
राष्ट्रीय कृषि षिकास योजना-रफ्तार 
योजनेंतर्गत सन 2019-20 मध्य े
सिगसाधारण प्रिर्ासाठी षितरीत 
केलले्या ₹146.67 कोटी षनधीच े
प्रकल्प षनहाय षितरण करणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
कृिी, पशुसंिधगन, दुग् धव् यिसाय षिकास ि म् ्  यव् यिसाय षिाार् 

शासन षनणगय क्रमाकं: राकृषि 0319 /प्र.क्र. 88/14-अ े 
मादाम कामा मार्ग, हुता्मा राजरु्रु चौक, 

मंत्रालय षि्तार, मंुबई - 400 0३2. 
        षदनाकं :  २६ मे, २०२०  

संदाग :   
1. कृषि ि पदुम षिाार्ाचा शासन षनणगय क्र.0418/प्र.क्र.155/14-अे, षद. 27/04/2017  
2. षित्त षिाार्ाचे पषरपत्रक क्र. अर्गसं-2019/प्र.क्र.44/अर्ग-3, षद.01.04.2019 
3. कृषि, सहकार ि शेतकरी कल्याण षिाार्, कें षिय कृषि ि शेतकरी कल्याण मंत्रालय, ाारत 

सरकार याचंे पत्र क्र. 7-1/2019- आरकेव्हीिाय, षद. 22/02/2019 
4. कृषि ि पदुम षिाार्ाचा शासन षनणगय क्र. राकृषि 0319 /प्र.क्र. 88/14-अे, षद. 29/06/2019. 
5. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/षन/राकृषियो/षन.मा./1106, षद. 16/09/2019.  
6. कृषि, सहकार ि शेतकरी कल्याण षिाार्, कें षिय कृषि ि शेतकरी कल्याण मंत्रालय, ाारत 

सरकार याचंे पत्र क्र. 1-15/2019- आरकेव्हीिाय, षद. 04/03/2020 
7. कृषि ि पदुम षिाार्ाचा शासन षनणगय क्र. राकृषि 0319 /प्र.क्र. 88/14-अे, षद. 20/03/2020. 
8. कृषि ि पदुम षिाार्ाचा शासन षनणगय क्र. राकृषि 0319 /प्र.क्र. 88/14-अे, षद. 27/03/2020. 
9. कृषि, सहकार ि शेतकरी कल्याण षिाार्, कें षिय कृषि ि शेतकरी कल्याण मंत्रालय, ाारत 

सरकार याचंे पत्र क्र. 7-3/2019- राकृषियो, षद. 15/04/2020 

10. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/षनयोजन/राकृषियो/षनधी मार्णी/12313, षद.29/4/2020. 

प्र्तािना : 
राष्ट्रीय कृषि षिकास योजना - रफ्तार ही योजना कें ि ि राज्य शासनाच्या 60:40 

अर्गसहाय्याच्या प्रमाणात राबषिण्यात येत असून या योजनेंतर्गत सिगसाधारण प्रिर्ाकषरता कें ि शासनाने 
सन २०१९-20 कषरता एकूण ₹ 311.21 कोटी रक्कमेचे (कें ि षह्सा- ₹ 186.63 कोटी  + राज्य षह्सा- 
₹ 124.48 कोटी) िार्षिक षनयतिाटप (Allocation) राज्यास मंजूर केले होते. 

कें ि शासनाने षद.04/3/2020 रोजीच्या संदााषधन पत्रान्िये राष्ट्रीय कृषि षिकास योजना - 
रफ्तार योजनेंतर्गत राज्यास सिगसाधारण प्रिर्ाचा दुसऱ्या हप्त्यात षितरीत केलेला कें ि षह्याचा 
₹93.36 कोटी षनधी ि राज्य षह्याचा ₹ 53.31 कोटी षनधी अनुक्रमे संदाांषकत षद.20/03/2020 ि 
षद.27/03/2020 रोजीच्या शासन षनणगयानं्िये आयुक्त (कृषि) यानंा षितरीत केला होता तर्ाषप, या 
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षनधीचे (₹146.67 कोटी) प्रकल्पषनहाय षितरण बाकी आहे. कें ि शासनाने संदाांषकत षद.15/04/2020 
रोजीच्या पत्रान्िये सन 2019-20 मध्ये षितरीत केलेल्या सदर षनधीचा सन २०२०-२१ मध्ये षिषनयोर् 
करण्यास (Revalidation) मान्यता षदलेली आहे. ्यानुिंर्ाने कृषि आयुक्तालयाने संदाग क्र.10 येर्ील 
षद.29/04/2020 रोजीच्या पत्रान्िये षनधी मार्णीचा प्र्ताि सादर केला असून ्याबाबत शासन 
पुढीलप्रमाणे षनणगय घेत आहे.  

