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प्रस्तार्ना - 
      राज्यात “मागेल त्याला शेततळे” योजना राबवर्ण्याबाबत शासनाने संदर्भाधीन शासन 
वनणगयान्र्ये सवर्स्तर सूचना वनगगवमत केलेल्या आहेत. नागपूर वर्र्भागाच्या पूर्ग वर्दर्भातील  
वजल््ामंध्ये मोठ्या प्रमाणात र्भाताचे क्षते्र असल्याम ळे “मागेल त्याला शेततळे” योजनेस             
शेतक-याकंडून अल्प प्रवतसाद वमळत आहे. त्याम ळे पूर्ग वर्दर्भातील शेतक-यांना  शेततळी ऐर्जी 
बोडी देण्याच्या पयायाचा वर्चार व्हार्ा, असे वदनाकं 6/6/2016 रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या 
बैठकीत मंवत्रमंडळाने वनदेश वदले असून याबाबत त्र्रीत कायगर्ाही करण्यात यार्ी असे                        
मा. म ख्यसवचर् कायालयाने कळवर्ले आहे. 

राज्यातील टंचाई पवरस्स्थती पाहता शेतक-याकडे स्र्त:ची ससचन क्षमता वनमाण 
करण्यासाठी पूर्ग वर्दर्भातील र्भात वपकर्णा-या वजल््ामंध्ये नर्ीन बोडी योजना राबवर्णे आर्श्यक 
आहे. राज्यातील पजगन्यार्र आधावरत कोरडर्ाहू शेतीतील पाणलोट र् जलसंधारण माध्यमातून  
जलससचनाची उपलब्धता र्ाढवर्णेसाठी शासना माफग त यापूर्ी वर्वर्ध योजना मधून अन दान 
पध्दतीने नर्ीन बोडी / बोडी द रुस्ती योजना राबवर्ण्यात आलेली आहे. त्याम ळे शेतक-याचंे 
उत्पादन र् उत्पन्नात र्ाढ होऊन शेतक-याचंे जीर्नमान उंचार्ण्यास मदत झाली आहे. 

र्भाताच्या वपकास संरवक्षत ओवलताची व्यर्स्था असार्ी, त्या दृस्ष्ट्टकोनातून र्भातखाचराच्या 
र्रील बाजूस पूर्ापार पध्दतीने बोडी हा उपचार घेण्यात येतो.  बोडी म्हणजे र्भातशेतीचे र्रच्या 
र्भागात मातीचे बाधं घालनू तयार केलेले छोटे जलाशय. या र्भागामध्ये  सरासरी पजगन्यमान             
1100 वम.वम.पेक्षा जास्त असल्याने पार्साचे पडलेले पाणी साठरू्न त्याचा र्ापर पार्साच्या खंडीत 
कालार्धीमध्ये र् वपकाचंे गरजेन सार संरवक्षत ससचन म्हणनू करण्यात येतो. बोडी ही र्यैस्ततक 
लार्भधारक योजने अंतगगत मोडते. त्याम ळे वपकाचे उत्पादनात र् शेतक-याचं्या उत्पन्नात र्ाढ होते.  

     मंवत्रमंडळाने वदलेल्या वनदेशारं्र त्र्रीत कायगर्ाही करण्याबाबत मा.म ख्यसवचर्ाचंे 
कायालयाने वदलेले वनदेश वर्चारात घेता र्  र्भाताच्या वपकास संरवक्षत ओवलताची व्यर्स्था असार्ी 
त्या दृस्ष्ट्टकोनातून  पूर्ग वर्दर्भातील र्भडंारा, गोंदीया, चंद्रपूर, र् गडवचरोली हे वजल्हे तसेच नागपूर 
वजल््ातील रामटेक, कामठी, मौदा, पारवशर्नी, क ही, उमरेड र् वर्भर्ापूर या ताल तयामंध्ये शेततळे 
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ऐर्जी बोडी  घेण्याची बाब शासनाच्या वर्चाराधीन होती. त्यास अन सरुन शासन  खालील प्रमाणे 
वनणगय घेत  आहे. 
शासन वनणगय:- 

 पूर्ग वर्दर्भातील र्भाताच्या वपकास संरवक्षत ओवलताची व्यर्स्था असार्ी, त्या दृस्ष्ट्टकोनातून 
र्भडंारा, गोंदीया चंद्रपूर, गडवचरोली या वजल््ांमध्ये तसेच नागपूर वजल््ातील रामटेक, कामठी, 
मौदा, पारवशर्नी, क ही, उमरेड र् वर्भर्ापूर या ताल तयामंध्ये शेततळे ऐर्जी नर्ीन बोडी  घेण्यास 
शासनाची मान्यता  देण्यात येत आहे. सदर योजना अन दान पध्दतीने “मागेल त्याला शेततळे” 
योजने अंतगगत राबवर्ण्यात येत आहे.  
(1) सदर बोडी योजनेची अंमलबजार्णी करण्यासाठी प ढीलप्रमाणे अटी र् शती लागू रहातील. 

(1.1) लार्भाथी पात्रता :- 

1) शेतकऱयाकंडे त्याच्या नार्ार्र कमीतकमी 0.60 हेतटर जमीन असार्ी. यात 
कमाल  मयादा नाही. 

2) बोडीमध्ये पाण्याची प रेशा प्रमाणात आर्क असार्ी अथर्ा तसे पाणलोट क्षते्र 
असार्.े 

3) बोडीखाली वर्भजणारे क्षते्र हे बोडी लार्भार्थ्याचे मालकीचे असार्.े 

4) लार्भाथी शेतकरी हा वशल्लक राहणारे अवतरीतत पाणी लगतचे शेतक-यानंा 
ससचनासाठी वन:श ल्क देईल याबाबत लार्भार्थ्याकडून संमतीपत्र घेण्यात यार्.े  

5) अजगदारानंी याप र्ी बोडी, शेततळे, साम दावयक शेततळे या घटकाचंा शासकीय 
योजनांमधून लार्भ घेतलेला नसार्ा. 

 

(1.2) लार्भाथी वनर्ड :- 
    बोडी योजने अंतगगत प्राप्त होणा-या अजांतून लार्भार्थ्यांची वनर्ड खालील 
प्राथवमकतेन सार करण्यात यार्ी. 
 

1) ज्या क ट ंबामध्ये आत्महत्या झालेली आहे, त्याचंा र्ारसदार शेतकरी. 

