कृषी याांत्रिकीकरण उप अत्रियान सन 2018-19
मध्ये राबत्रिण्यासाठी रु.25000 लक्ष त्रनधीच्या
काययक्रममास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान
करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
कृषी, पशुसांिधयन, दु ग्धव्यिसाय त्रिकास ि म््यव्यिसाय त्रििा
शासन त्रनणयय क्रममाांकः कृयायों-1017/प्र.क्रम.202/14-अे
मादाम कामा मा य, हु ता्मा राज ुरू चौक,
मांिालय (त्रि्तार), मुांबई- 400 032
तारीख: 04 जानेिारी, 2019.
सांदिय :1. कृषी ि पदु म त्रििा ाचा शासन त्रनणयय क्रम.0418/प्र.क्रम.155/14-अे, त्रद.27 एत्रप्रल, 2018.
2. केंद्रीय कृषी ि शेतकरी कल्याण मांिालयाचे पि क्रम.13-87/2016-M&T(I&P), त्रद. 25.05.2018.
3. केंद्रीय कृषी ि शेतकरी कल्याण मांिालयाचे पि क्रम.3-1/2015-M&T(I&P),त्रद.12.06.2018
4. कृत्रष ि पदु म त्रििा ाचा शासन त्रनणयय क्रम.कृयाांउ-1017/ प्र.क्रम.64/17/14-अे, त्रद. 27.06.2018
5. केंद्रीय कृषी ि शेतकरी कल्याण मांिालयाचे पि क्रम.3-1/2015-M&T(I&P), त्रद 05.06.2018
6. कृत्रष ि पदु म त्रििा ाचा शासन त्रनणयय क्रम. कृयायों-1017/ प्र.क्रम.202/14-अे, त्रद.18 जुलै, 2018.
7. कृत्रष ि पदु म त्रििा ाचा शासन त्रनणयय क्रम. कृयायों-1017/ प्र.क्रम.202/14-अे, त्रद.19.07.2018.
8. कृत्रष ि पदु म त्रििा ाचा शासन त्रनणयय क्रम. कृयायों-1017/ प्र.क्रम.202/14-अे, त्रद.14.08.2018.
9. कृत्रष ि पदु म त्रििा ाचा शासन त्रनणयय क्रम. कृयायों-1017/ प्र.क्रम.202/14-अे, त्रद.28.08.2018.
10. कृत्रष ि पदु म त्रििा ाचा शासन त्रनणयय क्रम. कृयायों-0818/ प्र.क्रम.243/14-अे, त्रद.16.11.2018.
11. केंद्रीय कृषी ि शेतकरी कल्याण मांिालयाचे पि क्रम.3-1 (महाराष्ट्र)/2015-M&T(I&P),त्रद. 28.11.2018.
12. केंद्रीय कृषी ि शेतकरी कल्याण मांिालयाचे पि क्रम.3-1/2015-M&T(I&P), त्रद. 4.12.2018
प्र्तािना:राज्यात केंद्र पुर्कृत कृषी याांत्रिकीकरण उप-अत्रियान राबत्रिण्यात येत आहे , या अत्रियानाांत यत 8 घटक
असून, घटक क्रम. 1 ि 2 हे निीन तांिज्ञानाने त्रिकत्रसत केलेल्या सांयांिाची प्रा्यत्रक्षके, प्रत्रशक्षण ि चाचणीबाबत असून
्या साठी केंद्र शासन 100% अर्यसहाय्य करते आत्रण उियत्ररत 6 घटकाांसाठी केंद्र ि राज्य शासनाचे 60: 40 प्रमाणात
अर्यसहाय्य त्रदले जाते.
सन 2018-19 मध्ये केंद्र शासनाने कृषी याांत्रिकीकरण उप- अत्रियानाांत यत राज्य शासनास सांदिाधीन
त्रद.12 जून ि त्रद. 5 जुल,ै 2018च्या पिान्िये पुढील दोन टप्पप्पयात काययक्रमम मांजूर केलेला आहे :
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अ.क्रम.

