
कृषी याांत्रिकीकरण उप अत्रियान सन 
2019-20 मध्ये राबत्रिण्यासाठी रु.12500  
लक्ष त्रनधीच्या काययक्रमास प्रशासकीय 
मान्यता देणे ि सियसाधारण प्रिर्गाचा  
रु.8350 लक्ष त्रनधी त्रितत्ररत करणे. 
 

महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसांिधयन, दुग् धव् यिसाय त्रिकास ि म् ्  यव् यिसाय त्रििार्ग 

शासन त्रनणयय क्रमाांकः कृयायों-0319/ प्र.क्र.75/14-अ े
मादाम कामा मार्गय, हुता्मा राजरु्गरू चौक,  

मांिालय (त्रि्तार), मुांबई- 400 032 
तारीख:   23 जुलै, 2019. 

िाचा 
1. आयुक्त कृषी याांच ेपि क्र. जा.क्र. कयाांउअ /मा /सु.सांकीणय /2019-20 /रु्गत्रन-5 /147/2019, 

त्रद. 7 मे, 2019 
2. कें द्र शासनाच्या कृषी ि शेतकरी कल्याण मांिालयाच ेपि क्र.3-1/2015-M&T(I&P),  

त्रद 02 जुलै ,2019 
 

प्र्तािना 
राज्यात कें द्र पुर्कृत कृषी याांत्रिकीकरण उप-अत्रियान राबत्रिण्यात येत आहे. सदर उप 

अत्रियानाांतर्गयत एकूण आठ घटक असून, घटक क्र. 1 ि 2 हे निीन तांिज्ञानाने त्रिकत्रसत केलेल्या 
सांयांिाची प्रा्यत्रक्षके, प्रत्रशक्षण ि चाचणीबाबत आहेत. घटक क्र. 1 ि 2 यासाठी कें द्र त्रहश्शश्शयाचे प्रमाण 
100% आहे. उियत्ररत 6 घटकाांसाठी कें द्र ि राज्य शासनाच्या त्रनधीच्या त्रहश्शश्शयाचे प्रमाण  60: 40 असे 
आहे. 

कें द्र शासनाने सांदिांधीन त्रदनाांक 2 जुलै, 2019 च्या पिान्िये, कृत्रष याांत्रिकीकरण उप 
अत्रियानासाठी  कें द्र त्रह्सा रू. 7500 लक्ष ि समरुप राज्य त्रह्सा रू. 5000 लक्ष अशा एकूण                   
रू. 12500 लक्ष त्रनधीच्या काययक्रमास मान्यता देऊन  कें द्र त्रहश्शश्शयाचा रू. 7500 लक्ष  त्रनधी त्रितरीत केला 
आहे. कें द्र त्रहश्शश्शयाच्या त्रितरीत त्रनधीमध्ये सियसाधारण प्रिर्गासाठी रू. 5000 लक्ष, अनुसूत्रचत जाती 
प्रिर्गासाठी रु.1500 लक्ष ि अनुसूत्रचत जमाती प्रिर्गासाठी रु.1000 लक्ष एिढ्या त्रनधीचा समािशे आहे.  
्यानुसार, सदर उप अत्रियान सन 2019-20 या िषात राबत्रिण्यासाठी रु.12500 लक्ष त्रनधीच्या 
काययक्रमास प्रशासकीय मान्यता देऊन सियसाधारण प्रिर्गासाठी प्राप्त झालेला कें द्र त्रहश्शश्शयाचा 
रू.5000लक्ष  ि समरुप राज्य त्रह्सा रू.3350 लक्ष असा एकूण रु.8350 लक्ष त्रनधी त्रितरीत करण्याची  
बाब शासनाच्या त्रिचाराधीन होती, ्या अनुषांर्गाने शासनाने खालील प्रमाणे त्रनणयय घेतला आहे.  
 



शासन त्रनणयय क्रमाांकः कृयायों-0319/ प्र.क्र.75/14-अे 

पृष्ठ 4 पैकी 2  
 

शासन त्रनणयय:-  
1. सन 2019-20 या िषात  कृत्रष याांत्रिकीकरण उप अत्रियानाची अांमलबजािणी करण्यासाठी, 

रू.12500 लक्ष (अक्षरी रु. एकशे पांचिीस कोटी फक्त) [कें द्र त्रहश्शश्शयाचा रू.7500 लक्ष (अक्षरी: 
रु. पांचाहत्तर कोटी फक्त) ि समरुप राज्य त्रहश्शश्शयाचा रू.5000 लक्ष (अक्षरी: रु. पन्नास कोटी 
फक्त)] त्रनधीच्या काययक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. ्यानुसार,चालू िषी 
योजनेकरीता रू. 12500 लक्ष (अक्षरी रु. एकशे पांचिीस कोटी फक्त) त्रनधी उपलब्ध करुन 
देण्यात येईल. 

