
आदिवासी उपयोजना क्षते्रातील/आदिवासी 
उपयोजना क्षते्राबाहेरील  िादरद्रय रेषेखालील 
आदिवासी शेतकऱयाांना शेतीसाठी अर्थसहाय्य 
िेण्याची योजना सन 2016-17 मध्य े
राबदवण्यासाठी प्रशासदकय मान्यता 
िेण्याबाबत..... 

महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसांवर्थन, िुग् र्व् यवसाय दवकास व म् ्  यव् यवसाय दवाा  

शासन दनर्थय क्रमाांकः आउयो-2415/प्र.क्र.243/4 अ े
मािाम कामा मा थ, हुता्मा राज ुरु चौक 

मांत्रालय, मुांबई-400032 
तारीख: 1६ जुलै, 2016 

वाचा   
1) आदिवासी दवकास दवाा चे ज्ञापन -क्र.दबयुडी-2016/प्र.क्र.11/का-6,दि. 18 मे, 2015, 

प्र्तावना  
आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील / आदिवासी उपयोजना क्षते्राबाहेरील िादरद्रय रेषेखालील 

आदिवासी शेतकऱयाांना अर्थसहाय्य िेण्याची योजना कृदष दवाा ामार्थ त सन 1993-94 पासून राज्यामध्ये 
राबदवण्यात येत आहे. ही योजना राबदवण्यासाठी आदिवासी दवकास दवाा ाकडून दनर्ी उपलब्र् करून 
िेण्यात येतो.      

आदिवासी दवकास दवाा ाने सांिाार्ीन शासन दनर्थयान्वये सिर योजना सन 2016-17 मध्ये 
राबदवण्यासाठी आदिवासी उपयोजना क्षते्रातील आदिवासी शेतकऱयाांसाठी कृषी दवषयक दवदवर् कायथक्रम 
राबदवण्यासाठी  रू. 5460.64 लाख (रूपये चौपन्न  कोटी साठ लाख चौसष्ट्ठ हजार र्क्त) दनर्ी 
(दटएसपी:- लेखाशीषथ (2401 2184) अांत थत उपलब्र् करून दिला आहे.   

्याचप्रमारे्, आदिवासी उपयोजना क्षते्राबाहेरील आदिवासी शेतकऱयाांसाठी रू. 1564.41 लाख 
(रू. पांर्रा  कोटी चौसष्ट्ठ  लाख एकेचाळीस हजार र्क्त) एवढा दनर्ी ओदटएसपी:-लेखाशीषथ (2401 
1965) अांत थत उपलब्र् करून दिला आहे. 

याप्रमारे्,आदिवासी दवकास दवाा ाने दटएसपी व ओदटएसपीसाठी एकूर् रू. 7025.05 लाख 
(रुपये सत्तर कोटी पांचवीस लाख पाच हजार र्क्त) एवढी तरतूि केली आहे. ्यास   अनुसरुन सन 
2016-17 मध्ये आदिवासी उपयोजना राबदवण्यासाठी रू. 7025.05 लाख (रुपये सत्तर  कोटी पांचवीस  
लाख पाच हजार र्क्त) एवढया दनर्ीच्या कायथक्रमास प्रशासकीय मान्यता िेण्याची बाब शासनाच्या 
दवचारार्ीन होती. 

शासन दनर्थय 
आदिवासी क्षते्र उपयोजना/ आदिवासी क्षते्राबाहेरील उपयोजना अांत थत सन 2016-17 मध्य े

कृषी दवषयक दवदवर् कायथक्रमसाठी आदिवासी उपयोजना क्षते्रातील  आदिवासी शेतकऱयाांना 
रु.5460.64 लाख (रु.चौपन कोटी साठ लाख चौसष्ट् ठ हजार र्क्त) व आदिवासी उपयोजना 
क्षते्राबाहेरील आदिवासी  शेतकऱयाांना रू. 1564.41 लाख (रू. पांर्रा कोटी चौसष्ट्ठ लाख एकेचाळीस 
हजार र्क्त) याप्रमारे् आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील व आदिवासी उपयोजना क्षते्राबाहेरील 
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उपयोजनाांसाठी   एकूर् रू. 7025.05 लाख (रुपय ेसत्तर कोटी पांचवीस लाख पाच हजार र्क्त) एवढया 
दनर्ीच्या कायथक्रमास शासनाची प्रशासकीय मान्यता िेण्यात येत आहे. 
2.    आदिवासी दवकास दवाा ाने ्याांच्या सांिाार्ीन ज्ञापनान्वये दवतरीत केलेला दनर्ी र्क्त ज्ञापन 
सोबतच्या दजल्ह्ाांसाठीच मांजूर दनर्ीच्या मयािेत खचथ करण्यात यावा. 
3. आदिवासी दवकास दवाा ाने सिर तरतुिीपैकी सन 2016-17 या चालु आर्थर्क वषात सां र्क 
दवतरर् प्रर्ालीवर उपलब्र् करुन दिलेल्हया कॅशफ्लोप्रमारे् खचथ करण्यास शासन मान्यता िेण्यात येत 
आहे. 
4. ्यापुढील खचथ आदिवासी दवकास दवाा  जसा जसा दनर्ी सां र्क दवतरर् प्रर्ालीवर उपलब्र् 
करुन िेईल ्याप्रमारे् खचथ करण्यात यावा. 
5.  आदिवासी दवकास दवाा ाच्या दि.16 दडसेंबर, 2009 च्या शासन दनर्थयाद्वारे दजल्हहा्तरीय 
योजना दजल्हहादर्कारी याांचेकडे राबदवण्यासाठी िेण्यात आली असून योजनेच्या मांजूर तरतुिीनुषां ाने 
सांबांदर्त दजल्हहादर्कारी याांनी कायथवाही करावयाची आहे. 
6. सिर योजनेंत थत नदवन दवदहर, जदमन सुर्ारर्ा, दनदवष्ट्ठा पुरवठा, दपक सांरक्षर् औजारे/शेतीची 
सुर्ादरत औजारे, बैल ाडी, बैलजोडी/रेडेजोडी, इनवले बोअरर , जुनी दवदहर िुरु्ती, पाईप लाईन, 
पांपसेट, शेततळे, परसबा , दठबक/तुषार रसचन सांच अशा एकूर् 13 घटकाांचा समावशे असून 
्याकदरता बाबदनहाय अनुिान पदरदशष्ट्ट (एक) नुसार अनुज्ञये राहर्ार आहे. पदरदशष्ट्ट (एक) मर्ील 
कायथक्रम पदरदशष्ट्ट (िोन)मध्ये दिलेल्हया मा थिशथक सूचनाांनुसार राबदवण्यास शासन मान्यता िेत आहे. 
तसेच उपरोक्त योजना राबदवताना पदरदशष्ट्ट (तीन) मर्ील कायथपध्ितीचे काटेकोरपरे् पालन करण्यात 
याव.े   
7. सिर योजनेच्या अांमलबजावर्ीसाठी सदव्तर मा थिशथक सूचना कृदष सांचालक (दव्तार व 
प्रदशक्षर्) कृदष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुरे् याांनी दन थदमत कराव्यात या मा थिशथक सूचना दन थदमत 
करतेवळेी पुढील प्रमुख बाबी अांताूथत करण्याची िक्षता घेण्यात यावी. 

