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“िैयक्ततक शेततळे अस्तरीकरण” प्रकल्प
सन 2018-19 मध्ये राबषिण्यास प्रशासकीय
मान्यता दे णेबाबत.
महाराष्ट्र शासन
कृिी,पशुसंिर्गन,दु ग्र्व्यिसाय षिकास ि मत्सस्यव्यिसाय षिभार्
शासन षनणगय क्रमांक : राकृषि-2018/प्र.क्र.216/9-अे
मादाम कामा रोड, हु तात्समा राजर्ुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई 400 032
षदनांक : 07 षडसेंबर, 2018
संदभग:-1. राष्ट्रीय कृषि षिकास योजनेच्या राज्य स्तरीय प्रकल्प मंजुरी सषमतीच्या 25 व्या बैठकीचे इषतिृत्त
शासन पत्र जाक्र. NO. RKV -0518/C.R.162/14A, Date-27/08/2018
2. संचालक फलोत्सपादन आषण औिर्ी िनस्पती मंडळ यांचे जाक्र. मराफऔिमं /सा.शे./3171/2018,
षद.04 /09 /2018
3. संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्सपादन ि औिर्ी िनस्पती मंडळ यांचे जा.क्र. मराफ औिमं /सा.शे./
3676 /2018, षद.24/10/2018 चे पत्र.

प्रस्तािना :मा.मुख्य सषचि, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखालील 25 व्या राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी
सषमतीमध्ये राष्ट्रीय कृषि षिकास योजनेंतर्गत िैयक्ततक शेततळे अस्तरीकरण प्रकल्प सन 2018-19
ि सन 2019-20 या दोन ििांत राबषिण्यास मान्यता दे ण्यात आली आहे. सदर प्रकल्पांतर्गत एकूण
रू.38 कोटीचा कायगक्रम राबषिण्यात येणार असून राष्ट्रीय कृषि षिकास योजनेंतर्गत अर्गसहाय्याच्या
स्िरूपात रू.19 कोटी षनर्ी २ ििांच्या कालािर्ीत उपलब्र् करून षदला जाणार आहे. त्सयापैकी
राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी सषमतीने सन 2018-19 या आर्थर्क ििात रू.19 कोटी षनयतिाटप मंजूर
केलेले आहे.
राष्ट्रीय कृषि षिकास योजनेंतर्गत िैयक्ततक शेततळे अस्तरीकरण प्रकल्प सन 2018-19 मध्ये
राबषिण्यास रू.19 कोटीच्या कायगक्रमास प्रशासकीय मान्यता दे ण्याची बाब शासनाच्या षिचारार्ीन
होती. तद्नुिंर्ाने शासन पुढीलप्रमाणे षनणगय घेत आहे.
शासन षनणगय :1.

राष्ट्रीय कृषि षिकास योजनेअंतर्गत रू.38कोटी प्रकल्प ककमतीचा “िैयक्ततक शेततळे

अस्तरीकरण प्रकल्प” राबषिण्यास मान्यता दे ण्यात येत आहे. या प्रकल्पांतर्गत िैयक्ततक लाभार्थ्यांना
रू.19 कोटी रकमेचे अर्गसहाय्य उपलब्र् करून देण्यात येईल ि उिगषरत रू.19 कोटी लाभार्थ्यांनी
र्ुंतिाियाचे आहेत. हा प्रकल्प

सन 2018-19 ि सन 2019-20

मध्ये राज्यात राबषिण्यास

प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात येत आहे .
2.

सदर प्रकल्प 2 ििग कालािर्ीत राबिाियाचा असून चालु ििासाठी रू.19कोटी षनर्ीचे

षनयतिाटप (allocation) मंजूर करण्यात येत आहे , तर्ाषप शेतकऱयांकडू न प्राप्त होणाऱया मार्णीच्या
प्रमाणात ििगषनहाय उपलब्र् करून द्याियाच्या षनयतिाटपात िाढ/घट करण्याचे अषर्कार शासनास
राहतील.
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3.

सदर प्रकल्प एकाक्त्समक फलोत्सपादन षिकास अषभयानाच्या मार्गदशगक सूचनांनुसार राज्यात

राबषिण्यात येईल.
4.

मंजूर षनर्ीपैकी केंद्र शासनाचा षहस्सा 6० टतके ि राज्य शासनाचा षहस्सा 4० टतके राहील.

5.

राज्यास प्राप्त होणाऱया एकूण आर्थर्क लक्षांकाचे राज्यातील सिग षजल््ांना/तालुतयांना

समन्यायी प्रमाणात िाटप करािायचे असून सदर आर्थर्क लक्षांकाच्या मयादे त शेतकऱयांना षनिड
करण्याची मुभा राहील.
6.

षिभार्ाच्या हॉटग नेट प्रणालीद्वारे शेतकऱयांचे अजग ऑनलाईन मार्िून घ्यािेत. प्रकल्पातंर्गत

लाभार्थ्यांची षनिड सोडत पध्दतीने करण्यात यािी.
7.

षनिडलेल्या लाभार्थ्यांना सक्षम प्राषर्कारी यांनी पूिग संमती षदल्यानंतरच िैयक्ततक शेततळे

अस्तरीकरण प्रकल्प अंतर्गत नषिन घटकांना अनुदान दे ण्यात यािे.
8.

लाभार्थ्याने िैयक्ततक शेततळे अस्तरीकरण प्रकल्पाची उभारणी केल्यानंतर त्सयाबाबतच्या

नोंदी षजओ-टॅ र्ींर् द्वारे करण्यात याव्यात.
9.

