राज्यात नारळ विकास मंडळ, कोची पुरस्कृत
नारळ विकास योजना सन 2018-19 मध्ये
राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता दे णेबाबत.
महाराष्ट्र शासन
कृषी, पशुसंिर्धन, दु ग्र्व्यिसाय विकास ि म्स्यव्यिसाय विाा
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मादाम कामा मा ध, हु ता्मा राज ुरु चौक
मंत्रालय, मुंबई-32
तारीख: 29 ऑक्टोबर,2018
िाचा :1)नारळ विकास मंडळाचे पत्र क्र. F.NO.383(1)/2018-PC वद.21/06/2018
2)संचालक (फलो्पादन)यांचे पत्र जा. क्र.कृआ/फलो-2/नारळ प्रशासकीय मान्यता/
2087/2018, वद.30/06/2018
३)विाा ीय कृवष सहसंचालक , कोकण विाा , ठाणे यांचे जा क्र. विकृससं/कृवष -4
/नावियो/9432/2018
प्रस्तािनाराज्यात सन 2018-19 मध्ये नारळ विकास मंडळ, कोची

पुरस्कृत

नारळ

विकास

योजनेतं धत राबिाियाच्या विविर् योजना/ घटकांचा आर्थिक/ ाौवतक बाबीसह सविस्तर तपशील
मंडळाच्या वद. 21/6/2018 च्या पत्रातील अनुसूची-1 मध्ये वदला आहे. नारळ विकास मंडळ,
कोची यांनी ्यांच्या वद.21/6/2018 च्या पत्रान्िये तसेच सदर योजना राज्यात राबविण्यासाठी
रक्कम रु. 118.09 लाख इतक्या रक्कमेस प्रशासकीय मान्यता वदलेली आहे. ्यामध्ये योजना
अंमलबजािणीसाठी मंडळाचा वहस्सा रक्कम रु.88.29 लाख इतका असून योजना /घटकवनहाय
आर्थिक लक्ांकाचे िाटप अनुसूवचत जाती उपयोजना ि आवदिासी उपयोजना ि सिधसार्ारण
प्रि धवनहाय सुवनवित केलेले आहे. सदर योजनेतं धत राज्याने राबिाियाच्या घटक /बाबीचा उल्लेख
केलेला आहे. योजना अंमलबजािणीच्या मा धदशधक सूचना सोबत पाठविल्या आहेत. सदर
योजनेची राज्यात अंमलबजािणी करण्यासाठी राज्य शासनाची प्रशासकीय मान्यता वमळाल्यानंतर
नारळ विकास मंडळाचा वनर्ी उपलब्र् होणार आहे. ्यासाठी सदर योजनेस प्रशासकीय मान्यता
दे ण्याची बाब विचारार्ीन होती.
शासन वनणधयसदर योजनेस केंद्र शासनाच्या कृवष मंत्रालयाने वदलेली मान्यता या बाबी विचारात घेता
राज्यात सन 2018-19 मध्ये नारळ विकास मंडळ, कोची पुरस्कृत नारळ विकास योजना
राबविण्यास रु. 118.09 लाख इतक्या रकमेच्या योजनेस प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात येत आहे.
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नारळ विकास मंडळ, कोची पुरस्कृत नारळ विकास योजनेचा सन 2018-19 चा कायधक्रम
(महाराष्ट्र राज्य)
अ.क्र. योजनेचे नांि

उविष्ट्ट
ाौवतक

अ

राज्यवनहाय

योजनेचे

बाबवनहाय

आर्थिक
एकूण

विााजन / िाटप

मंडळा

राज्याचा

शेतकरी

चा

वहस्सा

वहस्सा

वहस्सा
1.

ला िड

सावह्य,उ्पादन

ि

वितरण
अ)

वबजो्पादन प्रा्यावक्क (DSP)

40 हे.

27.00

27.00

0.00

प्रक्ेत्र
ब)

विाा ीय नारळ रोपिावटका
स्िापन करणे (50:50)

i)

** राज्य शासनामाफधत

1 लाख

32.00

16.00

16.000

8.80

-

नारळ रोपे
ii)

DSP प्रक्ेत्रािर

0.55 लाख

8.80

Thr DSP

रोपे
एकूण

1.55 लाख

24.80

24.80

16.00

0.25

0.25

0.00

रोपे
क) छोटया नारळ रोपिरवटकांची 1.00
स्िापना
2.

नारळ ला िडीखालील क्ेत्रात िाढ
घडिून आणणे
अ)

प्रिम हप्ता

50.00 हे.

