सेंद्रिय शेती/ द्रिषमुक्त शेती या राज्यपुरस्कृत
योजनेअत
ं र्गत डॉ. पंजाबराि दे शमुख जैद्रिक
शेती

द्रमशन

द्रितरण

राबद्रिण्यासाठी

प्रणालीिर

द्रनधी

अर्गसंकल्पीय

उपलब्ध

करुन

दे ण्यास मान्यता दे णेबाबत .

महाराष्ट्र शासन
कृद्रष, पशुसंिधगन, दु ग्धव्यिसाय द्रिकास ि मत्सस्यव्यिसाय द्रि ार्
शासन द्रनणगय क्र.योजना 3319/प्र.क्र.96/१अे
मंत्रालय, मुंबई-400032.
द्रदनांक :- 14,ऑर्स्ट 2019
िाचा :- 1. कृद्रष ि पदु म द्रि ार्, शासन द्रनणगय क्रमांक जैद्रशद्रम 1018/प्र.क्र.125/१7-अे,
द्रदनांक 16.10.2018.
2. द्रित्त द्रि ार्, शासन पद्ररपत्रक क्रमांक: अर्गसं- 2019/प्र.क्र.44/अर्ग-3, द्रद.01
एद्रप्रल, 2019
3. द्रित्त द्रि ार्, शासन पद्ररपत्रक क्रमांक: अर्गसं- 2019/प्र.क्र.92/अर्ग -3, द्रद. 08
जुलै, 2019
प्रस्तािना :अन्नधान्याच्या आद्रण संकरीत िाणांच्या तसेच इतर द्रपकांच्या अद्रधक उत्सपादनासाठी
रासायद्रनक खते, द्रकटकनाशके, बुरशीनाशके आद्रण तणनाशकांचा मोठ्या प्रमाणात िापर करण्यात
येतो. त्सयामुळे पयािरणाचे संतुलन द्रबघडू न जद्रमनीतील जैद्रिक घटकांचा द्रिनाश झाल्याने जद्रमनी
मृतित होत चालल्या आहेत. त्सयामुळे मानि ि पशुपक्षी यांच्या आरोग्यािर द्रिपरीत पद्ररणाम होत
आहेत. तसेच रासायद्रनक खतांच्या िापरामुळे जद्रमनीचा पोत द्रबघडत आहे. त्सयामुळे मशार्तीचा
खचात िाढ झाली आहे. तसेच रासायद्रनक द्रनद्रिष्ट्ठांचे खरेदीसाठी मोठा खचग करािा लार्तो.
पद्ररणामी उत्सपादन खचग िाढू न शेतकरी कजगबाजारी होत आहेत.
जैद्रिक पध्दतीने उत्सपादीत शेतमालाचे सेंद्रिय प्रमाणीकरण, प्रार्द्रमक प्रद्रक्रया, बाजारपेठ
श्ृंखला, समुह र्ट स्र्ापन करुन त्सया माध्यमातून शेती उत्सपादनांना बाजारपेठेसोबतच योग्य

