
अनुसूचित जाती उपयोजना अतंर्गत अनुसूचित 
जाती / नवबौध्द शेतकऱयानंा शेतीसाठी 
अर्गसहाय्य देण्यािी योजना सन २०१६-१७ मध्य े
राबचवण्यासाठी प्रशासचकय  व  चवत्तीय मान्यता 
देण्याबाबत..... 
 

महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्गन, दुग् र्व् यवसाय चवकास व म् ्  यव् यवसाय चवभार् 

शासन चनर्गय क्रमांकः चवघयो-१५1६/प्र.क्र.2४०/4 अ े
मादाम कामा मार्ग, हुता्मा राजरु्रु िौक, 

मंत्रालय, मंुबई-400 032 
तारीख: ३० जुल,ै 201६ 

वािा   
1) सामाचजक न्याय व चवशेष सहाय्य चवभार्ािे पत्र क्र. चवघयो2016/प्र.क्र.187/चवघयो,                          

चदनाकं 5 मािग, 2016  
2) चवत्त चवभार्ािे पचरपत्रक क्र. अर्गसं-२०१६/प्र.क्र.८९/अर्ग-३, चदनाकं २० एचप्रल, २०१६ 

प्र्तावना : 
दाचरद्रय रेषेखाली असर्ाऱया अनुसूचित जाती/ नवबौध्द शेतकऱयािंे उ्पन्न वाढवून ्यानंा 

दाचरद्रय रेषेवर आर्ण्यासाठी अर्गसहाय्य देण्यािी योजना कृचष चवभार्ामार्ग त चवशेष घटक 
योजनेअंतर्गत १९८२ पासून राज्यामध्ये राबचवण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत जमीन सुर्ारर्ा, चनचवष्ट्ठा 
पुरवठा, पीक संरक्षर् औजारे / शेतीिी सुर्ाचरत औजारे, बैलर्ाडी, बैलजोडी / रेडेजोडी, इनवले 
बोअररर्, जुनी चवचहर दुरु्ती, पाईपलाईन, पंपसेट, ताडपत्री, नवीन चवचहर, परसबार्, तुषार/चठबक 
रसिन योजना, शेततळे इ्याचद बाबींवर अनुसूचित जाती / नवबौध्द शेतकऱयांना अनुदान देण्यात येते. 
सन २०१६-१७ मध्ये सदर योजना राज्यात राबचवण्यासाठी रु.१९६३४ लाख ३१ हजार एवढी तरतूद 
करण्यात आली आहे. ्यािप्रमारे् र्लो्पादन व इतर चपकासंाठी तुषार व चठबक रसिन योजना 
राबचवण्यासाठी, यवतमाळ चजल्ह्यासाठी रु.5 लाख अशी एकूर् रु.19639 लाख 31 हजार एवढी तरतूद 
केली आहे  

 चवत्त चवभार्ाच्या संदभार्ीन अ.क्र.2 येर्ील चदनाकं २० एचप्रल,२०१६ च्या पचरपत्रकान्वये सन 
२०१६-१७ या वषातील सामाचजक न्याय व आचदवासी चवकास चवभार्ाच्या वार्षषक योजनेच्या तरतुदी १०० 
टक्के चवतरीत करण्यास अनुमती चदलेली आहे. ्यानुसार सन 201६-1७ या वषात अनुसूचित जाती / 
नवबौध्द शेतकऱयासंाठी चवशेष घटक योजना  राबचवण्यासाठी रू. १९६३9.३१ लक्ष  (रुपये एकशे 
शहाण्र्व कोटी एकोर्िाळीस  लाख एकतीस हजार र्क्त) एवढया चनर्ीच्या कायगक्रमास प्रशासकीय व 
चवत्तीय  मान्यता देण्यािी बाब शासनाच्या चविारार्ीन होती.  

शासन चनर्गय: 
अनुसूचित जाती / नवबौध्द शेतकऱयासंाठी चवशेष घटक योजना सन 201६-1७ या वषात 

राबचवण्यासाठी रू. १९६३४. ३१ लक्ष  (रुपये एकशे शहाण्र्व कोटी िौतीस लाख एकतीस हजार र्क्त) 
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व यवतमाळ चजल्ह्हयात र्लो्पादन व इतर रपकासाठी तुषार व चठबक रसिन योजना राबचवण्यासाठी 
रु.5.00 लाख (रु.पाि लाख र्क्त) अशा एकूर् रु.19639.31 लक्ष (रुपये एकशे शहाण्र्व कोटी 
एकोर्िाळीस लाख एकतीस हजार र्क्त) एवढ्या रकमेच्या कायगक्रमास शासनािी प्रशासकीय व चवत्तीय 
मान्यता देण्यात येत आहे. 
२.         या योजनेवरील खिग सन 201६-1७ कचरता खालील लेखाशीषांतर्गत मंजूर असलेल्ह्या तरतूदींतून 
भार्चवण्यात यावा. 
लखेाशीषग:-  
1) मार्र्ी क्रमाकं डी-३ 
     2401 पीक संवर्गन 
     ८०० इतर खिग  
     ८०० (दोन) पंिवार्षषक योजना  
     राज्य योजनातंर्गत योजना, चवशेष घटक योजना  

(0०)(0३) दाचरद्रय रेषेच्यावर आर्ण्यासाठी अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत                                               
शेतकऱयानंा अर्गसहाय्य 
 (2401 १1१4) 3३, अर्गसहाय्य (19634.31 लक्ष) 

2 ) मार्र्ी क्रमाकं डी-३ 
     2401 पीक संवर्गन 
     ८०० इतर खिग  
     ८०० (2) पंिवार्षषक योजना  
     राज्य योजनातंर्गत योजना, चवशेष घटक योजना  

   (03)(08) चवशेष घटक योजना तुषार चठबक जलरसिन उभारण्यासाठी अर्गसहाय्य 
                (24013271) 3३, अर्गसहाय्य  (रु.5.00 लक्ष) 
3. या योजनेंतर्गत पचरचशष्ट्ट 1 मध्ये नमूद घटक 100% अनुदानावर ्यापुढे चदलले्ह्या अनुदानाच्या 
मयादेत राबचवण्यात यावते. चजल्ह्हा चनहाय अनुदानािा तपशील पचरचशष्ट्ट 2 मध्ये चदलेला आहे.  
4. सदर योजनेिी अंमलबजावर्ी करताना पचरचशष्ट्ट 3 मर्ील मार्गदशगक सूिनािंे व पचरचशष्ट्ट 4 
मर्ील कायगपद्धतीिे काटेकोरपरे् पालन करण्यात याव.े 
५. सदर योजनेंतर्गत नचवन चवचहर, जचमन सुर्ारर्ा, चनचवष्ट्ठा पुरवठा, चपक संरक्षर् औजारे / शेतीिी 
सुर्ाचरत औजारे, बैलर्ाडी, बैलजोडी / रेडेजोडी, इनवले बोअररर्, जुनी चवचहर दुरु्ती, पाईप लाईन, 

