
 
कृषि षिभागामार्फ त राबषिण्यात येणाऱ्या षिषिध 
कें द्र ि राज्य योजनाांतगफत अनुदानािर िाटप 
कराियाच्या कृिी षनषिष्ाांसांदभात थेट लाभ 
हसताांतरण (DBT ) योजना बाबत. 
 

महाराषर शासन 
कृषि, पशुसांिधफन, दुग्धव्यिसाय षिकास ि मत्ससयव्यिसाय षिभाग 

शासन षनणफय क्रमाांक: सांकीणफ-1617/प्र.क्र.31(भाग-2)/18/17-अ े
मादाम कामा मागफ, हुतात्समा राजगुरु चौक, 

मांत्रालय षिसतार , मुांबई-4000 32. 
षदनाांक : 04 जानेिारी, 2019 

 
            िाचा:-  1) षनयोजन षिभाग, शासन षनणफय क्र.डीसीटी-2316/प्र.क्र.133/का.1417, षद.05.12.2016,  
                         2) कृषि ि पदुम षिभाग, शासन षनणफय क्र.सांकीणफ-2017/प्र.क्र.31/17-अे, षद.19.04.2017,  
  3) कृषि ि पदुम षिभाग, शासन षनणफय परूकपत्र क्र. सांकीणफ-2017/प्र.क्र.31/17-अे,भाग-1  
                             षद.12.09.2017, 
   4) कृषि सांचालक (षिसतार ि प्रषशक्षण), कृषि आयकु्तालय, पणेु याांचे पत्र क्र.क्रॉपसॅप-18-19/  
                             कृ.षनषिष्ा /डीबीटी/824/18, षद.01.11.2018. 

