कृषी विभागाद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या विविध केंद्र ि
राज्य योजनाांतगगत अनुदानािर िाटप कराियाच्या
कृषी औजारासांदभात थेट लाभ हसताांतरण (DBT)
योजना राबविण्या बाबत.
शासन वनणगय
कृवष, पशुसांिधगन, दु ग्धव्यिसाय विकास ि मत्ससयव्यिसाय विभाग
शासन वनणगय क्रमाांक :- सुकृऔ-201६/प्र.क्र.301/11- अे
मादाम कामा मागग, हु तात्समा राजगुरु चौक
मांत्रालय, मुांबई-400032
वदनाांक:- २१ जानेिारी, 2017
िाचा:- शासन वनणगय, वनयोजन विभाग, क्र.डीसीटी 2316/प्र.क्र. 133/का-1417,
वदनाांक: - 5/12/2016.
प्रसतािना:केंद्र ि राज्य शासनाद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या विविध कल्याणकारी योजनाांतगगत लाभाथींना
दे ण्यात येणारे अनुदान िसतुसिरुपात न दे ता सदर अनुदान लाभार्थ्यांना थेट लाभ हसताांतरण (DBT)
पध्दतीने दे ण्यात यािे असा धोरणात्समक वनणगय राज्य शासनाने वनयोजन विभागाच्या वदनाांक
5/12/2016 च्या शासन वनणगयान्िये घेतला आहे. वनयोजन विभागाच्या सदर शासन वनणगयाच्या
अनुषांगाने कृषी विभागाद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या केंद्र ि राज्य पुरसकृत विविध योजनाांतगगत
अनुदानािर िाटप करण्यात येणाऱ्या कृषी औजाराांच्या (कृषी औजारे , पीक सरांक्षण औजारे,
विद्युत/वडजेल/पेट्रो वडजेल/बोअरिेल/सबमर्ससबल पांपसांच ि एचडीपीई पाईप) सांदभात थेट लाभ
हसताांतरण पध्दती राबविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. सदर प्रकरणी शासनाने आता
खालीलप्रमाणे वनणगय घेतला आहे:शासन वनणगय:कृषी विभागाद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या विविध केंद्र ि राज्य पुरसकृत योजनाांतगगत
अनुदानािर िाटप करण्यात येणाऱ्या कृषी औजाराांच्या सांदभात आता खालील प्रमाणे कायगपध्दती
अिलांबविण्यात येईल.
१. अवधसूचना:कृषी विभागामार्गत थेट लाभ हसताांतरण योजनेसांदभात आधार अवधवनयम चे कलम 7 ि
आधार (इनरोलमेंट अँड अपडे ट) वनयमन 2016 च्या वनयम 12 प्रमाणे अवधसूचना काढण्यात येईल.
२. लाभाथी वनिडीचे वनकष:ज्या योजनेंतगगत कृषी औजाराांचा, अनुदानािर पुरिठा कराियाचा असेल त्सया योजनेच्या
मागगदशगक तत्सिाप्रमाणे लाभाथी वनिडीचे वनकष लागू राहतील.
3. अजगदाराची ओळख:अजगदाराची ओळख पटविण्याकवरता, तसेच तो खरोखर शेतकरी आहे, तसेच त्सयाने वदलेला बँक
खाते क्रमाांक बरोबर आहे हे वनवित करण्याकवरता लाभाथी

शेतकऱ्याने खालील प्रमाणे

कागदपत्राची सियांसाक्षाांवकत प्रत दे णे आिश्यक राहील.
अ)

शेतकऱ्याांच्या सित:चे नािे शेत क्षेत्राचा 7/12 ि 8- अ हे दाखले.

आ)

लाभाथी अनुसूवचत जाती/जमाती या प्रिगातील असल्यास त्सयाबाबत प्रावधकृत

अवधकाऱ्याांनी वदलेल्या िैध जात प्रमाणपत्राची प्रत.
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इ)

आधार प्रमाणपत्राची प्रत.

ई)

अजगदार शेतकऱ्याने त्सयाचे बँकेचे खाते आधार क्रमाकाांशी जोडू न घेणे आिश्यक राहील

आवण त्सयाकवरता त्सयाांनी बँकेला वदलेल्या पत्राची बँकेकडू न वमळालेली पोहोच पािती प्रत.
4.

