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सांदभट :  

1. सामान्य प्रशासन षिभागाचा (माषहती ि तांत्रज्ञान) शासन षनणटय क्र. GAD-मातांस-२०१८ / 
C.R. 138 /S.1/ 39 षद. 12/10/2018 

प्र्तािना:- 
 शासनाच्या षिषिर् कल्याणकारी योजनाांची जलद गतीने ि पारदशटक पद्धतीने अांमलबजािणी 
करण्याकषरता तसेच, नागषरकाांना सिट शासकीय षिभागाांच्या षिषिर् योजनाांचा लाभ एकाच पोटटलद्वारे 
देण्याच्या हेतूने शासनाने महाराष्ट्र माषहती ि तांत्रज्ञान महामांडळामार्ट त महा-डीबीटी पोटटल षिकषसत 
केल ेआहे. सद्यस््ितीत, या पोटटलिर महाषिद्यालयीन षिद्यार्थ्यांसाठी षिषिर् षिभागाांच्या पो्ट-मॅषरक 
षशष्ट्यिृत्ती योजनाांच्या अांमलबजािणीसाठी प्रणाली षिकषसत केलेली असून सदर योजनाांची महा-
डीबीटी पोटटलद्वारे अांमलबजािणी करण्यात येत आहे.  

कृषि षिभागामार्ट त शेतकऱयाांशी षनगडीत षिषिर् योजनाांची अांमलबजािणी करण्यात येत 
असून सदर योजनाांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱयाांना प्रत्सयेक योजनेसाठी लेखी ्िरुपात ्ितांत्र अजट 
कराि ेलागत होते तसेच, काही योजनाांसाठी सांगणकीय प्रणालीिर ्ितांत्रपणे अजट कराि ेलागत होते. 
तिाषप, अजट करण्यापासून ते प्रत्सयक्ष लाभ षमळेपयंत एकास्त्समक सांगणकीय प्रणाली अस््तत्सिात नव्हती. 
कृषि षिभागाने आता महा-डीबीटी पोटटलिर “शेतकरी योजना” या सदराखाली शेतकऱयाांच्या 
सोयीकषरता सिट योजनाांचा लाभ “एकाच अजाद्वारे” देण्याच्या दृस्ष्ट्टने अजट करण्यापासून ते प्रत्सयक्ष लाभ 
षमळेपयंत एकास्त्समक सांगणकीय प्रणाली षिकषसत केलेली आहे. या प्रणालीद्वारे शेतकऱयाांना त्सयाांच्या 
पसांतीच्या बाबींच्या षनिडीचे ्िातांत्र्य देण्यात आले असून शेतकऱयाांनी शेती षनगडीत षिषिर् 
बाबींकषरता अजट कराियाचा आहे. सदर बाबी ज्या योजनेतून देता येऊ शकतील त्सया योजनाांतगटत पात्र  
शेतकऱयाांची सांगणकीय सोडत पद्धतीने षनिड करण्यात येणार आहे. यामुळे, योजनाांच्या 
अांमलबजािणीत पारदशटकता येईल तसेच, राज्यात सिट योजनाांच्या अांमलबजािणीत एकसुत्रता येईल 
ि िषरष्ट्ठ ् तरािरून योजनाांच्या अांमलबजािणीच्या प्रगतीचे प्रभािी सांषनयांत्रण करणे शक्य होणार आहे. 

सन २०२०-२१ पासून कृषि षिभागाच्या प्रमुख योजनाांची अांमलबजािणी महा-डीबीटी 
पोटटलद्वारे करण्यात येणार असून षद. ७ जुलै, २०२० रोजी मा. मुख्यमांत्री महोदयाांच्या ह्ते या पोटटलिर 
अजट ्िीकृतीचा शुभारांभ करण्यात आला आहे. चालू ििापासून महा-डीबीटी पोटटलद्वारे योजनाांच्या 
अांमलबजािणीबाबत पुढीलप्रमाणे कायटिाही करािी. 



शासन पषरपत्रक क्रमाांकः सांकीणट 0919/प्र.क्र.221/14-अ,े 
 

पषृ्ट्ठ 12 पैकी 2  
 

पषरपत्रक :- 

1. सन २०२०-२१ पासून कृषि षिभागाच्या योजनाांची महा-डीबीटी पोटटलद्वारे अांमलबजािणी सुरु 
करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

2. चाल ूििी पासून कृषि षिभागाच्या पुढील प्रमुख योजनाांची महा-डीबीटी पोटटलद्वारे अांमलबजािणी 
करािी आषण उिटषरत योजना टप्पप्पया-टप्पप्पयाने कालबद्धषरत्सया या पोटटलद्वारे राबषिण्याचे षनयोजन 
कराि.े 

अ.क्र. योजनेचे नाि 

i.  प्रर्ानमांत्री कृषि ससचन योजना - प्रती िेंब अषर्क षपक (PMKSY-PDMC) 

ii.  मुख्यमांत्री शाश्वत कृषि ससचन योजना 

iii.  कृषि याांषत्रकीकरण उप-अषभयान (SMAM) 

iv.  राज्य पुर्कृत कृषि याांषत्रकीकरण योजना 

v.  राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अषभयान-अन्नर्ान्य षपके (भात, गहू, कडर्ान्य, पोिक र्ान्य, 
भरडर्ान्य) (NFSM-Foodgrains) 

vi.  राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अषभयान-तेलषबया षपके (NFSM-Oilseeds) 

vii.  राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अषभयान-िाषणस्ज्यक षपके (कापसू ि ऊस) (NFSM-Cash Crops) 

viii.  एकास्त्समक र्लोत्सपादन षिकास अषभयान (MIDH) 

ix.  भाऊसाहेब रु्ां डकर र्ळबाग लागिड योजना 

x.  षबरसा मुांडा कृषि क्राांती योजना (आषदिासी उप योजना क्षते्राांतगटत) 

xi.  षबरसा मुांडा कृषि क्राांती योजना (आषदिासी उप योजना क्षते्राबाहेरील)  

xii.  डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर कृषि ्िािलांबन योजना 

xiii.  राष्ट्रीय कृषि षिकास योजना-रफ्तार योजनेंतगटत (RKVY-RAFTAAR) मांजूर होणारे 
कृषि षिभागाचे षिषिर् प्रकल्प  

 

3. पषरच्छेद २ मर्ील तक्त्सयातील अनु. क्र. x, xi ि xii येिील योजना षजल्हा ्तरीय योजना (DPDC) 
असून त्सयाांचे कामकाज षजल्हा पषरिदेच्या कृषि षिभागामार्ट त महा-डीबीटी पोटटलिर करण्यात 
येईल. त्सयाकषरता, षजल्हा पषरिदेच्या सांबांषर्त अषर्कारी / कमटचाऱयाांना योजनाांच े कामकाज 
करण्यासाठी महा-डीबीटी पोटटलिर लॉगीन आय. डी. ि पासिडट उपलब्र् करून षदला जाईल. 

