
 
केवळ कार्यालर्यीन उपर्योगाकरिता 

 

 
 
       महािाष्ट्र शासन 

 

 

 

 

 

 

 

 

िाष्ट्रीर्य कृरि रवकास र्योजनेंअंतगगत शेततळी रनमाण किणे 
र्या र्योजनेचा  

मलू्र्यमापन पाहणी अहवाल 
 

 

 

 

 
 

 

 
=========================================================================== 

अर्ग व सांख्यर्यकी संचालनालर्य, रनर्योजन रवभाग, महािाष्ट्र शासन, म ंबई 



 
अन क्रमरणका 

 
प्रकिण 
क्रमांक 

प्रकिणाचे नांव पृष्ट्ठ 
क्रमांक 

1 साराांश  1 

2 शशफारसी  13 

3 प्रस्तावना 14 

4 कृशि आयुक्तालय, पुणे या कायालयाची योजनेशवियी माशिती 20 

5 शजल्िा अशिक्षक कृशि अशिकारी या कायालयाांची योजनेशवियी माशिती 24 

6 तालकुा कृशि अशिकारी या कायालयाांची योजनेशवियी माशिती  37 

7 योजनेशी सांबांशित लाभिारकाांशवियी माशिती 52 

8 योजनेशी सांबांशित अलाभिारकाांशवियी माशिती 82 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



प्रास्तारवक 
 

 शनयोजन आयोगाने 11 व्या पांचवार्षिक योजनेसाठी नऊ टक्के इतका आर्षिक शवकास दर गाठण्याचे 
उशिष्ट ठेवले िोते.  देशातील 50 टक्क्याांपेक्षा अशिक लोकसांख्या शेतीवर अवलांबून असनू, 10 व्या पांचवार्षिक 
योजना काळात कृशि के्षत्राची उत्पादकता अनेक राज्यात कमी झाल्याने, सदर पांचवार्षिक योजना काळात कृशि 
के्षत्राचा शवकास दर चार टक्क्याांपेक्षा कमी राशिला िोता. त्यामुळे 11 व्या पांचवार्षिक योजनेसाठी शनश्चचत 
करण्यात आलेला नऊ टक्के इतका उच्च आर्षिक शवकास दर गाठण्यासाठी कृशि के्षत्रातील गुांतवणूक 
वाढवून, सदर पांचवार्षिक योजना काळात या के्षत्राचा शवकास दर चार टक्के गाठण्याचे उशिष्ट राष्रीय शवकास 
पशरिदेने शनश्चचत केले िोते. त्यानसुार प्रत्येक राज्याचा कृशि शवकास आराखडा तयार करताना कृशि सांलग्न 
शवकास के्षते्र - जसे पशसुांविधन, मत्स्यव्यवसाय, दगु्िव्यवसाय, लघुपाटबांिारे, ग्रामशवकास, जलसांिारण, 
इत्यादींचा एकशत्रतपणे शवचार करून शवकास सािण्यासाठीच्या उपाययोजनाांचा अांतभाव करण्याचे शनश्चचत 
करण्यात आले िोते. याचाच एक भाग म्िणून ‘िाष्ट्रीर्य कृरि रवकास र्योजनेअंतगगत शेततळी रनमाण 
किणे’ िी योजना (100 टक्के कें द्र पुरस्कृत) सन 2007-08 पासनू ग्रामशवकास व जलसांिारण शवभाग या 
मांत्रालयीन प्रशासकीय शवभागामाफध त राज्यातील कापूस उत्पादक व डी. पी. ए. पी. के्षत्र असलेल्या 25 
शजल््ाांमध्ये राबशवण्यात येत आिे. 

2. राज्य शासनाच्या सचूनेवरून अिध व साांश्ख्यकी सांचालनालयाकडून या योजनेचा मूल्यमापन अभ्यास 
जनू, 2014 ते जनू, 2015 या कालाविीत करण्यात आला. उपरोक्त योजनेचे कायान्वयन योग्य प्रकारे सरुू 
आिे का? त्यात कािी त्रुटी आिेत का? योजनेंतगधत शदलेल्या शेततळ्याची शनगा, देखभाल, दरुूस्ती, इ. लाभािी 
शेतकरी करतो ककवा नािी? याचा शोि घेणे. पाण्याच्या उपलब्ितेत वाढ िोऊन सांरशक्षत कसचन सशुविा 
उपलब्ि झाली काय? सांरशक्षत कसचन सशुविेमुळे कृशि उत्पादन व उत्पादकतेत वाढ झाली काय? तसेच, 
योजनेचा उिेश शकतपत साध्य झाला? योजनेचा लाभ घेतल्यानांतर लाभिारकाांच्या कुटुांबाचे जीवनमान व 
रािणीमान यात सिुारणा झाली काय? िी या मूल्यमापन अभ्यासाची उशिष्टे िोती. िा अिवाल पािणीअांतगधत 
गोळा करण्यात आलेल्या माशितीवर आिाशरत आिे. 

3. मिाराष्र शासनाच्या अिध व साांश्ख्यकी सांचालनालयामाफध त िा अिवाल जरी प्रकाशशत करण्यात येत 
असला तरी त्यात व्यक्त केलेल्या मताांशी शासन सिमत असेलच असे नािी. 
 

शठकाण :-  मुांबई 

शदनाांक :-  12.08.2015      
सांचालक 

  अिध व साांश्ख्यकी सांचालनालय, 
     मुांबई. 



 
 

प्रकरण - 1 

साराांश 

1.0  योजनेची पार्श्वभमूी  

 नियोजि आयोगािे 11 व्या पंचवार्षिक योजिेसाठी िऊ टक्के इतका आर्षिक नवकास दर गाठण्याचे 
उनिष्ट ठेवले होते.  देशातील 50 टक्क्यांपेक्षा अनिक लोकसंख्या शेतीवर अवलंबूि असिू, 10 व्या पंचवार्षिक 
योजिा काळात कृनि के्षत्राची उत्पादकता अिेक राज्यात कमी झाल्यािे, सदर पंचवार्षिक योजिा काळात कृनि 
के्षत्राचा नवकास दर चार टक्क्यांपेक्षा कमी रानहला होता. त्यामुळे 11 व्या पंचवार्षिक योजिेसाठी निश्चचत 
करण्यात आलेला िऊ टक्के इतका उच्च आर्षिक नवकास दर गाठण्यासाठी कृनि के्षत्रातील गुंतवणूक 
वाढवूि, सदर पंचवार्षिक योजिा काळात या के्षत्राचा नवकास दर चार टक्के गाठण्याचे उनिष्ट राष्रीय नवकास 
पनरिदेिे निश्चचत केले होते. त्यािसुार प्रत्येक राज्याचा कृनि नवकास आराखडा तयार करतािा कृनि संलग्ि 
नवकास के्षते्र - जसे पशसंुविधि, मत््यव्यवसाय, दगु्िव्यवसाय, लघुपाटबंिारे, ग्रामनवकास, जलसंिारण, 
इत्यादींचा एकनत्रतपणे नवचार करूि नवकास सािण्यासाठीच्या उपाययोजिांचा अंतर्भाव करण्याचे निश्चचत 
करण्यात आले होते. याचाच एक र्भाग म्हणूि ‘राष्ट्रीय कृषि ष्कास योजनेअांतर्वत शेततळी षनमाण 
करणे’ ही योजिा (100 टक्के कें द्र पुर्कृत) सि 2007-08 पासिू ग्रामनवकास व जलसंिारण नवर्भाग या 
मंत्रालयीि प्रशासकीय नवर्भागामार्ध त राज्यातील कापूस उत्पादक व डी. पी. ए. पी. के्षत्र असलेल्या 25 
नजल््ांमध्ये राबनवण्यात येत आहे. 

1.1  मलू्यमापन अभ्यासाची उषिष्ट्टे 

 शेततळे मंजरुीची प्रनिया निकिाप्रमाणे पार पाडली का? याचा शोि घेणे. 

 शेततळे बांिण्यासाठी लार्भार्थ्यांिा नदलेल्या अिदुािाचा आढावा घेणे. 

 निवड करण्यात आलेले लार्भािी लक्ष्यगटातीलच होते का याची खात्री करणे. 
 योजिेंतगधत नदलेल्या शेततळ्याची निगा, देखर्भाल, दरुू्ती, इ. लार्भािी शेतकरी करतो ककवा िाही याचा 

शोि घेणे.  

 पाण्याच्या उपलब्ितेत वाढ होऊि संरनक्षत कसचि सनुविा उपलब्ि झाली काय? याचा शोि घेणे 

 संरनक्षत कसचि सनुविेमुळे कृनि उत्पादि व उत्पादकतेत वाढ झाली काय? याचा शोि घेणे 

 योजिेचा लार्भ घेतल्यािंतर लार्भिारकांच्या कुटंुबाचे जीविमाि व राहणीमाि यात सिुारणा झाली 
काय? याचा शोि घेणे. 

 या योजिेच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणी व त्रुटींचा शोि घेणे. 

 अलार्भार्थ्यांकडूि लार्भ ि नमळाल्याबाबतच्या कारणांचा शोि घेणे. 
 

1.3 नमनुा षन्ड पध्दती 

1) षजल्हा षन्ड - ही योजिा कापूस उत्पादक व डी. पी. ए. पी. के्षत्रातील 25 नजल््ांमध्ये राबनवण्यात येत 
असल्यािे, सदर मूल्यमापि पाहणीकनरता या सवध 25 नजल््ांची निवड करण्यात आली. 
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2) तालुका षन्ड - निवड केलेल्या प्रत्येक नजल््ातिू सि 2011-12 या संदर्भध विामध्ये जा्तीत जा्त 
लार्भ नदलेले दोि तालकेु याप्रमाणे 25 नजल््ांतिू एकूण  50 तालकु्यांची मूल्यमापि पाहणीकनरता निवड 
करण्यात आली. 

3) लाभधारकाांची षन्ड - मूल्यमापि पाहणीसाठी निवड झालेल्या प्रत्येक तालकु्यामिूि एकूण िऊ 
लार्भिारक याप्रमाणे 50 तालकु्यांमिूि एकूण 450 लार्भिारकांची यादशृ्च्िक पध्दतीिे (Simple 
Random Sampling without replacement) निवड करण्यात आली.  
 

4) अलाभधारकाांची षन्ड - मूल्यमापि पाहणीसाठी निवड झालेल्या प्रत्येक तालकु्यामिूि प्रत्येकी  
2 याप्रमाणे 50 तालकु्यांमिूि एकूण 100 अलार्भिारकांची निवड करावयाची होती, तिानप, पुरेसे 
अलार्भिारक उपलब्ि ि झाल्यामुळे तालकुा कृनि अनिकारी यांिी उपलब्ि केलेल्या र्क्त 54 
अलार्भिारकांकडूि मानहती संकनलत करण्यात आली. 
 

1.4  योजनेचे षनष्ट्किव   
1)  ग्रामष्कास ् जलसांधारण या मांत्रालयीन प्रशासकीय ष्भार्ाकडून प्राप्त झालेल्या माषहती्र 

आधाषरत 
 

 सन 2007-08 ते 2011-12 या काला्धीत 
 आर्थिक तपशील  

 

नवतरीत नििी (` लाख)  झालेला खचध (` लाख)   टक्केवारी 

44052.15       44051.89        99.99
  

 भौषतक तपशील 
शेततळी निर्षमतीचे उनिष्ट (संख्या)  शेततळी निर्षमतीचे साध्य (संख्या)   टक्केवारी 

73500    73328     99.77 
  

2) कृषि आयकु्तालय, पुणे या राज्यस्तरा्रील षनयांत्रक कायालयाकडून सांकषलत केलेल्या 
माषहती्र आधाषरत  

 

 सन 2007-08 ते 2011-12 या काला्धीत 
 आर्थिक तपशील 

प्राप्त नििी (` लाख)   झालेला खचध (` लाख)           टक्केवारी 
       44052     44052            100.00 

 
 

 भौषतक तपशील 
शेततळी निर्षमतीचे उनिष्ट (संख्या)  शेततळी निर्षमतीचे साध्य (संख्या)       टक्केवारी 

73500    73328            99.77 
 

 सन 2010-11 नांतर या योजनेंतर्वत शासनाकडून षनधी प्राप्त झाला नाही 
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 योजनेअांतर्वत षनमाण झालेल्या शेततळयाांचा तपशील 
  

 शेततळ्यांचे एकूण आकारमाि        113775 हजार घिमीटर  
 संरनक्षत कसचिाखाली आलेले के्षत्र       87993 हेक्टर 

 

3) षजल्हा अषधक्षक कृषि अषधकारी या षजल्हास्तरा्रील अांमलबजा्णी कायालयाांकडून 
सांकषलत केलेल्या माषहती्र आधाषरत 

 

 आर्थिक तपशील 

प्राप्त नििी (` लाख)   झालेला खचध (` लाख)   टक्केवारी 

      45251                   43504     96.14 
 
 

 भौषतक तपशील 

शेततळी निर्षमतीचे उनिष्ट (संख्या) शेततळी निर्षमतीचे साध्य (संख्या)  टक्केवारी 
75283                 72133     95.82 

 

 कृषि आयकु्तालय, पुणे या कायालयाकडून षजल््ाांना ष्तरीत झालेला षनधी ् षजल्हा 
अषधक्षक कृषि अषधकारी या कायालयाांकडून प्रषत्ेदीत केलेला प्राप्त षनधी, झालेला खचव 
् अखर्थचत षनधी यामध्ये तफा्त षदसनू येते. 

 

 कृषि आयकु्तालय, पुणे या कायालयाकडून षजल््ाांना शेततळी षनर्थमतीचे षदलेले लक्ष्य ् 
साध्य ् षजल्हा अषधक्षक कृषि अषधकारी याांनी प्रषत्ेदीत केलेले शेततळी षनर्थमतीचे लक्ष्य 
् साध्य यामध्ये तफा्त षदसनू येते. 

 

 सन 2007-08 ते 2011-12 या काला्धीतील अजांचा तपशील 

प्रवगध        संख्या   टक्केवारी 
 शेतकऱ्यांकडूि एकूण प्राप्त अजध   151095     --- 
 सनमतीिे मंजरू केलेले अजध      94062     62 
 सनमतीिे मंजरू केलेल्या अजांपैकी    72133     77 

लार्भ देण्यासाठी नशर्ारस केलेले अजध         
 

 प्र्र्वषनहाय लाभार्थ्यांची सांख्या ् ष्तरीत केलेले अनदुान  
प्रवगध              लार्भािी (संख्या)       टक्केवारी      अिुदाि (` लाख) टक्केवारी 

      एकूण   72133 100       43504   100 

 अजा / अज   10146   14                  5489     13 
 ¤üÖ× ü̧¦ü¶  रेिेखालील   1473     2                      811       2 

 अल्प व अत्यल्प रू्भिारक 27198   38            15367     35 
 इतर    33316   46            21837     50 
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 योजनेअांतर्वत षनमाण झालेल्या शेततळयाांचा तपशील 
 शेततळ्यांचे एकूण आकारमाि    122962 हजार घिमीटर  
 संरनक्षत कसचिाखाली आलेले के्षत्र      96142 हेक्टर 

 

 या योजिेंतगधत प्रनत लार्भािी सरासरी ` 60311 इतके अिदुाि नवतरीत झाले 
 

 या योजिेंतगधत पूणध झालेल्या शेततळ्याच्या कामाचे तालकुा पातळीवर वकध  रनज्टर व अॅसेट 
रनज्टरमध्ये िोंद घेतली जात असल्याचे 24 (96 टक्के) नजल्हा अनिक्षक कृनि अनिकारी,  यांिी 
सांनगतले 

 

 ‘राष्ट्रीय कृषि षिकास योजनेंतर्गत शेततळी षनर्माण करणे’ या योजनेंतर्गत षनर्माण झालेल्या 
शेततळयाांर्मुळे लाभधारक शेतकऱयाांच्या कृषि उत्पादनात िाढ झाली असल्याचे सिगच षजल्हा 
अषधक्षक कृषि अषधकारी कायालयाांनी साांषर्तले. 
 
 

 सदरची योजना षजल्यार्मध्ये यशस्िी झाल्याचे र्मत सिग षजल्हा अषधक्षक कृषि अषधकारी  कायालयाांनी 
साांषर्तले.  

 

4) तालुका कृषि अषधकारी या तालुकास्तरा्र अांमलबजा्णी करणाऱ्या ् मलू्यमापन 
पाहणीसाठी षन्ड झालेल्या तालुका कायालयाांकडून सांकषलत केलेल्या माषहती्र आधाषरत 

 

 आर्थिक तपशील  

प्राप्त नििी (` लाख)   झालेला खचध (` लाख)   टक्केवारी 
15982        15957     99.84 

 

 भौषतक तपशील 

शेततळी निर्षमतीचे उनिष्ट (संख्या)  शेततळी निर्षमतीचे साध्य (संख्या)  टक्केवारी 
27333     25853    94.59 

 

 सन 2007-08 ते 2011-12 या काला्धीतील अजांचा तपशील  
   संख्या   टक्केवारी 

 शेतकऱ्यांकडूि एकूण प्राप्त अजध    41806     --- 
 सनमतीिे मंजरू केलेले अजध      30957     74 
 सनमतीिे मंजरू केलेल्या अजांपैकी    25853     83 

लार्भ देण्यासाठी नशर्ारस केलेले अजध  
         

 प्र्र्वषनहाय लाभार्थ्यांची सांख्या  
 

प्रवगध            लार्भािी संख्या  टक्केवारी  
      एकूण      25853    100 

 अजा / अज            4075       16 
 ¤üÖ× ü̧¦ü¶  रेिेखालील                 438         2  
 अल्प व अत्यल्प रू्भिारक     10487       40 
 इतर        10853       42 
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 योजनेअांतर्वत षनमाण झालेल्या शेततळयाांचा तपशील 
 

 शेततळ्यांचे एकूण आकारमाि     48171 हजार घिमीटर  
 संरनक्षत कसचिाखाली आलेले के्षत्र      35561 हेक्टर 
 

 प्रषशक्षणाचा तपशील 
  संख्या 

 आयोनजत करण्यात आलेली प्रनशक्षण सते्र       396 
 प्रनशक्षणात सहर्भागी लार्भािी     13154 

 

 शेततळयाांच्या ्ापराचा तपशील 
वापराचा प्रकार              टक्केवारी 

 अन्य शेतीपूरक कामांसाठी     56 
 म्त्य व्यवसाय / म्त्य उत्पादि     71 

 

 या योजिेंतगधत निवडलेल्या तालकु्यांतील पूणध झालेल्या शेततळ्यांची निगा लार्भार्थ्यांकडूि राखली 
जात असल्याचे 47 (94 टक्के) तालकुा कृनि अनिकारी यांिी सांनगतले 
 

 या योजनेंतर्गत षनिडलेल्या तालकुयाांतील पूणग झालेल्या शेततळयाांच्या षनर्मर्मतीर्मुळे लाभार्थी 
शेतकऱयाांच्या कृषि उत्पादनात िाढ झाल्याचे 49 (98 टकके) तालकुा कृषि अषधकाऱयाांनी साांषर्तले 

 

 या योजनेंतर्गत र्मूल्यर्मापन पाहणीसाठी षनिडलेल्या एकूण 50 तालकुा कृषि अषधकाऱयाांपैकी 48 
(96 टकके) तालकुा कृषि अषधकाऱयाांनी सदर योजना तालकुयार्मध्ये यशस्िी झाल्याचे र्मत व्यकत 
केले 
 

5) मलू्यमापन पाहणीसाठी षन्ड झालेल्या लाभधारकाांकडून सांकषलत केलेल्या माषहती्र 
आधाषरत 
 

 लाभधारकाांचा तपशील  
संख्या       टक्केवारी 

एकूण       450   100 
 पुरूि      316     70 
 श््त्रया      134     30 
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 लाभधारक षन्डीच्या प्र्र्ाचा तपशील 
 

प्रवगध        संख्या          टक्केवारी 

एकूण       450   100 
 अजा             82     18 
 अज             63     14 
 दारेखा             30       7 
 अत्यल्प रू्भिारक           62      13 
 अल्प रू्भिारक      174      39 
 इतर          39        9 

 
 

 मालकीच्या जमीनधारणेच्या ्र्ानसुार लाभार्थ्यांचा तपशील 
जमीििारणा (0.00 एकर)  लार्भिारक टक्केवारी     प्रनत लार्भिारक सरासरी  
         (संख्या)         जमीि (0.00 एकर) 
एकूण    450  100    5.68 

 1.00 पयंत        6       1    0.84 
 1.00 ते 2.50          88     20     2.10 
 2.50 ते 4.00       118     26     3.49 
 4.00 ते 5.00      116     26    4.77 
 5.00 पेक्षा जा्त    122     27    11.51 

 
 

 लार््डीखालील के्षत्राच्या ्र्ानसुार लाभार्थ्यांचा तपशील 
 

लागवडीखालील के्षत्र (0.00 एकर)            लार्भिारक लार्भ         लार्भिारक लार्भ  
            नमळण्यापवूी          नमळाल्यािंतर 

        

एकूण         450   450 
 1.00 पयंत                     22               16 
 1.00 ते 2.50                         97           102 
 2.50 ते 4.00                  132         145 
 4.00 ते 5.00                  101             90 
 5.00 पेक्षा जा्त                 98            97 

 प्रनत लार्भिारक लागवडीखालील सरासरी जमीि (0.00 एकर) 4.95         4.98 
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 ससषचत के्षत्राच्या ्र्ानसुार लाभार्थ्यांचा तपशील 
 

कसनचत के्षत्र  (0.00 एकर)         लार्भिारक लार्भ     लार्भिारक लार्भ  
                 नमळण्यापूवी        नमळाल्यािंतर 
 

एकूण            450   450 
 1.00 पयंत                 292     138 
 1.00 ते 2.50                                60     105 
 2.50 ते 4.00                            47      97 
 4.00 ते 5.00                            24      58 
 5.00 पेक्षा जा्त                    27      52 

प्रषत लाभधारक सरासरी ससषचत के्षत्र (0.00 एकर)     1.65   3.11 
 

 लाभ षर्मळण्यापूिीच्या ससषचत के्षत्रात या योजनेंतर्गत लाभ षर्मळाल्यानांतर ससषचत के्षत्रात दपुटीने िाढ 
झाली 
 

 शेततळयाांच्या षनर्थमतीसाठी उपयोर्ात आणलेल्या साधनाांनसुार लाभार्थ्यांचा तपशील 
  लार्भािी (संख्या)        टक्केवारी 

एकूण       450   100 
 ्वत: मजरुांच्या मदतीिे           95      21 
 ्वत: अन्य पयायी साििांच्या सहाय्यािे      222     49 
 ठेकेदारांच्या सहाय्यािे       133     30 

 

 शेततळी षनर्थमती खचाच्या ्र्ानसुार लाभार्थ्यांचा तपशील  
 
 

 खचाचा वगध (`)               लार्भािी (संख्या)       टक्केवारी 
 

 16515 पेक्षा कमी       2           िगण्य 

 16515 ते 23260      17    4 

 23260 ते 32810      21     5 

 32810 ते 42360      38     8 

 42360 ते 54715       19     4 

 54715 ते 67075       27      6 

 67075 ते 82240       79    18 

 82240 पेक्षा जा्त    247    55 
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 अनदुानाची रक्कम प्राप्त झाल्याच्या प्रकारानसुार लाभार्थ्यांचा तपशील 

संख्या        टक्केवारी 
एकूण      450         100 
 

 रोखीिे                 1          िगण्य 
 बकँ खात्यावर जमा        94    21 
 ििादेश          353              78 
 अिदुाि अप्राप्त                 2               * 

 

* या योजिेंतगधत 2 लार्भिारकांिी अिदुाि अप्राप्त आहे असे सांनगतले 
 

 शेततळी षनमाण झाल्यानांतर अनदुानाची रक्कम षमळण्यासाठी लार्लेल्या काला्धीनसुार 
लाभार्थ्यांचा तपशील 

 
 

 कालाविी   लार्भािी (संख्या)          टक्केवारी    
एकूण     450    100 

 सात नदवस       29        6 
 पंिरा नदवस       68      15 
 एक मनहिा       95      21 
 दोि मनहिे      111      25 
 तीि मनहिे       49       11 
 तीि मनहन्यांपेक्षा जा्त      98      22 

 
 पाहणीसाठी षन्डलेल्या लाभधारकाांच्या शेततळयास षदलेल्या प्रत्यक्ष भेटीनसुार  

शेततळयाांचा तपशील 
       शेततळी (संख्या)      टक्केवारी 
 

एकूण     450        100 
 

 प्रत्यक्ष रे्भट नदलेले    394            88 
o अश््तत्वात असलेली   377            96 
o अश््तत्वात िसलेली      17              4 

 रे्भट ि नदलेले      56             12 
 

 शेततळ्याचे काम पूणध झाल्यािंतर नमळालेल्या प्रनशक्षणामुळे 58 टक्के लार्भिारकांिा र्ायदा झाला 
 

 शेततळी पूणध झाल्यािंतर दोि विांिंतर 64 टक्के शेततळ्याची रे्रके्षत्रीय पाहणी झाली  
 

 या योजिेच्या लार्भाबाबत 78 टक्के लार्भिारक समािािी आहेत 
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 शेततळी पूणध झाल्यािंतर 58 टक्के लार्भिारकांिी ‘शेततळे राष्रीय कृनि नवकास योजिेंतगधत पणूध 
करण्यात आले’ असा र्लक लावला 
 

 शेततळी पूणध झाल्यािंतर 78 टक्के लार्भिारकांिी  शेततळ्याची निगा राखली 
 

 शेततळ्यात गाळ वाहूि येणार िाही याबाबत 55 टक्के लार्भिारकांिी व्यव्िा केली 
 

 संपूणध विधर्भर शेततळ्यात पाणी राहत असल्याचे 3 टक्के लार्भिारकांिी सांनगतले 
 

 संरनक्षत कसचि या कारणासाठी 74 टक्के लार्भिारकांिी शेततळ्याचा वापर केल्याचे सांनगतले 
 

 शेततळ्यांमुळे रू्भगर्भातील पाण्याची पातळी वाढली असल्याचे 67 टक्के लार्भिारकांिी सांनगतले 
 

 नपक पध्दतीत सकारात्मक बदल झाल्याचे 66 टक्के लार्भिारकांिी सांनगतले 
 

 शेततळयाांर्मुळे शेती उत्पादनात िाढ झाल्याचे  69 टकके लाभधारकाांनी साांषर्तले 
 

 या योजनेच्या लाभार्मुळे 68 टकके लाभधारकाांनी कुटुांबाच्या जीिनर्मान ि राहणीर्मान यात सधुारणा 
झाल्याचे साांषर्तले 
 

6) मलू्यमापन पाहणीसाठी षन्ड झालेल्या अलाभधारकाांकडून सांकषलत केलेल्या माषहती्र 
आधाषरत 
 

 

 अलाभधारकाांचा तपशील  
 प्रवगध      अलार्भिारक (संख्या)        टक्केवारी 
एकूण       54   100 

 पुरूि        35     65 
 श््त्रया        19     35 

 
 

 अलाभधारक षन्डीच्या प्र्र्ाचा तपशील 
अलार्भिारक (संख्या)       टक्केवारी 

एकूण      54   100 
 अजा         5       9 
 अज         5       9 
 दारेखा         2      4 
 अत्यल्प रू्भिारक       10     18 
 अल्प रू्भिारक       16     30 
 इतर         16     30 
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 मालकीच्या जमीनधारणेच्या ्र्ानसुार अलाभधारकाांचा तपशील 
 

जमीििारणा (0.00 एकर)           अलार्भिारक      टक्केवारी    
                    (संख्या)   

 

एकूण      54       100  
 1.00 पयंत         0              0 
 1.00 ते 2.50       10            19 
 2.50 ते 4.00      12            22 
 4.00 ते 5.00        6             11 
 5.00 पेक्षा जा्त      26            48 

   

 प्रनत अलार्भिारक मालकीची सरासरी जमीि 5.08 एकर 
 
 

 शेततळ्याच्या जागेची पाहणी तालकुा कृनि अनिकारी यांच्याकडूि अजध िामंजरू करण्यापूवी झाली 
असे 46 टक्के अलार्भिारकांिी सांनगतले  

 
 
 

 अजव नामांजूर करण्याच्या कारणाांनसुार अलाभधाकाांचा तपशील 
 

 

     कारणे        अलार्भिारक (संख्या)    टक्केवारी 
 लक्ष्य गटातील िसलेले       5           9 
 तांनत्रक कारण      16         30 
 इतर       33         61 

 

 योजिेचे निकि योग्य वाटत असल्याचे 74 टक्के अलार्भिारकांिी मत व्यक्त केले 
 

7) मलू्यमापन पाहणी्र आधाषरत स्वसाधारण षनषरक्षणे (General Observations) 
 

 ‘राष्रीय कृनि नवकास योजिेंतगधत शेततळी निमाण करणे’ या योजिेसंदर्भातील शासि निणधयामध्ये 
योजिेच्या उिेशाचा िेमका उल्लेख करण्यात आलेला िाही 
 

 लार्भािी निवडीच्या अटी व शतीिसुार लार्भार्थ्यांची निवड अिसुनूचत जाती/ जमाती शेतकरी, ¤üÖ× ü̧¦ü¶ 
रेिेखालील (BPL) शेतकऱ्यांमिील सवात शेवटच्या शेतकऱ्याची निवड प्रिम या पध्दतीिे 
(अंत्योदय मोड), अल्प व अत्यल्प रू्भिारक शेतकरी या प्रवगातील लार्भार्थ्यांची त्यांच्या 
जमीििारणेच्या आिारावर निवड केली जात असल्यािे अिसुनूचत जाती/ जमाती शेतकरी व इतर 
प्रवगातील ज्या शेतकऱ्यांची जमीििारणा 2.5 एकरापेक्षा अनिक आहे, असे शेतकरी या योजिेच्या 
लार्भापासिू वंनचत राहतात 
 
 

 योजिेच्या प्रसार व प्रनसध्दीसाठी येणाऱ्या खचाच्या तरतदुीबाबत शासि निणधयामध्ये उल्लेख िाही 
 

 सि 2010-11 व 2011-12 या कालाविीकनरता शासिाकडूि कृनि आयुक्तालयास नििी नवतरीत 
करण्यात आलेला िव्हता, पयायािे कृनि आयुक्तालयािेदेखील नजल्हा अनिक्षक कृनि अनिकारी या 
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कायालयांिा नििी नवतरीत केलेला िव्हता. तसेच, सदर विांकनरता शासिािे कृनि आयुक्तालयास 
शेततळी निर्षमतीचे उनिष्ट नदलेले िव्हते, त्यामुळे कृनि आयुक्तालयािेदेखील नजल्हा अनिक्षक कृनि 
अनिकारी या कायालयांिा शेततळी निर्षमतीचे उनिष्ट नदलेले िसल्याचे नदसिू आले, असे 
असतांिादेखील नजल्हा अनिक्षक कृनि अनिकारी या कायालयांिी सदर विांकनरता शेतकऱ्यांकडूि 
अजध मागनवल्याचे व सदर अजध सनमतीिे मंजरू केल्याचे नदसिू आले 
 

 काही नजल््ांमध्ये नजल्हा अनिक्षक कृनि अनिकारी यांिी तालकुा कृनि अनिकारी यांिा नििी वाटप 
ि केल्यािे तालकुा कृनि अनिकारी यांिा या योजिेखाली लार्भ देण्यात आलेल्या लार्भिारकांिा 
तालकुा ्तरावरूि नििीचे वाटप करता आले िाही. अशा नजल््ांमध्ये नजल्हा ्तरावरूिच नजल्हा 
अनिक्षक कृनि अनिकारी यांच्या कायालयाकडूि लार्भिारकांिा नििी वाटप करण्यात आल्याचे 
नदसिू आले 
 

 काही नजल््ांिी त्यांच्याकडील अखर्षचत नििी आयुक्त, कृनि आयुक्तालय यांच्या सचूिेवरूि अन्य 
नजल््ांिा वळती केल्याचे नदसिू आले. असा नििी वळती केल्यािंतर ज्या नजल््ांिी नििी वळती 
केला व ज्या नजल््ास तो नििी प्राप्त झाला याबाबतचे लेखे अद्ययावत करणे आवचयक होते. तसेच, 
आयुक्त, कृनि आयुक्तालय या कायालयािेदेखील याबाबत लेखे अद्ययावत ठेवणे आवचयक होते. 
तिानप, या तीिही कायालयांिी लेखे अद्ययावत केले िसल्यामुळे िेमका नकती नििी प्राप्त झाला व 
नकती नििी वळती केला याबाबत ठामपणे सांगता येत िसल्यािे यावर चोखपणे संनियंत्रणदेखील 
करता येत िाही 
 

 कृनि आयुक्तालय, पुणे या कायालयाकडूि नजल््ांिा नवतरीत झालेला नििी व नजल्हा अनिक्षक 
कृनि अनिकारी या कायालयांकडूि प्रनतवेदीत केलेला प्राप्त नििी, झालेला खचध व अखर्षचत नििी 
यामध्ये तर्ावत नदसिू येते. तसेच, कृनि आयुक्तालय, पुणे या कायालयाकडूि नजल््ांिा नदलेले 
शेततळी निर्षमतीचे लक्ष्य व साध्य व नजल्हा अनिक्षक कृनि अनिकारी यांिी प्रनतवेदीत केलेले 
शेततळी निर्षमतीचे लक्ष्य व साध्य यामध्ये तर्ावत नदसिू येते 
 

8) योजनेची फलषनष्ट्पत्ती 
 

 ग्राम नवकास व जलसंिारण या मंत्रालयीि प्रशासकीय नवर्भागाकडूि कृनि आयुक्तालय, पुणे या 
कायालयास नदलेल्या एकूण 73500 शेततळी निर्षमतीच्या उनिष्टांपैकी 99.77 टक्के उनिष्ट साध्य 
झाले  
 

 नजल्हा अनिक्षक कृनि अनिकारी या कायालयांकडील प्राप्त आकडेवारीिसुार शेततळी निर्षमतीमुळे 
एकूण 96142 हेक्टर इतके के्षत्र संरनक्षत कसचिाखाली आले 

 

 शेततळ्यांमुळे रू्भगर्भातील पाण्याची पातळी वाढली असल्याचे 67 टक्के लार्भिारकांिी सांनगतले 
 

 नपक पध्दतीत सकारात्मक बदल झाल्याचे 66 टक्के लार्भिारकांिी सांनगतले 
 

 लाभ षर्मळण्यापूिीच्या ससषचत के्षत्रात या योजनेंतर्गत लाभ षर्मळाल्यानांतर दपुटीने िाढ झाल्याचे 
लाभधारकाांनी साांषर्तले 
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 शेततळयाांर्मुळे शेती उत्पादनात िाढ झाल्याचे  69 टकके लाभधारकाांनी साांषर्तले 
 

 

 या योजनेच्या लाभार्मुळे 68 टकके लाभधारकाांनी कुटुांबाच्या जीिनर्मान ि राहणीर्मान यात सधुारणा 
झाल्याचे साांषर्तले 
 

 या योजिेच्या लार्भाबाबत 78 टक्के लार्भिारक समािािी आहेत 
 

9) योजनेबाबत ्र नमदू केलेली फलषनष्ट्पत्ती ष्चारात घेता, योजना यशस््ी झाली आहे. 
* * * * * 
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प्रकरण - 2 

षशफारसी 

 शासि निणधयामध्ये ‘षजल््ात पाण्याची उपलब्धता ् ाढा्ी ्  सांरषक्षत ससचन सुष्धा उपलब्ध 
होऊन कृषि उत्पादन ् उत्पादकता यात ्ाढ व्हा्ी’, असा समावेश करावा. 
 

