
 राष्ट्रीय कृषि षिस्तार ि तंत्रज्ञान अषियान 
(एनएमअइेटी) अतंर्गत षियाणे ि लार्िड 
साषित्य उप अषियान (एसएमएसपी) या कें द्र 
पुरस्कृत योजनेंतर्गत ग्राम िीजोत्पादन 
कायगक्रम सन 2018-19 मध्ये रािषिण्याकरीता 
सिगसाधारण संिर्ाकरीता रू.519.99 लाख 
इतका षनधी षितरीत करणेिाित. 

 

मिाराष्ट्र शासन 
कृिी, पशुसंिधगन, दुग् धव् यिसाय षिकास ि मत् स् यव् यिसाय षििार् 

शासन षनणगय क्रमाकं: योजना 3318/प्र.क्र.200/१अ े
िुतात्मा राजरु्रु चौक, मादाम कामा रोड, 

             मंत्रालय षिस्तार, मंुिई-400 032.  
                                                            षदनाकं: 14 षडसेंिर, 2018.     
     

िाचा :- 1) कें द्र शासनाने www.agricoops.nic.in या साकेंषतक स्थळािर षनर्गषमत केलेल्या      
 राष्ट्रीय कृषि षिस्तार ि तंत्राज्ञान अषियान (एनएमअेइटी) अंतर्गत षियाणे ि 
 लार्िड साषित्य उप अषियान (एसएमएसपी) िाितच्या मार्गदशगक सूचना. 

      2)  कें द्र शासनाचे पत्र क्रमाकं No.12-01/2015, S.D.-I, षदनाकं 09.11.2015. 
       3)  कें द्र शासनाचे षनधी िाटपािाितचे पत्र क्र.10-2/2018-SD.VI, षद.04 जुन, 2018. 
                  4) कृषि ि पदुम षििार्, शासन षनणगय क्रमाकं योजना 3318/प्र.क्र.135/१अे,                        

षदनाकं 31 जुल,ै 2018. 
                  5)  कें द्र शासनाचे षनधी िाटपािाितचे पत्र क्र.10-2/2018-SD.VI, षद.20 नोव्िेंिर, 2018. 
                  
प्रस्तािना :- 
     कें द्रीय योजना आयोर्ाने षनयुक्त केलेल्या िी.के.चतिुदेी सषमतीच्या षशफारशी कें द्र 
शासनाने स्स्िकारलेल्या आिेत. त्यास अनुसरून सिग कें द्र पुरस्कृत योजनांची पुनरगचना 66 कें द्र 
पुरस्कृत योजनामंध्ये करण्यात आलेली आिे. सन 2014-15 पासून सदर पुनरगषचत योजनामंधील 
कािी योजना एकषत्रत करून अषियानाच्या स्िरूपात रािषिण्याचे कें द्र शासनाने षनषित केलेले आिे. 
त्यामध्ये राष्ट्रीय कृषि षिस्तार ि तंत्रज्ञान अषियान (एनएमअेइटी) या कें द्र पुरस्कृत अषियानातंर्गत 
षियाणे ि लार्िड साषित्य उप-अषियान (एसएमएसपी) रािषिण्यात येत आिे. 
              षियाणे तपासणी प्रयोर्शाळा सुधारणे, षियाणे उत्पादन संस्थानंा निीन षियाणे उत्पादन 
तंत्रज्ञान इ. आत्मसात करण्यासाठी सिाय्य करणे यासाठी दजेदार ककिा प्रमाषणत षियाण्याचंे 
उत्पादकतेमध्ये निनिीन तंत्रज्ञानाचा समािशे करून सध्या अस्स्तत्िात असलेली योजना एका 
अषियानाच्या स्िरूपात संिर्धधत ि षिस्तारीत करण्यामुळे शेतकऱयानंा िाजिी दरामध्ये ि ठराषिक 
िळेेमध्ये दजेदार षियाण्याचंी उपलब्धता िोण्यामध्ये सुधारणा करण्याच्या अनुिंर्ाने सदर उप- 
अषियान कें द्र शासनाच्या मार्गदशगक सूचनानुंसार रािषिण्यात येत आिे. या उप-अषियानाच्या कक्षते 
शेतकऱयानंा प्रमाषणत षियाणे पुरिठा करण्यासाठी कें द्रिती षियाणे उत्पादन करण्यापासून षियाणे 
क्षते्राच्या षिकासासाठी षितािि पायाितू सुषिधा षनमाण करण्यासाठी सिाय्य करणे, नैसर्धर्क 
आपत्तीच्या िळेी षियाण्याचंी र्रज िार्षिण्यासाठी षियाणे िँकेत जमा करणे इ. अशी िी संपुणग षियाणे 
साखळी समाषिष्ट्ट आिे. या उप-अषियानामध्ये िीज ग्राम कायगक्रम, तालुका िीजरु्णन प्रक्षते्राचंे 
िळकटीकरण, प्रमाषणत षियाणे उत्पादनास सिाय्य या िािींचा समािशे आिे. 

