
फॉर्म क्र नाव र्ोबाईल न. तारीख

जिल्हा तालुका गाव वाडी/वस्ती

शेतकऱ्याचे

 नाव गट क्र.

गटाचे 

के्षत्रफळ एकर

रेखाांश - 

अक्षाांश

एकर हो नाही

र्ातीचा रांग

र्ातीची 

खोली

वर्म पाऊस िल जसांजचत अजसांजचत

पडीक 

िर्ीन िल जसांजचत अजसांजचत

पडीक 

िर्ीन िल जसांजचत अजसांजचत

पडीक 

िर्ीन िल जसांजचत अजसांजचत

पडीक 

िर्ीन

२०१७-१८

२०१६-१७

२०१५-१६

२०१४-१५

भूजल स्रोत

पिक िद्धती

िर्ीन पाणी धरून ठेवते का सोडून देते?

तुम्ही रबी जपक फक्त र्ातीचा ओलाव्यावर घेऊ शकता का? कधीच नाही/चाांगला पूस पडतो त्या वर्ी/दर वर्ी

जपकाच्या रु्ळाांची खोली

कृषी सरे्व फॉर्म

लावलेली रबी जपकेलावलेली खरीप जपके उन्हाळ्यातील जपके वाजर्मक जपके

र्ातीचे गुणधर्म

बपसक र्ापिती

र्ातीचा प्रकार

एकून लागवडीलायक के्षत्र कौटुांजबक उत्पन्न पूणम पणे शेती वर अवलांबून आहे?



वर्म

२०१७-१८

२०१६-१७

२०१५-१६

२०१४-१५

जठकाण

नोव्हेंबर जडसेंबर िानेवारी

नोव्हेंबर जडसेंबर िानेवारी

नोव्हेंबर जडसेंबर िानेवारी

या जवजहरीखालील  एकून जसांचन के्षत्र (स्वतःचे आजण 

एकजत्रतरीत्या)

जवहीर/बोर वेल/ वगेरे जवजहरीची खोली

र्ागच्या वर्ी जपकाला या जवजहरीतूनशेवटचे  पाणी 

कधी जदले / जसांचनासाठी  जवजहरीचे पाणी कुठल्या 

र्जहन्या पयंत पुरले  आजण या वर्ी काय परीस्तीती 

आहे

पाण्याची पातळी पूवमपदावर यायला जकती वेळ 

लागला?

जपकाच्या जसांचनासाठी  जकती तास पांप वापरला 

गेला

भूिृष्ठ र्वरील जलसाठे

गेरूचा थर आहे का? आहे तर जकती फुटावर

आडवे बोर आहेत का? 

जकती फुटावर? पांप रेजटांग

पांप चा प्रकार 

(सबर्जसमबल/र्ोनोब्लोक/वरचा)

खररफ हांगार्ात पावसाचा खांड पडल्यास 

जसांचनासाठी  जवजहरीचा वापर करतात का?

जवजहरीची पातळी िवळच्या कुठल्या 

ओढ्याशी/पाझर तलावाशी सांबांजधत आहे का ?

रु्रूर् थराची खोली (फूट)

जवजहरीला पाझर कुठून येतो ? ( नदी/ओढा/पाझर 

तलाव वगेरे )

कडक पार्ाण थराची खोली (फूट)

पांप वापरल्यावर पाण्याची पातळी जकती खाली 

गेली

पाऊस सुरु झाल्यावर जवजहरीची  

पातळी वाढायला कधी सुरु होते 

(र्जहने/आठवडे)

पाऊस सुरु झाल्यावर जवजहर पूणम 

भरायला जकती वेळ लागतो 

(र्जहने/आठवडे)

जवजहर जकती जदवस पूणम भरलेली 

असते (र्जहने/आठवडे)

जवजहररची पातळी 

उतरायला कधी सुरु 

होते (र्जहना/आठवडा)

जवजहरीतील पाण्याची 

पातळी सवामत कर्ी 

कधी झाली  

(र्जहना/आठवडा)



जठकाण

शेतापासून 

अांतर

जपकाचे 

नाव आजण 

प्रकार

जपकाखाली

ल के्षत्र

पेरणीची 

तारीख

जपकाचा 

कालावधी

पावसाळ्या

त जकती 

वेळा 

जसांचन 

जदले गेले

जसांचनाचा 

स्रोत

जठबक 

जसांचन? 

(हो/नाही)

सरासरी 

उत्पन्न 

(क्वां टल/ए

कर)

खरीि िंगार्

या खरीप हांगार्ातील 

अपेजक्षत उत्पन्न आजण 

जपकाची प्रत

पावसाळ्यात हे जसांचन 

कधी जदल गेले 

(र्जहना/आठवडा)

जदवसाला जकती वेळ 

पांप चालवला आजण पांप 

कॅपाजसटी

रबी िंगार्

या वर्ी पावसाचा र्ोठा खांड कुठल्या र्जहन्यात पडला होता आजण जकती जदवसाांचा होता ? तुम्ही जपकासाठी काय 

उपाययोिना केली ?

उन्हाळ्यात जपण्याचा पाण्याची कर्तरता? हो/नाही जपण्याचा पाण्याचे स्रोत

पिण्याचे िाणी

आताचे खररप जपके आजण पावसाच्या खांडाांवर 

उपाय

या वर्ी तुम्हाला दुबार पेरणी करावी 

लागलेली का?

जसांचनासाठी  उपसा 

परवानगी आहे?

पावसाला सुरु 

झाल्यानांतर पाणी 

वाहायला सुरुवात कधी 

होते (२०१६)

पाणी कोणत्या 

र्जहन्या/आठवड्या 

पयंत वाहत राहते

स्रोतारु्ळे िवळील 

भागात काय बदल 

िाणवतात

खररप र्धे्य हे स्रोत 

पावसाच्या खांडा पडतो 

तेव्हा वापरता येऊ 

शकते का?िल स्रोत



जपकाचे 

नाव

जपकाखाली

ल के्षत्र

पेरणीचा 

र्जहना/आ

ठवडा

जपकाचा 

कालावधी

जसांचनाचे 

स्रोत

जठबक 

जसांचन? 

हो/नाही

जपकाचे 

उतपन्न 

आजण प्रत

सरासरी 

उत्पन्न 

(क्वां टल/ए

कर)

र्ागील 

वशी 

(२०१६)

या वर्ीचा 

आराखडा

शेततळ्या बद्दल काय वाटते? तुम्हाला शेत तळे करण्याची इच्छा आहे का? 

असेल तर का? कोणत्या जपकाांसाठी

जकती वर्ांपासून जह पद्धत राबवता?

तुर्च्या शेजतच्या पद्धतीत र्ागील ५-१०-५० वर्ामत काय बदल झाला?

या वर्ी जकती वेळा 

जसांचन जदले

र्ातीच्या प्रती प्रर्ाणे 

सरासरी जकती वेळा 

जसांचन जदले पाजहिे

जदवसाला पांजपांग 

करण्याची वेळ 

(तास/प्रजतजदन) आजण 

पांप कॅपासीटी

इतर प्रश्न

उन्हाळी जपक / फळबाग? (हो/नाही) हो तर, पाण्यासाठी काही व्यवस्था व त्यासाठी खचम?