ाि

द्रमळू शकेल. यातून शेतकऱयांचा उत्सपादन खचग कमी होनन द्रनव्िळ नायात िाढ होनन तीन िषात
उत्सपन्न दु प्पटीने िाढिणे शक्य होईल. यासाठी राज्य पुरस्कृत सेंद्रिय शेती / द्रिषमुक्त शेती या
राज्यपुरस्कृत योजनेंतर्गत डॉ. पंजाबराि दे शमुख जैद्रिकशेती द्रमशन राज्यात राबद्रिण्यात येत आहे.
सदर योजना सन 2019-20 या आर्थर्क िषात राज्यामध्ये राबद्रिण्याकरीता उपरोक्त िाचा
क्र. 01 येर्ील शासन द्रनणगयान्िये प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात आली आहे. सन 2019-20 या चालू
िषी सदर योजनची अंमलबजािणी करण्याकद्ररता रु. 1000.00 लक्ष (अक्षरी रु. दहा कोटी फक्त)
इतका द्रनधी अर्गसंकल्ल्पत करण्यात आला आहे . सदर अर्गसंकल्ल्पत द्रनधीच्या 60% च्या मयादे त
द्रनधी द्रितद्ररत करण्याबाबत उपरोक्त िाचा क्र. 03 येर्ील पद्ररपत्रकान्िये द्रित्त द्रि ार्ाने स्पष्ट्ट केले
आहे. सदर पद्ररपत्राकान्िये स्पष्ट्ट केल्यानुसार अर्गसंकल्ल्पत द्रनधीच्या 60% म्हणजे रु. 600.00
लक्ष (अक्षरी रुपये सहा कोटी फक्त) इतका द्रनधी आयुक्त (कृद्रष) यांना अर्गसंकल्ल्पय द्रितरण
प्रणालीिर (BEAMS) द्रितद्ररत करण्याची बाब शासनाच्या द्रिचाराधीन होती.
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शासन द्रनणगय :1.

सन 2019-20 या आर्थर्क िषामध्ये सेंद्रिय शेती/ द्रिषमुक्त शेती या राज्यपुरस्कृत

योजनेअंतर्गत डॉ. पंजाबराि दे शमुख जैद्रिक शेती द्रमशन राबद्रिण्याकद्ररता अर्गसंकल्ल्पत केलेल्या
रु. 1000.00 लक्ष रक्कमेपैकी 60% म्हणजे र.600.00 लक्ष (अक्षरी रु.सहा कोटी फक्त ) इतका द्रनधी
आयुक्त (कृद्रष) यांना अर्गसंकल्ल्पय द्रितरण प्रणालीिर (BEAMS) उपलब्ध करुन दे ण्यात आहे.
2.

सदर द्रनधी खालील लेखाद्रशषांतर्गत चालु िषी अर्गसंकल्ल्पत केलेल्या तरतूदीतून खची टाकािा.
मार्णी क्र.डी-3
2401, पीक संिधगन
(00)(37) सेंद्रिय शेती/ द्रिषमुक्त शेती (राज्य कायगक्रम) डॉ. पंजाबराि दे शमुख जैद्रिक शेती
द्रमशन
31- सहायक अनुदाने (िेतनेतर)
लेखाद्रशषग - ( 2401 A931)

3.

सदर योजना राबद्रिताना शासन द्रनणगयातील तरतूदी ि मार्गदशगक सूचनांचे काटे कोरपणे पालन

करािे.
४.

सदर राज्य योजनेसाठी शासनाकडू न िेळोिेळी मंजूर झालेला द्रनधी कोषार्ारातून काढणेसाठी

द्रजल्हा अद्रधक्षक कृद्रष अद्रधकारी यांना द्रनयंत्रण अद्रधकारी म्हणून, तसेच द्रजल्हा अद्रधक्षक कृद्रष अद्रधकारी
यांचे कायालयातील लेखाद्रधकारी यांना आहरण ि संद्रितरण अद्रधकारी म्हणून घोद्रषत करण्यात येत आहे.
५.

द्रनधी खचग करताना महाराष्ट्र अर्गसंकल्प द्रनयम पुल्स्तका ि द्रित्तीय अद्रधकार द्रनयम पुल्स्तकेमध्ये

उल्लेख केलेल्या तसेच द्रनयोजन ि द्रित्त द्रि ार्ाने द्रनर्गद्रमत केलेल्या मार्गदशग क सूचना ि प्रचद्रलत अटी ि
शतींचे काटे कोरपणे पालन करािे.
6.

हा शासन द्रनणगय द्रित्त द्रि ार्ाचे पद्ररपत्रक क्रमांक: अर्गसं-2019/प्र.क्र.44/अर्ग -3, द्रद.01 एद्रप्रल,

2019 ि द्रित्त द्रि ार् पद्ररपत्रक क्रमांक: अर्गसं-2019/प्र.क्र.92/अर्ग -3, द्रद.08 जुलै, 2019 मधील अटी
ि शतींचे अनुपालन करण्याच्या अटीच्या अधीन राहू न प्रशासकीय द्रि ार्ास प्रदान केलेल्या अद्रधकाराचा
िापर करून द्रनर्गद्रमत करण्यात येत आहे.
7.

