गट शेतीस प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी शेतकऱयाांच्या
गट शेतीस चालना देणे ही योजना

राबववण्यास

मान्यता.

महाराष्ट्र शासन

कृवष, पशुसांवधधन, दु ग्धव्यवसाय ववकास व मत््यव्यवसाय ववभाग
शासन वनणधय क्रमाांकः कृववका-2017/प्र.क्र. 32/3-अे
मादाम कामा मागध, हु तात्मा राजगुरु चौक
मांत्रालय, मुांबई-400032
वदनाांक : 13 एवप्रल, 2018

वाचा :
1) शासन वनणधय, कृवष व पदुम ववभाग, क्र. कृववका-2017/प्र.क्र. 32/3-अे, वद. 24 जुलै , 2017
2) शासन पुरक पत्र, कृवष व पदु म ववभाग, क्र. कृववका-2017/प्र.क्र. 32/3अे, वद. 1 सप्टें बर, 2017
3) शासन पुरक पत्र, कृवष व पदु म ववभाग, क्र. कृववका-2017/प्र.क्र. 32/3अे, वद. 17 ऑक्टोबर, 2017
4) आयुक्त ( कृवष ) याांचे पत्र क्र. सांचा. आत्मा/गट शेती/228/2017, वद. 01 ऑग्ट, 2017
5) आयुक्त ( कृवष ) याांचे पत्र क्र. सांचा. आत्मा/गट शेती/403/2017, वद. 11 वडसेंबर, 2017
6) आयुक्त ( कृवष ) याांचे पत्र क्र. सांचा. आत्मा/गट शेती/451/2017, वद. 22 वडसेंबर, 2017
7) सांचालक (वव्तार व प्रवशक्षण) याांचे पत्र क्र. सांचा.आत्मा/गट शेती/46/2018, वद.30 जानेवारी, 2018
प्र्तावना :
उपरोक्त वाचा क्र. 1 येथील शासन वनणधयान्वये "गट शेतीस प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी
शेतकऱयाांच्या गट शेतीस चालना दे णे" ही योजना सन 2017-18 मध्ये राबववण्यास मान्यता दे ण्यात आली
आहे. वाचा क्र. 2 येथील शासन पुरक पत्रान्वये शेतकरी गटाने सदर योजनेसाठी जर उत्पादन व ववक्री
व्यव्थेच्या मुल्य साखळी (Forward/Backward linkage) बाबतचा करार केला असेल अशा शेतकरी
उत्पादन गटास गट शेती योजनेअांतगधत प्रथम प्राधान्य दे ण्याबाबत मान्यता दे ण्यात आली आहे . तसेच
उपरोक्त वाचा क्र. 3 येथील शासन पुरक पत्रान्वये सदर योजनेअांतगधत प्रकल्प आराखडा सादर
केल्यानांतर मांजूरीस होणारा ववलांब टाळण्यासाठी वजल्हा्तरीय सवमतीने सांचालक ( वव्तार व प्रवशक्षण )
याांना प्रकल्प आराखडा सादर केल्यानांतर सांचालक ( वव्तार व प्रवशक्षण ) याांनी काही बदल असल्यास ते
वजल्हा्तरीय सवमतीस 15 वदवसाच्या आत सुचवावेत तसेच आराखडा सादर केल्यानांतर 15 वदवसात
सूचना प्राप्त न झाल्यास आराखडा मांजूर झाल्याचे समजण्यात येईल अशी सुधारणा उपरोक्त वाचा क्र. 1
येथील शासन वनणधयामध्ये करण्यात आली आहे . गट शेतीस प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी शेतकऱयाांच्या
गट शेतीस चालना दे णे" योजनेसांदभातील उपरोक्त वाचा क्र.1 येथील शासन वनणधयामध्ये अनुदान
वाटपाच्या टप्पे, ग़ट वनवडीचे अवधकार वजल्हा्तरावर प्रदान करण्याबाबत यासांदभात सुधारणा
करण्याबाबत तसेच कृवष व सांलग्न ववभागाच्या योजनाांमध्ये समाववष्ट्ट नसलेल्या घटकाांचा समावेश प्र्तुत
योजनेमध्ये करण्याबाबत आयुक्त ( कृवष ) याांनी उपरोक्त वाचा येथील क्र. 4, 5 , 6 व 7 येथील पत्रांन्वये
वशफारस केली आहे . तदनूसार शासन पुढील प्रमाणे वनणधय घेत आहे .
शासन वनणधय :
उपरोक्त वाचा क्र. 1 येथे नमूद केलेल्या शासन वनणधयामधील पवरच्छे द क्र. 5 - वनधी ववतरणाचे
टप्पे ऐवजी सुधावरत पवरच्छे द क्र. 5 पुढील प्रमाणे वाचण्यात यावा .
5. वनधी ववतरणाचे टप्पे : ( रु.100 लाखाच्या मयादे त )
"1) पवहला टप्पा : प्रकल्प मांजुरीनांतर लगेच - प्रकल्प ककमतीच्या 5 % रक्कम समुह वनवड, व वनर्ममती,
साांवघक सहकायध, समूह नोंदणी, बँकेशी जोडणी, समुह ववकास आराखडा तयार करणे, सहली, प्रवशक्षण