पंपसंि, शेततळे, परसबार्, चठबक / तुषार रसिन संि, ताडपत्री अशा एकूर् १४ घटकािंा समावशे असून 
्याकचरता बाबचनहाय अनुदान पचरचशष्ट्ट (एक) नुसार अनुज्ञये राहर्ार आहे. पचरचशष्ट्ट (दोन) मध्ये नमूद 
चजल्ह्हाचनहाय चनर्ीच्या मयादेत ्या ्या चजल्ह्हायात कायगक्रम राबवणण्यात यावा. सदर योजना राबचवताना 
पचरचशष्ट्ट (तीन) मर्ील कायगपद्धतीिे काटेकोरपरे् पालन करण्यात याव.े 
६.       जे लाभार्ी नवीन चवचहर या घटकािा लाभ घेर्ार आहेत, ्यािंेसाठी प्रतीलाभार्ी अनुदानािी 
कमाल मयादा रु.७०,००० ते रु.१,००,००० राचहल व जे लाभार्ी नवीन चवचहर या घटकािा लाभ घेर्ार 
नाहीत, ्यािंेसाठी अनुदानािी कमाल मयादा रु.५०,००० (रुपये पन्नास हजार र्क्त) राहील. नवीन 
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चवचहर या घटकासाठी कमाल मयादा रु.१,००,००० असली तरी चवचहर खोदाईसाठी खिग कमी झाल्ह्यास 
खिाच्या मयादे इतकेि अनुदान देय राचहल.  
७.       सदर योजनेच्या अंमलबजावर्ीसाठी सचव्तर मार्गदशगक सिूना कृचष संिालक, (चव्तार व 
प्रचशक्षर्), कृचष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुरे् यांनी चनर्गचमत कराव्यात.  
८. या योजनेिे मुल्ह्यमापन त्रय्र् यंत्ररे्कडून करुन घ्याव.े 
९. लाभार्ी चनवडताना दाचरद्रय रेषेखालील लाभार्ी व मचहला लाभार्ींना प्रार्ान्य देण्यात याव.े 
असे लाभार्ी उपलब्र् न झाल्ह्यास इतर पात्र लाभार्ींिी चनवड करण्यात यावी.  
१०. या योजनेंतर्गत घेतलेल्ह्या कायगक्रमािी व लाभार्थ्यांिी यादी चजल्ह्हा पचरषद, पंिायत सचमती, 
चजल्ह्हाचर्कारी, तहचसल व चजल्ह्हा समाज कल्ह्यार् अचर्कारी कायालयात लावण्यात यावी, तसेि 
इंटरनेटवर उपलब्र् करुन देण्यात यावी. 
११.        सदर योजना सन २०१६-१७ या वषामध्ये राबचवण्यासाठी रू. १९६३9.31 लाख  (रुपये एकशे 
शहाण्र्व कोटी एकोर्िाळीस लाख एकतीस हजार र्क्त) खिग करण्यास कृचष संिालक (चव्तार व 
प्रचशक्षर्), कृचष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुरे् यानंा चनयंत्रर् अचर्कारी म्हर्नु घोचषत करण्यात यते 
आहे व आयुक्तालय ् तरावर सहायक संिालक (लेखा-१), कृचष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुरे् यानंा 
आहरर् व संचवतरर् अचर्कारी म्हर्नू घोचषत करण्यात येत असून या चनर्ीिे चजल्ह्हाचनहाय चवतरर् 
करण्यास ्यानंा प्राचर्कृत करण्यात येत आहे. ्यािप्रमारे् सदर प्रयोजनार्ग चवभार्ीय कृचष सह संिालक 
्तरावर चवभार्ीय कृचष सह संिालक कायालयातील लेखाचर्कारी, चजल्ह्हा ्तरावर चजल्ह्हा कृचष 
चवकास अचर्कारी यानंा  आहरर् व संचवतरर् अचर्कारी म्हर्नू  घोचषत करण्यात येत आहे. या योजनेिा 
खिग माचसक चनर्ी चववरर्पत्राच्या मयादेत होईल यािी दक्षता कृचष सिंालक (चव्तार व प्रचशक्षर्), कृचष 
आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुरे् यानंी घ्यावी.   
1२.        सदर योजनेसाठी उपलब्र् करुन चदलेला चनर्ी योजनेच्या अटी व शतीच्या अर्ीन राहून खिग 
होईल व ्याबाबतिा सचव्तर अहवाल शासनाला चवचहत मुदतीत सादर केला जाईल यािी दक्षता 
घ्यावी. ्यािप्रमारे्, सदर योजनेंतर्गत  लाभ देण्यात आलेल्ह्या लाभार्थ्यांिा र्लचनष्ट्पत्ती अहवाल प्र्येक 
चजल्ह्याकडून प्राप्त करुन ्यािंे कृचष आयुक्तालय ्तरावर संकलन कराव.े प्र्येक आर्षर्क वषामध्ये 
चनर्ी चवतरर्ाच्या प्र्तावासोबत सदर र्लचनष्ट्पत्ती अहवाल शासनास सादर करावा. सदर योजना 
राबचवताना र्रजू लाभार्थ्यांनाि लाभ देण्यात येत आहे, यािी खातरजमा करावी.  
1३.        सदरिा शासन चनर्गय चवत्त चवभार्ािे पचरपत्रक क्र.अर्गसं-२०१६/प्र.क्र.8९/२००१/चवत्तीय 
सुर्ारर्ा, चदनाकं २० एचप्रल, २०१६ च्या शासन पचरपत्रकामर्ील अटींच्या पालनेच्या अर्ीन राहून व 
मा.अपर मुख्य सचिव (कृचष) याचं्या मान्यतेने चनर्गचमत करण्यात येत आहे. 
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सदर शासन चनर्गय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत्र्ळावर 
उपलब्र् करण्यात आला असून ्यािा संकेताक 201608011304494001 असा आहे. हा आदेश 
चडजीटल ्वाक्षरीने साक्षाचंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्रािे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने.  
 
