / No) 

सधुानरत कृनष पद्धती वापरून 
जमीन सधुारणा (Improvement 
through improved agronomic 
practices) 

होय / नाही  
(Yes / No) 
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इनलेट व आउटलेटसह शेततळी 
आनण त्यावर गवताच ेआच्छादन 
(Farm pond with inlet & outlet 
and grass cultivation) 

होय / नाही  
(Yes / No) 

हातपपं (Water pumps) होय / नाही  
(Yes / No) 

तषुार ससचन (Water sprinkler) होय / नाही  
(Yes / No) 

4. सरंनक्षत शेती  (Protected Cultivation) शेडनेट (GI/MS पाईप) 
Shade net house (GI/MS 
pipes) 

होय / नाही  
(Yes / No) 

शेडनेट – बांब ूवापरून केलेले 
शेडनेट (Shed net house – 
Bamboo) 

होय / नाही  
(Yes / No) 

पॉली हाऊस ( खलु्या जागेसह) 
Polyhouse (open vent) 

होय / नाही  
(Yes / No) 

पॉली टनेल (Poly tunnels) होय / नाही  
(Yes / No) 

पॉली हाऊस/ शेडनेट कनरता 
रोप ेबननवण े
(Planting material polyhouse/ 
shade net house) 

होय / नाही  
(Yes / No) 

पॉली टनेल कनरता रोप ेबननवणे 
(Planting material in 
polytunnels) 

होय / नाही  
(Yes / No) 

5. एकास्त्मक कृनष पद्धती (Integrated Farming 
Systems) 

छोटे कंृतकदंतवगीय प्राणी (ससा) 
(Small ruminants) 

होय / नाही  
(Yes / No) 

कुतकुटपालन (Backyard 
poultry) 

होय / नाही  
(Yes / No) 
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रेशीमपालन (Sericulture) होय / नाही  
(Yes / No) 

मधुमनक्षकापालन (Apiculture) होय / नाही  
(Yes / No) 

तलावातील मत्स्यव्यवसाय  
(Inland fisheries) 

होय / नाही  
(Yes / No) 

इतर शेतीपरुक उद्योग (Other 
agro based livelihoods) 

होय / नाही  
(Yes / No) 

6. सेंद्रीय शेती पद्धती (Organic Farming 
Systems) 

व्हमीकंपोस्ट यनुनट (गांडूळखत 
ननमीती) (Vermicompost units) 

होय / नाही  
(Yes / No) 

सेंद्रीय खते ननर्गमती यनुनट 
(Organic input production 
unit) 

होय / नाही  
(Yes / No) 

पाण्याचा शाश्वत व कायगक्षम वापर (Efficient and sustainable use of water for agriculture) 

1. पाणलोट क्षिेातील उपचार (Catchment 
treatment) 

सलग समपातळी चर – मॉडेल 1 
(Continuous Contour trenches 
Model 1) 

होय / नाही  
(Yes / No) 

सलग समपातळी चर – मॉडेल 1 
(Continuous Contour trenches 
Model 2) 

होय / नाही  
(Yes / No) 

2. ओघळ ननयंिणाच ेउपचार  (Drainage 
Line Treatment) 

अनगड दगडी बांध 
(Construction of Loose Boulder 
Structures) 

होय / नाही  
(Yes / No) 

मातीच ेनाला बांध 
(Construction of Earthen Nala 
Bunds) 

होय / नाही  
(Yes / No) 

नसमेंट नाला बांध 
(Construction of Cement Nala 
Bunds) 

होय / नाही  
(Yes / No) 
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3. (Construction of new water 
harvesting structures) 

सामहुीक शेत तलाव बांधण े
(Construction of community farm 
ponds) 

होय / नाही  
(Yes / No) 

शेततळे बांधण े(आच्छादनासह) 
{Construction of Farm Ponds 
(without lining)} 

होय / नाही  
(Yes / No) 

शेततळे बांधण े(आच्छादन नवरहीत) 
{Construction of Farm ponds (with 
lining)} 

होय / नाही  
(Yes / No) 

सवधन नवहीर (Open Dug well) होय / नाही  
(Yes / No) 

4. (Rejuvenation by desilting/repairs of 
old water harvesting structures) 

जनु्या जलस्त्रोतातील गाळ काढण े
(Desilting of old water storage 
structure) 

होय / नाही  
(Yes / No) 

5. (Construction of groundwater 
recharge structures) 

सवधण नवहीर / कुपननलका 
(Open dug wells/bore wells) 

होय / नाही  
(Yes / No) 

6. मलुस्िानी जलसधंारण 
(On-farm water security) 

शेतीची बांधबनंदस्ती/ ढाळीची 
बांधबनंदस्ती (Compartment /graded 
bunding) 

होय / नाही  
(Yes / No) 

7. सकु्ष्म ससचन पद्धती (Micro irrigation 
systems) 

नठबक ससचन (Drip irrigation 
systems) 

होय / नाही  
(Yes / No) 

तषुार ससचन (Sprinklers) होय / नाही  
(Yes / No) 

8. सरंनक्षत पाणी 
(Protective Irrigation) 

नवनवध प्रकारच ेपपंसचं (Water pumps) होय / नाही  
(Yes / No) 

पाईपलाईन (Water carrying pipes) होय / नाही  
(Yes / No) 
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भाग – २ – लघ ुपाणलोट आराखडयामध्य ेपढुील “परवनागी नसलले”े उपक्रम यांचा समावशे आहे का हे 

तपासाव े? 