 ज्या शेतकऱ्यांची जमीििारणा 2.5 एकरापेक्षा अनिक आहे, अशा शेतकऱ्यांिा लार्भ नमळण्यासाठी 
अनिकचा जमीििारणा प्रवगध तयार करूि, या प्रवगासाठी काही प्रमाणात र्भारांकि (some 
weightage) देण्यात यावा.  

 

 तालकु्याची र्भौगोनलक पनरश््िती व जनमिीचा प्रकार (खडकाळ/टणक) नवचारात घेऊि, 
तालकुानिहाय अिदुािात वाढ करण्यात यावी. 

 

 शेततळ्याच्या आकारमािासाठी अिजेु्ञय अिदुािामध्ये प्ल ॅ् टीक अ् तरीकरणाचा खचध नवचारात 
घेऊि अिदुािात वाढ करण्यात यावी. 
 

 शासिािे शेततळी िारकास नडझेल इंनजि, मोटार पंप व पाईप याकनरता अिदुाि उपलब्ि करूि 
द्यावे.  
 

 योजिेसाठी ठेवण्यात आलेल्या एकूण नियतव्ययाच्या 2 टक्के अनिकचा नििी योजिेच्या प्रसार व 
प्रनसध्दीसाठी उपलब्ि करावा व तसा उल्लेख शासि निणधयामध्ये करण्यात यावा. 
 

 ज्या नजल््ांकडे योजिेंतगधत एखाद्या विात नििी अखर्षचत राहणार असेल, अशा नजल््ांिी अखर्षचत 
राहणारा अपेनक्षत नििी पर्पर इतर नजल््ांिा वळती करू िये. असा नििी प्रिमत: आयुक्त, कृनि 
आयुक्तालय या कायालयास प्रत्यार्षपत (surrender) करावा. कृनि आयुक्त कायालयािे इतर 
नजल््ांची अनतनरक्त मागणी नवचारात घेऊि, अशा नजल््ांिा तो नवतरीत करावा. कृनि आयुक्त 
कायालयािेदेखील नििी इतर नजल््ांिा वळती करण्याबाबत संमतीपत्र देऊ िये. 
 
 
 

 राज्य्तरावर ज्या कायालयाकडे योजिेच्या संनियंत्रणाची जबाबदारी सोपनवण्यात आली आहे, त्या 
कायालयांिी मानसक प्रगती अहवालाच्या माध्यमातिू प्रर्भावीपणे संनियंत्रण करणे आवचयक आहे.  

 

 या योजिेंतगधत सि 2009-10 िंतर नििी प्राप्त झाला िसल्यािे सदर योजिा सद्यश््ितीत बंद आहे. 
या योजिेंतगधत शेतकऱ्यांकडूि शेततळी निर्षमतीसाठी मोठ्या प्रमाणावर मागणी आहे. त्यामुळे ही 
योजिा पुन्हा सरुू करूि या योजिेखाली मोठ्या प्रमाणावर नििी उपलब्ि करूि देण्यात यावा.  
 

 ‘राष्रीय कृनि नवकास योजिेअंतगधत शेततळी निमाण करणे’ ही योजिा नजल््ात पाण्याची उपलब्िता 
वाढण्यासाठी व संरनक्षत कसचि सनुविा उपलब्ि होऊि कृनि उत्पादि व उत्पादकतेत वाढ होण्यासाठी 
अत्यंत उपयुक्त आहे. सदरची योजना अषधक उपयकु्त होण्याकषरता ्र नमदू केलेल्या 
षशफारशीं्र ष्भार्ाकडून कायव्ाही होणे र्रजेचे आहे.   
 

* * * * * 
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प्रकरण-3 

प्रस्ता्ना 

3.1  योजनेची पार्श्वभमूी  

 नियोजि आयोगािे 11 व्या पंचवार्षिक योजिेसाठी िऊ टक्के इतका आर्षिक नवकास दर गाठण्याचे 
उनिष्ट ठेवले होते.  देशातील 50 टक्क्यांपेक्षा अनिक लोकसंख्या शेतीवर अवलंबूि असिू, 10 व्या पंचवार्षिक 
योजिा काळात कृनि के्षत्राची उत्पादकता अिेक राज्यात कमी झाल्यािे, सदर पंचवार्षिक योजिा काळात कृनि 
के्षत्राचा नवकास दर चार टक्क्यांपेक्षा कमी रानहला होता. त्यामुळे 11 व्या पंचवार्षिक योजिेसाठी निश्चचत 
करण्यात आलेला िऊ टक्के इतका उच्च आर्षिक नवकास दर गाठण्यासाठी कृनि के्षत्रातील गुंतवणूक 
वाढवूि, सदर पंचवार्षिक योजिा काळात या के्षत्राचा नवकास दर चार टक्के गाठण्याचे उनिष्ट राष्रीय नवकास 
पनरिदेिे निश्चचत केले होते. त्यािसुार प्रत्येक राज्याचा कृनि नवकास आराखडा तयार करतािा कृनि संलग्ि 
नवकास के्षते्र - जसे पशसंुविधि, मत््यव्यवसाय, दगु्िव्यवसाय, लघुपाटबंिारे, ग्रामनवकास, जलसंिारण, 
इत्यादींचा एकनत्रतपणे नवचार करूि नवकास सािण्यासाठीच्या उपाययोजिांचा अंतर्भाव करण्याचे निश्चचत 
करण्यात आले होते. याचाच एक र्भाग म्हणूि ‘राष्ट्रीय कृषि ष्कास योजनेअांतर्वत शेततळी षनमाण 
करणे’ ही योजिा (100 टक्के कें द्र पुर्कृत) सि 2007-08 पासिू ग्रामनवकास व जलसंिारण नवर्भाग या 
मंत्रालयीि प्रशासकीय नवर्भागामार्ध त राज्यातील कापूस उत्पादक व डी. पी. ए. पी. के्षत्र असलेल्या 25 
नजल््ांमध्ये राबनवण्यात येत आहे. 

3.2  योजनेचे स््रूप  

 नजल््ात पाण्याची उपलब्िता वाढावी व संरनक्षत कसचि सनुविा उपलब्ि होऊि कृनि उत्पादि व 
उत्पादकता यात वाढ होण्यासाठी, राष्रीय कृनि नवकास योजिेअंतगधत (100 टक्के कें द्र पुर्कृत) शेतकऱ्यांिा 
शेततळी निमाण करण्यासाठी अिदुाि उपलब्ि करूि देणे, असे या योजिेचे ्वरूप आहे. 

3.3  योजनेचा उिेश  

 राज्यातील कापूस उत्पादक व डी. पी. ए. पी. के्षत्र असलेल्या नजल््ांत शेततळी निमाण करूि, नजल््ात 
पाण्याची उपलब्िता वाढावी आनण संरनक्षत कसचि सनुविा उपलब्ि होऊि, कृनि उत्पादि व उत्पादकता 
वाढावी, असा या योजिेचा उिेश आहे.  

3.4  योजनेची अांमलबजा्णी यांत्रणा  

 ‘राष्ट्रीय कृषि ष्कास योजनेअांतर्वत शेततळी षनमाण करणे’ या योजिेसाठी प्रशासकीय्तरावर 
ग्रामनवकास व जलसंिारण नवर्भाग, राज्य्तरावर आयुक्त, कृनि आयुक्तालय, पुणे, नवर्भाग्तरावर कृनि 
सहसंचालक, नजल्हा्तरावर नजल्हा अनिक्षक कृनि अनिकारी, तालकुा्तरावर तालकुा कृनि अनिकारी, 
यांच्यामार्ध त योजिेची अंमलबजावणी केली जाते.  
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3.5  योजनेची कायवपध्दती 

 या योजिेंतगधत शेतकऱ्यांिा लार्भ देण्यासाठी ्िानिक वतधमािपत्रातूि जानहरात देऊि, कृनि नवर्भाग, नजल्हा 
पनरिद, पंचायत सनमती, ग्रामपंचायत या कायालयांच्या िोटीस बोडावर प्रनसध्दी देऊि, गावपातळीवर दवंडी देऊि 
तसेच कृनि नवर्भागाच्या यंत्रणेमार्ध त वैयश्क्तक व सामनुहक बैठका आनण मेळावे घेऊि इच्िूक शेतकऱ्यांकडूि 
नवनहत मदुतीत अजध मागनवण्यात येतात. लार्भ देण्यासाठी शेतकऱ्याची निवड करण्याकनरता संबंनित नजल्हा 
अनिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली सनमती गठीत करण्यात आली असिू, सदर सनमतीिे निवड केलेल्या शेतकऱ्यांिा 
लार्भ देण्यात येतो. 
 

3.6  योजनेचे षनकि  

 शेतकऱ्याकडे त्याच्या िावावर कमीत कमी 0.60 हेक्टर जमीि उपलब्ि असणे आवचयक आहे, यात कमाल 
मयादा िाही 

 शेतात नवनहर िसावी व यापवूी इतर योजिांच्या माध्यमातूि नवनहर ककवा इतर कसचि सनुविा मंजूर केलेली  
िसावी   

 लार्भािी शेतक-याची जमीि शेततळ्याकनरता तांनत्रकदषृ्या पात्र असणे आवचयक 
 लार्भार्थ्यांची षन्ड खालील प्रािषमकतेनुसार करण्यात येते 

 

 अिुसनूचत जाती-जमाती शेतकरी 

 ¤üÖ× ü̧¦ü¶ रेिेखालील (BPL) शेतकऱ्यांमिील सवात शेवटच्या शेतकऱ्यांची निवड प्रिम या पध्दतीिे 
(अंत्योदय मोड) 

 अल्प व अत्यल्प र्भिूारक शेतकरी 

 वरील प्रवगात पुरेसे शेतकरी उपलब्ि ि झाल्यास इतर प्रवगातील सवध शेतकरी 

 सवध प्रवगात मनहला अजधदारास प्रािान्य  
 

3.7 मलू्यमापन पाहणीची उषिष्ट्टे 

 शेततळे मंजुरीची प्रनिया निकिाप्रमाणे पार पाडली का? याचा शोि घेणे 
 शेततळे बांिण्यासाठी लार्भार्थ्यांिा नदलेल्या अिुदािाचा आढावा घेणे 
 निवड करण्यात आलेले लार्भािी लक्ष्यगटातीलच होते का याची खात्री करणे 
 योजिेंतगधत नदलेल्या शेततळ्याची निगा, देखर्भाल, दुरू्ती, इ. लार्भािी शेतकरी करतो ककवा िाही याचा 

शोि घेणे 
 पाण्याच्या उपलब्ितेत वाढ होऊि संरनक्षत कसचि सनुविा उपलब्ि झाली काय? याचा शोि घेणे 
 संरनक्षत कसचि सनुविेमळेु कृनि उत्पादि व उत्पादकतेत वाढ झाली काय? याचा शोि घेणे 
 योजिेचा लार्भ घेतल्यािंतर लार्भिारकांच्या कुटंुबाचे जीविमाि व राहणीमाि यात सिुारणा झाली काय? 

याचा शोि घेणे 
 या योजिेच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणी व त्रटुींचा शोि घेणे 
 अलार्भार्थ्यांकडूि लार्भ ि नमळाल्याबाबतच्या कारणांचा शोि घेणे  
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3.8 योजनेची व्याप्ती  

ही योजिा औरंगाबाद, जालिा, बीड, लातरू, उ्मािाबाद, िांदेड, परर्भणी, कहगोली, बुलढाणा, 
अकोला, वानशम, अमरावती, यवतमाळ, िागपूर, विा, चंद्रपूर, िुळे, िंदरूबार, जळगाव, िानशक (अंशत:), 
अहमदिगर (अंशत:), पुणे (अंशत:), सोलापूर (अंशत:), सातारा (अंशत:) व सांगली (अंशत:) या कापूस 
उत्पादक व डी. पी. ए. पी. के्षत्र असलेल्या 25 नजल््ांत सि 2007-08 पासिू राबनवण्यात येत आहे.  

3.9 नमनुा षन्ड पध्दती 

5) षजल्हा षन्ड - वरील मुिा ि. 3.8 - योजिेची व्याप्ती यामध्ये िमूद केल्यािसुार ही योजिा कापूस 
उत्पादक व डी. पी. ए. पी. के्षत्रातील 25 नजल््ांमध्ये राबनवण्यात येत असल्यािे, सदर मूल्यमापि 
पाहणीकनरता या सवध 25 नजल््ांची निवड करण्यात आली. 

6) तालुका षन्ड - निवड केलेल्या प्रत्येक नजल््ामिूि सि 2011-12 या संदर्भध विामध्ये जा्तीत जा्त 
लार्भ नदलेले दोि तालकेु याप्रमाणे 25 नजल््ांमिूि एकूण  50 तालकु्यांची मूल्यमापि पाहणीकनरता 
निवड करण्यात आली. 

7) लाभधारकाांची षन्ड - निवड केलेल्या प्रत्येक तालकु्यामिूि सि 2011-12 या संदर्भध विामध्ये लार्भ 
नदलेल्या लार्भार्थ्यांची खालील तक्ता  ि. 3.1, 3.2, 3.3 व 3.4 मिील तपनशलािसुार त्यांच्या ्वतंत्र 
जमीििारणा व ्त्री/पुरूि या तपनशलासह प्रिमत: यादी तयार करण्यात आली. तक्ता ि. 3.1, 3.2, व 
3.3 मध्ये तयार करण्यात आलेल्या प्रत्येक यादीमिूि (प्रत्येक प्रवगातील) 2 पुरुि लार्भिारकांची व एका 
मनहला लार्भिारकाची यादशृ्च्िक (simple random sampling) पध्दतीिे निवड करण्यात आली. तक्ता 
ि. 3.1 मध्ये िमूद केलेल्या प्रवगामध्ये मनहला लार्भिारक उपलब्ि िसल्यास, त्याच प्रवगातील पुरुि 
लार्भिारकामिूि उणीव (shortfall) र्भरूि काढण्यात आली. तक्ता ि. 3.1 मध्ये िमूद केलेल्या 
प्रवगामिूि एकही लार्भिारक म्हणजेच एकही पुरुि व मनहला लार्भिारक उपलब्ि िसल्यास, तक्ता ि. 
3.2 मध्ये िमूद केलेल्या प्रवगामिूि तक्ता ि. 3.1 मिील लार्भार्थ्यांची उणीव र्भरूि काढण्यात आली. 
तसेच, तक्ता ि. 3.2 मध्ये िमूद केलेल्या प्रवगामिूि पुरेसे लार्भिारक (तक्ता ि. 3.1 मिील उणीव 
नवचारात घेऊि) उपलब्ि होत िसल्यास, त्यांची उणीव तक्ता ि. 3.3 मिूि र्भरूि काढण्यात आली. 
तक्ता ि. 3.1, 3.2 व 3.3 मिूि प्रत्येकी तीि याप्रमाणे षन्डलेल्या प्रत्येक तालुक्यामधून एकूण नऊ 
लाभधारकाांची षन्ड करण्यात आली. तक्ता ि. 3.1, 3.2 व 3.3 मिूि पुरेसे लार्भिारक (पुरुि / 
मनहला) उपलब्ि होऊ शकले िाहीत अशावेळी त्यांची उणीव (पुरुि / मनहला) तक्ता ि. 3.4 मिूि 
र्भरुि काढण्यात आली. लार्भिारकांच्या निवडीकनरता लार्भिारकांची यादी खालील तक्ता ि. 3.1 ते 
3.4 मिील तपनशलािसुार तयार करण्यात आली.  
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तक्ता क्र. 3.1 
अनुसषूचत जाती/जमाती लाभार्थ्यांची यादी (2011-12) 

अ.क्र. लाभार्थ्याचे नाां् पुरूि स्त्री जमीन धारणा 
(0.00 हे.) 

शासनाकडून प्राप्त 
अनुदान 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

      

 

तक्ता क्र. 3.2 

    दाषरद्रय रेिेखालील (BPL) शेतक-याांमधील स्ात शे्टच्या शेतक-याांची षन्ड प्रिम या पध्दतीने 
(अांत्योदय मोड)  

लाभार्थ्यांची यादी (2011-12) 

अ.क्र. लाभार्थ्याचे नाां् पुरूि स्त्री जमीन धारणा 
(0.00 हे.) 

शासनाकडून प्राप्त 
अनुदान 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

      

 

तक्ता क्र. 3.3  

 अल्प ् अत्यल्प भधूारक लाभार्थ्यांची यादी (2011-12) 

अ.क्र. लाभार्थ्याचे नाां् पुरूि स्त्री जमीन धारणा 
(0.00 हे.) 

शासनाकडून प्राप्त 
अनुदान 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

      

 

तक्ता क्र. 3.4 

     ्रील प्रर्ातील पुरेसे शेतकरी उपलब्ध न झाल्यास इतर प्र्र्ातील स व् लाभार्थ्यांची यादी (2011-12) 

अ.क्र. लाभार्थ्याचे नाां् पुरूि स्त्री जमीन धारणा 
(0.00 हे.) 

शासनाकडून प्राप्त 
अनुदान 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
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8) अलाभाधरकाांची षन्ड – ज्या शेतकऱ्यांिी लार्भ नमळण्याकनरता अजध केले. तिानप, शासि निणधयात 
नवनहत केलेले काही निकि पूणध करीत िसल्यामुळे अजध िामंजरू करण्यात आले, अशा शेतकऱ्यास 
‘अलार्भिारक’ असे गनृहत िरण्यात आले. अलार्भिारकाच्या निवडीकनरता अलार्भिारकाचा प्रवगध 
नवचारात ि घेता, निवड केलेल्या प्रत्येक तालकु्यातिू 2 अलाभधारकाांची (एक मनहला व एक पुरुि) 
यादशृ्च्िक पध्दतीिे निवड करण्यात आली. मनहला अलाभधारक उपलब्ि िसल्यास पुरुि 
अलाभधारकाची यादशृ्च्िक पध्दतीिे निवड करण्यात आली. 

9) नमनुा आकार - योजिा राबनवलेल्या 25 नजल््ांतिू प्रत्येकी दोि तालकेु याप्रमाणे एकूण 50 
तालकु्यांची व प्रत्येक तालकु्यातिू िऊ लार्भिारक व दोि अलार्भिारक याप्रमाणे अििुमे एकूण 450 
लार्भिारकांची व 100 अलार्भिारकांची निवड करावयाची होती. िमुिा निवड पध्दतीप्रमाणे 450 
लार्भिारकांची निवड करण्यात आली. तिानप, पुरेसे अलार्भिारक उपलब्ि ि झाल्यामुळे 100 
अलार्भिारकांऐवजी र्क्त 54 अलार्भिारकांसाठीच पत्रक र्भरण्यात आले.  

3.10 योजनेची प्रर्ती 

 सि 2007-08 ते 2011-12 या कालाविीत या योजिेकनरता शासिािे उपलब्ि करूि नदलेला नििी, 
झालेला खचध तसेच शेततळी निर्षमतीचे उनिष्ट व साध्य याबाबतचा तपशील तक्ता ि. 3.5 मध्ये नदला आहे.  

तक्ता क्र. 3.5 

सन 2007-08 ते 2011-12 या काला्धीत या योजनेकषरता शासनाने उपलब्ध करून षदलेला 
षनधी, झालेला खचव तसेच शेततळी षनर्थमतीचे उषिष्ट्ट ् साध्य याबाबतचा तपशील 

अ.क्र. ्िे आर्थिक तपशील ( ` लाखात) भौषतक तपशील (सांख्या) 

उपलब्ध 
केलेला षनधी 

झालेला खचव अखर्थचत 
षनधी 

शेततळी 
षनर्थमतीचे 
उषिष्ट्ट  

साध्य  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 2007-08 8000.00 8000.00 0.00 17500 17500 

2 2008-09 13652.15 13652.15 0.00 21500 21876 

3 2009-10 22400.00 124.11 0.00 34500 1072 

4 2010-11* 0.00 10162.29 0.00 0 14895 

5 2011-12* 0.00 12113.34 0.26 0 17985 

    एकूण 44052.15 44051.89 0.26 73500 73328 

* सन 2010-11 ि 2011-12 या ििांसाठी षनधी उपलब्ध करण्यात आलेला नव्हता, तसेच शेततळी षनर्मर्मतीचे उषिष्ट्टदेखील देण्यात 
आलेले नव्हते. सन 2009-10 र्मध्ये प्राप्त झालेला षनधी सन 2009-10 ते 2011-12 या तीन ििांच्या कालािधीत टप्प्याटप्प्याने 
खची पडला. 
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3.11 के्षत्रकाम 

3.11.1 मलू्यमापन अभ्यास पाहणीसाठी पत्रके - 

        या योजिेच्या मूल्यमापि अभ्यास पाहणीसाठी खाली िमूद एकूण पाच पत्रके नवनहत करण्यात आली 
होती. 

पत्रक-1- आयुक्त, कृनि आयुक्तालय, पुणे यांचेसाठी र्भरावयाचे पत्रक  

पत्रक-2- नजल्हा अनिक्षक कृनि अनिकारी यांचेसाठी र्भरावयाचे पत्रक  

पत्रक-3- तालकुा कृनि अनिकारी यांचेसाठी र्भरावयाचे पत्रक  

पत्रक-4- या योजिेंतगधत लार्भ नमळालेल्या लार्भिारकासाठी र्भरावयाचे पत्रक  

पत्रक-5- या योजिेंतगधत निवड झालेल्या अलार्भिारकासाठी र्भरावयाचे पत्रक  
 

3.12.2 के्षषत्रय कामाचा काला्धी 

सदर नवियावरील मूल्यमापि पाहणीचे के्षत्रीय काम जिू, 2014 ते जिू, 2015 या कालाविीत 
करण्यात आले. 

* * * * * 
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प्रकरण-4 

कृषि आयुक्तालय, पणेु या कायालयाची योजनेष्ियी माषहती 

4.1  ‘राष्रीय कृनि नवकास योजिेअंतगधत शेततळी निमाण करणे’ या योजिेच्या मूल्यमापि अभ्यास 
पाहणीसाठी आयुक्त, कृनि आयुक्तालय, पुणे या कायालयाकडूि संकनलत करण्यात आलेल्या मानहतीवर 
आिानरत नवचलेिण खालील पनरच्िेदांमध्ये नदले आहे. 
 

4.2 या योजिेंतगधत सि 2007-08 ते 2011-12 या कालाविीत प्राप्त नििी, झालेला खचध, शेततळी 
निर्षमतीचे उनिष्ट व साध्य याबाबतचा तपशील तक्ता ि. 4.1 मध्ये नदला आहे. 
 

तक्ता क्र. 4.1 
सन 2007-08 ते 2011-12 या काला्धीत प्राप्त षनधी, झालेला खचव, शेततळी षनर्थमतीचे 

उषिष्ट्ट ् साध्य याबाबतचा तपशील 
अ.क्र. ्िव आर्थिक तपशील (` लाखात) भौषतक तपशील (सांख्या) 

प्राप्त षनधी झालेला खचव शेततळी 
षनर्थमतीचे उषिष्ट्ट 

साध्य 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 2007-08 8000 8000 17500 17500 
2 2008-09 13652 13652 21500 21876 
3 2009-10 22400 124 34500 1072 
4 2010-11* 0 10162 0 14895 
5 2011-12* 0 12114 0 17985 

         एकूण 44052 44052 73500 73328 
* सन 2010-11 ि 2011-12 या ििांसाठी षनधी उपलब्ध करण्यात आलेला नव्हता, तसेच शेततळी षनर्मर्मतीचे उषिष्ट्टदेखील देण्यात 
आलेले नव्हते. सन 2009-10 र्मध्ये प्राप्त झालेला षनधी सन 2009-10 ते 2011-12 या तीन ििांच्या कालािधीत टप्प्याटप्प्याने 
खची पडला. 
 

4.3 वरील तक्त्यातील मानहतीवरूि नदसिू येते की, सि 2007-08 ते 2011-12 या कालाविीत प्राप्त 
झालेला एकूण नििी पूणधपणे म्हणजे 100 टक्के खची पडल्याचे नदसिू आले. विधनिहाय नवचार केला असता 
सि 2007-08 व 2008-09 मध्ये प्राप्त झालेला नििी पूणधपणे त्या-त्या विात 100 टक्के खची पडला. 
तिानप, सि 2009-10 मध्ये प्राप्त झालेला नििी सि 2009-10 ते 2011-12 या तीि विांच्या कालाविीत 
टप्प्याटप्प्यािे खची पडल्याचे नदसिू आले. सि 2007-08 ते 2011-12 या कालाविीत एकूण 73500 
शेततळी निर्षमतीचे उनिष्ट निश्चचत करण्यात आले होते. निश्चचत करण्यात आलेल्या उनिष्टांपैकी सदर 
कालाविीत 73328 (99.8 टक्के)  शेततळी निर्षमतीचे उनिष्ट साध्य झाल्याचे नदसिू आले. विधनिहाय नवचार 
केला असता, सि 2007-08 मध्ये निश्चचत करण्यात आलेले 17500 शेततळी निर्षमतीचे उनिष्ट संदर्भध 
विात पूणध केल्याचे नदसिू आले. सि 2008-09 मध्ये निश्चचत करण्यात आलेल्या 21500 शेततळी 
निर्षमतीच्या उनिष्टापेक्षा 21876 (102 टक्के) शेततळी निर्षमतीचे उनिष्ट साध्य झाल्याचे नदसिू आले. सि 
2009-10 ते 2011-12 या तीि विांच्या कालाविीसाठी 34500 शेततळी निर्षमतीचे उनिष्ट निश्चचत 
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करण्यात आले होते. तिानप, 33952 (98 टक्के) एवढे शेततळी निर्षमतीचे उनिष्ट साध्य झाल्याचे नदसिू 
आले. 
4.4 या योजिेंतगधत सि 2007-08 ते 2011-12 या कालाविीत नजल्हानिहाय नवतरीत केलेला नििी, 
झालेला खचध, शेततळी निर्षमतीचे उनिष्ट व साध्य याबाबतचा तपशील तक्ता ि. 4.2 मध्ये नदला आहे. 
 

तक्ता क्र. 4.2 
सन 2007-08 ते 2011-12 या काला्धीत षजल्हाषनहाय ष्तरीत केलेला षनधी,  

झालेला खचव, अखर्थचत षनधी, शेततळी षनर्थमतीचे उषिष्ट्ट ् साध्य याबाबतचा तपशील 
 

अ.क्र. षजल्हा आर्थिक तपशील (` लाख) भौषतक तपशील (सांख्या) साध्याची 
उषिष्ट्टाशी 
टक्के्ारी 

ष्तरीत 
केलेला 
षनधी 

झालेला 
खचव 

शेततळी 
षनर्थमतीचे 
उषिष्ट्ट 

साध्य 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 औरंगाबाद 2557 2557 3687 3765 102.1 
2 जालिा 2372 2372 3900 3487 89.4 
3 बीड 1377 1377 2700 2824 104.6 
4 लातरू 1260 1260 2580 2874 111.4 
5 उ्मािाबाद 1673 1673 2904 3248 111.1 
6 िांदेड 4223 4223 4600 5881 127.8 
7 परर्भणी 1339 1339 2550 2427 95.2 
8 कहगोली 1379 1379 2450 2326 94.9 
9 बुलढाणा 2875 2875 5300 4618 87.1 
10 अकोला 2422 2422 4000 3696 92.4 
11 वानशम 1035 1035 2550 2112 82.8 
12 अमरावती 2526 2526 4900 4788 97.7 
13 यवतमाळ 1240 1240 2500 2522 100.9 
14 िागपूर 2022 2022 3680 3376 91.7 
15 विा 1006 1006 1600 1581 98.8 
16 चंद्रपूर 1234 1234 3958 3267 82.5 
17 िुळे 1280 1280 1630 1694 103.9 
18 िंदरूबार 905 905 2198 1588 72.2 
19 जळगाव 1382 1382 1905 1947 102.2 
20 िानशक 1395 1394 1280 2047 159.9 
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अ.क्र. षजल्हा आर्थिक तपशील (सांख्या) भौषतक प्रर्ती (सांख्या) साध्याची 
उषिष्ट्टाशी 
टक्के्ारी 

ष्तरीत 
केलेला 
षनधी 

झालेला 
खचव 

शेततळी 
षनर्थमतीचे 
उषिष्ट्ट 

साध्य 

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) 
21 अहमदिगर 2841 2841 4645 4571 98.4 
22 पुणे 1132 1132 1463 1618 110.6 
23 सोलापूर 859 859 1260 1256 99.7 
24 सातारा 1699 1699 2603 2632 101.1 
25 सांगली 2020 2020 2657 3183 119.8 

         एकूण 44052 44052 73500 73328 99.8 
 

4.5 वरील तक्त्यातील मानहतीवरूि नजल््ांिा नवतरीत केलेला नििी पूणधपणे खचध झाल्याचे नदसिू आले. 
तसेच, या योजिेंतगधत सि 2007-08 ते 2011-12 या कालाविीसाठी सवध नजल्हे नमळूि एकूण 73500 
शेततळी निर्षमतीचे उनिष्ट देण्यात आले होते. शेततळी निर्षमतीच्या उनिष्टांपैकी एकूण 73328 (99.8 टक्के) 
शेततळी निर्षमतीचे उनिष्ट साध्य झाल्याचे नदसिू आले. नजल्हानिहाय आकडेवारीवरूि नजल््ांिा नदलेल्या 
शेततळी निर्षमतीच्या उनिष्टांच्या तलुिेत सवात जा्त िानशक नजल््ािे (159.9 टक्के), तर सवात कमी 
िंदरूबार नजल््ािे (72.2 टक्के) शेततळी निर्षमतीचे उनिष्ट साध्य केल्याचे नदसिू आले. 

