राज्यात जलयुक्त शिवार अशियान /जल व मृद
संधारणाची

कामे

करण्यासाठी

जलसमृध्दी

(अर्थमुव्हसथ) यंत्रसामुग्री व्याज अर्थसहाय्य योजना
सुरू करण्याबाबत.
महाराष्ट्र िासन
मृद व जलसंधारण शविाग
िासन शनणथय क्र.जशिअ-2017/ प्र.क्र.522 /जल-7
मादाम कामा मागथ, हु तात्मा राजगुरू चौक
मंत्रालय, मुंबई-32
शद. 02 जानेवारी, 2018.
प्रस्तावना :राज्यात जलयुक्त शिवार अशियान /जल व मृद संधारणाची कामे करण्यासाठी सुशिक्षीत
बेरोजगार तरुण/िेतकरी उत्पादन संस्र्ा / नोंदणीकृत िेतकरी गटास / बेरोजगारांची सहकारी
संस्र्ा / शवशवध कायथकारी संस्र्ा यांना िासनाकडु न सहाय्य योजना सुरू करण्याबाबत “जलसमृध्दी
(अर्थमुव्हसथ)यंत्र सामुग्री व्याज अर्थसहाय्य योजना” सुरु करण्याची बाब िासनाच्या शवचाराधीन होती.
जलसंधारण शविागातील कामकाजाचा आढावा घेण्याकरीता मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली
शद. 21 जुलै, 2017 रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये जलसंधारण व सहकार शविागाने या प्रस्तावावर
कायथवाही करण्याचे शनदे ि मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी शदलेले आहेत. त्यानुसार उत्खनन यंत्र सामुग्री
(अर्थमुव्हसथ) खरेदी करण्यासाठी शवत्तीय संस्र्ाकडू न कजथ उपलब्ध करुन, अिा उपलब्ध करून
दे ण्यात येणाऱ्या कजावरील व्याजाचे दाशयत्व िासनातर्फे अदा करण्याची योजना सुरु करण्याचा
प्रस्ताव िासनाच्या शवचाराधीन होता.
िासन शनणथय:
राज्यात जलयुक्त शिवार अशियान /जल व मृद संधारणाची कामे करण्यासाठी यंत्र सामुग्री
उपलब्ध करण्याकरीता सुशिक्षीत बेरोजगार तरूण / बेरोजगारांची सहकारी संस्र्ा / नोंदणीकृत गट
िेती/ िेतकरी उत्पादन संस्र्ा/शवशवध कायथकारी संस्र्ा यांना िासनाकडु न मृद व जलसंधारण शविाग,
सहकार शविाग व महाराष्ट्र सहकार शवकास महामंडळ यांच्या माध्यमातुन “जलसमृध्दी (अर्थमुव्हसथ)
यंत्र सामुग्री व्याज अर्थसहाय्य योजना” सुरू करण्यास िासनाची मान्यता दे ण्यात येत आहे . महाराष्ट्र
सहकार शवकास महामंडळ यांची या योजनेकरीता नोडल एजन्सी म्हणुन शनयुक्ती करण्यात येत आहे.
प्रर्म टप्यामध्ये या योजनेचा कालावधी शद. 31 माचथ, 2018 पयंत राहील व योजनेस शमळणारा
प्रशतसाद आशण राज्यात उपलब्ध होणाऱ्या यंत्रांची संख्या शवचारात घेवून या योजनेचा कालावधी
वाढवण्याबाबत शनणथय घेण्यात येईल. या योजनेतंगथत लािार्थ्यांना आवश्यक प्रशिक्षण दे ऊन त्यांना
उत्खनन यंत्रसामुग्री (अर्थमुव्हसथ) खरेदी करण्यासाठी शवत्तीय संस्र्ाकडू न उपलब्ध करून दे ण्यात
येणाऱ्या कजावरील व्याजाचे दाशयत्व िासनातर्फे अदा करण्यात येणार आहे .
२.

