कृषी

उन्नती

योजना

-

राष्ट्रीय

्न्न

रकरषा

्भियानाांतर्गत कडधान्य भिकाांकरीता रर्गराधारण
प्रर्र्ाचा रन 2017-18 करीता ₹ 1769.68 लाख
भनधी भर्तरीत करणेबाबत
महाराष्ट्र शारन
कृषी, िशकरांर्धगन, दक ग्धव्यर्राय भर्कार र् मत्स्यव्यर्राय भर्िार्
शारन भनणगय क्रमाांक : ्रक् 1017/प्र.क्र. 26/4्े
मादाम कामा मार्ग, हक तात्समा राजर्करु चौक,
मांत्रालय भर््तार, मकांबई - 400 032
भदनाांक : 23 नोव्हेंबर, 2017
र्ाचा:1. केंद्रीय कृभष मांत्रालयाचे ित्र No. 2-1/2017-NFSM, भद.09/03/2017
2. कृभष र् िदक म भर्िार् शारन भनणगय क्र. 0317/प्र. क्र. 18 /राकृभर्यो कष, भद.13/04/2017
3. भर्त्त भर्िार्ाचे िभरित्रक क्र. ्र्गरां-2017/प्र.क्र.75/्र्ग-3 भद. 18/04/2017
4. कृभष र् िदक म भर्िार् शारन भनणगय क्र. रांकीणग-2017/प्र.क्र.31/17-्े, भद.19/04/2017
5. केंद्रीय कृषी मांत्रालयाचे ित्र - No. CPS 2-16/2017-NFSM, भद. 02/05/2017
6. शारन भनणगय क्र. ्रू् 0317/प्र.क्र. 12/राकृभर्यो कष, भद.15/05/2017
7. केंद्रीय कृषी मांत्रालयाचे ित्र No. F.No.2-27/2017 - NFSM भद. 23/05/2017
8. कृभष र् िदक म भर्िार् शारन भनणगय क्र. 0317/प्र. क्र.12 /राकृभर्यो कष, भद.07/06/2017
9. कृभष र् िदक म भर्िार् शारन भनणगय क्र. 0317/प्र. क्र. 12 /राकृभर्यो कष, भद.11/10/2017
10. केंद्रीय कृषी मांत्रालयाचे ित्र No. F.No.3/CPS 3-6/2017 - NFSM भद. 17/10/2017
11. कृषी आयकक्तालयाचे ित्र क्र.कृआ/भर्प्र-1/रा्रक्/भनभर्17-18/प्र.क्र.3/282/17,
भद.31/10/2017
प्र्तार्ना :राष्ट्रीय ्न्न रकरषा ्भियाांतर्गत रमाभर्ष्ट्ट भिकाांच्या उत्सिादन र् उत्सिादकतेत र्ाढ करणे, शेत
जभमनीची रकिीकता र् उत्सिादकता र्ाढभर्णे, रोजर्ाराांची रांधी भनमाण करणे र् शेतक-याांच्या
उत्सिादनात र्ाढ करणे ही प्रमकख्य उद्दीष्ट्ट आहेत.
रन 2017-18 करीता केंद्र शारनाने महाराष्ट्राकरीता राष्ट्रीय ्न्न रकरषा ्भियानाांतर्गत
्न्नधान्य भिकाांराठी (िात, र्हू , कडधान्य र् िरडधान्य) ₹ 24034.37 लाख रकमेचा कृती आराखडा
मांजूर केला. त्सयार केंद्र शारनाने रांदिांभकत भद.02/05/2017 रोजीच्या ित्रान्र्ये मांजूरी भदली आहे.
चालू र्षी केंद्र शारनाने रदर ्भियानाांतर्गत ₹2187.50 लाख रकमेचा र्ाढीर् कायगक्रम कडधान्य
भिकाांकरीता मांजूर केला आहे. त्सयानकरार रदर रु.2187.50 लाख (केंद्र भह्रा ₹.1312.50
लाख+राज्य भह्रा ₹.875.00 लाख) रकमेच्या र्ाढीर् कायगक्रमार भदनाांक 11/10/2017 रोजीच्या

