खरीप हंगाम - २०२० पूर्वी शेतकऱ्ांना
आर्वश््क बाबींच््ा खरेदीसाठी / पा्ाभूत
सुवर्वधांच््ा

उभारणीसाठी

अर्थसहाय््

करण््ाच््ा दृष्टीने कृवि वर्वभागाच््ा ्ोजनांची
अंमलबजार्वणी तातडीने सुरु करणेबाबत
महाराष्र शासन
कृवि, पशुसंर्वधथन, दु ग्धव््र्वसा् वर्वकास र्व मत्स््व््र्वसा् वर्वभाग,
शासन पवरपत्रक क्र.संकीणथ-20२०/प्र.क्र.2२/2-अे,
मादाम कामा मागथ, हु तात्समा राजगुरू चौक,
मंत्राल्, मुंबई-400032,
वदनांक :- १४ फेब्रुर्वारी, 2020
संदभथ: कृवि र्व पदु म वर्वभागाचा शासन वनणथ् क्र. ०४१८/प्र.क्र. ११५/१४ अे, वदनांक २७/०४/२०१८
प्र्तार्वना :
कृवि वर्वभागामाफथत वर्ववर्वध केंद्र र्व राज्् पुर्कृत ्ोजनांची तसेच, जागवतक बँक सहाय्य््त
प्रकलपांची अंमलबजार्वणी करण््ात ्ेते. ्ा ्ोजना र्व प्रकलपांच््ा माध््मातून राज््ातील शेतकरी
बांधर्वाना शेतीसाठी आर्वश््क असलेल्ा वर्ववर्वध बाबींच््ा खरेदीसाठी तसेच, शेतार्वर वर्ववर्वध पा्ाभूत
सुवर्वधांच््ा उभारणीसाठी अर्थसहाय्् करण््ात ्ेते. ्ा मध््े प्रामुख््ाने वब्ाणे, ्ंत्र र्व औजारे, वठबक /
तुिार संच इ.ची खरेदी तसेच, शेत तळे खोदकाम, शेत तळ््ास प्लाय््टक अ्तरीकरण, कांदाचाळ,
शेड नेट / हवरतगृह उभारणी, फळबाग लागर्वड वन्ोजन इ. बाबींचा समार्वेश आहे.
आगामी खरीप हंगाम लक्षात घेता, खरीप हंगामापूर्वी शेतकऱ्ांना आपल्ा शेताकवरता आर्वश््क
असलेल्ा बाबींच््ा खरेदीसाठी / उभारणीसाठी कृवि वर्वभागाच््ा वर्ववर्वध ्ोजनांचा लाभ वमळर्वून
दे ण््ाकामी शेतकऱ्ांचे अजथ मागर्वून लाभार्थ््ांची वनर्वड करून त्स्ांना मंजुरी देण््ाची का्थर्वाही तातडीने
करण््ाच््ा दृष्टीने पुढीलप्रमाणे शासन पवरपत्रक वनगथवमत करण््ात ्ेत आहे.
पवरपत्रक :
1. कृवि वर्वभागामाफथत राबवर्वण््ात ्ेणाऱ्ा सर्वथ केंद्र र्व राज्् पुर्कृत ्ोजना तसेच, नानाजी दे शमुख
कृवि संजीर्वनी प्रकलपासाठी सन २०१९-२० मध््े जेर्वढी आर्थर्क तरतूद उपलब्ध करुन वदली होती
साधारणतः तेर्वढीच तरतूद सन २०२०-२१ कवरता उपलब्ध होईल असे गृहीत धरून सर्वथ ्ोजना
/ प्रकलपांतगथत लाभार्थ््ांची वनर्वड करण््ाकवरता तत्सकाळ जावहरात प्रवसद्ध करण््ात ्ाव््ात र्व
इच्छु क शेतकऱ्ांकडू न अजथ मागर्वून लाभार्ी वनर्वड प्रवक्र्ा तातडीने सुरु करार्वी.
2. कृवि आ्ुक्ताल्ाने वजलहा / तालुका वनहा् अ्र्ा्ी ्र्वरूपात आर्थर्क लक्षांक वनवित करून
द्यार्वेत आवण सन 2020-21 साठी केंद्र / राज्् ्ोजनांचे र्वार्थिक कृवत आराखडे अंवतम झाल्ानंतर
सुधावरत वजलहा / तालुका वनहा् आर्थर्क लक्षांक वनवित करण््ात ्ार्वेत.

