कृषी याांत्रिकीकरण उप अत्रियान सन
2018-19 मध्ये अनुसूत्रित जमाती
प्रवर्गासाठी राबत्रवण्यासाठी रु.898
लक्ष त्रनधी त्रवतरीत करणेबाबत.
महाराष्ट्र शासन
कृषी, पशुसांवधधन, दु ग्धव्यवसाय त्रवकास व म््यव्यवसाय त्रविार्ग
शासन त्रनणधय क्रमाांकः कृयाांयो-0618/ प्र.क्र.202/18/14-अे
मादाम कामा मार्गध, हु ता्मा राजर्गुरू िौक,
मांिालय (त्रव्तार), मुांबई- 400 032
तारीख: 28 ऑर्ग्ट, 2018.
वािा1) कृषी व पदु म त्रविार्गािा शासन त्रनणधय क्र.0418/प्र.क्र.155/14-अे, त्रद.27 एत्रप्रल, 2018.
2) केंद्र शासनाच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मांिालयािे पि क्र.13-87/2016-M&T(I&P),
त्रद 25 मे,2018.
3) केंद्र शासनाच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मांिालयािे पि क्र.3-1/2015-M&T(I&P),
त्रद 12 जून,2018.
4) कृत्रष व पदु म त्रविार्गािा शासन त्रनणधय क्रमाांकः कृयाांउ-1017/ प्र.क्र.64/17/14-अे,
त्रदनाांक 27 जून, 2018
5) केंद्र शासनाच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मांिालयािे पि क्र.3-1/2015-M&T(I&P),
त्रद. 5 जुलै,2018.
6) आत्रदवासी त्रवकास त्रविार्गािा शासन त्रनणधय क्रमाांक:बीयुडी -2018/प्र.क्र.11/कायासन 6
त्रदनाांक 7 जुलै,2018.
7) कृत्रष व पदु म त्रविार्गािा शासन त्रनणधय क्रमाांकः कृयाांउ-1017/ प्र.क्र.202/14-अे,
त्रदनाांक 18 जुलै, 2018
8) कृत्रष व पदु म त्रविार्गािा शासन त्रनणधय क्रमाांकः कृयाांउ-1017/ प्र.क्र.202/14-अे,
त्रदनाांक 19 जुलै, 2018
9) आत्रदवासी त्रवकास त्रविार्गािा शासन त्रनणधय क्रमाांक:बीयुडी -2018/प्र.क्र.11/कायासन 6
त्रदनाांक 7 ऑर्ग्ट ,2018.
10) कृत्रष व पदु म त्रविार्गािा शासन त्रनणधय क्रमाांकः कृयाांउ-1017/ प्र.क्र.202/14-अे,
त्रदनाांक 14 ऑर्ग्ट, 2018

