सन 2018-19 करीता राष्ट्रीय कृषि
षिकास योजना-रफ्तार या योजनेंतर्गत
अनुसूषित जाती प्रिर्ाकरीता ₹27.86
कोटी षनधी षितरीत करणे.
महाराष्ट्र शासन
कृिी, पशुसंिधगन, दु ग्धव्यिसाय षिकास ि म््यव्यिसाय षिाार्
शासन षनणगय क्रमांक: राकृषि 0118/प्र.क्र.32(ाार्-3)/14-अे
मादाम कामा मार्ग, हु ता्मा राजर्ुरु िौक,
मंत्रालय षि्तार, मुंबई - 400 032
षदनांक : 12 नोव्हें बर, 2018
संदाग :

1. कृषि ि पदुम षिाार्ािा शासन षनणगय क्र0.418/प्र.क्र.155/14-अे, षद. 27/04/2018
2. षित्त षिाार्ािे पषरपत्रक क्र. अर्गसं-2018/प्र.क्र.69/अर्ग-3, षद.02/04/2018
3. कृषि, सहकार ि शेतकरी कल्याण षिाार्, केंषिय कृषि ि शेतकरी कल्याण मंत्रालय,ाारत
सरकार यांिे पत्र क्र. 7-1/2018- आरकेव्हीिाय, षद. 14/05/2018

4. कृषि ि पदुम षिाार्ािा शासन षनणगय क्र. राकृषि 0817/प्र.क्र .94/14-अे, .19/07/2018
5. कृषि ि पदुम षिाार्ािा शासन षनणगय क्र. राकृषि 0817/प्र.क्र .94/14-अे, .01/08/2018
6. राज्य ्तरीय प्रकल्प मंजूरी सषमतीच्या (SLSC) 25 व्या बैठकीिे इषतिृत्त- पत्र क्र. आरकेव्ही0518/प्र.क्र.162/14-अे, षद. २७ ऑर््ट, २०१८, कृषि ि पदु म षिाार्, मंत्रालय, मुंबई

7. कृषि, सहकार ि शेतकरी कल्याण षिाार्, केंषिय कृषि ि शेतकरी कल्याण मंत्रालय, ाारत
सरकार यांिे पत्र क्र. 1-15/2018 आरकेव्हीिाय, षद. 06/09/2018

8. कृषि ि पदुम षिाार्ािा शासन षनणगय क्र. राकृषि 0118/प्र.क्र. 32/14-अे, षद.15/09/2018
9. कृषि ि पदुम षिाार्ािा शासन षनणगय क्र. राकृषि 0118/प्र.क्र. 32(ाार्-2)/14-अे,
षद.15/10/2018

10. कृषि ि पदुम षिाार्ािा शासन षनणगय क्र. राकृषि 0118 .क्र.प्र/32(ाार्-3)/14-अे,
षद.17/10/2018
प्र्तािना :
राष्ट्रीय कृषि षिकास योजना - रफ्तार ही योजना केंि ि राज्य शासनाच्या अनुक्रमे 60:40 प्रमाणात
अर्गसहाय्याने राबषिण्यात येत असून या योजनेंतर्गत केंि शासनाने संदाांषकत षद. १४/0५/201८
रोजीच्या पत्रान्िये महाराष्ट्रास अनुसूषित जाती प्रिर्ासाठी सन २०१८-१९ कषरता एकूण ₹57.30 कोटी
( केंि षह्सा- ₹34.38 कोटी ि राज्य षह्सा - ₹22.92 कोटी) षनयतिाटप (Allocation) मंजूर केले आहे .
सदर षनयत िाटपाच्या अनुिर्
ं ाने संदाांषकत षद.15 सप्टें बर, 2018 रोजीच्या शासन षनणगयान्िये योजनेस
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे .
केंि शासनाने संदााषधन षद.06 सप्टें बर, 2018 रोजीच्या पत्रान्िये राष्ट्रीय कृषि षिकास
योजनेंतर्गत अनुसूषित जाती प्रिर्ासाठी पषहल्या हप््यात ₹17.19 कोटी षनधी षितरीत केला असून
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्याच्या समरुप राज्य षह्यािा ₹11.46 कोटी षनधी असा एकूण ₹28.65 कोटी षनधी संदाग क्र. 10 च्या
शासन षनणगयान्िये षितरीत करण्यात आला होता. तर्ाषप, सन 2017-18 मधील राष्ट्रीय कृषि षिकास

