
राष्ट्रीय कृषि षिकास योजनेंतर्गत सन 2017-18 
मध्ये षितरीत षनधीमधुन ियैक्ततक शेततळे 
अस्तरीकरण या प्रकल्पाकषरता रु.3.79 कोटी 
षनधी उपलब्ध करणेबाबत. 
 

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

शासन षनणगय क्रमाकं: राकृषि 0118/प्र.क्र. 32/14-अ े 
मादाम कामा मार्ग, हुता्मा राजर्ुरु चौक, 

मंत्रालय षिस्तार, मंुबई - 400 042 
                षदनाकं : 13 नोव्हेंबर, 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 0118/प्र.क्र.32/14-अ,े षद.15/09/2018 
8. महाराष्ट्र राज्य फलो्पादन आषण औिधी िनस्पती मंडळ, पणेु यांच ेपत्र क्र. मराफऔिमं/ सा.शे./ 3738/ 

2018, षद. 01/11/2018 
9. कृषि ि पदुम षिाार्ाचा शासन षनणगय क्र. राकृषि 1018/प्र.क्र.288/14-अ,े षद.30/10/2018 
10. कृषि ि पदुम षिाार्ाचा शासन शुध्दीपत्रक क्र. राकृषि 1018/प्र.क्र.288/14-अ,े षद.02/11/2018 

प्रस्तािना : 

राष्ट्रीय कृषि षिकास योजनेच्या राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी सषमतीच्या 25 व्या बठैकीत ियैक्ततक शेततळे 
अस्तरीकरण घटक राबषिण्याकषरता सन 2018-19 मध्ये रु.19.00 कोटी रतकमेच्या प्रकल्पास मंजूरी देण्यात आलेली 
आहे.  सदर प्रकल्पाकषरता सन 2017-18 मधील अखर्चचत षनधीतनु रु.13.12 कोटी षनधी ि संदाग क्र. 7 च्या शासन 
षनणगयान्िये सन 2018-19 मध्ये प्राप्त झालेल्या षनधीतुन रु.2.09 कोटी षनधी असा एकूण 15.21 कोटी षनधी  
सिगसाधारण प्रिर्ासाठी उपलब्ध करुन षदलेला आहे.   महाराष्ट्र राज्य फलो्पादन आषण औिधी िनस्पती मंडळ, पुणे यांनी 

संदाांषकत षद.01/11/2018 अन्िये शेततळे अस्तरीकरणाची षजल्हास्तरािर कामे पणुग झालेले लााार्थी सिगसाधारण 
प्रिर्ातील असल्यामुळे सद्य:क्स्र्थतीत सदर प्रिर्ाकषरता रु.3.79 कोटी  उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या 
षिचाराषधन होती.  ्यानुिंर्ाने ियैक्ततक शेततळे अस्तरीकरण या प्रकल्पाकषरता रु.3.79  कोटी षनधी पनुगषितरणाव्दारे 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासन पढुीलप्रमाणे षनणगय घेत आहे. 

शासन षनणगयः        
अ. राष्ट्रीय कृषि षिकास योजनेंतर्गत ियैक्ततक शेततळे अस्तरीकरण या प्रकल्पाकषरता रु.3.79कोटी (रुपये तीन 

कोटी एकोण ऐंशी लाख फतत) षनधी पनुगषितरणाव्दारे उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.  ्याकषरता सन 



शासन षनणगय क्रमांकः राकृषि 0118/प्र.क्र. 32/14-अ े

 

पषृ्ठ 3 पैकी 2  

2017-18 मध्ये राष्ट्रीय कृषि षिकास योजनेंतर्गत पढुील प्रकल्पांना षितरीत करण्यात आलेला तर्थाषप अद्याप 
अखर्चचत असलेला सिगसाधारण प्रिर्ाचा एकूण 3.79 कोटी (रुपये तीन कोटी एकोण ऐंशी लाख फतत) षनधी 
ियैक्ततक शेततळे अस्तरीकरण या प्रकल्पाकषरता पनुगषितरीत करण्यात येत आहे.   

(रक्कम ₹ कोटी) 

 

अ.
क्र. 