2) दावरद्रय रेषेखालील (बीपीएल) शेतकरी. 

3) र्रील   (1) र् (2)  व्यवतवरतत    इतर   सर्ग  प्रर्गातील बोडी मागणी करणा-या   
शेतक-याचंी   जेष्ट्ठता  यादीन सार ( प्रथम अजग  सादर करणा-यास प्रथम प्राधान्य 
याप्रमाणे) या  योजने अंतगगत वनर्ड करण्यात यार्ी. 
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 वटप :- या योजने अंतगगतचा वनधी Drought Mitigation Measures म्हणनू मदत र् 

प नर्गसन वर्र्भागा माफग त उपलब्ध होणार असल्याने मागील 5 र्षात एक र्षग तरी 

50 पैशापेक्षा कमी पैसेर्ारी जाहीर झालले्या गार्ांमधील लार्भाथी या योजनेसाठी 

पात्र राहतील. 50 पैशापेक्षा कमी पैसेर्ारी असणाऱया गार्ाचंी यादी 

वजल्हावधकाऱयानंी प्रवसध्द करार्ी. 

(1.3) बोडीसाठी अन ज्ञये आकारमान र् अन दान :- 
 

अ.क्र. बोडीचे आकारमान होणारे 
खोदकाम 
(घ.मी) 

सरासरी 
प्रती 
घ.मी. 
दर (रु) 

रतकम 

रुपये 

साडंी 
काम 
रतकम 
रुपये 

एकूण 
रतकम 
रुपये 

अन ज्ञये 
अन दान 
रुपये 

 म ख्य 
बाधंाची 
लाबंी 
(मीटर) 

बाजू 
बाधंाची 
लाबंी 
(मीटर) 

म ख्य 
बाधंाची 
उंची 
(मीटर) 

      

1 50 35 + 

35 

1.5 372.49  

 

38.10 

14191.87 1250 15441.87 15442 

2 50 35 + 

35 

2.0 677.05 25761.75 1550 27311.75 27312 

3 70 40 + 

40 

1.5 552.28 21041.87 1250 22291.87 22292 

4 70 40 + 

40 

2.0 982.53 37434.39 1550 38984.39 38984 

5 100 50 + 

50 

1.5 586.84 22358.60 1250 23608.60 23609 

6 100 50 + 

50 

2.0 1058.68 40335.71 1550 41885.71 41886 
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म ख्य बाधंाच्या लाबंीन सार 3 आकारमानाच्या बोड्या वनवित केलेल्या असल्या तरी 

लार्भाथीची मागणी र् शेत पवरवसवथतीन सार उपरोतत मंजूर आकारमानापेक्षा जास्त आकारमानाची 

बोडी घ्यार्याची असल्यास मंजूर अन दानापेक्षा जास्त  लागणारा खचग हा लार्भार्थ्यांने स्र्त: 

करार्याचा आहे. कोणत्याही पवरस्स्थतीत आकारमानान सार उच्यत्तम देय अन दान मयादेतच 

अन दान देय राहील.  

बोडीचे वठकाणी फलक लार्णे अवनर्ायग आहे. बोडीमधून संरवक्षत ससचनासाठी / पाणी 

प रर्ठासाठी म ख्य बाधं्यास योग्य वठकाणी आऊटलेट (पाईप साडंर्ा) बसवर्ण्यासाठीची रतकम ही 

देय अन दानात समावर्ष्ट्ठ आहे. आकारमानान सार नम द अन ज्ञये अन दान ही कमाल मयादा असून 

जर मंजूर आकारमानान सार वनवित करण्यात आलेल्या पवरमाणापेक्षा प्रत्यक्षात कमी पवरमाणाचे 

काम झाले तर वनवित केलेल्या दरान सार अन दान अन ज्ञये राहील. 

बोडी कामाचे तावंत्रक मापदंड  पाहता म ख्य बाधंाची उंची 1.5 मीटर र् 2.0 मीटर अशा 2 

प्रकारात वनवित केली असून त्यान सार बोडीचा तपवशल खालीलप्रमाणे आहे :- 

 

अ.क्र. बाब 1.5 मीटर उंचीची 

बोडी 

2.0 मीटर उंचीची 

बोडी 

1 म ख्य बाधंाची लाबंी (3 प्रकार) 50 मी. सकर्ा 70 मी. 
सकर्ा 100 मी. 

50 मी. सकर्ा 70 मी. 
सकर्ा 100 मी. 

2 म ख्य बाधंाची माथा रंुदी 1 मीटर 1 मीटर 

3 बाजू उतार (आतील र् बाहेरील 
अशा दोन्ही बाजूस) 

1:1.5 1:1.5 

4 म ख्य बाधंाची पाया रंुदी 5.50 मीटर 7.00 मीटर 

5 म ख्य बाधंा छेद 4.875 .मी.  8.00 चौ.मी. 
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(1.4)      लार्भार्थ्यांची जबाबदारी :- 
   

1 नवर्न बोडीचा कायगक्रम  शेततळे बाधंण्याच्या कायगक्रामच्या धतीर्र राबवर्ण्यात येणार 
असल्याने बोडीचे काम लार्भार्थ्यांने स्र्त: करार्याचे आहे.  

2 नवर्न बोडीचे कामासाठी कोणतीही आगाऊ रतकम (अग्रीम ) वमळणार नाही. 
3 कायारंर्भ आदेश वमळाल्यापासून बोडीचे काम एक मवहन्यात पूणग करणे र् काम प णग 

त्र्ाचा अहर्ाल सादर करणे लार्भाथी शेतक-यार्र बंधनकारक राहील. 
4 बोडीची वनगा राखण्याची र् द रूस्तीची जबाबदारी संबंधीत लार्भधारकाचंी राहील. 

जेणेकरुन बोडीचा उपयोग जास्तीतजास्त कालार्धी पयंत होर्ू शकेल. तसेच बोडीतून 
वपकानंा पाणी देण्याची व्यर्स्था शेतक-यास करार्ी लागेल. 

5 पार्साळ्यामध्ये बोडी मध्ये गाळ र्ाहून येणार नाही अथर्ा साचणार नाही यासाठी सर्ग  
उपाययोजना लार्भार्थ्याने स्र्त: करार्ी . 

