मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रषिया योजना
सन 2018-19 कषिता पषिला िप्ता
अनुदान रुपये 44.04 लाख िक्कम
षवतषित किणेबाबत.
मिािाष्ट्र शासन
कृषि,पशुसंवर्धन, दु ग्र्व्यवसाय षवकास व मत्स्यव्यवसाय षवभाग
शासन षनणधय िमांक: मुअप्र-2018/प्र.ि.23/9-अे
मादाम कामा िोड, िु तात्समा िाजगुरु चौक,
मंत्रालय षव्ताि, मुंबई 400 032.
षदनांक:-01 फेब्रुवािी, 2019
संदभध- (१) शासन षनणधय, कृषि व पदु म षवभाग ि. िाअअ-1116/प्र.ि.248/14-अे, षदनांक 20 जून, 2017
(२) शासन षनणधय, कृषि व पदुम षवभाग ि. कृप्रर्ो-2017/प्र.ि.208/9-अे, षद.31 ऑक्टोबि, 2017
(३) शासन पषिपत्रक, षवत्त षवभाग ि: अर्धसं-2018/प्र.ि.69/अर्ध-3, षदनांक 02एषप्रल,2018
(4) शासन षनणधय, कृषि व पदुम षवभाग ि. कृिार्ो-1417/प्र.ि.109/9-अे, षद.6 जून, 2018
(5) शासन षनणधय, कृषि व पदुम षवभाग ि. िाअअ-2018/प्र.ि.179/9-अे, षद.20 जून, 2018
(६) संचालक (कृषि प्रषिया व षनयोजन), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांचे जा.ि. कृआ/कृप्र/मुकृवअप्र/
अनु मागणी/289/2018, षदनांक 12 ऑक्टोबि, 2018
(7) शासन पषिपत्रक, षवत्त षवभाग ि.अर्धस-ं 2018/प्र.ि.69/अर्ध-3, षद.25 जानेवािी 2019
प्र्तावना :िाज्यातील अन्न प्रषिया उद्योगाला चालना देणे, शेतीमालाचे मूल्यवर्धन किण्याकषिता शेतकऱयांच्या सिभागाद्वािे
आर्ुषनक तंत्रज्ञानावि आर्ाषित प्रकल्प ्र्ाषपत किण्यास प्रोत्सपािन दे णे, उत्सपाषदत अन्न पदार्ाच्या गुणवत्तेमध्ये वाढ
व्िावी, उजेची बचत व्िावी यासाठीच्या प्रकल्पाच्या आर्ुषनकीकिणास प्रोत्ससािन देणे या उष्ष्ट्टांसि िाज्यामध्ये सन
2017-18 या आर्थर्क विापासून मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रषिया योजना िी नवीन 100 % िाज्य पुि्कृत योजना पुढील
पाच विाकषिता िाबषवण्यास षदनांक 20 जून, 2017 च्या शासन षनणधयान्वये मान्यता दे ण्यात आली आिे . त्सयाचप्रमाणे,
संदभार्ीन षदनांक 31 ऑक्टोबि, 2017 च्या शासन षनणधयान्वये िाज्याचे कृषि व अन्न प्रषिया र्ोिण 2017 जािीि
किण्यात आले आिे.
त्सयाअनुिंगाने, मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रषिया योजना सन 2018-19 मध्ये िाबषवण्याकषिता रु. 5000 लक्ष
(रु.पन्नास कोटी फक्त) ची तितूद अर्धसक
ं ल्ल्पत किण्यात आली असून सदि योजना सन 2018-19 मध्ये
िाबषवण्याकषिता संदभार्ीन ि.5 येर्ील षदनांक 20 जून, 2018 च्या शासन षनणधयान्वये प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात
आली आिे . सदि योजनेंतगधत पषिल्या िप्त्सयाचा रुपये 44.04 लाख एवढा षनर्ी षवतषित किण्याची बाब शासनाच्या
षवचािार्ीन िोती. त्सयाबाबत शासन आता पुढीलप्रमाणे षनणधय घेत आिे .
शासन षनणधय :सन 2018-19 या आर्थर्क विात मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रषिया योजनेंतगधत मंजूि प्रकल्पांच्या
अंमलबजावणीसाठी या शासन षनणधयान्वये आयुक्त (कृषि) यांना अर्धसक
ं ल्पीय षवतिण प्रणालीद्वािे पषिला िप्ता रुपये
44.04लाख (रुपये चव्वेचाळीस लाख चाि िजाि फक्त) पुढीलप्रमाणे उपलब्र् करुन देण्यात येत आिे .
(िक्कम रुपये लाख)
अ.ि.
1

योजनेचे नांव
मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रषिया योजना

(100 % िाज्य षि्सा)
44.04
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2.

पषिषशष्ट्ट “अ” येर्े जोडण्यात आली आिे .
3.

या शासन षनणधयान्वये षवतषित केलेला षनर्ी खालील लेखाशीिाखाली अर्धसंकल्पीय तितूदीतून खची

टाकावा.
"मागणी ि. डी-3,
2401 पीक संवर्धन,
(00) (102) अन्नर्ान्य पीके,
(00) (34) मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रषिया योजना (100 % िाज्य योजना)
(2401 A 791)
33,अर्धसिाय्य".
4.

या योजनेंतगधत षवतषित किण्यात आलेल्या रुपये 44.04 लाख िक्कमेचे कोिागािातून आििण व षवतिण

किण्याकषिता सिायक संचालक (लेखा-1), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांना आििण व संषवतिण अषर्कािी म्िणून घोषित
किण्यात येत असून, आयुक्त (कृषि) यांना षनयंत्रण अषर्कािी म्िणून घोषित किण्यात येत आिे.
5.

