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प्रशासकीय मंजूरी प्रदान

करणेबाबत.
महाराष्ट्र शासन
कृषि, पशुसंिर्गन, दु ग्र् व्यिसाय षिकास ि मत्स्यव्यिसाय षिभार्,
शासन षनणगय क्र. राकृषि-2017/प्र.क्र.51/पदु म-4,
मादाम कामा रोड, हु तात्समा राजर्ुरू चौक,
मंत्रालय षि्तार, मुंबई-400032.
षदनांक : 13 सप्टें बर, 2017.
िाचा : - राष्ट्रीय कृषि षिकास योजनेअंतर्गत षद. २५.५.२०१७ रोजी पार पडलेली राज्य्तरीय
प्रकल्प मंजुरी सषमतीची सभा.
प्र्तािना :षदनांक २५ मे, २०१७ रोजी राष्ट्रीय कृषि षिकास योजनेच्या पार पडलेल्या राज्य्तरीय
प्रकल्प मंजूरी सषमतीच्या सभेमध्ये राष्ट्रीय कृषि षिकास योजने अंतर्गत Establishment of Center
of Excellance for Genetic Improvment at Krishi Vigyan Kendra, Baramati, Dist. Pune या
प्रकल्पास मंजूरी प्रदान करण्यात आलेली आहे. त्सया अनुिंर्ाने, खालीलप्रमाणे शासन षनणगय
षनर्गषमत करण्यात येत आहे.
शासन षनणगय : राष्ट्रीय कृषि षिकास योजने अंतर्गत Establishment of Center of Excellance for
Genetic Improvment at Krishi Vigyan Kendra, Baramati, Dist. Pune या प्रकल्प प्र्तािास
याद्वारे शासनाची प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. तसेच, या प्रकल्पासाठी एकूण खचग
रु. ८६९.43 लक्ष अपेषक्षत असून, यापैकी राष्ट्रीय कृषि षिकास योजनेतून रु. 353.00 लक्ष षनर्ी
उपलब्र् करुन दे ण्यात येत आहे. तसेच , उिगरीत रु. 516.43
लक्ष हा कृषि षिज्ञान केंद्र, बारामती, षज. पुणे या सं्थेचा षह्सा राहणार आहे. सदरचा
प्रकल्प राष्ट्रीय कृषि षिकास योजनेंतर्गत उपलब्र् होणाऱ्या षनर्ीच्या अर्ीन राहू न राबषिण्यात यािा.
प्रकल्पाची उषिष्ट्टये:- या प्रकल्पाची उषिष्ट्टये खालीलप्रमाणे आहेत.
१) नाषिन्यपूणग पशुसंर्ोपन षिियक प्रात्सयाषक्षके आयोषजत करणे.
२) अत्सयार्ुषनक तंत्रज्ञान षिियक प्रात्सयाषक्षके प्रकल्प षनमाण करणे.
३) कृषत्रम रेतनासाठी शास्त्रोक्त कायगप्रणाली षिकषसत करणे.
४) संपूणग आहार प्रणालीच्या माध्यमातून र्ाईं ि म्हशींसाठी आहार व्यि्थापन तयार करणे ि
त्सयासाठी TMR (Total Mixed Ration) तंत्रज्ञानाचा िापर करणे.
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५) संकषरत र्ायींसाठी उष्ट्ण कषटबंर् प्रदे शासाठी र्ोठा बांर्णीप्रकल्प उभा करणे, दे शी र्ाई
ि म्हशींसाठी आदशग र्ोठा षनमाण करणे.
६) आर्ुषनक पशुसंिर्गन ि दु ग्र् व्यिसाय संदभाने शेतकऱ्यांना प्रषशक्षण आयोषजत करणे
७) शेतकऱ्यांसाठी प्रात्सयाषक्षक रोर्षनदान सुषिर्ा ि षि्तार पुरषिणे तसेच मोबाईल ॲप मार्गत
नषिन संशोर्न षिकासक माषहती दे णे.
प्रकल्पाचे आर्थथक षनकि :सदर प्रकल्पांतर्गत षिषिर् खचाच्या बाबी ि त्सयासाठी अपेषक्षत एकूण खचग याचा तपशील
खालीलप्रमाणे आहे त.
रु. लाखात)
अ.क्र.
१

खचाची बाब
५० दे शी र्ाई ि ५० म्हशींचे (पंढरपूरी ककिा

अपेषक्षत

राकृषियो

खचग

षह्सा

३२९.६४

77.32

जार्राबादी) संर्ोपन ि आदशग र्ोठा उभा करणे
२

Molecular Genetics प्रयोर्शाळा उभारणी करणे.

३०७.6८

201.47

३

खाद्य, पाणी ि चारा तपासणी प्रयोर्शाळे ची

१९०.५1

47.61

उभारणी करणे.
४

शेतकऱ्यांसाठी प्रषशक्षणांचे आयोजन करणे.

