राष्ट्रीय कृषि षिस्तार ि तंत्रज्ञान अषियान
(एनएमअेइटी) अंतर्गत षियाणे ि लार्िड
साषित्य उप अषियान (एसएमएसपी) या केंद्र
पुरस्कृत

योजनेंतर्गत

ग्राम

िीजोत्पादन

कायगक्रम सन 2018-19 मध्ये रािषिण्याकरीता
षनधी षितरीत करणेिाित.

मिाराष्ट्र शासन
कृिी, पशुसंिधगन, दु ग्धव्यिसाय षिकास ि मत्स्यव्यिसाय षििार्
शासन षनणगय क्रमांक: पुरक 1518/प्र.क्र.225/१अे
िु तात्मा राजर्ुरु चौक, मादाम कामा रोड,
मंत्रालय षिस्तार, मुंिई-400 032.
षदनांक: 15 माचग, 2019.
िाचा :- 1) केंद्र शासनाने www.agricoops.nic.in या सांकेषतक स्थळािर षनर्गषमत केलेल्या
राष्ट्रीय कृषि षिस्तार ि तंत्राज्ञान अषियान (एनएमअेइटी) अंतर्गत षियाणे ि
लार्िड साषित्य उप अषियान (एसएमएसपी) िाितच्या मार्गदशगक सूचना.
2) केंद्र शासनाचे पत्र क्रमांक No.12-01/2015, S.D.-I, षदनांक 09.11.2015.
3) केंद्र शासनाचे षनधी िाटपािाितचे पत्र क्र.10-2/2018-SD.VI, षद.06 जुन, 2018.
4) कृषि ि पदुम षििार्, शासन षनणगय क्रमांक योजना 3318/प्र.क्र.135/१अे,
षदनांक 31 जुलै, 2018.
5) केंद्र शासनाचे षनधी िाटपािाितचे पत्र क्र.10-2/2018-SD.VI, षद.20 नोव्िेंिर, 2018.
6) कृषि ि पदुम षििार्, शासन षनणगय क्रमांक पुरक 1518/ प्र.क्र.18/ 1अे,
षदनांक 18 सप्टें िर, 2018.
प्रस्तािना :केंद्रीय योजना आयोर्ाने षनयुक्त केलेल्या िी.के.चतुिद
े ी सषमतीच्या षशफारशी केंद्र
शासनाने स्स्िकारलेल्या आिेत. त्यास अनुसरून सिग केंद्र पुरस्कृत योजनांची पुनरगचना 66 केंद्र
पुरस्कृत योजनांमध्ये करण्यात आलेली आिे . सन 2014-15 पासून सदर पुनरगषचत योजनांमधील
कािी योजना एकषत्रत करून अषियानाच्या स्िरूपात रािषिण्याचे केंद्र शासनाने षनषित केलेले आिे.
त्यामध्ये राष्ट्रीय कृषि षिस्तार ि तंत्रज्ञान अषियान (एनएमअेइटी) या केंद्र पुरस्कृत अषियानांतर्गत
षियाणे लार्िड ि साषित्य उप-अषियान (एसएमएसपी) रािषिण्यात येत आिे.
संदिग क्रमांक 3 येथील षदनांक 06 जून, 2018 रोजीच्या पत्रान्िये केंद्र शासनाने अनुसुषचत
जाती घटकाकरीता केंद्र पुरस्कृत "ग्राम िीजोत्पादन कायगक्रमाकरीता" (केंद्र षिस्सा 60 टक्के) रूपये
408.39 लाख आषण ग्राम िीजोत्पादन कायगक्रमांतर्गत "प्रमाषणत षियाणे उत्पादन कायगक्रमासाठी"
(केंद्र षिस्सा 60 टक्के) रूपये 41.60 लाख, अशा प्रमाणात केंद्र षिस्सा एकूण रू. 449.99 लाख
इतका षनधी मिाराष्ट्र राज्य षियाणे मिामंडळ मयाषदत (मिािीज), अकोला यांना थेट उपलब्ध करून
षदलेला आिे, त्याप्रमाणात अनुसुषचत जाती संिर्ासाठी राज्य षिस्सा (40 टक्के) रुपये 299.99
लाख इतका िोत आिे.
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संदिग क्रमांक 5 येथील षदनांक 20 नोव्िेंिर, 2018 रोजीच्या पत्रान्िये केंद्र शासनाने केंद्र
पुरस्कृत "ग्राम िीजोत्पादन कायगक्रम" रब्िी िंर्ाम 2018-19 मध्ये रािषिण्याकरीता (केंद्र षिस्सा 60
टक्के) अनुसुषचत जाती शेतकऱयांकरीता रूपये 987.35 लाख इतका षनधी मिाराष्ट्र राज्य षियाणे
मिामंडळ मयाषदत (मिािीज), अकोला यांना थेट उपलब्ध करून षदलेले आिेत, त्याप्रमाणात राज्य
षिस्सा (40 टक्के) रूपये 658.23 लाख इतका िोत आिे.
राष्ट्रीय कृषि षिस्तार ि तंत्रज्ञान अषियानांतर्गत षियाणे ि लार्िड साषित्य उप अषियान
या केंद्र पुरस्कृत योजनेतील "ग्राम िीजोत्पादन कायगक्रम" ि "प्रमाषणत षियाणे उत्पादन कायगक्रम"
रािषिण्यासाठी संदिग क्रमांक 6 च्या कृषि ि पदु म षििार्ाच्या षदनांक 18 सप्टें िर, 2018 च्या शासन
षनणगयान्िये राज्य षिस्सा रूपये 77.00 लाख इतका षनधी षितरीत करण्यात आलेला िोता.
यासंदिात राष्ट्रीय कृषि षिस्तार ि तंत्रज्ञान अषियानांतर्गत षियाणे ि लार्िड साषित्य उप
अषियान या केंद्र पुरस्कृत योजनेतील "ग्राम िीजोत्पादन कायगक्रम " ि "प्रमाषणत षियाणे उत्पादन
कायगक्रम" सन 2018-19 मध्ये (केंद्र ि राज्य षिस्सा 60: 40) करीता अनुसुषचत जाती घटकासाठी
राज्य षिस्सा रूपये 1105.29 लाख इतकी तरतुद षितरीत करण्याची िाि शासनाच्या षिचाराधीन
िोती.
शासन षनणगय:राष्ट्रीय कृषि षिस्तार ि तंत्रज्ञान अषियानांतर्गत षियाणे ि लार्िड साषित्य उप अषियान या
केंद्र पुरस्कृत योजनेतील "ग्राम िीजोत्पादन कायगक्रम" ि "प्रमाषणत षियाणे उत्पादन कायगक्रम"
यासाठी सन 2018-19 च्या िंर्ामामध्ये ( केंद्र ि राज्य षिस्सा 60: 40 प्रमाणे ) अनुसुषचत जाती
घटकासाठी (लेखाशीिग 2401 ए 332) राज्य षिश्याकरीता रूपये 1105.29 लाख इतकी तरतुद
मिाराष्ट्र राज्य षियाणे मिामंडळ मयाषदत (मिािीज), अकोला यांना षितरीत करण्यात येत आिे .
2.

