केंद्र पुरस्कृत एकात्मिक फलोमपादन विकास अवियान
(MIDH) योजनेकवरता अनुसूवित जाती प्रिर्गािा सन
2020-21

कवरतािा

वनधी

सन

2021-22

च्या

अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून वितरीत करण्याबाबत.
केंद्र विस्सा ( लेखाविर्थ 2401बी081)
राज्य विस्सा ( लेखाविर्थ 2401बी099)
ििाराष्ट्र िासन
कृवर्,पिुसंिधथन,दु ग्धव्यिसाय विकास ि िमस्यव्यिसाय वििार्ग,
िासन वनर्थय क्रिांक :-राफअ-2020/प्र.क्र.225/9-अे
िादाि कािा रोड, िु तामिा राजर्गुरु िौक,
िंत्रालय विस्तार, िुंबई- 400 032.
वदनांक :- 25 नोव्िें बर, 2021
संदिथ :1) वित्त वििार्ग,िासन वनर्थय क्र.अर्थस-ं 2021/प्र.क्र.48/अर्थ-3,वदनांक 06/04/2021.
2) वित्त वििार्ग,िासन वनर्थय: अर्थस-ं 2021/प्र.क्र.48/अर्थ-3,वदनांक 24 /06/ 2021.
3) केंद्र िासन,कृर्ी आवर् िेतकरी कल्यान िंत्रालयािे पत्र क्रिांक F.No.18-24/2017/MIDH,
वद.22/03/2021.
4) कृवर् ि पदु ि वििार्ग, िासन वनर्थय क्रिांक: राफअ-2020/प्र.क्र.225/9-अे, वदनांक 31 िािथ, 2021.
5) कृवर् ि पदु ि वििार्ग,िासन वनर्थय क्रिांक:राफअ-2021/प्र.क्र.140/9-अे, वद.27 जुल,ै 2021.
6) सािावजक न्याय ि वििेर् सिाय्य वििार्ग,िासन वनर्थय क्रिांक:बीजीटी-2021/प्र.क्र.13/अर्थसक
ं ल्प
(विघयो), वदनांक 18 नोव्िें बर, 2021.
प्रस्तािना:सन 2021-2022 िध्ये राज्यात कृर्ी उन्नती योजना-एकात्मिक फलोमपादन विकास अवियानांतर्गथत
राष्ट्रीय फलोमपादन अवियान राबविण्यासाठी वित्त वििार्गाच्या संदिाधीन क्रिांक 1 ि 2 च्या िासन वनर्थयान्िये
राज्यात कोरोना विर्ार्ूिुळे उद्भिलेली ििािारीिी पवरत्स्र्ती वििारात घेऊन सन 2021-2022 या आर्थर्क
िर्ाकवरता वनधी वितरर्ािी कायथप्रर्ाली ठरिून वदलेली आिे. वित्त वििार्गाने वदलेले वनदे ि वििारात घेऊन
वििार्गाने केंद्र पुरस्कृत योजनेसाठी अर्थसक
ं त्ल्पत केलेल्या तरतुदीिी पुनथरिना केल्यानूसार सदरिू योजनेिी सन
2021-2022 िध्ये अिंलबजािर्ी करण्यासाठी संदिाधीन क्र.5 येर्ील िासन वनर्थयान्िये एकुर् रुपये
17814.12 लाख एिढया रक्किेच्या कायथक्रिास प्रिासकीय िान्यता वदली आिे .
केंद्र पुरस्कृत एकात्मिक फलोमपादन विकास अवियान ( MIDH) या योजनेसाठी अनुसुवित जाती
घटकांसाठी केंद्र विस्सा ( 2401बी 081) या लेखाविर्ाखाली सन 2021-22 कवरता रुपये 1540.00 लाख
तसेि मयासिरुप राज्य विस्सा ( 2401बी099 ) या लेखाविर्ाखाली रुपये 1027.00 लाख असा एकुर्
रुपये 2567.00 लाख एिढा वनधी अर्थसक
ं ल्पीत आिे . सािावजक न्याय ि वििेर् सिाय्य वििार्गाने वित्त
वििार्गाच्या सिितीने केंद्र पुरस्कृत एकात्मिक फलोमपादन विकास अवियान (MIDH) या योजनेकवरता अनुसुवित
जाती प्रिर्गाकवरता सन 2020-21 कवरता प्राप्त झालेला केंद्र विस्सा रु.455.00लाख तसेि राज्य विस्सा रुपये
343.00 लाख असा एकुर् रुपये 7.98 लाख इतका वनधी संदिाधीन क्रिांक 6 येर्ील िासन वनर्थयान्िये
प्रिासकीय वििार्ग प्रिुख ्िर्ून सविि ( कृर्ी) यांना अर्थसंकल्पीय वितरर् प्रर्ालीिर (BEAMS) वितरीत केला
आिे . सदरिू वनधी व्यिस्र्ापकीय संिालक तर्ा आयुक्त ( कृर्ी), कृर्ी आयुक्तालय, पुर्े यांना वितरीत करण्यािी
बाब िासनाच्या वििाराधीन िोती. मयाबाबत िासन पुढीलप्रिार्े वनर्थय घेत आिे .
िासन वनर्थय :१.

