प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना- प्रषत थेंब ऄषधक षिक
(िंूक्ष्म सिंचन) घटकाचा िंर्विंाधारण प्रर्गाचा िंन
2019-20 चा ऄखर्चचत षनधी िुनर्चजषर्त करुन चालू र्िी
षर्षनयोगात अणण्यािं मान्यता दे ण्याबाबत...

महाराष्ट्र शािंन
कृिी, िशुिंंर्धवन, दु ग्धव्यर्िंाय षर्कािं र् मत््यव्यर्िंाय षर्भाग
शािंन षनणवय क्रमांकः प्रकृसिं-0519/प्र.क.53/14-ऄे
मादाम कामा मागव, हु तात्मा राजगुरू चौक
मंत्रालय षर््तार, मुंबई- 400 032
तारीख : 11 जून, 2020

िंंदभव:1. कृिी, िंहकार र् शेतकरी कल्याण मंत्रालय, कृिी, िंहकार र् शेतकरी कल्याण षर्भाग भारत
िंरकार यांचे ित्र क्र.7-3/2020- अरएफएिं-III, षद.15 एषप्रल, 2020.
2. कृषि अयुक्तालयाचे ित्र क्र.जाक्र/कृअ/फलो-4/िुनर्चजषर्त षनधी/296/ 2019,
षद.15 एषिल, 2020.
प्र्तार्ना
प्रधानमंत्री कृिी सिंचन योजनेंतगवत- प्रषत थेंब ऄषधक िीक (िंूक्ष्म सिंचन) घटकाची राज्यात िंन
2015-16 िािंून ऄंमलबजार्णी करण्यात येत अहे. या घटकांतगवत केंद्र र् राज्य षहश्शश्शयाच्या षनधीचे
प्रमाण 60:40 ऄिंे अहे. िंदर घटकाच्या ऄंमलबजार्णीिंाठी केंद्र शािंनाने िंन 2019-20 या र्िात
रु.325 कोटी एर्ढा केंद्र षहश्शश्शयाचा षनधी उिलब्ध करुन षदला होता. िंदर षनधीिैकी षद. 1 एषप्रल,
2020 रोजी ऄखर्चचत ऄिंलेला षनधी िंन 2020-21 या र्िात खचव करण्यािं, केंद्र शािंनाने िंंदभव क्र.1
येथील षद.15 एषप्रल, 2020 च्या ित्रान्र्ये मान्यता षदलेली अहे .
िंन 2019-20 या र्िात उिलब्ध झालेल्या केंद्र षहश्शश्शयाच्या षनधीिैकी ऄखर्चचत षनधीमध्ये
िंर्विंाधारण प्रर्गाच्या रु.118.99 कोटी एर्ढया रकमेचा िंमार्ेश अहे. िंदर षनधी शािंन कोिागारात
जमा अहे. षर्त्त षर्भागाने षदलेल्या मान्यतेनूिंार िंदर षनधीिैकी रु.60 कोटी र् त्यािं िंमरुि राज्य
षह्िंा रु.40 कोटी ऄिंा एकूण रु.100 कोटी षनधी अयुक्त, कृिी यांना षर्त्तीय व्यर््थािन प्रणालीर्र
(बीडीएिं) षर्तरीत करण्याचा प्र्तार् शािंनाच्या षर्चाराधीन होता. ऄनुिंगाने शािंनाने िुढीलप्रमाणे
षनणवय घेतला अहे.

शािंन षनणवय क्रमांकःकृयांयो-०५२०/प्र.क्र.५३/१४-ऄे

शािंन षनणवय
1. प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेंतगवत- प्रषत थेंब ऄषधक षिक (िंूक्ष्म सिंचन) घटकाचा िंन 201920 या र्िातील, केंद्र षहश्शश्शयाचा िंर्विंाधारण प्रर्गाचा ऄखर्चचत षनधी रु. 60 कोटी (ऄक्षरी रुिये
िंाठ कोटी फक्त) र् त्यािं िंमरुि राज्य षहश्शश्शयाचा रु. 40 कोटी (ऄक्षरी रुिये चाळीिं कोटी
फक्त) ऄिंा एकुण रु.100 कोटी (ऄक्षरी रुिये शंभर कोटी फक्त) षनधी अयुक्त (कृषि) यांना
षर्त्तीय व्यर््थािन प्रणालीर्र (बीडीएिं) षर्तरीत करण्यात येत अहे.

2. िंदर षनधी िंन 2019-20 या र्िातील प्रलंषबत प्रकरणे षनकाली काढण्यािंाठी र्ािरण्यात यार्ा

र् षनधी षशल्लक राषहल्यािं चालू अर्चथक र्िात नर्ीन प्रकरणे स््र्कारण्यािंाठीचा प्र्तार्
्र्तंत्रिणे शािंनािं िंादर करण्यात यार्ा.

