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छत्रपती शिवाजी महाराज िेतकरी सन्मान योजना- 2017  

िासन शनर्णय शि. 09.05.2018 अन्वये छत्रपती शिवाजी महाराज िेतकरी सन्मान 
योजना 2017 या योजनेच्या व्याप्तीमध्य ेवाढ करण्यात आली असून त्यानुसार या योजनेत 
शि.01.04.2001 ते   शि. 31.03.2009 या कालावधीत घेतलेल्या कजापैकी कें द्र व राज्य 
िासनाच्या सन 2008 व सन 2009 च्या कजणमाफी योजनाांचा फायिा न शमळालेल्या       
शि. 30.06.2016 रोजी थकीत असलेल्या पीक/पुनर्णठीत  व मध्यम मुित कजांचा नव्याने 
समाविे करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर  शि. 01.04.2001 ते 31.03.2016 या 
कालावधीत वाटप केलेल्या इमूपालन, पॉशलहाऊस व िेडनेट यासाठी मध्यम मुित कजण 
प्रकाराांचाही या योजनेत समाविे करण्यात आला आहे.  

सिर िासन शनर्णयाच्या अनुषांर्ाने या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी िेतकऱयाांनी शवहीत 
कालावधीतील सिर कजण प्रकाराांच्या बाबतीत नव्याने अजण कररे् ककवा यापवूी                
शि. 22.9.2017 पयंत तसेच शि.1.3.2018 पासून पोटणलवर ऑनलाईन सािर केलेल्या 
अजांमध्य े   सिर कालावधीतील कजण प्रकाराांसांबांधी   माशहतीचा समाविे कररे् आवश्यक 
आहे. अस ेकररे् िक्य व्हाव ेयादृष्टीने सिर कजण प्रकाराांिी शनर्शडत िेतकऱयाांना त्याांच्या 
कजणखात्याांची माशहती नवीन अजाद्वारे / या पूवी केलेल्या अजात बिल करुन ऑनलाईन 
पध्ितीने सािर करण्यासाठी www.csmssy.mahaonline.gov.in  या पोटणलवर सुशवधा 
उपलब्ध करुन िेण्यात आली आहे. वरीलप्रमारे् अजण सािर कररे् ककवा पवूी सािर 
केलेल्या अजांच्याबाबतीत खालीलप्रमारे् सचूना िेण्यात येत आहेत.  

1. शि. 22.9.2017 पूवी ऑनलाईन पध्ितीने अजण सािर न केलले्या िेतकऱयाांसाठी 
नव्याने अजण कररे् ककवा िेतकऱयाांनी यापूवी (शि. 01.03.2018 पासून) सािर 
केलले्या अजात  सिर प्रकारच्या कजण खात्याांची माशहती समाशवष्ट करण्याची 
पध्ित:- 

या सिराखाली मोडर्ाऱया िेतकऱयाांसाठी अजण करण्याची पध्ित 
खालीलप्रमारे् आहे:-  

http://www.csmssy.mahaonline.gov.in/
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i. शि. 01.03.2018 पासून योजनेअांतर्णत सािर केलले्या अजामध्य े सिर 
प्रकारच्या कजासांबांधी माशहती समाशवष्ट करण्याची पध्ित:- 

         शि. 22.9.2017 पूवी ऑनलाईन पध्ितीने अजण सािर न केलेल्या 
िेतकऱयाांना शि. 01.03.2018 पासून सद्यस्थथतीत शि. 20.5.2018 पयंत अजण 
सािर करण्याची सांधी िेण्यात आली असून त्याांच्यामाफण त अजण सािर करण्याची 
प्रशिया सुरु आहे.  ज्या िेतकऱयाांना कें द्र व राज्य िासनाच्या अनुिमे सन 2008 
आशर् सन 2009 या वषाच्या कजणमाफी योजनेचा लाभ शमळालेला नाही अिा 
िेतकऱयाांना वशरल िासन शनर्णयाचा लाभ घेण्याच्या अनुषांर्ाने शि. 1.4.2001 ते 
31.3.2009 या कालावधीतील या योजनेत शवहीत पीक/ पुनर्णठीत, मध्यम मुित 
कजण तसेच शि. 1.4.2001 ते 31.3.2016 या कालावधीतील इमूपालन, 
िेडनेट, पॉलीहाऊस अिा मध्यम मुित कजाचा समाविे त्याांनी शि. 1.3.2018 
पासून सािर केलेल्या अजामध्य ेकररे् आवश्यक आहे.  

