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प्रस्तावना:- 

राज्यातील अनुसूषचत जाती व नवबौद्ध शेतकऱयाचं्या उ्पन्नात वाढ करुन ्याचं े जीवनमान 
उंचावण्यासाठी  तसेच अनुसूषचत जाती व नवबौद्ध शेतकऱयानंा 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 मयादेपयंत वार्षिक उ्पन्न असणाऱया अनुसूषचत जाती व नवबौद्ध शेतकऱयानंा“नवीन षवहीर, जुनी षवहीर 
दुरुस्ती, इनवले बोअसर , वीज जोडणी आकार, पंप संच,शेततळयाचं े प्लास्स्टक अस्तरीकरण, सूक्ष्म ससचन 
संच” या बाबींसाठी अनुदान देण्यात येते. 

सदर योजना सन 2019-20 या विात राबषवण्यासाठी सामाषजक न्याय व षवशेि सहाय्य  षवाा ाने                
रु. 27362.37 लक्ष षनर्ी षजल्हा स्तरावर उपलब्र् करुन षदला आहे. चाल ूविासाठी सदर षनर्ीच्या मयादेत 
योजनेंत धत कायधक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या षवचारार्ीन होती, ्याबाबत शासनाने 
पुढील षनणधय घेतला आहे - 
 

शासन षनणधय:- 

1. सन 2019-20 मध्ये अनुसूषचत जाती व नवबौद्ध शेतकऱयासंाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन 
योजनेंत धत रु.27362.37 लक्ष (रुपय ेदोनशे त्र्याहत्तर कोटी बासष्ट्ट लाख सदोतीस हजार फक्त) षनर्ीच्या 
मयादेत कायधक्रम अंमलबजावणीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

2. या योजनेकषरता सामाषजक न्याय व षवशेि सहाय्य  षवाा ामाफध त संबंषर्त षजल्हा पषरिदानंा षनर्ी षवतरीत 
करण्यात येईल आषण योजनेच्या अंमलबजावणीस षवत्तीय मान्यता संबंषर्त षजल्याचे षजल्हाषर्कारी 
याचंेकडून देण्यात यावी. 
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3. सदर योजनेस चालू विी मंजूर केलेल्या अर्धसकंल्पीय तरतुदीच्या मयादेत षजल्हास्तरावर अंमलबजावणी 
करावी, योजनेंत धत चाल ूविी मंजूर षजल्हाषनहाय तरतुदींचा तपशील सोबत जोडलेल्या पषरषशष्ट्टात षदला 
आहे व योजनेचा खचध खालील लेखाषशिाखाली षजल्हास्तरावरील तरतूदींतून  करण्यात यावा. 

लखेाशीिध:-  
मा णी क्रमाकं- ६ 
सामाषजक न्याय व षवशेि सहाय्य षवाा ,  
२२२५ अनुसूषचत जाती, अनुसूषचत जमाती, इतर मा ास प्रव ध आषण  अल्पसंखयाकं याचंे  
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. क्षते्र मयादा ला ू राहील व 
नवीन षवहीर खोदणे ही बाब व ळून योजनेतील अन्य बाबींसाठी षकमान ०.२० हे. क्षते्र मयादा ला ू राहील 
आषण योजनेंत धत सवध बाबींसाठी कमाल ६ हे. क्षते्र मयादा ला ू राहील. 

