
प्रशासकीय मान्यता-                                                                              
राष्ट्रीय शाश्वत  शेती ऄभभयानातंगगत ( NMSA)  मृद 
अरोग्य पभिका ( SHC ) योजना सन २०१8-१9 मध्ये 
राबभिण्याकरीता प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 
 

    महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंिधगन, दुग् धव् यिसाय भिकास ि म् ्  यव् यिसाय भिभाग 

शासन भनणगय क्रमांकः मृदस 141८/ प्र.क्र. 220/ 17 ऄ े
मादाम कामा मागग,हुता्मा राजगुरू चौक 

 मंिालय,भि्तार,मंुबइ- 400 032  
तारीख:  24 ऑग्ट, 2018 

िाचा :-  
1) कें द्र शासनाने www.agricoops.nic.in या साकेंभतक ्थळािर भनगगभमत केलले्या राष्ट्रीय 

शाश्वत शेती ऄभभयानातंगगत मृद अरोग्य पभिका योजनेच्या मागगदशगक सचुना 
2) शासन भनणगय,कृभष ि पदुम भिभाग, क्र. िाभनयो 2015/प्र.क्र. 55 / भाग -  1 /15/2 ऄ,े 

भद. 18 मे, 2016 
3) कें द्र शासनाच ेक्र.1६-2/2015 Fert Use   भद. 27 जून, 2018 चे पि. 
4) कृभषअयकु्तालयाच ेपि क्र.जा.क्र.मृसमृचा/कृअ/मृअप/भनभि/454/2018 

भद. 09 जुल,ै 2018  
प्र्तािना :- 

 राष्ट्रीय शाश्वत शेती ऄभभयानांतगगत मृद अरोग्य पभिका भितरण कायगक्रम कें द्र शासनाने सन 
२०१४-१५ पासून सुरू केलेला अहे. यामध्ये राज्यातील सिग गािांची टप्पप्पया टप्पप्पयाने भनिड करून  
राज्यातील सिग शेतक-यांना जभमन अरोग्य पभिकेच े भितरण करण्यात येणार अहे. जभमन अरोग्य 
पभिकेच्या माध्यमातून ्यांच्या जभमनीचा रासायभनक गणुधमग स््थती,प्रमुख ऄन्नद्रव्याचंी पातळी ि सूक्ष्म 
मुलद्रव्ये कमतरता स््थतीची माभहती शेतक-यांना देण्यात येत अहे.  

  सन २०१५-१६ पासून ही योजना कें द्र ि राज्य भह्सा 60:40 या प्रमाणात राबभिण्यात येत अहे. 
संदभाभधन क्र. २ येथील शासन भनणगयान्िये सदर योजनेला शासन  मान्यता देण्यात अलेली अहे.   कें द्र 
शासनाने संदभाधीन क्र. ३ येथील  भद. 27 जून, 201८ च्या पिान्िये, सन 201८-19 मध्ये मृद अरोग्य 
पभिका भितरण कायगक्रम राज्यात राबभिण्यासाठी कें द्र भहश्शश्शयापोटी 60 टक्के प्रमाणे रू. 3120.42 लाख 
ि राज्य भह््याची ४० टक्के प्रमाणे रू. 2080.03 लाख ऄशी एकुण  रू. 5200.45 लाख आतक्या 
रक्कमेचा कायगक्रम मंजूर केलेला अहे.    या मंजूर भनधीस सदर योजना राबभिण्यासाठी प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या भिचाराधीन होती.  

शासन भनणगय :- 
 राष्ट्रीय शाश्वत  शेती ऄभभयानातंगगत ( NMSA) मृद अरोग्य पभिका भितरण कायगक्रम  सन २०१8-
१9 मध्ये राज्यात राबभिण्यासाठी कें द्र भह्सा रु. 3120.42 लाख ि राज्य भह्सा रु. 2080.03 लाख 
ऄसा एकुण रु. 5200.45  लाख ( रुपये  बािन्न कोटी पंचचेाळीस हजार फक्त ) एिढया रकमेच्या  
कायगक्रमास  शासनाची प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत अहे.  
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        २.      सदर कायगक्रमातंगगत रु. 5200.4५ लाख भनधीचे घटकभनहाय भौभतक ि अर्थथक लक्ष्य 
पढुीलप्रमाणे राहील.  

