सन २०१8-19 मध्ये डॉ. बाबासाहेब
आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेच्या
अंमलबजावणीस प्रशासषकय मान्यता दे णे
महाराष्ट्र शासन
कृिी, पशुसंवर्धन, दु ग्र्व्यवसाय षवकास व म्स्यव्यवसाय षवाा
शासन षनणधय क्रमांकः संकीणध-2018/प्र.क्र.125/3अे,
मादाम कामा मा ध, हु ता्मा राज ुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई-400032.
तारीख: 17 जुलै, 2018
वाचा:
1) कृषि व पदु म षवाा , शासन षनणधय क्र. षवघयो - 2016/प्र.क्र.17६/४अे, षद. ५ जानेवारी, 2017
2) कृषि व पदु म षवाा , शासन षनणधय क्र. सूससयो 2117/ प्र.क्र.141/17/4अे,
षद. 02 ऑ स्ट, 2017
3) संचालक (षवस्तार व प्रषशक्षण) यांचे पत्र क्र. षवप्र-7/डॉ.बा.आं.कृ.स्वा.यो/436/2018,
षद. 21 मे, 2018
4) कृषि व पदु म षवाा , शासन षनणधय क्र. संकीणध-2017/प्र.क्र. 141/3अे, षद. 21 जून, 2018
प्रस्तावना:राज्यातील अनुसूषचत जाती व नवबौद्ध शेतकऱयांच्या उ्पन्नात वाढ करुन ्यांचे जीवनमान
उं चावण्यासाठी तसेच अनुसूषचत जाती व नवबौद्ध शेतकऱयांना स्वयंपूणध करण्यासाठी आवश्यक
बाबी षवचारात घेऊन संदाार्ीन षद.5 जानेवारी, 2017 च्या शासन षनणधयान्वये षवशेि घटक
योजना सुर्ाषरत करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना राज्यात राबषवण्यात येत
आहे. या योजनेअंत धत रु. १.५० लाख मयादे पयंत वार्षिक उ्पन्न असणाऱया अनुसूषचत जातीच्या
शेतकऱयांना “नवीन षवहीर, जुनी षवहीर दु रुस्ती, इनवेल बोअसर , वीज जोडणी आकार, पंप संच,
शेत तळयांचे प्लास्स्टक अस्तरीकरण, सूक्ष्म ससचन संच” या बाबींसाठी अनुदान दे ण्यात येते.
सदर योजना सन 2018-19 या विात राबषवण्यासाठी सामाषजक न्याय व षवशेि सहाय्य
षवाा ाने रु. 23659.64 लक्ष षनर्ी षजल्हा स्तरावर उपलब्र् करुन षदला आहे. चालू विासाठी
सदर षनर्ीच्या मयादे त योजनेंत धत कायधक्रमास प्रशासकीय मान्यता दे ण्याची बाब शासनाच्या
षवचारार्ीन होती, ्याबाबत शासनाने पुढील षनणधय घेतला आहे शासन षनणधय:1. सन 2018-19 मध्ये अनुसूषचत जाती व नवबौद्ध शेतकऱयांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि
स्वावलंबन योजनेंत धत रु. 23659.64 लक्ष (रुपये दोनशे छत्तीस कोटी एकोणसाठ लाख
चौंसष्ट्ठ हजार फक्त) षनर्ीच्या मयादे त कायधक्रम अंमलबजावणीस प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात
येत आहे.
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2. या योजनेकषरता सामाषजक न्याय व षवशेि सहाय्य षवाा ामाफधत संबंषर्त षजल्हा पषरिदांना
षनर्ी षवतरीत करण्यात येईल आषण योजनेच्या अंमलबजावणीस षवत्तीय मान्यता संबंषर्त
षजल्याचे षजल्हाषर्कारी यांचेकडू न दे ण्यात यावी.
3. सदर योजनेस चालू विी मंजूर केलेल्या अर्धसंकल्पीय तरतुदीच्या मयादे त षजल्हास्तरावर
अंमलबजावणी करावी, योजनेंत धत चालू विी मंजूर षजल्हाषनहाय तरतुदींचा तपशील सोबत
जोडलेल्या