शारन भनणगय क्रमाांकः ्रक् 1017/प्र.क्र. 26/4्े

शारन भनणगयान्र्ये प्रशारकीय मान्यता प्रदान केलेली आहे. त्सयानकषांर्ाने केंद्र शारनाने र्ाढीर्
कायगक्रमािैकी रर्गराधारण प्रर्र्ाकरीता ्भियानाांतर्गत कडधान्य भिकाांकरीता केंद्र भह्याचा
₹ 1061.81 लाख भनधी भर्तरीत केलेला आहे र् त्सया रमरुि राज्य भह्याचा ₹707.87 लाख ्रा
एकूण ₹ 1769.68 लाख भनधी, रब्बी हांर्ामाच्या िार्श्गिम
ू ीर्र भर्तरीत करण्याबाबत शारन िकढीलप्रमाणे
भनणगय घेत आहे शारन भनणगयः
1. रन 2017-18 करीता कृषी उन्नती योजना - राष्ट्रीय ्न्न रकरषा ्भियानाांतर्गत कडधान्य
भिकाांकरीता रर्गराधारण प्रर्र्ाराठी केंद्र र् राज्य भह््याचा एकूण ₹1769.68 लाख (रुिये रतरा
कोटी एकोणरत्तर लाख ्डक रष्ट्ट हजार फक्त) भनधी या शारन भनणगयान्र्ये आयकक्त (कृषी), िकणे,
याांना ्र्गरांकल्पिय भर्तरण प्रणालीद्वारे भिक भनहाय र् प्रर्र्ग भनहाय उिलब्ध करुन दे ण्यात येत
आहे, रदर भनधीिैकी केंद्र र् राज्य भह्राच्या भर्तरीत भनधीचे भर्र्रण िकढीलप्रमाणे (₹ लाख)
्.क्र.
1.