6 बोडी  पूणग झाल्यार्र  योजनेचा बोडग लार्भार्थ्याने स्र्खचाने लार्णे बंधनकारक आहे. 
7 नैसर्गगक आपत्तीम ळे बोडीस कोणत्याही प्रकारची हानी पोहोचल्यास न कसान र्भरपाई  

अन ज्ञये राहणार नाही . 
8 मंजूर आकारमानाची बोडी  खोदणे हे लार्भाथीस बंधनकारक राहील . 

 

(1.5)  नवर्न बोडीची जागा वनर्डीचे तावंत्रक वनकष :- 
 

नवर्न बोडीच्या जागा  वनर्डीबाबत वनकष सर्गसाधारणपणे खालील प्रमाणे राहतील :-  

1 ज्या जवमनीतून पाणी पाझरण्याचे प्रमाण कमी आहे अशी जमीन असलेल्या जागेची 
वनर्ड करार्ी. 

2 म रमाड, र्ालूकामय, सस्च्छद्र खडक अशी जमीन असलेली जागा बोडीसाठी वनर्डू 
नय.े 

3 टंचाईग्रस्त गार्ातील लार्भक्षते्रात बोडी घेता येईल. त्यासाठी जलसंपदा वर्र्भागाच्या 
शासन वनणगय क्र. सीडीए-1015/266/15/लाक्षरे्ी (कामे) वदनाकं 12 माचग, 2015 
मधील अटी र् शती लागू राहतील. 

4 बोडीसाठी लागणारी जागा शेतकऱयानंी स्र्ख षीने र् वर्नाम ल् य ्ार्याची आहे. 
 

(1.6)    नवर्न बोडी  योजना “मागेल त्याला शेततळे” योजनेच्या धतीर्र करार्याची 
असल्याने योजनेची प्रसार र् प्रवसध्दी, लार्भार्थ्यांकडून अजग मागवर्णे (अजाची उपलब्धता र् 
ऑनलाईन नोंदणी), योजनेची अमंलबजार्णी, आढार्ा र् संवनयंत्रण, तावंत्रक मान्यता र् 
प्रशासकीय मंजूरी, कायान्र्यीन यंत्रणेची जबाबदारी,  तपासणी, संवनयंत्रण र् नोडल 
अवधकारी, वनधी वर्तरण, आस्थापना खचग या साठी “मागेल त्याला शेततळे” शासन वनणगय  
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क्रमाकं- शेततळे-2016/ प्र.क्र. 1 (74) /रोहयो-5 वदनाकं 17 फेब्र र्ारी,2016 मधील सर्ग 
स चना नवर्न बोडी  योजनेसाठी लागू रहातील. 
(1.7)  र्बेसाईट :-  

          लार्भाथी वनर्डीची प्रवक्रया पारदशगक असार्ी म्हणनू या योजनेसाठी   
https://aaplesarkar.maharashtra.gov.in ही र्बेसाईट उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 
या र्बेसाईट र्र  लार्भार्थ्यांचे नार्, त्याने केलेल्या अजाचा वदनाकं, त्याची र्यैस्ततक मावहती, 
सवमतीने वनर्डलेल्या लार्भाथीची यादी, प्रशासकीय मान्यता, कायारंर्भ आदेश, काम पूणग 
केल्याचा वदनाकं, वनधी वर्तरीत केल्याची मावहती, इत्यादी उपलब्ध करुन ्ार्ी. ताल का 
कृवष अवधकारी यानंी र्बेसाईटर्र आज्ञार्लीत मावहती र्भरण्याची कायगर्ाही करार्ी.  

(2)  पूर्ग वर्दर्भात शेततळे ऐर्जी बोडी घेण्याच्या कायगक्रमासाठी होणारा खचग  मदत र् 
प नर्गसन वर्र्भागाकडून “मागेल त्याला शेततळे” योजनेसाठी सन 2016-17 र्षासाठी 
अथगसंकस्ल्पत  करुन देण्यात आलेल्या  वनधी मधून करण्यात  यार्ा.  

सदर शासन वनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळार्र 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201609121355167716 असा आहे. हा आदेश 
वडजीटल स्र्ाक्षरीने साक्षावंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

  महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशान सार र् नार्ाने.  

 

 

                ( डॉ. प रुषोत्तम र्भापकर ) 
                सवचर्, महाराष्ट्र शासन 
प्रवत, 

1) मा . राज्यपाल याचंे सवचर्, 
2) मा. म ख्यमंत्री याचंे सवचर् 
3) मा. मंत्री (रोहयो), याचंे खाजगी सवचर्, 
4) सर्ग मा.मंत्री, / राज्यमंत्री याचंे खाजगी सवचर्, 
5) मा.सवमती प्रम ख, महाराष्ट्र वर्धानमंडळ रोहयो सवमती, वर्धानमंडळ सवचर्ालय, म ंबई 
6) म ख्य सवचर् याचंे सहसवचर्, 
7) सर्ग अप्पर म ख्य सवचर्/प्रधान सवचर्/ सवचर्, मंत्रालयीन वर्र्भाग 
8) वर्र्भागीय आय तत, नागपूर वर्र्भाग, नागपूर 
9) आय तत (कृवष), महाराष्ट्र राज्य, प णे,  

http://www.maharashtra.gov.in/


शासन वनणगय क्रमांकः बोडीयो -2016/प्र.क्र. 50/रोहयो-5 

 

पषृ्ठ 7 पैकी 7  
 

10) संचालक, मृदसंधारण र् पाणलोट क्षते्र व्यर्स्थापन, महाराष्ट्र राज्य, प णे 
11) वजल्हावधकारी,नागपूर, र्भंडारा, गोंवदया,चंद्रपूर, गडवचरोली 
12) म ख्य कायगकारी अवधकारी, वजल्हा पवरषद, नागपूर, र्भडंारा, गोंवदया,चंद्रपूर, गडवचरोली 
13) वर्र्भागीय कृवष सहसंचालक, नागपूर, र्भडंारा, गोंवदया,चंद्रपूर, गडवचरोली 
14) अधीक्षक अवर्भयंता, पाटबंधारे/अधीक्षक अवर्भयंता,लघ  पाटबंधारे, (स्थावनक स्तर), नागपूर,            

र्भडंारा, गोंवदया,चंद्रपूर, गडवचरोली 
15) संचालक,अथग र् सासं्ख्यकी संचालनालय /महासंचालक, मावहती र् जनसंपकग , म ंबई, 

(प्रवसध्दीकरीता)  
16) वजल्हा अवधक्षक कृवष अवधकारी, नागपूर, र्भडंारा, गोंवदया,चंद्रपूर, गडवचरोली 
17) उपाय तत (वर्कास), नागपूर, र्भडंारा, गोंवदया,चंद्रपूर, गडवचरोली 
18) महालेखापाल, (लेखापवरक्षा(, महाराष्ट्र 1 र् 2, म ंबई र् नागपूर, 
19) महालेखापाल, (लेखा र् अन ज्ञयेता), महाराष्ट्र 1 र् 2, म ंबई र् नागपूर 
20) वजल्हा कोषागार अवधकारी, नागपूर, र्भडंारा, गोंवदया,चंद्रपूर, गडवचरोली 
21) सर्ग उपसवचर्/ अर्र सवचर् र्  कायासन अवधकारी, रोहयो 
22) सर्ग मंत्रालयीन वर्र्भाग, मंत्रालय, म ंबई 
23) वनर्डनस्ती रोहयो-5. 