     सिर कायणवाहीसाठी शि. 1.3.2018 पासून अजण सािर केलेल्या 
िेतकऱयाांनी या योजनेसाठी पूवीच शवहीत केलेल्या नमून्यात माशहती भरुन 
आवश्यक त्या माशहतीसह आपल्या र्ावाजवळच्या आपल े सरकार सेवा 
कें द्र/ग्रामपांचायत सेवा  कें द्र चालकाकडे सांपकण  साधावा. अिा िेतकऱयाांनी 
शिलेल्या माशहतीच्या आधारे पूवी ऑनलाईन सािर केलेल्या अजात अिा 
माशहतीचा समाविे करुन सिर अजण कें द्र चालकामाफण त पोटणलवर अपलोड 
करण्यात येईल व त्याबाबतची पावती अजणिारास िेण्यात येईल. 

ii. शि 22.9.2017 पूवी ककवा शि. 01.03.2018 पासून आतापयंत ऑनलाईन 
पध्ितीने कोर्ताही अजण सािर न केलले्या िेतकऱयाांसाठी नव्याने अजण 
करावयाची पध्ित:-  

          वरील िासन शनर्णयाच्या अनुषांर्ाने या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ज्या 
िेतकऱयाांनी शि. 22.09.2017 पूवी व 01.03.2018 पासनू शिलेल्या 
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कालावधीत अजण सािर केल ेनाहीत, त्याांना नव्याने अजण सािर करण्याची पध्ित 
खालीलप्रमारे् राहील.       

1. सिर प्रमारे् यापुवी कोर्ताही अजण सािर न केलेल्या िेतकऱयाांनी त्याांच्या                 
शि. 01.04.2001 ते 31.03.2016 या कालावधीत घेतलेल्या पीक / 
पुनर्णशठत अथवा मध्यम मुित कजासाठी तसेच या कालावधीत इमुपालन, 
पॉशलहाऊस व िेडनेट या बाबींसाठी मध्यम मुितीच्या कजासाठी िासनाने 
यापवुीच शवहीत केलले्या अजण नमून्यात माशहती भरुन जवळच्या आपल े
सरकार सेवा कें द्र/ग्रामपांचायत सेवा कें द्रावर सांपकण  साधून अजण सािर 
करावा.  

2. सिर प्रमारे् िेतकऱयाांनी शिलेल्या अजातील माशहतीच्या आधारे आपल े
सरकार सेवा कें द्र/ग्रामपांचायत सेवा  कें द्र चालकामाफण त पोटणलवर माशहती 
भरुन सांबांशधत िेतकऱयाांचा अजण अपलोड करण्यात येईल व त्याबाबतची 
पावती अजणिारास िेण्यात येईल.  

2. या योजनेअांतर्णत शि.22.09.2017 पूवी अजण केलले्या िेतकऱयाांच्या अजामध्य ेवरील 
शि. 09.05.2018 च्या िासन शनर्णयाच्या अनुषांर्ाने सिर कालावधीतील उक्त कजण 
प्रकाराांची माशहती  समाशवष्ट करण्याची पध्ित:- 