शासन षनणगयः   

1. सन 2019-20मध्ये राष्ट्रीय कृषि षिकास योजना-रफ्तार योजनेंतर्गत मंजूर प्रकल्पाचं्या 
अंमलबजािणी कषरता कें ि ि राज्याच्या 60:40 अर्गसहाय्याच्या प्रमाणात सिगसाधारण प्रिर्ाकषरता 
एकूण ₹ 146.67 कोटी षनधी संदाांषकत षद.20/03/2020 ि षद.27/03/2020 रोजीच्या शासन 
षनणगयान्िये आयुक्त (कृषि) यानंा षितरीत केला होता. आता या शासन षनणगयान्िये सदर ₹ 146.67 
कोटी षनधीचे (रुपये एकशे शेहेचाळीस कोटी सदुसष्ट्ट लाख फक्त) प्रकल्प ि अंमलबजािणी यंत्रणा 
षनहाय षितरण करण्यात येत असून ्याचा तपषशल सोबत जोडलेल्या पषरषशष्ट्ट-अ मध्ये दशगषिलेला 
आहे. आयुक्त (कृषि) यानंी कोिार्ारामाफग त प्राप्तत होणारा ₹ 146.67 कोटी षनधी आयुक्त (कृषि), 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे, याचं्या नाि ेउघडलेल्या ्िीय प्रपंजी लेखा खा्यामध्ये (PLA) जमा करािा ि 
नंतर पषरषशष्ट्ट-अ मध्ये दशगषिलेल्या प्रकल्पाचं्या अंमलबजािणीसाठी संबंषधत अंमलबजािणी 
यंत्रणेस तातडीने उपलब्ध करुन द्यािा.   

2. राष्ट्रीय कृषि षिकास योजना  - रफ्तार या योजनेंतर्गत मंजूर प्रकल्पाचं्या अंमलबजािणीसाठी 
सिगसाधारण प्रिर्ाकषरता उपलब्ध होणाऱ्या षनधीचा षिषनयोर् करताना षद.29/06/2019 रोजीच्या 
शासन षनणगयातील सूचना / कायगपध्दतीचा अिलंब करण्यात यािा.  

3. हा शासन षनणगय षित्त षिाार्ाच्या अनौपचाषरक संदाग क्र. ७९/२०२०/व्यय-१, षद. २२/०५/२०२० 
अन्िये प्राप्तत मान्यतेनुसार षनर्गषमत करण्यात येत आहे. 

4.  सदर शासन षनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in  या संकेत्र्ळािर उपलब्ध 
करण्यात आला असून ्याचा संकेताक 202005261533256601 असा आहे. हा आदेश षडजीटल 
्िाक्षरीने साक्षाषंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार ि नािाने.  

 

 

                ( श्रीकातं आडंरे् ) 
                  अिर सषचि, महाराष्ट्र शासन  

प्रत: 

1. मुख्य सषचि, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मंुबई  
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2. अपर मुख्य सषचि (षित्त), मंत्रालय, मंुबई 
3. अपर मुख्य सषचि (षनयोजन), षनयोजन षिाार्, मंत्रालय, मंुबई. 
4. प्रधान सषचि (पदुम ि पणन), कृषि ि पदुम षिाार्, मंत्रालय, मंुबई. 
5. सषचि (िस्त्रोद्योर्), सहकार, पणन ि िस्त्रोद्योर् षिाार्, मंत्रालय, मंुबई. 
6. सषचि (कृषि), कृषि ि पदुम षिाार्, मंत्रालय, मंुबई. 
7. सषचि (जलसंधारण), मृद ि जलसंधारण षिाार्, मंत्रालय, मंुबई. 
8. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
9. व्यि्र्ापकीय संचालक (MSHMPB), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, षशिाजीनर्र, पुणे 

10. व्यि्र्ापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य िखार महामंडळ, र्ुलटेकडी, माकेट याडग, पुणे   
11. आयुक्त (पशुसंिधगन), औंध, पुणे 
12. आयुक्त (दुग्धव्यिसाय), िरळी, मंुबई 
13. आयुक्त (म््यव्यिसाय), मरीन ड्राईव्ह, मंुबई  
14. महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि षशक्षण ि संशोधन पषरिद, ााबंुडा, ाोसले नर्र, पुणे.  
15. संचालक (षि्तार ि प्रषशक्षण), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, षशिाजीनर्र, पुणे. 
16. संचालक (प्रषक्रया ि षनयोजन), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, षशिाजीनर्र, पुणे. 
17. संचालक (रेशीम), षिाार्ीय आयुक्तालय पषरसर, षसव्हील लाईन्स, नार्पूर 
18. कायगकारी संचालक, महाराष्ट्र  राज्य कृषि पणन मंडळ, र्ुलटेकडी, माकेट याडग, पुणे  
19. महालेखाकार (्र्ाषनक षनकाय लेखा पषरक्षा ि लेखा), मंुबई.  