प्रसतािना :- 
 

 शासनाव्दारे राबषिण्यात येणाऱ्या कें द्र ि राज्य परुसकृत षिषिध कल्याणकारी योजनाांतगफत, 
लाभाथींना देण्यात येणारे अनुदान, िसतु सिरुपात न देता सदर अनुदान लाभार्थ्यांना थेट लाभ 
हसताांतरण (Direct Benefit Transfer) या प्रणाली मार्फ त लाभार्थ्यांच्या बकँ खात्सयात रोख सिरुपात 
देण्याचा धोरणात्समक षनणफय, राज्य शासनाने उपरोक्त सांदभाकीत क्र.2 िरील षनयोजन षिभागाचा 
षद.05.12.2016 च्या शासन षनणफयान्िये घेतललेा आहे.    
2. षनयोजन षिभागाच्या िरील शासन षनणफयाच्या अनुिांगाने कृषि षिभागातरे् राबषिण्यात येणाऱ्या 
कें द्र ि राज्य परुसकृत षिषिध योजनाांतगफत अनुदानािर िाटप कराियाच्या कृिी औजारासांदभात तसचे 
षबयाणे, षकटकनाशके, सूक्ष्म मलूद्रव्ये, जैषिक खते, सूक्ष्म ससचनाांची ि ससचनाांची साधने या 
षनषिष्ाांच्या सांदभात अनुदानाचा थेट लाभ Direct Benefit Transfer (DBT) प्रणालीव्दारे राबषिण्याचा 
षनणफय कृिी षिभागाकडून सांदभाधीन क्र. 2 िरील शासन षनणफयाांन्िये घेण्यात आललेा आहे.   
 3. सांदभाधीन क्र.2 िरील शासन षनणफयामधील पषरच्छेद क्र.6 (ई) नुसार लाभाथी शेतकऱ्याांनी 
कृिी षनषिष्ाांची खरेदी अषधकृत षिके्रत्सयाकडून कॅशलेस पध्दतीने करणे अषनिायफ केलेले आहे.  
त्सयासा्ी, सांबांधीत शेतकऱ्याने त्सयाांच्या आधार क्रमाांकाशी षनगडीत सित:च्या बकँ खात्सयातून, 
षिके्रत्सयाला रक्कम अदा करािी.  त्सयानुसार, NEFT, RTGS, IMPS अशा प्रकारचे Electronic Fund 
Transfer सकिा Demand Draft / Cheque व्दारे व्यिहार होणे आिश्यक आहे.  तसचे, याबाबतचा 
परुािा अनुदानाची मागणी करताना सोबत देणे आिश्यक आहे.   तथाषप, ग्रामीण भागातील 
शेतकऱ्याांकडे ई-पेमेंट सुषिधा उपलब्ध नाही.  अनुदानाची रक्कम कमी असल्याने षनषिष्ा षितरक 
चेक सिीकारत  
नाहीत.  तसेच, सांबांधीत शेतकरी षनषिष्ा उधारीने खरेदी करतात.  त्सयामुळे, शासन षनणफयान्िये 
अषनिायफ करण्यात आलेल्या कॅशलेस पध्दतीचा िापर होणे शक्य होत नसल्याने DBT प्रणाली व्दारे 
सांबांधीत लाभाथी शेतकऱ्याांना अनुदान  
देता येत नाही.  यामुळे सांबांधीत शेतकरी शासनाच्या अनुदानापासून िांषचत राहत आहेत. तसचे, 
यापिूीदेखील कृिी आयकु्तालयाने मागणी केल्यानुसार सन 2017-18 या आर्थथक ििासा्ी सदर 
व्यिहार रोखीने करण्यास सन 2017-18 मध्ये मान्यता देण्यात आलेली आहे.  तथाषप, शेतकऱ्याांना 
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कायमच सदर अडचणीला समोर जाि े लागते. यामुळे, षिषिध लोकप्रषतषनधींकडून ि कृिी 
आयकु्तालयाकडून सदर मान्यता देण्याबाबतची सतत मागणी होत असते.   ही बाब लक्षात घेता, सदर 
अडचणीिर कायमसिरुपी उपाय होणे आिश्यक आहे. यासा्ी,  सांबांधीत शेतकऱ्याांनी खुल्या 
बाजारातून षनषिष्ा रोखीने खरेदी करुन सदर खरेदीची पािती दाखषिल्यानांतर त्सयाबाबतचे सरकारी 
अनुदान DBT व्दारे करण्याची बाब शासनाच्या षिचाराधीन होती.  सदर प्रकरणी आता शासन खालील 
प्रमाणे षनणफय घेत आहे.   
शासन षनणफय :- 
 षनषिष्ाांची खरेदी कॅशलसे पध्दतीने / रोखीने करण्यास शासन मान्यता देण्यासा्ी 
सांदभाषकत क्र.2 िरील शासन षनणफय क्र.सांकीणफ-2017/प्र.क्र.31/17-अे, षद.19.04.2017 मधील 
पषरच्छेद 6 (ई) मध्ये खालीलप्रमाणे बदल करण्यात येत आहे.   

“लाभाथी शेतकऱ्याांनी कृिी षनषिष्ाांची खरेदी अषधकृत षिके्रत्सयाकडून कॅशलेस पध्दतीने सकिा 
रोखीने करािी.   सदर खरेदी रोखीने केल्यास, िसतु ि सेिा कर (GST) क्रमाांक असलेली खरेदी 
पािती सादर करणे बांधनकारक राहील.  तसेच, सांबांधीत लाभार्थ्याने सदर खरेदीची पािती 
अनुदानाच्या मागणीचा दािा करताना सोबत देणे आिश्यक राहील.   सदर खरेदी कॅशलसे पध्दतीने 
केल्यास, त्सयाने त्सयाच्या आधार क्रमाांकाशी सांलग्न सित:च्या बकँ खात्सयातून, षिके्रत्सयाला सकमतीच े
प्रदान कराि.े  म्हणजचे NEFT/ RTGS/IMPS ई.इलेक्रॉषनक र्ां ड राांसर्र सकिा धनाकिफ (षडमाांड 
ड्राफ्ट) / धनादेश (चेक) व्दारे सकमतीच े प्रदान होणे आिश्यक आहे ि त्सयाचा परुािा अनुदानाच्या 
मागणीचा दािा करताना सोबत देणे आिश्यक राहील.” 
2. िरीलप्रमाणे अनुदान सांबांधीत लाभाथी शेतकऱ्यास अदा करताना या षिभागाचा सांदभाकीत 
क्र.2 िरील शासन षनणफय क्र.सांकीणफ-2017/प्र.क्र.31/17-अे, षद.19.04.2017  नमूद केलेल्या इतर 
सिफ अटी ि शती लाग ूराहतील.    
3. सदर शासन षनणफय महाराषर शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतसथळािर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्सयाचा सांकेताक 201901041318365001 असा आहे.  हा आदेश 
षडजीटल सिाक्षरीने साक्षाांषकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 महाराषराचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार ि नािाने.  