3.44

3.44

0.00

ब)

दे खााल

34.76 हे.

2.53

2.53

0.00

50.00

5.97

5.97

0.00

4.38

4.38

0.00

एकूण
3.

एकात््मक शेतीव्दारे नारळ बा ाच्या उ्पादकतेत
िाढ घडिून आणण्याचा कायधक्रम
1

प्रा्यावक्क

क्ेत्राची

स्िापना हेक्टर

करणे
अ)

राज्याकडू न निीन प्रा्यवक्क 25
क्ेत्र
एकूण

ब)

4.38 4.38

0.00

8.75 8.75

0.00

62.55

10.94 10.94

0.00

50.00

19.69 19.69

0.00

25

* बोडाकडू न निीन प्रा्यवक्क 50.00
क्ेत्र

ड)

* बोडाकडू न देखााल
एकूण

8.80
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2
4

* सेवद्रय खत प्रकल्प

3.00

** नारळ पीक विमा योजना

71

1.20 1.20
नारळ

0.00

10.000 5.000

2.50 2.50

झाडे
ब)

प्रकल्पािर आर्ारीत योजना अंमलबजािणी

6

* केरा सुरक्ा विमा योजना

आिश्यक

असेल

्याप्रमाणे
7

*टे क्नॉलॉजी

वमशन

ऑन

प्रकल्पािर आर्ारीत

कोकोनट
एकूण
2.

118.09

88.29

18.50

11.30

नारळ वपक विमा योजना या घटकाकवरता खालील लेखाशीषध उपलब्र् असून ्यांत धत

राज्य शासनाचा वहस्सा उपलब्र् करून दे ण्यात येईल.
अ.क्र.

1.

निीन लेखा शीषध
मराठी

इंग्रजी

मा णी क्र. डी-3

Demand No.3
2401 Crop husbandary
110 Crop Insurance

2401- वपक संिर्धन
110 पीक विमा,
(00)
(00) (09) प्रर्ानमंत्री पीक विमा
योजनेंत धत नारळ विमा (राज्य
वहस्सा )(2401 ए673)
33 अिधसहाय्य

3.

(00)
(00)(09) Coconut Insurance under
Pradhanmantri Crop Insurance
Scheme (state share )
(2401 A673)
33 subsidies

नारळ ला िाडीचे क्ेत्र कोकण विाा ात जास्त असल्यामुळे ि नारळ ला िड कायधक्रम

कोकण विाा ातच राबविण्यात येणार असल्याने विाा ीय कृवष सहसंचालक, ठाणे यांचे अर्ीनस्त
असलेल्या लेखावर्कारी विाा ीय कृवष सहसंचालक, ठाणे यांना आहरण ि संवितरण अवर्कारी
तसेच संचालक (फलो्पादन) यांना वनयंत्रक अवर्कारी म्हणून घोवषत करण्यात येत आहे.
4.

या योजनेची अंमलबजािणी करण्याकवरता उविष्ट्ट वनहाय मा धदशधक सूचना वन धवमत

करण्याकवरता तसेच ही योजना राबविण्यासाठी ला णारा वनर्ी नारळ विकास मंडळ, कोची
यांचेकडू न उपलब्र् करुन घेण्याची कायधिाही करण्याकवरता संचालक (फलो्पादन), कृवष
आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांना प्रावर्कृत करण्यात येत आहे.मा धदशधक सूचना वन धवमत
करतेिळ
े ी पुवढल बाबी अंतधात
ू करण्याची दक्ता घेण्यात यािी.
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I.

योजनेची अंमलबजािणी करतांना मवहलांसाठी 30% अनुसुवचत जातीकवरता 16.2 % ि
अनुसुवचत जमातीकरीता 8% ि शावररीक विकलां ासाठी 3%

अशी विशेष तरतूद

करण्यात यािी. तसेच मंडळाच्या योजनांसाठी मोठया प्रमाणािर प्रवसध्दी दे ण्यात यािी.
II.

नारळ विकास मंडळाच्या प्रस्तुत योजनेच्या अंमलबजािणीकवरता संपकध अवर्कारी म्हणून
संचालक, (फलो्पादन) यांना नामवनदे वशत करण्यात येत आहे.

III.
IV.

या योजनेचे मूल्यमापन त्रयस्ि सयंत्रणेकडू न (Third Party Evaluation) करुन घ्यािे.
त दोन िषात िैयक्तीक लाा वदलेल्या लाार्ारकांची यादी (भ्रमणध्िनी क्रामंकासह)
तालुका कायालये/ पंचायत सवमती/वजल्हावर्कारी कायालयात लािण्यात यािी. तसेच ती
यादी कृवष आयुक्तालयाच्या संकेतस्िळािर प्रकषाने प्रवसद्ध करािी.