 
                     ( उ.म.मदन ) 
        अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
      प्रचत, 

1. आयुक्त (कृचष) , कृचष आयकु्तालय, महाराष्ट्र राज्य, परेु्. 
2. संिालक (चव्तार व प्रचशक्षर्) कृचष आयुक्तालय, परेु् (10 प्रतीसह) 
3. सवग चवभार्ीय आयुक्त, 
4. आयुक्त, आचदवासी चवकास, नाचशक, 
5. सवग संिालक/सहसंिालक, कृचष आयुक्तालय, परेु् 
6. सवग चवभार्ीय कृचष सह संिालक 
7. अचतचरक्त आयुक्त, आचदवासी चवकास चवभार्, नाचशक/नार्परू/ठारे्/अमरावती, 
8. सवग आचदवासी चवकास उपआयुक्त,  
9. सवग चजल्ह्हाचर्कारी व सद्य सचिव, चजल्ह्हा चनयोजन चवकास मंडळ, 
10. सवग मुख्य कायगकारी अचर्कारी, चजल्ह्हा पचरषद व आचदवासी उप आयुक्त, 
11. सवग चजल्ह्हा पचरषदांि ेमुख्य लेखा व चवत्त अचर्कारी 
12. सवग चजल्ह्हा अचर्क्षक कृचष अचर्कारी, 
13. सवग चजल्ह्हा कोषार्ार अचर्कारी, 
14. व्यव्र्ापकीय संिालक, महाबीज, अकोला, 
15. सवग कृचष चवकास अचर्कारी, चजल्ह्हा पचरषद 
16. महासंिालक माचहती व जनसंपकग  सिालनालय,मंुबई.   
17. महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) मंुबई/नार्परू 
18. महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा पचरक्षा) मंुबई /नार्परू 
19. सवग सहसचिव/उपसचिव/अवरसचिव/कायासन अचर्कारी, कृचष व पदुम चवभार्, 

मंत्रालय, मंुबई-३२. 
20. ग्रामचवकास व जलसंर्ारर् चवभार् मंत्रालय मंुबई-32 
21. चवत्त चवभार् व्यय 1/अर्गसकंल्ह्प 13, मंत्रालय, मंुबई-32 
22. चनयोजन चवभार्, मंत्रालय मंुबई-३2, 
23. आचदवासी चवकास चवभार्,मंत्रालय, मंुबई-३२ 
24. मा. मंत्री (कृचष) यांि ेखाजर्ी सचिव, मंत्रालय, मंुबई-३२. 
25. मा. राज्यमंत्री (कृचष) यांि ेखाजर्ी सचिव, मंत्रालय, मंुबई-३२. 
26. चनवड न्ती. 
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शासन चनर्गय क्र.चवघयो-१५1६/प्र.क्र.2४०/4अे, चदनाकं 30 जुलै, २०१६ िे 

पचरचशष्ट्ट-एक 
अनुसूचित जाती उपयोजना अतंर्गत अनुसूचित जाती / नवबौध्द शेतकऱयानंा शेतीसाठी 

अर्गसहाय्य देण्यािी योजना 
अ.
क्र 

बाब अनुदानािी 
टक्केवारी 

अनुदान मयादा रुपये 

1 जमीन सुर्ारर्ा  
(1 हेक्टर मयादेत ) 

100 मृद संर्ारर् चनकषानुसार रु.40,000/- 

2 प्रा्यचक्षकासाठी चनचवष्ट्ठा 
वाटप  (1 हेक्टर मयादेत ) 

100 रु.5000/-च्या मयादेत 

3 पीक संरक्षर्/शेतीिी 
सुर्ाचरत अवजारे 

100 रु.10,000/- च्या मयादेत 

4 बैलजोडी/ रेडेजोडी 100 रु. 30,000/-  च्या मयादेत  
5  बैलर्ाडी   100 रु. 15,000/-च्या मयादेत  
6 जुनी चवचहर दुरु्ती 100 रु.30,000/- च्या मयादेत 
7 इनवले बोअररर्   100 रु.20,000/- च्या मयादेत नाबाडगच्या 

चनकषानुसार 
8 पाईप लाईन 100 300 मीटरपयंत नाबाडगच्या चनकषानुसार 

20,000/- च्या मयादेत  
9 पंपसंि 100 रु.20,000/- च्या मयादेत  

10  नवीन चवहीर  100 रु. 70,000/- ते रु.1,00,000/- च्या 
मयादेत रोहयो अंतर्गत जवाहर योजने नुसार 

11 शेततळे  100 रु.35,000/- मृदसंर्ारर् चनकषानुसार  
12 परसबार् कायगक्रम  

(फ़लो्पादन चवभार्ाच्या 
चनकषानुसार ) 

100 रु.200/- प्रती लाभार्ी  

13 तुषार/ चठबक रसिनसंि 
पुरवठा 

100 रु. 25,000/- प्रती हेक्टर च्या मयादेत  

१४ ताडपत्री १०० रु.१०,०००/- प्रती लाभार्ीच्या मयादेत 
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शासन ननर्णय क्र. निघयो – 1515/प्र.क्र. 115/4अे,नि.30 जलुै, 2016 चे 
पनिनशष्ट् (िोन) 

अनसुनूचत जाती उपयोजने अंतर्णत अनसुनूचत जाती/निबौध्ि  शेतकऱयांना कृनि निकासासाठी 
अर्णसहाय्य िेण्याची योजना सन 2016-17 अंतर्णत नजल्हाननहाय नितिर् निििर्पत्र 

(रुपये लाखात) 
अ.क्र. नजल्हा ननधी अ.क्र. नजल्हा ननधी 

1. ठाणे 20.00 26. गडचिरोली 270.01 

2. पालघर 5.00 27. औरंगाबाद 1500.00 

3. रायगड 144.00 28. जालना 726.00 

4. रत्नाचगरी 172.12 29. बीड 746.09 

5. सिंधदुगग 87.80 30. परभणी 500.00 

6. नाचिक  200 31. सिंगोली 490.00 

7. धळेु 221.30 32. नांदेड 2662.00 

8. नंदरुबार 60.00 33. उस्मानाबाद 345.00 

9. जळगाव 350.00 34. लातरू 550.00 

10. अिंमदनगर 665.00 

11. पणेु 200.00 

12. िंातारा 399.30 

13. िंांगली 350.00 

14. िंोलापरू 800.00 

15. कोल्िंापरू 1000.00 

16. बलुढाणा 1239.16 

17. अकोला 600.00 

18. वाचिम 850.00 

19. अमरावती 1046.00 

20. यवतमाळ 751.66 

21. नागपरू 532.40 

22. वधा 598.95 

23 भंडारा 330.00 

24. गोंचदया 440.00 

25. िंद्रपरू 842.12 
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शासन चनर्गय क्र.चवघयो-१५१६/प्र.क्र.2४०/4अे, चदनाकं 30 जुलै, २०१६ िे  
पचरचशष्ट्ट-तीन 

 
अनुसूचित जाती उपयोजना अतंर्गत अनुसूचित जाती / नवबौध्द शेतकऱयानंा शेतीसाठी 

अर्गसहाय्य देण्यािी योजना 
1. जमीन सुर्ारर्ा:- 

 जमीन सुर्ारर्ा करण्यासाठी रु.40,000/- च्या मयादेत एक हेक्टरपयंत 100 टक्के 
अनुदान रकवा ग्राम चवकास व जल संर्ारर् चवभार्ाने चनचित केलेल्ह्या चनकषानुसार 100 टक्के अनुदान 
देय राहील. या बाबी अंतर्गत नवीन भात खािरे, कपाटमेंट बंडींर्, समतळ िर इ. या घटकाला लाभ देता 
येईल. लाभार्थ्यांच्या र्रजेनुसार घटक चनचित करुन लाभ देण्यातं यावा. 

