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नद.5.10.2018
2. सांचालक (नव्तार व प्रनशक्षण), कृनष आयुक्तालय,महाराष्ट्र राज्य पुणे याांचे पत्र
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प्र्तावना :सन, 2022 पयंत शेतकऱयाांचे उत्पन्न दु प्पट करण्याच्या केंद्र शासनाच्या दृष्ट्टीकोणास अनुसरुन
पीक उत्पादन वाढनवण्यासाठी नननवष्ट्ठा, प्रनशक्षण, न,सचन, याांनत्रकीकरण, काढणीपश्चात तांत्रज्ञान, कृनषमाल
प्रक्रीया व पणन इत्यादी बाबी महत्वाच्या ठरतात. राज्यातील शेतकऱयाांची जमीनधारणा कमी असल्याने
शेतकऱयाांच्या उत्पादनात भरीव वाढ होण्यासाठी सामुनहक शेती, शेती करण्याची आधुननक पध्दती व
काटे कोर ननयोजनाची आवश्यकता ही बाब नवचारात घेऊन "गट शेतीस प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी
शेतकऱयाांच्या गट शेतीस चालना दे णे" ही योजना राबनवण्यास सांदभाधीन नद. 5.10.2018 रोजीच्या शासन
ननणगयान्वये मान्यता दे ण्यात आली आहे . सदर योजना राबनवण्यास सांदभग क्रमाांक 4 अन्वये दोन वषाच्या
(नद. 1.4.2019 ते 31.3.2021) मुदतवाढीस मान्यता दे ण्यात आलेली आहे. सदर योजनेंतगगत सन 201718 मध्ये ननवड करण्यात आलेल्या 196 शेतकरी गटाांना व सन 2018-19 मध्ये ननवड करण्यात आलेले
211 शेतकरी गटाांना पुढ़ील कामे करण्यासाठी रु. 1377.66 लक्ष ननधी नवतरीत करण्याबाबतची नवनांती कृनष
आयुक्त कायालयाने सांदभाधीन नद. 4.6.2019 रोजीच्या पत्रान्वये केली आहे.
सन 2019-20 कनरता "गट शेतीस प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी शेतकऱयाांच्या गट शेतीस
चालना दे णे" या योजनेसाठी रु.100 कोटी इतका ननधी अथगसांकल्ल्पत करण्यात आला आहे. नवत्त नवभागाने
सांदभाधीन नद. 8.7.2019 च्या पनरपत्रकान्वये महसूली कायगक्रम/भाांडवली अननवायग व कायगक्रम खचग
याबाबीसाठी अथगसांकल्ल्पत तरतूदीच्या 60% च्या मयादे त ननधी नवतनरत करण्याबाबत सुनचत केले आहे.
त्यानुषांगाने, सांदभाधीन नद. 8.7.2019 च्या पनरपत्रकान्वये नवभागास प्रदान करण्यात आलेल्या
अनधकारानूसार मांजूर तरतूदीपैकी 60% ननधी म्हणजेच रु. 60.00 कोटी एवढा ननधी "गट शेतीस प्रोत्साहन व
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सबलीकरणासाठी शेतकऱयाांच्या गट शेतीस चालना दे णे" योजनेंतगगत सन 2017-18 व सन 2018-19 मध्ये
ननवड केलेल्या शेतकरी गटाांना उपलब्ध करुन दे ण्याची बाब शासनाच्या नवचाराधीन होती. त्यानुसार शासन
पुढीलप्रमाणे ननणगय घेत आहे.
शासन ननणगय :1. गट शेतीस प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी

शेतकऱयाांच्या गट

शेतीस चालना दे णे " योजनेंतगगत सन

2017-18 व सन 2018-19 मध्ये ननवड केलेल्या शेतकरी गटाांना त्याांच्या प्रकल्प आराखड्यानुसार
पुढील कामे करण्यासाठी रु. 60.00 कोटी (अक्षरी रुपये साठ कोटी फक्त) एवढा ननधी आयुक्त (कृनष)
याांना नवतरीत करण्यास शासन मान्यता दे ण्यात येत आहे .
2. या नप्रत्यथग होणारा खचग सन 2019-20 मध्ये मांजुर झालेल्या अनुदानातून खालील लेखानशषाखाली खची
टाकण्यात यावा.
मागणी क्र. डी-3
2401- पीक सांवधगन,
109 नव्तार व शेतकरी प्रनशक्षण,
(01) मानहती व प्रचार (01) (55) गट शेतीस प्रोत्साहन व
सबलीकरणासाठी शेतकऱयाांच्या गट शेतीस चालना दे णे (100%
राज्य योजना) (2401 अे782) योजनाांतगगत (दत्तमत )
3. सदर योजनेअांतगगत प्राप्त होणारा ननधी खची घालण्याकनरता आयुक्त (कृनष) याांना ननयांत्रण अनधकारी
तसेच सहायक सांचालक लेखा-1, कृनष आयुक्तालय, पुणे याांना आांहरण व सांनवतरण अनधकारी म्हणून
घोनषत करण्यात आले आहे. सदर योजनेअांतगगत मानधनाच्या /खचाच्या रकमा DBT (Direct Benefit
Transfer) द्वारे प्रदान करण्यात याव्यात.
4. या शासन ननणगयाद्वारे उपलब्ध करुन नदलेल्या ननधीचा तात्काळ नवननयोग करण्यात यावा तसेच ननधी
नवननयोगाच्या अनुषांगाने सांचालक (नव्तार व प्रनशक्षण) याांनी वेळोवेळी उपयोनगता प्रमाणपत्र शासनास
सादर करावे.
5. हा शासन ननणगय ननयोजन नवभागाचा अनौपचानरक सांदभग क्रमाांक 1650/1431, नदनाांक 03.08.2019 व
नवत्त नवभागाचा अनौपचानरक सांदभग-1944/व्यय-1, नदनाांक 23.8.2019 अन्वये त्या नवभागाांनी नदलेल्या
सहमतीस तसेच नवत्त नवभागाच्या सांदभाधीन नद. 8.7.2019 च्या पनरपत्रकानुसार या नवभागास प्रदान
केलेल्या अनधकारानुसार ननगगनमत करण्यात येत आहे .
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सदर शासन ननणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेत्थळावर उपलब्ध
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201909111704076601 असा आहे. हा आदे श नडजीटल ्वाक्षरीने
साक्षाांनकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नाांवाने,
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Atram
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(अशोक आत्राम)

सह सनचव, महाराष्ट्र शासन
प्रनत,
1. मा. मांत्री (कृनष) याांचे खाजगी सनचव, मांत्रालय, मुांबई.
2. मा. राज्यमांत्री (कृनष) याांचे खाजगी सनचव, मांत्रालय, मुांबई.
3. मा. मुख्य सनचव, महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई-32.
4. मा. सनचव (कृनष) याांचे ्वीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई.
5. आयुक्त, कृनष, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. (5 जादा प्रतीसह)
6. सांचालक (नव्तार व प्रनशक्षण), कृनष आयुक्तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
7. सांचालक आत्मा, तथा कृनष नोडल अनधकारी, कृनष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
8. सवग सांचालक/कृनष सहसांचालक, कृनष आयुक्तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
9. सवग नवभागीय कृनष सहसांचालक.
10. सवग नजल्हा अनधक्षक कृनष अनधकारी तथा प्रकल्प सांचालक (आत्मा).
11. सवग नजल्हा कोषागार अनधकारी.
12. सवग उपसांचालक, नजल्हा अनधक्षक कृनष अनधकारी याांचे कायालय.
13. महालेखापाल, महाराष्ट्र-1, (लेखा परीक्षा/ लेखा अनुज्ञय
े ता), मुांबई.
14. महालेखापाल, महाराष्ट्र-2, (लेखा परीक्षा/लेखा अनुज्ञय
े ता ), नागपूर.
15. ननवड न्ती (का.3 अे)
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