Section 2: Check if the activities are in the ‘list of non-permissible activities’ 

८.  सदर लघ ुपाणलोट आराखडया मध्य ेखालील पकैी “परवानगी नसलेला उपक्रम” समानवष्ट आहे का? 

8. Does the Mini Watershed Plan (MWP) include any of the following non-permissible activities? 

S. No 
अ.क्र. 

List of non-permissible activities 
परवानगी नसलले ेउपक्रम 

Is this type of activity in the 
MWP? 

लघुपाणलोट आराखडयात पढुील 
उपक्रम आहेत का? 

I अनधसनुचत क्षिेात 60 मी सकवा अनधक खोलीच्या नवनहरी 
(कुपननलका) खणण े
{Digging of deep wells (borewells/tubewells) that are 60 
meters or more in depth in notified areas[1].} 

होय / नाही  (Yes / No) 

Ii 10 मी पके्षा अनधक उंचीच्या चके डॅम व/वा बांधांच ेनवीन बांधकाम 
सकवा त्यांची दुरुस्ती (Construction or repair of check dams or 
embankments more than 10 meters in height) 

होय / नाही  (Yes / No) 

Iii राष्रीय उद्यानात घेतले जाणारे कोणतेही उपक्रम {Any activities 
located within National Parks[2]} 

होय / नाही  (Yes / No) 

Iv अनधसनुचत सकवा प्रनतबनंधत पनर-सवंदेनशील क्षिेातील उपक्रम 
{Any activities located within a notified Eco Sensitive Zone 
(ESZ) and prohibited within ESZ[3]?} 

होय / नाही  (Yes / No) 

V शासनान ेबदंी घातलेल्या नकटकनाशकांचा वापर {Any activities 
involving pesticides that are banned by the Government of 
India[4]} 

होय / नाही  (Yes / No) 

Vi Any activities involving pesticides that are in Classes Ia, Ib 
and II of the WHO Recommended Classification of 
Pesticides by Hazard[5]. 

होय / नाही  (Yes / No) 
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Vii परुातन वास्त ूवा नठकाणापासनू 100 मी च्या पनरसरात 
बांधकामासारख ेउपचार   
{Any activities involving construction within 100 meters 
from an archeological site/monument[6]} 

होय / नाही  (Yes / No) 

Viii नसमेंट ॲस्बसे्टॉस पाईपचा ससचनासाठी वापर {Any activities 
involving use of Asbestos Containing Materials (e.g., AC 
pipes for irrigation).} 

होय / नाही  (Yes / No) 

WHO Class LD50 for the rat (mg/kg body weight) Oral Dermal Ia Extremely hazardous < 5 < 50 

Ib Highly hazardous 5–50 50–200 II Moderately hazardous 50–2000 200–2000 III Slightly 

hazardous Over 2000 Over 2000 U Unlikely to present acute hazard 5000 or higher 

 भाग – ३ लघुपाणलोट आराखडयातील उपक्रम पढुील ननयामक सचूनांच्या अधीन आहेत का? 

Section 3: Check compliance with regulatory requirements 

९.  लघुपाणलोट योजनेअतंगगत उपक्रम घेताना खालील ननयामक आवश्यकतांची पतूगता तपासण्यात यावी 

 9. Do the activities in the Mini Watershed Plan (MWP) comply with the following regulatory 

requirements (as applicable)? 

S. No. Regulatory requirements ननयामक आवश्यकता   

I नपण्याच्या पाण्याकनरता अनधसनुचत केलेल्या क्षिेात 500 मी पनरघात नवहीर 
खणन/ेइतर उपचार घेतले जात आहे सकवा कस?े 
तस ेकेले असल्यास राज्य शासनाच्या भजूल सव्हेक्षण व नवकास नवभागाची 
परवानगी घेतली आहे काय? 
{Do any of the activities involve digging of wells within 500 meters 
of a notified public drinking water source. 
If yes, is permission taken from the State Groundwater 
Authority[7]} 

होय / नाही  
(Yes / No) 

Ii वन्यजीव अभयारण्यामध्य ेउपक्रम राबनवला जात आहे सकवा कस?े 
तस ेकेले असल्यास राज्य शासनाच्या वन नवभागाची परवानगी घेतली आहे 
काय? 

होय / नाही  
(Yes / No) 
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{Are any of the activities located within Wildlife Sanctuaries. 
If yes, is permission taken from the State Forest Department[8]?} 

Iii उपचार पद्धतीमळेु वकृ्षतोड होणार आहे सकवा कस?े 
तस ेहोणार असल्यास राज्य शासनाच्या वन व महसलू नवभागाच्या मागगदशगक 
सचुनांनुसार परवानगी घेतली आहे काय? 
{Will any of the activities involve felling of trees? 
If yes, is permission taken as per the guidelines of the Revenue 
and Forest Department[9]?} 

होय / नाही  
(Yes / No) 

Iv अनधसनुचत पनर-सवंदेनशील क्षिेातील उपचार घेण्यात येणार आहेत सकवा 
कस?े 
अनधसनुचत पनर-सवंदेनशील क्षिेात प्रनतबधंीत केलेले उपचार घेण्यात येणार 
आहेत सकवा कस?े 
आवश्यकतेनुसार शासनकय परवानगी घेण्यात आलेली आहे काय? 
{Are any of the activities located within a notified Eco Sensitive 
Zone (ESZ)[10]? 
If yes, Are any of the activities on the list of activities regulated in 
ESZ? If yes, Has the required permission been taken?} 

होय / नाही  
(Yes / No) 

V परुातन वास्त ूवा नठकाणापासनू 100-300 मी च्या पनरसरात बांधकामासारख े
उपचार घेण्यात येणार आहेत सकवा कस?े 
तस ेकेले असल्यास भारतीय परुातत्त्व नवभागाची परवानगी घेतली आहे 
काय? 
(Are any of the activities involving construction located between 
100-300 meters from an archeological site/monument[11]. 
If yes, has permission been taken from the Archeological Survey of 
India?) 

