सन 2019-20 मध्ये प्रधानमंत्री कृषी ससचन
योजनेंतर्गत -प्रतत थेंब अतधक पीक घटकांतर्गत
एखाद्या

क्षेत्रावर

सुक्ष्म

ससचनाचा

लाभ

घेतलयानंतर 7 वषग कालावधीनंतर पुन्हा सुक्ष्म
ससचनासाठी लाभ अनुज्ञय
े करणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन
कृषी, पशुसंवधगन, दु ग्धव्यवसाय तवकास व मत््यव्यवसाय तवभार्
शासन तनणगय क्रमांकः प्रकृसस-0119/प्र.क्र.41/14अे
मादाम कामा मार्ग, हु तात्मा राजर्ुरु चौक
मंत्रालय, मुंबई-400032
तारीख: 24 फेब्रुवारी, 2020

संदभग:1) प्रधानमंत्री कृषी ससचन योजना- प्रतत थेंब अतधक पीक (सूक्ष्म ससचन) घटकाच्या केंद्र शासनाने
तनर्गतमत केलेल्या मार्गदशगक सूचना.
2) कृतष व पदु म तवभार्ाचा शासन तनणगय क्र.प्रकृसस-0119/प्र.क्र.41/14-अे,
तद.30 ऑर््ट, 2019.

प्र्तावना:
सन 2014-15 पयंत सुक्ष्म ससचन योजना केंद्र पुर्कृत राष्ट्रीय सुक्ष्म ससचन अतभयानांतर्गत
राबतवण्यात येत होती. सन 2015-16 या वषापासून सूक्ष्म ससचन योजना प्रधानमंत्री कृषी ससचन
योजनेच्या प्रतत थेंब अतधक तपक (सूक्ष्म ससचन) घटकांतर्गत राबतवण्यात येत आहे . राष्ट्रीय सूक्ष्म ससचन
अतभयानाच्या मार्गदशगक सुचनांनूसार, सुक्ष्म ससचनासाठी अनुदानाचा लाभ घेतलेल्या क्षेत्रावर 10
वषाच्या कालावधीनंतर सुक्ष्म ससचनासाठी पुन्हा अनुदानाचा लाभ अनुज्ञय
े होता. परंतु, प्रधानमंत्री कृषी
ससचन योजनेच्या प्रतत थेंब अतधक तपक (सूक्ष्म ससचन) घटकाच्या मार्गदशगक सुचनांनूसार, 7 वषाच्या
कालावधीनंतर अनुदानाचा लाभ अनुज्ञय
े केलेला आहे. सबब, संदभाधीन तद.30 ऑर््ट, 2019 च्या
शासन तनणगयातील अनुक्रमांक-3 (VIII) येथील अट रद्द करुन, एखाद्या क्षेत्रावर सुक्ष्म ससचनाचा लाभ
घेऊन 7 वषाचा कालावधी पुणग झाल्यानंतर त्याच क्षेत्रावर पुन्हा सुक्ष्म ससचनासाठी अनुदानाचा लाभ
दे ण्याचा प्र्ताव शासनाच्या तवचाराधीन होता, त्या अनुषंर्ाने शासनाने खालीलप्रमाणे तनणगय घेतला
आहे.
शासन तनणगय :1. संदभाधीन तद.30 ऑर््ट, 2019 च्या शासन तनणगयातीली अनु.क्र.3 (VIII) येथील तरतूद रद्द करण्यात
येत आहे.
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2. शेतकऱ्याने एखाद्या क्षेत्रावर यापूवी सुक्ष्म ससचनासाठी अनुदानाचा लाभ घेतला असेल तर त्याच
क्षेत्रावर 7 वषाच्या कालावधी नंतर प्रधानमंत्री कृतष ससचन योजनेच्या- प्रतत थेंब अतधक पीक (सुक्ष्म
ससचन) घटकांतर्गत अनुदानाचा लाभ अनुज्ञय
े राहील.
सदर शासन तनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 202002241311111601 असा आहे . हा आदे श
तिजीटल ्वाक्षरीने साक्षांतकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने,

Shrikant
Chandrakant Andge
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( श्रीकांत आंिर्े )
अवर सतचव,महाराष्ट्र शासन
प्रतत,
1) मा.मंत्री (कृषी / फलोत्पादन) यांचे खाजर्ी सतचव, मंत्रालय, मुंबई.
2) मा.राज्यमंत्री (कृषी व पणन) यांचे खाजर्ी सतचव, मंत्रालय, मुंबई.
3) प्रधान सतचव (कृषी) यांचे स््वय सहायक, मंत्रालय, मुंबई.
4) प्रधान सतचव (जलसंपदा), जलसंपदा तवभार्, मंत्रालय, मुंबई.
5) सतचव (जलसंधारण व रोजर्ार हमी योजना), ग्रामतवकास व जलसंधारण तवभार्, मंत्रालय,
मुंबई-32
6) सतचव (ला.क्षे.तव.), जलसंपदा तवभार्, मंत्रालय, मुंबई-32
7) आयुक्त (कृषी),कृषी आयुक्तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
8) संचालक (फलोत्पादन), कृषी आयुक्तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
9) तजल्हातधकारी (सवग)
10) मुख्य कायगकारी अतधकारी,वसुंधरा पाणलोट तवकास यंत्रणा,पुणे
11) संशोधन संचालक, महात्मा फुले कृषी तवद्यापीठ, राहु री
12) संशोधन संचालक, वसंतराव नाईक मराठवािा कृषी तवद्यापीठ, परभणी
13) संशोधन संचालक, िॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी तवद्यापीठ, दापोली
14) संशोधन संचालक, िॉ.पंजाबराव दे शमुख कृषी तवद्यापीठ, अकोला
15) सवग संचालक, कृषी आयुक्तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
16) सवग तवभार्ीय कृषी सहसंचालक
17) तजल्हा अतधक्षक कृषी अतधकारी (सवग)
18) सवग कृषी तवकास अतधकारी/सवग उपतवभार्ीय कृषी अतधकारी/सवग तालुका कृषी अतधकारी/
19) सवग मंिळ कृषी अतधकारी
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20) सवग तजल्हा कोषार्ार अतधकारी
21) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता/लेखा परीक्षण) महाराष्ट्र -1/2 मुंबई/नार्पुर
22) संचालक, अथग व सांस्ख्यकी संचालनालय, मुंबई
23) संचालक, लेखा व कोषार्ार, मुंबई
24) मुख्य लेखा परीक्षक, ्थातनक तनधी लेखा, नवी मुंबई, वाशी.
25) उप मुख्य लेखा परीक्षक, ्थातनक तनधी लेखा,कोकण/ नातशक/ पुणे/ औरंर्ाबाद/
अमरावती/ नार्पुर
26) उप संचालक, लेखा व कोषार्ारे कोकण /नातशक /पुणे/ औरंर्ाबाद/ अमरावती/ नार्पुर
27) सवग कायासने व पयगवते क्षय अतधकारी (कृषी) कृषी व पदु म तवभार्, मंत्रालय,मुंबई-32
28) तनवि न्ती (14-अे)
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