          िासन शनर्णय शि. 28.06.2017 च्या अनुषांर्ाने शि. 01.04.2009 ते 
31.03.2016 पयंत वाटप केलले्या शवहीत पीक कजण/ पुनर्णशठत, मध्यम मुित 
कजाच्या सांिभात सिर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शि. 22.09.2017 या 
िेवटच्या तारखेपयंत िेतकऱयाांनी आपल ेअजण सािर केलले ेअसून त्यानुसार 
सद्यस्थथतीत योजनेची अांमलबजावर्ी चाल ू आहे.  सिर िासन शनर्णयात    
शि. 09.05.2018 च्या िासन शनर्णयातील शि. 01.04.2001 ते 31.03.2009 
या कालावधीत घेतलेल्या पीक / पुनर्णशठत अथवा मध्यम मुित कजण तसचे 
शि. 01.04.2001 ते 31.03.2016 या कालावधीतील इमुपालन, पॉशलहाऊस 
व िेडनेट या बाबींसाठी मध्यम मुितीच्या कजाचा समाविे नव्हता. त्या 
अनुषांर्ाने  शि. 09.05.2018 च्या िासन शनर्णयातील सिरील कजण प्रकाराांचा 
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लाभ घेण्यासाठी इच्छुक िेतकऱयाांना या कजण प्रकाराांसांबधी माशहतीचा 
समाविे त्याांनी शि. 22.09.2017 पयंत सािर केलले्या अजांमध्य े कररे् 
आवश्यक आहे. यासाठी खालीलप्रमारे् पध्ित शवहीत करण्यात येत आहे.  

1.  शि. 22.9.2017 पूवी अजण केलेल्या काही िेतकऱयाांना शि. 01.04.2001 ते 
31.03.2009 या कालावधीत घेतलेल्या थशकत पीक / पुनर्णठीत अथवा 
मध्यम मुित कजासाठी कें द्र व राज्य िासनाच्या सन 2008 व सन 2009 या 
वषांच्या कजणमाफी योजनाांचा फायिा शमळालेला नाही. अिा िेतकऱयाांना या 
कजण प्रकाराांतील थशकत कजाचा तसेच िासन शनर्णय शि. 09.5.2018 च्या 
अनुषांर्ाने शि. 1.4.2001 ते 31.3.2016 या कालावधीतील इमुपालन, 
पॉशलहाऊस व िेडनेट या बाबींसाठी मध्यम मुितीच्या कजासांबांधी लाभ 
घेण्यासाठी सिर कजण प्रकाराांबाबतच्या माशहतीचा पूवीच्या अजामध्ये समाविे  
कररे् आवश्यक आहे. यासाठी त्याांनी यापवूीच शवहीत केलेल्या अजण नमून्यात 
माशहती भरुन आवश्यक त्या कार्िपत्राांसह आपल े सरकार सेवा 
कें द्र/ग्रामपांचायत सेवा  कें द्रावर सांपकण  साधावा. 

2. अिा िेतकऱयाांना सिर माशहतीचा समाविे करण्यासाठी त्याांनी यापवुी 
केलेल्या अजण िमाांक (Application Id) ककवा आधार िमाांक याबाबतची 
शवचारर्ा कें द्र चालकाकडून करण्यात येईल.   

3. आवश्यकतेनुसार अजण िमाांक ककवा आधार िमाांक ऑनलाईन पध्ितीने 
भरल्यानांतर, सांबांशधत िेतकऱयाला  यापवुी सािर केलेल्या अजातील माशहती 
व त्याअनुषांर्ाने योजनेमध्ये लाभ शमळाला असल्यास याबाबतची माशहती 
पोटणलवर शिसले. 

4. वरीलप्रमारे् शिसून आलेली माशहती या सिराखाली मोडर्ाऱया सांबांशधत 
अजणिाराांचीच आहे याची खातरजमा आपल ेसरकार सेवा कें द्र / ग्रामपांचायत 
सेवाकें द्र चालकाांनी करावी.   

5. सिरची माशहती ही सांबांशधत िेतकऱयाचीच आहे याची खातरजमा 
झाल्यानांतरच सांबांशधत िेतकऱयाांनी पुरशवललेी माशहती सेवा कें द्र चालकाांनी 



Page 5 of 6 
 

पूवीच्या अजात शवहीत केल्याप्रमारे् भरुन िेतकऱयाांचा अजण अपलोड करावा 
व त्याबाबतची पावती अजणिारास द्यावी.  

