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राबववण््ास सुधारीत मान््ता....                                                                                                      
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मादाम कामा मागध, हुतात्मा राजगुरु चौक 
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वदनाांक :  05 सप्टेंबर, 2018 
वाचा -        
1 कृवि व पदुम ववााग, शासन वनणध् क्रमाांक कृववका- 2017/प्र.क्र. 32/3अे, वद. 24/07/2017 
2 कृवि व पदुम ववााग, शासन पुरक पत्र, क्र. कृववका-2017/प्र.क्र. 32/3 अे, वद. 1/०९/2017 
3 कृवि व पदुम ववााग, शासन पुरक पत्र, क्र. कृववका-2017/प्र.क्र. 32/3 अे, वद.17/१०/2017  
4 कृवि व पदुम ववााग, शासन वनणध्, क्र. कृववका-2017/ प्र.क्र. 32/3-अे, वद. 13/०४/2018 
5 वद.  25 सप्टेंबर, 2018 रोजीच््ा मांत्रीमांडळ बैठकीचे का्धवृत 

प्र्तावना :- 
सन 2022 प्धन्त शेतक-्ाांचे  पीक उत्पादन वाढववण््ासाठी वनववष्ट्ठा, प्रवशक्षण, ससचन, 

्ाांवत्रकीकरण, काढणी पश्चात तांत्रज्ञान, कृविमाल प्रवक्र्ा व पणन  इत््ादी बाबी महत्वाच््ा ठरतात. 
राज््ातील शेतकऱ्ाांची जमीनधारणा कमी असल््ाने शेतकऱ्ाांच््ा उत्पादनात ारीव वाढ होण््ासाठी 
सामुहीक शेती, शेती करण््ाची आधुवनक पध्दती व  काटेकोर वन्ोजनाची आवश््कता आहे. 
त््ादृष्ट्टीने शेतकरी गटाांमार्ध त गट शेतीस प्रोत्साहन देण््ात ्ेणे आगत््ाचे आहे.  

सांकल्पना:-   
एका समुहातील शेतकऱ्ाांनी एकत्र ्ेऊन वशवारातील सांलग्न ाौगोवलक क्षते्रामध््े 

सामुहीकवरत््ा वन्ोजनबध्द शेती करणे, शेती उत्पादनावर प्रवक्र्ा व मुल््वधधन करणे, एकवत्रत 
ववपणन करणे ्ासाठी सामुहीक ्वरुपाची व््व्था वनमाण करणे,  शेती ्ा व््ावसाव्क जीवन 
पद्धतीद्वारे ्वतःची, गटाची, समुहाची  उन्नती व ववकास घडवुन आणण््ाची प्रवक्र्ा म्हणजेच 
समुह/गटशेती हो्. 

2.  समुह / गटशेतीची आवश््कता- 
2.1. जवमनीचे सातत््ाने होत असलले ेववााजन /तुकडे -  
          लोकसांख््ा वाढी बरोबरच शेतीची धारण क्षमता वदवसें वदवस कमी होत चाललेली आहे. कृवि 
गणनेच््ा प्रकावशत केलेल््ा सन 2010-11 च््ा अहवालानुसार महाराष्ट्रात सन  1970-1971 ्ा विी 
असलेले 4.28 हेक्टरची धारण क्षमता सातत््ाने कमी होऊन सन 2010-2011 मध््ेती 1.44 हेक्टर 
प्रवत खातेदार इतकी कमी आहे. काही वठकाणी तर 11 ते 15 गुांठे इतक््ा कमी आकारावर शेती 
कसण््ासाठी सलग क्षते्र वशल्लक रावहलेले आहे. अशा पवरस््थतीत एवढ्या छोट्या क्षते्रावर शेती करुन 
आर्थथक दृष्ट्ट्या वकर्ा्तशीर उत्पादन घेणे अत््ांत वजवकरीचे ठरत आहे. ्ा सवध सम््ाांवर सामुहीक 
शेती पध्दतीद्वारे व एकत्र केल््ा जाणा-्ा क्षते्रामुळे गटाांमध््े आधुवनक तांत्रज्ञान देणे सोईचे ठरते. 
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2.2. उच्च तांत्रज्ञान व ्ाांवत्रकीकरणाचा अवलांब करुन शेती व््वसा् सुकर करणे  - (Ease of Doing 
Farming)- 

