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प्र्तािना: 

कृवि विभार्ामार्ग त राज्यात शेती विकासाच्या तसेच शेतकरी कल्याणाच्या राबविल्या 
जाणाऱ्या विविर् योजना ि कायगक्रमाचंी पवरणामकारकपणे अंमलबजािणी करण्यासाठी शासनाने सन 
२०१७-१८ मध्ये “उन्नत शेती - समृद्ध शेतकरी” मोहीम राबविलेली आहे. त्सयाद्वारे कृवि विभार्ाच्या 
प्रचवलत योजनाचं्या अंमलबजािणीत अवर्क सुटसुटीतपणा ि सुसूत्रता आणणे शक्य झाले तसेच, 
विभार्ाच्या योजनाचंी पारदशगकवरत्सया ि अवर्क प्रभािीपणे राबविण्याचा शासनाचा उदे्दश सर्ल 
झाला आहे. सबब, ही मोवहम सन 2018-19 मध्ये देविल राबविण्याचा शासनाचा मानस आहे. 

“उन्नत शेती - समृद्ध शेतकरी” या मोवहमेंतर्गत चाल ूििी देिील “प्रमुि वपकाचंी प्रत्सयक्षात 
प्राप्त होणारी उत्सपादकता ि या वपकाचं्या अनुिांवशक उत्सपादन क्षमतेतील (Genetic Yield Potential) 
तर्ाित कमी करून शेतकऱ्यानंी घेतलेल्या वपक कजाच्या रकमेपेक्षा अवर्क आर्थिक उत्सपन्न प्राप्त 
करून देणे, आवण वपक विमा योजनेंतर्गत जा्तीत जा्त शेतकऱ्यानंा सहभार्ी करून घेऊन नैसर्थर्क 
आपत्तीमुळे वपकाचं्या होणाऱ्या नुकसानी पासून शेतकऱ्यानंा संरवक्षत करणे” हे प्रमुि उवद्दष्ट्ट राहील.  

या मोवहमेंतर्गत चालू ििी “तालुका” हा कृवि विकास ि उत्सपादन िाढीसाठी वनयोजनाचा 
घटक म्हणनू वनवित करण्यात येत आहे. त्सयानुसार, शेतकऱ्याचंे आर्थिक उत्सपन्न िाढविण्याच्या दृष्ट्टीने 
या मोवहमेंतर्गत प्रमुि वपकाचंी उत्सपादकता त्सयाचं्या अनुिावंशक उत्सपादन क्षमतेपयंत िाढविण्याचा 
प्रयत्सन करणे, वपकाचं े िवैिध्यीकरण (Diversification) करणे, वपकाचंा उत्सपादन िचग कमी करणे, 
शेतमालाच्या बाजार भािातील वनयवमत चढ - उतार लक्षात घेऊन शेतमाल विक्रीचे तंत्र शेतकऱ्यानंा 
अिर्त करून देणे, शेती पूरक व्यिसायानंा चालना देणे, बाजारपेठ आर्ावरत कृवि उत्सपादनाबाबत 
वनणगय घेण्याच्या दृष्ट्टीने राज्यातील शेतकऱ्याचं्या उत्सपादक कंपनयादं्वारे शेतकऱ्याचंे संघटन करणे ि 
या कंपनयाचंी व्यािसावयक क्षमता बारं्णी करणे, काढणी पिात शेतमाल हाताळणी ि मूल्यिर्गन करणे  
इ. बाबींिर शासनाचा भर राहील. 

प्रत्सयेक तालुक्यातील प्रमुि वपकाचंी उत्सपादकता िाढविण्याच्या दृष्ट्टीने आरु्वनक तंत्रज्ञानाची 
वनविती करून त्सयाच्या प्रचार ि प्रवसद्धीसाठी विविर् योजनातंर्गत राबिाियाच्या बाबींचे एकसुत्रीकरण 
करण्यात येणार आहे. त्सयावशिाय, विविर् वनविष्ट्ठा, औजारे, सूक्ष्म ससचन संच ि अनय पायाभतू 
सुविर्ाचंे अनुदान िेट शेतकऱ्याचं्या आर्ार संलग्न बकक िात्सयािर िेट जमा करणे, योजनाचं्या 



शासन वनणगय क्रमांकः 0४1८/प्र. क्र. 155 / १४-अ,े 

 

पृष्ट्ठ 15 पैकी 2 

अंमलबजािणीमध्ये मावहती ि तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणात िापर करणे इ. बाबींिर देिील या 
मोवहमेंतर्गत भर देण्यात येणार आहे. 

 अशाप्रकारे, येत्सया िरीप हंर्ामापासून “उन्नत शेती - समृद्ध शेतकरी” या मोवहमेंतर्गत प्रचवलत 
सिग योजनामंध्ये राबविण्यात येणाऱ्या विविर् घटकाचं्या / बाबींच्या अंमलबजािणी कवरता सवि्तर 
मार्गदशगक सूचना विवहत करण्याची बाब शासनाच्या विचारार्ीन होती, त्सयाबाबत शासनाने पुढील 
प्रमाणे वनणगय घेतला आहे. 

शासन वनणगय: 

1. सन 2018-19 साली िरीप ि रब्बी हंर्ामामध्य े“उन्नत शेती - समृद्ध शेतकरी” या मोवहमेच्या 
अंमलबजािणीस मानयता देण्यात येत आहे. सदर मोवहमेचे आयुक्त (कृवि) यानंी राज्य ्तरािरून 
संवनयंत्रण कराि.े 

2. “शेतकऱ्यानंा प्रमुि वपकांची प्रत्सयक्षात प्राप्त होणारी उत्सपादकता ि त्सया वपकाचं्या अनुिावंशक 
उत्सपादन क्षमतेतील (Genetic Yield Potential) तर्ाित कमी करून शेतकऱ्यानंी घेतलेल्या वपक 
कजाच्या रकमेपेक्षा अवर्क आर्थिक उत्सपन्न प्राप्त करून देणे, आवण वपक विमा योजनेंतर्गत 
जा्तीत जा्त शेतकऱ्यांना सहभार्ी करून घेऊन नैसर्थर्क आपत्तीमुळे वपकाचं्या होणाऱ्या 
नुकसानी पासून शेतकऱ्यानंा संरवक्षत करणे” हे या मोवहमेचे प्रमुि उवद्दष्ट्ट राहील. 

3. चालू ििी पासून “तालुका” हा कृवि विकास ि उत्सपादन िाढीसाठी वनयोजनाचा घटक म्हणनू 
वनवित करण्यात येत आहे. त्सयानुसार, ज्या तालुक्यातील प्रमुि वपकांच्या कमी उत्सपादकतेमुळे 
शेतकऱ्यानंा त्सया वपकासाठी घेतलेल्या कजापेक्षा कमी उत्सपन्न वमळत आहे, अशा तालुक्यानंा 
संबंवर्त वपकाचं्या हमी भािानुसार प्राप्त होणारे उत्सपन्न हे घेतलेल्या वपक कजापेक्षा जा्त वमळणे 
शक्य होईल तेिढ्या प्रमाणात उत्सपादकता िाढीचा लक्षाकं देण्यात यािा. त्सयाचप्रमाणे, ज्या 
तालुक्यातील प्रमुि वपकाचंी उत्सपादकता जा्त आहे ि हमी भािानुसार शेतकऱ्यानंा त्सया-त्सया 
वपकासाठी घेतलेल्या कजापेक्षा अवर्क उत्सपन्न वमळत आहे, त्सया तालुक्यानंा संबंवर्त वपकाचं्या 
सरासरी उत्सपादकतेत वकमान 20% िाढीचा लक्षाकं द्यािा. 

4. तालुक्यातील प्रमुि वपकाचंी उत्सपादकता िाढविण्याच्या दृष्ट्टीने विविर् प्रचवलत योजनातंर्गत 
वनविष्ट्ठा वनवित करणे आवण आरु्वनक तंत्रज्ञानाचा प्रसार करण्यासाठी राबिाियाच्या बाबींचे 
एकसुत्रीकरण करणे तसेच, प्रत्सयेक योजनेत सामाईक असलेल्या घटकाचं्या / बाबींच्या 
अंमलबजािणीबाबत पुढीलप्रमाणे सामाईक मार्गदशगक सूचना विवहत करण्यात येत आहेत. 

