
राष्ट्रीय कृषि षिकास योजनेंतर्गत “काांदा 
चाळ उभारणी” प्रकल्प सन 2018-19 मध्ये 
राबषिण्यास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 

 

महाराष्ट्र शासन 
कृिी ,पशुसांिर्गन, दुग्र्व्यिसाय षिकास ि मत्स्यव्यिसाय षिभार्, 

 शासन षनणगय क्रमाांक : राकृषियो-2018/प्र.क्र. 215/9-अ े
मादाम कामा रोड,हुतात्समा राजरु्रु चौक  

मांत्रालय षि्तार, मुांबई 400 032 
षदनाांक : 02 नोव्हेंबर, 2018  

 

सांदभग:-1. राष्ट्रीय कृषि षिकास योजनेच्या राज्य ्तरीय प्रकल्प मांजुरी सषमतीच्या 25 व्या 
बैठकीचे इषतिृत्त-शासन पत्र जाक्र. NO. RKV -0518/C.R.162/14A,  

                 Date-27/08/2018 
                 2. सांचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्सपादन आषण औिर्ी िन्पती मांडळ, पुणे याांचे 

जा.क्र. मराफऔिमां/का.चा./3497/18, षद.03/10/2018 चे पत्र. 
प्र्तािना :- 

मा.मुख्य सषचि, महाराष्ट्र राज्य याांच्या अध्यक्षतेखालील 25 व्या राज्य्तरीय प्रकल्प मांजूरी 
सषमतीमध्ये राष्ट्रीय कृषि षिकास योजनेंतर्गत काांदाचाळ उभारणी प्रकल्प सन 2018-19 ि सन 
2019-20 या दोन ििांत राबषिण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर प्रकल्पाांतर्गत एकूण रू. 300 
कोटीचा कायगक्रम राबषिण्यात येणार असून राष्ट्रीय कृषि षिकास योजनेंतर्गत अर्गसहाय्याच्या 
्िरूपात रू.150 कोटी षनर्ी  २ ििांच्या कालािर्ीत उपलब्र् करून षदला  जाणार आहे. त्सयापैकी 
राज्य्तरीय प्रकल्प मांजूरी सषमतीने सन 2018-19 या आर्थर्क ििात रू.125 कोटी षनयतिाटप मांजूर 
केलेले आहे. 

सन 2018-19 मध्ये राष्ट्रीय कृषि षिकास योजनेंतर्गत काांदा चाळ उभारणी प्रकल्प राबषिण्यास 
रू.125 कोटीच्या कायगक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या षिचारार्ीन होती. 
तद्नुिांर्ाने शासन पुढीलप्रमाणे षनणगय घेत आहे. 
शासन षनणगय :- 

1. राष्ट्रीय कृषि षिकास योजनेअांतर्गत रू.300कोटी प्रकल्प ककमतीचा “काांदाचाळ उभारणी 
प्रकल्प” राबषिण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर प्रकल्प 50:50या प्रमाणात राबषिण्यात 
येणार आहे. त्सयानुसार ियैक्ततक लाभार्थ्यांना एकाक्त्समक फलोत्सपादन षिकास अषभयानाच्या 
मापदांडानुसार अनुदान उपलब्र् करून देण्यासाठी रू.150 कोटी षनर्ी आरकेव्हीिाय अांतर्गत 
उपलब्र् करून देण्यात येईल ि उिगषरत रू.150 कोटी रतकम प्रकल्पाच्या लाभार्थ्यांनी 
रु्ांतिाियाची आहे. हा प्रकल्प  सन 2018-19 ि सन 2019-20  मध्ये राज्यात राबषिण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

2. सदर प्रकल्प 2 ििग कालािर्ीत राबिाियाचा असून चालू ििासाठी रू.125 कोटी षनर्ीच े
षनयतिाटप (allocation) मांजूर करण्यात येत आहे ि उिगषरत रू.25 कोटी सन 2019-20 मध्ये 
उपलब्र् करून देण्यात येतील तर्ाषप, शेतकऱयाांकडून प्राप्त होणाऱया मार्णीच्या प्रमाणात ििग 
षनहाय उपलब्र् करून द्याियाच्या षनयतिाटपात िाढ/घट करण्याचे अषर्कार शासनास 
राहतील. 
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3. सदर प्रकल्प एकाक्त्समक फलोत्सपादन षिकास अषभयानाच्या मार्गदशगक सूचनाांनुसार राज्यात  
राबषिण्यात येईल.  