 



प्रपत्र-1 
                          “मागेल त्याला बोडी” घेण्याबाबत 
          जाहिरात क्रमाांक :-        हिनाांक -  

 

अ .क्र.    
1 जिल्हा  
2 योिनेचे नाव “ मागेल त्याला बोडी योिना ” 
3 पात्रता i)      ज्या शेतकऱयाांकडे त्याांच्या नाांवावर कमीत कमी 0.60 हे. िमीन उपलब्ध   

आहे.  
ii)      यापवूी इतर योिनाांच्या माध्यमातनू बोडी, सामदुाजयक  शेततळे अथवा 
बोडी या घटकाांचा लाभ घेतलेला नसावा.  
iii)    लाभाथी शेतकऱयाची िजमन बोडीकजरता ताांजत्रकदषृ्टया पात्र असणे 
आवश्यक. 
iv) मागील पाांच वर्षात जकमान एक वर्षष तरी 50 पैशापेक्षा कमी पैसेवारी िाहीर 
झालेल्या गावामधील लाभाथी या योिनेसाठी पात्र राहतील. 

4 आवश्यक 
कागदपते्र 

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

iii) आत्महत्याग्रस्तत कुटूांबाच्या  वारसाचा दालला / दाजरद्र्यरेरे्षलालील काडष   
5 प्राधान्यक्रम i) ज्या कुटुांबामध्ये आत्महत्या झालेली  आहे  व दाजरद्रय रेरे्षलालील (बीपीएल) 

शेतकरी  अशा शेतक-याांना जनवड प्रक्रीयेमध्ये िेष्ठता यादीत सटु देऊन प्रथम 
प्राधान्य 
ii) ) इतर सवष प्रवगातील बोडी मागणी करणा-या शेतक-याांना िेष्ठता यादीनसुार 
(प्रथम अिष सादर करणा-यास प्रथम प्राधान्य याप्रमाणे सदर योिने अांतगषत 
लाभार्थ्याची जनवड करण्यात यावी.) 

6 बोडीचे 
आकारमान व 

अनदुान 

अ .क्र.  बोडीचे  आकारमान 
¨ÉÖJªÉ ¤ÉÉÆvÉÉSÉÒ ±ÉÉÆ¤ÉÒ 

(मीटरमध्ये)  

बोडीची उांची 
(मीटरमध्ये) 

अनदेुय अनदुान 

1 50 1.50 15442 
2 50 2.00 27312 
3 70 1.50 22292 
4 70 2.00 38984 
5 100 1.50 23609 
6 100 2.00 41886 

    

 

7 अजज प्राप्त 
करून घेणे 
व ऑनलाईन 
सािर करणे 

 

http://aaplesarkar.maharashtra.gov.in 
 सांपकाचे हिकाण- मिा ई सेवाकें द्र/तालुका कृहि अहिकारी 
 

8 अिष सादर 
करण्याचा 
अांजतम जदनाांक 

िाजहरीत प्रजसध्द झाल्यापासनू 45 जदवसात 

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


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

9 अजज  
ऑनलाईन 
सािर 
करण्याची 
पध्िती 
 

           इच्छूक शेतकऱयाांचे जवजहत नमनु्यातील अिष तथा सांमती या 
योिनेत भाग घेण्यासाठी अजनवायष आहे. याबाबत शेतक-याांनी त्याची मागणी 
ऑनलाईन सांगणकीय प्रणालीद्वारे भरावयाची आहे यासाठी 
http://aaplesarkar.maharashtra.gov.in    या सांकेत स्तथळावर  उपलब्ध 
करून देण्यात येत आहे. (अिाचा नमनूा प्रपत्र 2 मध्ये देण्यात आला आहे.)           

           या वेबसाईटवरुन अिाचा नमनुा (प्रपत्र 2) इच्छूक लाभार्थ्यांनी  
जद. 10 ऑक्टोबर 2016 पासनू Down load करुन घ्यावेत. प्रपत्र-2 

मध्ये नमदु केलेली माजहती िमा करुन मळु अिष भरुन लाभार्थ्याने स्तवत:च्या 
स्तवाक्षरीसह सवष कागदपते्र इत्यादीसह Scan करुन ठेवावे. Online पध्दतीद्वारे 
http://aaplesarkar.maharashtra.gov.in या सांकेतस्तथळावर अिाची माजहती 
Online भरुन अिात नमदु केलेली िोडपते्र Scan Copy िोडून Upload करावी. 
Online अिाची पोहोच पावती इच्छूक लाभार्थ्यानी  Down load  करुन 
स्तवत:कडे ठेवावे. Online अिष Upload करण्याची प्रजक्रया जदनाांक 10 ऑक्टोबर 
2016 रोिी सकाळी 11.00 वािेपासनू वर  नमदु  केलेल्या वेबसाईटवर उपलब्ध 
राहील.या योिनेत अिष करणा-या व्यक्तक्तने आपले सरकार सांकेतस्तथळावर 
िाऊन मागेल त्याला बोडी या ललक वर क्लीक करावे. त्यानांतर अिषदारास 
लालील तीन पयाय उपलब्ध राहतील. 

अ) आपले सरकार सांकेतस्तथळावर यापवूीच तयार केलेल्या 
प्रोफाईलचा वापर करणे 

ब) आपले सरकार पोटषलवर नव्याने पे्राफाईल तयार करून (वरील अ 
नसुार प्रोफाईल उपलब्ध नसल्यास) 

क) कोणत्याही महा ई सेवा कें द्रामाफष त (CSC)  
           प्रथम उपरोक्त (अ) व (ब) मधील पयायाांकरीता स्तवत:चा 

मोबाईल क्रमाांक असणे आवश्यक आहे. तसेच (अ) व (ब) बाबत अिषदार स्तवत: 
अथवा सायबर कॅफेतनू सांगणकाचा वापर करुन अिष भरु शकतो. अिासाठी 
सेवा शलु्क रु.20 अजधक सेवाकर लाग ूराहील. 