4.1. वपक प्रात्सयवक्षके: 

राज्यातील विविर् वपकाचंी उत्सपादकता िाढविण्याच्या हेतूने तंत्रज्ञान प्रसाराचे सार्न म्हणनू 
वपक प्रात्सयवक्षके शेतक-याचंे शेतािर विभार्ामार्ग त आयोवजत करण्यात येतात. यापूिी वपक 
प्रात्सयवक्षकासंाठी लार्णा-या वनविष्ट्ठा शासनामार्ग त िरेदी करुन लाभार्थ्यास पुरिठा 
करण्यात येत होत्सया तसेच, प्रात्सयवक्षकाचे क्षते्र वकमान 100 हेक्टर असल्याने मोठया प्रमाणािर 
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वििुरलेल्या क्षते्रािर प्रात्सयवक्षके घ्यािी लार्त होती. वििुरलेल्या ्िरुपातील या मोठया 
क्षते्रािर पोहोचण्यास कृवि सहाय्यकानंा शक्य होत नव्हते पवरणामी, सिग शेतकऱ्यासंोबत 
वनयवमत संिाद सार्णे ि तंत्रज्ञान प्रसारामध्ये अडचणी येत होत्सया. सबब, प्रात्सयवक्षकाचं्या 
प्रभािी अंमलबजािणीसाठी पुढील वनणगय घेण्यात येत आहे -  

4.1.1. चालू ििापासून सिग प्रचवलत योजनातंर्गत वपक प्रात्सयवक्षक 10 हेक्टर क्षते्रािर घेण्यात 
यािते, हे क्षते्र शक्यतो सलर् असाि.े 

4.1.2. प्रत्सयेक र्ािात ज्या योजनाचंी अंमलबजािणी करण्यात येणार असेल त्सया योजनेंतर्गत 
वपक प्रात्सयवक्षकाची अंमलबजािणी करण्याची जबाबदारी कृवि सहाय्यकाकडे राहील. 

4.1.3. एका हंर्ामात प्रत्सयेक कृवि सहाय्यकाकडे सार्ारणत: दोन ि िरीप / रबी / उनहाळी 
हंर्ामात वमळून कमाल 5 वपक प्रात्सयवक्षकाचे आयोजन देण्यात याि.े सिग संबंवर्त कृवि 
सहाय्यकाचं्या पयगिके्षकानंी दर 15 वदिसाला वपक प्रात्सयवक्षकानंा वनयवमतपणे भेट द्यािी 
ि शेतकऱ्यानंा मार्गदशगन कराि े तसचे, कृवि सहाय्यकानंा पुढील भटेीपयंत 
प्रात्सयवक्षकातंर्गत कराियाच्या कामाबंाबत सूचना द्याव्यात आवण पुढील भटेीिळेी झालेल्या 
कामाचे मूल्यमापन करून आपला अहिाल िवरष्ट्ठ कायालयास वनयवमतपणे सादर 
करािा. वपक प्रात्सयवक्षकानंा भटे वदल्यानंतर कृवि पयगिके्षकानंी त्सयानंा विविर् योजनातंर्गत 
नेमून वदलेल्या बाबींची संबवंर्त र्ािात मोका तपासणी देिील करािी. त्सयाचप्रमाणे, सिग 
संबंवर्त मंडळ कृवि अवर्काऱ्यानंी १५ वदिसातून एकदा वकमान एका वपक प्रात्सयवक्षकास 
भटे द्यािी ि आपला अहिाल सादर करािा. अशाप्रकारे, सिग पयगिके्षकानंी ि मंडळ कृवि 
अवर्काऱ्यानंी वपक प्रात्सयवक्षकानंा वनयवमत भटेी द्याव्यात सदर भटेी नंतर त्सयानंी सादर 
कराियाच्या अहिालाचे प्रारूप संचालक (वि्तार ि प्रवशक्षण) यानंी विवहत कराि.े सदर 
प्रारूपामध्ये तालुक्यातील सिग वपक प्रात्सयवक्षकाचंा अहिाल संकवलत करून तालुका कृवि 
अवर्काऱ्यानंी दर मवहनयाला वजल्हा अवर्क्षक कृवि अवर्काऱ्यानंा एकवत्रत अहिाल सादर 
कराियाचा आहे. त्सयाआर्ारे, संचालक (वि्तार ि प्रवशक्षण) यानंी राज्याचा एकवत्रत 
अहिाल येत्सया िरीप ि रब्बी हंर्ामामध्ये जून मवहनयापासून पुढील प्रत्सयेक मवहनयाच्या ३० 
तारिेपयंत राज्य शासनास सादर कराियाचा आहे.  

4.1.4. तालुक्यातील प्रमुि वपकाचंी सरासरी उत्सपादकता, राज्यात काही शेतक-यानंी या 
वपकामंध्ये वमळिलेली उच्चतम उत्सपादकता आवण त्सया वपकाचंी विद्यापीठाने ठरिून 
वदलेली अनुिावंशक उत्सपादनक्षमता (Genetic Potential) यामध्ये मोठी तर्ाित आहे. ही 
तर्ाित कमी करून वपकाचंी उत्सपादकता िाढविण्यासाठी ्िावनक कृवि हिामान 
पध्दतीचा विचार करुन सबंंवर्त कृवि विद्यापीठाच्या कायगक्षते्रातील प्रत्सयेक वजल्यातील 
प्रमुि वपकासंाठी कृवि विद्यापीठाचं्या शास्त्रज्ञानंी (संचालक, संशोर्न / संचालक, 
वि्तार) आरु्वनक तंत्रज्ञान वनवित करून विभार्ीय कृवि सह संचालकानंा द्याि.े सिग 
विभार्ीय कृवि सह संचालकानंी याकामी कृवि विद्यापीठ, कृवि विभार्ाचे क्षते्रीय अवर्कारी 
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ि अनय सं्िाशंी समनिय सारू्न तंत्रज्ञान वनवित करून घ्याि े ि हे तंत्रज्ञान 
शेतकऱ्यापंयंत पोहचविण्याच्या दृष्ट्टीने वि्तार कायाचे तसेच, वपक प्रात्सयवक्षकाचंे 
वनयोजन कराि.े तंत्रज्ञान वनवितीसाठी त्सया-त्सया वपकाचंे उच्चतम उत्सपादन घेतलेल्या 
शेतक-याचंी मदत देिील घेण्यात यािी.  

4.1.5. एकूण 10 हेक्टर क्षते्र असणाऱ्या शेतक-याचंे समुह/र्टामार्ग त प्रात्सयवक्षकाचंी 
अंमलबजािणी करण्यात यािी, र्टामर्ील जे शेतकरी शासनाने ठरिून वदलेल्या 
तंत्रज्ञानाप्रमाणे वपक प्रात्सयवक्षकाचे आयोजन करण्यास तयार असतील अशाच शेतकरी 
समुहानंा लाभािी म्हणनू वनिडण्यात याि.े र्ािातील प्रात्सयवक्षकाचं्या संख्येपेक्षा अवर्क 
र्टाचंी इच्छुक्ता प्राप्त झाल्यास लाभािी र्टाची लॉटरी पद्धतीने वनिड करण्यात यािी. 
प्रत्सयेक शेतकरी र्टात वकमान 10 शेतकऱ्यांचा समािशे असणे बंर्नकारक राहील ि 
प्रत्सयेक शेतकऱ्याला 1 एकर क्षते्र मयादेपयंत अििा त्सया - त्सया योजनेच्या मार्गदशगक 
सूचनेनुसार अनुज्ञये असणाऱ्या क्षते्र मयादेपयंत आर्थिक लाभ देण्यात यािा. 

