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शेततळे  
(इनलटे आऊटलटेसह शेततळे/ इनलटे आऊटलटे विरवहत शेततळे/ शेततळ्यास अस्तरीकरण) 

 

 
प्रस्तािना:  

हिामान बदलाचा राज्याच्या शेतीिर विपरीत पवरणाम वदसून येत असून, भविष्यात देखील सदर पवरणामाांची 
व्याप्ती िाढणार असल्याच े राज्याच्या हिामान बदलाविषयक कृती आराखडयामध्ये नमूद केले आहे. मराठिाडा ि 
विदभातील शेतक-याांना गेल्या काही िषांपासनू मोठया दुष्काळास सामोरे जाि े लागत असून भ-ूगभातील 
पाणीसाठयािर ि जवमनीच्या आरोग्यािर विपवरत पवरणाम होत आहे. पवरणामी शेतीमधील वपकाांची उत्पादकता घटत 
आहे. तसेच पणूा नदीच्या खो-यातील भ-ूभाग हा वनसगगत:च क्षारपड असल्याने शेतीसाठी ससचनास मयादा येत आहेत. 
या प्रवतकूल पवरस्स्ितीमध्ये अल्पभ-ूधारक शेतक-याांच्या उत्पादनािर विपरीत पवरणाम होत असल्याच ेवदसून येत आहे. 
हिामान बदलामुळे उद्भिलेल्या पवरस्स्ितीशी जुळिून घेण्यास शेतक-याांना सक्षम करण्याच्या उदे्दशाने महाराष्र 
शासनाचा जागवतक बकेँच्या अिगसहाय्याने नानाजी देशमखु कृवष सांजीिनी प्रकल्प सरुु करण्यात आलेला आहे. 

राज्यातील पजगन्यािर आधावरत कोरडिाहू शेतीची पाणलोट ि जलसांधारणाच्या माध्यमातून उत्पादकता 
िाढविण्यासाठी विविध योजनामधून अनुदानािर  शेततळे योजना राबविण्यात आलेली आहे ि येत आहे. त्यामुळे 
शेतक-याांचे उत्पादन ि उत्पन्नात िाढ होऊन शेतक-याांचे जीिनमान उांचािण्यास मदत झाली आहे. सद्यस्स्ितीत 
राज्यातील टांचाईग्रस्त पवरस्स्िती पाहता ि शेतक-याांकडे वपकास सांरवक्षत ससचन देणेकवरता व्यिस्िा वनमाण 
करण्यासाठी जागवतक बकँ अिगसहाय्यीत नानाजी देशमुख कृवष सांजीिनी प्रकल्पाांतगगत जलसांिधगनासाठी निीन 
सांरचानाांच े बाांधकाम या उपघटकाांतगगत ियैस्ततक शेततळे, सामदुावयक शेततळे, शेततळयाांची साठिणकू क्षमता 
िाढविणे इ. सामुदावयक ि ियैस्ततक  लाभाच ेघटक  राबविणे प्रस्तावित आहे.  
 

उवद्दष्टे:  
१. प्रकल्पाांतगगत वनिडलेल्या गाि समुहामधील अल्प ि अत्यल्प भधूारक शेतक-याांना हिामान बदलामुळे उद्भिलेल्या 

पवरस्स्ितीशी जुळिून घेण्यास सक्षम बनविणे. 
२. सांरवक्षत ससचनाची सुविधा वनमाण करणे.  
३. दुबार वपकाखालील क्षेत्र िाढविणे ि शेतकऱ्याच्या उत्पन्नात िाढ करणे. 

 

लाभािी वनिडीचे  वनकष : 
१. प्रकल्पाांतगगत वनिड केलेल्या गािासाठीच्या ग्राम कृवष सांजीिनी सवमतीने (VCRMC) मान्यता वदलेले अत्यल्प ि अल्प 

भधूारक शेतकऱ्याांना, अनु. जाती/जमाती, मवहला, वदव्याांग ि इतर शेतकरी या प्राधान्यक्रमाने वनिड करून लाभ 
देण्यात येईल. 

२. वनिडलेल्या आकारमानाच्या शेततळ्यासाठी ताांवत्रक वनकषानुसार योग्य जागा उपलब्ध असणे आिश्यक आहे. 
३. शेततळ्याच े अस्तरीकरण या घटकासाठी इतर कोणत्याही शासकीय योजनेतून अििा शेतकऱ्याने विहीत 

आकारमानानुसार स्ित: इनलेट आउटलेट विरहीत शेततळे केले असल्यास अस्तरीकरण या घटकासाठी शेतकरी पात्र 
राहील. 
 

शेततळयाांच्या जागा वनिडीसाठी ताांवत्रक वनकष : 
शेततळ्यासाठी जागेच्या वनिडीबाबत वनकष  खालीलप्रमाणे राहतील. 