योजनेंतर्गत मंजूर प्रकल्पांच्या अंमलबजािणीसाठी अनुसूषित जाती प्रिर्ाकषरता केंि ि राज्य
षह््यािा षमळू न ₹ 28.33 कोटी (केंि षह्याच्या ₹ 17 कोटी ि राज्य षह््याच्या ₹ 11.33
कोटी) षनधी सन 2018-19 या ििात पुनर्जजषित करुन आयुक्त (कृषि) यांना संदाग क्र.4 ि 5 च्या
शासन षनणगयान्िये षितरीत करण्यात आला आहे . सन 2018-19 मध्ये अनुसूिीत जाती
प्रिर्ासाठी राज्य षहश्यासाठी रु.22.00 कोटी षनधी अर्गसंकल्पीत असून ्यापैकी रु. 11.33 कोटी
षनधी यापूिीि षितरीत झालेला असल्यामुळे राज्य षहश्याच्या लेखाषशिाखाली फक्त रु. 10.67
कोटी इतकाि षनधी षशल्लक आहे. सबब संदाग क्र. 10 येर्े नमूद शासन षनणगयान्िये षितरीत
करण्यात आलेला राज्य षहश्यािा रु. 11.46 कोटी षनधी षितरीत करणे शक्य नसल्यामुळे सदर
शासन षनणगयात सुधारणा करण्यािी बाब शासनाच्या षििाराधीन होती, ्याबाबत शासनाने
पुढीलप्रमाणे षनणगय घेतला आहे .
शासन षनणगयः
1. सन 2018-19 मध्ये राष्ट्रीय कृषि षिकास योजना - रफ्तार या योजनेंतर्गत अनुसूषित जाती
प्रिर्ाकषरता ₹28.65 कोटी षनधी षितरीत करण्याबाबतिा षद.17/10/2018 रोजीिा शासन
षनणगय अषधक्रषमत करुन पुढीलप्रमाणे षनणगय घेण्यात येत आहे .
2. सन 2018-19 मध्ये राष्ट्रीय कृषि षिकास योजना - रफ्तार या योजनेंतर्गत मंजूर प्रकल्पांच्या
अंमलबजािणीसाठी अनुसूषित जाती प्रिर्ाकषरता एकूण ₹27.86 कोटी (सत्तािीस कोटी
शहाएैंशी लाख फक्त) आयुक्त (कृषि) यांना अर्गसक
ं ल्ल्पय षितरण प्रणालीद्वारे पुढीलप्रमाणे
उपलब्ध करुन दे ण्यात येत आहे त (रक्कम ₹ कोटी)
अ.

योजनेिे नाि7

क्र.
1.

राष्ट्रीय कृषि षिकास योजना - रफ्तार -

अनुसूषित जाती प्रिर्ाकषरता मंजूर षनधी (६०:४०)
केंि षह्सा

राज्य षह्सा

एकूण

17.19

10.67

27.86

सिगसाधारण राकृषियो (Normal RKVY)
2. पषरच्छे द क्र. 1 मध्ये नमूद केल्यानुसार, राष्ट्रीय कृषि षिकास योजना - रफ्तार या योजनेंतर्गत केंि
षह्यािा ₹17.19 कोटी (रुपये सतरा कोटी एकोणीस लाख फक्त), आषण राज्य षह््यािा
₹10.67 कोटी (रुपये दहा कोटी सदुसष्ट्ट लाख फक्त) असा एकूण ₹ 27.86 कोटी (सत्तािीस
कोटी शहाएैंशी लाख फक्त) षनधी षितरीत करण्यात येत असून तो योजनेच्या केंि ि राज्य
षह््याच्या पुढील लेखाषशिांतर्गत सन 2018-19 मध्ये अर्गसंकल्ल्पत केलेल्या तरतुदीतून खिी
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3. या शासन षनणगयान्िये षितरीत करण्यात आलेल्या ₹ 27.86 कोटी रक्कमेिे कोिार्ारातून आहरण
ि षितरणाकषरता सहायक संिालक (लेखा-1), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांना आहरण ि संषितरण
अषधकारी म्हणून घोषित करण्यात येत असून, आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना षनयंत्रण
अषधकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे .
प्रिर्ग