20. महालेखापाल (लेखा पषरक्षा), महाराष्ट्र 1/2, मंुबई/नार्पुर 
21. सिग षजल्हा कोिार्ार अषधकारी, महाराष्ट्र राज्य 
22. सहायक संचालक (लखेा-1), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
23. षित्त षिाार् (काया. व्यय-1 / अर्गसंकल्प), मंत्रालय, मंुबई 
24. मा. मंत्री (कृषि ि फलो्पादन) याचंे ्िीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई 
25. षनिड न्ती. 
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पषरषशष्ट्ट - अ 
कृषि, पशुसंिधगन, दुग्धव्यिसाय षिकास ि म््यव्यिसाय षिाार् 

शाासन षनणगय क्र. राकृषि-0319/प्र.क्र. 88/14-अ े, षद. 26/05/2020 चे सहपत्र 
राष्ट्रीय कृषि षिकास योजनेंतर्गत प्रकल्प / अंमलबजािणी यंत्रणा षनहाय सिगसाधारण प्रिर्ाकषरता षितरीत 

₹1४६.६७ कोटी षनधीचे प्रकल्प षनहाय षितरण 
ििग - 2019-20         (रक्कम रु. कोटीत) 

अ.
क्र. 

प्रकल्पाच ेनाि प्रकल्प 
मंजूरी 

ििग 

प्रकल्प 
ककमत 

प्रकल्प 
ककमती 
पैकी  

(राकृषियो 
षह्सा) 

सन 2019-
20 पयंत 
षितरीत 
केललेा 
षनधी 

सन 2020-
21 कषरता 

षशल्लक 
प्रकल्प 
ककमत 

षितरीत 
करण्यात 

येत 
असललेा  

षनधी 
1 2 3 ४ ५ ६ ७ (५-6) ८ 

1 कृषि जनजार्ृती कायगक्रम  2019-20 2.96 2.96 2.00 0.96 0.96 
2 र्ुण षनयंत्रण प्रयोर्शाळा ि उिगरीत अशं तपासणी 

प्रयोर्शाळांचे बळकटीकरण, क्षमतािाढ ि ISTA 
साासद्ि घेणे आषण NABl प्रमाणीकरण करणे 

2017-18 4.35 4.35 3.70 0.65 0.60 

3 उच्च तंत्रज्ञानािर आधारीत शासकीय 
रोपिाटीकाचंे बळकटीकरण. 

2017-18 19.97 19.97 19.43 0.54 0.54 

4 हळद यांषत्रकीकरण ि काढणी पश्चात व्यि्र्ापन 2017-18 22.91 10.01 3.25 6.76 2.00 
5 संरक्षीत शेती 2018-19 300.00 150.00 94.83 55.17 10.50 
6 कांदा चाळ उाारणी  2019-20 150.00 60.00 9.01 50.99 50.99 
7 शेत तळे अ्तरीकरण 2019-20 100.00 60.00 30.00 30.00 30.00 
अ. आयुक्त (कृषि)  617.32 315.51 162.22 153.29 95.59 
8 कसचन पाणी र्रज सल्ला सेिा (म.फु.कृ.षि., राहुरी) 2014-15 5.00 5.00 4.85 0.15 0.15 
9 शेतकरी प्रर्म (म.फु.कृ.षि., राहुरी) 2015-16 5.90 5.90 4.50 1.40 0.50 

10 कृषि महाषिद्यालय नार्परू येरे् जैिीक कीड 
षनर्षमती ि प्रषशक्षण कें िाची ्र्ापना रायकोग्रामाचा 
प्रचार ि व्यि्र्ापन प्रकल्प (पं.दे.कृ.षि., अकोला) 
 

2019-20 0.58 0.20 0.10 0.10 0.10 

ब. कृषि षिद्यापीठ (सिग)  11.48 11.10 9.45 1.65 0.75 
11 108 कृषि उ्पन्न बाजार सषम्यांमध्ये शेतमाल 

तारण सुषिधेसाठी र्ोदाम उाारणी. 
 