राज्यात कृर्ी उन्नती योजना-एकात्मिक फलोमपादन विकास अवियानांतर्गथत राष्ट्रीय फलोमपादन अवियान

सन 2021-22 िध्ये राबविण्यासाठी अनुसुवित जाती प्रिर्गािा सन 2020-2021 कवरता प्राप्त झालेला केंद्र विस्सा
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रुपये ४55.00लाख तसेि मयास सिरुप राज्य विस्सा रुपये 343.00 लाख असा एकुर् 7.98 लाख ( सात कोटी
अठ्यान्नि लाख) एिढा वनधी कृवर् आयुक्तालयास वितवरत करण्यास िासन िान्यता दे ण्यात येत आिे .
२.

सदर वनधी खालील लेखाविर्ातर्गथत िालू िर्ी अर्थसक
ं त्ल्पत केलेल्या तरतूदीतून खिी टाकािा.

प्रिर्गथ

केंद्र विस्सा ( 60 % )

राज्य विस्सा (40%)

अनु सुवित

िार्गर्ी क्र.एन-3,

िार्गर्ी क्र.एन-3,

जाती प्रिर्गथ

00

00

789,अनुसुवित जातीसाठी वििेर् घटक योजना

789,अनुसुवित जातीसाठी वििेर् घटक योजना

(०१) अनुसुवित जाती घटक कायथक्रिांतर्गथत येाजना

(०१) अनुसुवित जाती घटक कायथक्रिांतर्गथत येाजना

(०१)(०१)कृर्ी उन्नती योजना एकात्मिक फलोमपादन

(०१)(०2)कृर्ी उन्नती योजना एकात्मिक फलोमपादन

विकास अवियान (केंद्र विस्सा ६०% ) (कायथक्रि)

विकास अवियान (केंद्र विस्सा 4०% ) (कायथक्रि)

33-अर्थसिाय्य ( २४०१ बी081)

33-अर्थसिाय्य ( २४०१ बी099)

३.

कोविड-19 िुळे राज्यािी आर्थर्क त्स्र्ती अवतिय र्गंिीर स्िरुपािी रािण्यािी िक्यता असल्याने सदर

वितरीत वनधी खिथ करतांना वनयंत्रक अवधकारी यांनी विवित पध्दतीने काटकसरीने उपाययोजना करुन खिथ
करािा. सध्याच्या िासकीय धोरर्ास अनुसरुन िंजूर आराखडयानुसार याि िर्ात वनधी खिथ िोईल यािी दक्षता
घ्यािी.

तसेि उपलब्ध करुन वदलेल्या तरतूदीतून झालेल्या खिािा अििाल, लेखाविर्थवनिाय/

उपलेखाविर्थवनिाय तसेि साध्य झालेले िौवतक उविष्ट्टवनिाय िाविती, वनधी उपयोवर्गता प्रिार्पत्र, संबवं धत
क्षेवत्रय अवधकारी यांनी आयुक्त, सिाजकल्यार्, संबवं धत प्रादे विक उप आयुक्त, सिाजकल्यार्, सािावजक न्याय
ि वििेर् सिाय्य वििार्ग ि कृवर् ि पदु ि वििार्ग यांना प्रमयक िविन्याच्या 10 तारखेपासून पाठिर्ेबाबत दक्षता
घ्यािी.
४.

वििार्ग प्रिुख/ वनयंत्रक अवधकारी यांनी अनुसुवित जाती घटकांसाठीिा वनधी मयाि घटकांिर खिथ िोईल

यािी दक्षता घ्यािी, जेर्ेकरुन िासनाला या योजनांिर िोर्ाऱ्या खिािर संवनयंत्रर् ठे िता येईल.
५.

सदर िासन वनर्थयान्िये वितरीत करण्यात आलेला वनधी खिथ करतांना वििार्गप्रिुख तसेि वनयंत्रक

अवधकाऱ्यांनी ििाराष्ट्र अर्थसंकल्प वनयिपुत्स्तका, वित्तीय अवधकार, वनयिपुत्स्तका यािधील वित्तीय वनयि तसेि
वित्त वििार्गाच्या संदिाधीन वदनांक 06/04/2021 ि वदनांक 24/06/2021 च्या िासन वनर्थयातील वदलेल्या
वनदे िांिे काटे कोरपर्े पालन करािे.
६.

सदर िासन वनर्थय वित्त वििार्गािा अनौपिारीक संदिथ क्रिांक 708/व्यय-14, वदनांक 18/08/2021

तसेि सािावजक न्याय ि वििेर् सिाय्य वििार्गािा अनौपिारवक संदिथ क्रिांक 208/अर्थसक
ं ल्प,
वदनांक 18/11/2021 अन्िये मया वििार्गांनी वदलेल्या सिितीनुसार वनर्गथवित करण्यात येत आिे .
७.