4. कृषि षिभागाच्या षिषिर् योजनाांचा लाभ घेण्याच्या दृस्ष्ट्टने महा-डीबीटी पोटटलमध्ये शेतकऱयाांनी 
अजट सादर करण्याच ेटप्पपे पुढीलप्रमाणे आहेत  :  
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4.1. अजटदाराांची नोंदणी ि आर्ार प्रमाणीकरण: 

सिट इच्छुक शेतकऱयाांना महा-डीबीटी पोटटलच्या सांकेत्िळािर जाऊन ्ितःची नोंदणी 
करािी लागेल आषण आपल्या आर्ार क्रमाांकाचे प्रमाणीकरण करणे बांर्नकारक आहे तिाषप, 
सदर प्रषक्रया शेतकऱयाांना एकदाच करािी लागणार आहे. 

सांकेत्िळ  महा-डीबीटी पोटटलचे https://mahadbtmahait.gov.in/ हे सांकेत्िळ आहे. 
या सांकेत्िळािरील “शेतकरी योजना” हा पयाय षनिडािा. शेतकरी 
्ितःच्या मोबाईल, सांगणक / लॅपटॅाप / टॅबलेट, सामुदाषयक सेिा कें द्र 
(CSC), ग्रामपांचायतीतील सांग्राम कें द्र इ. माध्यमातून उक्त सांकेत्िळािर 
जाऊन अजट करू शकतील.  

अजटदार 
नोंदणी 

अजटदाराांनी प्रिमतः िापरकत्सयाचे नाि (User name) ि सांकेतशब्द 
(Password) तयार करून घ्यािा ि आपले खाते उघडाि े(लॉगीन). तदनांतर 
पुन्हा लॉगीन कराि,े अजटदाराांना “ियैस्क्तक लाभािी” अििा “शेतकरी गट 
/ एर्.पी.ओ./सां्िा” म्हणनू नोंदणी करण्याचा पयाय उपलब्र् असेल. 
अजटदाराांनी त्सयाांच्या इच्छेनुसार योग्य पयाय षनिडािा. महा-डीबीटी 
पोटटलिर अजट करण्याबाबत सषि्तर माषहती User manual द्वारे षदली 
असून ते पोटटलिर माषहती्ति ठेिण्यात आलेले आहे. 

आर्ार क्रमाांक 
प्रमाणीकरण  
 

“ियैस्क्तक लाभािी” म्हणनू नोंदणी करू इस्च्छणाऱया सिट शेतकऱयाांना  
त्सयाांचा आर्ार क्रमाांक सदर सांकेत्िळािर प्रमाषणत करून घ्यािा लागेल. 
ज्या िापरकत्सयाकडे आर्ार क्रमाांक नसेल त्सयाांनी प्रिम आर्ार नोंदणी 
कें द्राकडे जाऊन त्सयाांची नोंदणी करािी ि सदर नोंदणी क्रमाांक महा-डीबीटी 
पोटटलमध्ये नमूद करून त्सयाांना योजनाांसाठी अजट करता येईल. अशा 
अजटदाराांना अनुदान षितरीत करण्यापूिी महा-डीबीटी पोटटलमध्ये त्सयाांना 
देण्यात येणारा आर्ार क्रमाांक नोंदणीकृत करून प्रमाषणत करून घ्यािा 
लागेल, त्सयाषशिाय त्सयाांना अनुदानाचे षितरण करण्यात येणार नाही. 

 

4.2.  ियैस्क्तक तपशील / गटाची माषहती (Profile) भरणे: 

“ियैस्क्तक लाभािी” म्हणनू नोंदणी केलेल्या सिट शेतकऱयाांना प्रिमतः त्सयाांचा ियैस्क्तक 
तपशील भरणे बांर्नकारक आहे. या अांतगटत अजटदाराांना ियैस्क्तक माषहती, पत्ता ि ्ितःच्या 
नाि े असलेल्या शेत जषमनीचा तपशील सादर करािा लागेल. त्सयाचप्रमाणे, योजनाांच्या 
आिश्यकतेनुसार षपकाांचा तपशील, कुटुांबाचा तपशील, शेतािरील िीज उपलब्र्ता, ससचन 
स्त्रोत इ. बाबींचा तपशील सादर करािा लागेल. या सदरामध्ये ताराांषकत (*) बाबींची माषहती 
देणे अषनिायट असून सदर माषहती भरल्यानांतरच सांबांषर्त लाभार्थ्याच्या ियैस्क्तक तपशीलास 

https://mahadbtmahait.gov.in/
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अनुसरून ते षिषिर् योजनाांमर्ील ज्या बाबींना पात्र ठरत असतील त्सया बाबींच्या षनिडीसाठी 
त्सयाांना अजट  करता येईल. 

त्सयाचप्रमाणे, “शेतकरी गट / एर्.पी.ओ. /सां्िा” म्हणनू नोंदणी करण्याचा पयाय 
षनिडलेल्या अजटदाराांना त्सयाांच्या सां्िेची माषहती सादर करािी लागेल.  

4.3. कृषि षिभागाच्या षिषिर् बाबींना अजट करणे: 

कृषि षिभागामार्ट त राबषिण्यात येणाऱया षिषिर् योजनाांतगटत अनेक बाबींकषरता अिटसहाय्य 
करण्यात येते. या प्रणालीद्वारे शेतकऱयाांना एका अजाद्वारे सिट योजनाांसाठी अजट करण्याची 
सुषिर्ा उपलब्र् करून देण्यात येत आहे. शेतकऱयाांच्या सोयीसाठी सिट योजनाांसाठी पुढील  
सामाषयक घटक षिकषसत केलेले आहेत: 

अ.क्र. घटक समाषिष्ट्ट बाबी 

१. कृषि याांषत्रकीकरण रॅक्टर, पॉिर षटलर, मनुष्ट्य ि बैल चलीत औजारे, ्ियांचषलत 
यांत्र ि औजारे, प्रषक्रया युषनट्स,  रॅक्टर ि पॉिर षटलर चलीत 
यांत्र ि औजारे, भाडे तत्सिािर कृषि यांत्र ि औजारे सिेा पुरिठा 
कें द्राची उभारणी इ. कृषि यांत्र ि औजारे. 