4.6 या योजिेंतगधत सि 2007-08 ते 2011-12 या कालाविीत पूणध झालेली शेततळी, शेततळ्याचे 
आकारमाि व त्यामुळे संरनक्षत कसचिाखाली आलेले के्षत्र याबाबतचा तपशील तक्ता ि. 4.3 मध्ये नदला 
आहे. 

तक्ता क्र. 4.3 

सन 2007-08 ते 2011-12 या काला्धीत पूणव झालेली शेततळी, शेततळयाचे आकारमान ्  
त्यामळेु सांरषक्षत ससचनाखाली आलेले के्षत्र याबाबतचा तपशील 

अ.क्र. ्िव पूणव झालेली 
शेततळी 

पूणव झालेल्या 
शेततळयाचे 
आकारमान  

(’000 घनमीटर) 

पूणव झालेल्या 
शेततळयाांमळेु सांरषक्षत 

ससचनाखाली आलेले के्षत्र 
(हेक्टर) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 2007-08 17500 27315 21000 
2 2008-09 21876 33438 26251 
3 2009-10 ते 2011-12 33952 53022 40742 

        एकूण 73328 113775 87993 
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4.7 वरील तक्त्यातील मानहतीवरूि पूणध झालेल्या 73328 शेततळ्यांचे एकूण आकारमाि 113775 
हजार घिमीटर असिू, त्यामुळे 87993 हेक्टर इतके के्षत्र संरनक्षत कसचिाखाली आल्याचे नदसिू आले. 
4.8 या योजिेंतगधत सि 2007-08 ते 2011-12 या कालाविीत शासिाकडूि मागणी केल्यािसुार नििी 
प्राप्त होत असल्याचे कृनि आयुक्तालय कायालयािे सांनगतले. 
 

4.9 सदरची योजिा शेतकऱ्यासाठी उपयुक्त असल्याचे कृनि आयुक्तालय कायालयािे सांनगतले. तसेच, 
सदर योजिा यश्वी झाली असल्याचे मत कृनि आयुक्तालय कायालयािे व्यक्त केले.  
 

4.10 सदरची योजिा राज्यामिील दषु्काळी र्भागात प्रर्भावीपणे राबनवण्यासाठी योजिेच्या प्रचनलत 
पध्दतीमध्ये बदल करूि दषु्काळी र्भागामध्ये ज्या शेतकऱ्यांकडे र्ळबागा आहेत, अशा शेतकऱ्यांकडील 
इिलेट-आऊटलेट नवरनहत प्लशॅ््टक अ्तरीकरणासह शेततळी निमाण केल्यास र्ायदेशीर ठरेल. सदर 
योजिा र्लोत्पादि नवर्भागामार्ध त राबनवणे जा्त संयुश्क्तक होईल, असे मत कृनि आयुक्तालय कायालयािे 
व्यक्त केले. 

4.11 ‘राष्रीय कृनि नवकास योजिेअंतगधत शेततळी निमाण करणे’ ही योजिा राबनवतािा येणाऱ्या अडचणी 
व त्यावरील संर्भाव्य उपाययोजिा याबाबतचे आयुक्त, कृनि आयुक्तालय, पुणे यांचे मत जाणूि घेण्यासाठी 
आयुक्त, कृनि आयुक्तालय, पुणे यांच्यासाठी तयार केलेल्या पत्रकामध्ये चौक नवनहत करण्यात आला होता. 
कृनि आयुक्तालयािे योजिा राबनवतािा येणाऱ्या अडचणी व त्यावरील संर्भाव्य उपाययोजिा खालीलप्रमाणे 
िमूद केल्या आहेत. 
  

अडचणी :  
या योजिेमध्ये शेततळी खोदण्याचा खचध लार्भार्थ्यािे अगोदर करावयाचा असल्यािे व खचाची 

प्रनतपूती या योजिेमिूि अिदुािाच्या रुपािे होत असल्यािे, पैशाअर्भावी अत्यल्प रू्भिारक मागासवगीय 
शेतकरी लार्भ घेण्यास तयार होत िाहीत. 

उपाययोजना : 

 या योजिेंतगधत सवधसािारणपणे अजा/अज, ¤üÖ× ü̧¦ü¶ रेिेखालील आनण अत्यल्प व अल्प रू्भिारक 
यांिा लार्भ नदला जातो. या प्रवगातील शेतकरी सािारणपणे आर्षिकदषृ्या सिि िसतात, त्यामुळे शेततळी 
खोदण्यासाठी येणारा खचध शेततळी खोदण्याचे काम सरुु होण्यापूवी देण्यात यावा. 

* * * * *  
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प्रकरण - 5 

षजल्हा अषधक्षक कृषि अषधकारी या कायालयाांची योजनेष्ियी माषहती 

5.1 ‘राष्रीय कृनि नवकास योजिेअंतगधत शेततळी निमाण करणे’ या योजिेच्या मूल्यमापि अभ्यास 
पाहणीसाठी नजल्हा अनिक्षक, कृनि अनिकारी, या कायालयांकडूि संकनलत करण्यात आलेल्या मानहतीवर 
आिानरत नवचलेिण खालील पनरच्िेदांमध्ये नदले आहे. 

5.2 ‘राष्रीय कृनि नवकास योजिेअंतगधत शेततळी निमाण करणे’ या योजिेंतगधत सि 2007-08 ते 
2011-12 या कालाविीत नजल््ांिा प्राप्त नििी, झालेला खचध, अखर्षचत नििी, शेततळी निर्षमतीचे उनिष्ट व 
साध्य याबाबतचा तपशील तक्ता ि. 5.1 मध्ये नदला आहे. 

तक्ता क्र. 5.1 

सन 2007-08 ते 2011-12 या काला्धीत षजल््ाांना प्राप्त षनधी, झालेला खचव,  
अखर्थचत षनधी, शेततळी षनर्थमतीचे उषिष्ट्ट ् साध्य याबाबतचा तपशील 

अ.क्र. ्िव आर्थिक तपशील (`  लाखात) भौषतक तपशील (सांख्या) 
प्राप्त षनधी झालेला 

खचव 
अखर्थचत 
षनधी 

शेततळी 
षनर्थमतीचे 
उषिष्ट्ट 

साध्य 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 2007-08 7732 6430 0 13086 12530 
2 2008-09 11367 10804 548 20984 19355 
3 2009-10 15325 9962 654 27799 15075 
4 2010-11 8378 11025 273 10043 17041 
5 2011-12 2449 5283 272 3371 8132 

              एकूण 45251 43504 1747 75283 72133 
 

5.3 वरील तक्त्यातील मानहतीवरूि सि 2007-08 ते 2011-12 या कालाविीत कृनि आयुक्तालय, 
पुणे या कायालयाकडूि नजल््ांिा ` 45251 लाख इतका नििी प्राप्त झाल्याचे, तर प्राप्त नििीपैकी  
` 43504 लाख (96 टक्के) खचध झाल्याचे नदसिू आले. तसेच, ` 1747 लाख (4 टक्के) नििी अखर्षचत 
रानहल्याचे नदसिू आले. कृषि आयकु्तालय, पुणे या कायालयाकडून षजल््ाांना ष्तरीत झालेला षनधी 
् षजल्हा अषधक्षक कृषि अषधकारी या कायालयाांकडून प्रषत्ेदीत केलेला प्राप्त षनधी, झालेला खचव 
् अखर्थचत षनधी यामध्ये तफा्त षदसनू येते.  नजल्हा अनिक्षक कृनि अनिकारी या कायालयांिा सि 
2007-08 ते 2011-12 या कालाविीत कृनि आयुक्तालय, पुणे या कायालयाकडूि 75283 इतकी शेततळी 
निमाण करण्याचे उनिष्ट निश्चचत करूि देण्यात आले होते, त्यापैकी 72133 (95 टक्के) शेततळी निर्षमतीचे 
उनिष्ट साध्य झाल्याचे नदसिू आले. कृषि आयकु्तालय, पुणे या कायालयाकडून षजल््ाांना शेततळी 
षनर्थमतीचे षनश्र्शचत करून षदलेले उषिष्ट्ट ्  साध्य ्  षजल्हा अषधक्षक कृषि अषधकारी याांनी प्रषत्ेदीत 
केलेले शेततळी षनर्थमतीचे उषिष्ट्ट ् साध्य यामध्ये तफा्त षदसनू येते. सि 2007-08 ते 2011-12 
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या कालाविीत एकूण 25 नजल््ांपैकी 11 (44 टक्के) नजल््ांिी नििी अखर्षचत रानहल्याचे सांनगतले. यापैकी 
नििी उनशरा प्राप्त झाल्यािे 10 (91 टक्के) व अजध मंजरूीची प्रनिया उनशरा सरुू झाल्यामुळे  
7 (64 टक्के) नजल््ांिी नििी अखर्षचत राहण्याची कारणे सांनगतले. 
 

5.4 ‘राष्रीय कृनि नवकास योजिेअंतगधत शेततळी निमाण करणे’ या योजिेंतगधत सि 2007-08 ते  
2011-12 या कालाविीत नजल््ांिा प्राप्त नििी, झालेला खचध, अखर्षचत नििी, शेततळी निर्षमतीचे उनिष्ट व 
साध्य याबाबतचा नजल्हानिहाय तपशील तक्ता ि. 5.2 मध्ये नदला आहे. 
 

तक्ता क्र. 5.2 
सन 2007-08 ते 2011-12 या काला्धीत षजल््ाांना प्राप्त षनधी, झालेला खचव, अखर्थचत 

षनधी, शेततळी षनर्थमतीचे उषिष्ट्ट ् साध्य याबाबतचा षजल्हाषनहाय तपशील 
 

अ.क्र. षजल्हा/ 
ष्भार् 

आर्थिक तपशील (` लाख) भौषतक तपशील (सांख्या) साध्याची 
उषिष्ट्टाशी 
टक्के्ारी 

प्राप्त 
षनधी 

झालेला 
खचव 

अखर्थचत 
षनधी 

शेततळी 
षनर्थमतीचे 
उषिष्ट्ट 

साध्य 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 पुणे 1132 1011 120 1438 1443 100.3 

2 सोलापरू 859 859 0 1700 1258 74.0 

3 सातारा 1699 1598 101 2603 2457 94.4 

4 सांगली 2020 2020 0 2500 3193 127.7 

पुणे 5710 5488 221 8241 8351 101.3 

5 िळेु 1280 1280 0 1694 1694 100.0 

6 िंदरूबार 920 920 0 1550 1561 100.7 

7 जळगाव 1382 1382 0 1900 1948 102.5 

8 िानशक 1395 1395 0 2200 2047 93.0 

9 अहमदिगर 2840 2840 0 4570 4571 100.0 

नाषशक 7817 7817 0 11914 11821 99.2 

10 औरंगाबाद 2442 2442 0 3600 3600 100.0 

11 जालिा 2372 2372 0 3487 3487 100.0 

12 बीड 1377 1377 0 2826 2826 100.0 

13 लातूर 1261 1261 0 2803 2803 100.0 

14 उ्मािाबाद 1473 1473 0 2822 2822 100.0 

15 िांदेड 4223 4222 1 5878 5878 100.0 

16 परर्भणी 1339 1339 0 2427 2427 100.0 

17 कहगोली 2106 1252 854 2511 2107 83.9 

औरांर्ाबाद 16593 15738 855 26354 25950 98.5 

तक्ता ि. 5.2 पुढे चाल ू
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अ.क्र. षजल्हा/ 
ष्भार् 

आर्थिक तपशील (` लाख) भौषतक तपशील (सांख्या) साध्याची 
उषिष्ट्टाशी 
टक्के्ारी 

प्राप्त 
षनधी 

झालेला 
खचव 

अखर्थचत 
षनधी 

शेततळी 
षनर्थमतीचे 
उषिष्ट्ट 

साध्य 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

18 बलुढाणा 2877 2877 0 5800 4606 79.4 

19 अकोला 2422 2412 10 3700 3687 99.6 

20 वानशम 1059 1035 24 2062 2062 100.0 

21 अमरावती 2526 2526 0 5250 4828 92.0 

22 यवतमाळ 1237 1237 0 2510 2510 100.0 

अमरा्ती 10121 10088 34 19322 17693 91.6 

23 िागपरू 2148 2148 0 3652 3560 97.5 

24 विा 996 993 3 1800 1513 84.1 

25 चंद्रपरू 1866 1232 634 4000 3245 81.1 

   नार्पूर 5010 4373 637 9452 8318 88.0 

        एकूण 45251 43504 1747 75283 72133 95.8 
 

5.5 वरील तक्त्यातील मानहतीवरूि नजल््ांिा ` 45251 लाख नििी प्राप्त झाला असिू, त्यापैकी  
` 43504 लाख (96 टक्के) नििी खचध झाल्याचे नदसिू आले. कृषि आयकु्तालय, पुणे या 
कायालयाकडून षजल््ाांना ष्तरीत झालेला षनधी ् षजल्हा अषधक्षक कृषि अषधकारी या 
कायालयाांकडून प्रषत्ेदीत केलेला प्राप्त षनधी, झालेला खचव ् अखर्थचत षनधी यामध्ये तफा्त 
षदसनू येते.  तसेच, या योजिेंतगधत सि 2007-08 ते 2011-12 या कालाविीसाठी सवध नजल्हे नमळूि एकूण 
75283 इतकी शेततळी निर्षमतीचे उनिष्ट देण्यात आले होते. शेततळी निर्षमतीच्या उनिष्टांपैकी एकूण 
72133 (96 टक्के) इतकी शेततळी निर्षमतीचे उनिष्ट साध्य झाल्याचे नदसिू आले. नजल्हानिहाय 
आकडेवारीवरूि नजल््ांिा नदलेल्या शेततळी निर्षमतीच्या उनिष्टांच्या तलुिेत सवात जा्त सांगली नजल््ािे 
(127.7 टक्के) , तर सवात कमी सोलापूर नजल््ािे (74 टक्के) शेततळी निर्षमतीचे उनिष्ट साध्य केल्याचे 
नदसिू आले. कृनि आयुक्तालय, पुणे या कायालयाकडूि संकनलत करण्यात आलेल्या आकडेवारीवरूि 
सवात जा्त शेततळी निर्षमतीचे उनिष्ट िानशक नजल््ािे (159.9 टक्के), तर सवात कमी िंदरूबार नजल््ािे 
शेततळी निर्षमतीचे उनिष्ट साध्य केले आहे, असे प्रनतवेदीत केले होते. कृषि आयकु्तालय, पुणे या 
कायालयाकडून षजल््ाांना शेततळी षनर्थमतीचे षनश्र्शचत करून षदलेले लक्ष्य ् साध्य ् षजल्हा 
अषधक्षक कृषि अषधकारी याांनी प्रषत्ेदीत केलेले शेततळी षनर्थमतीचे लक्ष्य ् साध्य यामध्ये तफा्त 
षदसनू येते. 
 

5.6 या योजिेंतगधत सि 2007-08 ते 2011-12 या कालाविीत शेतकऱ्यांकडूि एकूण प्राप्त अजध, 
सनमतीिे मंजरू केलेले अजध व लार्भ देण्यासाठी नशर्ारस केलेले अजध (लार्भिारक) याबाबतचा तपशील तक्ता 
ि. 5.3 मध्ये नदला आहे. 
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तक्ता क्र. 5.3 

सन 2007-08 ते 2011-12 या काला्धीत शेतकऱ्याांकडून एकूण प्राप्त अजव, सषमतीने मांजूर 
केलेले अजव ् लाभ देण्यासाठी षशफारस केलेले अजव (लाभधारक) याबाबतचा तपशील 

 

अ.क्र. ्िव शेतकऱ्याांकडून 
एकूण प्राप्त अजव 

सषमतीने मांजूर 
केलेले अजव 

लाभ देण्यासाठी 
षशफारस केलेले अजव 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 2007-08 22124 14453 12530 
2 2008-09 34363 25309 19355 
3 2009-10 53304 34223 15075 
4 2010-11 27259 14653 17041 
5 2011-12 14045 5424 8132 

एकूण 151095 94062 72133 
 
5.7 वरील तक्त्यातील मानहतीवरूि सि 2007-08 ते 2011-12 या कालाविीत शेतकऱ्यांकडूि एकूण 
151095 अजध प्राप्त झाले, त्यापैकी 94062 (62 टक्के) अजध सनमतीिे मंजरू केले. सनमतीिे मंजरू केलेल्या 
अजांपैकी 72133 (77 टक्के) अजांची लार्भ देण्यासाठी नशर्ारस केल्याचे नदसिू आले. विधनिहाय नवचार 
करता, एकूण प्राप्त अजांपैकी सि 2009-10 मध्ये सवात जा्त 53304 (35 टक्के) अजध प्राप्त झाल्याचे 
नदसिू आले, तर सि 2011-12 मध्ये सवात कमी 14045 (9 टक्के) अजध प्राप्त झाल्याचे नदसिू आले. सि 
2010-11 व 2011-12 या कालाविीकनरता शासिाकडूि कृनि आयुक्तालयास नििी नवतरीत करण्यात 
आलेला िव्हता, पयायािे कृनि आयुक्तालयािेदेखील नजल्हा अनिक्षक कृनि अनिकारी या कायालयांिा नििी 
नवतरीत केलेला िव्हता. तसेच, सदर विांकनरता शासिािे कृनि आयुक्तालयास शेततळी निर्षमतीचे उनिष्ट 
नदलेले िव्हते, त्यामुळे कृनि आयुक्तालयािेदेखील नजल्हा अनिक्षक कृनि अनिकारी या कायालयांिा शेततळी 
निर्षमतीचे उनिष्ट नदलेले िसल्याचे आयुक्त, कृनि आयुक्तालय, पुणे यांच्यासाठी नवनहत केलेल्या पत्रक ि. 1 
मिील चौक ि. 2 मध्ये संकनलत केलेल्या मानहतीवरूि नदसिू येते. सदर चौकावर आिारीत नवचलेिण 
प्रकरण ि. 4 मिील पनरच्िेद ि. 4.2 व 4.3 मध्ये नदले आहे, असे असतांिादेखील नजल्हा अनिक्षक कृनि 
अनिकारी या कायालयांिी सदर विांकनरता शेतकऱ्यांकडूि अजध मागनवल्याचे व सदर अजध सनमतीिे मंजरू 
केल्याचे नदसिू आले. तसेच, सदर विात शेतकऱ्यांिा या योजिेचा लार्भ नदल्याचे नदसिू आले. 
 
 

5.8 या योजिेंतगधत सि 2007-08 ते 2011-12 या कालाविीत शेतकऱ्यांकडूि एकूण प्राप्त अजध, 
सनमतीिे मंजरू केलेले अजध व लार्भ देण्यासाठी नशर्ारस केलेले अजध (लार्भिारक) याबाबतचा नजल्हानिहाय 
तपशील तक्ता ि. 5.4 मध्ये नदला आहे. 
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तक्ता क्र. 5.4 
सन 2007-08 ते 2011-12 या काला्धीत शेतकऱ्याांकडून एकूण प्राप्त अजव, सषमतीने मांजूर 
केलेले अजव ् लाभ देण्यासाठी षशफारस केलेले अजव (लाभधारक) याबाबतचा षजल्हाषनहाय 

तपशील 
 

अ.क्र. षजल्हा/ष्भार् शेतकऱ्याांकडून 
एकूण प्राप्त अजव 

सषमतीने मांजूर 
केलेले अजव 

लाभ देण्यासाठी 
षशफारस केलेले अजव 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 पुणे 2073 2073 1443 

2 सोलापरू 2954 2908 1258 

3 सातारा 2623 2461 2457 

4 सांगली 7807 7442 3193 

पुणे 15457 14884 8351 
5 िळेु 1694 1694 1694 

6 िंदरूबार 1561 1561 1561 

7 जळगाव 1948 1948 1948 

8 िानशक 3098 2406 2047 

9 अहमदिगर 15613 4571 4571 

नाषशक 23914 12180 11821 
10 औरंगाबाद 6375 3600 3600 

11 जालिा 17690 3487 3487 

12 बीड 2826 2826 2826 

13 लातूर 9444 3601 2803 

14 उ्मािाबाद 3283 2822 2822 

15 िांदेड 9364 5878 5878 

16 परर्भणी 2427 2427 2427 

17 कहगोली 2107 2107 2107 

औरांर्ाबाद 53516 26748 25950 
18 बलुढाणा 11949 7276 4606 

19 अकोला 13117 3900 3687 

20 वानशम 2062 2062 2062 

21 अमरावती 14067 13425 4828 

22 यवतमाळ 2510 2510 2510 

अमरा्ती 43705 29173 17693 
23 िागपरू 3652 3652 3560 

24 विा 5096 3425 1513 

25 चंद्रपरू 5755 4000 3245 

नार्पूर 14503 11077 8318 
एकूण 151095 94062 72133 
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5.9 वरील तक्त्यातील मानहतीवरूि सि 2007-08 ते 2011-12 या कालाविीत शेतकऱ्यांकडूि एकूण 
151095 इतके अजध प्राप्त झाले असिू, त्यापैकी 94062 (62 टक्के) अजध सनमतीिे मंजरू केले. सनमतीिे 
मंजरू केलेल्या अजांपैकी 72133 (77 टक्के) अजांची लार्भ देण्यासाठी नशर्ारस केल्याचे नदसिू आले. 
नजल्हानिहाय नवचार करता, एकूण प्राप्त अजांपैकी सवात जा्त जालिा नजल््ासाठी 17690 (12 टक्के) 
अजध प्राप्त झाल्याचे नदसिू आले, तर सवात कमी 1561 (1 टक्का) िंदरूबार नजल््ासाठी अजध प्राप्त झाल्याचे 
नदसिू आले. सनमतीिे मंजरू केलेल्या एकूण अजांचा नजल्हानिहाय नवचार करता सवात जा्त अमरावती 
नजल््ासाठी 13425 (14 टक्के), तर सवात कमी िंदरूबार नजल््ासाठी 1561 (2 टक्के) अजध मंजरू केल्याचे 
नदसिू आले.  
 

5.10 या योजिेंतगधत सि 2007-08 ते 2011-12 या कालाविीत लार्भ नदलेल्या लार्भिारकांचा 
प्रवगधनिहाय तपशील तक्ता ि. 5.5 मध्ये नदला आहे. 
 

तक्ता क्र. 5.5 
सन 2007-08 ते 2011-12 या काला्धीत लाभ षदलेल्या लाभधारकाांचा प्र्र्वषनहाय तपशील 

 

अ.क्र. ्िव प्र्र्वषनहाय लाभािी सांख्या 
अ.जा./अ.ज. ¤üÖ×¸ü¦ü¶  

रेिेखालील  
अल्प ् 
अत्यल्प 
भधूारक 

इतर एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 2007-08 1384 381 5251 5514 12530 
2 2008-09 3043 354 7234 8724 19355 
3 2009-10 2545 349 4903 7278 15075 
4 2010-11 2167 256 6755 7863 17041 
5 2011-12 1007 133 3055 3937 8132 

            एकूण 10146 1473 27198 33316 72133 
 

5.11 या योजिेंतगधत सि 2007-08 ते 2011-12 या कालाविीतील 72133 लार्भिारकांपैकी 33316 
(46 टक्के) लार्भिारक ‘इतर’ या प्रवगातील असल्याचे नदसिू आले. त्याखालोखाल अल्प व अत्यल्प 
रू्भिारक 27198 (38 टक्के), अिसुनूचत जाती / अिसुनूचत जमाती प्रवगातील 10146 (14 टक्के) व 
¤üÖ× ü̧¦ü¶ रेिेखालील 1473 (2 टक्के) लार्भिारक असल्याचे नदसिू आले. विधनिहाय नवचार करता सि 
2008-09 मध्ये सवात जा्त 19355 (27 टक्के), तर सि 2011-12 मध्ये सवात कमी 8132 (11 टक्के) 
लार्भिारक असल्याचे नदसिू आले. 
 

5.12 या योजिेंतगधत सि 2007-08 ते 2011-12 या कालाविीत लार्भ नदलेल्या लार्भिारकांचा 
प्रवगािसुार नजल्हानिहाय तपशील तक्ता ि. 5.6 मध्ये नदला आहे. 
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तक्ता क्र. 5.6 
सन 2007-08 ते 2011-12 या काला्धीत लाभ षदलेल्या लाभधारकाांचा प्र्र्ानसुार 

षजल्हाषनहाय तपशील 
 

अ.क्र. षजल्हा/ष्भार् प्र्र्वषनहाय लाभािी (सांख्या) 
अ.जा./अ.ज. ¤üÖ× ü̧¦ü¶  

रेिेखालील  
अल्प ् 
अत्यल्प 
भधूारक 

इतर एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 पुणे 77 8 663 695 1443 
2 सोलापरू 137 14 668 439 1258 
3 सातारा 218 0 1564 675 2457 
4 सांगली 89 9 1559 1536 3193 

                 पुणे 521 31 4454 3345 8351 
5 िळेु 437 2 516 739 1694 
6 िंदरूबार 862 90 0 609 1561 
7 जळगाव 132 7 677 1132 1948 
8 िानशक 508 0 16 1523 2047 
9 अहमदिगर 145 72 1567 2787 4571 
 नाषशक 2084 171 2776 6790 11821 

10 औरंगाबाद 329 98 3035 138 3600 
11 जालिा 182 201 1112 1992 3487 
12 बीड 266 81 1404 1075 2826 
13 लातूर 109 13 717 1964 2803 
14 उ्मािाबाद 134 24 1004 1660 2822 
15 िांदेड 791 4 955 4128 5878 
16 परर्भणी 190 20 446 1771 2427 
17 कहगोली 291 5 1138 673 2107 

           औरांर्ाबाद 2292 446 9811 13401 25950 
18 बलुढाणा 540 48 2566 1452 4606 
19 अकोला 385 93 1826 1383 3687 
20 वानशम 520 32 436 1074 2062 
21 अमरावती 1283 535 2571 439 4828 
22 यवतमाळ 501 20 608 1381 2510 

                अमरा्ती 3229 728 8007 5729 17693 
23 िागपरू 748 1 910 1901 3560 
24 विा 293 0 420 800 1513 
25 चंद्रपरू 979 96 820 1350 3245 

     नार्पूर 2020 97 2150 4051 8318 
     एकूण 10146 1473 27198 33316 72133 
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5.13 या योजिेंतगधत सि 2007-08 ते 2011-12 या कालाविीत लार्भ देण्यात आलेल्या एकूण 72133 
लार्भिारकांपैकी सवात जा्त िांदेड नजल््ात 5878 (8 टक्के) व सवात कमी सोलापूर 1258 (2 टक्के) 
लार्भिारक असल्याचे नदसिू आले. प्रवगधनिहाय नवचार करता, अिसुनूचत जाती/ अिसुनूचत जमाती 
प्रवगातील एकूण 10146 लार्भिारकांपैकी सवात जा्त अमरावती नजल््ात 1283 (13 टक्के), तर सवात 
कमी पुणे नजल््ात 77 (1 टक्का) लार्भिारक असल्याचे नदसिू आले. ¤üÖ× ü̧¦ü¶ रेिेखालील प्रवगातील एकूण 
1473 लार्भिारकांपैकी सवात जा्त अमरावती नजल््ात 535 (36 टक्के), तर सातारा, िानशक व विा 
नजल््ांत एकही ¤üÖ× ü̧¦ü¶ रेिेखालील प्रवगातील लार्भिारक नदसिू आला िाही. अल्प व अत्यल्प रू्भिारक 
प्रवगातील एकूण 27198 लार्भिारकांपैकी सवात जा्त औरंगाबाद नजल््ात 3035 (11 टक्के), तर िंदरूबार 
नजल््ात एकही अल्प व अत्यल्प रू्भिारक प्रवगातील लार्भिारक नदसिू आला िाही.  
 

 

5.14 या योजिेंतगधत सि 2007-08 ते 2011-12 या कालाविीत शेततळी पूणध झालेल्या लार्भार्थ्यांिा 
नवतरीत केलेल्या अिदुािाबाबतचा प्रवगधनिहाय तपशील तक्ता ि. 5.7 मध्ये नदला आहे. 
 

तक्ता क्र. 5.7 
सन 2007-08 ते 2011-12 या काला्धीत शेततळी पूणव झालेल्या लाभार्थ्यांना  

ष्तरीत केलेल्या अनदुानाबाबतचा प्र्र्वषनहाय तपशील 
(` लाखात) 

अ.क्र. ्िव लाभार्थ्यांना ष्तरीत केलेले अनदुान 
अ.जा./अ.ज. ¤üÖ× ü̧¦ü¶ 

रेिेखालील  
अल्प ् 
अत्यल्प 
भधूारक 

इतर एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 2007-08 661 169 2599 3001 6430 
2 2008-09 1501 187 4131 4985 10804 
3 2009-10 1424 230 2641 5667 9962 
4 2010-11 1330 143 4185 5367 11025 
5 2011-12 573 82 1811 2817 5283 
            एकूण 5489 811 15367 21837 43504 

 
5.15 या योजिेंतगधत सि 2007-08 ते 2011-12 या कालाविीत एकूण ` 43504 लाख अिदुाि 
नवतरीत  करण्यात आल्याचे नदसिू आले. प्रवगधनिहाय नवचार करता, सवात जा्त 21837 (50 टक्के) 
अिदुाि ‘इतर’ या प्रवगातील लार्भिारकांिा नवतरीत केल्याचे नदसिू आले. त्याखालोखाल 15367 (35 
टक्के), अल्प व अत्यल्प रू्भिारक, 5489 (13 टक्के) अिसुनूचत जाती/ अिसुनूचत जमाती व 811 (2 टक्के) 
¤üÖ× ü̧¦ü¶ रेिेखालील लार्भिारकांिा नवतरीत केल्याचे नदसिू आले. सि 2010-11 मध्ये सवात जा्त 11025 
(25 टक्के), तर सवात कमी सि 2011-12 मध्ये 5283 (12 टक्के) इतके अिदुाि शेततळी पूणध झालेल्या 
लार्भिारकांिा नवतरीत केल्याचे नदसिू आले. 
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5.16 या योजिेंतगधत सि 2007-08 ते 2011-12 या कालाविीत शेततळी पूणध झालेल्या लार्भार्थ्यांिा 
नवतरीत केलेल्या अिदुािाचा लार्भिारकांच्या प्रवगािसुार नजल्हानिहाय तपशील तक्ता ि. 5.8 मध्ये नदला 
आहे. 
 

