सन 2018-19 करिता िाष्ट्रीय कृरि
रिकास योजना-िफ्ताि या योजनेंतर्गत
अनुसूरित

जमाती

प्रिर्ाकिीता

₹22.855 कोटी रनधी रितिीत किणे.
महािाष्ट्र शासन
कृिी, पशुसंिधगन, दु ग्धव्यिसाय रिकास ि म््यव्यिसाय रिाार्
शासन रनणगय क्रमांक: िाकृरि 0118/प्र.क्र. 32(ाार्-2)/14-अे
मादाम कामा मार्ग, हु ता्मा िाजर्ुरु िौक,
मंत्रालय रि्ताि, मुंबई - 400 032
रदनांक : 15/10/2018
संदाग :
1. कृरि ि पदु म रिाार्ािा शासन रनणगय क्र0.418/प्र.क्र.155-14/अे, रद .27 2012/04/
2. रित्त रिाार्ािे परिपत्रक क्र. अर्गसं-2018/प्र.क्र.69/अर्ग-3, रद.02/04/2018
3. कृरि, सहकाि ि शेतकिी कल्याण रिाार्, केंरिय कृरि ि शेतकिी कल्याण मंत्रालय, ााित
सिकाि यांिे पत्र क्र. 2-1/2018- आिकेव्हीिाय, रद. 14/05/2018
4. िाज्य ्तिीय प्रकल्प मंजूिी सरमतीच्या (SLSC) 25 व्या बैठकीिे इरतिृत्त- पत्र क्र. आिकेव्ही0518/प्र.क्र.162/14-अे, रद. २७ ऑर््ट, २०१८, कृरि ि पदु म रिाार्, मंत्रालय, मुंबई
5. कृरि, सहकाि ि शेतकिी कल्याण रिाार्, केंरिय कृरि ि शेतकिी कल्याण मंत्रालय, ााित
सिकाि यांिे पत्र क्र. 1-15/2018 आिकेव्हीिाय, रद. 06/09/2018
6. कृरि ि पदु म रिाार्ािा शासन रनणगय क्र. िाकृरि 0118/प्र.क्र. 32/14-अे,
रद.15/09/2018
7. आरदिासी रिकास रिाार्ािा शासन रनणगय क्र. बीयुडी-2018/प्र.क्र. 11/कायासन.6,
रद.01/10/2018
प्र्तािना :
िाष्ट्रीय कृरि रिकास योजना - िफ्ताि ही योजना केंि ि िाज्य शासनाच्या अनुक्रमे 60:40 प्रमाणात
अर्गसहाय्याने िाबरिण्यात येत असून या योजनेंतर्गत अनुसूरित जमाती प्रिर्ासाठी केंि शासनाने
संदाांरकत रद. १४/0५/201८ िोजीच्या पत्रान्िये महािाष्ट्रास सन २०१८-१९ करिता एकूण ₹45.21 कोटी
(केंि रह्यासाठी ₹22.43 कोटी ि िाज्य रह्यासाठी ₹18.28 कोटी असे एकूण ₹45.21 कोटी रनयतिाटप
(Allocation) मंजूि केले. सदि रनयत िाटपाच्या अनुिंर्ाने संदाांरकत रद.15 सप्टें बि, 2018 िोजीच्या
शासन रनणगयान्िये योजनेस प्रशासकीय मान्यता प्रदान किण्यात आली.
केंि शासनाने संदाारधन रद.06 सप्टें बि, 2018 िोजीच्या पत्रान्िये िाष्ट्रीय कृरि रिकास
योजनेंतर्गत अनुसूरित जमाती प्रिर्ाच्या परहल्या हप््याव्दािे ₹13.215 कोटी रनधी रितिीत केला आहे ,
्यास अनुसरुन िाज्य रह्यािा ₹9.14 कोटी रनधी रितिण आिश्यक आहे.

शासन रनणगय क्रमांकः िाकृरि 0118/प्र.क्र. 32(ाार्-2)/14-अे

अशाप्रकािे, परहल्या हप््यातील केंि रह्याकरिता समरुप िाज्य रह्यािा आिश्यक ₹ 9.14 कोटी
रनधी आरण केंि रह््यािा ₹ 13.215 कोटी रनधी असा केंि ि िाज्य रह्यािा रमळू न एकूण ₹22.855
कोटी रनधी रिाार्ास उपलब्ध आहे . आरदिासी रिकास रिाार्ाने संदाांरकत शासन रनणगय
रद.01.10.2018 अन्िये केंद रहश्श्यािा ₹ 13.215 कोटी ि िाज्य रह््यािा ₹ 9.14 कोटी रनधी कृरि
रिाार्ास रितरित केला असून, सदि रनधी आयुक्त (कृरि) यांना रितरित किण्यािी बाब शासनाच्या
रििािाधीन होती, ्यानुिंर्ाने शासनाने पुढीलप्रमाणे रनणगय घेतला आहे.
शासन रनणगयः
1.