सदर शासन द्रनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्ळािर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्सयाचा संकेतांक 201908141650539101 असा आहे. हा आदे श
द्रडजीटल स्िाक्षरीने साक्षांद्रकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने ,

Umesh Narayan
Chandiwade

Digitally signed by Umesh Narayan Chandiwade
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture and ADF Department,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=0a3a08c7339c487fe2836238383bf91bbd037b93b4bdf6c8e95d1969e585fffe,
serialNumber=ccbe80fcc6b64503b4e8b1269bd88d631f3f3c2bef6e1ca70cc9a4e30954011
f, cn=Umesh Narayan Chandiwade
Date: 2019.08.14 17:04:05 +05'30'

( उमेश चांद्रदिडे )

अिर सद्रचि, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. मा.मंत्री (कृद्रष) यांचे खाजर्ी सद्रचि, मंत्रालय, मुंबई.
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2. मा.राज्यमंत्री (कृद्रष) यांचे खाजर्ी सद्रचि, मंत्रालय, मुंबई.
3. मा.द्रिरोधी पक्षनेता, द्रिधानस ा/ द्रिधानपद्ररषद यांचे खाजर्ी सद्रचि, महाराष्ट्र द्रिधानमंडळ,
मुंबई.
4. अप्पर मुख्य सद्रचि (द्रित्त), द्रित्त द्रि ार्, मंत्रालय, मुंबई.
5. अप्पर मुख्य सद्रचि (द्रनयोजन), द्रित्त द्रि ार्, मंत्रालय, मुंबई.
6. सद्रचि (कृद्रष) यांचे स्िीय सहायक, कृद्रष ि पदु म द्रि ार्, मंत्रालय, मुंबई.
7. आयुक्त (कृद्रष), कृद्रष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
8. श्ी.प्रकाश पोहरे, अध्यक्ष, पंजाबराि दे शमुख जैद्रिक शेती द्रमशन,अकोला.
9. सह सद्रचि (द्रनद्रिष्ट्ठा ि र्ुणद्रनयंत्रण), कृद्रष ि पदु म द्रि ार्, मंत्रालय, मुंबई.
10. संचालक (द्रनद्रिष्ट्ठा ि र्ुणद्रनयंत्रण), कृद्रष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
11. महालेखापाल, महाराष्ट्र 1/2 (लेखा पद्ररक्षा/ लेखा ि अनुज्ञय
े ता), मुंबई/ नार्पूर .
12. सिग कृद्रष संचालक, कृद्रष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
13. श्ी.सु ाष नार्रे, प्रकल्प संचालक, पंजाबराि दे शमुख जैद्रिक शेती द्रमशन, अकोला तर्ा,
द्रि ार्ीय कृद्रष सह संचालक, अमरािती.
14. सिग द्रि ार्ीय कृद्रष सहसंचालक.
15. सिग द्रजल्हा अद्रधक्षक कृद्रष अद्रधकारी, महाराष्ट्र राज्य
16. महालेखापाल 1/2 (लेखा ि अनुज्ञय
े ता)/ (लेखा पद्ररक्षा) मुंबई/नार्पूर.
17. संचालक, लेखा ि कोषार्ार अद्रधकारी, मुंबई (२ प्रती)
18. सिग द्रजल्हा कोषार्ार अद्रधकारी, महाराष्ट्र राज्य
19. अद्र दान ि लेखा अद्रधकारी, मुंबई
20. द्रनिासी लेखापद्ररक्षा अद्रधकारी, मुंबई
21. द्रनिडनस्ती, कायासन 1-अे, कृद्रष ि पदु म द्रि ार्, मंत्रालय, मुंबई.
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