राष्ट्रीय

शाश्वत

शेती

अभियानाांतर्गत

(NMSA)

कोरडवाहू क्षेत्र भवकास (RAD) घटकाचा सन 2019-20
चा सवगसाधारण प्रवर्ाचा अखर्चचत भनधी पुनरुज्जीभवत
करुन चालू वर्षी भवभनयोर्ात आणण्यास मान्यता दे वन
ू
रु. 162.80 लाख भनधी भवतरीत करणेबाबत...
महाराष्ट्र शासन
कृर्षी, पशुसांवधगन, दु ग्धव्यवसाय भवकास व म््यव्यवसाय भविार्
शासन भनणगय क्रमाांकः राशेअ-4420/प्र.क्र.88/8-अे
मादाम कामा मार्ग, हु ता्मा राजर्ुरू चौक
मांत्रालय भव्तार, मुांबई- 400 032
भदनाांक: 10 फेब्रुवारी, 2021.
सांदिग:1) केंद्र शासनाचे पत्र क्र.2-3/2017-RFS-III, भदनाांक 16 एभप्रल, 2020
2) शासन भनणगय क्रमाांक राशेअ 4420/प्र.क्र.66/8 अे, भदनाांक 23.10.2020
3) शासन भनणगय क्रमाांक राशेअ 4420/प्र.क्र.88/8 अे, भदनाांक 12.10.2020
4) कृभर्ष आयुक्तालयाचे क्र. आकृआ-2020/कोक्षेभव/वाकृअ/प्र.क्र. 05/27307, भद. 29.10.2020

प्र्तावना
केंद्र पुर्कृत राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियाांनाांतर्गत- कोरडवाहू क्षेत्र भवकास घटकाची
राज्यामध्ये अांमलबजावणी करण्यात येत आहे. यामध्ये केंद्र व राज्य भहश्शश्शयाच्या भनधीचे प्रमाण
60: 40 असे आहे. सन 2019-20 मध्ये अखर्चचत राभहलेला रु. 1094.42 लाख भनधी सन 202021 या वर्षात खचग करण्यासाठी केंद्र शासनाने सांदिाधीन क्र. 1 भदनाांक 16.4.2020 च्या पत्रान्वये
पुनरुज्जीभवत करुन भदलेला आहे.
अखर्चचत भनधीमध्ये सवगसाधारण प्रवर्ाचा केंद्र शासनाचा रु. 816.79 लाख भनधीचा
समावेश आहे. सदर भनधीपैकी केंद्र भह्सा रु. 720.00 लाख व ्या प्रमाणात समरुप राज्य भह्सा
रु. 480.00 लाख असा एकूण रु. 1200.00 लाख भनधी पुनरुज्जीभवत करुन सांदिाभकत क्र. 3
भदनाांक 12.10.2020 रोजीच्या शासन भनणगयान्वये भवतरीत केला आहे. उवगभरत केंद्र भह्सा
रु.96.70 लाख व ्यास समरुप राज्य भह्सा रु. 66.10 असा एकूण रु.162.80 लाख इतका भनधी
आयुक्त (कृभर्ष) याांना भवत्तीय व्यव्थापन प्रणालीवर (बीडीएस) उपलब्ध करुन दे ण्याचा प्र्ताव
शासनाच्या भवचाराधीन होता.
शासन भनणगय :1. राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानाांतर्गत कोरडवाहू क्षेत्र भवकास घटकाच्या उप अभियानाचा

सवगसाधारण प्रवर्ाचा सन 2019-20 या वर्षातील केंद्र भहश्शश्शयाचा अखर्चचत भनधी रु.96.70
लाख (रुपये शहाण्णव लाख सत्तर हजार फक्त) व राज्य भह्सा रु. 66.10 लाख (अक्षरी रुपये
सहासष्ट्ट लाख दहा हजार फक्त) असा एकूण रु. 162.80 लाख भनधी (रुपये एक कोटी
बासष्ट्ट लाख ंांशी हजार फक्त) सन 2020-21 या वर्षात खचग करण्यासाठी पुनर्चजभवत करुन
आयुक्त(कृभर्ष) याांना भवत्तीय व्यव्थापन प्रणालीवर (बीडीएस) भवतरीत करण्यात येत आहे .
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2. सदर रु.162.80 लाख भनधी पुढील लेखाभशर्षाखाली चालू वर्षी मांजूर केलेल्या तरतुदीतून
खची टाकण्यात यावा.
केंद्र

राज्य

मार्णी क्रमाांक - डी-3

मार्णी क्रमाांक - डी-3

2401-पीक सांवधगन,

2401-पीक सांवधगन,

109- भव्तार व प्रभशक्षण

109- भव्तार व प्रभशक्षण

01-माभहती व प्रसारण

01-माभहती व प्रसारण

(01)(51) अवर्षगण प्रवण क्षेत्र कायगक्रम

(01)(53) अवर्षगण प्रवण क्षेत्र कायगक्रम

(केंद्र भह्सा 60%) (24019554 ),

(राज्य भह्सा 40%) (2401 ए 272 ), 33

33 अथगसहाय्य

अथगसहाय्य

3. भनधीचे सभनयांत्रण करण्याच्या दृष्ष्ट्टने, भनधी आहरण व सांभवतरण करणेसाठी पुढीलप्रमाणे

भनयांत्रण तसेच आहरण व सांभवतरण अभधकारी म्हणून घोभर्षत करण्यात येत आहे :अ.क्र.

्तर

1.

