केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री ककसान सन्मान
कनधी (PM-KISAN) राज्यात राबकिण्यास
मान्यता दे ण्याबाबत..
महाराष्ट्र शासन
कृकि, पशुसंिधधन, दु ग्धव्यिसाय किकास ि मत्सस्यव्यिसाय किभाग
शासन कनर्धय क्र. ककसयो-2019/प्र.क्र.20/भाग-४/11-अे,
मादाम कामा मागध, हु तात्समा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई - 400 032
कदनांक :- १५ फेब्रुिारी, 2019
संदभध :- 1. केंद्र शासनाच्या सकचि, कृकि ि शेतकरी कल्यार् मंत्रालय भारत सरकार, यांचे
पत्र क्र.एफ नं.1-1/2019-क्रेकिट.1, कद.01.02.2019.
२. शासन परिपत्रक क्र.ककसयो-2019/प्र.क्र.20/11-अे, कि.04.02.2019
३. केंद्र शासनाच्या मागधदशधक सुचना
4. सकचि (कृकि) यांचे पत्र क्र.ककसयो-2019/प्र.क्र.20/11-अे, कद.09.02.2019
प्रस्तािना :शेतकऱयांना कनकित उत्सपन्न कमळण्याकरीता केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री ककसान सन्मान कनधी
(PM-KISAN) योजना सुरू केली आहे .सदर योजना केंद्र शासनाने किकहत केलेल्या कनकिांनुसार
आकर् यासंदभात िेळोिेळी केंद्र शासनाकिू न प्राप्त होर्ाऱया कनदे शाप्रमार्े राज्यात राबकिण्यास
मंत्रीमंिळाच्या कद.04.02.2019 रोजीच्या बैठकीमध्ये मान्यता प्रदान करण्यात आली. त्सयास
अनुसरुन सदर शासन कनर्धय कनगधकमत कराियाची बाब शासनाच्या किचाराधीन होती.
शासन कनर्धय :1) अल्प ि अत्सयल्प भूधारक शेतकऱयांचे उत्सपन्न िाढकिण्यासाठी केंद्र शासनाने सुरु केलेली
100 टक्के केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री ककसान सन्मान कनधी (PM-KISAN) योजना राज्यात
कद.01.12.2018 पासून राबकिण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.
2) सदर योजनेंतगधत किकहत कनकिांप्रमार्े ज्या कुटु ं बाचे (पती-पत्सनी ि त्सयांचे 18 ििाखालील
अपत्सय) कद.01.02.2019 पयंतचे सिध कठकार्चे कमळू न लागििीलायक एकुर् धारर् क्षेत्र 2
हेक्टर पयंत असेल अशा पात्र शेतकरी कुटु ं कबयांस रु.2000/- प्रती हप्ता याप्रमार्े तीन
हप्त्सयात एकुर् रु.6000/- प्रतीििध लाभ अनुज्ञय
े असेल.
3) या योजनेची अंमलबजािर्ी कद.01.12.2018 पासून करण्यात येत असून याकरीता कद.
01.02.2019 पयंत संबंकधत खातेदार शेतकरी कुटु ं कबयांच्या नािे असलेली जकमन धारर्ा
किचारात घेउन प्रथम हप्ता हा कद.01.12.2018 ते कद.31.03.2019 या कालािधीकरीता
अनुज्ञय
े असेल.
4) सदर योजनेसाठी लाभार्थ्यांना द्याियाच्या लाभाची गर्ना केंद्र शासनाने कनगधकमत केलेल्या
सकिस्तर मागधदशधक सुचनांमधील पकरच्छे द क्र. 3.2 ि पकरकशष्ट्ट 1 नुसार करण्यात यािी.
तसेच सदर योजनेसाठीच्या लाभाच्या अनुिंगाने केंद्र शासनाने कनगधकमत केलेल्या सकिस्तर
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मागधदशधक सुचनांमधील पकरच्छे द क्र. 3.3 ि 3.4 मध्ये नमूद केल्यानुसार कायधिाही
करण्यात यािी.
5) सदर योजनेचा लाभ कमळण्यासाठी खालील व्यक्ती पात्र असर्ार नाहीत 1) जकमन धारर् करर्ारी संस्था
2) संिध
ै ाकनक पद धारर् करर्ारे/ केलेले आजी ि माजी व्यक्ती
3) आजी/माजी मंत्री/राज्यमंत्री, आजी/ माजी खासदार/राज्यसभा सदस्य, आजी/
माजी किधानसभा/किधान पकरिद सदस्य, आजी/माजी महानगरपाकलकेचे महापौर,
आजी/माजी कजल्हा पकरिदे चे अध्यक्ष
4) केंद्र ि राज्य शासनाचे सिध कायधरत ि कनिृत्त अकधकारी/ कमधचारी, शासन अंगीकृत
कनमशासकीय संस्थांच्या अखत्सयाकरतील कायालयांमधील आकर् स्िायत्त संस्थांचे
सिध अकधकारी /कमधचारी तसेच स्थाकनक स्िराज संस्थांमधील कनयकमत अकधकारी/
कमधचारी (चतुथधश्रेर्ी/ गट-ि िगातील कमधचारी )
5) मागील ििात आयकर भरलेल्या व्यक्ती.
6) कनिृत्तीिेतनधारक व्यक्ती ज्यांचे माकसक कनिृत्तीिेतन रु.10 हजार ककिा त्सयापेक्षा
जास्त आहे.(चतुथधश्रेर्ी/ गट-ि िगातील कमधचारी)
7) नोंदर्ीकृत व्यिसाकयक िॉक्टर, िकील, अकभयंता, सनदी लेखापाल (चाटध िध
अकाऊटं ट), िास्तुशास्त्रज्ञ (आर्ककटे क्ट), इत्सयादी क्षेत्रातील व्यक्ती.
६) योजनेची अंमलबजािर्ी :संदभध क्र. 2 चे पकरपत्रक, तद्नंतर केंद्र शासनाने कनगधकमत केलेल्या मागधदशधक
सुचना ि संदभध क्र. 4 चे पत्र किचारात घेिून, योजनेसाठी पात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार
करण्यात यािी ि त्सयानुसार अंमलबजािर्ी करण्यात यािी. योजनेसाठी लाभार्थ्यांना
द्याियाच्या लाभाची गर्ना केंद्र शासनाने कनगधकमत केलेल्या सकिस्तर मागधदशधक
सुचनांमधील पकरच्छे द क्र. 3.2 ि पकरकशष्ट्ट 1 नुसार करण्यात यािी.
7) अंमलबजािर्ी करर्ेसाठी संकनयंत्रर् सकमत्सया :िरील कायधपद्धतीची प्रभािीपर्े अंमलबजािर्ी करर्ेसाठी खालील प्रमार्े राज्यस्तर,
कजल्हास्तर, तालुकास्तर ि ग्रामस्तरािर सकनयंत्रर् सकमत्सया गठीत करर्ेत येत आहेत.
अ) राज्यस्तरीय प्रकल्प आढािा सकमती:I.

