
 
सन 2020-21 या अर्थथक वषात नानाजी देशमुख 
कृषष संजीवनी प्रकल्पाकषरता रु.11130 लाख  
षनधी षवतषरत करणेबाबत.. 

 

महाराष्ट्र शासन 
कृषी,पशुसंवधधन,दुग्धव्यवसाय षवकास व मत्स्यव्यवसाय षवभाग 

शासन षनणधय क्रमाकं : नादेकृ 4620/प्र.क्र.62/8-ऄ े
मादाम कामा मागध, हुतात्समा राजगुरू चौक, 

मंत्रालय षव्तार, मंुबई- 400032 
षदनाकं - 18 मे, 2020 

 

संदभध:- 
 

1. कृषष व पदुम षवभाग शासन षनणधय क्र. हऄप्र-716/प्र.क्र. 82/राकृषवयो कक्ष, षद. 17.01.2018 
2. नानाजी देशमुख कृषष संषजवनी प्रकल्प कायालयाचे पत्र क्र.नादेकृसंप्र/ऄंदाजपत्रक 20-21/    
     प्र.क्र.175/2020 , षद.7.04.2020  
 

प्र्तावना:- 
                हवामान बदलास ऄषतसंवदेनशील ऄसलेल्या षवदभध  व मराठवाड्यातील 4210 गाव ेतसेच 
षवदभातील पूणा नदीच्या खो-यातील खारपाण पट्ट्यातील 932 गाव ेऄशा एकूण 5142 गावामंध्ये 6 वषध 
कालावधीत जागषतक बकेँच्या ऄथधसहाय्याने सुमारे रू. 4000 कोटी ऄदंाषजत खचाचा नानाजी 
देशमुख कृषष संषजवनी प्रकल्प राबषवण्यात येत अहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून सदर गावामंध्ये 
हवामान बदलास ऄनुकूल शेती पध्दती षवकषसत करण्याच्या हेतूने प्रकल्पातंगधत षनवडलेल्या गावांमध्ये 
टप्याटप्याने प्रकल्प राबषवण्यात येत ऄसून गावाचंे सूक्ष्म षनयोजन, अराखडे तयार करुन प्रकल्पाची 
ऄंमलबजावणी सुरु झालेली अहे.  या प्रकल्पातंगधत षनवडलेल्या गावामंध्ये षवषवध बाबींची 
ऄंमलबजावणी करण्याकषरता सन 2020-21 मध्य ेप्रथम टप्प्यात रु.11130 लाख षनधी उपलब्ध करुन 
देण्याची बाब शासनाच्या षवचाराधीन होती.  त्सयाबाबत शासन पुढीलप्रमाणे षनणधय घेत अहे :- 
 

शासन षनणधय :   
 

1. सन 2020-21 कषरता प्रकल्प सचंालक, नानाजी देशमुख कृषष संजीवनी प्रकल्प, मंुबई यानंा 
प्रकल्पातंगधत षवषवध बाबींची ऄंमलबजावणी करण्याकषरता रु. 11130 लाख (रु.एकशे ऄकरा 
कोटी तीस लाख फक्त) षनधी ऄथधसकंल्पीय षवतरण प्रणालीद्वारे षवतरण करण्यास मान्यता 
देण्यात येत ऄसून सदर षवतरीत करण्यात येत ऄसलेल्या षनधीपैकी बाहय षहश्शश्शयाच्या व राज्य 
षहश्शश्शयाच्या षनधीचा तपशील खालीलप्रमाणे:-                                                                            

                                                                                                            (रु. लाखात) 
बाहय षहश्शश्शयाचा षनधी (70%) राज्य षहश्शश्शयाचा षनधी (30%) एकूण षवतरीत षनधी 

7791 3339 11130 
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2. पषरच्छेद क्रमाकं 1 येथील तक्त्सयात नमूद केल्यानुसार नानाजी देशमुख कृषष संजीवनी 
प्रकल्पाकषरता बाहय षहश्शश्शयाचा रु.7791 लाख षनधी (रुपये सत्त्याहत्तर कोटी एक्याण्णव लाख 
फक्त) षवतरीत करण्यात येत ऄसून तो प्रकल्पाच्या बाहय षहश्शश्शयाच्या पुढील लेखाषशषाखाली सन 
2020-21 मध्ये ऄथधसंकल्पीत केलेल्या तरतुदीतून खची टाकावा. 

मागणी क्रमाकं डी-3, 
     2401 पीक संवधधन, 
     (115) लहान /षसमातं शेतक-याचंी अषण शेतमजुराचंी योजना, 
     (00) (02) हवामान ऄनुकूल कृषष प्रकल्प, (बाहय षह्सा 70%)   (2401 A646) 

33 - ऄथधसहाय्य 
  

3. पषरच्छेद क्रमाकं 1 येथील तक्त्सयात नमूद केल्यानुसार नानाजी देशमुख कृषष संजीवनी 
प्रकल्पाकषरता राज्य षहश्शश्शयाचा रु.3339 लाख षनधी (रुपय े तेहतीस कोटी एकोणचाळीस लाख 
फक्त) षवतरीत करण्यात येत ऄसून त्सयाचा बाबषनहाय तपशील पुढीलप्रमाणे :- 
 

बाब षवतरीत षनधी (रुपये लाखात) 
 01- वतेन                      400 
06-दुरध्वनी, वीज व पाणी 
शुल्क 

2.25 

10- कंत्राटी सेवा 1000 
13- कायालयीन खचध 72.75 
14- भाडेपट्टी व कर 45 
17- संगणक खचध 10 
28- व्यावसाषयक सेवा 300 
33- ऄथधसहाय्य                  1509 

एकूण 3339 
 

4.  उपरोक्तप्रमाणे षवतरीत रु.3339 लाख षनधी (रुपये तेहतीस कोटी एकोणचाळीस लाख फक्त)  
प्रकल्पाच्या राज्य षहश्शश्शयाच्या पुढील लेखाषशषाखाली सन 2020-21 मध्ये ऄथधसंकल्पीत केलले्या 
तरतुदीतून खची टाकावा. 

