सन २0१9-20 मध्ये नानाजी दे शमुख
संजीवनी

कृषि

प्रकल्पासाठी रु.59.9580 कोटी

षनधी षवतरीत करणेबाबत....
महाराष्ट्र शासन
कृिी,पशुसंवधधन,दु ग्धव्यवसाय षवकास व मत्स्यव्यवसाय षवभाग
शासन षनणधय क्रमांक : नादे कृ 4619/प्र.क्र.30/8-अे
मादाम कामा मागध, हु तात्समा राजगुरू चौक,
मंत्रालय षव्तार, मुंबई- 400032
षदनांक- 5 फेब्रुवारी, 2020
वाचा:1.

कृषि व पदु म षवभाग शासन षनणधय क्रमांक हअप्र-716/प्र.क्र.82/राकृषवयो कक्ष, षद.17.01.2018

2.

कृषि व पदु म षवभाग शासन षनणधय क्रमांक नादे कृ 4619/प्र.क्र.30/8 अे, षदनांक 15.04.2019

3.

षवत्त षवभाग शासन पषरपत्रक क्रमांक अर्धसं 2019/प्र.क्र.92/अर्ध-3, षदनांक 8.07.2019

4.

कृषि व पदु म षवभाग शासन षनणधय क्रमांक नादे कृ 4619/प्र.क्र.30/8 अे, षदनांक 17.09.2019

5.

नानाजी दे शमुख कृषि संषजवनी प्रकल्प कायालयाचे पत्र क्रमांक नादे कृसंप्र/19-20/प्र.क्र.147/
2019/967, षदनांक 20.12.2019

प्र्तावना:षवदभध व मराठवाडयातील हवामान बदलास अषतसंवद
े नशील असलेली 4210 गावे तसेच
षवदभातील पूणा नदीच्या खो-यातील खारपाण पट्ट्यातील 932 गावे अशा एकूण 5142 गावांमध्ये 6 विे
कालावधीत जागषतक बँकेच्या अर्धसहाय्याने सुमारे रू. 4000 कोटी अंदाषजत खचाचा नानाजी दे शमुख
कृषि संषजवनी प्रकल्प राबषवण्यात येत आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून सदर गावांमध्ये हवामान बदलास
अनुकूल शेती पध्दती षवकषसत करण्याच्या हेतूने प्रकल्पांतगधत षनवडलेल्या गावांमध्ये टप्याटप्याने प्रकल्प
राबषवण्यात येत असून गावांचे सूक्ष्म षनयोजन, आराखडे तयार करुन प्रकल्पाची अंमलबजावणी सुरु
झालेली आहे .
या प्रकल्पांतगधत षनवडलेल्या गावांमध्ये षवषवध बाबींची अंमलबजावणी करण्याकषरता सन
2019-20 मध्ये संदभध क्रमांक 2 येर्ील शासन षनणधयान्वये रु.100 कोटी व संदभध क्र.4 येर्ील शासन
षनणधयान्वये रु.80 कोटी असा एकूण रु.180 कोटी षनधी मंजूर षनधीच्या 60% च्या मयादे त षवतरीत
करण्यात आला आहे . प्रकल्पासाठी उवधषरत 20 टक्के षनधी षवतरीत करण्याबाबत षवत्त षवभागाने षनदे श
षदले असल्याने नानाजी दे शमुख कृिी संजीवनी प्रकल्प कायालयाच्या संदभध क्रमांक 5 येर्ील प्र्तावाच्या
अनुिंगाने एकूण मंजूर षनधीच्या 80% षनधी षवतरीत करण्याच्या अनुिंगाने शासन पुढीलप्रमाणे षनणधय घेत
आहे शासन षनणधय : 1. सन 2019-20 कषरता प्रकल्प संचालक, नानाजी दे शमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प यांना प्रकल्पांतगधत
षवषवध बाबींची अंमलबजावणी करण्याकषरता बाहय षहश्शश्शयाचा रु.42 कोटी (रुपये बेचाळीस कोटी
फक्त) व राज्य षहश्शश्शयाचा रु.17.9580 कोटी (रुपये सतरा कोटी पंच्याण्णव लक्ष ऐंशी हजार फक्त)
असा एकूण रु.59.9580 कोटी (रुपये एकोणसाठ कोटी पंच्याण्णव लक्ष ऐंशी हजार फक्त) षनधी