होय / नाही  
(Yes / No) 

Vi घेण्यात येणा-या उपचाराकनरता महाराष्र प्रदुषण ननयंिण मंडळाची समंती 
घेण ेआवश्यक आहे काय? 
असल्यास तशी समंती घेतली आहे काय? 
(Do any of the activities require consent from the Pollution Control 
Board? If yes, has consent been taken?) 

होय / नाही  
(Yes / No) 
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भाग – ४ : पायाभतू स्स्ितीची तपासणी 

Section 4: Check the Baseline Conditions 

 १०.  लघ ुपाणालोट आराखडा पढुीलपकैी कोणत्या जागी आहे काय? 

10.Are any of the activities in the Mini Watershed Plan (MWP) located in the following areas? 

S. No. Baseline Conditions   Details 

I उपचाराच ेक्षिे जगंलाच्या आसपास अिवा 
जगंल क्षिेात आहे काय? (Are any of the 
activities located in or near forest areas?) 

होय / नाही  
(Yes / No) 

Specify distance: 
अंतर नमदू कराव े

Ii उपचाराच ेक्षिे जलस्त्रोताच्या आसपास अिवा 
जलस्त्रोतातच (नदी, नाळा, तलाव, तळी) क्षिेात 
आहे काय? {Are any of the activities 
located in or near natural water bodies 
(rivers, streams, lakes, ponds)?} 

होय / नाही  
(Yes / No) 

Specify distance: 
अंतर नमदू कराव े

Iii उपचाराच ेक्षिे डोंगर उतारावर आहे काय? (Are 
any of the activities located on hill slopes?) 

होय / नाही  
(Yes / No) 

  

Iv उपचाराच ेक्षिे खालीलपकैी कोणत्या नठकाणी 
आहे काय? 
अ. भजुलाचा अनत उपसा झालेले क्षिे   ब. 
परुग्रस्त क्षिे 
{Are any of the activities located in the 
following[12]: 
a. Overexploited groundwater basin b. 
Flood prone area} 

होय / नाही  
(Yes / No) 

  

  

भाग – ५ : सभंाव्य पयावरणीय पनरणामांची पाहणी 

Section 5: Identify the Potential Environmental Impacts 

11. Identify the potential environmental impacts of the activities in the Mini Watershed Plan (MWP) 

using the following table. 
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अ.क्र 
S.   

No. 

प्रकार 
Category 

पनरणाम 
Impact 

पनरणामाच े
प्रमाण 

Scale of 
Impact 

पनरणामाची 
शतयता 

Probability of 
Impact 

Occurrence 

A नैसर्गगक 
आवास व 
जवैनवनवधता 
Natural 
habitats and 
biodiversity 
  

स्िाननक वकृ्षराजींचा नायनाट करून 
जमीन लागवडयोग्य बननवणे 
Clearance of native vegetation 
(including felling of trees) to clear 
land for cultivation/plantation 

o High  /  
उच्च 
o Medium / 
मध्यम 
o Low / कमी 
o Not 
applicable / 
लाग ूनाही 

o High  /  उच्च 
o Medium / 
मध्यम 
o Low / कमी 
o Not applicable 
/ लाग ूनाही 

अनत चराईमळेु नैसर्गगक झाडाझुडपांचा 
नायनाट  
Degradation of natural vegetation 
due to open grazing by livestock 

o High  /  
उच्च 
o Medium / 
मध्यम 
o Low / कमी 
o Not 
applicable / 
लाग ूनाही 

o High  /  उच्च 
o Medium / 
मध्यम 
o Low / कमी 
o Not applicable 
/ लाग ूनाही 

मनुष्य व वन्यजीव यांच्यातील सघंषग 
(वनक्षिेाचा आसपासचा पनरसर) 
Human wildlife conflict (in areas 
close to forests) 

o High  /  
उच्च 
o Medium / 
मध्यम 
o Low / कमी 
o Not 
applicable / 
लाग ूनाही 

o High  /  उच्च 
o Medium / 
मध्यम 
o Low / कमी 
o Not applicable 
/ लाग ूनाही 
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पाळीव पशुंच्या रोगांचा वन्यजीवांकडे 
प्रसार (वनक्षिेाचा आसपासचा पनरसर) 
  