योजनेची ठळक वैशिष्ट्टे.
1. पात्र लािार्थ्यास/संस्र्ेस बँक / शवत्तीय संस्र्ेकडू न उत्खनन यंत्र सामुग्री कजथ मंजूर
करण्यात येईल व अिा कजाची कमाल मयादा रु. १७.६० लाख असेल.
2. अिा उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या कजाकरीता शवत्तीय संस्र्ांकडु न प्रचशलत
व्याजदरानुसार व्याजाची आकारणी करण्यात येईल व िासनाकडू न सदर आकारण्यात
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येणाऱ्या व्याजाचा परतावा संबशधत शवत्तीय संस्र्ांना करण्यात येईल. व्याजदराच्या
परताव्याची रक्कम शनशित करण्याकरीता कमाल मयादा सरळ व्याज पध्दतीने कमाल
दर 12% इतका राहील.
3. शवत्तीय संस्र्ामार्फथत मंजुर करण्यात येणाऱ्या कजाचा परतावा कालावधीची मुदत कमाल
पाच वर्थ इतकी असेल. तर्ाशप लािार्थ्यास कजाची मुदतीपुवी परतर्फेड करण्यास
अनुमती असेल. अिा प्रकरणी कजथ परतर्फेडीच्या शदनांकापयंत येणारी व्याजाची रक्कम
िासनामार्फथत अदा करण्यात येईल.
4. प्रर्म टप्यामध्ये या योजनेचा कालावधी शद. 31 माचथ, 2018 पयंत ठे वण्यात येत असून
योजनेस शमळणारा प्रशतसाद आशण राज्यात उपलब्ध होणाऱ्या यंत्रांची संख्या शवचारात
घेवून या योजनेचा कालावधी वाढवण्याबाबत शनणथय घेण्यात येईल. प्रर्म टप्यातील
लािार्थ्यांची शनवड शद. 31 माचथ, 2018 पयंत करण्यात येईल.
5. लािार्थ्यांस त्याच्या गरजेनुसार उत्खनन यंत्र सामुग्री (अर्थमुव्हसथ) खरेदी करण्याची मुिा
असेल यामध्ये Backhoe loader & Excavator (Tyre असलेले) व Excavator (Chain
असलेले) या वगातील यंत्रसामुग्री अनुज्ञय
े असून यंत्रसामुग्रीची शकमान अश्वक्षमता 70 HP
पेक्षा अशधक राहील. मात्र िासनाकडु न अनुज्ञय
े असलेल्या व्याजाच्या परताव्याच्या
रक्कमेकरीता कजाच्या रक्कमेची कमाल मयादा रू. १७.६० लक्ष राहील. त्यानुसार 5
वर्ामध्ये िासनामार्फथत कमाल व्याज परतावा रक्कम रु.5.90 लक्ष इतकी अनुज्ञय
े
राहील. रू.१७.६० लक्ष पेक्षा जास्त रक्कमेवरील व्याजाच्या येणाऱ्या रक्कमेचा परतावा
िासनाकडु न अनुज्ञय
े नसेल. सदरची येणारी अशतरीक्त व्याजाची रक्कम अदा करण्याची
जबाबदारी ही लािार्थ्याची असेल.
6. लािार्थ्यांने स्वत:चा शहस्सा म्हणुन शकमान २० टक्के रक्कम उिारणे आवश्यक आहे.
7. शवत्तीय संस्र्ेने शदलेल्या कजाच्या वसुलीच्या हप्त्यातील येणारी मुळ कजाची रक्कम
लािार्थ्यांने अदा करावयाची असुन अिा कजथ वसुलीच्या हप्त्यातील व्याजाचा शहस्सा /
व्याजाची येणारी रक्कम िासनामार्फथत अदा करण्यात येईल. िासनाकडु न अदा
करण्यात येणारी व्याजाची रक्कम अदा करण्यास काही कारणामुळे शवलंब झाल्यास,
अिा शवलंब कालावधी करीता येणारी अशतरीक्त शवलंब व्याज रक्कम िासनाद्वारे अदा
करण्यात येईल.
8. या योजनेतंगथत उपलब्ध करून दे ण्यात येणाऱ्या कजाकरीता लािार्थ्याकडू न कोणाताही
हप्ता र्कल्यास अिा र्कीत हप्त्यासाठी िासनाकडू न व्याज दे य असणार नाही. मात्र
लािार्थ्यांनी र्कीत हप्त्याची परतर्फेड केल्यानंतर र्कीत हप्त्यावरील दं डनीय व्याज
वगळता उवथशरत व्याज तसेच पुढील हप्त्यासाठी सदर योजनेचा लाि दे य राहील.
9. या योजने अंतगथत उत्खनन यंत्रसामुग्री (अर्थमुव्हसथ) खरेदी करणाऱ्या लािार्थ्यास
िासकीय कामे उपलब्ध करुन दे ण्याची कोणतीही हमी िासनाची असणार नाही. मात्र
जलसंधारण शविागाकडू न करण्यात येणारे जलसंधारण /मृद संधारणाचे उपचार कामांना
व पाणंद रस्ते याकशरता उत्खनन यंत्रसामुग्री (अर्थमुव्हसथ) आवश्यकता असल्यास या
योजनेतंगथत त्या त्या क्षेत्रातील लािार्थ्यांना प्राधान्य दे ण्यात येईल. जलयुक्त शिवार
अशियानांतगथत प्रचलीत िासकीय दराने शजल्यामध्ये काम करण्याबाबत शजल्हास्तरीय
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सशमतीने शनदे ि शदल्यास त्या दराने काम करणे लािार्थ्यास आवश्यक राहील.
शनदे िाप्रमाणे लािार्थ्याने काम करण्यास टाळाटाळ करीत असल्याबाब शजल्हास्तरीय
सशमतीची खात्री झाल्यास सशमती तिी बाब महाराष्ट्र सहकार शवकास महामंडळाच्या
शनदिथनास आणून दे ईल व त्या वर्ाकशरता लािार्ी व्याज अनुदानास पात्र असणार नाही.
10. या योजने अंतगथत शजल्हाशनहाय लािार्ींची संख्या शनशित करण्यात आलेली आहे . या
बाबतचे शववरणपत्र सोबत पशरशिष्ट्ट “अ” नुसार जोडण्यात आले आहे.
11. या योजनेतंगथत लािार्थ्यास कजथ मंजूरीच्या शनकर्ानुसार कजथ मंजूर करणे व मंजूर
करण्यात येणाऱ्या कजाची रक्कम वसुल करण्याची सवथस्वी जबाबदारी ही संबंधीत बँक /
शवत्तीय संस्र्ेची राहील.
12. महाराष्ट्र सहकार शवकास महामंडळ यांची या योजनेकरीता नोडल एजन्सी म्हणुन
शनयुक्ती करण्यात येत असून त्यासाठी महामंडळास योजनेवर होणाऱ्या खचाच्या २%
इतके प्रिासकीय िुल्क अदा करण्यात येईल.
3.