कृषी याांत्रिकीकरण उप- अत्रियानाांत यत मांजूर काययक्रमम

आर्थर्क लक्षाांक (रु. लाख)
केंद्र त्रह्सा राज्य त्रह्सा

1

4 आकाांत्रक्षत त्रजल्हयाांमध्ये कृषी कल्याण अत्रियान राबत्रिणे

एकूण

800

533.33

1333.33

कृषी याांत्रिकीकरण उप- अत्रियानाांत यत त्रनयत्रमत काययक्रमम

3750

2500

6250

एकूण

4550

(उ्मानाबाद ,िात्रशम , डत्रचरोली ि नांदुरबार)
2

3033.33 7583.33

उपरोक्त मांजूर काययक्रममाच्या अनुषां ाने सांदिांधीन अ.क्रम. 4 ि 6 येर्ील शासन त्रनणययान्िये प्रशासकीय
मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे आत्रण सांदिाधीन अनु.क्रम. 4, 6 ते 10 येर्ील शासन त्रनणययान्िये सियसाधारण,
अनुसूत्रचत जाती ि जमाती प्रि ासाठी चा केंद्र ि राज्य त्रहश्शश्शयाचा त्रमळू न एकूण रु.7366.7677 लक्ष त्रनधी आयुक्त
(कृषी) त्रितरीत करण्यात आला आहे .
घटक क्रम.1 च्या अांमलबजािणीसाठी (प्रत्रशक्षण, चाचणी आत्रण प्रा्यत्रक्षकाांच्या माध्यामातून कृषी
याांत्रिकीकरणाचा प्रचार आत्रण बळकटीकरण) केंद्र शासनाने सांदिाधीन अनु.क्रम.11 येर्ील पिान्िये, ड्रोन
तांिज्ञानाच्या प्रा्यत्रक्षकाांसाठी रु.50 लक्ष त्रनधी प्रकल्प सांचालक, आ्मा, यितमाळ याांना त्रितरीत केलेला आहे .
्याचप्रमाणे, सांदिाधीन अनु.क्रम.12 येर्ील पिान्िये, केंद्र शासनाने महाराष्ट्रास चालु िषी कृषी याांत्रिकीकरण उप
अत्रियानाांत यत एकूण रु.25,000 लक्ष (केंद्र - रु.15,000 लक्ष ि राज्य - रु.10,000 लक्ष) त्रनधीच्या काययक्रममास
मान्यता त्रदली असून ्यानुसार सदर काययक्रममास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता दे ण्याची बाब शासनाच्या त्रिचाराधीन
होती, ्याबाबात शासन पुढीलप्रमाणे त्रनणयय घेत आहे .
शासन त्रनणयय:1. सांदिांधीन त्रद.18 जुल,ै 2018 च्या शासन त्रनणययान्िये सन 2018-19 मध्ये कृत्रष याांत्रिकीकरण उप अत्रियानाची
अांमलबजािणी करण्यासाठी एकूण रु. 7583.33 लक्ष त्रनधीस प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात आली होती तर्ात्रप,
या शासन त्रनणययान्िये सदर अत्रियानाच्या अांमलबजािणीसाठी आता रू.25,000 लक्ष त्रनधीच्या (केंद्र त्रह्सा
रू.15,000 लक्ष ि राज्य त्रह्सा रू.10,000 लक्ष) काययक्रममास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात येत आहे.
2. उपरोक्त प्रमाणे कृत्रष याांत्रिकीकरण अत्रियानास दे ण्यात येत असलेल्या प्रशासकीय मान्यतेचा तपशील
खालीलप्रमाणे आहे :
अ.क्रम.

