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तारीख: 12 सप्टेंबर, 2018. 

प्रस्तािना :-  

राज्यात शेती हा प्रमुख व्यिसाय आहे. तथात्रप, शेती कामासाठी मजूराांचा प्रश्न गांभीर आहे. सध्याच ेमजुरीच े
दर ि ्यामुळे शेतीसाठी येणारा खचध, मजूराांच्या अभािामुळे शेतीची कामे िळेेिर न होणे आत्रण प्र्यक्ष शेतीतनू 
त्रमळणारे उ्पन्न यामुळे शेती व्यिसाय हा खडतर होत आहे.  

सन 2022 पयंत शेतकऱयाांचे उ्पन्न दुप्पट करण्याचे कें द्र शासनाचे उत्रिष्ट्ट असून शेतीकरीता लागणाऱया 
त्रनत्रिष्ट्ठाचा खचध कमी करुन उ्पादनामध्ये िाढ कराियाची झाल्यास पारांपारीक शेतीमध्ये बदल करुन आधुत्रनक 
पद्धतीने याांत्रिकीकरणाद्वारे शेती करणे आिश्यक आहे. ्यासाठी पेरणी, कापणी परृात प्रत्रकया याांत्रिकीकरणाद्वारे 
करणे गरजचेे आहे. याांत्रिकीकरणाचा मोठया प्रमाणािर िापर केल्यास शेती उ्पादनामध्ये िाढ होऊन शेतकऱयाांच्या 
उ्पन्नात िाढ होणे शक्य आहे.  

महाराष्ट्रात सुमारे 80% शेतकरी हे अल्प ि अ्यल्प भधूारक आहेत. याांत्रिकीकरणासाठी लागणारे यांि / 
अिजारे शेतकरी ्याांच्या आर्थथक पत्ररस्स्थतीमुळे खरेदी करु शकत नाहीत. ्यासाठी शेतकऱयाांना आर्थथक सहाय्य 
करणे गरजचेे आहे. कें द्र परुस्कृत कृषी याांत्रिकीकरण उप अत्रभयानाांतगधत कृषी याांत्रिकीकरणाचा कायधक्रम राज्यात 
राबत्रिण्यात येतो. ्याचप्रमाणे, राष्ट्रीय अन्न सरुक्षा अत्रभयान, राष  रीय तेलत्रबया ि तेलताड अत्रभयान ि एकास््मक 
फलो्पादन त्रिकास कायधक्रम या अांतगधत सुद्धा अल्प प्रमाणात याांत्रिकीकरणाचा कायधक्रम राबत्रिण्यात येतो. तथात्रप, 
शेतकऱयाांकडून असणाऱया  मागणीच्या प्रमाणात या योजनाांमधून शेतकऱयाांना कृषी औजाराांचा परुिठा करणे शक्य 
होत नाही. यापिुी राष्ट्रीय कृषी त्रिकास योजनेमधून कृषी याांत्रिकीकरणासाठी मोठया प्रमाणािर त्रनधी उपलब्ध करुन 
देण्यात येत होता. तथात्रप, सद्यस्स्थतीत राष्ट्रीय कृषी त्रिकास योजनेंतगधत कें द्र शासनाकडून देण्यात येणाऱया 
त्रनधीमध्ये मोठया प्रमाणािर घट झाली आहे. ्यामुळे, कृषी याांत्रिकीकरणासाठी राष्ट् रीय कृषी त्रिकास योजनेमधून 
फारसा त्रनधी उपलब्ध करुन देणे शक्य होत नाही. तसचे, राष्ट्रीय कृषी त्रिकास योजनेमध्ये रॅक्टर, ऊस कापणी यांि, 
पॉिर त्रटलर यासारख्या जास्त ककमतीच्या यांिाना अनुदान अनुज्ञेय नाही. परांतु, सदर यांिाची मागणी मोठया 
प्रमाणात असल्यामुळे कें द्र शासन परुस्कृत कृषी याांत्रिकीकरण योजना प्रभािीपणे राबत्रिण्यास मयादा आहेत.  

सबब या पारॄधभमुीिर  शेतकऱयाांकडून कृषी औजाराची करण्यात येत असलेली मागणी त्रिचारात घेऊन 
राज्य शासनाची स्ितांि कृषी याांत्रिकीकरण येाजना राबत्रिण्याचा प्रस्ताि शासनाच्या त्रिचाराधीन होता, ्याबाबत 
शासन पढुील प्रमाणे त्रनणधय घेत आहे.  

