
राष्ट्रीय कृषि षिकास योजनेंतर्गत सन 2017-18 
मध्ये षितरीत केलले्या षनधीचे अषतषरक्त िरैण 
षिकास कायगक्रमाकषरता रु.10 कोटी षनधी 
उपलब्ध करणेबाबत. 
 

महाराष्ट्र शासन 
कृिी, पशुसंिधगन, दुग् धव् यिसाय षिकास ि म् ्  यव् यिसाय षिाार् 

शासन षनणगय क्रमाकं: राकृषि 1018/प्र.क्र. 288/14-अ े 
मादाम कामा मार्ग, हुता्मा राजर्ुरु चौक, 

मंत्रालय षि्तार, मंुबई - 400 032 
             षदनांक : 30 ऑक्टोबर, 2018                  

संदाग :   
1. कृषि ि पदुम षिाार्ाचा शासन षनणगय क्र. 0317/प्र.क्र.18/राकृषियो कक्ष, षद. 13/04/2017 
2. कृषि ि पदुम षिाार्ाचा शासन षनणगय क्र. राकृषि 0317/प्र.क्र.23/राकृषियो कक्ष, षद.03/07/2017 
3. कृषि ि पदुम षिाार्ाचा शासन शुध्दीपत्रक क्र. राकृषि 0317/प्र. क्र.14/राकृषियो कक्ष, षद.18/09/2017 
4. कृषि ि पदुम षिाार्ाचा शासन षनणगय क्र. राकृषि 0317/प्र.क्र.23/राकृषियो कक्ष, षद.23/2/2018 
5. कृषि ि पदुम षिाार्ाचा शासन शुध्दीपत्रक क्र. राकृषि 0317/प्र.क्र. 23/राकृषियो कक्ष, षद.14/03/2018 
6. कृषि ि पदुम षिाार्ाचा शासन षनणगय क्र. राकृषि 0317/प्र.क्र.23/राकृषियो कक्ष, षद.28/03/2018 
7. कृषि ि पदुम षिाार्ाचा शासन षनणगय क्र. राकृषि 0817/प्र.क्र.94/राकृषियो कक्ष, षद.19/07/2018 ि 

षद.01/08/2018  
8. कृषि ि पदुम षिाार्ाचा शासन षनणगय क्र. राकृषि 0818/प्र.क्र.95/राकृषियो कक्ष, षद. षद.18/07/2018 ि 

षद.01/08/2018  
9. कृषि ि पदुम षिाार्ाचा शासन षनणगय क्र. राकृषि 2018/प्र.क्र.152/पदुम-4, षद. 23/10/2018 

 

प्र्तािना : 

सन 2018-19 या ििात राज्यात सरासरीपेक्षा कमी पजगन्यमान झाल्यामुळे सांाव्य चारा टंचाईच्या 
पार्श्गामूीिर संदाांषकत शासन षनणगय षद. 23/10/2018 अन्िये राष्ट्रीय कृषि षिकास योजनेंतर्गत चालू ििी 
अषतषरक्त िरैण षिकास कायगक्रम राबषिण्याचा षनणगय घेण्यात ेलेला ेहे. सदर प्रकल्पांतर्गत लााार्थ्यांना िरैण 
षबयाणे ि खते या दोन षनषिष्ट््ांसा्ी प्रती 10 र्ुं्े रु.460/- या प्रमाणे कमाल 1 हेक्टर मयादेपयंत रु.4600/- अनुदान 
देण्यात येणार ेहे.  सदर प्रकल्पाकषरता राष्ट्रीय कृषि षिकास योजनेंतर्गत सन 2017-18 मध्ये षितरीत केलेल्या 
तथाषप अंमलबजािणी यंत्रणाकंडे अखर्चचत असलेला षनधी पनुगषितरीत करुन देण्याची बाब  शासनाच्या षिचाराषधन 
होती.  ्यानुिंर्ाने अषतषरक्त िरैण षिकास कायगक्रमाकषरता  रु.10 कोटी षनधी पनुगषितरणाव्दारे उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत शासन पढुीलप्रमाणे षनणगय घेत ेहे. 
 

शासन षनणगयः        

1. सन 2018-19 मध्ये राष्ट्रीय कृषि षिकास योजनेंतर्गत अषतषरक्त िरैण षिकास कायगक्रम राबषिण्याकषरता रु.10 
कोटी (रुपये दहा कोटी फक्त) षनधी पढुीलप्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात येत ेहे. 
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अ. सन 2017-18 मध्ये राष्ट्रीय कृषि षिकास योजनेंतर्गत पढुील प्रकल्पानंा षितरीत करण्यात ेलेला तथाषप 
अद्याप अखर्चचत असलेला सिगसाधारण प्रिर्ाचा एकूण रु.7.45 कोटी (रुपये सात कोटी पंचेचाळीस लाख 
फक्त) षनधी अषतषरक्त िरैण षिकास कायगक्रमाकषरता पनुगषितरीत करण्यात येत ेहे.   

(रक्कम ₹ कोटी) 
अ.
क्र. 

प्रकल्पाच ेनाि सन 2017-18 मध्ये षितरीत षनधीचा तपषशल पनुगषितरीत 
करण्यात येत 

असललेा षनधी 

षशल्लक 
षनधी प्रकल्पाची 

ककमत 
षितरीत 

षनधी 
खचग अखर्चचत 

षनधी 
1. िखार महामंडळामाफग त 8 

ष्काणी काढणीपश्चात 
हाताळणी व्यि्थेसह मल्टी 
चेंबर शीतर्ृहाचंी षनर्चमती 

22.50 16.87 0.00 16.87 7.45 9.42 

व्यि्थापकीय सचंालक  
(िखार महामंडळ) 

22.50 16.87 0.00 16.87 7.45 9.42 

े. सन 2017-18 मध्ये राष्ट्रीय कृषि षिकास योजनेंतर्गत पढुील प्रकल्पांना षितरीत करण्यात ेलेला तथाषप 
अद्याप अखर्चचत असलेला अनुसूषचत जमाती प्रिर्ाचा रु.1.13 कोटी (रुपये एक कोटी तेरा लाख फक्त) 
षनधी अषतषरक्त िरैण षिकास कायगक्रमाकषरता पनुगषितरीत करण्यात येत ेहे.   