पषरषशष्ट्टात

षदला

आहे

व

योजनेचा

खचध

खालील

लेखाषशिाखाली

षजल्हास्तरावरील तरतूदींतून करण्यात यावा.
लेखाशीिध:मा णी क्रमांक- ६
सामाषजक न्याय व षवशेि सहाय्य षवाा ,
२२२५ अनुसूषचत जाती, अनुसूषचत जमाती, इतर मा ास प्रव ध आषण अल्पसंखयांक यांचे
कल्याण,
01 अनुसूषचत जातींचे कल्याण,
७८९ अनुसूषचत जाती उपयोजना,
(३3) षजल्हा योजना, ( ND03 0007)
4. या योजनेंत धत लााार्थ्यांच्या षनवडीसाठी नवीन षवषहरीसाठी षकमान ०.४० हे. क्षेत्र मयादा ला ू
राहील व नवीन षवहीर खोदणे ही बाब व ळू न योजनेतील अन्य बाबींसाठी षकमान ०.२० हे. क्षेत्र
मयादा ला ू राहील आषण योजनेंत धत सवध बाबींसाठी कमाल ६ हे. क्षेत्र मयादा ला ू राहील.
5. या योजनेंत धत १० अश्व शक्ती क्षमतेपयंतचे षवद्युत पंपसंचाकषरता राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा
अषायानांत धत मंजूर असलेल्या मापदं डानुसार लााार्थ्यांना अनुदान अदा करावे.
6. या योजनेच्या लााार्थ्यांना सूक्ष्म ससचन संचाकषरता मंजूर मापदं डानुसार येणाऱया खचापैकी
कमाल ५५% अनुदान प्रर्ानमंत्री कृषि ससचन योजना - प्रषत र्ेंब अषर्क पीक योजनेतून दे ण्यात
येईल व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेच्या तरतुदीतून ३५% अनुदान
(कमाल रु. ५०,०००/- मयादे पयंत) पुढीलप्रमाणे दे ण्यात येईलI.

लााार्थ्यांचा षठबक

ससचन संच बसषवण्याचा मंजूर मापदं डानुसार एकूण खचध

रु. १,५८,७३०/- (रुपये एक लाख अठ्ठावन्न हजार सातशे तीस फक्त) वा ्यापेक्षा कमी
झाल्यास लााार्थ्यांना प्रर्ानमंत्री कृषि ससचन योजना-प्रषत र्ेंब अषर्क पीक व डॉ.
बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना या दोन योजनांच्या माध्यमातून ९०%
अनुदान अदा करण्यात येईल.
II.

लााार्थ्यांचा मंजूर मापदं डानुसार एकूण खचध रु. १,५८,७३०/- पेक्षा जास्त झाल्यास,
्यांना प्रर्ानमंत्री कृषि ससचन योजना-प्रषत र्ेंब अषर्क पीक योजनेतून मापदं डानुसार
५५% अनुदान दे ण्यात येईल व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेच्या
तरतुदीतून रु. ५०,०००/- (रुपये पन्नास हजार फक्त) अनुदान दे ण्यात येईल.
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III.

लााार्थ्यांचा तुिार ससचन संच बसषवण्याचा मंजूर मापदं डानुसार एकूण खचध
रु. ७९,३६५/- (रुपये एकोणऐंशी हजार तीनशे पासष्ट्ठ फक्त) वा ्यापेक्षा कमी झाल्यास,
लााार्थ्यांना प्रर्ानमंत्री कृषि ससचन योजना-प्रषत र्ेंब अषर्क पीक व डॉ. बाबासाहेब
आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना या दोन योजनांच्या माध्यमातून ९०% अनुदान अदा
करण्यात येईल.

IV.

लााार्थ्यांचा खचध रु. ७९,३६५/- पेक्षा जास्त झाल्यास, ्यांना प्रर्ानमंत्री कृषि ससचन
योजना-प्रषत र्ेंब अषर्क पीक योजनेतून मापदं डानुसार ५५% अनुदान दे ण्यात येईल व
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेच्या तरतुदीतून रु. २५,०००/- (रुपये
पंचवीस हजार फक्त) अनुदान दे ण्यात येईल.