उपरोक्त  (क) बाबत अिषदाराकडे मोबाईल क्रमाांक नसल्यास महा ई 
सेवा कें द्रातनू अिष भरत असताना  वरील बाबीसाठी (Scaning, upload etc.) 
प्रक्रीया महा ई सेवा कें द्र चालकाचे माफष त करावा. 



प्रपत्र-2  
“मागेल त्याला बोडी” घेण्याकहरता अजाचा नमनुा 

प्रहत, 
 तालुका कृहि अहिकारी .................... 
  हविय : “मागेल त्याला बोडी” योजना हमळण्याबाबत. 
मिोिय, 
मी लालील सही करणार जवनांतीपवूषक अिष सादर करतो / करते की, मला “मागेल त्याला बोडी” योिने अांतगषत बोडी 
घ्यावयाचे आहे. माझी वैयक्तीक व शेती सांबांधातील माजहती लालीलप्रमाणे सादर करीत आहे 
1 अिषदाराचे नाांव  

 

 
 

 
 

(प्रथम नाव) (वजडलाांचे / पतीचे 
नाव) 

(आडनाव)  

     
2 ललग स्तत्री परुुर्ष ततृीयपांथी 
3 जिल्हा तालकुा           गाव 
4 दरुध्वनी क्रमाांक/ मोबाईल क्र.    
5 िात / सांवगष अिा अि इतर 

सांवगष - 
िात - 
 

6 दाजरद्रय रेरे्षलालील असल्यास, यादीतील अनकु्रमाांक  
7 बोडी घ्यावयाचा सव्हे नांबर/ गट क्र .-  क्षेत्र - तालकुा  ------ गाांव 
8 मागणी केलेल्या बोडीचे आकारमान  ¨ÉÖJªÉ ¤ÉÉÆvÉÉSÉÒ ±ÉÉÆ¤ÉÒ--

-------¨ÉÒ. 
¨ÉÖJªÉ ¤ÉÉÆvÉÉSÉÒ  

=ÆSÉÒ---------¨ÉÒ. 

9 सांबांजधत शेतक-याचे 8 अ 
प्रमाणे एकूण क्षेत्र....... हे. 
....आर 

हे.  आर  

10 स्तवत: अथवा कुटूांबातील 
अन्य सदस्तयाांनी यापवूी 
शासकीय योिनेतनू शेततळे, 
बोडी, सामदुाजयक शेततळे 
अथवा सामदुाजयक बोडी 
याचा लाभ घेतला आहे काय 
? 

 
 
होय  

 
 
नाही 

 

11 राष्रीयकृत बकँ लाते क्र. 
 

राष्रीयकृत बकँ नाव शाला  बकेँचा कोड क्र. 
 

12 आधार काडष क्र. (उपलब्ध 
असल्यास) 

  

13 अिा सोबत िोडलेली 
कागदपते्र  

अ)7/12 उतारा होय    नाही 

  ब) 8-अ नमनुा होय   नाही 
  क)आत्महत्याग्रस्तत 

कुटूांबाच्या वारसाचा 
दालला.( तलाठी) 

होय   लाग ूनाही 

  ड) दाजरद्र रेरे्षबाबतचा 
दालला (ग्रामसेवक) 

होय    लाग ूनाही 



   इ)सामदुायीक बोडी     
साठी करार  

होय   नाही 

  फ)स्तवत:च्या 
स्तवाक्षरीसह भरलेले 
अिष स्तकॅन करून 
अपलोड करावे. 

  

 
 बोडी योिनेची सवष माजहती मला जमळाली असनू, योिनेचे जनयम व अटी मला मान्य आहेत. या योिने 
अांतगषत एकच बोडी अनजेु्ञय आहे, एकापेक्षा िास्तत बोडीचा लाभ घेतल्यास त्या बोडीची अनजेु्ञय रक्कम वसलूपात्र 
राहील.  बोडी योिनेचा लाभ जमळणेस जवनांती आहे. 
 मी असे प्रमाजणत करतो की, वर नमदू केलेला तपजशल माझ्या माजहती प्रमाणे सत्य व बरोबर आहे. वर 
जदलेली माजहती लोटी आढळून आल्यास जनवड होण्यास मी अपात्र राहीन तसेच जनवडीनांतर लाभ घेतल्यास प्राप्त 
अनदुान शासनाच्या जनयमानसुार वसलूपात्र राहीन. 
 
                                   आपला जवश्वास,ू 
 
जदनाांक -   /    /                                    (      ) 
 
          अजज सांकेत स्थळावर नोंिणी करताना पाळावयाच्या मित्वाच्या सचूना 

1)  अजज (प्रपत्र -2) सांपणूजपणे भरल्यानांतर त्यावर स्वाक्षरी करावी व स्कॅन करावे. 
         स्कॅन केलेल्या फाईलची साईज 150 के. बी. पेक्षा जास्त अस ूनये. 

2) अ.क्र. 13 अ ते 13 फ नसुार आवश्यक असलेली कागिपते्र वेगवेगळी स्कॅन करावीत. स्कॅन केलेली फाईल 
ची साईज 150 के.बी पेक्षा जास्त अस ूनये.  

3) ऑनलाईन अजज (प्रपत्र-2 नसुार) सांकेतस्थळावर माहिती भरून त्यासोबत (अ) उपरोक्त कागिपते्र ( 13 
अ ते 13 फ), (ब) स्वाक्षरी केलेले मळु प्रपत्र-2 अपलोड करावयाची आिेत. 
              अजज प्राप्त झाल्यानांतर सांगणकीय प्रणालीव्िारे पोच पावती िेण्यात येईल.  
     