शासन षनणधय क्रमांकः नादे कृ 4619/प्र.क्र.30/8-अे

अर्धसंकल्पीय षवतरण प्रणालीद्वारे षवतरीत करण्यास मान्यता दे ण्यात येत असून त्सयाचा तपशील
खालीलप्रमाणे आहे :-

2.

बाहय षहश्शश्शयाचा षनधी (70%)

राज्य षहश्शश्शयाचा षनधी (30%)

एकूण षवतरीत षनधी

रु.42 कोटी

रु.17.9580कोटी

रु.59.9580कोटी

नानाजी दे शमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाकषरता बाहय षहश्शश्शयाचा षवतरीत केलेला रु.42 कोटी षनधी
प्रकल्पाच्या बाहय षहश्शश्शयाच्या पुढील लेखाषशिाखाली सन 2019-20 मध्ये अर्धसक
ं ल्पीत केलेल्या
तरतुदीतून खची टाकावा.
मागणी क्रमांक डी-3,
2401 पीक संवधधन,
(115) लहान /षसमांत शेतक-यांची आषण शेतमजुरांची योजना,
(00) (02) हवामान अनुकूल कृषि प्रकल्प,
(बाहय षह्सा 70%) (2401 A646)
33-अर्धसहाय्य

3.

सन 2019-20 कषरता प्रकल्प संचालक, नानाजी दे शमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प यांना
प्रकल्पांतगधत षवषवध बाबींची अंमलबजावणी करण्याकषरता राज्य षहश्शश्शयाचा रु.17.9580 कोटी
(रुपये सतरा कोटी पंच्याण्णव लक्ष ऐंशी हजार फक्त) षनधी षवतरीत करण्यात येत असून त्सयाचा
बाबषनहाय तपशील पुढीलप्रमाणे
(रुपये लाखात)
अ.क्र.

बाब

षवतरीत करावयाचा षनधी

1

01- वेतन

230.00

2

03- अषतकाषलक भत्ता

3

10- कंत्राटी सेवा

4

11-दे शांतगधत प्रवास खचध

3.00

5

12- षवदे श प्रवास खचध

9.33

6

13- कायालयीन खचध

46.00

7

14- भाडे पट्टी व कर

30.00

8

17- संगणक खचध

30.00

9

26- जाषहरात व प्रषसध्दी

40.00

10

28- व्यावसाषयक सेवा

11

30- इतर खचध

12

33- अर्धसहाय्य

800.00

एकूण

1795.80

0.47
300.00

300.00
7.00
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4.

नानाजी दे शमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाकषरता राज्य षहश्शश्शयाचा उपरोक्त प्रमाणे षवतरीत केलेला
रु.17.9580 कोटी षनधी प्रकल्पाच्या राज्य षहश्शश्शयाच्या पुढील लेखाषशिाखाली सन 2019-20
मध्ये अर्धसंकल्पीत केलेल्या तरतुदीतून खची टाकावा.
मागणी क्रमांक डी-3,
2401 पीक संवधधन,
(115) लहान /षसमांत शेतक-यांची आषण शेतमजुरांची योजना,
(00) (03) हवामान अनुकूल कृषि प्रकल्प, (राज्य षह्सा 30%) (2401 A655)
01- वेतन
03- अषतकाषलक भत्ता
10- कंत्राटी सेवा
11- दे शांतगधत प्रवास खचध
12- षवदे श प्रवास खचध
13- कायालयीन खचध
14- भाडे पट्टी व कर
17- संगणक खचध
26- जाषहरात व प्रषसध्दी
28- व्यावसाषयक सेवा
30- इतर खचध
33- अर्धसहाय्य