 मृद संर्ारर् चवषयक खिािे मापदंड ्या चवभार्ाच्या मान्य असलेल्ह्या मापदंडानुसार 
राहतील. मृद संर्ारर् चवभार्ाच्या वरील बाबींच्या खिाच्या मापदंडामध्ये वळेोवळेी जे बदल करण्यातं 
येतील ते योजनाकंचरता लारू् राहतील. जमीन सुर्ारर्ा या बाबीकचरता रु.40,000/- पेक्षा जादा येर्ारा 
खिग लाभार्थ्याने ्वत: सोसावयािा आहे. 
2. प्रा्यचक्षकासंाठी चनचवष्ट्ठा पुरवठा:- 

चनचवष्ट्ठा पुरवठयाकचरता रक्कम रु.5000/- पयंत 100 टक्के अनुदान उपलब्र् राहील. या 
बाबींमध्य ेशेतकऱयानंा र्क्त चबयारे् खते व पीक संरक्षर् औषर्ी यािंा पुरवठा क रण्यात यावा. 

चनचवष्ट्ठािंा पुरवठा करतानंा भौर्ोचलक पचरण्र्तीिा अभ्यास करुन ्या भार्ात होर्ाऱया प्रिचलत 
चपकाचं्या चबयाण्यािे संकरीत / सुर्ाचरत / अचर्क उ्पादन देर्ारे वार् यािंा पुरवठा करावयािा आहे. 
चपक उ्पादन आराखडयाप्रमारे् चनचवष्ट्ठा वाटपािा आराखडा तयार करण्यात यावा व ्याप्रमारे् 
चनचवष्ट्ठािा पुरवठा खरीप हंर्ामापूवी करण्यात यावा. 

जैचवक औषरे् / रासायचनक खते खरेदी प्रचक्रयेकचरता राज्य्तरावरील  दर चनचिती सचमतीिे 
दरानुसार तसेि मा. सिंालक (चन. व रु्.चन.) याचं्या मार्गदशगक सूिनानुंसार कायगवाही करावी. 
रासायचनक खतािंी खरेदी महाराष्ट्र कृचष उद्योर् चवकास महामंडळ याचं्यामार्ग त कररे्त यावी. 
चबयार्ािंी खरेदी महाराष्ट्र राज्य चबयारे् महामंडळ / कृचष चवद्यापीठे यािंेकडून करण्यात यावी. 
चनचवष्ट्ठािंा पुरवठा हंर्ामापूवी वळेेत कररे्त यावा. चनचवष्ट्ठा पुरवठा हा एक हेक्टर क्षते्राच्या मयादेत 
करण्यातं यावा. या घटकािा लाभ खरीप / रब्बी व उन्हाळी या चतन्ही हंर्ामात अर्वा एकाि हंर्ामात 
देता येईल मात्र या बाबीकचरता कमाल मयादेपेक्षा अचर्कि ेअनुदान देय राहर्ार नाही. खरेदी संदभात 
राज्य पातळीवरील दरचनचिती सचमती व कृचष संिालक (रु्र्वत्ता चनयंत्रर्) यानंी चदलेल्ह्या सूिनेनुसार 
खरेदी करण्यात यावी. शेतकऱयानंा जा्तीत जा्त माचहती देवून एकाण्मक चकड व्यव्र्ापनेसाठी प्रवृत्त 
करण्यात याव.े 

3.  चपक संरक्षर् / शेतीिी सुर्ाचरत अवजारे:- 
या बाबी अंतर्गत शेतीिी सुर्ाचरत अवजारे यािंा शासन मान्य दराने व शेतकऱयाचं्या मार्र्ीप्रमारे् 

पुरवठा करण्यात यावा. यासाठी अनुदान रक्कम रुपये 10,000/- पयंत 100% अनुदानावर देय राहील. 



शासन चनर्गय क्रमांकः चवघयो-१५1६/प्र.क्र.2४०/4 अे 

 

                 पृष्ट्ठ 14 पैकी 8  

चवचवर् योजनां च्या माध्यमातून र्रजू शेतकऱयानंा या बाबींवर लाभ देतानंा शेतकऱयासं कोर््या 
अवजारािंी र्रज आहे हे ्याचं्याकडून जार्नू घेऊन ्याच्या र्रजेनुसारि अवजारािंा पुरवठा करण्यात 
यावा. या औजारािंी खरेदी शासनाने तसेि संिालक (चन. व रु्. चन.) याचं्या मार्गदशगक सूिना या बाबत 
चनर्गचमत केलेले शासन चनर्गय / मार्गदशगक सूिनेनुसार कायगवाही करण्यात यावी. 
4. बैलजोडी / रेडेजोडी:- 

बैलजोडी / रेडेजोडी कचरता रु.30,000/- मयादेत 100 टक्के अनुदान उपलब्र् राहील. 
बैलजोडी / रेडेजोडी यांिा पुरवठा लाभार्थ्यांना र्रजेनुरुप करावा. बैलजोडीिी खरेदी चनयचमत 
जनावराचं्या बाजारात लाभार्थ्यांच्या संमतीनुसार, पशुवदै्यकीय अचर्कारी, चजल्ह्हा कृचष अचर्कारी 
(चवघयो), चजल्ह्हा पचरषद व कृचष अचर्कारी (चवघयो) याचं्या उपण्र्तीत करावी. बैलजोडी सुदृढ व शेती 
कामात योग्य असल्ह्याबाबत पशुवदै्यकीय अचर्काऱयांकडून प्रमार्पत्र घेण्यातं याव.े खरेदीिा व्यवहार 
झाल्ह्यानंतर बैलजोडीिा चवमा उतरचवण्यात यावा व चनशार्ी म्हर्नू टॅटुईर् करुन (र्ोंदवून) घ्याव.े तसेि 
लाभार्ींिा बैलजोडी समवते पो्टकाडग साईजिा र्ोटो काढावा व सदर र्ोटो संबंचर्त अचर्काऱयाकडे 
तपासर्ीिे वळेेस उपलब्र् करुन द्यावते. ज्या लाभार्थ्यांकडे सद्य:ण्र्तीत बैलजोडी आहे अशा 
लाभार्थ्यांना बैलजोडी / रेडेजोडीिा लाभ देऊ नये. बैल जोडी / रेडे जोडी खरेदी प्रचक्रया चनयचमत 
्र्ाचनक जनावराचं्या बाजारात लाभार्ींच्या संमतीनुसार पशुवदै्यकीय अचर्कारी, चजल्ह्हा कृचष अचर्कारी 
(चवघयो), चजल्ह्हा पचरषद व तालुका पातळीवर, कृचष अचर्कारी (चवघयो), तालुका पंिायत सचमती याचं्या 
उपण्र्तीत करण्यात यावी. याबाबतिी सचव्तर सूिना संिालक (चव्तार व प्रचशक्षर्) कृचष 
आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुरे् यानंी चनर्गचमत कराव्यात. 
5.  बैलर्ाडी:- 

