सन 2018-19 मध्ये कृषी उन्नती योजनाएकात्ममक फलोमपादन विकासअवियान (MIDH)
अंतर्गत

राष्रीय

फलोमपादन

अवियानांतर्गत

अनुसुवित जाती प्रिर्ाकवरता रुपये 950.00
लाख वनधी वितरीत करणेबाबत.
महाराष्र शासन
कृवष,पशुसंिधगन,दु ग्ध विकास ि मम्य व्यिसाय वििार्
शासन वनणगय क्र.राफअ-2018/प्र.क्र.176/9-अे
मंत्रालय वि्तार, मुंबई 400 032
वदनांक : 12 जुलै, 2018
संदिग :1) संिालक, महाराष्र राज्य फलोमपादन आवण औषधी िन्पती मंडळ, पुणे िे क्र.MSHMPB /MONIT/AAP2018-19/1774/2018DT.13.04.2018 िे पत्र.
2) केंद्र शासनाच्या कृवष , सहकार ि शेतकरी कल्याण वििार्ािे इंग्रजी पत्र क्र.F.No.33-17/2017-MIDH
(AAP), Dated: 05/05/2018.
3) केंद्र शासनाच्या कृवष ,सहकार ि शेतकरी कल्याण वििार्ािे इंग्रजी पत्रF.No.33-17/2017-MIDH (APP),
Dated: 07.05.2018.
4) केंद्र शासनाच्या कृवष ,सहकार ि शेतकरी कल्याण वििार्ािे इंग्रजी पत्र F.No.18-24/2017- MIDH,
Dated: 25.05.2018.
5) संिालक, महाराष्र राज्य फलोमपादन आवण औषधी िन्पती मंडळ, पुणे जा.क्र.मराफऔपम/सवन/
िाकृआ/प्रशा.मान्यता/2155/2018, वदनांक 31.05.2018 िे पत्र.
6) शासन वनणगय कृवष, पशुसंिधगन, दु ग्ध विकास ि मम्यव्यिसाय वििार्, क्र.राफअ-2018/प्र.क्र.168/9-अे,
वद. 06/06/2018
प्र्तािना :एकात्ममक फलोमपादन अवियान ही फळे , िाजीपाला, कंदमुळे, मश्रूम, मसाले, फूल, सुर्ंधी िन्पती, नारळ,
काजू, कोको आवण बांबू इ.उमपादनांच्या ितुरस्त्र विकासाकवरता राबविण्यात येणारी केंद्रपुर्कृत योजना आहे. सदर
योजना सन 201५-1६ पासून केंद्र ि राज्य वह्सा 60:40 या प्रमाणात राबविण्यात येत आहे .
कृवष उन्नती योजना- एकात्ममक फलोमपादन विकास अवियान अंतर्गत, राष्रीय फलोमपादन अवियान राज्यात
राबविण्यासाठी संदिग क्र.4 येथील शासन वनणगयान्िये प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात आली आहे . तसेि केंद्र शासनाच्या
संदिग क्र.3 येथील पत्रान्िये, अनुसूवित जातप्रिर्ासाठी केंद्र वहश्शश्शयािा वनधी रू. 570.00लाख ि मयानुसार
राज्यवहश्शश्शयािा वनधी रू. 380.00 लाख असा एकूण रू.950.00लाख वनधी, राष्रीय फलोमपादन अवियानाच्या
अंमलबजािणीकरीता व्यि्थापकीय संिालक, महाराष्र राज्य फलोमपादन आवण औषधी िन्पती मंडळ, पुणे यांना
वितवरत करण्यािी बाब शासनाच्या वििाराधीन होती. याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे वनणगय घेत आहे .
शासन वनणगय:एकात्ममक फलोमपादन विकास अवियानांतर्गत केंद्र शासनाच्या कृवष, सहकार ि शेतकरी कल्याण वििार्ाच्या
वद. 25.5.2018 च्या पत्रान्िये, अनुसूवित जाती प्रिर्ाकरीता वितवरत केलेला केंद्र वहश्शश्शयािा रू. 570.00 लाख ि
मयानुसार राज्य वहश्शयािा 40% रू. 380.00 लाख असा एकूण रू. 950.00 लाख, वनधी मंजूर अथगसक
ं त्ल्पय
तरतूदीमधून, खिग करण्यास शासनािी वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे .
2.

सदर योजनेसाठी उपलब्ध होणारा अथगसक
ं ल्पीत वनधी केंद्र शासनाने विवहत केल्याप्रमाणे सिगसाधारण,

अनुसूवित जाती ि अनुसूवित जनजाती प्रिर्ासाठी पुढील लेखावशषाखाली खिी टाकण्यात यािा.
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प्रिर्ग
अनुसुवित
जाती

केंद्र वह्सा (60 टक्के)

राज्य वह्सा (40 टक्के)

मार्णी क्र. - डी -03

मार्णी क्र. - डी -03

2401 - पीक संिधगन

2401 - पीक संिधगन

(00)(789) - अनुसूवित जाती उपयोजना

(00)(789)-अनुसूवित जाती उपयोजना

(03) रोपमळे

(03) रोपमळे

(00)

(03)

-कृवष

उन्नती

योजना-

एकात्ममक

(00) (04) - कृवष उन्नती योजना -एकात्ममक

फलोमपादन विकास अवियान (अनुसूवित जाती) फलोमपादन विकास अवियान (अनुसूवित

3.

