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मादाम कामा मागग, हु ता्मा राजगुरु िौक,
मांत्रालय, मुांबई-400032.
षदनाांक: 13 सप्टें बर, 2019
िािा:1) कृषि ि पदु म षिभाग, शासन पत्र क्र. राकृषि-0119/प्र.क्र.09/14-अे, षद. 23.4.2019
2) सांिालक (षि्तार ि प्रषशक्षण) याांिे पत्र क्र. षिप्र-7/राकृषियो/प्र्ताि/1081/2019, षद .29.4.2019
3) कृषि ि पदु म षिभाग, शासन पत्र क्र. राकृषि-0519/प्र.क्र.143/राकृषियो कक्ष, षद .20.7.2019
प्र्तािना:राष्रीय कृषि षिकास योजनेंतगगत प्राप्त होणारा अनुसूषित जाती ि अनुसूषित जमाती प्रिगािा
सन 2017-18 पासूनिा षनधी िैयक्ततक लाभाच्या प्रकलपाांतगगत लाभार्थ्याच्या अभािी अखर्चित रहात
असलयािी बाब षनदशगनास आली आहे.सबब सदर षनधी डॉ.बाबासाहेब आांबेडकर कृषि ्िािलांबन योजना
ि षबरसा मुांडा कृषि क्राांती योजना या दोन योजनाांना पूरक अथगसहाय्य दे ण्यािी बाब षििाराधीन होती.
्यानुिांगाने, राष्रीय कृषि षिकास योजनेंतगगत रु.1.50 लक्ष िार्चिक उ्पन्नाच्या मयादे त असलेलया
अनुसूषित जाती ि अनुसूषित जमाती प्रिगाच्या शेतक-याांना डॉ.बाबासाहेब आांबेडकर कृषि ्िािलांबन
योजना ि षबरसा मुांडा कृषि क्राांती योजनेतील षनकिाप्रमाणे निीन षिहीरीिा लाभ दे ण्यासाठी अनुसूषित
जाती प्रिगासाठी रु.22.50 कोटी ि अनुसूषित जमाती प्रिगासाठी रु.22.50 कोटी असा एकुण रु. 45
कोटी रतकमेिा प्रकलप आराखडा राष्रीय कृषि षिकास योजनेंतगगत राज्य ्तरीय प्रकलप मांजुरी
सषमतीच्या मान्यतेसाठी कृषि आयुतत कायालयाने सांदभाधीन षद.29.4.2019 रोजीच्या पत्रान्िये सादर
केला होता.
तदनुसार,राष्रीय कृषि षिकास योजनेंतगगत राज्य्तरीय प्रकलप मांजुरी सषमतीच्या ( SLSC)
षद.4.7.2019 रोजीच्या 27 ळया बैठकीमध्ये रु.1.50 लक्ष िार्चिक उ्पन्नाच्या मयादे त असलेलया अनुसूषित
जाती ि जमाती प्रिगाच्या शेतक-याांना निीन षिहीरींिा लाभ दे ण्यासाठी रु.45 कोटी षनधी मांजुर
करण्यात आला आहे. िालू ििासाठी सदर षनधीच्या मयादे त योजनेंतगगत लाभार्थ्यीिी षनिड कनन
योजनेंतगगत कायगक्रमाच्या अांमलबजािणीस प्रशासकीय मान्यता दे ण्यािी बाब शासनाच्या षििाराधीन
होती, ्याबाबत शासनाने पुढील षनणगय घेतला आहे पृष्ठ 5 पैकी 1
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शासन षनणगय:1. सन 2019-20 मध्येराष्रीय कृषि षिकास योजनेंतगगत अनुसूषित जाती ि अनुसूषित जमाती प्रिगाच्या
शेतक-याांना निीन षिहीरींिा लाभ दे णे हा कायगक्रम राबषिण्यासाठी रु.45 कोटी (न. पांच्िेिाळीस
कोटी) षनधीच्या खिास प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात येत आहे.
2. सदर कायगक्रामाांतगगत रु.45 कोटी इततया षनधीपैकी अनुसूषित जाती प्रिगातील शेतकऱयाांना निीन
षिहीरीिा लाभ दे ण्यासाठी रु.22.50 कोटी (रुपये बािीस कोटी पन्नास लाख फतत) ि अनुसूषित
जमाती प्रिगातील शेतक-याांना निीन षिहीरीिा लाभ दे ण्यासाठी रु.22.50 कोटी (रुपये बािीस कोटी
पन्नास लाख फतत) उपलब्ध करुन दे ण्यास मान्यता दे ण्यात येत आहे.
3. राज्यातील अनुसूषित जाती ि जमाती प्रिगाच्या शेतक-याांना ससिनािी शाश्वत सुषिधा उपलब्ध
करुन दे ण्यासाठी या कायगक्रमाांतगगत रु. 1.50 लाख मयादे पयंत िार्चिक उ्पन्न असणाऱया अनुसूषित
जाती ि अनुसूषित जमाती प्रिगाच्या शेतक-याांना निीन षिहीर या बाबींसाठी डॉ.बाबासाहेब
आांबेडकर कृषि ्िािलांबन योजना ि षबरसा मुांडा कृषि क्राांती योजना यायोजनाांच्या धतीिर उच्ितम
अनुदान मयादा रु.2.50 लाख प्रषत लाभाथी अनुज्ञय
े राहील.
4. सदर कायगक्रमासाठी लाभाथीं पात्रतेिे षनकि ि निीन षिहीर या घटकासाठी अांमलबजािणीिी
पध्दती डॉ.बाबासाहेब आांबेडकर कृषि ्िािलांबन योजना ि षबरसा मुांडा कृषि क्राांती योजना या
योजनाांच्या धतीिर राहील.
5. सदर कायगक्रम हा डॉ.बाबासाहेब आांबेडकर कृषि ्िािलांबन योजना ि षबरसा मुांडा कृषि क्राांती
योजना या