कृषी याांत्रिकीकरण उप- अत्रियानाांत यत मांजूर काययक्रमम

आर्थर्क लक्षाांक (रु. लाख)
केंद्र त्रह्सा राज्य त्रह्सा

1

4 आकाांत्रक्षत त्रजल्हयाांमध्ये कृषी कल्याण अत्रियान राबत्रिणे

एकूण

800

533.33

1333.33

(उ्मानाबाद ,िात्रशम , डत्रचरोली ि नांदुरबार)
2

कृषी याांत्रिकीकरण उप- अत्रियानाांत यत त्रनयत्रमत काययक्रमम

3750

2500

6250

3

कृषी याांत्रिकीकरण उप- अत्रियानाांत यत अत्रतत्ररक्त काययक्रमम

10450

6966.67

17416.67

15000

10000

एकूण

25000
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3. केंद्र शासनाने प्रकल्प सांचालक (आ्मा), यितमाळ याांना ड्रोन तांिाज्ञानाच्या प्रा्यत्रक्षकासाठी पर्पर त्रितरीत
केलेला रु.50 लाख त्रनधी ्याांनी कृषी याांत्रिकीकरण उप अत्रियानाच्या मा यदशयक सूचना तसेच केंद्र शासनाच्या
त्रद.28 नोव्हें बर, 2018 च्या मा यदशयक सूचनानुसार खचय करुन सदर त्रनधीचे उपयोत्र ता प्रमाणपि पर्पर केंद्र
शासनास पाठिून ्याची प्रत सांचालक (त्रन. ि ु.त्रन) याांना पाठत्रिण्यात यािी.
4. सदर काययक्रमम राबत्रिताना सांदिाधीन अ 1.क्रम.येर्ील कृषी याांत्रिकीकरण उप अत्रियानाच्या मा यदशयक सूचना,
सांदिाधीन अनु.क्रम.2 येर्ील त्रद.27 एत्रप्रल, 2018 च्या उन्न्त शेती समृध्द शेतकरी अत्रियानाच्या शासन
त्रनणययान्िये त्रन यत्रमत केलेल्या मा यदश्शकय सूचना ि सांदिाधीन केंद्र शासनाच्या पिातील सूचना, अटी ि शतीचे
काटे कोरपणे पालन करण्यात यािे.
5. सदर त्रनधी खचय करताना तो त्रिहीत काययपद्धती अनुसरुन सिय त्रित्तीय कायदे / प्रत्रकयाचे / त्रित्तीय अत्रधकाराांच्या
मयादे त / C.V.C. त्िानुसार /प्रचत्रलत शासन त्रनणयय / त्रनयम / पत्ररपिक / तरतुदीनुसार, बजेट ि कोषा ार
त्रनयमािलीनुसार खचय करण्याची काययिाही करािी. कोण्याही पत्ररस््र्तीत कुठलाही शासन त्रनयम /
अत्रधकाराचा िां होणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्याची जबाबदारी सांबत्रां धत क्षेत्रिय कायालयाची राहील.
6. कृषी याांत्रिकीकरण उप अत्रियानाच्या उत्रिष्ट्ट पूतीसाठी, सांचालक (त्रनत्रिष्ट्ठा ि ुण त्रनयांिण), कृषी आयुक्तालय,
महाराष्ट्र राज्य, पुणे याांनी केंद्र शासनाच्या मा यदशयक सूचना त्रिचारात घेऊन, उत्रदष्ट्टत्रनहाय अमलबजािणी
त्रिषयक सत्रि्तर सूचना सिय क्षेिीय अत्रधकाऱयाांना त्रन यत्रमत कराव्यात. केंद्र शासनाच्या मा यदशयक सूचनाांप्रमाणे
या योजनेचा आर्थर्क ि िौत्रतक प्र तीचा मात्रसक अहिाल प्र्येक मत्रहन्याच्या 5 तारखेपयंत केंद्र शासनास
सादर करािा. सदर अहिाल सादर करताना ्यामध्ये मत्रहला शेतकरी, अनुसूत्रचत जाती ि अनुसूत्रचत जमाती
शेतकरी याांच्यासाठी त्रनधात्ररत केलेले िौत्रतक / आर्थर्क लक्षाांक ि साध्य याबाबतची मात्रहती िे ळयाने सादर
होईल, याबाबत दक्षता घेण्यात यािी.
7. सदर शासन त्रनणयय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेत्र्ळािर उपलब्ध करण्यात
आला असून ्याचा सांकेताक 201901041747598901 असा आहे . हा आदे श त्रडजीटल ्िाक्षरीने साक्षाांत्रकत
करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार ि नािाांने,

Shrikant
Chandrakant
Andge

Digitally signed by Shrikant Chandrakant Andge
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=Agriculture And ADF Department,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=5d5ab93b4e4f2fcd87e12fe19b8965025d482
b1bee0fffaa62085c34db6bfd8c,
serialNumber=d8d9626c9e038380cd235c048f20d7ce
74cffd3a95f2ac3c192e9c991f358271, cn=Shrikant
Chandrakant Andge
Date: 2019.01.04 17:52:48 +05'30'

( श्रीकाांत आांड े )
अिर सत्रचि, महाराष्ट्र शासन
प्रत:1. मा.मांिी (कृत्रष), मांिालय, मुांबई-32
2. मा.राज्यमांिी (कृत्रष),मांिालय, मुांबई-32
3. सिय सन्माननीय त्रिधी मांडळ सद्य, द्वारा त्रिधानमांडळ सत्रचिालय, मुांबई
4. सत्रचि (कृत्रष), मांिालय,मुांबई-32
5. आयुक्त (कृत्रष), कृत्रषआयुक्तालय,महाराष्ट्रराज्य, पुणे
6. सांचालक (त्रनत्रिष्ट्ठा ि ुण त्रनयांिण), कृत्रषआयुक्तालय, पुणे
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7. सिय सांचालक/सह सांचालक, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-1
8. त्रििा ीय कृत्रष सह सांचालक (सिय)
9. त्रजल्हा अत्रधक्षक कृत्रष अत्रधकारी (सिय)
10. महालेखापाल, महाराष्ट्र 1/2, मुांबई/ना पूर (लेखा पत्ररक्षा) /(लेखा ि अनुज्ञेयता)
11. मात्रहती ि जनसांपकय सांचालनालय, मांिालय, मुांबई-32.
12. त्रनयोजन त्रििा (का-1431) मांिालय, मुांबई-32
13. त्रित्त त्रििा (व्यय-1 िअर्यसक
ां ल्प - 13) मांिालय, मुांबई-32
14. मा.राज्यमांिी (कृत्रष) याांचे खाज ीसत्रचि
15. मा.मांिी (कृत्रष) याांचे खाज ीसत्रचि
16. त्रनिड न्ती (कायासन -४अे).
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