मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रषिया योजना
सन 2018-19 मध्ये राबषवण्यास
प्रशासकीय मान्यता दे णेबाबत.
महाराष्ट्र शासन
कृषि, पशुसंवर्धन, दु ग्र्व्यवसाय षवकास व म्यव्यवसाय षवाा
शासन षनणधय ि. राअअ-2018/प्र.ि.179/9-अे
मादाम कामा रोड, हु तात्मा राज ुरु चौक,
मंत्रालय, षव्तार ावन, मुंबई-400 032.
तारीख: 20 जून, 2018.
वाचा1.शासन षनणधय, कृषि व पदु म षवाा ि.राअअ-1116/प्रि248/14अे, षद.20 जून 2017
2.शासन षनणधय, कृषि व पदु म षवाा ि.कृप्रर्ो-2017/प्रि208/9अे, षद.31 ऑक्टोबर 2017
3.शासन षनणधय, कृषि व पदु म षवाा ि.कृरार्ो-1417/प्रि109/9अे, षद.06 जून 2018
प्र्तावना :राज्यातील अन्नप्रषिया उद्यो ाला चालना दे णे, शेतीमालाचे मूल्यवर्धन करणे कषरता
शेतकऱयांचे सहाा ाद्वारे आर्ुषनक तंत्रज्ञानावर आर्ाषरत प्रकल्प ्थाषपत करण्यास प्रोत्साहन
दे णे, उत्पाषदत अन्न पदाथाच्या

ुणवत्तेमध्ये वाढ व्हावी, उजेची बचत व्हावी यासाठीच्या

प्रकल्पाच्या आर्ुषनकीकरणास प्रोत्साहन दे णे या उषिष्ट्टांसह राज्यामध्ये सन 2017-18 या
आर्थथक विापासून मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रषिया योजना ही नवीन 100% राज्य पुर्कृत योजना
पुढील पाच विाकषरता राबषवण्यास षद.30.05.2017 रोजी झालेल्या मंषत्रमंडळ बैठकीत मान्यता
दे ण्यात आली आहे . त्यानुसार सदर योजनेच्या मंजूरीबाबत संदाांषकत षद.20/06/2017 रोजी
शासन षनणधय षन धषमत केला आहे. त्याचप्रमाणे, संदाांषकत षद.31 ऑक्टोबर, 2017 च्या शासन
षनणधयान्वये राज्याचे अन्न प्रषिया र्ोरण 2017 जाहीर करण्यात आलेले आहे.
त्यानुिं ाने, मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रषिया योजना सन 2018-19 मध्ये राबषवण्याकषरता
रू.5000 लक्ष (रू. पन्नास कोटी फक्त) ची तरतूद अथधसंकल्ल्पत करण्यात आली असून सदर
योजनेस चालू विाकषरता प्रशासकीय मान्यता दे ण्याची बाब शासनाच्या षवचारार्ीन होती,
त्याबाबत शासन आता पुढीलप्रमाणे षनणधय घेत आहे.
शासन षनणधय :1.

मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रषिया योजना सन 2018-19 मध्ये राबषवण्याकषरता प्रशासकीय

मान्यता दे ण्यात येत असून या योजनेकषरता चालु विी एकूण रू.5000 लक्ष (रू. पन्नास कोटी
फक्त) अथधसंकल्ल्पय तरतूद मंजूर करण्यात येत आहे.
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2.

संदाांषकत शासन षनणधय षद.20/06/2017 अन्वये षवषहत केलेल्या तरतुदींनुसार सदर

योजनेची अंमलबजावणी करण्यात यावी व त्यानुिं ाने योजना सन 2018-19 मध्ये
राबषवण्याकषरता मा धदशधक सूचना कृषि आयुक्तालय ्तरावरून षन धषमत कराव्यात.
3.

सदर योजनेंत धत इच्छु क सं्थांनी अजध सादर करण्याकषरता वृत्तपत्राद्वारे जाषहरात

दे ऊन संबंषर्तांना अजध करण्याबाबत सूषचत करावे.
4.

सदर योजना सन 2018-19 मध्ये राबषवण्याकषरता आयुक्त कृषि, कृषि आयुक्तालय,

महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना षनयंत्रक अषर्कारी तर सहाय्यक संचालक (लेखा-1), कृषि
आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व संषवतरण अषर्कारी म्हणून घोषित करण्यात
येत आहे.
5.

सदर अषायानाकषरता सन 2018-19 अंत धत रु. 5000 लक्ष अथधसंकल्ल्पय तरतूद मंजूर

असून ती कृषि आयुक्तालयाच्या मा णीनुसार वरचेवर खालील लेखाषशिा अंत धत षवतरीत
करण्यात येईल.
मा णी ि. डी-3,
2401-पीक संवर्धन,
(00)

(102) अन्नर्ान्य पीके,

(00)

(34) मुख्यमंत्री कृिी व अन्न प्रषिया योजना (100% राज्य योजना)

(2401 A 791)
33, अथधसहाय्य
6.

रू.5000.00 लक्ष

सदर योजनेकषरता चालु विी मंजूर केलेल्या अथधसंकल्ल्पय तरतूदीच्या 100 टक्के

कायधिमाची अंमलबजावणी चालु विी करण्यात यावी व त्यानुसार पात्र सं्थांची षनवड करावी.
7.

राज्य शासनाने षवहीत केलेले षनयम/सुचनांचे पालन करून लेखापषरक्षण करून षनर्ी

षवतरणाचे उपयोष ता प्रमाणपत्र राज्य शासनास सादर करावे..
8.

सदर शासन षनणधय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत्थळावर

उपलब्र् करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक 201806211217427301 असा आहे. हा
आदे श षडजीटल ्वाक्षरीने सांक्षक
ं ीत करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावांने.
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( श्रीकांत आंड े )
उप सषचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत :1.

मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सषचव.
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2.

मा. मंत्री (कृषि व फलोत्पादन) यांचे ्वीय सहायक.

3.

मा. राज्यमंत्री (कृषि व फलोत्पादन) यांचे ्वीय सहायक.

4.

मा.षवरोर्ीपक्षनेते, षवर्ानसाा, षवर्ानमंडळ, मुंबई.

5.

मा.षवरोर्ीपक्षनेते, षवर्ानपषरिद, षवर्ानमंडळ, मुंबई.

6.

मा. षवर्ान पषरिद/षवर्ानसाा सद्य, षवर्ानमंडळ सषचवाल, मुंबई.

7.

मा.मुख्य सषचव यांचे ल््वय सहाय्यक.

8.

अपर मुख्य सषचव (कृषि) यांचे ्वीय सहाय्यक, कृिी व पदु म षवाा , मंत्रालय,
मुंबई 32,

9.

आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे.

10. संचालक (प्रषिया व षनयोजन), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
11. सहाय्यक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, पुणे.
12. उप सषचव (फलोत्पादन) यांचे ल््वय सहाय्यक.
13. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता/लेखापषरक्षण) मुंबई/ना पूर महाराष्ट्र
14. कक्ष अषर्कारी (का.1431), षनयोजन षवाा , मंत्रालय, मुंबई 32.
15. कक्ष अषर्कारी (अथध.-13/ व्यय-1), षवत्त षवाा , मंत्रालय, मुंबई 32.
16. कक्ष अषर्कारी (2-अे), कृषि व पदु म षवाा , मंत्रालय, मुंबई 32.
26. षनवड न्ती-9अे.
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