 
3. इतर अनुषांशर्क बाबी 

i. सिर योजनेच्या यापवूीच्या शनकषात कोर्ताही बिल करण्यात आलेला नसून 
शि. 09.05.2018 च्या िासन शनर्णयान्वये या योजनेची व्याप्ती वाढवून यामध्ये 
केवळ सन 2008 व सन 2009 या वषांच्या कजणमाफी योजनाांचा लाभ शमळाला 
नसलेल्या  शि. 01.04.2001 ते 31.03.2009 या कालावधीतील पीक / 
पुनर्णठन व मध्यम मुित कजांचा व वर नमूि प्रमारे् शि. 01.04.2001 ते 
31.03.2016 या कालावधीतील इमुपालन, पॉशलहाऊस व िेडनेट या मध्यम 
मुित कजणप्रकाराांचा समाविे करण्यात आललेा आहे.  

ii. सिर योजनेसाठी यापवूी िेण्यात आललेा अजाचा नमुना (सोबत जोडल्याप्रमारे्) 
कायम असून त्यामध्य ेकोर्ताही बिल करण्यात आलेला नाही. अजाचा नमुना 
या पूवी शनशित केल्याप्रमारे् असून त्याची प्रत शजल्हाशधकारी कायालय, शजल्हा 
उपशनबांधक कायालय, उप/सहायक शनबांधक कायालय, तहशसलिार कायालय 
व  बॅंकेच्या िाखेतून उपलब्ध करून िेण्यात आलेली आहे. सिर अजण सािर 
करण्याची िेवटची तारीख 5 जून, 2018 ही राहील.  

iii. िेतकऱयाांनी उपरोक्त नमुन्यामध्य े त्याांच्या सांिभात लारू् असलेली आपली 
माशहती भरुन आपल ेसरकार/ ग्रामपांचायत सेवाकें द्रावर सांपकण  साधावा. सोबत  
आधार काडण/ आधार नोंिर्ी िमाांक (EID) केल्याबाबतची पोहोच, कजणखाते 
पुस्थतका/ उतारा व बचत खाते पुस्थतका, पॅनकाडण (असल्यास), पने्िन पीपीओ 
बुक,  बॅंकें च ेपासबकु याांची छायाांशकत प्रत/ फोटोकॉपी, कजणखात्याांची माशहती 
असललेा तपशिल असलेली कार्िपत्र ेइत्यािी सोबत घेऊन जावीत.  

iv. िेतकऱयाांनी ऑनलाईन पध्ितीने नव्याने अजण सािर केल्यानांतर / आपल्या 
पूवीच्या अजात नवीन कजणखात्याांच्या माशहतीचा समाविे केल्यानांतर आपल े
सरकार सेवा कें द्र / ग्रामपांचायत सेवा कें द्राद्वारे अजाची प्रत/पावती उपलब्ध 
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करुन िेण्यात येईल. अजणिार िेतकऱयाांनी सिरची प्रत योजनेसांबांधी  सांिभण व 
माशहतीसाठी जतन करुन ठेवावी. 

v. िेतकऱयाांनी नव्याने अजण केल्यानांतर अथवा वरीलप्रमारे् या पवूीच्या अजात 
कजणखात्याांची माशहती समाशवष्ट केल्यानांतर सांबांशधत अजणिाराने शिलेल्या 
िूरध्वनी िमाांकावर एसएमएसद्वारे कळशवण्यात येईल. 

vi. िेतकऱयाांनी नव्याने ऑनलाईन अजण सािर कररे् / पूवी िाखल केलेल्या 
अजामध्य े नवीन  कजणखात्याांची माशहती समाशवष्ट कररे्बाबतची सुशवधा 
पूवीप्रमारे्च शन:िुल्क   आहे. यासाठी िेतकऱयाांना अजण सािर करताना आपल े
सरकार सेवाकें द्राद्वारे कोर्तेही िुल्क आकारल ेजार्ार नाही.  
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