           (Rs. in Lakh) 

                                                                                                                                 
३.    सदर योजना राबभिताना खालील ऄटी ि शतीच ेपालन करण्यात याि.े  

1)  सदर योजना  कें द्र शासनाच्या संदभाभधन मागगदशगक सुचनानुसार ि कें द्र शासनाच्या भनधी   भितरीत 
करण्याच्या पिात नमुद केलेल्या ऄटी ि शतीनुसार राबभिण्यात यािी.  

2) खचाच ेलेखे सवु्यिस््थत ठेिुन सदर खचाच ेलेखापभरक्षण केलेला ऄहिाल ि ईपयोभगता   प्रमाणपि 
कें द्र शासनास  लिकरात लिकर प्रगती ऄहिालासह सादर करण्यात यािा.  ्याप्रमाणे ऄनुसूभचत 
जाती / जमाती / मभहला लाभार्थ्यासाठी खचाचे  लेखे  िरील प्रमाणे ठेिण्याची जबाबदारी 
ऄंमलबजािणी करणाऱ्या यंिणेची राहील.  

3) योजनेच्या िगेिगेळ्या बाबीिरील भौभतक ि अर्थथक  प्रगती ऄहिाल कें द्र शासनास प्र्येक 
मभहन्याच्या 5 तारखेपयंत सादर करण्यात यािा. तसचे सदरचा ऄहिाल राज्य शासनाकडेसधु्दा 
पाठभिण्यात यािा.  

4) योजनेशी संबभंधत ताळेबदं ि लेखापभरक्षण जमाखचाच्या रकमा यांचा ऄहिाल ऄंमलबजािणी 
यंिणेने द्यािा. ्यामध्ये िषाच्या सुरूिातीला ऄखर्थचत रकमा ि व्याजाद्वारे भमळालेले ई्पन्न ्पष्ट्टपणे 
नमुद करण्यात याि,े जणेेकरून पारदशी ्िरूपात सदर रकमा भिचारात घेता येतील ि संदीग्धता 
राहणार नाही.  

5) कें द्र शासनाने भितरीत केल्याप्रमाणे  सिगसाधारण प्रिगाच्या लाभाथी शेतकऱ्यासंाठी भनधी खचग 
करण्यात येइल याबाबत दक्षता घेण्यात यािी.  

6) मृद अरोग्य पभिका भितरीत केलेल्या शेतकरी लाभार्थ्याची यादी ग्रामपंचायत / तालुका कायालये/ 
पंचायत सभमती /भजल्हाभधकारी कायालयात लािण्यात यािी.  तसेच, यादी कृभष भिभागाच्या 
संकेत्थळािर देखील ऄपलोड करण्यात यािी. 

७)  कोण्याही पभरस््थतीत मंजुर कायगक्रमापेक्षा जा्तीचा कायगक्रम राबभिला जाणार  नाही, या बाबत 
कृभष संचालक ( भनभिष्ट्ठा ि गणु भनयंिण ) कृभष अयकु्तालय, पणेु यानंी अिश्शयक ती दक्षता घ्यािी. 

५.           कृभष अयकु्तालय ्तरािर कृभष संचालक ( भनभिष्ट्ठा ि गुण भनयंिण ), कृभष अयुक्तालय, 
महाराष्ट्र राज्य-पणेु हे योजनेचे भनयंिण ऄभधकारी म्हणनु तसचे, सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृभष 
अयुक्तालय, पणेु हे अहरण ि संभितरण ऄभधकारी राहतील. तसचे, भजल्हा ्तरािर सिग भजल्हा 
ऄभधक्षक कृभष ऄभधकारी हे भनयंिक ऄभधकारी अभण भजल्हा ऄभधक्षक कृभष ऄभधकारी कायालयातील 