http://www.agricoops.nic.in/
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               सदंिग क्रमाकं 3 येथील षदनाकं 04 जून, 2018 रोजीच्या पत्रान्िये कें द्र शासनाने 
सिगसाधारण घटकाकरीता कें द्र पुरस्कृत "ग्राम िीजोत्पादन कायगक्रमाकरीता" (कें द्र षिस्सा 60 टक्के, 
राज्य षिस्सा 40 टक्के) रूपये 708.72 लाख आषण ग्राम िीजोत्पादन कायगक्रमातंर्गत "प्रमाषणत 
षियाणे उत्पादन कायगक्रमासाठी" (कें द्र षिस्सा 60 टक्के, राज्य षिस्सा 40 टक्के) रूपये 71.27 लाख, 
अशा प्रमाणात एकूण रू. 779.99 लाख इतका षनधी मिाराष्ट्र राज्य षियाणे मिामंडळ मयाषदत 
(मिािीज), अकोला यानंा थेट उपलब्ध करून षदलेला आिे. त्याप्रमाणात सिगसाधारण संिर्ासाठी 
राज्य षिस्सा ग्राम िीजोत्पादन कायगक्रमाकरीता रूपये 472.48 लाख आषण प्रमाषणत षियाणे उत्पादन 
कायगक्रमाकरीता रूपये 47.51 लाख, असा एकूण रूपये 519.99 लाख आिे. 

               तसचे, सदंिग क्रमाकं 5 येथील षदनाकं 20 नोव्िेंिर, 2018 रोजीच्या पत्रान्िये कें द्र शासनाने 
कें द्र पुरस्कृत "ग्राम िीजोत्पादन कायगक्रम" रब्िी िंर्ाम 2018-19 मध्ये रािषिण्याकरीता (कें द्र षिस्सा 
60 टक्के) सिगसाधारण शेतकऱयाकंरीता रूपये 422.00 लाख उपलब्ध करून षदलेले आिेत. 
त्याप्रमाणात राज्य षिस्सा (40 टक्के) रू.281.33 लाख इतका िोत आिे. 
    सद्यस्स्थतीत राष्ट्रीय कृषि षिस्तार ि तंत्रज्ञान अषियानातंर्गत षियाणे ि लार्िड साषित्य 
उप अषियान या कें द्र पुरस्कृत योजनेतील "ग्राम िीजोत्पादन कायगक्रम" आषण ग्राम िीजोत्पादन 
कायगक्रमातंर्गत "प्रमाषणत षियाणे उत्पादन कायगक्रम" सन 2018-19 मध्ये कें द्र ि राज्य षिस्सा 60: 
40 या प्रमाणात रािषिण्याकरीता सिगसाधारण घटकासाठी राज्य षिस्सा रूपय ेरू. 519.99 लाख 
इतकी तरतुद षितरीत करण्याची िाि शासनाच्या षिचाराधीन िोती.  

शासन षनणगय:- 

            राष्ट्रीय कृषि षिस्तार ि तंत्रज्ञान अषियानातंर्गत षियाणे ि लार्िड साषित्य उप अषियान या 
कें द्र पुरस्कृत योजनेतील "ग्राम िीजोत्पादन कायगक्रम" आषण ग्राम िीजोत्पादन कायगक्रमातंर्गत 
"प्रमाषणत षियाणे उत्पादन कायगक्रम" सन 2018-19 मध्य े कें द्र ि राज्य षिस्सा 60: 40 प्रमाणे 
रािषिण्यासाठी सिगसाधारण घटकासाठी लेखाशीिग 2401 ए154 अन्िये उपलब्ध तरतुदीपैकी राज्य 
षिस्सा ग्राम िीजोत्पादन कायगक्रमाकरीता रूपय े 472.48 लाख आषण प्रमाषणत षियाणे उत्पादन 
कायगक्रमाकरीता रूपये 47.51 लाख षमळून रू. 519.99 लाख इतकी तरतुद मिाराष्ट्र राज्य षियाणे 
मिामंडळ मयाषदत (मिािीज), अकोला यानंा षितरीत करण्यात येत आिे. या षप्रत्यथग िोणारा खचग िा 
सन 2018-19 या आर्धथक ििाकरीता मंजूर केलले्या अनुदानातून िार्षिण्यात येऊन खालील 
लेखाषशिाखाली टाकण्यात यािा. 
             मार्णी क्रमाकं डी-3-2401, षपक संिधगन, 103, िी-षियाणे, 
             (00)(27) कृषि उन्नती योजना- षियाणे लार्िड ि साषित्य उप-अषियान, 
             (कें द्र पुरस्कृत योजना) (राज्य षिस्सा 40 टक्के), 
             (सिगसाधारण) (2401 ए154) योजनेंतर्गत 33- अथगसािाय्य.  
        

