
कृषिषिियक अकडेिारीचा िळेेिर ऄहिाल 
देण्याच्या योजनेसाठी सन 2018-19 मध्य े
षनधी षितरीत करणेबाबत. 
 

महाराष्ट्र शासन 
कृिी, पशुसंिधधन, दुग् धव् यिसाय षिकास ि म् ्  यव् यिसाय षिााग 

शासन षनणधय क्रमाकंः साखं्ययकी -2018/प्र.क्र.105/11-ऄ े
मादाम कामा मागध, हुता्मा राजगुरू चौक, 

मंत्रालय (षि्तार), मंुबइ-400 032. 
तारीख:  30 ऑग्ट, 2018 

िाचा -  
1. शासन षनणधय, कृषि ि पदुम षिााग क्र. पदसात्य-2018/प्र.क्र.25/11-ऄे, 

षद.12.03.2018 
2. शासन पषरपत्रक,षित्त षिााग क्र.ऄथधसं-2018/प्र.क्र.69/ ऄथध-3, षद.02.04.2018 
3. शासन षनणधय, कृषि ि पदुम षिााग क्र. सांख्ययकी-2018/प्र.क्र.102/11-ऄे, 

षद.13.06.2018 
4. ाारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि ि सहकार षिााग याचंे पत्र 2-3/2017/ASI-ES,                                                                                   

षद.18.06.2018  
5. कृषि अयुक्तालयाचे पत्र क्र.का.सा.ं-4/अ.सी.एस./39/2018, षद.21.06.2018 

प्र्तािना - 
        महाराष्ट्र राज्यातील कृषिषिियक अकडेिारीचा िळेेिर ऄहिाल देण्याची योजना या योजनेकषरता 
कें द्र शासनाने सन 2018-19 या अर्थथक ििासाठी महाराष्ट्र राज्याकषरता ईपरोक्त षदनाकं 
17.05.2018 च्या पत्रान्िये रु.230.00 लाख आतक्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता षदलेली अहे. 
्यानुसार राज्य शासनाने महाराष्ट्र राज्यातील कृषिषिियक अकडेिारीचा िळेेिर ऄहिाल देण्याची 
योजना या योजनेकरीता षद. 13.06.2018 च्या शासन षनणधयान्िये प्रशासकीय मान्यता प्रदान केलेली 
अहे. 
2. महाराष्ट्र राज्यातील कृषिषिियक अकडेिारीचा िळेेिर ऄहिाल देण्याची योजना या 100 टक्के 
कें द्र पुर्कृत योजनेतील 58 ऄ्थायी पदे षदनाकं 1 माचध, 2018 ते 30 सप्टेंबर, 2018 पयंत चालू 
ठेिण्यास ईपरोक्त षदनाकं 12.03.2018 च्या शासन षनणधयान्िये मान्यता देण्यात अलेली अहे. 

3. महाराष्ट्र राज्यातील कृषिषिियक अकडेिारीचा िळेेिर ऄहिाल देण्याची योजना ही योजना 
100 टक्के कें द्र पुर्कृत ऄसून षद.18.06.2018 रोजीच्या पत्रान्िये सदर योजनेसाठी सन 2018-19 या 
ििासाठी पषहला हप्ता रु.40.74 लाख कें द्र शासनाकडून प्राप्त झाला अहे. ऄनुिंगाने रु.40.74 लाख 
आतकी रक्कम माषसक षनधी षित्तीय प्रणालीिर (BEAMS) ईपलब्ध करुन देण्याची षिनंती कृषि 
अयुक्तालयाने केली अहे.  अता कृषि अयुक्तालयाच्या प्र्तािानुसार महाराष्ट्र राज्यातील 
कृषिषिियक अकडेिारीचा िळेेिर ऄहिाल देण्याची योजना या योजनेसाठी पषहल्या हप््याव्दारे कें द्र 
शासनाकडून प्राप्त झालेला रु.40.74  लाख आतका षनधी षितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
षिचाराधीन होती. 
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शासन षनणधय : - 

           महाराष्ट्र राज्यातील कृषिषिियक अकडेिारीचा िळेेिर ऄहिाल देण्याची योजना ही 100 टक्के 
कें द्र पुर्कृत ऄसून या योजनेकषरता सन 2018-19 साठी कें द्र शासनाकडून प्राप्त झालेल्या पषहल्या 
हप््याची रु.40.74  लाख आतकी रक्कम खालील तक््यात दशधषिण्यात अल्यानुसार षितरीत करण्यास 
शासनाची मान्यता देण्यात येत अहे. 

