सन

2019-20 या वर्षात राष्ट्रीय कृर्षी

ववकास योजनेंतर्गत रु.60 कोटी वनधीचा
कृर्षी याांविकीकरण कायगक्रम राबववण्यास
प्रशासकीय मान्यता दे ण्याबाबत..
महाराष्ट्र शासन
कृर्षी, पशुसांवधगन, दु ग्धव्यवसाय ववकास व म््यव्यवसाय ववाार्
शासन वनणगय क्रमाांकः कृयाांयो-0719/ प्र.क्र.191/14अे
मादाम कामा मार्ग, हु ता्मा राजर्ुरू चौक,
मांिालय (वव्तार), मुांबई- 400 032
तारीख: 24 जुलै, 2019
वाचा:-

1. राष्ट्रीय कृर्षी ववकास योजनेच्या राज्य ्तरीय मान्यता सवमतीच्या वद. 4 जुलै, 2019 च्या
बैठकीचे कायगवृत्त, पि क्र.राकृवव-0519/प्र.क्र.143/14-अे वद.18 जुलै, 2019
प्र्तावनाशेतकऱयाांच्या उ्पन्नामध्ये वाढ करण्यासाठी तसेच कृर्षी क्षेिामध्ये उजा वापर वाढववण्यासाठी,
केंद्र पुर्कृत कृर्षी याांविकीकरण उपअवायान राज्यात राबववण्यात येत आहे. यावशवाय ववववध केंद्र
पुर्कृत योजनाांतर्गत जसे, राष्ट्रीय र्ळीतधान्य, तेलवबया व तेलताड अवायान, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा
अवायान व राष्ट्रीय फलो्पादन अवायान या अवायानाांतर्गत सुद्धा कृर्षी याांविकीकरण घटकासाठी काही
प्रमाणात वनधी उपलब्ध करुन दे ण्यात येतो. असे असले तरी शेतकऱयाांच्या मार्णीच्या प्रमाणात
याांविकीकरणासाठी पुरेसा वनधी उपलब्ध होत नाही. या बाबी ववचारात घेऊन प्र्येक वर्षी राष्ट्रीय कृर्षी
ववकास योजनेमधून सुद्धा कृर्षी याांविकीकरणासाठी वनधी उपलब्ध करुन दे ण्यात येतो. वद. 4 जुलै,
2019 रोजी आयोवजत राष्ट्रीय कृर्षी ववकास योजनेच्या राज्य ्तरीय मान्यता सवमतीच्या बैठकीत, सन
2019-20 या वर्षात कृर्षी याांविकीकरणासाठी रु.60 कोटी वनधी उपलब्ध करुन दे ण्यास सवमतीने
मान्यता वदली.
राष्ट्रीय कृर्षी ववकास योजना- रफ्तार मधून मांजूर वनधीमधून राबवावयाच्या कायगक्रमास
प्रशासकीय मान्यता दे ण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन होती.
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शासन वनणगय 1. सन 2019-20 या वर्षात राष्ट्रीय कृर्षी ववकास योजना- रफ्तार योजनेंतर्गत कृवर्ष याांविकीकरण
प्रकल्प राबववण्यास प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात येत आहे व सदर प्रकल्पाकवरता रु. 60 कोटी
(अक्षरी: रु. साठ कोटी फक्त) वनधी मांजूर करण्यात येत आहे.
2. सदर प्रकल्पाची अांमलबजावणी कृर्षी याांविकीकरण उपअवायानाच्या मार्दशगक सूचनाांनूसार
करण्यात यावी. तथावप, राष्ट्रीय कृर्षी ववकास योजना- रफ्तार योजनेतून उपलब्ध करुन दे ण्यात
येणाऱया रु. 60 कोटी (अक्षरी: रु. साठ कोटी फक्त) वनधीतून केवळ कृवर्ष यांि व औजाराांच्या
खरेदी करीता अनुदान देण्यात यावे. या वनधीतून रॅक्टर व पॉवर वटलर खरेदीसाठी अनुदान
अनुज्ञय
े असणार नाही.
3. राष्ट्रीय कृर्षी ववकास योजना- रफ्तार मधून जसा वनधी उपलब्ध करुन दे ण्यात येईल ्यामधून
अनुदानाची रक्कम लााार्थ्यांच्या आधार सांलग्न बँक खा्यावर PFMS प्रणालीद्वारे जमा
करण्यात यावी.
4. राष्ट्रीय कृर्षी ववकास योजना- रफ्तार मधून कृर्षी याांविकीकरण प्रकल्पासाठी उपलब्ध करुन
दे ण्यात येणाऱया वनधीमधून क्षेविय ्तरावर कायगक्रमाच्या अांमलबजावणीची कायगपद्धती आयुक्त
(कृर्षी) याांनी ववहीत करुन सवग क्षेविय अवधकाऱयाांना कळवावी.
5. सदर शासन वनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेत्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून ्याचा सांकेताक 201907241302328701 असा आहे. हा
आदे श वडजीटल ्वाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.
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Chandrakant Andge
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( श्रीकाांत आांडर्े )
अवर सवचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. आयुक्त (कृवर्ष), कृवर्ष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
2. सांचालक ( वव्तार व प्रवशक्षण), कृवर्ष आयुक्तालय,पुणे
3. सांचालक ( वनववष्ट्ठा व र्ुण वनयांिण), कृवर्ष आयुक्तालय,पुणे
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4. सवग सन्माननीय ववधीमांडळ सद्य द्वारा ववधानमांडळ सवचवालय, मुांबई
5. सवग सांचालक / सहसांचालक, कृर्षी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-1
6. ववाार्ीय कृवर्ष सहसांचालक (सवग)
7. वजल्हा अवधक्षक कृवर्ष अवधकारी (सवग)
8. महालेखापाल, महाराष्ट्र 1/2, मुांबई/नार्पूर (लेखा पवरक्षा) /(लेखा व अनुज्ञय
े ता)
9. महालेखाकार (्थावनय) वनकाय लेखापवरक्षा व लेखा प्रवतष्ट्ठा ावन,101 महर्षी कवे मार्ग,
मुांबई-400020
10. मावहती व जनसांपकग सांचालनालय, मांिालय, मुांबई-32.
11. वनयोजन ववाार् (का-1431) /मांिालय, मुांबई-32
12. ववत्त ववाार् ( व्यय-1 व अथगसांकल्प - 13 ) / मांिालय, मुांबई-32
13. मा. राज्यमांिी ( कृवर्ष ) याांचे खाजर्ी सवचव
14. मा. मांिी ( कृवर्ष ) याांचे खाजर्ी सवचव
15. वनवड न्ती (कायासन -1४अे).
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