अनुसूषित
जाती

केंि षह्सा

राज्य षह्सा

मार्णी क्रमांक डी -3

मार्णी क्रमांक डी -3

2401- पीक संिधगन

2401- पीक संिधगन

(00) (789) अनुसूषित जाती उपयोजना

(00) (789) अनुसूषित जाती उपयोजना

(00) (29) कृषि उन्नती योजना -

(00) (30) कृषि उन्नती योजना - राष्ट्रीय

राष्ट्रीय कृषि षिकास योजना अंतर्गत कृषि षिकास योजना अंतर्गत अर्गसहाय्य
अर्गसहाय्य

(पंििार्जिक योजनेअत
ं र्गत योजना)

(पंििार्जिक योजनेअत
ं र्गत योजना)

(राज्य षह्सा 40 टक्के)

(केंि षह्सा 60 टक्के)

(2401 A735) 33-अर्गसहाय्य

(2401 A726) 33-अर्गसहाय्य
4. सहायक संिालक (लेखा-1), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांनी अर्गसक
ं ल्ल्पय षितरण प्रणालीद्वारे
उपलब्ध झालेली ₹ 27.86 कोटी रक्कम कोिार्ारातून आहषरत करुन आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र
राज्य, पुणे यांच्या नािे उघडण्यात आलेल्या ्िीय प्रपंजी लेखा खाते (Personal Ledger
Account) मध्ये जमा करािी ि तसे शासनास अिर्त करािे आषण तद्नंतर सदर षनधी संबषं धत
प्रकल्पांच्या अंमलबजािणीसाठी षिषिध अंमलबजािणी यंत्रणांना िर्ग करण्यात यािा.
5. या शासन षनणगयासोबत पषरषशष्ट्ट-अ मध्ये प्रकल्पषनहाय / अंमलबजािणी यंत्रणाषनहाय षनधीिे
षितरण दशगषिले आहे, ्यानुसार आयुक्त (कृिी) यांनी योजनेंतर्गत मंजूर प्रकल्पांना ₹ 27.86 कोटी
षनधीिे अनुसूषित जाती प्रिर्ाकषरता षितरण कराियािे आहे .
6. उपरोक्त मंजूर षनधीिे ता्काळ उपयोजन होण्याच्या दृष्ट्टीनेि कोिार्रातून आहरण करािे आषण
सिग षिाार्ांनी ्यांना प्राप्त होणाऱ्या षनधीिा ता्काळ षिषनयोर् करािा, अंमलबजािणी यंत्रणांनी
षनधी उपयोजनाषिना बँक खा्यामध्ये जमा करुन ठे िू नये.
7. राष्ट्रीय कृषि षिकास योजनेंतर्गत सन 2007-08 पासून सन 2017-18 पयंत षिषिध षिाार्ांना
षितरीत केलेल्या षनधीिे लेखापरीक्षण होऊन तसे प्रमाषणत केल्यानंतर सदर योजनेंतर्गत उिगरीत
षनधी दुसऱ्या टप्प्यामध्ये केंि शासनाकडू न षितरीत करण्यात येणार आहे , ्यामुळे सिग
अंमलबजािणी यंत्रणांनी/षिाार्ांनी ्यांना सन 2007-08 ते सन 2017-18 या कालािधीत
षितरीत केलेल्या षनधीिे सनदी लेखापालांकडू न लेखापषरक्षण झाल्यािे प्रमाषणत करािे.
8. कृषि षिाार्ाच्या राष्ट्रीय कृषि षिकास योजनेंतर्गत मंजूर प्रकल्पांिी उन्नत शेती - समृद्ध शेतकरी’
या मोषहमेच्या संदाांषकत षद. 27 एषप्रल, 2018 रोजीच्या शासन षनणगयान्िये षिषहत केलेल्या
मार्गदशगक सूिनांनुसार अंमलबजािणी करािी.
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9. या शासन षनणगयान्िये केिळ ‘ अनुसूषित जाती प्रिर्ाकषरता षनधी षितरीत करण्यात आला असून
सिग षिाार्ांनी / अंमलबजािणी यंत्रणांनी ्यांना मंजूर केलेल्या प्रकल्पांतर्गत अनुसषू ित जाती
प्रिर्ासाठी आिश्यक असलेल्या षनधीकषरता उपरोक्त रकमेिा षिषनयोर् करािा.
10. िैयल्क्तक लाााच्या प्रकल्पांतर्गत सिग षिाार्ांनी / अंमलबजािणी यंत्रणांनी लााार्थ्यांच्या आधार
संलग्न बँक खा्यािर र्ेट लाा ह्तांतरणाद्वारे (DBT) अनुदान षितरीत करािे.
11. हा शासन षनणगय षित्त षिाार्ािे पषरपत्रक क्र. अर्गसं-2018/प्र.क्र.69/अर्ग-3, षद.02/04/2018
नुसार षिहीत केलेल्या अटींिी पुतगता होत असल्याने तसेि, सदर पषरपत्रकानुसार या षिाार्ास
प्रदान करण्यात आलेल्या अषधकारांनुसार षनर्गषमत करण्यात येत आहे .
12. सदर शासन षनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत्र्ळािर उपलब्ध
करण्यात आला असून ्यािा संकेताक 201811121239144201 असा आहे. हा आदेश षडजीटल
्िाक्षरीने साक्षांषकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्रािे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने.
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( श्रीकांत िं. आंडर्े )
अिर सषिि, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. मुख्य सषिि, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई
2. अपर मुख्य सषिि (षित्त), मंत्रालय, मुंबई
3. अपर मुख्य सषिि (षनयोजन), षनयोजन षिाार्, मंत्रालय, मुंबई.
4. प्रधान सषिि, सामाषजक न्याय ि षिशेि सहाय्य षिाार्, मं त्रालय, मुंबई.
5. सषिि (कृषि), कृषि ि पदु म षिाार्, मंत्रालय, मुंबई.
6. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
7. आयुक्त (पशुसंिधगन), पुणे
8. आयुक्त (दु ग्धव्यिसाय), िरळी, मुंबई
9. संिालक (षि्तार ि प्रषशक्षण), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, षशिाजीनर्र, पुणे.
10. संिालक (प्रषक्रया ि षनयोजन), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, षशिाजीनर्र, पुणे.
11. संिालक, राष्ट्रीय फलो्पादन अषायान, साखर संकुल, षशिाजीनर्र, पुणे.
12. महालेखाकार (्र्ाषनक षनकाय लेखा पषरक्षा ि लेखा), मुंबई.
13. महालेखापाल (लेखा पषरक्षा), महाराष्ट्र 1/2, मुंबई/नार्पुर
14. सिग षजल्हा कोिार्ार अषधकारी, महाराष्ट्र राज्य
15. सहायक संिालक (लेखा-1), कृषि आयुक्तालय, पुणे
16. षित्त षिाार् (काया. व्यय-1 / अर्गसक
ं ल्प), मंत्रालय, मुंबई
17. मा. मंत्री (कृषि ि फलो्पादन) यांिे ्िीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई
18. षनिड न्ती.
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शासन षनणगय क्रमांकः राकृषि 0118/प्र.क्र.32(ाार्-3)/14-अे

