सन 2019-20 मध्ये नारळ विकास बोर्डाच्या योजनेच्या
अंमलबजािणीसाठी

₹138.742

लाख

इतक्या

रक्कमेच्या आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता तसेच
नारळ विमासाठी अर्थसंकल्पित केलेला राज्य विश्याचा
₹7.50 लाख ि नारळ विकास बोर्डथ िुरस्कृत विविध
बाबींकवरता अर्थसक
ं ल्पित केलेला ₹7.50 लाख एिढा
वनधी वितरणास मान्यता दे ण्याबाबत.
मिाराष्ट्र शासन
कृषी, िशुसंिधथन, दु ग्धव्यिसाय विकास ि मत्सस्यव्यिसाय विभाग
शासन वनणथय क्र. नावियो-2019/प्र.क्र.166/9-अे,
मादाम कामा रोर्ड, िु तात्समा राजगुरु चौक,
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२,
वदनांक : 29 ऑगष्ट्ट, 2019
िाचा:1. शासन वनणथय, कृषी ि िदुम विभाग, क्र. नावियो-2018/प्र.क्र.191/13-अे, वदनांक 29/10/2018
2. शासन िवरित्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-2019/प्र.क्र.44/अर्थ-3, वद.1 एवप्रल, 2019
3. नारळ विकास मंर्डळाचे इंग्रजी F.No.383(1)/2019-DEV (AAP), Dated:10.06.2019 चे ित्र.
4. संचालक (फलोत्सिादन), कृषी आयुक्तालय, मिाराष्ट्र राज्य, िुणे यांचे जा.क्र.कृआ/फलो-2/नारळ
प्रशासकीय मान्यता/819/2019, वदनांक 06 जुलै, 2019
5. शासन िवरित्रक, वित्त विभाग, क्रमांक: अर्थसं-2019/प्र.क्र.92/अर्थ-3, वद.08 जूलै, 2019
प्रस्तािना :राज्यात सन 2019-20 मध्ये नारळ विकास मंर्डळ, कोची िुरस्कृत नारळ विकास योजनेंतगथत राबिाियाच्या
विविध योजना/घटकांचा आर्थर्क/भौवतक बाबींसि सविस्तर तिशील मंर्डळाच्या वदनांक 10.06.2019 च्या ित्रातील
अनुसच
ू ी-1 मध्ये वदला आिे. नारळ विकास मंर्डळ, कोची यांनी त्सयांच्या वदनांक 10.06.2019 च्या ित्रान्िये सदर योजना
राज्यात राबविण्यासाठी रक्कम ₹138.742 लाख इतक्या रक्कमेस प्रशासकीय मान्यता वदलेली आिे . त्सयामध्ये नारळ
विकास मंर्डळाचा विस्सा ₹ 109.742 लाख इतका असून योजना/घटकवनिाय आर्थर्क लक्ांकाचे िाटि अनुसुवचत जाती
उियोजना, आवदिासी उियोजना ि सिथसाधारण प्रिगथवनिाय सुवनवित केलेले आिे . सदर योजनेंतगथत राज्याने
राबिाियाच्या घटक/बाबींचा उल्लेख केलेला आिे. योजना अंमलबजािणीच्या मागथदशथक सूचना सोबत िाठविपया आिेत.
सदर योजनेची राज्यामध्ये अंमलबजािणी करण्यासाठी राज्य शासनाची प्रशासकीय मान्यता वमळापयानंतर नारळ
विकास मंर्डळाचा वनधी उिलब्ध िोणार आिे . त्सयासाठी सदर योजनेच्या अंमलबजािणीसाठी प्रशासकीय मान्यता
दे ण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन िोती.
शासन वनणथय:सदर योजनेस केंद्र शासनाच्या कृषी मंत्रालयाने वदलेली मान्यता विचारात घेता सन 2019-20 मध्ये नारळ
विकास मंर्डळ, कोची िुरस्कृत नारळ विकास योजना राबविण्यास केंद्र विस्सा ₹109.742, राज्य विस्सा ₹26.500 लाख
आवण लाभधारक शेतकरी विस्सा ₹2.500 लाख अशा एकूण ₹138.742 लाख इतक्या रक्कमेच्या आराखड्यास
प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात येत असून राज्य विस्स्यािैकी सन 2019-20 मध्ये प्रधानमंत्री िीक विमा योजनेंतगथत नारळ
विमासाठी अर्थसक
ं ल्पित केलेला ₹7.50 लाख ि नारळ विकास बोर्डथ िुरस्कृत विविध बाबींकवरता अर्थसंकल्पित केलेला
₹7.50 लाख एिढा वनधी वितवरत करण्यास मान्यता दे ण्यात येत आिे .