4.1.6. वपक प्रात्सयवक्षकासाठी वनिडण्यात आलेल्या शेतक-यानंा िाटप केलेल्या मृद आरोग्य 
पवत्रके आर्ारे अििा ज्या वठकाणी मृद आरोग्य पवत्रका उपलब्र् नसेल अशा वठकाणी मृद 
तपासणी करुन त्सया अहिालाप्रमाणे लार्णा-या वनविष्ट्ठा वनवित कराव्यात. सदर वनविष्ट्ठा 
संबंवर्त कृवि विद्यापीठाचंे शास्त्रज्ञ ि संबंवर्त विभार्ीय कृवि सह संचालकानंी वनवित 
कराव्यात. प्रात्सयवक्षकासाठी लार्णाऱ्या वनविष्ट्ठा या प्रार्ानयाने महाबीज, राष्ट्रीय बीज 
वनर्म, कृवि विद्यापीठे, शासकीय जैविक प्रयोर्शाळा (वबयाणे ि जैविक िते ि औिरे् इ.) 
या शासकीय सं्िामंार्ग त मार्ग त शेतकऱ्यानंी िरेदी कराव्यात. या वनविष्ट्ठावं्यवतवरक्त 
अनय वनविष्ट्ठाचंी लाभािी शेतकरी र्टाने िुल्या बाजारातून त्सयाचं्या पसंतीने िरेदी 
करािी ि त्सयानंतर र्टातील शेतकऱ्याचं्या आर्ार संलग्न बकक िात्सयात िेट अनुदान जमा 
करण्यात येईल. कृवि विभार्ामार्ग त शेतकऱ्यानंा कीटकनाशके, िते ि औिरे् इ. ची 
‘जेनेवरक’ नािाने वशर्ारस करािी. 

4.1.7. वपक प्रात्सयवक्षकामंध्ये िापरलेले तंत्रज्ञान या प्रात्सयवक्षकामंध्ये सहभार्ी नसणाऱ्या 
राज्यातील इतर सिग शेतक-यापंयंत पोहोचविण्यासाठी प्रात्सयवक्षकाचे क्षते्रािर ्िावनक 
शेतक-याचं्या भटेीचे आयोजन करण्यात याि.े  

4.1.8. प्रत्सयेक वपक प्रात्सयवक्षकाकवरता शेतकरी र्टाच्या ि कृवि पयगिके्षकाचं्या उपस््ितीत 
शास्त्रोक्त पद्धतीने वपक कापणी प्रयोर् घेण्यात यािते, याची संपूणग जबाबदारी संबंवर्त 
कृवि सहाय्यकाचंी ि पयगिके्षकाचंी राहील, आवण याचे संपूणग संवनयंत्रण तालुका कृवि 
अवर्काऱ्यानंी करून वपक प्रात्सयवक्षकाचं्या उत्सपादकतेची मावहती र्ाि वनहाय / वपक वनहाय 
/ महसूल मंडळ वनहाय संकवलत करािी. याबाबत (संचालक वि्तार ि प्रवशक्षण) यानंी 
वपक प्रात्सयवक्षकाचं्या वपक कापणी प्रयोर्ाचं्या आयोजनाबाबत कायगपद्धती विवहत करािी 
तसेच, उत्सपादकतेची मावहती संकवलत करण्याकवरता वििरणपत्र विवहत कराि.े 
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तालुक्यातील वपक प्रात्सयवक्षकाचं्या उत्सपादकतेचा अहिाल वजल्हा अवर्क्षक कृवि 
अवर्काऱ्यानंी संकवलत करून आयुक्त (कृवि) यानंा सादर करािा ि आयुक्तांनी सदर 
अहिाल शासनास सादर करािा. सदर अहिाल संबंवर्त वपकाचं्या कापणीनंतर १५ 
वदिसामंध्ये प्राप्त होईल याची आयुक्त (कृवि) यानंी दक्षता घ्यािी. वपक प्रात्सयवक्षकामंर्ील 
वपकाकंवरता वपक कापणी प्रयोर्ाचे प्रत्सयक्ष आयोजन करून वपक कापणीचा अहिाल 
विवहत प्रपत्रात सादर करण्याची प्रािवमक जबाबदारी कृवि सहाय्यकाचंी असल्याने त्सयानंी 
विवहत कालािर्ीत अहिाल सादर करािा. 

4.2. कृवि तंत्रज्ञान प्रसार : 

कृवि विभार्ाच्या प्रचवलत योजनेचा लाभ न वमळणाऱ्या शेतकऱ्याचं्या प्रमुि वपकाचंी 
उत्सपादकता िाढविण्याच्या दृष्ट्टीने, वपक प्रात्सयवक्षकातंर्गत ्िावनक कृवि हिामान पद्धतीनुसार 
वनवित केलेल्या कृवि तंत्रज्ञानाचा या प्रात्सयवक्षकांमध्ये सहभार्ी नसलेल्या राज्यातील इतर 
सिग शेतक-यापंयंत प्रसार करणे आिश्यक आहे. जेणेकरून सदर शेतकऱ्याचंे देिील आर्थिक 
उत्सपन्न िाढविणे शक्य होईल. त्सयादृष्ट्टीने, विभार्ीय कृवि सह सचंालकानंी संबंवर्त 
विभार्ातील / वजल्यातील प्रमुि वपकासंाठी वनवित केलेल्या तंत्रज्ञानाची मावहती आयुक्त 
(कृवि) यानंी कृवि विभार्ाच्या संकेत्िळािर वद. 15 मे, 201८ पूिी प्रवसद्ध करािी तसेच, 
क्षते्रीय अवर्कारी / कमगचाऱ्यानंी समाज माध्यमाचंा िापर करून सदर तंत्रज्ञान शेतकऱ्यापंयंत 
पोहचविण्याचे प्रयत्सन करािते. 

4.2.1. तालुक्यातील प्रमुि वपकासंाठी वनवित केलेले तंत्रज्ञान इतर सिग शेतक-यापंयंत 
पोहोचविण्यासाठी प्रचार ि प्रवसद्धीचे आयुक्त (कृवि) यांनी वनयोजन कराि.े याकवरता विविर् 
प्रसार माध्यमे, ितगमानपत्र, दूरदशगन, आकाशिाणी, दृकश्राव्य माध्यमे, समाज माध्यमे, कृवि 
महोत्ससि इ. च्या माध्यमातून सिग शेतक-यापंयंत हे तंत्रज्ञान पोहोचविण्याचे वनयोजन कराि.े 

4.2.2. वजल्हा ्तरािर आयोवजत करण्यात येत असलेल्या वजल्हा मावसक चचा सत्रामध्य े
सध्याच्या वनमंवत्रत सद्याबंरोबरच कृवि विभार्ाच्या मंडळ कृवि अवर्कारी ्तरापयंतच्या 
अवर्काऱ्यानंा वनमंवत्रत करण्यात याि.े या चचा सत्राच्या माध्यमातून वजल्यातील प्रमुि 
वपकाचं्या पवरस््ितीचा वनयमीतपणे सिोल आढािा घेऊन वजल्हा अर्ीक्षक कृवि 
अवर्काऱ्यानंी ‘मावसक संदेश’ तयार करािा. सदर संदेश वलवित ्िरुपात कृवि 
सहाय्यकापंयंत पोहोच करािा तसेच, सदर संदेशास प्रमुि ितगमान पत्र, आकाशिाणी इ. 
प्रसार माध्यमातून प्रवसद्धी द्यािी आवण कृवि सहाय्यकानंी सदर संदेश त्सयाचं्या अवर्न्त 
र्ािातील कृवि िातार्लकािर प्रवसद्ध करािा. 

4.2.3. आयुक्त (कृवि) यानंी संचालक (वि्तार ि प्रवशक्षण) ि सिग विभार्ीय कृवि सह संचालकाचं्या 
मदतीने प्रत्सयेक तालुका कृवि अवर्काऱ्यानंा त्सयाचं्या तालुक्यातील प्रमुि वपकाचंे उत्सपादन 
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िाढीचे उवद्दष्ट्ट वनवित करुन द्याि ेि ििग अिेरीस उवद्दष्ट्टपूतीचा आढािा घेऊन शासनास 
अहिाल सादर करािा. 

4.2.4.  तालुका कृवि अवर्काऱ्यानंी प्रत्सयेक कृवि सहाय्यकाला त्सयाच्याकडील र्ािामध्ये वर्रती 
कायगक्रम आिून द्यािा. या कायगक्रमाप्रमाणे कृवि सहाय्यकाने त्सयाच्या कडील प्रत्सयेक 
र्ािांमध्ये वकमान एक वदिस पूणग िळे भटे द्यािी ि भटेीच्या वदिसाबाबतची मावहती 
ग्रामपंचायत कायालयातील कृवि िातार्लकािर वलहािी. र्ाि भटेीच्या वदिशी  कृवि 
सहाय्यकाने संबंवर्त ग्रामपंचायत कायालयात अििा र्ािातील अनय सोयीच्या वठकाणी पूणग 
िळे उपस््ित राहणे अवनिायग राहील. सदर वदिशी कृवि सहाय्यकाने वपक प्रात्सयवक्षक ् िळी 
भटे द्यािी ि लाभािी शेतकऱ्यानंा मार्गदशगन कराि ेतसेच इतर क्षते्रीय कामे करािीत. 

