वित्तीय मान्यतासन २०१6-17 मध्ये राष्ट्रीय शाश्वत शेती
अवियानातंर्गत ( NMSA) मृद आरोग्य व्यिस्थापन
( SHM ) योजना राबविण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
कृषी, पशुसंिर्गन, दु ग्र्व्यिसाय विकास ि मत्स्यव्यिसाय वििार्
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मादाम कामा मार्ग, हु तात्मा राजर्ुरू चौक,
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- 400 032
तारीख : 04 जानेिारी, 2017
िाचा:1) केंद्र शासनाने www.agricoops.nic.inया सांकेवतक स्थळािर वनर्गवमतकेलेल्या राष्ट्रीय
शाश्वत शेती अवियानातंर्गत मृद आरोग्य व्यिस्थापन योजनेच्या मार्गदशगक सुचना
2) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. 14-20/2014/, फर्ग युज वद. 10 ऑक्र्ोंबर 2016 चे पत्र
3) कृवष ि पदु म वििार्ाचा शासन वनर्गय क्र. मृदस 1416/प्र.क्र.144/17 अे,
वद. 08/07 /2016
4) वित्त वििार्, शासन पवरपत्रक क्र. अथगसं - 2016 /प्र.क्र. 89 / अथग - 3, वद. 20 एवप्रल, 2016
प्रस्तािना:राष्ट्रीय शाश्वत शेती अवियानांतर्गत मृद आरोग्य व्यिस्थापन योजनेची सुरूिात केंद्र शासनाने सन
२०१४-१५ पासून सुरू केलेली आहे. सन 2015-16 पासून ही योजना केंद्र वहस्सा 60 र्क्के ि राज्य वहस्सा
40 र्क्के प्रमार्ात राबविण्यात येत आहे. या योजनेमध्ये वफरती / स्थायी मृद चाचर्ी प्रयोर्शाळे ची
उिारर्ी करर्े, शासकीय मृद सिेक्षण र् मृद चाचर्ी प्रयोर्शाळांचे बळकर्ीकरर् करर्े ि खत वनयंत्रर्
चाचर्ी प्रयोर्शाळे च्या बळकर्ीकरर्ाकरीता अथगसहाय्य दे र्े हे घर्क राबविण्यात येत आहेत.
केंद्र शासनाने सन 2016-17 साठी मंजूर केलेल्या वनयतव्ययानुसार संदिग क्र. 3 येथील शासन
वनर्गयान्िये प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात आलेली आहे. केंद्र शासनाने वद. 10.10.2016 च्या पत्रान्िये मृद
आरोग्य

व्यिस्थापन

अंतर्गत

वमनी

लॅब

उिारर्ीकवरता

केंद्र

वहश्याच्या

पवहल्या

हप्तत्यापोर्ी

रू. 445.00 लाख इतकी रक्कम वितरीत केलेली आहे. त्यानुसार सन 2016-17 मध्ये मृद आरोग्य
व्यिस्थापन अंतर्गत वमनी लॅब उिारर्ीकवरता केंद्र वहश्श्याच्या पवहल्या हफ्तत्यापोर्ी रू.445.00 लाख
रकमेस वित्तीय मान्यतादे ण्याची बाब शासनाच्या विचारार्ीन होती.
शासन वनर्गय :राष्ट्रीय शाश्वत शेती अवियानातंर्गत ( NMSA) मृद आरोग्य व्यिस्थापन योजनेसाठी सन २०१6-१7
मध्ये राज्यात राबविण्यासाठी केंद्र वहस्साच्या पवहल्या हफ्तत्यापोर्ी वितरीत केलेल्या रु.445.00 लाख
( रुपये चार कोर्ी पंच्चेचाळीस लाख फक्त इतक्या वनर्ीस शासन वित्तीय मान्यता दे त आहे.
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२.

सदर योजनेतंर्गत रु. 445.00 लाख वनर्ीचा घर्कवनहाय िौवतक ि आर्थथक लक्ष्य पुढीलप्रमार्े राहील.
(रुपये लाखात

अ.क्र.

घर्क

िौतीक

दर (रुपये

एकुर् मंजूर केंद्र वहस्सा केंद्र वहस्सा
वनयतव्यय

(60 %

वितरीत
कराियाचा
वनर्ी

वमनी लॅब उिारर्ी
3.

1318

0.75

988.50

593.10

445.00

या वप्रत्यथग होर्ारा खचग सन 2016-17 या आर्थथक िषाकरीता मंजुर केलेल्या अनुदातून िार्विण्यात

येऊन खालील लेखावशषाखाली खची र्ाकण्यात यािा.
मार्र्ी क्र. डी-3
2402, मृद ि जलसंर्ारर्.
(00) ( 101 मृद सिेक्षण र् ि चाचर्ी
( 00 (13 कृषी उन्नती योजना-मृदा आरोग्य व्यिस्थापन-उपअवियान ( केंद्र पुरस्कृत
( केंद्र वहस्सा 60 % सिगसार्ारर् ( 2402 1046 योजनांतर्गत
33 - अथगसहाय्य.
4.

सदर योजना राबविताना खालील अर्ी ि शतीचे पालन करण्यात यािे.