शासन त्रनणधय क्रमाांकः कृयाांयो-0618 /प्र.क्र.202 /18/14-अे

प्र्तावनाराज्यात केंद्र पुर्कृत कृषी याांत्रिकीकरण उप-अत्रियान राबत्रवण्यात येत आहे. सदर उप
अत्रियानाांतर्गधत एकूण आठ घटक असून, घटक क्र. 1 व 2 हे नवीन तांिज्ञानाने त्रवकत्रसत केलेल्या सांयांिािी
प्रा्यत्रक्षके, प्रत्रशक्षण व िािणीबाबत आहेत. घटक क्र. 1 व 2 यासाठी केंद्र त्रह््यािे प्रमाण 100% आहे .
उवधत्ररत 6 घटकाांसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या त्रनधीच्या त्रह््यािे प्रमाण 60: 40 असे आहे.
केंद्र शासनाने दे शातील 111 आकाांत्रक्षत त्रजल्हयाांमध्ये “Transformation of Aspirational
Districts” हा कायधक्रम हाती घेतला आहे. या कायधक्रमाांतर्गधत त्रनवडण्यात आलेल्या महाराष्ट्रातील
उ्मानाबाद, वात्रशम, र्गडत्रिरोली व नांदुरबार या िार त्रजल्हयामध्ये कृषी कल्याण अत्रियान
राबत्रवण्यासाठी, कृषी याांत्रिकीकरण उप अत्रियानाांतर्गधत, केंद्र त्रह्सा रु.800 लक्ष व राज्य त्रह्सा
रु. 533.33 लक्ष असा एकूण रु.1333.33 लक्ष रक्कमेिा कायधक्रम सांदिाधीन त्रदनाांक 12 जून, 2018 च्या
पिान्वये मांजूर केला आहे . ्यानुषांर्गाने सदर कायधक्रमास सांदिांघीन त्रदनाांक 27 जून, 2018 च्या शासन
त्रनणधयान्वये, प्रशासकीय मान्यता प्रदान करुन, सवधसाधारण प्रवर्गािा केंद्र त्रहश्शश्शयािा रु.600 लक्ष राज्य
त्रह्सा रु. 400 लक्ष असा एकूण रु. 1000 लक्ष त्रनधी आयुक्त (कृत्रष) याांना त्रवतरीत केलेला आहे. सांदिाधीन
त्रद.19 जुलै, 2018 च्या शासन त्रनण्याणन्वये अनुसूत्रित जाती प्रवर्गािा केंद्र त्रह््यािा रु.100 लक्ष व
समरुप राज्य त्रह्सा रु.66.67 लक्ष व अनुसूत्रित जमाती प्रवर्गािा केंद्र त्रह््यािा रु. 100 लक्ष व समरुप
राज्य त्रह्सा रु.66.67 लक्ष असा एकूण रु.333.34 लक्ष त्रनधी त्रवतरीत करण्यात आला आहे.
केंद्र शासनाने सांदिाधीन त्रद. 5 जुलै, 2018 च्या पिान्वये राज्यामध्ये कृषी याांिकीकरण उप
अत्रियान राबवणण्यासाठी केंद्र त्रह्सा रु. 3750 लक्ष व राज्य त्रह्स रु. 2500 लक्ष असा एकूण रु. 6250
लक्ष एवढया रक्कमेिा कायधक्रम मांजूर करुन केंद्र त्रहश्शश्शयािा रु.3750 लक्ष त्रनधी त्रवतरीत केला. केंद्र
शासनाने, त्रद. 12 जून, 2018 च्या पिान्वये आकाांत्रक्षत त्रजल्हयासाठी मांजूर केलेला रु. 1333 लक्ष
रक्कमेिा कायधक्रम व त्रद. 5 जुलै, 2018 च्या पिान्वये मांजूर केलेला रु. 6250 रक्कमेिा कायधक्रम अशा
एकूण रु.7583 लक्ष रक्क्मेच्या कायधक्रमास त्रद. 18 जुलै, 2018 च्या शासन त्रनणधयान्वये सुधारीत
प्रशासकीय मान्यता दे ऊन सवधसाधारण प्रवर्गािा केंद्र त्रहश्शशािा रु. 2000 लक्ष व राज्य त्रहश्शशिा रु. 1333
लक्ष असा एकूण रु. 3333 लक्ष एवढा त्रनधी त्रवतरीत करण्यात आला आहे. अनुसूत्रित जमाती प्रवर्गािा केंद्र
त्रहश्शश्शयािा रु. 380.8646 लक्ष व समरुप राज्य त्रहश्शश्शयािा रु. 253.9031 असा एकूण रु. 634.7677 लक्ा
त्रनधी सांदिाधीन त्रद.14 ऑर्ग्ट, 2018 च्या शासन त्रनणधयान्वये त्रवतरीत करण्यात आला आहे . अनुसूत्रित
जाती प्रवर्गािा केंद्र त्रहश्शश्शयािा रु.565 लक्ष व समरुप राज्य त्रह्सा रु. 333 लक्ष असा एकूण रु. 898 लक्ष
त्रनधी त्रवतरीत करण्यािा प्र्ताव शासनाच्या त्रविाराधीन होता.
शासन त्रनणधय:1.