Transmission of livestock diseases 
to wildlife (in areas close to forests) 

o High  /  
उच्च 
o Medium / 
मध्यम 
o Low / कमी 
o Not 
applicable / 
लाग ूनाही 

o High  /  उच्च 
o Medium / 
मध्यम 
o Low / कमी 
o Not applicable 
/ लाग ूनाही 

नवदेशी झाडे सकवा प्राण्यांचा नशरकाव 
Introduction of exotic species of 
animals or plants 

o High  /  
उच्च 
o Medium / 
मध्यम 
o Low / कमी 
o Not 
applicable / 
लाग ूनाही 

o High  /  उच्च 
o Medium / 
मध्यम 
o Low / कमी 
o Not applicable 
/ लाग ूनाही 

B घनकचरा 
Solid Waste 

अशास्त्रीय पद्धतीने घनकच-याची 
नवल्हेवाट लावल्यामळेु होणारे प्रदुषण 
(उदा. प्लॅस्टीक आच्छादन) 
Pollution due to improper disposal 
of solid waste (e.g., plastic mulch) 

o High  /  
उच्च 
o Medium / 
मध्यम 
o Low / कमी 
o Not 
applicable / 
लाग ूनाही 

o High  /  उच्च 
o Medium / 
मध्यम 
o Low / कमी 
o Not applicable 
/ लाग ूनाही 

अशास्त्रीय पद्धतीने प्राणघातक कच-याची 
नवल्हेवाट लावल्यामळेु होणारे प्रदुषण व 
असरुनक्षतता (उदा. नकटकनाशकाच े
नरकामे डब)े 
  
Pollution and safety risk due to 
improper disposal of hazardous 
waste (e.g., pesticide containers) 

o High  /  
उच्च 
o Medium / 
मध्यम 
o Low / कमी 
o Not 
applicable / 
लाग ूनाही 

o High  /  उच्च 
o Medium / 
मध्यम 
o Low / कमी 
o Not applicable 
/ लाग ूनाही 
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अशास्त्रीय पद्धतीने जनैवक कच-याची 
नवल्हेवाट लावल्यामळेु होणारे प्रदुषण व 
जनैवक असरुनक्षतता (उदा. मतृ प्राण्यांच े
अवशेष) 
  
Pollution and health risk due to 
improper disposal of biological 
waste (e.g., dead animal carcasses) 

o High  /  
उच्च 
o Medium / 
मध्यम 
o Low / कमी 
o Not 
applicable / 
लाग ूनाही 

o High  /  उच्च 
o Medium / 
मध्यम 
o Low / कमी 
o Not applicable 
/ लाग ूनाही 

अशास्त्रीय पद्धतीने सेंद्रीय कच-याची 
नवल्हेवाट लावल्यामळेु होणारे प्रदुषण व 
जनैवक असरुनक्षतता (उदा. शेतातील 
धसकटे जाळणे, उघड्यावर सेंद्रीय 
खतांच ेढीग) 
  
Pollution and health risk due to 
improper disposal of organic waste 
(e.g., burning of crop residues, 
open dumping of manure) 

o High  /  
उच्च 
o Medium / 
मध्यम 
o Low / कमी 
o Not 
applicable / 
लाग ूनाही 

o High  /  उच्च 
o Medium / 
मध्यम 
o Low / कमी 
o Not applicable 
/ लाग ूनाही 

C पाण्याची 
गणुवत्ता 

सांडपाणी जलस्त्रोतांमध्य ेनमसळल्यान े
होणारे प्रदुषण 
Pollution of water bodies due to 
release of wastewater 

o High  /  
उच्च 
o Medium / 
मध्यम 
o Low / कमी 
o Not 
applicable / 
लाग ूनाही 

o High  /  उच्च 
o Medium / 
मध्यम 
o Low / कमी 
o Not applicable 
/ लाग ूनाही 

अनधकची सेंद्रीय खते व रासायननक खते 
जलस्त्रोतांमध्य ेनमसळल्यान ेहोणारे 
प्रदुषण 
  
Pollution of water bodies due to 
leaching of excess fertilizer or 
manure 

o High  /  
उच्च 
o Medium / 
मध्यम 
o Low / कमी 
o Not 
applicable / 
लाग ूनाही 

o High  /  उच्च 
o Medium / 
मध्यम 
o Low / कमी 
o Not applicable 
/ लाग ूनाही 
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अनधकच ेमत्स्यखाद्य जलस्त्रोतांमध्य े
नमसळल्यान ेहोणारे प्रदुषण 
  
Pollution of water bodies due to 
excess fish feed 

o High  /  
उच्च 
o Medium / 
मध्यम 
o Low / कमी 
o Not 
applicable / 
लाग ूनाही 

o High  /  उच्च 
o Medium / 
मध्यम 
o Low / कमी 
o Not applicable 
/ लाग ूनाही 

D पाण्याची 
उपलब्धता 
Water 
Availability 
  

भरमसाठ उपशामळेु भजुलाची पातळी 
खोल जाणे (उदा. पाणीनपपास ूनपके, 
शेततळ्यातनू होणारे पाण्याच ेबाष्पीभवन, 
इ.) 
Depletion of groundwater due to 
over-extraction (water  intensive 
crops, evaporation losses from 
well-fed farm ponds, etc.) 

