राज्य पुरस्कृत कृषि याांषिकीकरण योजना सन
202२-2३ मध्ये राबषिण्यासाठी माहे जून ते
ऑगस्ट 2022 कषरता रु. 84 कोटी षनधी
षितरीत करण्याबाबत.....
महाराष्ट्र शासन
कृिी, पशुसांिधधन, दु ग्धव्यिसाय षिकास ि म्स्यव्यिसाय षिााग
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मादाम कामा मागध, हु मा्मा राजगुरू चौक,
मांिालय (षिस्तार), मुांबई- 400 032
षदनाांक : 4 ऑगस्ट, 202२
सांदाध :
1) कृषि ि पदु म षिाागाचा शासन

षनणधय क्रमाांक

कृयायो-0818/प्र.क्र.231/14 अे,

षद.12.९.2018
2) षित्त षिाागाचे शासन पषरपिक क्रमाांक अर्धसां-2022/प्र.क्र. 43/अर्ध-3, षद. 4.4.2022
3) कृषि ि पदु म षिाागाचा शासन षनणधय क्रमाांक कृयायो-1022/प्र.क्र.80/8 अे, षद.2.5.2022
प्रस्तािना :कृषि षिाागामार्धत षिषिध केंद्र ि राज्य पुरस्कृत योजनाांची तसेच, बाहय सहाय्ययत प्रकलपाांची
अमांलबजािणी करण्यात येते. केंद्र पुरस्कृत योजनाांचे िार्षिक कृती आराखडे अांषतम झालयानांतर
शासनास ििधारात एक ककिा दोन टप्पप्पयात षनधी प्राप्पत होतो ्याचप्रमाणे, राज्य पुरस्कृत योजनाांसाठी
दे खील टप्पप्पया-टप्पप्पयाने षनधी प्राप्पत होतो. कृषि षिाागास षनधी टप्पप्पया-टप्पप्पयाने प्राप्पत होत असला तरी
कृषि क्षेिाचे कामकाज हे हांगाम षनहाय चालते तसेच, खरीप ि रब्बी हांगामात लागिडी खाली येणाऱ्या
क्षेिापैकी सुमारे ७५ % क्षेिािर खरीप हांगामातच षिषिध षपकाांची लागिड होते. ्यामुळे खरीप हांगाम हा
राज्याच्या अर्धव्यिस्र्ेच्या आषण शेतकऱ्याांच्या दृष्ट्टीने अ्यांत मह्िाचा आहे. या हांगामातील षपकाांना
पूरक ठरणाऱ्या बाबींची खरीप हांगाम पूिध ि हांगाम कालािधीतच अांमलबजािणी करणे आिश्यक ठरते.
यामध्ये यांि ि औजारे या बाबींचा समािेश आहे .
सांदााधीन शासन षनणधयान्िये, राज्य पुरस्कृत कृषि याांषिकीकरण योजना राबषिण्यास
प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात आली आहे. सदर योजनेंतगधत केंद्र शासनाच्या कृषि याांषिकीकरण उप
अषायानातील घटक क्रमाांक-3, िैयय्ततक लााार्ी शेतकऱ्याांना कृषि औजारे/यांि खरेदीसाठी अनुदान
दे णे ि घटक क्रमाांक -4, कृषि औजारे/यांिे बँकाना अनु दान दे णे या घटकाांची अांमलबजािणी केंद्र
शासनाच्या कृषि याांषिकीकरण उप अषायानाच्या मागधदशधक सूचनाांनुसार करण्यात येते.
या योजनेसाठी सन 202२-२३ या ििात रु. 400 कोटी अर्धसांकय्लपय तरतूद करण्यात आली
आहे. षित्त षिाागाच्या षद. 4 जून,2022 च्या शासन षनणधयातील तरतुदीनुसार अर्धसांकय्लपय
तरतुदीच्या 60% च्या षनधी षितरणाचे अषधकार षदले आहेत तर्ाषप, सदर षनधी दर मषहना 7%
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याप्रमाणे षिाागास अर्धसांकलप षितरण प्रणालीिर उपलब्ध करुन दे ण्यात येईल अशा सूचना षित्त
षिाागाकडू न प्राप्पत झालया आहेत. ्यानुसार अर्धसांकय्लपय तरतूदीच्या 60% च्या मयादे त रु.२४0 कोटी
षनधीच्या कायधक्रमास सांदााधीन क्र. 3 च्या शासन षनणधयान्िये प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात आली असून
माहे एषप्रल ि मे, 2022 कषरता रु. 56 कोटी षनधी षितरीत करण्यात आला आहे. माहे जून ते ऑगस्ट
या तीन मषहन्याकषरता दरमहा ७% च्या मयादे त षनधी षितरीत करण्याची बाब शासनाच्या षिचाराधीन
होती. ्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे षनणधय घेत आहे.
शासन षनणधय:1) सन 202२-2३ या ििात राज्य पुरस्कृत कृषि याांषिकीकरण योजनेची अांमलबजािणी
करण्यासाठी माहे जून ते ऑगस्ट, 2022 या महीन्याकषरता रू. 84 कोटी (अक्षरी रुपये
चौऱ्याऐांशी कोटी र्तत) आयुतत (कृषि) याांना अर्धसांकय्लपय षितरण प्रणालीिर (बीडीएस)
षितरीत करण्यात येत असून सदर षनधी सन 202२-2३ कषरता खालील लेखाषशिाखाली
अर्धसांकय्लपत केलेलया तरतुदीतून खची टाकािा.
मागणी क्र.डी-३,
२४०१-पीक सांिधधन,
(११३) कृषि अषायाांषिकी,
(००) (१८) राज्य पुरस्कृत कृषि याांषिकीकरण योजना
(2401 ए 9१३) 33 अर्धसहायय.
2) सदर योजनेंतगधत रॅतटर या बाबीसाठी अनुसूषचत जाती / जमाती, मषहला, अलप ि अ्यलप
ाू-धारक शेतकऱ्याांसाठी ककमतीच्या 50% ककिा रु. 1.25 लाख यापैकी कमी असेल ते आषण
इतर शेतकऱ्याांसाठी ककमतीच्या 40% ककिा रु.1 लाख यापैकी कमी असेल ते या प्रमाणे
अनुदान दे ण्यात यािे.
3) इतर बाबींसाठी योजनेची अांमलबजािणी करताना केंद्र पुरस्कृत कृषि याांषिकीकरण उप
अषायानाच्या मागधदशधक सूचनाांचे ि सांदााधीन षद. 12 सप्पटेंबर, 2018 च्या शासन
षनणधयामधील अटी ि शतींचे काटे कोरपणे पालन करािे.
4) या शासन षनणधयाव्दारे उपलब्ध करून दे ण्यात येत असलेलया रू. 84 कोटी षनधीचे सषनयांिण
करण्याच्या दृष्ट्टीने, षनधी आहरण ि सांषितरण करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे षनयांिण तसेच
आहरण ि सांषितरण अषधकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.
स्तर

