
सन २0१9-20 मध्ये नानाजी देशमुख  
कृषि संजीवनी प्रकल्पाकषिता रु.80 
कोटी षनधी षवतिीत किण्याबाबत.... 

 

                                                                  महािाष्ट्र शासन 
                               कृिी,पशुसंवधधन,दुग्धव्यवसाय षवकास व मत्स्यव्यवसाय षवभाग 
                                      शासन षनर्धय क्रमांक : नादेकृ 4619/प्र.क्र.30/8-अ े
                                             मादाम कामा मागध, हुतात्समा िाजगुरू चौक, 
                                                  मंत्रालय षव्ताि, मंुबई- 400 032 
                                                         षदनाकं- 17 सप्टेंबि, 2019 
वाचा:- 

1. कृषि व पदुम षवभाग शासन षनर्धय क्रमांक हअप्र-716/प्र. क्र. 82/िाकृषवयो कक्ष,  
     षदनांक 17.01.2018 
2. कृषि व पदुम षवभाग शासन षनर्धय क्रमांक नादेकृ 4619/प्र.क्र.30/8 अ,े षदनांक 15.04.2019 
3. षवत्त षवभाग शासन पषिपत्रक क्रमांक अर्धसं 2019/प्र.क्र.92/अर्ध-3, षदनाकं 8.07.2019 
4. नानाजी देशमुख कृषि संषजवनी प्रकल्प कायालयाच ेपत्र क्रमांक नादेकृसंप्र/19-20/ प्र.क्र.147/  
     2019/490, षदनांक 20.07.2019  
 

प्र्तावना:- 
                षवदभध व मिाठवाडयातील हवामान बदलास अषतसंवदेनशील असललेी 4210 गाव े तसेच 
षवदभातील परू्ा नदीच्या खो-यातील खािपार् पट्ट्यातील 932 गाव े अशा एकूर् 5142 गावांमध्ये 6 विे 
कालावधीत जागषतक बकेँच्या अर्धसहाय्याने सुमािे रू. 4000 कोटी अंदाषजत खचाचा नानाजी देशमुख कृषि 
संषजवनी प्रकल्प िाबषवण्यात येत आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून सदि गावांमध्ये हवामान बदलास अनुकूल 
शेती पध्दती षवकषसत किण्याच्या हेतूने प्रकल्पातंगधत षनवडलेल्या गावांमध्ये टप्याटप्याने प्रकल्प िाबषवण्यात 
येत असून गावांच ेसूक्ष्म षनयोजन, आिाखडे तयाि करुन प्रकल्पाची अंमलबजावर्ी सुरु झालेली आहे.  या 
प्रकल्पांतगधत चालू विी 4134 गावांमध्ये षवषवध बाबींची अंमलबजावर्ी किण्याकषिता सन 2019-20 मध्ये 
प्रर्म टप्प्यात रु.100 कोटी षनधी संदभध क्रमाकं 2 च्या शासन षनर्धयान्वये उपलब करुन देण्यात आला आहे.  
षवत्त षवभागाच्या संदभध क्रमाकं 3 येर्ील पषिपत्रकान्वये सन 2019-20 च्या प्रर्म नऊमाहीकषिता (षडसेंबि 
2019 अखेि) आवश्यक असर्ािा अषनवायध व कायधक्रमांतगधत खचाचा अर्धसंकल्पीत षनधी एकूर् वार्षिक 
तितूदीच्या 60% च्या मयादेत षवतिीत किण्यात आला आहे. त्सयानुिंगाने नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी 
प्रकल्प कायालयाच्या संदभध क्रमांक 4 येर्ील पत्रान्वये केलेल्या षवनंतीस अनुसरुन प्रकल्पाकषिता मंजूि 
अनुदानाच्या 60 टक्के मयादेत षशल्लक असलेला बाहय षहश्श्याचा रु.56 कोटी व िाज्य षहश्श्याचा रु.24 कोटी 
असा एकूर् रु.80 कोटी षनधी षवतिीत किावयाची बाब शासनाच्या षवचािाधीन होती, त्सयानुिंगाने शासन 
पढुीलप्रमारे् षनर्धय घेत आहे- 
 