योजनेंतगगत अनुदानािर पुरिठा कराियाच्या कृषी औजाराांची यादी ि ताांवत्रक वनकष

ठरविणे:अ)

योजनेंतगगत अनुदानािर पुरिठा कराियाच्या कृषी औजाराांची यादी ि ताांवत्रक

वनकष

(Technical Specification) क्षेवत्रय अवधकाऱ्याांच्या ि यापूिी याबाबत गठीत ताांवत्रक सवमतीच्या
सल्ल्याने ि क्षेवत्रय चाचणीच्या आधारे आयुक्त कृषी याांनी वनवित कराियाचे आहेत.
आ)

ज्या कृषी औजाराांच्या बाबतीत ताांवत्रक वनकष (Technical Specification) Bearau of

Indian Standard (BIS) याांनी ठरिून वदलेले आहे त, त्सयाचे बाबतीत BIS प्रमाणे पूणग Technical
Specification नमूद करणे बांधनकारक राहील.
इ)

दे शाांतगगत वनर्समत BIS प्रमावणकरण नसलेल्या कृषी औजाराांचा या यादीत शक्यतो समािेश

करण्यात येऊ नये. परांतु, काही अपवरहायग पवरस्सथतीत जर BIS प्रमावणकरण नसलेल्या दे शाांतगगत
वनर्समत कृषी औजाराांचा समािेश आिश्यक ठरल्यास त्सया औजाराांच्या उत्सपादकाांनी त्सयाांच्या
औजाराांचे प्रमावणकरण केंद्र शासनाने ठरिून वदलेल्या सांसथाकडू न करुन घेणे बांधनकारक राहील.
तसेच, प्रमावणकरण करणाऱ्या अशा सांसथेने सांबांवधत प्रमावणकरण वडझाईनला BIS वनकषाप्रमाणे /
त्सया सांसथेने विवहत केलेल्या पध्दतीप्रमाणे प्रमावणकरण अनुक्रमाांक दे णे बांधनकारक राहील,
जेणेकरून औजार कोणत्सया प्रमाणकाप्रमाणे वनर्समती करण्यात आली याची मावहती लाभाथी
शेतकऱ्याांना होिू शकेल.
ई)

आयातीत कृषी औजारे ही Global Technical Standards प्रमाणे त्सया प्रमाणपत्रासहच

आयातीत करण्यात आली असािीत आवण त्सयाांची प्रमाणकासह यादी आयुक्त कृषी याांनी प्रवसध्द
करािी.
उ)

प्रसतुत योजनेत समाविष्ट करताांना ज्या कृषी औजाराांच्या उत्सपादकाांनी प्रत्सयेक कृषी

औजाराच्या दृष्य भागािर कांपनीचे नाि/ब्रँड नाि ि प्रमावणकरण सांसथेने वदलेला प्रमावणकरणाचा
अनुक्रमाांक छापला असेल अशाच कृषी औजाराचा समािेश आयुक्त कृषी याांनी करणे बांधनकारक
राहील.
5.

योजनेंतगगत अनुदानािर पुरिठा कराियाच्या कृषी औजाराांचे मानक मूल्य (Cost Norms)

ठरविणे.
कृषी औजाराांचे उत्सपादक / पुरिठादाराांनी त्सयाांच्या कृषी औजाराच्या Technical
Specification चा तपशील ि औजाराबाबत विक्रेत्सयाांकडील अद्ययाित दरपत्रक सादर करणे
बांधनकारक राहील. या आधारे ि बाजारातील सिेक्षणाद्वारे आयुक्त कृषी याांनी योजनेंतगगत पुरिठा
कराियाच्या कृषी औजाराचे मानक मूल्य (Cost Norm) प्रसतावित करािेत. म्हणजे त्सयाच्या आधारे
अनुदानाच्या रकमेची पवरगणना करण्यात येईल.

मानक मूल्य रक्कमेस शासनाची मान्यता

वमळाल्यािर ते मानक मूल्य कृषी औजाराांचे मानक मूल्य (Cost Norm) म्हणून ग्राहय धरािे.
समान Technical Specification

असलेल्या कृषी औजाराचे मानक मूल्य (Cost Norm)

एकासारखे वनवित करण्यात यािे.
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6. थेट लाभ हसताांतरण पध्दतीने हसताांतरण
अ) थेट लाभ हसताांतरण पध्दती हसताांतरण करण्याकवरता लाभार्थ्यांनी त्सयाांना मांजूर करण्यात
आलेल्या कृषी औजाराांच्या मान्यता प्राप्त Technical Specification