शेती मधल््ा उत्पादनाची अवनवश्चतता, तसचे वाढत््ा नागरीकरणामुळे ग्रामीण ााग़ातुन 
शहराकडे होत असलेले ्थलाांतर ्ामुळे शेती क्षते्रा मध््े कुशल तसेच अकुशल मनुष्ट््बळाची 
कमतरता जाणवत आहे. म्हणनू त््ाकवरता ्ाांवत्रकीकरण व ताांवत्रक  मागधदशधनाची आवश््कता आहे व 
ते सामुहीकवरत््ाच करणे सो्ीचे होईल. जवमनीची शेतकऱ्ाकडे असलेली वै् स्क्तक धारणा कमी 
झाल््ाने त््ाला त््ाच््ा शेतावर उच्च तांत्रज्ञान तसचे ्ाांवत्रकीकरणाचा अवलांब वै् स्क्तकवरत््ा करणे 
आर्थथकदृष्ट्ट्या परवडत नाही. सामुहीक शेती केल््ाने व उत्पादन खचात काटकसर केल््ाने ्ा 
सम््ेवर सहजवरत््ा तोडगा वनघु शकतो. 
2.3. ववपणन पद्धतीचा अवलांब - 
            शेतकऱ्ाच े उत्पादन हे व््स्क्तगत ्तरावर असल््ाने त््ाला त््ाच््ा उत्पादीत केलेल््ा 
मालाचे ववपणन ्ोग््वरत््ा करता ्ेत नाही. पवरणामी, त््ाला कमी ाावात त््ाचा माल ववकावा 
लागतो. त््ामुळे त््ाच््ा मालाला वाजवी ााव वमळत नाही. मात्र, सामुहीक शेती पद्धतीने उत्पावदत 
केलेल््ा मालाचे एकवत्रतवरत््ा ववपणन केल््ाने वाहतुकीतील व काढणी पश्चात होणारे नुकसान 
टाळून उत्पादन खचातील बचत वाढवून दुरवरची बाजारपेठ काबीज करता ्णेे शक्् होणार आहे. 
2.4. काढणी पश्चात प्रवक्र्ा करणे - 
             बऱ्ाच वळेा वनसगाकडून वमळालेली साथ, शेतकऱ्ाांचे अथक प्र्त्न व कृवि क्षते्रावर 
वन्ोजन करुन शेतकऱ्ाचे उत्पादन अपेक्षपेेक्षा जा्त आल््ास बाजाराावात घसरण होऊन 
शेतकऱ्ास कमी ााव वमळतो. नाशवांत उत्पादन जसे की ााजीपाला व र्ळे ्ाांचा अवधक साठा 
झाल््ास नुकसान होण््ाची शक््ता वनमाण होते. अशा वळेी काढणी पश्वात प्रवक्र्ेचा अवलांब केल््ास 
शेतकऱ्ास ्ोग्् ााव वमळु शकतो. तसेच प्रवक्र्ा उद्योगामुळे पाश्चात्त देशातील प्र्ोगवसध्द तांत्रज्ञान 
आपल््ा राज््ातील गटाांमध््े वापरता ्ेईल व एकवत्रत शेती ववकवसत करता ्ेईल. 
2.5. प्रवक्र्ाउद्योग व मुल््वधधन-  
         मोठे ााांडवल व उत्पादना अाावी छोट्या शेतक-्ाांना उत्पादीत मालावर प्रवक्र्ा करणे व त््ाचे 
मुल््वधधन करणे शक्् होत नाही. मात्र सामुहीक शेतीद्वारे प्राथवमक प्रवक्र्ा तसेच मालाचे मुल््वधधन 
शेतावरच करता ्ेईल व गुांतवणकुदाराांना शेतकरी गटाकडून एकाच वठकाणी कच्चा माल वमळून 
प्रवक्र्ा उद्योगास चालना वमळेल. 
2.6. शेती पूरक जोडधांदा - 
            सामुहीक शेतीमधील लागवडी ्ोग्् जमीनीवर ववववध वपकाांचे उत्पादन घेण््ाबरोबरच 
उप्ुक्त जोडधांदा म्हणनु पशूपालन, रेशीमव््वसा्, मत्््व््वसा्, दुग्धव््वसा्, मधुमक्षीकापालन 
व रोपवाटीका त्ार करणे इ. बाबी आवश््क आहेत. मात्र, मनुष्ट््बळाची वानवा व जवमनीची कमी 
धारण क्षमता ्ामुळे शेतकरी पशुपालनापासुन दुर चाललेला आहे. पवरणामी, सेंवि् खताची 
उपलब्धता कमी होत असल््ाने जवमनीचा कस कमी होवनू उत्पादकता कमी होणे, रासा्वनक  
खताांचा  वापर  वाढणे  पवरणामी उत्पादन खचध वाढणे ्ा दुष्ट्टचक्रामध््े सद्यस््थतीत शेतकरी व शेती 
व््वसा् अडकला आहे. ्ा सम््ेवर सामुहीक शेती पद्धती मध्् े पशुधनाचे एकवत्रत व््व्थापन 
करुन उपा् वमळणे सहज शक्् आहे. 
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वरील सवध घटकाांच््ा एकवत्रत पवरणामामुळे शेतक-्ाांचा उत्पादन खचध कमी होवुन वनव्वळ 
उत्पन्न वाढण््ास मदत होणार आहे. त््ामुळे सामुहीक शेतीचा अवलांब करणे ही काळाची गरज ठरत 
आहे.  

