
  सन   २०21-22    मध्ये   बिरसा   म ुंडा   कृबि    क्ाुंती    
  योजनेची ( क्षेत्ाुंतर्गत व क्षेत्ािाहेरील ) अुंमलिजावणी  
  करण्यास   प्रशासबकय   मान्यता  देणेिाित.. 
 

महाराष्ट्र शासन 
कृिी, पश सुंवर्गन, द ग् र्व् यवसाय बवकास व म् ्  यव् यवसाय बवाार् 

शासन बनणगय क्माुंकः सुंकीणग-2021/प्र.क्.114/3अ,े 
                                                  मादाम कामा रोड, ह ता्मा राजर् रू चौक, 

                                                           मुंत्ालय, म ुंिई-400 032. 
बदनाुंक : 20 जूलै, 2021 

वाचा: 

1. कृबि व पद म बवाार्ाचा शासन बनणगय क्. आऊयो-2416/प्र.क्.177/4-अे, बद. 9.८.2017 

2. कृबि व पद म बवाार्, शासन पत् क्. सूससयो-2117/प्र .क्. 227/४अे, बद .18.09.2017 

3. कृबि व पद म बवाार्ाचा शासन बनणगय क्. आऊयो-2417/प्र.क्.127/3-अे, बद. 30.१२.2017 

4. कृबि व पद म बवाार्, शासन बनणगय  क्. सुंकीणग -2019/प्र .क्. 90/3अे, बद .23.07.2019 

5. कृबि व पद म बवाार्, शासन बनणगय  क्. सुंकीणग -2019/प्र .क्. 90/3अे, बद .04.09.2020 

6. कृबि व पद म बवाार्, शासन बनणगय  क्. सुंकीणग -2019/प्र .क्. 90/3अे, बद .12.02.2021 

7. सुंचालक )बव ्तार व प्रबशक्षण( याुंचे पत् क्.बवप्र.-7/बि.म ुं.कृ.क्ाुं.यो./शा.बन./16454/ 2021, 
बद.24.05.2021 

8. बवत्त बवाार् शासन बनणगय क्.अर्गसुं-2021/प्र.क्.48/अर्ग-3, बद.  24.06.2021  
 

प्र्तावना:- 

                राज्यातील अन सूबचत जमातीतील शेतकऱयाुंच्या उ्पन्नात वाढ करुन ्याुंच े जीवनमान 
उुंचावण्यासाठी तसेच ्याुंना ्वयुंपणूग करण्यासाठी आवश्यक िािी बवचारात घेऊन सुंदाार्ीन                   
बद. 9 ऑर््ट, 2017 रोजीच्या शासन बनणगयान्वये आबदवासी उपयोजना स र्ाबरत करण्यात आली आहे. 
सुंदाार्ीन बद.30 बडसेंिर, 2017 च्या शासन बनणगयान्वये प्र्त त आबदवासी उपयोजना स र्ाबरत करून 
बिरसा म ुंडा कृबि क्ाुंती योजना (क्षेत्ाुंतर्गत व क्षेत्ािाहेरील) राज्यात रािबवण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत     
रु. १.५० लक्ष मयादेपयंत वार्षिक उ्पन्न असणाऱया अन सबूचत जमाती प्रवर्ाच्या शेतकऱयाुंना “नवीन बवहीर 
खोदणे, ज नी बवहीर द रु्ती, इनवले िोअसरर्, वीज जोडणी आकार, पुंप सुंच, बपव्हीसी/एचडीपीई पाईप, 
शेत तळयाुंच ेप्ला्टीक अ्तरीकरण, परस िार्, सूक्ष्म ससचन सुंच” या िािींसाठी अन दान देण्यात येते. 

                सन 2021-22 कबरता आबदवासी बवकास बवाार्ाने योजनेंतर्गत बिरसा म ुंडा कृबि क्ाुंती क्षते्ाुंतर्गत 
उपयोजनेसाठी रू. 62.2580 /- कोटी (रू. िासष्ट्ठ कोटी पुंचवीस लक्ष ऐुंशी हजार फक्त) आबण 
क्षेत्ािाहेरील उपयोजनेसाठी  रु.32.4346 /- कोटी  (रु. ित्तीस  कोटी  त्ेचाळीस  लक्ष शेचाळीस हजार 
फक्त) याप्रमाणे एकूण रू.94.6926  /-कोटी (रु. चवत्र्यान्नव कोटी एकोणसत्तर लक्ष सव्वीस हजार फक्त) 
बनर्ी बजल्हा्तरावर उपलब्र् करुन बदला आहे.  