या शासन त्रनणधयान्वये, कृषी याांत्रिकीकरण उप अत्रियानािी अनुसूत्रित जाती प्रवर्गासाठी

अांमलबजावणी करण्याकरीता, केंद्र त्रह््यािा रु.565 लक्ष (रु.पाि कोटी पासष्ट्ट लक्ष फक्त) व समरुप
राज्य त्रह््यािा रु.333 लक्ष (रु.तीन कोटी तेहतीस लक्ष फक्त) असा एकूण रु.898 लक्ष (रु.आठ कोटी
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अठ्ठयानव लक्ष फक्त) त्रनधी आयुक्त (कृत्रष) याांना अर्धसांकल्पीय त्रवतरण प्रणालीवर (BDS) त्रवतरीत
करण्यात येत आहे .
2.

सदर योजनेंतर्गधत मांजूर केलेला रु.898 लक्ष त्रनधी खालील लेखाशीषाखाली िालू वषी

अर्धसांकल्पीत केलेल्या तरतूदीतून िार्गत्रवण्यात यावा.
अ.क्र.
2

केंद्र

राज्य

मार्गणी क्रमाांक:- डी-3

मार्गणी क्रमाांक:- डी-3

2401- पीक सांवधधन,

2401- पीक सांवधधन,

789-अनुसूत्रित जाती उपयोजना

789-अनुसूत्रित जाती उपयोजना

(00)

(13)

कृषी

उन्नती

योजना-

कृषी

(00)

(14)

कृषी

उन्नती

योजना-

कृषी

याांत्रिकीकरण उप अत्रियान (कें.पु.यो), (केंद्र याांत्रिकीकरण उप अत्रियान (कें.पु.यो), (राज्य

3.

त्रह्सा 60%) (अनुसूत्रित जाती उपयोजना)

त्रह्सा 40%) (अनुसूत्रित जाती उपयोजना)

(2401 A 305)

(2401 A 314)

33 अर्धसहाय्य

33 अर्धसहाय्य

या उप अत्रियानाकरीता त्रवतरीत करण्याांत आलेला त्रनधी वार्षषक कृत्रत आराखडयात मांजुर

केलेल्या बाबींवर अनुसूत्रित जाती प्रवर्गासाठीि खिी टाकावा तसेि ,अनुदानािी रक्कम ्याांच्या आधार
सांलग्न बँक खा्यावर PFMS प्रणालीद्वारे जमा करावी.
4.

सदर कायधक्रम राबत्रवताना कृषी याांत्रिकीकरण उप अत्रियानाच्या मार्गधदशधक सूिना, सांदिाधी

त्रद.27 एत्रप्रल, 2018 च्या उन्नत शेती समृध्द शेतकरी अत्रियानाच्या शासन त्रनणधयान्वये त्रनर्गधत्रमत केलेल्या
मार्गधदशधक सूिनाांिे काटे कोरपणे पालन करण्यात यावे.
5.

सदर त्रनधी खिध करताना तो त्रवहीत कायधपद्धती अनुसरुन सवध त्रवत्तीय कायदे / प्रत्रकयािे / त्रवत्तीय

अत्रधकाराांच्या मयादे त / C.V.C. त्वानुसार /प्रित्रलत शासन त्रनणधय / त्रनयम / पत्ररपिक / तरतुदीनुसार,
बजेट व कोषार्गार त्रनयमावलीनुसार खिध करण्यािी कायधवाही अमांलबजावणी यांिणाांनी करावी. कोण्याही
पत्ररण्र्तीत कुठलाही शासन त्रनयम / अत्रधकारािा िांर्ग होणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्यािी जबाबदारी
सांबांत्रधत क्षेत्रिय कायालयािी राहील.
6.