्ाकवरता शेतकऱ्ाांची गट/समूह शेती ्ा प्राथवमक ्वरुपातील चालू असलेल््ा राज््  
्ोजनेत  बद्दल करुन “गट  शेतीस  प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी  शेतकऱ्ाांच््ा गट  शेतीस  
चालना” ही ्ोजना सन  2017-18 पासून दोन विात पथदशी  ्वरुपात  राबववण््ाचा शासन वनणध् 
वद. 24 जुलै, 2017 अन्व्े प्र्ताववत करण््ात आला होता.  हा शासन वनणध् वनगधवमत करताना 
प्रामुख््ाने सलग क्षते्र  असलेल््ा शेतकरी समुहाचा ववचार करून अनुदान ववतरणाचे टप्पे वनवश्चत 
करण््ात आले होते.  प्रत््क्षात सलग क्षते्र असलेले शेतकरीच एकत्र ्ेतात असे नाही.  शेतकरी गट 
्थापन होताना सलग क्षेत्र असलेले शेतकरी, एका पवरसरात काम करणारे शेतकरी, सलग क्षते्र 
नसलेले परांतु एका पुरक व््वसा्ात एकत्र काम करणारे शेतकरी सकवा एका पवरसरातील प्रवक्र्ा व 
ववपणन ्ासाठी  एकत्र आलेले  शेतकरी, ्ाप्रमाणे गट त्ार होतात. त््ाप्रमाणे अनुदान 
ववतरणाकरीता पात्र घटक व द्याव्ाचे अनुदान ्ासाठी सवधसमावशेक शासन वनणध् काढणे 
ववचाराधीन होते. ्ा्तव ्ासांदाातील सवध शासन वनणध् अवधक्रवमत करुन पुढीलप्रमाणे सुधारीत 
शासन वनणध् वनगधवमत करण््ात ्ेत आहे 
शासन  वनणध् :- 

1. राज््ात सन 2017-18व २०१८-१९ ्ा आर्थथक विामध््े मध््े मांजूर तरतुदीच््ा अवधन राहून 
आ्ुक्त (कृवि) ्ाांनी वजल्हावनहा् उवद्दष्ट्ठ वनवश्चत कराव.े 

2. ्ा ्ोजनेअांतगधत सहाागी होण््ासाठी नोंदणीकृत गट/समुहाांना सांधी उपलब्ध राहील. त््ासाठी 
सहाागी शेतकऱ्ाांच््ा गटाची नोंदणी आत्मा सां्था/महाराष्ट्र सहकारी सां्था   अवधवन्म 1960 
अथवा कां पनी अवधवन्म 1956 च््ा तरतूदी अांतगधत शेतकरी उत्पादक कां पनी म्हणनू आवश््क 
राहील. तसेच ्ा ्ोजनेंअांतगधत लाा  वमळण््ाकरीता शेतकरी गटाांच््ा सवध सद््ाांचे आधार 
क्रमाांक बँक खात््ाशी सांलग्न असणे अवनवा्ध राहील. 

3. गटासाठी दे् अथधसहाय्् - 
3.1.  गट शेती ्ोजनेअांतगधत मांजूर झालेल््ा गटाांना गट शेती ्ोजनेतून दे् अथधसहाय्् 

हे प्रकल्प खचाच््ा 60 टक्के अथवा जा्तीत जा्त रूप्े 1.00 कोटी इतके 
राहील. गटाांना हे अनुदान प्रचवलत इतर ्ोजनेमधून वमळणा-्ा अथधसहाय््ा 
व््वतरीक्त राहील. 