o High  /  
उच्च 
o Medium / 
मध्यम 
o Low / कमी 
o Not 
applicable / 
लाग ूनाही 

o High  /  उच्च 
o Medium / 
मध्यम 
o Low / कमी 
o Not applicable 
/ लाग ूनाही 

भरमसाठ उपशामळेु सकवा दोन 
नवनहरींतील कमी अंतरामळेु नवनहरीची 
पातळी खोल जाणे 
  
Reduction in yield in nearby wells 
due to over-extraction or close 
spacing of wells 

o High  /  
उच्च 
o Medium / 
मध्यम 
o Low / कमी 
o Not 
applicable / 
लाग ूनाही 

o High  /  उच्च 
o Medium / 
मध्यम 
o Low / कमी 
o Not applicable 
/ लाग ूनाही 

ओढा, ओहोळ वा नाल्यामध्य ेवळण 
बधंारे/ बधंारे/ छोटी धरण ेबांधल्यान े
पाणलोटातील खालील भागात पाण्याची 
कमतरता जाणवण े
Reduction in downstream flows due 
to diversion/damming/bunding of 
streams/rivulets/nalas 

o High  /  
उच्च 
o Medium / 
मध्यम 
o Low / कमी 
o Not 
applicable / 
लाग ूनाही 

o High  /  उच्च 
o Medium / 
मध्यम 
o Low / कमी 
o Not applicable 
/ लाग ूनाही 
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E आरोग्य आनण 
सरुक्षा 
Health & 
safety 
  

अशास्त्रीयनरत्या घातक रसायनांचा साठा 
सकवा/ आनण हाताळणी केल्याने 
उदृभवणारे धोके 
Safety risk from improper storage 
and/or handling of hazardous 
chemicals (e.g., pesticides) 

o High  /  
उच्च 
o Medium / 
मध्यम 
o Low / कमी 
o Not 
applicable / 
लाग ूनाही 

o High  /  उच्च 
o Medium / 
मध्यम 
o Low / कमी 
o Not applicable 
/ लाग ूनाही 

दुलगनक्षत नवनहरी, उघड्या कुपननलका, 
शेततळी यांच्यामळेु होणारे सभंाव्य धोके 
Safety risk from unguarded wells, 
borewell holes, farm ponds, etc. 

o High  /  
उच्च 
o Medium / 
मध्यम 
o Low / कमी 
o Not 
applicable / 
लाग ूनाही 

o High  /  उच्च 
o Medium / 
मध्यम 
o Low / कमी 
o Not applicable 
/ लाग ूनाही 

प्राण्यांपासनू मानासांकडे होणारा रोगांचा 
प्रसार (उदा. स्वाईन फ़्लल्य,ु ॲथ्रतॅस) 
Risk of transmission of zoonotic 
diseases (e.g., bird flu, anthrax) 

o High  /  
उच्च 
o Medium / 
मध्यम 
o Low / कमी 
o Not 
applicable / 
लाग ूनाही 

o High  /  उच्च 
o Medium / 
मध्यम 
o Low / कमी 
o Not applicable 
/ लाग ूनाही 

अपघात (उदा. कृनष यंिांमळेु) 
Accidental injury (e.g., from agri-
machinery) 

o High  /  
उच्च 
o Medium / 
मध्यम 
o Low / कमी 
o Not 
applicable / 
लाग ूनाही 

o High  /  उच्च 
o Medium / 
मध्यम 
o Low / कमी 
o Not applicable 
/ लाग ूनाही 

 १२. इतर महत्त्वाची मानहती Any other significant information: 
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 भाग – ६ छाननीचा तपशील 
Section 6: Screening Details 
  
13. छाननी प्रपिाचा तपशील भरण्याची तारीख (Date of filing this screening checklist): 
14. छाननी प्रपि भरणा-या व्यततीच ेनाव, पदनाम व स्वाक्षरी (Name, Designation and Signature of 
individual who filled this screening checklist): 
Name:                                Designation:                           Signature: 
15. छाननी प्रपि तपासणा-या व्यततीच ेनाव, पदनाम व स्वाक्षरी (Name, Designation and Signature of 
individual who verified this screening checklist): 
 Name:                                     Designation:                           Signature: 

 
[1] Maharashtra Groundwater (Development and Management) Act, 2009. 
[2] For list of National Parks and Wildlife Sanctuaries in Maharashtra, refer 
to:http://www.wiienvis.nic.in/Database/Maharashtra_7829.aspx 
[3] For list of Eco Sensitive Zones in Maharashtra and lists of prohibited and regulated activities, 
refer to:http://envfor.nic.in/content/esz-notifications 
[4] For list of pesticides banned in India, refer to:http://cibrc.nic.in/ibr2012.doc 
[5] For list of pesticides in WHO classes Ia, Ib and II, refer 
to:http://www.who.int/ipcs/publications/pesticides_hazard_2009.pdf 
[6] For list of protected monuments in Maharashtra, refer 
to:http://asi.nic.in/asi_monu_alphalist_maharashtra.asp 
[7] Maharashtra Groundwater (Development and Management) Act, 2009. 
[8] For list of National Parks and Wildlife Sanctuaries in Maharashtra, refer 
to:http://www.wiienvis.nic.in/Database/Maharashtra_7829.aspx 
[9] For Guidelines for Tree Felling and Transit Permission, refer 
to:http://mahaforest.gov.in/fckimagefile/Ease%20of%20Doing%20Business%20Guidelines%20f
or%20Tree%20Felling(1).pdf 
[10] For list of Eco Sensitive Zones in Maharashtra and lists of prohibited and regulated activities, 
refer to:http://envfor.nic.in/content/esz-notifications 
[11] For list of protected monuments in Maharashtra, refer 
to:http://asi.nic.in/asi_monu_alphalist_maharashtra.asp 
[12] For district-wise details on vulnerability to floods and earthquake, refer 
to:http://nidm.gov.in/PDF/DP/MAHARASHTRA.PDF 
  