१. शेतक-याांकडे स्ित:च्या नािािर कमीत कमी ०.६० हेतटर क्षते्र असाि.े  
२. ज्या जवमनीतनू पाणी पाझरण्याचे प्रमाण कमी आहे अशी जवमन असलेल्या जागेची वनिड करािी.  
३. काळी जवमन ज्यात वचकण मातीचे प्रमाण जास्त आहे अशा जवमनी शेततळ्यास योग्य असल्याने अशा जवमनीची 

वनिड करण्यात यािी. 
४. मुरमाड ि िालुकामय सस्च्िद्र खडक असलेली जागा शेततळ्याकवरता वनिडू नये.  
५. क्षेत्र उपचाराची कामे झालेल्या पाणलोट क्षते्रात शेततळी  प्राधान्याने घेण्यात यािीत. 
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६. शेततळयाच्या क्षमतेनुसार आिश्यक पाणलोट क्षते्र असल्याची खात्री करािी. 
७. नाल्याच्या/ओहोळाच्या प्रिाहात शेततळे घेण्यात येिू नये. 
८. इनलेट/आऊटलेट सवहत शेततळ्यासाठी पाणलोट क्षते्रातून येणारे पाणी हे शेततळ्याच्या पाणीसाठा क्षमतेपके्षा 

जास्त असणे बांधनकारक राहील. 
९. इनलेट/आऊटलेट विरहीत शेततळ्यासाठी पाणी पनुभगरणासाठी स्त्रोत असल्याची खात्री करण्यात यािी. या बाबी 

विचारात घेिून शेततळयाचा प्रकार वनिड करािा. 
१०. लाभािी शेतकऱ्याची जमीन इनलेट आउटलटेसह शेततळ्याकवरता ताांवत्रक दृष्टया योग्य असणे आिश्यक आहे, 

जणेेकरून पािसाच ेिाहून जाणारे पाणी शेततळ्यामध्ये साठिणे अििा पनुभगरण करणे शतय होईल. 
११. इनलेट आऊटलेटसह शेततळे यासाठी लाभािी वनिडताांना पाणलोट क्षते्रातून िाहून येणारा अपधाि हा 

शेततळ्याच्या आकारमानापके्षा जास्त असणे आिश्यक आहे तसचे, पाणलोट क्षते्रातनू िाहून येणारा अपधाि हा 
नैसर्गगकवरत्या शेततळ्यात येणे आिश्यक आहे, याची प्रिम खात्री करािी. 

 

अिगसहाय्य:  
या घटकाांतगगत खालील पकैी एका आकारमानाच े शेततळे घेण्यास मुभा राहील. शेततळ्याच े आकारमान हे त्यात 
होणारा पाणीसाठा ि पाणलोट क्षेत्रातुन उपलब्ध होणा-या अपधािचे्या पाणीसाठ्याच्या अनुषांगाने ठेिण्यात याि.े 
आकारमान वनहाय शेततळयाच े पषृ्ठभागािरील क्षते्रफळ (चौ.मी.) आवण अपेवक्षत खेादकाम (घ.मी.) खालील  प्रमाणे  
राहील. 

 

अ. इनलटे आऊटलटेसह शेततळे- 
 

अ.क्र. 
आकारमान 
(मीटरमध्ये) 

पषृ्ठभागािरील 
क्षेत्रफळ (चौ.मी.) 

होणारे खेादकाम 
(घ.मी.) 

अनुज्ञेय अनुदान 
(रु.) 

१. १५ X १५ X  ३ २२५ ४४१ २२११० 
२. २० X १५ X  ३ ३०० ६२१ २९७०६ 
३. २० X २० X  ३  ४०० ८७६  ४०४६७ 
४. २५ X २० X  ३ ५००  ११३१  ५०००० 
५. २५ X २५ X  ३ ६२५  १४६१ ५००००  
६. ३० X २५ X  ३ ७५०  १७९१ ५००००  
७. ३० X ३० X  ३ ९००  २१९६  ५००००  

 
 

ब. इनलटे आऊटलटे विरवहत शेततळे- 
 

अ.क्र. 
आकारमान 
(मीटरमध्ये) 

पषृ्ठभागािरील 
क्षेत्रफळ (चौ.मी.) 

होणारे खेादकाम 
(घ.मी.) 

अनुज्ञेय 
अनुदान 

(रु.) 
१. २० X १५ X  ३ ३०० ६२१ २६२०६ 
२. २० X २० X  ३ ४०० ८७६ ३६९६७ 
३. २५ X २० X  ३ ५००  ११३१  ४७७२८ 
४. २५ X २५ X  ३ ६२५  १४६१ ५०००० 
५. ३० X २५ X  ३ ७५०  १७९१ ५०००० 
६. ३० X ३० X  ३ ९००  २१९६  ५०००० 
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क. इनलटे आऊटलटे विरवहत अस्तरीकरणासह शेततळे- 
 

अ. 
क्र. 

आकारमान 
(मीटरमध्ये) 

पषृ्ठभागािरील 
क्षेत्रफळ 
(चौ.मी.) 

होणारे 
खेादकाम 
(घ.मी.) 

खोदकामासाठी 
अनुज्ञेय अनुदान 

(रु.) 

अस्तरीकरणासाठी 
अनुज्ञेय अनुदान (50% 

प्रमाणे ि जास्तीत 
जास्त रु. ७५००० च े

मयादेत) (रु.) 

एकूण देय 
अनुदान 

(रु.) 

१. २० X १५ X  ३ ३०० ६२१ २६२०६ ३१५९८  ५७८०४  
२. २० X २० X  ३ ४०० ८७६ ३६९६७ ४१२१८  ७८१८५  
३. २५ X २० X  ३ ५००  ११३१  ४७७२८ ४९६७१  ९७३९९  
४. २५ X २५ X  ३ ६२५  १४६१ ५०००० ५८७००  १०८७००  
५. ३० X २५ X  ३ ७५०  १७९१ ५०००० ६७७२७  ११७७२८  
६. ३० X ३० X  ३ ९००  २१९६  ५०००० ७५०००  १२५०००  

              

सांदभग: १) जा.क्र. मृदसां शेततळे/मासू/मृद-४/४१७/१६ वद. २२/०२/२०१६: “मागेल त्याला शेततळे” मागगदशगक सूचना -२०१६. 
२) जाक्र. कृआ-२०१६/विप्र/कोशेअ/मासू १६-१७/प्र.क्र.३४/१६९/२०१६ वद. ०९/०८/२०१६: कोरडिाहू शेती अवभयान 
कायगक्रम-मागगदशगक सूचना-२०१६-१७.  

