राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानातंर्गत ( NMSA) मृद
आरोग्य पभिका ( SHC ) कायगक्रम सन २०१9-20
मध्ये राबभिण्याकरीता भनधी भितरीत करणे.

महाराष्ट्र शासन
कृषी, पशुसंिधगन, दु ग्धव्यिसाय भिकास ि मत््यव्यिसाय भििार्
शासन भनणगय क्रमांकः संकीणग 2719/ प्र.क्र.43/1 अे
मादाम कामा मार्ग, हु तात्मा राजर्ुरू चौक,
मंिालय, भि्तार, मुंबई- 400 032
भदनांक : 08 नोव्हेंबर, 2019
िाचा :1) केंद्र शासनाने www.agricoops.nic.in या सांकेभतक ्थळािर भनर्गभमत केलेल्या राष्ट्रीय
शाश्वत शेती अभियानातंर्गत मृद आरोग्य पभिका योजनेच्या मार्गदशगक सुचना.
2) शासन भनणगय,कृभष ि पदु म भििार्, क्र. िाभनयो 2015/प्र.क्र. 55 / िार् - 1 /15/2 अे,
भद. 18 मे, 2016
3) केंद्र शासनाचे क्र.14-3/2008-Fert Use, भद.16 मे,2018 चे पि.
4) केंद्र शासनाचे क्र.16-2/2015 Fert Use भद. 27 जून, 2018 चे पि.
5) कृभष ि पदु म भििार्, शासन भनणगय क्रमांक :- मृदस -1418/ प्र.क्र.220/17अे,
भदनांक 24 ऑर््ट,2018.
6) कृभष ि पदु म भििार्, शासन भनणगय क्रमांक :- मृदस -1418/ प्र.क्र.225/17अे,
भदनांक 27 ऑर््ट,2018.
7) केंद्र शासनाचे क्र.16-2/2015, Fert.Use, भदनांक 21.02.2019 रोजीचे पि.
8) कृभष आयुक्तालयाचे पि क्र.जा.क्र.मृसमृचा/कृआ/जआप/भनभि/ 230/2019,
भदनांक. 03 मे, 2019.
9) केंद्र शासनाचे क्र.No.2-1/ 2019-Fert Use, भदनांक 12 एभप्रल, 2019.
10) कृभष ि पदु म भििार्, शासन भनणगय क्रमांक: संकीणग 2719/ प्र.क्र.43/ 1 अे,
भदनांक 24 जुलै, 2019.
11) कृभष आयुक्तालयाचे पि क्र.जा.क्र.मृसमृचा/कृआ/जआप/भनधी भितरण/422/2019,
भदनांक. 16 ऑर््ट, 2019.
12) कृभष आयुक्तालयाचे पि क्र.जा.क्र.मृसमृचा/जआप/भनधी भितरण/530/2019 ,
भदनांक. 16 ऑक्टोबर, 2019.
प्र्तािना :राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत मृद आरोग्य पभिका भितरण कायगक्रम केंद्र शासनाने सन २०१४१५ पासून सुरू केलेला आहे. यामध्ये राज्यातील सिग र्ािांची टप्पप्पया टप्पप्पयाने भनिड करून राज्यातील सिग
शेतकऱयांना जभमन आरोग्य पभिकेचे भितरण करण्यात येणार आहे. जभमन आरोग्य पभिकेच्या माध्यमातून
त्यांच्या जभमनीचा रासायभनक र्ुणधमग स््थती, प्रमुख अन्नद्रव्यांची पातळी ि सूक्ष्म मुलद्रव्ये कमतरता
स््थतीची माभहती शेतकऱयांना दे ण्यात येत आहे.

