
विविध योजनाांच्या अविसरणामधून “पालकमांत्री 
शेत/पाणांद रस्ते योजना” राबविणेबाबत 
(शुध्दीपत्रक). 
 

महाराष्ट्र शासन, 
वनयोजन वििाग,रोहयो प्रिाग, 

शासन शुध्दीपत्रक क्रमाांक-रोहयो-2017/प्र.क्र.279/रोहयो-10अ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 

मांत्रालय,  मुांबई-400032, 
वदनाांक :-  06 फेब्रिुारी,2019. 

 

िाचा:- 1) शासन वनणणय क्रमाांक-रोहयो-2017/प्र.क्र.279/रोहयो-10अ,  
                           वदनाांक 27 फेब्रिुारी,2018. 

           2) शासन वनणणय क्रमाांक-रोहयो-2017/प्र.क्र.279/रोहयो-10अ,  
                वदनाांक 25 मे,2018. 
           3) शासन शुध्दीपत्रक क्रमाांक-रोहयो-2017/प्र.क्र.279/रोहयो-10अ,  
               वदनाांक 12 ऑक्टोबर, 2019. 

शासन शुध्दीपत्रक:- 
शासन वनणणय क्रमाांक रोहयो-2017/प्र.क्र.279/रोहयो-10अ, वदनाांक 27 फेब्रिुारी,2018 

अन्िये “पालकमांत्री शेत/पाणांद रस्ते योजना” राबविण्याबाबत वनणणय घेण्यात आला आहे. तसेच 
शासन वनणणय क्रमाांक रोहयो-2017/प्र.क्र.279/रोहयो-10अ, वदनाांक 25 मे,2018 अन्िये पालक 
मांत्री शेत/पाणांद रस्ते योजनेअांतगणत “िाग-ब-शेत/पाणांद रस्ता अवतक्रमणमुक्त करुन कच्चा रस्ता 
तयार करणे” याबाबीकवरता वजल्हावधकारी याांना एकूण रु.5100.00 लक्ष (रुपये एक्कािन्न कोटी 
फक्त) इतका वनधी  उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.  

मा.मांत्री (रोहयो) याांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय सवमतीची बैठक 
मा.मांत्री (रोहयो) याांच्या मांत्रालयातील दालनात बुधिार, वदनाांक 26 सप्टेंबर, 2018 रोजी सकाळी 
11.00 िाजता आयोवजत करण्यात आली होती. त्याअनुषांगाने शासन शुध्दीपत्रक क्रमाांक-रोहयो-
2017/प्र.क्र.279/रोहयो-10अ, वदनाांक 12 ऑक्टोबर, 2019 वनगणवमत करण्यात आले आहे. तथावप, 
वद.27 फेब्रिुारी,2018 च्या शासन वनणणयात पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे :- 

1. पवरच्छेद क्र.3(ब) िाग-ब-शेत/पाणांद रस्ता अवतक्रमण मुक्त करुन कच्चा रस्ता तयार करणे. 
ज्या वठकाणी शेतक-याची सहमती आहे, अशा वठकाणी अथणमुव्हर उत्खनन यांत्राच्या 
साहाय्याने योग्य आखणी करुन दोन्ही बाजूने चर खोदून त्यामधून वनघणारी माती/मुरुम 
शेत/पाणांद रस्त्यामधील िागात टाकण्यात यािी. तसेच चरात खोदून वनघालेली माती/मुरुम 
योग्य प्रमाणात पसरिून रस्त्याांचा कच्चा िराि तयार करण्यात यािा. असा कच्चा रस्ता 
करण्याकरीता प्रवत वकलोमीटर जास्तीत जास्त रु.50,000/- इतका खचण अनुज्ञये राहील. 
यापेक्षा अवतवरक्त रक्कम असल्यास शेतक-याांनी लोकसहिागातून ती उत्खनन यांत्रधारकास 
परस्पर अदा करािी. लोकसहिागातून रक्कम उिारण्याकरीता सीएसआर/एनजीओ याांची 
मदत घेता येईल. 
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ऐिजी 