5. या योजनेंत धत १० अश्वशक्ती क्षमतेपयंतचे षवद्यतुपंपसंचाकषरता राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अषायानातं धत मंजूर 
असलेल्या मापदंडानुसार लााार्थ्यांना अनुदान अदा कराव.े 

6. या योजनेच्या लााार्थ्यांना सूक्ष्मससचन संचाकषरता मंजूर मापदंडानुसार येणाऱया खचापैकी कमाल ५५% 
अनुदान प्रर्ानमंत्री कृषि ससचन योजना - प्रषत र्ेंब अषर्क पीक योजनेतून देण्यात येईल व डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेच्या तरतुदीतून ३५% अनुदान (कमाल रु. ५०,०००/- मयादेपयंत) 
पुढीलप्रमाणे देण्यात येईल- 

I. लााार्थ्यांचा षठबक ससचन संच बसषवण्याचा मंजूर मापदंडानुसार एकूण खचध रु. १,५८,७३०/- (रुपय े
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 
योजनाचं्या माध्यमातून ९०% अनुदान अदा करण्यात येईल. 

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

III. लााार्थ्यांचा तुिार ससचन संच बसषवण्याचा मंजूर मापदंडानुसार एकूण खचध रु.७९,३६५/- (रुपय े
एकोणऐंशी हजार तीनशे पासष्ट्ठ फक्त) वा ्यापेक्षा कमी झाल्यास, लााार्थ्यांना प्रर्ानमंत्री कृषि 
ससचन योजना-प्रषत र्ेंब अषर्क पीक व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनाया दोन 
योजनाचं्या माध्यमातून ९०% अनुदान अदा करण्यात येईल. 
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IV. लााार्थ्यांचा खचध रु.७९,३६५/- पेक्षा जास्त झाल्यास,्यानंा प्रर्ानमंत्री कृषि ससचन योजना-प्रषत र्ेंब 
अषर्क पीक योजनेतून मापदंडानुसार ५५% अनुदान देण्यात येईल व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि 
स्वावलंबन योजनेच्या तरतुदीतून रु. २५,०००/- (रुपये पंचवीस हजार फक्त) अनुदान देण्यात येईल. 

V. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेतून सुक्ष्मससचन या बाबीचा लाा घेवु इस्च्िणाऱया 
शेतकऱयानंा प्रर्मत: प्रर्ानमंत्री कृषि ससचन योजना-प्रषत र्ेंब अषर्क षपक योजनेमरू्न लाा घेणे 
अपेक्षीत असून, या योजनेमरू्न फक्त Top up साठी अनुदान देण्यात येईल. 

7. सदर योजनेची तसेच योजनेंत धत सूक्ष्म ससचनासाठी 90 % अनुदान उपलब्र् असल्याची षजल्हास्तरावरून 
व्यापक प्रषसद्धी करण्यात यावी. ्याकषरता षजल्हा कृषि षवकास अषर्काऱयानंी षजल्हयातील प्रमुख 
वृत्तपत्रामंध्ये या योजनेंत धत शेतकऱयानंा अनुदानावर उपलब्र् करून देण्यात येणाऱया बाबी व ्याकषरता 
षमळणारे अनुदान याच्या सषवस्तर तपषशलासह जाषहरात प्रषसद्ध करून योजनेंत धत उपलब्र् बाबींसाठी 
इच्िूक शेतकऱयानंा अजध करण्यास सूषचत करण्यात याव.े 

8. या योजनेंत धत चाल ू विी षजल्हयानंा उपलब्र् करून देण्यात येणाऱया षनर्ीचे समन्यायी पद्धतीने 
तालुकाषनहाय वाटप कराव.े ्याकषरता, कृषि  णनेनुसार षजल्हयातील एकुण अनुसूषचत जाती प्रव ातील 
शेतकऱयापंैकी संबंषर्त तालकु्यातील सदर प्रव ाच्या शेतकऱयाचं्या संखयेच्या प्रमाणात प्र्येक तालुक्याचंा 
आर्षर्क लक्षाकं षनषित करावा व सदर लक्षाकंाच्या मयादेत संबंषर्त तालुक्यातील इच्िुक शेतकऱयामंरू्न 
पात्र लााार्थ्यांची षनवड करण्यात यावी. 