लािार्ी प्राधान्यक्रम.
1. सुशिशक्षत बेरोजगार.
2. िेतकरी उत्पादक कंपनी.
3. बेरोजगारांची सहकारी संस्र्ा.
4. नोंदणीकृत गट िेती.
5. शवशवध कायथकारी सहकारी संस्र्ा.
लािार्थ्याकडे स्वत:च्या मालकीचे पशरच्छे द क्र.5 मध्ये नमूद केलेली यंत्रसामुग्री नसावी.

4.

लािार्ी शनवड सशमती.
या योजनेतंगथत लािार्थ्यांची पात्रतेसाठी शनवड करण्यास शिर्फारस करण्यासाठी
प्रत्येक शजल्हास्तरावर खालीलप्रमाणे सशमती गठीत करण्यात येत आहे.
शजल्हा अशधक्षक कृशर् अशधकारी तर्ा
शजल्हा मृद संधारण अशधकारी

-

अध्यक्ष

(जलसंधारण) तर्ा शजल्हा जलसंधारण अशधकारी

-

सदस्य

शजल्हा उपशनबंधक सहकारी संस्र्ा

-

सदस्य सशचव

कायथकारी अशियंता, लघु ससचन

5.

शजल्हा उपशनबंधक सहकारी संस्र्ा / सशमती / शवत्तीय संस्र्ा यांची जबाबदारी. सदर

योजनेची अंमलबजावणी सहकार शविागातंगथत कायथरत असलेल्या महाराष्ट्र सहकार शवकास
महामंडळामार्फथत करण्यास मान्यता दे ण्यात येत असुन सदर महामंडळाची नोडल एजन्सी म्हणून
शनयुक्ती करण्यात येत आहे. शजल्हा उपशनबंधक सहकारी संस्र्ा तर्ा सशमतीचे सदस्य सशचव
यांचेकडे खाली नमुद केल्यानुसार कामांची जबाबदारी सोपशवण्यात येत आहे .
1. या योजनेतंगथत पात्र लािार्थ्यांकडू न Online अजथ मागशवण्याकरीता शजल्हा उपशनबंधक
सहकारी संस्र्ा तर्ा सशमतीचे सदस्य सशचव यांचेमार्फथत शजल्हास्तरावर योजनेस
जाहीर प्रशसध्दी दे ण्यात यावी व प्राप्त होणाऱ्या अजांची छाननी करून सदस्य सशचव
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यांनी सशमती समोर सादर करावेत. ही कायथवाही अजथ स्वीकारण्याच्या मुदतीनं तर ७
शदवसात पुणथ करावी.
2. सशमतीने कजथ मंजुरीकरीता प्राप्त उद्दीष्ट्टांच्या दु प्पट शिर्फारस केलेल्या/ पात्र केलेल्या
अजथदारांबाबतची सुची संबशधत शजल्हा उपशनबंधक सहकारी संस्र्ा (सदस्य सशचव)
यांनी महाराष्ट्र सहकार शवकास महामंडळ, पुणे यांना सादर करावी.
3. महाराष्ट्र सहकार शवकास महामंडळाने शजल्हा सशमतीने शिर्फारस केलेल्या
अजथदारांची नावे महामंडळाने शनशित केलेल्या शनकर्ांनुसार अंशतम करून शजल्हा
उपशनबंधक सहकारी संस्र्ा यांचे कडे परत करावी.
4. शजल्हा उपशनबंधक सहकारी संस्र्ा यांनी अिी यादी त्यांचे कायालयाबाहेर तसेच
शजल्हाशधकारी यांचे कायालयाबाहेर प्रशसध्द करून संबशधत अजथदारांना कळवावे.