शासन वनणथय क्रमांकः नावियो-2019/प्र.क्र.166/9-अे,

नारळ विकास मंर्डळ, कोची िुरस्कृत नारळ विकास योजनेचा सन 2019-20 चा कायथक्रम (मिाराष्ट्र राज्य)
अ.

योजनेचे नांि

उद्दीष्ट्ट

क्र.
अ

आर्थर्क (रु. लाखात)
राज्यवनिाय योजनेचे बाबवनिाय विभाजन/िाटि

भौवतक

एकूण

मंर्डळाचा

राज्याचा

विस्सा

विस्सा

1 लागिर्ड सावित्सय उत्सिादन ि वितरण
अ)

*वबजोत्सिादन प्रात्सयवक्के (DSP) प्रक्ेत्र

ब)

विभागीय नारळ रोििावटकांची स्र्ािना

40 िे .

27.000

27.000

0.000

48.000

24.000

24.000

13.00

12.500

12.500

0.000

500.00 िे .

16.250

16.250

0.000

6.48 िे .

0.284

0.284

0.000

500.00 िे

16.534

16.534

0.000

कृषी विभागामाफथत

44.50

7.788

7.788

0.000

कृषी विद्यािीठ, भा.कृ.ऊ.सं. माफथत

39.90

6.983

6.983

0.000

Sub Total State

84.40

14.771

14.771

0.000

* बोर्डाकर्डू न निीन

29.49

5.160

5.160

0.000

बोर्डथ Spil over of 2018-19

37.30

4.778

4.778

0.000

Sub Total CBD direct

29.49

9.938

9.938

0.000

113.49

24.708

24.708

0.000

24.708

24.708

0.000

10.00

5.00

2.50***

138.742

109.742

26.500

बोर्डाकर्डू न र्ेट कायाल्न्ित

65.972

65.972

राज्याकर्डू न कायाल्न्ित

72.771

43.771

(50:50)
i)

** राज्य शासनामाफथत

क)

छोट्या नारळ रोििावटकांची स्र्ािना
प्रर्म िप्ता

2

1.50 लाख रोिे

नारळ लागिर्डीखालील क्ेत्रात िाढ घर्डिून
आणणे
अ)

प्रर्म िप्ता

ब)

दे खभाल
एकूण

3

एकाल्त्समक शेतीद्वारे नारळ बागांच्या
उत्सिादकतेत िाढ घर्डिून आणणे
1.

प्रात्सयवक्क क्ेत्राची स्र्ािना करणे (िे क्टर)

अ)

** राज्याकर्डू न निीन

ब)

राज्य दे खभाल

क)
र्ड)

प्रात्सयवक्क क्ेत्राची स्र्ािना करणे एकूण
एकाल्त्समक शेती एकूण
4

** नारळ िीक विमा योजना
एकूण

टीि:-

2.14

26.500

* नारळ बोर्डामाफथत.
** राज्य शासनामाफथत.
*** नारळ िीक विमा योजनेत ₹ 2.50 लाख िा शेतकरी विस्सा रािणार आिे .
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शासन वनणथय क्रमांकः नावियो-2019/प्र.क्र.166/9-अे,

2.

नारळ विकास योजनेच्या विविध बाबींची अंमलबजािणी करण्यासाठी उिलब्ध करुन दे ण्यात आलेला वनधी

खालील लेखावशषांतगथत खची घालण्यात यािा.
लेखाशीषथ (मराठी)

इंग्रजी

मागणी क्र.र्डी-3,

Demand No.3

2401- विक संिधथन
119 बागायती ि भाजीिाला विके,
(03) रोिमळे
(03) (38) नारळ विकास योजनेंतगथत नारळ विकास बोर्डथ

119 Horticulture and Vegetable crops
(03) Nurseries

करण्याकवरता

(03) (38) Inclusive provision for various
components of Coconut Development Board
Scheme

(2401 ए 942) राज्य विस्सा

(2401 A942) State Share

33 अर्थसिाय्य

33 Subsidies

िुरस्कृत विविध बाबींकवरता एकवत्रत तरतूद

3.

2401 Crop husbandry

नारळ विक विमा योजना या घटकाकवरता उिलब्ध करुन दे ण्यात आलेला वनधी खालील लेखावशषांतगथत खची

घालण्यात यािा.
लेखाशीषथ (मराठी)

इंग्रजी

मागणी क्र.र्डी-3,

Demand No.3

2401- विक संिधथन
110 िीक विमा,
(0०)
(0०) (०९) प्रधानमंत्री िीक विमा योजनेंतगथत नारळ

2401 Crop husbandry
110 Crop Insurance
(00)

(2401 ए 673) राज्य विस्सा

(00) (09) Coconut Insurance under
Pradhanmantri Crop Insurance Scheme (State
Share)