२. ससचन सार्ने ि 
सुषिर्ा 

सूक्ष्म ससचन (षठबक ि तुिार ससचन), शेत तळे, शेत तळ्यास 
प्पलास््टक अ्तरीकरण, पाईप, पांपसेट, इांषजन इ.  

३. षबयाणे, औिरे् ि 
खते  

षिषिर् षपकाांसाठी लागणारे प्रमाषणत षबयाणे, षिषिर् औिरे् 
आषण जैषिक ि रासायषनक खते इ. 

४. र्लोत्सपादन र्ळबाग लागिड, काढणी पश्चात व्यि्िापन, रोपिाषटका, 
काांदा चाळ, सांरषक्षत शेती (हषरत गृह, शेड नेट गृह), एकास्त्समक 
शीत साखळी प्रकल्प, प्रषक्रया प्रकल्प इ. र्लोत्सपादन षिियक 
सिट बाबी. 

५. अनुसूषचत जाती ि 
जमाती प्रिगातील 
शेतकऱयाांसाठी 
षिशेि योजना 

निीन षिहीर बाांर्णे, जुनी षिहीर दुरु्ती, इनिले बोअसरग, 
सूक्ष्म ससचन (षठबक ि तुिार ससचन), शेत तळ्यास प्पलास््टक 
अ्तरीकरण, पाईप, पांपसटे, इांषजन, परसबाग, िीज जोडणी 
आकार इ. [षबरसा मुांडा कृषि क्राांती योजना (आषदिासी उप 
योजना क्षते्राांतगटत ि आषदिासी उप योजना क्षते्राबाहेरील) 
आषण डॉ. बाबासाहेब आांबडेकर कृषि ्िािलांबन योजनेंतगटत 
अनुज्ञये बाबी] 

शेतकऱयाांनी उपरोक्त प्रत्सयेक घटकाांतगटत उपलब्र् असलेल्या षिषिर् बाबींपैकी 
आपल्या पसांतीच्या बाबींची षनिड करून त्सयाांचा अजात समािशे कराियाचा आहे. अशाप्रकारे 
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सिट बाबींची षनिड पूणट झाल्यानांतर शेतकऱयाांनी ऑनलाईन अजट सादर कराियाचा आहे. 
उपरोक्त घटकाांपैकी ज्या बाबी “शेतकरी गट / एर्.पी.ओ. /सां्िा” याांना लागू असतील 
त्सयाकषरता ते अजट करू शकतील. महा-डीबीटी पोटटलिर “ियैस्क्तक शेतकरी” आषण 
“शेतकरी गट / एर्.पी.ओ. /सां्िा” याांनी अजट सादर केल्यानांतर त्सयािरील पुढील प्रषक्रयेची 
कायटपद्धती एकसमान असून त्सयाचा तपशील पुढील पषरच्छेदाांमध्ये नमूद केलेला आहे. 

4.4. अजट शुल्क: 

अजट सादर करतेिळेी शेतकऱयाांनी रु. २०/- शुल्क ि रु. ३.६०/- जी.एस.टी. षमळून एकूण 
रु.२३.६०/- शुल्क ऑनलाईन भराियाचे आहे तदनांतर, महा-आयटी महामांडळाकडे 
शेतकऱयाांचा अजट पुढील प्रषक्रयेकषरता पाठषिला जाईल. अजट सादर करण्याच्या अांषतम 
मुदतीपयंत शेतकऱयाांना अजात षनिडलेल्या बाबींमध्ये षिना शुल्क बदल करता येतील (निीन 
बाबींचा अजात समािशे करणे अििा अजात समाषिष्ट्ट केलेल्या बाबी िगळणे) परांतु, मुदत 
सांपल्यानांतर त्सयात बदल करता येणार नाही. 

4.5. एकषत्रत सांगणकीय सोडत: 

महा-डीबीटी पोटटलिर कृषि षिभागाने षिकषसत केलले्या प्रणालीद्वारे शेतकऱयाांचा कोणत्सयाही 
षिषशष्ट्ट योजनेस अजट घेण्यात येत नसून तो शेती षनगडीत षिषिर् बाबींसाठी घेण्यात येत आहे 
आषण त्सया बाबींकषरता कोणत्सया योजनेतून लाभ देता येईल याबाबत सांगणकीय प्रणाली 
एकषत्रत सोडतीमध्ये षनणटय घेईल. महा-डीबीटी पोटटलद्वारे कृषि षिभागाच्या सिट योजनाांसाठी 
तालुका ्तरािर एकषत्रत सांगणकीय सोडत काढण्यात येणार आहे, त्सयामुळे शेतकऱयाांना 
प्रत्सयेक योजनेसाठी ्ितांत्र अजट करण्याची आिश्यकता नसून त्सयाांनी अजट केलेल्या बाबी ज्या-
ज्या योजनेतून उपलब्र् असतील त्सया सिट योजनाांसाठी अजाचा षिचार केला जाईल. 

 शेतकऱयाांनी (ियैस्क्तक शेतकरी ि गट / FPOs) अजट केलेल्या षिषिर् बाबींची तालुका 
्तरािर एकषत्रत सांगणकीय सोडत काढण्यात येईल तिाषप, ज्या घटकाांसाठी / प्रिगासाठी 
तालुका ्तरािर पुरेसा आर्थिक लक्षाांक उपलब्र् होणार नाही त्सयासाठी षजल्हा ्तरािर 
सांगणकीय सोडत काढण्यात येईल.  

सांगणकीय सोडतीत षनिड झालेल्या शेतकऱयाांना त्सयाांच्या मोबाईल क्रमाांकािर लघु 
सांदेशाद्वारे (SMS) त्सयाांच्या षनिडीबाबत अिगत करण्यात येईल, आषण सदर सोडतीमध्ये ज्या 
शेतकऱयाांची षनिड झाली नसेल त्सयाांना प्रतीक्षा यादीत क्रमिारीनुसार ठेिण्यात येईल. 
शेतकऱयाांचे अजट घटक / बाब षनहाय घेण्यात येत असून सांगणकीय सोडत प्रषक्रयेद्वारे 
शेतकऱयाांना त्सयाांच्या अजातील बाबी षिषिर् प्रचषलत योजनेतून मांजूर करण्यात येतील. 