 
 

http://www.wiienvis.nic.in/Database/Maharashtra_7829.aspx
http://envfor.nic.in/content/esz-notifications
http://cibrc.nic.in/ibr2012.doc
http://www.who.int/ipcs/publications/pesticides_hazard_2009.pdf
http://asi.nic.in/asi_monu_alphalist_maharashtra.asp
http://www.wiienvis.nic.in/Database/Maharashtra_7829.aspx
http://mahaforest.gov.in/fckimagefile/Ease%20of%20Doing%20Business%20Guidelines%20for%20Tree%20Felling(1).pdf
http://mahaforest.gov.in/fckimagefile/Ease%20of%20Doing%20Business%20Guidelines%20for%20Tree%20Felling(1).pdf
http://envfor.nic.in/content/esz-notifications
http://asi.nic.in/asi_monu_alphalist_maharashtra.asp
http://nidm.gov.in/PDF/DP/MAHARASHTRA.PDF
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पयावरणीय व्यवस्िापन आराखडा- ब   
(Environmental Management Plan – B) 

A model format to be used for developing EMPs for Post-Harvest Management and 
Value Chain Promotion activities 

मलू्य साखळी उपक्रमांकरीता पयावरणीय व्यवस्िापन आराखडा नवकसीत करण्याकरीता प्रपि 
Part 1: EMP for Construction Activities 

बांधकामाशी ननगडीत उपक्रमांकनरता पयावरणीय व्यवस्िापन आराखडा 
Section 1: List of Impacts and Mitigation Measures at Construction Phase 
भाग १ – बांधकामाच्या टप्प्यांवर होणारे पनरणाम व नुकसानीच्या उपशमनाची सचूी 

 पयावरणीय 
बाब 

(Environment
al Aspect) 

  

पनरणाम  (Impact) 
  
  

उपशमन उपाय  (Mitigation 
Measure) 

  
  

अमंलबजावणीची  
जबाबदारी 

(Responsibility for 
Implementation) 

लाग ूआहे/नाही 
(Applicability)  

  

जागेची ननवड 
(Site 
Selection) 
  

अयोग्य/अनुनचत  
जागेमळेु शाश्वतता, 
नटकाव, 
जवैनवनवधता, 
आपत्तीपासनू बचाव 
इत्यादीवर अनके 
प्रकारच ेपनरणाम 
होव ूशकतात 
(Improper 
location can 
have multiple 
impacts on 
sustainability, 
biodiversity, 
disaster 
proofing, etc). 

उपक्रमासाठी ननवडण्यात आलेली 
जागा ही अशा क्षिेामधील नसावी 
नजि े(The site selected for the 
activity will not be in areas 
that are):– 
वन्यजीव सघंषग क्षिे,े कचरा 
सकंलन नठकाण, अत्यंत प्रदूनषत 
अिवा दूनषत जनमन सकवा 
जलक्षिे, नैसर्गगक ननचरा मागग, परू 
प्रवण क्षिे इ.(wildlife conflict 
areas, waste dumpsites, 
highly polluted/ contaminated 
land or water areas, natural 
drainage courses, areas 
prone to floods) 

गाव स्तरावर कृनष 
सजंीवनी प्रकल्प 

सनमती (VCRMC) 
  

कृनषनमि (Krishi 
Mitra) 

  
नवभागीय 

पातळीवरील 
बहुनवध नवषय 

तज्ञसघं (Division 
Level Multi-
Disciplinary 

Team) 

लाग ूआहे  
(Applicable) 
लाग ूनाही 

(Not 
Applicable) 
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कायदेशीर 
आनण ननयामक 
अनुपालन 
(Legal and 
Regulatory 
Compliance) 
  

अस ेउपक्रम ज े
सबंनंधत कायदे 
आनण ननयम यांच े
अनुपालन करीत 
नाहीत त्यांना या 
प्रकल्पांतगगत 
पषु्टी/मदत देण्यात 
येणार नाही 
(Activities that 
do not comply 
with the relevant 
laws and 
regulations 
cannot be 
supported under 
the project). 

तपासणी सचूी – ब अन्वये 
खालील बाबी ननिीत कराव्यात - 
(Refer to the Screening 
Checklist –B and confirm the 
following): 
प्रस्तानवत बांधकाम हे तपासणी 
सचूी नवभाग २ मधील परवानगी 
नसलेल्या उपक्रमांच्या यादीमध्य े
(गैर-अनुषनंगक कृत्यांच्या यादीत)  
नाही  (The proposed 
construction is not on the 
‘list of non-permissible 
activities’ given in Section 2 
of the Screening Checklist-
B.) 
प्रस्तानवत बांधकाम नवभाग ३ 
मधील तपासणी सचूी – ब मधील  
आवश्यक त्या कायदेशीर आनण 
ननयामक तरतदुींच ेअनुपालन 
करीत आहे (The proposed 
construction complies with 
the legal and regulatory 
requirements including those 
listed in Section 3 of the 
Screening Checklist-B.) 