2. या शासन त्रनणययान्िये, सियसाधारण प्रिर्गासाठी सदर उप अत्रियानाची अांमलबजािणी 
करण्याकरीता  कें द्र त्रहश्शश्शयाचा रुपये 5000 लक्ष (अक्षरी: रु. पन्नास कोटी फक्त) ि समरुप 
राज्य त्रहश्शश्शयाचा रु. 3350 लक्ष  (अक्षरी: रु. तेहत्तीस कोटी पन्नास लाख फक्त ) असा एकूण 
रु.8350 लक्ष (अक्षरी: रु. त्र्याऐांशी कोटी पन्नास लक्ष फक्त) त्रनधी आयुक्त (कृत्रष) याांना 
अर्यसांकल्पीय त्रितरण प्रणालीिर (BDS)  त्रितरीत करण्यात येत आहे. ्याचप्रमाणे सदर उप 
अत्रियानाांतर्गयत अनुसूत्रचत जाती ि जमाती प्रिर्गाचा त्रनधी ्ितांिपणे त्रितरीत करण्यात येईल. 

3. सदर योजनेंतर्गयत मांजूर केलेला रु. 8350 लक्ष त्रनधी  (अक्षरी: रु.  त्र्याऐांशी कोटी पन्नास लक्ष 
फक्त) त्रनधी  खालील लेखाशीषाखाली चालू िषी अर्यसांकल्पीत केलेल्या  तरतूदीतून 
िार्गत्रिण्यात यािा. 

कें द्र राज्य 
मार्गणी क्रमाांक:- डी-3  
2401- पीक सांिधयन, 
(00) 113-कृषी अत्रियाांत्रिकी 
(00) (08) कृषी उन्नती योजना कृषी 
अत्रियाांत्रिकीकरण उपअत्रियान (कें .पु.यो), 
(कें द्र त्रह्सा 60%) (24012513)   
33 अर्यसहाय्य. 

मार्गणी क्रमाांक  डी -3 
2401- पीक सांिधयन, 
 (00) 113  कृषी अत्रियाांत्रिकी 
(00)(16) कृषी उन्नती योजना कृषी 
अत्रियाांत्रिकीकरण उपअत्रियान (कें .पु.यो), 
(राज्य त्रह्सा 40%), (24018736)  
33 अर्यसहाय्य. 

 
4. या उपअत्रियानाकरीता त्रितरीत करण्याांत आलेला त्रनधी िार्षषक कृत्रत आराखडयात मांजुर 

केलेल्या बाबींिर खची टाकािा  तसेच , अनुदानाची रक्कम लािार्थ्यांच्या  आधार सांलग्न बँक 
खा्यािर PFMS प्रणालीद्वारे जमा करािी. 

5. सदर योजनेंतर्गयत रॅक्टर या बाबीसाठी अनुसूत्रचत जाती/जमाती, मत्रहला, अल्प ि अ्यल्प   
ि-ूधारक शेतकऱयाांसाठी ककमतीच्या 50% ककिा रु.1.25 लाख यापैकी ज े कमी असेल ते 
आत्रण इतर शेतकऱयाांसाठी 40% ककिा रु.1 लाख यापैकी जे कमी असेल ते या प्रमाणे अनुदान 
देण्यात याि.े 
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6. इतर यांि/अिजाराांच्या बाबतीत कृषी याांत्रिकीकरण उप अत्रियानाच्या मार्गयदशयक सूचना ि 
सांदिाधीन कें द्र शासनाच्या  त्रद. 02 जुलै, 2019 च्या पिातील सूचना, अटी ि शतीचे 
काटेकोरपणे पालन करण्यात याि.े 

7. सदर त्रनधी खचय करताना तो त्रिहीत काययपद्धती अनुसरुन सिय त्रित्तीय कायदे / प्रत्रकयाचे / 
त्रित्तीय अत्रधकाराांच्या मयादेत / C.V.C. त्िानुसार /प्रचत्रलत शासन त्रनणयय / त्रनयम / 
पत्ररपिक / तरतुदीनुसार, बजेट ि कोषार्गार त्रनयमािलीनुसार खचय करण्याची काययिाही 
अमांलबजािणी यांिणाांनी करािी. कोण्याही पत्ररस््र्तीत कुठलाही शासन त्रनयम / 
अत्रधकाराचा िांर्ग होणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्याची जबाबदारी सांबांत्रधत क्षते्रिय 
कायालयाची राहील. 