7. सदर योजनेची तसेच योजनेंत धत सूक्ष्म ससचनासाठी 90 % अनुदान उपलब्र् असल्याची
षजल्हास्तरावरून व्यापक प्रषसद्धी करण्यात यावी. ्याकषरता षजल्हा कृषि षवकास
अषर्काऱयांनी षजल्हयातील प्रमुख वृत्तपत्रांमध्ये या योजनेंत धत शेतकऱयांना अनुदानावर
उपलब्र् करून दे ण्यात येणाऱया बाबी व ्याकषरता षमळणारे अनुदान याच्या सषवस्तर
तपषशलासह जाषहरात प्रषसद्ध करून योजनेंत धत उपलब्र् बाबींसाठी इच्छू क शेतकऱयांना अजध
करण्यास सूषचत करण्यात यावे.
8. या योजनेंत धत चालू विी षजल्हयांना उपलब्र् करून दे ण्यात येणाऱया षनर्ीचे समन्यायी
पद्धतीने तालुकाषनहाय वाटप करावे. ्याकषरता, कृषि

णनेनुसार षजल्हयातील एकुण

अनुसूषचत जाती प्रव ातील शेतकऱयांपैकी संबंषर्त तालुक्यातील सदर प्रव ाच्या शेतकऱयांच्या
संखयेच्या प्रमाणात प्र्येक तालुक्यांचा आर्षर्क लक्षांक षनषित करावा व सदर लक्षांकाच्या
मयादे त संबंषर्त तालुक्यातील इच्छु क शेतकऱयांमर्ून पात्र लााार्थ्यांची षनवड करण्यात यावी.
9. योजनेंत धत महा-ऑनलाईन या संकेतस्र्ळावर अजध करण्याची सुषवर्ा उपलब्र् करून दे ण्यात
येत आहे. ्याद्वारे इच्छू कांना अजध करण्याकषरता षकमान 1 मषहन्यांचा कालावर्ी द्यावा.
10. संबंषर्त तालुक्याच्या आर्षर्क लक्षांकापेक्षा अषर्क अजध प्राप्त झाल्यास षजल्हा षनवड सषमतीने
लााार्थ्यांची सोडत पद्धतीने षनवड करावी. ही सोडत प्रषकया अजधदारांच्या व लोकप्रषतषनर्ींच्या
उपस्स्र्तीत षजल्हास्तरावर तालुका षनहाय राबवावी. अशाप्रकारे , सोडतीद्वारे प्र्येक
तालुक्यातील लााार्थ्यांची षनवड यादी तसेच, प्रषतक्षा यादी क्रमवारीनुसार प्रषसद्ध करावी. सदर
तालुका षनहाय याद्यांच्या प्रती पंचायत सषमती व षजल्हा पषरिदे च्या सूचना फलकावर लावावी
तसेच, षजल्हा पषरिदे च्या संकेत स्र्ळावर देखील प्रषसद्ध करावी.
11. सोडतीद्वारे नवीन षवहीर व जुनी षवहीर दु रुस्ती या बाबींसाठी षनवडलेल्या लााार्थ्यांना ्यांची
षनवड झाल्याबाबत सोडती नंतर ७ षदवसांत लेखी सूचनेद्वारे कळवावे. तदनंतर लााार्थ्यांच्या
प्रक्षेत्राची स्र्ळ पाहणी करावी आषण तांषत्रक व्यवहायधता तपासणी अंती, लााार्थ्यांचे नवीन
षवषहर खोदावयाचे षठकाण तसेच, लााार्थ्यांच्या जुन्या षवषहर दु रुस्तीचे प्रस्ताव तांषत्रक दृष्ट्या
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योग्य असल्याचे आढळल्यास, सदर बाबींचे अंदाजपत्रक मंजूर करून संबषं र्त लााार्थ्यांच्या
प्रस्तावांना पूवस
ध ंमती दे ण्याची कायधवाही सोडतीच्या षदनांका पासून ४५ षदवसांच्या आत करावी.
्याचप्रमाणे, स्र्ळ पाहणीमध्ये ज्या लााार्थ्यांचे प्रस्ताव तांषत्रकदृष्ट्या अयोग्य आढळतील
्यांची षनवड रद्द करावी व प्रतीक्षा यादीतील पात्र असणाऱया पुढील लााार्थ्यांची षनवड
करण्यात यावी.
12. योजनेंत धत नवीन षवहीर व जुनी षवहीर दु रुस्ती या बाबीं षशवाय अन्य बाबींसाठी षनवड
झालेल्या लााार्थ्यांना सोडती नंतर ७ षदवसांत पूवस
ध ंमती दे ण्यात यावी व ्यांना योजनेचा लाा