4.2.5. “उन्नत शेती - समृध्द शेतकरी” मोवहमेअंतर्गत मावर्ल ििी कृिी सहाय्यकानंी प्रत्सयेक 
र्ािामध्ये कृवि िातार्लक तयार करुन घेतले आहेत, त्सयाद्वारे तंत्रज्ञान शेतक-यापंयंत 
पोहोचविण्यात याि.े सदर कृवि िातार्लकािर र्ािामध्ये राबविण्यात येत असलेल्या 
योजनाचंी मावहती वलहािी तसेच, योजनेंतर्गत वनिड झालेल्या लाभार्थ्यांची यादी ि वपक 
प्रात्सयवक्षकाचे ्िळ दशगिाि.े  

4.2.6. कृवि ि कृवि संलग्न विभार्ांमार्ग त वद. 2४ मे ते ७ जून, 2018 हा रोवहणी नक्षत्राचा 
कालािर्ी “उन्नत शेती - समृध्द शेतकरी” पंर्रिाडा म्हणनू राबविण्यात यािा. या 
पंर्रिाडयात प्रत्सयेक र्ािात िरीप हंर्ामपूिग तयारी बैठकाचंे आयोजन करण्यात याि.े 
यामध्ये कृवि विद्यापीठ, कृवि विज्ञान कें द्र, संशोर्न सं्िा, महसूल, पंचायत सवमती, 
पशुसंिर्गन, िन विभार्, बककाचंे अवर्कारी याचंा समािशे राहील. या पंर्रिाड्यात कृवि ि 
कृवि संलग्न विभार्ाचे तंत्रज्ञान ि योजनाचंी मावहती शेतकऱ्यानंा देऊन िरीप हंर्ामाच्या 
पार्श्गभमूीिर त्सयानंा आरु्वनक तंत्रज्ञानाचा अिलंब करण्याचे मार्गदशगन करण्यात येईल. 
“उन्नत शेती - समृध्द शेतकरी” हा तंत्रज्ञान प्रचार ि प्रसार पंर्रिडा आयोजनाची 
जबाबदारी वजल्हा अवर्क्षक कृवि अवर्कारी ि प्रकल्प संचालक, आत्समा याचंी राहील. सदर 
पंर्रिाड्याच्या अंमलबजािणीबाबत आयुक्त (कृवि) यानंी सवि्तर सूचना क्षते्रीय 
कायालयानंा द्याव्यात.  

4.3. शेतकरी प्रवशक्षण ि सहली : 

सिग कें द्र ि राज्य पुर्कृत योजनांमध्ये मोठया प्रमाणािर शेतकरी प्रवशक्षणाचे ि सहलीचे 
आयोजन केल े जाते. सदर योजनातंर्गत शेतकरी प्रवशक्षणाचा कायगक्रम प्रार्ानयाने कृवि 
विद्यापीठ, कृवि विद्यापीठांतर्गत संशोर्न कें द्र, कें द्र शासनाच्या सं्िा, कृवि विज्ञान कें द्र, 
शासकीय कृवि महाविद्यालय इ. शासकीय सं्िामंध्ये आयोवजत करािा ि या सं्िाकंडे 
प्रवशक्षणाची सुविर्ा उपलब्र् झाली नाही तर कृवि वचवकत्ससालयाच्या वठकाणी देिील प्रवशक्षण 
आयोवजत करण्यात याि.े  
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4.3.1. प्रकल्प संचालक (आत्समा) यानंी आपापल्या वजल्यातील शेतकऱ्यासंाठी सिग प्रवशक्षण ि 
सहलींचे आयोजन कराि े ि संचालक, आत्समा यानंी याबाबत सवि्तर सचूना वनर्गवमत 
करून या कामाचे राज्य्तरािरून संवनयंत्रण कराि.े  

4.3.2. विविर् योजनातंर्गत ज्या शेतकऱ्याचंी वपक प्रात्सयवक्षकांकवरता वनिड झालेली आहे त्सयाच 
शेतकऱ्यानंा / शेतकरी र्टानंा प्रार्ानयाने प्रवशवक्षत करण्याचे वनयोजन करण्यात याि.े 
प्रत्सयेक प्रवशक्षण र्टामध्ये कमाल 100 शेतकऱ्याचंा समािशे असािा. अशाप्रकारे, या ििात 
राज्यात प्रचवलत योजनांतर्गत शेतक-यानंा शास्त्रज्ञामंार्ग त प्रवशक्षण देण्याचे वनयोजन 
करण्यात याि.े 

4.3.3. सदर प्रवशक्षण त्सया-त्सया तालुक्यातील प्रमुि वपकासंाठी संबंवर्त विियाचे शास्त्रज्ञ, त्सया 
विियातील अत्सयुच्चम उत्सपादकता असलेले शेतकरी ि पुर्कार प्राप्त शेतकरी याचं्या 
सहभार्ानेच आयोवजत करण्यात याि.े 

4.3.4. प्रवशक्षण आयोजनाचे सिग अनुदान हे उपरोक्त शासकीय सं्िानंा इलेक्रॉवनक पध्दतीने/ 
र्नादेश / र्नाकिाद्वारे अदा करण्यात याि ेआवण लाभािी शेतक-यानंा प्रवशक्षण ्िळी 
घेिून जाण्याचा ि परत आणण्याचा िचग कृवि विभार्ामार्ग त अदा करण्यात यािा.  

4.4. सूक्ष्म ससचन: 

4.4.1. सन 201८-1९ मध्य े सूक्ष्म ससचन कायगक्रमासाठीच्या वनर्ीत िाढ करण्याच े शासनाचे 
वनयोजन आहे. त्सयाकवरता ििाच्या सुरुिातीपासून शेतकऱ्यानंा ऑनलाईन अजग करण्याची 
सुविर्ा उपलब्र् करून देण्यात यािी ि योजनेची प्रर्ती पाहून अजग सादर करण्याची  अंवतम 
मुदत १५ माचग, २०१९ पयतं िा अनय कोणत्सयाही तारिेपयंत देण्यात यािी.  

4.4.2.  या योजनेकवरता सूक्ष्म ससचन संच उत्सपादक कंपनयाचंी ऑनलाईन नोंदणी / नुतनीकरण 
प्रणाली सुरु करण्यात येत असून सिग इच्छुक कंपनयानंी या ऑनलाईन प्रणालीद्वारे आपली 
नोंदणी / नुतनीकरण करून घ्याि.े  

4.4.3. या ििीपासून सूक्ष्म ससचन योजनेकवरता ऑनलाईन अजग प्रणालीमध्ये सुर्ारणा करण्यात 
आल्या असून शेतक-यानंा शासनास सादर कराियाच्या कार्दपत्राचंी संख्या कमी 
करण्यात आली आहे. त्सयाचप्रमाणे, ई-वठबक प्रणालीिर अजग सादर करण्यापासून 
लाभार्थ्याला अनुदान अदा करण्याची कायगिाही ऑनलाईन ठेिण्यात येईल ि शेतकऱ्यानंा 
कृवि विभार्ाच्या कायालयाकडे प्रत्सयक्ष कार्दपत्र सादर करण्यास आदेवशत करू नये. 

4.4.4. लाभार्थ्यांनी ऑनलाईन अजग सादर केल्यानंतर ्ियंचवलत संर्णकीय प्रणालीद्वारे 
शेतकऱ्यानंा उपलब्र् अनुदानाच्या मयादेत ऑनलाईन प्रणालीिरील प्राप्त अजांची 
पडताळणी करून पूिग-संमती तालुका कृवि अवर्काऱ्यामंार्ग त प्रदान करण्यात यािी तसेच, 
ऑनलाईन प्रणालीद्वारे लाभार्थ्याच्या मोबाईलिर लघुसंदेश देिील पाठविण्यात यािा. 
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4.4.5. लाभािी शेतकऱ्यानंी पूिग-संमती वमळाल्यापासून 1 मवहनयाच्या कालािर्ीत सूक्ष्म ससचन 
संच बसविणे आिश्यक राहील अनयिा, त्सयाची पूिग-संमती संर्णकीय प्रणालीद्वारे आपोआप 
रद्द होईल. अशाप्रकारे ज्या शेतकऱ्याचंा अजग रद्द होईल त्सयानंा पुनःि नव्याने अजग 
करण्याची सुविर्ा उपलब्र् राहील. 