1) सदर योजना केंद्र शासनाच्या संदिावर्न मार्गदशगक सुचनानुसार ि केंद्र शासनाच्या वनर्ी वितरीत
करण्याच्या पत्रात नमुद केलेल्या अर्ी ि शतीनुसार राबविण्यात यािी.
2) खचाचे लेखे सुव्यिस्स्थत ठे िुन सदर खचाचे लेखापवरक्षण र् केलेला अहिाल ि उपयोवर्ता प्रमार्पत्र
केंद्र शासनास लिकरात लिकर प्रर्ती अहिालासह सादर करण्यात यािा.त्याप्रमार्े अनुसूवचत जाती
/ जमाती / मवहला लािार्थ्यासाठी खचाचे लेखे िरील प्रमार्े ठे िण्याची जबाबदारी अंमलबजािर्ी
करर्ाऱ्या यंत्रर्ेची राहील.
3) योजनेच्या िेर्िेर्ळ्या बाबीिरील िौवतक ि आर्थथक प्रर्ती अहिाल केंद्र शासनास प्रत्येक मवहन्याच्या
5 तारखेपयंत सादर करण्यात यािा. तसेच सदरचा अहिाल राज्य शासनाकडे सुध्दा पाठविण्यात यािा.
4) योजनेशी संबंवर्त ताळे बंद ि लेखापवरक्षण र् जमाखचाच्या रकमा यांचा अहिाल अंमलबजािर्ी यंत्रर्ेने
द्यािा. त्यामध्ये िषाच्या सुरूिातीला अखर्थचत रकमा ि व्याजावारारे वमळालेले उत्पन्न स्पष्ट्र्पर्े नमुद
करण्यात यािे जेर्ेकरून पारदशी स्िरूपात सदर रकमा विचारात घेता येतील ि संदीग्र्ता राहर्ार
नाही.
5.

कोर्त्याही पवरस्स्थतीत मंजुर कायगक्रमापेक्षण ा जास्तीचा कायगक्रम राबविला जार्ार नाही, या बाबत

कृवष संचालक ( वनविष्ट्ठा ि र्ुर् वनयंत्रर् कृवष आयुक्तालय, पुर्े. यांनी आिश्यक ती दक्षण ता घ्यािी.
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6.

कृवष संचालक( वनविष्ट्ठा ि र्ुर् वनयंत्रर् , कृवष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य-पुर्े हे योजनेचे

वनयंत्रर् अवर्कारी म्हर्ुन काम पाहतील ि सहाय्यक संचालक लेखा - 1 , कृवष आयुक्तालय, पुर्े यांना
आहरर् ि संवितरर् अवर्कारी म्हर्ून घोवषत करण्यात येत आहे . सदर वनर्ी खचग करताना विवहत
कायगपद्धती अनुसरून सिग वित्तीय कायदे /र्ें डर वनयमािली ि वनयमांचे/प्रवकयेचे /वित्तीय अवर्का-यांना
मयादे त / P.W.D / मॅन्युअलचे अवर्न राहू न/C.V.C. तत्िानुसार / CAG च्या वनदे शानुसार/प्रचवलत शासन
वनर्गय /वनयम/पवरपत्रक/ तरतुदीनुसार, बजेर् ि कोषार्ार वनयमािलीनुसार खचग करण्याची कायगिाही
अमंलबजािर्ी यंत्रर्ानी करािी. कोर्त्याही पवरस्स्थतीत कुठलाही शासन वनयम/ अवर्काराचा िंर् होर्ार
नाही, याबाबत दक्षण ता घेण्याची जबाबदारी संबंवर्त क्षण ेवत्रय कायालयाची राहील.
7.

प्रस्तुतचे आदे श वित्त वििार्ाचे पवरपत्रक क्र. अथगसं- 2016/प्र.क्र. 89/ अथग - 3 , वदनांक 20 एवप्रल,

2016 अन्िये वदलेल्या अवर्कारान्िये ि प्रर्ान सवचि ( कृषी यांच्या मान्यतेने वनर्गवमत करण्यात येत आहे.
सदर शासन वनर्गय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर उपलब्र्
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201701041656327301 असा आहे . हा आदे श वडजीर्ल
स्िाक्षण रीने साक्षण ांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने.

( प्रकाश रा. कदम
अिर सवचि, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1) मा.मंत्री ( कृवष /रा.मंत्री ( कृवष यांचे खाजर्ी सवचि, मंत्रालय, मुंबई
2) प्रर्ान सवचि (कृवष यांचे स्िीय सहाय्यक (कृवष ि पदु म वििार्, मंत्रालय, मुंबई
3) आयुक्त ( कृवष ,महाराष्ट्र राज्य, पुर्े.
4) संचालक (वन.ि र्ु.वन. , कृवष आयुक्तालय, पुर्े
5) सिग संचालक / सहसंचालक कृवष आयुक्तालय, पुर्े
6) सिग वििार्ीय कृवष सहसंचालक
7) सहाय्यक संचालक लेखा - 1, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुर्े.
8) महालेखापाल महाराष्ट्र १/२ (लेखा पवरक्षण ा/ लेखा ि अनुज्ञय
े ता मुंबई / नार्पूर
9) सिग वजल्हा कोषार्ार अवर्कारी
10) वित्त वििार् (व्यय-१, अथगसंकल्प -१३ , मंत्रालय, मुंबई
11) वनयोजन वििार्-१४३१
12) कायासन (२अे , कृवष ि पदु म वििार्, मंत्रालय, मुंबई
13) वनिडनस्ती.
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