
कृषि य ांषिकीकरण उप अषिय न च  सन 2019-
20 च  सर्वस ध रण प्रर्र्गाच  अखर्चचत षनधी 
पुनरुज्जीर्ीत करुन च ल ू र्िी षर्षनयोर्ग त 
आणण्य स म न्यत  देण्य ब बत... 
 

मह र ष्ट्र श सन 
कृिी, पशुसांर्धवन, दुग् धव् यर्स य षर्क स र् म् ्  यव् यर्स य षर्ि र्ग 
श सन षनणवय क्रम ांकः कृय ांयो-0520/प्र.क्र.54 (ि र्ग-1)/14-अ े

म द म क म  म र्गव, हुत ्म  र जरु्गरू चौक 
मांि लय षर््त र, मुांबई- 400 032 

त रीख: 18 जून, 2020 
सांदिव:- 

1) कें द्र श सन चे पि क्र.3-1(Revalidation)/2015- M&T (आय ॲण्ड पी), 
 षद.  22 एषप्रल, 2020  

2) कृिी आयुक्त लय चे पि क्र.ज .क्र/कृ.य ां.उ.अ/2020-21/रु्गषन-5/12680/2020,  
षद.11 मे, 2020.  

प्र्त र्न  
कें द्र पुर्कृत कृिी उन्नती योजनेंतर्गवत- कृिी  य ांषिकीकरण उप- अषिय न र ज्य त र बषर्ण्य त 

येत आहे.  य मध्ये कें द्र र् र ज्य षहश्शश्शय च्य  षनधीचे  प्रम ण 60: 40 अस ेआहे. सन 2019-20 य  र्िास ठी 
कें द्र श सन ने कें द्र षहश्शश्शय पोटी रु.7500 लक्ष एर्ढ  षनधी उपलब्ध करुन षदल  होत . सदर षनधीपकैी 
रु.2907.954 लक्ष एर्ढ  षनधी आर्चिक र्िा अखेर अखर्चचत र षहल . सदर षनधी सन 2020-21 य  र्िात 
खचव करण्य स ठी कें द्र श सन ने सांदिाषधन षद. 22 एषप्रल, 2020 च्य  पि न्र्ये पुनरुज्जीर्ीत करुन 
षदलेल  आहे.  

अखर्चचत षनधीमध्ये सर्वस ध रण, अनुसूषचत ज ती र् अनुसूषचत जम ती प्रर्र्गाच  कें द्र षहश्शश्शय च  
अनुक्रमे रु.407.954 लक्ष, रु.1500.00 लक्ष र् रु.1000.00 लक्ष षनधीच  सम र्शे आहे.सर्वस ध रण 
प्रर्र्गाच  कें द्र षहश्शश्शय च  अखर्चचत षनधी रु.407.954 लक्ष पैकी रु.50 लक्ष षनधी कृिी आयुक्त लय ने 
श सन कोि र्ग र तून क ढल  असून PFMS बँक ख ्य त जम  आहे. उर्वषरत रु.357.954 लक्ष षनधी 
श सन कोि र्ग र त जम  आहे.  

सर्वस ध रण प्रर्र्गाच  सन 2019-20 य  र्िातील कें द्र षहश्शश्शय च  अखर्चचत षनधी रु.407.954 लक्ष 
र् समरुप र ज्य षह्स  रु.238.636 लक्ष अस  एकूण रु.646.59 लक्ष षनधी सन 2020-21 य  र्िात 
पुनरुज्जीर्ीत करुन देण्य च  र् श सन कोि र्ग र त जम  असलेल  कें द्र षहश्शश्शय च  रु.357.954 लक्ष र् 
र ज्य षहश्शश्शय च  रु.238.636 लक्ष अस  एकूण रु.596.59 लक्ष षनधी आयुक्त, कृषि य ांन  षर्त्तीय 
व्यर््ि पन प्रण लीर्र (बीडीएस) उपलब्ध करुन देण्य च  प्र्त र् श सन च्य  षर्च र धीन होत .  
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श सन षनणवय :- 