4.6. कागदपत्र ेसादर करणे: 

सांगणकीय सोडतीत षनिड झालेल्या शेतकऱयाांना (ियैस्क्तक शेतकरी ि गट / FPOs) त्सयाांची 
ज्या बाबीसाठी ि ज्या योजनेंतगटत षनिड झाली असेल त्सयासांबांर्ीची आिश्यक कागदपत्र े                 
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महा-डीबीटी पोटटलिर सादर (Upload) करण्याबाबत त्सयाांच्या मोबाईल क्रमाांकािर लघु 
सांदेशाद्वारे (SMS) कळषिण्यात येईल. शेतकऱयाांनी सदर कागदपत्रे महा-डीबीटी पोटटलिर 
षिषहत मुदतीत सादर (Upload) कराियाची आहेत, जे शेतकरी षिषहत मुदतीत कागदपत्र े
सादर करणार नाहीत त्सयाांची षनिड रद्द करण्यात यईेल. ही प्रषक्रया पूणटतः ऑनलाईन केली 
असल्यामुळे लघु सांदेशाद्वारे मागषिलेल्या कागदपत्राांषशिाय कोणत्सयाही इतर कागदपत्राांची 
शेतकऱयाांकडे मागणी करण्यात येऊ नये.  

4.7. शेतकऱयाांच्या अजाची / कागदपत्राची छाननी ि पूिट-सांमती प्रदान करणे: 

सांगणकीय सोडतीत ज्या योजनेंतगटत शेतकऱयाांची (ियैस्क्तक शेतकरी ि गट / FPOs) षनिड 
झालेली असेल त्सया योजनेकषरता कृषि षिभागाने षनषश्चत केलेल्या बहु्तरीय पद्धतीने अजाची 
ि कागदपत्राांची छाननी करण्यात येईल ि छाननी अांती पात्र ठरलेल्या शेतकऱयाांना पूिट-सांमती 
आदेश ऑनलाईन षनगटषमत करण्यात येतील, तसेच SMS व्दारे सूचना देण्यात येईल.  सदर 
आदेश शेतकऱयाांना त्सयाांच्या महा-डीबीटी पोटटलिरील खात्सयामध्ये (लॉगीन) उपलब्र् होतील. 
पूिट-सांमती आदेश षमळालेल्या शेतकऱयाांपैकी जे शेतकरी त्सयाांना मांजूर केलेल्या बाबींची षिषहत 
कालािर्ीत अांमलबजािणी करणार नाहीत त्सयाांची पूिटसांमती रद्द करण्यात येईल ि प्रतीक्षा 
यादीतील  क्रमिारीनुसार पात्र ठरणाऱया शेतकऱयाांची षनिड करण्यात येईल ि सांबांषर्ताांना 
त्सयाप्रमाणे अिगत करण्यात येईल. 

4.8. देयक सादर करणे, मोका तपासणी, मापन पुस््तकेत नोंदी घेणे (MB Recording) आषण 
भौगोषलक ्िान षनषश्चती (षजओ-टॅसगग): 

कृषि षिभागाने पूिट-सांमती आदेशाद्वारे  मांजूर केलेल्या बाबीची शेतकऱयाांनी (ियैस्क्तक शेतकरी 
ि गट / FPOs) षिषहत कालािर्ीत अांमलबजािणी करणे बांर्नकारक असेल. मांजूर केलेल्या 
बाबींपैकी ज्या बाबींची खरेदी कराियाची असेल अििा शेतािर उभारणी / ्िापना 
कराियाची असेल, त्सया बाबींची शेतकऱयाांनी बाजारपेठेतून आपल्या पसांतीच्या उत्सपादकाच्या 
अषर्कृत षिके्रत्सयामार्ट त खरेदी करािी ि देयकाची (जी.एस.टी. क्रमाांकासह) छायाांषकत प्रत 
(Scan Copy) महा-डीबीटी पोटटलिर सादर (Upload) करािी.  याांषत्रकीकरण योजनेच्या 
बाबतीत खरेदी करण्यात येणारे यांत्र अिजारे मान्यता प्राप्पत यादीमर्ील असल्याची खात्री 
करािी.  शेतकऱयाांनी देयकाची प्रत महा-डीबीटी पोटटलिर सादर (Upload) केल्यानांतर कृषि 
षिभागाचे सांबांषर्त अषर्कारी / कमटचारी लाभािी शेतकऱयाच्या शेतास भटे देऊन खरेदी 
केलेल्या अििा उभारणी / ्िापना केलेल्या बाबीची प्रत्सयक्ष मोका तपासणी करतील. ते 
देयकाची मूळ प्रत ि आिश्यक असल्यास काही द्तऐिजाांच्या मूळ प्रती देखील तपासतील, 
सांबांषर्त मालमत्तेचे भौगोषलक ्िान षनषश्चती (षजओ-टॅसगग) करतील आषण त्सयाांचा मोका 
तपासणी अहिाल महा-डीबीटी पोटटलिर सादर करतील. 

त्सयाचप्रमाणे, ज्या बाबींची (उदा. शेत तळे, र्ळबाग लागिड, षिहीर बाांर्काम इ.) मापन 
पुस््तकेत नोंद घ्याियाची असेल त्सया बाबींच्या कामाचा प्रत्सयेक टप्पपा पूणट झाल्यानांतर कृषि 
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षिभागाचे सांबांषर्त अषर्कारी / कमटचारी िळेोिळेी लाभािी शेतकऱयाच्या (ियैस्क्तक शेतकरी 
ि गट / FPOs) शेतास भटे देऊन मापन पुस््तकेत नोंद घेतील. सदर महा-डीबीटी पोटटलिर 
पुढील कायटिाहीसाठी सादर केल्या जातील. कृषि षिभागाच्या षिषिर् बाबींच्या मोका-तपासणी 
तसेच, मापन पुस््तकेत नोंदी घेण्याचे कामकाज मोबाईल अॅस्प्पलकेशनद्वारे करण्याचे षनयोषजत 
असून ते षिकषसत झाल्यानांतर उपलब्र् करून षदले जाईल.                                                                                                                                                                                                          