चालू आर्षर्क विातच द्यावा.
13. योजनेंत धत बाबींची षवषहत कालावर्ीत अंमलबजावणी न करणाऱया लााार्थ्यांची पूवस
ध ंमती रद्द
करण्यात यावी व तदनंतर प्रषतक्षा यादीतील क्रमवारीनुसार पात्र असणाऱया पुढील लााार्थ्यांची
षनवड करावी. अशा प्रकारे सदर योजनेअंत धत लााार्थ्यांची पारदशधक पद्धतीने षनवड करून
योजनेची अंमलबजावणी करण्यात यावी.
14. सदर योजनेंत धत नवीन षवहीर खोदणेसह अन्य सवध बाबींची एकषत्रतपणे अंमलबजावणी
करणाऱया लााार्थ्यांना कमाल २ विांचा कालावर्ी अनुज्ञय
े राहील.
15. नवीन षवहीर खोदण्याव्यषतषरक्त अन्य बाबींकषरता षनवडलेल्या लााार्थ्यांना चालू आर्षर्क
विातच संबंषर्त बाबींची अंमलबजावणी पूणध करणे बंर्नकारक राहील.
16. सदर योजनेंत धत षजल्यास / तालुक्याकषरता प्राप्त होणाऱया आर्षर्क लक्षांकाच्या मयादे तच
लााार्थ्यांना पूवस
ध ंमती दे ण्यात यावी.
17. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेंत धत सूक्ष्म ससचन संचाकषरता षनवड
झालेल्या सवध लााार्थ्यांना प्रर्ानमंत्री कृषि ससचन योजना - प्रषत र्ेंब अषर्क पीक योजनेंत धत
पूरक अनुदान उपलब्र् करुन दे ण्याकषरता कृषि षवकास अषर्काऱयांनी संबंषर्त लााार्थ्यांचे ईषठबक प्रणालीवर अजध ारून घ्यावेत व सदर लााार्थ्यांची यादी षजल्हा अषर्क्षक कृषि
अषर्काऱयांना मंजूरी कषरता पाठवावी.
18. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेंत धत ई- षठबक प्रणालीवर अजध केलेल्या
लााार्थ्यांच्या प्रस्तावांना षजल्हा अषर्क्षक कृषि अषर्काऱयांनी प्रार्ान्याने मंजूरी दे ऊन ्यांना
प्रर्ानमंत्री कृषि ससचन योजना - प्रषत र्ेंब अषर्क पीक योजनेंत धत अनुज्ञय
े पूरक अनुदान
उपलब्र् करुन द्यावे. ्याचप्रमाणे, ्यांनी पूरक अनुदान व ध केलेल्या लााार्थ्यांची यादी कृषि
षवकास अषर्काऱयांना पाठवावी जेणेकरून सदर लााार्थ्यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि
स्वावलंबन योजनेंत धत अनुज्ञय
े ठरणारी अनुदानाची रक्कम अदा करणे ्यांना शक्य होईल.
19. योजनेंत धत बाबींच्या अनुज्ञय
े अनुदांची रक्कम लााार्थ्यांच्या आर्ार संलग्न बँक खा्यावर
इलेक्रॉषनक पद्धतीने व ध करावी.
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20. सदर योजनेची षजल्हा पषरिदे माफधत अषाकरण योजना म्हणून अंमलबजावणी करण्यात यावी.
्याकषरता षजल्हा पषरिदे कडील कृषि षवाा व राज्य शासनाच्या कृषि षवाा ाच्या समन्वयाने
अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्ट्टीने आयुक्त (कृषि) यांनी क्षेत्रीय यंत्रणांना सषवस्तर सूचना
षन धमीत कराव्यात ्यामध्ये, योजनेंत धत प्र्येक बाबीच्या अंमलबजावणीची कालमयादा षवषहत
करावी.
सदर शासन षनणधय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inया संकेतस्र्ळावर
उपलब्र् करण्यात आला असून ्याचा संकेताक 201807171706456201 असा आहे . हा आदे श
षडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांषकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.