शासन ननर्णय क्रमाांकः कृववका- 2017/प्र.क्र. 32/3-अे

कायधशाळे चे आयोजन, प्रकल्प ्थळाची वनवड अांवतम करून नोंदणी करणे इ. सदर वनधीत ताांवत्रक
सल्लागारास दयावयाच्या मानधनाचा समावेश असेल.
2) दु सरा टप्पा : प्रकल्प ककमतीच्या 45 % रक्कम सामुवहक कसचन व्यव्था वनर्ममती, याांवत्रकीकरण व
तांत्रज्ञानासांदभात सामुवहक अवजारे बँक वनर्ममतीसाठी तसेच सामुवहक पशुधन व व्यव्थापन व अनुषांवगक
कायधक्रम राबववण्यासाठी.
3) वतसरा टप्पा : प्रकल्प ककमतीच्या 40% रक्कम सामुदावयक सांकलन, प्रतवारी, साठवणूक व प्रवक्रया
केंद्राची वनर्ममती, ववपणन वाहतुक व्यव्थेसाठी.
4) चौथा टप्पा : प्रकल्प ककमतीच्या 10 % रक्कम - मांजुर आराखडयाप्रमाणे पवहल्या, दु स-या व वतस-या
टप्प्यात झालेल्या अनुदानाच्या खचाचे मूल्यमापन करून अांवतम हप्ता अदा करणे "
2.

उपरोक्त वाचा क्र. 1 येथे नमूद केलेल्या शासन वनणधयातील पररच्छे द 1 मधील मुद्दा क्र. 9 पुढील

प्रमाणे सुधावरत केल्याप्रमाणे वाचण्यात यावा.
9) सदर योजने अांतगधत सन 2017-18 व सन 2018-19 मध्ये प्रत्येकी 200 शेतकरी गट ्थापन करण्याचे
उवद्दष्ट्ट ठे वण्यात आले आहे . वजल्यास वदलेल्या लक्षाांकापेक्षा जा्त पात्र गटाांचे प्र्ताव प्राप्त झाल्यास
सोडतीद्वारे गटाांची अांवतम वनवड वजल्हयास वदलेल्या आर्मथक लक्षाांकास अवधन राहू न वजल्हावधकारी व
त्याांचे अध्यक्षतेखालील सवमतीने करावी व वनवड केलेले गट / शेतकरी उत्पादक कांपनीचे प्र्ताव अांवतम
मान्यतेसाठी सांचालक ( वव्तार व प्रवशक्षण ) याांच्याकडे पाठवावेत. कृवष आयुक्तालयाने मान्यता वदलेल्या
गट / शेतकरी उत्पादक कांपनी याांच्या प्रकल्प आराखड्ाांना वजल्हावधकारी व त्याांचे अध्यक्षतेखालील
सवमतीने वजल्हा्तरावरच अांवतम मांजुरी प्रदान करावी. प्रकल्प आराखड्ाप्रमाणे आर्मथक लांक्षाक वशल्लक
राहत असल्यास अवतवरक्त गटाांची वनवड आर्मथक लक्षाांकाच्या अवधन राहू न करावी व वाढीव गटाांच्या
वनवडीचे प्र्ताव सांचालक ( वव्तार व प्रवशक्षण ), कृवष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे याांच्या
मान्यतेसाठी पाठवावेत. या योजनेची वजल्हा्तरावरील अांमजबजावणी व सवनयांत्रणाची सांपूणध जबाबादारी
वजल्हावधकारी याांची राहील. तसेच 200 गटाांची वजल्हावनहाय ववभागणी कृवष आयुक्तालय ्तरावरून
करण्यात येईल.
3.