मुख्य सकचि - अध्यक्ष

II.

अपर मुख्य सकचि / प्रधान सकचि/ सकचि (महसूल),महसूल ि िन किभाग - सदस्य

III.

अपर मुख्य सकचि / प्रधान सकचि/ सकचि (माहीती ि तंत्रज्ञान),सामान्य प्रशासन
किभाग- सदस्य

IV.

अपर मुख्य सकचि / प्रधान सकचि/ सकचि (कृकि),कृकि ि पदू म किभाग- सदस्य

V.

आयुक्त (कृकि), कृकि आयुक्तालय, पुर्े

VI.

आयुक्त (जमाबंदी), पुर्े

VII.

राज्य सूचना किज्ञान अकधकारी (NIC) मुंबई

VIII.

मुख्य कायधकारी अकधकारी, महाऑनलाईन
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IX.

सेंरल बँक ऑफ इंकिया चे प्रकतकनधी

X.

उप सकचि, कृकि ि पदू म किभाग, मंत्रालय, मुंबई

राज्यस्तरीय प्रकल्प आढािा सकमतीची कायध ि जबाबदारी :I.

सदर योजनेशी संबंधीत सिध किभागांमध्ये समन्िय घििून आर्र्े.

II.

योजनेच्या अंमलबजािर्ीच्या अनुिंगाने कालबध्द आढािा घेर्े.

III.

केंद्र शासन ि राज्य शासन यांच्यातील समन्ियाची भूकमका बजािर्े.

(ब) राज्यस्तरािरील अंमलबजािर्ी प्रमुख:आयुक्त (कृकि) हे या योजनेचे राज्यस्तरािरील अंमलबजािर्ी प्रमुख म्हर्ून काम पाहतील.
राज्यस्तरािरील अंमलबजािर्ी प्रमुखांची कायध ि जबाबदारी :I.

सदर योजनेसाठीच्या लाभार्थ्यांची यादी अंतीम करुन केंद्र शासनाच्या PM-KISAN
Portal (http://pmkisan.nic.in) िर अपलोि (Upload) करण्याची जबाबदारी
राज्यस्तरािरील अंमलबजािर्ी प्रमुखांची राहील.

II.

केंद्र शासन ि राज्य शासन यांच्यातील समन्ियाची भूकमका बजािर्े.

III.

अंमलबजािर्ी यंत्रर्ेच्या शंकांचे ि तक्रारींचे कनरसन करर्े.