4.9. लाभािी शेतकऱयाांना अनुदान षितरण: 

पषरच्छेद क्र. 4.८ मर्ील नमूद कायटिाही पूणट झाल्यानांतर, यिास््िती मोका-तपासणी 
अहिाल अििा मापन पुस््तकेतील नोंदींची कृषि षिभागाने षनषश्चत केलेल्या बहु्तरीय 
पद्धतीने छाननी करण्यात येईल ि छाननी अांती लाभािी शेतकऱयाांना अनुदान षितरणाची 
षशर्ारस क्षते्रीय ्तरािरील यांत्रणेकडून केली जाईल. सांदभांषकत शासन षनणटय षदनाांक 
१२/१०/२०१८ अन्िये षिषहत केलेल्या कायटपद्धती नुसार राज्य ् तरािरून (कृषि आयुक्तालय) 
कें द्रीय पद्धतीने लाभािी शेतकऱयाांच्या आर्ार क्रमाांकाच्या आर्ारे त्सयाांच्या बँक खात्सयात 
अनुदान जमा करण्यात येईल. सबब, अनुदान जमा करतेिळेी शेतकऱयाचा आर्ार क्रमाांक 
त्सयाांच्या ज्या बँक खात्सयाशी सांलग्न असेल त्सया खात्सयािर अनुदानाची रक्कम जमा होईल. कृषि 
आयुक्तालय ्तरािरून प्रत्सयेक राज्य्तरीय योजनेचे देयक कोिागारास पाठषिणे ि 
कोिागाराने उपलब्र् करून षदलेल्या षनर्ीचे लाभार्थ्यांना अनुदान षितरण करण्याची 
जबाबदारी सहाय्यक सांचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, याांची राहील, षजल्हा ्तरीय 
योजनाांच्या अनुदान षितरणाच्या कायटपद्धतीबाबत ्ितांत्र सूचना षनगटषमत करण्यात येतील. 

4.10.  लघु सांदेश (एस.एम.एस.) सुषिर्ा:    

लाभािी शेतकऱयाांना अजट करतेिळेी तसचे, अजािर पुढील कायटिाही करण्याच्या प्रत्सयेक 
टप्पप्पयािर त्सयाांच्या मोबाईल क्रमाांकािर लघु सांदेशाद्वारे िळेोिळेी सूचना देण्यात यतेील. 

4.11. तक्रार / सूचना: 

शेतकऱयाांना अजट करतेिळेी काही अडचणी येत असतील अििा काही सूचना कराियाची 
असल्यास ते महा-डीबीटी पोटटल िरील “तक्रार / सचूना” या बटनिर स्क्लक करून आपल्या 
तक्रारीचा / सूचनेचा तपशील सादर करू शकतील. 

5. कृषि षिभागाच्या अषर्कारी / कमटचाऱयाांसाठी महा-डीबीटी पोटटलिरील सुषिर्ा:  

प्रिम टप्पप्पयात कृषि षिभागाच्या १३ योजनाांची महा-डीबीटी पोटटलद्वारे अांमलबजािणी करण्यात 
येणार आहे आषण टप्पप्पया-टप्पप्पयाने उिटषरत योजनाांचा या पोटटलिर समािशे करण्यात येणार आहे. 
अशाप्रकारे, यापुढे षिषिर् योजनाांच्या अांमलबजािणीचे कामकाज पूणटतः ऑनलाईन करण्यात 
येणार आहे (अजट करण्यापासून लाभार्थ्यांना अनुदानाचा प्रत्सयक्ष लाभ षमळेपयंत), त्सयाकषरता कृषि 
षिभागाच्या अषर्कारी / कमटचाऱयाांसाठी पुढील सुषिर्ा देण्यात आल्या आहेत. 
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5.1. कृषि षिभागाच्या अषर्कारी / कमटचाऱयाांसाठी लॉगीन आय. डी. ि पासिडट: 

षिषिर् योजनाांच्या अांमलबजािणीशी षनगडीत असलेल्या कृषि षिभागाच्या सांबांषर्त क्षते्रीय 
अषर्कारी / कमटचाऱयाांना महा-डीबीटी पोटटलिर योजनाांच्या अांमलबजािणीचे कामकाज 
करण्याकषरता लॉगीन आय. डी. ि पासिडट उपलब्र् करून षदला जाईल.  सिट सांबांषर्त 
अषर्कारी / कमटचाऱयाांनी http://AgriDBTworkflow.mahaonline.gov.in या िबे सलक िर 
जाऊन लॉगीन कराि ेि आपला आर्ार क्रमाांक प्रमाषणत करुन घ्यािा तसेच आपला पासिडट 
बदलून घ्यािा.  त्सयाचप्रमाणे, कायालयीन कामकाजाच्या दृस्ष्ट्टने अषर्कारी / कमटचाऱयाांशी 
सांपकट  सार्ण्यासाठी तसेच, त्सयाांना िळेोिळेी सांदेश  / षदशाषनदेश देण्याकषरता सिट अषर्कारी 
/ कमटचाऱयाांना शासकीय ई-मेल आय.डी. उपलब्र् करून देण्याबाबत आयुक्त (कृषि) याांनी 
तातडीने कायटिाही करािी. 

5.2. योजनाांच्या षित्तीय लक्षाांकाचे व्यि्िापन : 

योजनाांच्या षित्तीय लक्षाांकाच्या षित्तीय व्यि्िापनाचे कामकाज कृषि आयुक्तालयाच्या 
्तरािरून करण्यात याि.े कृषि षिभागाच्या षिषिर् योजनाांकषरता प्रषतििट प्राप्पत होणारा 
षित्तीय लक्षाांक महा-डीबीटी पोटटलिर भरणे, त्सयाांचे षजल्हा / तालुका षनहाय ि प्रिगट षनहाय 
(सिटसार्ारण, अनु. जाती ि जमाती, मषहला, षदव्याांग इ.) षितरण करणे, आिश्यकतेनुसार 
त्सयाचे रे्रषितरण करणे इ. कामाांसाठी तसेच, सिट योजनाांच्या षित्तीय लक्षाांकाचे महा-डीबीटी 
पोटटलिर व्यि्िापन करण्यासाठी षिषिर् सुषिर्ा उपलब्र् करून देण्यात आल्या आहेत. 
त्सयाबाबत, सषि्तर माषहती User Manual द्वारे उपलब्र् करून देण्यात येईल. आयुक्त (कृषि) 
याांनी प्रत्सयेक योजनेसाठी आयुक्तालयातील सांबांषर्त कृषि उप सांचालकाांना योजना 
व्यि्िापक (Scheme Manager) म्हणनू घोषित कराि े ि त्सयाांना योजनाांच्या षित्तीय 
लक्षाांकाच्या व्यि्िापनाची जबाबदारी द्यािी. 