राष्ट्रीय ्न्न रकरषा ्भियान ्ांतर्गत भिके
कडधान्य

रर्गराधारण प्रर्र्ग

एकूण

केंद्र भह्रा

राज्य भह्रा

1061.81

707.87

1769.68

2. राष्ट्रीय ्न्न रकरषा ्भियानाकरीता उिलब्ध करुन दे ण्यात आलेला केंद्र भह्याचा ₹1061.81
लाख (रुिये दहा कोटी एकरष्ट्ट लाख एक्याऐांशी हजार फक्त) भनधी खालील लेखाभशषांतर्गत रन
2017-18 कभरता ्र्गरांकल्पित करण्यात आलेपया तरतकदीतून खची टाकार्ा.
मार्णी क्रमाांक डी-3
2401- िीक रांर्धगन
(00) (102) ्न्नधान्य भिके
(00) (25) कृषी उन्नती योजना- राष्ट्रीय ्न्न रकरषा ्भियान-्न्नधान्य भिके
(केंद्र भह्रा 60%) (केंद्र िकर्कृत योजना) (2401 4614)
(योजनाांतर्गत) (दत्तमत) 33, ्र्गरहाय्य
तरेच राष्ट्रीय ्न्न रकरषा ्भियानाकरीता उिलब्ध करुन दे ण्यात आलेला राज्य भह्याचा
₹707.87 लाख (रुिये रात कोटी रात लाख रत्त्याऐांशी हजार फक्त) भनधी खालील
लेखाभशषांतर्गत रन 2017-18 कभरता ्र्गरांकल्पित करण्यात आलेपया तरतकदीतून खची
टाकार्ा.
मार्णी क्रमाांक डी-3
2401- िीक रांर्धगन
(00) (102) ्न्नधान्य भिके
(00) (33) कृषी उन्नती योजना- राष्ट्रीय ्न्न रकरषा ्भियान-्न्नधान्य भिके
िृष्ट्ठ 5 िैकी 2
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(राज्य भह्रा) (40% केंद्र) (2401 A234)
(योजनाांतर्गत) (दत्तमत) 33, ्र्गरहाय्य
3. शारन भनणगयान्र्ये राष्ट्रीय ्न्न रकरषा ्भियानाकरीता उिलब्ध करुन दे ण्यात येणाऱ्या केंद्र र्
राज्य भह्याच्या ₹ 1769.68 लाख रक्कमेचे भजपहा भनहाय/ कायालय भनहाय र्ाटि
करण्याकरीता रांचालक (भर््तार र् प्रभशषण) याांना प्राभधकृत करण्यात येत ्रून त्सयाांनी
्भियानाांतर्गत भजपहा भनहाय र्ाटि करार्याचा भनधी ्र्गरांकपिीय भर्तरण प्रणालीद्वारे भर्िार्ीय
कृषी रह रांचालकाांमाफगत भर्तरीत करार्ा.
4. या शारन भनणगयान्र्ये उिलब्ध करुन दे ण्यात येत ्रलेपया ₹ 1769.68 लाख भनधीचे भर्भर्ध
कायालयाांच्या ्तरार्र कोषार्ारातून आहरण र् भर्तरणाकभरता रांचालक (भर््तार र् प्रभशषण),
कृषी आयकक्तालय, िकणे याांना भनयांत्रण ्भधकारी आभण रहायक रांचालक (लेखा-1), कृषी
आयकक्तालय, िकणे याांना आहरण र् रांभर्तरण ्भधकारी म्हणून घोभषत करण्यात येत आहे .
5. भद. 19/05/2014 रोजीच्या शारन भनणगयान्र्ये राष्ट्रीय ्न्न रकरषा ्भियानाांतर्गत राज्य ्तरार्र,
कृषी आयकक्तालय ्तरार्र, भर्िार्ीय ्तरार्र र् भजपहा्तरार्र र्ठीत करण्यात आलेपया
रभमत्सयाांनी चालू र्षी दे भखल त्सयाांना भर्हीत केलेपया जबाबदा-याांचे भनर्गहन करार्याचे आहे तरेच,
्भियान रांचालक म्हणून रांचालक (भर््तार र् प्रभशषण) याांची भनयकक्ती केलेली आहे.
6. केंभद्रय कृषी मांत्रालयाने राष्ट्रीय ्न्न रकरषा ्भियानाांतर्गत राज्य शारनार रन 2017-18 करीता
रांदिांभकत भद. 02 मे, 2017 रोजीच्या ित्रान्र्ये प्राप्त मान्यतेनकरार तरेच, रांदिांभकत भद.
15/05/2017 रोजीच्या शारन भनणगयान्र्ये भदलेपया प्रशारकीय मान्यतेनकरार, तरेच चालू र्षी
्भियानाकरीता मांजूर केलेपया कृभत आराखडयानकरार आभण र्ेळोर्ेळी केंद्रीय कृषी मांत्रालयाने
भदलेपया भदशाभनदे शानकरार रदर ्भियानाची ्ांमलबजार्णी करणे बांधनकारक राहील, याबाबत
रांचालक (भर््तार र् प्रभशषण) याांनी राज्य्तरार्रुन ्भियानाचे रांभनयांत्रण करार्े, त्सयाचप्रमाणे
्भियानाच्या प्रिार्ी ्ांमलबजार्णी र् रांभनयांत्रणाकरीता र्ेळोर्ेळी ्भधन्त कायालयाांना
भनदे भशत करार्े.
7. उन्नत शेती - रमृद्ध शेतकरी’ या मोभहमेच्या रांदिांभकत भद. 13 एभप्रल, 2017 रोजीच्या शारन
भनणगयान्र्ये तरेच, लािार्थ्यांना र्ेट लाि ह्ताांतरणाबाबत (DBT) रांदिांभकत भद. 19 एभप्रल, 2017
रोजीच्या शारन भनणगयाांन्र्ये कृभष भर्िार्ाच्या प्रचभलत योजनाांतर्गत भर्भर्ध घटकाांची
्ांमलबजार्णी कशाप्रकारे करार्ी याबाबत मार्गदशगक रूचना भर्भहत केलेपया आहेत. रदर दोन्ही
शारन भनणगयातील रूचनाांनकरार राष्ट्रीय ्न्न रकरषा ्भियानाांतर्गत - ्न्नधान्य भिकाांच्या रर्ग
घटकाांची ्ांमलबजार्णी करण्यात यार्ी.
िृष्ट्ठ 5 िैकी 3
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8. रांबांभधत भजपहा ्भधषक कृषी ्भधकाऱ्याांनी/तालकका कृषी ्भधकाऱ्याांनी ्भियानाकरीता
लािार्थ्यांची भनर्ड करुन ्भियानाांतर्गत रमाभर्ष्ट्ट कायगक्रम राबभर्ण्याच्या दृष्ट्टीने लािार्थ्यांची
यादी तालकका ्तरार्र रांकभलत करार्ी. रदर यादीमध्ये शेतकऱ्याचे नाांर्, र्ाांर्, रर्े/र्ट क्रमाांक
या बाबींरह, मोबाईल/दक रध्र्नी क्रमाांक, बँक खाते क्रमाांक, आधार क्रमाांक इ. िैकी भकमान एका
बाबीची माभहती रांकभलत करण्यात यार्ी. त्सयाचप्रमाणे ्भियानाांतर्गत भनर्डण्यात आलेपया
लािार्थ्यांची यादी भनधी प्राप्त झापयािारून 15 भदर्राांमध्ये कृषी भर्िार्ाच्या रांकेत्र्ळार्र
उिलब्ध करुन दे ण्याची जबाबदारी रांबांभधत भजपहा ्भधषक कृषी ्भधकाऱ्याांची राहील.
9. रदर लािार्थ्यांच्या यादीनकरार रर्ग लािार्ी शेतकऱ्याांच्या शेतार्र हाती घेण्यात आलेपया
कायगक्रामाची प्रत्सयष तिारणी त्सया-त्सया र्ार्ातील कृषी रहायकाांनी करार्याची ्रून, त्सयाांनी
आिला ्हर्ाल तालकका कृषी ्भधकाऱ्याांमाफगत भजपहा ्भधषक कृषी ्भधकाऱ्याांना रादर
करार्याचा आहे. त्सयाचप्रमाणे, कृषी रहायकाांचे ्हर्ाल प्राप्त होताच रदर कायगक्रमाांतर्गत
राबभर्ण्यात आलेपया कामाांच्या ियगर्ष
े ीय तिारणीचे उभचत प्रमाण रांचालक (भर््तार र् प्रभशषण)
याांनी मार्गदशगक रूचनेमध्ये भर्भहत करार्े.
10. या शारन भनणगयान्र्ये उिलब्ध करुन दे ण्यात आलेपया भनधीचा तात्सकाळ भर्भनयोर् करण्यात यार्ा
तरेच भनधी भर्भनयोर्ाच्या ्नकषांर्ाने रांचालक (भर््तार र् प्रभशषण) याांनी र्ेळोर्ेळी उियोभर्ता
प्रमाणित्र शारनार रादर करार्े. रदर उियोभर्ता प्रमाणित्राच्या आधारे प्रधान रभचर् (कृषी)
याांच्या ्र्ाषरीने रदर भनधीचे उियोभर्ता प्रमाणित्र केंद्र शारनार भनर्गभमत करण्यात येईल.
11. हा शारन भनणगय भर्त्त भर्िार्ाचे शारन िभरित्रक क्र. ्र्गरां-2017/प्र.क्र.75/्र्ग-3 भद. 18
एभप्रल, 2017 नकरार भर्हीत केलेपया ्टींची िकतगता होत ्रपयाने तरेच, रदर िभरित्रकानकरार
या भर्िार्ार प्रदान करण्यात आलेपया ्भधकाराांनकरार भनर्गभमत करण्यात येत आहे.
12. रदर शारन भनणगय महाराष्ट्र शारनाच्या www.maharashtra.gov.in या रांकेत्र्ळार्र उिलब्ध
करण्यात आला ्रून त्सयाचा रांकेताक 201711231218131201 ्रा आहे. हा आदे श भडजीटल
्र्ाषरीने राषाांभकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यिाल याांच्या आदे शानकरार र् नार्ाने,