(क) किभागस्तरािरील प्रमुख अकधकारी / नोिल अकधकारी :किभागीय आयुक्त हे योजनेचे किभागस्तरािरील प्रमुख अकधकारी राहतील. तसेच उपायुक्त
(महसूल) हे किभागस्तरािर नोिल अकधकारी म्हर्ून काम पाहतील. किभागस्तरािरील प्रमुख
अकधकारी / नोिल अकधकारी हे अंमलबजािर्ी यंत्रर्ेच्या शंकांचे ि तक्रारींचे कनरसन
करतील.
ि) कजल्हास्तरीय सकमती :i. कजल्हाकधकारी -अध्यक्ष
ii. मुख्य कायधकारी अकधकारी - सदस्य
iii. कजल्हा अधीक्षक कृिी अकधकारी - सदस्य
iv. िीस्रीक्ट िोमेन एक्स्पटध (DILRMP) - सदस्य
v. कनिासी उप-कजल्हाकधकारी - समन्िय अकधकारी तथा कजल्हास्तरीय नोिल अकधकारी
vi. कजल्हा उप कनबंधक सहकारी संस्था- सदस्य
vii. कजल्हा अग्रर्ी बँक अकधकारी -सदस्य.
कजल्हास्तरीय सकमतीची कायध ि जबाबदारी :I. या योजनेस व्यापक प्रकसद्धी दे र्े.
II. तालुकास्तरीय ि क्षेत्रीय स्तरािरील अकधकाऱयांना ि कमधचाऱयांना प्रकशक्षर् दे र्े.
III. कनकित करून दे ण्यांत आलेल्या कालबद्ध कायधक्रमानुसार माकहती संकलनाचा दै नंकदन
आढािा घेर्े.
IV. क्षेत्रीय स्तरािरील प्राप्त होर्ाऱया तक्रारींचे कनराकरर् करर्े.
V. सदर योजनेशी संबंधीत सिध किभागांमध्ये समन्िय घििून आर्र्े.
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VI. कजल्हाकधकारी या योजनेचे प्रमुख म्हर्ून काम पाहतील. तसेच कनिासी उपकजल्हाकधकारी हे
योजनेचे नोिल अकधकारी असतील.
इ) तालुकास्तरीय सकमती :i. उप किभागीय (प्रांत) अकधकारी - अध्यक्ष
ii. उपकिभागीय कृिी अकधकारी - सदस्य
iii. तहसीलदार- समन्िय अकधकारी तथा तालुकास्तरीय नोिल अकधकारी
iv. गटकिकास अकधकारी- सदस्य
v. तालुका कृिी अकधकारी- सदस्य
vi. सहाय्यक कनबंधक, सहकारी संस्था - सदस्य
तालुकास्तरीय सकमतीची कायध ि जबाबदारी :I. ग्रामस्तरािरून प्राप्त झालेल्या तक्रारींचे कनराकरर् करर्े. त्सयानुिंगाने तालुकास्तरीय सकमती
ही तक्रार कनिारर् सकमती म्हर्ून काम करेल.
II. तालुकास्तरीय सकमती ही तालुकास्तरीय किकिध किभागांमध्ये या योजनेच्या कायान्ियनाच्या
दृष्ट्टीने समन्िय साधेल.
III. सिध ग्राम सकमत्सया कालबद्ध कायधक्रमानुसार कामकाज करीत असल्याबाबतचा दै नंकदन
आढािा तालुकास्तरीय सकमती घेईल.
IV. तालुकास्तरीय सकमतीसाठी तहकसलदार हे योजनेसाठी प्रमुख जबाबदार अकधकारी राहतील.
ई) ग्रामस्तरीय सकमती :i. तलाठी - सकमती प्रमुख
ii. ग्रामसेिक / ग्रामकिकास अकधकारी - सदस्य
iii. कृिी सहाय्यक - सदस्य
iv. सकचि कि.का.से.स.सो. - सदस्य
ग्रामस्तरीय सकमतीची कायध ि जबाबदारी :I. पात्र शेतकरी कुटु ं बाची कनकिती करर्े आकर् याकरीता राष्ट्रीय भुमी अकभलेख अधुकनकीकरर्
कायधक्रम ि कृिी गर्ना 2015-16 करीता यापूिी उपलब्ध करुन कदलेली माकहती प्राप्त करून
पकरकशष्ट्ट अ मध्ये कदलेल्या नमुन्यामध्ये नोंद करर्े.
II. पात्र शेतकरी कुटु ं बांची यादी गािामध्ये प्रकसध्द करर्े ि हरकतींचे कनराकरर् करुन यादी
कनकित करर्े.
III. सदर योजनेचे गािात व्यापक प्रकसद्धी करून मोकहम स्िरूपात गािातील शेतकऱयांचे बँक खाते
क्रमांक, आधार क्रमांक, मोबाईल क्रमांक ही माकहती संबंधीतांच्या सहमतीने प्राप्त करून
पकरकशष्ट्ट अ मध्ये भरर्े.
IV. ग्रामपातळीिर ही माकहती संकलीत करण्याची प्रमुख जबाबदारी ही तलाठी यांची असून
ग्रामसेिक आकर् कृिी सहाय्यक हे िरील कामासाठी पूर्ध सहकायध करतील.
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8) कनधी कितरर्ाची कायधपध्दती :प्रकल्प अंमलबजािर्ी प्रमुखांनी सदर योजनेंतगधत पात्र लाभार्थ्यांची कजल्हाकनहाय
यादी प्रमाकर्त करुन PM-KISAN Portal िर अपलोि केल्यानंतर केंद्र शासनाकिू न प्रकल्प
अंमलबजािर्ी यंत्रर्ेच्या स्तरािरील काल्पकनक (Notional) बँक खात्सयामधून थेट
हस्तांतरर्ाव्दारे (DBT) महात्समा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेच्या (मनरेगा) धतीिर
अनुज्ञय
े अथधसहाय्य दु सऱया हप्त्सयापासून लाभार्थ्याच्या आधारसंलग्न बँक खात्सयात जमा करर्े
आिश्यक असेल.
9) प्रकल्प संकनयंत्रर् कक्ष :सदर योजनेची प्रभािी अंमलबजािर्ी करण्यासाठी राज्यस्तरािर (कृकि आयुक्तालय



