
सन 2020-21 मध्ये प्रधानमंत्री कृषी ससचन 
योजनेंतर्गत -प्रतत थेंब अतधक पीक घटकाच्या 
अंमलबजावणीसाठी रु.191.33 कोटी तनधीच्या 
कायगक्रमास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे....  

महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवधगन, दुग् धव् यवसाय तवकास व म् ्  यव् यवसाय तवाार् 

शासन तनणगय क्रमाकंः प्रकृसस- 0520/प्र.क्र.58/14अ े
मादाम कामा मार्ग, हुता्मा राजरु्रु चौक 

मंत्रालय, मंुबई-400032 
तारीख: 18 जून, 2020 

संदाग:-    
1) प्रधानमंत्री कृषी ससचन योजना- प्रतत थेंब अतधक पीक (सूक्ष्म ससचन) घटकाच्या कें द्र शासनाने 

तनर्गतमत केलेल्या मार्गदशगक सूचना. 
2) प्रधानमंत्री कृषी ससचन योजना - प्रतत थेंब अतधक पीक - पाणी व्यव्थापनाच्या पुरक बाबी 

(Volume-II) च्या कें द्र शासनाने तनर्गतमत केलेल्या मार्गदशगक सूचना.  
3) कें द्र शासनाचे पत्र क्रमाकं 17-4/2020-RFS-III, तदनाकं 18 मे, 2020. 
4) कृतष व पदुम तवाार्ाचे पत्र क्र.PMKSY-0120/C.R.01/14-A, तद. 16 माचग, 2020 अन्वये 

तनर्गर्ममत राज्य ्तरीय मान्यता सतमतीच्या (SLSC) 9 व्या बैठकीचे इततवृत्त. 
5) तवत्त तवाार्ाचा शासन तनणगय क्र. अथगसं-2020/प्र.क्र.65/अथग-3 तद. 4 मे, 2020 

प्र्तावना: 
          सन 2015-16 पासून प्रधानमंत्री कृषी ससचन योजनेंतर्गत-प्रतत थेंब अतधक पीक घटकाची 
अंमलबजावणी राज्यात करण्यात येत आहे. सदर घटकामध्ये सुक्ष्म ससचन व पाणी व्यव्थापनाच्या पुरक 
बाबी अशा दोन उपघटकाचंा समावशे आहे. यामध्ये कें द्र व राज्य तहश्शश्शयाच्या तनधीचे प्रमाण  60: 40 अस े
आहे.                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 राज्य्तरीय मान्यता सतमतीच्या (SLSC) तद. 26 फेब्रवुारी, 2020 च्या बैठकीत रु.800 कोटी (कें द्र 
तह्सा रु.480 कोटी + राज्य तह्सा रु.320 कोटी) रकमेचा वार्मषक कृती आराखडा सतमतीच्या 
मान्येतेसाठी सादर करण्यात आला होता. यामध्ये सूक्ष्म ससचनासाठी रु.666.67 कोटी (कें द्र तह्सा 
रु.400 कोटी + राज्य तह्सा रु.216.67 कोटी) व पाणी व्यव्थापनाच्या पुरक बाबीसाठी रु.133.33 
कोटी (कें द्र तह्सा रु.80 कोटी + राज्य तह्सा रु.53.33 कोटी) रकमेचा समावशे आहे. सतमतीने सदर 
आराखडयास मान्यता तदली आहे. तथातप, कें द्र शासनाने संदााधीन तद. 18 मे, 2020 च्या पत्रान्वये या 
योजनेंतर्गत  कें द्र तहश्शश्शयापोटी रू.400 कोटी  तनयतवाटप (Allocation) कळतवलेले आहे. तसेच, सदर 
तनधीपैकी कमाल 20% मयादेपयंत    आवश्शयकतेनुसार पाणी व्यव्थापनाच्या पुरक बाबीसाठी वापरण्याच े
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सूतचत केले आहे. ्यानुसार, कें द्र तहश्शश्शयाचा रू. 400 कोटी व ्यास समरूप राज्य तहश्शश्शयाचा रु.266.67 
कोटी अशा एकूण  रू. 666.67 कोटी रकमेचा कायगक्रम सन 2020-21 या वषात राबतवणे अपेतित आहे. 
तथातप, कोतवड-19 या संसर्गजन्य रोर्ामुळे सन 2020-21 या तवतत्तय वषात होणाऱ्या अथगव्यव्थेवरील 
पतरणामाबंाबत उपाय योजना करण्याच्या ष्ष्ट्टीने तवाार्ाला कायगक्रमातंर्गत योजनासंाठी सन 2020-21 
मध्य ेअथगसंकल्ल्पत केलले्या तरतूदीच्या 33% तनधी उपलब्ध होईल या सुत्राच्या अधीन राहून तवाार्ाने 
तनयोजन करण्याचे तवत्त तवाार्ाने संदााधीन तद. 4 मे, 2020 च्या शासन तनणगयान्वये सूतचत केले आहे.  
 प्रधानमंत्री कृषी ससचन योजना - प्रतत थेंब अतधक तपक घटकातंर्गत सन 2020-21 या वषात एकूण 
रु.574 कोटी अथगसंकल्ल्पय तरतूद उपलब्ध असून 33% मयादेत रु.191.33 कोटी  तनधी उपलब्ध होईल.  
्यानुसार PMKSY-PDMC योजनेंतर्गत रु.191.33 कोटी तनधीचा कायगक्रम सन 2020-21 या वषात 
राबतवण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्र्ताव शासनाच्या तवचाराधीन होता, ्याबाबत शासन 
पुढीलप्रमाणे तनणगय घेत आहे. 