 

िरीलप्रमाणे विविध आकारमानाच्या शेततळ्याांपकैी कोणत्याही एका आकारमानाच्या शेततळ्याची मागणी करता 
येईल. यामध्ये जास्तीत जास्त ३० X ३० X ३ मीटर या आकारमानाचे ि कमीत कमी इनलेट आऊटलेटसह प्रकारामध्ये 
वकमान १५ X १५ X ३ मीटर या आकारमानाच ेि  इनलेट आऊटलेट विरहीत  प्रकारामध्ये वकमान २० X १५ X ३ मीटर 
या आकारमानाच ेशेततळे घेता येईल.  

काळ्या मातीमध्ये १:१.५ बाजू उतार ठेऊन विविध आकारमानाच े शेततळी खोदण्यासाठी वनवित केलेले आर्गिक 
मापदांड ि अनुज्ञेय अनुदानाचा तपशील खालीलप्रमाणे; 

 
अक्र  आकारमान 

(मी) 
खोदकामाचे 
प्रमाण 
(घ.मी.) 

शेततळ्यासाठी येणारा खचग 
(रु.) 

अनुज्ञेय अनुदान (रु.) 

इनलटे 
आऊटलटे  

विरवहत 
शेततळे  

इनलटे 
आऊटलटेसह  

शेततळे 

इनलटे 
आऊटलटे  

विरवहत 
शेततळे  

इनलटे 
आऊटलटेसह  

शेततळे 

१. १५ X १५ X  ३ ३५१ - १८३१२ - १८३१२ 
२. २० X १५ X  ३ ५०९ २१४८० २४९८० २१४८० २४९८० 
३. २० X २० X  ३  ७४१ ३१२७० ३४७७० ३१२७० ३४७७० 
४. २५ X २० X  ३ ९७४ ४११०३ ४४६०३ ४११०३ ४४६०३ 
५. २५ X २५ X  ३ १२८१ ५४०५८ ५७५५८ ५०००० ५०००० 
६. ३० X २५ X  ३ १५८९ ६७०५६ ७०५५६ ५०००० ५०००० 
७. ३० X ३० X  ३ १९७१ ८३१७६ ८६६७६ ५०००० ५०००० 

 

शेततळ्यासाठी िरील आकारमान दशगविण्यात आले असले तरी शेततळ्याच ेआकारमान, पषृ्ठभागाच ेक्षते्रफळ ि 
होणारे प्रत्यक्ष खेादकाम यानुसार अनुदान देय रावहल. लाभार्थ्याची मागणी ि शेत पवरस्स्ितीनुसार शेततळयाची लाांबी, 
रुां दी कमी जास्त करण्यास मुभा रावहल. उपरोतत मांजूर आकारमानापके्षा जास्त आकारमानाचे  शेततळे घ्याियाच े
असल्यास मांजूर अनुदानापके्षा जास्त लागणारा खचग हा लाभािी शेतक-याने स्ित: कराियाचा आहे. तिावप देय 
अनुदानाची कमाल रतकम रू.५०,०००/- इतकी राहील. रू.५०,०००/-पेक्षा जास्त खचग झाल्यास उिगवरत रतकम 
सांबसधत लाभािीने  स्ि: खचाने करणे अवनिायग राहील. 
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शेततळयाचे फतत अस्तरीकरण (इनलटे आऊटलटे विरवहत शेततळ्यासाठी अस्तरीकरण)- 
शेततळ्यातील पाणी जवमनीमध्ये मुरते ि आिश्यक त्यािळेी सांरवक्षत ससचनासाठी पाणी उपलब्ध होत नाही म्हणनू 

वनिडलेल्या गािात नानाजी देशमुख कृवष सांजीिनी प्रकल्पाांतगगत खोदलेल्या तसेच या पिूी इतर योजनेमधून 
खोदलेल्या इनलेट आउटलेट विरवहत शेततळ्याांच्या अस्तरीकरणासाठी अनुदान देय राहील. त्यानुषांगाने शेततळे 
अस्तरीकरणासाठी मागगदशगक सूचना खालीलप्रमाणे देण्यात येत आहेत. 
१. महाराष्र राज्य फलोत्पादन आवण औषधी िनस्पती मांडळ, पणेु याांचे पत्र क्र. मराफऔिम/स. शेत/MNREGS 

अस्तरीकरण मा.सु./४३६०/११ अन्िये वनगगवमत करण्यात आलेल्या मागगदशगक   सुचनेनुसार MNREGS ि RKVY 

तसेच इतर योजनेंतगगत खोदकाम करण्यात आलेल्या इनलेट आउटलेट विरवहत शेततळ्याांच्या प्लास्स्टक वफल्म 
अस्तरीकरणासाठीच्या एकूण अनुज्ञेय खचाच्या ५०% प्रमाणे अनुदान अनुज्ञेय करण्यात आले आहे. 

