महाराष्ट्र राज्य कृषि व ग्रामीण पषरवर्तन प्रकल्प
व प्रधानमंत्री पीक षवमा योजनेंर्र्तर् षवम्याच्या
हप्त्यासाठी अर्तसहाय्य या योजनेकरीर्ा नोडल
अषधकारी, राज्य योजना व्यवस्र्ापक, First
Level Agency, Second Level Agency घोषिर्
करण्याबाबर् ...
महाराष्ट्र शासन,
कृषि, पशुसंवधतन, दु ग्धव्यवसाय षवकास व म्स्यव्यवसाय षवभार्,
शासन षनणतय क्रमांक : पीएफएम /प्र.क्र. 143/19/2-अे,
हु र्ा्म राजर्ुरु चौक, मादाम कामा मार्त,
मंत्रालय षवस्र्ार, मुंबई - 400 032.
षदनांक : 22 जानेवारी, 2020.
वाचा :

1) कृषि व पदु म षवभार्ाचे शासन षनणतय क्र. पीएफएम-2017/प्र.क्र.45/17/2-अे,
षद. 16.6.2017 व षद. 9.8.2018
2) अषर्रीक्र् प्रकल्प संचालक (स्मार्त ) , पुणे यांचे पत्र क्र.जा.क्र/पीसीएमयु/लेखा/
पीएफएमएस/356/2019 षद.06/12/2019
3) कृषि आयुक्र्ालय , पुणे यांचे पत्र क्र.जा.क्र.कृषिआ/सां.8/प्रस्र्ाव/6/2020
षद.06/01/2020

प्रस्र्ावना :
शासनाच्या धोरणानुसार कृषि षवभार्ाच्या केंद्र पुरस्कृर् व केंद्र सहाय्य्यर् योजनांकषरर्ा
सावतजषनक षवत्तीय व्यवस्र्ापन प्रणाली (पीएफएमएस) या पध्दर्ीचा अवलंब करण्यार् येर्ो.सदर
प्रणालीच्या अंमलबजावणीकषरर्ा संदर्भभय शासन षनणतयान्वये नोडल अषधकारी, राज्य योजना
व्यवस्र्ापक व First Level Agency शासनाकडू न घोषिर् करण्यार् आलेले आहेर्. याच धर्ीवर
महाराष्ट्र राज्य कृषि व ग्रामीण पषरवर्तन प्रकल्प व प्रधानमं त्री पीक षवमा योजनेंर्र्तर् षवम्याच्या
हप्त्यासाठी अर्तसहाय्य

याची

सावतजषनक षवषत्तय व्यवस्र्ापन प्रणाली (पीएफएमएस) द्वारे

अंमलबजावणी करण्याकरीर्ा नोडल अषधकारी, राज्य योजना व्यवस्र्ापक व First Level
Agency, Second Level Agency, मेकर व चेकर घोषिर् करण्याची बाब शासनाच्या षवचाराधीन
होर्ी. ्यानुिंर्ाने खालीलप्रमाणे शासन षनणतय षनर्तषमर् करण्यार् येर् आहे.
शासन षनणतय :
कृषि षवभार्ाच्या केंद्र पुरस्कृर् व केंद्र सहाय्य्यर् योजनांकरीर्ा सावतजषनक षवत्तीय
व्यवस्र्ापन प्रणालीच्या (पीएफएमएस) अंमलबजावणीकषरर्ा उपषसचव / सहसषचव (अर्तसंकल्प व
षनयोजन) यांना कृषि व पदु म षवभार्ाने

षद. 16/6/2017 व षद. 9/8/2018

च्या शासन

षनणतयान्वये नोडल अषधकारी म्हणून घोषिर् केलेले आहे. उपषसचव / सहसषचव (अर्तसंकल्प व
षनयोजन), हे महाराष्ट्र राज्य कृषि व ग्रामीण पषरवर्तन प्रकल्प व प्रधानमंत्री पीक षवमा योजनेंर्र्तर्
षवम्याच्या हप्त्यासाठी अर्तसहाय्य याची सावतजषनक षवषत्तय व्यवस्र्ापन प्रणालीद्वारे अंमलबजावणी
करण्याकरीर्ा नोडल अषधकारी राहर्ील. र्सेच, उक्र् दोन योजनांकरीर्ा राज्य योजना
व्यवस्र्ापक, First Level Agency, Second Level Agency, मेकर व चेकर पुढीलप्रमाणे घोषिर्
करण्यार् येर् आहेर्.

शासन षनणतय क्रमांकः पीएफएम /प्र.क्र. 143/19/2-अे,

अ.