पषरषशष्ट्ट - अ
कृिी, पशुसंिधगन, दु ग्धव्यिसाय षिकास ि म््यव्यिसाय षिाार्
शासन षनणगय क्र. राकृषि-0118/प्र.क्र.32(ाार्-3)/14-अे, षद. 12/11/2018 िे सहपत्र
ििग-2018-19

(रक्कम ₹ कोटी)
सन 2018-

अ.

प्रकल्पािे नांि ि अंमलबजािणी

प्रकल्प

क्र.

यंत्रणा

मंजूरीिे ििग

प्रकल्पांिी मंजूर

19 कषरता

ककमत (राकृषियो मंजूर एकूण
षह्सा)

षनयतिाटप
(Allocation)

1

2

अनुसूिीत जाती
प्रिर्ाकषरता षितषरत
करण्यात येत
असलेला षनधी

3

4

5

6

2018-19

100.00

100.00

10.00

उन्नत शेती - समृद्ध शेतकरी
1

मोषहमे अंतर्गत कृषि यांषत्रकीकरण
प्रकल्प

2

कांदािाळ उाारणी प्रकल्प

2018-19

150.00

125.00

12.65

3

संरषक्षत शेती प्रकल्प

2018-19

150.00

75.00

5.21

एकूण

400.00

300.00

27.86

आयुक्त (कृषि)
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