दोन्ही योजनाांच्या अषभसरण (Convergence) पद्धतीने

कायगक्रमाांतगगत

राबषिण्यात येईल. सदर

केिळ नषिन षिहीर या घटकािा लाभ द्याियािा असलयाने सदर लाभार्थ्यीना

षनयषमत योजनेतील इतर घटकाांिा लाभ सांबांधीत योजनेतून अनुज्ञय
े राहील, जेणेकनन अषधक
लाभार्थ्यीना लाभ दे णे शतय होईल. राष्रीय कृषि षिकास योजनेंतगगत अनुसूिीत जाती ि अनुसूिीत
जमाती प्रिगीसाठी राज्य्तरीय प्रकलप मांजूर सषमतीने मांजूर केलेलया सदर कायगक्रमािा कालािधी
एक ििािा आहे. सदर कालािधीत षनधी खिी पडण्यािे दृष्टीने

सांबांषधत योजनाांतगगत ज्या

लाभार्थ्यीनी निीन षिहीर घटकासाठी मागणी केली आहे ्याांना प्रथम प्राधान्याने राष्रीय कृषि षिकास
योजनेंतगगत षनधीतून लाभ द्यािा. सदर योजनेतील षनधी पूणगत: खिी पडलयानांतर उिगरीत
लाभार्थ्यीना षनयषमत योजनेतून या घटकािा लाभ द्यािा.
6. सदर कायगक्रमाांतगगत कृषि गणनेनुसार षजलहयाषनहाय एकुण अनुसूषित जाती ि जमाती प्रिगातील
शेतकऱयाांच्या प्रमाणात लक्षाांक षनश्चीत करण्यािी कायगिाही आयुतत (कृषि) याांनी करािी. तसेि
सदर कायगक्रमाांतगगत मांजुर करण्यात आलेलया षनधीिी षिभागणी षजलहाषनहाय षनश्चीत करण्यात
आलेलया लक्षाांकाच्या प्रमाणात षजलहा्तरािर आयुतत (कृषि) याांनी करािी.
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7. सदर कायगक्रमाांतगगत प्राप्त झालेला षनधी कृषि आयुतत कायालयाने सांबांषधत षजलहा अषधक्षक कृषि
अषधकारी याांना षितरीत करािा.
8. सदर कायगक्रमाांतगगत िालू ििी मांजूर केलेलया तरतुदीच्या मयादे त षजलहा्तरािर षजलहा अषधक्षक
कृषि अषधकारी याांनी कृषि षिकास अषधकारी याांिे समन्ियाने अांमलबजािणी करािी.
9. सदर कायगक्रमाांतगगत कृषि गणनेनुसार षजलहयातील सांबांषधत तालुतयातील एकुण अनुसूषित जाती
ि जमाती प्रिगातील शेतकऱयाांच्या सांख्येच्या प्रमाणात प्र्येक तालुतयाांिा कृषि षिकास अषधकारी
याांनी आर्चथक लक्षाांक षनषश्चत करािा ि सदर लक्षाांकाच्या मयादे त सांबांषधत तालुतयातील
डॉ.बाबासाहेब आांबेडकर कृषि ्िािलांबन योजना ि षबरसा मुांडा कृषि क्राांती योजना सन २०१९-२०
साठी पात्र ठरलेलया