5. सदर यादी शजल्हा उपशनबंधक सहकारी संस्र्ा यांनी शरझवथ बँक ऑर्फ इंशडया
यांचेकडील अशधकृत परवाना धारक असलेल्या शजल्हयातील सवथ बँका व शवत्तीय
संस्र्ा यांना दे खील पाठवावी.
6. कजथ मंजुरीबाबतचे संपुणथ अशधकार हे संबशधत बँक /शवत्तीय संस्र्ांचेच राहणार असुन
या संदिातील बँकेच्या /शवत्तीय संस्र्ेच्या असणाऱ्या संपुणथ अटी व िती यांची पुतथता
करण्याची जबाबदारी लािार्ी यांचेवर राहील.
7. शजल्हा स्तरीय शनवड सशमतीने शिर्फारस केलेल्या लािार्थ्यांची कजथ परतर्फेडची क्षमता
आशण इतर अनुर्ंशगक बाबी शवचारात घेऊन शवत्तीय संस्र्ेने कजथ मंजूरी बाबत शनणथय
घ्यावा.
६. महाराष्ट्र सहकार शवकास महामंडळाची जबाबदारी.
1. शवत्तीय संस्र्ेने लािार्ीस कजथ मंजूर केल्यानंतर कजाचे शवतरण करण्यापुवी
संबशधत शवत्तीय संस्र्ा, महाराष्ट्र सहकार शवकास महामंडळ व लािार्ी यांच्यामध्ये
शत्रपक्षीय सामंजस्य करार (MOU) करण्यात यावा.
2. लािार्थ्यांना शवत्तीय संस्र्ाकडु न उपलब्ध करून दे ण्यात येणाऱ्या कजावरील
िासनामार्फथत अनुज्ञय
े असलेली व्याज परतर्फेडीची रक्कम संबशधत शवत्तीय
संस्र्ांकडे वेळच्या वेळी उपलब्ध करून दयावी.
3. अर्थमुव्हींग मशिन्स खरेदी करण्यासाठी शवत्तीय संस्र्ांकडू न कजथ उपलब्ध करुन
दे ण्यासाठी लािार्थ्यांना मागथदिथन करावे.
4. योजने संदिात लािार्ी / संबशधत शवत्तीय संस्र्ा / राज्य िासन यांच्यामध्ये
समन्वयन करावे.
5. या योजनेतंगथत पात्र लािार्थ्यांना अर्थ मुव्हींग मशिन्स संदिात राज्य िासनाच्या
कौिल्य शवकास शविागाच्या माध्यमातून प्रशिक्षण आयोशजत करावे.
6. योजनेचे दै नंशदन कायान्वयन करुन प्रगतीबाबत / सद्यस्स्र्तीबाबत माशसक
अहवाल पुढील मशहन्यातील 10 तारखेपयंत िासन सादर करावे.
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७. महाराष्ट्र सहकार शवकास महामंडळास नोडल एजन्सी म्हणुन करण्यात येणाऱ्या कामाकरीता
योजनेवर होणाऱ्या िासकीय खचाच्या २% रक्कम ही िुल्क /प्रिासकीय िुल्क म्हणुन अनुज्ञय
े
राहील.
8. या योजनेच्या अमलबजावणीच्या अनुर्ंगाने वेळोवेळी आवश्यकतेनुसार मागथदिथक सूचना
शनगथशमत करणे, अर्थ मुव्हींग मिीन्स खरेदी केलेल्या लािार्थ्यांना िासनाच्या शवशवध
यंत्रणांकडू न उपलब्ध होणाऱ्या कामांचे दर शनशित करण्याचे अशधकार तसेच इतर अनुर्ंशगक
बदल करण्याचे अशधकार मृद व जलसंधारण शविागाकडे असतील.
9.