पेक्षा कमी नसलेल्या

Technical Specification ची कृषी औजारे उत्सपादक कपांनीच्या कोणत्सयाही अवधकृत विक्रेत्सयाकडू न
विकत घेण्याची मुभा राहील. उदा. वपक सांरक्षण औजाराांच्या बाबतीत टाकीची क्षमता जासत असू
शकेल, ट्रॅक्टरचा हॉसगपॉिर जासत असणे ि एक्सेसरीजचा समािेश असणे अनुज्ञय
े राहील, परांतु,
त्सयाकवरता शासनाने वनवित केलेल्या मानक मूल्याच्या आधारे पवरगवणत अनुज्ञय
े अनुदानापेक्षा
अवतवरक्त अनुदान दे य ठरणार नाही.
आ)

लाभाथी शेतकऱ्याांनी कृषी औजाराांची खरेदी कॅशलेस पध्दतीने त्सयाांच्या आधारक्रमाांकाशी

वनगडीत सित:च्या बँक खात्सयातून विक्रेत्सयाला कृषी औजाराांच्या ककमतीची अदायगी
आिश्यक आहे. म्हणजेच

NEFT, RTGS, IMPS इ.

करणे

Electronic Fund Transfer ककिा

धनादे शाव्दारे ककमत अदायगी करणे आिश्यक आहे.
इ) लाभाथी शेतकऱ्याांनी िरील प्रमाणे

कृषी औजाराांची खरेदी केल्यानांतर दे यकाांची प्रत

विक्रेत्सयाकडू न दोन प्रतीत घ्यािी ि त्सयापैकी एका दे यकाची सियांसाक्षाांकीत प्रत पांचायत
सवमती/तालुका कृषी आवधकारी ककिा प्रावधकृत जनसुविधा केंद्र (Common Service Centre )
याांच्याकडे सादर करािी यािेळी त्सयाांची ओळख सांगणकािर Bio Metric पध्दतीने नोंदविण्यात
येईल.

दे यकासह अन्य कोणतेही कागदपत्र सादर करण्याची सूचना लाभार्थ्यांना वदली गेली

असल्यास त्सयाची प्रतही सादर करणे आिश्यक राहील. (उदा. टँ करबाबत नोंदणी पत्र इ.)
ई)

शासनाने सूचना वदल्यास काही दे यकाांची विक्रीकर विभागाकडू न सत्सयता पडताळणी/

तपासणी करुन घेण्यात येईल जेणे करुन खोटया दे यकाच्या आधारे अनुदानाची रक्कम
वमळविण्यािर वनयांत्रण करणे शक्य होईल .
उ)

िरील प्रमाणे कायगिाही झाल्यानांतर अनुदानाची सांपूणग रक्कम शेतकऱ्याच्या खात्सयािर थेट

लाभ हसताांतरण पध्दतीद्वारे पांधरा वदिसाच्या आत जमा करणे सांबांवधतािर सेिा हमी कायदयान्िये
बांधनकारक करण्यात येईल ि तत्ससांबधीची अवधसूचना शासनसतरािरुन काढण्यात येईल.
ऊ)

लाभाथी सित: विक्रेत्सयाकडू न औजाराांची

खरेदी

करणार असल्याने औजाराांच्या

गुणित्तेसांदभात शासनाची कोणतीही जबाबदारी असणार नाही.
ए)

योजनेची योग्य अांमलबजािणी होण्याकवरता आयुक्त कृषी याांनी BIS प्रमावणकरण आवण केंद्र

शासनाच्या मान्यता प्राप्त सांसथेने वदलेले कृषी अिजाराचे प्रमावणकरण क्रमाांक तसेच आयातीत
उपकरणे ि अिजाराचे जागवतक ताांवत्रक प्रमावणकरण क्रमाांक (Global Technical Specification)
याांची अद्ययाित मावहती कृषी विभागाच्या िेबसाईटिर उपलब्ध करुन दयािी.
ऐ)

शेतकऱ्याांना खुल्या बाजारातून कृवष औजारे खरेदी करण्याबरोबरच महाराष्ट्र राज्य कृवष

उद्योग विकास महामांडळ ककिा शासनाच्या इतर महामांडळाच्या विक्री केंद्राकडू नही िरील
कायगपध्दती अिलांबून कृवष औजारे खरेदी करण्याची मुभा राहील.
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ओ)

िषग 2017 -18 पासून कृवष औजाराांची िरीलप्रमाणे खरेदी करणे आर्सथक दृस्ष्टने दु बगल

शेतकऱ्याांना सोवयसकर व्हािे याकरीता वजल्हा अवधक्षक कृवष अवधकारी याांनी वजल्हयाचे पत
आराखडयामध्ये योग्य ते उद्दीष्ट ि आर्सथक तरतूदीचा समािेश करािा.
औ )

