प्रधानमंत्री किसान सन्मान कनधी
योजना

(PM-KISAN)

राज्यात

राबकिण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन
िृषी, पशुसंिधधन, दु ग्धव्यिसाय कििास ि म््यव्यिसाय किाा
शासन पुरिपत्र क्रमांिः किसकन -2019/प्र.क्र.20/11-अे
मादाम िामा मा ध, हु ता्मा राज ुरू चौि,
मंत्रालय (कि्तार), मुंबई-400 032
तारीख: 5 जुल,ै 2019.

िाचा :
1) शासन पकरपत्रि क्रमांिः किसयो2019/प्र.क्र.20/11-अे, कद.4.2.2019
2) शासन

कनर्धय

िृकष

ि

पदु म

किाा

क्रमांिः

किसकन-2019/प्र.क्र.20/11-अे,

कद.15.2.2019
3) शासन शुध्दीपत्रि िृकष ि पदु म किाा

क्रमांिः किसकन-2019/प्र.क्र.20/11-अे,

कद.27.2.2019
4) केंद्र शासनाच्या सकचि, िृकष ि शेतिरी िल्यार् मंत्रालय ाारत सरिार यांचे पत्र क्र.
1-4/2019 ,एफडब्लल्युएस II, कद.7.6.2019

प्र्तािना :
शेतिऱयांना कनकित उ्पन्न कमळण्यािरीता िेंद्र शासनाने प्रधानमंत्री किसान सन्मान कनधी
(PM-KISAN) योजना सुरू िेली आहे. सदर योजना महाराष्ट्र राज्यात राबकिण्यास संदाध क्र.2 च्या
शासन कनर्धयान्िये मान्यता दे ण्यात आलेली आहे. तथाकप, संदाध क्र. 4 च्या पत्रान्िये िेंद्र शासनाने
सदर योजनेचा लाा घेण्यासाठी शेतिरी िुटु ं बांचे सिध कठिार्चे कमळू न ला िडीलायि एिूर् धारर्
क्षेत्र 2 हेक्टर पयंत असेल ही अट कशकथल िरुन योजना सरसिट सिध शेतिरी िुटु ं बांना ला ू िेली
आहे. ्यास अनुसरुन शासन कनर्धय कन धकमत िरण्याची बाब शासनाच्या किचाराधीन होती.

शासन कनर्धय :
िेंद्र शासनाने सुरु िेलेल्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान कनधी योजनेचा लाा घेण्यासाठी
शेतिरी िुटु ं बांचे सिध कठिार्चे कमळू न ला िडीलायि धारर् क्षेत्र 2 हेक्टर पयंत असािे ही अट
कशकथल िरण्यात येत असून सदर योजनेअंत धत सरसिट सिध शेतिरी िुटु ं बे ससदर योजनेचा लाा
कमळण्यास पात्र नसलेल्या व्यक्तीव्यकतकरक्त (कद.15 फेब्रुिारी, 2019 च्या शासन कनर्धयातील पकरच्छे द
क्र.5)] लाा कमळण्यास पात्र राहतील.

शासन ननर्णय क्रमाांकः किसकन -2019/प्र.क्र.20/11-अे

सदर शासन कनर्धय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संिेत्थळािर
उपलब्लध िरण्यात आला असून ्याचा संिेताि 201907051448205901 असा आहे . हा आदे श
कडजीटल ्िाक्षरीने साक्षांकित िरुन िाढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने.

( कनता शशदे )
अिर सकचि, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. मा.राज्यपाल यांचे सकचि
2. मा.मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सकचि
3. सिध मा.मंत्री यांचे खाज ी सकचि/ किशेष िायध अकधिारी
4. सिध मा.राज्यमंत्री यांचे खाज ी सकचि/ किशेष िायध अकधिारी
5. सिध मा.किधानसाा सद्य
6. सिध मा.किधापकरषद सद्य
7. मा.मुख्य सकचि यांचे सह सकचि,मंत्रालय,मुंबई 32
8. सकचि (िृकष) यांचे ्िीय सहायि, िृकष ि पदु मकिाा , मंत्रालय, मुंबई 32
9. अपर मुख्य सकचि (महसूल ), महसूल ि िन किाा , मंत्रालय, मुंबई 32
10. अप्पर मुख्य सकचि (कनयोजन), कनयोजन किाा , मंत्रालय, मुंबई-32
11. अप्पर मुख्य सकचि (कित्त),कित्त किाा , मंत्रालय, मुंबई-32
12. सकचि (माकहती ि तंत्रज्ञान), सामान्य प्रशासन किाा , मंत्रालय, मुंबई-32
13. अप्पर मुख्य सकचि (मदत ि पुनिधसन), महसूल ि िन किाा , मंत्रालय, मुंबई-32
14. प्रधान सकचि, महाराष्ट्र किधानमंडळ सकचिालय, किधानािन, मुंबई
15. महासंचालि, माकहती ि जनसंपिध महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई (5 प्रती) प्रकसध्दीच्या
किनंतीसह
16. सिध किाा ीय महसूल आयुक्त (िोिर्, नाकशि, पुर्े, औरं ाबाद, अमरािती, ना पूर)
17. आयुक्त (िृकष), िृकष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुर्े
18. सिध कजल्हाकधिारी
19. सिध िृकष संचालि, िृकष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुर्े
20. सिध किाा ीय िृकष सहसंचालि
21. सिध कजल्हा अकधक्षि िृकष अकधिारी
22. सिध कजल्हा पकरषदांचे कजल्हा िृकष कििास अकधिारी
23. कनिड न्ती, (11-अे).
पृष्ठ 2 पैिी 2