षनयांिण अषधकारी

आहरण ि सांषतरण अषधकारी

आयुततालय स्तर

आयुतत (कृषि), कृषि आयुततालय,

सहायक सांचालक (लेखा-1), कृिी

पुणे

आयुततालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
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5) सदर षनधी खचध करताना तो षिहीत कायधपध्दती अनुसरुन सिध षित्तीय कायदे / षनयम/
पषरपिक/अषधकाराांच्या

मयादे त/C.V.C.

त्िानुसार/प्रचषलत

शासन

षनणधय/

षनयम/

पषरपिक/तरतुदीनुसार बजेट ि कोिागार षनयमािलीनुसार खचध करण्याची कायधिाही
अांमलबजािणी यांिणाांनी करािी. कोण्याही पषरय्स्र्तीत कुठलाही षनयम/अषधकाराचा ाांग
होणार नाही याबाबत दक्षता घेण्याची जबाबदारी सांबांषधत क्षेिीय कायालयाची राहील.
6) राज्य पुरस्कृत कृषि याांषिकीकरण योजनेची क्षेिीय स्तरािर अांमलबजािणी करण्यासाठी
सांचालक (षन. ि. गु.षन), कृषि आयुततालय, पुणे याांनी केंद्र शासनाच्या मागधदशधक सूचना
षिचारात घेऊन, उषिष्ट्टषनहाय अांमलबजािणी षिियक सषिस्तर सूचना सिध क्षेिीय
अषधकाऱ्याांना षनगधषमत कराव्यात. तसेच मषहला शेतकरी, अनुसूषचत जाती ि अनुसूषचत जमाती
शेतकरी याांच्यासाठी ाौषतक/ आर्षर्क लक्षाांक षनधारीत करण्यात यािे.
7) सदर शासन षनणधय षित्त षिाागाच्या सांदााषकत षद. ४ एषप्रल, 2022 रोजीच्या शासन
पषरपिकान्िये षिाागास प्रदान केलेलया अषधकाराचा िापर करुन ि सदर पषरपिकातील अटी
शतीची पूतधता करुन तसेच षिाागाांना एकूण अर्धसांकय्लपय तरतुदीच्या 7 टतके तरतूद दर महा
षितरीत करण्याच्या अषधकारानुसार षनगधषमत करण्यात येत आहे .
8) सदर शासन षनणधय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्र्ळािर
उपलब्ध करण्यात आला असून ्याचा सांकेताक 202208041556221601 असा आहे .हा
आदे श षडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांषकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार ि नािाने.
Digitally signed by MAHENDRA SOPAN GHADGE
Date: 2022.08.04 15:59:59 +05'30'

(महेंद्र घाडगे)
कक्ष अषधकारी, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. मा.मांिी ( कृषि), मांिालय, मुांबई-32
2. मा.राज्यमांिी (कृषि),मांिालय, मुांबई-32
3. सिध सन्माननीय षिधी मांडळ सदस्य, द्वारा षिधानमांडळ सषचिालय, मुांबई.
4. प्रधान सषचि (कृषि), मांिालय,मुांबई-32
5. आयुतत (कृषि), कृषि आयुततालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे
6. सांचालक ( षनषिष्ट्ठा ि गुण षनयांिण), कृषि आयुततालय,पुणे
7. सिध सांचालक/सह सांचालक, कृिी आयुततालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
8. षिाागीय कृषि सह सांचालक (सिध)
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9. षजलहा अषधक्षक कृषि अषधकारी (सिध)
10. महालेखापाल, महाराष्ट्र 1/2, मुांबई/नागपूर (लेखा पषरक्षा) /(लेखा ि अनुज्ञय
े ता)
11. माषहती ि जनसांपकध सांचालनालय, मांिालय, मुांबई-32.
12. षनयोजन षिााग (का-1431) मांिालय, मुांबई-32
13. षित्त षिााग ( व्यय-1 ि अर्धसांकलप - 13 ) मांिालय, मुांबई -32
14. षनिड नस्ती (कायासन/8-अे)
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