उपरोक्त वाचा क्र. 1 येथे नमूद केलेल्या शासन वनणधयामधील पवरच्छे द क्र. 2 मध्ये पुढील मुद्याचा

समावेश करण्यात येत आहे .
अ) मवशनरीसाठी आवश्यक ते शेड बाांधकाम
ब) सवध प्रकारचे आवश्यक सयांत्र / मवशनरी
क) अांडी दे णाऱया कोंबडयाांसाठी जाळया व शेड बाांधकाम
ड) सामुहीक ववहीर व पाईपलाईन
इ ) सामुहीक इलेक्रीक मोटार
ई) 1 कोटी वलटरपेक्षा जा्त साठवणूक क्षमता असलेले सामुदावयक शेततळे
फ) गाई/म्हशी/शेळयाांसाठी सामुदावयक गोठा बाांधकाम
उपरोक्त नमूद बाबींसाठी कृवष व सलांग्न ववभागाच्या प्रचवलत योजनाांतगधत मापदां ड मांजुर
नसल्याने अशा बाबींकरीता सांबांवधत शेतकरी गट / उत्पादक कांपन्याांनी नोंदणीकृत मुल्याांकन करणायाकडु न (Registered Value) ककवा सांबांवधत शासकीय यांत्रणेकडु न मुल्याांकन करून घ्यावे. सांबांवधत
बाबीच्या मुल्याांकनानुसार एकुण खचाच्या 50 टक्के अनुदानाची रक्कम प्र्तुत योजनेच्या माध्यमातून
उपलब्ध करून दे ण्यात येईल.
पृष्ठ 4 पैकी 2
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4.

तसेच पुढील नमूद बाबीकरीता सांबांवधत शेतकरी गट / उत्पादक कांपन्याांनी ्वत:च्या वनधीतून

खचध करावा. त्यासाठी सदर योजनेच्या माध्यमातून अनुदान उपलब्ध करुन वदला जाणार नाही. उदा.
पशुधन खरेदी (गाय, म्हशी, कोंबडया व शेळया), कायालय भाडे , ्टे शनरी, कायालयीन खचध, फर्मनचर,
कायालय, बाांधकाम, सांगणक खरेदी, प्रयोगशाळे करीता वापरले जाणारे कांझ्युमेबल्स, माल वाहतुकीची
वाहणे इत्यादी.
सदर शासन वनणधय महाराष्ट्र

शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेत्थळावर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201804131513183101 असा आहे. हा आदे श
वडजीटल ्वाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने,

Kamlakar
Yeshwant
Vanjare
प्रवत,

Digitally signed by Kamlakar Yeshwant Vanjare
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
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2.5.4.20=c08eef62183520696d2005b153b8cc2
a552337a23fc4d457a4434216d9324c3b,
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cn=Kamlakar Yeshwant Vanjare
Date: 2018.04.13 15:54:12 +05'30'

( क.य.वांजारे )

उप सवचव, महाराष्ट्र शासन

1) आयुक्त (कृषि ), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
2) सचालक (षिस्तार ि प्रषिक्षण ), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे

प्रत1) मा.मुख्यमत्री, महाराष्ट्र राज्य याचे अपर मुख्य सषचि
2) मा.मत्री ( षित्त ) महाराष्ट्र राज्य याचे खाजगी सषचि
3) मा.मत्री ( कृषि ) महाराष्ट्र राज्य याचे खाजगी सषचि
4) मा.राज्यमत्री (कृषि ) महाराष्ट्र राज्य याचे खाजगी सषचि
5) सिव षिधानमडळ सदस्य.
6) अपर मुख्य सषचि, ( षित्त ) षित्त षिभाग, मत्रालय, मुबई
7) अपर मुख्य सषचि, षनयोजन, षनयोजन षिभाग, मत्रालय, मुबई
8) अपर मुख्य सषचि, पणन, िस्त्रोद्योग, सहकार ि िस्त्रोद्योग षिभाग, मत्रालय, मुबई
9) सषचि, पिुसिधवन, दु ग्ध व्यिसाय ि मत्स्य व्यिसाय षिभाग मत्रालय, मुबई.
10) प्रधान सषचि ( जलसपदा ) मत्रालय, मुबई.
11) सषचि (आषदिासी षिकास), मत्रालय, मुबई.
12) सषचि (मषहला बालकल्याण), मत्रालय, मुबई.
13) प्रधान सषचि, जलसधारण, ग्राम षिकास ि जलसधारण षिभाग, मत्रालय, मुबई.
14) प्रधान सषचि, िस्त्रोद्योग, सहकार ि िस्त्रोद्योग षिभाग, मत्रालय, मुबई.
15) कुलगुरु, मराठिाडा कृषि षिद्यापीठ, परभणी,
16) कुलगुरु, डॉ.पजाबराि दे िमुख कृषि षिद्यापीठ, अकोला,
पृष्ठ 4 पैकी 3
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17) कुलगुरु, महात्मा फुले कृषि षिद्यापीठ, राहुरी, षज. अहमदनगर,
18) कुलगुरु, डॉ.बाळासाहे ब साित कोकण कृषि षिद्यापीठ, दापोली, षज. रत्नाषगरी,
19) महासचालक, माषहती ि जनसपकव सचालनालय, मत्रालय, मुबई
20) महालेखापाल 1/2 ( लेखा पररक्षा )/ (लेखा ि अनुज्ञेयता ) मुबई / नागपूर
21) सिव षिभागीय आयुक्त

22) सिव षजल्हाषधकारी तथा अध्यक्ष आत्मा षनयामक मडळ

23) मुख्य कायवकारी अषधकारी, सिव षजल्हा पररिद तथा उपाध्यक्ष आत्मा षनयामक मडळ
24) सिव सह सषचि/ उप सषचि, कृषि ि पदु म षिभाग, मत्रालय, मुबई-32
25) अध्यक्ष, नाबाडव , प्लॉट न. सी-24, जी ब्लॉक, बाद्रा कुलाव कॉम्लेक्स,बीकेसी रोड, बाद्रा ( पूिव), मुबई
26) मुख्य महाव्यिस्थपक, नाबाडव , पुणे 5, िेलस्ली रोड, पुणे-411 005
27) मुद्राक ि नोदणी महाषनररक्षक, पुणे
28) महाव्यिस्थापक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, सर षिठठलदास ठाकरसी मेमोररयल षबल्ीग, 9,
महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमसव लेन, फोटव , मुबई-4
29) सिव सचालक, कृषि आयुक्तालय, पुणे
30) सिव षिभागीय कृषि सहसचालक
31) सिव प्रकल्प सचालक ( आत्मा ),

32) सिव षजल्हा अषधक्षक कृषि अषधकारी

33) कृषि षिकास अषधकारी, सिव षजल्हा पररिद
34) प्रकल्प सचालक, नानाजी दे िमुख कृषि सजीिनी प्रकल्प (POCRA ), िल्व टर े ड सेंटर, मुबई.
35) सिव षजल्हा कोिागार अषधकारी

36) सहायक सचालक, लेखा-1, कृषि आयुक्तालय, पुणे
37) षित्त षिभाग (व्यय-1) (अथवसकल्प-12) (अथोपाय), मत्रालय, मुबई.32
38) षनयोजन षिभाग, कायाव सन 1414, 1431, मत्रालय, मुबई.32
39) अिर सषचि/राकृषियो कक्ष, कायाव सन अषधकारी,2- अे, कृषि ि पदु म षिभाग, मत्रालय, मुबई.
40) षनिड नस्ती / कायाव -3अे, कृषि ि पदु म षिभाग,मत्रालय, मुबई.
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