4.4.6. लाभािी शेतकऱ्यानंी पूिगसंमती वमळाल्यापासून 1 मवहनयाच्या कालािर्ीत सूक्ष्म ससचन 
संच बसिािा ि तदनंतर ऑनलाईन प्रणालीिर संपूणग प्र्ताि ि देयक (Invoice) अपलोड 
करून लाभार्थ्याने आपला प्र्ताि अनुदानासाठी सादर करािा. 

4.4.7. लाभािी शेतकऱ्यानंा जलदवरत्सया अनुदान वितरीत करण्याच्या उदे्दशाने याििी पासून सूक्ष्म 
ससचन योजनेंतर्गत प्र्ताि मंजुरीचे टप्पे कमी करण्यात आले आहेत. त्सयानुसार, 
लाभार्थ्याने ऑनलाईन प्रणालीिर प्र्ताि ि देयक (Invoice) अपलोड केल्यानंतर िालील 
अवर्कारी - कमगचाऱ्यानंी पुढीलप्रमाणे कायगिाही करािी -  

अ. तालुका कृवि अवर्काऱ्यानंी त्सयाचं्याकडे ऑनलाईन प्रणालीिर प्राप्त सिग अजांची तपासणी 
करून ७ वदिसातं संबंवर्त कृवि पयगिके्षकानंा मोका तपासणीसाठी आदेवशत कराि.े  

आ. कृवि पयगिके्षकानंी त्सयांना तालुका कृवि अवर्काऱ्यानंी आदेवशत केल्यापासून 10 
वदिसाचं्या आत संबंवर्त लाभार्थ्यांनी बसविलेल्या संचाची 100% प्रकरणाचंी मोका 
तपासणी करािी ि मोका तपासणी अहिाल संर्णकीय प्रणालीिर अपलोड करािा. 

इ. कृवि पयगिके्षकाकंडून प्राप्त मोका तपासणी अहिाल ि लाभार्थ्याने ऑनलाईन प्रणालीिर 
सादर केलेल्या प्र्तािाची छाननी करून तालुका कृवि अवर्काऱ्यानंी लाभािी शेतकऱ्यास 
अनुज्ञये ठरणाऱ्या अनुदानाच्या रकमेची पवरर्णना करून लाभार्थ्यांना अनुदान अदा 
करण्याचा प्र्ताि िेट वजल्हा अर्ीक्षक कृवि अवर्काऱ्यानंा सादर करािा. 

ई. तालुका कृवि अवर्काऱ्यांमार्ग त अनुदान अदा करण्याबाबत प्राप्त झालेल्या वशर्ारशीच्या 
अनुिंर्ाने, सूक्ष्म ससचन योजनेच्या वजल्हा्तरािरील PFMS प्रणालीशी संलग्न केलेल्या 
बकक िात्सयातून वजल्हा अर्ीक्षक कृवि अवर्काऱ्यांनी लाभार्थ्यांना त्सयाचं्या राष्ट्रीयीकृत 
बककेमर्ील आर्ार संलग्न बकक िात्सयामध्ये अनुदान िर्ग कराि.े  

उ. उप-विभार्ीय कृवि अवर्कारी, वजल्हा अर्ीक्षक कृवि अवर्काऱ्यानंी ि विभार्ीय कृवि सह 
संचालकानंी संपणूगतः योजनेचे संवनयंत्रण ि पयगिके्षण कराि.े 

4.5. कृवि यांवत्रकीकरण: 

राज्यातील िाढत्सया लोकसंख्येबरोबर घटत असलेली जमीन र्ारणा, बैलाचंी लक्षणीयवरत्सया 
कमी झालेली संख्या, शेती कामासाठी मजुराचंी घटलेली संख्या ि िाढते मजूरीचे दर, िरीप 
हंर्ामात पेरणीसाठी वमळणारा अल्प कालािर्ी ि राज्यातील वपकामंध्ये, र्ळबार्ामंध्ये 
असलेली विविर्ता, या पार्श्गभमूीिर ्िावनक पवरस््ितीनुरुप कृवि यावंत्रकीकरणास मोठ्या 
प्रमाणात चालना देण्याच्या दृष्ट्टीने राज्य शासनाने सन २०१७-१८ मध्ये “उन्नत शेती - समृद्ध 
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शेतकरी मोवहमेंतर्गत” वनर्ी उपलब्र् करून वदला होता. चाल ू ििी देिील कृवि 
यावंत्रकीकरणाकवरता शासनाने भरीि वनर्ी उपलब्र् करून देण्याच ेठरविलेले आहे.  

त्सयानुिंर्ाने, राज्यातील कृवि हिामान ि जवमनीच्या प्रकारातील असलेली विविर्ता लक्षात 
घेऊन ्िावनक पवरस््ितीनुरुप प्रमुि वपकासंाठी तसेच, र्ळबार्ा ि भाजीपाला वपकाचं्या 
मशार्ती / आंतर मशार्तीकवरता लार्णाऱ्या यंत्र सामुग्री ि औजारे याचंी यावंत्रकीकरण 
मोवहमेसाठी वनिड करण्यात आलेली आहे.  

4.5.1 सिग प्रचवलत योजनांमर्ील यावंत्रकीकरण घटकासाठी उपलब्र् असलेला वनर्ी त्सया-त्सया 
योजनेच्या मापदंडानुसार िालील यंत्र / औजाराचं्या िरेदीसाठी अनुज्ञये ठरणारे अनुदान 
शेतकऱ्यानंा देण्यासाठी विवनयोर्ात आणण्यास मानयता देण्यात येत आहे - 

अ. रकॅ्टर / लहान  रकॅ्टर : 

शेतकऱ्यानंा 8 ते 20 अर्श् शक्ती इंवजन क्षमतेच्या रॅक्टरच्या िरेदीकवरता प्रचवलत 
योजनातंर्गत अनुज्ञये ठरणारे अनुदान देण्यात याि े तसेच, 20 ते 70 अर्श् शक्ती इंवजन 
क्षमतेच्या मयादेपयंत  रॅक्टर िरेदी करण्याकवरता कमाल रु. 1.25 लाि अनुदान मयादा 
लारू् राहील. सिग प्रचवलत योजनामंर्ील यांवत्रकीकरण घटकासाठी उपलब्र् असलेल्या / 
प्रत्सयक्ष वितरीत होणाऱ्या एकूण वनर्ीपैकी 40% वनर्ी रॅक्टर / लहान रॅक्टरच्या 
िरेदीकवरता शेतकऱ्यानंा अनुदान देण्यासाठी विवनयोर्ात आणण्यास मानयता देण्यात येत 
आहे.  

आ. कृवि यंत्र ि औजारे: 

प्रचवलत योजनामंर्ील यांवत्रकीकरण घटकासाठी उपलब्र् असलले्या एकूण वनर्ीपैकी 
60% वनर्ी कृवि यंत्र ि औजाराचं्या िरेदीकवरता शेतकऱ्यानंा अनुदान देण्यासाठी 
विवनयोर्ात आणण्यास मानयता देण्यात येत आहे. याअंतर्गत रॅक्टर चवलत / ्ियंचवलत 
(Self Propelled) पुढील कृवि  यंत्र ि औजाराचंा (Basket of Machines / Implements) 
समािशे राहील - 

“पॅािर वटलर, रोटाव्हेटर, मोर्डा (कल्टीव्हेटर), सिग प्रकारचे प्लाटंर (ित ि बी टोकन 
यंत्र), मळणी यंत्र, भात लािणी यंत्र (रानसप्लाटंर), पॅािर विडर, वरपर ि वरपर कम बाईंडर, 
भात मळणी यंत्र, वमनी भात वमल, दाल वमल ि पूरक यंत्र सचं (डी-्टोनर, पॅावलसशर्, 
गे्रडींर्, पॅसकर् इ.), कापूस पऱ्हाटी श्रेडर, ऊस पाचट कुट्टी/श्रेडर/मल्चर, रॅक्टर चवलत 
र्िारणी यंत्र (बूम ्पे्रअर), वम्ट ब्लोअर, सबसॅाईलर, ब्रश कटर”. 