या शासन रनणगयान्िये सन2018 -19 मध्ये िाष्ट्रीय कृरि रिकास योजना - िफ्ताि या योजनेंतर्गत

मंजूि प्रकल्पांच्या अंमलबजािणीसाठी अनुसूरित जमाती प्रिर्ाकरिता केंि ि िाज्याच्या 60:40
अर्गसहाय्याच्या प्रमाणात एकूण ₹ 22.855 कोटी (बािीस कोटी पंच्याऐंशी लाख पन्नास हजाि फक्त)
आयुक्त (कृरि) यांना अर्गसंकल्ल्पय रितिण प्रणालीद्वािे पुढीलप्रमाणे उपलब्ध करुन दे ण्यात येत आहे त(िक्कम ₹ कोटी)
अ.

योजनेिे नाि

क्र.
1. िाष्ट्रीय कृरि रिकास योजना - िफ्ताि -

अनुसूरित जमाती प्रिर्ाकरिता मंजूि रनधी (६०:४०)
केंि रह्सा

िाज्य रह्सा

एकूण

13.215

9.14

22.855

सिगसाधािण िाकृरियो (Normal RKVY)
2.

परिच्छे द क्र. 1 मध्ये नमूद केल्यानुसाि, िाष्ट्रीय कृरि रिकास योजना - िफ्ताि या योजनेंतर्गत केंि

रह्यािा ₹13.215 कोटी (रुपये तेिा कोटी एकाहत्ति लाख पन्नास हजाि फक्त), आरण िाज्य रह््यािा ₹
9.14 कोटी (रुपये नऊ कोटी िौदा लाख फक्त) असा एकूण ₹ 22.855 कोटी (रुपये बािीस कोटी पंच्याऐंशी
लाख पन्नास हजाि फक्त ) रनधी उपलब्ध करुन रदला असून तो योजनेच्या केंि ि िाज्य रह््याच्या पुढील
लेखारशिांतर्गत सन 2018-19 मध्ये अर्गसंकल्ल्पत केलेल्या तितुदीतून खिी टाकािा प्रिर्ग

केंि रह्सा

िाज्य रह्सा

मार्णी क्रमांक टी -5

मार्णी क्रमांक टी -5

2401- पीक संिधगन

2401- पीक संिधगन

296- जनजाती क्षेत्र उपयोजना

296- जनजाती क्षेत्र उपयोजना

अनुसूरित (01) (28) कृरि उन्नती योजना - िाष्ट्रीय 01- जनजाती उपयोजनेंतर्गत योजना
जमाती

कृरि रिकास योजना अंतर्गत अर्गसहाय्य (01) (29) कृरि उन्नती योजना - िाष्ट्रीय
(पंििार्षिक योजनेअंतर्गत योजना)

कृरि रिकास योजना अंतर्गत अर्गसहाय्य

(केंि रह्सा 60 टक्के)

(िाज्य रह्सा 40 टक्के)

(2401 A744) 33-अर्गसहाय्य

(2401 A253) 33-अर्गसहाय्य
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3.

या शासन रनणगयान्िये रितिीत किण्यात आलेल्या ₹ 22.855 कोटी िक्कमेिे कोिार्ािातून

आहिण ि रितिणाकरिता सहायक संिालक (लेखा-1), कृरि आयुक्तालय, पुणे यांना आहिण ि संरितिण
अरधकािी म्हणून घोरित किण्यात येत असून, आयुक्त (कृरि), महािाष्ट्र िाज्य, पुणे यांना रनयंत्रण अरधकािी
म्हणून घोरित किण्यात येत आहे .
4.

सहायक संिालक (लेखा-1), कृरि आयुक्तालय, पुणे यांनी अर्गसंकल्ल्पय रितिण प्रणालीद्वािे

उपलब्ध झालेली ₹ 22.855 कोटी िक्कम कोिार्ािातून आहरित करुन आयुक्त (कृरि), महािाष्ट्र िाज्य,
पुणे यांच्या नािे उघडण्यात आलेल्या ्िीय प्रपंजी लेखा खाते (Personal Ledger Account) मध्ये जमा
किािी ि तसे शासनास अिर्त किािे आरण तद्नंति सदि रनधी संबंरधत प्रकल्पांच्या अंमलबजािणीसाठी
रिरिध अंमलबजािणी यंत्रणांना िर्ग किण्यात यािा.
5.