Shrikant
Chandrakant Andge

Digitally signed by Shrikant Chandrakant Andge
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture And ADF
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=5d5ab93b4e4f2fcd87e12fe19b8965025d482b1bee0fffaa6208
5c34db6bfd8c,
serialNumber=d8d9626c9e038380cd235c048f20d7ce74cffd3a95f2ac3c
192e9c991f358271, cn=Shrikant Chandrakant Andge
Date: 2018.07.17 17:07:55 +05'30'

( श्रीकांत आंड े )
उप सषचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. मा.मंत्री (कृषि), कृषि व पदुम षवाा , मंत्रालय, मुंबई-32
2. मा.राज्य मंत्री (कृषि), कृषि व पदु म षवाा , मंत्रालय, मुंबई-32
3. सवध षवर्ान पषरिद / षवर्ान साा सदस्य, महाराष्ट्र राज्य षवर्ान मंडळ, मुंबई.
4. अध्यक्ष, षजल्हा पषरिद (सवध)
5. अपर मुखय सषचव (कृषि), कृषि व पदु म षवाा , मंत्रालय, मुंबई-32
6. प्रर्ान सषचव (सामाषजक न्याय व षवशेि सहाय्य), सामाषजक न्याय व षवशेि सहाय्य
षवाा , मंत्रालय, मुंबई-32
7. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
8. आयुक्त (समाज कल्याण), पुणे
9. संचालक (षवस्तार व प्रषशक्षण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (10 प्रतीसह)
10. संचालक (फ़लो्पादन ), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
11. षजल्हाषर्कारी व सदस्य सषचव, षजल्हा षनयोजन षवकास मंडळ (सवध)
12. मुखय कायधकारी अषर्कारी, षजल्हा पषरिद (सवध)
13. अषतषरक्त आयुक्त, सामाषजक न्याय व षवशेि सहाय्य

षवाा , नाषशक/ना पूर/

ठाणे/अमरावती
14. षवाा ीय कृषि सहसंचालक (सवध)
15. सामाषजक न्याय व षवशेि सहाय्य उप-आयुक्त(सवध)
16. षजल्हा पषरिदांचे मुखय षवत्त व लेखा अषर्कारी (सवध)
17. षजल्हा अषर्क्षक कृषि अषर्कारी (सवध)
18. षजल्हा कोिा ार अषर्कारी (सवध)
19. कृषि षवकास अषर्कारी, षजल्हा पषरिद (सवध)
20. महासंचालक माषहती व जनसंपकध सचालनालय, मुंबई.
21. महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञय
े ता) मुंबई/ना पूर
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22. महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा पषरक्षा) मुंबई /ना पूर
23. षवत्त षवाा ( कायासन -व्यय 1/अर्धसंकल्प 13) , मंत्रालय, मुंबई -32
24. षनयोजन षवाा , मंत्रालयमुंबई- 32
25. षनवड नस्ती (कायासन 3अे)
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पषरषशष्ट्ट क्र - अ
कृषि व पदु म षवाा ाचा शासन षनणधय क्र. संकीणध - 2018/ प्र.क्र. 125 /3 अे, षद. 17.7.2018
सोबतचे षववरणपत्र :( रु. लाखात )
अनु. क्र.

षजल्हा

रक्कम

अनु.क्र.

षजल्हा

रक्कम

1.

ठाणे

34.00

27.

औरं ाबाद

1425.00

2.

पालघर

23.10

28.

जालना

1716.34

3.

राय ड

176.00

29.

बीड

902.77

4.

र्नाष री

200.00

30.

पराणी

1000.00

5.

ससर्ुदुर्गध

102.23

एकुण मुंबई षवाा

एकुण औरं ाबाद षवाा

5044.11

535.33

31.

सह ोली

1017.15

6.

नाषशक

165.00

32.

नांदेड

2650.00

7.

र्ुळे

292.50

33.

उस्मानाबाद

385.00

8.

नंदुरबार

60.00

34.

लातूर

715.00

9.

जळ ाव

750.00

10.

अहमदन र

805.20

एकुण नाषशक षवाा
पुणे

250.00

12.

सातारा

300.00

13.

सां ली

350.00

14.

सोलापूर

800.00

15.

कोल्हापूर

500.00

बुलढाणा

1575.00

17.

अकोला

600.00

18.

वाषशम

1515.00

19.

अमरावती

1168.52

20.

यवतमाळ

826.83
5685.35

21.

ना पूर

440.00

22.

वर्ा

715.00

23.

ांडारा

600.00

24.

ोंषदया

600.00

25.

चंद्रपुर

700.00

26.

डषचरोली

300.00

एकुण ना पूर षवाा

23659.64

2200.00

16.

एकुण अमरावती षवाा

एकुण राज्य

4767.15

2072.70

11.

एकुण पुणे षवाा

एकुण लातूर षवाा

3355.00
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