5.3. अजांची छाननी ि मांजुरी: 

महा-डीबीटी पोटटलिर कृषि षिभागाच्या षिषिर् योजनाांतगटत लाभ घेण्यासाठी प्राप्पत होणाऱया 
अजांची छाननी बहु्तरीय पद्धतीने करण्यात येणार असून त्सयाकषरता महा-डीबीटी पोटटलिर 
षिषिर् टप्पपे (डे्क) षनमाण केलेले आहेत.  लाभािी शेतकऱयाांच्या अजांची िगेिगेळया 
टप्पप्पयािर छाननी कराियाची असून त्सयाबाबतची कायटपध्दती User Manual मध्ये तपशीलिार 
नमूद केलेली असून http://AgriDBTworkflow.mahaonline.gov.in या सलक िर User Manual 

उपलब्र् करुन देण्यात आले आहे.  प्राप्पत अजट ि कागदपत्राांची प्रत्सयेक डे्कद्वारे पडताळणी 
करून पात्र शेतकऱयाांना पूिट-सांमती आदेश षनगटषमत करणे, प्रशासकीय / ताांषत्रक मांजुरी 
आदेश जोडणे, शेतकऱयाांनी सादर केलेल्या देयकाांची तपासणी करणे, क्षते्र भटेीद्वारे झालेल्या 
कामाची प्रत्सयक्ष मोका तपासणी करणे अििा मोजमापे घेऊन त्सयाची मापन पुस््तकेत नोंदी घेणे 
ि शेतािरील मालमत्तेचे भौगोषलक ्िान षनषश्चती करून (षजओ-टॅसगग) झालेल्या कामाचा 
अहिाल सादर करणे, पात्र लाभािी शेतकऱयाांना अनुदान षितरणाची षशर्ारस करणे इ. कामे 

http://agridbtworkflow.mahaonline.gov.in/
http://agridbtworkflow.mahaonline.gov.in/
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करण्यात येणार आहेत. त्सयाकषरता प्रत्सयेक योजनेच्या अांमलबजािणीशी षनगडीत असलेल्या 
क्षते्रीय अषर्कारी / कमटचाऱयाांना उपलब्र् करून देण्यात येणाऱया लॉगीन आय. डी. ि पासिडट 
द्वारे महा-डीबीटी पोटटलिर येऊन आपल्या लॉगीनला प्राप्पत झालेल्या अजांचा षनपटारा 
कराियाचा आहे. त्सयाचप्रमाणे, ज्या बाबींकषरता कृषि षिभागाच्या अषर्कारी / कमटचाऱयाांनी 
प्रशासकीय ि ताांषत्रक मान्यतेचे आदेश अििा ्िळ पाहणी अहिाल अििा अन्य आदेश 
अजासोबत जोडणे आिश्यक असल्यास ते जोडण्याची सोय महा-डीबीटी पोटटलिर उपलब्र् 
करून देण्यात आली आहे. प्रत्सयेक डे्किर येणाऱया अजाचा षनपटारा करण्याबाबत महा-
डीबीटी पोटटलिर षिषशष्ट्ट कालािर्ी षिषहत करण्यात येईल (SLA), सिट अषर्कारी / 
कमटचाऱयाांनी या कालािर्ीत अजांचा षनपटारा करणे आिश्यक राहील. 

6. महा-डीबीटी पोटटलशी षनगडीत कामाचे षिभागाांतगटत समन्िय करणे, षिभागाच्या अषर्कारी-
कमटचाऱयाांच्या अडचणी सोडषिणे ि त्सयाांना प्रषशक्षण देणे, शेतकऱयाांच्या तक्रार षनिारणासाठी मदत 
कक्ष (Help Desk) ्िापणे इ. अनुिांषगक बाबींच ेषनयोजन कराि ेि त्सयाकषरता आयुक्त (कृषि) याांनी 
कृषि आयुक्तालय ्तरािर पूणटिळे व्यि्िा षनमाण करािी. 

7. कृषि षिभागाच्या उिटषरत योजना तसेच, भषिष्ट्यात येणाऱया निीन योजना पोटटलिर आणनू त्सयाांची 
अांमलबजािणी करण्याकषरता कृषि आयुक्तालय ्तरािर समन्िय अषर्काऱयाची षनयुक्ती 
करण्यात यािी. ‘महा-डीबीटी समन्िय अषर्काऱयाांनी’ कृषि आयुक्तालयाच्या ितीने महा-आयटी 
महामांडळाशी षनयषमत सांपकात राहून निीन योजनाांसाठी प्रणाली षिकषसत करण्याच्या दृस्ष्ट्टने 
योजनाांषिियक माषहती उपलब्र् करून देऊन प्रत्सयके योजनेकषरता प्रणाली षिकषसत करून 
घ्यािी. त्सयाचप्रमाणे, सद्यस््ितीत षिकषसत करण्यात आलेल्या प्रणालीच ेमूल्यिर्टन कराि ेि या 
प्रणालीमध्ये आिश्यकतेनुसार अषर्क सुषिर्ा उपलब्र् करून द्याव्यात आषण शासनाशी समन्िय 
ठेिून महा-डीबीटी प्रणालीचे राज्य ्तरािरून सांषनयांत्रण कराि.े 

8. उन्नत शेती-समृद्ध शेतकरी अषभयानाांतगटत तालुका हा कृषि षनयोजनाचा ि षिकासाचा घटक 
षनश्चीत केलेला आहे. त्सयामुळे प्रत्सयेक योजनेतील सिट घटकाांतगटत षिषिर् बाबींसाठी प्रत्सयेक 
तालुक्यास समन्यायी पद्धतीने आर्थिक लक्षाांक आयुक्त (कृषि) याांनी उपलब्र् करून द्यािा. सदर 
आर्थिक लक्षाांकाची माषहती महा-डीबीटी पोटटलिर योजना / प्रिगट / तालुका षनहाय भरािी आषण 
प्रत्सयेक योजनेसाठी षिषहत केलेल्या लक्षाांकाच्या मयादेत एकषत्रत सांगणकीय सोडत प्रषक्रयेद्वारे 
लाभार्थ्यांची षनिड करािी. ज्या योजनेंतगटत षिषशष्ट्ट घटकासाठी, बाबीसाठी अििा प्रिगासाठी 
तालुका ्तरािर पुरेसा आर्थिक लक्षाांक देणे शक्य नसेल त्सया कषरता षजल्हा ्तरािर लक्षाांक 
षिषहत करण्यात यािा, तो महा-डीबीटी पोटटलिर भरािा आषण एकषत्रत सांगणकीय सोडत 
प्रषक्रयेद्वारे सांबांषर्त षजल्यातील लाभार्थ्यांची षनिड करण्यात यािी.  

