प्रधानमंत्री पिक पिमा योजनेंतर्गत नारळ
पिमा ही योजना राबपिण्यासाठी पनधी
पितरीत करणेबाबत.
महाराष्ट्र शासन
कृपि, िशुसंिधगन,दु ग्धव्यिसाय पिकास ि मत्स्यव्यिसाय पिभार्,
शासन पनणगय क्रमांक : नापियो-2017/प्र.क्र.220/9-अे,
मंत्रालय, मुंबई-400 032,
पदनांक :-12 फेब्रुिारी, 2018
संदभग :- १) शासन पनणगय, कृपि िदु म पिभार् क्र.नापियो-2017/507/प्र.क्र.111/13-अे,
पद.19/9/2017
२) शासन िपरित्रक पित्त पिभार् क्र.िूरक-2017/िक335/अर्ग-3, पद.29.12.2017
प्र्तािना:नारळ हे बहु िार्षिक बार्ायती पिक असून ते जैपिक ि अजैपिक घटकांना बळी िडते.
िातािरणातील बदल, नैसर्षर्क आित्ती, आर् ि तत्ससम बाबी तसेच पकड ि रोर्ािासून नारळ या
फळपिकाला धोका असतो. त्सयामुळे अल्ि ि अत्सयल्ि भूधारक शेतक-यांना संरक्षण दे णे आिश्यक आहे .
राज्यात नारळ पिकास योजना राबपिण्यासाठी संदभाधीन क्र.1 येर्ील शासन पनणगयान्िये प्रशासकीय
मान्यता दे ण्यात आली आहे .
प्रधानमंत्री पिक पिमा योजनेंतर्गत नारळ पिमा याकरीता सन 2017-18 च्या अर्गसंकल्िामध्ये
राज्य पहश्श्याचा पनधी रु.1.00 लाख अर्गसंकल्ल्ित करण्यात आला असून पहिाळी अपधिेशनात िूरक
मार्णीव्दारे रु.1.50 लाख पनधी अर्गसंकल्ल्ित करण्यात आलेला आहे . सदरचा राज्य पहश्श्याचा एकूण
पनधी रु.2.50 लाख योजनेच्या अंमलबजािणीसाठी संचालक, फलोत्सिादन, िुणे यांना पितरीत
करण्याची बाब शासनाच्या पिचाराधीन होती. शासन याबाबत खालीलप्रमाणे पनणगय घेत आहे .
शासन पनणगय प्रधानमंत्री पिक पिमा योजनेंतर्गत नारळ पिमा ही योजना सन 2017-18 मध्ये राबपिण्याकरीता
राज्य पहश्श्याचा पनधी रु.2.50 लाख खचग करण्यास शासनाची पित्तीय मान्यता दे ण्यात येत आहे .
2.

सदर खचग खालील लेखापशिाखाली खची टाकण्यात यािा.
2401-िीक संिधगन
110(दोन) िंचिार्षिक योजनांतर्गत योजना-राज्य योजना
(00)(09) प्रधानमंत्री पिक पिमा योजनेंतर्गत नारळ पिमा
(राज्य पह्सा 25 टक्के)
33-अर्गसहाय्य
(2401 ए 673)

३.

सदर योजनेसाठी मंजूर केलेला पनधी खचग करण्यास लेखापधकारी, पिभार्ीय कृिी सहसंचालक,

ठाणे यांना आहरण ि संपितरण अपधकारी म्हणून ि संचालक, फलोत्सिादन, िुणे यांना संपनयंत्रण
अपधकारी म्हणून घोपित करण्यात येत आहे .
४.

या शासन पनणगयान्िये उिलब्ध करुन दे ण्यात आलेल्या पनधीचा पिपनयोर् सन 2017-18 या

आर्षर्क ििात पनपितिणे होईल, याची संपनयंत्रण अपधकारी यांनी दक्षता घ्यािी. तसेच पनधी पिपनयोर्ाच्या
अनुिंर्ाने संचालक, फलोत्सिादन, िुणे यांनी िेळोिेळी उियोपर्ता प्रमाणित्र शासनास सादर करािे.