V.

योजनेच्या अंमलबजािणीचा मावसक ि वतमाही प्र ती अहिाल तसेच िेळोिेळी उपयोव ता
प्रमाणपत्रे नारळ विकास मंडळास ि शासनास प्र्येक मवहन्याच्या 10 तारखेपूिी सादर
करण्यात यािा.

VI.

या कायधक्रमात केंद्र शासनाने मंजूर केलेली आर्थिक ि ाौवतक उवदष्ट्टे, अनुदानाचा दर,
अटी,

VII.

कायधपध्दतीची मावहती पत्राच्या संबंवर्त पवरवशष्ट्टांमध्ये दे ण्यात आली आहे.

5.

संचालक,(फलो्पादन) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना सदर योजनेच्यास अंमलबजािणीकरीता

संपकध अवर्कारी म्हणून नामवनदे वशत करण्यात येत आहे.
6.

सदर शासन वनणधय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्िळािर

उपलब्र् करण्यात आला असून ्याचा संकेताक 201810291537384301 असा आहे . हा आदे श
वडजीटल स्िाक्रीने साक्ांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने .

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=5d5ab93b4e4f2fcd87e12fe19b8965025d482b1bee0f
ffaa62085c34db6bfd8c,
serialNumber=d8d9626c9e038380cd235c048f20d7ce74cffd3
a95f2ac3c192e9c991f358271, cn=Shrikant Chandrakant
Andge
Date: 2018.10.29 15:41:52 +05'30'

( श्रीकांत आंड े )
अिर सवचि
प्रवत,
1. मा. मुख्यमंत्रयांचे प्रर्ान सवचि,मंत्रालय,मुंबई
2. मा. मंत्री (कृवष) यांचे खाज ी सवचि, मंत्रालय,मुंबई उपसंचालक, नारळ विकास बोडध ,
राज्य केंद्र, वज.ठाणे.
3. मा. राज्यमंत्री (कृवष) यांचे खाज ी सवचि, मंत्रालय,मुंबई.
4. मा. अध्यक् / उपाध्यक्, महाराष्ट्र विर्ानसाा मुंबई.
5. मा. साापती / उपसाापती महाराष्ट्र विर्ान पवरषद, मुंबई.
6. मा. मुख्य सवचि यांचे िवरष्ट्ठ स्िीय सहाय्यक, मंत्रालय,मुंबई.
7. सवचि (कृवष) यांचे िवरष्ट्ठ स्िीय सहाय्यक,कृवष ि पदुम विाा ,मंत्रालय,मुंबई.
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8. प्रर्ान सवचि, विर्ान मंडळ सवचिालय, मुंबई.
9. अध्यक्, नारळ विकास बोडध (कृवष मंत्रालय, ाारत सरकार) केरा ािन, एसआरव्हीएचएस
रोड,कोची 682011.
10. संचालक, नारळ विकास बोडध , वरजनल ऑवफस क्र.893, सुाश्री, िेस्ट ऑफ बोडध रोड, ii
स्टे ट,राजाजीन र, बें लोर 560086
11. आयुक्त, (कृवष), कृवष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे-17
12. संचालक (फलो्पादन),कृवष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,के.बी.जोशी मा ध,पुणे.
13. उपसंचालक, नारळ विकास बोडध , ठाणे
14. कुल ुरु, डॉ. बाळासाहेब सािंत कोकण कृवष वििापीठ, दापोली, वजल्हा र्नाव री
15. विाा ीय कृवष सहसंचालक, कोकण विाा , ठाणे-4
16. उिान वििा प्रमुख, बाळासाहेब सािंत कोकण कृवष वििापीठ, दापोली, वजल्हा र्नाव री
17. महालेखापाल, महाराष्ट्र 1/2 (लेखा ि अनुज्ञय
े ता /लेखापवरक्ा) मुंबई / ना पूर,
18.संचालक लेखा ि कोषा ारे संचालनालय, मुंबई
19.वजल्हा अवर्क्क कृवष अवर्कारी, ठाणे, राय ड (अवलबा ),पालघर, र्नाव री, ससर्ुदु ध
(ओरोस)
20.कक् अवर्कारी, 2-अे, कृवष ि पदु म विाा , मंत्रालय, मुंबई
21.वनिडनस्ती 9-अे कायासन
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