(रक्कम ₹ कोटी) 

अ.
क्र. 

प्रकल्पाच ेनाि सन 2017-18 मध्ये अनुसूषचत जमाती 
प्रिर्ाकषरता षितरीत षनधीचा तपषशल 

पनुगषितरीत 
करण्यात येत 

असललेा षनधी 

षशल्लक 
षनधी 

प्रकल्प ककमत 
(अ.ज.) 

षितरीत 
षनधी 

खचग अखर्चचत 
षनधी 

1. संरषक्षत शेती प्रकल्प 4.82 4.82 2.68 2.14 1.13 1.01 
व्यि्थापकीय सचंालक 

 (म.रा.फ.ि औ.ि.मं.) 
4.82 4.82 2.68 2.14 1.13 1.01 

इ. सन 2017-18 कषरता प्राप्त झालेला तथाषप अषितरीत असलेला रु. 28.33 कोटी षनधी संदाांषकत शासन 
षनणगय षद.01/08/2018 अन्िये षितरीत करण्यात ेला ेहे. या षनधीपकैी रु.10.16 कोटी षनधीच े
षितरण बाकी असून ्यापकैी रु.1.42 कोटी (रुपये एक कोटी बचेाळीस लाख फक्त) षनधी अषतषरक्त िरैण 
षिकास कायगक्रमाकषरता षितरीत करण्यात येत ेहे, ्यानुिंर्ाने ेयुक्त (कृषि) यानंी सदर षनधी ेयकु्त 
(पशुसंिधगन) यांना षितरीत करािा. अनुसचूीत जाती प्रिर्ाच्या उिगषरत रु.8.74 कोटी षनधीच े षितरण 
यथािकाश करण्यात येईल.   

2. या शासन षनणगयान्िये अषतषरक्त िरैण षिकास कायगक्रमाकषरता पषरच्छेद क्र. 1 मधील अ ि े  नुसार सिगसाधारण 
प्रिर्ाचा ि अनुसूचीत जमाती प्रिर्ाचा अनुक्रमे रु.7.45 कोटी ि रु.1.13 कोटी षनधी संबषंधत अंमलबजािणी 
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यंत्रणाकंडून परत घेऊन तो पनुगषितरणाव्दारे ेयुक्त (पशुसंिधगन) यांना उपलब्ध करुन देण्याची कायगिाही 
ेयुक्त (कृषि) यांनी करािी.   

3. या शासन षनणगयान्िये प्रिर्गषनहाय षितरीत करण्यात ेलेल्या षनधीचा संबषंधत प्रिर्ातील लााार्थ्यांना लाा 
देण्यासा्ी  षिषनयोर् करािा, तसचे ियैक्क्तक लाााच्या प्रकल्पांतर्गत लााार्थ्यांच्या े धार संलग्न बकँ खा्यािर 
थेट लाा ह्तांतरणाद्वारे (DBT) अनुदान षितरीत कराि.े  

4. सदर शासन षनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत्थळािर उपलब्ध करण्यात े ला 
असून ्याचा संकेताक 201810301718007701 असा ेहे. हा ेदेश षडजीटल ्िाक्षरीने साक्षांषकत करुन 
काढण्यात येत ेहे.  

    महाराष्ट्राच ेराज्यपाल यांच्या ेदेशानुसार ि नािाने.  
 

 

                          ( श्रीकांत च.ं ेडंरे् ) 
                                अिर सषचि, महाराष्ट्र शासन 

प्रत: 

1. मुख्य सषचि, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मंुबई  
2. अपर मुख्य सषचि (षित्त), मंत्रालय, मंुबई 
3. अपर मुख्य सषचि (षनयोजन), षनयोजन षिाार्, मंत्रालय, मंुबई. 
4. प्रधान सषचि (पदुम ि पणन), कृषि ि पदुम षिाार्, मंत्रालय, मंुबई. 
5. सषचि (कृषि), कृषि ि पदुम षिाार्, मंत्रालय, मंुबई. 
6. ेयुक्त (कृषि), कृषि ेयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पणेु. 
7. व्यि्थापकीय संचालक (MSHMPB), कृषि ेयुक्तालय, साखर सकुंल, षशिाजीनर्र, पणेु 
8. ेयुक्त (पशुसंिधगन), औंध, पणेु 
9. संचालक (प्रषक्रया ि षनयोजन), कृषि ेयकु्तालय, साखर संकुल, षशिाजीनर्र, पणेु. 

10. व्यि्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य िखार महामंडळ, र्ुलटेकडी, माकेट याडग, पणेु   
11. महालेखाकार (्थाषनक षनकाय लेखा पषरक्षा ि लेखा), मंुबई.  
12. महालेखापाल (लेखा पषरक्षा), महाराष्ट्र 1/2, मंुबई/नार्परु 
13. सिग षजल्हा कोिार्ार अषधकारी, महाराष्ट्र राज्य 
14. सहायक संचालक (लेखा-1), कृषि ेयकु्तालय, पणेु 
15. षित्त षिाार् (काया. व्यय-1 / अथगसकंल्प), मंत्रालय, मंुबई 
16. मा. मंत्री (कृषि ि फलो्पादन) यांच े्िीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई 
17. षनिड न्ती. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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