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शासन िनणयय क्रमाकंः सुससयो-0618/प्र.क्र.191/14अ े
मादाम कामा मा य, हुता्मा राज ुरू चौक,  

 मंत्रालय (िव्तार), मंुबई- 400 032  
तारीख: 03 नोव्हेंबर, 2018. 

संदाय-   
1) शासन िनणयय क्रमाकं-0418/प्र.क्र.155/14अे, िद. 27 एिप्रल, 2018. 
2) शासन िनणयय क्रमाकं-0618/प्र.क्र.191/14अे, िद.19 जून, 2018. 
3) आयुक्त कृषी याचंे पत्र क्र.जा.क्र/कृआआ-2018/सुससयो/ई-ििबक/953/फलो-4,  

िद.14 सप्टेंबर, 2018. 
4) संचालक फलो्पादन याचंे पत्र क्र. जा.क्र.कृआआ-2018/सुससयो/ई-ििबक/1045/फलो-4,  

िद.17 ऑक्टोबर, 2018. 
 

प्र्तावना - 

 राज्यात कें द्र पुर्कृत प्रर्ानमंत्री कृषी ससचन योजनेंत यत- प्रित थेंब अिर्क पीक घटकातं यत सुक्ष्म 

ससचन योजना राबिवण्यात येत आहे. तसेच मरािवाडा िवाा ासािी 100% राज्य पुर्कृत सुक्ष्म ससचन 

योजना राबिवण्यात येते. संदाार्ीन िद.27 एिप्रल, 2018 च्या शासन िनणययान्वये, “उन्नत शेती समृध्द 

शेतकरी” मोिहम राबिवण्याबाबत मा यदशयक सुचना (सन 2018-19) िन यिमत करण्यात आल्या आहेत. 

सदर मा यदशयक सूचनामंर्ील पिरच्छेद क्र.4.4 मध्ये, सुक्ष्म ससचन योजनेच्या अंमलबजावणीची काययपद्धती 

िवहीत करण्यात आली आहे. ्याचप्रमाणे, संदाार्ीन िद.19 जुन, 2018 च्या शासन िनणययान्वये, 

प्रर्ानमंत्री कृषी ससचन योजनेंत यत- प्रित थेंब अिर्क पीक घटाकाची सन 2018-19 मध्ये अंमलबजावणी 

करण्यासािी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदर शासन िनणययातील पिरच्छेद क्र.6 मध्ये 

योजनेच्या अंमलबजावणीची काययपद्धती िवहीत करण्यात आली आहे.  

िद. 27 एिप्रल, 2018 च्या शासन िनणययातील पिरच्छेद क्र.4.4 मर्ील अनु.क्र.4.4.7, ई मध्ये, 

अनुदानाची रक्कम सुक्ष्म ससचन योजनेच्या िजल्हा्तरावरील PFMS प्रणालीशी संलग्न केलेल्या बँक 

खा्यातून िजल्हा अिर्क्षक कृषी अिर्काऱयानंी लााार्थ्यांच्या राष्ट्रीयकृत बॅकेमर्ील आर्ार संलग्न बँक 

खा्यामध्ये जमा करण्याबाबतची तरतूद आहे.  
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शेतकऱयाचं्या सुक्ष्म ससचन अनुदानाची रक्कम राष्ट्रीयकृत बँकेबरोबरच सावयजिनक उपक्रमातील 

बँका व  महाराष्ट्र ग्रामीण बँक यामर्ील आर्ार संलग्न खा्यावर जमा करण्यास अनुमती देण्याचा, प्र्ताव 

शासनाच्या िवचारार्ीन होता.   

शासन िनणयय- 

1. प्रर्ानमंत्री कृषी ससचन येाजनेंत यत- प्रित थेंब अिर्क पीक घटकातं यत तसेच मरािवाडा 

िवाा ासािी 100% राज्य पुर्कृत सुक्ष्म ससचन योजनेंत यत, सुक्ष्म ससचनासािी देण्यात येणाऱया 

अनुदानाची रक्कम सुक्ष्म ससचन योजनेच्या िजल्हा्तरावरील PFMS प्रणालीशी संलग्न केलेल्या 

बँक खा्यामरू्न लााार्थ्यांच्या राष्ट्रीकृत बँकेतील आर्ार संलग्न बँक खा्यात जमा 

करण्याबरोबरच महाराष्ट्र ग्रामीण बँक व सावयजिनक उपक्रमातील बँका यामर्ील आर्ार संलग्न 

बँक खा्यात जमा करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

सदर शासन िनणयय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत्थळावर उपलब्र् 

करण्यात आला असून ्याचा संकेताक 201811031501385801 असा आहे. हा आदेश िडजीटल 

्वाक्षरीने साक्षािंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने. 

 

 

                       ( श्रीकातं आडं े ) 
                  अवर सिचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1. आयुक्त (कृिष), कृिष आयुक्तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे (5 प्रती) 
2. संचालक (फलो्पादन), कृिष आयुक्तालय,पुणे (10 प्रती) 
3. िजल्हािर्कारी (सवय) 
4. सवय सन्माननीय िवर्ीमंडळ सद्य द्वारा िवर्ानमंडळ सिचवालय, मंुबई 
5. मुख्य काययकारी अिर्कारी, िजल्हा पिरषद (सवय) 
6. सवय संचालक /सहसंचालक, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-1 

http://www.maharashtra.gov.in/
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7. व्यव्थापकीय संचालक,महाराष्ट्र कृिष उद्यो  िवकास महामंडळ िदनकरराव देसाई मा य, 
 ोरे ाव (पूवय ) मंुबई- 65. 

8. िवाा ीय कृिष सहसंचालक (सवय) 
9. िजल्हा अिर्क्षक कृिष अिर्कारी (सवय) 
10. सवय मुख्य िवत्त व लेखािर्कारी (िजल्हा पिरषद) 
11. सवय कृिष िवकास अिर्कारी, िजल्हा पिरषद 
12. महालेखापाल, महाराष्ट्र 1/2, मंुबई/ ना पूर/(लेखा पिरक्षा/लेखा व अनुज्ञयेता) 
13. महालेखाकार (्थािनय) िनकाय लेखा पिरक्षा व लेखा प्रितष्ट्िा ावन,101 महषी कव ेमा य,  

मंुबई- 400020 
14. सवय िजल्हा कोषा ार अिर्कारी 
15. व्यव्थापकीय संचालक, राष्ट्रीय कृिष व ग्रामीण िवकास बँक, मंुबई 
16. व्यव्थापकीय संचालक,ािूवकास बँक , मंुबई 
17. अध्यक्ष,सवय िजल्हा पिरषदा 
18. मािहती व जनसंपकय  संचालनालय, मंत्रालय, मंुबई-32. 
19. िनयोजन िवाा  (का-1431) /मंत्रालय, मंुबई-32 
20. िवत्त िवाा  ( व्यय-1 वअथयसंकल्प - 13 ) / मंत्रालय, मंुबई-32 
21. ग्रामिवकास िवाा , मंत्रालय, मंुबई-32 
22. मा.राज्यमंत्री ( कृिष ) याचंे खाज ी सिचव 
23. मा.मंत्री ( कृिष ) याचंे खाज ी सिचव 
24. िनवड न्ती (कायासन -1४अे). 
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