4.5.2 उक्त यादीतील आपल्या पसंतीच्या रॅक्टर ि यंत्र / औजाराचंी वनिड करुन िुल्या 
बाजारातून िरेदी करण्याची मुभा शेतकऱ्यानंा देण्यात येत आहे.   

4.5.3 संदभावदन शासन पत्र वद. ०2/04/201८ मर्ील सूचनाचं्या अनुिंर्ाने वजल्हा अर्ीक्षक कृवि 
अवर्काऱ्यानंी सिग प्रचवलत योजनािंालील यावंत्रकीकरणाच्या वनर्ीतून रॅक्टर ि उपरोक्त 
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यंत्र / औजारे उपलब्र् करून देण्यात येत असल्याबाबत प्रमुि ितगमानपत्रामंध्ये जावहरात 
प्रवसद्ध करािी ि इच्छुक लाभार्थ्यांचे अजग मार्िािते. सदर जावहरातीमध्ये संबंवर्त 
यंत्राकंवरता अनुज्ञये असलेल्या अनुदानाचा तपशील देिील प्रवसद्ध करािा. सदर 
जावहरातीमध्ये विविर् योजनाकंवरता वजल्यास प्राप्त होणाऱ्या वनर्ीच्या लक्षाकंाच्या मयादेत 
लाभार्थ्यांची वनिड करण्यात येईल अशी मावहती देिील प्रवसद्ध करािी तसेच, शेतकऱ्यानंा 
अजग करण्याकवरता 20 वदिसाचंा अिर्ी द्यािा. याबाबत आयुक्त (कृवि) यानंी क्षते्रीय यंत्रणानंा 
सवि्तर सूचना वनर्गवमत कराव्यात.  

4.5.4 शेतकऱ्यानंा केिळ रॅक्टर अििा रॅक्टरसह समरूप यंत्र / औजाराचंी (Matching 
Machines/Implements) वनिड करण्याची मुभा राहील तिावप, ‘जे शेतकरी केिळ रॅक्टर 
चवलत यंत्र / औजारांकवरता अजग करतील त्सयानंी अजासोबत त्सयाचं्याकडे रॅक्टर 
असल्याबाबतचा पुरािा (आर.सी. बुक) सादर करणे अवनिायग राहील’ याचा जावहरातीमध्ये 
उल्लेि करािा. त्सयाचप्रमाणे, शेतकऱ्याकंवरता अजाचा विवहत नमुना कृवि विभार्ाच्या 
संकेत्िळािर उपलब्र् करून वदला असल्याचे जावहरातीत नमूद कराि ेि त्सया नमुनयात 
शेतकऱ्यानंा अजग करण्याचे सूवचत कराि.े 

4.5.5 आयुक्त (कृवि) यानंी शेतकऱ्याकंवरता अजाचा नमुना विवहत करािा ि तो विभार्ाच्या 
संकेत्िळािर तत्सकाळ उपलब्र् करून द्यािा. शेतकऱ्याचंी अजग प्रवक्रया पूणग होण्याच्या 
कालािर्ीत आयुक्त (कृवि) यानंी सिग वजल्यानंा विभार्ाच्या प्रचवलत योजनातंर्गत 
यावंत्रकीकरणाचा आर्थिक लक्षाकं कळिािा.  

4.5.6 वजल्हा अर्ीक्षक कृवि अवर्काऱ्यानंी त्सयानंा प्राप्त झालेल्या अजांपैकी पात्र लाभार्थ्यांची यादी 
कृवि विभार्ाच्या तालुका कृवि अवर्कारी ि वजल्हा अर्ीक्षक कृवि अवर्कारी याचं्या 
कायालयात 10 वदिसामंध्ये प्रवसद्ध करािी. 

4.5.7 वजल्यानंा प्रचवलत योजनेंतर्गत प्राप्त एकूण आर्थिक लक्षाकंाच्या मयादेत पात्र लाभार्थ्यांची 
वजल्हा अर्ीक्षक कृवि अवर्काऱ्याचंी वनिड करािी ि लक्षाकंाच्या 10% मयादेपयंत 
लाभार्थ्यांची प्रतीक्षा यादी ठेिािी. वजल्याला प्राप्त आर्थिक लक्षाकंापेक्षा जा्त अजग आल्यास 
लॉटरी पद्धतीने लाभार्थ्यांची वनिड करािी. 

4.5.8 वनिडण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांना तालुका कृवि अवर्काऱ्यानंी पूिगसंमती द्यािी ि या 
लाभार्थ्यांनी एक मवहनयाच्या कलािर्ीत यंत्र / औजाराचंी िुल्या बाजारातून िरेदी करणे 
आिश्यक राहील अनयिा, संबंवर्त अजगदाराचंी पूिगसंमती रद्द करण्यात यािी ि प्रतीक्षा 
यादीतील पात्र अजगदारास पूिग संमती देण्यात यािी. 

4.5.9 कें द्र ि राज्य शासनाच्या अवर्कृत सक्षम सं्िानंी ज्या यंत्र / औजाराचंे रीतसर पवरक्षण 
(Testing) करून ते BIS अििा अनय सक्षम सं्िानंी वनवित केलेल्या प्रमाणकानुसार 
(Standards) असल्याच े प्रमावणत केले असेल त्सयाच यंत्र / औजाराचंी पूिगसंमती प्राप्त 
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लाभािी शेतकऱ्यानंी िरेदी कराियाची आहे. यंत्र / औजाराचंे रीतसर पवरक्षण झाल्यानंतर 
संबंवर्त कंपनीने त्सयाचं्या सदर यतं्र / औजारािंर पवरक्षण झाल्याबाबतचा मॉडेल क्र. ि 
साकेंवतक क्रमाकं कोरणे  / Emboss करणे बंर्नकारक राहील ि याबाबत मोका तपासणी 
करतेिळेी याबाबतची िातरजमा करािी. सदर सूचनेबाबत कृवि आयुक्तालयाच्या 
्तरािरून सिग कंपनयानंा अिर्त करण्यात याि े तसेच, लाभािी शेतकऱ्यानंा पूिग-संमती 
प्रदान करतेिळेी याबाबतची ्पष्ट्ट सूचना शेतकऱ्यानंा देिील द्यािी. 

4.5.10 पूिगसंमती वमळालेल्या लाभार्थ्यांनी बाजारातील अवर्कृत विके्रत्सयाकडून यंत्र / औजाराचंी 
िरेदी करािी तसेच ्ितःच्या बकक िात्सयातून इलेक्रॅावनक पद्धतीने/ र्नादेश / 
र्नाकिाव्दारे विके्रत्सयास रक्कम अदा करणे बंर्नकारक राहील. 

4.5.11 यंत्र / औजाराचंी िरेदी केल्यानंतर त्सयाबाबतचे देयक (Invoice), यंत्र / औजाराचे पवरक्षण 
केल्याचे प्रमाणपत्र ि इतर कार्दपत्रासंह आपला अनुदान मार्णीचा प्र्ताि लाभार्थ्याने 
मंडळ कृवि अवर्काऱ्याकडे सादर करािा. 

4.5.12 लाभार्थ्यांनी िरेदी केलेल्या यंत्राचंी / औजारांसाठी अनुदान मार्णीचा प्र्ताि सादर 
केल्यापासून 10 वदिसामंध्ये मंडळ कृवि अवर्काऱ्यानंी 100% मोका तपासणी करुन आपला 
अहिाल वशर्ारशीसह तालुका कृवि अवर्काऱ्याकडे तत्सकाळ सादर करािा.  

4.5.13 मंडळ कृवि अवर्काऱ्यांकडून प्राप्त होणाऱ्या लाभार्थ्यांच्या प्र्तािाचंी तालुका कृवि 
अवर्काऱ्यानंी छाननी करून पात्र लाभार्थ्यांना अनुदान अदा करण्याची वशर्ारस 
उपविभार्ीय कृवि अवर्काऱ्याकंडे करािी. 