शासन त्रनणधय :-  
1. सन 2018-19 या िषापासनू राज्य परुस्कृत कृषी याांत्रिकीकरण योजना राबत्रिण्यास प्रशासकीय  

मान्यता देण्यात येत आहे.  
2. सदर योजनेची अांमलबजािणी कें द्र परुस्कृत कृषी याांत्रिकीकरण उप अत्रभयानाच्या मागधदशधक 

सूचनानुसार करण्यात यािी . 
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3. या योजनेंतगधत, कें द्र शासनाच्या कृषी याांत्रिकीकरण उप अत्रभायानामधील घटक क्र.3 - ियैस्क्तक 
लाभाथी शेतकऱयाांना कृत्रष अिजारे/यांिे खरेदीसाठी अनुदान देणे ि घटक क्र. 4- कृत्रष अिजारे / यांि े
बकँाांना अनुदान दणे या घटकाची अांमलबजािणी करण्यात यािी. 

4. सदर योजनेंतगधत, कें द्र शासनाच्या कृषी याांत्रिकीकरण उप अत्रभयानाच्या मागदशधक सूचनानुसार 
अनुज्ञेय असलेल्या यांि ि औजाराांनासाठी कें द्र शासनाने त्रनत्ररृत केलेल्या मयादेत अनुदान देण्यात 
याि.े सदर अनुदान लाभार्थ्यांच्या आधार सांलग्न बकँ खा्यािर DBT पध्दतीने अदा करण्यात याि.े  

5. ज्या लाभाथीनी कें द्र पसु्कृत कृषी याांत्रिकीकरण उप अत्रभयान ककिा इतर येाजनाांतगधत औजारे/ यांि े
याांच्या  मागणीसाठी अजध केला आहे, तथात्रप, त्रनधी अभािी सदर योजनाांमधून ्याांना औजारे/यांि े
मांजूर करणे शक्य झाले नाही, अशा शेतकऱयाांना या योजनेमधून उपलब्ध अनुदानाच्या मयादेत पिूध 
सांमती देऊन योजनेचा लाभ देण्यात यािा.  

6. पिूधसांमती त्रदलेल्या पाि लाभार्थ्यांने कें द्र ि राज्य शासनाच्या अत्रधकृत सक्षम सांस्थानी ज्या 
यांि/औजाराांच ेत्ररतसर पत्ररक्षण (Testing) करुन ते BIS अथिा अन्य सक्षम सांस्थाांनी त्रनत्ररृत केलेल्या 
प्रमाणकानुसार (Standards) असल्याच ेप्रमात्रणत केले असेल ्याच यांि/ औजाराांची पिूधसांमती प्राप्त 
लाभाथीं शेतकऱयाांनी खरेदी कराियाची आहे.  

7. त्रनिड झालेल्या पाि लाभाथीनी खरेदी केलेल्या यांि/औजाराच्या देयकाची रक्कम त्रिके्र्यास अदा 
करणे ते लाभार्थ्यांस अनुदान अदा करण्यापयंतच्या कायधिाहीसाठी त्रद.27 एत्रप्रल, 2018 च्या शासन 
त्रनणधयान्िये त्रनगधत्रमत केलेल्या सन 2018-19 च्या उन्नत शेती - समृध्द शेतकरी मोत्रहम 
राबत्रिण्याबाबतच्या मागधदशधक सचूनामधील पत्ररच्छेद क्र.4.5, कृषी याांत्रिकीकरण मधील 4.5.10 ते 
4.5.14 येथील त्रिहीत कायधपध्दती अिलांत्रबण्यात यािी.  

8. कृषी याांत्रिकीकरण उप-अत्रभयान ककिा या योजनेंतगधत एखादया लाभार्थ्यास ज्या यांि/औजार 
यासाठी लाभ देण्यात आला असेल अशा लाभार्थ्यांस पनु्हा ्याच यांि/औजारासाठी 5 िषाच्या 
कालािधीत पनु:रृ लाभ देण्यात येऊ नये. 

9. पिूध सांमती नसताना जर शेतकऱयाने यांि/औजाराांची खरेदी करुन अनुदानासाठी प्रस्ताि सादर केला 
असेल, तर असा शेतकरी अनुदानासाठी पाि असणार नाही. 

10. कृषी याांत्रिकीकरणा अांतगधत लाभाथी त्रनिडीसाठी शेतकऱयाांकडून अजध स्स्िकारणासाठी कृषी 
आयुक्तालयाकडून ता्काळ ऑनलाईन प्रणाली त्रिकत्रसत करण्यात यािी.  