1. कृिी य ांषिकीकरण उप अषिय न च  सर्वस ध रण प्रर्र्गाच  सन 2019-20 य  र्िातील कें द्र 
षहश्शश्शय च  अखर्चचत षनधी रु.407.954 लक्ष (अक्षरी: रुपये च र कोटी स त लक्ष पांच्य ण्णर् हज र 
च रशे फक्त) र् र ज्य षह्स  रु. 238.636 लक्ष (अक्षरी: रुपये दोन कोटी अडतीस ल ख िेसष्ट्ठ 
हज र सह शे फक्त) अस  एकूण रु. 646.59 लक्ष षनधी (अक्षरी: रुपये सह  कोटी सेहेच ळीस ल ख 
एकोणस ठ हज र  फक्त) सन 2020-21 य  र्िात खचव करण्य स ठी पुनरुज्जीर्ीत करुन देण्य स 
श सन ची म न्यत  देण्य त येत आहे.  

2. पषरच्छेद क्र.1 मध्ये नमूद केलेल्य  कें द्र षहश्शश्शय च्य  रु.407.954 लक्ष षनधी पैकी श सन 
कोि र्ग र त जम  असलेल  रु357.954 लक्ष (अक्षरी: रुपये तीन कोटी सत्त र्न्न ल ख पांच्य ण्णर् 
हज र च रशे फक्त) र् र ज्य षहश्शश्शय च  रु.238.636 लक्ष (अक्षरी: रुपये दोन कोटी अडतीस ल ख 
िेसष्ट्ठ हज र सह शे फक्त) अस  एकूण रु. 596.59 लक्ष (अक्षरी: रुपये प च कोटी शह ण्णर् ल ख 
एकोणस ठ हज र फक्त) षनधी आयुक्त (कृषि) य ांन  षर्त्तीय व्यर््ि पन प्रण लीर्र (बीडीएस) 
षर्तरीत करण्य त येत आहे.   

3. सदर रु.596.59 लक्ष (अक्षरी: रुपये प च कोटी शह ण्णर् ल ख एकोणस ठ हज र फक्त)  षनधी 
पुढील लेख षशिाख ली च लू र्िी मांजूर केलेल्य  तरतुदीतून खची ट कण्य त य र् . 

कें द्र र ज्य 
म र्गणी क्रम ांक - डी-3 
2401-पीक सांर्धवन, 
(00) 113-  कृिी अषिय ांषिकी  
(00)(08) कृिी उन्नती योजन - कृिी 
अषिय ांषिकीकरण उप अषिय न (कें .पु.यो),  
(कें द्र षह्स  60%) 
(24012513 ), 33 अिवसह य्य 

म र्गणी क्रम ांक-डी-3 
2401-पीक सांर्धवन, 
(00) 113-  कृिी अषिय ांषिकी  
(00)(16) कृिी उन्नती योजन - कृिी 
अषिय ांषिकीकरण उप अषिय न  
(र ज्य षह्स  40%) 
(24018736 ), 33 अिवसह य्य 

 

4. षनधीचे सषनयांिण करण्य च्य  दृष्ष्ट्टने, षनधी आहरण र् सांषर्तरण करणेस ठी पुढीलप्रम णे षनयांिण 
तसेच आहरण र् सांषर्तरण अषधक री म्हणनू ोोषित करण्य त येत आहे:- 
 

अ.क्र. ्तर षनयांिण अषधक री आहरण र् सांषर्तरण अषधक री 
1. आयुक्त लय 

्तर 
आयुक्त (कृषि), कृषि   
आयुक्त लय, पुणे 

सह यक सांच लक (लखे -1) कृिी, 
आयुक्त लय, मह र ष्ट्र र ज्य, पुणे. 

2. षजल्ह ्तर सांबांषधत षजल्ह  अषधक्षक कृिी 
अषधक री. 