२. सन २०१४-१५ साठी सामुवहक शेततळे या घटकाबाबतच्या वनगगवमत केलेल्या सुधावरत मागगदशगक  सुचनानुसार  
(वद. १६/१०/२०१४ पासनू कायास्न्ित) शेततळे अस्तरीकरणासाठी प्लास्स्टक शीट  ५०० मायक्रॉन रु. ७७ प्रती 
चौरस वमटर ि शीट बसविण्यासाठी रु. १८ प्रती चौरस मीटर  याप्रमाणे वनवित करण्यात आलेले दर या 
योजनेसाठी अनुज्ञये राहतील. 

३.  शेततळे अस्तरीकरण घटकाखाली प्लास्स्टक वफल्म अस्तरीकरणासाठी ५०% अिग सहाय्याकवरता विविध 
आकारमानानुसार अनुज्ञेय तपवशलाप्रमाणे शेततळे अस्तरीकरण या घटकासाठी शेततळ्याच्या  प्रत्यक्ष  (Actual) 
मोजमापानुसार लागणाऱ्या खचाच्या ५०% सकिा खालील प्रमाणे विविध आकारमानाच्या शेततळ्याच्या 
अस्तरीकरणासाठी जास्तीत जास्त रु. ७५००० च ेमयादेत (या पैकी जी रतकम कमी असेल ती) अिगसहाय्य देय 
राहील. 

 
 

शेततळ्याच े
आकारमान  

एकूण 
क्षेत्रफळ 
(घ.मी.) 

अस्तरीकरणा
साठी 

लागणारी 
वफल्म  

(चौ.मी.) 

अस्तरीकरणासाठी येणारा खचग  ५०% प्रमाणे 
जास्तीत जास्त 

देय अनुदान 
रतकम रु. 

वफल्मची सकमत 
(रु. ७७/- प्रती 

चौ. मी.) 

अस्तरीकरणा-
साठी खचग 

(रु.१८/- प्रती 
चौ.मी.) 

एकूण रतकम 
(रु. ९५/-प्रती 

चौ.मी.) 

15X15X3 मी.  441 595.27 45835.79 10714.86 56550.65 28275.32 

20X15X3 मी.  621 665.22 51221.94 11973.96 63195.90 31597.95 

20X20X3 मी. 876 867.75 66816.75 15619.50 82436.25 41218.13 

25X20X3 मी. 1131 1045.7 80518.90 18822.60 99341.50 49670.75 

25X25X3 मी. 1461 1235.78 95155.06 22244.04 117399.10 58699.55 

30X25X3 मी. 1791 1425.86 109791.22 25665.48 135456.70 67728.35 

30X30X3 मी. 2196 1643.44 126544.88 29581.92 156126.80 78063.40 
 

४. नानाजी देशमुख कृवष सांजीिनी प्रकल्पाांतगगत शेततळे अस्तरीकरणासाठी प्लास्स्टक शीट ५०० मायक्रॉन ि शीट 
बसविण्यासाठी िळेोिळेी सधुावरत होणारे दर प्रस्ततु बाबीसाठी लागू राहतील. 

५. शेततळ्यामध्ये जांगली/मोकाट जनािरे जाऊन शेततळ्याचे ि प्लास्स्टकचे नुकसान होऊ नये यासाठी 
शेततळ्याभोिती शेतकऱ्याने स्िखचाने कुां पण कराि.े 

६. यापिूी इतर कोणत्याही योजनेतून याच शेततळ्यासाठी अस्तरीकरण या घटकाचा लाभ घेतलेला नसािा. 
अस्तरीकरणासाठी िापराियाच्या प्लास्स्टक वफल्मचे ताांवत्रक वनकष पवरवशष्ट-१ मध्ये वदले आहेत.  
 

अांमलबजािणीची कायगपद्धती : अांमलबजािणीतील विविध स्तरािरील जबाबदाऱ्या 
लाभािी  
१. इच्िुक शेतकऱ्याांनी नानाजी देशमुख कृवष सांजीिनी प्रकल्पाच्या https://dbt.mahapocra.gov.in या सांकेतस्िळािर 

नोंदणी करून अजग सादर करािा. तसेच आिश्यक कागदपत्रे सांकेतस्िळािर अपलोड करािीत. 

https://dbt.mahapocra.gov.in/
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२. पिूगसांमती प्राप्त झाल्यानांतर मागगदशगक सुचानामधील आराखडयाप्रमाणे (Design) ि ताांवत्रक वनकषाप्रमाणे सावहत्य 
िापरुन प्रकल्प पणूग करणे बांधनकारक राहील.  

३. लाभार्थ्याने स्ित:/ मजुराद्वारे/ अन्य पयायी साधनाांच्या (जसेीबी, पोकलेन सारखे मवशन्स) सहाय्याने शेततळे पणूग 
कराियाचे आहे. याकरीता आिश्यक यांत्रसामुग्री  उपलब्ध करुन घेण्याची जबाबदारी सांबांवधत  लाभार्थ्याची राहील. 
तसेच कामासाठी कोणतीही आगाऊ रतकम (अग्रीम ) वमळणार नाही. 

४. शेततळ्याच्या बाांधािर ि पाण्याच्या प्रिाहाच्या भागामध्ये स्िावनक प्रजातीच्या िनस्पतीची लागिड करािी आवण 
शेततळ्याची वनगा, दुरूस्ती ि गाळ काढणे इ. ची जबाबदारी सांबांधीत लाभािीची राहील. 

