बिरसा मुंडा कृबि क्ाुंती योजना

(क्षेत्ाुंतर्गत व

क्षेत्ािाहेरील) व प्रधानमुंत्ी कृबि ससचन योजना या
दोन्ही

योजनाुंच्या

माध्यमातून

सक्ष्म

ससचन

सुंचाकबरता 90 टक्के परक अनदान उपलब्ध
करुन दे णेिाित......
महाराष्र शासन
कृिी, पशसुंवधगन, दग्धव्यवसाय बवकास व म््यव्यवसाय बवाार्
शासन बनणगय क्माुंकः सुंकीणग-2018/प्र.क्.235/3अे,
मादाम कामा मार्ग, हता्मा राजर्रु चौक,
मुंत्ालय, मुंिई-400032.
बदनाुंक: 13 सप्टें िर, 2019
वाचा:1) कृबि व पदम बवाार्, शासन बनणगय क्. आऊयो-2416/प्र.क्.177/4-अे, बद. 9.८.2017
2) कृबि व पदम बवाार्, शासन पत् क् आऊयो -2417/प्र.क्.127/3अे, बद. 30.12.2017
3) आयक्त (कृबि) याुंचे पत् क्.बवप्र-7/आऊयो/17-18/मा.स/909/2018.बद.29.11.2018
प्र्तावना:बिरसा मुंडा कृबि क्ाुंती योजना (क्षेत्ाुंतर्गत व क्षेत्ािाहेरील) अुंतर्गत सक्ष्म ससचनासाठी दे ण्यात
येणारे अनदान प्रधानमुंत्ी कृबि ससचन योजनेंतर्गत दे ण्यात येणा-या अनदानास परक अनदान म्हणून
दे ऊन एकण खचाच्या 90 टक्के च्या मयादे त अनदान उपलब्ध करून दे ण्यास सुंदााधीन बद. 9.8.2017
रोजीच्या शासन बनणगयान्वये मान्यता दे ण्यात आली आहे. ्यानिुंर्ाने, बिरसा मुंडा कृबि क्ाुंती योजना
(क्षेत्ाुंतर्गत व क्षेत्ािाहेरील) या योजनेच्या लााार्थ्यांना सक्ष्म ससचन सुंचाकबरता मुंजूर मापदुं डानसार
येणाऱ्या खचापैकी कमाल 55 टक्के अनदान प्रधानमुंत्ी कृबि ससचन योजना व बिरसा मुंडा कृबि क्ाुंती
योजनेच्या (क्षेत्ाुंतर्गत व क्षेत्ािाहेरील) तरतदीतून 35 टक्के अनदान (बठिक ससचनासाठी कमाल
रु. 50,000/- व तिार ससचनासाठी कमाल रु. 25000/-) अशा दोन योजनाुंच्या माध्यमातून 90 टक्के
अनदान उपलब्ध करून दे ण्यात येत आहे.
सन 2019-20 पासून ज्या अनसूबचत जमातीतील अल्प व अ्यल्प ाूधारक व इतर शेतकऱ्याुंची
बनवड प्रधानमुंत्ी कृबि ससचन योजनेंतर्गत झाली असेल परुंत बिरसा मुंडा कृबि क्ाुंती योजनेंअुंतर्गत अजग
केलेला नसेल सकवा ते सदर योजनेत पात् झाले नाहीत अशा शेतकऱ्याुंना वरीलप्रमाणे दोन्ही योजनाुंच्या
माध्यमातून सक्ष्म ससचनासाठी 90 टक्के अनदानाचा लाा दे ण्याची िाि शासनाच्या बवचाराधीन होती.
्यािाित शासनाने पढील बनणगय घेतला आहे शासन बनणगय:1. सन 2019-20 पासून जे अनसूबचत जमातीचे अल्प व अ्यल्प ाूधारक शेतकरी बिरसा मुंडा कृबि
क्ाुंती योजनेतर्गत पात् नाहीत परुंत ्याुंनी प्रधानमुंत्ी कृबि ससचन योजनेअुंतर्गत अजग केलेला असेल
अशा लााार्थ्यांना सक्ष्म ससचन सुंचाकबरता मुंजर मापडुं दानसार येणाऱ्या खचापैकी कमाल 55%
अनदान प्रधानमुंत्ी कृबि ससचन योजनेतून व बिरसा मुंडा कृबि क्ाुंती योजनेमधून 35% अनदान
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(बठिक ससचनासाठी कमाल रु. 50,000 /- व तिार ससचनासाठी रु. 25,000/-) अशा प्रकारे दोन्ही
योजनाुंच्या माध्यमातून 90 % अनदान बनधीच्या उपलब्धतेनसार अबासरणाद्वारे उपलब्ध करुन
दे ण्यात येईल.
2. सन 2019-20 पासून जे अनसूबचत जमातीचे अल्प व अ्यल्प ाूधारक वर्ळता इतर शेतकरी बिरसा