4.5.14 उप विभार्ीय कृवि अवर्काऱ्यानंी त्सयाचं्याकडे तालुका कृवि अवर्काऱ्याचं्या वशर्ारशीसह 
पवरपूणग प्र्ताि प्राप्त झाल्यानंतर 10 वदिसाचं्या आत संबंवर्त लाभार्थ्यांच्या आर्ार संलग्न 
बकक िात्सयामध्ये अनुदान जमा कराि.े 

4.5.15 कृवि यावंत्रकीकरण योजनेंतर्गत सिग शेतकऱ्यानंा अजग करण्याची मुभा देण्यात आली असली 
तरी रॅक्टर अििा यंत्र / औजाराचं्या िरेदीसाठी कुटंुबातील (कुटंुब म्हणज ेआई-िडील ि 
त्सयाचं्यािर अिलंबून असलेली अवििावहत अपत्सये) एकापेक्षा जा्त सद्याचंी सोडतीमध्ये 
नाि े आल्यास, त्सयातील कोणत्सयाही एका सद्यास यिास््िती, रॅक्टर अििा यंत्र / 
औजाराचं्या िरेदीसाठी अनुदान देय राहील ि अनय सद्याचंी नाि े िर्ळण्यात यािीत 
त्सयाकवरता, ज्या सद्याचंी नाि ेिर्ळाियाची आहेत त्सयाचं्याकडून लेिी संमतीपत्र घेण्यात 
याि.े 

4.5.16 कुटंुबातील आई-िडील अििा त्सयाचं्यािर अिलंबून असलेल्या अवििावहत अपत्सयाचं्या नाि े
रॅक्टर असल्यास आवण सदर कुटंुबातील अनय सद्याने रॅक्टर चवलत यतं्र / औजारासंाठी 
अजग केला असल्यास अशा लाभार्थ्यांना सदर यंत्र / औजाराचं्या िरेदीसाठी अनुदान अनुज्ञये 
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राहील, या कवरता संबंवर्त लाभार्थ्यास कुटंुबातील सद्याच्या नािािर रॅक्टर असल्याचा 
पुरािा सादर करणे बंर्नकारक राहील. 

4.5.17 वजल्हा अर्ीक्षक कृवि अवर्काऱ्यांनी लाभार्थ्यांची वनिड करािी ि विभार्ीय कृवि सह 
संचालकासंह सिग योजनामंर्ील यावंत्रकीकरण कायगक्रमाचे संवनयंत्रण कराि.े  

4.6. अनय पायाभतू ि भौवतक सवुिर्ा: 

कृवि विभार्ामार्ग त राज्यातील शेतकऱ्यानंा सामुदावयक शेततळे, कादंाचाळ, शेडनेट, ग्रीन 
हाऊस, प्लास््टक अ्तरीकरण (लाईसनर्) ि अनय पायाभतू / भौवतक सुविर्ा वनर्थमतीकवरता 
प्रचवलत योजनाचं्या माध्यमातून अिगसहाय्य करण्यात येते. सदर बाबींच्या अंमलबजािणी बाबत 
पुढीलप्रमाणे कायगिाही करण्यात यािी - 

4.6.1 सन 201८-1९ मध्ये कादंाचाळ, शेडनेट, ग्रीन हाऊस या बाबींसाठीच्या वनर्ीत िाढ करण्याच े
शासनाचे वनयोजन आहे. त्सयाकवरता ििाच्या सुरुिातीपासून ििग अिेर पयंत शेतकऱ्यानंा 
हॉटगनेट प्रणालीद्वारे ऑनलाईन अजग करण्याची सुविर्ा उपलब्र् करून देण्यात यणेार आहे.  

4.6.2 लाभार्थ्यांनी ऑनलाईन अजग सादर केल्यानंतर ् ियंचवलत संर्णकीय प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यानंा 
उपलब्र् अनुदानाच्या मयादेत ऑनलाईन पूिगसंमती प्रदान करण्यात येईल तसेच, 
लाभार्थ्याच्या मोबाईलिर लघुसंदेश देिील पाठविण्यात येणार आहे ि लक्षाकंाच्या सुमारे 
10% मयादेपयंत लाभार्थ्यांची प्रतीक्षा यादी ठेिािी. 

4.6.3 पूिगसंमती वमळाल्यापासून 2 मवहनयाच्या कालािर्ीत शेतकऱ्यानंी मंजूर बाबींची उभारणी / 
वनर्थमती करणे आिश्यक राहील, अनयिा त्सयाचंी पूिगसंमती संर्णकीय प्रणालीद्वारे आपोआप रद्द 
होऊन प्रवतक्षा यादीतील पुढील पात्र लाभार्थ्याची वनिड करण्यात येईल. अशाप्रकारे ज्या 
शेतकऱ्याचंा अजग रद्द होईल त्सयानंा पुनःि नव्याने अजग करण्याची सुविर्ा उपलब्र् राहील. 

4.6.4 मंजूर बाबींकवरता पूिगसंमती वमळाल्यापासून 2 मवहनयाच्या कालािर्ीत शेतकऱ्यानंी 
अनुदानाचा प्र्ताि सिग कार्दपत्रासंह तालुका कृवि अवर्कारी कायालयास सादर करािा 
तसेच ऑनलाईन प्रणालीिर देयक (Invoice) अपलोड कराि.े 

4.6.5 लाभािी शेतकऱ्यानंा जलदवरत्सया अनुदान वितरीत करण्याच्या उदे्दशाने या ििीपासून प्र्ताि 
मंजुरीचे टप्पे कमी करण्याच्या दृष्ट्टीने संचालक (MSHMPB) यानंी क्षते्रीय अवर्काऱ्यानंा 
सवि्तर सूचना वनर्गवमत कराव्यात. -  

5. र्लोत्सपादनाच्या प्रचवलत योजनेंतर्गत विविर् र्ळबार्ाचं्या लार्िडीसाठी प्रचवलत कायगपद्धती 
नुसार लाभािी शेतकऱ्यानंा अनुदान प्रदान करण्यात याि.े 

6. उपरोक्त मार्गदशगक सूचना या सिग योजनांमर्ील सामाईक घटकाचं्या अंमलबजािणी कवरता 
विवहत करण्यात येत आहेत. आयुक्त (कृवि) यानंी ि संबंवर्त कृवि सचंालकानंी उपरोक्त 
मार्गदशगक सूचनाचं्या अनुिंर्ाने अवर्क ्पष्ट्टीकरणात्समक सूचना देण्याची आिश्यकता असल्यास 
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त्सया ्ितंत्रपणे द्याव्यात तिावप, सदर सचूना या शासन वनणगयातील मूळ मार्गदशगक सचुानाशंी 
सुसंर्त असाव्यात.  

7. त्सयाचप्रमाणे, सिग कें द्र पुर्कृत योजनाचं्या मार्गदशगक सूचनामंध्ये कोणताही पर्पर रे्रबदल 
करून क्षते्रीय यंत्रणानंा सूचना वनर्गवमत करू नयेत तिावप, योजनेच्या पवरणामकारक 
अंमलबजािणीसाठी कें द्र शासनाच्या मार्गदशगक सचूनामंध्ये अंशतः बदल कराियाचा असल्यास 
सदर बदल शासनाच्या पूिगमानयतेनेच करण्यात यािा. 

8. चाल ू ििी वद. २ मे, २०१८ पासून शेतकरी कल्याण वदिस साजरा कराियाचा आहे. या 
वदिसापासून या शासन वनणगयामरे् नमूद केल्यानुसार चाल ूििी हाती घ्याियाच्या बाबींचे िरीप 
हंर्ामाकवरता वनयोजनाचे काम सुरु कराि.े त्सयामध्ये, विविर् वपकाकंवरता तंत्रज्ञान वनविती, कृवि 
विद्यापीठाचं्या शास्त्रज्ञाशंी समनिय सारू्न योजनांच्या अंमलबजािणीचे वनयोजन, विविर् 
योजनातंर्गत लाभार्थ्यांचे अजग मार्विणे, लाभार्थ्यांची वनिड करणे, र्टाचंी वनिड करणे, क्षते्रीय 
यंत्रणेतील अवर्कारी - कमगचाऱ्यानंा जबाबदारींचे िाटप करणे, विविर् मावहती ि अहिाल 
संकवलत करण्याच्या वििरण पत्राचंा विवहत करणे, क्षते्रीय अवर्कारी - कमगचाऱ्याचंे प्रवशक्षण  इ. 
कृवि वनयोजन विियक कामकाज करण्यात याि.े  

9. आयुक्त (कृवि) ि सबंंवर्त कृवि संचालकानंी सिग प्रचवलत योजनातंर्गत घटकाचं्या / बाबींच्या 
अंमलबजािणी कवरता आिश्यकतेप्रमाणे अजांचा नमुना, प्र्तािासोबत सादर कराियाची 
कार्दपत्रे, कामाची रु्णित्ता ि दजा रािण्यासाठी अवर्काऱ्यानंा कामाचे संवनयंत्रण / तपासणीचे 
प्रमाण ठरिून देणे ि तपासणी अहिालाचा नमुना इ. तपशील ्ितंत्रपणे विवहत करािा. उपरोक्त 
सिग बाबींविियी आयुक्त (कृवि) याचं्या कायालयातून देण्यात येणाऱ्या सूचना कृवि विभार्ाच्या 
संकेत्िळािर देिील उपलब्र् करून द्याव्या. 