सिाय्यक संचालक (लेखा-1), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांनी अर्धसंकल्पीय षवतिण प्रणालीद्वािे उपलब्र् झालेली

रुपये 44.04 लाख िक्कम कोिागािातून आिषित करुन आयुक्त (कृषि) मिािाष्ट्र िाज्य, पुणे यांना प्रकल्पांच्या
अंमलबजावणीसाठी वगध किावा.
6.

सदि योजनेअंतगधत अनुदान/खचाच्या िकमा DBT (Direct

Beneficiary Transfer) द्वािे प्रदान किण्यात

याव्यात.
7.

या शासन षनणधयाद्वािे उपलब्र् करुन षदलेल्या षनर्ीचा तात्सकाळ षवषनयोग किण्यात यावा तसेच षनर्ी

षवषनयोगाच्या अनुिंगाने संचालक (कृषि प्रषिया व षनयोजन) यांनी वेळोवेळी उपयोषगता प्रमाणपत्र शासनास सादि किावे.
8.

षनर्ी खचध किताना मिािाष्ट्र अर्धसक
ं ल्प षनयम पुल््तका व षवत्तीय अषर्काि षनयम पु्तीकेमध्ये उल्लेख केलेल्या

तसेच षनयोजन व षवत्त षवभागाने षनगधषमत केलेल्या मागधदशधक सूचना व प्रचषलत अटी व शतीचे व वेळोवेळी षदलेल्या
सूचनांचे काटे कोिपणे पालन किावे.
9.

िा शासन षनणधय षवत्त षवभागाचे पषिपत्रक िमांक: अर्धसं-2018/प्र.ि.69/अर्ध-3, षदनांक 2 एषप्रल, 2018 व

षद.25 जानेवािी, 2019 मर्ील अटी व शतीचे अनुपालन किण्याच्या अर्ीन िािू न प्रशासकीय षवभागास प्रदान केलेल्या
अषर्कािात षनगधषमत किण्यात येत आिे .
10.

सदि शासन षनणधय मिािाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत्र्ळावि उपलब्र् किण्यात

आला असून त्सयाचा संकेताक 201902021159094401 असा आिे. िा आदे श षडजीटल ्वाक्षिीने साक्षांषकत करुन
काढण्यात येत आिे.
मिािाष्ट्राचे िाज्यपाल यांच्या आदे शानुसाि व नांवाने,

Digitally signed by Ashok Maroti Atram
Date: 2019.02.02 12:00:58 +05'30'
(अशोक आत्राम)
सि सषचव, मिािाष्ट्र शासन

प्रषत,
1) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपि मुख्य सषचव.
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2) मा. मंत्री (कृषि व फलोत्सपादन) यांचे खाजगी सषचव, मंत्रालय, मुंबई.
3) मा. िाज्यमंत्री (कृषि व फलोत्सपादन) यांचे खाजगी सषचव, मंत्रालय, मुंबई.
4) मा. मुख्य सषचव, मिािाष्ट्र िाज्य, मंत्रालय, मुंबई-32.
5) मा. सषचव (कृषि) यांचे विीष्ट्ठ ्वीय सिायक, मंत्रालय, मुंबई.
6) आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, मिािाष्ट्र िाज्य,पुणे (5 जादा प्रतीसि)
7) संचालक (कृषि प्रषिया व षनयोजन), कृषि आयुक्तालय,मिािाष्ट्र िाज्य,पुणे
8) सवध षवभागीय कृषि सिसंचालक, मिािाष्ट्र िाज्य
9) सवध षजल्िा अषर्क्षक कृषि अषर्कािी, मिािाष्ट्र िाज्य
10) सवध षजल्िा कोिागाि अषर्कािी,
11) मिालेखापाल,मिािाष्ट्र-1/2 (लेखा पिीक्षा/ लेखा अनुज्ञेयता),मुंबई/नागपूि
12) षनवड न्ती (का.9 अे)
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पषिषशष्ट्ठ “अ”
शासन षनणधय िमांक:-मुअप्र-2018/प्र.ि.23/9अे, षद.01/02/2019
आयुक्त्तिीय प्रकल्प मंजूिी सषमतीच्या षद.26/10/2018 च्या बैठकीत मंजूि प्रकल्पांची यादी
( रू.लाख )
अ

प्रकल्पाचे नाव व षठकाण

प्रोडक्ट

प्रमोटि

ि

1

मे.जे.बी.आि.फुडस्

प्रॉडक्टस, गुळ

श्री.षजजाबा

मु.पो.जंगलेवाडी,

ता.श्रीगोंदा उत्सपादन

बाबाजी िोडे

प्रकल्प

एकूण

प्रर्म

ककमत

मंजूि

िप्ता

अनु दान

अनु दान

118.15

25.60

12.80

475.00

50.00

25.00

25.00

6.19

3.09

54.36

6.30

3.15

672.51

88.09

44.04

षज.अिमदनगि
२

मे.श्री.लक्ष्मी इंड्रीज, गट

िाईस

श्री.षदपक

नं.252, लांगी िोड मु.साखिी

षमल

मनोििलाल

टोला, पो.काविबंद, ता.

अग्रवाल

सालेकसा, षज.गोंषदया
3

मे.षनर्थमती मषिला औद्योषगक

बेकिी

मषिला

सिकािी

प्रॉडक्टस

औद्योषगक

सं्र्ा

नं.126,

प्लॉट
संगमनेि

सिकािी

एमआयडीसी,

सं्र्ा

ता.संगमनेि, षज.अिमदनगि
4

मे.षशवपवध फुडस, गट नं517,

फळे

मु.पो.

भाजीपाला

घोगाव,

षज.सांगली
एकूण

ता.पलुस,

व श्री.पृथ्वीिाज
र्नाजी
चव्िाण
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