५. वनिडलेल्या लाभािींनी त्याांच्या पसांतीनुसार सेिा परुिठादार वनिडून शेततळ्याच ेकाम स्ित: करुन घेण्याची मुभा 
राहणार आहे. परांत ू याबाबींची उभारणी मागगदशगक सचूनेतील ताांवत्रक वनकष, आराखडे ि दजाप्रमाणे करणे 

बांधनकारक असणार आहे.  
६. पािसाळ्यामध्ये शेततळ्यात गाळ िाहून येणार नाही अििा साचणार नाही यासाठी व्यिस्िा लाभार्थ्याने स्ित: 

करािी. उदा. प्रिाहाच्या दोन्ही बाजूने तुराटया/पराटयाच ेआिरण करुन सांरक्षण देणे, इनलेट आऊटलेट जिळ ३ 
ते ४ फाांदेरी बाांध घालणे. 

७. सिग लाभािींनी शेततळे उभारणीच्या वनकषाबाबत कृवष सहाय्यक/कृवष पयगिके्षक याांचेकडून मागगदशगन/ सचूना 
घेऊन सदर काम कराियाच ेआहे.  

८. खोदकाम करताांना वदलेल्या सूचनेप्रमाणे खोदकाम करणे, खोदकाम करताना योग्य तो बाजू उतार राखणे, 

खोदकामातून वनघालेल्या मातीचा आखून वदलेल्या वठकाणी आिश्यकतेनुसार बमग सोडून अििा बमग न सोडता 
भराि करणे, भरािाला योग्य तो बाजू उतार, पाया रुां दी, मािा रुां दी ठेिण्यात यािी. 

९. शेततळ्याच े खोदकाम पणूग झालेनांतर ि अस्तरीकरणासह असल्यास अस्तरीकरण पणूग झालेनांतर शेतकऱ्याने 
अनुदान मागणी देयके ि आिश्यक कागदपत्र े स्िसाक्षाांवकत करून अपलोड करािीत. 
 

ग्राम कृवष सांजीिनी सवमती (VCRMC) 
१. गाि समूहातील इच्िुक शेतकऱ्याांच ेघटकाांतगगत बाबीचा लाभ घेण्यासाठीचे ऑनलाईन अजग प्राप्त झाल्यानांतर सिग 

अजग ि अपलोड केलेली कागदपत्रे समूह सहाय्यक याांच ेमदतीने िाननी करून अजाची अत्यल्प ि अल्प भधूारक 
शेतकऱ्याांना, अनु. जाती/ जमाती, मवहला शेतकरी, वदव्याांग  ि इतर शेतकरी या प्राधान्यक्रमाने वनिड करािी. 

२. इच्िुक लाभार्थ्याच ेऑनलाईन प्राप्त अजाच्या पात्र/अपात्र ते बाबत वनणगय घेऊन अपात्र अजगदाराांना अपात्रतेबाबत 
कारणासह अिगत कराि.े 

३. अांमलबजािणी करण्यात आलेल्या घटकाांतगगत बाबींच ेसामावजक लेखापरीक्षण कराि.े 
 

समूह सहाय्यक  
१. इच्िुक लाभािी शेतक-याांना नानाजी देशमुख कृवष सांजीिनी प्रकल्पाच्या https://dbt.mahapocra.gov.in या 

सांकेतस्िळािर नोंदणी ि अजग करण्यासाठी मागगदशगन ि मदत करािी. 
२. शेतकऱ्याांची ऑनलाईन नोंदणी ि शेतकऱ्याांने अपलोड केलेली कागदपत्राांची िानणी करुन अजांची अत्यल्प ि 

अल्प भधूारक अशी प्रिगगवनहाय अनु.जाती/अनु.जमाती, वदव्याांग, मवहला शेतकरी ि इतर सिगसाधारण शेतकरी या 
प्राधान्यक्रमाने िगगिारी करािी. 

३. सिग ऑनलाईन प्राप्त अजग ग्राम कृवष सांजीिनी सवमतीसमोर मान्यतेसाठी सादर करणे ि मांजूरी प्राप्त झाल्यानांतर 
तसा ठराि सांकेतस्िळािर अपलोड करणे. 

४. शेतकऱ्याांस योजनेच्या अटी  ि शती तसचे शेततळ्याबाबतचे  आराखडे ि ताांवत्रक वनकष समजािून साांगाि.े  
५. खोदकामासाठी आगाऊ रतकम वमळणार नाही याची जाणीि लाभािीस करुन देणेत यािी.  
६. पात्र लाभार्थ्यांना पिूगसांमती बाबत अिगत करणे. 

 
 

 

https://dbt.mahapocra.gov.in/
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कृवष सहाय्यक  
१. अपलोड केलेल्या कागदपत्राांची िानणी करताना शेतकऱ्याांच े ऑनलाईन अजग, ज्या वठकाणी घटकाची 

अांमलबजािणी कराियाची आहे तो शेतकऱ्याांच्या मालकी हतकाचा ७/१२ उतारा, ८-अ यापिूी इतर योजनेतनू 
लाभ घेतलेला आहे काय?, प्रावधकृत अवधकाऱ्याच ेसांिगग प्रमाणपत्र (अ. जाती ि अ. जमाती शेतकऱ्याांसाठी) आहे 
काय?, इत्यादी ि इतर सिग अनुषांगीक बाबींची पडताळणी करािी. 