3. िंदर षनधी खालील लेखाषशिाखालील चालु र्िाच्या मंजूर तरतुदीतून खची टाकण्यात यार्ा.
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2401-िीक िंंर्धवन,

2401-िीक िंंर्धवन,

113, कृषि ऄषभयांषत्रकी

113, कृषि ऄषभयांषत्रकी

(00)(07)

प्रधानमंत्री

कृषि

सिंचन

(00)(21)

प्रधानमंत्री

कृषि

सिंचन

योजना-प्रषत थेंब ऄषधक िीक (िंूक्ष्म

योजना-प्रषत थेंब ऄषधक िीक (िंूक्ष्म

सिंचन)

सिंचन)

(केंद्र षह्िंा 60%)

(राज्य षह्िंा 40%)

(2401 2504) 33, ऄथविंहाय्य.

(2401 ए996) 33, ऄथविंहाय्य.

4. ऄनुदानाची रक्कम PFMS प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांच्या अधारिंंलग्न बँक खात्यात जमा करण्यात
यार्ी.
5. िंदर योजनेंतगवत षर्तरीत करण्यात येणाऱ्या षनधीच्या अहरण र् िंंषर्तरणािंाठी िुढीलप्रमाणे
षनयंत्रण तिंेच अहरण र् िंंषर्तरण ऄषधकारी म्हणून घोषित करण्यात येत अहे -:
ऄ.क्र

्तर

1

अयुक्तालय

अयुक्त

्तर

अयुक्तालय, िुणे

षजल्हा्तर

िंंबषधत षजल्हा ऄषधक्षक िंंबषधत षजल्हा ऄषधक्षक कृषि ऄषधकारी

2.

षनयंत्रण ऄषधकारी
(कृषि),

कृषि ऄषधकारी

अहरण र् िंंषर्तरण ऄषधकारी

कृषि िंहाय्यक िंंचालक (लेखा-1), कृषि
अयुक्तालय, िुणे
कायालयातील लेखाषधकारी.

6. िंदर षनधीच्या खचाचे उियोषगता प्रमाणित्र केंद्र शािंनािं िाठर्ून त्याची प्रत राज्य शािंनािं
िाठषर्ण्यात यार्ी.
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7. िंदर षनधी खचव करताना केंद्र शािंनाने षनगवषमत केलेल्या प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेंतगवत
प्रषत थेंब ऄषधक िीक (िंूक्ष्म सिंचन) घटकाच्या मागवदशवक िंूचनांचे काटे कोरिणे िालन करण्यात
यार्े.
8. िंदर शािंन षनणवय षर्त्त षर्भागाने ऄनौिचाषरक िंंदभव- 83/2020/व्यय-1, षद. 8 जून, 2020
ऄन्र्ये षदलेल्या मान्यतेिं ऄनुिंरुन षनगवषमत करण्या येत अहे.
9. िंदर शािंन षनणवय महाराष्ट्र शािंनाच्या www.maharashtra.gov.in या िंंकेत्थळार्र
उिलब्ध करण्यात अला ऄिंून त्याचा िंंकेताक 202006111124444201 ऄिंा अहे . हा
अदे श षडजीटल ्र्ाक्षरीने िंाक्षांषकत करुन काढण्यात येत अहे .
महाराष्ट्राचे राज्यिाल यांच्या अदे शानुिंार र् नार्ाने.
Shrikant
Chandrakant
Andge
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( श्रीकांत अंडगे )

ऄर्र िंषचर्, महाराष्ट्र शािंन
प्रत,
1. अयुक्त (कृषि), कृषि अयुक्तालय,महाराष्ट्र राज्य, िुणे
2. िंंचालक (फलोत्िादन), कृषि अयुक्तालय,िुणे
3. िंर्व िंन्माननीय षर्धीमंडळ िंद्य द्वारा षर्धानमंडळ िंषचर्ालय, मुंबई
4. िंर्व िंंचालक /िंहिंंचालक, कृिी अयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, िुणे-1
5. षर्भागीय कृषि िंहिंंचालक (िंर्व)
6. षजल्हा ऄषधक्षक कृषि ऄषधकारी (िंर्व)
7. िंर्व मुख्य षर्त्त र् लेखाषधकारी (षजल्हा िषरिद)
8. महालेखािाल, महाराष्ट्र 1/2, मुंबई/ नागिूर/(लेखा िषरक्षा/लेखा र् ऄनुज्ञय
े ता)
9. महालेखाकार (्थाषनय) षनकाय लेखा िषरक्षा र् लेखा प्रषतष्ट्ठा भर्न,101 महिी कर्े मागव,

मुंबई- 400020
10. िंर्व षजल्हा कोिागार ऄषधकारी
11. माषहती र् जनिंंिकव िंंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-32.
12. षनयोजन षर्भाग (का-1431)/मंत्रालय, मुंबई-32
13. षर्त्त षर्भाग ( व्यय-1 र्ऄथव िंंकल्ि - 13 )/ मंत्रालय, मुंबई-32
14. मा.राज्यमंत्री ( कृषि ) यांचे खाजगी िंषचर्
15. मा.मंत्री ( कृषि ) यांचे खाजगी िंषचर्
16. षनर्ड न्ती (कायािंन -14ऄे)
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