सन 2018-19 मध्ये राज्यात सदर अत्रियानािी अांमलबजावणी व सत्रनयांिण करण्याच्या दृणष्ट्टने,

त्रनधी आहरण व सांत्रवतरण करणेसाठी पुढीलप्रमाणे त्रनयांिण तसेि आहरण व सांत्रवतरण अत्रधकारी म्हणून
घोत्रषत करण्यता येत आहे :-
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अ.क्र.
1.
2.

्तर

त्रनयांिण अत्रधकारी

आहरण व सांत्रवतरण अत्रधकारी

आयुक्तालय

सांिालक (त्रनत्रवष्ट्ठा व र्गुणत्रनयांिण),

सहाय्यक सांिालक (लेखा-1) कृषी,

्तर

कृत्रष आयुक्तालय, पुणे

आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

त्रजल्हा्तर

सांबांत्रधत

त्रजल्हा

अत्रधक्षक

कृषी सांबांत्रधत त्रजल्हा अत्रधक्षक कृषी अत्रधकारी

अत्रधकारी.
7.

सदर

शासन

त्रनणधय

त्रवत्त

कायालयातील लेखात्रधकारी.
त्रविार्गािे

पत्ररपिक

क्र.

अर्धसां-2018/प्र.क्र.69/अर्ध-3,

त्रदनाांक 2 एत्रप्रल, 2018 मधील अटींिी पुतधता करुन सदर पत्ररपिकान्वये त्रविार्गास प्रदान करण्यात
आलेल्या अत्रधकाराांिा वापर करुन तसेि सामात्रजक न्याय त्रविार्गाने त्रदलेल्या मान्यतेस अनुसरुन मान्यतेने
त्रनर्गधत्रमत करण्यात येत आहे.
8.

सदर शासन त्रनणधय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेत्र्ळावर उपलब्ध

करण्यात आला असून ्यािा सांकेताक 201808281654191501 असा आहे. हा आदे श त्रडजीटल
्वाक्षरीने साक्षाांत्रकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्रािे राज्यपाल याांच्या आदे शानु सार व नावाने.

Shrikant
Chandrakant
Andge
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( श्रीकाांत आांडर्गे )
अवर सत्रिव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. मा.मांिी ( कृत्रष), मांिालय, मुांबई-32
2. मा.राज्यमांिी (कृत्रष),मांिालय, मुांबई-32
3. सवध सन्माननीय त्रवधी मांडळ सद्य, द्वारा त्रवधानमांडळ सत्रिवालय, मुांबई
4. अपर मुख्य सत्रिव (कृत्रष), कृत्रष व पदु म त्रविार्ग,मांिालय,मुांबई-32
5. प्रधान सत्रिव, सामात्रजक न्याय त्रविार्ग, मांिालय,मुांबई-32
6. आयुक्त (कृत्रष), कृत्रष आयुक्तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे
7. आयुक्त, सामात्रजक न्याय, पुणे.
8. सांिालक ( त्रनत्रवष्ट्ठा व र्गुण त्रनयांिण), कृत्रष आयुक्तालय,पुणे
9. सवध सांिालक/सह सांिालक, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-1
10. त्रविार्गीय कृत्रष सह सांिालक (सवध)
11. त्रजल्हा अत्रधक्षक कृत्रष अत्रधकारी (सवध)
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12. महालेखापाल, महाराष्ट्र 1/2, मुांबई/नार्गपूर (लेखा पत्ररक्षा) /(लेखा व अनुज्ञय
े ता)
13. मात्रहती व जनसांपकध सांिालनालय, मांिालय, मुांबई-32.
14. त्रनयोजन त्रविार्ग (का-1431) मांिालय, मुांबई-32
15. त्रवत्त त्रविार्ग ( व्यय-1 व अर्धसांकल्प - 13) मांिालय, मुांबई-32
16. त्रनवड न्ती (कायासन -1४-अे).
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