शासन षनर्धय : - 
1. सन 2019-20 कषिता प्रकल्प सचंालक, नानाजी देशमखु कृषि संजीवनी प्रकल्प यानंा प्रकल्पांतगधत 

षवषवध बाबींची अंमलबजावर्ी किण्याकषिता बाहय षहश्श्याचा रु.56 कोटी (रुपये छप्पन्न कोटी फक्त) 
व िाज्य षहश्श्याचा रु.24 कोटी (रुपये चोवीस कोटी फक्त) असा एकूर् रु.80 कोटी (रुपये ऐंशी कोटी 
फक्त) षनधी अर्धसकंल्पीय षवतिर् प्रर्ालीद्वािे षवतिीत किण्यास मान्यता देण्यात येत असून त्सयाचा 
तपशील खालीलप्रमारे् आहे :- 
 

बाहय षहश्श्याचा षनधी (70%) िाज्य षहश्श्याचा षनधी (30%) एकूर् षवतिीत षनधी 
रु.56.00 कोटी रु.24.00 कोटी रु.80.00 कोटी 

 

2. नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाकषिता बाहय षहश्श्याचा षवतिीत केलेला रु.56 कोटी षनधी 
प्रकल्पाच्या बाहय षहश्श्याच्या पढुील लेखाषशिाखाली सन 2019-20 मध्ये अर्धसकंल्पीत केलेल्या 
तितुदीतनू खची टाकावा. 



शासन षनर्धय क्रमांकः नादेकृ 4619/प्र.क्र.30/8-अ े
 

पृष्ट्ठ 3 पैकी 2 

मागर्ी क्रमांक डी-3, 
                  2401 पीक संवधधन, 
                  (115) लहान /षसमांत शेतक-यांची आषर् शेतमजुिांची योजना, 
                  (00) (02) हवामान अनुकूल कृषि प्रकल्प,  

             (िाज्य षह्सा 70%)   (2401 A646)  
3. सन 2019-20 कषिता प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प यांना 

प्रकल्पांतगधत षवषवध बाबींची अंमलबजावर्ी किण्याकषिता िाज्य षहश्श्याचा रु. 24 कोटी (रुपये 
चोवीस कोटी फक्त) षनधी षवतिीत किण्यात येत असनू त्सयाचा बाबषनहाय तपशील पढुीलप्रमारे्  
                                                                                                       (रुपये लाखात)                                                                                                              

बाब षवतिीत किावयाचा षनधी 
01- वतेन 306.67 
10- कंत्राटी सेवा 400.00 
11- देशांतगधत प्रवास खचध 32.00 
13- कायालयीन खचध 61.33 
14- भाडेपट्टी व कि 40.00 
17- संगर्क खचध 40.00 
26- जाषहिात व प्रषसध्दी 53.33 
28- व्यावसाषयक सेवा 400.00 
33- सहाय्यक अनुदाने 1066.67 

एकूर् 2400.00 
 

4. नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाकषिता िाज्य षहश्श्याचा उपिोक्त प्रमारे् षवतिीत 
केलेला रु.24 कोटी षनधी प्रकल्पाच्या िाज्य षहश्श्याच्या पढुील लेखाषशिाखाली सन 2019-20 
मध्ये अर्धसकंल्पीत केलेल्या तितुदीतनू खची टाकावा. 
 
  मागर्ी क्रमांक डी-3, 

                           2401 पीक संवधधन, 
                  (115) लहान /षसमांत शेतक-यांची आषर् शेतमजुिांची योजना, 
                  (00) (03) हवामान अनुकूल कृषि प्रकल्प, (िाज्य षह्सा 30%)   (2401 A655)  
                  01- वतेन                      
                  10- कंत्राटी सेवा 
                  11- देशांतगधत प्रवास खचध 
                  13- कायालयीन खचध 
                  14- भाडेपट्टी व कि 
                  17- संगर्क खचध 
                  26- जाषहिात व प्रषसध्दी                          
                  28- व्यावसाषयक सेवा 
  33- सहाय्यक अनुदाने 
 



शासन षनर्धय क्रमांकः नादेकृ 4619/प्र.क्र.30/8-अ े
 

पृष्ट्ठ 3 पैकी 3 

5. या शासन षनर्धयाद्वािे उपलब्ध करुन देण्यात येत असलेल्या रु.80 कोटी षनधीच े कोिागािातनू आहिर् व 
षवतिर्ाकषिता प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, मंुबई यानंा षनयंत्रक अषधकािी 
आषर् षवत्त षवशेिज्ञ, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, मंुबई यानंा आहिर् व संषवतिर् अषधकािी 
म्हर्नू घोषित किण्यात येत आहे. 