सदर योजना केंद्र शासनाच्या संदिाषधन मार्गदशगक सुचनानुसार ि केंद्र शासनाच्या षनधी

षितरीत करण्याच्या अटी ि शती नुसार रािषिण्यात यािी. सदर षनधी अनुसुषचत जाती संिर्ातील
लािार्थ्यांसाठी खचग करण्यात येईल यािाितची दक्षता घेण्यात यािी.
3.

षित्त षििार्ाच्या षदनांक 02.04.2018, षदनांक 27.07.2018 ि षदनांक 05.12.2018

रोजीच्या पषरपत्रकातील अटींची पूतगता करण्यात यािी.
4.

सदर शासन षनणगय षित्त षििार्ाच्या अनौपचाषरक संदिग क्रमांक 28/2019/व्यय-1, षदनांक

06/03/2019 अन्िये षदलेल्या मान्यतेने षनर्गषमत करण्यात येत आिे.
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5.

सदर शासन षनणगय मिाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201903151440531701 असा आिे. िा आदे श
षडजीटल स्िाक्षरीने साक्षांषकत करुन काढण्यात येत आिे.
मिाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने.

Umesh Narayan
Chandiwade

Digitally signed by Umesh Narayan
Chandiwade
DN: CN = Umesh Narayan Chandiwade, C =
IN, S = Maharashtra, O = Government Of
Maharashtra, OU = Agriculture and ADF
Department
Date: 2019.03.15 14:47:55 +05'30'

( उमेश चांषदिडे )
कायासन अषधकारी, मिाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजर्ी सषचि,मंत्रालय, मुंिई.
2. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजर्ी सषचि, मंत्रालय, मुंिई.
3. सषचि (कृषि) यांचे स्िीय सिायक, कृषि ि पदु म षििार्, मंत्रालय, मुंिई.
4. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, मिाराष्ट्र राज्य, पुणे.
5. व्यिस्थापकीय संचालक, मिाराष्ट्र राज्य षियाणे मिामंडळ मयाषदत, मिािीज ििन,
कृषिनर्र, अकोला.
6. संचालक (षनषिष्ट्ठा ि र्ुणषनयंत्रण), कृषि आयुक्तालय, मिाराष्ट्र राज्य, पुणे.
7. मिालेखापाल, मिाराष्ट्र 1/2 (लेखा पषरक्षा/ लेखा ि अनुज्ञय
े ता), मुंिई/ नार्पूर.
8. सिग कृषि संचालक, कृषि आयुक्तालय, मिाराष्ट्र राज्य, पुणे.
9. सिग षििार्ीय कृषि सिसंचालक.
10. षजल्िा कोिार्ार अषधकारी, अकोला.
11. उप सषचि (2-अे)/(षनषिष्ट्ठा ि र्ुणषनयंत्रण), कृषि ि पदु म षििार्, मंत्रालय, मुंिई.
12. सिाय्यक संचालक, लेखा -1, कृषि आयुक्तालय, मिाराष्ट्र राज्य, पुणे.
13. अिर सषचि, कायासन -6, आषदिासी षिकास षििार्, मंत्रालय, मुंिई.
14. कायासन 1431, षनयोजन षििार्, मंत्रालय, मुंिई.
15. षित्त षििार् (व्यय-1), मंत्रालय, मुंिई.
16. षनिडनस्ती (कायासन 1-अे), कृषि ि पदु म षििार्, मंत्रालय, मुंिई.
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