9. कृषि षिभागाच्या षिषिर् योजनाांसाठी महा-डीबीटी पोटटलद्वारे ििटभर (24 X 7) अजट ्िीकारले 
जातील ि योजनाांसाठी आर्थिक लक्षाांकाच्या उपलब्र्तेनुसार प्राप्पत अजांची सांगणकीय सोडत 
काढून लाभािी शेतकऱयाांची षनिड करण्यात येईल. आयुक्त (कृषि) याांनी सोडत काढण्यापूिी ३० 
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षदिस अगोदर राज्य ्तरािरून ितटमानपत्रात जाषहरात प्रषसद्ध करून शेतकऱयाांना कृषि 
षिभागाच्या षिषिर् योजनाांसाठी महा-डीबीटी पोटटलिर अजट करण्याचे आिाहन कराि.े तदनांतर 
सांगणकीय प्रणालीद्वारे सिट योजनाांसाठी एकषत्रत सोडत काढािी आषण प्रत्सयेक तालुका / 
षजल्यातील षनिड झालेल्या लाभार्थ्यांची यादी ि प्रतीक्षार्ीन शेतकऱयाांची यादी (क्रमिारीनुसार) 
योजना ि प्रिगट षनहाय पोटटलिर प्रषसद्ध करािी.  

10. एकषत्रत सोडत प्रक्रीयेनांतर काही योजनाांसाठी कमी अजट प्राप्पत झाल्यामुळे तालुका / षजल्हा 
्तरािर आर्थिक लक्षाांक षशल्लक राषहल्यास, षजल्हा ्तरािरून तत्सकाळ जाषहरात देऊन पुनःश्च 
अजट मागषिण्यात यािते ि नव्याने प्राप्पत होणाऱया अजांसाठी पुन्हा एकषत्रत सांगणकीय सोडत 
प्रषक्रया राबिून सांबांषर्त तालुका / षजल्यातील लाभािी षनिडािते. यानांतरही आर्थिक लक्षाांक 
षशल्लक राषहल्यास, सांबांषर्त योजनेंतगटत अषतषरक्त षनर्ीची मागणी असलेल्या तालुका / षजल्हा / 
षिभागास षनर्ीचे रे्रषितरण करण्याबाबत यिास््िती षजल्हा / षिभाग आषण राज्य ्तरािरून 
(कृषि आयुक्तालय) यिोषचत षनणटय घेण्यात यािते, जेणेकरून तेिील प्रतीक्षार्ीन यादीतील पात्र 
ठरणाऱया शेतकऱयाांना लाभ देता येईल.  

11. योजनेंतगटत आर्थिक लक्षाांकाचे रे्रषितरण करतेिळेी प्रचषलत कायटपद्धतीनुसार, प्रिमतः तालुका 
्तरािर अषतषरक्त ठरलेल्या लक्षाांकाचे षजल्हा अषर्क्षक कृषि अषर्काऱयाांनी षजल्याांतगटत षनर्ीची 
मागणी असलेल्या अन्य तालुक्याांना मागणीच्या प्रमाणात रे्रषितरण कराि.े षजल्हा ्तरािर 
अषतषरक्त ठरलेल्या लक्षाांकाचे षिभागातील अन्य षजल्यातील षनर्ीची मागणी असलेल्या 
तालुक्याांना षिभागीय कृषि सहसांचालकाांनी मागणीच्या प्रमाणात रे्रषितरण कराि.े षिभाग 
्तरािर अषतषरक्त ठरलेल्या लक्षाांकाचे अषतषरक्त षनर्ीची मागणी असलेल्या राज्यातील तालुका 
/ षजल्याांना कृषि आयुक्तालय ्तरािरून मागणीच्या प्रमाणात रे्रषितरण कराि े 

12. ज्या लाभार्थ्यांची कोणत्सयाही योजनेत षनिड न होता ते त्सया आर्थिक ििात प्रतीक्षा यादीत राहतील 
आषण ते पुढील ििी देखील त्सयाच बाबीसाठी लाभ घेऊ इस्च्छत असल्यास त्सयाांनी महा-डीबीटी 
पोटटलिर त्सयाांचा मागील ििाचा अजट ग्राय र्रण्याचा पयाय षनिडािा, त्सयाकषरता त्सयाांच्याकडून 
पुन्हा रु. २३.६०/- शुल्क आकारले जाणार नाही.  

13. सांदभांषकत शासन षनणटय षदनाांक १२/१०/२०१८ अन्िये षिषहत केलेल्या कायटपद्धती नुसार, राज्य 
्तरािरून (कृषि आयुक्तालय) महा-डीबीटी पोटटलद्वारे षिषिर् योजनाांचा षनर्ी कें द्रीय पद्धतीने 
लाभार्थ्यांना षितरीत करण्याकषरता कोिागारातून प्रत्सयेक योजनेसाठी प्राप्पत होणारा षनर्ी प्रिमतः 
त्सया योजनेच्या PFMS प्रणालीशी सांलस्ग्नत बँक खात्सयात जमा करणे ि नांतर तो लाभार्थ्यांना 
षितरीत करण्यासाठी पुल खात्सयािर (Pool Account) जमा करणे आिश्यक आहे. या शासन 
षनणटयाच्या पषरच्छेद क्र. २ मर्ील तक्त्सयातील अनुक्रमाांक ii, iv ि ix येिे नमूद केलेल्या योजना 
100% राज्य पुर्कृत योजना असून त्सयाकषरता PFMS प्रणालीशी सांलस्ग्नत बँक खाते उघडण्यास 
षित्त षिभागाने अनौ. सांदभट क्र. 219/२०२०/कोिा प्रशा-५, षदनाांक ०७ /१०/२०२० अन्िये मान्यता 
षदली असून आयुक्त (कृषि) याांनी या योजनाांसाठी तत्सकाळ PFMS प्रणालीशी सांलस्ग्नत बँक खाते 
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उघडण्याची कायटिाही  पूणट करािी. त्सयाचप्रमाणे, पषरच्छेद क्र. २ मर्ील तक्त्सयातील अनु. क्र. x, xi 
ि xii या षजल्हा ्तरीय (DPDC) योजना असल्यामुळे या योजनाांबाबत कराियाच्या कायटिाहीचे 
आदेश षनयोजन षिभाग, सामाषजक न्याय षिभाग, आषदिासी षिकास षिभाग ि षित्त षिभागाच्या 
सहमतीने ्ितांत्रपणे षनगटषमत करण्यात येतील.    