सदर योजना रािषिताना खालील अटी ि शतींचे पालन करण्यात याि.े 
1) सदर योजना कें द्र शासनाच्या संदिाषधन मार्गदशगक सुचनानुसार ि कें द्र शासनाच्या 

षनधी षितरीत करण्याच्या अटी ि शती नुसार रािषिण्यात यािी.  
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2) खचाचे लेखे सुव्यिस्स्थत ठेिनू सदर खचाचे लेखा पषरक्षण अििाल ि उपयोषर्ता 

प्रमाणपत्रे कें द्र शासनाला लिकरात लिकर प्रर्ती अििालासि सादर करण्यात 
यािते.  

3) योजनेच्या िरे्िरे्ळ्या िािींिरील िौषतक ि आर्धथक प्रर्ती अििाल कें द्र शासनास 
प्रत्येक मषिन्याच्या 5 तारखेपयंत सादर करण्यात यािा. 

4) योजनेशी संिंषधत ताळेिंद ि लेखापषरक्षण जमा खचाच्या रकमा याचंा अििाल 
अंमलिजािणी यंत्रणेने द्यािा. त्यामध्ये ििाच्या सुरूिातीला अखचीत रकमा ि 
व्याजाद्वारे षमळालेले उत्पन्न स्पष्ट्टपणे नमूद करण्यात याि.े जेणेकरून पारदशी 
स्िरूपात रकमा षिचारात घेता येतील ि संषदग्धता रािणार नािी.  

5) कोणत्यािी पषरस्स्थतीत मंजूर कायगक्रमापेक्षा जास्तीचा कायगक्रम रािषिला जाणार 
नािी याची दक्षता घ्यािी. 

2. सदर योजनेकषरता आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, मिाराष्ट्र राज्य, पुणे यानंा योजनेचे 
षनयंत्रण अषधकारी म्िणनू ि सिाय्यक संचालक, लेखा 1 यानंा आिरण ि संषितरण अषधकारी 
म्िणनू घोषित करण्यात येत आिे. 
3. षित्त षििार्ाच्या षदनाकं 02.04.2018 ि षदनाकं 27.07.2018 रोजीच्या पषरपत्रकातील 
अटींची पूतगता करण्यात यािी.  
4. सदर शासन षनणगय षित्त षििार्ाच्या अनौपचाषरक संदिग क्रमाकं 299/2018/व्यय-1, 
षदनाकं 03/12/2018 अन्िये षनर्गषमत करण्यात येत आिे. 
5. सदर शासन षनणगय मिाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सकेंताक  201812141513254001 असा आिे. िा आदेश 
षडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाषंकत करुन काढण्यात येत आिे.          
            मिाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार ि नािाने,  
 
                                                                     

                                                             (उमेश चाषंदिडे)  
                   कायासन अषधकारी, मिाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1. मा.मंत्री (कृषि) याचंे खाजर्ी सषचि, मंत्रालय, मंुिई. 
2. मा.राज्यमंत्री (कृषि) याचंे खाजर्ी सषचि, मंत्रालय, मंुिई. 
3. मा.षिरोधी पक्षनेता, षिधानसिा/ षिधानपषरिद याचंे खाजर्ी सषचि, मिाराष्ट्र षिधानमंडळ, 

मंुिई. 
4. सषचि (कृषि) याचंे स्िीय सिायक, कृषि ि पदुम षििार्, मंत्रालय, मंुिई. 
5. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, मिाराष्ट्र राज्य,  पुणे. 
6. व्यिस्थापकीय संचालक, मिाराष्ट्र राज्य षियाणे मिामंडळ,मयाषदत, मिािीज ििन, 

कृषिनर्र, अकोला. 
7. संचालक (षनषिष्ट्ठा ि रु्णषनयंत्रण), कृषि आयुक्तालय, मिाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

 

http://www.maharashtra.gov.in/
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8. मिालेखापाल, मिाराष्ट्र 1/2 (लेखा पषरक्षा/ लेखा ि अनुज्ञयेता), मंुिई/ नार्पूर . 
9. सिग कृषि संचालक, कृषि आयुक्तालय, मिाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
10. सिग षििार्ीय कृषि सिसंचालक. 
11. षजल्िा कोिार्ार अषधकारी, अकोला.  
12.  उप सषचि (2-अे) , कृषि ि पदुम षििार्, मंत्रालय, मंुिई. 
13. उप सषचि (षनषिष्ट्ठा ि रु्णषनयंत्रण), कृषि ि पदुम षििार्, मंत्रालय, मंुिई. 
14. सिाय्यक संचालक, लेखा -1, कृषि आयुक्तालय मिाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
15. कायासन 1431, षनयोजन षििार्, मंत्रालय, मंुिई. 
16. षित्त षििार्  (व्यय-1), मंत्रालय, मंुिई. 
17. षनिडनस्ती (कायासन 1-अे), कृषि ि पदुम षििार्, मंत्रालय, मंुिई.  
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