4. मांजूर षनर्ीपैकी कें द्र शासनाचा षह्सा 6० टतके ि राज्य शासनाचा षह्सा 4० टतके राहील. 
5. राज्यास प्राप्त होणाऱया एकूण आर्थर्क लक्षाांकाच े राज्यातील सिग षजल््ाांना/तालुतयाांना 

समन्यायी प्रमाणात िाटप करािायचे असून सदर आर्थर्क लक्षाांकाच्या मयादेत शेतकऱयाांची 
षनिड करण्याची मुभा राहील.( प्रपत्र अ)  

6. षिभार्ाच्या हॉटगनेट प्रणालीद्वारे शेतकऱयाांचे अजग ऑनलाईन मार्िून घ्यािते. प्रकल्पातांर्गत 
लाभार्थ्यांची षनिड सोडत पध्दतीने करण्यात यािी.  

7. षनिडलेल्या लाभार्थ्यांना सक्षम प्राषर्कारी याांनी पूिग सांमती षदल्यानांतरच काांदाचाळ 
उभारणीकषरता अनुदान अनुज्ञये राहील. 

8. लाभार्थ्याने काांदा चाळीची उभारणी केल्यानांतर त्सयाबाबतच्या नोंदी षजओ-टॅर्ींर् द्वारे 
करण्यात याव्यात. 

9. लाभार्थ्याच्या 7/12 उताऱयािर नोंद घेतल्याषशिाय अनुदान अदा करू नये. 
10. या प्रकल्पाांतर्गत अनुसुषचत जाती, अनूसूषचत जमाती, मषहला लाभार्ी, अल्प ि अत्सयल्प 

भरू्ारक शेतकरी याांना मार्गदशगक सूचनाांनुसार षिषहत प्रमाणात प्रार्ान्याने अर्गसहाय्य 
उपलब्र् करून द्याि.े 

11. प्र्तुत प्रकल्प राबषिण्याकषरता षनर्ी षितरणाची कायगिाही राष्ट्रीय कृषि षिकास योजना 
कक्ष, कृषि ि पदुम षिभार्, मांत्रालय, मुांबई याांच्याकडून करण्यात येईल.  

12. प्रकल्पाची अांमलबजािणी व्यि्र्ापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्सपादन ि औिर्ी 
िन्पती मांडळ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे याांचे सषनयांत्रणाखाली कृषि षिभार्ामाफग त करण्यात 
यािी. 

13. व्यि्र्ापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्सपादन आषण औिर्ी िन्पती मांडळ, पुणे 
याांनी, कें द्र शासनाच्या मार्गदशगक सूचनानुसार या योजनेचा आर्थर्क ि भौषतक प्रर्ती अहिाल 
षिषहत मुदतीत कें द्र शासनाला तसेच राज्य शासनाला सादर होईल याची दक्षता घ्यािी. 

14.  राष्ट्रीय कृषि षिकास योजनेअांतर्गत, काांदा चाळ उभारणी या प्रकल्पासाठी उपलब्र् करुन 
देण्यात येणारा षनर्ी लाभार्थ्यांच्या आर्ार सांलग्न बँक खात्सयािर रे्ट जमा करण्यात यािा. 
सदर षनर्ी अखर्थचत राहणार नाही याची अांमलबजािणी यांत्रणाांनी काळजी घ्यािी.  