8. कृषी याांत्रिकीकरण उप अत्रियानाच्या उत्रदष्ट्ट पूतीसाठी, सांचालक (त्रनत्रिष्ट्ठा ि रु्गण त्रनयांिण), 
कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे याांनी कें द्र शासनाच्या मार्गयदशयक सूचना त्रिचारात 
घेऊन, उत्रदष्ट्टत्रनहाय अांमलबजािणी त्रिषयक सत्रि्तर सूचना सिय क्षिेीय अत्रधकाऱयाांना 
त्रनर्गयत्रमत कराव्यात. कें द्र शासनाच्या मार्गयदशयक सूचनाांप्रमाणे या योजनेचा  आर्षर्क ि िौत्रतक 
प्रर्गतीचा मात्रसक अहिाल प्र्येक मत्रहन्याच्या 5 तारखेपयंत कें द्र शासनास सादर करािा. 
सदर अहिाल सादर करताना ्यामध्ये मत्रहला शेतकरी, अनुसूत्रचत जाती ि अनुसूत्रचत 
जमाती शेतकरी याांच्यासाठी त्रनधात्ररत केलेले िौत्रतक / आर्षर्क लक्षाांक ि साध्य याबाबतची 
मात्रहती िरे्गळयाने सादर होईल, याबाबत दक्षता घेण्यात यािी. 

9. सन 2019-20 मध्ये राज्यात सदर अत्रियानाची अांमलबजािणी ि सत्रनयांिण करण्याच्या 
दृस्ष्ट्टने, त्रनधी आहरण ि सांत्रितरण करणेसाठी पुढीलप्रमाणे त्रनयांिण तसेच आहरण ि 
सांत्रितरण अत्रधकारी म्हणनू घोत्रषत करण्यात येत आहे:- 
 

अ.क्र. ्तर त्रनयांिण अत्रधकारी आहरण ि सांत्रितरण अत्रधकारी 
1. आयुक्तालय 

्तर 
सांचालक (त्रनत्रिष्ट्ठा ि 
रु्गणत्रनयांिण), कृत्रष 
आयुक्तालय, पुणे 

सहायक सांचालक (लेखा-1) कृषी, 
आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

2. त्रजल्हा्तर सांबांत्रधत त्रजल्हा अत्रधक्षक कृषी 
अत्रधकारी. 

सांबांत्रधत त्रजल्हा अत्रधक्षक कृषी 
अत्रधकारी कायालयातील 
लेखात्रधकारी. 

 
10. सदर शासन त्रनणयय त्रित्त त्रििार्गाचे पत्ररपिक क्र. अर्यसां-2019/प्र.क्र.44/ अर्य-3, त्रदनाांक 1 

एत्रप्रल, 2019 मधील अटींची पुतयता करुन सदर पत्ररपिकान्िये त्रििार्गास प्रदान करण्यात 
आलेल्या अत्रधकाराांचा िापर करुन त्रनर्गयत्रमत करण्यात येत आहे. 
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सदर शासन त्रनणयय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेत्र्ळािर 
उपलब्ध करण्यात आला असून ्याचा सांकेताक 201907231607098301 असा आहे. हा आदेश 
त्रडजीटल ्िाक्षरीने साक्षाांत्रकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार ि नािाने. 
 

 
          ( श्रीकाांत आांडरे्ग ) 

 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), कृत्रष आयुक्तालय,महाराष्ट्रराज्य, पणेु 
6. सांचालक ( त्रनत्रिष्ट्ठा ि रु्गण त्रनयांिण), कृत्रषआयुक्तालय,पुणे 
7. सिय सांचालक/सह सांचालक, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-1 
8. त्रििार्गीय कृत्रष सह सांचालक (सिय) 
9. त्रजल्हा अत्रधक्षक कृत्रष अत्रधकारी (सिय) 
10. महालेखापाल, महाराष्ट्र 1/2, मुांबई/नार्गपूर (लेखा पत्ररक्षा) /(लेखा ि अनुज्ञयेता) 
11. मात्रहती ि जनसांपकय  सांचालनालय, मांिालय, मुांबई-32. 
12. त्रनयोजन त्रििार्ग (का-1431) मांिालय, मुांबई-32 
13. त्रित्त त्रििार्ग ( व्यय-1 िअर्यसांकल्प - 13 )  मांिालय, मुांबई-32 
14. मा.राज्यमांिी ( कृत्रष ) याांचे खाजर्गीसत्रचि 
15. मा.मांिी ( कृत्रष ) याांचे खाजर्गीसत्रचि 
16. त्रनिड न्ती (कायासन -४अे) 
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