मुंडा कृबि क्ाुंती योजनेतर्गत पात् नाहीत परुंत ्याुंनी प्रधानमुंत्ी कृबि ससचन योजनेअुंतर्गत अजग केलेला
असेल अशा लााार्थ्यांना सक्ष्म ससचन सुंचाकबरता मुंजर मापडुं दानसार येणाऱ्या खचापैकी कमाल 45%
अनदान प्रधानमुंत्ी कृबि ससचन योजनेतून व बिरसा मुंडा कृबि क्ाुंती योजनेमधून 45 % अनदान
(बठिक ससचनासाठी कमाल रु. 50,000 /- व तिार ससचनासाठी रु. 25,000/-) अशा प्रकारे दोन्ही
योजनाुंच्या माध्यमातून 90 % अनदान बनधीच्या उपलब्धतेनसार अबासरणाद्वारे उपलब्ध करुन दे ण्यात
येईल.
3. बिरसा मुंडा कृबि क्ाुंती योजनेंतर्गत बवहीत करण्यात आलेली बकमान रु. 1,50,000 /- उ्पन्नाची अट
केवळ सक्ष्म ससचन या िािींसाठी रद्द करण्यात येत आहे .
4. सदर बनणगयाची अुंमलिजावणी करण्याच्या दृष्टीने आयक्त (कृबि) याुंनी क्षेत्ीय युंत्णाुंना सबव्तर
मार्गदशगक सूचना बनर्गमीत कराव्यात.
सदर शासन बनणगय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inया सुंकेत्थळावर उपलब्ध
करण्यात आला असून ्याचा सुंकेताक 201909131634193901 असा आहे . हा आदे श बडजीटल
्वाक्षरीने साक्षाुंबकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्राचे राज्यपाल याुंच्या आदे शानसार व नावाने.
Digitally signed by Ashok Maroti Atram
Date: 2019.09.16 17:59:45 +05'30'
( अशोक आत्ाम )
सह सबचव, महाराष्र शासन
प्रत:1) मा.मख्य सबचव महोदय याुंचे वबरष्ठ ्वीय सहायक,मुंत्ालय,मुंिई-32
2) सबचव (कृबि) याुंचे ्वीय सहायक,कृबि व पदम बवाार्, मुंत्ालय, मुंिई-32
3) प्रधान सबचव (आबदवासी बवकास) याुंचे ्वीय सहायक,कृबि व पदम बवाार्, मुंत्ालय, मुंिई-32
4) आयक्त (कृबि), कृबि आयक्तालय, महाराष्र राज्य, पणे.
5) आयक्त, आबदवासी बवकास, नाबशक,
6) सुंचालक (बव्तार व प्रबशक्षण), कृबि आयक्तालय, महाराष्र राज्य, पणे (10 प्रतीसह)
7) सुंचालक (फ़लो्पादन ), कृबि आयक्तालय, महाराष्र राज्य, पणे.
8) सवग बजल्हाबधकारी व सद्य सबचव, बजल्हा बनयोजन बवकास मुंडळ,
9) सवग मख्य कायगकारी अबधकारी, बजल्हा पबरिद व आबदवासी उप आयक्त
10) सवग बवाार्ीय कृबि सह सुंचालक
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11) अबतबरक्त आयक्त, आबदवासी बवकास बवाार्, नाबशक/नार्पूर/ठाणे/अमरावती,
12) सवग आबदवासी बवकास उपआयक्त,
13) सवग बजल्हाबधकारी व सद्य सबचव, बजल्हा बनयोजन बवकास मुंडळ,
14) सवग मख्य कायगकारी अबधकारी, बजल्हा पबरिद व आबदवासी उप आयक्त,
15) सवग बजल्हा पबरिदाुंचे मख्य लेखा व बवत्त अबधकारी
16) सवग बजल्हा अबधक्षक कृबि अबधकारी,
17) सवग बजल्हा कोिार्ार अबधकारी,
18) व्यव्थापकीय सुंचालक, महािीज, अकोला,
19) सवग कृबि बवकास अबधकारी, बजल्हा पबरिद
20) महासुंचालक माबहती व जनसुंपकग सचालनालय,मुंिई.
21) महालेखापाल महाराष्र (लेखा व अनज्ञेयता)-1/2, मुंिई/नार्पूर
22) महालेखापाल महाराष्र (लेखा पबरक्षा)- 1/2, मुंिई/नार्पूर
23) कक्ष अबधकारी, बवत्त बवाार् ( कायासन -व्यय 1/अथगसुंकल्प 13) , मुंत्ालय, मुंिई -32
24) कक्ष अबधकारी, बनयोजन बवाार्, मुंत्ालय मुंिई - 32
25) बनवड न्ती.
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