शासन पनणगय क्रमांकः नापियो-2017/प्र.क्र.220/9-अे,

५.

िरीलप्रमाणे मंजूर केलेला पनधी अर्गसंकल्ल्िय तरतुदीच्या मयादे त ि मापसक पनधी पििरण

ित्राप्रमाणे पित्त पिभार्ाने पिकपसत केलेल्या संर्णकीय अर्गसंकल्ि पितरण प्रणाली मध्ये शासनाच्या
िेबसाईटिर उिलब्ध आहे . सदर शासन पनणगयाची काटे कोरिणे अमंलबजािणी होईल याची दक्षता
आहरण ि संपितरण अपधकारी यांनी घ्यािी. या योजनेसाठी खचग करताना सिग पित्तीय पनयम, पिपनयम,
पित्तीय शासन पनणगय, अपधसूचना, आदे श, केंद्र शासनाने िेळोिेळी पनर्गपमत केलेले आदे श, केंद्रीय दक्षता
आयोर्ाच्या मार्गदशगक सूचना आपण भारताचे पनयत्रंक ि महालेखािपरक्षक यांचे या संदभातील पनपरक्षण
आपण खचात अपनयमतता होणार नाही यांचे िालन होईल या अटीच्या अपधन राहू न, पनधी खचग करण्यास
मान्यता दे ण्यात येत आहे .
६.

प्र्तुत शासन पनणगय, पित्त पिभार् शासन िपरित्रक क्र.अर्गस-ं 2017/प्र.क्र.75/अर्ग-3,

पद.18.4.2017 मधील अटींची िूतगता करण्याच्या अधीन राहू न, त्सयान्िये प्रशासकीय पिभार्ास प्रदान
केलेल्या अपधकारामध्ये पनर्गपमत करण्यात येत आहे .
७.

सदर शासन पनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत्र्ळािर

उिलब्ध करुन दे ण्यात आला असून त्सयाचा संर्णक सांकेतांक 201802121302513801 असा आहे . हा
आदे श पडपजटल ्िक्षरीने साक्षांपकत करून काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यिाल यांच्या आदे शानुसार ि नांिाने,

Kamlakar
Yeshwant Vanjare
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(क.य.िंजारे)
उि सपचि, महाराष्ट्र शासन
प्रपत,
1. आयुक्त कृिी, महाराष्ट्र राज्य,िुणे.
2. संचालक फलोत्सिादन, कृिी आयुक्तालय,महाराष्ट्र राज्य,िुणे,
3. सिग संचालक, कृिी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,िुणे,
4. सिग पिभार्ीय कृिी सहसंचालक,
5. सिग पजल्हा अपधक्षक कृिी अपधकारी,
6. महालेखािाल-1/2, (लेखा ि अनुज्ञय
े ता ) मुंबई /नार्िूर,
7. महालेखािाल-1/2 , (लेखा िरीक्षा ) मुंबई /नार्िूर,
8. िपरष्ट्ठ पजल्हा कोिार्ार अपधकारी,िुणे.
9. संचालक, लेखा ि कोिार्ारे , मुंबई
10. सहसंचालक लेखा ि कोिार्ारे , संर्णक कक्ष, निीन प्रशासन भिन, 5 िा मजला, मुंबई -32,
11. अिर सपचि, काया-1481, पनयोजन पिभार्, मंत्रालय, मुंबई-32.
12. लेखापधकारी, पिभार्ीय कृपि सहसंचालक,ठाणे.
13. कक्ष अपधकारी (अर्गसंकल्ि), कृपि ि िदु म (कृपि ि फलोत्सिादन) पिभार्, मंत्रालय,मुंबई.
14. पनिड न्ती (9-अे)
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