तक्ता क्र. 5.8 
सन 2007-08 ते 2011-12 या काला्धीत शेततळी पूणव झालेल्या लाभार्थ्यांना ष्तरीत केलेल्या 

अनदुानाचा लाभधारकाांच्या प्र्र्ानसुार षजल्हाषनहाय तपशील 
                                                                               (` लाखात) 

अ.क्र. षजल्हा/ष्भार् लाभार्थ्यांना ष्तरीत केलेले अनुदान 
अ.जा./अ.ज. ¤üÖ× ü̧¦ü¶  

रेिेखालील  
अल्प ् 
अत्यल्प 
भधूारक 

इतर एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 पुणे 52 6 463 490 1011 
2 सोलापरू 95 8 445 311 859 
3 सातारा 148 0 1002 448 1598 
4 सांगली 52 6 990 972 2020 

 पुणे 347 20 2900 2221 5488 
5 िुळे 332 1 386 562 1281 
6 िंदरूबार 440 61 0 419 920 
7 जळगाव 98 5 472 806 1382 
8 िानशक 297 0 12 1085 1394 
9 अहमदिगर 90 45 940 1766 2840 

     नाषशक 1257 112 1810 4638 7817 
10 औरंगाबाद 220 66 2061 94 2442 
11 जालिा 95 112 692 1473 2372 
12 बीड 126 30 662 559 1377 
13 लातूर 46 6 283 926 1261 
14 उ्मािाबाद 69 15 428 961 1473 
15 िांदेड 550 3 668 3001 4222 
16 परर्भणी 62 6 129 1143 1339 
17 कहगोली* 0 0 0 1252 1252 

             औरांर्ाबाद 1168 238 4923 9409 15738 
18 बुलढाणा 341 30 1591 915 2877 
19 अकोला 238 64 1183 927 2412 
20 वानशम 291 20 182 543 1036 
21 अमरावती 698 291 1350 187 2526 
22 यवतमाळ 246 11 274 706 1237 

             अमरा्ती 1814 416 4580 3278 10088 
23 िागपरू 372 िगण्य 580 1195 2148 
24 विा 182 0 287 524 993 
25 चंद्रपरू 349 25 287 572 1232 

             नार्पूर 903 25 1154 2291 4373 
    एकूण 5489 811 15367 21837 43504 

* सहर्ोली षजल्याकषरता षितरीत केलेल्या अनुदानाचा प्रिर्गषनहाय तपशील उपलब्ध नसल्याने तो ‘इतर’ या प्रिर्ार्मध्ये दशगषिण्यात आला आहे. 
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5.17 या योजिेंतगधत सि 2007-08 ते 2011-12 या कालाविीत एकूण ` 43504 लाख अिदुाि 
नवतरीत  करण्यात आल्याचे नदसिू आले. एकूण ` 43504 लाख नवतरीत केलेल्या अिदुािापैकी सवात 
जा्त 4222 (10 टक्के) िांदेड, तर सवात कमी 859 (2 टक्के) सोलापूर नजल््ास अिदुाि नवतरीत केल्याचे 
नदसिू आले. प्रवगधनिहाय नवचार करता, अिसुनूचत जाती/ अिसुनूचत जमाती प्रवगातील एकूण ` 5489 
लाख नवतरीत केलेल्या अिदुािापैकी सवात जा्त 698 (12 टक्के) अमरावती, तर सवात कमी  
46 ( 1 टक्का) लातरू नजल््ास अिदुाि नवतरीत केल्याचे नदसिू आले. ¤üÖ× ü̧¦ü¶ रेिेखालील प्रवगातील एकूण  
` 811 लाख नवतरीत केलेल्या अिदुािापैकी सवात जा्त अमरावती नजल््ास 291 (36 टक्के), तर सातारा, 
िानशक, विा नजल््ांत ¤üÖ× ü̧¦ü¶ रेिेखालील प्रवगातील एकही लार्भिारक उपलब्ि िसल्यािे अिदुाि नवतरीत 
केले िसल्याचे नदसिू आले. अल्प व अत्यल्प रू्भिारक प्रवगातील एकूण ̀  15367 लाख नवतरीत केलेल्या 
अिदुािापैकी, सवात जा्त औरंगाबाद नजल््ात 2061 (13 टक्के), तर िंदरूबार नजल््ात अल्प व अत्यल्प 
रू्भिारक प्रवगातील एकही लार्भिारक उपलब्ि िसल्यािे अिदुाि नवतरीत केले िसल्याचे नदसिू आले.  

5.18 या योजिेंतगधत सि 2007-08 ते 2011-12 या कालाविीत तयार करण्यात आलेल्या शेततळ्याचे 
आकारमाि व त्यामुळे संरनक्षत कसचिाखाली आलेले के्षत्र याबाबतचा तपशील तक्ता ि. 5.9 मध्ये नदला 
आहे. 

तक्ता क्र. 5.9 

सन 2007-08 ते 2011-12 या काला्धीत तयार करण्यात आलेल्या शेततळयाचे आकारमान ्  
त्यामळेु सांरषक्षत ससचनाखाली आलेले के्षत्र याबाबतचा तपशील 

 

अ.क्र. ्िव पूणव झालेल्या शेततळयाचे 
आकारमान  (’000 घनमीटर) 

पूणव झालेल्या शेततळयामुळे सांरषक्षत 
ससचनाखाली आलेले के्षत्र (हेक्टर) 

(1) (2) (4) (5) 
1 2007-08 16087 13193 
2 2008-09 33839 27678 
3 2009-10  28024 19928 
4 2010-11 30618 23676 
5 2011-12 14394 11667 

        एकूण 122962 96142 
 

5.19 वरील तक्त्यातील मानहतीवरूि सि 2007-08 ते 2011-12 या कालाविीत पूणध झालेल्या 
शेततळ्यांचे एकूण आकारमाि 122962 हजार घिमीटर असिू, त्यामुळे 96142 हेक्टर इतके के्षत्र संरनक्षत 
कसचिाखाली आल्याचे नदसिू आले. 
 

5.20 या योजिेंतगधत सि 2007-08 ते 2011-12 या कालाविीत तयार करण्यात आलेल्या शेततळ्याचे 
आकारमाि व त्यामुळे संरनक्षत कसचिाखाली आलेले के्षत्र याबाबतचा नजल्हानिहाय तपशील तक्ता ि. 5.10 
मध्ये नदला आहे. 
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तक्ता क्र. 5.10 

सन 2007-08 ते 2011-12 या काला्धीत तयार करण्यात आलेल्या शेततळयाचे आकारमान ्  
त्यामळेु सांरषक्षत ससचनाखाली आलेले के्षत्र याबाबतचा षजल्हाषनहाय तपशील 

अ.क्र. षजल्हा/ष्भार् पूणव झालेल्या शेततळयाचे 
आकारमान   

(’000 घनमीटर) 

पूणव झालेल्या शेततळयामळेु 
सांरषक्षत ससचनाखाली आलेले 

के्षत्र (हेक्टर) 
(1) (2) (4) (5) 
1 पुणे 3499 2706 
2 सोलापरू 2289 540 
3 सातारा 3685 1179 
4 सांगली 5747 3000 

           पुणे 15219 7425 
5 िळेु 3581 1795 
6 िंदरूबार 2478 2546 
7 जळगाव 3738 7792 
8 िानशक 3754 5184 
9 अहमदिगर 5562 5577 

           नाषशक 19112 22895 
10 औरंगाबाद 9080 4689 
11 जालिा 9415 1405 
12 बीड 6209 6207 
13 लातूर 1237 1108 
14 उ्मािाबाद 5348 4587 
15 िांदेड 12094 4392 

16 परर्भणी 1206 2675 
17 कहगोली 5434 1480 

           औरांर्ाबाद 50022 26544 
18 बलुढाणा 3254 9671 
19 अकोला 6627 2950 
20 वानशम 2764 2201 
21 अमरावती 7419 6625 
22 यवतमाळ 4490 5950 

           अमरा्ती 24552 27396 
23 िागपरू 7358 4450 
24 विा 3349 2564 
25 चंद्रपरू 3350 4868 

          नार्पूर 14057 11882 
          एकूण 122962 96142 
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5.21 वरील तक्त्यातील मानहतीवरूि सि 2007-08 ते 2011-12 या कालाविीत पूणध झालेल्या 
शेततळ्यांचे एकूण आकारमाि 122962 हजार घिमीटर असिू, त्यामुळे 96142 हेक्टर के्षत्र संरनक्षत 
कसचिाखाली आल्याचे नदसिू आले. नजल्हानिहाय पूणध झालेल्या शेततळ्याचे आकारमाि नवचारात घेता, 
एकूण आकारमािापैकी सवात जा्त िांदेड नजल््ात 12094 हजार घिमीटर (10 टक्के), तर सवात कमी 
परर्भणी नजल््ात 1206 हजार घिमीटर (1 टक्का) आकारमाि नदसिू आले. सदर पूणध झालेल्या 
शेततळ्यामुळे संरनक्षत कसचिाखाली आलेल्या के्षत्राचा नजल्हानिहाय नवचार करता, संरनक्षत कसचिाखाली 
आलेल्या एकूण के्षत्रापैकी सवात जा्त बुलढाणा नजल््ात 9671 (10 टक्के), तर सवात कमी सोलापूर 
नजल््ात 540 (1 टक्का) इतके के्षत्र संरनक्षत कसचिाखाली आल्याचे नदसिू आले. 
 

5.22 या योजिेंतगधत पूणध झालेल्या शेततळ्याच्या कामाचे तालकुा पातळीवर कायधिोंदवही (work 
register) व मत्ता िोंदवहीमध्ये (Asset register) िोंद घेतली जात असल्याचे 24 (96 टक्के), तर नजल्हा 
अनिक्षक कृनि अनिकारी, सातारा या कायालयाांनी फक्त अॅसेट रषजस्टरमध्ये नोंद घेतली जात 
असल्याचे साांषर्तले.  
 

5.23 ‘राष्रीय कृनि नवकास योजिेअंतगधत शेततळी निमाण करणे’ या योजनेंतर्वत षनमाण झालेल्या 
शेततळयाांमळेु लाभधारक शेतकऱ्याांच्या कृषि उत्पादनात ्ाढ झाली असल्याचे स्वच षजल्हा 
अषधक्षक कृषि अषधकारी या कायालयाांनी साांषर्तले. 
 

5.24 सदर योजिेच्या अंमलबजावणीच्यावेळी समुह पध्दतीचा (cluster approach) अवलंब केल्याचे 10 
(40 टक्के) नजल्हा अनिक्षक कृनि अनिकारी या कायालयांिी सांनगतले. समुह पध्दतीचा अवलंब केल्यामळेु 
रू्भगर्भातील पाण्याची पातळी वाढण्यासाठी मदत झाली असल्याचे, सदर 10 (100 टक्के) नजल्हा अनिक्षक 
कृनि अनिकारी या कायालयांिी सांनगतले. उवधनरत 15 नजल्हा अनिक्षक कृनि अनिकारी यांिी समुह पध्दतीचा 
(cluster approach) अवलंब केला िसल्याचे प्रनतवेदीत केले. सदर सवध 15 नजल्हा अनिक्षक कृनि अनिकारी 
कायालयांिी शेतकरी समुह पध्दतीचा  (cluster approach) लार्भ घेण्यास तयार िसल्याचे सांनगतले.  
 

5.25 सदरची योजना षजल््ामध्ये यशस््ी झाल्याचे मत स्व षजल्हा अषधक्षक कृषि अषधकारी या 
कायालयाांनी साांषर्तले.  
 

5.26 ‘राष्रीय कृनि नवकास योजिेअंतगधत शेततळी निमाण करणे’ ही योजिा नजल््ातील अविधणप्रवण 
तालकु्यात प्रर्भावीपणे राबनवण्यासाठी योजिेच्या प्रचनलत पध्दतीमध्ये काही सिुारणा करणे आवचयक 
असल्याचे मत 8 (32 टक्के) नजल्हा अनिक्षक कृनि अनिकारी या कायालयांिी सांनगतले. सदर 8 नजल्हा 
अनिक्षक कृनि अनिकारी या कायालयांपैकी प्ल ॅ् टीक अ्तरीकरणासाठी अिदुाि देण्यात यावे 5  
(62 टक्के), शेततळी खोदण्यासाठी अिदुािात वाढ व्हावी 2 (25 टक्के) व शेततळ्यांच्या सरुके्षसाठी काटेरी 
कंुपण करण्यासाठी अिदुाि नमळावे 1 (13 टक्के) अशा सिुारणा नजल्हा अनिक्षक कृनि अनिकारी या 
कायालयांिी सचुनवल्या. 
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अडचणी ् उपाययोजना 

अडचणी 

सि 2009-10 िंतर या योजिेंतगधत नििी प्राप्त होत िसल्यािे शेतकऱ्यांिा शेततळ्यांचा लार्भ देता 
येत िाही. 

 

उपाययोजना 

सि 2009-10 िंतर या योजिेंतगधत नििी प्राप्त होत िाही. सदर योजिेंतगधत शेतकऱ्यांकडूि शेततळी 
निर्षमतीसाठी मोठ्या प्रमाणावर मागणी आहे. त्यामुळे या योजिेखाली मोठ्या प्रमाणावर नििीमध्ये वाढ 
करण्यात यावी. 

* * * * * 
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प्रकरण - 6 

तालुका कृषि अषधकारी या कायालयाांची योजनेष्ियी माषहती 

6.1 ‘राष्रीय कृनि नवकास योजिेअंतगधत शेततळी निमाण करणे’ या योजिेच्या मूल्यमापि अभ्यास 
पाहणीसाठी निवडलेल्या तालकुा कृनि अनिकारी, या कायालयांकडूि संकनलत करण्यात आलेल्या 
मानहतीवर आिानरत नवचलेिण खालील पनरच्िेदांमध्ये नदले आहे. 

6.2 ‘राष्रीय कृनि नवकास योजिेअंतगधत शेततळी निमाण करणे’ या योजिेंतगधत सि 2007-08 ते 
2011-12 या कालाविीत मूल्यमापि पाहणीसाठी निवडलेल्या तालकु्यांिा प्राप्त नििी, झालेला खचध, शेततळी 
निर्षमतीचे उनिष्ट व साध्य याबाबतचा तपशील तक्ता ि. 6.1 मध्ये नदला आहे.  

तक्ता क्र. 6.1 

सन 2007-08 ते 2011-12 या काला्धीत मलू्यमापन पाहणीसाठी षन्डलेल्या तालुक्याांना 
प्राप्त षनधी, झालेला खचव, शेततळी षनर्थमतीचे उषिष्ट्ट ् साध्य याबाबतचा तपशील 

अ.क्र. ्िव आर्थिक तपशील (` लाखात) भौषतक तपशील (सांख्या) 

प्राप्त षनधी झालेला खचव शेततळी 
षनर्थमतीचे उषिष्ट्ट 

साध्य 

(1) (2) (3) (4) (6) (7) 

1 2007-08 1659 1643 2850 2800 

2 2008-09 3614 3614 6849 6275 

3 2009-10 4607 4076 7795 6469 

4 2010-11 4004 4206 6861 6691 

5 2011-12 2098 2418 2978 3618 

           एकूण 15982 15957 27333 25853 
 

6.3 वरील तक्त्यातील मानहतीवरूि सि 2007-08 ते 2011-12 या कालाविीत मूल्यमापि पाहणीसाठी 
निवडलेल्या तालकु्यांिा ` 15982 लाख नििी प्राप्त झाल्याचे, तर प्राप्त नििीपैकी ` 15957 लाख  
(99.8 टक्के) खचध झाल्याचे नदसिू आले. सदर कालाविीत विधनिहाय प्राप्त नििी नवचारात घेता, प्राप्त 
नििीच्या प्रमाणात सवानिक खचध (115 टक्के) विध 2011-12 मध्ये झाल्याचे नदसिू आले. सि 2007-08 ते 
2011-12 या कालाविीत निवडलेल्या तालकु्यांिा 27333 शेततळी निमाण करण्याचे उनिष्ट निश्चचत करूि 
देण्यात आले, त्यापैकी 25853 (95 टक्के) शेततळी निर्षमतीचे उनिष्ट साध्य झाल्याचे नदसिू आले. 

6.4 ‘राष्रीय कृनि नवकास योजिेअंतगधत शेततळी निमाण करणे’ या योजिेंतगधत सि 2007-08 ते  
2011-12 या कालाविीत मूल्यमापि पाहणीसाठी निवडलेल्या तालकु्यांिा प्राप्त नििी, झालेला खचध, शेततळी 
निर्षमतीचे उनिष्ट व साध्य याबाबतचा तालकुानिहाय तपशील तक्ता ि. 6.1 मध्ये नदला आहे.  
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तक्ता क्र. 6.1 
सन 2007-08 ते 2011-12 या काला्धीत मलू्यमापन पाहणीसाठी षन्डलेल्या तालुक्याांना प्राप्त षनधी, 

झालेला खचव, शेततळी षनर्थमतीचे उषिष्ट्ट ् साध्य याबाबतचा तालुकाषनहाय तपशील 
 

अ.क्र. तालुका/षजल्हा आर्थिक तपशील (` लाखात) शेततळी षनर्थमतीचे तपशील (सांख्या) 
प्राप्त षनधी झालेला खचव लक्ष्य साध्य 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 बारामती 253 253 319 319 
2 इंदापरू 186 186 264 264 

पुणे 439 439 583 583 
3 माढा 124 124 190 182 
4 करमाळा 164 164 230 216 

सोलापूर 288 288 420 398 
5 माण 541 541 880 836 
6 खटाव 768 768 1198 1187 

सातारा 1309 1309 2078 2023 
7 तासगांव 800 800 1266 1266 
8 जत 514 514 752 752 

साांर्ली 1314 1314 2018 2018 
9 िुळे 0 0 402 402 
10 सािी 0 0 529 529 

धुळे 0 0 931 931 
11 िवापरू 96 96 180 180 
12 िंदरूबार 371 371 543 543 

नांदरूबार 468 468 723 723 
13 पारोळा 85 85 131 131 
14 िरणगांव 94 94 400 124 

जळर्ा् 178 178 531 255 
15 चांदवड 196 196 536 285 
16 पेठ 43 43 75 75 

नाषशक 239 239 611 360 
17 अहमदिगर 653 653 943 943 
18 कजधत 346 346 458 458 

अहमदनर्र 999 999 1401 1401 
19 औरंगाबाद 368 368 547 547 
20 पैठण 515 515 771 771 

औरांर्ाबाद 883 883 1318 1318 
21 बदिापरू 346 346 469 469 
22 जालिा 540 540 738 738 

जालना 886 886 1207 1207 
23 अंबाजोगाई 257 257 477 477 
24 आष्टी 370 370 646 646 

           बीड 627 627 1123 1123 
तक्ता ि. 6.1 पुढे चालू 
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अ.क्र. तालुका/षजल्हा आर्थिक तपशील (` लाखात) शेततळी षनर्थमतीचे तपशील (सांख्या) 
प्राप्त षनधी झालेला खचव लक्ष्य साध्य 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
25 लातूर 276 276 949 531 
26 औसा 231 231 454 454 

लातूर 507 507 1403 985 
27 उ्मािाबाद 265 265 459 459 
28 कळंब 274 274 551 551 

उस्मानाबाद 538 538 1010 1010 
29 नबलेली 652 652 712 712 
30 मुखेड 970 970 1225 1225 

नाांदेड 1622 1622 1937 1937 
31 पालम 122 122 275 275 
32 सेलु 501 501 823 823 

परभणी 623 623 1098 1098 
33 कहगोली 354 354 559 559 
34 औंढा 398 398 614 614 

सहर्ोली 752 752 1173 1173 
35 शेगांव 497 497 944 668 
36 संग्रामपरू 168 168 308 288 

बलुढाणा 665 665 1252 956 
37 अकोला 759 749 1027 1014 
38 बाळापरू 449 449 609 609 

अकोला 1208 1198 1636 1623 
39 कारंजा 179 179 388 388 
40 मािोरा 343 343 512 512 

्ाषशम 522 522 900 900 
41 दयापरू 291 291 670 659 
42 र्भातकुली 212 212 403 460 

अमरा्ती 503 503 1073 1119 
43 नदग्रस 125 125 260 260 
44 आणी 98 83 265 122 

य्तमाळ 223 208 525 382 
45 रामटेक 224 224 585 571 
46 कुही 404 404 556 548 

नार्पूर 628 628 1141 1119 
47 कहगणघाट 70 70 142 96 
48 विा 47 47 64 64 

्धा 117 117 206 160 
49 वरोरा 258 258 605 638 
50 र्भद्रावती 186 186 430 413 

चांद्रपूर 444 444 1035 1051 
              एकूण 15982 15957 27333 25853 
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6.5 वरील तक्त्यातील तालकुानिहाय मानहतीवरूि सि 2007-08 ते 2011-12 या कालाविीत 
मूल्यमापि पाहणीसाठी निवडलेल्या तालकु्यांपैकी सवानिक नििी ` 970 लाख (6 टक्के) िांदेड नजल््ातील 
मुखेड, तर सवात कमी  ` 43 लाख (िगण्य टक्के) िानशक नजल््ातील पेठ तालकु्याला प्राप्त झाल्याचे नदसिू 
आले. अकोला नजल््ातील निवड झालेल्या तालकु्यांपैकी अकोला ̀  749 लाख (98.7 टक्के) व यवतमाळ 
नजल््ातील निवड झालेल्या तालकु्यांपैकी आणी तालकुा ` 83 लाख (83.7 टक्के) वगळता उवधनरत 
नजल््ातील निवड झालेल्या सवध तालकु्यांमध्ये प्राप्त नििी पूणधपणे खची पडल्याचे नदसिू आले. तालकु्यांिा 
नदलेल्या शेततळी निर्षमतीच्या उनिष्टांच्या तलुिेत सवात जा्त अमरावती नजल््ातील र्भातकुली तालकु्यािे 
(114 टक्के), तर सवात कमी जळगाव नजल््ातील िरणगाव तालकु्यािे (31 टक्के) शेततळी निर्षमतीचे 
उनिष्ट साध्य केल्याचे नदसिू आले. 
 
 

6.6 ‘राष्रीय कृनि नवकास योजिेअंतगधत शेततळी निमाण करणे’ या योजिेंतगधत सि 2007-08 ते 
2011-12 या कालाविीत मूल्यमापि पाहणीसाठी निवडलेल्या तालकु्यांतील शेतकऱ्यांकडूि एकूण प्राप्त 
अजध, सनमतीिे मंजरू केलेले अजध व लार्भ देण्यासाठी नशर्ारस केलेले अजध (लार्भिारक) याबाबतचा 
विधनिहाय तपशील तक्ता ि. 6.3 मध्ये नदला आहे.  

तक्ता क्र. 6.3 
सन 2007-08 ते 2011-12 या काला्धीत मलू्यमापन पाहणीसाठी षन्डलेल्या तालुक्याांतील 
शेतकऱ्याांकडून एकूण प्राप्त अजव, सषमतीने मांजूर केलेले अजव ् लाभ देण्यासाठी षशफारस केलेले 

अजव (लाभधारक) याबाबतचा ्िवषनहाय तपशील 

अ.क्र. ्िव शेतकऱ्याांकडून 
एकूण प्राप्त अजव 

सषमतीने मांजूर 
केलेले अजव 

लाभ देण्यासाठी 
षशफारस केलेले अजव 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 2007-08 4082 3070 2800 
2 2008-09 8687 6688 6275 
3 2009-10 14016 9135 6469 
4 2010-11 8512 7459 6691 
5 2011-12 6509 4635 3618 

एकूण 41806 30987 25853 
 

6.7 वरील तक्त्यातील मानहतीवरूि सि 2007-08 ते 2011-12 या कालाविीत मूल्यमापि पाहणीसाठी 
निवडलेल्या तालकु्यातील शेतकऱ्यांकडूि एकूण 41806 अजध प्राप्त झाले, त्यापैकी 30987 (74 टक्के) 
अजध सनमतीिे मंजरू केले. सनमतीिे मंजरू केलेल्या अजांपैकी 25853 (83 टक्के) अजांची लार्भ देण्यासाठी 
नशर्ारस केल्याचे नदसिू आले. विधनिहाय नवचार करता, लार्भ देण्यासाठी नशर्ारस केलेल्या एकूण अजांपैकी 
सि 2010-11 मध्ये सवात जा्त 6691 (26 टक्के), तर सि 2007-08 मध्ये सवात कमी 2800 (11 टक्के)  
अजांची  लार्भ देण्यासाठी नशर्ारस केल्याचे नदसिू आले. 

6.8 ‘राष्रीय कृनि नवकास योजिेअंतगधत शेततळी निमाण करणे’ या योजिेंतगधत सि 2007-08 ते  
2011-12 या कालाविीत मूल्यमापि पाहणीसाठी निवडलेल्या तालकु्यांतील शेतकऱ्यांकडूि एकूण प्राप्त 
अजध, सनमतीिे मंजरू केलेले अजध व लार्भ देण्यासाठी नशर्ारस केलेले अजध (लार्भिारक) याबाबतचा 
तालकुानिहाय तपशील तक्ता ि. 6.4 मध्ये नदला आहे.  
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तक्ता क्र. 6.4 
सन 2007-08 ते 2011-12 या काला्धीत मलू्यमापन पाहणीसाठी षन्डलेल्या तालुक्याांतील शेतकऱ्याांकडून एकूण 

प्राप्त अजव, सषमतीने मांजूर केलेले अजव ् लाभ देण्यासाठी षशफारस केलेले अजव (लाभधारक) याबाबतचा 
तालुकाषनहाय तपशील 

 

अ.क्र. तालुका/षजल्हा शेतकऱ्याांकडून एकूण 
प्राप्त अजव 

सषमतीने मांजूर केलेले 
अजव 

लाभ देण्यासाठी षशफारस 
केलेले अजव 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 बारामती 319 319 319 
2 इंदापरू 264 264 264 

पुणे 583 583 583 
3 माढा 468 182 182 
4 करमाळा 252 216 216 

सोलापूर 720 398 398 
5 माण 836 836 836 
6 खटाव 1187 1187 1187 

सातारा 2023 2023 2023 
7 तासगांव 3108 3093 1266 
8 जत 1731 1698 752 

साांर्ली 4839 4791 2018 
9 िुळे 402 402 402 
10 सािी 529 529 529 

धुळे 931 931 931 
11 िवापरू 180 180 180 
12 िंदरूबार 543 543 543 

नांदरूबार 723 723 723 
13 पारोळा 247 137 131 
14 िरणगांव 131 131 124 

जळर्ा् 378 268 255 
15 चांदवड 536 445 285 
16 पेठ 117 75 75 

नाषशक 653 520 360 
17 अहमदिगर 1303 1246 943 
18 कजधत 1962 1338 458 

अहमदनर्र 3265 2584 1401 
19 औरंगाबाद 1297 547 547 
20 पैठण 1498 771 771 

औरांर्ाबाद 2795 1318 1318 
21 बदिापरू 1089 469 469 
22 जालिा 1845 738 738 

जालना 2934 1207 1207 
23 अंबाजोगाई 477 477 477 
24 आष्टी 646 646 646 

बीड 1123 1123 1123 
तक्ता ि. 6.4 पुढे चालू 
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अ.क्र. तालुका/षजल्हा शेतकऱ्याांकडून एकूण 
प्राप्त अजव 

सषमतीने मांजूर केलेले 
अजव 

लाभ देण्यासाठी षशफारस 
केलेले अजव 

(1) (2) (3) (4) (5) 
25 लातूर 1741 531 531 
26 औसा 1101 454 454 

लातूर 2842 985 985 
27 उ्मािाबाद 2070 459 459 
28 कळंब 551 551 551 

उस्मानाबाद 2621 1010 1010 
29 नबलेली 712 712 712 
30 मुखेड 1242 1225 1225 

नाांदेड 1954 1937 1937 
31 पालम 275 275 275 
32 सेलु 823 823 823 

परभणी 1098 1098 1098 
33 कहगोली 559 559 559 
34 औंढा 614 614 614 

सहर्ोली 1173 1173 1173 
35 शेगांव 1783 705 668 
36 संग्रामपरू 546 310 288 

बलुढाणा 2329 1015 956 
37 अकोला 2167 1014 1014 
38 बाळापरू 915 609 609 

अकोला 3082 2623 1623 
39 कारंजा 388 388 388 
40 मािोरा 512 512 512 

्ाषशम 900 900 900 
41 दयापरू 1429 1411 659 
42 र्भातकुली 537 533 460 

अमरा्ती 1966 1944 1119 
43 नदग्रस 260 260 260 
44 आणी 221 221 122 

य्तमाळ 481 481 382 
45 रामटेक 585 585 571 
46 कुही 556 556 548 

नार्पूर 1141 1141 1119 
47 कहगणघाट 137 96 96 
48 विा 64 64 64 

्धा 201 160 160 
49 वरोरा 638 638 638 
50 र्भद्रावती 413 413 413 

चांद्रपूर 1051 1051 1051 
एकूण 41806 30987 25853 
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6.9 वरील तक्त्यातील मानहतीवरूि सि 2007-08 ते 2011-12 या कालाविीत मूल्यमापि पाहणीसाठी 
निवडलेल्या तालकु्यातील शेतकऱ्यांकडूि एकूण 41806 अजध प्राप्त झाले, त्यापैकी 30987 (74 टक्के) 
अजध सनमतीिे मंजरू केले. सनमतीिे मंजरू केलेल्या अजांपैकी 25853 (83 टक्के) अजांची लार्भ देण्यासाठी 
नशर्ारस केल्याचे नदसिू आले. तालकुानिहाय एकूण प्राप्त अजांचा नवचार करता, सवात जा्त 3108  
(7 टक्के) सांगली नजल््ातील तासगाव या तालकु्यासाठी, तर सवात कमी 64 (िगण्य टक्के) विा 
नजल््ातील विा तालकु्यासाठी अजध प्राप्त झाल्याचे नदसिू आले. सनमतीिे मंजरू केलेल्या तालकुानिहाय 
अजांचा नवचार करता, सवात जा्त 3093 (10 टक्के) सांगली नजल््ातील तासगाव या तालकु्यासाठी, तर 
सवात कमी 64 (िगण्य टक्के) विा नजल््ातील विा तालकु्यासाठी अजध सनमतीिे मंजरू केल्याचे नदसिू 
आले. लार्भ देण्यासाठी नशर्ारस केलेल्या एकूण अजांपैकी सवात जा्त 1266 (5 टक्के) सांगली 
नजल््ातील तासगाव या तालकु्यासाठी, तर सवात कमी 64 ( िगण्य टक्के) विा नजल््ातील विा 
तालकु्यासाठी लार्भ देण्यासाठी अजांची नशर्ारस करण्यात आल्याचे नदसिू आले. 
 
 

6.10 या योजिेंतगधत सि 2007-08 ते 2011-12 या कालाविीत मूल्यमापि पाहणीसाठी निवडलेल्या 
तालकु्यातील लार्भिारकांचा प्रवगािसुार विधनिहाय तपशील तक्ता ि. 6.6 मध्ये नदला आहे. 
 
 

तक्ता क्र. 6.6 
सन 2007-08 ते 2011-12 या काला्धीत मलू्यमापन पाहणीसाठी षन्डलेलया तालुक्यातील 

लाभधारकाांचा प्र्र्ानसुार ्िवषनहाय तपशील 
अ.क्र. ्िव प्र्र्वषनहाय लाभािी सांख्या 

अ.जा./अ.ज. ¤üÖ×¸ü¦ü¶   
रेिेखालील  

अल्प ् 
अत्यल्प 
भधूारक 

इतर एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 2007-08 398 77 940 1385 2800 
2 2008-09 984 100 1964 3227 6275 
3 2009-10 1410 129 2487 2443 6469 
4 2010-11 906 87 3510 2188 6691 
5 2011-12 377 45 1586 1610 3618 

            एकूण 4075 438 10487 10853 25853 
 

6.11 या योजिेंतगधत सि 2007-08 ते 2011-12 या कालाविीत मूल्यमापि पाहणीसाठी निवडलेल्या 
तालकु्यातील एकूण 25853 लार्भिारकांपैकी 10853 (42 टक्के) लार्भिारक ‘इतर’ या प्रवगातील 
असल्याचे नदसिू आले. त्याखालोखाल अल्प व अत्यल्प रू्भिारक 10487 (40 टक्के), अिसुनूचत जाती / 
अिसुनूचत जमाती प्रवगातील 4075 (16 टक्के) व ¤üÖ× ü̧¦ü¶ रेिेखालील 438 (2 टक्के) लार्भिारक 
असल्याचे नदसिू आले. विधनिहाय नवचार करता एकूण लार्भिारकांपैकी सि 2010-11 मध्ये सवात जा्त 
6691 (26 टक्के), तर सि 2007-08 मध्ये सवात कमी 2800 (11 टक्के) लार्भिारक असल्याचे नदसिू 
आले. 
 

6.12 या योजिेंतगधत सि 2007-08 ते 2011-12 या कालाविीत मूल्यमापि पाहणीसाठी निवडलेल्या 
तालकु्यातील लार्भिारकांचा प्रवगािसुार तालकुानिहाय तपशील तक्ता ि. 6.7 मध्ये नदला आहे. 
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तक्ता क्र. 6.7 
सन 2007-08 ते 2011-12 या काला्धीत मलू्यमापन पाहणीसाठी षन्डलेल्या तालुक्यातील 

लाभधारकाांचा प्र्र्ानसुार तालुकाषनहाय तपशील 
अ.क्र. तालुका/षजल्हा प्र्र्वषनहाय लाभािी सांख्या 

अ.जा/अ.ज दा. रे. 
खालील 

अल्प ् अत्यल्प 
भूधारक 

इतर एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 बारामती 11 0 214 94 319 
2 इंदापरू 16 4 117 127 264 

पुणे 27 4 331 221 583 
3 माढा 12 0 72 98 182 
4 करमाळा 21 11 143 41 216 

सोलापूर 33 11 215 139 398 
5 माण 134 0 320 382 836 
6 खटाव 23 0 1164 0 1187 

सातारा 157 0 1484 382 2023 
7 तासगांव 39 0 828 399 1266 
8 जत 160 9 261 322 752 

साांर्ली 199 9 1089 721 2018 
9 िुळे 43 1 159 199 402 
10 सािी 150 2 296 81 529 

धुळे 193 3 455 280 931 
11 िवापरू 178 0 0 2 180 
12 िंदरूबार 82 0 0 461 543 

नांदरूबार 260 0 0 463 723 
13 पारोळा 5 1 21 104 131 
14 िरणगांव 1 0 12 111 124 

जळर्ा् 6 1 33 215 255 
15 चांदवड 22 6 73 184 285 
16 पेठ 75 0 0 0 75 

नाषशक 97 6 73 184 360 
17 अहमदिगर 20 12 330 581 943 
18 कजधत 14 11 253 180 458 

अहमदनर्र 34 23 583 761 1401 
19 औरंगाबाद 12 8 421 106 547 
20 पैठण 76 5 187 503 771 

औरांर्ाबाद 88 13 608 609 1318 
21 बदिापरू 34 114 191 130 469 
22 जालिा 43 18 421 256 738 

जालना 77 132 612 386 1207 
23 अंबाजोगाई 29 0 201 247 477 
24 आष्टी 49 18 321 258 646 

बीड 78 18 522 505 1123 
तक्ता ि. 6.7 पुढे चालू 
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अ.क्र. तालुका/षजल्हा प्र्र्वषनहाय लाभािी सांख्या 
अ.जा/अ.ज दा. रे. 