सांबांषधत षजल्ह  अषधक्षक कृिी अषधक री 
क यालय तील लेख षधक री. 
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5. अनुद न ची रक्कम PFMS प्रण लीद्व रे शेतकऱय ांच्य  आध र सांलग्न बँक ख ्य त जम  कर र्ी . 

6. सदर षनधी खचव करत न  तो षर्हीत क यवपद्धती अनुसरुन सर्व षर्त्तीय क यदे / प्रषकय चे / षर्त्तीय 
अषधक र ांच्य  मयादेत/C.V.C. त्र् नुस र/ प्रचषलत श सन षनणवय/ षनयम/ पषरपिक/ 
तरतुदीनुस र, बजेट र् कोि र्ग र षनयम र्लीनुस र खचव करण्य ची क यवर् ही अमांलबज र्णी 
यांिण ांनी कर र्ी. कोण्य ही पषरष््ितीत कुठल ही श सन षनयम/अषधक र च  िांर्ग होण र न ही, 
य ब बत दक्षत  ोेण्य ची जब बद री सांबांषधत क्षषेिय क यालय ची र हील. 

7. सदर श सन षनणवय षर्त्त षर्ि र्ग ने ्य ांच  अनौपच षरक सांदिव क्र.92/2020/व्यय-1, षद.18 जून, 
200 अन्र्ये षदलेल्य  म न्यतेस अनुसरुन षनर्गवषमत करण्य त येत आहे. 

सदर श सन षनणवय मह र ष्ट्र श सन च्य  www.maharashtra.gov.in य  सांकेत्िळ र्र उपलब्ध 

करण्य त आल  असून ्य च  सांकेत क 202006181458412401 अस  आहे. ह  आदेश षडजीटल ्र् क्षरीने 

स क्ष ांषकत करुन क ढण्य त येत आहे.  

मह र ष्ट्र चे र ज्यप ल य ांच्य  आदेश नुस र र् न र् ने. 

 

                   (श्रीक ांत आांडरे्ग) 
 अर्र सषचर्, मह र ष्ट्र श सन 
प्रत, 

1. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्त लय,मह र ष्ट्र र ज्य, पुणे (5 प्रती) 
2. सांच लक (षनषर्ष्ट्ठ  र् रु्गणषनयांिण ), कृषि आयुक्त लय,पुणे (10 प्रती) 
3. षजल्ह षधक री (सर्व) 
4. सर्व सन्म ननीय षर्धीमांडळ सद्य द्व र  षर्ध नमांडळ सषचर् लय, मुांबई 
5. सर्व सांच लक /सहसांच लक, कृिी आयुक्त लय, मह र ष्ट्र र ज्य, पुणे-1 
6.  व्यर््ि पकीय सांच लक,मह र ष्ट्र कृषि उद्योर्ग षर्क स मह मांडळ षदनकरर र् देस ई म र्गव,र्गोरेर्ग र् 

(पूर्व ) मुांबई- 65 
7. षर्ि र्गीय कृषि सहसांच लक (सर्व) 
8. षजल्ह  अषधक्षक कृषि अषधक री (सर्व) 
9. षजल्ह  कोि र्ग र अषधक री (सर्व) 
10. मह लेख प ल, मह र ष्ट्र 1/2, मुांबई/ न र्गपूर/(लेख  पषरक्ष /लेख  र् अनुज्ञयेत ) 

 

http://www.maharashtra.gov.in/
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11. मह लेख क र (्ि षनय) षनक य लेख  पषरक्ष  र् लेख  प्रषतष्ट्ठ  िर्न,101 महिी कर् ेम र्गव,   
       मुांबई- 400020. 

12. म षहती र् जनसांपकव  सांच लन लय, मांि लय, मुांबई-32. 
13. षनयोजन षर्ि र्ग (क -1431) /मांि लय, मुांबई-32 
14. षर्त्त षर्ि र्ग ( व्यय-1 र् अिवसांकल्प - 13) /मांि लय, मुांबई-32 
15. षनर्ड न्ती (क यासन -1४अे) 
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