या शासन रनणगयासोबत परिरशष्ट्ट-अ मध्ये प्रकल्परनहाय / अंमलबजािणी यंत्रणारनहाय रनधीिे

रितिण दशगरिले आहे, ्यानुसाि आयुक्त (कृिी) यांनी योजनेंतर्गत मंजूि प्रकल्पांना ₹ 22.855 कोटी रनधीिे
अनुसूरित जमाती प्रिर्ाकरिता रितिण किाियािे आहे .
6.

उपिोक्त मंजूि रनधीिे ता्काळ उपयोजन होण्याच्यादृष्ट्टीनेि कोिार्िातून आहिण किािे आरण

सिग रिाार्ांनी ्यांना प्राप्त होणाऱ्या रनधीिा ता्काळ रिरनयोर् किािा, अंमलबजािणी यंत्रणांनी रनधी
उपयोजनारिना बँक खा्यामध्ये जमा करुन ठे िू नये.
7.

िाष्ट्रीय कृरि रिकास योजनेंतर्गत सन 2002-08 पासून सन 2012-18 पयंत रिरिध रिाार्ांना

रितिीत केलेल्या रनधीिे लेखापिीक्षण होऊन तसे प्रमारणत केल्यानंति सदि योजनेंतर्गत उिगिीत रनधी
दु सऱ्या टप्प्यामध्ये केंि शासनाकडू न रितिीत किण्यात येणाि आहे, ्यामुळे सिग अंमलबजािणी यंत्रणांनी/
रिाार्ांनी ्यांना सन 2002-08 ते सन 2012-18 या कालािधीत रितिीत केलेल्या रनधीिे सनदी
लेखापालांकडू न लेखापरिक्षण झाल्यािे प्रमारणत किािे.
8.

कृरि रिाार्ाच्या िाष्ट्रीय कृरि रिकास योजनेंतर्गत मंजूि प्रकल्पांिी उन्नत शेती - समृद्ध शेतकिी’

या मोरहमेच्या संदाांरकत रद. 13 एरप्रल, 2012 िोजीच्या शासन रनणगयान्िये रिरहत केलेल्या मार्गदशगक
सूिनांनुसाि अंमलबजािणी किािी.
9.

या शासन रनणगयान्िये केिळ ‘ अनुसूरित जमाती प्रिर्ाकरिता रनधी रितिीत किण्यात आला असून

सिग रिाार्ांनी / अंमलबजािणी यंत्रणांनी ्यांना मंजूि केलेल्या प्रकल्पांतर्गत अनुसूरित जमाती प्रिर्ासाठी
आिश्यक असलेल्या रनधीकरिता उपिोक्त िकमेिा रिरनयोर् किािा.

पृष्ट्ठ 6 पैकी 3

शासन रनणगय क्रमांकः िाकृरि 0118/प्र.क्र. 32(ाार्-2)/14-अे

10.

िैयल्क्तक लाााच्या प्रकल्पांतर्गत सिग रिाार्ांनी / अंमलबजािणी यंत्रणांनी लााार्थ्यांच्या आधाि

संलग्न बँक खा्यािि र्ेट लाा ह्तांतिणाद्वािे (DBT) अनुदान रितिीत किािे.
11.

हा शासन रनणगय रित्त रिाार्ािे परिपत्रक क्र. अर्गसं-2018/प्र.क्र.69/अर्ग-3, रद.02/04/2018

नुसाि रिहीत केलेल्या अटींिी पुतगता होत असल्याने तसेि, सदि परिपत्रकानुसाि या रिाार्ास प्रदान
किण्यात आलेल्या अरधकािांनुसाि रनर्गरमत किण्यात येत आहे.
12.

सदि शासन रनणगय महािाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत्र्ळािि उपलब्ध

किण्यात आला असून ्यािा संकेताक 201810151613420101 असा आहे . हा आदे श रडजीटल
्िाक्षिीने साक्षांरकत करुन काढण्यात येत आहे .
महािाष्ट्रािे िाज्यपाल यांच्या आदे शानुसाि ि नािाने.
सहपत्र :- परिरशष्ट्ट - अ

Shrikant
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=5d5ab93b4e4f2fcd87e12fe19b8965025
d482b1bee0fffaa62085c34db6bfd8c,
serialNumber=d8d9626c9e038380cd235c048f20
d7ce74cffd3a95f2ac3c192e9c991f358271,
cn=Shrikant Chandrakant Andge
Date: 2018.10.15 16:30:51 +05'30'