“पवरच्छेद क्र.3(ब) ज्या वठकाणी शेतक-याची सहमती आहे, अशा वठकाणी अथणमुव्हर 
उत्खनन यांत्राच्या साहाय्याने योग्य आखणी करुन दोन्ही बाजूने चर खोदून त्यामधून 
वनघणारी माती/मुरुम शेत/पाणांद रस्त्यामधील िागात टाकण्यात यािी. तसेच चरात खोदून 
वनघालेली माती/मुरुम योग्य प्रमाणात पसरिून रस्त्याांचा कच्चा िराि तयार करण्यात यािा. 
असा कच्चा रस्ता तयार करण्याकरीता टायर असलले ेबॅकहो लोडर ि एक्सकॅव्हेटर (70HP 
पेक्षा अवधक क्षमता असलले ेजेसीबी इत्यादी अथणमूव्हर) या करीता 100 तास  प्रवत वकलोमीटर 
ि चेन असलले े एक्सकॅव्हेटर (200 HP पेक्षा अवधक  क्षमता असलले े पोकलने इत्यादी 
अथणमुव्हर) करीता 40 तास प्रवत वकलोवमटर अनुज्ञये राहील. या पेक्षा प्रवत वकलोवमटर अवधक 
तास लागत असल्यास तालकुास्तरीय सवमतीची मान्यता आिश्यक राहील” असे िाचािे .  

 

 सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
सांकेतस्थळािर ि उपलब्ध करण्यात आल ेअसून त्याचा सांकेताांक क्र. 201902061738015416                                         
असा आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांकीत करुन काढण्यात येत आहे.  
 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार ि नािाने, 

 

                                                                 ( एकनाथ डिल े) 
                                                                   सवचि (रोहयो) 

प्रत, 
1) मा.राज्यपालयाांचे सवचि, 
2) मा.मुख्यमांत्री याांचे सवचि, 
3) मा.मांत्री (रोहयो) याांचे खाजगी सवचि, 
4) सिण मा.मांत्री/राज्यमांत्री याांचे खाजगी सवचि, 
5) मा.सवमती प्रमुख,महाराष्ट्र विधानमांडळ रोहयो सवमती,विधानमांडळ सवचिालय, मुांबई  
6) मुख्य सवचि याांचे सहसवचि   
7) सिण अपर मुख्य सवचि/प्रधानसवचि/सवचि,मांत्रालयीन वििाग  
8) सिण वििागीय आयुक्त, 
9) आयुक्त, नरेगा नागपूर. 
10) आयुक्त (कृषी), महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
11) सांचालक, मृदसांधारण ि पाणलोट क्षते्र व्यिस्थापन, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
12) सिण सांचालक, कृवष आयुक्तालय, पुणे 
13) मुख्य अवियांता, लघु पाटबांधारे (स्थावनक स्तर), पुणे 
14) सांचालक, िजूल सिके्षण ि विकास यांत्रणा, पुणे  
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15) सिण वजल्हावधकारी, 
16) सिण मुख्य कायणकारी अवधकारी, वजल्हा पवरषद, 
17) सिण वििागीय कृवष सहसांचालक, 
18) सिण अधीक्षक अवियांता,पाटबांधारे/सिण अधीक्षक अवियांता,लघु पाटबांधारे,   

(स्थावनकस्तर)  
19) सांचालक, अथण ि साांख्ख्यकी सांचालनालय, मुांबई. 
20) महासांचालक, मावहती ि जनसांपकण , मुांबई (प्रवसध्दीकरीता) 
21) सिण वजल्हा अवधक्षक कृवष अवधकारी, 
22) सिण उपायुक्त (विकास) 
23) महालेखापाल (लेखापवरक्षा), महाराष्ट्र 1 ि 2, मुांबई ि नागपूर,   
24) महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञयेता), महाराष्ट्र 1 ि 2, मुांबई ि नागपूर,   
25) सिण वजल्हा कोषागार अवधकारी,  
26) सिण उपसवचि/सिण अिर सवचि ि सिण कायासन अवधकारी,रोहयो  
27) सिण मांत्रालयीन वििाग, 
28) वनिडनस्ती रोहयो-10अ. 
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