ऄ.क्र. बाबीचे नाि भौतीक दर एकूण िाटप कें द्र भह्सा राज्य भह्सा 
1 मृद नमुने भिश्लषेण   1677964 0.003 5033.90 3020.34 2013.56 
2 मृद रसायन तज्ञ प्रभशक्षण  16 0.6 9.60 5.76 3.84 
3 शेतकरी ऄथगसहाय्य  0 0.025 0.00 0.00 0.00 
4 शेतकरी प्रभशक्षण  68 0.24 16.32 9.79 6.53 
5 कमगचारी प्रभशक्षण  68 0.36 24.48 14.69 9.79 
6 अय सी टी  0 Lumpsum 12.93 7.76 5.17 
7 कायगशाळा  1 1.5 1.5 0.90 0.60 
8 भमशन मॅनेजमेंट  2% 101.72 61.18 40.54 

   Total 5200.45 3120.42 2080.03 
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लेखा ऄभधकारी यांना अहरण ि संभितरण ऄभधकारी म्हणनू घोभषत करण्यात येत अहे. सदर भनधी खचग 
करताना भिभहत कायगपद्धती ऄनुसरून सिग भित्तीय कायदे/टेंडर भनयमािली ि भनयमांचे/प्रभकयेच े
/भित्तीय ऄभधका-यांच्या मयादेत / P.W.D / मॅन्युऄलच ेऄभधन राहून/C.V.C. त्िानुसार / CAG च्या 
भनदेशानुसार/प्रचभलत शासन भनणगय /भनयम/पभरपिक/ तरतुदीनुसार, बजटे ि कोषागार 
भनयमािलीनुसार खचग करण्याची कायगिाही ऄमंलबजािणी यंिणानी करािी. कोण्याही पभरस््थतीत 
कुठलाही शासन भनयम/ ऄभधकाराचा भंग होणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबभंधत 
क्षेभिय कायालयाची राहील. ्यांनी PFMS पध्दतीने ऄनुदानाची भजल्हाभनहाय भितरणाची कायगपध्दती 
राबभिणे बधंनकारक राहील.  
6.          प्र्ततुच ेअदेश भित्त भिभागाच ेपभरपिक भदनाकं 18 एभप्रल, 2017 रोजीच्या ऄन्िये भदलेल्या 
ऄभधकारानुसार भनगगभमत करण्यात येत अहे.   तसचे, भित्तीय ऄभधकार भनयम पसु््तका, 1978 मधील 
भाग- पभहला, ईपभिभाग तीन मधील ऄनु क्र. 4 येथील भनयम 27 ( 2) ( ब ) ऄन्िये  प्रशासकीय भिभागांना 
प्रदान करण्यात अलेल्या ऄभधकारांमध्ये  भनगगभमत करण्यात येत अहे. 
 सदर शासन भनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत्थळािर 
ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून ्याचा सकेंताक 201808241622359001 ऄसा अहे. हा अदेश 
भडजीटल ्िाक्षरीने साक्षांभकत करुन काढण्यात येत अहे.  
  महाराष्ट्राच ेराज्यपाल यांच्या अदेशानुसार ि नािाने.  
 
 

( प्रकाश रा. कदम ) 
ऄिर सभचि , महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

1) मा.मंिी ( कृषी )/ मा. राज्यमंिी (कृभष) याचंे खाजगी सभचि, मंिालय, मंुबइ  
2) ऄपर मुख्य सभचि (कृषी ) याचंे ्िीय सहाय्यक (कृभष ि पदुम भिभाग) मंिालय, मंुबइ 
3) अयुक्त ( कृषी), कृभष अयकु्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पणेु. 
4) महालेखापाल महाराष्ट्र १/२ (लेखा पभरक्षा/ लेखा ि ऄनुज्ञयेता ) मंुबइ / नागपरू 
5) कृभष संचालक (भन.ि गु.भन.), कृभष अयुक्तालय, पणेु 
6) सिग सचंालक /  सहसंचालक  कृभष अयकु्तालय, पणेु 
7) सिग भिभागीय कृभष सहसंचालक  
8) सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृभष अयुक्तालय, पणेु  
9) सिग भजल्हा ऄभधक्षक कृभष ऄभधकारी 
10) सिग भजल्हा कोषागार ऄभधकारी 
11) भित्त भिभाग (व्यय-१, ऄथगसकंल्प -१३ ), मंिालय, मंुबइ 
12) भनयोजन भिभाग-१४३१, मंिालय, मंुबइ  
13) कायासन (२ऄे), कृभष ि पदुम भिभाग, मंिालय, मंुबइ                       
14) भनिडन्ती 
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