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िाचा -  
1) शासन ननर्णय क्रमाकंः शेततळे-2016/प्र.क्र.1(74)/रोहयो-5 

प्रस्तािना  - 
 

महाराष्ट्रात गेल्या काही िर्षात पािसाचे प्रमार् कमी तसेच अनननच त ााले हहे. त्यामुळे कोरडिाहू क्षते्रातील 
परु्णत: पािसािर अिलंबनू असलेल्या नपकांिर तसचे त्यांच्या उत्पादनािर निपरीत पनरर्ाम होत हहे. 

मा. मुख्यमंत्री महोदयानंी ि मा. मंत्री (रोहयो) यांनी दुष्ट्काळी नजल्हयाचंा दौरा केला असता पािसात पडलेला 
खंड ि पाण्याची टंचाई ि नपकांचे नुकसान होऊ नये यासाठी शेततळे उपलब्ध करून देण्याची मागर्ी शेतक-यानंी 
केलेली हहे. शेती उत्पादनामध्ये शाश्वतता हर्ण्यासाठी तसचे दुष्ट्काळािर मात करण्यासाठी शेततळे उपयकु्त 
असल्याने राज्यातील पजणन्यािर हधानरत कोरडिाहू शेतीसाठी पार्लोट ि जलसंिधणन माध्यमातून जलससचनाची 
उपलब्धता िाढनिरे् तसचे संरनक्षत ि शाश्वत ससचनाची सुनिधा ननमार् करण्यासाठी मा. मुख्यमंत्री  महोदयांनी  

उपरोक्त  पनरस्स्ितीचा सारासार निचार करुन   नहिाळी  अनधिशेनात  नागपरू  येिे  “ मागेल त्याला शेततळे ” ही  

योजना जाहीर केली. सदरचा  कायणक्रम हा शासनाचा महत्िाकांक्षी कायणक्रम असून हा कायणक्रम flagship 
programme म्हर्नू अंमलबजािर्ी करण्यात येत असल्याचे जाहीर केले.   

शेततळयांमुळे शेतकऱयांना खरीप हंगामात पािसाच्या खंडीत कालािधीत फायदा ााला असून उत्पादनात 
काही प्रमार्ात शाश्वतता हली हहे.या शेततळयाच्या ाालेल्या कामाच ेमुल्यमापन ॲग्रीकल्चर फायनान्स कॉपॉरेशन 

(ए.एफ.सी.),मंुबई या त्रयस्ि संस्िेमाफण त करण्यात हले असून संस्िेच्या अनभप्रायात “शेततळे ननमार् केल्यामुळे 
शेतकऱयांचे उत्पादन ि उत्पन्नात िाढ होिून शेतकऱयाचंे जीिनमान उंचािण्यास मदत ााली हहे. शेततळे ही योजना 

शेतकऱयास संजीिनी देर्ारी योजना ठरली हहे.” असे सकारात्मक नमुद केले हहे. 
मागेल त्याला शेततळे या योजनेअंतगणत  1,11,111 शेततळी घेण्याच े प्रस्तानित हहे.  सदर योजनेस           

मा. मुख्यमंत्री यांनी मान्यता नदली असून सदर योजना सपंरू्ण राज्यात लागू करण्याची बाब शासनाच्या निचाराधीन 
होती. 

तसेच पािसाळी अनधिशेनात निधानसभेत तारांनकत प्रश्न उपस्स्ित करण्यात हला होता. सदर प्रश्नाच्या 

चचेच्या िळेी निधानसभा सदस्यांनी “मागेल त्याला शेततळे ” योजना कोकर् निभागात देखील लागू करािी अशी 
मागर्ी केली हहे.   त्याअनुरं्षगाने सदर योजना कोकर् निभागास लागू करण्यासंदभात मा.मंत्री (रोहयो) यानंी ननदेश 
नदले हहेत. योजना कोकर् निभागासाठी लागू कराियाची ााल्यास पात्र लाभार्थ्यांसाठी असलेली नदनांक 

17/2/2016 मधील अट नशिील करण्याची बाब शासनाच्या निचाराधीन होती. 
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मा.मुख्यमंत्री महोदयांनी नदलेल्या ननदेशानुसार राज्यात “मागेल त्याला शेततळे” योजनेअंतगणत नदनांक 

29.9.2016  रोजी  मा.मुख्यमंत्री महोदयाचंे अध्यक्षतेखाली ाालेल्या कोकर् निभागातील बठैकीत असे ननदेश 

देण्यात हले की, मागेल त्याला शेततळे योजना कोकर् निभागासह संपरू्ण राज्यात लागू करण्यात यािी.  त्यास 
अनुसरुन खालीलप्रमारे् ननर्णय घेण्यात येत हहे. 