9. योजनेंत धत महा-ऑनलाईन या संकेतस्र्ळावर अजध करण्याची सुषवर्ा उपलब्र् करून देण्यात येत 
आहे.्याद्वारे इच्िूकानंा अजध करण्याकषरता षकमान 1 मषहन्याचंा कालावर्ी द्यावा. 

10. संबंषर्त तालुक्याच्या आर्षर्क लक्षाकंापेक्षा अषर्क अजध प्राप्त झाल्यास षजल्हा षनवड सषमतीने लााार्थ्यांची 
सोडत पद्धतीने षनवड करावी. ही सोडत प्रषकया अजधदाराचं्या व लोकप्रषतषनर्ींच्या उपस्स्र्तीत 
षजल्हास्तरावर तालुकाषनहाय राबवावी. अशा प्रकारे, सोडतीद्वारे प्र्येक तालुक्यातील लााार्थ्यांची षनवड 
यादी तसेच, प्रषतक्षा यादी क्रमवारीनुसार प्रषसद्ध करावी. सदर तालुका षनहाय याद्याचं्या प्रती पंचायत 
सषमती व षजल्हा पषरिदेच्या सूचना फलकावर लावावी तसेच, षजल्हा पषरिदेच्या संकेतस्र्ळावर देखील 
प्रषसद्ध करावी. 

11. सोडतीद्वारे नवीन षवहीर व जुनी षवहीर दुरुस्ती या बाबींसाठी षनवडलेल्या लााार्थ्यांना ्याचंी षनवड 
झाल्याबाबत सोडतीनंतर ७ षदवसातं लखेी सूचनेद्वारे कळवाव.े तदनंतर लााार्थ्यांच्या प्रक्षते्राची स्र्ळ 
पाहणी करावी आषण तांषत्रक व्यवहायधता तपासणीअंती, लााार्थ्यांचे नवीन षवषहर खोदावयाचे षठकाण 
तसेच,लााार्थ्यांच्या जुन्या षवषहर दुरुस्तीचे प्रस्ताव ताषंत्रकदृष्ट्या योग्य असल्याचे आढळल्यास,सदर 
बाबींचे अंदाजपत्रक मंजूर करून संबंषर्त लााार्थ्यांच्या प्रस्तावानंा पूवधसंमती देण्याची कायधवाही सोडतीच्या 
षदनाकंापासून ४५ षदवसाचं्या आत करावी. ्याचप्रमाणे,स्र्ळ पाहणीमध्ये ज्या लााार्थ्यांचे प्रस्ताव 
ताषंत्रकदृष्ट्या अयोग्य आढळतील ्याचंी षनवड रद्द करावी व प्रतीक्षा यादीतील पात्र असणाऱया पुढील 
लााार्थ्यांची षनवड करण्यात यावी. 
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12. योजनेंत धत नवीन षवहीर व जुनी षवहीर दुरुस्ती या बाबींषशवाय अन्य बाबींसाठी षनवड झालले्या 
लााार्थ्यांना सोडतीनंतर ७ षदवसातं पूवधसंमती देण्यात यावी  व ्यानंा योजनेचा लाा चाल ूआर्षर्क विातच 
द्यावा. 

13. योजनेंत धत बाबींची षवषहत कालावर्ीत अंमलबजावणी न करणाऱया लााार्थ्यांची पूवधसंमती 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 अनुज्ञये राहील. 

15. नवीनषवहीर खोदण्या व्यषतषरक्त अन्य बाबींकषरता षनवडलेल्या लााार्थ्यांना चालू आर्षर्क विातच संबंषर्त 
बाबींची अंमलबजावणी पूणध करणे बंर्नकारक राहील. 

16. सदर योजनेंत धत षजल्यास / तालुक्याकषरता प्राप्त होणाऱया आर्षर्क लक्षाकंाच्या मयादेतच लााार्थ्यांना 
पूवधसंमती देण्यात यावी. 

17. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेंत धत सूक्ष्म ससचन सचंाकषरता षनवड झालेल्या सवध 
लााार्थ्यांना प्रर्ानमंत्री कृषि ससचन योजना - प्रषत र्ेंब अषर्क पीक योजनेंत धत पूरक अनुदान उपलब्र् 
करुन देण्याकषरता कृषि षवकास अषर्काऱयानंी संबंषर्त लााार्थ्यांचे ई- षठबक प्रणालीवर अजध ारून घ्यावते 
व सदर लााार्थ्यांची यादी षजल्हा अषर्क्षक कृषि अषर्काऱयानंा मंजूरी कषरता पाठवावी. 

18. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेंत धत ई- षठबक प्रणालीवर अजध केलेल्या लााार्थ्यांच्या 
प्रस्तावानंा षजल्हा अषर्क्षक कृषि अषर्काऱयानंी प्रार्ान्याने मंजूरी देऊन ्यानंा प्रर्ानमंत्री कृषि ससचन 
योजना - प्रषत र्ेंब अषर्क पीक योजनेंत धत अनुज्ञये पूरक अनुदान उपलब्र् करुन द्याव.े ्याचप्रमाणे, ्यांनी 
पूरक अनुदान व ध केलेल्या लााार्थ्यांची यादी कृषि षवकास अषर्काऱयानंा पाठवावी जेणेकरून सदर 
लााार्थ्यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेंत धत अनुज्ञये ठरणारी अनुदानाची रक्कम 
अदा करणे ्यानंा शक्य होईल. 

19. योजनेंत धत बाबींच्या अनुज्ञये  रक्कम लााार्थ्यांच्या आर्ार संलग्न बँक खा्यावर इलेक्रॉषनक पद्धतीने व ध 
करावी. 

20. सदर योजनेची षजल्हा पषरिदेमाफध त अषाकरण योजना म्हणनू अंमलबजावणी करण्यात यावी. ्याकषरता 
षजल्हा पषरिदेकडील कृषि षवाा  व राज्य शासनाच्या कृषि षवाा ाच्या समन्वयाने अंमलबजावणी 
करण्याच्या दृष्ट्टीने आयुक्त (कृषि) यानंी क्षते्रीय यंत्रणानंा सषवस्तर सूचना षन धमीत कराव्यात ्यामध्ये, 
योजनेंत धत प्र्येक बाबीच्या अंमलबजावणीची कालमयादा षवषहत करावी.  
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सदर शासन षनणधय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्ळावर उपलब्र् 
करण्यात आला असून ्याचा संकेताक 201907151535478101 असा आहे. हा आदेश षडजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षाषंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने. 

 

 
                                                                                                                  ( उ. ना. चांषदवडे ) 
                                                                                                     अवर सषचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1. मा.मंत्री (कृषि), कृषि व पदुम षवाा , मंत्रालय, मुंबई-32 
2. मा.राज्यमंत्री (कृषि),कृषि व पदुम षवाा , मंत्रालय, मुंबई-32 
3. सवध षवर्ान पषरिद / षवर्ान साा सदस्य, महाराष्ट्र राज्य षवर्ान मंडळ, मुंबई. 
4. अध्यक्ष, षजल्हा पषरिद (सवध) 
5. सषचव (कृषि), कृषि व पदुम षवाा , मंत्रालय, मुंबई-32 
6. प्रर्ान सषचव (सामाषजक न्याय व षवशेि सहाय्य), सामाषजक न्याय व षवशेि सहाय्य  षवाा , 