सदर

(कें.पु.यो.) (केंद्र वह्सा 60 टक्के)

जाती ) (कें.पु.यो.) (राज्य वह्सा 40 टक्के)

33-अथगसहाय्य (2401A127)

33 -अथगसहाय्य (2401A136)

अवियानाकवरता

वितवरत करण्यात

आलेला वनधी कोषार्ारातून

आंहवरत करण्याकवरता

लेखावधकारी, महाराष्र राज्य फलोमपादन आवण औषधी िन्पती मंडळ, पुणे यांना आंहरण ि संवितरण अवधकारी
म्हणून आवण व्यि्थापकीय संिालक,महाराष्र राज्य फलोमपादन आवण औषधी िन्पती मंडळ, पुणे यांना वनयंत्रण
अवधकारी म्हणून घोवषत करण्यात येत आहे .
4.

सदर योजनेंतर्गत िेळोिेळी उपलब्ध करुन दे ण्यात येणाऱ्या वनधीच्या विवनयोर्ाबाबतिे उपयोवर्ता प्रमाणपत्र

आयुक्त (कृवष) यांनी शासनास सादर करािे.
5.

योजनेअंतर्गत वितवरत वनधी वजल्हा ्तरािरुन खिग करण्यात यािा. सदर वनधी अनुसवू ित जाती ि निबौद्ध

घटकांतील लािार्थ्यांकवरता खिग करण्यािी दक्षता घ्यािी.
6.

प्र्तुत आदे श शासन पवरपत्रक वित्त वििार् क्र.अथगसं-2018/प्र.क्र.69/अथग-3, वद. 2 एवप्रल, 2018 नुसार

वििार्ास प्रदान करण्यात आलेल्या अवधकारानुसार वनर्गवमत करण्यात येत आहे .
7.

प्र्तुत आदे श शासन वित्त वििार्ािा अनौपिारीक संदिग क्र.102/अथगसक
ं ल्प, वद. 21/06/2018 अन्िये

वदलेल्या सहमतीस अनुसरून वनर्गवमत करण्यात येत आहे .
सदर शासन वनणगय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत्थळािर उपलब्ध करण्यात
आला असून मयािा संकेताक 201807121517273701 असा आहे . हा आदे श वडजीटल ्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन
काढण्यात येत आहे .
महाराष्रािे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने,

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=5d5ab93b4e4f2fcd87e12fe19b8965025d482b1bee
0fffaa62085c34db6bfd8c,
serialNumber=d8d9626c9e038380cd235c048f20d7ce74cffd
3a95f2ac3c192e9c991f358271, cn=Shrikant Chandrakant
Andge
Date: 2018.07.12 15:18:28 +05'30'

(श्रीकांत आंडर्े)
अिर सविि,महाराष्र शासन
प्रती :1. मा. मुख्यमंत्री महाराष्र राज्य, मुंबई यांिे प्रधान सविि
2. मा.मंत्री (कृषी) तथा,महाराष्र राज्य, मुंबई यांिे प्रधान सविि
3. मा. कृवष राज्यमंत्री, महाराष्र राज्य, मुंबई यांिे खाजर्ी सविि,
4. सिग सन्माननीय विधानसिा / विधानपवरषद सद्य,महाराष्र राज्य.
5. मा.प्रधान सविि, (कृवष ि पणन) कृवष ि पदु म वििार्,मंत्रालय,मुंबई,
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6. मा.अपर मुख्य सविि, वित्त वििार्, मंत्रालय, मुंबई 32,
7. मा.अपर मुख्य सविि/प्रधान सविि, वनयोजन वििार्/सामावजक न्याय ि विशेष सहाय्य वििार्,मंत्रालय,
मुंबई 32,
8. आयुक्त कृवष, कृवष आयुक्तालय, महाराष्र राज्य, पुणे,
9. व्यि्थापकीय संिालक,महाराष्र राज्य फलोमपादन आवण औषधी िन्पती मंडळ,साखर संकुल,वशिाजी
नर्र,पुणे,
10. व्यि्थापकीय संिालक, महाराष्र राज्य पणन मंडळ, पुणे,
11. संिालक (फलोमपादन), कृवष आयुक्तालय, महाराष्र राज्य, पुणे,
12. राज्यातील सिग वििार्ीय कृवष सह संिालक,
13. राज्यातील सिग वजल्हा अवधक्षक कृवष अवधकारी,
14. विविध राष्रीय मंडळािरील महाराष्रािे सद्य म्हणून कायगरत असलेल्या वजल्यातील व्यक्ती,
15. राज्यातील फळे /फुले उमपादक संघािे प्रवतवनधी,
16. वनिडन्ती, कायासन 9- अे.
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