आयुक्तालय

आयुक्त (कृर्षी), कृर्षी

सहायक सांचालक (लेखा-1) कृर्षी,

्तर

आयुक्तालय, पुणे

आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

भविार्ीय

सांबांभधत

्तर

सहसांचालक.

भजल्हा्तर

सांबांभधत भजल्हा अभधक्षक कृर्षी सांबांभधत

2.
3.

भनयांत्रण अभधकारी

अभधकारी.

भविार्ीय

आहरण व सांभवतरण अभधकारी

कृर्षी सांबांभधत भविार्ीय कृर्षी सहसांचालक
कायालयातील लेखाभधकारी.
भजल्हा

अभधकारी

अभधक्षक

कृर्षी

कायालयातील

लेखाभधकारी.
4. या शासन भनणगयान्वये राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानाांतर्गत कोरडवाहू क्षेत्र भवकास

कायगक्रमासाठी सवगसाधारण प्रवर्ाकरीता उपलब्ध करुन दे ण्यात येणाऱ्या केंद्र व राज्य
भहश्शश्शयाचा रु. 162.80 लाख भनधीचे भजल्हाभनहाय/कायालयभनहाय वाटप करण्याकरीता
सांचालक (भव्तार व प्रभशक्षण) याांना प्राभधकृत करण्यात येत असून ्याांनी अभियानाांतर्गत
भजल्हाभनहाय वाटप करावयाचा भनधी BDS प्रणालीद्वारे भविार्ीय कृर्षी सह सांचालकाांमाफगत
भजल््ाांना भवतरीत करावा व भजल्हा अभधक्षक कृर्षी अभधकारी याांनी प्राप्त भनधी आहरीत करुन
PFMS खातेवर जमा करावा.
5. अनुदानाची रक्कम PFMS प्रणालीद्वारे शेतकऱ्याांच्या आधार सांलांग्न बकक खा्यात जमा

करावी .
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6.

सदर भनधी खचग करताांना राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानाांतर्गत कोरडवाहू क्षेत्र भवकास घटकाच्या केंद्र
शासनाने भनर्गभमत केलेल्या मार्गदशगक सूचनाांचे काटे कोर पालन करण्यात यावे.

7. सदर भनधी खचग करताना तो भवहीत कायगपद्धती अनु सरुन सवग भवत्तीय कायदे / प्रभकयाचे / भवत्तीय

अभधकाराांच्या मयादे त/C.V.C. त्वानुसार/ प्रचभलत शासन भनणगय/ भनयम/ पभरपत्रक/
तरतुदीनुसार, बजेट व कोर्षार्ार भनयमावलीनुसार खचग करण्याची कायगवाही अमांलबजावणी
यांत्रणाांनी करावी. कोण्याही पभरष््थतीत कुठलाही शासन भनयम/अभधकाराचा िांर् होणार नाही,
याबाबत दक्षता घेण्याची जबाबदारी सांबांभधत क्षेभत्रय कायालयाची राहील.
8. सदर भनधीच्या खचाचे उपयोभर्ता प्रमाणपत्र केंद्र शासनास पाठवून ्याची एक प्रत राज्य शासनास

पाठभवण्यात यावी.
9. सदर शासन भनणगय भनयोजन भविार्ाच्या सहमतीने व भवत्त भविार्ाने ्याांचा अनौपचाभरक सांदिग

क्र.38/2021/व्यय-1 भद.04.02.2021 अन्वये भदलेल्या मान्यतेस अनुसरुन भनर्गभमत करण्यात येत
आहे.
सदर शासन भनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेत्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून ्याचा सांकेताक 202102101532492401 असा आहे . हा आदे श
भडजीटल ्वाक्षरीने साक्षाांभकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.

Bharati Dinesh
Dhuri

Digitally signed by Bharati Dinesh Dhuri
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture And ADF
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=ac65e55bc2f86ec37c6f25108b6605bc20e71b4742dd20d7
e8f5e14cda6a2a7f,
serialNumber=6b3c122edc26ac3532130d69cd06c9664e8a139b9a5
32752e240a4851a8c9d3c, cn=Bharati Dinesh Dhuri
Date: 2021.02.10 15:42:26 +05'30'

( िारती भद. धुरी )
कायासन अभधकारी, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. आयुक्त (कृभर्ष), कृभर्ष आयुक्तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे (5 प्रती)
2. सांचालक (भव.प्र. ), कृभर्ष आयुक्तालय,पुणे (10 प्रती)
3. भजल्हाभधकारी (सवग)
4. सवग सन्माननीय भवधीमांडळ सद्य द्वारा भवधानमांडळ सभचवालय, मुांबई
5. सवग सांचालक /सहसांचालक, कृर्षी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-1
6. भविार्ीय कृभर्ष सहसांचालक (सवग)
7. भजल्हा अभधक्षक कृभर्ष अभधकारी (सवग)
8. भजल्हा कोर्षार्ार अभधकारी (सवग)
9. महालेखापाल, महाराष्ट्र 1/2, मुांबई/ नार्पूर/(लेखा पभरक्षा/लेखा व अनुज्ञय
े ता)
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10. महालेखाकार (्थाभनय) भनकाय लेखा पभरक्षा व लेखा प्रभतष्ट्ठा िवन,101 महर्षी कवे मार्ग, मुांबई- 400020.
11. माभहती व जनसांपकग सांचालनालय, मांत्रालय, मुांबई-32.
12. भनयोजन भविार् (का-1431) /मांत्रालय, मुांबई-32
13. भवत्त भविार् ( व्यय-1 व अथगसांकल्प - 13) /मांत्रालय, मुांबई-32
14. भनवड न्ती (कायासन -8अे)

...
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