शासन भनणगय क्रमांकः संकीणग 2719/ प्र.क्र.43/1 अे

सन २०१५-१६ पासून ही योजना केंद्र ि राज्य भह्सा 60: 40 या प्रमाणात राबभिण्यात येत आहे .
केंद्र शासनाने संदिाभधन क्र. 4 येथील भद. 27 जून, 2018 च्या पिान्िये, सन 2018-19 मध्ये मृद आरोग्य
पभिका भितरण कायगक्रम राज्यात राबभिण्यासाठी केंद्र भहश्शश्शयापोटी 60 टक्के प्रमाणे रू. 3120.42 लाख ि
राज्य भहश्शश्शयाची 40 टक्के प्रमाणे रु.2080.03 लाख अशी एकूण रु.5200.45 लाख इतक्या रक्कमेचा
कायगक्रम मंजूर केलेला आहे. यास अनुसरून सदर योजना राबभिण्यासाठी शासन भनणगय भदनांक 24
ऑर््ट, 2018 अन्िये प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात आलेली आहे. केंद्र शासनाने सन 2018-19 मध्ये
सदरची योजना राबभिण्यासाठी केंद्र शासनाने भदनांक 21 फेब्रुिारी, 2019 रोजी केंद्र भह्सा रूपये
3103.81 लाख उपलब्ध करून भदलेला आहे. या भनधीमध्ये सन 2018-19 मधील भनधीचा दु सरा हप्पता
तसेच, सन 2016-17 ि सन 2017-18 मधील प्रलंभबत दाभयत्िाचा समािेश आहे. केंद्र शासनाने उपलब्ध
करून भदलेल्या भनधीस अनुसरून राज्य भह्सा (40%) रूपये 2069.21 असा येत आहे. सन 2018-19 या
आर्थथक िषात केंद्र शासनाने उपलब्ध करून भदलेला भनधी पुनरूज्जीभित करण्यास भदनांक 12 एभप्रल,
2019 च्या पिान्िये मान्यता भदलेली आहे. यानुषंर्ाने सदर कायगक्रम राबभिण्यासाठी केंद्र भह्सा रु.
2000.00 लाख ि राज्य भह्सा रु.1333.00 लाख असा एकुण रु.3333.00 लाख भनधी भदनांक 24 जुलै,
2019 रोजीच्या शासन भनणगयान्िये भितरीत करण्यात आलेला आहे. कृभष आयुक्तालयाने त्यांच्या भद.
16/10/2019 च्या पिान्िये केंद्र भहश्शयाचा एकुण भनधी रू.97.25 लाख भशल्लक राहणार असल्याचे कळभिले
असून सदर योजनेसाठी केंद्र भहश्शयाकरीता रू.1006.76 लाख आभण राज्यभहश्शया करीता रूपये 671.17
लाख इतका भनधी उपलब्ध करून दे ण्याची भिनंती केलेली आहे. त्यानुसार राष्ट्रीय शाश्वत शेती
अभियानांतर्गत मृदा आरोग्य पभिका ही योजना राबभिण्यासाठी उिगभरत भनधी भितरीत करण्याची बाब
शासनाच्या भिचाराभधन होती.
शासन भनणगय :राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानातंर्गत (NMSA) मृद आरोग्य पभिका भितरण कायगक्रम सन २०19-20
मध्ये राज्यात राबभिण्यासाठी केंद्र भह्सा रु.1006.76 लाख ि राज्य भह्सा रु.671.17 लाख असा एकुण
रु.1677.93 लाख भनधी भितरीत करण्यात येत आहे .
२.

सदर योजनेकरीता होणारा खचग हा सन 2019-20 करीता मंजूर केलेल्या अनुदानातून िार्भिण्यात

येऊन खालील लेखाभशषाखाली खची टाकण्यात यािा.
मार्णी क्रमांक : डी-3
2402, मृद ि जलसंधारण
(00) (101) मृद सिेक्षण ि चाचणी
(00)(16) कृभष उन्नती योजना - मृदा आरोग्य पभिका (केंद्र पुर्कृत योजना)
(केंद्र भह्सा 60%)(2402 अे 041) (सिगसाधारण) योजनांतर्गत
33-अथगसहाय्य.
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मार्णी क्रमांक :डी-3
2402, मृद ि जलसंधारण
(00) (101) मृद सिेक्षण ि चाचणी
(00)(17) कृभष उन्नती योजना - मृदा आरोग्य पभिका (केंद्र पुर्कृत योजना)
(राज्य भह्सा 40%)(2402 अे 059) (सिगसाधारण) योजनांतर्गत
33-अथगसहाय्य.
३.

सदर योजना राबभिताना खालील अटी ि शतीचे पालन करण्यात यािे.
1)

सदर योजना केंद्र शासनाच्या संदिाभधन मार्गदशगक सुचनानुसार ि केंद्र शासनाच्या भनधी भितरीत

करण्याच्या पिात नमुद केलेल्या अटी ि शतीनुसार राबभिण्यात यािी.
2)

खचाचे लेखे सुव्यिस््थत ठे िुन सदर खचाचे लेखापभरक्षण केलेला अहिाल ि उपयोभर्ता प्रमाणपि

केंद्र शासनास लिकरात लिकर प्रर्ती अहिालासह सादर करण्यात यािा.
3)

योजनेच्या िेर्िेर्ळ्या बाबीिरील िौभतक ि आर्थथक प्रर्ती अहिाल केंद्र शासनास प्रत्येक मभहन्याच्या

5 तारखेपयंत सादर करण्यात यािा. तसेच सदरचा अहिाल राज्य शासनाकडे सुध्दा पाठभिण्यात यािा.
4)

योजनेशी संबंभधत ताळे बंद ि लेखापभरक्षण जमाखचाच्या रकमा यांचा अहिाल अंमलबजािणी

यंिणेने द्यािा. त्यामध्ये िषाच्या सुरूिातीला अखर्थचत रकमा ि व्याजाद्वारे भमळालेले उत्पन्न ्पष्ट्टपणे
नमुद करण्यात यािे जेणेकरून पारदशी ्िरूपात सदर रकमा भिचारात घेता येतील ि संदीग्धता
राहणार नाही.
5)

मृद आरोग्य पभिका भितरीत केलेल्या शेतकरी लािार्थ्याची यादी ग्रामपंचायत / तालुका कायालये/

पंचायत सभमती /भजल्हाभधकारी कायालयात लािण्यात यािी. तसेच यादी कृभष भििार्ाच्या
संकेत्थळािर दे खील अपलोड करण्यात यािी.
6)

या शासन भनणगयान्िये भितरीत करण्यात आलेला सिग भनधी सिग भजल््ांना पी.एफ.एम.एस.