२. पात्र अजांच्या वनयोवजत प्रकल्प स्िळाची तसेच ८-अ मध्ये नमूद सिग गट/सि ेनां. मध्ये पाहणी तपासणी सूचीनुसार 
करुन शेततळे आहे/नाही याबाबत तपासणी करािी असल्यास त्याचे आकारमान ि शासकीय योजनेतनू लाभ 
घेतला आहे काय याबाबतचा तपशील स्िळ पाहणी अहिालामध्ये ऑनलाईन नमूद करािा. प्रकल्पाच्या DBT app 
द्वारे भौगोवलक स्िानाांकन (Geo-Tagging) करून प्रस्तावित प्रकल्प स्िळ शेततळे उभारणीसाठी योग्य आहे सकिा 
नाही याबाबतचा अहिाल कृवष पयगिके्षक याांना ऑनलाईन अिगत करणे.  

३. पाणलोट क्षेत्र, पजगन्यमान उपलब्ध अपधाि, जवमनीचा प्रकार इ. बाबी आवण सांचालक, मृ.सां.ि पा.क्षे.व्य. याांनी 
वनगगवमत केलेल्या मागगदशगक सूचना ि प्रचवलत मापदांड विचारात घेऊन अांदाजपत्रक तयार करणे. 

४. लाभािी शेतकऱ्याांने शेततळ्याच े खोदकाम ि अस्तरीकरणासह असल्यास अस्तरीकरण झाल्याच े ऑनलाईन 
कळविल्यानांतर शेततळ्याचे खोदकाम योग्य असल्याबाबत ि उभारणी सावहत्य मागगदशगक सूचनेत वदल्याप्रमाणे 
ताांवत्रक दजाच े असल्याबाबत मोका तपासणी करािी ि सिग बाबींची मापनपसु्स्तकेत नोंद घ्यािी. सदर मोका 
तपासणी अहिाल ि प्रकल्पाच्या DBT app द्वारे शेततळ्याचे नैऋत्य कोपरा स्िळाच ेअक्षाांश/रेखाांशासह भौगोवलक 
स्िानाांकन करून कृवष पयगिके्षकामाफग त उपविभागीय कृवष अवधकारी याांना ऑनलाईन सादर करािा.  

५. अनुदान मागणीसाठी देयके ि आिश्यक कागदपत्र े प्रमावणत करून सांकेतस्िळािर अपलोड करणे.  
६. अांमलबजािणी करण्यात आलेल्या घटकाांतगगत बाबींच ेसामावजक लेखापरीक्षण समूह सहाय्यक समिते कराि.े 

 
कृवष पयगिके्षक  
१. शेतकऱ्याची प्रस्तावित जागा वनकषानुसार ि ताांवत्रकदृष्या योग्य असल्याची खात्री करािी. 
२. शेततळ्याच्या मांजूर आकारमानानुसार खोदकामासाठी प्रत्यक्ष स्िळािर आखणी करून देणे ि मागगदशगन करणे. 
३. शेततळे खोदाईनांतर वनघणाऱ्या मातीपासून शेततळ्याच्या भोिती भराि तयार करण्यासाठी साधारणत: तेिढ्याच 

आकाराची जागा व्यापली जाते, यासाठी स्ित:च्या मालकीच ेक्षेत्र विचारात घेिून शेततळयाच ेआकारमान वनवित  
करण्यात याि.े 

४. एकूण लाभार्थ्यांपैकी २५ टतके लाभार्थ्यांची अनुदान अदायगी पिूी तपासणी करून मापनपसु्स्तकेत नोंदविलेली 
पवरमाणे योग्य असलेबाबत प्रत्यक्षपणे खात्री करून प्रमावणत कराव्यात ि सोबत जोडलेल्या विवहत नमुन्यात 
पयगिके्षकीय तपासणी अहिाल तयार करािा. अहिालामध्ये देय अनुदान रकमेबाबतची खात्री करािी.  
 

उपविभाग स्तर (लखेावधकारी) 
अनुदान प्रस्ताि ि तपासणी अहिाल प्राप्त झाल्यानांतर लेखावधकारी उपविभाग स्तर याांनी अनुदान प्रस्ताि 

तपासून पडताळणी करून पात्र प्रस्तािाांना उप विभागीय कृवष अवधकारी याांचकेडे अनुदान अदायगीसाठी वशफारस 
करािी.   

 
उपविभागीय कृवष अवधकारी  
१. सिग शेतकऱ्याांच ेऑनलाईन अजग प्राप्त झाल्यानांतर कागदपत्राांची िानणी ि स्िळ तपासणी अहिाल विचारात घेिून 

अजाच्या पात्र/अपात्रतेबाबत वनणगय घ्यािा ि अपात्र असल्यास शेतकऱ्यास कारणासवहत अिगत कराि.े 
२. अजग सादर केलेल्या पात्र शेतकऱ्याांस ऑनलाईन पिूगसांमती द्यािी. 
३. अांवतम केलेल्या स्िळवनविती ि त्यासाठी कृवष सहाय्यक याांनी तयार केलेले आराखडे/ अांदाजपत्रकाांना ताांवत्रक 

मान्यता देणे. 
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४. शेतकऱ्यास ऑनलाईन पिूगसांमती देताांना पिूगसांमती पत्रासोबत शेततळ्याचा आराखडा (Design), त्यासाठीच्या 
अवनिायग सावहत्याची यादी ि सावहत्याच ेताांवत्रक वनकष इत्यादी उपलब्ध करून दयािते. 

५. कृवष सहाय्यक याांनी ऑनलाईन अिगत केल्यानांतर कृवष सहाय्यक याांनी मापनपसु्स्तकेत केलेल्या नोंदी ि कृवष 
पयगिके्षक याांनी मापनपसु्स्तकेतील प्रमावणत केलेल्या नोंदी याांच े आधारे अनुदान प्रस्तािास अदायगी करण्यास 
मांजुरी द्यािी. 