मंत्रालय, मुंबई-32 
7. आयकु्त(कृषि), महाराष्ट्रराज्य, पणेु. 
8. आयकु्त(समाज कल्याण), पणेु 
9. संचालक (षवस्तारवप्रषशक्षण),कृषिआयकु्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पणेु (10 प्रतीसह) 
10. संचालक (फ़लो्पादन ),कृषिआयकु्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पणेु 
11. षजल्हाषर्कारीवसदस्यसषचव, षजल्हाषनयोजनषवकासमंडळ (सवध) 
12. मुखयकायधकारीअषर्कारी, षजल्हापषरिद (सवध) 
13. अषतषरक्तआयकु्त, सामाषजक न्याय व षवशेि सहाय्य  षवाा , नाषशक/ना परू/ठाणे/अमरावती 
14. षवाा ीय कृषि सहसचंालक (सवध) 
15. सामाषजक न्याय व षवशेि सहाय्य  उप-आयकु्त(सवध) 
16. षजल्हापषरिदांचेमखुयषवत्तवलेखाअषर्कारी(सवध) 
17. षजल्हाअषर्क्षककृषिअषर्कारी(सवध) 
18. षजल्हाकोिा ारअषर्कारी(सवध) 
19. कृषिषवकासअषर्कारी, षजल्हापषरिद(सवध) 
20. महासंचालकमाषहतीवजनसपंकध सचालनालय,मुंबई.  
21. महालेखापालमहाराष्ट्र (लेखावअनुज्ञयेता)मुंबई/ना पूर 
22. महालेखापालमहाराष्ट्र (लेखापषरक्षा)मुंबई /ना परू 
23. षवत्तषवाा ( कायासन -व्यय 1/अर्धसंकल्प 13) , मंत्रालय, मुंबई -32 
24. षनयोजनषवाा , मंत्रालयमुंबई- 32 
25. षनवडनस्ती (कायासन 3अ)े. 

 

http://www.maharashtra.gov.in/
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पषरषशष्ट्ट - अ 
(कृषि व पदुम षवाा ाचा शासन षनणधय क्र. संकीणध 2019/प्र.क्र.89/3-अ,े षद. 15.07.2019 सोबतचे षववरणपत्र) 

डॉ.बाबासाहेब आबंडेकर कृषि स्वावलबंन योजना- कायधक्रमासाठी षजल्हाषनहाय वार्षिक लक्षाकं 
(रु.हजारात) 

Sub scheme : ND030007 - Assistance To Farm Families  Under Sheduled Cast sub plan  to bring 
them above poverty line  
अ .क्र.  योजनाकोड बाब षजल्हा रक्कम 
1 2225E768 33 पालघर 2400 
2 2225E623 33 लातूर 85000 
3 2225E605 33 नांदेड 285000 
4 2225E641 33 सह ोली 107000 
5 2225E599 33 पराणी 100000 
6 2225E614 33 बीड 99305 
7 2225E581 33 जालना 188797 
8 2225E572 33 औरं ाबाद 180000 
9 2225E697 33  डषचरोली 60000 
10 2225E688 33 चंद्रपरू 120000 
11 2225E679 33 ाडंारा 70000 
12 2225E661 33 वर्ा 80000 
13 2225E652 33 ना पूर 90000 
14 2225E732 33 यवतमाळ 90951 
15 2225E712 33 अमरावती 128537 
16 2225E759 33 वाशीम 151500 
17 2225E721 33 अकोला 100000 
18 2225E741 33 बुलढाणा 173250 
19 2225E472 33 पुणे 27500 
20 2225E552 33 अहमदन र 88572 
21 2225E543 33 जळ ाव 82500 
22 2225E561 33 नंदूरबार 6600 
23 2225E534 33 रू्ळे 32175 
24 2225E525 33 नाषशक 18150 
25 2225E445 33 राय ड 12000 
26 2225E436 33 ठाणे 3000 

      27        2225E632 33 उस्मानाबाद 50000 
      28        2225E492 33 सा ंली 35000 
      29        2225E454 33 र्नाष री 20000 
      30        2225E463 33 ससरु्दू ध 16000 
     31        2225E481 33 सातारा 33000 
      32        2225E507 33 सोलापरू 80000 
      33        2225E516 33 कोल्हापरू 40000 
      34        2225E703 33              ोंसदया 80000 

एकुण 2736237 
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