10. सिग प्रचवलत योजनातंर्गत ज्या बाबींकवरता िेट लाभ ह्तातंरणाद्वारे (DBT) लाभार्थ्यांना अनुदान 
अदा करािायचे आहे त्सयाबाबतीत लाभार्थ्यांचे Biometric Verification कराि ेि नंतर अनुदान 
प्रत्सयक्ष लाभार्थ्यांच्या िात्सयात जमा करण्याची कायगिाही करािी. त्सयानुिंर्ाने आयुक्त (कृवि) यानंी 
सिग वजल्हा अवर्क्षक कृवि अवर्कारी ि तालुका कृवि अवर्काऱ्याचं्या कायालयांमध्ये Biometric 
Machines उपलब्र् करून द्याव्यात ि त्सयाकवरता प्रचवलत योजनातंर्गत प्रशासकीय ि आकस््मक 
वनर्ीचा विवनयोर् करािा. 

11. आयुक्त (कृवि) ि कृवि संचालकानंी सिग प्रचवलत योजनातंर्गत वजल्हा वनहाय लक्षाकं क्षवेत्रय 
अवर्काऱ्यानंा कळिािा ि सिग वजल्हा अवर्क्षक कृवि अवर्काऱ्यानंी वजल्हयास प्राप्त लक्षाकंाचे 
तालुका वनहाय िाटप कराि.े 

12. चालू ििापासून कृवि विभार्ाच्या प्रचवलत योजनांतर्गत विविर् वनविष्ट्ठा / बाबींसाठी शेतकऱ्यानंा 
त्सयाचं्या राष्ट्रीयकृत बककेतील आर्ार संलग्न बकक िात्सयािर अनुदान अदा करण्यात येणार आहे. 
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त्सयाचप्रमाणे, सक्षम सं्िांनी पवरक्षण करून यतं्र / औजार प्रमाणकानुंसार असल्याचे प्रमाणपत्र 
वदले असल्यास यावंत्रकीकरण घटकातंर्गत अनुदान देय राहणार आहे.  

सबब, शेतकऱ्यानंी तत्सकाळ आर्ार क्रमाकं वमळिून तो त्सयाचं्या बकक िात्सयाशी संलग्न 
करून घेण्याबाबत तसेच, शेतकऱ्यानंी अवर्कृत विके्रत्सयाकंडून यंत्र / औजाराचंी िरेदी करतेिळेी 
देयकासोबत सदर यंत्र / औजाराचं े सक्षम सं्िेने पवरक्षण करून घेऊन ते प्रमाणकानुंसार 
असल्याबाबत वदलेल्या प्रमाणपत्राची छायावंकत प्रत देिील घ्यािी याबाबत आयुक्त (कृवि) यानंी 
विविर् प्रसार माध्यमादं्वारे शेतकऱ्यामंध्ये जनजारृ्ती करािी तसेच, याबाबत िृत्तपत्रादं्वारे जावहरात 
तत्सकाळ प्रवसद्ध करािी. त्सयाचप्रमाणे, सिग अवर्कृत विके्रत्सयानंी देिील लाभािी शेतकऱ्यानंा 
देयकासोबत संबंवर्त यंत्र / औजाराचे सक्षम सं्िेने प्रदान केलेल्या पवरक्षण प्रमाणपत्राची प्रत 
देण्याबाबत आयुक्त (कृवि) यानंी सुचना दयाव्यात. 

13. सिग प्रचवलत योजनेतील घटकाचं्या / बाबींच्या अंमलबजािणी दरम्यान त्सया-त्सया योजनेमध्ये कें द्र 
/ राज्य शासनाने विवहत केलेल्या प्रमाणात अनुसूवचत जाती ि जमाती, अत्सयल्प ि अल्प भरू्ारक 
शेतकरी, मवहला शेतकऱ्याचंे / लाभार्थ्यांच्या वनिडीबाबत ि अनुज्ञये अनुदानाचे विवहत केलेले 
प्रमाण रािण्यात याि.े  

14. उन्नत शेती - समृद्ध शेतकरी मोवहमेंतर्गत हाती घेण्यात येणाऱ्या विविर् बाबींचे त्रय्ि सं्िेकडून 
पवरक्षण (Third Party Audit) करण्याचा शासनाचा मानस असून त्सयादृष्ट्टीने आयुक्त (कृवि) यानंी 
प्रचवलत योजनातंर्गत प्रशासकीय ि आकस््मक िचाच्या तरतुदीतून कोणकोणत्सया बाबींचे त्रय्ि 
सं्िेकडून पवरक्षण करण्यात याि ेयाचा तपशील सादर करािा तदनंतर विविर् बाबींचे त्रय्ि 
सं्िेकडून पवरक्षण करण्याची कायगपद्धती विवहत करण्यात येईल.  

सदर शासन वनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेत्िळािर उपलब्र् करण्यात आला असून त्सयाचा संकेताक 201804271206488101 असा 
आहे. हा आदेश वडजीटल ्िाक्षरीने साक्षावंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार ि नािाने.  

 
 

 
 

       ( श्रीकांत चं. आडंरे् ) 
अिर सवचि, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1. मा. मुख्य मंत्री, मंत्रालय, मंुबई 
2. मा. मंत्री (कृवि) याचंे िाजर्ी सवचि मंत्रालय, मंुबई 
3. मा. राज्यमंत्री (कृवि) याचंे िाजर्ी सवचि 
4. मा.विरोर्ी पक्षनेता विर्ान सभा/ विर्ान पवरिद, विर्ान भिन, मंुबई. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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5. सिग मा. संसद सद्य/ महाराष्ट्र विर्ानसभा सद्य/ महाराष्ट्र विर्ानपवरिद सद्य. 
6. मा. मुख्य सवचि, मंत्रालय, मंुबई 
7. अ.मु.स. (वित्त), वित्त विभार्, मंत्रालय, मंुबई 
8. अ.मु.स. (वनयोजन), वनयोजन विभार्, मंत्रालय, मंुबई 
9. प्र. स. (कृवि), कृवि ि पदुम विभार्, मंत्रालय, मंुबई 
10. प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुि कृवि संजीिनी प्रकल्प, मंुबई 
11. विभार्ीय आयुक्त (सिग) 
12. आयुक्त (कृवि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
13. व्यि्िापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य र्लोत्सपादन ि औिर्ी िन्पती मंडळ, पुणे  
14. कुलरु्रु (सिग कृवि विद्यापीठ), महाराष्ट्र राज्य 
15. व्यि्िापकीय संचालक, महाबीज, अकोला.  
16.  व्यि्िापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृिी औद्योवर्क विकास महामंडळ, मंुबई. 
17. महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य कृवि वशक्षण ि संशोर्न पवरिद, पुणे 
18. वजल्हावर्कारी (सिग) 
19. मुख्य कायगकारी अवर्कारी (सिग वजल्हा पवरिद) 
20. सिग उप सवचि (कृवि),  कृवि, पदुम विभार्, मंत्रालय, मंुबई. 
21. कृवि संचालक (सिग) / कृवि सह संचालक (सिग), कृवि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
22. विभार्ीय कृवि सह संचालक (सिग) 
23. वजल्हा अवर्क्षक कृवि अवर्कारी (सिग) 
24.  प्रकल्प सचंालक (आत्समा), (सिग) 
25. मावहती ि जनसंपकग  संचालनालय, मंत्रालय, मंुबई 
26. महालेिापाल, (लेिा परीक्षा/लेिा ि अनुज्ञयेता), महाराष्ट्र-1, मंुबई 
27. महालेिापाल, (लेिा परीक्षा/लेिा ि अनुज्ञयेता), महाराष्ट्र-2, नार्पूर 
28. वनिड न्ती (कायासन १४ - अे). 
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