2017-18 104.09 41.86 23.73 18.13 5.00 

क. कायगकारी संचालक, कृषि पणन मंडळ  104.09 41.86 23.73 18.13 5.00 
12 िखार पािती सुषिधा ि ऑनलाईन रेडींर् 

सुषिधेसह राज्यातील 10 षठकाणी र्ोदामांचा 
षनर्षमती प्रकल्प 
 

2017-18 24.10 12.32 10.52 1.80 1.65 

13 षिदाग ि मराठिाड्यामध्ये 10 षठकाणी र्ोदाम 
बांधकाम करणे 
 
 

2017-18 23.83 10.18 9.29 0.89 0.69 
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अ.
क्र. 

प्रकल्पाच ेनाि प्रकल्प 
मंजूरी 

ििग 

प्रकल्प 
ककमत 

प्रकल्प 
ककमती 
पैकी  

(राकृषियो 
षह्सा) 

सन 2019-
20 पयंत 
षितरीत 
केललेा 
षनधी 

सन 2020-
21 कषरता 

षशल्लक 
प्रकल्प 
ककमत 

षितरीत 
करण्यात 

येत 
असललेा  

षनधी 
ड. व् यि् र्ापकीय सचंालक, िखार महामंडळ  186.93 127.08 54.03 73.05 2.34 
1४ शेळी ि मेंढी पैदासीकरण कें िाच ेबळकटीकरण 

करणे (पडेर्ाि (औरंर्ाबाद), षालाखेड (जळर्ांि), 
दहीिडी (सातारा), अंबजेोर्ाई (बीड), महूद 
(सोलापरू)) 

2016-17 6.22 3.75 3.42 0.33 0.33 

1५ महाराष्ट्र पशु ि म््य षिज्ञान षिद्यापीठ, नार्परू 
अषधन्त पशुिदै्यकीय महाषिद्यालय नार्परू, मंुबई 
ि पराणी येर्ील शैक्षषणक पशुषचषक्सालयाचे 
नुतणीकरण ि बळकटीकरण तसचे 
पशुिदै्यकांकषरता प्रषशक्षण कें िाची ्र्ापना करणे. 

2016-17 16.51 16.51 12.96 3.55 २.३६ 

1६ षिदाग ि मराठिाडा करीता दुग्ध षिकास कायगक्रम 
राबषिणे 

2017-18 174.42 174.42 35.72 138.70 10.00 

1७ अकोला येर्ील पो्ट गॅ्रज्यएुट इन्सन््टट्यूट ऑफ 
िटेरनरी अ ॅन्ड अ ॅषनमल सायन्स येरे् टीव्हीसीसी 
आषण डायग्नोन्स्टक लॅबच ेमजबतुीकरण 

2017-18 4.50 4.50 4.20 0.30 0.30 

१८ आयव्हीबीपी, पणेु येरे् व्यापारी त्िािर छोटे प्राणी 
पैदास कें ि उाारणे 

2017-18 10.00 10.00 6.45 3.55 1.00 

१९ कृषत्रम रेतन सुषिधा प्रकल्प 2018-19 24.37 24.37 12.00 12.37 10.00 
२० सोलपरू षजल्यात पीपीपी त्िािर शेळीपालन 

प्रकल्प राबषिणे (सृजन सेंषिय ि्त ूप्रा.षल.) 
2019-20 5.27 1.63 0.00 1.63 0.38 

इ. आयुक्त (पशुसंिधगन)  244.71 238.60 77.31 161.29 2४.३७ 
2१* र्षतमान दुग्ध षिकास कायगक्रम (षसन्नर तालुका 

सहकारी दुध उ्पादक ि प्रषक्रया संघ मया.) 
201१-1२ २०.५३ १०.२६ ६.६४ ३.६२ ३.६२ 

ई. आयुक्त (दुग्धव्यिसाय षिकास)  २०.५३ १०.२६ ६.६४ ३.६२ ३.६२ 
2२ 6 जटे्टी बाधूंन मन्सच्छमारांना पायाातू ि काढणी 

पश्चात व्यि्र्ापन सुषिधा परुषिणे 
2017-18 83.50 83.50 0.00 83.50 15.00 

फ. आयुक्त (म््य व्यिसाय)  83.50 83.50 0.00 83.50 15.00 
एकूण (अ+ब+क+ड+इ+ई+फ) 126८.5६ 82७.९१ 33३.३८ 49४.५3 14६.6७ 

* २८ व्या SLSC बैठकीत षमळालले्या मान्यतेनुसार “र्षतमान दुग्ध षिकास कायगक्रमांतर्गत” षसन्नर तालकुा सहकारी दुध उ्पादक ि 
प्रषक्रया संघाच्या सुधाषरत प्रकल्प ककमतीनुसार केिळ सदर संघाच्या प्रकल्पाशी संबंषधत उिगषरत रक्कमा नमूद केलले्या आहेत.   

******* 