           तर्ाबप बद.24.06.2021 रोजीच्या शासन बनणगयान्वये बवत्त बवाार्ाने बवहीत केल्याप्रमाणे आबदवासी 
घटक कायगक्माच्या एकूण अर्गसुंकल्ल्पत बनर्ीच्या फक्त 60 टक्के बनर्ीच उपलब्र् होणार असल्याने  सन 
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2021-22 मध्ये अन सूबचत जमातीतील शेतकऱयाुंसाठी बिरसा म ुंडा कृबि क्ाुंती योजनेंतर्गत क्षते्ाुंतर्गत 
उपयोजनेसाठी रू. 37.3548 /- कोटी (रू. सदतीस कोटी प्तीस लक्ष  अठे्ठचाळीस  हजार फक्त) आबण 
क्षेत्ािाहेरील उपयोजनेसाठी  रु. 19.46076 /- कोटी  (रु. एकोणीस  कोटी  शेचाळीस  लक्ष सात हजार 
सहाशे फक्त) याप्रमाणे एकूण रू.56.81556  /-कोटी (रु. छप्पन कोटी एक्याएुंशी लक्ष पुंच्चावन हजार 
सहाशे फक्त) बनर्ी उपलब्र् होईल. सदर उपलब्र् होणाऱया बनर्ीतनू रािवावयाच्या योजनाुंचा प्रार्ान्य क्म 
बनबित करण्याच ेअबर्कार सुंिुंबर्त बजल्हा बनयोजन सबमतीस आहे.  चालू विासाठी सदर बनर्ीच्या  मयादेत  
योजनेंतर्गत  लााार्थ्यांची  बनवड  करून  योजनेंतर्गत कायगक्माच्या अुंमलिजावणीस प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची िाि शासनाच्या बवचारार्ीन होती, ्यािाित शासनाने प ढील बनणगय घेतला आहे - 
 

शासन बनणगय: 

1. सन 2021-22 मध्ये अन सबूचत जमातीतील शेतकऱयाुंसाठी बिरसा म ुंडा कृबि क्ाुंती योजनेंतर्गत 
क्षते्ाुंतर्गत उपयोजनेसाठी रू. 37.3548 /- कोटी (रू. सदतीस कोटी प्तीस लक्ष  अठे्ठचाळीस  हजार 
फक्त) आबण क्षेत्ािाहेरील उपयोजनेसाठी  रु. 19.46076 /- कोटी  (रु. एकोणीस  कोटी  शेचाळीस  
लक्ष सात हजार सहाशे फक्त) याप्रमाणे एकूण रू. 56.81556  /-कोटी (रु. छप्पन कोटी एक्याएुंशी 
लक्ष पुंच्चावन हजार सहाशे फक्त) बनर्ी मुंज रीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

2. या योजनेकबरता आबदवासी बवकास बवाार्ामाफग त सुंिुंबर्त बजल्हा पबरिदाुंना बनर्ी बवतरीत करण्यात 
येईल आबण योजनेच्या अुंमलिजावणीस बवत्तीय मान्यता सुंिुंबर्त बजल्याचे बजल्हाबर्कारी याुंचकेडून 
देण्यात यावी. 

3. योजनेसाठी चालू विी बद.24.06.2021 रोजीच्या शासन बनणगयान्वये बवत्त बवाार्ाने बवहीत केल्याप्रमाणे 
अर्गसुंकल्पीय तरत दीच्या 60 टक्के बनर्ीच्या मयादेत बजल्हा्तरावर योजनेची अुंमलिजावणी करावी. 
योजनेंतर्गत चालू विी बजल्हाबनहाय मुंजूर केलेल्या तरत दींचा तपशील सोित जोडलेल्या पबरबशष्ट्ट अ 
व ि येरे् नमूद असनू सदर योजनेचा बनर्ी चालू विी सुंिुंबर्त लेखाबशिाखाली अर्गसुंकल्ल्पत करण्यात 
आलेल्या तरत दीतून ाार्बवण्यात यावा. 

४. योजनेंतर्गत िािींच्या अन ज्ञेय अन दानाची रक्कम लााार्थ्यांच्या आर्ार सुंलग्न िकँ खा्यावर 
इलेक्रॉबनक पद्धतीने वर्ग करावी. 