बैलर्ाडीच्या प्रिचलत रकमतीच्या 100 टक्के जा्तीत जा्त रु.15,000/- मयादेत राहील. 
उवगचरत रक्कम बँकेकडून कजग रुपाने पुरचवण्यात यावी अर्वा लाभार्थ्याना ्वत: उभारावी. बैलर्ाडीिी 
खरेदी कृचष चवभार्ािे दर चनचिती सचमतीने मान्यता चदलेल्ह्या दराने व शासनाच्या सूिनानुंसार व कृचष 
संिालक (चन व रु्.चन.) याचं्या पचरपत्रकानुसार करण्यात यावी. बैलर्ाडीिा पुरवठा केल्ह्यानंतर 
बैलर्ाडीवर दशगनी भार्ावर आचदवासी उपयोजना या योजनेतंर्गत पुरवठा व पुरवठा केल्ह्याि ेवषग अस े
3X2 इंि आकारािे पत्र्यािे लेबल लावाव ेअर्वा लकूड असलेल्ह्या भार्ावर कोरुन घ्याव.े 

6. जुनी चवचहर दुरु्ती:- 
या बाबी अंतर्गत नाबाडगने चनर्ाचरत केलेल्ह्या चनकषाचं्या  आर्ारे 100 टक्के म्हर्जेि रु 30000/- 

अनुदान देय राहील.  उवगरीत रक्कम लाभार्ीने कजगरुपाने अर्वा ्वत: उभी करावयािी आहे. 
लाभार्थ्याकडे असलेल्ह्या जुन्या चवचहरींिी कामें करतानंा अंदाजपत्रक तयार करुन उप अचभयं्याकडुन 
ताचंत्रक मान्यता घेण्यातं यावी. चजल्ह्हा कृचष अचर्कारी (चवघयो) पंिायत सचमती यानंी झालेल्ह्या कामाच्या 
मोजमापानुसार खिाि े प्रमार्ात अनुदानािा लाभ देण्यात यावा. या बाबींकरीता नाबाडग कडुन 
याबाबतच्या चनकषात वळेोवळेी जे  बदल करण्यातं येतील ते बदल या योजने करीता लारु् राहतील. 

7. इनवले बोअरींर्:- 
या बाबीिा लाभ 100 टक्के अनुदानावर नाबाडगने चनर्ाचरत केलेल्ह्या खिाच्या प्रमार्काप्रमारे् रु 

20,000/- देय राहील. इनवले बोअरींर्िे काम करतानंा खिाि ेअंदाजपत्रक तयार करुन ्यास उप 
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अचभयं्यािी तातं्रीक मान्यता घेण्यातं यावी. कृचष अचर्कारी (चवघयो) यानंी झालेल्ह्या कामािी मोजमापे 
घेऊन अनुदानािा लाभ देर्ेंत यावा. 

नाबाडगिे प्रिचलत चनयमानुसार या बाबीकरीता खिािी प्रमार्के रु. 200/- प्रचतचमटर व                          
रु. 500/- दोन मीटर केसींर् पाईप करीता आहेत. नाबाडग कडुन याबाबतच्या चनकषामध्ये वळेोवळेी 
करण्यातं येर्ा-या सुर्ारर्ा या योजनेकरीता लारू् æ राहतील. इनवले बोअरींर् कोर््या पध्दतीने घ्याव,े 
याबाबतिा चनर्गय चजल्ह्हा्तरावर घेण्यात यावा. लाभार्ीिी जुनी चवचहर अर्वा इनवले बोअररर् या 
बाबीपैकी ्याचं्या मार्र्ीनुसार एकाि बाबीिा लाभ देण्यात येईल. 
8. पाईप लाईन:- 

या बाबी अंतर्गत लाभार्ीस जा्तीत जा्त 300 मीटर पयगत लाभ देता येईल. यासाठी नाबाडगने 
चनर्ाचरत केलेल्ह्या खिाच्या प्रमार्काच्या 100 टक्के अनुदान देय राहील. या करीता रु.20000/- च्या 
मयादेत अनुदान उपलब्र् राहील शेतक-यानंा योग्य रु्र्वत्तेिे पाईप उपलब्र् व्हावते म्हर्नु आयएसआय 
माकग  असलेल्ह्याि पाईपिी खरेदी करण्यातं येईल. यामध्ये पाईप लाईनिी प्र्यक्ष रकमत रकवा 
रु.20,000/- यापैकी जे कमी असेल तेवढेि अनुदान देय राहील. 
9. पंपसंि:- 

“चवद्यतु पंपसंि तसेि ऑईल इंचजन करीता रक्कम रू.20,000/- च्या मयादेत अनुदान उपलब्र् 
राहील. सदर चनकषापं्रमारे् 100% अनुदान देय राहील. या बाबी अंतर्गत चवद्यतु पंपसंि ्यािप्रमारे् 
ऑईल इंचजन यािंा लाभ देता येईल. यामध्ये पंपसंिािी प्र्यक्ष रकमत रकवा रू.20,000/-  यापैकी ज े
कमी असेल तेवढेि अनुदान देय राहील.”  

10. नवीन चवहीर:- 
या घटकासाठी लाभार्ीस रु 70,000/- ते रु 100000/- अनुदान देय राहील  
या येाजनेअंतर्गत जे लाभार्ी नवीन चवहीर या योजनेिा लाभ घेर्ार आहेत ्याचं्यासाठी या 

योजनेअंतर्गत अनुदानािी कमाल मयादा रुपय े1,00,000/- इतकी राहील व जे लाभार्ी नवीन चवहीर 
या घटकािा लाभ घेर्ार नाही ्याचं्यासाठी अनुदानािी मयादा रु 50,000/- राहील. नवीन चवचहर या 
घटकासाठी अनुदानािी मयादा रु.1,00,000/- असली तरी चवचहर खोदाईसाठी प्र्यक्ष खिग कमी 
झाल्ह्यास खिाच्या मयादे इतकेि अनुदान ्याला देय असेल. लाभार्ीस अनुदान देताना भू् तरीय रिना 
व अंदाज पत्रकातील घटकानुसार झालेल्ह्या प्र्यक्ष कामािे मोजमापानुसार अनुदान अदा कराव.े 
11. शेततळे:- 

मृद व जलसंर्ारर् चवभार्ाच्या चनकषानुसार रोजर्ार हमी योजनेच्या मापदंडानुसार रुपये 
35,000/- पयंत 100 टक्के अनुदान देय राहील. 
12. परसबार्:-  