प्रकल्पाच ेनाि सिगसाधारण प्रिर्ासाठी सन 
2017-18 मध्ये षितरीत षनधी 

यापिूी 
पनुगषितरीत 

केललेा 
षनधी 

या शासन 
षनणगयान्िये 
पनुगषितरीत 

करण्यात येत 
असललेा षनधी 

 

षशल्लक 
षनधी 

प्रकल्प 
ककमत 

षितरीत 
षनधी 

खचग अखर्चचत 
षनधी 

1 2 3 4 5 6 (4-5) 7 8 9  
(6-(7+8)) 

1. िखार महामंडळाच्या राज्यातील 
र्ोदामांच्या फरशयांची दुरूस्ती दजा 
सुधारणे आषण र्डषचरोली, ांडारा, 
र्ोंषदया ि चदं्रपरू षजल्हयातील 
िखार महामंडळाच्या िखार 
कें द्रांिर षसमेंट रस््यांची षनर्चमती. 

23.99 13.00 2.89 10.11 7.45 2.66 0.00 

2. द्रोणाषर्री (जएेनपीटी) येरे्थ नाशितं 
कृिी मालाच्या आयात-
षनयातीसाठी सुषिधा कें द्र उाारणे 

5.00 1.00 0.03 0.97 0.00 0.97 0.00 

3 िखार महामंडळामाफग त 8 षठकाणी 
काढणीपश्चात हाताळणी व्यिस्रे्थसह 
मल्टी चेंबर शीतर्ृहांची षनर्चमती 

22.50 1.00 0.26 0.7430 0.00 0.16 0.58 

व्यिस्र्थापकीय सचंालक  
(िखार महामंडळ) 

51.49 15 3.18 11.82 7.45 3.79 0.58 

 
2. या शासन षनणगयान्िये ियैक्ततक शेततळे अस्तरीकरण या प्रकल्पाकषरता पषरच्छेद क्र. 1 मधील अ  नुसार 

सिगसाधारण प्रिर्ाचा रु.3.79 कोटी षनधी संबषंधत अंमलबजािणी यंत्रणांकडून परत घेऊन तो पनुगषितरणाव्दारे 
व्यिस्र्थापकीय संचालक (मराफऔिमं) यांना उपलब्ध करुन देण्याची कायगिाही आयतुत (कृषि) यानंी करािी.   

3. या शासन षनणगयान्िये प्रिर्गषनहाय षितरीत करण्यात आलेल्या षनधीचा संबषंधत प्रिर्ातील लााार्थ्यांना लाा 
देण्यासाठी  षिषनयोर् करािा, तसेच ियैक्ततक लाााच्या प्रकल्पांतर्गत लााार्थ्यांच्या आधार संलग्न बकँ खा्यािर 
रे्थट लाा हस्तांतरणाद्वारे (DBT) अनुदान षितरीत कराि.े  
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4. सदर शासन षनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्र्थळािर उपलब्ध करण्यात आला 
असून ्याचा सकेंताक 201811131528430901 असा आहे. हा आदेश षडजीटल स्िाक्षरीने साक्षांषकत करुन 
काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ि नािाने.  
 
 

 

(श्रीकांत चं. आडंरे्) 
     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. आयुतत (कृषि), कृषि आयुततालय, महाराष्ट्र राज्य, पणेु. 
7. व्यिस्र्थापकीय संचालक (MSHMPB), कृषि आयुततालय, साखर सकुंल, षशिाजीनर्र, पणेु 
8. संचालक (प्रषक्रया ि षनयोजन), कृषि आयतुतालय, साखर संकुल, षशिाजीनर्र, पणेु. 

9. व्यिस्र्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य िखार महामंडळ, र्ुलटेकडी, माकेट याडग, पणेु   
10. महालेखाकार (स्र्थाषनक षनकाय लेखा पषरक्षा ि लेखा), मंुबई.  

11. महालेखापाल (लेखा पषरक्षा), महाराष्ट्र 1/2, मंुबई/नार्परु 
12. सिग षजल्हा कोिार्ार अषधकारी, महाराष्ट्र राज्य 
13. सहायक संचालक (लेखा-1), कृषि आयतुतालय, पणेु 
14. षित्त षिाार् (काया. व्यय-1 / अर्थगसकंल्प), मंत्रालय, मंुबई 
15. मा. मंत्री (कृषि ि फलो्पादन) यांच ेस्िीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई 
16. षनिड नस्ती. 

 
 

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