
    सन 2019-20 मधील अर्थसंकल्पित   
    तरतुदींच ेवितरण करणेबाबत.                                                                                           
    छत्रिती वििाजी महाराज िेतकरी सन्मान     
    योजना-2017 (राज्यस्तर) (2435 0082). 
 

    महाराष्ट्र िासन 
    सहकार, िणन ि िस्त्रोद्योग विभाग 

                   िासन वनणथय क्र. अर्थसं 0519/प्र.क्र.71/2-स 
                     मादाम कामा मागथ, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
                           मंत्रालय, मंुबई 400 032 

             वदनाकं : 14 मे, 2019 
िाचा :- 
 

 १) सहकार, िणन ि िस्त्रोद्योग विभाग िासन वनणथय क्रमाकं कृकमा 0617 / प्र.क्र.127/2-स  
वद. 28.6.2017, वद. 8.9.2017, वद.७.१२.२०१७, वद.२८.२.२०१८, वद.३१.३.२०१८, 
वद.१६.४.२०१८ ि वद.२.५.२०१८ 

२) सहकार, िणन ि िस्त्रोद्योग विभाग िासन िुद्धीित्र क्रमाकं कृकमा 0617 / प्र.क्र.127/ 2-स  
वद. 5.7.2017, वद.२०.७.२०१७ ि वद.१२.१२.२०१७ 

३) सहकार, िणन ि िस्त्रोद्योग विभाग िासन वनणथय क्रमाकं कृकमा 0४१८ / प्र.क्र.५३/2-स  
वद. ९.५.201८ ि वद.५.६.२०१८ 

४) सहकार, िणन ि िस्त्रोद्योग विभाग िासन िवरित्रक क्रमाकं कृकमा 0४१८ / प्र.क्र.५३/ 2-स 
  वद. २१.५.201८ 
५) सहकार, िणन ि िस्त्रोद्योग विभाग िासन िवरित्रक क्रमाकं कृकमा 0७१८ / प्र.क्र.११८/ 2-स 

वद.१०.८.201८ 
६) सहकार, िणन ि िस्त्रोद्योग विभाग िासन िवरित्रक क्रमाकं कृकमा 0६१८ / प्र.क्र.१०६/ 2-स 

वद.२९.९.201८ 
 ७) वित्त विभाग, िासन िवरित्रक क्र.संवकणथ 2016/प्र.क्र.31/कोषा --प्रिा 5, वद.10.5.2016       

     8) वित्त विभाग, िासन िवरित्रक क्र. अर्थसं 2019/प्र.क्र.44/अर्थ-3, वद.1.4.2019 
 

 

प्रस्तािना:- 
 

राज्यामध्ये सन 2009-10 िासून असलेपया सततच्या दुष्ट्काळ ि नाविकीमुळे कजथबाजारी 
झालेपया िेतक-यानंा वदलासा देण्यासाठी वद.24.6.2017 च्या मंत्रीमंडळ बैठकीत वमळालेपया 
मान्यतेनुसार िासन वनणथय वद. 28.6.2017 अन्िय े“छत्रिती वििाजी महाराज िेतकरी सन्मान योजना- 
2017” घोवषत करण्यात आलेली आहे. तद्नंतर सदर योजनेचा अवधकावधक िेतकऱयानंा लाभ वमळािा 
या दृष्ट्टीने,िरील “िाचा-” येरे् नमूद केलेपया अ.क्र.१ ते ६ येर्ील सहकार विभागाच्या िासन वनणथय ि 
िुद्धीित्रकान्िये िळेोिळेी या योजनेत बदल करण्यात आला आहे. 
 “छत्रिती वििाजी महाराज िेतकरी सन्मान योजना-2017 (राज्य स्तर) (2435 0082)” 
अर्थसहाय्य या योजनेच्या अंमलबजािणीसाठी बाबवनहाय खचाकरीता सन 2019-20 या आर्थर्क िषातील 
उिलब्ध तरतुदीमधून वनधी वितरीत करण्याबाबत िासनाने खालीलप्रमाणे वनणथय घेतला आहे.  
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िासन वनणथय:- 
छत्रिती वििाजी महाराज िेतकरी सन्मान योजना-2017 राज्यस्तर (2435 0082) या योजने 

