सन 2018-19 मध्ये कृषी उन्नती योजना-एकात्ममक
फलोमपादन विकास अवियान (MIDH) अंतर्गत
अनुसुवित जमाती प्रिर्ाकविता रू. 855.00 लाख
वनधी वितिीत किणेबाबत.
महािाष्र शासन
कृवष,पशुसंिधगन,दु ग्ध विकास ि मम्य व्यिसाय वििार्
शासन वनणगय क्र. िाफअ-2018/प्र.क्र.177/9-अे
मंत्रालय वि्ताि, मुंबई 400 032
वदनांक : 12 जुल,ै 2018
संदिग :1) संिालक, महािाष्र िाज्य फलोमपादन आवण औषधी िन्पती मंडळ, पुणे िे क्र. MSHMPB
/MONIT/AAP 2018-19/1774/2018, DT.13.04.2018 िे पत्र.
2) केंद्र शासनाच्या कृवष, सहकाि ि शेतकिी कल्याण वििार्ािे इंग्रजी पत्र क्र. F.No.33-17/2017MIDH (AAP), Dated: 05/05/2018.
3) केंद्र शासनाच्या कृवष , सहकाि ि शेतकिी कल्याण वििार्ािे इंग्रजी पत्र क्र. F.No.33-17/2017MIDH (APP), Dated: 07.05.2018.
4) केंद्र शासनाच्या कृवष , सहकाि ि शेतकिी कल्याण वििार्ािे इंग्रजी पत्र क्र. F.No.18-24/2017
- MIDH, Dated: 25.05.2018.
5) संिालक, महािाष्र िाज्य फलोमपादन आवण औषधी िन्पती मंडळ, पुणे जा.क्र.मिाफऔपम/
सवन/िाकृआ/ प्रशा.मान्यता/2155/2018, वदनांक 31.05.2018 िे पत्र.
6) कृवष ि पदु म वििार्, शासन वनणगय क्र.िाफअ-2018/प्र.क्र.168/9अे, वद. 06/06/2018
7) आवदिासी विकास वििार्, शासन वनणगय क्र.बीयुडी-2018/प्र.क्र.11/कायासन-6, वद.03/07/2018
प्र्तािना :एकात्ममक फलोमपादन अवियान ही फळे , िाजीपाला, कंदमुळे, मश्रूम, मसाले, फूल, सुर्ंधी िन्पती,
नािळ, काजू, कोको आवण बांबू इ.उमपादनांच्या ितुिस्त्र विकासाकविता िाबविण्यात येणािी केंद्रपुि्कृत
योजना आहे. सदि योजना सन 201५-1६ पासून केंद्र ि िाज्य वह्सा 60:40 या प्रमाणात िाबविण्यात येत
आहे.
अवियानांतर्गत समाविष्ट वपकांच्या उमपादकतेत िाढ किणे, शेतजमीनीिी सुवपकता ि उमपादकता
यात िाढ किणे, िोजर्ािाच्या निीन संधी वनमाण किणे ि एकूणि शेतकऱयांच्या उमपन्नात िाढ किणे ही या
योजनेिी मुख्य उविष्टे आहेत. सन 2018-19 मध्ये िाज्यात कृवष उन्नती योजना-एकात्ममक फलोमपादन
विकास अवियानांतर्गत िाष्रीय फलोमपादन अवियान िाबविण्यासाठी रु. 26333 लाख ि सन 2017-18
मधील रु. 6941.56 लाख वशल्लक वनधी अशा एकूण रु. 33274.56 लाख िकमेच्या िार्षषक कृती
आिाखडयास केंद्र शासनाने मंजूिी वदली आहे. िाज्य शासनाने वद.06/06/2018 िोजी संदिाधीन क्र. 6 च्या
शासन वनणगयान्िये प्रशासकीय मान्यता वदलेली आहे . तसेि िालू िषाकविता पवहल्या हप्तमयात केंद्र शासनाने
अनुसूवित जमाती प्रिर्ासाठी रु. 513.00 लाख केंद्र वहश्यािी िक्कम वितवित केली असून समरुप िाज्य
वहश्यािी िक्कम रु. 342.00 लाख िकमेसह एकूण रु. 855.00 लाख वनधी वितिणास उपलब्ध आहे.
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सन 2018-19 कविता एकात्ममक फलोमपादन विकास अवियानाकविता पवहल्या हप्तमयात अनुसूवित
जमाती प्रिर्ासाठी रु. 855.00 लाख वनधी वितवित किण्यािी बाब शासनाच्या वििािाधीन होती, मयास
अनुसरुन शासन आता पुढीलप्रमाणे वनणगय घेत आहे.
शासन वनणगय :एकात्ममक फलोमपादन विकास अवियानांतर्गत केंद्र शासनाच्या कृवष, सहकाि ि शेतकिी कल्याण
वििार्ाच्या वद. 25.5.2018 च्या पत्रान्िये, अनुसूवित जमाती प्रिर्ाकिीता वितवित केलेला केंद्र वहश्श्यािा
रू. 513.00 लाख ि मयानुसाि िाज्य वहश्यािा 40% रू. 342.00 लाख असा एकूण रू. 855.00 लाख, वनधी
मंजूि अर्गसंकत्ल्पय तितूदीमधून, खिग किण्यास शासनािी वित्तीय मान्यता दे ण्यात येत आहे.
2.