i) लााार्ी दनवड करताना िादरद्रय रेषेखालील आदिवाशी शेतकरी व मदहला लााार्थ्यांना प्रर्म 
प्रार्ान्य िेण्यात याव.े 
iv) वयैक्क्तक लाा दिलेल्हया लाार्ारकाांची यािी दजल्हहापदरषि, तालुका कायालय, पांचायत 
सदमती कायालय, दजल्हहादर्कारी कायालय व प्रकल्हप अदर्कारी कायालयात लावण्यात यावी 
तसेच कृदष दवाा ाच्या वबेसाईटवर उपलब्र् करुन िेण्यात यावी.  

  
8.         या योजनेवरील खचथ सन 2016-17 कदरता खालील लेखाशीषांत थत मांजूर असलेल्हया तरतूिींतून 
ाा दवण्यात यावा. 
 

लखेाशीषथ:-  
1) मा र्ी क्रमाांक टी-5 
     2401 पीक सांवर्थन 
     पांचवार्थषक योजनेंत थत योजना  
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     796 -जनजाती क्षते्र उपयोजना  
     (01) जनजाती क्षते्र उपयोजनाांत थत योजना  
     राज्य योजनाांत थत योजना  
     (01)(02) कृदष दवकास दवषयक दवदवर् कायथक्रम 
                (दजल्हहा्तर योजना) 
     (2401 2184) 31, सहाय्यक अनुिाने (वतेनेतर)    (एकूर् रू. 5460.64 लाख) 
2) मा र्ी क्रमाांक टी-5 
     2401 पीक सांवर्थन 
     पांचवार्थषक योजनेंत थत योजना  
                796 -जनजाती क्षते्राबाहेरील उपयोजना  
     राज्य योजनाांत थत योजना  

  (02) (02)शेतीकदरता मशा त सामग्रीचे दवतरर्/ क्षते्रीय सुर्ादरत अवजारे व उपकररे्                                 
  (दजल्हहा्तर योजना) 

      (2401 1965) 33 अर्थसहाय्य                      (एकूर् रू.1564.41 लाख) 
सिर शासन दनर्थय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेत्र्ळावर 

उपलब्र् करण्यात आला असून ्याचा सांकेताक 201607181747249101 असा आहे. हा आिेश 
दडजीटल ्वाक्षरीने साक्षाांदकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिेशानुसार व नावाने.  
 
 
                                                                                                   (उ.म.मिन) 

                                                                             अवर सदचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1. आयुक्त कृदष , महाराष्ट्ट राज्य पुरे्. 
2. सांचालक (दव्तार व प्रदशक्षर्) कृदष आयुक्तालय, परेु् (10 प्रतीसह) 
3. सवथ दवाा ीय आयुक्त, 
4. आयुक्त, आदिवासी दवकास, नादशक, 
5. सवथ सांचालक/सहसांचालक, कृदष आयुक्तालय, पुरे् 
6. सवथ दवाा ीय कृदष सह सांचालक 
7. अदतदरक्त आयुक्त, आदिवासी दवकास दवाा , नादशक/ना पूर/ठारे्/अमरावती, 
8. सवथ आदिवासी दवकास उपआयुक्त,  
9. सवथ दजल्हहादर्कारी व सि्य सदचव, दजल्हहा दनयोजन दवकास मांडळ, 
10. सवथ मुख्य कायथकारी अदर्कारी, दजल्हहा पदरषि व आदिवासी उप आयुक्त, 
11. सवथ दजल्हहा पदरषिाांचे मुख्य लेखा व दवत्त अदर्कारी 
12. सवथ दजल्हहा अदर्क्षक कृदष अदर्कारी, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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13. सवथ दजल्हहा कोषा ार अदर्कारी, 
14. व्यव्र्ापकीय सांचालक, महाबीज, अकोला, 
15. सवथ कृदष दवकास अदर्कारी, दजल्हहा पदरषि 
16. महासांचालक मादहती व जनसांपकथ  सचालनालय,मुांबई.   
17. महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञयेता) मुांबई/ना पूर 
18. महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा पदरक्षा) मुांबई /ना पूर 
19. सवथ सहसदचव/उपसदचव/अवरसदचव/कायासन अदर्कारी, (कृदष) कृदष व पिुम दवाा  
20. ग्रामदवकास व जलसांर्ारर् दवाा  मांत्रालय मुांबई 32 
21. दवत्त दवाा  व्यय 1/अर्थसांकल्हप 13, मांत्रालय, मुांबई -32 
22. दनयोजन दवाा , मांत्रालय मुांबई - 32, 
23. आदिवासी दवकास दवाा , 
24. मा. मांत्री (कृदष) याांचे खाज ी सदचव, 
25. मा. राज्यमांत्री (कृदष) याांचे खाज ी सदचव  
26. दनवड न्ती. 
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शासन दनर्थय क्र.आऊयो2415/प्र.क्र.243/4अे, दिनाांक. 16 जुल,ै 2016 च े 
    पदरदशष्ट्ठ-एक 

िादरद्रय रेषेखालील आदिवासी उपयोजने अांत थत आदिवासी क्षते्रातील/आदिवासी क्षते्राबाहेरील            
शेतक-याांना कृदष दवकासासाठी अर्थसहाय्य िेण्याची योजना 

सन 2015-16 मध्य ेराबदवण्याकदरता खालीलप्रमारे् सुर्ादरत बाबदनहाय अनुिान िेय राहील. 
अ.
क्र 

बाब अनुिानाची 
टक्केवारी 

अनुिान मयािा रुपये 

1 जमीन सुर्ारर्ा  
(1 हेक्टर मयािेत ) 

100 मृि सांर्ारर् दनकषानुसार रु.40,000/- 

2 प्रा्यदक्षकासाठी दनदवष्ट्ठा 
वाटप  (1 हेक्टर मयािेत ) 

100 रु.5000/-च्या मयािेत 

3 पीक सांरक्षर्/शेतीची 
सुर्ादरत अवजारे 

100 रु.10,000/- च्या मयािेत 

4 बैलजोडी/ रेडेजोडी 100 रु. 30,000/-ªÉÉ मयािेत  
5  बैल ाडी   100 रु. 15,000/-च्या मयािेत  
6 जुनी दवदहर िुरु्ती 100 रु.30,000/- च्या मयािेत 
7 इनवले बोअरर    100 रु.20,000/- च्या मयािेत नाबाडथच्या 

दनकषानुसार 
8 पाईप लाईन 100 300 मीटरपयंत नाबाडथच्या दनकषानुसार 

20,000/- च्या मयािेत  
9 पांपसांच 100 रु.20,000/- च्या मयािेत  

10  नवीन दवहीर  100 रु. 70,000/- ते रु.1,00,000/- च्या 
मयािेत रोहयो अांत थत जवाहर योजने नुसार  

11 शेततळे  100 रु.35,000/- मृिसांर्ारर् दनकषानुसार  
12 परसबा  कायथक्रम  

(फ़लो्पािन दवाा ाच्या 
दनकषानुसार ) 

100 रु.200/- प्रती लााार्ी  

13 तुषार/ दठबक रसचनसांच 
पुरवठा 

100 रु. 25,000/- प्रती हेक्टर च्या मयािेत  
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शासन दनर्थय क्र.आऊयो 2415/प्र.क्र.243/4अ,े दिनाांक 16 जुल,ै 2016 चे  
पदरदशष्ट्ठ-िोन 

िादरद्रय रेषेखालील आदिवासी उपयोजने अांत थत आदिवासी क्षते्रातील/आदिवासी क्षते्राबाहेरील            
शेतक-याांना कृदष दवकासासाठी अर्थसहाय्य िेण्याची योजना 

1. जमीन सुर्ारर्ा:- 
 जमीन सुर्ारर्ा करण्यासाठी रु.40,000/- च्या मयािेत एक हेक्टरपयंत 100 टक्के 

अनुिान रकवा ग्राम दवकास व जल सांर्ारर् दवाा ाने दनदित केलेल्हया दनकषानुसार 100 टक्के अनुिान 
िेय राहील. या बाबी अांत थत नवीन ाात खाचरे, कपाटमेंट बांडीं , समतळ चर इ. या घटकाला लाा िेता 
येईल. लााार्थ्यांच्या  रजेनुसार घटक दनदित करुन लाा िेण्याांत यावा. 

 मृि सांर्ारर् दवषयक खचाचे मापिांड ्या दवाा ाच्या मान्य असलेल्हया मापिांडानुसार 
राहतील. मृि सांर्ारर् दवाा ाच्या वरील बाबींच्या खचाच्या मापिांडामध्ये वळेोवळेी जे बिल करण्याांत 
येतील ते योजनाांकदरता ला ू राहतील. जमीन सुर्ारर्ा या बाबीकदरता रु.40,000/- पेक्षा जािा येर्ारा 
खचथ लााार्थ्याने ्वत: सोसावयाचा आहे. 

2. प्रा्यदक्षकाांसाठी दनदवष्ट्ठा पुरवठा:- 
 दनदवष्ट्ठा पुरवठयाकदरता रक्कम रु.5000/- पयंत 100 टक्के अनुिान उपलब्र् राहील. 

या बाबींमध्ये शेतकऱयाांना र्क्त दबयारे् खते व पीक सांरक्षर् औषर्ी याांचा पुरवठा क रण्यात यावा. 
 दनदवष्ट्ठाांचा पुरवठा करताांना ाौ ोदलक पदरक््र्तीचा अभ्यास करुन ्या ाा ात होर्ाऱया 

प्रचदलत दपकाांच्या दबयाण्याचे सांकरीत / सुर्ादरत / अदर्क उ्पािन िेर्ारे वार् याांचा पुरवठा करावयाचा 
आहे. दपक उ्पािन आराखडयाप्रमारे् दनदवष्ट्ठा वाटपाचा आराखडा तयार करण्यात यावा व ्याप्रमारे् 
दनदवष्ट्ठाचा पुरवठा खरीप हां ामापूवी करण्यात यावा. 

 जैदवक औषरे् / रासायदनक खते खरेिी प्रदक्रयेकदरता राज्य्तरावरील  िर दनदिती 
सदमतीचे िरानुसार तसेच मा. सांचालक (दन. व  ु.दन.) याांच्या मा थिशथक सूचनाांनुसार कायथवाही करावी. 
रासायदनक खताांची खरेिी महाराष्ट्र कृदष उद्यो  दवकास महामांडळ याांच्यामार्थ त कररे्त यावी. 
दबयार्ाांची खरेिी महाराष्ट्र राज्य दबयारे् महामांडळ / कृदष दवद्यापीठे याांचेकडून करण्यात यावी. 
दनदवष्ट्ठाांचा पुरवठा हां ामापूवी वळेेत कररे्त यावा. दनदवष्ट्ठा पुरवठा हा एक हेक्टर क्षते्राच्या मयािेत 
करण्याांत यावा. या घटकाचा लाा खरीप / रब्बी व उन्हाळी या दतन्ही हां ामात अर्वा एकाच हां ामात 
िेता येईल मात्र या बाबीकदरता कमाल मयािेपेक्षा अदर्कच ेअनुिान िेय राहर्ार नाही. खरेिी सांिाात 
राज्य पातळीवरील िरदनदिती सदमती व कृदष सांचालक ( ुर्वत्ता दनयांत्रर्) याांनी दिलेल्हया सूचनेनुसार 
खरेिी करण्यात यावी. शेतकऱयाांना जा्तीत जा्त मादहती िेवून एकाक््मक दकड व्यव्र्ापनेसाठी प्रवृत्त 
करण्यात याव.े 

3.  दपक सांरक्षर् / शेतीची सुर्ादरत अवजारे:- 
 या बाबी अांत थत शेतीची सुर्ादरत अवजारे याांचा शासन मान्य िराने व शेतकऱयाांच्या 

मा र्ीप्रमारे् पुरवठा करण्यात यावा. यासाठी अनुिान रक्कम रुपये 10,000/- पयंत 100% अनुिानावर 
िेय राहील. 
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 दवदवर् योजनाां च्या माध्यमातून  रजू शेतकऱयाांना या बाबींवर लाा िेताांना शेतकऱयाांस 
कोर््या अवजाराांची  रज आहे हे ्याांच्याकडून जार्ून घेऊन ्याच्या  रजेनुसारच अवजाराांचा पुरवठा 
करण्यात यावा. या औजाराांची खरेिी शासनाने तसेच सांचालक (दन. व  ु. दन.) याांच्या मा थिशथक सूचना 
या बाबत दन थदमत केलेले शासन दनर्थय / मा थिशथक सूचनेनुसार कायथवाही करण्यात यावी. 

4. बैलजोडी / रेडेजोडी:- 
 बैलजोडी / रेडेजोडी कदरता रु.30,000/- मयािेत 100 टक्के अनुिान उपलब्र् राहील. 

बैलजोडी / रेडेजोडी याांचा पुरवठा लााार्थ्यांना  रजेनुरुप करावा. बैलजोडीची खरेिी दनयदमत 
जनावराांच्या बाजारात लााार्थ्यांच्या सांमतीनुसार, पशुवदै्यकीय अदर्कारी, दजल्हहा कृदष अदर्कारी 
(दवघयो), दजल्हहा पदरषि व कृदष अदर्कारी (दवघयो) याांच्या उपक््र्तीत करावी. बैलजोडी सुदृढ व शेती 
कामात योग्य असल्हयाबाबत पशुवदै्यकीय अदर्काऱयाांकडून प्रमार्पत्र घेण्याांत याव.े खरेिीचा व्यवहार 
झाल्हयानांतर बैलजोडीचा दवमा उतरदवण्यात यावा व दनशार्ी म्हर्नू टॅटुई  करुन ( ोंिवून) घ्याव.े तसेच 
लााार्ींचा बैलजोडी समवते पो्टकाडथ साईजचा र्ोटो काढावा व सिर र्ोटो सांबांदर्त अदर्काऱयाकडे 
तपासर्ीचे वळेेस उपलब्र् करुन द्यावते. ज्या लााार्थ्यांकडे सद्य:क््र्तीत बैलजोडी आहे अशा 
लााार्थ्यांना बैलजोडी / रेडेजोडीचा लाा िेऊ नये. बैल जोडी / रेडे जोडी खरेिी प्रदक्रया दनयदमत 
्र्ादनक जनावराांच्या बाजारात लााार्ींच्या सांमतीनुसार पशुवदै्यकीय अदर्कारी, दजल्हहा कृदष अदर्कारी 
(दवघयो), दजल्हहा पदरषि व तालुका पातळीवर, कृदष अदर्कारी (दवघयो), तालुका पांचायत सदमती याांच्या 
उपक््र्तीत करण्यात यावी. याबाबतची सदव्तर सूचना सांचालक (दव्तार व प्रदशक्षर्) कृदष 
आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुरे् याांनी दन थदमत कराव्यात. 

5.  बैल ाडी:- 
 बैल ाडीच्या प्रचदलत रकमतीच्या 100 टक्के जा्तीत जा्त रु.15,000/- मयािेत 

राहील. उवथदरत रक्कम बकेँकडून कजथ रुपाने पुरदवण्यात यावी अर्वा लााार्थ्याना ्वत: उाारावी. 
बैल ाडीची खरेिी कृदष दवाा ाचे िर दनदिती सदमतीने मान्यता दिलेल्हया िराने व शासनाच्या 
सूचनाांनुसार व कृदष सांचालक (दन व  ु.दन.) याांच्या पदरपत्रकानुसार करण्यात यावी. बैल ाडीचा पुरवठा 
केल्हयानांतर बैल ाडीवर िशथनी ाा ावर आदिवासी उपयोजना या योजनेतां थत पुरवठा व पुरवठा केल्हयाच े
वषथ अस े3X2 इांच आकाराचे पत्र्याचे लेबल लावाव ेअर्वा लकूड असलेल्हया ाा ावर कोरुन घ्याव.े 

6. जुनी दवदहर िुरु्ती:- 
 या बाबी अांत थत नाबाडथने दनर्ादरत केलेल्हया दनकषाांच्या  आर्ारे 100 टक्के म्हर्जेच रु 

30000/- अनुिान िेय राहील.  उवथरीत रक्कम लााार्ीने कजथरुपाने अर्वा ् वत: उाी करावयाची आहे. 
लााार्थ्याकडे असलेल्हया जुन्या दवदहरींची कामें करताांना अांिाजपत्रक तयार करुन उप अदायां्याकडुन 
ताांदत्रक मान्यता घेण्याांत यावी. दजल्हहा कृदष अदर्कारी (दवघयो) पांचायत सदमती याांनी झालेल्हया कामाच्या 
मोजमापानुसार खचाच े प्रमार्ात अनुिानाचा लाा िेण्यात यावा. या बाबींकरीता नाबाडथ कडुन 
याबाबतच्या दनकषात वळेोवळेी जे  बिल करण्याांत येतील ते बिल या योजने करीता ला ु राहतील. 

7. इनवले बोअरीं :- 
 या बाबीचा लाा 100 टक्के अनुिानावर नाबाडथने दनर्ादरत केलेल्हया खचाच्या 

प्रमार्काप्रमारे् रु 20,000/- िेय राहील. इनवले बोअरीं चे काम करताांना खचाचे अांिाजपत्रक तयार 
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करुन ्यास उप अदायां्याची ताांत्रीक मान्यता घेण्याांत यावी. कृदष अदर्कारी (दवघयो) याांनी झालेल्हया 
कामाची मोजमापे घेऊन अनुिानाचा लाा िेर्ेंत यावा. 

 नाबाडथचे प्रचदलत दनयमानुसार या बाबीकरीता खचाची प्रमार्के रु. 200/- प्रदतदमटर व         
रु. 500/- िोन मीटर केसीं  पाईप करीता आहेत. नाबाडथ कडुन याबाबतच्या दनकषामध्ये वळेोवळेी 
करण्याांत येर्ा-या सुर्ारर्ा या योजनेकरीता ला ू æ राहतील. इनवले बोअरीं  कोर््या पध्ितीने घ्याव,े 
याबाबतचा दनर्थय दजल्हहा्तरावर घेण्यात यावा. लााार्ीची जुनी दवदहर अर्वा इनवले बोअरर  या 
बाबीपैकी ्याांच्या मा र्ीनुसार एकाच बाबीचा लाा िेण्यात येईल. 

8 पाईप लाईन:- 
 या बाबी अांत थत लााार्ीस जा्तीत जा्त 300 मीटर पयथत लाा िेता येईल. यासाठी 

नाबाडथने दनर्ादरत केलेल्हया खचाच्या प्रमार्काच्या 100 टक्के अनुिान िेय राहील. या करीता 
रु.20000/- च्या मयािेत अनुिान उपलब्र् राहील शेतक-याांना योग्य  ुर्वत्तेचे पाईप उपलब्र् व्हावते 
म्हर्नु आयएसआय माकथ  असलेल्हयाच पाईपची खरेिी करण्याांत येईल. यामध्ये पाईप लाईनची प्र्यक्ष 
रकमत रकवा रु.20,000/- यापैकी जे कमी असेल तेवढेच अनुिान िेय राहील. 

9 पांपसांच:- 
 “दवद्यतु पांपसांच तसेच ऑईल इांदजन करीता रक्कम रू.20,000/- च्या मयािेत अनुिान 

उपलब्र् राहील. सिर दनकषाांप्रमारे् 100% अनुिान िेय राहील. या बाबी अांत थत दवद्यतु पांपसांच 
्याचप्रमारे् ऑईल इांदजन याांचा लाा िेता येईल. यामध्ये पांपसांचाची प्र्यक्ष रकमत रकवा रू.20,000/-  
यापैकी जे कमी असेल तेवढेच अनुिान िेय राहील.”  

10 नवीन दवहीर:- 
 या घटकासाठी लााार्ीस रु 70,000/- ते रु 100000/- अनुिान िेय राहील  
 या येाजनेअांत थत जे लााार्ी नवीन दवहीर या योजनेचा लाा घेर्ार आहेत ्याांच्यासाठी 

या योजनेअांत थत अनुिानाची कमाल मयािा रुपये 1,00,000/- इतकी राहील व जे लााार्ी नवीन 
दवहीर या घटकाचा लाा घेर्ार नाही ्याांच्यासाठी अनुिानाची मयािा रु 50,000/- राहील. नवीन 
दवदहर या घटकासाठी अनुिानाची मयािा रु.1,00,000/- असली तरी दवदहर खोिाईसाठी प्र्यक्ष खचथ 
कमी झाल्हयास खचाच्या मयािे इतकेच अनुिान ्याला िेय असेल. लााार्ीस अनुिान िेताना ाू् तरीय 
रचना व अांिाज पत्रकातील घटकानुसार झालेल्हया प्र्यक्ष कामाचे मोजमापानुसार अनुिान अिा कराव.े 

11. शेततळे:- 
 मृि व जलसांर्ारर् दवाा ाच्या दनकषानुसार रोज ार हमी योजनेच्या मापिांडानुसार 

रुपये 35,000/- पयंत 100 टक्के अनुिान िेय राहील. 
12. परसबा :-  
 शेतक-याांना परसबा ेसाठी प्रदत लााार्ी  रुपये 200/- प्रमारे् अनुिान िेय राहील. 

यामध्ये ााजीपाल्हयाची दपके उिा.टोमॅटो ,काांिा,वाां ी,ाडेी इ्यािी समावशे राहील. 
13. तुषार / दठबक:- 
 र्लो्पािन दवाा ाच्या तुषार व दठबक रसचन कायथक्रमानुसार शेतकऱयाांना रसचन क्षते्रात 

वाढ करण्यासाठी तुषार दठबक सांचाचा पुरवठा 100 टक्के प्रमार्ात रु.25000/- प्रती हेक्टर अनुिान 
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िेय राहील. सांचाची खरेिी कृदष दवाा ाच्या मान्यता प्राप्त उ्पािकाांकडून करावी व िजा आयएसआय 
प्रमार्ीत असावा. सांचाची तपासर्ी कृदष अदर्काऱयाांनी (दवघयो) केल्हयावर अनुिान िेय राहील. तुषार व 
दठबक रसचन सांच पुरवठा र्लो्पािन दवाा ाच्या प्रती हेक्टर ताांदत्रक व आर्थर्क दनकषाांच्या आर्ारावर 
करण्यात यावी. तर्ादप अनुिान मयािा 100 टक्के राहील. 

अनुिानाची दद्वरुक्ती :- 
 या योजने अांत थत वरील 13 बाबीसाठी अनुिान िेण्यात येते. तसेच इतर योजनामरु्नही 

अनुिान िेण्याची तरतुि आहे. तेव्हा लााार्ीस एकाच बाब / घटकासाठी िोन योजने मरु्न अनुिान 
दमऴर्ार नाही याची िक्षता घेण्यात यावी.  

    *************************** 
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शासन दनर्थय क्र.आऊयो 2415/प्र.क्र.243/4अ,े दिनाांक 16 जुल,ै 2016 चे  
       पदरदशष्ट्ठ-तीन 

िादरद्रय रेषेखालील आदिवासी उपयोजने अांत थत आदिवासी क्षते्रातील/आदिवासी 
क्षते्राबाहेरील   शेतक-याांना कृदष दवकासासाठी अर्थसहाय्य िेण्याची योजना 

(एक) योजनेचे उदिष्ट्ट  
 िादरद्रय रेषेखालील आदिवासी शेतक-याांचे उ्पािन वाढवून ्याांची आर्थर्क उन्नती 

कररे्.  
(िोन) लक्षीत लााार्ी 
 या योजनेमध्ये आदिवासी शेतक-याांची दनवड करताना खालील दनकष राहतील. 
 1.जमीन र्ारर्ा:-  
 ज्या शेतक-याांजवळ ्याांच्या ्वत:च्या नाव े6 हेक्टर रकवा ्यापेक्षा कमी शेतजमीन अशा 

शेतक-याांची दनवड करावी . जमीन र्ाररे्चा िाखला 7/12 , 8 अ मध्य ेघेण्यात यावा. 
 2.जातीबाबतचा िाखला:- 
 लााार्ी हा आदिवासी शेतकरी असला पदहजे. िादरद्र्य रेषेखालील ( बीपीएल) यािीमध्ये 

ज्या आदिवासी जमातीच्या व्यक्तीचे नाव असेल ्याला ग्रामसेवक / तलाठी/  टदवकास अदर्कारी 
याांच्या सहीचे का िपत्र ग्राहय र्रल ेजातील. याच र्तीवर अनुसुदचत जाती उप योजनेंत थत िादरद्र्य 
रेषेखालील अनुसूचीत जमातीच्या  व्यक्तीसाठी ज्या योजना असतील ्या योजनेकरीता समाजकल्हयार् 
दवाा ातील दिनाांक 7 जानेवारी 1997 च्या पदरपत्रकातील सुचनाांप्रमारे् पुन्हा तहदसलिार याांच्या 
सहीचा जातीचा िाखला आर्रे् आवश्यक राहर्ार नाही. िादरद्र्य रेषेखालील ( बीपीएल) यािीमध्ये नाव 
नसेल तर लााार्ींनी सांबर्ी प्र्तूत योजनेतां थत लाार्ी दनवडीच्या सदव्तर सूचना खालील प्रमारे् 
आहेत.  

 3.उ्पन्नाचा िाखला:-  
  ज्या लााार्ी शेतकऱयाचे सवथमा ांनी दमळर्ारे वार्थषक उतन्न रुपये 25,000/- पयंत आहे 

अशा शेतक-याांना तहदसलिार याांचे कडुन उ्पन्नाचा िाखला िेरे् बांर्नकारक राहील. 
 4. लााार्ींची दनवड करताांना खालील प्रार्ान्य क्रमाने कररे् अदनवाय राहील:- 
 अ) 6.00 हेक्टर मयािेपयथतचे द्रादरद्रय रेषेखालील शेतकरी प्रर्म प्रार्ान्य 

 ब) िादरद्रय रेषेखालील लााार्ी उपलब्र् होत नाही अशा वळेी जदमनर्ारर्ा खालीलप्रमारे् आहे  
असे  लााार्ी - 
  1) 2.00 ÆüÆ हे êü. पयथत प्रर्म प्रार्ान्य 
  2) 2.00 हे. ते 4.00 हे. पयतं क्व्ितीय प्रार्ान्य 
  3) 4.00 हे. ते 6.00 हे. पयथत तृतीय प्रार्ान्य 
 5. शेतकरी ्वत: शेती दवकासाची कामे हाती घेण्यास उ्सुक असावा. 
 6. आदिवासी उप योजना (राज्य), आदर् आदिवासी उपयोजना क्षते्राबाहेरील 

लााार्ी दनवडताना लााार्ी हे खालील टक्केवारीनुसार कातकरी, कोलाम व मादडया  ोड या आदिम 
जमातीचे असरे् आवश्यक रादहल.   
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अ) कातकरी:-  पालघर, ठारे्, राय ड, र्नाद री, पुरे्, नादशक -  20% 
    इतर दजल्हहे                                            10% 
 ब) कोलाम :-  यवतमाळ, चांद्रपूर, नाांिेड                               20% 
    इतर दजल्हहे                             10% 
 क) मादडया,  ोड :-  डदचरोली                                   25% 
 7. एका दजल्हहयाांअत थत (उिा. नांिूरबार) अ्यांत मा ासलेल्हया तालुक्यातील (उिा. 

अक्कलकुवा, र्ड ाांव) जा्तीत जा्त लााार्ी दनवडण्यात यावते.  या र्तीवर इतर तालुकादनहाय  
उदिष्ट्ट आयुक्त (कृदष) याांनी  तयार करुन ्यानुसार अांमलबजावर्ी करावी.   

 8. वनग्रामातील व वन जदमनीचा एक साली लीजर्ारकाांपैकी ज्या लााार्ीकडे 
7/12 उतारा नाही, परांतु ्याांच्याकडे जदमनीचा प्र्यक्ष ताबा आहे व दजल्हहादर्काऱयाांकडे अदतक्रमर् 
दनयदमत करण्याबाबत व पट्टा िेरे्बाबत वन दवाा ातरे् तयार करण्यात आलेल्हया व कें द्र शासनाकडे 
दशर्ारस करण्यात आलेल्हया आदिवासी शेतकऱयाांना अवजारे, पांप, (तेल व दडझेल पांप) नालाबांदड  
जदमनीचे सपाटीकरर्, मृिसांर्ारर् इ्यािी बाबींचा लाा िेण्यात यावा. 

 9. एकाच व्यक्तीला एकापेक्षा जा्त वळेा लाा दमळर्ार नाही याची खातरजमा 
करुन योजनेतील घटकाांचा लाा द्यावा.   

 10. लााार्ीना लाा िेतेवळेी समूह दवकास (Cluster approach) हा दृष्ट्टीकोन समोर 
ठेवून मा ास तालुक्यातील अ्यांत मा ासलेल्हया  ावाची दनवड करुन प्रार्ान्याने लाा िेण्यात यावा. 
  

(तीन) योजनेच्या अांमलबजावर्ीचा कालावर्ी:- 
 या योजनाांत थत दनवड करण्यात येर्ा-या प्र्येक लााार्ीसाठी योजना राबदवण्याचा 

कालावर्ी िोन वषाचा राहील. म्हर्जेच लााार्ीची दनवड झालेले वषथ व ्याांचे पुढील वषथ अशा िोन 
वषाच्या कालावर्ीत लाा िेण्यात यावा. 

(चार) खचाच ेदनकष:- 
 उपरोक्त योजने अांत थत दवहीत बाबीवर करावयाच्या खचाच े दनकष व ्याखालील 

मा थिशथक सूचना पदरदशष्ट्ट( एक ) मध्ये िेण्यात मध्ये िेण्यात आलेल्हया आहेत. 
(पाच) प्रकल्हप तयार कररे्  
 उपरोक्त योजनें थत लााार्ीची दनवड करण्यासाठी तालुक्यातील  टदवकास अदर्का-

याांने कृदष अदर्कारी (दवघयो) याांच्या मार्थ त केलेल्हया नमुन्यात पात्र लााार्ीकडुन अजथ मा वुन 
घ्यावते.अशाप्रकारे तयार केलेली यािी  टदवकास अदर्का-याांने पदरच्छेि (सहा) मध्ये नमुि केलेल्हया 
दजल्हहा दनवड सदमतीला सािर करावी. 

(सहा) दजल्हहा दनवड सदमती :- 
 या योजनेंत थत  टदवकास अदर्का-याांनी तयार केलेल्हया यािीमरु्न लााार्ीची दनवड 

करण्यासाठी  दजल्हहा्तरावर एक दजल्हहा सदमती असेल या समीतीचे  ठन पुढीलप्रमारे् असेल. 
1) अदतदरक्त मुख्य कायथकारी अदर्कारी, दज.प. -      अध्यक्ष  
2) दजल्हहा अदर्क्षक कृदष अदर्कारी               सि्य 
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3) कायथकारी अदायांता, लघुरसचन, दज.प.                    सि्य 
4) ाजूल सवके्षर् यांत्ररे्च ेदजल्हहा्तरीय अदर्कारी                सि्य 
5)      दजल्हहा प्रकल्हप अदर्कारी, आदिवासी दवाा                        सि्य 
6) कृदष दवकास अदर्कारी, दज. प.                         सि्य सदचव 
(सात) लााार्ीची दनवड रि कररे्:-  
 लााार्ींच्या दनवडीचे अदर्कार पदरच्छेि (सहा) मध्य ेनमूि केलेल्हया सदमतीला राहतील 

,परांतु खालील कारर्ाांमुळे काही लााार्ींची दनवड रि करावयाची झाल्हयास ्याचे अदर्कार वरील 
दजल्हहा ्तरीय सदमतीस राहतील.  

(1) दनवड केलेला शेतकरी मयत झाल्हयास. 
(2) दनवड झालेला शेतक-याांने आपली सवथ शेतजमीन दवकून तो ामुीहीन झाला असल्हयास. 
(3) दनवड झालेला शेतकरी  ाव सोडून इतरत्र कायम राहण्यास  ेला असल्हयास. 
(4) दनवड झालेला शेतकरी शेती दवकास योजना हाती घेण्यास उ्सूक नसल्हयास. 
(5) दनवड झालेल्हया शेतक-याांने अर्थसहाय्य घेण्यास नकार दिल्हयास. 
(6) दनवड झालेला शेतकरी योजनेखाली घेतलेल्हया अनुिानाचा  ैरवापर करत असल्हयास . 
(7) लााार्ीची दनवड शासनाने दवदहत केलेल्हया दनकषानुसार झाली नसल्हयाचे आढळून 

आल्हयास. 
 वदरल पदरक््र्तीमुळॆ लााार्थ्याची दनवड रि झाल्हयास नव्याने लाार्ारकाांची दनवड 

करताांना खालील मा थिशथक त्वानुसार कायथवाही करावी.  
(1) मयत झालेल्हया लाार्ारकाऎवजी शक्यतो वारसाांची दनवड करावी व दशल्लक रादहलेले 

अर्थसहाय्य ्याांना िेण्यात याव.े  
(2) लााार्ींनी दवक्री केलेल्हया जदमनीवर अर्थसहाय्य दिले  ेले असल्हयास व जदमन दवकत घेर्ारी 

व्यक्ती जर योजेने मध्ये दनवडीस पात्र असेल अशा लााार्थ्यीची दनवड करून उवथदरत अर्थसहाय्याचा लाा 
्यास िेण्यात यावा.  

 वरील कारर्ामुळे लााार्थ्याची दनवड रि करून ्याऎवजी दवदहत केलेल्हया अटींची पूतथता 
करर्ा-या िुस-या पात्र लााार्थ्यांची दवदहत पध्ितीने दनवड करावी. 

(आठ) अनुिानाचा  ैरवापर करण्यास प्रदतबांर्:- 
       1)या योजेनेत दनवड झालेल्हया शेतक-याांनी अनुिानाचा  ैरवापर केल्हयाचे आढळून 

आल्हयास, अशा लााार्ीकडून अनुिानाची वसुली करण्यात येवु नय,े मात्र अशा लााार्ींचे नाव काळ्या 
यािीत घालून सवथ सांबर्ीत इतर दवाा ाांना ही यािी पाठदवण्यात यावी.व ्याांना  या योजनेत कोर््याही 
प्रकारचा लाा िेव ू नय े या बाबत िक्षता घेण्यात यावी.या योजनेंत थत दनवड झालेला शेतकरी 
अर्थसहाय्याचा िुरुपयो  करर्ार नाही यासाठी योजना राबदवर्ा-या अदर्का-याांनी वळेोवळेी ाटॆी िेवून 
तपासर्ी करावी व दिलेल्हया प्र्येक ाटॆीची नोंि ्याांच्या िौ-याांच्या िैनांदिनीत ठेवावी.  

     2)लााार्ीची दनवड शासनाने दवदहत केलेल्हया दनकषानुसारú झाली नसल्हयाच े आढळून 
आल्हयास अशा चकुीच्या दनवडीबाबत तसेच लाार्ारकाला िेण्यात येर्ा-या अनुिानाच्या रक्कमाांबाबत 
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काही  ैरव्यवहार आढळून आल्हयास ्याची जबाबिारी दनदित करून सांबर्ीत अदर्का-याांकडून 
लााार्थ्यांना दिलेल्हया अर्थसहाय्याची वसूली करण्यात येईल.  

 
      (नऊ)  अनुिानाच े ्वरुप / पध्िती:- या योजने अांत थत दनवड केलेल्हया लााार्थ्यांना िेय 

अनुिानाची रक्कम रोख ्वरुपात न िेता व्तु रुपामध्य े(योजनेतील मांजुर घटक) द्यावयाची आहे व जेरे् 
आवश्यक असेल अशा लााार्ींचे बॅकेत खाते उघडून अनुिानाची रक्कम लााार्थ्यांच्या खा्यात जमा 
करण्यात यावी.  

 या योजनेमध्ये तेरा बाांबीवर अर्थसहाय्य  िेण्यात येत असल ेतरी या सवथच बाांबीचा लाा 
लााार्थ्यास आवश्यक आहे असे अदापे्रत नाही. मात्र कोर््या बाबींची लााार्थ्यास दनकड आहे हे 
लााार्थ्यास दवचारून / दनदित करून  ्याप्रमारे् लाा िेण्यात यावा. या योजनेंत थत जे लााार्ी नदवन 
दवदहर या घटकाचा लाा घेर्ार आहेत, ्याांच्यासाठी अनुिानाची मयािा रुपय े70,000 ते रु.1, 00,000 
इतकी राहील.(ाजुल सांवके्षर्ाच्या नुसार दवदवर् दजल्हहयासाठी ठरदवण्यात आलेल्हया ाु् तरीय खचाच्या 
मापिांडाच्या अदर्न राहून िेय राहील.) परांतू जे लााार्ी नवीन दवहीर या घटकाचा लाा घेर्ार नाहीत 
्याांना अनुिानाची मयािा रु.50,000/-इतकी राहील.  

 
   (िहा) लखेा पध्िती:- 
 लााार्थ्यांना िेण्यात येर्ा-या बाबवार अर्थसहाय्याची योजना दनहाय, बाब दनहाय व 

लााार्ी दनहाय नोंि करण्याकदरता पांचायत सदमती ्तरावर रदज्टर ठेवण्यात याव े व ्यामध्ये 
लााार्थ्यांना िेण्यात आलेल्हया अनुिानाची बाब दनहाय नोंि ठेवण्यात यावी.तसेच कृदष दवकास अदर्कारी 
दजल्हहा पदरषि ्तरावर लााार्थ्यांना िेय व िेण्यात आलेल्हया लाा घटकाांची नोंि नोंिवहीत ठेवरे् 
अ्यावश्यक आहे. व या नोंिवहीची तपासर्ी दजल्हहा कृदष अदर्कारी, (दवघयो) याांनी साक्षाांदकत कररे् 
आवश्यक राहील.पांचायत सदमती ्तरावरील नोंिवहया व अदालेख दजल्हहा कृदष अदर्कारी (दवघयो) 
याांनी तपासुन तशी नोंि नोंिवहीमध्ये घेण्यात यावी. कृदष दवकास अदर्कारी याांनीही पांचायत सदमती 
्तरावरील व दजल्हहा पदरषि ्तरावरील सिर नोंिवहीची तपासर्ी कररे् आवश्यक राहील. सिर 
नोंिवहया व अदालेख दवाा ीय कृदष सह सांचालक , कृदष आयुक्तालय ्तरावरील अदर्का-याांना 
्याांच्या िौ-याांच्या वळेी तपासर्ी साठी उपलब्र् करुन ियाव्यात. लााार्थ्यांना दिलेल्हया अर्थसहायाची 
लााार्ी ्तरावर नोंि ठेवण्यासाठी लााार्ीना नोंि पुक््तका िेण्यात यावी. या नोंि पुक््तकेत दिलेल्हया 
अर्थसहाय्याची नोंि सांबर्ीत अदर्का-याांनी वळेोवळेी न चकुता करावी. 

 
     (अकरा) पतपुरवठा आराखडा तयार कररे्:- 
 या योजनेमध्ये ज्या बाबींसाठी 100 टक्के अनुिानाची रक्कम उपलब्र् आहे अशा 

बाबीकदरता उवथदरत रक्कम ही लााार्ीनी  दवत्त पुरवठा करर्ाऱया सां्र्ाांमार्थ त रकवा ्वत: उाी कररे् 
आवश्यक आहे.  यासाठी लााार्ीची दनवड लक्षात घेऊन प्रदतवषी बाबदनहाय आराखडा तयार करुन 
दजल्हहा अग्रर्ी बँकेने ठरवून दिलेल्हया प्रपत्रात दजल्हहा अग्रर्ी बॅकेकडे सािर करावा.  तसेच मांजूर 
होण्याकदरता येर्ाऱया त्रटुीची वळेीच पूतथता करावी.  लााार्ी ज्या  टात आहे ्या  टात आय. आर.डी. 
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पी. व इतर योजनेत कजथ  मेळावा आयोदजत करण्यात येतात ्या मेळाव्यात सांबांदर्त दजल्हहा कृदष 
अदर्कारी (दवघयो) याांनी हजर राहून सवथ प्रकररे् मांजूर करुन घेण्याबाबतची कायथवाही करावी.  

 
        (बारा) खचाचे दनयोजन:- 
 प्र्येक लााार्ीची आर्थर्क क््र्ती, ्याांची एकूर् जदमन व इतर सार्नाांची उपलब्र्ता 

दवचारात घेवून ्या लााार्थ्यास कोर्कोर््या बाबींवर अर्थसहाय्य द्यावयाचे आहे. याबाबतचा प्रारुप 
आराखडा लााार्ी बरोबर चचा करून तयार करावा. अशा प्रकारचा आराखडा तालुका ्तरावर कृदष 
अदर्कारी (दवघयो) व दजल्हहा्तरावर सांबर्ीत दजल्हहा कृदष अदर्कारी (दवघयो) याांनी तयार करावा व 
्याप्रमारॆ् िोन दवत्तीय वषात बाबवार खचाच ेदनयोजन करण्यात याव.े          

  (तेरा) मादसक प्र ती अहवाल:-  
  योजनेचा मादसक प्र ती अहवाल दवदहत केलेल्हया प्रपत्रात प्र्येक मदहन्याच्या 10 तारखेपयंत 

कृदष आयुक्तालयाकडे पाठदवण्यात यावा व कृदष आयुक्तालयाने एकदत्रत अहवाल प्र्येक मदहन्याच्या 
20 तारखेपयंन्त शासनास सािर करावा. 

     (चौिा) प्रदसध्िी:-  या योजनेची मादहती सामान्य लोकाांना व्हावी या दृष्ट्टीने कृदष 
आयुक्तालयातील कृदष माहीती अदर्कारी तसेच दवाा ीय कृदष सह सांचालक याांनी तसेच दजल्हहा पदरषि 
्तरावर कृदष दवकास अदर्कारी याांनी या योजनेस जा्तीत जात प्रदसध्िी द्यावी. ्यासाठी ्याांनी ्याांच्या 
क्षते्रातील ्वयांसेवीसां्र्ाशी सांपकथ  सारु्न ्याांच्यामार्थ त िेखील प्रदसध्िी द्यावी. या योजनेची मादहती 
पांचायत सदमती ्तरावर  ट दवकास अदर्कारी, कृदष अदर्कारी (दवघयो) तसेच दजल्हहा्तरावर दजल्हहा 
पदरषिेतील दजल्हहा कृदष अदर्कारी (दवघयो) याांच्याकडे उपलब्र् राहील. 

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


		2016-07-18T17:53:30+0530
	Umesh Madhukar Madan