खालील 
अल्प ् अत्यल्प 

भूधारक 
इतर एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
25 लातूर 13 0 89 429 531 
26 औसा 13 0 109 332 454 

लातूर 26 0 198 761 985 
27 उ्मािाबाद 121 8 131 199 459 
28 कळंब 24 0 327 200 551 

उस्मानाबाद 145 8 458 399 1010 
29 नबलेली 119 0 311 282 712 
30 मुखेड 534 71 216 404 1225 

नाांदेड 653 71 527 686 1937 
31 पालम 78 0 40 157 275 
32 सेलु 30 6 83 704 823 

परभणी 108 6 123 861 1098 
33 कहगोली 121 0 231 207 559 
34 औंढा 83 0 511 20 614 

सहर्ोली 204 0 742 227 1173 
35 शेगांव 122 15 252 279 668 
36 संग्रामपरू 43 34 160 51 288 

बलुढाणा 165 49 412 330 956 
37 अकोला 193 43 251 527 1014 
38 बाळापरू 34 1 236 338 609 

अकोला 227 44 487 865 1623 
39 कारंजा 64 0 1 323 388 
40 मािोरा 296 0 44 172 512 

्ाषशम 360 0 45 495 900 
41 दयापरू 146 9 241 263 659 
42 र्भातकुली 129 24 237 70 460 

अमरा्ती 275 33 478 333 1119 
43 नदग्रस 44 0 72 144 260 
44 आणी 19 0 51 52 122 

य्तमाळ 63 0 123 196 382 
45 रामटेक 282 0 183 106 571 
46 कुही 101 0 284 163 548 

नार्पूर 383 0 467 269 1119 
47 कहगणघाट 13 0 26 57 96 
48 विा 14 0 13 37 64 

्धा 27 0 39 94 160 
49 वरोरा 132 1 212 293 638 
50 र्भद्रावती 58 6 171 178 413 

चांद्रपूर 190 7 383 471 1051 
एकूण 4075 438 10487 10853 25853 
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6.13 या योजिेंतगधत सि 2007-08 ते 2011-12 या कालाविीत मूल्यमापि पाहणीसाठी निवडलेल्या 
तालकु्यातील एकूण 25853 लार्भिारकांपैकी सवात जा्त  1266 ( 5  टक्के) सांगली नजल््ातील तासगाव 
तालकु्यात, तर सवात कमी 64 (िगण्य टक्के) विा नजल््ातील विा तालकु्यात लार्भिारक असल्याचे नदसिू 
आले.  अिसुनूचत जाती / अिसुनूचत जमाती प्रवगातील एकूण 4075 लार्भिारकांपैकी सवात जा्त 534 
(13 टक्के) िांदेड नजल््ातील मुखेड तालकु्यात, तर सवात कमी 1 (िगण्य टक्के) जळगाव नजल््ातील 
िरणगाव तालकु्यात लार्भिारक असल्याचे नदसिू आले. ¤üÖ× ü̧¦ü¶ रेिेखालील एकूण 438 लार्भिारकांपैकी 
सवात जा्त 114 (26 टक्के) जालिा नजल््ातील बदिापूर तालकु्यात असल्याचे नदसिू आले. अल्प व 
अत्यल्प रू्भिारक या प्रवगातील एकूण 10487 लार्भिारकांपैकी सवात जा्त 1164 (11 टक्के), सातारा 
नजल््ातील खटाव तालकु्यात तर सवात कमी  1 (िगण्य टक्के) वानशम नजल््ातील कारंजा तालकु्यात 
असल्याचे नदसिू आले. ‘इतर’ या प्रवगातील एकूण 10853 लार्भिारकांपैकी सवात जा्त 704 (6 टक्के) 
परर्भणी नजल््ातील सेल ु तालकु्यात, तर सवात कमी 2 (िगण्य टक्के) िंदरूबार नजल््ातील िवापूर 
तालकु्यात असल्याचे नदसिू आले. 
 

6.14 या योजिेंतगधत सि 2007-08 ते 2011-12 या कालाविीत मूल्यमापि पाहणीसाठी निवडलेल्या 
तालकु्यातील शेततळ्यांचे आकारमाि व त्यामुळे संरनक्षत कसचिाखाली आलेले के्षत्र याबाबतचा विधनिहाय 
तपशील तक्ता ि. 6.8 मध्ये नदला आहे. 

तक्ता क्र. 6.8 
सन 2007-08 ते 2011-12 या काला्धीत मलू्यमापन पाहणीसाठी षन्डलेल्या तालुक्यातील 
शेततळयाचे आकारमान ् त्यामळेु सांरषक्षत ससचनाखाली आलेले के्षत्र याबाबतचा ्िवषनहाय 

तपशील 
 

अ.क्र. ्िव पूणव झालेल्या शेततळयाांचे 
आकारमान  (’000 घनमीटर) 

पूणव झालेल्या शेततळयाांमुळे सांरषक्षत 
ससचनाखाली आलेले के्षत्र (हेक्टर) 

(1) (2) (4) (5) 
1 2007-08 4690 3905 
2 2008-09 11807 8756 
3 2009-10  13334 8230 
4 2010-11 12284 9190 
5 2011-12 6056 5481 

          एकूण 48171 35562 
 

6.15 वरील तक्त्यातील मानहतीवरूि मूल्यमापि पाहणीसाठी निवडलेल्या तालकु्यातील पूणध झालेल्या 
शेततळ्यांचे एकूण आकारमाि 48171 घिमीटर असिू, त्यामुळे 35562 हेक्टर इतके के्षत्र संरनक्षत 
कसचिाखाली आल्याचे नदसिू आले. 

6.16 या योजिेंतगधत सि 2007-08 ते 2011-12 या कालाविीत मूल्यमापि पाहणीसाठी निवडलेल्या 
तालकु्यातील शेततळ्यांचे आकारमाि व त्यामुळे संरनक्षत कसचिाखाली आलेले के्षत्र याबाबतचा 
तालकुानिहाय तपशील तक्ता ि. 6.9 मध्ये नदला आहे. 
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तक्ता क्र. 6.9 

सन 2007-08 ते 2011-12 या काला्धीत मलू्यमापन पाहणीसाठी षन्डलेल्या तालुक्यातील 
शेततळयाांचे आकारमान ् त्यामुळे सांरषक्षत ससचनाखाली आलेले के्षत्र याबाबतचा तालुकाषनहाय तपशील 

 

अ.क्र. तालुका/षजल्हा पूणव झालेल्या शेततळयाांचे आकारमान  
(’000 घनमीटर) 

पूणव झालेल्या शेततळयाांमळेु सांरषक्षत 
ससचनाखाली आलेले के्षत्र (हेक्टर) 

(1) (2) (4) (3) 
1 बारामती 833 420 
2 इंदापरू 666 815 

पुणे 1499 1235 
3 माढा 331 75 
4 करमाळा 441 106 

सोलापूर 771 181 
5 माण 1254 401 
6 खटाव 1781 570 

सातारा 3035 971 
7 तासगांव 2735 2050 
8 जत 1464 1105 

साांर्ली 4199 3155 
9 िुळे 850 124 
10 सािी 1115 561 

धुळे 1965 685 
11 िवापरू 319 39 
12 िंदरूबार 1241 60 

नांदरूबार 1560 99 
13 पारोळा 224 1048 
14 िरणगांव 61 35 

जळर्ा् 285 1083 
15 चांदवड 534 713 
16 पेठ 181 241 

नाषशक 715 953 
17 अहमदिगर 1147 1414 
18 कजधत 557 559 

अहमदनर्र 1705 1973 
19 औरंगाबाद 1053 552 
20 पैठण 1449 871 

औरांर्ाबाद 2502 1423 
21 बदिापरू 1266 914 
22 जालिा 1829 697 

जालना 3095 1611 
23 अंबाजोगाई 724 723 
24 आष्टी 1296 1295 

बीड 2019 2018 
   तक्ता ि. 6.9 पुढे चालू 
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अ.क्र. तालुका/षजल्हा पूणव झालेल्या शेततळयाांचे आकारमान  
(’000 घनमीटर) 

पूणव झालेल्या शेततळयाांमळेु सांरषक्षत 
ससचनाखाली आलेले के्षत्र (हेक्टर) 

(1) (2) (4) (3) 
25 लातूर 1031 540 
26 औसा 658 746 

लातूर 1689 1286 
27 उ्मािाबाद 767 692 
28 कळंब 886 827 

उस्मानाबाद 1653 1518 
29 नबलेली 1862 427 
30 मुखेड 3255 196 

नाांदेड 5117 623 
31 पालम 479 275 
32 सेलु 1912 1151 

परभणी 2392 1426 
33 कहगोली 1090 810 
34 औंढा 1047 479 

सहर्ोली 2137 1289 
35 शेगांव 468 1670 
36 संग्रामपरू 223 582 

बलुढाणा 691 2252 
37 अकोला 2010 1866 
38 बाळापरू 1298 969 

अकोला 3308 2835 
39 कारंजा 557 977 
40 मािोरा 509 340 

्ाषशम 1066 1317 
41 दयापरू 1117 1372 
42 र्भातकुली 937 1222 

अमरा्ती 2054 2594 
43 नदग्रस 366 387 
44 आणी 299 293 

य्तमाळ 666 680 
45 रामटेक 784 1169 
46 कुही 1350 1315 

नार्पूर 2134 2484 
47 कहगणघाट 233 19 
48 विा 125 125 

्धा 359 144 
49 वरोरा 917 422 
50 र्भद्रावती 640 1306 

चांद्रपूर 1557 1728 
एकूण 48171 35562 
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6.17 वरील तक्त्यातील मानहतीवरूि मूल्यमापि पाहणीसाठी निवडलेल्या तालकु्यातील पूणध झालेल्या 
शेततळ्यांचे एकूण आकारमाि 48171 घिमीटर असिू, त्यामुळे 35562 हेक्टर के्षत्र संरनक्षत कसचिाखाली 
आल्याचे नदसिू आले. तालकुानिहाय पूणध झालेल्या शेततळ्यांचे आकारमाि नवचारात घेता, सवात जा्त 
3255 (7 टक्के) िांदेड नजल््ातील मुखेड तालकु्यात, तर सवात कमी 61 (िगण्य टक्का) जळगाव 
नजल््ातील िरणगाव तालकु्यात नदसिू आले. सदर पूणध झालेल्या शेततळ्यामुळे संरनक्षत कसचिाखाली 
आलेले के्षत्र नवचारात घेता, सवात जा्त 2050 (6 टक्के) सांगली नजल््ातील तासगाव तालकु्यात, तर 
सवात कमी 19 (िगण्य टक्का) विा नजल््ातील कहगणघाट तालकु्यात नदसिू आले. 
 

6.18 ‘राष्रीय कृनि नवकास योजिेअंतगधत शेततळी निमाण करणे’ या योजिेंतगधत निवड झालेल्या 
लार्भार्थ्यांसाठी प्रनशक्षण आयोनजत केले जात असल्याचे मूल्यमापि पाहणीसाठी निवड झालेल्या 31 (62 
टक्के) तालकुा कृनि अनिकारी यांिी सांनगतले, तर उवधनरत 19 (38 टक्के) तालकुा कृनि अनिकारी यांिी 
निवड झालेल्या लार्भार्थ्यांसाठी नवनवि कारणांमुळे प्रनशक्षण आयोनजत केले जात िसल्याचे सांनगतले. सदर 
19 तालकुा कृनि अनिकाऱ्यांपैकी 9 (47 टक्के) प्रनशक्षणासाठी अपुऱ्या नििीमुळे, 13 (68 टक्के) 
प्रनशक्षणासाठी शेतकऱ्याची उदासीिता व 1 (5 टक्के) प्रनशक्षण कें द्र उपलब्ि िसल्यािे प्रनशक्षण आयोनजत 
केले जात िसल्याचे तालकुा कृनि अनिकारी यांिी सांनगतले. 
 

6.19 या योजिेंतगधत मूल्यमापि पाहणीसाठी निवड झालेल्या तालकु्यातील लार्भार्थ्यांसाठी आयोनजत 
केलेल्या प्रनशक्षणाचा विधनिहाय तपशील तक्ता ि. 6.10 मध्ये नदला आहे.  

तक्ता क्र. 6.10 
मलू्यमापन पाहणीसाठी षन्ड झालेल्या तालुक्यातील लाभार्थ्यांसाठी आयोषजत केलेल्या 

प्रषशक्षणाचा ्िवषनहाय तपशील 

अ.क्र. ्िव प्रषशक्षण सत्र (सांख्या) प्रषशक्षणात सहभार्ी लाभािी (सांख्या) 

(1) (2) (3) (4) 

1 2007-08 37 847 
2 2008-09 102 2648 

3 2009-10  111 3235 

4 2010-11 97 4125 

5 2011-12 49 2299 

             एकूण 396 13154 
 

6.20 वरील तक्त्यातील मानहतीवरूि या योजिेंतगधत सि 2007-08 ते 2011-12 या कालाविीत 
मूल्यमापि पाहणीसाठी निवडलेल्या तालकु्यात एकूण 396 प्रनशक्षण सत्र आयोनजत केल्याचे व सदर प्रनशक्षण 
सत्रात 13154 लार्भिारक सहर्भागी झाल्याचे नदसिू आले. विधनिहाय नवचार करता, सि 2009-10 मध्ये 
सवात जा्त 111 (28 टक्के), तर सि 2007-08 मध्ये सवात कमी 37 (9 टक्के) प्रनशक्षण आयोनजत 
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केल्याचे नदसिू आले. सि 2010-11 मध्ये सवात जा्त 4125 (31 टक्के), तर सि 2007-08 मध्ये सवात 
कमी 847 (6 टक्के) लार्भािी प्रनशक्षणात सहर्भागी झाल्याचे नदसिू आले. 
 

6.21 या योजिेंतगधत मूल्यमापि पाहणीसाठी निवडलेल्या तालकु्यातील पूणध झालेल्या शेततळ्यांची निगा 
लार्भार्थ्याकडूि राखली जात असल्याचे 47 (94 टक्के) तालकुा कृनि अनिकारी यांिी सांनगतले, तर उवधनरत 
3 (6 टक्के) तालकुा कृनि अनिकारी यांिी निवड झालेल्या लार्भार्थ्यांसाठी गाळ उपसा करण्यासाठी खचध येत 
असल्यामुळे पूणध झालेल्या शेततळ्यांची निगा राखली जात िसल्याचे सांनगतले. 
 

6.22 या योजिेंतगधत मूल्यमापि पाहणीसाठी निवडलेल्या तालकु्यातील पूणध झालेल्या शेततळ्यांचा वापर 
पीक उत्पादिानशवाय अन्य शेती पूरक कामासाठी केला जात असल्याचे 28 (56 टक्के) तालकुा कृनि 
अनिकारी यांिी सांनगतले. अन्य शेती पूरक कामांपैकी मत््यशेती / मत््यव्यवसाय/मत््य उत्पादि 20 (71 
टक्के), जिावरांच्या नपण्याच्या पाण्यासाठी / वापरासाठी / दगु्ि व्यवसायासाठी 13 (46 टक्के), घरगुती 
वापरासाठी / नपण्याच्या पाण्यासाठी 4 (14 टक्के), रू्भगर्भातील पाण्याच्या पातळीत वाढ होण्यासाठी 2 (7 
टक्के) व ्िानिक प्रजाती वि्पतीसाठी / रु्लांच्या शेती उत्पादिासाठी 4 (14 टक्के) या पूरक कामासाठी 
शेततळ्यांचा वापर केला जात असल्याचे तालकुा कृनि अनिकारी यांिी सांनगतले. 
 

6.23 या योजनेंतर्वत मलू्यमापन पाहणीसाठी षन्डलेल्या एकूण 50 तालुक्यातील पूणव झालेल्या 
शेततळयाांच्या षनर्थमतीमळेु लाभािी शेतकऱ्याांच्या कृषि उत्पादनात ्ाढ झाल्याचे 49 (98 टक्के) 
तालुका कृषि अषधकाऱ्याांनी साांषर्तले. उवधनरत एका तालकुा कृनि अनिकाऱ्यािे शेततळ्यात प्ल ॅ् टीक 
अ्तरीकरण / कसचिासाठी आवचयक साििसामुग्री िसल्यामुळे कृनि उत्पादिात वाढ झाली िसल्याचे 
सांनगतले. 
 

6.24 या योजिेच्या अंमलबजावणीच्या वेळी समुह पध्दतीचा (cluster approach) अवलंब केल्याचे 
मूल्यमापि पाहणीसाठी निवड केलेल्या 12 (24 टक्के) तालकुा कृनि अनिकारी यांिी सांनगतले. समुह 
पध्दतीचा अवलंब केल्यामुळे रू्भगर्भातील पाण्याची पातळी वाढण्यासाठी मदत झाली असल्याचे सदर 12 
(100 टक्के) तालकुा कृनि अनिकारी यांिी सांनगतले. उवधनरत 38 (76 टक्के) तालकुा कृनि अनिकारी यांिी 
समुह पध्दतीचा अवलंब केला िसल्याचे सांनगतले.  समुह पध्दतीचा अवलंब ि करण्यामागील कारणांपैकी, 
शेतकऱ्यांिा योजिेचा वैयश्क्तक लार्भ नदला असल्यामुळे 12 (32 टक्के), जनमिीचा रू्भ-्तर सवध नठकाणी 
सारखा िसल्यामुळे 4 (11 टक्के) व सवध शेतकरी समुह पध्दतीमध्ये योजिेचा लार्भ घेण्यास तयार िसल्यामुळे 
29 (76 टक्के) असे तालकुा कृनि अनिकाऱ्यांिी सांनगतले. 

6.25 या योजनेंतर्वत मलू्यमापन पाहणीसाठी षन्डलेल्या एकूण 50 तालुका कृषि अषधकाऱ्याांपैकी 
48 (96 टक्के) तालुका कृषि अषधकाऱ्याांनी सदर योजना तालुक्यामध्ये यशस््ी झाल्याचे मत व्यक्त 
केले, तर उवधनरत 2 (4 टक्के) तालकुा कृनि अनिकाऱ्यांिी प्ल ॅ् टीक अ्तरीकरण िसल्यामुळे सदर योजिा 
यश्वी झाली िसल्याचे मत व्यक्त केले. 
 
 

6.26 या योजिेंतगधत मूल्यमापि पाहणीसाठी निवडलेल्या एकूण 50 तालकु्यांपैकी 28 (56 टक्के) तालकेु 
दषु्काळ / अविधणप्रवण के्षत्रात असल्याचे तालकुा कृनि अनिकारी यांिी सांनगतले. सदर 28 तालकुा कृनि 
अनिकाऱ्यांपैकी 18 (64 टक्के) तालकुा कृनि अनिकारी यांिी तालकु्यात योजिा प्रर्भावीपणे राबनवण्यासाठी 
योजिेच्या प्रचनलत पध्दतीमध्ये काही बदल करणे आवचयक असल्याचे मत व्यक्त केले. सदर तालकुा कृनि 
अनिकाऱ्यांिी व्यक्त केलेल्या मतांपैकी प्ल ॅ् टीक अ्तरीकरण, ब्ला्ट, इ. साठी  अिदुािात वाढ 13  
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(72 टक्के), ऑईल इंनजि / नवद्युत पंप यासाठी अनतनरक्त शासकीय अिदुाि 2 (11 टक्के) आनण संरनक्षत 
कसचि / पाणी साठवण / नठबक कसचि इ. बाबत प्रसार व प्रनसध्दी करणे 4 (22 टक्के) असे बदल करणे 
आवचयक असल्याचे मत व्यक्त केले. 

अडचणी ् उपाययोजना 

अडचणी 

1) तालकु्याची र्भौगोनलक पनरश््िती व जनमिीचा प्रकार यामध्ये तालकुानिहाय नर्भन्िता असते. 
2) सि 2009-10 िंतर या योजिेंतगधत नििी प्राप्त होत िसल्यािे शेतकऱ्यांिा शेततळ्यांचा लार्भ 

देता येत िाही. 
3) योजिेचा प्रसार व प्रनसध्दीचा अर्भाव असल्याचे तालकुा कृनि अनिकारी यांिी सांनगतले. 

 

उपाययोजना 

1) तालकु्याची र्भौगोनलक पनरश््िती व जनमिीचा प्रकार नवचारात घेऊि, तालकुानिहाय अिदुािात वाढ 
करण्यात यावी. 

2) सि 2009-10 िंतर या योजिेंतगधत नििी प्राप्त होत िाही. सदर योजिेंतगधत शेतकऱ्यांकडूि शेततळी 
निर्षमतीसाठी मोठ्या प्रमाणावर मागणी आहे. त्यामुळे या योजिेखाली मोठ्या प्रमाणावर नििीमध्ये 
वाढ करण्यात यावी. 

3) योजिेच्या प्रसार व प्रनसध्दीसाठी तालकुानिहाय योजिेचा एकूण नििी नवचारात घेऊि, त्यापैकी काही 
प्रमाणात नििी योजिेच्या प्रसार व प्रनसध्दीसाठी उपलब्ि करूि देण्यात यावा. 
 

* * * * * 
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प्रकरण - 7 
योजनेशी सांबांषधत लाभधारकाांष्ियी माषहती 

7.1 ‘राष्रीय कृनि नवकास योजिेअंतगधत शेततळी निमाण करणे’ या योजिेच्या मूल्यमापि अभ्यास 
पाहणीसाठी निवड केलेल्या लार्भिारकांकडूि संकनलत करण्यात आलेल्या मानहतीवर आिानरत नवचलेिण 
खालील पनरच्िेदांमध्ये नदले आहे. 
7.2 या योजिेंतगधत सि 2011-12 या संदर्भध विात लार्भ नमळालेल्या व मूल्यमापि पाहणीसाठी निवड 
झालेल्या लार्भिारकांचा ्त्री-पुरूि व नजल्हानिहाय तपशील तक्ता ि. 7.1 मध्ये नदला आहे. 

तक्ता क्र. 7.1 
सन 2011-12 या सांदभव ्िात लाभ षमळालेल्या ् मलू्यमापन पाहणीसाठी षन्ड झालेल्या 

लाभधारकाांचा स्त्री-पुरूि ् षजल्हाषनहाय तपशील 
अ.क्र. षजल्हा/ ष्भार् लाभधारक 

पुरूि श्स्त्रया एकूण 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1 पुणे 12 6 18 
2 सोलापरू 14 4 18 
3 सातारा 12 6 18 
4 सांगली 12 6 18 

पुणे 50 22 72 
5 िळेु 14 4 18 
6 िंदरूबार 12 6 18 
7 जळगाव 12 6 18 
8 िानशक 12 6 18 
9 अहमदिगर 13 5 18 

नाषशक 63 27 90 
10 औरंगाबाद 12 6 18 
11 जालिा 12 6 18 
12 बीड 11 7 18 
13 लातूर 14 4 18 
14 उ्मािाबाद 12 6 18 
15 िांदेड 18 0 18 
16 परर्भणी 13 5 18 
17 कहगोली 12 6 18 

औरांर्ाबाद 104 40 144 
18 बलुढाणा 12 6 18 
19 अकोला 12 6 18 
20 वानशम 12 6 18 
21 अमरावती 12 6 18 
22 यवतमाळ 13 5 18 

अमरा्ती 61 29 90 
तक्ता ि. 7.1 पुढे चाल ू
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अ.क्र. षजल्हा/ ष्भार् लाभधारक 
  पुरूि श्स्त्रया एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) 
23 िागपरू 13 5 18 
24 विा 12 6 18 
25 चंद्रपरू 13 5 18 

   नार्पूर 38 16 54 
        एकूण 316 134 450 

 

7.3 सि 2011-12 या संदर्भध विात या योजिेंतगधत लार्भ नमळालेल्या व मूल्यमापि पाहणीसाठी निवड 
झालेल्या एकूण 450 लार्भिारकांपैकी पुरूि लार्भिारक 316 (70 टक्के), तर 134 (30 टक्के) श््त्रया 
लार्भिारक असल्याचे नदसिू आले. एकूण लार्भिारकांपैकी पुणे नवर्भाग 72 (16 टक्के), िानशक 90 (20 
टक्के), औरंगाबाद 144 (32 टक्के), अमरावती 90 (20 टक्के) व िागपूर 54 (12 टक्के) लार्भिारक 
असल्याचे नदसिू आले.  

7.4 या योजिेंतगधत सि 2011-12 या संदर्भध विात लार्भ नमळालेल्या व मूल्यमापि पाहणीसाठी निवड 
झालेल्या लार्भिारकांचा प्रवगािसुार नजल्हानिहाय तपशील तक्ता ि. 7.2 मध्ये नदला आहे. 

तक्ता क्र. 7.2 

सन 2011-12 या सांदभव ्िात लाभ षमळालेल्या ् मलू्यमापन पाहणीसाठी षन्ड झालेल्या 
लाभधारकाांचा प्र्र्ानसुार षजल्हाषनहाय तपशील 

अ.क्र. षजल्हा/ 
ष्भार् 

लाभधारक षन्डीचा प्र्र्व एकूण 

अजा अज दारेखा अत्यल्प 
भधूारक 

अल्प 
भधूारक 

इतर 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1 पुणे 3 1 0 3 11 0 18 
2 सोलापरू 6 0 4 1 6 1 18 
3 सातारा 2 4 0 4 7 1 18 
4 सांगली 4 1 0 4 8 1 18 

पुणे 15 6 4 12 32 3 72 
5 िळेु 0 6 0 3 4 5 18 
6 िंदरूबार 4 14 0 0 0 0 18 
7 जळगाव 0 3 1 7 6 1 18 
8 िानशक 0 9 0 0 0 9 18 
9 अहमदिगर 6 1 2 3 5 1 18 

नाषशक 10 33 3 13 15 16 90 
10 औरंगाबाद 4 2 0 4 2 6 18 
11 जालिा 4 0 8 1 4 1 18 
12 बीड 6 1 0 4 7 0 18 
13 लातूर 5 0 0 3 10 0 18 

तक्ता ि. 7.2 पुढे चाल ू
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अ.क्र. षजल्हा/ 
ष्भार् 

लाभधारक षन्डीचा प्र्र्व एकूण 
अजा अज दारेखा अत्यल्प 

भधूारक 
अल्प 

भधूारक 
इतर 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
14 उ्मािाबाद 4 1 0 1 10 2 18 
15 िांदेड 2 2 1 8 4 1 18 
16 परर्भणी 2 3 0 3 5 5 18 
17 कहगोली 4 2 0 1 11 0 18 

औरांर्ाबाद 31 11 9 25 53 15 144 
18 बलुढाणा 4 2 5 0 5 2 18 
19 अकोला 6 0 3 2 7 0 18 
20 वानशम 1 1 0 1 15 0 18 
21 अमरावती 5 1 3 1 8 0 18 
22 यवतमाळ 2 2 0 2 11 1 18 

अमरा्ती 18 6 11 6 46 3 90 
23 िागपरू 0 3 0 4 11 0 18 
24 विा 5 1 0 2 8 2 18 
25 चंद्रपरू 3 3 3 0 9 0 18 

   नार्पूर 8 7 3 6 28 2 54 
        एकूण 82 63 30 62 174 39 450 

 

7.5 सि 2011-12 या संदर्भध विात या योजिेंतगधत लार्भ नमळालेल्या व मूल्यमापि पाहणीसाठी निवड 
झालेल्या एकूण 450 लार्भिारकांपैकी 174 (39 टक्के) लार्भिारक अल्परू्भिारक या प्रवगातील होते, तर 
त्याखालोखाल 82 (18 टक्के) अजा, 63 (14 टक्के) अज, 62 (13 टक्के) अत्यल्प रू्भिारक, 39 (9 टक्के) 
इतर व 30 (7 टक्के) ¤üÖ× ü̧¦ü¶ रेिेखालील या प्रवगातील असल्याचे नदसिू आले. 

7.6 या योजिेंतगधत सि 2011-12 या संदर्भध विात लार्भ नमळालेल्या मूल्यमापि पाहणीसाठी निवड 
झालेल्या लार्भिारकांचा सामानजक गटािसुार नजल्हानिहाय तपशील तक्ता ि. 7.3 मध्ये नदला आहे. 

तक्ता क्र. 7.3 

सन 2011-12 या सांदभव ्िात लाभ षमळालेल्या मलू्यमापन पाहणीसाठी षन्ड झालेल्या 
लाभधारकाांचा सामाषजक र्टानसुार षजल्हाषनहाय तपशील 

अ.क्र. षजल्हा/ ष्भार् सामाषजक र्ट एकूण 

अजा अज इमा् इतर 
(1) (2) (3) (4) (5) (8) (9) 
1 पुणे 3 3 5 7 18 
2 सोलापरू 6 0 1 11 18 
3 सातारा 2 4 3 9 18 
4 सांगली 4 1 1 12 18 

पुणे 15 8 10 39 72 

तक्ता ि. 7.3 पुढे चाल ू
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अ.क्र. षजल्हा/ ष्भार् सामाषजक र्ट एकूण 

  अजा अज इमा् इतर  

(1) (2) (3) (4) (5) (8) (9) 
5 िळेु 0 6 7 5 18 
6 िंदरूबार 4 14 0 0 18 
7 जळगाव 0 3 13 2 18 
8 िानशक 0 9 1 8 18 
9 अहमदिगर 6 1 3 8 18 

नाषशक 10 33 24 23 90 

10 औरंगाबाद 5 2 2 9 18 
11 जालिा 6 0 2 10 18 
12 बीड 6 1 7 4 18 
13 लातूर 7 0 1 10 18 
14 उ्मािाबाद 4 1 4 9 18 
15 िांदेड 3 6 5 4 18 
16 परर्भणी 4 3 3 8 18 
17 कहगोली 4 2 4 8 18 

औरांर्ाबाद 39 15 28 62 144 

18 बलुढाणा 8 2 6 2 18 
19 अकोला 7 0 11 0 18 
20 वानशम 1 1 9 7 18 
21 अमरावती 5 1 9 3 18 
22 यवतमाळ 2 3 2 11 18 

अमरा्ती 23 7 37 23 90 

23 िागपरू 2 6 4 6 18 
24 विा 5 1 12 0 18 
25 चंद्रपरू 4 4 6 4 18 

   नार्पूर 11 11 22 10 54 

        एकूण 98 74 121 157 450 
 

7.7 सि 2011-12 या संदर्भध विात या योजिेंतगधत लार्भ नमळालेल्या व मूल्यमापि पाहणीसाठी निवड 
झालेल्या एकूण 450 लार्भिारकांपैकी 157 (35 टक्के) लार्भिारक ‘इतर’ या प्रवगातील होते, तर 
त्याखालोखाल 121 (27 टक्के) इमाव, 98 (22 टक्के) अजा व 74 (16 टक्के) अज  या सामानजक गटातील 
असल्याचे नदसिू आले. 
 