२१.६०

21.60

५

अत्सयार्ुषनक

२०.००

5.00

८६९.43

353.00

तंत्रज्ञान,

माषहती

प्रसाषरत

करण्यासाठी ॲप षिकषसत करणे.
एकूण

षजल्हा ्तरािर षजल्हा पशुसंिर्गन उपआयुक्त, पुणे हे या प्रकल्पाचे अंमलबजािणी
अषर्कारी राहतील. सदर प्रकल्पाचे संषनयंत्रण षिभार्ीय ्तरािर प्रादे षशक सहआयुक्त पशुसंिर्गन,
पुणे षिभार् ि राज्य्तरािर आयुक्त पशुसंिर्गन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे करतील. सदरच्या प्रकल्पास
आयुक्त पशुसंिर्गन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी तांषत्रक मंजूरी प्रदान करािी. सदर प्रकल्पाचा
कालािर्ी दोन ििाकषरता राहील. सदर प्रकल्प राबषिण्याकषरता मंजूर करण्यात आलेल्या प्रकल्प
अहिालानुसार प्रकल्प षिहीत कालािर्ीत पूणग करण्याबाबतचे षिहीत नमुन्यातील बंर्पत्र ि कामांचा
आराखडा आयुक्त पशुसंिर्गन याना सादर करणे बंर्नकारक आहे. आयुक्त पशुसंिर्गन यांनी उपरोक्त
सं्थेकडू न षिर्ीग्राह्य बंर्पत्र षलहू न घ्यािे ि ते शासनास सादर करािे.
अटी ि शती :1. मंजूर करण्यात आलेला षनर्ी हा उपरोक्त तक्त्सयात नमूद बाबींसाठी प्रकल्पाच्या सषि्तर प्रकल्प
अहिालात समाषिष्ट्ट मंजूर घटकांकषरता सं्थे ने खची घालािा.
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2. मंजूर प्रकल्प ककमतीपेक्षा प्रकल्पािर होणारा अषर्कचा खचग सं्था ्ित: सोसेल िाढीि प्रकल्पािर
होणा-या खचासाठी शासन जबाबदार राहणार नाही. तसेच त्सयाकरीता शासनामार्गत मंजूर
प्रकल्प ककमती व्यषतषरक्त षनर्ी मंजूर करण्यात येणार नाही.
3. मंजूर करण्यात आलेल्या षनर्ीबाबत झालेल्या खचाचे ्ितंत्र लेखे जी.एर्.आर.षनयम क्रमांक 149
अन्िये षिषहत केलेल्या पध्दतीप्रमाणे ठे िािेत ि झालेल्या खचाचा अहिाल आषण लेखयांच्या
संदभात झालेले लेखापषरक्षण या संबंर्ीची माषहती आयुक्त पशुसंिर्गन यांना सादर करण्यात
यािी.
4. सं्थेला मंजूर षनर्ीमर्ून प्राप्त झालेली षमळकतीचे (्थािर / षनम्थािर) अशा सिग षमळकतीचे
लेखे लेखापषरक्षणास आश्यकतेप्रमाणे उपलब्र् करून द्यािेत.
5.

सं्थेला मंजूर करण्यात आलेल्या षनर्ीमर्ून झालेल्या षमळकतीतील िाढीची षिल्हेिाट
लािण्यापूिी शासनाची मान्यता घेणे सं्थेस बंर्नकारक राहील.

6.

सं्थेला उपलब्र् करून षदलेल्या षनर्ी उपयोषर्ता प्रमाणपत्र सं्थेने आयुक्त पशुसंिर्गन
यांचेमार्गत शासनास सादर करािे. षितरीत केलेल्या षनर्ीचे उपयोषर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त
झाल्याखेरीज उिगषरत षनर्ी षितरीत केला जाणार नाही. तसेच षितरीत षनर्ी षिषहत कालािर्ीत
खचग न केल्यास प्रकल्प कोणत्सयाही टप्प्यािर रि करण्यात येईल.