( श्रीकांत िं. आंडर्े )
अिि सरिि, महािाष्ट्र शासन
प्रत:
1. मुख्य सरिि, महािाष्ट्र िाज्य, मंत्रालय, मुंबई
2. अपि मुख्य सरिि (रित्त), मंत्रालय, मुंबई
3. अपि मुख्य सरिि (रनयोजन), रनयोजन रिाार्, मंत्रालय, मुंबई.
4. प्रधान सरिि (पदु म ि पणन), कृरि ि पदु म रिाार्, मंत्रालय, मुंबई.
5. सरिि (िस्त्रोद्योर्), सहकाि, पणन ि िस्त्रोद्योर् रिाार्, मंत्रालय, मुंबई.
6. सरिि (कृरि), कृरि ि पदु म रिाार्, मंत्रालय, मुंबई.
7. सरिि (जलसंधािण), मृद ि जलसंधािण रिाार्, मंत्रालय, मुंबई.
8. आयुक्त (कृरि), कृरि आयुक्तालय, महािाष्ट्र िाज्य, पुणे.
9. व्यि्र्ापकीय संिालक (MSHMPB), कृरि आयुक्तालय, साखि संकुल, रशिाजीनर्ि, पुणे
10. आयुक्त (पशुसंिधगन), औंध, पुणे
11. आयुक्त (दु ग्धव्यिसाय), ििळी, मुंबई
12. आयुक्त (म््यव्यिसाय), मिीन ड्राईव्ह, मुंबई
13. महासंिालक, महािाष्ट्र िाज्य कृरि रशक्षण ि संशोधन परििद, ाांबुडा, ाोसले नर्ि, पुणे.
14. संिालक (रि्ताि ि प्ररशक्षण), कृरि आयुक्तालय, साखि संकुल, रशिाजीनर्ि, पुणे.
15. संिालक (प्ररक्रया ि रनयोजन), कृरि आयुक्तालय, साखि संकुल, रशिाजीनर्ि, पुणे.
16. संिालक (िेशीम), रिाार्ीय आयुक्तालय परिसि, रसव्हील लाईन्स, नार्पूि
17. कायगकािी संिालक, महािाष्ट्र िाज्य कृरि पणन मंडळ, र्ुलटे कडी, माकेट याडग , पुणे
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18. व्यि्र्ापकीय संिालक, महािाष्ट्र िाज्य िखाि महामंडळ, र्ुलटे कडी, माकेट याडग , पुणे
19. महालेखाकाि (्र्ारनक रनकाय लेखा परिक्षा ि लेखा), मुंबई.
20. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महािाष्ट्र 1/2, मुंबई/नार्पुि
21. सिग रजल्हा कोिार्ाि अरधकािी, महािाष्ट्र िाज्य
22. सहायक संिालक (लेखा-1), कृरि आयुक्तालय, पुणे
23. रित्त रिाार् (काया. व्यय-1 / अर्गसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई
24. मा. मंत्री (कृरि ि फलो्पादन) यांिे ्िीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई
25. रनिड न्ती.
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परिरशष्ट्ट - अ
कृिी, पशुसंिधगन, दु ग्धव्यिसाय रिकास ि म््यव्यिसाय रिाार्
शासन रनणगय क्र. िाकृरि-0118/प्र.क्र.32(ाार्-2)/14-अे, रद. 15/10/2018 िे सहपत्र
ििग-2018-19

(िक्कम ₹ कोटी)
प्रकल्पांिी मंजूि /

अ.

प्रकल्पािे नांि ि अंमलबजािणी

प्रकल्प

क्र.

यंत्रणा

मंजूिीिे ििग

उिगरित प्रकल्प
ककमत (निीन /
जुने प्रकल्प)
(िाकृरियो रह्सा)

1

2

सन 2018-19

अनुसूिीत जमाती

करिता मंजूि

प्रिर्ाकरिता रितरित

रनयतिाटप किण्यात येत असलेला
(Allocation)

रनधी

3

4

5

6

2018-19

100.00

100.00

11.31

उन्नत शेती - समृद्ध शेतकिी
1

मोरहम अंतर्गत यांरत्रकीकिण
प्रकल्प

2

कांदािाळ उाािणी प्रकल्प

2018-19

150.00

125.00

7.545

3

संिरक्षत शेती प्रकल्प

2018-19

150.00

75.00

4.00

एकूण

400.00

300.00

22.855

आयुक्त (कृरि)
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