सदर िासन शनणथय सहकार शविाग, शनयोजन शविाग व शवत्त शविागाच्या सहमतीने त्या शविागांचे
अनौपचाशरक संदिथ क्रमांक अनुक्रमे

24/2-स शदनांक 24.10.2017, 177/1434 शदनांक

27.11.2017, व 574/ 2017/व्यय-15, शदनांक 4.12.2017 नुसार शनगथशमत करण्यात येत
आहे.
सदर िासन शनणथय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.inया संकेत स्र्ळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक 201801031122020526 असा आहे. हा
आदे ि शडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाशकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे िानुसार व नावाने.

Eknath Rajaram
Dawale

Digitally signed by Eknath Rajaram Dawale
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Rural
Development And Water Conservation Department,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=499dd4df91587ffef1e20a2ee9e560dd0777e49ff6cf
c838f362fdbb58c58e7b, cn=Eknath Rajaram Dawale
Date: 2018.01.03 13:08:02 +05'30'

(एकनार् डवले)
सशचव, महाराष्ट्र िासन
प्रशत :1. मा.राज्यपाल यांचे सशचव
2. मा.मुख्यमंत्री यांचे सशचव
3. मा.शवरोधी पक्षनेता,शवधानसिा/शवधान पशरर्द, महाराष्ट्र शवधानमंडळ सशचवालय, मुंबई
4. सवथ सन्माननीय शवधानसिा/शवधान पशरर्द व संसद सदस्य,
5. मा.मंत्री (जलसंधारण) यांचे खाजगी सशचव,
6. मा.राज्यमंत्री (जलसंधारण) यांचे खाजगी सशचव,
7. सवथ मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सशचव,
8. अपर मुख्य सशचव (कृर्ी),कृर्ी व पदु म शविाग, मंत्रालय, मुंबई,
9. सवथ अपर मुख्य सशचव/प्रधान सशचव,मंत्रालय, मुंबई
10. अपर मुख्य सशचव, महसूल व वन शविाग (मदत व पुनथवसन), मंत्रालय, मुंबई,
11. आयुक्त (कृशर्),कृशर् आयुक्तालय, पुणे-411001.
12. आयुक्त, (सहकार) मध्यवती, पुणे
13. शविागीय आयुक्त (सवथ)
14. आयुक्त (मृद व जलसंधारण ), वाल्मी, औरंगाबाद.
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15. सवथ शजल्हाशधकारी.
16. संचालक (मृदसंधारण),कृशर् आयुक्तालय, पुणे-411001.
17. मुख्य अशियंता, लघुससचन (जलसंधारण) , पुणे.
18. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक व महासंचालक, सामाशजक वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य,पुणे,
19. संचालक,महाराष्ट्र सुदूर सवेक्षण व शवकास यंत्रणा, पुणे
17 .संचालक, िूजल व सवेक्षण व शवकास यंत्रणा, पुणे
18. मुख्य कायथकारी अशधकारी, वसुंधरा पाणलोट शवकास यंत्रणा, पुणे.
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प्रपत्र - अ
जलसमृध्दी (अर्थमुव्हसथ ) यंत्रसामुग्री
अ .क्र .

शजल्याचे नाव

व्याज अनुदान योजना
उशद्दष्ट्ट

1

2

3

1

गडशचरोली

50

2

गोंशदया

50

3

नांदेड

50

4

अकोला

50

5

सहगोली

50

6

यवतमाळ

50

7

परिणी

40

8

बुलढाणा

40

9

अमरावती

40

10
11

वधा

नंदुरबार

40

12

ससधुदूगथ

40

13

सांगली

25

14

चंद्रपूर

25

15

रत्नाशगरी

25

16

धुळे

25

17

िंडारा

25

19

लातूर

25

20

वाशिम

25

21

जळगाव

25

22

उस्मानाबाद

25

23

सोलापूर

25

24

जालना

25

25

सातारा

25

26

औरं गाबाद

15

27

अहमदनगर

15

28

पालघर

15

29

नाशिक

15

30

नागपूर

15

31

कोल्हापूर

15

32

रायगड

15

33

पुणे

15

34

ठाणे

15
1000

18

बीड

एकूण

40

25
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