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
   प्रपत्र  - 3 

        अजजिाराच्या अजाची / मागणीपत्राची छाननी अिवालाचा नमनुा 
अजज प्राप्त हिनाांक -   /   /      आवक नोंि / क्रमाांक - 
अ) अजज छाननी 

1 अिषदाराचे नाांव  
 

 
 

 
 

(प्रथम नाव) (वजडलाांचे / पतीचे 
नाव)   

(आडनाव) 

1 गाव तालकुा जिल्हा  
3 िात / प्रवगष  

िात 
 

प्रवगष 
 

4 दाजरद्रय रेरे्षलालील 
असल्यास,यादीतील 
अनकु्रमाांक 

    

5 एकूण िजमन धारणा 
(हेक्टर) व वगषवारी 

 
हेक्टर 

 
वगषवारी 

 

6 बोडी घ्यावयाचा शेताचा 
सव्हे / गट क्र. व क्षेत्र 

 
सव्हे नांबर 

 
धारण क्षेत्र (हेक्टर) 

    

7 मागणी केलेल्या बोडीचे 
आकारमान (जमटर) 

¨ÉÖJªÉ ¤ÉÉÆvÉÉSÉÒ लाांबी ................मी. 
¨ÉÖJªÉ ¤ÉÉÆvÉÉSÉÒ =ÆSÉÒ ................मी.  

8 अिा सोबत प्राप्त 
कागदपते्र  

7/12 उतारा व   होय / नाही  

  8-अ नमनुा होय / नाही  
 आत्महत्याग्रस्तत कुटूांबाच्या वारसाचा  दालला होय / लाग ूनाही    
 दाजरद्र रेरे्षबाबतचा दालला होय / लाग ूनाही  
 सामदुायीक बोडी सांबजधत रू. 100 च्या स्तटपॅ 

पेपरवर करार 
होय / लाग ूनाही   

9 मागणी अिातील माजहतीत जवसांगती / ताांजत्रक 
चकू आढळली काय ? 

   

                                                                                                                        
     शेतक-याचा अिष व उपलब्ध कागदपत्रानसुार अिषदार शेतकरी बोडी योिनेच्या लाभासाठी पात्र/अपात्र आहे. 
  
          
                                                                                                    मांडळ कृजर्ष अजधकारी / 
                                                                                                     तालकुा कृजर्ष अजधकारी 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

प्रपत्र - 4 
   जिल्हास्ततरीय सजमतीच्या मागेल त्याला बोडी योिनेअांतगषत अवलोकनाथष सादर करावयाच्या यादीचा नमनुा     
  अ)   प्राप्त अजाचा तालकुा हनिाय गोिवारा 

अ .क्र.  तालुक्याचे 
नाव 

 अजाची वगजवारी हनिाय सांख्या  

   अन.ु  
िाती 

अन.ु 
िमाती 

इतर सवष 
प्रवगष 

एकूण एकूणपैकी 
आत्महत्याग्रस्तत 
कुटुांबाचे वारस  

एकूणपैकी 
दाजरद्र 

रेरे्षलालील 
  स्तत्री       
  परुूर्ष       
  ततृीयपांथी       
  एकूण       

 
ब) पात्र अजाचा तालुका हनिाय गोिवारा 

 
अ .क्र.  तालुक्याचे 

नाव 
 अजाची वगजवारी हनिाय सांख्या  

   अन.ुिाती  अन.ु 
िमाती 

इतर सवष 
प्रवगष 

एकूण एकूणपैकी 
आत्महत्याग्रस्तत 
कुटुांबाचे वारस  

एकूणपैकी 
दाजरद्र 

रेरे्षलालील 
  स्तत्री       
  परुूर्ष       
  ततृीयपांथी       
  एकूण       

 
जटप - उपरोक्त गोर्षवा-या सोबत अिषदार लाभार्थ्यांची तालकुाजनहाय यादी (पात्र व अपात्र सह) िोडली आहे.  
जदनाांक -  
 
                                (      ) 
        जिल्हा अजधक्षक कृजर्ष अजधकारी  
 

क)  सवज अजजिार लाभार्थ्यांची तालुकाहनिाय आवक सचूीनसुार यािी 
अ.क्र. तालकुा शेतक-

याांचे 
नाांव 

पत्ता शेतक-याांची वगषवारी प्रस्तताजवत 
बोडीचे आकारमान 

बोडी 
घ्यावयाचा 
सव्हें  क्र. 

पात्र / 
अपात्र 

अपात्र 
असल्यास 
कारण 

    अन.ुिाती अन.ु 
िमाती 

दाजरद्र्य 
रेरे्षलालील 

अल्प / 
अत्यल्प 
भधूारक 

इतर  
प्रवगष 

¨ÉÖJªÉ¤ÉÉÆvÉ 

±ÉÉÆ¤ÉÒ ¨ÉÒ. 

¨ÉÖJªÉ¤ÉÉÆvÉ  

=ÆSÉÒ ¨ÉÒ. 

   



 
प्रपत्र - 5 

     “मागेल त्याला बोडी” योिने कजरता प्राप्त अिषदाराांच्या अिाची छाननी व जशफारशीनसुार   लाभार्थ्याची 
जनवड करण्यासाठी   जदनाांक----- रोिीच्या बैठकीत तालकुा जनवड सजमतीने शासन जनणषयातील जनकर्ष, मागषदशषक 
सचूना व जदलेल्या उद्दीष्टाांच्या अजधन राहून वरीलप्रमाणे तालकुा जनहाय पात्र लाभार्थ्यांपैकी लालीलप्रमाणे लाभाथी 
जनवडीस मान्यता जदली आहे.  
अ) हनवडलेल्या लाभार्थ्यांची वगजवारी हनिाय सांख्या 
अ .क्र.  तालुक्याचे 

नाव 
प्राप्त 
अजापैकी  
पात्र 
अजांची 
सांख्या 

हनवडलेल्या लाभार्थ्यांची वगजवारी हनिाय सांख्या 

    अन ु. 
िाती 

अन.ु 
िमाती 

इतर     
सवष प्रवगष 

एकूण एकूणपैकी 
आत्महत्याग्रस्तत 
कुटुांबाचे वारस  

एकूणपैकी 
दाजरद्र 

रेरे्षलालील 
   स्तत्री       
   परुूर्ष       
   ततृीयपांथी       
   एकूण       

 
तालकुा कृजर्ष अजधकारी .............                                                     उपजवभागीय  अजधकारी ............... 
 

ब) हनवडलेल्या लाभाथींची प्राप्त हिनाांक व हनकिानसुार यािी 
अ. 
क्र. 

तालुका गाव हिनाांक शेतक-याचे       
नाव व पत्ता 

हनवडलेल्या लाभार्थ्यांची वगजवारी 

     अन.ु   
िाती 

अन.ु     
िमाती 

दाजरद्र 
रेरे्षलालील 

अल्प / अत्यल्प 
भधूारक 

इतर सवष 
प्रवगष 

क्षेत्र 

           
        
       तालकुा कृजर्ष अजधकारी ..............                                              उपजवभागीय  अजधकारी .............. 
 