33 अर्थसिाय्य

(2401 A 673) State Share

नारळ िीक विमा (राज्य विस्सा)

33 Subsidies
4.

सदर कायथक्रमाची अंमलबजािणी करण्यासाठी (१) विभागीय कृषी सि संचालक, कोकण विभाग, ठाणे,

(२) विभागीय कृषी सि संचालक, िुणे विभाग, िुणे ि (३) विभागीय कृषी सि संचालक, कोपिािूर विभाग, कोपिािूर यांचे
अवधनस्त असलेपया लेखा अवधकारी यांना आंिरण ि संवितरण अवधकारी तसेच संचालक (फलोत्सिादन) यांना वनयंत्रक
अवधकारी म्िणून घोवषत करण्यात येत आिे .
5.

सदर प्रकरणी उिरोक्त िाचा येर्ील क्रमांक 1 च्या शासन वनणथयातील िवरच्छे द क्रमांक 4 ि िवरच्छे द

क्रमांक 5 येर्ील तरतूदीनुसार कायथिािी करािी.
6.

वनधी खचथ करताना मिाराष्ट्र अर्थसंकपि वनयम िुल्स्तका ि वित्तीय अवधकार वनयम िुस्तीकेमध्ये उल्लेख केलेपया

तसेच वनयोजन ि वित्त विभागाने वनगथवमत केलेपया मागथदशथक सूचना ि प्रचवलत अटी ि शतीचे तसेच िेळोिेळी वदलेपया
सूचनांचे काटे कोरिणे िालन करािे. तसेच उिलब्ध करुन दे ण्यात आलेला वनधी वनवितिणे खचथ िोईल याची खात्री
करािी.
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शासन वनणथय क्रमांकः नावियो-2019/प्र.क्र.166/9-अे,

7.

सदर शासन वनणथय मिाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्ळािर उिलब्ध करण्यात

आला असून त्सयाचा संकेतांक 201908291453224701 असा आिे. िा आदे श वर्डजीटल स्िाक्रीने साक्ांवकत करुन
काढण्यात येत आिे .
मिाराष्ट्राचे राज्यिाल यांच्या आदे शानुसार ि नांिाने.

Digitally signed by Ashok Maroti Atram
Date: 2019.08.29 15:04:27 +05'30'
( अशोक आत्राम )
सि सवचि, मिाराष्ट्र शासन
प्रवत,
1) मा. मुख्यमंत्रयांचे प्रधान सवचि, मंत्रालय, मुंबई.
2) मा. मंत्री (फलोत्सिादन) यांचे खाजगी सवचि, मंत्रालय,मुंबई.
3) मा. राज्यमंत्री (कृषी ि फलोत्सिादन) यांचे खाजगी सवचि, मंत्रालय, मुंबई.
4) मा. सभािती/उि सभािती, मिाराष्ट्र विधानिवरषद, विधानमंर्डळ सवचिालय, विधानभिन, मुंबई.
5) मा. अध्यक्/उिाध्यक्, विधानमंर्डळ सवचिालय, विधानभिन, मुंबई.
6) मा. मुख्य सवचि यांचे िरीष्ट्ठ स्िीय सिाय्यक, मंत्रालय, मुंबई.
7) सवचि (कृषी) यांचे िरीष्ट्ठ स्िीय सिाय्यक, कृषी ि िदु म विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
8) सवचि, विधानमंर्डळ सवचिालय, मुंबई.
9) अध्यक्, नारळ विकास बोर्डथ (कृषी मंत्रालय, भारत सरकार), केरा भिन, एसआरव्िीएचएस रोर्ड, कोची-682011
10) आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, मिाराष्ट्र राज्य, िुणे.
11) कुलगुरु, र्डॉ. बाळासािे ब सािंत कोकण कृषी विद्यािीठ, दािोली.
12) मिालेखािाल 1/2 (लेखा ि अनुज्ञेयता/लेखा िरीक्ा), मुंबई/नागिूर
13) संचालक (फलोत्सिादन), कृषी आयुक्तालय, मिाराष्ट्र राज्य, िुणे.
14) संचालक, लेखा ि कोषागारे, मुंबई
15) उि संचालक, नारळ विकास बोर्डथ , ठाणे.
16) विभागीय कृषी सि संचालक, कोकण विभाग, ठाणे.
17) उद्यानविद्या प्रमुख, र्डॉ. बाळासािे ब सािंत कोकण कृषी विद्यािीठ, दािोली
18) वजपिा अधीक्क कृषी अवधकारी, ठाणे, िालघर, रायगर्ड (अवलबाग), रत्सनावगरी, ंसधुदुगथ (ोरोस)
19) कक् अवधकारी (2-अे), कृषी ि िदु म विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
20) कायासन 9-अे, वनिर्डनस्ती.
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