“हळद पिकासाठी याांपिकीकरण व काढणीिश्चात
व्यवस्थािन”हा

प्रकल्ि

राष्ट्रीय

२०१७-१८

व

कृपि

योजनेतांर्गत

सन

राबपवण्यास

प्रशासकीय मान्यता दे णेबाबत.

पवकास

2018-19

मध्ये

महाराष्ट्र शासन
कृपि,िशुसांवर्गन, दु ग्र्व्यवसाय पवकास व मत्सस्यव्यवसाय पवभार्
शासन पनणगय क्र. राकृपवयो-2018/प्र.क्र.66/9-अे
मादाम कामा रोड, हु तात्समा राजर्ुरु चौक,
मांिालय पवस्तार, मुांबई ४०० ०३२,
पदनाांक : 31 माचग, 2018
वाचा :- 1) शासन िि, कृपि व िदु म पवभार्, क्र. RKVY-1117/C.R.11/14-अे, पद. 02/01/2018.
२) सांचालक, कृपि प्रपक्रया व पनयोजन, िुणे याांचे िि क्र. कृिवपन/हळद प्रपक्रया/82/2018
पद.29.3.2018.
प्रस्तावना :राष्ट्रीय कृपि पवकास योजनेच्या राज्यस्तरीय प्रकल्ि मांजूरी सपमतीच्या पद. १५/12/2017
रोजी झालेल्या 24 व्या बैठकीत, राष्ट्रीय कृपि पवकास योजनेंतर्गत “हळद पिकासाठी याांपिकीकरण
व काढणीिश्चात व्यवस्थािन” हा प्रकल्ि सन २०१७-१८ व 2018-19 मध्ये राबपवण्यास मांजूरी
दे ण्यात आली आहे. सदर योजना राज्यात राबपवण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता दे ण्याची बाब
शासनाच्या पवचारापर्न होती, याबाबत शासन िुढील प्रमाणे पनणगय घेत आहे.
शासन पनणगय :१. राष्ट्रीय कृपि पवकास योजनेंतर्गत “हळद पिकासाठी याांपिकीकरण व काढणीिश्चात
व्यवस्थािन” हा प्रकल्ि, सन 2017-18 व 2018-19 या आर्थथक विात राबपवण्यास
प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात येत आहे. सदर प्रकल्िाकपरता एकूण रू.10.01 कोटी राष्ट्रीय
कृपि पवकास योजनेंतर्गत मांजूरी दे ण्यात येत असून सदर पनर्ी टप्याटप्प्याने आयुक्त (कृपि),
िुणे याांना उिलब्र् करून दे ण्यात येईल.
2. हळद पिकासाठी याांपिकीकरण व काढणीिश्चात व्यवस्थािन प्रकल्िाांतर्गत मांजूर घटक व
त्सयाचा आर्थथक व भौपतक लक्ाांक िुढीलप्रमाणे रापहल.
अ.क्र.

घटक

एकूण लक्ाांक
भौपतक लक्ाांक

आर्थथक लक्ाांक (रूिये लाखात)

1

हळद बॉयलर/कुकर

184

331.20

2

हळद िॉपलशर

183

183

3

हळद साठवणूक र्ृह

39

487.50

406

1001.70

एकूण
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3. सदर प्रकल्िाांतील पवपवर् घटकाांकपरता अथगसह्याचे मािदां ड िुढीलप्रमाणे राहतील.
अ.क्र. सांयिाचा प्रकार

योजना

अनुदानाचे

मािदां ड अनुदान मयांदा

अनुदान रक्कम
1

हळद बॉयलर/कुकर

MIDH

4.50

सयांिाच्या

पकमतीच्या

40% कमाल मयांदा 2.25
लाख प्रपत युपनट.
2

हळद िॉपलशर

MIDH

2.50

सयांिाच्या पकमतीच्या
40% कमाल मयांदा 1
लाख प्रपत युपनट.

3

हळद साठवणूक र्ृह

MIDH

25

सयांिाच्या पकमतीच्या
40% कमाल मयांदा
12.50 लाख प्रपत युपनट.