क) प्रहतक्षा यािी 
प्रहतक्षा यािी 

क्रमाांक 
तालुका गाव शेतक-याांचे 

नाांव व पत्ता 
लाभार्थ्यांची वगजवारी 

    अन.ु  
िाती 

अन.ु 
िमाती 

दाजरद्र्य 
रेरे्षलालील 

अल्प/अत्य
ल्प भधूारक 

इतर  
प्रवगष 

क्षेत्र 

          
 
 
     तालकुा कृजर्ष अजधकारी ............                                          उपजवभागीय  अजधकारी ............. 
 
           
 
 



 
(ड) अपात्र अजजिाराांची यािी 
अ. 
क्र. 

तालुका गाव शेतक-याांचे नाांव 
व पत्ता 

हनवडलेल्या लाभार्थ्यांची वगजवारी  

    अन.ु 
िाती 

अन.ु 
िमाती 

दाजरद्र्य 
रेरे्षलालील 

अल्प / अत्यल्प 
भधूारक 

इतर 
प्रवगष 

क्षेत्र 

          
 
तालकुा कृजर्ष अजधकारी ..............                                            उपजवभागीय  अजधकारी जिल्हा------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
प्रपत्र 6 

                    हनवड झालेल्या लाभार्थ्यास द्यावयाचा कायारांभ / मांजरुी आिेश 
  
                                                                       िा.क्र./बोडी/....../2016   
                                                                                            तालकुा कृजर्ष अजधकारी कायालय----------- 
                                                                                            जदनाांक ...../..../ 
प्रजत , 
श्री................. 
म.ुपो..................... 
ता.............., जि. ................. 
जवर्षय - बोडी मांिरूी / कायारांभ आदेशाबाबत...... 

उपरोक्त जवर्षयावरील आपल्या जदनाांक  ........... च्या मागणीपत्रास अनसुरून आपणास कळजवण्यात येते 
की, जदनाांक .............. रोिी झालेल्या जिल्हा जनवड सजमतीच्या बैठकीत मागेल त्याला बोडी योिनेअांतगषत  आपली 
लाभाथी म्हणनू जनवड करण्यात आली आहे. पढुील अटी व शतीची पतूषता करण्याच्या अजधन राहुन आपणाांस ¨ÉÖJªÉ 
¤ÉÉÆvÉÉSÉÒ ची लाांबी---------- मीटर, व उांचीमीटर या  प्रकाराचे बोडीचे कामास  कायारांभ  करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे.   

सदर आदेश जमळाल्यापासनू 30 जदवसाांच्या आत आपण शेततळ्याचे काम सरुू करावे.    
1 जनक्तश्चत केलेल्या जठकाणी बोडी घेणे बांधनकारक राहील. 
2 जनक्तश्चत केलेल्या आकारमानाचेच बोडी घेणे बांधनकारक राहील 
3 काम तीन मजहन्यात पणूष करणे बांधनकारक राहील. 
4 काम पणूष झाल्यावरच अनदुानाची मागणी करता येईल. 
5 कामासाठी कोणतीही आगाऊ रक्कम जमळणार नाही. 
6 मिरू  /मजशनच्या मालकास शासनाकडून परस्तपर पेमेंट केले िाणार नाही. 
7 बोडीच्या बाांधावर स्तथाजनक प्रिातीच्या वनस्तपतीची लागवड करणे बांधनकारक राहील. 
8 बोडीची जनगा / दरुूस्ततीची िबाबदारी शेतक-यावर राहील. 
9 पावसाळ्यामध्ये बोडीत गाळ वाहून येणार नाही अथवा साठणार नाही यासाठी व्यवस्तथा करावी लागेल . 
10 बोडीतनू जपकाांना पाणी देण्याची व्यवस्तथा शेतक-यास स्तवलचाने करावी लागेल.   
11 कृजर्ष सहाय्यक याांनी  साईट जसलेक्शन आलणी करून जदल्यावरच व मांिरू अांदािपत्रकासोबतच्या गट 

नां.   मध्ये काम करावे.  आपले मिीने कामे सरुू केल्यास बोडीचे अनदुान काढण्याची िबाबदारी घेण्यात 
येणार नाही.  

12 मांिरू बोडी ज्या योिनेतनू पणूष करण्यात आले आहे त्याचा बोडष लावणे. 
13 30 जदवसात काम सरुू न झाल्यास हे आदेश रद्द ठरतील.  

 
                                                                                               तालकुा कृर्षी अजधकारी ................... 
प्रत , माजहती व योग्य त्या कायषवाहीसाठी अगे्रजर्षत 

1) जिल्हा अजधक्षक कृर्षी अजधकारी---- 
2) उपजवभागीय कृर्षी अजधकारी.... 

 
 

 
 
 
 
 



प्रपत्र 7 
        मांिरू बोडीचे काम 100 टक्के पणुष झाल्यावर लाभाथी शेतक-याचा 100 टक्के पणुषत्वाचा अहवाल. 
प्रजत , 
 तालकुा कृर्षी अजधकारी, .......................................... 
 
 मी श्री/श्रीमती .................... गाांव .................... तालकुा .................. जिल्हा.................. असे 
प्रमाजणत करतो / करते की, तालकुा कृर्षी अजधकारी ..................... याांच्या आदेश क्र. .............  जदनाांक 
...................... अन्वये मला मांिरू केलेल्या बोडीच्या ¨ÉÖJªÉ ¤ÉÉÆvÉÉSÉÒ लाांबी …….मी व उांची……..मी चे काम जदनाांक 
............... पयंत 100 टक्के पणूष केले आहे.   
   कृपया, बोडीच्या कामाचे मोिमाप करून मला अनजेु्ञय ठरणारे अनदुान अदा करण्यात यावे, ही जवनांती. 
तसेच सोबत मी माझे राष्रीयकृत बकेँचे /इतर बकेँचे  नाव ---------------- शाला--------------- लाते क्र.---------
-इत्यादी माजहती असलेले बकँ लातेपसु्ततकाची झेरॉक्स प्रत सोबत देत आहे. या लात्यावर मला देय असलेले अनदुान 
वगष होण्यास जवनांती आहे. 
 