६. अनुदान प्रस्ताि, प्रिम (मोका) ि अांवतम तपासणी अहिाल प्राप्त झाल्यानांतर प्रकल्पासाठीच े(कृवष पयगिके्षक) याांनी 
अनुदान प्रस्ताि तपासनू  सोबत जोडलेल्या विवहत नमुन्यात पयगिके्षकीय अहिाल तयार करािा. 

७. मांजूर आकारमानापके्षा शेतपवरस्स्िती ि भसू्तरानुसार खोदकामास मयादा आल्यास अशा प्रकरणी उपविभागीय  
कृवष अवधकारी याांनी स्ित: तपासणी करुन कमी आकारमानाचे काम अांवतम करता येईल. तिावप झालेले  काम हे 
इनलेट आऊटलेट सह शेततळ्यामध्ये  वकमान शेिटच्या आकारमानाच्या म्हणज े ४४१ घ.मी. इततया 
आकारमानाच ेि इनलेट आऊटलेट विरहीत शेततळ्या मध्ये वकमान ६२१ घ.मी. इततया आकारमानाच ेखोदकाम 
असणे आिश्यक आहे ि अशा प्रकारे झालेल्या खोदकामाच्या घनमीटरच्या प्रमाणात प्रोरेटा तत्िािर अनुदान देय 
राहील. 

८. शेततळे घटक अांमलबजािणीसाठी वनिड झालेल्या सिग लाभार्थ्यांसाठी प्रवशक्षण आयोवजत करून ताांवत्रक वनकष, 
काम पणूग करणे सांबधी  आिश्यक मावहती ि देय अनुदान याबाबत सांपणूग मावहती द्यािी.  

९. उपविभाग स्तरािर काम झालेल्या लाभार्थ्यांपकैी अनुदान अदायगी पिूी वकमान १०% तपासणी करािी ि 
मापनपसु्स्तकेतील नोंदी प्रमावणत करून विवहत नमुन्यात पयगिके्षकीय तपासणी अहिाल अपलोड करािा.  
 
 

वजल्हा अधीक्षक कृवष अवधकारी:-  
१. वजल्यामध्ये उपविभाग स्तरािर लाभािी वनिड ि अनुदान अदायगी यासह सिग कायगिाही मागगदशगक सचूनेनुसार 

होत असलेबाबत िळेोिळेी पडताळणी करािी. 
२. उपविभाग स्तरािर काम झालेल्या लाभार्थ्यांपैकी वकमान २% तपासणी करािी.  

 
सिगसाधारण मागगदशगक सूचना 

 
१. मागगदशगक सचुनाांमध्ये नमूद केल्यानूसार शेततळ्याचा प्रकार, आकारमानानूसार ि वनवित  केलेल्या ताांवत्रक 

वनकषाांनुसार उभारणीचा खचग अनुदानासाठी ग्राहय धरण्यात येईल. 
२. प्रकल्प स्िळी कायम स्िरुपी लोखांडी फलक लािून त्यािर  “नानाजी देशमुख कृवष सांजीिनी प्रकल्पाच्या 

अिगसहाय्याने” असे नमूद करुन शेतकऱ्याचे नाि, गाि, सि े नां., शेततळ्याचे  आकारमान, योजना, िषग, एकुण 
खचग रतकम, अिगसहाय्याची रतकम इत्यादी तपशील नमदू करािा. 

३. नैसर्गगक आपत्तीमुळे शेततळयास कोणत्याही प्रकारची हानी पोहोचल्यास नुकसान भरपाई अनुज्ञेय राहणार नाही.  
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पयगिके्षीय तपासणी अहिाल-शेततळे  
 

१. तपासणी वदनाांक  

२. तपासणी अवधकारी श्री/श्रीमती 

३. पदनाम  

४. तपासणी िळेी उपस्स्ित इतर अवधकारी/ 

कमगचारी  

१. श्री/श्रीमती 

पदनाम 

२. श्री/श्रीमती  

पदनाम 

५. लाभार्थ्याचे नाि सि ेनां./गट न. _______  

िगगिारी: _________ 

(अ.जा./अ.ज./सिगसाधारण/इतर) ________ 

मु.पो. _______________ 

ता.  _______ उपविभाग ________ 

वज. ______ 

६. बाब शेततळे (इनलेट आऊटलेट सह) 

७. प्रकल्पाच ेवठकाण  

८. कामाचा कालािधी   

९. शेततळ्याच ेक्षते्र (हे. आर.)  

१०. प्रकल्पाचा मोका तपासणी तपशील १. शेततळे क्षेत्राचा सव्हे नांबर/गट क्र. ______ 
२. शेततळयाचे आकारमान -
लाांबी.........Xरूां दी.........Xखोली........... (मी.) 
घनफळ (घ.मी.)-  

११. लाभार्थ्यास वशफारस करण्यात आलेल्या अिगसहाय्याची रतकम रु.  

१२. तपासणी मध्ये अिगसहाय्याची पवरगणना बरोबर केलेली आहे काय ? होय/नाही 

१३. नसल्यास तफाित रतकम रु.  