6. या शासन षनर्धयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या षनधीचा तात्सकाळ षवषनयोग किण्यात यावा तसेच 
प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, मंुबई यानंी वळेोवळेी उपयोषगता प्रमार्पत्र 
शासनास सादि किाव.े 

7. प्रकल्प सचंालकानंी सदि प्रकल्पांतगधत खची पडर्ाऱ्या षनधीची जागषतक बकेँकडून सत्सवि प्रषतपतूी षमळवावी 
व षमळालेल्या प्रषतपतूीबाबत शासनास वळेोवळेी अहवाल पाठवावा.        

8. प्रकल्प संचालकांनी सदि प्रकल्पांतगधत झालेल्या कामाचा माषसक प्रगती अहवाल शासनास सादि किावा. 
9. षवत्त षवभागाच े शासन पषिपत्रक क्रमांक अर्धस ं 2019/प्र.क्र.44/अर्ध 3, षदनाकं 1 एषप्रल, 2019 व  अर्धस ं

2019/प्र.क्र.92/अर्ध-3, षदनांक 8.07.2019 नुसाि षवषहत केलेल्या अटींची पतूधता होत असल्याने, सदि 
पषिपत्रकानुसाि या षवभागास प्रदान केलेल्या अषधकािानुंसाि हा शासन षनर्धय षनगधषमत किण्यात येत आहे.       

10. सदि शासन षनर्धय महािाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंत्र्ळावि उपलब्ध किण्यात 
आला असून त्सयाचा सकेंताकं 201909171600062501 असा आहे. हा शासन षनर्धय षडजीटल ्वाक्षिीने 
साक्षांषकत करुन काढण्यात येत आहे. 

महािाष्ट्राचे िाज्यपाल यांच्या आदेशानुसाि व नावाने, 
 
 

 

                                                                                                             ( श्रीकांत चं. आडंगे ) 
                                                                                                       अवि सषचव, महािाष्ट्र शासन 

    प्रषत, 
1. मुख्य सषचव, महािाष्ट्र िाज्य, मंत्रालय, मंुबई 
2. अपि मुख्य सषचव (षनयोजन), षनयोजन षवभाग, मंत्रालय, मंुबई 
3. अपि मुख्य सषचव(षवत्त) षवत्त षवभाग,  मंत्रालय, मंुबई 
4. सषचव(कृषि), कृषि व पदुम  षवभाग,  मंत्रालय, मंुबई 
5. प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृिी संषजवनी प्रकल्प,  मंुबई 
6. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महािाष्ट्र िाज्य, परेु् 
7. संचालक (षनयोजन व प्रषक्रया), कृषि आयकु्तालय, महािाष्ट्र िाज्य, परेु् 
8. महालेखापाल (लेखा पषिक्षा), महािाष्ट्र१/२, मंुबई/नागपिू 
9. महालेखापाल (लेखा  व अनुज्ञेयता), महािाष्ट्र१/२, मंुबई/नागपिू 

10. अषधदान व लेखा अषधकािी, मंुबई 
11. षनवासी लेखापषिक्षा अषधकािी, मंुबई 
12. मुख्य लेखा पषिक्षक, ्र्ाषनक षनधी लेखा, कोकर् भवन, नवी मंुबई 
13. उप मुख्य लेखा पषिक्षक (वषिष्ट्ठ), ्र्ाषनक षनधी लेखा, कोकर् भवन, नवी मंुबई 
14. षवत्त षवभाग (कायासन व्यय -१/अर्धसकंल्प-३/अर्धसकंल्प-13), मंत्रालय, मंुबई 
15. कायासन २-अे कृषि व पदुम षवभाग मंत्रालय, मंुबई 
16. षनवड न्ती. 

 

http://www.maharashtra.gov.in/
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