 

 

                ( डॉ.षकरण पाटील ) 
                                                                           उप सषचि, महाराषर शासन 

प्रषत 
1) मा.मुख्यमांत्री याांच ेप्रधान सषचि, महाराषर राज्य, मांत्रालय, मुांबई-32, 
2) मा.मांत्री (कृषि ि र्लोत्सपादन ) याांचे खाजगी सषचि, मांत्रालय, मुांबई-32, 
3) मा.राज्यमांत्री (कृषि), याांच ेखाजगी सषचि, मांत्रालय, मुांबई-32,  
4) मा.मुख्य सषचि, याांच ेसिीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई-32, 
5) अपर मुख्य सषचि (षनयोजन),षनयोजन षिभाग, मांत्रालय, मुांबई-32, 
6) सषचि (कृिी), कृिी ि पदुम षिभाग, मांत्रालय, मुांबई-32,  
7) आयकु्त (कृषि), महाराषर राज्य, पणेु, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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8) कुलगुरु, मरा्िाडा कृषि षिद्याषप्, परभणी, 
9) कुलगुरु, डॉ.पांजाबराि देशमुख कृषि षिद्याषप्, अकोला, 
10) कुलगुरु, महात्समा रु्ल ेकृषि षिद्याषप्, राहुरी, षज. अहमदनगर, 
11) कुलगुरु, डॉ. बाळासाहेब सािांत कोंकण कृषि षिद्याषप्, दापोली, षज. रत्सनाषगरी 
12) मुख्य कायफकारी अषधकारी, षजल्हा पषरिद (सिफ), 
13) व्यिसथापकीय सांचालक, महाराषर राज्य षबयाणे महामांडळ मयाषदत (महाबीज), 

अकोला, 
14) व्यिसथापकीय सांचालक, महाराषर राज्य कृिी उद्योग षिकास महामांडळ, गोरेगाांि, 

मुांबई-25, 
15) व्यिसथापकीय सांचालक, महाराषर बीज प्रमाषणकरण यांत्रणा, अकोला, 
16) कृिी सांचालक (षनषिष्ा ि गुणषनयांत्रण), कृिी आयकु्तालय, महाराषर राज्य, पणेु, 
17) कृिी सांचालक (सिफ), कृिी आयकु्तालय, महाराषर राज्य, पणेु, 
18) षिभागीय कृिी सहसांचालक (सिफ),  
19) षजल्हा अषधक्षक कृिी अषधकारी (सिफ), 
20) कृिी षिकास अषधकारी, षजल्हा पषरिद (सिफ), 
21) महालेखापाल-1 (लेखा परीक्षा / लखेा ि अनुज्ञयेता), महाराषर, मुांबई, 
22) महालेखापाल-2, (लेखा परीक्षा / लेखा ि अनुज्ञयेता), महाराषर, नागपरू, 
23)  षजल्हा कोिागार अषधकारी (सिफ), 
24) षित्त षिभाग, मांत्रालय, मुांबई (व्यय / अथोपाय), 
25) उप सषचि (अथफसांकल्प), कृिी ि पदुम षिभाग, मांत्रालय, मुांबई-32, 
26) सह सषचि / उप सषचि, कृिी ि पदुम षिभाग, मांत्रालय, मुांबई-32, 
27) कक्ष अषधकारी / अिर सषचि (सिफ), कृिी ि पदुम षिभाग, मांत्रालय, मुांबई-32, 
28) षनिडनसती. 
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