15. योजनेतील षनर्ी खचाच े लेखा पषरषक्षत उपयोषर्ता प्रमाणपत्र व्यि्र्ापकीय सांचालक, 
महाराष्ट्र राज्य फलोत्सपादन ि औिर्ी िन्पती मांडळ, पुणे याांनी राकृषियो कक्ष, कृषि ि पदुम 
षिभार्, मांत्रालय, मुांबई यास  िळेोिळेी सादर करािी. 

16. सदर शासन षनणगयाची काटेकोरपणे अमांलबजािणी होईल याची दक्षता आहरण ि सांषितरण 
अषर्कारी याांनी घ्यािी. या योजनेसाठी खचग करताना सिग षित्तीय षनयम, षिषनयम, षित्तीय 
शासन षनणगय, अषर्सूचना, आदेश, कें द्र शासनाने िळेोिळेी षनर्गषमत केलेले आदेश, कें द्रीय 
दक्षता आयोर्ाच्या मार्गदशगक सूचना आषण भारताचे षनयत्रांक ि महालेखापषरक्षक याांचे या 
सांदभातील षनषरक्षण आषण खचात अषनयमतता होणार नाही  याांचे पालन होईल या अटीच्या 
अषर्न राहून षनर्ी खचग करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.. 
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सदर शासन षनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharrashtra.gov.in या 
सांकेत्र्ळािर उपलब्र् करुन देण्यात आला असून त्सयाचा सांर्णक साांकेताांक 
201811021518239601 असा  आहे. हा ओदश षडषजटल ्िाक्षरीने साांक्षाषकत करुन 
काढण्यात येत आहे. 

          महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार ि नािाने.  
 
 
      

           (श्रीकाांत आांडरे्) 
        अिर सषचि, महाराष्ट्र शासन, 

प्रषत, 
1. मा. मांत्री (कृिी ि फलोत्सपादन) याांचे  खाजर्ी सषचि, मांत्रालय, मुांबई -32 
2. मा.राज्यमांत्री (कृिी ि फलोत्सपादन) याांचे  खाजर्ी सषचि, मांत्रालय, मुांबई -32 
3. मा.षिर्ानपषरिद/षिर्ानसभा सद्य, षिर्ानमांडळ सषचिालय, मुांबई. 
4. मा. सषचि, (कृषि) याांचे ्िीय सहाय्यक,मांत्रालय, मुांबई -32 
5. आयुतत कृिी, महाराष्ट्र राज्य,पुणे.    
6. व्यि्र्ापकीय  सांचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्सपादन आषण औिर्ी िन्पती मांडळ, 

पुणे 
7. सिग सांचालक कृिी आयुततालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 
8. सिग षिभार्ीय कृिी सहसांचालक, महाराष्ट्र राज्य,  
9. सिग षजल्हा अषर्क्षक कृिी अषर्कारी, महाराष्ट्र राज्य,  
10. सहाय्यक सांचालक (लेखा) कृषि आयुततालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
11. महालेखापाल-1/2 (लेखा ि अनुज्ञयेता ) (लेखा परीक्षा ) मुांबई /नार्पूर, 
12. सांचालक लेखा ि कोिार्ार अषर्कारी, मुांबई ( 2 प्रती)  
13. सहसांचालक लेखा ि कोिार्ारे सांर्णक कक्ष, निीन प्रशासन भिन, 5िा मजला, 

मुांबई -32, 
14. सिग षजल्हा कोिार्ार अषर्कारी, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
15. अषर्दान ि लेखाषर्कारी, मुांबई. 
16. षनिासी लेखापषरक्षा अषर्कारी, मुांबई  
17. लेखाषर्कारी, महाराष्ट्र राज्य फलोत्सपादन आषण औिर्ी िन्पती मांडळ, पुणे             
18.माषहती ि जनसांपकग  सांचालनालय, मांत्रालय, मुांबई-32. 
19.षनिड न्ती         
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