14. कृषि षिभागासाठी महा-डीबीटी प्रणाली राज्य शासनाच्या महा-आयटी महामांडळाकडून षिकसीत 
करण्यात आली आहे. या प्रणालीमध्ये कृषि षिभागाच्या आिश्यकतेनुसार िळेोिळेी बदल / 
सुर्ारणा करणे तसचे, निीन योजना अििा निीन घटकाांचा सध्याच्या प्रणालीमध्ये अांतभाि करणे, 
महा-डीबीटी पोटटलच्या िापरादरम्यान येणाऱया सम्याांचा (Bug fixing & any Runtime issues etc.) 
िळेेत षनपटारा करणे, सदर प्रणालीचे षसक्युषरटी ऑडीट करुन घेणे, शासनाने िळेोिळेी षिहीत 
केलेल्या सांगणकीय प्रोटोकॉल ि ्टॅन्डसट नुसार पोटटल अद्ययाित ठेिणे इ. सांगणकीय प्रणाली 
षिियक आिश्यक मानकाांची पूतटता करण्याची जबाबदारी महा-आयटी महामांडळाची असेल.   

15. महा-आयटी महामांडळाने कृषि षिभागाशी षनयषमत सांपकात राहुन कृषि षिभागाच्या 
आिश्यकतेनुसार सदर प्रणालीचे मुल्यिर्टन कराि.े  त्सयाचप्रमाणे सदर प्रणालीमध्ये िरचेिर केल्या 
जाणाऱया सुर्ारणाांच्या अनुिांगाने User Manual ि प्रषशक्षण साषहत्सय षिभागास उपलब्र् करुन द्याि.े  
महा-आयटी महामांडळाने शेतकऱयाांकडून येणाऱया तक्रारींच्या षनिारणासाठी तसेच कृषि 
षिभागाच्या अषर्कारी / कमटचाऱयाांना पोटटलच्या िापराषिियी येणाऱया अडीअडचणी िळेेत 
सोडिण्यासाठी महामांडळा अांतगटत मदत कक्ष (Help Desk) ्िापन करािा.      

सदर शासन पषरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेत्िळािर 
उपलब्र् करण्यात आला असून त्सयाचा सांकेताक 202011041210536101 असा आहे. हा आदेश 
षडजीटल ्िाक्षरीने साक्षाांषकत करुन काढण्यात येत आहे.  

  महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार ि नािाने,  
  

 
                                                                                     

                                                                                                  (श्रीकाांत आांडगे) 
                 अिर सषचि, महाराष्ट्र शासन  

प्रत:- 
1. मा. मुख्यमांत्री, महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई, 
2. मा. मांत्री (कृषि), कृषि ि पदुम षिभाग, मांत्रालय, मुांबई,  
3. मा. राज्यमांत्री (कृषि), कृषि ि पदुम षिभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
4. मुख्य सषचि, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई,  
5. अपर मुख्य सषचि (षित्त), षित्त षिभाग, मांत्रालय, मुांबई, 
6. अपर मुख्य सषचि (षनयोजन), षनयोजन षिभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
7. प्रर्ान सषचि (माषहती ि तांत्रज्ञान), सामान्य प्रशासन षिभाग, मांत्रालय, मुांबई 

http://www.maharashtra.gov.in/
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8. प्रर्ान सषचि (सामाषजक न्याय), सामाषजक न्याय ि षिशेि सहाय्य षिभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
9. सषचि (कृषि), कृषि ि पदुम षिभाग, मांत्रालय, मुांबई,  
10. प्रकल्प सांचालक, नानाजी देशमुख कृषि सांजीिनी प्रकल्प, मुांबई 
11. सषचि (आषदिासी षिकास षिभाग), आषदिासी षिकास षिभाग, मांत्रालय, मुांबई 
12. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
13. व्यि्िापकीय सांचालक (महाआयटी), महा आयटी, अपीजय हाऊस, मुांबई. 
14. सांचालक, माषहती ि तांत्रज्ञान सांचालनालय, मांत्रालय, मुांबई 
15. षजल्हाषर्कारी (सिट)   
16. मुख्य कायटकारी अषर्कारी, षजल्हा पषरिद (सिट) 
17. कृषि सांचालक (सिट), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
18. सह सषचि /उप सषचि/आिर सषचि/कक्ष अषर्कारी, कृषि ि पदुम षिभाग, मांत्रालय, मुांबई (सिट) 
19. सीओओ, महा आयटी, अपीजय हाऊस, मुांबई 
20. षिभागीय कृषि सहसांचालक. (सिट) 
21. षजल्हा अषर्क्षक कृषि अषर्कारी (सिट) 
22. उप षिभागीय कृषि अषर्कारी (सिट) 
23. कृषि षिकास अषर्कारी, षजल्हा पषरिद (सिट) 
24. गट षिकास अषर्कारी, पांचायत सषमती (सिट)  
25. तालुका कृषि अषर्कारी (सिट)  
26. महालेखापाल, महाराष्ट्र 1 / 2 (लेखापषरक्षा / लेखा ि अनुज्ञयेता) मुांबई / नागपूर, 
27.  अषर्दान ि लेखा अषर्कारी, मुांबई, 
28. षजल्हा कोिागार अषर्कारी (सिट)  
29. षनिासी लेखापषरक्षा अषर्कारी, मुांबई, 
30. षनिड न्ती 
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