शेतक-यानंा परसबारे्साठी प्रचत लाभार्ी  रुपये 200/- प्रमारे् अनुदान देय राहील. यामध्य े
भाजीपाल्ह्यािी चपके उदा.टोमॅटो ,कादंा,वारं्ी,भडेी इ्यादी समावशे राहील. 
13. तुषार / चठबक:- 

र्लो्पादन चवभार्ाच्या तुषार व चठबक रसिन कायगक्रमानुसार शेतकऱयानंा रसिन क्षते्रात वाढ 
करण्यासाठी तुषार चठबक संिािा पुरवठा 100 टक्के प्रमार्ात रु.25000/- प्रती हेक्टर अनुदान देय 
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राहील. संिािी खरेदी कृचष चवभार्ाच्या मान्यता प्राप्त उ्पादकाकंडून करावी व दजा आयएसआय 
प्रमार्ीत असावा. संिािी तपासर्ी कृचष अचर्काऱयांनी (चवघयो) केल्ह्यावर अनुदान देय राहील. तुषार व 
चठबक रसिन संि पुरवठा र्लो्पादन चवभार्ाच्या प्रती हेक्टर ताचंत्रक व आर्षर्क चनकषाचं्या आर्ारावर 
करण्यात यावी. तर्ाचप अनुदान मयादा 100 टक्के राहील. 
 
अनुदानािी चिरुक्ती :- 

या योजने अंतर्गत वरील 13 बाबीसाठी अनुदान देण्यात येते. तसेि इतर योजनामरु्नही अनुदान 
देण्यािी तरतुद आहे. तेव्हा लाभार्ीस एकि बाब / घटकासाठी दोन योजने मरु्न अनुदान चमऴर्ार नाही 
यािी दक्षता घेण्यात यावी.  

    *************************** 
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शासन चनर्गय क्र.चवघयो -15१६/प्र.क्र.2४०/4अ,े चदनाकं 30 जुल,ै 201६ ि े

       पचरचशष्ट्ठ- िार 
अनुसूचित जाती उपयोजना अतंर्गत अनुसूचित जाती / नवबौध्द शेतकऱयानंा शेतीसाठी 

अर्गसहाय्य देण्यािी योजना. 
 (एक) योजनेिे उचदष्ट्ट  
 दाचरद्रय रेषेखालील अनुसूचित जाती / नवबौध्द  शेतक-यािंे उ्पादन वाढवून ्यािंी 

आर्षर्क उन्नती कररे्.  
(दोन) लक्षीत लाभार्ी 
 या योजनेमध्ये अनुसूचित जाती / नवबौध्द  शेतक-यािंी चनवड करताना खालील चनकष 

राहतील. 
 1.जमीन र्ारर्ा:-  
 ज्या शेतक-याजंवळ ्याचं्या ्वत:च्या नाव े6 हेक्टर रकवा ्यापेक्षा कमी शेतजमीन अशा 

शेतक-यािंी चनवड करावी . जमीन र्ाररे्िा दाखला 7/12 , 8 अ मध्य ेघेण्यात यावा. 
 2.जातीबाबतिा दाखला:- 
 लाभार्ी हा अनुसूचित जाती / नवबौध्द  शेतकरी असला पचहजे. दाचरद्र्य रेषेखालील                  

( बीपीएल) यादीमध्ये ज्या अनुसूचित जाती / नवबौध्द  जमातीच्या व्यक्तीिे नाव असेल ्याला ग्रामसेवक 
/ तलाठी/ र्टचवकास अचर्कारी याचं्या सहीिे कार्दपत्र ग्राहय र्रले जातील. याि र्तीवर अनुसुचित 
जाती उप योजनेंतर्गत दाचरद्र्य रेषेखालील अनुसूिीत जमातीच्या  व्यक्तीसाठी ज्या योजना असतील ्या 
योजनेकरीता समाजकल्ह्यार् चवभार्ातील चदनाकं 7 जानेवारी 1997 च्या पचरपत्रकातील सुिनापं्रमारे् 
पुन्हा तहचसलदार याचं्या सहीिा जातीिा दाखला आर्रे् आवश्यक राहर्ार नाही. दाचरद्र्य रेषेखालील 
( बीपीएल) यादीमध्ये नाव नसेल तर लाभार्ींनी संबर्ी प्र्तूत योजनेतंर्गत लभार्ी चनवडीच्या सचव्तर 
सूिना खालील प्रमारे् आहेत.  

 3.उ्पन्नािा दाखला:-  
  ज्या लाभार्ी शेतकऱयािे सवगमार्ांनी चमळर्ारे वार्षषक उतन्न रुपये 5०,000/- पयंत आहे 

अशा शेतक-यानंा तहचसलदार यािंे कडुन उ्पन्नािा दाखला देरे् बंर्नकारक राहील. 
 4. लाभार्ींिी चनवड करतानंा खालील प्रार्ान्य क्रमाने कररे् अचनवाय राहील:- 
 अ) 6.00 हेक्टर मयादेपयगतिे द्राचरद्रय रेषेखालील शेतकरी प्रर्म प्रार्ान्य 

 ब) दाचरद्रय रेषेखालील लाभार्ी उपलब्र् होत नाही अशा वळेी जचमनर्ारर्ा खालीलप्रमारे् आहे  
असे  लाभार्ी - 
  1) 2.00 ÆüÆ हे êü. पयगत प्रर्म प्रार्ान्य 
  2) 2.00 हे. ते 4.00 हे. पयतं णव्दतीय प्रार्ान्य 
  3) 4.00 हे. ते 6.00 हे. पयगत तृतीय प्रार्ान्य 
 
 5. शेतकरी ्वत: शेती चवकासािी कामे हाती घेण्यास उ्सुक असावा. 
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 ६. एकाि व्यक्तीला एकापेक्षा जा्त वळेा लाभ चमळर्ार नाही यािी खातरजमा 
करुन योजनेतील घटकािंा लाभ द्यावा.   

 ७. लाभार्ीना लाभ देतेवळेी समूह चवकास (Cluster approach) हा दृष्ट्टीकोन समोर 
ठेवून मार्ास तालुक्यातील अ्यंत मार्ासलेल्ह्या र्ावािी चनवड करुन प्रार्ान्याने लाभ देण्यात यावा. 
  

(तीन) योजनेच्या अंमलबजावर्ीिा कालावर्ी:- 
 या योजनांतर्गत चनवड करण्यात येर्ा-या प्र्येक लाभार्ीसाठी योजना राबचवण्यािा 

कालावर्ी दोन वषािा राहील. म्हर्जेि लाभार्ीिी चनवड झालेले वषग व ्यांिे पुढील वषग अशा दोन 
वषाच्या कालावर्ीत लाभ देण्यात यावा. 