गाव स्तरावर कृनष 
सजंीवनी प्रकल्प 

सनमती (VCRMC) 
  
  

कृनष उत्पादक 
कंपनी (FPC/ 

FPO) 
  

नवभागीय 
पातळीवरील 
बहुनवध नवषय 

तज्ञसघं 
(Divisional Level 

Multi-disciplinary 
Team) 

  
  
  
  
  

लाग ूआहे  
(Applicable) 
लाग ूनाही 

(Not 
Applicable) 

  

वकृ्षतोड आनण 
झाडो-याची 
सफाई/छाटणी 
(Felling of 
trees and 
clearing of 
vegetation) 

वकृ्ष व हनरत 
अच्छादन  नष्ट 
होणे (Loss of 
green cover 
including trees) 

वकृ्षतोड परवानगी ज्या अटींच्या 
आधारे देण्यात आलेली आहे 
त्याच्या अधीन राहून क्षनतपतूी 
वकृ्षारोपण कायगक्रम हाती घेण्यात 
येतील  (Compensatory 
plantation will be undertaken 
in accordance with the 
conditions prescribed in the 
tree felling permission). 
तोडण्यात आलेल्या प्रत्येक 

नवभागीय 
पातळीवरील 
बहुनवध नवषय 

तज्ञसघं (Division 
Level Multi-
disciplinary 

Team) 

लाग ूआहे  
(Applicable) 
लाग ूनाही 

(Not 
Applicable) 
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वकृ्षासाठी योग्य प्रमाणात नवनवध 
स्िाननक प्रजातींची लागवड केली 
जाईल (Proportionate quantity/ 
numbers of diverse, local 
species will be planted for 
every tree that is felled). 
वकृ्ष सरंक्षणासाठी कंुपण  आनण 
वकृ्षारोपणानंतर  देखभाल 
करण्याची तरतदू ननिीत केली 
जाईल (Provision for tree guard 
and plantation aftercare will 
be ensured). 

आरोग्य आनण 
सरुक्षा (Health 
& Safety) 
  
  

कामाच्या नठकाणी 
अपघातांचा धोका 
(Risk of 
accidents at 
worksite). 

सवग कामगारांना परेुशी वयैस्ततक 
सरुक्षकेनरता साधन/े उपकरणे 
परुनवली जातील {All workers 
will be provided adequate 
(Personal Protective 
Equipment (PPE)} 
बांधकामाच्या नठकाणी वयैस्ततक 
सरुक्षकेरीतेच्या 
साधन/ेउपकरणांचा वापर 
बधंनकारक असले (The use of 
PPE at the construction site 
will be mandatory) 
  

वयैस्ततक 
मालकीच्या 
इमारतीबाबत 
लाभािी हा 
सरुक्षसेबंधंीच े
ननयमपालनाबाबत 
जबाबदार असले 
(In Case of 
individual asset 
building 
beneficiary will 
be responsible 
for following 
safety measures) 
सामदुानयक 
कामांच्या बाबतीत 
गाव स्तरावर कृनष 
सजंीवनी प्रकल्प 
सनमती / गट 
मागदशगक तत्वांच्या 
आधारे सरुक्षा 
उपाययोजनांच े
पालन करेल 

लाग ूआहे  
(Applicable) 
लाग ूनाही 

(Not 
Applicable) 
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(Incase of 
community 
works VCRMC/ 
group will follow 
safety measures 
as per 
guidelines)· 
नवभागीय 
पातळीवरील 
बहुसमावशेक सघं 
(Division Level 
Multi-disciplinary 
Team) 

पाण्याची 
गणुवत्ता 
(Water 
Quality) 

साचलेले आनण 
प्रनक्रया न केलेले  
सांडपाणी 
सोडल्यास  
जवळच्या 
पाणीसाठयांना , 
जलस्त्रोत यांना 
प्रदुनषत करु शकते 
(Runoff and 
release of 
untreated 
wastewater may 
pollute nearby 
water bodies) 

कोणतीही प्रनक्रया न करता 
सांडपाणी हे  शुध्द, स्वच्छ पाण्याच े
साठे, जलस्त्रोत, प्रवाह इ. मधे सोडू 
नय े(Release of wastewater 
into water bodies, streams, 
etc., without any treatment 
will be avoided). 
सवग सांडपाण्याची नवल्हेवाट 
लावण्यापवूी CPCB सामान्य 
मानकांची पतूगता करण्यात येईल 
(All wastewater will meet the 
‘CPCB General Standards’ 
prior to disposal). 

ATMA 
  

शेतकरी उत्पादक 
कंपन्या  
(FPC/FPO) 
  
नवभागीय 
पातळीवरील 
बहुसमावशेक सघं 
Division Level 
Multi-disciplinary 
Team. 

लाग ूआहे  
(Applicable) 
लाग ूनाही 

(Not 
Applicable) 

  

कचरा 
व्यवस्िापन 
Waste 
Management 

कच-याची अयोग्य 
पध्दतीन ेनवल्हेवाट 
उदा. उघडयावर 
कचरा साठवण,े 
जाळणे, अननधकृत 
पध्दतीन ेकच-याची 
पनुगवापरासाठीची 

जवैसवंधगनक्षम आनण 
अजवैसवंधगनक्षम कच-याची 
नवल्हेवाट स्वतंिपण ेलावण े
Dispose biodegradable and 
non-biodegradable wastes 
separately. 
कचरा व्यवस्िापनासाठी  भारत 

शेतकरी उत्पादक 
कंपन्या  

(FPC/FPO) 
  

लाग ूआहे  
(Applicable) 
लाग ूनाही 

(Not 
Applicable) 
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प्रनकया  करण,े इ. 
मळेु प्रदुषण आनण 
आरोग्यावर घातक 
पनरणाम होणे 
(Pollution and 
health impacts 
due to improper 
disposal of 
wastes such as 
open dumping, 
burning, 
unauthorized 
recycling, etc). 

