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तारीख: 30 ऑ ्ट, 2018
वाचा 1. शासन

पनणधय,

कृपष

व

िदु म

पवाा

क्र.

िदसात्य-2018/प्र.क्र.25/11-अे,

पद.12.03.2018
2. शासन िपरित्रक,पवत्त पवाा क्र.अर्धसां-2018/प्र.क्र.69/ अर्ध-3, पद.02.04.2018
3. शासन

पनणधय,

कृपष

व

िदु म

पवाा

क्र.

साांख्ययकी-2018/प्र.क्र.102/11-अे,

पद.13.06.2018
4. ाारत सरकार, कृपष मांत्रालय, कृपष व सहकार पवाा

याांचे ित्र 2-3/2017/ASI-ES,

पद.18.06.2018
5. कृपष आयुक्तालयाचे ित्र क्र.का.साां.-4/आ.सी.एस./39/2018, पद.21.06.2018
प्र्तावना :पिकाांच्या आकडे वारीत सुधारणा करण्याची योजना या योजनेकपरता, केंद्र शासनाने, सन 2018-19 या
आर्थर्क वषासाठी महाराष्ट्र राज्याकपरता पदनाांक 18.05.2018 च्या ित्रान्वये रु.80.00 लाख इतक्या रकमेचा
कायधक्रम राबपवण्यास प्रशासकीय मान्यता पदलेली आहे. ्यानुसार राज्य शासनाने पिकाांच्या आकडे वारीत
सुधारणा करण्याची योजना या योजनेकरीता पद.13.06.2018 च्या शासन पनणधयान्वये प्रशासकीय मान्यता
प्रदान केलेली आहे.
2.

पिकाांचे आकडे वारीत सुधारणा करण्याची योजना या 100 टक्के केंद्र िुर्कृत योजनेतील 22 अ्र्ायी

िदे पदनाांक 1 माचध, 2018 ते 30 सप्टें बर, 2018 ियंत चालू ठे वण्यास उिरोक्त पदनाांक 12.03.2018 च्या
शासन पनणधयान्वये मान्यता दे ण्यात आलेली आहे.
3.

पिकाांच्या आकडे वारीत सुधारणा करण्याची योजना ही योजना 100 टक्के केंद्र िुर्कृत असून केंद्र

शासनाकडू न पद. 18.06.2018 रोजीच्या ित्रान्वये सदर योजनेसाठी सन 2018-19 या वषासाठी िपहला
हप्ता रु.10.00 लाख प्राप्त झालेला आहे. अनुषां ाने रु.10.00 लाख इतकी रक्कम मापसक पनधी पवतरण
प्रणालीवर (BEAMS) उिलब्ध करुन दे ण्याची पवनांती कृपष आयुक्तालयाने केली आहे. आता कृपष
आयुक्तालयाच्या प्र्तावानुसार पिकाांच्या आकडे वारीत सुधारणा करण्याची योजना या योजनेसाठी िपहल्या
हप््याव्दारे केंद्र शासनाकडू न प्राप्त झालेला रु.10.00 लाख इतका पनधी पवतरीत करण्याची बाब शासनाच्या
पवचाराधीन होती.

शासन पनणधय क्रमाांकः साांख्ययकी -2018/प्र.क्र.106/11-अे

शासन पनणधय : पिकाांच्या आकडे वारीत सुधारणा करण्याची योजना ही 100 टक्के केंद्र िुर्कृत असून या योजनेकपरता
सन 2018-19 साठी केंद्र शासनाकडू न प्राप्त झालेल्या िपहल्या हप््याची रु.10.00 लाख इतकी रक्कम िुढील
तक््यात दशधपवण्यात आल्यानुसार पवतरीत करण्यास शासनाची मान्यता दे ण्यात येत आहे.
(रक्कम रुिये लाखात)
अ.क्र.

बाब

सन 2018-19 मध्ये पवतरीत करावयाची
बाबपनहाय रक्कम
(िपहला हप्ता)

1

01-वेतन

08.50

2

11-दे शाांत धत प्रवास खचध

0.50

3

13-कायालयीन खचध

1.00

एकूण
2.

10.00

प्र्तुत खचध खालील लेखापशषाखाली सन 2018-19 कपरता मांजूर केलेल्या अर्धसांकल्िीय तरतूदीतून

ाा पवण्यात यावा"मा णी क्रमाांक डी-3, 2401, िीक सांवधधन,
(00) (111) कृपष अर्धशास्त्र व साांख्ययकी
(00) (11) पिकाांच्या आकडे वारीत सुधारणा करण्याची योजना,
(100 टक्के केंद्र िुर्कृत) (2401 2578)"
3.

प्र्तुत प्रयोजनार्ध सहाय्यक सांचालक (लेखा-1), कृपष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, िुणे- 5 याांना

आहरण व सांपवतरण अपधकारी तर कृपष सांचालक, (पव्तार व प्रपशक्षण) याांना पनयांत्रण अपधकारी म्हणून घोपषत
करण्यात येत आहे.
4.

प्र्तुत शासन पनणधय पवत्त पवाा ाच्या शासन पनणधय क्र. पवत्त पवाा क्र. अर्धसां-2018/ प्र.क्र.69/

अर्ध-3/, पद.02.04.2018 नुसार प्राप्त झालेल्या सहमतीस अनुसरून पन धपमत करण्यात येत आहे.
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शासन पनणधय क्रमाांकः साांख्ययकी -2018/प्र.क्र.106/11-अे

5.

सदर शासन पनणधय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेत्र्ळावर उिलब्ध

करण्यात आला असून ्याचा सांकेताक 201808311128317101 असा आहे. हा आदे श पडजीटल ्वाक्षरीने
साक्षाांपकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यिाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.

Digitally signed by Arun
Vishnupant Joshi
Date: 2018.08.31 11:31:42 +05'30'
( अ.पव.जोशी )
अवर सपचव, महाराष्ट्र शासन

प्रपत,
1. अिर मुयय सपचव (कृपष) याांचे ्वीय सहाय्यक, कृपष व िदु म पवाा , मांत्रालय, मुांबई-400 032
2. आयुक्त (कृपष), कृपष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, िुणे (5 प्रती)
3. उिसपचव

(11-अे)

याांचे

्वीय

सहाय्यक,

कृपष

व

िदु म

पवाा ,

मांत्रालय,

मुांबई-400 032
4. कृपष सांचालक (पव.प्र.), कृपष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, िुणे-5
5. मुयय साांख्ययक, कृपष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, िुणे-5
6. सहाय्यक सांचालक (लेखा-1), कृपष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, िुणे-5
7. सहाय्यक सांचालक (अर्धसांकल्ि), कृपष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, िुणे-5
8. महालेखािाल, (लेखा िपरक्षा/लेखा व अनुज्ञय
े ता) महाराष्ट्र-1/2, मुांबई/ना िूर
9. सांचालक, लेखा व कोषा ारे , नवीन प्रशासन ावन, मांत्रालय, मुांबई- 400 032
10. पजल्हा कोषा ार अपधकारी, िुणे
11. पवत्त पवाा (व्यय-1) / (अर्धसांकल्ि-13) / (अर्ोिाय), मांत्रालय, मुांबई-400 032
12. पनयोजन पवाा (कायासन-1431), मांत्रालय, मुांबई-400 032
13. कक्ष अपधकारी (2-अे), कृपष व िदु म पवाा , मांत्रालय, मुांबई-400 03
14. पनवड न्ती, कायासन - 11-अे.
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