3.2 प्रकल्प आराखड्ामध््े सामाववष्ट्ठ बाबींना कृिी व सांलग्न ववाागाच््ा प्रचवलत 
्ोजनामधून अवासरणाद्वारे (Convergence) अथधसहाय्् हे त््ा-त््ा ्ोजनेतून 
प्राधान््ाने अदा केले जाईल. ्ोजनेच््ा वनकिाप्रमाणे शेतकरी गटाला सांबांवधत 
्ोजनेतून वै् स्क्तक व सामुदाईक अनुदान दे् राहील. तथावप प्रचवलत  
्ोजनेंतगधत देण््ात ्ेणारे अनुदान 60% पेक्षा कमी असल््ास गटाच््ा सहमतीने 
60% अनुदान म्ादेप्ंत ्ेणारे र्रकाचे अनुदान (Top-Up subsidy) गट शेती 
्ोजनेमधुन दे् राहील.  
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3.3 प्रचवलत ्ोजनेतून उवद्दष्ट्ठ पूती साध्् झाल््ाने (म्हणनू ्ा गटाला सदर ्ोजनेचा 
लाा प्रचवलत ्ोजनेतून देणे शक्् होत नाही), उवद्दष्ट्ठ प्राप्त न झाल््ास अथवा 
एखाद्या बाबीस अनुदान उपलब्ध नसल््ास वजल्हा अवधक्षक कृवि अवधकारी / 
सांबांवधत अवधका-्ाच््ा वशर्ारशीनुसार  गटास दे् असणारे  60% म्ादेप्ंत 
अनुदान गट शेती ्ोजनेतून दे् राहील.  

3.4 गटशेती ्ोजनेमध््े सामाववष्ट्ठ शेतकऱ्ाांच््ा प्रकल्प आराखड्ामध््े वकमान 75 
टक्के अथधसहाय्् हे सामूवहक तत्वावरील बाबींसाठी व कमाल 25 टक्के 
अथधसहाय्् हे वै् स्क्तक बाबींसाठी दे् राहील.  

4. गटशेती ्ोजनेअांतगधत अथधसहाय््ासाठी समाववष्ट्ट घटक - 
4.1 सामूहीक ससचन सवुवधा - गटातील शेतकऱ्ाांचे शेती क्षते्रास खावत्रशीर ससचन  

सूववधा उपलब्ध होणेसाठी कराव्ाच््ा उपा््ोजनाांमध््े सामूवहक ववहीर/ 
शेततळे, पाईपलाईन, ॲटोमा्झेशन ्ूवनट, सुक्ष्म ससचन इत््ादी ससचन 
सूववधेअांतगधत ्ा ्ोजनेमधून द्ाव्ाचे अथधसहाय्् हे  सलग क्षते्र असणाऱ्ा 
गटासाठी दे् राहील. ज््ा वठकाणी काही कारणामुळे क्षते्र सलग ्ेत नसेल त््ा 
वठकाणी क्षते्र सलग न ्णे््ाच््ा कारणासह क्षते्र आराखडा हा वजल्हा ्तरी् 
सवमतीच््ा मान््तेसाठी सादर करावा. वजल्हा ्तरी् सवमतीने प्र्तावाच््ा 
मान््तेबाबत गुणवत्ते नुसार वनणध् घ््ावा. मात्र अशा प्रकरणी गटाचे  50 % पेक्षा 
जा्त साासदाांना ससचन सुववधेचा लाा होईल व सवध साासदाांची सहमती 
आवश््क राहील. प्रचवलत ्ोजनेमधून वै् स्क्तक ्तरावर सुक्ष्म ससचन 
सुववधेसाठी अथधसहाय्् घेण््ाची सुववधा साासद शेतकऱ्ाांना उपलब्ध राहील. 

4.2 सामुवहक अवजारे/ ा्ंत्र सामग्री बँक वनर्थमती - समुहातील प्रचवलत व प्र्ताववत 
वपक पध् दतीनुसार आवश््क ती अवजारे / ्ांत्रसामग्री खरेदी करणे व त््ासाठी 
शेड बाांधकाम करणे. 

4.3 सामुदाव्क पशूधन व््व्थापन - प्रत््के सद््ाकडील उपलब्ध पशूधन, त््ात 
अजून वाढ कराव्ाचे पशूधन ्ाचा ववचार करून पशूधनासाठी सामूवहक गोठा 
बाांधकाम करणे, ्लरी ्ूवनट करणे, गाांढूळ शेड, कां पो्ट वनर्थमतीसाठी ्ुवनट, 
मुरघास (सा्लेज) ्ुवनट व सां्ांत्र, अांडी देणाऱ्ा कोंबड्ाांसाठी जाळ्ा तसेच दुध 
सांकलन व प्रवक्र्ेसाठी आवश््क सां्ांत्र 

4.4 सामुवहक तत्वावर वन्ांवत्रत शेती करणे - सामुवहक तत्वावर पॉवल हाउस, शेडनेट 
हाउस उाारणी करण््ासाठी गट शेती अांतगधत अथधसहाय्् दे् राहील. 

4.5 सामुदाव्क सांकलन, साठवणकू व प्रवक्र्ा कें िाची वनमीती - समुहामध््े 
असणाऱ्ा वपक पध्दतीनुसार आवश््क असणाