डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन
योजना राबववण्यास प्रशासकीय मान्यता
दे ण्याबाबत...
महाराष्ट्र शासन
कृषी, पशुसंवर्धन, दु ग्र्व्यवसाय ववकास व मत्सस्यव्यवसाय ववभाग
शासन वनर्धय क्रमांक: ववघयो-2016/प्र.क्र.176/4अे
मादाम कामा मागध, हु तात्समा राजगुरु चौक
मंत्रालय, मुंबई-400032
वदनांक: 5 जानेवारी, २०१7
वाचा:
1. संचालक (ववस्तार व प्रवशक्षर्), यांचे पत्र क्र. ववप्र-7/ आउयो/ ववघयो/ पुनववलोकन/
261/2016, वद. 27 एवप्रल, 2016
प्रस्तावना:
अनुसूवचत जाती/नवबौध्द शेतकऱयांचे उत्सपन्न वाववून त्सयांचे जीवनमान उं चावण्यासाी ी
ववशेष घटक योजना सन 1982-83 पासुन राबववण्यात येत आहे . सदर योजनेंतगधत जमीन
सुर्ारर्ा, वनववष्ट्ी ा पुरवी ा, पीक संरक्षर् अवजारे/ शेतीची सुर्ारीत अवजारे, बैलगाडी,
बैलजोडी/ रेडेजोडी, इनवेल बोअररग, जुनी ववहीर दु रुस्ती, पाईपलाईन, पंपसेट, नवीन ववहीर
इत्सयादी बाबी वववहत मयादे त 100% अनुदानावर अनुसूवचत जाती/नवबौध्द शेतकऱयांना
पुरववण्यात येत होत्सया. सदर योजना वदघध कालावर्ीपासून राबववण्यात येत असल्याने, योजनेचे
पुनर्ववलोकन करण्याचा वनर्धय ववभागाने घेतला. त्सयासाी ी ववभागीय कृषी सहसंचालक, नागपूर
यांचे अध्यक्षतेखाली, वद. 24 फेब्रुवारी, 2016 च्या शासन वनर्धयान्वये सवमती गी ीत करण्यात
आली होती. सदर सवमतीने वद.19 एवप्रल,2016 रोजी अहवाल सादर केला. कृषी
आयुक्तालयाने वद. 27 एवप्रल, 2016 च्या पत्रान्वये आयुक्तालयाच्या वशफारशीसह अहवाल
शासनास सादर केला.
मा.मंत्री (ववत्त) यांनी सन 2016-17 या वषाचा अर्धसंकल्प सादर करताना, “डॉ.
बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना” या नवीन योजनेच्या माध्यमातून अनुसूवचत
जातीच्या शेतकऱयांना आर्वर्क दृष्ट्या स्वावलंबी बनववण्यासाी ी ववहीर खोदण्याकरीता
रु.2 लाखांपयंत अनुदान दे ण्यात येईल. तसेच वववहरीवर ववद्युत पंप बसववर्े आवर् जेर्े
ग्रीडमर्ून वीज पुरवी ा करर्े शक्य नसेल तेर्े सौर उजेतून वीज जोडर्ी देण्यात येईल. या
माध्यमातून त्सयांच्या शेतीची उत्सपादकता वावववण्यात मदत होईल” अशी घोषर्ा केली.
प्रचलीत ववशेष घटक योजनेमध्ये ववहीर, ववद्युत पंप या घटकांचा समावेश आहे. त्सयामध्ये
ववहीरीसाी ी अनुदानाची मयादा रु.1 लाख एववी आहे . योजनेचे पूनर्ववलोकन करण्यासाी ी
वनयुक्त सवमतीने केलेल्या वशफारशीमध्ये, वववहरीसाी ी अनुदानाची मयादा रु.1 लाख वरुन रु.2
लाख एववी करण्याची वशफारस केली आहे. त्सयाचप्रमार्े, आयुक्तालयाने नवीन ववहीर घेर्ाऱया
लाभार्थ्यास, वववहरीसाी ी रु. 2 लाख; ववद्युतपंपासाी ी रु.25,000; वीज जोडर्ीसाी ी
रु.10,000 व वी बक रसचन संचासाी ी रु.50,000/स्प्स्प्रकलर रसचन संचासाी ी रु.25,000
याप्रमार्े रु.2,85,000/रु.2,60,000 एवढ्या रकमेचे पॅकेज दे ण्याची वशफारस केली.
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अनुसूवचत जाती/नवबौध्द शेतकऱयांसाी ी ववशेष घटक योजना राबववण्यात येत आहे.
सदर योजनेमध्ये मा. मंत्री (ववत्त) यांनी सन 2016-17 च्या अर्धसंकल्पीय भाषर्ात घोवषत
केलेल्या डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन या नवीन योजनेत ववहीर, ववद्युत पंप या
घटकांचाही समावेश आहे. यास्तव, अनुसूवचत जाती/नवबौध्द शेतकऱयांसाी ी प्रचवलत असलेली
ववशेष घटक योजना व मा. मंत्री (ववत्त) यांनी घोवषत केलेली डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर कृषी
स्वालंबन योजना, या दोन योजना स्वतंत्रपर्े न राबववता, बदलेल्या पवरस्स्र्तीची गरज
ववचारात घेऊन, जवमनीतील ओलावा वटकवून ी े वण्याच्या दृष्ट्टीकोनातून (moisture security)
सध्याची प्रचवलत ववशेष घटक योजना, “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना” या
नावाने या शासन वनर्धयातील नमूद घटकांसाी ीच राबववण्यास प्रशासकीय मान्यता दे ण्याचा
प्रस्ताव शासनाच्या ववचारार्ीन होता.
शासन वनर्धय:
अनुसूवचत जाती/नवबौद्ध शेतकऱयांसाी ी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन
योजना राबववण्यास प्रशासकीय मान्यता मान्यता दे ण्यात येत आहे.
2

सदर योजनेंतगधत खालील घटकांसाी ी त्सयापुवे नमूद रकमेच्या मयादे त अनुदान दे ण्यात

येईल.
अ.क्र.

बाब

अनुदानाची मयादा (रुपये)

1

नवीन ववहीर

2,50,000/-

2

जुनी ववहीर दु रुस्ती

50,000/-

3

इनवेल बोअरींग

20,000/-

4

पंप संच

25,000/-

5

वीज जोडर्ी आकार

10,000/-

6

शेततळयांचे प्लॅस्स्टक अस्तरीकरर्

7.

सूक्ष्म रसचन संच

1,00,000/पवरच्छे द 7 मध्ये नमूद मंत्री मंडळ
उपसवमतीने वनवित केलेल्या सूत्रानुसार

3.

सदर योजनेतील

नवीन ववहीर व त्सयासोबतच्या घटकांची (पंपसंच, वीज जोडर्ी

आकार, सूक्ष्म रसचन संच),(नववन ववहीर घटकासाी ी या वषात या पूवी वनवड़ झालेल्या
लाभार्थ्यांसह) अंमलबजावर्ी सन 2016-17 या वषात करण्यात येईल.
4.

सदर योजनेतील ववरल घटकांपैकी उवधरीत सवध घटकांसह अंमलबजावर्ी सन 2017-

18 या वषापासून करण्यात येईल.
5.

प्रचवलत ववशेष घटक योजनेंतगधत सन 2016-17 या वषात वनवड करण्यात आलेल्या

लाभार्थ्यांना, उवधरीत सवध घटकांसाी ी (नवीन ववहीर, त्सयासोबतचे पंपसंच, व सूक्ष्म रसचन संच
वगळू न) सदर योजनेंतगधत अनुज्ञय
े असलेल्या दरानेच व ववहीत मयादे त अनुदान दे ण्यात येईल.
6.

सदर योजनेंतगधत सूक्ष्म रसचनासाी ी दे ण्यात येर्ारे अनुदान, प्रर्ान मंत्री कृषी रसचन

योजनेंतगधत अनुसूवचत जाती/नवबौद्ध शेतकऱयांना सूक्ष्म रसचनासाी ी दे ण्यात येर्ाऱया
अनुदानास पुरक अनुदान म्हर्ून दे ण्यात येईल.
7.

सूक्ष्म रसचन संचाच्या अनुदानाचे सूत्र व कायधप्रर्ाली ी रववर्े करीता मंत्री मंडळाची उप

सवमती गी ीत करण्यात येत आहे. या उप सवमतीच्या वनर्धयाप्रमार्े अनुदानाची रक्कम व
कायधप्रर्ाली लागू राहील.
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8.

नवीन ववहीर या घटकाचा लाभ घेर्ाऱया शेतकऱयास, वववहरीसोबतच पंप संच, वीज

जोडर्ी आकार असे एकवत्रत रु.2.85 लक्ष/2.60 लक्ष च्या मयादे त व पवरच्छे द 7 मध्ये नमूद उप
सवमतीने वनवित केलेल्या सूत्रांनुसार सूक्ष्म रसचनासाी ी अनुज्ञय
े अनुदान, असे एकवत्रत पॅकेज
दे ण्यात येईल.
9.

जूनी ववहीर दु रुस्ती या घटकाचा लाभ घेर्ाऱया शेतकऱयास, वववहर दु रुस्तीसोबतच पंप

संच, वीज जोडर्ी आकार असे एकवत्रत रु.85,000/60,000 च्या मयादे त व पवरच्छे द 7 मध्ये
नमूद उप सवमतीने वनवित केलेल्या सूत्रांनुसार सूक्ष्म रसचनासाी ी अनुज्ञय
े अनुदान, असे
एकवत्रत पॅकेज दे ण्यात येईल.
10.

ज्या शेतकऱयास ग्रामववकास व जलसंर्ारर् ववभागामाफधत राबववण्यात येर्ाऱया “मागेल

त्सयाला शेततळे ” योजनेमध्ये शेततळे मंजूर झाले असेल अशा शेतकऱयास, शेततळ्याचे
अस्तरीकरर्, वीजपंप, वीज जोडर्ी आकार असे एकवत्रत रु.85,000/रु.60,000 च्या मयादे त
व पवरच्छे द 7 मध्ये नमूद उप सवमतीने वनवित केलेल्या सूत्रांनुसार सूक्ष्म रसचनासाी ी अनुज्ञय
े
अनुदान, असे एकवत्रत पॅकेज दे ण्यात येईल .
11

प्लॅस्टीक अस्तरीकरर्ासाी ीच्या खचाची पवरगर्ना केंद्र शासनाच्या मागधदशधक

सूचनांप्रमार्े ३०० मायक्रॉनच्या प्लॅस्टीकसाी ी रु.९५ प्रवत चौ.वम. या दराने करण्यात येईल व
प्रत्सयक्ष खचाएववे कमाल रु.१,००,००० च्या मयादे त अनुदान दे ण्यात येईल.
12.
ववहीर

ज्या शेतकऱयांनी यापुवीच शासकीय योजनेतून ववहीर घेतली असेल रकवा स्वखचाने
बांर्ली

असेल

अशा

शेतकऱयास

पंपसंच,

वीज

जोडर्ी

असे

एकवत्रत

रु.85,000/रु.60,000 च्या मयादे त व पवरच्छे द 7 मध्ये नमूद उप सवमतीने वनवित केलेल्या
सूत्रांनुसार सूक्ष्म रसचनासाी ी अनुज्ञय
े अनुदान, असे एकवत्रत पॅकेज दे ण्यात येईल.
13.

लाभार्थ्यास महाववतरर् कंपनीकडू न सोलर पंप मंजूर झाला असेल तर पंपसंच व वीज

जोडर्ीसाी ी अनुज्ञय
े अनुदानाच्या मयादे त (रु.35,000) लाभार्ी वहश्शश्शयाची रक्कम महाववतरर्
कंपनीस अदा करण्यात येईल.
14.

लाभार्थ्याकडे जर काही घटक उपलब्र् असतील तर उवधवरत आवश्शयक घटकांचा लाभ

वववहत मयादे त दे ण्यात येईल.
15.

सदर योजनेंतगधत 70% अनुदानाचा लाभ अल्प व अत्सयल्प भूर्ारक शेतकऱयांना दे ण्यात

येईल.
16.

नवीन वववहर, जूनी वववहर दु रुस्ती या घटकाचा लाभ घेर्ाऱया शेतकऱयाने ईनवेल

बोअररगची मागर्ी केल्यास सदर शेतकऱयास नवीन ववहीर व त्सयासोबतच्या एकवत्रत पॅकेजसाी ी
दे ण्यात येर्ाऱया अनुदानाव्यवतवरक्त रु.20,000/- इतके अवतवरक्त अनुदान दे ण्यात येईल.
17.

सदर योजनेंतगधत सन 2017 या वषात (जानेवारी-2017 ते वडसेंबर-2017) 25,000

वववहरींचे उविष्ट्ट पुर्ध करण्यात येईल.
18.

सन 2017 या वषातील 25,000 वववहरींच्या उिीष्ट्टांपैकी 10,000 वववहरींचे उविष्ट्ट

जानेवारी-2017 ते माचध-2017 या कालावर्ीत पूर्ध करण्यात येईल. उवधरीत 15,000 वववहरींचे
उविष्ट्ट एवप्रल-2017 ते वडसेंबर-2017 या कालावर्ीत पूर्ध करण्यात येईल.
19.

लाभार्थ्याला दे य अनुदानाची रक्कम त्सयाच्या बक खात्सयावर आरटीजीएस वारारे जमा

करण्यात येईल.
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20.

या

योजनेंतगधत

लाभ

घेतलेल्या

लाभार्थ्यांची

मावहती

भरण्यासाी ी

कृषी

आयुक्तालयाकडू न GIS आर्ारीत संकेतस्र्ळ (website) तयार करण्यात येईल. लाभार्थ्यांची
यादी सववस्तर तपशीलासह (त्सयाने लाभ घेतलेले घटक, त्सयाला दे ण्यात आलेले अनुदान
इत्सयादीबाबतची मावहती) सदर संकेतस्र्ळ (website) वर सुद्धा टाकण्यात येईल. त्सयाचप्रमार्े
सदर मावहती सामावजक न्याय ववभागाच्या संकेतस्र्ळावर सुद्धा टाकण्यात येईल.
21.

सदर योजना सन 2016-17 मध्ये राबववण्यासाी ी रु.283.00 कोटी एववा वनर्ी

सामावजक न्याय ववभागाकडू न उपलब्र् करुन दे ण्यात येईल.
22.

सन 2017-18 या वषात रु.600.00 कोटी व पुवील प्रत्सयेक वषी रु.400.00 कोटी एववा

वनर्ी सामावजक न्याय ववभागाकडू न प्रत्सयेक वषी उपलब्र् करुन दे ण्यात येईल.
23.

सदर

योजनेसाी ीची आवश्शयक

तरतूद

ववशेष घटक

योजनेसाी ी असलेल्या

लेखावशषाखाली करण्यात येईल.
24.

लाभार्ी पात्रतेच्या अटी
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेंतगधत योजनेचा लाभ घेण्यासाी ी

खालील अटींची पूतधता करर्ारे लाभार्ी पात्र असतील:
I.

लाभार्ी हा अनुसूवचत जाती/नवबौद्ध शेतकरी असला पावहजे.

II.

शेतकऱयाकडे सक्षम प्रावर्काऱयाने वदलेले जात प्रमार्पत्र असले पावहजे.

III.

शेतकऱयाच्या नावे जवमन र्ारर्ेचा 7/12 दाखला व 8-अ उतारा असर्े आवश्शयक आहे.

IV.

लाभार्थ्याकडे आर्ार काडध असर्े आवश्शयक आहे.

V.

लाभार्थ्याचे बक खाते असर्े व सदर बक खाते आर्ार काडध शी संलग्न असर्े आवश्शयक
आहे.

VI.

दारीद्रय रेषेखालील लाभार्थ्यास प्रर्म प्रार्ान्य.

VII.

दारीद्रय रेषेखाली नसलेले अनुसूवचत जाती/नवबौद्ध शेतकरी खालील अटींची पूतधता
करत असतील तर योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र असतील.
अ. शेतकऱयाचे सवध मागाने वमळर्ारे वार्वषक उत्सपन्न रु.1,50,000 पेक्षा जास्त नसेल.
आ. सदर शेतकऱयाकडे वकमान 0.40 हेक्टर व कमाल 6 हेक्टर एववी शेत जमीन
असेल.
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लाभार्ी वनवड करण्याची कायधपद्धती:-

लाभार्थ्यांची वनवड करण्यासाी ी पुवील कायधपद्धती अवलंबण्यात यावी:
1. योजनेची अंमलबजावर्ी वजल्हा परीषदे माफधत करण्यात येईल.
2. लाभार्थ्यांकडू न अजध स्स्वकारण्यासाी ी संगर्क आज्ञावली ववकसीत करण्यात यावी.
प्रत्सयेक वषी लाभार्ी वनवडीसाी ी वृत्तपत्रामध्ये जावहरात दे ऊन गट ववकास अवर्कारी
यांचेकडू न वववहत नमून्यात अजध ऑनलाईन स्स्वकारण्यात येतील.
3. शेतकऱयांनी अजासोबत खालील कागदपत्रे सादर करर्े आवश्शयक राहील.
3.1- अजावर अजधदाराचे अलीकडे कावलेले छायावचत्र,
3.2- सक्षम अवर्काऱयाने वदलेल्या जात प्रमार्पत्राची प्रत,
3.3- जवमन र्ारर्ेचा 7/12 चा दाखला, 8-अ चा उतारा,
3.4- आर्ार काडाची प्रत,
3.5- बकेच्या पास-बुकाची प्रत,
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4. प्रचवलत ववशेष घटक योजनेच्या लाभार्ी वनवडीसाी ी असलेल्या अवतवरक्त मु्य
कायधकारी अवर्कारी, वजल्हा परीषद, यांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमार्े असलेल्या
सवमतीकडू न लॉटरी पद्धतीने लाभार्थ्यांची वनवड करण्यात येईल.

25.

1.

अवतवरक्त मु्य कायधकारी अवर्कारी, वजल्हा पवरषद

अध्यक्ष

2.

वजल्हा अर्ीक्षक कृवष अवर्कारी

सदस्य

3.

कायधकारी अवभयंता, लघुरसचन, वजल्हा पवरषद

सदस्य

4.

भूजल सवेक्षर् यंत्रर्ेचे वजल्हास्तरीय अवर्कारी

सदस्य

5.

वजल्हा समाज कल्यार् अवर्कारी

सदस्य

6.

ववशेष वजल्हा समाज कल्यार् अवर्कारी, वजल्हा पवरषद

सदस्य

7.

कृवष ववकास अवर्कारी, वजल्हा पवरषद

सदस्य सवचव

कायधक्रमाची अंमलबजावर्ी त्सया वषात उपलब्र् झालेल्या अनुदानाच्या मयादे त त्सया

आर्वर्क वषातच पूर्ध करण्यात यावी.
26.

वनवड झालेल्या लाभार्थ्यांपैकी काही लाभार्ी योजनेचा लाभ न घेण्याचीही शक्यता

असते. यास्तव, यापूवी योजनेची अंमलबजावर्ी करताना वजल्हा परीषदे ला आलेल्या
अनुभवाच्या आर्ारे आवश्शयक तेवढ्या अवर्कच्या लाभार्थ्यांची वनवड करण्यात यावी. सदर
लाभार्थ्यांना त्सयांच्या ऑनलाईन अजाच्या क्रमवारीनुसार प्रवतक्षार्ीन क्रमांक दे ण्यात यावेत.
प्रवतक्षार्ीन यादीवरील अजधदारास पाी ववण्यात आलेल्या पत्रामध्ये, वनवड झालेल्या
लाभार्थ्यांपैकी काही लाभार्थ्यांची वनवड अपरीहायध कारर्ास्तव रि झाल्यासच त्सयांची
प्रार्म्यक्रमानुसार वनवड करण्यात येईल, असे स्पष्ट्टपर्े कळववण्यात येईल.
27.

लाभार्थ्यांची वनवड रि करर्े व नवीन लाभार्ी वनवडर्े:-

पुवील पवरस्स्र्तीत वनवड करण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांची वनवड रि करण्यात येईल
1. वनवड केलेल्या शेतकऱयाचे वनर्न झाल्यास.
2. वनवड झालेल्या शेतकऱयाने आपली सवध शेतजमीन ववकून तो भूमीहीन झाला
असल्यास.
3. वनवड झालेल्या शेतकऱयाने अर्धसहाय्य घेण्यास नकार वदल्यास.
4. मृत लाभर्ारकाऐवजी त्सयाचा वारसदार योजनेचा लाभ घेण्यास इच्छू क असल्यास
त्सयाची वनवड प्रार्म्याने करण्यात यावी.
5. इतर बाबतीत प्रवतक्षा यादीतील प्रार्म्य क्रमानुसार लाभार्थ्यांची वनवड करण्यात यावी.
28.

योजनेचा लाभ वदलेल्या लाभार्थ्याची सववस्तर मावहती, त्सयाला वदलेल्या लाभांच्या

घटकासह व अनुदानाच्या रकमेसह कृषी ववभागाच्या संकेतस्र्ळावर उपलब्र् करण्यात यावी.
सदर शासन वनर्धय सामावजक न्याय व ववत्त ववभागाच्या मान्यतेने वनगधवमत करण्यात
येत आहे.
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सदर

शासन

वनर्धय

महाराष्ट्र

शासनाच्या

www.maharashtra.gov.in

या

संकेतस्र्ळावर उपलब्र् करण्यात आला असून त्सयाचा संकेताक 201701051736281401
असा आहे . हा आदे श वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांवकत करुन कावण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने,

Sugriv Sambhaji
Dhapate
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DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture
And ADF Department, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
2.5.4.20=d02297f9b5e889636956e39bfae4ea112e908c0e9
a7e572d4190f9709a817f51, cn=Sugriv Sambhaji Dhapate
Date: 2017.01.05 17:55:01 +05'30'

(सु.सं.र्पाटे )
उप सवचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. मा. मु्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-32
2. मा. मंत्री (कृषी), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-32
3. मा. मंत्री (सामावजक न्याय), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-32
4. मा. राज्यमंत्री (कृषी), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-32
5. मा. राज्यमंत्री (सामावजक न्याय), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-32
6. मा. मु्य सवचव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-32
7. मा. अ. मु. स. (ववत्त), ववत्त ववभाग, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-32
8. मा. अ. मु. स. (वनयोजन), वनयोजन ववभाग, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय,
मुंबई-32
9. मा. सवचव (सामावजक न्याय), सामावजक न्याय ववभाग, महाराष्ट्र राज्य,
मंत्रालय, मुंबई-32
10. आयुक्त कृवष , कृवष आयुक्तालय, महाराष्ट्ट राज्य पुर्े.
11. संचालक (ववस्तार व प्रवशक्षर्), कृवष आयुक्तालय, पुर्े (10 प्रतीसह)
12. सवध संचालक/सह संचालक, कृवष आयुक्तालय, महाराष्ट्ट राज्य पुर्े.
13. सवध ववभागीय कृषी सह संचालक,
14. सवध ववभागीय आयुक्त,
15. सवध वजल्हावर्कारी व सदस्य सवचव, वजल्हा वनयोजन ववकास मंडळ,
16. सवध मु्य कायधकारी अवर्कारी, वजल्हा पवरषद
17. सवध वजल्हा पवरषदांचे मु्य लेखा व ववत्त अवर्कारी
18.

सवध वजल्हा अवर्क्षक कृवष अवर्कारी,

19. सवध वजल्हा कोषागार अवर्कारी,
20. व्यवस्र्ापकीय संचालक, महाबीज, अकोला,
21. सवध कृवष ववकास अवर्कारी, वजल्हा पवरषद
22. सवध वजल्हा समाज कल्यार् अवर्कारी,
23. महासंचालक मावहती व जनसंपकध सचालनालय,मुंबई.
24. महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञय
े ता) मुंबई/नागपूर
25. महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा पवरक्षा) मुंबई /नागपूर
26. सवध सहसवचव/उपसवचव/अवरसवचव/कायासन अवर्कारी, (कृवष) कृवष व
पदु म ववभाग
27. ग्रामववकास व जलसंर्ारर् ववभाग मंत्रालय मुंबई 32
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28.

ववत्त ववभाग व्यय 1/अर्धसंकल्प 13, मंत्रालय, मुंबई -32

29. वनयोजन ववभाग, मंत्रालय मुंबई - 32,
30. सामावजक न्याय ववभाग
31. मा. मंत्री (कृवष) यांचे खाजगी सवचव,
32. मा. राज्यमंत्री (कृवष) यांचे खाजगी सवचव
33. वनवड नस्ती.
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