शासन तनणगय :  
I. प्रधानमंत्री कृषी ससचन योजनेंतर्गत -  प्रतत थेंब अतधक तपक घटकाची राज्यात सन 2020-21 या 

वषासाठी अंमलबजावणी करण्यासाठी रु.191.33 कोटी (कें द्र तह्सा रु.116 कोटी + राज्य 
तह्सा रु.75.33 कोटी तनधीच्या कायगक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. सदर तनधीची 
प्रवर्गतनहाय तवर्तवारी पुढीलप्रमाणे:- 
        (रक्कम रु. कोटीत) 

प्रवर्ग कें द्र राज्य एकूण 
सवगसाधारण 100 66.67 166.67 
अनुसुतचत जाती 8 3.33 11.33 
अनुसूतचत जमाती 8 5.33 13.33 

एकूण 116 75.33 191.33 
 

II. सन 2020-21 या वषाच्या मंजूर तरतूदीपैकी उपलब्ध होणाऱ्या तनधी मधूनच सन 2019-20 या 
वषातील अखतचंत असलेला व चालु वषात खचग करण्यासाठी पुनर्मजतवत करुन तदलेला तनधी 
देतखल उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 

III. चालु वषी या योजनेंतर्गत तनधी उपलब्धत करुन तदल्यानंतर तो प्रथमत: सन 2019-20 या 
वषातील प्रलंतबत प्रकरणासंाठी वापरण्यात यावा व प्रलंतबत प्रकरणे तनकाली तनघाल्यानंतर तनधी 
तशल्लक रातहल्यास शेतकऱ्याकंडून नवीन अजग ल््वकारण्यासाठीचा प्र्ताव शासन मान्यतेसाठी 
्वतंत्रपणे सादर करण्यात यावा.  
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     सदर शासन तनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून ्याचा संकेताक 202006181500221601 असा आहे. हा आदेश तडजीटल 
्वािरीने सािातंकत करुन काढण्यात येत आहे.  
          महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने, 
 
 
 
                  (श्रीकातं आडंरे्) 
 अवर सतचव,महाराष्ट्र शासन 
प्रतत, 

1) मा.मंत्री (कृषी / फलो्पादन) याचंे खाजर्ी सतचव, मंत्रालय, मंुबई. 
2) मा.राज्यमंत्री (कृषी व फलो्पादन) याचंे खाजर्ी सतचव मंत्रालय, मंुबई. 
3) सतचव (कृषी) याचंे ल््वय सहायक, मंत्रालय, मंुबई. 
4) प्रधान सतचव (जलसंपदा), जलसंपदा तवाार्, मंत्रालय, मंुबई. 
5) सतचव (जलसंधारण व रोजर्ार हमी योजना),  जलसंधारण तवाार्, मंत्रालय, मंुबई-32 
6) सतचव (ला.ि.ेतव.),  जलसंपदा तवाार्, मंत्रालय, मंुबई-32 
7) आयुक्त (कृषी),कृषी आयुक्तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
8) संचालक (फलो्पादन), कृषी आयुक्तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
9) तजल्हातधकारी (सवग) 
10) मुख्य कायगकारी अतधकारी,वसुंधरा पाणलोट तवकास यंत्रणा,पुणे 
11) सवग तवाार्ीय कृषी सहसंचालक  
12) तजल्हा अतधिक कृषी अतधकारी (सवग) 
13) सवग कृषी तवकास अतधकारी/सवग उपतवाार्ीय कृषी अतधकारी/सवग तालुका कृषी अतधकारी/ 
14) सवग मंडळ कृषी अतधकारी  
15) सवग तजल्हा कोषार्ार अतधकारी 
16) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता/लेखा परीिण) महाराष्ट्र -1/2 मंुबई/नार्पुर 
17) संचालक, अथग व सालं्ख्यकी संचालनालय, मंुबई 
18) संचालक, लेखा व कोषार्ार, मंुबई 
19) मुख्य लेखा परीिक, ्थातनक तनधी लेखा, नवी मंुबई, वाशी. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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20) उप मुख्य लखेा परीिक, ्थातनक तनधी लेखा,कोकण/ नातशक/ पुणे/ औरंर्ाबाद/ 
अमरावती/ नार्पुर 

21) उप संचालक, लेखा व कोषार्ारे कोकण /नातशक /पुणे/ औरंर्ाबाद/ अमरावती/ नार्पुर 
22) सवग कायासने व पयगवतेिय अतधकारी (कृषी) कृषी व पदुम तवाार्, मंत्रालय,मंुबई-32 
23) तनवडन्ती.  
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