१४. मागगदशगक सूचनेप्रमाणे कायगिाही करण्यात आलेली आहे काय ? होय/नाही 

१५. लाभार्थ्याचे सिगसाधारण अवभप्राय  
 

 

१६. गुणित्तेबाबत तपासणी अवधकाऱ्याच ेअवभप्राय 
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 कृवष सहाय्यक याांच ेमोका तपासणी, मांजूर आराखडा ि मागगदशगक सूचनेनुसार काम पणूग झाले असून त्याबाबत 
मी स्ित: खात्री केली आहे. मापनपसु्स्तकेतील नोंदी योग्य असून त्या प्रत्यक्ष स्िळािर जाऊन प्रमावणत केलेल्या आहेत. 
सदर कामाचा दजा योग्य आहे. 
 
तपासणी अवधकारी, श्री. 
पदनाम. 
(स्िाक्षरी) 
 
इतर अवधकारी श्री. 
पदनाम. 
(स्िाक्षरी) 

                                                                                        लाभार्थ्याची/ लाभािी प्रवतवनधीची स्िाक्षरी  
                          (नाि....................) 

 
 
 

पयगिके्षीय तपासणी अहिाल-अस्तरीकरण  
 

१. तपासणी वदनाांक  

२. तपासणी अवधकारी श्री/श्रीमती 

३. पदनाम  

४. तपासणी िळेी उपस्स्ित इतर अवधकारी/ 

कमगचारी  

१. श्री/श्रीमती 

पदनाम 

२. श्री/श्रीमती  

पदनाम 

५. लाभार्थ्याचे नाि सि ेनां./गट न. _______  

िगगिारी: _________ 

(अ.जा./अ.ज./सिगसाधारण/इतर) ________ 

मु.पो. _______________ 

ता.  _______ उपविभाग ________ 

वज. ______ 

६. बाब शेततळे अस्तरीकरण 

७. प्रकल्पाच ेवठकाण  

८. कामाचा कालािधी   

९. शेततळ्याच ेक्षते्र (हे. आर.)  
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१०. प्रकल्पाचा मोका तपासणी तपशील १. शेततळे क्षेत्राचा सव्हे नांबर/गट क्र. ______ 
२. शेततळयाचे आकारमान -
लाांबी.........Xरूां दी.........Xखोली........... (मी.) 
३.घनफळ (घ.मी.)-  
४. प्लास्स्टक अस्तरीकरण एकूण क्षेत्रफळ -.............चौ.मी. 
४.वरइनफोस्डग  एचडीपीई  वजओमेंबरेन ५०० मायक्रॉन वफल्म  

११. लाभार्थ्यास देण्यात आलेल्या अिगसहाय्याची रतकम रु.  

१२. तपासणी मध्ये अिगसहाय्याची पवरगणना बरोबर केलेली आहे काय ? होय/नाही 

१३. नसल्यास तफाित रतकम रु.  

१४. मागगदशगक सूचनेप्रमाणे कायगिाही करण्यात आलेली आहे काय ? होय/नाही 

१५. लाभार्थ्याचे सिगसाधारण अवभप्राय  

 

 

 

१६. गुणित्तेबाबत तपासणी अवधकाऱ्याच ेअवभप्राय 

 
 
 

   
 
 
तपासणी अवधकारी, श्री. 
पदनाम. 
(स्िाक्षरी) 
 
इतर अवधकारी श्री. 
पदनाम. 
(स्िाक्षरी) 

                                                                                        लाभार्थ्याची/ लाभािी प्रवतवनधीची स्िाक्षरी  
                         (नाि....................) 
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वरइनफोस्डग  एचडीपीई  वजओमेंबरेन ५०० मायक्रॉन वफल्मसाठी आिश्यक गुणधमग   
(IS: 15351:2015 TYPE II) 

 

Sr. 

No. 

Property Requirement 

TYPE II Method of Test 

1 Thickness (mm), Min. 0.50 mm IS:7016 PART 1 

2 Mass (g/m2), Min. 420 g/m2 IS:7016 PART 1 

3 Dimensions (Length & Width) As declared + 1 

percent with no 

Negative Tolerance  

ANNEX A OF IS 11652 

4 Carbon black content, Percent, Min. 2.5 ±0.5 ANNEX A OF IS 11652 

5 Breaking load on 20 cm x 10 cm 

strip, N, Min before U.V. exposure 

(D1) 

6600N 

IS 13162 (PART 5) 

(D1) 

6600N 

6 Strain At Maximum Load, Percent 20 ± 5% IS 13162 (PART 5) 

7 Breaking load on 20 cm x 10 cm 

strip, N, Min after U.V. exposure of 

1000H 

80% of actual original 

value 

IS 13162 (PART 2 & 5) 

8 Impact failure load, at 1520mm 

drop, Min gram force at 50 percent 

failure 

1840GF ANNEX B 

9 Tear resistance, N, Min. 250N IS 7016 (PART 3) 

10 Puncture resistance, N, Min 500N ANNEX D 

11 Bursting strength (Ball burst), 

(N/cm2), Min 

110 (N/cm2) IS 7016 (PART 6) 

12 Seam strength before UV exposure 

(N/mm), Min 

30 (N/mm) IS 15060 

13 Seam strength after Uv exposure 

(N/mm), min 

80% of actual original 

value 

ANNEX B & IS:15060 

14 Hydrostatic resistance before UV 

exposure 

No leakage at 

15kg/cm2 

ANNEX E 

15 Hydrostatic resistance after UV 

exposure of 1000 hours 

80% of actual original 

value 

ANNEX E 

16 Ash content % Max 1% ANNEX F 

NOTE: For hydrostatic resistance test, the test specimen shall be selected such that at least one 

joint covered, if provided. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