सरकारच ेसवग लाग ूहोणारे 
सबंनंधत कायदे व ननयमांच ेपालन 
करण ेमहाराष्र शासन 
Follow all GoI & GoM 
applicable law related to 
waste management, 

सरंनचत 
सांस्कृनतक 
ससंाधन े
Physical 
Cultural 
Resources 

सांस्कृनतक 
कलाकृतींची 
हानी/नष्ट होणे 
Loss of cultural 
artifacts. 

उत्खननाच्या कामात परुातत्वीय 
महत्व असलेले उदा (नाणी, 
वापरातील वस्त ूभांडी, कलाकृती, 
सरंचना इ. ) सापडल्या तर 
परुातत्व नवभागाला अनधसनूचत 
करण्यात याव े{If in case of 
chance finds of archaeological 
significance (such as coins, 
utensils, artifacts, structures, 
etc.) are found during the 
excavation works, the 
Department of Archeology will 
be notified}. 

गाव स्तरावर कृनष 
सजंीवनी प्रकल्प 

सनमती (VCRMC) 
कृनष उत्पादक 
कंपनी (FPC/ 

FPO) 
नवभागीय 

पातळीवरील 
बहुनवध नवषय 

तज्ञसघं 
(Divisional Level 

Multi-disciplinary 
Team) 

लाग ूआहे  
(Applicable) 
लाग ूनाही 

(Not 
Applicable) 

  

मानव ससंाधन 
क्षमता (Human 
Resource 
Capacity) 

पयावरणीय 
व्यवस्िापनाची 
क्षमता कमी असण े
(Poor capacity 
for 
environmental 
management). 

मागगदशगन, प्रनशक्षण आनण मानहती, 
नशक्षण आनण  सपं्रशेन (IEC) याचा 
वापर या व्दारे क्षमता वधृ्दी करण े
{Capacity building activities 
through orientation, training 
and use of IEC (information, 
education, communication)}. 

PMU 
ATMA 

लाग ूआहे  
(Applicable) 
लाग ूनाही 

(Not 
Applicable) 

  

अनुपालन पयावरणीय प्रकल्पाच्या ‘सनंनयिंण आनण प्रकल्प सनंनयंिण लाग ूआहे  
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ननयंिण 
(Compliance 
Monitoring) 

व्यवस्िापन 
आराखडयाची 
योग्य अनुपालन न 
केल्यास 
गंभीर स्वरुपाच े
पनरणाम होऊ 
शकतात  आनण  
शाश्वतता धोकयात 
येव ुशकते (Weak 
compliance of 
the 
environmental 
management 
plan will lead to 
aggravated 
impacts and 
undermine 
sustainability). 

मलू्यमापन’ पध्दतीप्रमाण े 
मलू्यमापन आनण अहवाल 
(Monitoring and reporting of  
as per project’s M & E 
strategy). 

आनण मलू्यमापन 
पध्दतीप्रमाण े(As 
per project’s 

monitoring and 
evaluation 

system) 

(Applicable) 
लाग ूनाही 

(Not 
Applicable) 
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25. सकु्ष्मननयोजन पणूग केल्याबाबतच ेप्रमाणपि 

                                                               
 

                     ,                                                      ------
----------------         तील ------------------ गावात (सने्सस कोड         ) लोकसहभागी पद्धतीन े
                                       .                                           . 
              
पवुगतयारी कायगशाळा                
गावस्तरावर लोकसहभागीय पद्धतीने सकू्ष्मननयोजन 
प्रनक्रया  

      ,        ,      ,     , 

प्रकल्पस्तरावरून उपलब्ध करून नदलेल्या सकु्ष्मननयोजन मोबाईल ऍपमध्य े अचकू मानहती भरण्यात 
आलेली आहे.  

प्रस्तानवत केलेल्या मदृ व जलसधंारण कामांची सहे नं/ गट नं ननहाय यादी तयार करण्यात आलेली 
आहे.  

गावाच्या गरजा व क्षमता याच े अनुषगंान े ग्राम कृनष सजंीवनी आराखडा (21. Activity sheet) तयार 
करण्यात आले आहे. प्रस्ततू प्रकल्पातील घटकांची उपयतुतता (feasibility) व जागेची ननवड योग्य असल्याची 
खािी करण्यात आलेली आहे.  

गाव नवकास आराखड्यास ग्रामसभा नद.    मधील ठराव क्र   अन्वय ेमान्यता घेण्यात आलेली आहे.  
लोकसहभागीय सकु्ष्मननयोजनाच्या मागगदशगक सचुनांत नमदू तंि े व उपक्रम राबवनू गाव नवकास 

आराखडा तयार करण्यात आलेला असल्याच ेप्रमानणत करण्यात येत आहे.   
     -  
       -  
   

 समहु सहाय्यक  कृनष सहाय्यक सरपचं तिा 
अध्यक्ष, ग्राम कृनष सजंीवनी सनमती 
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26. छायानचि े
 
 
 
 
27. सदंभग व आभार 
 
 