उिरोक्त पतन्ही घटकाांसह शेतकऱयाांना वा त्सयाांच्या र्टाांना एकपित पतन्ही बाबींचा प्रकल्ि
मांजूर करण्यात यावा व उक्त मयादे त पतन्ही बाबींना अथगसहाय्य मांजूर करावे.
4. सदर प्रकल्ि राबपवण्याबाबतच्या अांमलबजावणी पवियक सपवस्तर सूचना सांचालक, कृपि
प्रपक्रया व पनयोजन, याांनी पनर्गपमत कराव्यात.
5. प्रस्तुत प्रकल्ि राबपवण्याकपरता पनर्ी पवतरणाची कायगवाही राष्ट्रीय कृपि पवकास योजना
कक्, कृपि व िदु म पवभार्, मांिालय, मुांबई-३२ याांच्याकडू न करण्यात येईल.
6. सांचालक, कृपि प्रपक्रया व पनयोजन, िुणे याांनी या प्रकल्िाचा आर्थथक व भौपतक प्रर्ती
अहवाल पवहीत मुदतीत राज्य शासनाला सादर होईल याची दक्ता घेण्यात यावी.
7.

प्रकल्िातील पनर्ी खचाचे उियोपर्ता प्रमाणिि सांचालक (प्रपक्रया व पनयोजन), कृपि
आयुक्तालय, िुणे याांनी राकृपवयो कक्, कृिी व िदु म पवभार्, मांिालय यास वेळोवेळी सादर
करण्याची कायगवाही करावी.

8. सदर शासन पनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर
उिलब्र् करण्यात आला असून त्सयाचा सांकेताक 201803311942202201 असा आहे . हा
आदे श पडजीटल स्वाक्रीने साक्ाांपकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्रराचे राज्यिाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.
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Chandrakant Andge

Digitally signed by Shrikant Chandrakant Andge
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture And ADF
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=5d5ab93b4e4f2fcd87e12fe19b8965025d482b1bee0fffaa620
85c34db6bfd8c,
serialNumber=d8d9626c9e038380cd235c048f20d7ce74cffd3a95f2ac
3c192e9c991f358271, cn=Shrikant Chandrakant Andge
Date: 2018.03.31 19:42:55 +05'30'

(श्रीकाांत आांडर्े)
अवर सपचव, महाराष्ट्र शासन,
प्रपत,
1) मा. मांिी (कृिी) याांचे खाजर्ी सपचव, मांिालय, मुांबई -32
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2) मा.राज्यमांिी (कृिी) याांचे खाजर्ी सपचव, मांिालय, मुांबई -32
3) मा.अिर मुख्य सपचव, (कृपि) याांचे स्वीय सहाय्यक,मांिालय, मुांबई -32
4) आयुक्त कृिी, महाराष्ट्र राज्य,िुणे.
5) व्यवस्थािकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्सिादन आपण औिर्ी वनस्िती मांडळ, िुणे
6) सवग सांचालक कृिी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,िुणे,
7) सवग पवभार्ीय कृिी सहसांचालक,
8) सवग पजल्हा अपर्क्क कृिी अपर्कारी,
9) सहाय्यक सांचालक (लेखा) कृपि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, िुणे
10) महालेखािाल-1/2 (लेखा व अनुज्ञय
े ता ) (लेखा िरीक्ा ) मुांबई /नार्िूर,
11) सांचालक लेखा व कोिार्ार अपर्कारी, मुांबई ( 2 प्रती)
12) सहसांचालक लेखा व कोिार्ारे सांर्णक कक्, नवीन प्रशासन भवन, 5वा मजला, मुांबई -32
13) सवग पजल्हा कोिार्ार अपर्कारी
14) अपर्दान व लेखापर्कारी, मुांबई.
15) पनवासी लेखािपरक्ा अपर्कारी, मुांबई
16) लेखापर्कारी, महाराष्ट्र राज्य फलोत्सिादन आपण औिर्ी वनस्िती मांडळ, िुणे
17) मापहती व जनसांिकग सांचालनालय, मांिालय, मुांबई-32.
18) राकृपवयो कक्,कृिी व िदु म पवभार्, मांिालय, मुांबई-32
19) पनवड नस्ती/9-अे
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