 
 
हिनाांक -   /   /        अजजिाराची सिी / अांगिा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

प्रपत्र-8 
   काम पणूज झालेल्या बोडीची तपासणी व मोजमाप अिवाल 

योजना :-       तपासणीचा हिनाांक 
1 लाभार्थ्याचे नाांव     
  (प्रथम नाव) (वजडलाांचे / 

पतीचे नाव)
  

(आडनाव)  

2 गाव    
3 तालकुा    
4 जिल्हा    
5 िात / सांवगष अ.िा अ.ि. इतर 

सांवगष 
 

िात 
 

 

6 असल्यास,दाजरद्रय 
रेरे्षलालील यादीतील 
अनकु्रमाांक 

    

7 मांिरूीचा तपजशल 
1) जिल्हास्ततरीय 
सजमतीचा मान्यता 
जदनाांक  
2) सजवस्ततर अांदाि 
पत्रकास ताांजत्रक 
मान्यता जदनाांक  
3) कायारांभ आदेश 

   

8 बोडी घेतलेल्या शेताचा 
सव्हे नांबर / गट क्र. 

 
सव्हे नांबर 

 
धारण क्षेत्र 

  

9 मांिरू बोडीचे  
आकारमान (जमटर) 

¨ÉÖJªÉ¤ÉÉÆvÉ 

लाांबी…......   मी. 
¨ÉÖJªÉ¤ÉÉÆvÉ उांची…....… 
मी. 

   

10 तपासणीमध्ये 
आढळलेले बोडीचे 
आकारमान (ममटर)  
1)¨ÉÖJªÉ¤ÉÉÆvÉÉ ची लाांबी 
मी 
2)बाजु ¤ÉÉÆvÉÉ ची लाांबी 
मी 
3) ºÉ®úÉºÉ®úÒ Uäônù SÉÉè.¨ÉÒ 

4) ¤ÉÉÆvÉÉSÉä 

+ÆnùÉVÉ {ÉjÉEòÉxÉÖºÉÉ®ú 

¨ÉÆVÉÖ®ú 

 
 
 

|ÉiªÉIÉ 

 

 



    =ÆSÉÒ.¨ÉÒ 

5)BEÖòhÉ {ÉÊ®ú¨ÉÉhÉ PÉ.¨ÉÒ 

11 सजवस्ततर अांदाि 
पत्रकानसुार बोडीमध्ये 
आढळलेल्या उजणवा  

   

12 मांिरू आकारमानानसुार 
अनदुानाची रक्कम 

   

13 तपासणीनसुार बोडीस 
देय होणारी रक्कम 

   

14 लाभार्थ्याचे बकँ लाते     
  बकेँचे नाांव शाला लाते क्र. 
15  बोडीचा लाभार्थ्यासह 

फोटो  
फोटो सोबत िोडावा   

16 बोडीचे नैऋत्य  कोपरा 
स्तथळाचे  अक्षाांश व 
रेलाांश  

अक्षाांश रेलाांश  

 
तपासणीमध्ये उपरोक्त प्रमाणे नोंदी आढळल्या असनू केलेल्या कामानसुार बोडीचे आकारमान मखु्य 
बाांधाची लाांबी......... मी व उांची ....... मी असे आहे व रु............अनदुान अदा व्हावे. सोबत मोिमाप 
पकु्तस्ततकेची प्रत/ झेराक्स प्रत िोडली आहे. 
 

सही /-             नाव  
                                                      कृर्षी सहायक /कृजर्ष सेवक.... 
 
 
 
उपरोक्त प्रमाणे तपासणी माझ्या समक्ष केली असनू घेतलेल्या नोंदी व देय अनदुान मला मान्य आहेत. 

                                                                            सही /- 
                             नाव                            
   जदनाांक : -                                     लाभाथी ........................... 
 
      बोडी कृपया कामाच्या उपरोक्त तपासणी अहवालनाुसर शेतक-यास मखु्य बाांधाची लाांबी......... मी व 
उांची....... मी आकारमानाप्रमाणे रू. .................... अनदुान देण्यास जशफारस करण्यात येत आहे.  

जदनाांक :-                              कृर्षी पयषवेक्षक ........... ,....  
 
          मांडळ कृजर्ष अजधकारी............, 
 
          तालकुा कृर्षी अजधकारी ............  

 
 
 
 



 
प्रपत्र 9 

जागा ताांहत्रकिषृ्ट्या योग्यतेबाबतचा कृहि सेवक कृहि सिाय्यक कृहि पयजवेक्षक/ मां.कृ.अ याांचा िाखला 
हिनाांक - 

1)  जागा पािणी करणा-या अहिका-याचे नाांव 
पिनाम- कृहि सेवक/ कृहि सिाय्यक कृहि   
          पयजवेक्षक/ मां.कृ.अ 

 

   
 सजा -   

2)  सव्िे नां. / गट नां.-   
3)   

लाभाथीने मागणी केलेल्या बोडीचे 
आकारमान (मीटर) - 

 
 
मखु्य बाांधाची लाांबी ......... मी  व उांची ....... मी 
 
 

 लाभाथीने िाखहवलेली जागा ताांहत्रकिषृ्ट्या 
योग्य आिे काय ? 
 

    िोय  नाही. 

 मागणी केलेल्या आकारमानाचे बोडी घेण्यास 
जागा परेुशी आिे काय  

    िोय  नाही. 

 ताांहत्रकिषृ्ट्या कोणत्या आकारमानाचे  बोडी 
हशफारस करण्यात येत आिे.   
(यामध्ये खोिकामातून हनघणा-या 
मातीपासनू तयार िोणारा भराव व सोबतच्या 
शासन हनणजयमिील मांजरू आकारमान 
हवचारात घेऊन त्यापैकी योग्य आकारमान 
हशफारस करण्यात यावी.)    

 ¨ÉÖJªÉ¤ÉÉÆvÉ लाांबी .............. मी  व  
 ¨ÉÖJªÉ¤ÉÉÆvÉ  उांची..............मी  

 शेतकरी बोडी घेण्यास इच्छुक असनू के्षत्रीय 
पािणीत शेतक-याांनी िाखहवलेली जागा 
बोडी घेण्यास ताांहत्रकिषृ्ट्या योग्य व परेुशी 
आिे. 
स्थळ हनश्श्चतीचा चतुजहसमा कच्चा नकाशा 
 

     िोय  नाही. 

    
                                        सिी ..................... 
 

                                                    नाांव .............................. 
                                                            सजा --------------------------- 
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