अंतगथत सन 2019-20 या आर्थर्क िषात रू. 405.62 कोटी  एिढी तरतूद अर्थसंकल्पित केलेली आहे. 
या योजने अंतगथत िेतकऱयाचं्या कजथखात्यातं कजथमाफीची रक्कम जमा करण्यासाठी ३३- अर्थसहाय्य या 
बाबीसाठी सन 2019-20 या आर्थर्क िषात अर्थसंकल्पित रू. 400.00 कोटी वनधीिैकी वितरणासाठी 
उिलब्ध रक्कम रू. 133.00 कोटी  (रू.एकिे तेहतीस कोटी फक्त) एिढा वनधी वितवरत करण्यास या 
िासन वनणथयान्िये िासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.  

 

2.  वित्त विभाग, िासन िवरित्रक क्र. अर्थसं 2019/प्र.क्र.44/अर्थ-3, वद.01.4.2019 अन्िय ेउिरोक्त 
बाबीखालील खचथ करण्यास विभागास अवधकार प्राप्त झाले असून सदर िवरित्रकात नमूद केलेपया सिथ 
संबंवधत बाबींची िूतथता होत आहे. 
3.  सहकार आयुक्त ि वनबंधक, सहकारी संस्र्ा, महाराष्ट्र राज्य कायालयाने वित्त विभागाच्या उिरोक्त 
िाचा क्र ७ ि ८ येर्ील िासन िवरित्रकामधील सूचनाचंे िालन कराि.े 

4.   वित्त विभाग, िवरित्रक क्रमाकं संवकणथ 2016/प्र.क्र.31/कोषा प्रिा ५, वदनाकं 10.5.2016 मधील 
िवरच्छेद “अ” नुसार या प्रकरणी मावहती खालीलप्रमाणे आहे :- 
 महाराष्ट्र विवनयोजन (लेखानुदान) अवधवनयम, 2019, वित्त विभाग, िासन िवरित्रक क्र. 
अर्थसं-2019/ प्र.क्र.44/अर्थ-3, वद.01.4.2019 अन्िये उिरोक्त बाबींखाली खचथ करण्यास विभागास 
अवधकार प्राप्त झाल ेअसून सदर िवरित्रकातील तिासणी सूचीप्रमाणे सिथ बाबींची सदर प्रकरणी िूतथता 
होत आहे. 