स्तरािर) प्रकल्प संकनयंत्रर् कक्ष स्थापन करण्यात यािा.
सदर कक्षाच्या प्रशासकीय खचासाठी राज्यस्तरीय अंमलबजािर्ी यंत्रर्ेला प्रथम



हप्त्सयामध्ये राज्यास उपलब्ध होर्ाऱया कनधीच्या 0.25 टक्के आकर् त्सयापुढील
हप्त्सयांमध्ये उपलब्ध होर्ाऱया कनधीच्या 0.125 टक्के कनधी केंद्र शासनाकिू न उपलब्ध
करुन कदला जाईल.
प्रस्तुत शासन कनर्धय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्सयाचा संकेतांक क्रमांक 201902151330420001 असा आहे. हा
आदे श किजीटल स्िाक्षरीने साक्षांककत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने.

Digitally signed by Dr.Kiran Patil
Date: 2019.02.15 13:33:35
+05'30'
( ककरर् पाटील )
उप सकचि, महाराष्ट्र शासन

प्रकत,
1. मा.राज्यपाल यांचे सकचि
2. मा.मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सकचि
3. सिध मा.मंत्री यांचे खाजगी सकचि/ किशेि कायध अकधकारी
4. सिध मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सकचि/ किशेि कायध अकधकारी
5. सिध मा.किधानसभा सदस्य
6. सिध मा. किधानपकरिद सदस्य
7. मा.मुख्य सकचि यांचे सह सकचि,मंत्रालय,मुंबई 32
8. सकचि (कृकि) यांचे स्िीय सहायक, कृकि ि पदु मकिभाग, मंत्रालय, मुंबई 32
9. अपर मुख्य सकचि (महसूल ), महसूल ि िन किभाग, मंत्रालय, मुंबई 32
10. अप्पर मुख्य सकचि (कनयोजन), कनयोजन किभाग, मंत्रालय, मुंबई-32
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11. अप्पर मुख्य सकचि (कित्त),कित्त किभाग, मंत्रालय, मुंबई-32
12. सकचि (माकहती ि तंत्रज्ञान), सामान्य प्रशासन किभाग, मंत्रालय, मुंबई-32
13. अप्पर मुख्य सकचि (मदत ि पुनिधसन), महसूल ि िन किभाग, मंत्रालय, मुंबई-32
14. प्रधान सकचि, महाराष्ट्र किधानमंिळ सकचिालय, किधानभिन, मुंबई
15. महासंचालक, माकहती ि ज नसंपकध महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई (5 प्रती ) प्रकसध्दीच्या
किनंतीसह
16. सिध किभागीय महसूल आयुक्त (कोकर्, नाकशक, पुर्े, औरंगाबाद, अमरािती, नागपूर)
17. आयुक्त (कृकि), कृकि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुर्े
18. सिध कजल्हाकधकारी
19. सिध कृकि संचालक, कृकि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुर्े
20. सिध किभागीय कृकि सहसंचालक
21. सिध कजल्हा अकधक्षक कृकि अकधकारी
22. सिध कजल्हा पकरिदांचे कजल्हा कृकि किकास अकधकारी
23. कनिि नस्ती, (11-अे).
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