शासन ननर्णय -  
             राज्यात “ मागेल त्याला शेततळे ” योजनेची अनुदान पध्दतीने अंमलबजािर्ी करण्यास शासनाची 

मुदतिाढीसह मान्यता  देण्यात येत हहे. 50 पैसे हरे्िारीची अट नशिील करून ही योजना राज्यातील सिण नजल्यात 

राबनिण्यास मान्यता देण्यात येऊन 1,11,111 /- इतक्या अजांच ेसुधारीत लक्षाकं देऊन सोबत जोडण्यात हलेल्या 

रकाना क्रमाकं 8 नुसार नजल्हा ननहाय मंजूर लक्षाकं सोबतच्या पनरनशष्ट्ट-अ  मध्ये दशणनिण्यात येत हहे. 
सदरचा  शासन ननर्णय ननयोजन निभागाच्या नदनाकं 17/2/2016 च्या शासन ननर्णयास अधीन राहून 

ननगणनमत करण्यात येत हहे. सदर शासन ननर्णयातील “मागेल त्याला शेततळे” कायणक्रमासाठी लागर्ारा ननधी 

योजनेतर-“Drought Mitigation Measures” अंतगणत रोहयो निभागास मदत ि पनुिणसन निभागाकडून उपलब्ध 
करुन देण्यात येईल. 

सदर शासन ननर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्िळािर उपलब्ध 
करण्यात हला असून त्याचा संकेताक 201610131131096816 असा हहे. हा हदेश नडजीटल 
स्िाक्षरीने साक्षानंकत करुन काढण्यात येत हहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या हदेशानुसार ि नािाने.  

    ( डॉ परुूर्षोत्तम भापकर ) 
 सनचि (रोहयो), महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
1. मा.राज्यपाल याचंे सनचि 
2. मा. मुख्यमंत्री याचंे सनचि,  
3. मा.मंत्री (रोहयो), याचंे खाजगी सनचि,  
4. सिण मा.मंत्री, / राज्यमंत्री याचंे खाजगी सनचि,  
5. मा.सनमती प्रमुख, महाराष्ट्र निधानमंडळ रोहयो सनमती, निधानमंडळ सनचिालय, मंुबई 
6. मुख्य सनचि याचंे सहसनचि, 
7. सिण अप्पर मुख्य सनचि/प्रधान सनचि/ सनचि, मंत्रालयीन निभाग  

http://www.maharashtra.gov.in/
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8. सिण निभागीय हयुक्त,   
9. हयुक्त (कृनर्ष), महाराष्ट्र राज्य, पुरे्,  
10.  संचालक, मृदसंधारर् ि पार्लोट क्षते्र व्यिस्िापन, महाराष्ट्र राज्य, पुरे्  
11. सिण संचालक, कृनर्ष हयुक्तालय, पुरे्    
12. मुख्य अनभयंता, लघु पाटबधंारे (स्िाननक स्तर), पुरे्  
13. संचालक, भजूल सिके्षर् ि निकास यंत्रर्ा, पुरे्   
14. सिण नजल्हानधकारी,    
15. सिण मुख्य कायणकारी अनधकारी, नजल्हा पनरर्षद,  
16. सिण निभागीय कृनर्ष सहसंचालक,   
17. सिण अधीक्षक अनभयंता, पाटबंधारे,/सिण अधीक्षक अनभयंता,लघु पाटबंधारे, (स्िाननक स्तर) 
18.      संचालक, अिण ि सासं्ख्यकी संचालनालय,मंुबई,/महासंचालक, मानहती ि जनसंपकण ,मंुबई 

             (प्रनसध्दीकरीता),   
19. सिण नजल्हा अनधक्षक कृनर्ष अनधकारी,   
20. सिण उपायुक्त (निकास)        
21.       महालेखापाल, (लेखापनरक्षा), महाराष्ट्र 1 ि 2, मंुबई ि नागपूर,  
22. महालेखापाल, (लेखा ि अनुज्ञयेता), महाराष्ट्र 1 ि 2, मंुबई ि नागपूर, 
23. सिण नजल्हा कोर्षागार अनधकारी,    
24.     सिण उपसनचि/सिण अिर सनचि ि सिण कायासन अनधकारी, रोहयो ि सिण मंत्रालयीन निभाग, 
25.    ननिडनस्ती रोहयो-5. 
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मागेल त्याला शेततळे नजल्हाननहाय सुधारीत लक्षांक  