1) मंजूर वनधी :- या योजनेसाठी सन 2019-20 या वित्तीय िषासाठी एकूण रु.405.62 कोटी 
इतका वनधी अर्थसंकल्पित असून त्यािैकी चालू आर्थर्क िषात कोणत्याही बाबीसाठी वनधी 
वितवरत केला नाही. 
2) सन 2019-20 या आर्थर्क िषात प्रवसद्ध होणाऱया ग्रीन लीस्ट नुसार वनधी खचथ केला जाईल.   
3) ज्या लेखाविषाखाली अनुदान वितरीत करण्यात येत आहे त्या लेखाविषांतगथत १ िषािासूनचे 
संविप्त देयक प्रलंवबत नाही. :-  लागू नाही. 
4) स्र्ावनक स्िराज्य संस्र्ानंा अनुदान देताना त्याचंेकडून राज्य िासनास येणे नाही  
ककिा येणे रक्कम समायोवजत करण्यात आली आहे :- लागू नाही.  
५) ियैल्क्तक लाभार्ींचे देयक सादर करताना यादीसह ि िक्यतो आधार क्रमाकंासह सादर 
कराि े:- होय 
6)बाधंकाम विषयक प्रस्तांिाना प्रिासकीय मान्यता देताना सिम अवधकाऱयाची मान्यता 
घेतपयाचा उल्लेख आदेिात करािा. :- लागू नाही.  
7) खरेदीविषयक प्रवक्रया अद्ययाित संबंवधत िासन आदेिानुसार करािी ि तसा उल्लेख 
प्रिासकीय मान्यतेत असािा  :- लागू नाही. 
8) सावहत्य खरेदीची रक्कम िुरिठादाराच्या नाि ेECS द्वारे आहवरत करािी :- लागू नाही.  
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5.    सदर तरतदू खचथ करण्यासाठी सहकार आयुक्त ि वनबंधक, सहकारी संस्र्ा, महाराष्ट्र राज्य, िुणे 
याचंे अवधनस्त अप्िर आयुक्त ि वििेष वनबंधक, सहकारी संस्र्ा, महाराष्ट्र राज्य, िुणे यानंा वनयंत्रण 
अवधकारी म्हणनू घोवषत करण्यात आले आहे. तसेच लेखावधकारी, अवधन सहकार आयुक्त ि वनबंधक, 
सहकारी संस्र्ा, महाराष्ट्र राज्य, िुणे यानंा आहरण ि संवितरण अवधकारी म्हणनू घोवषत करण्यात आल े
आहे. सदर वनधी आहरण करुन हा खचथ िळेेत होईल हे सहकार आयुक्त ि वनबंधक, सहकारी संस्र्ा, 
महाराष्ट्र राज्य, िुणे यानंी िहाि.े तसेच या बाबतचा अहिाल ि खचाची मावहती िळेोिळेी िासनास 
िाठिािी.  
6.  सदरहू रक्कम मागणी क्रमाकं व्ही- 2, 2435-- इतर कृवषविषयक कायथक्रम, 00, 60 - इतर, 
101 - िेतक-याचं्या कजथ माफीसाठी योजना, छत्रिती वििाजी महाराज िेतकरी सन्मान योजना- 2017 
(राज्य स्तर) (2435 0082)-३३ अर्थसहाय्य (दत्तमत) या लेखािीषाखालील सन 2019-20 या िषासाठी 
उिलब्ध असलेपया तरतूदीमधून खचथ करण्यात यािी.  
7. सदर िासन िवरित्रक महाराष्ट्र विवनयोजन (लेखानुदान) अवधवनयम, 2019, वित्त विभाग, िासन 
िवरित्रक क्र. अर्थसं 2019/प्र.क्र.44/अर्थ-3, वद.01.4.2019 अन्िय े विभागास अवधकार प्राप्त झालेपया 
अवधकारातंगथत वनगथवमत करण्यात येत आहे, या िवरित्रकातील तिासणी सूचीप्रमाणे सिथ बाबींची सदर 
प्रकरणी िूतथता होत आहे. 
8. सदर िासन वनणथय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्ळािर 
उिलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताकं 201905141240441702 असा आहे. हा आदेि 
वडजीटल स्िािरीने सािावंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यिाल याचं्या आदेिानुसार ि नािाने, 
 

 

       
            ( रमेि किगटे ) 

                   अिर सवचि तर्ा सहवनबंधक, 
                  सहकारी संस्र्ा, महाराष्ट्र िासन 
प्रत:- 

1.  सहकार आयुक्त ि वनबंधक, सहकारी संस्र्ा, महाराष्ट्र राज्य, िुणे. 
2.  महालेखाकार, महाराष्ट्र- 1, मंुबई. 
3.  महालेखाकार, महाराष्ट्र- 2, नागिूर. 
4.  विभागीय सहवनबंधक, सहकारी संस्र्ा. (सिथ)                                                          
5.  वजपहा उिवनबंधक, सहकारी संस्र्ा. (सिथ) 
6.  वित्त विभाग, व्यय-2/अर्थसंकपि -13, मंत्रालय, मंुबई 
7.  वनयोजन विभाग, मंत्रालय, मंुबई 
8.  कोषागार अवधकारी, िुणे.    
9.  अिर सवचि (कायासन 17 स), सहकार िणन ि िस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय मंुबई 

  10.  वनिड नस्ती-2-स.  

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