7. मंजूर प्रकल्पाची यश्िीरीत्सया अंमलबजािणी करण्याची जबाबदारी संबंषर्त षजल्ह्याचे षजल्हा
पशुसिर्गन उपायुक्त, पुणे यांची राहील. तसेच प्रादे षशक ्तरािर प्रादे षशक सह आयुक्त
पशुसंिर्गन, पुणे ि राज्य्तरािर आयुक्त पशुसंिर्गन हे संषनयंत्रण अषर्कारी म्हणून राहतील.
8. शासन षनर्ी षितरीत होईल त्सया प्रमाणात सं्था आपला षह्सा र्ुंतषिल. सदर प्रकल्प राबषिणे
सोयीचे व्हािे त्सयासाठी संबंषर्त षजल्ह्याचे षजल्हा पशुसंिर्गन उपायुक्त, पुणे ि प्रकल्प प्रमुख, कृिी
षिज्ञान केंद्र, बारामती यांचे संयुक्त खाते बँकेत उघडण्यात यािे. या संयुक्त खात्सयामध्ये सं्थेच्या
षहश्याची रक्कम ज्या प्रमाणात उपलब्र् होईल त्सयाच प्रमाणात या योजनेअंतर्गत मंजूर असलेली
तरतूद संबंषर्त सं्थेला अदा करण्यात येईल. प्रादे षशक सह आयुक्त पशुसंिर्गन, पुणे सदर
रक्कम षितरीत करण्यापूिी योजनेसाठी संषनयंत्रण अषर्कारी असल्यामुळे त्सयांची मान्यता प्राप्त
करून घेतल्यानंतरच षजल्हा पशुसंिर्गन उपायुक्त, पुणे यांनी रक्कम बँकेतून आहरीत करून
संबंषर्त सं्थेला षितरीत करािी.
9. या योजनेअंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या षनर्ीचा षिषनयोर् योग्यरीत्सया न झाल्यास ती शासकीय
षनयमानुसार ि बंर्पत्रातील अटी ि तरतूदीनुसार व्याजासहीत संबंषर्त सं्थेकडू न िसूल
करण्यात येईल.
10. सदर योजनेअंतर्गत खरेदी करण्यात येणारे सिग साहीत्सय ि उभारण्यात येणा-या प्रकल्पासाठी
सं्थेने शासन कायगपध्दतीप्रमाणे षनषिदा प्रक्रीयेचा अिलंब करािा.
11. या योजनेअंतर्गत बसषिण्यात येणा-या साषहत्सयांिर तसेच योजनेअंतर्गत उभारण्यात येणा-या
प्रकल्पािर हा प्रकल्प "राष्ट्रीय कृषि षिकास योजनेअंतर्गत" असे ठळकपणे दशगनी भार्ािर नमूद
करणे आिश्यक राहील.
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हा प्रकल्प राबिून झाल्यानंतर आयुक्त पशुसंिर्गन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी प्रकल्पाची
र्लषनष्ट्पत्ती त्सयांच्या अषभप्रायासह शासनास सादर करािी.
सदरचा प्रकल्प राज्य्तरीय प्रकल्प मंजूरी सषमतीच्या षदनांक 2५ मे , 2017 रोजीच्या
बैठकीतील षनणगय ि राष्ट्रीय कृषि षिकास योजनेच्या मार्गदशगक सुचना तसेच, केंद्र शासनाने राष्ट्रीय
पशुर्न अषभयानाच्या अंमलबजािणीकरीता षनर्गषमत केलेल्या मार्गदशगक सुचना षिचारात घेऊन
राबषिण्यात यािा.
या प्रकल्पाचा समािेश संबषर्त षजल्हयाच्या षजल्हा कृषि आराखडयात (C-DAP) करण्यात
येिून तसे, राष्ट्रीय कृषि षिकास योजना कक्ष यांना तसेच, या कायासनास कळषिण्यात यािे.
केंद्र शासनाने षिकषसत केलेल्या RDMIS या प्रणालीिर या प्रकल्पाची माषहती भरण्यात
यािी. तसेच, प्रकल्पाच्या आर्थथक खचाचा आषण भौषतक साध्याचा माषसक प्रर्ती अहिाल
षनयषमतपणे शासनास सादर करािा.
प्रकल्प राबषिताना त्सयाची अंमलबजािणी, सषनयंत्रण आषण मुल्यमापन करणे याबाबत
आिश्यक तो समन्िय अंमलबजािणी यंत्रणांनी आयुक्त कृषि, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याशी ठे िािा.
या प्रकल्पाच्या यश्िी अंमलबजािणीकरीता आिश्यक त्सया सषि्तर मार्गदशगक सुचना
आयुक्त पशुसंिर्गन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी त्सयांच्या ्तरािरुन तात्सकाळ षनर्गषमत कराव्यात.
सदरचा शासन षनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत्थळािर
उपलब्र् असून त्सयाचा संर्णक सांकेतांक 201709131118060301 असा आहे . हा शासन षनणगय
डीषजटल ्िाक्षरीने साक्षांषकत करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने,

Shri Ravindra
Gurav

Digitally signed by Shri Ravindra Gurav
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture
And Adf Department, postalCode=400032,
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(रकिद्र र्ुरि)
उप सषचि, महाराष्ट्र शासन
प्रत :-

1. अपर मुखय सषचि, (कृषि ि पणन), कृषि ि पदु म षिभार् मंत्रालय, मुंबई-32.
2. आयुक्त पशुसंिर्गन, महाराष्ट्र राज्य, औंर्, पुणे-67
3. आयुक्त कृषि, महाराष्ट्र राज्य, मध्यिती इमारत, पुणे.
4. उपसषचि (राष्ट्रीय कृषि षिकास योजना कक्ष), कृषि ि पदु म षिभार्, मंत्रालय, मुंबई
5. महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञय
े ता/लेखा परीक्षण), मुंबई/नार्पूर.
6. प्रादे षशक सहआयुक्त पशुसंिर्गन, (सिग)
7. षजल्हा पशुसंिर्गन उपआयुक्त, पुणे
8. षजल्हा पशुसंिर्गन अषर्कारी, षजल्हा पषरिद, पुणे
9. कृषि षिज्ञान केंद्र, मालेर्ांि, ता. बारामती, षज. पुणे
10. षनिड न्ती पदु म-4.
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