योजनेचे नाव

राज्यस्र्रीय

क्र.
१
२

योजना First Level Agency

व्यवस्र्ापकाचे पदनाम
महाराष्ट्र राज्य कृषि व सहसषचव / उपसषचव

कक्ष

ग्रामीण पषरवर्तन प्रकल्प

(कायासन 8 अे)

प्रधानमंत्री

पीक

योजनेंर्र्तर्

(कायासन 8 अे)

षवमा सहसषचव / उपसषचव कक्ष

षवम्याच्या (कायासन 11 अे)

अषधकारी
अषधकारी

/

अवर

सषचव

/

अवर

सषचव

(कायासन 11 अे)

हप्त्यासाठी अर्तसहाय्य
राज्य योजना व्यवस्र्ापक :- राज्य योजना व्यवस्र्ापक यांनी योजना राबषवण्यासाठी राज्य स्र्रावर
First Level Agency षनमाण करुन ्यांचा प्रशासक म्हणून व ्यांच्या अषधनस्र् असलेल्या अवर
सषचव / कक्ष अषधकारी यांची नेमणूक / आवश्यकर्ेनुसार बदल करणे र्सेच, पीएफएमएस
प्रणालीवर योजनेशी संबंषधर् प्रशासकीय / र्ांषत्रक या बाबी हार्ाळर्ील.
First Level Agency :- Second Level Agency षनमाण करण्याची / आवश्यकर्ेनुसार बदल
करण्याची जबाबदारी First Level Agency च्या प्रशासकाची राषहल. महाराष्ट्र राज्य कृषि व
ग्रामीण पषरवर्तन प्रकल्प करीर्ा Second Level Agency चे प्रशासक म्हणून योजना राबषवण्यास
सक्षम असलेले प्रकल्प संचालक (SMART), पुणे हे राहर्ील. र्सेच प्रधानमंत्री

पीक षवमा

योजनेंर्र्तर् षवम्याच्या हप्त्यासाठी अर्तसहाय्य करीर्ा Second Level Agency चे प्रशासक म्हणून
कृषि आयुक्र् स्र्रावरील योजना राबषवण्यास सक्षम असलेले संचालक/सहसंचालक/उपसंचालक
दजाचे अषधकारी राहर्ील.
मेकर व चेकर :- महाराष्ट्र राज्य कृषि व ग्रामीण पषरवर्तन प्रकल्प सावतजषनक षवषत्तय व्यवस्र्ापन
प्रणालीद्वारे राबषवण्यासाठी सहाय्यक लेखाषधकारी (स्मार्त ), पुणे हे मेकर असर्ील र्सेच षवशेिज्ञ
(स्मार्त ), पुणे हे प्रार्षमक चेकर असर्ील व अषर्रीक्र् प्रकल्प संचालक (स्मार्त ), पुणे हे अंषर्म चेकर
असर्ील. र्सेच प्रधानमंत्री पीक षवमा योजनेंर्र्तर् षवम्याच्या हप्त्यासाठी अर्तसहाय्य ही योजना
सावतजषनक षवषत्तय व्यवस्र्ापन प्रणालीद्वारे राबषवण्यासाठी लेखाषधकारी (लेखा -1 ) हे मेकर
असर्ील व सहाय्यक संचालक (लेखा-1) हे चेकर असर्ील.
सदर शासन षनणतय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेर्स्र्ळावर
उपलब्ध करण्यार् आला असून ्याचा संकेर्ांक 202001221639489901 असा आहे. हा आदे श
षडजीर्ल स्वाक्षरीने साक्षांषकर् करुन काढण्यार् येर् आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने,

Suhas Madhusudan
Sakpal
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( सुहास सकपाळ )

कक्ष अषधकारी , महाराष्ट्र शासन
प्रषर्:
1

सषचव ( कृषि ) कृषि व पदु म षवभार्, मंत्रालय, मुंबई
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शासन षनणतय क्रमांकः पीएफएम /प्र.क्र. 143/19/2-अे,

2 कृषि आयुक्र् , महाराष्ट्र राज्य, पुणे
3 संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि व ग्रामीण पषरवर्तन प्रकल्प, पुणे.
4 संचालक ( सवत ) कृषि आयुक्र्ालय, पुणे
5 कृषि सहसंचालक (सवत) कृषि आयुक्र्ालय, म.रा. पुणे
6 संचालक ( लेखा व कोिार्ारे ) मुंबई,
7 सहसंचालक (सुधारणा ) संचालनालय,लेखा व कोिार्ारे ,नवीन प्रशासकीय भवन,5
वा मजला, मंत्रालय, मुंबई
8 सवत षवभार्ीय कृषि सहसंचालक / षजल्हा अधीक्षक कृषि अषधकारी (सवत) /र्ालुका
कृषि अषधकारी (सवत )
9 महालेखाकार कायालय, मुंबई /नार्पूर
10 सवत सहसषचव / उप सषचव /अवर सषचव/कक्ष अषधकारी, कृषि व पदु म षवभार्,
मंत्रालय, मुंबई
11 सहाय्यक संचालक (लेखा-1/2), कृषि आयुक्र्ालय, पुणे
12 षवत्त षवभार् (व्यय - 2 / अर्त - 13/ कोिा प्रशा-5) मंत्रालय,मुंबई
13 लेखाषधकारी (अर्तसंकल्प), कृषि आयुक्र्ालय, पुणे
14 उप महाप्रबंधक, षडषजर्ल आषण लेणदे ण बँकींर् शासषकय व्यावसाषयक षवभार्,
सायनरजी सी-6 / जी ब्लॉक बांद्रा-कुला कॉम्प्तलेक्स, बांद्रा पूवत मुंबई- 400 051.
15 षनवड नस्र्ी ( कायासन 2-अे ).
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