                                                                                                                 (रक्कम रुपये लाखात) 

ऄ.क्र. बाब 
 

सन 2018-19 मध्ये षितरीत कराियाची 
बाबषनहाय रक्कम  

(पषहला हप्ता) 
1 01-ितेन 37.94 

 
2 11-देशातंगधत प्रिास खचध 00.50 

 
3 13-कायालयीन खचध 1.00 

 
4 16-प्रकाशने 1.00 

 
5 24-पेरोल ि िगंण                                   00.30 

एकूण 40.74  
2.        प्र्तुत खचध खालील लेखाषशिाखाली सन 2017-18 कषरता मंजूर केलेल्या ऄथधसंकल्पीय 
तरतूदीतून ाागषिण्यात यािा -  

"मागणी क्रमाकं डी-3, 2401, पीक संिधधन,  
(00) (111) कृषि ऄथधशास्त्र ि सांख्ययकी  
(00) (09)  कृषिषिियक अकडेिारीचा िळेेिर ऄहिाल देण्याची योजना,  
(100 टक्के कें द्र पुर्कृत)  (2401 2569)" 

3.        प्र्तुत प्रयोजनाथध सहाय्यक संचालक (लखेा-1), कृषि अयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे- 
5 यानंा अहरण ि संषितरण ऄषधकारी तर कृषि सचंालक, (षि्तार ि प्रषशक्षण) यानंा षनयंत्रण 
ऄषधकारी  म्हणनू घोषित करण्यात येत अहे.  

4.   प्र्तुत शासन षनणधय षित्त षिाागाच्या शासन षनणधय क्र. षित्त षिााग क्र. ऄथधसं-
2018/प्र.क्र.69/ऄथध-3/,षद.02.04.2018 नुसार प्राप्त झालेल्या सहमतीस ऄनुसरून षनगधषमत 
करण्यात येत अहे.  



शासन षनणधय क्रमांकः सांख्ययकी -2018/प्र.क्र.105/11-ऄे 

 

                                               पृष्ट्ठ 3 पैकी 3  

5. सदर शासन षनणधय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत्थळािर 
ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून ्याचा संकेताक 201808301448085401 ऄसा अहे. हा अदेश 
षडजीटल ्िाक्षरीने साक्षाषंकत करुन काढण्यात येत अहे.  
                         महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या अदेशानुसार ि नािाने,  
 
 
               (ऄ.षि.जोशी) 
      ऄिर सषचि, महाराष्ट्र शासन 
प्रषत, 

1. अयुक्त (कृषि), कृषि अयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (5 प्रती) 
2. कृषि संचालक (षि.प्र.), कृषि अयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-5 
3. मुयय साखं्ययक, कृषि अयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-5 
4. सहाय्यक संचालक (लेखा-1), कृषि अयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-5 
5. सहाय्यक संचालक (ऄथधसंकल्प), कृषि अयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-5 
6. महालेखापाल, (लेखा पषरक्षा/लेखा ि ऄनुज्ञयेता) महाराष्ट्र-1/2, मंुबइ/नागपूर 
7. संचालक, लेखा ि कोिागारे, निीन प्रशासन ािन, मंत्रालय, मंुबइ- 400 032  
8. षजल्हा कोिागार ऄषधकारी, पुणे  
9. षित्त षिााग (व्यय-1) / (ऄथधसंकल्प-13) / (ऄथोपाय),  मंत्रालय, मंुबइ-400 032 
10. षनयोजन षिााग (कायासन-1431), मंत्रालय, मंुबइ-400 032 
11. ऄपर मुयय सषचि (कृषि) याचंे ्िीय सहाय्यक, कृषि ि पदुम षिााग, मंत्रालय,  

मंुबइ-400 032 
12.  ईपसषचि (11-ऄे) याचंे ्िीय सहाय्यक, कृषि ि पदुम षिााग, मंत्रालय,  

मंुबइ-400 032 
13. कक्ष ऄषधकारी (2-ऄे),  कृषि ि पदुम षिााग, मंत्रालय,  मंुबइ-400 03 
14. षनिड न्ती, का.11-ऄे. 

 

http://www.maharashtra.gov.in/
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