11. या योजनेंतगधत अल्प ि अ्यल्प भ-ुधारक शेतकऱयाांना प्राधान्य देण्यात याि.े 
12. कृषी औजारे बकेँ अांतगधत अनुदानाचा लाभ देण्यासाठी शेतकरी उ्पादक कां पन्या, शेतकरी गट याांना 

प्राधान्य देण्यात देण्यात याि.े   
13. ज्या ियैस्क्तक लाभधारकाांनी अथिा शेतकरी गट/शेतकरी उ्पादक कां पनी इ. सांस्थाांनी बकँाकडून 

कजध घेिून, कृषी औजारे बकँ स्थापण्यासाठी यांि ि औजाराांची खरेदी केली असेल अशा ियैस्क्तक 
लाभाथीं/ सांस्थाच्या अनुदानाची  रक्कम ्याांच्या कजध खा् यािर जमा करण्यात यािी. 

14. एखाद्या औजाराची/यांिाची मागणी मोठया प्रमाणात आहे, तथात्रप, अशा औजार/यांिाचा समािशे 
कृत्रष याांत्रिकीकरण उप अत्रभयानामध्ये नाही, अशा औजार/यांिाचा समािशे राज्य परुस्कृत कृषी 
याांत्रिकीकरण योजनेमध्ये, राष्ट्रीय कृषी त्रिकास योजनेच्या मा. अपर मुख्य सत्रचि (कृत्रष) याांच्या 
अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय प्रकल्प मान्यता सत्रमतीच्या ि मुख्य सत्रचिाांच्या अध्यक्षतेखालील 
राज्यस्तरीय मान्यता सत्रमतीच्या मान्यतेने करण्यात येईल.  
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15. सदर योजनेंच्या अमलबजािणीसाठी प्र्येक िषी त्रकमान रु.50 कोटी एिढा त्रनधी उपलब्ध करुन 
देण्यात येईल.  

16. या योजनेच्या अांमलबजािणीसाठी आिश्यक त्रनधीची तरतूद करण्यासाठी निीन लेखाशीषध 
उघडण्यात येईल.  

17. सदर योजनेची अांमलबजािणी आयुक्त, कृषी हे करतील ि या येाजनेच्या अांमलबजािणीबाबत 
सत्रिस्तर मागधदशधक सूचना ता्काळ त्रनगधत्रमत करतील.  
सदर शासन त्रनणधय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर उपलब्ध 

करण्यात आला असनू ्याचा सांकेताक 201809121634341101 असा आहे. हा आदेश त्रडजीटल 
स्िाक्षरीने साक्षाांत्रकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार ि नािाने. 
 
 

            (रॅीकाांत आांडगे) 
 अिर सत्रचि, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

1. मा. मुख्यमांिी, मांिालय, मुांबई, 32. 
2. मा. मांिी (कृषी),  मांिालय, मुांबई, 32. 
3. मा. राज्यमांिी (कृषी), मांिालय, मुांबई, 32.  
4. सिध सन्माननीय त्रिधीमांडळ सदस्य द्वारा त्रिधानमांडळ सत्रचिालय, मुांबई. 
5. अपर मुख्य सत्रचि (कृषी), मांिालय, मुांबई, 32. 
6. आयुक्त (कृत्रष), कृत्रष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पणेु. 
7. सांचालक (त्रन. ि गु.त्रन.), कृत्रष आयकु्तालय,पणेु 
8. सिध सांचालक /  सहसांचालक, कृषी आयकु्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पणेु-1 
9. त्रिभागीय कृत्रष सहसांचालक (सिध) 
10.  त्रजल्हा अत्रधक्षक कृत्रष अत्रधकारी (सिध) 
11.  महालेखापाल, महाराष्ट्र 1/2, मुांबई/नागपरू लेखा पत्ररक्षा /(लेखा ि अनुज्ञेयता) 
12. महालेखाकार (स्थात्रनय)  त्रनकाय लेखापत्ररक्षा ि लेखा प्रत्रतष्ट्ठा भिन,101 महषी कि ेमागध,   
       मुांबई-400020 

13. मात्रहती ि जनसांपकध  सांचालनालय, मांिालय, मुांबई-32. 
14. त्रनयोजन त्रिभाग (का-1431) /मांिालय, मुांबई-32 
15.  त्रित्त त्रिभाग ( व्यय-1 ि अथधसांकल्प - 13 ) / मांिालय, मुांबई-32 
16. त्रनिड नस्ती (कायासन -14अे) 
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