7.8 या योजिेंतगधत सि 2011-12 या संदर्भध विात लार्भ नमळालेल्या व मूल्यमापि पाहणीसाठी निवड 
झालेल्या लार्भिारकांपैकी ¤üÖ× ü̧¦ü¶ रेिेखालील कुटंूबे व कुटंूबाच्या जमीििारणेच्या प्रवगािसुार नजल्हानिहाय 
तपशील तक्ता ि. 7.4 मध्ये नदला आहे. 
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तक्ता क्र. 7.4 
सन 2011-12 या सांदभव ्िात लाभ षमळालेल्या ् मलू्यमापन पाहणीसाठी षन्ड झालेल्या 

लाभधारकाांपैकी ¤üÖ× ü̧¦ü¶ रेिेखालील कुटूांबे ् कुटूांबाच्या जमीनधारणेच्या प्र्र्ानुसार षजल्हाषनहाय तपशील 
अ.क्र. षजल्हा/ ष्भार् ¤üÖ× ü̧¦ü¶   

रेिेखालील कुटूांबे 
जमीनधारणेचा प्र्र्व एकूण 

अत्यल्प अल्प इतर 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 पुणे 1 5 12 1 18 

2 सोलापरू 7 1 10 7 18 

3 सातारा 5 6 11 1 18 

4 सांगली 1 6 10 2 18 
पुणे 14 18 43 11 72 

5 िळेु 1 0 8 10 18 

6 िंदरूबार 7 2 9 7 18 

7 जळगाव 8 9 7 2 18 

8 िानशक 7 1 6 11 18 

9 अहमदिगर 8 4 9 5 18 
नाषशक 31 16 39 35 90 

10 औरंगाबाद 3 5 5 8 18 

11 जालिा 10 3 11 4 18 

12 बीड 4 7 8 3 18 

13 लातूर 1 5 7 6 18 

14 उ्मािाबाद 3 1 3 14 18 
15 िांदेड 10 12 6 0 18 
16 परर्भणी 2 4 9 5 18 

17 कहगोली 6 1 6 11 18 

औरांर्ाबाद 39 38 55 51 144 

18 बलुढाणा 8 3 12 3 18 

19 अकोला 9 5 11 2 18 
20 वानशम 4 2 15 1 18 
21 अमरावती 4 4 11 3 18 

22 यवतमाळ 2 2 14 2 18 

अमरा्ती 27 16 63 11 90 

23 िागपरू 3 4 11 3 18 

24 विा 2 2 10 6 18 
25 चंद्रपरू 3 0 13 5 18 

   नार्पूर 8 6 34 14 54 

        एकूण 119 94 234 122 450 



57 
 

7.9 सि 2011-12 या संदर्भध विात या योजिेंतगधत लार्भ नमळालेल्या व मूल्यमापि पाहणीसाठी निवड 
झालेल्या एकूण 450 लार्भिारकांपैकी 119 (26 टक्के) लार्भिारक ¤üÖ× ü̧¦ü¶  रेिेखालील कुटंूबातील 
असल्याचे नदसिू आले. एकूण 450 लार्भिारकांपैकी 234 (52 टक्के) लार्भिारक अल्प रू्भिारक या 
प्रवगातील होते, तर त्याखालोखाल 122 (27 टक्के) ‘इतर’, 94 (21 टक्के) अत्यल्प  या जमीि िारणा 
प्रवगातील असल्याचे नदसिू आले.  
 
 

7.10 या योजिेंतगधत सि 2011-12 या संदर्भध विात लार्भ नमळालेल्या व मलू्यमापि पाहणीसाठी निवड झालेल्या 
लार्भिारकांचा सामानजक गटाचा जमीििारणा प्रवगधनिहाय तपशील तक्ता ि. 7.5 मध्ये नदला आहे. 

तक्ता क्र. 7.5 
सन 2011-12 या सांदभव ्िात लाभ षमळालेल्या ् मलू्यमापन पाहणीसाठी षन्ड झालेल्या 

लाभधारकाांचा सामाषजक र्टाचा जमीनधारणा प्र्र्वषनहाय तपशील 

 

7.11 वरील तक्त्यातील मानहतीवरूि एकूण 450 लार्भिारकांपैकी 52 टक्के लार्भिारक हे अल्प 
जमीििारणा प्रवगातील होते. त्या खालोखाल 27 टक्के ‘इतर’ या प्रवगातील तर 21 टक्के अत्यल्प 
जमीििारणा या प्रवगातील होते. 
 

7.12 सि 2011-12 या संदर्भध विात या योजिेंतगधत लार्भ नमळालेल्या व मूल्यमापि पाहणीसाठी निवड 
झालेल्या लार्भिारकांचा कुटंूबाच्या मालकीच्या जमीििारणा वगािसुार नजल्हानिहाय तपशील तक्ता ि. 7.6 
मध्ये नदला आहे.  

तक्ता क्र. 7.6 
सन 2011-12 या सांदभव ्िात या योजनेंतर्वत लाभ षमळालेल्या ् मलू्यमापन पाहणीसाठी षन्ड झालेल्या 

लाभधारकाांचा कुटुांबाच्या मालकीच्या जमीनधारणा ्र्ानुसार षजल्हाषनहाय तपशील 

अ.क्र. षजल्हा/ ष्भार् जमीनधारणा ्र्व (0.00 एकर) 
1.00 पयंत 1.00 ते 

2.50  
2.50 

ते 
4.00  

4.00 
ते 

5.00  

5.00 
पेक्षा 
जास्त 

एकूण प्रषत 
लाभधारक 
मालकीची 

जषमन 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1 पुणे  2 3 4 8 1 18 4.17 
2 सोलापरू 0 1 2 8 7 18 7.24 
3 सातारा 0 6 6 5 1 18 4.26 
4 सांगली 0 6 5 5 2 18 3.98 

पुणे  2 16 17 26 11 72 4.91 
तक्ता ि. 7.6 पुढे चालू 

अ.क्र. जमीनधारणा 
प्र्र्व 

सामाषजक र्ट एकूण 
अजा अज इमा् इतर 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 अत्यल्प 24 14 25 31 94 
2 अल्प 41 41 72 80 234 
3 इतर 33 19 24 46 122 

              एकूण 98 74 121 157 450 
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अ.क्र. षजल्हा/ ष्भार् जमीनधारणा ्र्व (0.00 एकर) 

  

1.00 पयंत 1.00 ते 
2.50  

2.50 
ते 

4.00  

4.00 
ते 

5.00  

5.00 
पेक्षा 
जास्त 

एकूण प्रषत 
लाभधारक 
मालकीची 

जषमन 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
5 िुळे 0 0 4 4 10 18 7.11 
6 िंदरूबार 0 2 6 3 7 18 5.38 
7 जळगाव 0 9 1 6 2 18 4.47 
8 िानशक 0 1 5 1 11 18 8.00 
9 अहमदिगर  0 4 2 7 5 18 5.22 

नाषशक  0 16 18 21 35 90 6.04 
10 औरंगाबाद 0 5 2 3 8 18 5.25 
11 जालिा 0 3 8 3 4 18 4.36 
12 बीड 2 5 4 4 3 18 4.30 
13 लातुर 0 5 4 3 6 18 6.42 
14 उ्मािाबाद 0 1 1 2 14 18 12.39 
15 िांदेड 1 11 2 4 0 18 2.96 
16 परर्भणी 1 3 4 5 5 18 6.73 
17 कहगोली 0 1 3 3 11 18 8.14 

औरांर्ाबाद  4 34 28 27 51 144 6.32 
18 बुलढाणा 0 3 7 5 3 18 6.00 
19 अकोला 0 5 8 3 2 18 3.95 
20 वानशम 0 2 7 8 1 18 4.14 
21 अमरावती 0 4 7 4 3 18 4.78 
22 यवतमाळ 0 2 4 10 2 18 4.80 

अमरा्ती  0 16 33 30 11 90 4.73 
23 िागपरू 0 4 8 3 3 18 4.87 
24 विा 0 2 6 4 6 18 7.75 
25 चंद्रपरू 0 0 8 5 5 18 5.46 

नार्पूर  0 6 22 12 14 54 6.03 
एकूण 6 88 118 116 122 450 5.68 

प्रषत लाभधारक मालकीची 
जमीन (0.00 एकर) 

0.84 2.10 3.49 4.77 11.51 5.68 x 

 

7.13 सि 2011-12 या संदर्भध विात या योजिेंतगधत लार्भ नमळालेल्या व मूल्यमापि पाहणीसाठी निवड 
झालेल्या एकूण 450 लार्भिारकांकडे सरासरी प्रनत लार्भिारक 5.7 एकर मालकीची जमीि असल्याचे 
नदसिू आले.  एकूण 450 लार्भिारकांपैकी  122 (27 टक्के) लार्भिारकांकडे 5.00 एकरापेक्षा जा्त जमीि 
होती, तर त्याची सरासरी मालकीची जमीििारणा प्रनत लार्भिारक 11.5 एकर असल्याचे नदसिू आले. 
त्याखालोखाल 118 (26 टक्के) लार्भिारक 2.50 ते 4.00 एकर या जमीििारणा वगातील होते, तर त्यांची 
सरासरी मालकीची जमीििारणा प्रनत लार्भिारक 3.5 एकर, 116 (25 टक्के) लार्भिारक 4.00 ते 5.00 
एकर या जमीििारणा वगातील होते, तर त्यांची सरासरी मालकीची जमीििारणा प्रनत लार्भिारक 4.8 एकर, 
88 (20 टक्के) लार्भिारक 1.00 ते 1.5 एकर या जमीििारणा वगातील होते, तर त्यांची सरासरी मालकीची 
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जमीििारणा प्रनत लार्भिारक 2.1 एकर, 6 (1 टक्का) लार्भिारक 1.00 एकरापेक्षा कमी या जमीििारणा 
वगातील होते व त्यांची सरासरी मालकीची जमीििारणा प्रनत लार्भिारक 0.8 एकर असल्याचे नदसिू आले. 
 

7.14 सि 2011-12 या संदर्भध विात या योजिेंतगधत लार्भ नमळालेल्या व मूल्यमापि पाहणीसाठी निवड 
झालेल्या लार्भिारकांकडील लार्भ नमळण्यापूवी व लार्भ नमळाल्यािंतर लागवडीखालील के्षत्रांच्या वगािसुार 
लार्भिारकांचा तपशील तक्ता ि. 7.7 मध्ये नदला आहे.  
 
 

तक्ता क्र. 7.7 
सन 2011-12 या सांदभव ्िात या योजनेंतर्वत लाभ षमळालेल्या ् मलू्यमापन पाहणीसाठी षन्ड 
झालेल्या लाभधारकाांकडील लाभ षमळण्यापू्ी ् लाभ षमळाल्यानांतर लार््डीखालील के्षत्राांच्या 

्र्ानसुार लाभधारकाांचा तपशील 
 

अ.क्र. लार््डीखाली के्षत्राचा ्र्व    
(0.00 एकर) 

लाभधारक 
लाभ षमळण्यापू्ी लाभ षमळाल्यानांतर 

(1) (2) (3) (4) 

1 1.00 पयंत 22 16 

2 1.00 ते 2.50 97 102 

3 2.50 ते 4.00 132 145 

4 4.00 ते 5.00 101 90 

5 5.00 पेक्षा जा्त 98 97 

             एकूण 450 450 
प्रषत लाभधारक लार््डीखालील जमीन 
(0.00एकर) 

4.95 4.98 

 

7.15 सि 2011-12 या संदर्भध विात या योजिेंतगधत लार्भ नमळालेल्या व मूल्यमापि पाहणीसाठी निवड 
झालेल्या एकूण 450 लार्भिारकांकडे लार्भ नमळण्यापूवी प्रनत लार्भिारक सरासरी 4.95 एकर के्षत्र 
लागवडीखाली होते, तर लार्भ नमळाल्यािंतर त्यामध्ये वाढ होऊि प्रनत लार्भिारक सरासरी 4.98 एकर के्षत्र 
लागवडीखाली आल्याचे नदसिू आले. जमीििारणा प्रवगािसुार नवचार केला असता, 1.00 ते 4.00 
एकरापयंत जमीििारणा असलेल्या लार्भिारकांच्या लागवडीखालील के्षत्रामध्ये लार्भ नमळाल्यािंतर र्भरीव 
वाढ झाल्याचे नदसिू आले.  
 

7.16 सि 2011-12 या संदर्भध विात या योजिेंतगधत लार्भ नमळालेल्या व मूल्यमापि पाहणीसाठी निवड 
झालेल्या लार्भिारकांकडील लार्भ नमळण्यापूवी व लार्भ नमळाल्यािंतर कसनचत के्षत्रांच्या वगािसुार 
लार्भिारकांचा तपशील तक्ता ि. 7.8 मध्ये नदला आहे.  
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तक्ता क्र. 7.8 

सन 2011-12 या सांदभव ्िात या योजनेंतर्वत लाभ षमळालेल्या ् मलू्यमापन पाहणीसाठी षन्ड 
झालेल्या लाभधारकाांकडील लाभ षमळण्यापू्ी ् लाभ षमळाल्यानांतर ससषचत के्षत्राांच्या ्र्ानसुार 

लाभधारकाांचा तपशील 
 
 

अ.क्र. ससषचत के्षत्राचा ्र्व     
(0.00 एकर) 

लाभधारक 
लाभ षमळण्यापू्ी लाभ षमळाल्यानांतर 

(1) (2) (3) (4) 

1 1.00 पयंत 292 138 

2 1.00 ते 2.50 60 105 

3 2.50 ते 4.00 47 97 

4 4.00 ते 5.00 24 58 

5 5.00 पेक्षा जा्त 27 52 

             एकूण 450 450 

प्रषत लाभधारक ससषचत के्षत्राखालील 
जमीन (0.00 एकर) 

1.65 3.11 

 

7.17 सन 2011-12 या सांदभव ्िात या योजनेंतर्वत लाभ षमळालेल्या ् मलू्यमापन पाहणीसाठी 
षन्ड झालेल्या एकूण 450 लाभधारकाांकडे लाभ षमळण्यापू्ी प्रषत लाभधारक सरासरी 1.65 
एकर के्षत्र ससचनाखाली होते, तर लाभ षमळाल्यानांतर त्यामध्ये भरी् ्ाढ होऊन प्रषत लाभधारक 
सरासरी 3.11 एकर के्षत्र ससचनाखाली आल्याचे षदसनू आले. जमीनधारणा प्र्र्ानसुार ष्चार केला 
असता, 1.00 ते 5.00 एकरापेक्षा जास्त जमीनधारणा असलेल्या लाभधारकाांच्या ससचनाखालील 
के्षत्रामध्ये लाभ षमळाल्यानांतर दपुटीने ्ाढ झाल्याचे षदसनू आले.  
 
 
 

7.18 सि 2011-12 या संदर्भध विात या योजिेंतगधत लार्भ नमळालेल्या व मूल्यमापि पाहणीसाठी निवड 
झालेल्या लार्भिारकांकडील मागील तीि विांतील लागवडीखालील के्षत्र, नमळालेले उत्पादि व उत्पादिाची 
ककमत याबाबतचा विधनिहाय तपशील तक्ता ि. 7.9 मध्ये नदला आहे.  
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तक्ता क्र. 7.9 

सन 2011-12 या सांदभव ्िात या योजनेंतर्वत लाभ षमळालेल्या ् मलू्यमापन पाहणीसाठी षन्ड 
झालेल्या लाभधारकाांकडील मार्ील तीन ्िांतील लार््डीखालील के्षत्र, षमळालेले उत्पादन ् 

उत्पादनाची सकमत याबाबतचा ्िवषनहाय तपशील 

अ.क्र. ्िव बाब 
लार््डीखालील 

के्षत्र (एकर) 
षमळालेले 
उत्पादन 
(क्क््टल) 

उत्पादनाची 
अांदाजे सकमत  
(` लाखात) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 2009-10 2066 11455 313 

2 2010-11 2122 13357 359 

3 2011-12 2259 16434 477 

            सरासरी 2149 13749 383 
 

7.19 सि 2011-12 या संदर्भध विात या योजिेंतगधत लार्भ नमळालेल्या व मूल्यमापि पाहणीसाठी निवड 
झालेल्या एकूण 450 लार्भिारकांकडील मागील तीि विांतील लागवडीखालील सरासरी  के्षत्र 2149 एकर 
व नमळालेल्या सरासरी उत्पादि 13749 क्क्वटल होते, तर सदर उत्पादिाची सरासरी ककमत ` 383 लाख 
असल्याचे नदसिू आले. 
 

7.20 सि 2011-12 या संदर्भध विात या योजिेंतगधत लार्भ नमळालेल्या व मूल्यमापि पाहणीसाठी निवड 
झालेल्या लार्भिारकांचा योजिेनवियी मानहती नमळालेल्या मानहतीच्या स्रोतािसुार नजल्हानिहाय तपशील 
तक्ता ि. 7.11 मध्ये नदला आहे. 

तक्ता क्र. 7.11 
सन 2011-12 या सांदभव ्िात या योजनेंतर्वत लाभ षमळालेल्या ् मलू्यमापन पाहणीसाठी षन्ड झालेल्या 

लाभधारकाांचा योजनेष्ियी माषहती षमळालेल्या माषहतीच्या स्रोतानुसार षजल्हाषनहाय तपशील 

अ.
क्र. 

षजल्हा/ 
ष्भार् 

माषहतीचा स्रोत एकूण 

नोटीस बोडव    र्ा्पातळी
्र द ा्ंडी 

मेळा्े स्िाषनक 
्तवमानपत्र 

षमत्र / 
नाते्ाईक 

इतर 
षज. 
प. 

पां. 
स. 

ग्रा. 
पां. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
1 पुणे 0 0 14 0 4 0 0 0 18 

2 सोलापरू 0 0 0 0 0 1 1 16 18 

3 सातारा 0 0 1 16 0 0 0 1 18 
4 सांगली 4 0 12 0 0 0 0 2 18 

पुणे 4 0 27 16 4 1 1 19 72 

तक्ता ि. 7.11 पुढे चाल ू
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अ.
क्र. 

षजल्हा/ 
ष्भार् 

माषहतीचा स्रोत एकूण 
नोटीस बोडव    र्ा्पातळी

्र द ा्ंडी 
मेळा्े स्िाषनक 

्तवमानपत्र 
षमत्र / 

नाते्ाईक 

इतर 
षज. 
प. 

पां. 
स. 

ग्रा. 
पां. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
5 िळेु 0 0 18 0 0 0 0 0 18 

6 िंदरूबार 0 12 6 0 0 0 0 0 18 

7 जळगाव 0 1 0 1 0 0 0 16 18 

8 िानशक 0 0 0 0 15 0 0 3 18 

9 अहमदिगर 0 1 12 2 1 1 1 0 18 
नाषशक 0 14 36 3 16 1 1 19 90 

10 औरंगाबाद 5 6 3 0 0 1 3 0 18 

11 जालिा 9 0 9 0 0 0 0 0 18 

12 बीड 1 0 0 0 8 1 0 8 18 

13 लातूर 0 6 7 0 0 1 4 0 18 

14 उ्मािाबाद 0 0 16 0 0 2 0 0 18 
15 िांदेड 0 3 13 1 0 0 1 0 18 
16 परर्भणी 2 3 3 0 1 6 1 2 18 

17 कहगोली 2 12 0 0 0 3 1 0 18 

औरांर्ाबाद 19 30 51 1 9 14 10 10 144 

18 बलुढाणा 2 9 2 0 0 0 0 5 18 

19 अकोला 0 2 4 1 0 0 2 9 18 
20 वानशम 0 0 3 0 15 0 0 0 18 
21 अमरावती 0 1 6 1 0 1 3 6 18 

22 यवतमाळ 4 10 4 0 0 0 0 0 18 

अमरा्ती 6 22 19 2 15 1 5 20 90 

23 िागपरू 0 0 5 12 1 0 0 0 18 

24 विा 2 1 2 1 0 1 11 0 18 
25 चंद्रपरू 0 0 11 3 1 0 0 3 18 

   नार्पूर 2 1 18 16 2 1 11 3 54 

        एकूण 31 67 151 38 46 18 28 71 450 
 

7.21 वरील तक्त्यातील मानहतीवरूि 151 (34 टक्के) लार्भिारकांिा ग्रामपंचायतीच्या िोटीसबोडावरूि 
योजिेनवियी मानहती नमळाल्याचे नदसिू आले. त्याखालोखाल 71 (16 टक्के) ‘इतर’ स्रोताकडूि, 67  
(15 टक्के) पंचायत सनमती िोटीसबोडध, 46 (10 टक्के) मेळावे, 38 (8 टक्के) गावपातळीवरील दवंडी, 31 
(7 टक्के) नजल्हा पनरिद िोटीसबोडध, 28 (6 टक्के) नमत्र / िातेवाईक व 18 (4 टक्के) ् िानिक वतधमािपत्र 
या स्रोताद्वारे लार्भिारकास योजिेनवियी मानहती नमळाल्याचे नदसिू आले. 
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7.22 सि 2011-12 या संदर्भध विात या योजिेंतगधत लार्भ नमळालेल्या व मूल्यमापि पाहणीसाठी निवड 
झालेल्या लार्भिारकांच्या शेततळ्यांच्या नियोनजत जागेची पाहणी, शेततळ्यांची खोदाई, शेततळयांची बांिणी 
निश्चचत जागेवर व  शेततळ्यांचे काम पूणध झाल्यािंतर  शेततळयांची के्षत्रीय तपासणी व मोजणी ्ा बाबी 
प्रनतवेदीत करणाऱ्या लार्भिारकांचा नजल्हानिहाय तपशील तक्ता ि. 7.12 मध्ये नदला आहे. 

तक्ता क्र. 7.12 
सन 2011-12 या सांदभव ्िात या योजनेंतर्वत लाभ षमळालेल्या ् मलू्यमापन पाहणीसाठी षन्ड झालेल्या 

लाभधारकाांच्या शेततळयाांच्या षनयोषजत जारे्ची पाहणी, शेततळयाांची खोदाई, शेततळयाांची बाांधणी 
षनश्र्शचत जारे््र ् शेततळयाांचे काम पूणव झाल्यानांतर शेततळयाांची के्षत्रीय तपासणी ् मोजणी ्ा बाबी 

प्रषत्ेदीत करणाऱ्या लाभधारकाांचा षजल्हाषनहाय तपशील 

अ.क्र षजल्हा/ष्भार्  प्रषत्ेदीत करणारे लाभधारक 

शेततळयाच्या मांजूरीपू्ी 
कृषि सहायक 

याांच्याकडून षनयोषजत 
जारे्ची पाहणी  

शेततळयाच्या 
खोदाईसाठी 

मशीनचा ्ापर  

कृषि सहायक याांनी 
जार्ा षनश्र्शचत 

केलेल्या षठकाणीच 
शेततळी बाांधले 

शेततळयाचे काम पूणव 
झाल्यानांतर कृषि सहायक 

याांनी केलेल्या के्षत्रीय 
तपासणी ् मोजणी 

याबाबतचा अह्ाल प्राप्त  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 पुणे  18 18 18 18 

2 सोलापरू 18 16 18 15 

3 सातारा 18 18 17 10 

4 सांगली 18 18 18 17 

पुणे  72 70 71 60 

5 िुळे 18 18 18 18 

6 िंदरूबार 16 18 17 14 

7 जळगाव 18 17 18 18 

8 िानशक 18 18 18 15 

9 अहमदिगर  18 18 18 18 

नाषशक 88 89 89 83 

10 औरंगाबाद 18 18 18 18 

11 जालिा 17 15 18 14 

12 बीड 18 18 18 18 

13 लातुर 18 16 18 16 

14 उ्मािाबाद 18 15 18 17 

15 िांदेड 16 18 16 18 

16 परर्भणी 17 17 18 18 

17 कहगोली 17 18 18 15 

औरांर्ाबाद 139 135 142 134 

तक्ता ि. 7.12 पुढे चालू 
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अ.क्र षजल्हा/ष्भार्  प्रषत्ेदीत करणारे लाभधारक 
शेततळयाच्या मांजूरीपू्ी 

कृषि सहायक 
याांच्याकडून षनयोषजत 

जारे्ची पाहणी  

शेततळयाच्या 
खोदाईसाठी 

मशीनचा ्ापर  

कृषि सहायक याांनी 
जार्ा षनश्र्शचत 

केलेल्या षठकाणीच 
शेततळी बाांधले 

शेततळयाचे काम पूणव 
झाल्यानांतर कृषि सहायक 

याांनी केलेल्या के्षत्रीय 
तपासणी ् मोजणी 

याबाबतचा अह्ाल प्राप्त  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

18 बुलढाणा 18 17 18 13 

19 अकोला 18 16 18 4 

20 वानशम 18 18 18 18 

21 अमरावती 18 16 18 6 

22 यवतमाळ 17 18 17 16 

अमरा्ती 89 85 89 57 

23 िागपरू 18 18 18 18 

24 विा 18 14 18 3 

25 चंद्रपरू 18 17 18 14 

नार्पूर  54 49 54 35 

एकूण 442 428 445 369 

 

7.23 वरील तक्त्यातील मानहतीवरूि एकूण 450 लार्भिारकांपैकी 442 (98 टक्के) लार्भिारकांिी 
शेततळी मंजरूीपूवी कृनि सहायक यांच्याकडूि नियोनजत जागेची पाहणी झाली असल्याचे, 428 (95 टक्के) 
लार्भिारकांिी शेततळी खोदाईसाठी मनशिचा वापर केला असल्याचे 445 (99 टक्के) लार्भिारकांिी कृनि 
सहायक यांिी जागा निश्चचत केलेल्या नठकाणीच शेततळी बांिले व 356 (82 टक्के) लार्भिारकांिी 
शेततळ्यांचे काम पूणध झाल्यािंतर कृनि सहायक यांिी केलेल्या के्षत्रीय तपासणी व मोजणी याबाबतचा 
अहवाल प्राप्त झाला असे प्रनतवेदीत केले. 

7.24 सि 2011-12 या संदर्भध विात या योजिेंतगधत लार्भ नमळालेल्या व मूल्यमापि पाहणीसाठी निवड 
झालेल्या लार्भिारकांिी केलेले शेततळ्याचे काम व शेततळी तयार करण्यास लागलेला कालाविी 
याबाबतचा तपशील तक्ता ि. 7.13 मध्ये नदला आहे. 
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तक्ता क्र. 7.13 

सन 2011-12 या सांदभव ्िात या योजनेंतर्वत लाभ षमळालेल्या ् मलू्यमापन पाहणीसाठी षन्ड झालेल्या 
लाभधारकाांनी केलेले शेततळयाचे काम ् शेततळी तयार करण्यास लार्लेला काला्धी याबाबतचा तपशील 

अ.
क्र. 

षजल्हा/ 
ष्भार् 

शेततळयाांची षनर्थमती  शेततळी तयार करण्यास लार्लेला काला्धी (षद्स) 

स््त: 
मजुराांच्या 
मदतीने  

स््त: अन्य 
पयायी 

साधनाांच्या 
सहाय्याने  

ठेकेदार एकूण 1-5 6-
10 

11-
15 

16-
20 

21-
25 

>25 एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 
1 पुणे  9 6 3 18 3 9 2 2 0 2 18 

2 सोलापरू 4 13 1 18 8 6 0 2 0 2 18 

3 सातारा 0 0 18 18 5 9 4 0 0 0 18 

4 सांगली 1 16 1 18 5 3 7 2 1 0 18 

पुणे 14 35 23 72 21 27 13 6 1 4 72 

5 िुळे 0 7 11 18 9 5 3 1 0 0 18 

6 िंदरूबार 0 12 6 18 5 10 2 1 0 0 18 

7 जळगाव 3 15 0 18 1 9 1 3 1 3 18 

8 िानशक 3 4 11 18 10 7 0 0 0 1 18 

9 अहमदिगर  6 11 1 18 8 7 1 1 1 0 18 

नाषशक   12 49 29 90 33 38 7 6 2 4 90 

10 औरंगाबाद 17 1 0 18 2 2 2 4 2 6 18 

11 जालिा 8 8 2 18 2 4 8 3 0 1 18 

12 बीड 9 9 0 18 0 5 2 2 4 5 18 

13 लातुर 18 0 0 18 6 11 1 0 0 0 18 

14 उ्मािाबाद 0 17 1 18 9 9 0 0 0 0 18 

15 िांदेड 0 0 18 18 8 6 3 1 0 0 18 

16 परर्भणी 3 15 0 18 11 5 2 0 0 0 18 

17 कहगोली 1 16 1 18 16 1 0 1 0 0 18 

औरांर्ाबाद 56 66 22 144 54 43 18 11 6 12 144 

18 बुलढाणा 5 1 12 18 7 11 0 0 0 0 18 

19 अकोला 3 7 8 18 1 5 11 1 0 0 18 

20 वानशम 0 17 1 18 15 3 0 0 0 0 18 

21 अमरावती 1 0 17 18 12 5 1 0 0 0 18 

22 यवतमाळ 0 18 0 18 15 2 0 0 0 1 18 

अमरा्ती 9 43 38 90 50 26 12 1 0 1 90 

तक्ता ि. 7.13 पुढे चालू 
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अ.
क्र. 

षजल्हा/ 
ष्भार् 

शेततळयाांची षनर्थमती  शेततळी तयार करण्यास लार्लेला काला्धी (षद्स) 

  

स््त: 
मजुराांच्या 
मदतीने  

स््त: अन्य 
पयायी 

साधनाांच्या 
सहाय्याने  

ठेकेदार एकूण 1-5 6-
10 

11-
15 

16-
20 

21-
25 

>25 एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

23 िागपरू 4 13 1 18 9 5 0 3 1 0 18 

24 विा 0 14 4 18 12 6 0 0 0 0 18 

25 चंद्रपरू 0 2 16 18 15 3 0 0 0 0 18 

नार्पूर  4 29 21 54 36 14 0 3 1 0 54 

एकूण 95 222 133 450 194 148 50 27 10 21 450 
 

7.25 या योजिेंतगधत सि 2011-12 या संदर्भध विात लार्भ नमळालेल्या व मूल्यमापि पाहणीसाठी निवड 
झालेल्या एकूण 450 लार्भिारकांपैकी 222 (49 टक्के) लार्भिारकांिी ्वत: अन्य पयायी साििांच्या 
सहाय्यािे शेततळी निनमत्तीचे काम पूणध केल्याचे प्रनतवेदीत केले. त्या खालोखाल 133 (30 टक्के) 
लार्भिारकांिी ठेकेदारांकडूि व 95 (21 टक्के) लार्भिारकांिी ्वत: मजरुांच्या सहाय्यािे शेततळी पणूध 
केल्याचे प्रनतवेदीत केले. एकूण 450 लार्भिारकांपैकी 194 (43 टक्के) लार्भिारकांिा शेततळी तयार 
करण्यास 1 ते 5 नदवसांचा कालाविी लागल्याचे नदसिू आले. त्या खालोखाल 148 (33 टक्के) 
लार्भिारकांिा 6 ते 10 नदवस, 50 (11 टक्के) लार्भिारकांिा 11 ते 15 नदवस, 27 (6 टक्के) लार्भिारकांिा 
16 ते 20 नदवस, 10 (2 टक्के) लार्भिारकांिा 21 ते 25 नदवस व 21 (5 टक्के) लार्भिारकांिा 25 नदवसांपेक्षा 
जा्त कालाविी लागल्याचे प्रनतवेदीत केले. 

7.26 सि 2011-12 या संदर्भध विात या योजिेंतगधत लार्भ नमळालेल्या व मूल्यमापि पाहणीसाठी निवड 
झालेल्या लार्भिारकांचा शेततळी निर्षमती खचाच्या वगािसुार नजल्हानिहाय तपशील तक्ता ि. 7.14 मध्ये 
नदला आहे. 