  मागणी क्रमाकं डी-3, 
                           2401 पीक संवधधन, 

                  (115) लहान /षसमातं शेतक-याचंी अषण शेतमजुराचंी योजना, 
                  (00) (03) हवामान ऄनुकूल कृषष प्रकल्प, (राज्य षह्सा 30%)   (2401 A655)  
                  01- वतेन                      
                  06-दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क 
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                  10- कंत्राटी सेवा 
                  13- कायालयीन खचध 
                  14- भाडेपट्टी व कर 
                  17- संगणक खचध 
                  28- व्यावसाषयक सेवा 
   33- ऄथधसहाय्य 

 

5. या शासन षनणधयाद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येत ऄसलेल्या रु. 11130 लाख (रु.एकशे ऄकरा कोटी 
तीस लाख फक्त) षनधीचे कोषागारातून अहरण व षवतरणाकषरता प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख 
कृषष संजीवनी प्रकल्प, मंुबई यानंा षनयंत्रक ऄषधकारी अषण षवत्त षवशेषज्ञ, नानाजी देशमुख कृषष 
संजीवनी प्रकल्प, मंुबई यानंा अहरण व संषवतरण ऄषधकारी म्हणनू घोषषत करण्यात येत अहे. 

6. या शासन षनणधयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात अलेल्या षनधीचा तात्सकाळ षवषनयोग करण्यात यावा 
तसेच प्रकल्प सचंालक, नानाजी देशमुख कृषष संजीवनी प्रकल्प, मंुबई यानंी 33- ऄथधसहाय्य या 
उषिष्ट्टशीषाखाली खचध झालेल्या रकमाचंे उपयोषगता प्रमाणपत्र वळेोवळेी शासनास सादर कराव.े 

7. प्रकल्प सचंालकानंी सदर प्रकल्पातंगधत खची पडणाऱ्या षनधीची जागषतक बँकेकडून सत्सवर प्रषतपूती 
षमळवावी व षमळालेल्या प्रषतपूतीबाबत शासनास वळेोवळेी ऄहवाल पाठवावा.        

8. प्रकल्प संचालकानंी सदर प्रकल्पातंगधत झालेल्या कामाचा प्रगती ऄहवाल शासनास वळेोवळेी सादर 
करावा. 

9. षवत्त षवभागाचे शासन पषरपत्रक क्रमाकं ऄथधस ं 2020/प्र.क्र.64/ऄथध-3, षदनाकं 16.04.2020 नुसार 
षवषहत केलेल्या ऄटींची पूतधता होत ऄसल्याने सदर पषरपत्रकानुसार तसचे षनयोजन षवभागाच्या 
मान्यतेने व षवत्त षवभागाच्या ऄनौपचाषरक सदंभध क्रमाकं 160/2020/व्यय-2, षदनाकं 14.05.2020 
ऄन्वय ेषमळालेल्या सहमतीनुसार सदर शासन षनणधय षनगधषमत करण्यात येत अहे 

10. सदर शासन षनणधय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत्थळावर उपलब्ध 
करण्यात अला ऄसून त्सयाचा संकेताकं 202005181545568701 ऄसा अहे.  हा शासन षनणधय 
षडषजटल ्वाक्षरीने साक्षाषंकत करुन काढण्यात येत अहे. 

             महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या अदेशानुसार व नावाने, 
 
 
 

                                                                                         ( श्रीकातं चं. अडंगे ) 
ऄवर सषचव, महाराष्ट्र शासन    

प्रषत, 
1. मुख्य सषचव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मंुबई 
2. ऄपर मुख्य सषचव (षनयोजन), षनयोजन षवभाग, मंत्रालय, मंुबई 
3. ऄपर मुख्य सषचव (षवत्त) षवत्त षवभाग,  मंत्रालय, मंुबई 

http://www.maharashtra.gov.in/
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4. सषचव(कृषष ), कृषष व पदुम  षवभाग,  मंत्रालय, मंुबई 
5. प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषी संषजवनी प्रकल्प,  मंुबई 
6. अयुक्त (कृषष), कृषष अयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
7. संचालक (षनयोजन व प्रषक्रया), कृषष अयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
8. महालेखापाल (लेखा पषरक्षा), महाराष्ट्र१/२, मंुबई/नागपूर 
9. महालेखापाल (लेखा  व ऄ नुज्ञयेता), महाराष्ट्र१/२, मंुबई/नागपूर 
10. ऄषधदान व लेखा ऄषधकारी, मंुबई 
11. षनवासी लेखापषरक्षा ऄषधकारी, मंुबई 
12. मुख्य लेखा पषरक्षक, ्थाषनक षनधी लेखा, कोकण भवन, नवी मंुबई 
13. उप मुख्य लेखा पषरक्षक (वषरष्ट्ठ), ्थाषनक षनधी लेखा, कोकण भवन, नवी मंुबई 
14. षवत्त षवभाग (कायासन व्यय -१/ऄथधसंकल्प-३/ऄथधसंकल्प-13), मंत्रालय, मंुबई 
15. कायासन २-ऄे कृषष व पदुम षवभाग मंत्रालय, मंुबई 
16. मा.मंत्री (कृषष) याचंे ्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मंुबई 
17. षनवड न्ती.  
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