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=5d5ab93b4e4f2fcd87e12fe19b8965025d482b1bee0fffaa62
085c34db6bfd8c,
serialNumber=d8d9626c9e038380cd235c048f20d7ce74cffd3a95f2a
c3c192e9c991f358271, cn=Shrikant Chandrakant Andge
Date: 2017.11.23 12:21:33 +05'30'

(श्रीकाांत चां. आांडर्े)

्र्र रभचर्, महाराष्ट्र शारन
प्रभत:1. मकख्य रभचर्, महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मकांबई
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शारन भनणगय क्रमाांकः ्रक् 1017/प्र.क्र. 26/4्े

2. ्िर मकख्य रभचर् (भर्त्त), भर्त्त भर्िार्, मांत्रालय, मकांबई
3. प्रधान रभचर् (कृषी र् िणन), कृषी र् िदक म भर्िार्, मांत्रालय, मकांबई.
4. प्रधान रभचर् (भनयोजन), भनयोजन भर्िार्, मांत्रालय, मकांबई.
5. आयकक्त (कृषी), कृषी आयकक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, िकणे.
6. व्यर््र्ािकीय रांचालक, महाराष्ट्र राज्य भबयाणे महामांडळ, ्कोला.
7. रांचालक (भर््तार र् प्रभशषण), कृषी आयकक्तालय, राखर रांककल, भशर्ाजीनर्र, िकणे.
8. रर्ग भर्िार्ीय कृषी रहरांचालक
9. रर्ग भजपहा ्भधषक कृषी ्भधकारी
10. महालेखाकार ( ्र्ाभनक भनकाय लेखा िभरषा र् लेखा), मकांबई.
11. महालेखािाल (लेखा िभरषा), महाराष्ट्र 1/2, मकांबई/नार्िकर
12. महालेखािाल (लेखा र् ्नकज्ञय
े ता) महाराष्ट्र 1/2, मकांबई/नार्िकर
13. रर्ग भजपहा कोषार्ार ्भधकारी, महाराष्ट्र राज्य
14. रहायक रांचालक (लेखा-1), कृषी आयकक्तालय, िकणे
15. भर्त्त भर्िार् (काया. व्यय-1 / ्र्गरांकपि - 13), मांत्रालय, मकांबई
16. मा. मांत्री (कृषी) याांचे ्र्ीय रहायक, मांत्रालय, मकांबई
17. मा. राज्य मांत्री (कृषी) याांचे ्र्ीय रहायक, मांत्रालय, मकांबई
18. भनर्ड न्ती-४्े
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