इच्छु क शेतकऱयाांमधून षजलहा्तरीय षनिड सषमतीने या कायगक्रमासाठी

लाभार्थ्यीिी षनिड करािी.
10. प्र्येक तालुतयातील लाभार्थ्यीिी षनिड यादी तसेि, प्रषतक्षा यादी क्रमिारीनुसार प्रषसद्ध करािी.
सदर तालुका षनहाय याद्याांच्या प्रती पांिायत सषमती, षजलहा पषरिद ि षजलहा अषधक्षक कृषि
अषधकारी कायालयाच्या सूिना फलकािर लािािी तसेि, सांकेत्थळािर प्रषसद्ध करािी.
11. सोडतीद्वारे निीन षिहीर या बाबींसाठी षनिडलेलया लाभार्थ्यीना ्याांिी षनिड झालयाबाबत
सोडतीनांतर ७ षदिसाांत लेखी सूिनेद्वारे कळिािे. तदनांतर लाभार्थ्यीच्या प्रक्षेत्रािी ्थळ पाहणी
करािी आषण ताांषत्रक ळयिहायगता तपासणीअांती, लाभार्थ्यीिे निीन षिषहर खोदाियािे षठकाण
ताांषत्रकदृष्या योग्य असलयािे आढळलयास,सदर बाबींिे अांदाजपत्रक मांजूर कनन सांबांषधत
लाभार्थ्यीच्या प्र्तािाांना पूिस
ग ांमती दे ण्यािी कायगिाही सोडतीच्या षदनाांकापासून ४५ षदिसाांच्या आत
करािी.्यािप्रमाणे,्थळ पाहणीमध्ये ज्या लाभार्थ्यीिे प्र्ताि ताांषत्रकदृष्या अयोग्य आढळतील
्याांिी षनिड रद्द करािी ि प्रतीक्षा यादीतील पात्र असणाऱया पुढील लाभार्थ्यीिी षनिड करण्यात
यािी.
12. सदर कायगक्रमाांतगगत बाबींिी षिषहत कालािधीत अांमलबजािणी न करणाऱया लाभार्थ्यीिी पूिस
ग ांमती
रद्द करण्यात यािी ि तदनांतर प्रषतक्षा यादीतील क्रमिारीनुसार पात्र असणाऱया पुढील लाभार्थ्यीिी
षनिड करािी. अशा प्रकारे सदर योजने अांतगगत लाभार्थ्यीिी पारदशगक पद्धतीने षनिड कनन
योजनेिी अांमलबजािणी करण्यात यािी.
13. सदर कायगक्रमािी अांमलबजािणी करण्यासाठी लाभार्थ्यीना कमाल 1 ििीिा कालािधी अनुज्ञय
े
राहील.
14. सदर कायगक्रमाांतगगत षजलयास / तालुतयाकषरता प्राप्त होणाऱया आर्चथक लक्षाांकाच्या मयादे ति
लाभार्थ्यीना पूिस
ग ांमती दे ण्यात यािी.
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15. सदर कायगक्रमाांतगगत लाभार्थ्यीिी षनिड डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर कृषि ्िािलांबन योजना ि षबरसा
मुांडा कृषि क्राांती योजना या योजनाांतगगत गठीत करण्यात आलेलया षनिड सषमतीमाफगति करण्यात
यािी. तालुकाषनहाय आर्चथक लक्षाांकाच्या मयादे त पात्र लाभाथी न षमळालयास, ज्या तालुतयाांमध्ये
आर्चथक लक्षाांकापेक्षा जादा अजग प्राप्त झाले आहेत ्या तालुतयातील पात्र शेतक-याांमधून समन्यायी
पध्दतीने लाभार्थ्यािी

षनिड करणेबाबतिी कायगिाही षजलहा षनिड सषमतीने करािी. सांबांषधत

योजनाांतगगत सन २०१९-20 साठी लाभार्थ्यीिी षनिड यापूिी झाली असलयास
लाभार्थ्यीिी दे खील लाभार्थ्यीच्या पुिस
ग ांमतीने या कायगमक्रमासाठी