तक्ता क्र. 7.14 
सन 2011-12 या सांदभव ्िात या योजनेंतर्वत लाभ षमळालेल्या ् मलू्यमापन पाहणीसाठी  
षन्ड झालेल्या लाभधारकाांचा शेततळी षनर्थमती खचाच्या ्र्ानुसार षजल्हाषनहाय तपशील 

 

अ.क्र. षजल्हा/ 
ष्भार्   

शेततळी षनर्थमती खचाचा ्र्व (`) एकूण 

< 16515 16515
-23260 

23260-
32810 

32810-
42360 

42360-
54715 

54715-
67075 

67075-
82240 

>=82240  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (14) 

1 पणेु  0 0 0 0 0 0 0 18 18 

2 सोलापरू 0 0 1 3 0 2 2 10 18 

3 सातारा 0 0 0 1 0 0 1 16 18 

4 सांगली 0 0 1 1 1 2 5 8 18 

पणेु  0 0 2 5 1 4 8 52 72 

तक्ता ि. 7.14 पढेु चालू 
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अ.क्र. षजल्हा/ 
ष्भार्   

शेततळी षनर्थमती खचाचा ्र्व (`) एकूण 

< 16515 16515
-23260 

23260-
32810 

32810-
42360 

42360-
54715 

54715-
67075 

67075-
82240 

>=82240  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (14) 

5 िुळे 0 0 0 0 2 0 0 16 18 

6 िंदरूबार 0 4 1 0 1 4 0 8 18 

7 जळगाव 0 0 1 2 1 1 5 8 18 

8 िानशक 0 2 0 2 0 0 2 12 18 

9 अहमदिगर  0 0 1 1 1 1 3 11 18 

नाषशक  0 6 3 5 5 6 10 55 90 

10 औरंगाबाद 0 0 0 0 1 5 6 6 18 

11 जालिा 0 0 0 0 0 0 1 17 18 

12 बीड 0 0 0 0 0 1 5 12 18 

13 लातुर 0 0 1 2 3 1 2 9 18 

14 उ्मािाबाद 0 1 1 2 2 1 3 8 18 

15 िांदेड 0 0 0 0 0 0 0 18 18 

16 परर्भणी 0 2 4 2 2 1 3 4 18 

17 कहगोली 0 2 1 1 0 2 5 7 18 

औरांर्ाबाद 0 5 7 7 8 11 25 81 144 

18 बलुढाणा 0 0 2 0 1 0 7 8 18 

19 अकोला 0 0 0 1 0 0 3 14 18 

20 वानशम 2 2 2 0 0 2 8 2 18 

21 अमरावती 0 3 4 1 1 4 3 2 18 

22 यवतमाळ 0 1 1 1 0 0 6 9 18 

अमरा्ती  2 6 9 3 2 6 27 35 90 

23 िागपरू 0 0 0 4 2 0 0 12 18 

24 विा 0 0 0 0 1 0 9 8 18 

25 चंद्रपरू 0 0 0 14 0 0 0 4 18 

नार्परू  0 0 0 18 3 0 9 24 54 
एकूण 2 17 21 38 19 27 79 247 450 

 

7.27 या योजिेंतगधत सि 2011-12 या संदर्भध विात लार्भ नमळालेल्या व मूल्यमापि पाहणीसाठी निवड 
झालेल्या एकूण 450 लार्भिारकांपैकी 247 (55 टक्के) लार्भिारकांिा शेततळी निर्षमतीसाठी अिजेु्ञय 
अिदुािापेक्षा (` 82240) जा्त खचध आल्याचे नदसिू आले. त्या खालोखाल 79 (18 टक्के) लार्भिारकांिा 
` 67071 ते 82240 दरम्याि, 38 (8 टक्के) लार्भिारकांिा ` 32810 ते 42360 दरम्याि, 27 (6 टक्के) 
लार्भिारकांिा ` 54715 ते 67075 दरम्याि, 21 (5 टक्के) लार्भिारकांिा ` 23260 ते 32810 दरम्याि, 
19 (4 टक्के) लार्भिारकांिा ` 42306 ते 54715 दरम्याि, 17 (4 टक्के) लार्भिारकांिा ` 16515 ते 
23260 दरम्याि व 2 (िगण्य टक्के) लार्भिारकांिा ` 16515 पेक्षा कमी खचध आल्याचे नदसिू आले. 
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7.28 सि 2011-12 या संदर्भध विात या योजिेंतगधत लार्भ नमळालेल्या व मूल्यमापि पाहणीसाठी निवड 
झालेल्या लार्भिारकांिा शेततळी निर्षमतीसाठी प्राप्त झालेले सरासरी अिदुाि व प्राप्त झालेल्या अिदुािापेक्षा 
अनिकच्या केलेल्या खचाच्या व्यव्िेिसुार लार्भिारकांचा तपशील तक्ता ि. 7.15 मध्ये नदला आहे. 
 

तक्ता क्र. 7.15 

सन 2011-12 या सांदभव ्िात या योजनेंतर्वत लाभ षमळालेल्या ् मलू्यमापन पाहणीसाठी षन्ड 
झालेल्या लाभधारकाांना शेततळी षनर्थमतीसाठी प्राप्त झालेले सरासरी अनदुान ् प्राप्त झालेल्या 

अनदुानापेक्षा अषधकच्या केलेल्या खचाच्या व्य्स्िेनसुार लाभधारकाांचा तपशील 
 

अ.क्र. अषधकच्या केलेल्या खचाच्या व्य्स्िेचा 
प्रकार 

लाभधारकाांची सांख्या 

(1) (2) (3) 
1 ्वत:कडील बचत 220 
2 िातेवाईक/नमत्र 29 
3 बकँ कजध 27 
4 सावकारी कजध 4 
5 इतर 2 

           एकूण 282 
           प्राप्त झालेले सरासरी अनदुान (`) 65055 

 
7.29 या योजिेंतगधत सि 2011-12 या संदर्भध विात लार्भ नमळालेल्या व मूल्यमापि पाहणीसाठी निवड 
झालेल्या 450 लार्भिारकांिा ` 65055 सरासरी अिदुाि प्राप्त झाल्याचे नदसिू आले.  एकूण 450 
लार्भिारकांपैकी 282 (63 टक्के) लार्भिारकांिा शेततळी निमाण करण्यासाठी प्राप्त अिदुािापेक्षा अनिकचा 
खचध करावा लागला. सदर 282 लार्भिारकांपैकी 220 (78 टक्के) लार्भिारकांिी  ् वत:कडील बचतीमिूि, 
29 (10 टक्के) लार्भिारकांिी िातेवाईक/नमत्र, 27 (9 टक्के) लार्भिारकांिी बकँ कजध, 4 (2 टक्के) 
लार्भिारकांिी सावकारी कजध व 2 (1 टक्का) लार्भिारकांिी ‘इतर’ या प्रकारच्या व्यव्िेचा अनिकचा खचध 
र्भागनवण्यासाठी वापर केल्याचे नदसिू आले. 
 
7.30 सि 2011-12 या संदर्भध विात या योजिेंतगधत लार्भ नमळालेल्या व मूल्यमापि पाहणीसाठी निवड 
झालेल्या लार्भिारकांिा अिदुािाची रक्कम प्राप्त झाल्याच्या प्रकारािसुार लार्भिारकांचा तपशील तक्ता ि. 
7.16 मध्ये नदला आहे. 
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तक्क्ता क्र. 7.16 

सन 2011-12 या सांदभव ्िात या योजनेंतर्वत लाभ षमळालेल्या ् मलू्यमापन पाहणीसाठी षन्ड 
झालेल्या लाभधारकाांना अनदुानाची रक्कम प्राप्त झाल्याच्या प्रकारानसुार लाभधारकाांचा तपशील 

अ.क्र. अनदुानाची रक्कम प्राप्त झाल्याचा प्रकार लाभधारकाांची सांख्या 
(1) (2) (3) 
1 रोखीिे 1 
2 बकँ खात्यावर जमा 94 
3 ििादेश 353 
4 अिदुाि अप्राप्त 2 

            एकूण 450 
 

7.31 या योजिेंतगधत सि 2011-12 या संदर्भध विात लार्भ नमळालेल्या व मूल्यमापि पाहणीसाठी निवड 
झालेल्या एकूण 450 लार्भिारकांपैकी 353 (78 टक्के) लार्भिारकांिा ििादेशाद्वारे अिदुाि प्राप्त झाल्याचे 
नदसिू आले.  त्याखालोखाल 94 (21 टक्के) लार्भिारकांिा बकॅ खात्यावर जमा व एका लार्भिारकाला 
रोखीिे अिदुािाची रक्कम प्राप्त झाल्याचे  नदसिू आले. या योजनेंतर्वत 2 लाभधारकाांना अनदुान अप्राप्त 
असल्याचे षदसनू आले.  

7.32 सि 2011-12 या संदर्भध विात या योजिेंतगधत लार्भ नमळालेल्या व मूल्यमापि पाहणीसाठी निवड 
झालेल्या लार्भिारकांिा शेततळी निमाण झाल्यािंतर अिदुािाची रक्कम नमळण्यासाठी लागलेल्या 
कालाविीिसुार लार्भिारकांचा तपशील तक्ता ि. 7.17 मध्ये नदला आहे. 

तक्ता क्र. 7.17 
सन 2011-12 या सांदभव ्िात या योजनेंतर्वत लाभ षमळालेल्या ् मलू्यमापन पाहणीसाठी षन्ड 
झालेल्या लाभधारकाांना शेततळी षनमाण झाल्यानांतर अनदुानाची रक्कम षमळण्यासाठी लार्लेल्या 

काला्धीनसुार लाभधारकाांचा तपशील 
 

अ.क्र. अनदुानाची रक्कम षमळण्यासाठी 
लार्लेला काला्धी 

लाभधारकाांची सांख्या 

(1) (2) (3) 
1 सात नदवस 29 
2 पंिरा नदवस 68 
3 एक मनहिा 95 
4 दोि मनहिे 111 
5 तीि मनहिे 49 
6 तीि मनहन्यांपेक्षा जा्त 98 

            एकूण 450 
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7.33 या योजिेंतगधत सि 2011-12 या संदर्भध विात लार्भ नमळालेल्या व मूल्यमापि पाहणीसाठी निवड 
झालेल्या एकूण 450 लार्भिारकांपैकी 111 (25 टक्के) लार्भिारकांिा शेततळी निमाण झाल्यािंतर 
अिदुािाची रक्कम दोि मनहन्यांिंतर नमळाल्याचे नदसिू आले. त्या खालोखाल 98 (22 टक्के) लार्भिारकांिा 
तीि मनहन्यांपेक्षा जा्त, 95 (21 टक्के) लार्भिारकांिा एक मनहन्यािंतर,  68 (15 टक्के) लार्भिारकांिा 
पंिरा नदवसांिंतर, 49 (11 टक्के) लार्भिारकांिा तीि मनहन्यािंतर व 29 (6 टक्के) लार्भिारकांिा सात 
नदवसांचा कालाविी लागल्याचे नदसिू आले. 

7.34 सि 2011-12 या संदर्भध विात या योजिेंतगधत लार्भ नमळालेल्या व मूल्यमापि पाहणीसाठी निवड 
झालेल्या लार्भिारकांपैकी शेततळ्याचे प्रत्यक्ष काम सरुू होण्यापूवी प्रनशक्षण नमळालेले लार्भिारक व 
प्रनशक्षण ि नमळालेल्या लार्भिारकांिी प्रनतवेदीत केलेल्या कारणांिसुार लार्भिारकांचा तपशील तक्ता  
ि. 7.18 मध्ये नदला आहे. 

तक्क्ता क्र. 7.18 

सन 2011-12 या सांदभव ्िात या योजनेंतर्वत लाभ षमळालेल्या ् मलू्यमापन पाहणीसाठी षन्ड 
झालेल्या लाभधारकाांपैकी शेततळयाचे प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यापू्ी प्रषशक्षण षमळालेले लाभधारक 
् प्रषशक्षण न षमळालेल्या लाभधारकाांनी प्रषत्ेदीत केलेल्या कारणाांनसुार लाभधारकाांचा तपशील 

अ.क्र. प्रषशक्षण न षमळालेल्या लाभधारकाांनी 
प्रषत्ेदीत केलेली कारणे  

लाभधारकाांची सांख्या 

(1) (2) (3) 
1 कृनि सहायकाकडूि प्रनशक्षणाची मानहती 

नमळाली िाही 
177 

2 वैयश्क्तक कारणांमुळे प्रनशक्षणाला हजर राहणे 
शक्य झाले िाही 

10 

3 प्रनशक्षणाची आवचयकता वाटली िाही 9 
प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यापू्ी प्रषशक्षण षमळालेले 
लाभधारक 

270 

 

7.35 या योजिेंतगधत सि 2011-12 या संदर्भध विात लार्भ नमळालेल्या व मूल्यमापि पाहणीसाठी निवड 
झालेल्या एकूण 450 लार्भिारकांपैकी 270 (60 टक्के) लार्भिारकांिा शेततळ्याचे प्रत्यक्ष काम सरुु 
होण्यापूवी प्रनशक्षण नमळाल्याचे नदसिू आले. उवधनरत 180 (40 टक्के) लार्भिारकांपैकी 177 (98 टक्के) 
लार्भिारकांिी कृनि सहायकाकडूि प्रनशक्षणाची मानहती नमळाली िाही, 10 (6 टक्के) लार्भिारकांिी 
वैयश्क्तक कारणांमुळे शेततळ्याचे प्रत्यक्ष काम सरुु होण्यापूवीच्या प्रनशक्षणाला हजर राहणे शक्य झाले िाही 
व 9 (5 टक्के) लार्भिारकांिी प्रनशक्षणाची आवचयकता वाटली िाही, अशी प्रनशक्षण ि घेण्यामागील कारणे 
सांनगतली. 
7.36 सि 2011-12 या संदर्भध विात या योजिेंतगधत लार्भ नमळालेल्या व मूल्यमापि पाहणीसाठी निवड 
झालेल्या लार्भिारकांपैकी शेततळ्याचे काम पूणध झाल्यािंतर प्रनशक्षण नमळालेले लार्भिारक व प्रनशक्षण ि 
नमळालेल्या लार्भिारकांिी प्रनतवेदीत केलेल्या कारणांिसुार लार्भिारकांचा तपशील तक्ता ि. 7.19 मध्ये 
नदला आहे. 



71 
 

तक्ता क्र. 7.19 
सन 2011-12 या सांदभव ्िात या योजनेंतर्वत लाभ षमळालेल्या ् मलू्यमापन पाहणीसाठी षन्ड 
झालेल्या लाभधारकाांपैकी शेततळयाचे काम पूणव झाल्यानांतर प्रषशक्षण षमळालेले लाभधारक ् 
प्रषशक्षण न षमळालेल्या लाभधारकाांनी प्रषत्ेदीत केलेल्या कारणाांनसुार लाभधारकाांचा तपशील 
अ.क्र. प्रषशक्षण न षमळालेल्या लाभधारकाांनी प्रषत्ेदीत केलेली कारणे  लाभधारकाांची सांख्या 
(1) (2) (3) 
1 कृनि सहायकाकडूि प्रनशक्षणाची मानहती नमळाली िाही 193 
2 वैयश्क्तक कारणांमळेु प्रनशक्षणाला हजर राहण ेशक्य झाले िाही  7 
3 प्रनशक्षणाची आवचयकता वाटली िाही 6 

शेततळयाचे काम पूणव झाल्यानांतर प्रषशक्षण षमळालेले लाभधारक 257 
 

7.37 या योजिेंतगधत सि 2011-12 या संदर्भध विात लार्भ नमळालेल्या व मूल्यमापि पाहणीसाठी निवड 
झालेल्या एकूण 450 लार्भिारकांपैकी 257 (57 टक्के) लार्भिारकांिा शेततळ्याचे काम पूणध झाल्यािंतर 
प्रनशक्षण नमळाल्याचे नदसिू आले. उवधनरत 193 (43 टक्के) लार्भिारकांपैकी सवधच 193 (100 टक्के) 
लार्भिारकांिी कृनि सहायकाकडूि प्रनशक्षणाची मानहती नमळाली िाही, 7 (4 टक्के) लार्भिारकांिी 
वैयश्क्तक कारणांमुळे प्रनशक्षणाला हजर राहणे शक्य झाले िाही व 6 (3 टक्के) लार्भिारकांिी प्रनशक्षणाची 
आवचयकता वाटली िाही, अशी प्रनशक्षण ि घेण्यामागील कारणे सांनगतली. 
 

7.38 सि 2011-12 या संदर्भध विात या योजिेंतगधत लार्भ नमळालेल्या व मूल्यमापि पाहणीसाठी निवड 
झालेल्या लार्भिारकांपैकी शेततळ्याचे काम पूणध झाल्यािंतर नमळालेल्या प्रनशक्षणामुळे र्ायदा झाल्याचे  
प्रनतवेदीत करणारे लार्भिारक व प्रनशक्षणामुळे र्ायदा झाला िसल्यािे, प्रनशक्षणात समानवष्ट करण्याबाबत 
सचूनवलेल्या बाबींिसुार लार्भिारकांचा तपशील तक्ता ि. 7.20 मध्ये नदला आहे. 

तक्ता क्र. 7.20 
सन 2011-12 या सांदभव ्िात या योजनेंतर्वत लाभ षमळालेल्या ् मलू्यमापन पाहणीसाठी षन्ड झालेल्या 
लाभधारकाांपैकी शेततळयाचे काम पूणव झाल्यानांतर षमळालेल्या प्रषशक्षणामुळे फायदा झाल्याचे प्रषत्ेदीत 

करणारे लाभधारक ् प्रषशक्षणामुळे फायदा झाला नसल्याने, प्रषशक्षणात समाष्ष्ट्ट करण्याबाबत 
सचूष्लेल्या बाबींनुसार लाभधारकाांचा तपशील 

अ.क्र. शेततळी पूणव झाल्यानांतर षमळालेल्या 
प्रषशक्षणामुळे फायदा झाला नसल्याने 

प्रषशक्षणात समाष्ष्ट्ट करा्याच्या बाबी 

लाभधारकाांची सांख्या 

(1) (2) (3) 
1 शेततळ्यातील पाण्याचे नियोजि व शेती 

उत्पादिात वाढ याबाबत मागधदशधि 
1 

2 शेततळ्याची निगा, कसचिासाठी पाण्याचा वापर, 
कमी पाण्यात घेतली जाणारी पीके व गाळ 
साठण्यावर प्रनतबंिात्मक उपाय, इ. 

3 

3 साििसामगु्री िसल्यामळेु, आर्षिक अडचण व 
प्ल ॅ् टीक अ्तरीकरण 

8 

शेततळयाचे काम पूणव झाल्यानांतर षमळालेल्या प्रषशक्षणामळेु 
फायदा झाल्याचे प्रषत्ेदीत करणारे लाभधारक 

247 



72 
 

 

7.39 या योजिेंतगधत सि 2011-12 या संदर्भध विात लार्भ नमळालेल्या व मूल्यमापि पाहणीसाठी निवड 
झालेल्या एकूण 450 लार्भिारकांपैकी 247 (96 टक्के) लार्भिारकांिा शेततळ्याचे काम पूणध झाल्यािंतर 
नमळालेल्या प्रनशक्षणामुळे र्ायदा झाल्याचे नदसिू आले, तर प्रनशक्षणामुळे र्ायदा झाला िसल्याचे प्रनतवेदीत 
करणाऱ्या 10 (4 टक्के) लार्भिारकांपैकी 1 (10 टक्के) लार्भिारकांिी शेततळयातील पाण्याचे नियोजि व 
शेती उत्पादिात वाढ याबाबत मागधदशधि, 3 (30 टक्के) शेततळयाची निगा, कसचिासाठी पाण्याचा वापर, 
कमी पाण्यात घेतली जाणारी पीके व गाळ साठण्यावर प्रनतबंिात्मक उपाय, इ. व 8 (80 टक्के) सािि सामग्री 
िसल्यामुळे, आर्षिक अडचण व प्लशॅ््टक अ्तरीकरण याबाबत मागधदशधि होण्यासाठी ्ा बाबींचा 
प्रनशक्षणामध्ये समावेश करण्याचे सचूनवले. 
 

7.40 सि 2011-12 या संदर्भध विात या योजिेंतगधत लार्भ नमळालेल्या व मूल्यमापि पाहणीसाठी निवड 
झालेल्या लार्भिारकांपैकी शेततळी पूणध झाल्यािंतर दोि विांिी त्या शेततळ्याची रे्रके्षत्रीय पाहणी झाली 
असे प्रनतवेदीत करणारे लार्भिारक, सदर योजिेच्या लार्भाबाबत समािािी असलेले लार्भिारक व 
लार्भाबाबत समािािी िसल्यास त्याबाबतच्या कारणांिसुार लार्भिारकांचा तपशील तक्ता ि. 7.21 मध्ये 
नदला आहे. 

तक्ता क्र. 7.21 

सन 2011-12 या सांदभव ्िात या योजनेंतर्वत लाभ षमळालेल्या ् मलू्यमापन पाहणीसाठी षन्ड 
झालेल्या लाभधारकाांपैकी शेततळी पूणव झाल्यानांतर दोन ्िांनी त्या शेततळयाची फेरके्षत्रीय 

पाहणी झाली असे प्रषत्ेदीत करणारे लाभधारक, सदर योजनेच्या लाभाबाबत समाधानी असलेले 
लाभधारक ् लाभाबाबत समाधानी नसल्यास त्याबाबतच्या कारणाांनसुार लाभधारकाांचा तपशील 

अ.क्र. लाभाबाबत समाधानी नसल्याबाबतची 
कारणे  

लाभधारकाांची सांख्या 

(1) (2) (3) 
1 पाणी साठवण होत िाही 33 
2 पावसाचे प्रमाण कमी आहे 45 
3 सपुीक जमीि वाया जात असल्यािे 19 
4 नमळणारे अिदुाि कमी आहे 9 
5 अनतवषृ्टीमुळे शेततळ्यात गाळ साचतो / 

शेततळी खचतात 
15 

6 शेततळ्यातील पाणी उपसण्यासाठी/ 
कसचिासाठी साििसामुग्री उपलब्ि िाही 

31 

7 उत्पादिात वाढ झाली िाही 15 
शेततळी पूणव झाल्यानांतर दोन ्िांनी त्या 
शेततळयाची फेरके्षत्रीय पाहणी झाली असे प्रषत्ेदीत 
करणारे लाभधारक 

290 

योजनेच्या लाभाबाबत समाधानी असलेले लाभधारक 351 
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7.41 या योजिेंतगधत सि 2011-12 या संदर्भध विात लार्भ नमळालेल्या व मूल्यमापि पाहणीसाठी निवड 
झालेल्या एकूण 450 लार्भिारकांपैकी 290 (64 टक्के) लार्भिारकांिी शेततळी पूणध झाल्यािंतर दोि विांिी 
त्या शेततळ्याची रे्रके्षत्रीय पाहणी झाली असे सांनगतले. तसेच, एकूण 450 लार्भिारकांपैकी 351  
(78 टक्के) लार्भिारक या योजिेच्या लार्भाबाबत समािािी असल्याचे नदसिू आले. उवधनरत 99 (22 टक्के) 
लार्भिारकांपैकी 33 (33 टक्के) लार्भिारकांिी पाणी साठवण होत िाही, 45 (45 टक्के) पावसाचे प्रमाण 
कमी आहे, 19 (19 टक्के) सपुीक जमीि वाया जात असल्यािे, 9 (9 टक्के) नमळणारे अिदुाि कमी आहे, 
15 (15 टक्के) अनतवषृ्टीमुळे शेततळ्यात गाळ साचतो / शेततळी खचतात, 31 (31 टक्के) शेततळ्यातील 
पाणी उपसण्यासाठी/ कसचिासाठी साििसामुग्री उपलब्ि िाही व 15 (15 टक्के) उत्पादिात वाढ झाली िाही, 
अशी कारणे या योजिेच्या लार्भाबाबत समािािी िसलेल्या लार्भिारकांिी सांनगतली. 

7.42 सि 2011-12 या संदर्भध विात या योजिेंतगधत लार्भ नमळालेल्या व मूल्यमापि पाहणीसाठी निवड 
झालेल्या लार्भिारकांपैकी या योजिेव्यनतनरक्त कसचिनवियक अन्य शासकीय योजिेमिूि लार्भ घेतलेले 
लार्भिारक व शेततळी पूणध झाल्यािंतर शेततळ्यावर र्लक लावलेले लार्भिारक व ज्या लार्भिारकांिी 
शेततळ्यावर र्लक लावले िाहीत, अशा लार्भिारकांचा र्लक ि लावण्यामागील कारणांिसुार तपशील 
तक्ता ि. 7.22 मध्ये नदला आहे. 

तक्ता क्र. 7.22 

सन 2011-12 या सांदभव ्िात या योजनेंतर्वत लाभ षमळालेल्या ् मलू्यमापन पाहणीसाठी षन्ड 
झालेल्या लाभधारकाांपैकी या योजनेव्यषतषरक्त ससचनष्ियक अन्य शासकीय योजनेमधून लाभ 
घेतलेले लाभधारक ् शेततळी पूणव झाल्यानांतर शेततळया्र फलक ला्लेले लाभधारक ् ज्या 
लाभधारकाांनी शेततळया्र फलक ला्ले नाहीत, अशा लाभधारकाांचा फलक न ला्ण्यामार्ील 

कारणाांनसुार तपशील 

अ.क्र. लाभधारकाांची फलक न ला्ण्यामार्ील 
कारणे  

लाभधारकाांची सांख्या 

(1) (2) (3) 
1 कृनि सहायकाकडूि मानहती वा सचूिा प्राप्त ि 

झाल्यािे 
86 

2 शासिाकडूि तयार र्लक अिवा र्लक 
लावण्यासाठी नििी नमळत िसल्यािे 

51 

3 आर्षिक अडचणीमुळे 12 
4 आवचयकता वाटली िाही 81 
5 शेततळ्याचा योग्य वापर होत िसल्यािे 2 

या योजनेव्यषतषरक्त ससचनष्ियक अन्य शासकीय 
योजनेमधून लाभ घेतलेले लाभधारक 

63 

शेततळी पूणव झाल्यानांतर ‘शेततळे राष्ट्रीय कृषि 
ष्कास योजनेंतर्वत पूणव करण्यात आले’ असा फलक 
शेततळया्र ला्लेले लाभधारक 

259 
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7.43 या योजिेंतगधत सि 2011-12 या संदर्भध विात लार्भ नमळालेल्या व मूल्यमापि पाहणीसाठी निवड 
झालेल्या एकूण 450 लार्भिारकांपैकी 63 (14 टक्के) लार्भिारकांिा या योजिेव्यनतनरक्त कसचिनवियक 
अन्य शासकीय योजिेमिूि लार्भ घेतल्याचे लार्भिारक नदसिू आले. एकूण 450 लार्भिारकांपैकी 259 
(58 टक्के) लार्भिारकांिी शेततळी पूणध झाल्यािंतर ‘शेततळे राष्रीय कृनि नवकास योजिेंतगधत पूणध करण्यात 
आले’ असा र्लक शेततळ्यावर लावण्यात आल्याचे नदसिू आले. उवधनरत 191 (42 टक्के) 
लार्भिारकांपैकी 86 (45 टक्के) लार्भिारकांिी कृनि सहायकाकडूि मानहती वा सचूिा प्राप्त ि झाल्यािे, 
51 (26 टक्के) शासिाकडूि तयार र्लक अिवा र्लक लावण्यासाठी नििी नमळत िसल्यािे, 12 (6 टक्के) 
आर्षिक अडचणीमुळे, 81 (42 टक्के) आवचयकता वाटली िाही व 2 (1 टक्का) शेततळ्याचा योग्य वापर 
होत िसल्यािे ‘शेततळे राष्रीय कृनि नवकास योजिेंतगधत पूणध करण्यात आले’ असा र्लक ि लावण्यामागची 
कारणे सांनगतली. 

7.44 सि 2011-12 या संदर्भध विात या योजिेंतगधत लार्भ नमळालेल्या व मूल्यमापि पाहणीसाठी निवड 
झालेल्या लार्भिारकांपैकी शेततळ्यांची निगा राखली जाते असे प्रनतवेदीत करणारे लार्भिारक व ज्या 
लार्भिारकांिी शेततळ्यांची निगा राखली जात िाही, असे प्रनतवेदीत करणाऱ्या लार्भिारकांचा निगा ि 
राखण्यामागील कारणांिसुार तपशील तक्ता ि. 7.23 मध्ये नदला आहे. 

तक्ता क्र. 7.23 

सन 2011-12 या सांदभव ्िात या योजनेंतर्वत लाभ षमळालेल्या ् मलू्यमापन पाहणीसाठी षन्ड 
झालेल्या लाभधारकाांपैकी शेततळयाांची षनर्ा राखली जाते असे प्रषत्ेदीत करणारे लाभधारक ् 

ज्या लाभधारकाांनी शेततळयाांची षनर्ा राखली जात नाही, असे प्रषत्ेदीत करणाऱ्या 
लाभधारकाांचा षनर्ा न राखण्यामार्ील कारणाांनसुार तपशील 

 

अ.क्र. शेततळयाांची षनर्ा न राखण्यामार्ील कारणे  लाभधारकाांची सांख्या 
(1) (2) (3) 
1 पावसाचे प्रमाण कमी असल्यामुळे 33 
2 आर्षिक अडचणीमुळे  35 
3 मुरूम / नढसाळ माती असल्यामुळे शेततळी रु्टली 6 
4 आवचयक ती साििसामुग्री उपलब्ि िसल्यािे 19 
5 पुरेसा मजरुवगध उपलब्ि ि झाल्यािे 17 
6 शेततळ्यापासिू र्ायदा होत िसल्यामुळे 22 

शेततळयाची षनर्ा राखली जाते असे प्रषत्ेदीत करणारे 
लाभधारक 

353 

 
7.45 या योजिेंतगधत सि 2011-12 या संदर्भध विात लार्भ नमळालेल्या व मूल्यमापि पाहणीसाठी निवड 
झालेल्या एकूण 450 लार्भिारकांपैकी 353 (78 टक्के) लार्भिारकांिी  शेततळ्याची निगा राखली जाते 
असे सांनगतले. उवधनरत 97 (22 टक्के) लार्भिारकांपैकी 33 (34 टक्के) लार्भिारकांिी पावसाचे प्रमाण कमी 
असल्यामुळे, 35 (36 टक्के) लार्भिारकांिी आर्षिक अडचणीमुळे, 6 (6 टक्के) लार्भिारकांिी मुरूम / 
नढसाळ माती असल्यामुळे शेततळी रु्टली, 19 (20 टक्के) लार्भिारकांिी आवचयक ती साििसामुग्री 
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उपलब्ि िसल्यािे, 17 (18 टक्के) लार्भिारकांिी पुरेसा मजरुवगध उपलब्ि ि झाल्यािे व 22 (23 टक्के) 
लार्भिारकांिी शेततळयांपासिू र्ायदा होत िसल्यामुळे शेततळ्याची निगा ि करण्यामागील कारणे 
सांनगतली. 

7.46 सि 2011-12 या संदर्भध विात या योजिेंतगधत लार्भ नमळालेल्या व मूल्यमापि पाहणीसाठी निवड 
झालेल्या लार्भिारकांपैकी पावसाळ्यात शेततळ्यात गाळ वाहूि येणार िाही याबाबत व्यव्िा केली असे 
प्रनतवेदीत करणारे लार्भिारक व सदर लार्भिारकांिी त्यासाठी केलेल्या व्यव्िेच्या प्रकारािसुार 
लार्भिारकांचा तपशील तक्ता ि. 7.24 मध्ये नदला आहे. 

तक्ता क्र. 7.24 

सन 2011-12 या सांदभव ्िात या योजनेंतर्वत लाभ षमळालेल्या ् मलू्यमापन पाहणीसाठी षन्ड 
झालेल्या लाभधारकाांपैकी पा्साळयात शेततळयात र्ाळ ्ाहून येणार नाही याबाबत व्य्स्िा 
केली असे प्रषत्ेदीत करणारे लाभधारक ् सदर लाभधारकाांनी त्यासाठी केलेल्या व्य्स्िेच्या 

प्रकारानसुार लाभधारकाांचा तपशील 

अ.क्र. शेततळयात र्ाळ ्ाहून येणार नाही याबाबत 
लाभधारकाांनी केलेली व्य्स्िा  

लाभधारकाांची सांख्या 

(1) (2) (3) 
1 दगडाचे पीकचग केले 182 
2 मुरुमाचा, मातीचा व नसमेंटचा बांि घातला 45 
3 जाळी लावली 12 
4 गवताची / झडुपांची लागवड केली, काड्ांचे 

आच्िादि 
19 

पा्साळयात शेततळयात र्ाळ ्ाहून येणार नाही 
याबाबत व्य्स्िा केली असे प्रषत्ेदीत करणारे 
लाभधारक 

249 

 
 

7.47 या योजिेंतगधत सि 2011-12 या संदर्भध विात लार्भ नमळालेल्या व मूल्यमापि पाहणीसाठी निवड 
झालेल्या एकूण 450 लार्भिारकांपैकी 249 (55 टक्के) लार्भिारकांिी शेततळयात र्ाळ ्ाहून येणार 
नाही याबाबत लाभधारकाांनी केलेली व्य्स्िा केल्याचे सांनगतले. सदर लार्भिारकांपैकी 182 (73 
टक्के) दगडाचे पीकचग केले, 45 (18 टक्के) मुरुमाचा, मातीचा व नसमेंटचा बांि घातला, 12 (5 टक्के) 
जाळी लावली व 19 (8 टक्के) गवताची / झडुपांची लागवड केली, काड्ांचे आच्िादि अशा प्रकारच्या 
व्यव्िा पावसाळ्यात शेततळ्यात गाळ वाहूि येणार िाही याकनरता केल्याचे नदसिू आले. 