लाभार्थ्याच्या 7/12 उताऱयािर नोंद घेतल्याषशिाय अनुदान अदा करू नये.

10.

अनुसुषचत जाती, अनूसूषचत जमाती, मषहला लाभार्ी, अल्प ि अत्सयल्प भूर्ारक शेतकरी यांना

मार्गदशगक सूचनांनुसार षिषहत प्रमाणात प्रार्ान्याने अर्गसहाय्य उपलब्र् करून द्यािे.
11.

प्रस्तूत प्रकल्प राबषिण्याकषरता षनर्ी षितरणाची कायगिाही राष्ट्रीय कृषि षिकास योजना कक्ष,

कृषि ि पदु म षिभार्, मंत्रालय, मुंबई यांच्याकडू न करण्यात येईल.
12.

प्रकल्पाची अंमलबजािणी व्यिस्र्ापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्सपादन ि औिर्ी

िनस्पती मंडळ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे सषनयंत्रणाखाली कृषि षिभार्ामाफगत करण्यात यािी.
13.

व्यिस्र्ापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्सपादन आषण औिर्ी िनस्पती मंडळ, पुणे

यांनी, केंद्र शासनाच्या मार्गदशगक सूचनानुसार या योजनेचा आर्थर्क ि भौषतक प्रर्ती अहिाल षिषहत
मुदतीत केंद्र शासनाला तसेच राज्य शासनाला सादर होईल याची दक्षता घ्यािी.
14.

राष्ट्रीय कृषि षिकास योजनेअंतर्गत, िैयक्ततक शेततळे अस्तरीकरण या प्रकल्पासाठी

उपलब्र् करुन दे ण्यात येणारा षनर्ी लाभार्थ्यांच्या आर्ार संलग्न बँक खात्सयािर र्ेट जमा करण्यात
यािा. सदर षनर्ी अखर्थचत राहणार नाही याची अंमलबजािणी यंत्रणांनी काळजी घ्यािी.
15.

योजनेतील षनर्ी खचाचे लेखा पषरषक्षत उपयोषर्ता प्रमाणपत्र व्यिस्र्ापकीय संचालक,

महाराष्ट्र राज्य फलोत्सपादन ि औिर्ी िनस्पती मंडळ, पुणे यांनी राकृषियो कक्ष, कृषि ि पदु म षिभार्,
मंत्रालय, मुंबई यास िेळोिेळी सादर करण्याची कायगिाही करािी.
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16.

सदर शासन षनणगयाची काटे कोरपणे अमंलबजािणी होईल याची दक्षता आहरण ि संषितरण

अषर्कारी यांनी घ्यािी. या योजनेसाठी खचग करताना सिग षित्तीय षनयम, षिषनयम, षित्तीय शासन
षनणगय, अषर्सूचना, आदे श, केंद्र शासनाने िेळोिेळी षनर्गषमत केलेले आदे श, केंद्रीय दक्षता
आयोर्ाच्या मार्गदशगक सूचना आषण भारताचे षनयत्रंक ि महालेखापषरक्षक यांचे या संदभातील
षनषरक्षण आषण खचात अषनयमतता होणार नाही यांचे पालन होईल या अटीच्या अषर्न राहू न षनर्ी
खचग करण्यास मान्यता दे ण्यात येत आहे.
17.

सदर शासन षनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या िेबसाईटिर

उपलब्र् करुन दे ण्यात आला असून त्सयाचा संर्णक सांकेतांक 201812071509381501 असा आहे.
हा आदे श षडजीटल स्िाक्षरीने साक्षांषकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने.
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( श्रीकांत आंडर्े )
अिर सषचि, महाराष्ट्र शासन
प्रषत,
1. मा.मंत्री (कृषि)यांचे खाजर्ी सषचि, मंत्रालय, मुंबई-32
2. मा.राज्यमंत्री (कृिी) यांचे खाजर्ी सषचि, मंत्रालय, मुंबई -32
3. मा.षिर्ानपषरिद/षिर्ानसभा सदस्य, षिर्ानमंडळ सषचिालय, मुंबई.
4. मा. सषचि, (कृषि) यांचे िषरष्ट्ठ स्िीय सहाय्यक,मंत्रालय, मुंबई -32
5. आयुतत कृिी, कृषि आयुततालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे.
6. व्यिस्र्ापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्सपादन आषण औिर्ी िनस्पती मंडळ, पुणे
7. सिग संचालक कृिी आयुततालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे,
8. सिग षिभार्ीय कृिी सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य
9. सिग षजल्हा अषर्क्षक कृिी अषर्कारी, महाराष्ट्र राज्य
10. सहाय्यक संचालक (लेखा) कृषि आयुततालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
11. महालेखापाल-1/2 (लेखा ि अनुज्ञय
े ता ) (लेखा परीक्षा ) मुंबई /नार्पूर,
12. संचालक लेखा ि कोिार्ार अषर्कारी, मुंबई ( 2 प्रती)
13. सहसंचालक लेखा ि कोिार्ारे संर्णक कक्ष, निीन प्रशासन भिन, 5िा मजला,
मुंबई -32,
14. सिग षजल्हा कोिार्ार अषर्कारी
15. अषर्दान ि लेखाषर्कारी, मुंबई.
16. षनिासी लेखापषरक्षा अषर्कारी, मुंबई
17. लेखाषर्कारी, महाराष्ट्र राज्य फलोत्सपादन आषण औिर्ी िनस्पती मंडळ, पुणे
18.माषहती ि जनसंपकग संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-32.
19. षनिड नस्ती.
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