(िार) खिाि ेचनकष:- 
 उपरोक्त योजने अंतर्गत चवहीत बाबीवर करावयाच्या खिाि े चनकष व ्याखालील 

मार्गदशगक सूिना पचरचशष्ट्ट( एक ) मध्ये देण्यात मध्ये देण्यात आलेल्ह्या आहेत. 
(पाि) प्रकल्ह्प तयार कररे्  
 उपरोक्त योजनेंर्गत लाभार्ीिी चनवड करण्यासाठी तालुक्यातील र्टचवकास                  

अचर्का-यानें कृचष अचर्कारी (चवघयो) याचं्या मार्ग त केलेल्ह्या नमुन्यात पात्र लाभार्ीकडुन अजग मार्वुन 
घ्यावते.अशाप्रकारे तयार केलेली यादी र्टचवकास अचर्का-यानें पचरच्छेद (सहा) मध्ये नमुद केलेल्ह्या 
चजल्ह्हा चनवड सचमतीला सादर करावी. 

(सहा) चजल्ह्हा चनवड सचमती :- 
 या योजनेंतर्गत र्टचवकास अचर्का-यानंी तयार केलेल्ह्या यादीमरु्न लाभार्ीिी चनवड 

करण्यासाठी  चजल्ह्हा्तरावर एक चजल्ह्हा सचमती असेल या समीतीिे र्ठन पुढीलप्रमारे् असेल. 
1) अचतचरक्त मुख्य कायगकारी अचर्कारी, चज.प. -      अध्यक्ष  
2) चजल्ह्हा अचर्क्षक कृचष अचर्कारी               सद्य 
3) कायगकारी अचभयंता, लघुरसिन, चज.प.                    सद्य 
4) भजूल सवके्षर् यंत्ररे्ि ेचजल्ह्हा्तरीय अचर्कारी                सद्य 
5)      चजल्ह्हा प्रकल्ह्प अचर्कारी, आचदवासी चवभार्                       सद्य 
6) कृचष चवकास अचर्कारी, चज. प.                         सद्य सचिव 
(सात) लाभार्ीिी चनवड रद्द कररे्:-  
 लाभार्ींच्या चनवडीिे अचर्कार पचरच्छेद (सहा) मध्य ेनमूद केलेल्ह्या सचमतीला राहतील, 

परंतु खालील कारर्ामुंळे काही लाभार्ींिी चनवड रद्द करावयािी झाल्ह्यास ्यािेही अचर्कार वरील 
चजल्ह्हा ्तरीय सचमतीस राहतील.  

(1) चनवड केलेला शेतकरी मयत झाल्ह्यास. 
(2) चनवड झालेला शेतक-यानें आपली सवग शेतजमीन चवकून तो भमुीहीन झाला असल्ह्यास. 
(3) चनवड झालेला शेतकरी र्ाव सोडून इतरत्र कायम राहण्यास रे्ला असल्ह्यास. 
(4) चनवड झालेला शेतकरी शेती चवकास योजना हाती घेण्यास उ्सूक नसल्ह्यास. 
(5) चनवड झालेल्ह्या शेतक-यानें अर्गसहाय्य घेण्यास नकार चदल्ह्यास. 
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(6) चनवड झालेला शेतकरी योजनेखाली घेतलेल्ह्या अनुदानािा रै्रवापर करत असल्ह्यास . 
(7) लाभार्ीिी चनवड शासनाने चवचहत केलेल्ह्या चनकषानुसार झाली नसल्ह्यािे आढळून 

आल्ह्यास. 
 वचरल पचरण्र्तीमुळॆ लाभार्थ्यािी चनवड रद्द झाल्ह्यास नव्याने लाभर्ारकांिी चनवड 

करतानंा खालील मार्गदशगक त्वानुसार कायगवाही करावी.  
(1) मयत झालेल्ह्या लाभर्ारकाऎवजी शक्यतो वारसािंी चनवड करावी व चशल्लक राचहलेले 

अर्गसहाय्य ्यानंा देण्यात याव.े  
(2) लाभार्ींनी चवक्री केलेल्ह्या जचमनीवर अर्गसहाय्य चदले रे्ले असल्ह्यास व जचमन चवकत घेर्ारी 

व्यक्ती जर योजेने मध्ये चनवडीस पात्र असेल अशा लाभार्थ्यीिी चनवड करून उवगचरत अर्गसहाय्यािा लाभ 
्यास देण्यात यावा.  

 वरील कारर्ामुळे लाभार्थ्यािी चनवड रद्द करून ्याऎवजी चवचहत केलेल्ह्या अटींिी पूतगता 
करर्ा-या दुस-या पात्र लाभार्थ्यांिी चवचहत पध्दतीने चनवड करावी. 

(आठ) अनुदानािा रै्रवापर करण्यास प्रचतबंर्:- 
       1) या योजेनेत चनवड झालेल्ह्या शेतक-यानंी अनुदानािा रै्रवापर केल्ह्यािे आढळून 

आल्ह्यास, अशा लाभार्ीकडून अनुदानािी वसुली करण्यात येवु नय,े मात्र अशा लाभार्ींिे नाव काळ्या 
यादीत घालून सवग संबर्ीत इतर चवभार्ानंा ही यादी पाठचवण्यात यावी.व ्यानंा  या योजनेत कोर््याही 
प्रकारिा लाभ देव ू नय े या बाबत दक्षता घेण्यात यावी.या योजनेंतर्गत चनवड झालेला शेतकरी 
अर्गसहाय्यािा दुरुपयोर् करर्ार नाही यासाठी योजना राबचवर्ा-या अचर्का-यानंी वळेोवळेी भटॆी देवून 
तपासर्ी करावी व चदलेल्ह्या प्र्येक भटॆीिी नोंद ्यांच्या दौ-याचं्या दैनंचदनीत ठेवावी.  

     2) लाभार्ीिी चनवड शासनाने चवचहत केलेल्ह्या चनकषानुसारú झाली नसल्ह्यािे आढळून 
आल्ह्यास अशा िकुीच्या चनवडीबाबत तसेि लाभर्ारकाला देण्यात येर्ा-या अनुदानाच्या रक्कमाबंाबत 
काही रै्रव्यवहार आढळून आल्ह्यास ्यािी जबाबदारी चनचित करून संबर्ीत अचर्का-याकंडून 
लाभार्थ्यांना चदलेल्ह्या अर्गसहाय्यािी वसूली करण्यात येईल.  

 

      (नऊ)  अनुदानाि े ्वरुप / पध्दती:- या योजने अंतर्गत चनवड केलेल्ह्या लाभार्थ्यांना देय 
अनुदानािी रक्कम रोख ्वरुपात न देता व्तु रुपामध्य े(योजनेतील मंजुर घटक) द्यावयािी आहे व जेरे् 
आवश्यक असेल अशा लाभार्ींिे बॅकेत खाते उघडून अनुदानािी रक्कम लाभार्थ्यांच्या खा्यात जमा 
करण्यात यावी.  