  7.48  सि 2011-12 या संदर्भध विात या योजिेंतगधत लार्भ नमळालेल्या व मूल्यमापि पाहणीसाठी निवड 
झालेल्या लार्भिारकांपैकी शेततळ्याच्या बांिावर व पाण्याच्या प्रवाहाच्या र्भागामध्ये ्िानिक प्रजातीच्या 
वि्पतीची लागवड केली जाते असे प्रनतवेदीत करणारे लार्भिारक व ि करणाऱ्या लार्भिारकांिी प्रनतवेदीत 
केलेल्या कारणांिसुार लार्भिारकांचा तपशील तक्ता ि. 7.25 मध्ये नदला आहे. 
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तक्ता क्र. 7.25 

सन 2011-12 या सांदभव ्िात या योजनेंतर्वत लाभ षमळालेल्या ् मलू्यमापन पाहणीसाठी षन्ड 
झालेल्या लाभधारकाांपैकी शेततळयाच्या बाांधा्र ् पाण्याच्या प्र्ाहाच्या भार्ामध्ये स्िाषनक 
प्रजातीच्या ्नस्पतीची लार््ड केली जाते असे प्रषत्ेदीत करणारे लाभधारक ् न करणाऱ्या 

लाभधारकाांनी प्रषत्ेदीत केलेल्या कारणाांनसुार लाभधारकाांचा तपशील 

अ.क्र. स्िाषनक प्रजातीच्या ्नस्पतीची लार््ड न 
करण्यामार्ची  कारणे  

लाभधारकाांची सांख्या 

(1) (2) (3) 
1 ्िानिक प्रजातीच्या वि्पतीची लागवड करावी 

लागते याबाबत कृनि सहायकाकडूि मानहती / 
मागधदशधि नमळाले िाही 

99 

2 अपुऱ्या पावसामुळे तसेच उन्हाळ्यात पाणी 
िसल्यामुळे  

98 

3 अपुऱ्या अिदुािामुळे 17 
4 िैसर्षगक गवत असल्यामुळे  33 
5 झाडांच्या सावलीमुळे पीक उत्पादि कमी होत 

असल्यामुळे 
13 

स्िाषनक प्रजातीच्या ्नस्पतीची लार््ड केली जाते असे 
प्रषत्ेदीत करणारे लाभधारक 

292 

 

7.49 या योजिेंतगधत सि 2011-12 या संदर्भध विात लार्भ नमळालेल्या व मूल्यमापि पाहणीसाठी निवड 
झालेल्या एकूण 450 लार्भिारकांपैकी 292 (65 टक्के) लार्भिारकांिी ्िानिक प्रजातीच्या वि्पतीची 
लागवड केली जाते असे सांनगतले. उवधनरत 158 (35 टक्के) लार्भिारकांपैकी 99 (38 टक्के) लार्भिारकांिी 
्िानिक प्रजातीच्या वि्पतीची लागवड करावी लागते याबाबत कृनि सहायकाकडूि मानहती / मागधदशधि 
नमळाले िाही, 98 (38 टक्के) अपुऱ्या पावसामुळे तसेच उन्हाळ्यात पाणी िसल्यामुळे, 17 ( 7 टक्के) 
अपुऱ्या अिदुािामुळे, 33 (13 टक्के) लार्भिारकांिी िैसर्षगक गवत असल्यामुळे, 13 (5 टक्के) 
लार्भिारकांिी झाडाच्या सावलीमुळे पीक उत्पादि कमी होत असल्यामुळे ्िानिक प्रजातीच्या वि्पतीची 
लागवड ि करण्यामागील कारणे लार्भिारकांिी सांनगतली. 

7.50 सि 2011-12 या संदर्भध विात या योजिेंतगधत लार्भ नमळालेल्या व मूल्यमापि पाहणीसाठी निवड 
झालेल्या लार्भिारकांचा शेततळ्यात राहत असलेल्या पाण्याचा सरासरी कालाविीिसुार तपशील तक्ता  
ि. 7.26 मध्ये नदला आहे. 
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तक्क्ता क्र. 7.26 

सन 2011-12 या सांदभव ्िात या योजनेंतर्वत लाभ षमळालेल्या ् मलू्यमापन पाहणीसाठी षन्ड 
झालेल्या लाभधारकाांचा शेततळयात राहत असलेल्या पाण्याचा सरासरी काला्धीनसुार तपशील 

अ.क्र. शेततळयात राहत असलेल्या पाण्याचा 
सरासरी काला्धी (मषहन्यामध्ये) 

लाभधारकाांची सांख्या 

(1) (2) (3) 
1 एक पेक्षा कमी 48 
2 एक ते दोि  98 
3 तीि ते चार 139 
4 पाच ते सहा 80 
5 सात ते आठ 50 
6 िऊ ते दहा 20 
7 अकरा ते बारा 15 

            एकूण 450 
 

7.51 या योजिेंतगधत सि 2011-12 या संदर्भध विात लार्भ नमळालेल्या व मूल्यमापि पाहणीसाठी निवड 
झालेल्या एकूण 450 लार्भिारकांपैकी 139 (31 टक्के) लार्भिारकांिी तीि ते चार मनहिे कालाविीकनरता 
शेततळ्यात पाणी राहत असल्याचे सांनगतले, तर 15 (3 टक्के) लाभधारकाांच्या शेततळयाांमध्ये सांपणूव 
्िवभर  शेततळयात पाणी राहत असल्याचे साांषर्तले. 

7.52 सि 2011-12 या संदर्भध विात या योजिेंतगधत लार्भ नमळालेल्या व मूल्यमापि पाहणीसाठी निवड 
झालेल्या लार्भिारकांचा शेततळ्याच्या वापराच्या प्रकारािसुार तपशील तक्ता ि. 7.27 मध्ये नदला आहे. 

तक्ता क्र. 7.27 

सन 2011-12 या सांदभव ्िात या योजनेंतर्वत लाभ षमळालेल्या ् मलू्यमापन पाहणीसाठी षन्ड 
झालेल्या लाभधारकाांचा शेततळयाच्या ्ापराच्या प्रकारानसुार तपशील 

अ.क्र. शेततळयाच्या ्ापराचा प्रकार लाभधारकाांची सांख्या 
(1) (2) (3) 
1 शेतीसाठी संरनक्षत कसचि 335 
2 म्त्य संविधि 10 
3 जिावरांसाठी नपण्याचे पाणी 12 
4 इतर 93 

            एकूण 450 
 

7.53 या योजिेंतगधत सि 2011-12 या संदर्भध विात लार्भ नमळालेल्या व मूल्यमापि पाहणीसाठी निवड 
झालेल्या एकूण 450 लार्भिारकांपैकी 335 (74 टक्के) लार्भिारकांिी शेततळ्याचा वापर शेतीसाठी 
संरनक्षत कसचि या कारणासाठी केल्याचे नदसिू आले, तर 10 (2 टक्के) लार्भिारकांिी म्त्यसंविधि,  
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12 (3 टक्के) लार्भिारकांिी जिावरांसाठी नपण्याचे पाणी व 93 (21 टक्का) लार्भिारकांिी ‘इतर’ या 
कारणांसाठी शेततळ्याचा वापर केल्याचे नदसिू आले. 

7.54 सि 2011-12 या संदर्भध विात या योजिेंतगधत लार्भ नमळालेल्या व मूल्यमापि पाहणीसाठी निवड 
झालेल्या लार्भिारकांिी अन्य शासकीय योजिेअंतगधत बांिलेल्या नवनहर / बोअरवेल / इतर कसचि सनुविेचा 
सद्यश््ितीत वापर करणारे, शेततळे समुह पध्दतीिे बांिली गेली व शेततळ्यातील पाणी नझरपण्यावर 
प्रनतबंिात्मक उपाय योजले असे प्रनतवेदीत करणारे लार्भिारक व त्यांिी केलेले प्रनतबंिात्मक उपाय 
याबाबतचा तपशील तक्ता ि. 7.28 मध्ये नदला आहे. 

तक्ता क्र. 7.28 

सन 2011-12 या सांदभव ्िात या योजनेंतर्वत लाभ षमळालेल्या ् मलू्यमापन पाहणीसाठी षन्ड 
झालेल्या लाभधारकाांनी अन्य शासकीय योजनेअांतर्वत बाांधलेल्या ष्षहर / बोअर्ेल / इतर ससचन 
सुष्धेचा सद्यश्स्ितीत ्ापर करणारे, शेततळे समहु पध्दतीने बाांधली र्ेली ् शेततळयातील पाणी 

षझरपण्या्र प्रषतबांधात्मक उपाय योजले असे प्रषत्ेदीत करणारे लाभधारक ् त्याांनी केलेले 
प्रषतबांधात्मक उपाय याबाबतचा तपशील 

अ.क्र. शेततळयातील पाणी षझरपण्या्र केलेले 
प्रषतबांधात्मक उपाय 

लाभधारकाांची सांख्या 

(1) (2) (3) 
1 प्ल ॅ् टीकचे अ्तरीकरण 47 
2 नचकणमाती / दगडांचा / नसमेंटचा िर नदला 20 

ष्षहर / बोअर्ेल / इतर ससचन सुष्धेचा 
सद्यश्स्ितीत ्ापर करणारे लाभधारक 

44 

शेततळे समहु पध्दतीने बाांधल्याचे प्रषत्ेदीत करणारे 
लाभधारक 

15 

शेततळयातील पाणी षझरपण्या्र प्रषतबांधात्मक 
उपाय योजले असे प्रषत्ेदीत करणारे लाभधारक 

67 

 

7.55 या योजिेंतगधत सि 2011-12 या संदर्भध विात लार्भ नमळालेल्या व मूल्यमापि पाहणीसाठी निवड 
झालेल्या एकूण 450 लार्भिारकांपैकी 44 (10 टक्के) लार्भिारकांिी अन्य शासकीय योजिेअंतगधत 
बांिलेल्या नवनहर / बोअरवेल / इतर कसचि सनुविेचा सद्यश््ितीत वापर करीत असल्याचे नदसिू आले, तर 
15 (3 टक्के) लार्भिारकांिी शेततळे समुह पध्दतीिे बांिल्याचे व 67 (15 टक्के) लार्भिारकांिी 
शेततळ्यातील पाणी नझरपण्यावर प्रनतबंिात्मक उपाय योजले असे प्रनतवेदीत केले. सदर 67 
लार्भिारकांपैकी 47 (70 टक्के) लार्भिारकांिी प्ल ॅ् टीकचे अ्तरीकरण व 20 (30 टक्के) नचकणमाती / 
दगडांचा / नसमेंटचा िर नदला, असे शेततळ्यातील पाणी नझरपण्यावर प्रनतबंिात्मक उपाय केल्याचे सांनगतले. 

7.56 सि 2011-12 या संदर्भध विात या योजिेंतगधत लार्भ नमळालेल्या व मूल्यमापि पाहणीसाठी निवड 
झालेल्या लार्भिारकांचा शेततळ्यामुळे झालेल्या र्ायद्यांिसुार तपशील तक्ता ि. 7.29 मध्ये नदला आहे. 
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तक्ता क्र. 7.29 

सन 2011-12 या सांदभव ्िात या योजनेंतर्वत लाभ षमळालेल्या ् मलू्यमापन पाहणीसाठी षन्ड झालेल्या 
लाभधारकाांचा शेततळयामुळे झालेल्या फायद्याांनुसार तपशील 

अ.क्र. शेततळयामुळे झालेले फायदे लाभधारकाांची सांख्या 
(1) (2) (3) 
1 र्भगूर्भातील पाण्याच्या पातळीमध्ये वाढ 304 
2 नबगर पावसाच्या कालाविीत संरनक्षत कसचि सनुविा उपलब्ि 277 
3 नपक पध्दतीत सकारात्मक बदल 298 
4 शेती उत्पादिात वाढ 311 

            एकूण 450 
योजनेच्या लाभामळेु कुटूांबाच्या जी्नमान ् राहणीमान यात सधुारणा झाली 307 

 

7.57 या योजिेंतगधत सि 2011-12 या संदर्भध विात लार्भ नमळालेल्या व मूल्यमापि पाहणीसाठी निवड 
झालेल्या एकूण 450 लार्भिारकांपैकी 304 (67 टक्के) लार्भिारकांिी शेततळ्यामुळे रू्भगर्भातील पाण्याची 
पातळी वाढली असल्याचे, 277 (61 टक्के) लार्भिारकांिी नबगर पावसाच्या कालाविीत संरनक्षत कसचि 
सनुविा उपलब्ि झाल्याचे, 298 (66 टक्के) लार्भिारकांिी नपक पध्दतीत सकारात्मक बदल झाल्याचे, तर 
311 (69 टक्के) लाभधारकाांनी शेततळयामळेु शेती उत्पादनात ्ाढ झाल्याचे साांषर्तले. सदर 
योजनेच्या लाभामळेु 307 (68 टक्के) लाभधारकाांनी कुटूांबाच्या जी्नमान ् राहणीमान यात 
सुधारणा झाल्याचे साांषर्तले. 

7.58 सि 2011-12 या संदर्भध विात या योजिेंतगधत लार्भ नमळालेल्या व मूल्यमापि पाहणीसाठी निवड 
झालेल्या लार्भिारकांच्या शेततळ्यास मानहती संकनलत करणारे अनिकारी/कमधचारी यांिी नदलेल्या प्रत्यक्ष 
रे्भटीची संख्या व रे्भटीदरम्याि अश््तत्वात असलेली शेततळी आनण िसल्यास त्यामागील कारणे याबाबतचा 
तपशील तक्ता ि. 7.30 मध्ये नदला आहे. 

तक्ता क्र. 7.30 
सन 2011-12 या सांदभव ्िात या योजनेंतर्वत लाभ षमळालेल्या ् मलू्यमापन पाहणीसाठी षन्ड झालेल्या 
लाभधारकाांच्या शेततळयास माषहती सांकषलत करणारे अषधकारी/कमवचारी याांनी षदलेल्या प्रत्यक्ष भेटीची 
सांख्या ् भेटीदरम्यान अश्स्तत््ात असलेली शेततळी आषण नसल्यास त्यामार्ील कारणे याबाबतचा 

तपशील 

अ.क्र. शेततळी अश्स्तत््ात नसल्याबाबतची कारणे लाभधारकाांची सांख्या 
(1) (2) (3) 
1 अपुरा पाऊस / शेततळे र्ायदेशीर िसल्यामळेु 

र्भराव टाकूि बंद केले 
12 

2 शेततळ्यात गाळ साचल्यािे 5 
3 अनतवषृ्टीमळेु शेततळे रु्टले / वाहूि गेले 1 

शेततळयास माषहती सांकषलत करणारे अषधकारी/कमवचारी 
याांनी षदलेल्या प्रत्यक्ष भेटीची सांख्या 

394 

भेटीदरम्यान अश्स्तत््ात असलेली शेततळी 377 
 



80 
 

7.59 या योजिेंतगधत सि 2011-12 या संदर्भध विात लार्भ नमळालेल्या व मूल्यमापि पाहणीसाठी निवड 
झालेल्या एकूण 450 लार्भिारकांपैकी 394 (88 टक्के) शेततळ्यास मानहती संकनलत करणारे 
अनिकारी/कमधचारी यांिी प्रत्यक्ष रे्भट नदल्याचे नदसिू आले. सदर रे्भटीदरम्याि 377 (96 टक्के) शेततळी 
अश््तत्वात असल्याचे नदसिू आले. अश््तत्वात िसलेल्या एकूण 17 (4 टक्के) शेततळ्यांपैकी 12 (71 
टक्के) अपुरा पाऊस / शेततळे र्ायदेशीर िसल्यामुळे र्भराव टाकूि बंद केले, 5 (29 टक्के) शेततळ्यात 
गाळ साचल्यािे व 1 (6 टक्के) अनतवषृ्टीमुळे शेततळे रु्टले / वाहूि गेले, अशी शेततळी अश््तत्वात 
िसल्याबाबतची कारणे नदसिू आली. 
 

अडचणी ् उपाययोजना 

अडचणी 

1) र्भौगोनलक पनरश््िती व जनमिीचा प्रकार यामध्ये नर्भन्िता असते. 
 

2) सि 2009-10 िंतर या योजिेंतगधत नििी प्राप्त होत िसल्यािे शेतकऱ्यांिा शेततळ्यांचा लार्भ 
देता येत िाही. 

 

3) या योजिेकनरता लार्भािी निवडीच्या अटी व शतीिसुार लार्भार्थ्यांची निवड अिसुनूचत जाती/ 
जमाती शेतकरी, दानरद्रय रेिेखालील (BPL) शेतकऱ्यांमिील सवात शेवटच्या शेतकऱ्याची 
निवड प्रिम या पध्दतीिे (अंत्योदय मोड), अल्प व अत्यल्प रू्भिारक शेतकरी व वरील प्रवगातील 
पुरेसे शेतकरी उपलब्ि ि झाल्यास इतर प्रवगातील सवध शेतकरी या प्रािनमकतेिसुार प्राप्त 
अजाचे वगीकरण करूि प्रत्येक वगातील कमीतकमी जमीि िारकास प्रिम प्रािान्य देऊि 
चढत्या िमािे लार्भिारकाची निवड करावयाची आहे. तसेच, सवध प्रवगात मनहला अजधदारास 
प्रिम प्रािान्य अशी अट आहे, त्यामुळे अनिक जमीििारणा असलेल्या शेतकऱ्यांिा योजिेचा 
लार्भ देता येत िाही.  

 

4) योजिेचा प्रसार व प्रनसध्दीचा अर्भाव असल्याचे लार्भिारकांिी सांनगतले. 
 

5) कसचिासाठी शेतकऱ्याला नडझेल इंनजि, मोटार पंप व पाईप र्भाड्ािे घ्यावे लागते. 
 

6) शेततळ्यातील पाणी नझरपत असल्यािे शेततळ्यात पाणी साठूि राहत िाही. 
 

उपाययोजना 

1) र्भौगोनलक पनरश््िती व जनमिीचा प्रकार नवचारात घेऊि, अिदुािात वाढ करण्यात यावी. 
 

2) सि 2009-10 िंतर या योजिेंतगधत नििी प्राप्त होत िाही. सदर योजिेंतगधत शेतकऱ्यांकडूि शेततळी 
निर्षमतीसाठी मोठ्या प्रमाणावर मागणी आहे. त्यामुळे या योजिेखाली मोठ्या प्रमाणावर नििीमध्ये 
वाढ करण्यात यावी. 

3) लार्भािी निवडीच्या अटी व शतीिसुार लार्भार्थ्यांची निवड अिसुनूचत जाती/ जमाती शेतकरी, 
दानरद्रय रेिेखालील (BPL) शेतकऱ्यांमिील सवात शेवटच्या शेतकऱ्याची निवड प्रिम या पध्दतीिे 
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(अंत्योदय मोड), अल्प व अत्यल्प रू्भिारक शेतकरी या प्रवगातील लार्भार्थ्यांची त्यांच्या 
जमीििारणेच्या आिारावर निवड केली जात असल्यािे अिसुनूचत जाती/ जमाती शेतकरी व इतर 
प्रवगातील ज्या शेतकऱ्यांची जमीििारणा 2.5 एकरापेक्षा अनिक आहे, असे शेतकरी या योजिेच्या 
लार्भापासिू वंनचत राहतात. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांची जमीििारणा 2.5 एकरापेक्षा अनिक आहे, 
अशा जमीििारक शेतकऱ्यांसाठी अनिकचा प्रवगध तयार केल्यास, या प्रवगातील 
शेतकऱ्यांिादेखील  या योजिेचा लार्भ देणे शक्य होईल.   
 

4) योजिेच्या प्रसार व प्रनसध्दीसाठी तालकुानिहाय योजिेचा एकूण नििी नवचारात घेऊि, त्यापैकी काही 
प्रमाणात नििी योजिेच्या प्रसार व प्रनसध्दीसाठी उपलब्ि करूि देण्यात यावा. 

 

5) शासिािे शेततळी िारकांिा नडझेल इंनजि, मोटार पंप व पाईप याकनरता अिदुाि उपलब्ि करूि 
द्यावे.  

 

6) शेततळ्यातील पाणी नझरपत असल्यािे शेततळ्यात पाणी साठूि राहत िाही. तेव्हा शेततळ्याच्या 
अिदुािामध्ये प्ल ॅ् टीक अ् तरीकरणाचा खचध नवचारात घेऊि अिदुािात वाढ करण्यात यावी. 

* * * * *  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

प्रकरण - 8 
योजनेशी सांबांषधत अलाभधारकाांष्ियी माषहती 

8.1 ‘राष्रीय कृनि नवकास योजिेअंतगधत शेततळी निमाण करणे’ या योजिेच्या मूल्यमापि अभ्यास 
पाहणीसाठी निवड झालेल्या अलार्भिारकांकडूि संकनलत करण्यात आलेल्या मानहतीवर आिानरत 
नवचलेिण खालील पनरच्िेदांमध्ये नदले आहे. 

8.2 या योजिेंतगधत सि 2011-12 या संदर्भध विात लार्भ ि नमळालेल्या व मूल्यमापि पाहणीसाठी निवड 
झालेल्या अलार्भिारकांचा ्त्री-पुरूि यािसुार नजल्हानिहाय तपशील तक्ता ि. 8.1 मध्ये नदला आहे. 

तक्ता क्र. 8.1 
सन 2011-12 या सांदभव ्िात लाभ न षमळालेल्या ् मलू्यमापन पाहणीसाठी षन्ड झालेल्या 

अलाभधारकाांचा स्त्री-पुरूि यानुसार षजल्हाषनहाय तपशील 
अ.क्र. षजल्हा/ ष्भार् अलाभधारक 

पुरूि श्स्त्रया एकूण 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1 पुणे 2 2 4 
2 सोलापरू 2 0 2 
3 सातारा 2 2 4 
4 सांगली 3 1 4 

पुणे 9 5 14 
5 िुळे 0 0 0 
6 िंदरूबार 0 0 0 
7 जळगाव 1 1 2 
8 िानशक 0 0 0 
9 अहमदिगर 2 2 4 

नाषशक 3 3 6 
10 औरंगाबाद 2 2 4 
11 जालिा 2 2 4 
12 बीड 0 0 0 
13 लातूर 3 1 4 
14 उ्मािाबाद 1 1 2 
15 िांदेड 4 0 4 
16 परर्भणी 4 0 4 
17 कहगोली 2 0 2 

औरांर्ाबाद 18 6 24 
18 बुलढाणा 1 1 2 
19 अकोला 2 2 4 
20 वानशम 0 0 0 
21 अमरावती 2 2 4 
22 यवतमाळ 0 0 0 

अमरा्ती 5 5 10 
   तक्ता ि. 8.4 पुढे चालू 
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अ.क्र. षजल्हा/ ष्भार् अलाभधारक 
पुरूि श्स्त्रया एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) 
23 िागपरू 0 0 0 
24 विा 0 0 0 
25 चंद्रपरू 0 0 0 

              नार्पूर 0 0 0 
              एकूण 35 19 54 

 

8.3 या योजिेंतगधत िमुिा निवड पध्दतीिसुार पाहणीसाठी निवड झालेल्या 50 तालकु्यांतिू सि 2011-
12 संदर्भध विात या योजिेंतगधत लार्भ ि नमळालेल्या प्रत्येकी 2 याप्रमाणे 100 अलार्भिारकांची निवड 
करावयाची होती. तिानप, मूल्यमापि पाहणीसाठी र्क्त 54 अलार्भिारक उपलब्ि झाले. एकूण 54 
अलार्भिारकांपैकी पुरूि अलार्भिारक 35 (65 टक्के), तर 19 (35 टक्के) श््त्रया अलार्भिारक असल्याचे 
नदसिू आले.  

8.4 या योजिेंतगधत सि 2011-12 या संदर्भध विात लार्भ ि नमळालेल्या व मूल्यमापि पाहणीसाठी निवड 
झालेल्या अलार्भिारकांचा निवडीच्या प्रवगािसुार तपशील तक्ता ि. 8.2 मध्ये नदला आहे. 

तक्ता क्र. 8.2 

सन 2011-12 या सांदभव ्िात लाभ न षमळालेल्या ् मलू्यमापन पाहणीसाठी षन्ड झालेल्या 
अलाभधारकाांचा षन्डीच्या प्र्र्ानसुार तपशील 

अ.क्र. अलाभधारक षन्डीचा प्र्र्व अलाभधारकाांची सांख्या 

1 अजा 5 

2 अज 5 

3 दारेखा 2 

4 अत्यल्प रू्भिारक 10 

5 अल्प रू्भिारक 16 

6 इतर 16 

 एकूण 54 
 

8.5 सि 2011-12 या संदर्भध विात या  योजिेंतगधत लार्भ ि नमळालेल्या व मूल्यमापि पाहणीसाठी उपलब्ि 
झालेल्या एकूण 54 अलार्भिारकांपैकी 16 (30 टक्के) अलार्भिारक अल्प रू्भिारक प्रवगातील होते.  

8.6 या योजिेंतगधत सि 2011-12 या संदर्भध विात लार्भ ि नमळालेल्या व मूल्यमापि पाहणीसाठी निवड 
झालेल्या अलार्भिारकांचा कुटंूबाच्या मालकीच्या जमीििारणा वगािसुार तपशील तक्ता ि. 8.3 मध्ये नदला 
आहे. 
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तक्ता क्र. 8.3 

सन 2011-12 या सांदभव ्िात लाभ न षमळालेल्या ् मलू्यमापन पाहणीसाठी षन्ड झालेल्या 
अलाभधारकाांचा कुटूांबाच्या मालकीच्या जमीनधारणा ्र्ानसुार तपशील 

अ.क्र. जमीनधारणा ्र्व (0.00 एकर) अलाभधारकाांची सांख्या 

1 1.00 पयंत 0 

2 1.00 ते 2.50 10 

3 2.50 ते 4.00 12 

4 4.00 ते 5.00 6 

5 5.00 पेक्षा जा्त 26 

 एकूण 54 
 

8.7 सि 2011-12 या संदर्भध विात या  योजिेंतगधत लार्भ ि नमळालेल्या व मूल्यमापि पाहणीसाठी उपलब्ि 
झालेल्या एकूण 54 अलार्भिारकांकडे प्रनत अलार्भिारक सरासरी 5.08 एकर कुटंुबांच्या मालकीची 
जमीि असल्याचे नदसिू आले. एकूण 54 अलार्भिारकांपैकी 26 (48 टक्के) अलार्भिारकांकडे 5.00 
एकरापेक्षा जा्त जमीि होती.  

8.8 या योजिेंतगधत सि 2011-12 या संदर्भध विात लार्भ ि नमळालेल्या व मूल्यमापि पाहणीसाठी निवड 
झालेल्या अलार्भिारकांिा योजिेनवियी मानहती नमळालेल्या मानहतीच्या स्रोतािसुार अलार्भिारकांचा 
तपशील तक्ता ि. 8.3 मध्ये नदला आहे. 

तक्ता क्र. 8.3 

सन 2011-12 या सांदभव ्िात लाभ न षमळालेल्या ् मलू्यमापन पाहणीसाठी षन्ड झालेल्या 
अलाभधारकाांना योजनेष्ियी माषहती षमळालेल्या माषहतीच्या स्रोतानसुार अलाभधारकाांचा  

तपशील 
 

अ.क्र. माषहतीचा स्रोत अलाभधारकाांची सांख्या 

1 िोटीस बोडध नज.प. 1 

2 पं.स. 9 

3 ग्रा. पं. 22 

4 गावपातळीवर दवंडी 5 

5 मेळावे 2 

6 नमत्र / िातेवाईक 8 

7 इतर 7 

 एकूण 54 
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8.9 सि 2011-12 या संदर्भध विात या  योजिेंतगधत लार्भ ि नमळालेल्या व मूल्यमापि पाहणीसाठी उपलब्ि 
झालेल्या एकूण 54  अलार्भिारकांपैकी 22 (41 टक्के) अलार्भिारकांिा ग्रामपंचायतीच्या िोटीसबोडधवरूि 
योजिेनवियी मानहती नमळाल्याचे नदसिू आले.  
 

8.10 सि 2011-12 या संदर्भध विात या  योजिेंतगधत लार्भ ि नमळालेल्या व मूल्यमापि पाहणीसाठी उपलब्ि 
झालेल्या एकूण 54 अलार्भिारकांपैकी 25 (46 टक्के) अलार्भिारकांच्या शेततळ्याच्या जागेची पाहणी 
तालकुा कृनि अनिकारी यांच्याकडूि अजध िामंजरू करण्यापूवी झाली असल्याचे नदसिू आले. एकूण 54 
अलार्भिारकांपैकी  5 (9 टक्के) अलार्भिारक लक्ष्य गटातील िसल्यािे, 16 (30 टक्के) अलार्भिारक 
तांनत्रक कारणांमुळे व 33 (61 टक्के) अलार्भिारकांिी ‘इतर’ अजध िामंजरू होण्यामागील कारणे सांनगतली. 
 

8.11 सि 2011-12 या संदर्भध विात या  योजिेंतगधत लार्भ ि नमळालेल्या व मूल्यमापि पाहणीसाठी उपलब्ि 
झालेल्या एकूण 54 अलार्भिारकांपैकी 40 (74 टक्के) अलार्भिारकांिी योजिेचे निकि योग्य वाटत 
असल्याचे मत व्यक्त केले. उवधनरत  14 अलार्भिारकांपैकी 6 (43 टक्के) अलार्भिारकांिी अपुऱ्या नििीमुळे 
योजिेचा लार्भ नमळाला िाही, तेव्हा तालकुावार नििीमध्ये वाढ करण्यात यावी असे सांनगतले, तर  
8 (57 टक्के) अलार्भिारकांिा निकिामध्ये काय बदल असावेत हे सांगता आले िाही. 
 

अडचणी ् उपाययोजना 
 

अडचणी 
 

1) योजिेचा प्रसार व प्रनसध्दीचा अर्भाव असल्याचे अलार्भिारकांिी सांनगतले. 
 

2) या योजिेकनरता लार्भािी निवडीच्या अटी व शतीिसुार लार्भार्थ्यांची निवड अिसुनूचत जाती/ जमाती 
शेतकरी, दानरद्रय रेिेखालील (BPL) शेतकऱ्यांमिील सवात शेवटच्या शेतकऱ्याची निवड प्रिम या 
पध्दतीिे (अंत्योदय मोड), अल्प व अत्यल्प रू्भिारक शेतकरी व वरील प्रवगातील पुरेसे शेतकरी 
उपलब्ि ि झाल्यास इतर प्रवगातील सवध शेतकरी या प्रािनमकतेिसुार प्राप्त अजाचे वगीकरण करूि 
प्रत्येक वगातील कमीतकमी जमीि िारकास प्रिम प्रािान्य देऊि चढत्या िमािे लार्भिारकाची 
निवड करावयाची आहे. तसेच, सवध प्रवगात मनहला अजधदारास प्रिम प्रािान्य अशी अट आहे, 
त्यामुळे अनिक जमीििारणा असलेल्या शेतकऱ्यांिा योजिेचा लार्भ देता येत िाही.  

 

3) अजध सादर केल्यािंतर अजामध्ये काही त्रुटी आढळल्यास त्रुटीसंबंिी मानहती नवनहत वेळेत नमळत 
िाही. 
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उपाययोजना 
 

1) योजिेच्या प्रसार व प्रनसध्दीसाठी तालकुानिहाय योजिेचा एकूण नििी नवचारात घेऊि, त्यापैकी काही 
प्रमाणात नििी योजिेच्या प्रसार व प्रनसध्दीसाठी उपलब्ि करूि देण्यात यावा. 
 

2) लार्भािी निवडीच्या अटी व शतीिसुार लार्भार्थ्यांची निवड अिसुनूचत जाती/ जमाती शेतकरी, दानरद्रय 
रेिेखालील (BPL) शेतकऱ्यांमिील सवात शेवटच्या शेतकऱ्याची निवड प्रिम या पध्दतीिे 
(अंत्योदय मोड), अल्प व अत्यल्प रू्भिारक शेतकरी या प्रवगातील लार्भार्थ्यांची त्यांच्या 
जमीििारणेच्या आिारावर निवड केली जात असल्यािे अिसुनूचत जाती/ जमाती शेतकरी व इतर 
प्रवगातील ज्या शेतकऱ्यांची जमीििारणा 2.5 एकरापेक्षा अनिक आहे, असे शेतकरी या योजिेच्या 
लार्भापासिू वंनचत राहतात. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांची जमीििारणा 2.5 एकरापेक्षा अनिक आहे, 
अशा जमीििारक शेतकऱ्यांसाठी अनिकचा प्रवगध तयार केल्यास, या प्रवगातील शेतकऱ्यांिादेखील  
या योजिेचा लार्भ देणे शक्य होईल. 
 

3) अजध सादर केल्यािंतर अजामध्ये काही त्रुटी आढळल्यास सदर त्रुटींची पुतधता करण्यासंबंिी मागधदशधि 
नवनहत वेळेत करण्यात आल्यास अजध िामंजरू होणार िाहीत व त्यामुळे योजिेचा लार्भ जा्तीत जा्त 
लार्भिारकांिा नमळू शकेल. 

 
* * * * * 
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