
मागेल त्याला शेततळे योजनेअंतगगत अजग 
करण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत....  

महाराष्ट्र शासन 
ननयोजन नवभाग 

शासन ननर्गय क्रमांकः शेतत-2016/प्र.क्र.1(74)/रोहयो-5 
16 वा मजला, ननवन प्रशासकीय भवन, हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मागग, 

मंत्रालय, मुंबई - 400 032 
तारीख: 21 एनप्रल, 2016 

वाचा -  
1) शासन ननर्गय क्रमांकः  शेतत-2016/प्र.क्र.1(74)/रोहयो-5, नदनांक 17 फेब्रवुारी, 2016. 
2) शासन ननर्गय क्रमांकः शेतत-2016/प्र.क्र.1(74)/रोहयो-5, नदनांक 22 फेब्रवुारी, 2016. 
3) संचालक, मृदसधंारर् व पार्लोट के्षत्र व्यवस्थापन यांच ेपत्र क्रमांक मृदसं/मदृ-4 / शेततळे /       

848/2016 नदनांक 13/4/2016 
4) नजल्हानधकारी बलुढार्ा यांच ेपत्र क्रमांक - नजअकृअ/मात्याशे/मदुतवाढ/2619/2016,    
      नदनांक 11.4.2016   

प्रस्तावना - 
1. राज्यात “ मागेल त्याला शेततळे ” योजनेची अनुदान पध्दतीने अंमलबजावर्ी करण्यास संदभग क्रमांक 1 

व 2 अन्वये मान्यता  देण्यात आली आहे.  सदर नदनांक 17/2/2016 च्या शासन ननर्गयातील  पनरच्छेद क्रमांक 

2.2 मध्ये नम द केल्यानुसार योजनेचे अजग https://aaplesarkar.maharashtra.gov.in या सकेंतस्थळावर 

उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत. 

2. शासन ननर्गयात नमुद केल्यानुसार योजनेच्या अंमलबजावर्ीच्या वळेापत्रकानुसार लाभार्थ्यांनी 

वबेसाईटवरून अजग प्राप्त करुन घेरे्, अजासोबत जोडावयाची प्रमार्पत्रे प्राप्त करुन घेरे् व प र्ग भरलेले अजग 

आवश्यक प्रमार्पत्रासह स्कॅन करुन अजग अपलोड करण्याची अंनतम मुदत  45 नदवसांची होती.  तथानप, मागेल 

त्याला शेततळे योजनेअंतगगत अद्याप बरेच शेतक-याचंे अजग ऑनलाईन कररे् बाकी आहे. 

3.      मागेल त्याला शेततळे योजनेत नदनाकं 29/2/2016 पास न अजग Upload करण्यात येत आहेत. 

योजनेची मुदत  45 नदवसांची म्हर्जचे नदनांक 13/4/2016 पयंत होती.  मागेल त्याला शेततळे या योजनेची आज 

नदनांक 13-4-2016 ची स्स्थती पाहता आज  एक र् 96,473 लाभार्थ्यांनी आवश्यक प्रमार्पत्रासह अजग Upload 

केले आहेत. म्हर्जचे देण्यात आलेल्या लक्षाकंापेक्षा दुप्पट  अजग प्राप्त झाले आहेत. तथानप नवभागवार प्राप्त अजांची  

स्स्थती पानहली असता  अमरावती व नागप र  नवभाग वगळता नानसक, परेु् व औरंगाबाद नवभागात देण्यात आलेल्या 

लक्षांकापके्षा 3 ते 4 पट अजग प्राप्त झाले आहेत. परंत  सवग नवभागातील काही नजल्यात नदलेल्या लक्षाकंा पके्षा कमी 
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अजग प्राप्त झाले आहेत. सदर योजनेस राज्यात नमळत असलेला प्रनतसाद नवचारात घेता मागेल त्याला शेततळे योजने 

अंतगगत सवग नजल्यात सध्या असलेली 45 नदवसांची मुदत आहे.  सदर मुदत वाढव न देण्याची बाब शासनाच्या 

नवचाराधीन होती त्यास अनुसरुन शासन खालीलप्रमारे् ननर्गय घेत आहे. 

शासन ननर्गय-  
मागेल त्याला शेततळे योजने अंतगगत  नदनांक 29/2/2016 पास न अजग Upload करण्यात येत आहेत. 

अजग Upload करण्याची  मुदत  45 नदवसांची म्हर्जचे नदनांक 13/4/2016 पयंत होती.  सदर मुदत या शासन 

ननर्गयान्वये एक  मनहना वाढव न नदनाकं 13 मे, 2016 पयंत करण्यात येत आहे. 

सदर शासन ननर्गय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला अस न त्याचा संकेताक 201604221130547016 असा आहे. हा आदेश 

नडजीटल स्वाक्षरीने साक्षानंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राच ेराज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.  

 ( प्रमोद शशदे ) 
 उप सनचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1. मा.राज्यपाल याांचे सचचव,         
2. मा. मखु्यमांत्री याांचे सचचव,    
3. मा.मांत्री (रोहयो), याांचे खाजगी सचचव,    
4. सवव मा.मांत्री, / राज्यमांत्री याांचे खाजगी सचचव,       
5. मा.सचमती प्रमखु, महाराष्ट्र चवधानमांडळ रोहयो सचमती, चवधानमांडळ सचचवालय, मुांबई  
6. मखु्य सचचव याांचे सहसचचव,   
7. सवव अप्पर मखु्य सचचव/प्रधान सचचव/ सचचव, मांत्रालयीन चवभाग   
8. सवव चवभागीय आयकु्त,         
9. आयकु्त (कृचि), महाराष्ट्र राज्य, पणेु,        
10. सांचालक, मदृसांधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन, महाराष्ट्र राज्य, पणेु   

http://www.maharashtra.gov.in/
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11. सवव सांचालक, कृचि आयकु्तालय, पणेु       
12. मखु्य अचभयांता, लघ ुपाटबांधारे (स्थाचनक स्तर), पणेु      
13. सांचालक, भजूल सवेक्षण व चवकास यांत्रणा, पणेु. 
14. सवव चजल्हाचधकारी, 
15. सवव मखु्य कायवकारी अचधकारी, चजल्हा पचरिद,      
16. सवव चवभागीय कृचि सहसांचालक,        
17. सवव अधीक्षक अचभयांता, पाटबांधारे,/सवव अधीक्षक अचभयांता,लघ ुपाटबांधारे, (स्थाचनक स्तर) 
18. सांचालक, अथव व साांख्ख्यकी सांचालनालय,मुांबई,/महासांचालक, माचहती व जनसांपकव ,मुांबई 

(प्रचसध्दीकरीता), 
19. सवव चजल्हा अचधक्षक कृचि अचधकारी,        
20. सवव उपायकु्त (चवकास)         
21. महालेखापाल, (लेखापचरक्षा), महाराष्ट्र 1 व 2, मुांबई व नागपरू,     
22. महालेखापाल, (लेखा व अनजेु्ञयता), महाराष्ट्र 1 व 2, मुांबई व नागपरू,    
23. सवव चजल्हा कोिागार अचधकारी,  
24.सवव उपसचचव/सवव अवर सचचव व सवव कायासन अचधकारी, रोहयो व सवव मांत्रालयीन चवभाग,  
24. चनवडनस्ती रोहयो-5   
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