५. सदर योजनेची बजल्हा पबरिदेमाफग त अबाकरण योजना म्हणनू अुंमलिजावणी करण्यात यावी . 
्याकबरता बजल्हा पबरिदेकडील कृबि बवाार् व राज्य शासनाच्या कृबि बवाार्ाच्या समन्वयाने 
अुंमलिजावणी करण्याच्या दृष्ट्टीने आय क्त (कृबि) याुंनी क्षते्ीय युंत्णाुंना सबव्तर सूचना बनर्गमीत 
कराव्यात ्यामध्ये, योजनेंतर्गत प्र्येक िािीच्या अुंमलिजावणीची कालमयादा बवबहत करावी.  
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६. सदर शासन बनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सुंकेत्र्ळावर उपलब्र् 
करण्यात आला असनू ्याचा सुंकेताक 202107201758213401 असा आहे. हा आदेश बडजीटल 
्वाक्षरीने साक्षाुंबकत करुन काढण्यात येत आहे.  

                       महाराष्ट्राच ेराज्यपाल याुंच्या आदेशान सार व नावाने. 
 

 

                                                                                                                              ( िा. बक. रासकर ) 
                                                                                                                      सह सबचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 

1. सबचव (कृबि) याुंच े्वीय सहायक,कृबि व पद म बवाार्, मुंत्ालय, म ुंिई-32 

2. प्रर्ान सबचव (आबदवासी बवकास) याुंचे ्वीय सहायक,आबदवासी बवकास बवाार्, मुंत्ालय,  
म ुंिई-32 

3. आय क्त कृबि , महाराष्ट्र राज्य प णे. 

4. आय क्त, आबदवासी बवकास, नाबशक, 

5. सुंचालक (बव्तार व प्रबशक्षण), कृबि आय क्तालय, महाराष्ट्र राज्य, प णे (10 प्रतीसह) 

6. सुंचालक (फ़लो्पादन ), कृबि आय क्तालय, महाराष्ट्र राज्य, 

7. सवग बजल्हाबर्कारी व सद्य सबचव, बजल्हा बनयोजन बवकास मुंडळ, 

8. सवग म ख्य कायगकारी अबर्कारी, बजल्हा पबरिद व आबदवासी उप आय क्त  

9. सवग बवाार्ीय कृबि सह सुंचालक 

10. अबतबरक्त आय क्त, आबदवासी बवकास बवाार्, नाबशक/नार्परू/ठाणे/अमरावती, 

11. सवग आबदवासी बवकास उपआय क्त,  

12. सवग बजल्हाबर्कारी व सद्य सबचव, बजल्हा बनयोजन बवकास मुंडळ, 

13. सवग म ख्य कायगकारी अबर्कारी, बजल्हा पबरिद व आबदवासी उप आय क्त, 

14. सवग बजल्हा पबरिदाुंच ेम ख्य लेखा व बवत्त अबर्कारी 

15. सवग बजल्हा अबर्क्षक कृबि अबर्कारी, 

16. सवग बजल्हा कोिार्ार अबर्कारी, 

17. व्यव्र्ापकीय सुंचालक, महािीज, अकोला, 

18. सवग कृबि बवकास अबर्कारी, बजल्हा पबरिद 

19.   महासुंचालक माबहती व जनसुंपकग  सचालनालय,म ुंिई.   

http://www.maharashtra.gov.in/
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20.   महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा व अन ज्ञयेता) म ुंिई/नार्परू 

21.   महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा पबरक्षा) म ुंिई /नार्परू 

22.   बवत्त बवाार् ( कायासन -व्यय 1/अर्गसुंकल्प 13) , मुंत्ालय, म ुंिई -32 

23.   बनयोजन बवाार्, मुंत्ालय म ुंिई - 32  

24.  बनवड न्ती. 
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                                                                पबरबशष्ट्ट - अ 
(कृबि  व  पद म  बवाार्ाचा  शासन  बनणगय  क्. सुंकीणग -2021/प्र.क्.114/3-अ,े  बद. 20 जूल,ै 2021 सोितचे बववरणपत्) 

बिरसा म ुंडा कृबि क्ाुंती योजना-क्षेत्ािाहेरील कायगक्मासाठी बजल्हाबनहाय वार्षिक लक्षाुंक 
                                                                                                                                           (रु. हजारात) 