 या योजनेमध्ये तेरा बाबंीवर अर्गसहाय्य  देण्यात येत असल ेतरी या सवगि बाबंीिा लाभ 
लाभार्थ्यास आवश्यक आहे असे अचभपे्रत नाही. मात्र कोर््या बाबींिी लाभार्थ्यास चनकड आहे हे 
लाभार्थ्यास चविारून / चनचित करून  ्याप्रमारे् लाभ देण्यात यावा. या योजनेंतर्गत जे लाभार्ी नचवन 
चवचहर या घटकािा लाभ घेर्ार आहेत, ्याचं्यासाठी अनुदानािी मयादा रुपये 70,000 ते  रु.1, 00,000 
इतकी राहील.(भजुल संवके्षर्ाच्या नुसार चवचवर् चजल्ह्हयासाठी ठरचवण्यात आलेल्ह्या भु् तरीय खिाच्या 
मापदंडाच्या अचर्न राहून देय राहील.) परंतू जे लाभार्ी नवीन चवहीर या घटकािा लाभ घेर्ार नाहीत 
्यानंा अनुदानािी मयादा रु.50,000/-इतकी राहील.  
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   (दहा) लेखा पध्दती:- 
 लाभार्थ्यांना देण्यात येर्ा-या बाबवार अर्गसहाय्यािी योजना चनहाय, बाब चनहाय व लाभार्ी 

चनहाय नोंद करण्याकचरता पंिायत सचमती ्तरावर रचज्टर ठेवण्यात याव े व ्यामध्ये लाभार्थ्यांना देण्यात 
आलेल्ह्या अनुदानािी बाब चनहाय नोंद ठेवण्यात यावी.तसेि कृचष चवकास अचर्कारी चजल्ह्हा पचरषद ्तरावर 
लाभार्थ्यांना देय व देण्यात आलेल्ह्या लाभ घटकािंी नोंद नोंदवहीत ठेवरे् अ्यावश्यक आहे. व या नोंदवहीिी 
तपासर्ी चजल्ह्हा कृचष अचर्कारी, (चवघयो) यांनी साक्षांचकत कररे् आवश्यक राहील.पंिायत सचमती ्तरावरील 
नोंदवहया व अचभलेख चजल्ह्हा कृचष अचर्कारी (चवघयो) यांनी तपासनु तशी नोंद नोंदवहीमध्ये घेण्यात यावी. कृचष 
चवकास अचर्कारी यांनीही पंिायत सचमती ्तरावरील व चजल्ह्हा पचरषद ्तरावरील सदर नोंदवहीिी तपासर्ी 
कररे् आवश्यक राहील. सदर नोंदवहया व अचभलेख चवभार्ीय कृचष सह संिालक, कृचष आयुक्तालय ्तरावरील 
अचर्का-यांना ्यांच्या दौ-यांच्या वळेी तपासर्ी साठी उपलब्र् करुन दयाव्यात. लाभार्थ्यांना चदलेल्ह्या 
अर्गसहायािी लाभार्ी ्तरावर नोंद ठेवण्यासाठी लाभार्ीना नोंद पणु्तका देण्यात यावी. या नोंद पणु्तकेत 
चदलेल्ह्या अर्गसहाय्यािी नोंद संबर्ीत अचर्का-यानंी वळेोवळेी न िकुता करावी. 

     (अकरा) पतपरुवठा आराखडा तयार कररे्:- 
 या योजनेमध्ये ज्या बाबींसाठी 100 टक्के अनुदानािी रक्कम उपलब्र् आहे अशा बाबीकचरता 

उवगचरत रक्कम ही लाभार्ीनी  चवत्त परुवठा करर्ाऱया सं्र्ामंार्ग त रकवा ् वत: उभी कररे् आवश्यक आहे.  यासाठी 
लाभार्ीिी चनवड लक्षात घेऊन प्रचतवषी बाबचनहाय आराखडा तयार करुन चजल्ह्हा अग्रर्ी बकेँने ठरवून चदलेल्ह्या 
प्रपत्रात चजल्ह्हा अग्रर्ी बकेॅकडे सादर करावा.  तसेि मंजूर होण्याकचरता येर्ाऱया त्रटुीिी वळेीि पतूगता करावी.  
लाभार्ी ज्या र्टात आहे ्या र्टात आय. आर.डी. पी. व इतर योजनेत कजग  मेळावा आयोचजत करण्यात येतात 
्या मेळाव्यात संबचंर्त चजल्ह्हा कृचष अचर्कारी (चवघयो) यानंी हजर राहून सवग प्रकररे् मंजूर करुन घेण्याबाबतिी 
कायगवाही करावी.  

     (बारा) खिाि ेचनयोजन:- 
 प्र्येक लाभार्ीिी आर्षर्क ण्र्ती, ्यांिी एकूर् जचमन व इतर सार्नािंी उपलब्र्ता चविारात 

घेवून ्या लाभार्थ्यास कोर्कोर््या बाबींवर अर्गसहाय्य द्यावयाि े आहे. याबाबतिा प्रारुप आराखडा लाभार्ी 
बरोबर ििा करून तयार करावा. अशा प्रकारिा आराखडा तालुका ्तरावर कृचष अचर्कारी (चवघयो) व 
चजल्ह्हा्तरावर संबर्ीत चजल्ह्हा कृचष अचर्कारी (चवघयो) यांनी तयार करावा व ्याप्रमारॆ् दोन चवत्तीय वषात बाबवार 
खिाि ेचनयोजन करण्यात याव.े          

(तेरा) माचसक प्रर्ती अहवाल:-  
  योजनेिा माचसक प्रर्ती अहवाल चवचहत केलेल्ह्या प्रपत्रात प्र्येक मचहन्याच्या 10 तारखेपयंत कृचष 

आयुक्तालयाकडे पाठचवण्यात यावा व कृचष आयुक्तालयाने एकचत्रत अहवाल प्र्येक मचहन्याच्या 20 तारखेपयंन्त 
शासनास सादर करावा. 

     (िौदा) प्रचसध्दी:-  या योजनेिी माचहती सामान्य लोकांना व्हावी या दृष्ट्टीने कृचष आयुक्तालयातील कृचष 
माहीती अचर्कारी तसेि चवभार्ीय कृचष सह संिालक यांनी तसिे चजल्ह्हा पचरषद ्तरावर कृचष चवकास अचर्कारी 
यांनी या योजनेस जा्तीत जात प्रचसध्दी द्यावी. ्यासाठी ्यांनी ्यांच्या क्षेत्रातील ्वयंसेवीसं्र्ाशी संपकग  सारु्न 
्यांच्यामार्ग त देखील प्रचसध्दी द्यावी. या योजनेिी माचहती पंिायत सचमती ्तरावर र्ट चवकास अचर्कारी, कृचष 
अचर्कारी (चवघयो) तसिे चजल्ह्हा्तरावर चजल्ह्हा पचरषदेतील चजल्ह्हा कृचष अचर्कारी (चवघयो) यांच्याकडे उपलब्र् 
राहील. 

    **********************                                        
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