5. या शासन षनणधयाद्वारे उपलब्ध करुन दे ण्यात येत असलेल्या रु.59.9580 कोटी षनधीचे कोिागारातून
आहरण व षवतरणाकषरता प्रकल्प संचालक, नानाजी दे शमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, मुंबई यांना
षनयंत्रक अषधकारी आषण षवत्त षवशेिज्ञ, नानाजी दे शमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, मुंबई यांना आहरण व
संषवतरण अषधकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे .
6. या शासन षनणधयान्वये उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेल्या षनधीचा तात्सकाळ षवषनयोग करण्यात यावा तसेच
प्रकल्प संचालक, नानाजी दे शमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, मुंबई यांनी वेळोवेळी उपयोषगता प्रमाणपत्र
शासनास सादर करावे.
7. प्रकल्प संचालकांनी सदर प्रकल्पांतगधत खची पडणाऱ्या षनधीची जागषतक बँकेकडू न सत्सवर प्रषतपूती
षमळवावी व षमळालेल्या प्रषतपूतीबाबत शासनास वेळोवेळी अहवाल पाठवावा.
8. प्रकल्प संचालकांनी सदर प्रकल्पांतगधत झालेल्या कामाचा माषसक प्रगती अहवाल शासनास सादर करावा.
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9. हा शासन षनणधय षवत्त षवभागाच्या अनौपचाषरक संदभध क्र.08/२०20/व्यय-१ षद. 24/०1/२०20 अन्वये
प्राप्त मान्यतेनुसार षनगधषमत करण्यात येत असुन तो महाराष्ट्र शासनाच्या www.mahaashtra.gov.in
या संकेत्र्ळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्सयाचा संकेतांक 202002051740395001 असा
आहे . हा शासन षनणधय षडषजटल ्वाक्षरीने साक्षांषकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने,

Shrikant
Chandrakant Andge

Digitally signed by Shrikant Chandrakant Andge
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture and ADF
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=5d5ab93b4e4f2fcd87e12fe19b8965025d482b1bee0fffaa620
85c34db6bfd8c,
serialNumber=d8d9626c9e038380cd235c048f20d7ce74cffd3a95f2ac
3c192e9c991f358271, cn=Shrikant Chandrakant Andge
Date: 2020.02.05 17:45:18 +05'30'

(श्रीकांत चं. आंडगे)
अवर सषचव, महाराष्ट्र शासन
प्रषत,
1. मुख्य सषचव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई
2. अपर मुख्य सषचव (षनयोजन), षनयोजन षवभाग, मंत्रालय, मुंबई
3. अपर मुख्य सषचव(षवत्त) षवत्त षवभाग, मंत्रालय, मुंबई
4. सषचव(कृषि), कृषि व पदु म षवभाग, मंत्रालय, मुंबई
5. प्रकल्प संचालक, नानाजी दे शमुख कृिी संषजवनी प्रकल्प, मुंबई
6. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
7. संचालक (षनयोजन व प्रषक्रया), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
8. महालेखापाल (लेखा पषरक्षा), महाराष्ट्र१/२, मुंबई/नागपूर
9.

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता), महाराष्ट्र१/२, मुंबई/नागपूर

10. अषधदान व लेखा अषधकारी, मुंबई
11. षनवासी लेखापषरक्षा अषधकारी, मुंबई
12. मुख्य लेखा पषरक्षक, ्र्ाषनक षनधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई
13. उप मुख्य लेखा पषरक्षक (वषरष्ट्ठ), ्र्ाषनक षनधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई
14. षवत्त षवभाग (कायासन व्यय -१/अर्धसंकल्प-३/अर्धसंकल्प-13), मंत्रालय, मुंबई
15. कायासन २-अे कृषि व पदु म षवभाग मंत्रालय, मुंबई
16. षनवड न्ती.
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