मार्णी क् -  टी-9 
2225, अन सूबचत जाती, अन सूबचत जमाती , इतर मार्ासवर्ग व  
796, जनजाती क्षेत् उपयोजना 
33 - बजल्हा योजना  
Sub scheme : TD030001 - Distribution of inputs for farms regional improved tools and equipment's plan (OTSP) 
(बिरसा म ुंडा कृबि क्ाुंती योजना क्षेत्ािाहेरील)  

अ .क्.  िाि बजल्हा रक्कम बवत्त बवाार्ाच्या बद.24.06.2021 रोजीच्या शासन 
बनणगयान सार 60 % बनर्ी मयादेत उपलब्र् तरतूद 

१ 33 ठाणे 5000 3000 
२ 33 रायर्ड 6000 3600 
३ 33 प णे 5000 3000 
४ ३३ सातारा 2000 1200 
५ ३३ साुंर्ली 2000 1200 
६ ३३ सोलापरू 3000 1800 
७ ३३ कोल्हापरू 2000 1200 
८ ३३ नाबशक 20000 12000 
९ ३३ र् ळे 9862 5917.2 
१० ३३ जळर्ाव 5000 3000 
११ ३३ अहमदनर्र 5445 3267 
१२ ३३ नुंद रिार 1200 720 
१३ ३३ औरुंर्ािाद 25901 15540.6 
१४ ३३ जालना 5585 3351 
१५ ३३ पराणी 3600 2160 
१६ ३३ नाुंदेड 10000 6000 
१७ ३३ िीड 4500 2700 
१८ ३३ लातूर 12000 7200 
१९ ३३ उ्मानािाद 5000 3000 
२० ३३ सहर्ोली 12000 7200 
२१ ३३ नार्परू 44100 26460 
२२ ३३ वर्ा 35000 21000 
२३ ३३ ाुंडारा 3000 1800 
२४ ३३ चुंद्रप र 26965 16179 
२५ ३३ र्डबचरोली 5000 3000 
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२६ ३३ अमरावती 10000 6000 
२७ ३३ अकोला 12500 7500 
२८ ३३ यवतमाळ 14388 8632.8 
२९ ३३ ि लढाणा 17300 10380 
३० ३३ वाबशम 10000 6000 
३१ ३1 पालघर 1000 600 
                         एकूण 324346 194607.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



शासन बनणगय क्माुंकः सुंकीणग-2021/प्र.क्.114/3अ े
 

पृष्ट्ठ 7 पैकी 7 

                                                              पबरबशष्ट्ट-ि 
(कृबि  व  पद म  बवाार्ाचा  शासन  बनणगय  क्. सुंकीणग -2021/प्र.क्.114/3-अ,े  बद. 20 जूल,ै 2021  सोितच ेबववरणपत्) 

बिरसा म ुंडा कृबि क्ाुंती योजना-क्षेत्ाुंतर्गत कायगक्मासाठी बजल्हाबनहाय वार्षिक लक्षाुंक 
                                                                                                                                            (रु. हजारात) 

मार्णी क् -  टी-9 
2225, अन सूबचत जाती, अन सूबचत जमाती, इतर मार्ासवर्ग व  
796, जनजाती क्षेत् उपयोजना 
31 - बजल्हा योजना  
Sub Scheme : TD030002  Various  agricultural  development  programme.Plan  (TSP) ( बिरसा  म ुंडा  कृबि  क्ाुंती  
योजना  क्षेत्ाुंतर्गत )  

अ .क्.  िाि बजल्हा रक्कम बवत्त बवाार्ाच्या बद.24.06.2021 रोजीच्या 
शासन बनणगयान सार 60 % बनर्ी मयादेत 
उपलब्र् तरतूद 

  1   31    ठाणे   10000 6000 

२ ३१ रायर्ड 2000 1200 
३ ३१ प णे 15000 9000 
४ ३१ नाबशक 74968 44980.8 
५ ३१ र् ळे 44468 26680.8 
६ 33 जळर्ाव 16000 9600 
७ ३१ अहमदनर्र 9075 5445 
८ ३१ नुंद रिार 126937 76162.2 
९ ३१ नाुंदेड 35000 21000 
१० ३१ नार्परू 7500 4500 
११ ३१ चुंद्रपरू 56560 33936 
१२ ३१ र्डबचरोली 80000 48000 
१३ ३१ र्ोंबदया 23600 14160 

   १४    31    अमरावती   30000 18000 

   १५    31   यवतमाळ   36472 21883.2 

   १६    31   पालघर   55000 33000 

                                     एकूण 622580 373548 
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