प्रषतक्षा यादीिरील

षनिड करता येईल. पात्र

लाभार्थ्यीिी यादी कृषि षिकास अषधकारी याांनी सांबांषधत षजलहा अषधक्षक कृषि अषधकारी याांना
पाठिािी.
16. सदर कायगक्रमाांतगगत अनुज्ञय
े अनुदानािी रतकम सांबांषधत षजलहा अषधक्षक कृषि अषधकारी याांनी
लाभार्थ्यीच्या आधार सांलग्न बँक खा्यािर इलेतरॉषनक पद्धतीने िगग करािी.
17. सदर कायगक्रमािी अांमलबजािणी षजलहा पषरिदे िा कृषि षिभाग ि राज्य शासनाच्या कृषि षिभाग
याांनी समन्ियाने करण्याच्या दृष्टीने आयुतत (कृषि) याांनी क्षेत्रीय यांत्रणाांना सषि्तर सूिना षनगगमीत
कराळयात. ्यामध्ये, योजनेंतगगत बाबीच्या अांमलबजािणीिी कालमयादा षिषहत करािी.
सदर शासन षनणगय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inया सांकेत्थळािर उपलब्ध
करण्यात आला असून ्यािा सांकेताक 201909131153234401 असा आहे . हा आदे श षडजीटल
्िाक्षरीने साक्षाांषकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्रािे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार ि नािाने ,

Digitally signed by Ashok Maroti Atram
Date: 2019.09.13 13:17:45 +05'30'
( अशोक आत्राम )
सह सषिि, महाराष्र शासन
प्रत,
1) मा.मांत्री (कृषि), कृषि ि पदुम षिभाग, मांत्रालय, मुांबई-32.
2) मा.राज्यमांत्री (कृषि),कृषि ि पदु म षिभाग, मांत्रालय, मुांबई-32.
3) सषिि (कृषि), कृषि ि पदु म षिभाग, मांत्रालय, मुांबई-32.
4) प्रधान सषिि (सामाषजक न्याय ि षिशेि सहाय्य), मांत्रालय, मुांबई-32.
5) प्रधान सषिि ( आषदिासी षिकास) ,आषदिासी षिकास षिभाग, मांत्रालय, मुांबई-32.
6) आयुतत (कृषि), महाराष्र राज्य ,पुणे.
7) आयुतत (समाज कलयाण) ि आषदिासी षिकास षिभाग, पुणे.
8) सांिालक (षि्तार ि प्रषशक्षण), कृषि आयुततालय, महाराष्र राज्य, पुणे. (10 प्रतीसह)
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9) सांिालक (फ़लो्पादन ), कृषिआयुततालय, महाराष्र राज्य, पुणे.
10) षजलहाषधकारी ि सद्य सषिि, षजलहाषनयोजन षिकास मांडळ (सिग)
11) मुख्यकायगकारी अषधकारी, षजलहापषरिद (सिग)
12) अषतषरतत आयुतत, सामाषजक न्याय ि षिशेि सहाय्य षिभाग/आषदिासी षिकास षिभाग.
13) षिभागीय कृषि सहसांिालक (सिग)
14) सामाषजक न्याय ि षिशेि सहाय्य उप-आयुतत (सिग)
15) षजलहापषरिदाांिे मुख्य षित्त ि लेखाअषधकारी (सिग)
16) षजलहा अषधक्षक कृषिअषधकारी (सिग)
17) षजलहा कोिागार अषधकारी (सिग)
18) कृषि षिकास अषधकारी, षजलहा पषरिद (सिग)
19) महासांिालक, माषहती ि जनसांपकग सिालनालय, मुांबई.
20) महालेखापाल महाराष्र (लेखा ि अनुज्ञय
े ता)-1/2, मुांबई /नागपूर.
21) महालेखापाल महाराष्र (लेखापषरक्षा)-1/2, मुांबई /नागपूर.
22) कक्ष अषधकारी, षित्त षिभाग ( कायासन - ळयय 1/अथगसांकलप 13) , मांत्रालय, मुांबई -32.
23) कक्ष अषधकारी, षनयोजन षिभाग, मांत्रालय, मुांबई- 32.
24) षनिड न्ती (कायासन 3अे).

पृष्ठ 5 पैकी 5