अ.क्र. जिल्हा लक्षांक 
प्रषप्त 

अर्जाची 
सांख्यष  

सेवष शुल्क 
भरलेले 
अर्जांची 
सांख्यष  

पषत्र गषवषतील 
अर्जांची सांख्यष   

सधुषररत लक्षांक 
पषत्र अर्जांच्यष 

सांख्येच्यष प्रमषणषत  

५० पैसे 
आणेवषरी अट 
रद्द केल्यषस 

सधुषररत लक्षांक 
1 2 ३ ४ ५ ६ ७ ८ 
1 ठाणे           ३०० 
2 पालघर           ५०० 
3 रायगड           ४०० 
4 रत्नागगरी           ४०० 
5 सिंधदुगूग           ४०० 
कोकण जिभाग           २००० 
6 नागिक २५०४ १७४५५ १४०७५ १३२६४ ९९०० ९००० 
7 धळेु ९५३ ५६१ ४०४ १६७ ५०० ५०० 
8 नंदरुबार ८०० १७७८ १३९० १२५१ १००० १००० 
9 जळगंव १६७१ २२३५ १७५७ १५३८ २००० २००० 
10 अहमदनगर २३९२ १७५४२ १३६९८ ६४३५ ९००० ८५०० 
नाजिक जिभाग ८३२० ३९५७१ ३१३२४ २२६५५ २२४०० २१००० 
11 पणेु १२७३ ३००५ २२२६ १६७२ ३००० २५०० 
12 िंोलापरू १९१६ ११७९४ ९०११ ८२५८ ८००० ८००० 
13 िंातारा ७७५ १७६० १४०१ १००६ २००० २००० 
14 िंांगली ९१६ ११११७ ८५४१ २५६३ ४८०० ४५०० 
15 कोल्हापरू ४०७ ६२ १९ ५ २० ३२० 
पणेु जिभाग ५२८७ २७७३८ २११९८ १३५०४ १७८२० १७३२० 
16 औरंगाबाद  २४१७ ११४५४ ९२५२ ९२०५ ९००० ९१०० 
17 जालना १७०६ ७७९३ ६१०४ ५१५४ ६००० ६००० 
18 बीड २४८० ८०५२ ६४०७ ३५६४ ६५०० ६५०० 
19 लातरू १९२३ ५३४१ ४२३४ २३०५ ४५०० ४८०० 
20 उस्मानाबाद १९६६ ३२०१ २४२८ २३१४ ३५०० ३७०० 
21 नांदेड २५३८ ५७२४ ४४८१ ३५६५ ५००० ५००० 
22 परभणी १६६२ ३०२६ २४३७ २४०४ ३००० ३००० 
23 सहगोली १५०८ १७४८ १३५३ ९६१ १८०० १५०० 
औरंगाबाद जिभाग १६२०० ४६३३९ ३६६९६ २९४७२ ३९३०० ३९६०० 
24 बलुढाणा  २६११ ४२६७ ३४२९ २८६६ ४५०० ५००० 
25 अकोला २११० २४८६ १९६० १७३९ ३५०० ३५०० 
26 वागिम १८९२ २३५१ १७६४ १२५७ २००० १९०० 
27 अमरावती ३१५९ ४२९२ ३४१२ ३१०५ ४५०० ४५०० 
28 यवतमाळ ३४४३ ३८१३ ३२१० २७७८ ४५०० ४५०० 
अमरािती जिभाग १३२१५ १७२०९ १३७७५ ११७४५ १९००० १९४०० 
29 वधा २०३४ २९८८ २१४२ १९९७ ३२०० ३२०० 
30 नागपरू १८२९ ३३३८ २४०४ २३५५ ३५०० ३५०० 
31 भंडारा ८५२ १५६८ १३१० १०९० १५०० १२०० 
32 गोंगदया ४६० ६९० ५८२ ३७६ ४५० ४५० 
33 चंद्रपरू १९६३ ३९६३ ३११७ २४९१ २४४१ १९४१ 
34 गडगचरोली १३४० ४३०६ ३४५६ ३३३८ १५०० १५०० 
नागपरू जिभाग ८४७८ १६८५३ १३०११ ११६४७ १२५९१ ११७९१ 

एकुण महाराष्ट्र ५१५०० १४७७१० ११६००४ ८९०२३ ११११११ ११११११ 

 


		2016-10-15T12:36:24+0530
	Purushottam N Bhapkar