सदर िासन वनर्थय ििाराष्ट्र िासनाच्या

www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्ळािर उपलब्ध

करण्यात आला असून मयािा संकेतांक 202111251459431201 असा आिे . सदर आदे ि वडजीटल स्िाक्षरीने
साक्षांवकत करुन काढण्यात येते आिे .
ििाराष्ट्रािे राज्यपाल यांच्या आदे िानुसार ि नािाने.

Digitally signed by Hemant Gorakhnath Mhapankar
Date: 2021.11.25 15:10:10 +05'30'

( िे .र्गो.्िापर्कर )
उप सविि,ििाराष्ट्र िासन
प्रवत:१) िा.राज्यपाल यांिे सविि,राजििन,िुंबई.
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२) िा.िुख्यिंत्री, ििाराष्ट्र राज्य, िुंबई यांिे प्रधान सविि.
३) िा.उपिुख्यिंत्री, ििाराष्ट्र राज्य, िुंबई यांिे सविि.
४) िा.िंत्री ( फलोमपादन), ििाराष्ट्र राज्य, िुंबई यांिे खाजर्गी सविि.
५) िा.राज्यिंत्री (फलोमपादन), ििाराष्ट्र राज्य, िुंबई यांिे खाजर्गी सविि.
६) िा.विरोधी पक्षनेते,ििाराष्ट्र विधानपवरर्द / विधानसिा, विधानिंडळ सवििालय,िुंबई.400032.
७) सिथ सन्िाननीय विधानपवरर्द/विधानसिा सदस्य, ििाराष्ट्र राज्य.
८) िुख्य सविि,ििाराष्ट्र राज्य, िंत्रालय,िुंबई.400 032.
९) अपर िुख्य सविि ( वनयोजन) वनयोजन वििार्ग, िंत्रालय, िुंबई. 400 032.
१०) अपर िुख्य सविि ( वित्त), वित्त वििार्ग, िंत्रालय, िुंबई 400 032.
११) प्रधान सविि,सािावजक न्याय ि वििेर् सिाय्य वििार्ग,िंत्रालय, िुंबई 400 032.
१२) सविि (कृर्ी), कृर्ी, पिुसंिधथन,दु ग्धव्यिसाय ि िमस्यव्यिसाय वििार्ग यांिे स्िीय
सिाय्यक,िंत्रालय,िुंबई.32.
१३) आयुक्त ( कृवर्),कृवर् आयुक्तालय, ििाराष्ट्र राज्य,पुर्े.
१४) व्यिस्र्ापकीय संिालक, ििाराष्ट्र राज्य फलोमपादन आवर् और्धी िनस्पती िंडळ, साखर संकुल,
वििाजी नर्गर,पुर्े.
१५) व्यिस्र्ापकीय संिालक, ििाराष्ट्र राज्य पर्न िंडळ,पुर्े.
१६) ििालेखापाल-1/2 ( लेखा ि अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा ),िुंबई/नार्गपुर.
१७) संिालक, ििाराष्ट्र राज्य फलोमपादन आवर् और्धी िनस्पती िंडळ, पुर्े.
१८) सिथ वििार्गीय कृर्ी सि संिालक, ििाराष्ट्र राज्य.
१९) सिथ वजल्िा अवधक्षक कृर्ी अवधकारी/तालुका कृर्ी अवधकारी, ििाराष्ट्र राज्य.
२०) सिायक संिालक (लेखा-1),कृर्ी आयुक्तालय, ििाराष्ट्र राज्य, पुर्े.
२१) ििालेखापाल १/२, ( लेखा ि अनुज्ञेयता)/लेखा परीक्षा),िुंबई /नार्गपूर.
२२) अवधदान ि लेखावधकारी, िुंबई.
२३) संिालक, लेखा ि कोर्ार्गरे,िुंबई.
२४) संिालक,अर्थ ि सांत्ख्यकी संिालनालय,िुंबई.
२५) सि संिालक,लेखा ि कोर्ार्गरे ,संर्गर्क कक्ष, निीन प्रिासन ििन, ५ िा िजला, िुंबई 400 032.
२६) सिथ वजल्िा कोर्ार्गार अवधकारी, ििाराष्ट्र राज्य.
२७) कक्ष अवधकारी ( व्यय १४), वित्त वििार्ग, िंत्रालय, िुंबई ४०० ०32.
२८) कक्ष अवधकारी, अर्थसंकल्प ( विघयो), सािावजक न्याय ि वििेर् सिाय्य वििार्ग, िंत्रालय, िुंबई.32.
२९) कक्ष अवधकारी (2-अे), कृर्ी, पिुसंिधथन,दु ग्धव्यिसाय विकास ि िमस्यव्यिसाय वििार्ग, िंत्रालय,
िुंबई 32.
३०) वनिड नस्ती 9-अे.
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