सदि योजनेसाठी उपलब्ध होणािा अर्गसंकल्पीत वनधी केंद्र शासनाने विवहत केल्याप्रमाणे अनुसूवित

जनजाती प्रिर्ासाठी पुढील लेखावशषाखाली खिी टाकण्यात यािा.
केंद्र वह्सा

िाज्य वह्सा

अनुसुवित

मार्णी क्र.टी - 5,

मार्णी क्र.टी - 5,

जनजाती

2401- वपक संिधगन

2401- वपक संिधगन

796-अनुसूवित जनजाती क्षेत्र उपयोजना

796-अनुसूवित जनजाती क्षेत्र उपयोजना

01-अनुसूवित जनजाती क्षेत्र

01-अनुसूवित जनजाती क्षेत्र

उपयोजना अंतर्गत योजना

उपयोजना अंतर्गत योजना

(01) (06) कृवष उन्नती योजना - एकत्ममक

(01) (07) कृवष उन्नती योजना-एकत्ममक

फलोमपादन विकास अवियान (अनुसूवित

फलोमपादन विकास अवियान (अनुसूवित

जनजाती)

जनजाती)

(कें.पु.यो.) (केंद्र वह्सा,60 टक्के)

(कें.पु.यो.) (िाज्य वह्सा, 40 टक्के)

33 अर्गसहाय्य (2401A029)

33 अर्गसहाय्य (2401A011)

3.

पविच्छे द 2 नुसाि अवियानाकविता वितवित किण्यात आलेला वनधी कोषार्ािातून आंहवित

किण्याकविता लेखावधकािी, महािाष्र िाज्य फलोमपादन आवण औषधी िन्पती मंडळ, पुणे यांना आंहिण ि
संवितिण अवधकािी म्हणून आवण व्यि्र्ापकीय संिालक,महािाष्र िाज्य फलोमपादन आवण औषधी िन्पती
मंडळ, पुणे यांना वनयंत्रण अवधकािी म्हणून घोवषत किण्यात येत आहे.
4.

योजनेअंतर्गत वितवित वनधी वजल्हा ्तिािरुन खिग किण्यात यािा.तसेि आवदिासी घटक

कायगक्रमांतर्गत उपलब्ध करून वदलेली तितूद फक्त आवदिासी लािार्थ्यांकविता ि आवदिासी उपयोजना
क्षेत्रांतर्गत खिग किण्यात यािी. तसेि आवदिासी उपयोजना क्षेत्राबाहेि केलेली तितूद मया क्षेत्रातील
आवदिासी लािार्थ्यांकविताि खिग किण्यात यािी.
5.

सदि योजनेंतर्गत िेळोिेळी उपलब्ध करुन दे ण्यात येणाऱया वनधीच्या विवनयोर्ाबाबतिे उपयोवर्ता

प्रमाणपत्र आयुक्त (कृवष) यांनी शासनास सादि किािे.
6.

प्र्तुत आदे श शासन पविपत्रक वित्त वििार् क्र.अर्गसं-2018/प्र.क्र.69/अर्ग-3, वद. 2 एवप्रल, 2018

नुसाि वििार्ास प्रदान किण्यात आलेल्या अवधकािानुसाि वनर्गवमत किण्यात येत आहे.
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7.

सदि शासन वनणगय वित्त वििार्ाच्या अनौपिािीक संदिग क्र. 310/अर्ोपाय, वद. 31/05/2018

अन्िये वदलेल्या सहमतीस अनुसरून वनर्गवमत किण्यात येत आहे.
सदि शासन वनणगय महािाष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत्र्ळािि उपलब्ध
किण्यात आला असून मयािा संकेताक 201807121521580001 असा आहे. हा आदे श वडजीटल ्िाक्षिीने
साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे.
महािाष्रािे िाज्यपाल यांच्या आदे शानुसाि ि नािाने ,

Shrikant
Chandrakant
Andge
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( श्रीकांत आंडर्े )
अिि सविि,महािाष्र शासन
प्रती :1) मा. मुख्यमंत्रीमहािाष्र िाज्य, मुंबई यांिे खाजर्ी सविि,
2) मा.मंत्री (कृषी ि फलोमपादन),महािाष्र िाज्य, मुंबई यांिे खाजर्ी सविि,
3) मा. कृवष िाज्यमंत्री, महािाष्र िाज्य, मुंबई यांिे खाजर्ी सविि,
4) सिग सन्माननीय विधानपविषद /विधानसिा सद्य,महािाष्र िाज्य,
5) मा.अपि मुख्य सविि, (कृवष ि पणन) कृवष ि पदु म वििार्, मंत्रालय, मुंबई,
6) मा.अपि मुख्य सविि, वित्त वििार्, मंत्रालय, मुंबई 32,
7) मा.अपि मुख्य सविि/प्रधान सविि, वनयोजन वििार्/आवदिासी विकास वििार्, मंत्रालय, मुंबई 32,
8) आयुक्त कृवष, कृवष आयुक्तालय, महािाष्र िाज्य, पुणे,
9) आयुक्त, आवदिासी विकास, महािाष्र िाज्य, नावशक,
10) व्यि्र्ापकीय संिालक,महािाष्र िाज्य फलोमपादन आवण औषधी िन्पती मंडळ,साखि संकुल,
वशिाजी नर्ि, पुणे,
11) व्यि्र्ापकीय संिालक, महािाष्र िाज्य पणन मंडळ, पुणे,
12) संिालक (फलोमपादन), कृवष आयुक्तालय, महािाष्र िाज्य, पुणे,
13) िाज्यातील सिग वििार्ीय कृवष सह संिालक,
14) िाज्यातील सिग वजल्हा अवधक्षक कृवष अवधकािी,
15) विविध िाष्रीय मंडळाििील महािाष्रािे सद्य म्हणून कायगित असलेल्या वजल्यातील व्यक्ती,
16) िाज्यातील फळे /फुले उमपादक संघािे प्रवतवनधी,
17) वनिडन्ती, कायासन 9- अे.
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