(P.F.M.S.) प्रणालीद्वारे भितरीत करािा.
4.

कोणत्याही पभरस््थतीत मंजुर कायगक्रमापेक्षा जा्तीचा कायगक्रम राबभिला जाणार नाही, या बाबत

कृभष संचालक ( भनभिष्ट्ठा ि र्ुण भनयंिण ) कृभष आयुक्तालय, पुणे. यांनी आिश्शयक ती दक्षता घ्यािी.
5.

सदर भनधी खचग करताना भिभहत कायगपद्धती अनुसरून सिग भित्तीय कायदे /टें डर भनयमािली ि

भनयमांचे/प्रभकयेचे /भित्तीय अभधका-यांना मयादे त / P.W.D / मॅन्युअलचे अभधन राहू न/C.V.C. तत्िानुसार
/ CAG च्या भनदे शानुसार/प्रचभलत शासन भनणगय /भनयम/पभरपिक/ तरतुदीनुसार, बजेट ि कोषार्ार
भनयमािलीनुसार खचग करण्याची कायगिाही अमंलबजािणी यंिणानी करािी. कोणत्याही पभरस््थतीत
कुठलाही शासन भनयम/ अभधकाराचा िंर् होणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंभधत क्षेभिय
कायालयाची राहील.
6.

सदर योजनेकरीता सन 2019-20 मध्ये राज्यात सदर योजनेची अंमलबजािणी ि संभनयंिण

करण्याच्या दृष्ट्टीने, पुढील अभधकाऱयांना भनयंिण तसेच, आहरण ि संभितरण अभधकारी म्हणून घोभषत
करण्यात येत आहे.
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अ.क्र.

्तर

भनयंिण अभधकारी

1

आयुक्तालय ्तर

संचालक

(भन.ि

आहरण ि संभितरण अभधकारी
र्ु.भन), सहाय्यक

आयुक्तालय, पुणे
2

भजल्हा्तर

(लेखा-1) कृभष,

आयुक्तालय, पुणे.

संबंभधत भजल्हा अभधक्षक कृभष संबंभधत भजल्हा अभधक्षक कृभष अभधकारी
अभधकारी

7.

संचालक

कायालयातील लेखा अभधकारी.

भित्त भििार्, पभरपिक क्रमांक अथगस -2019/ प्र.क्र.44/अथग 3, भदनांक 1 एभप्रल, 2019 ि

भित्त भििार्, पभरपिक क्रमांक अथगस -2019/ प्र.क्र.92/अथग 3, भदनांक 08जुलै, 2019 मधील अटी
ि शतींची पुतगता करण्यात यािी.
8.

सदरचा शासन भनणगय भित्त भििार्, अनौपचारीक संदिग क्रमांक 239/2019, व्यय-1, भदनांक

09.10.2019 अन्िये भदलेल्या मान्यतेच्या अभधन राहु न भनर्गभमत करण्यात येत आहे.
9.

सदर शासन भनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत्थळािर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201911081726585601 असा आहे . हा आदे श
भडजीटल ्िाक्षरीने साक्षांभकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने.

Umesh Narayan
Chandiwade

Digitally signed by Umesh Narayan Chandiwade
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture and ADF
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=0a3a08c7339c487fe2836238383bf91bbd037b93b4bdf6c8e
95d1969e585fffe,
serialNumber=ccbe80fcc6b64503b4e8b1269bd88d631f3f3c2bef6e1
ca70cc9a4e30954011f, cn=Umesh Narayan Chandiwade
Date: 2019.11.08 17:31:30 +05'30'

( उमेश चांभदिडे )
अिर सभचि, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1) मा.मंिी ( कृभष )/ मा. राज्यमंिी यांचे खाजर्ी सभचि, मंिालय, मुंबई
2) सभचि (कृभष ) यांचे ्िीय सहाय्यक (कृभष ि पदु म भििार्) मंिालय, मुंबई
3) आयुक्त ( कृभष),महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
4) महालेखापाल महाराष्ट्र १/२ (लेखा पभरक्षा/ लेखा ि अनुज्ञय
े ता ) मुंबई / नार्पूर
5) संचालक (भन.ि र्ु.भन.), कृभष आयुक्तालय, पुणे
6) सिग संचालक / सहसंचालक कृभष आयुक्तालय, पुणे
7) सिग भििार्ीय कृभष सहसंचालक
8) सिग भजल्हा अभधक्षक कृभष अभधकारी
9) सिग भजल्हा कोषार्ार अभधकारी
10) भित्त भििार् (व्यय-१, अथगसंकल्प -१३ ), मंिालय, मुंबई
11) भनयोजन भििार्-१४३१
12) कायासन (2अे), कृभष ि पदु म भििार्, मंिालय, मुंबई
13) भनिडन्ती.
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