शासन पवरपत्रक क्रमांकः संकीणथ-20२०/प्र.क्र.2२/2-अे,

3. सन २०१८-१९ मध््े “उन्नत शेती - समृद्ध शेतकरी” अवभ्ानांतगथत संदभांवकत शासन वनणथ्ाद्वारे
वर्ववहत केलेल्ा प्रवक्र्ेनुसार शेतकऱ्ांकडू न प्राप्त होणाऱ्ा अजातून सोडत पद्धतीने तालुका
वनहा् लाभार्थ््ांची तातडीने वनर्वड करण््ात ्ार्वी. त्स्ाचप्रमाणे, ्ोजनेंतगथत वनधीचे संबंवधत
वजलयास / तालुक््ास वर्वतरण होण््ाची र्वाट न पाहता लाभार्थ््ांना तातडीने पूर्वथ संमती आदे श
वनगथवमत करार्वेत.
4. सन 2019-20 मध््े, वनधी अभार्वी वर्ववर्वध ्ोजनांतगथत ज््ा शेतकऱ्ांच््ा अजांना मंजुरी दे ऊन
लाभ दे णे शक्् झाले नाही असे जुने अजथ सन 2020-21 ्ा र्विात सोडत काढतेर्वळ
े ी वर्वचारात
घ््ार्वेत, ्ा शेतकऱ्ांना पुनःि अजथ करण््ाची आर्वश््कता राहणार नाही. अशाप्रकारे , सन
2020-21 मध््े प्राप्त होणारे नर्वीन अजथ र्व सन २०१९-२० मधील वशल्लक जुने अजथ एकत्र करुन
त्स्ांची सोडत काढार्वी र्व लाभार्थ््ांची सन 2020-21 कवरता वनर्वड करण््ात ्ार्वी.
5. मागील काही र्विात शेतकऱ्ांच््ा अजांना पूर्व-थ संमती वदल्ानंतर शेतकऱ्ांच््ा गळतीचे प्रमाण
लक्षात घेता, प्रत्स्ेक ्ोजनेकवरता वजलहा / तालुका वनहा् प्राप्त होणाऱ्ा एकूण आर्थर्क
लक्षांकाच््ा वदड पट अजांना पूर्व-थ संमती दे ण््ात ्ार्वी.
6. फळबाग लागर्वडीच््ा ्ोजनेंतगथत शेतकऱ्ांना खड्डे घेऊन फळबाग लागर्वडीचे वन्ोजन
करण््ाच््ा दृष्टीने लाभार्थ््ांना वद. १५ एवप्रल, २०२० पूर्वी पूर्व-थ संमती आदे श वनगथवमत करार्वेत.
7. सन २०१९-२० मध््े कृवि वर्वभागाच््ा वर्ववर्वध ्ोजनांच््ा अंमलबजार्वणीसाठी सवर्व्तर मागथदशथक
सूचना कृवि आ्ुक्ताल्ामाफथत वनगथवमत केलेल्ा आहेत. सबब, सन २०२०-२१ मध््े पुनःि
नव््ाने मागथदशथक सूचना वनगथवमत न करता, सन २०१९-२० मध््े वनगथवमत केलेल्ा मागथदशथक
सूचनांमध््े जो बदल करार्व्चा असेल केर्वळ तेर्वढा बदल क्षेत्री् का्ाल्ांना कळवर्वला जाईल
्ाची सर्वथ कृवि संचालकांनी र्व आ्ुक्त (कृवि) ्ांनी दक्षता घ््ार्वी.
सदर
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संकेत्र्ळार्वर उपलब्ध करण््ात आले असून, त्स्ाचा संकेताक 202002141454558401 असा
आहे . हा आदे श वडजीटल ्र्वाक्षरीने साक्षांवकत करुन वनगथवमत करण््ात ्ेत आहे .
महाराष्राचे राज््पाल ्ांच््ा आदे शानुसार र्व नांर्वाने ,
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(श्रीकांत आंडगे)
अर्वर सवचर्व, महाराष्र शासन
प्रवत,
1. मा. मुख्् मंत्री, महाराष्र राज््, मंत्राल्, मुंबई-32
2. मा. मंत्री (कृवि), कृवि र्व पदु म वर्वभाग, मंत्राल्, मुंबई-32
3. मा. राज्् मंत्री (कृवि), कृवि र्व पदु म वर्वभाग, मंत्राल्, मुंबई-32
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शासन पवरपत्रक क्रमांकः संकीणथ-20२०/प्र.क्र.2२/2-अे,

4. सवचर्व (कृवि), कृवि र्व पदु म वर्वभाग, मंत्राल्, मुंबई-32
5. आ्ुक्त (कृवि), कृवि आ्ुक्ताल्, महाराष्र राज््, पुणे.
6. सर्वथ सह सवचर्व / उप सवचर्व, कृवि र्व पदु म वर्वभाग, मंत्राल्, मुंबई
7. कृवि संचालक (सर्वथ), कृवि आ्ुक्ताल्, पुणे,
8. वर्वभागी् कृवि सह संचालक (सर्वथ)
9. सर्वथ अर्वर सवचर्व / का्ासन अवधकारी, कृवि र्व, पदु म वर्वभाग, मंत्राल्,मुंबई.
10. वजलहा अवधक्षक कृवि अवधकारी (सर्वथ)
11. महालेखापाल,महाराष्र-1 (लेखा परीक्षा / लेखा र्व अनुज्ञ्
े ता), मुंबई.
12. महालेखापाल, महाराष्र-2 (लेखा परीक्षा / लेखा र्व अनुज्ञ्
े ता), नागपूर.
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