आर्सथक िषग 2017-18 पासून (वदनाांक 01.04.2017 ) िरील प्रमाणे योजनेची पूणगत:

अांमलबजािणी करणे आिश्यक राहील.
अां )

माहे जानेिारी 2017 ते 31 माचग 2017 पयंत लाभाथीनी िरील (इ) प्रमाणे कृवष औजारे

दे यकाची सियांसाक्षाांवकत प्रत ि औजारे मांजूर करताांना विवहत करण्यात आलेल्या अन्य
कागदपत्राांच्या प्रती सादर करताना लाभाथी शेतकऱ्याांची ओळख BioMetric पध्दतीने नोंदविण्याची
व्यिसथा उपलब्ध नसल्यास अशा प्रकरणात शेती औजाराांचे Physical verification करुन घ्यािे.
अ: ) माहे जानेिारी 2017 ते माचग 2017 पयंत आर्सथकदृष्टया दु बगल शेतकऱ्याांना शेती औजाराच्या
पूणग ककमतीची अदायगी करणेकरीता बँक कजग उपलब्ध होण्यास अडचण येण्याची शक्यता लक्षात
घेता, ज्या शेतकऱ्याांना त्सयाांना मांजूर शेती औजाराची पूणग ककमत भरुन औजारे खुल्या बाजारातून
खरेदी करणे शक्य नसल्यास त्सयाांनी महाराष्ट्र राज्य कृवष उद्योग विकास महामांडळाच्या विक्री
कायालयाकडू न औजाराांची र्क्त लाभाथी वहश्याची रक्कम भरुन िरील प्रमाणे कृवष औजारे विकत
घेण्याची मुभा राहील. अशा प्रकरणी लाभाथी शेतकऱ्याांना दे य अनुदानाची रक्कम महाराष्ट्र राज्य
कृवष उद्योग विकास महामांडळ याांना अदा करण्यात येईल. परांतु याबाबतचा वनणगय घेण्याचे सिातांत्र्य
लाभाथी शेतकऱ्याांना राहील.
प्रसतुत धोरणानुसार कायगिाही करण्याकवरता पूिग तयारीसाठी लागणारा आिश्यक ि अपेवक्षत
िेळ लक्षात घेता वदनाांक 31/3/2017 पयगत सध्याच्या दर करारातील दर आवण BIS द्वारे विवहत
गुणित्ता वनकषाांची पुतगता करणाऱ्या उत्सपादनाांचा समािेश करण्यात यािा.
सदर शासन वनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेसथळािर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्सयाचा सांकेताक 201701231110160101 असा आहे. हा आदे श
वडजीटल सिाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार ि नािाने,

Sharad Balkrishna
Pawaskar

Digitally signed by Sharad Balkrishna Pawaskar
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=Under Secretary, postalCode=400032,
st=Maharashtra, cn=Sharad Balkrishna
Pawaskar
Date: 2017.01.23 11:12:47 +05'30'

(श.बा.पािसकर)

अिर सवचि, महाराष्ट्र शासन
प्रवत,
1) अप्पर मुख्य सवचि (वनयोजन विभाग) मांत्रालय, मुांबई
2) आयुक्त (कृवष) कृवष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
3) कुलगुरु, कृवष विद्यापीठे (सिग)
4) मुख्य कायगकारी अवधकारी, वजल्हा पवरषद (सिग)
5) व्यिसथापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य कृवष उद्योग विकास महामांडळ मयावदत, मुांबई -25
6) कृवष सांचालक (वनविष्ठा ि गुणवनयांत्रण) कृवष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
7) कृवष सांचालक, (सिग) कृवष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
पष्ृ ठ 5 पैकी 4

शासन वनणगय क्रमाांकः सुकृऔ-201६/प्र.क्र.301/11- अे

8) विभागीय कृवष सहसांचालक (सिग)
9) वजल्हा अवधक्षक कृवष अवधकारी (सिग)
10) कृवष विकास अवधकारी (सिग वजल्हा पवरषद)
11) महालेखापाल-1 (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र, मुांबई
12) महालेखापाल-1 (लेखा ि अनुज्ञय
े ता) महाराष्ट्र, मुांबई
13) महालेखापाल -2 (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र नागपूर
14) महालेखापाल -2 (लेखा ि अनुज्ञय
े ता) महाराष्ट्र नागपूर
15) वजल्हा कोषागार अवधकारी (सिग)
16) वनिडनसती ( कायासन 11-अे )
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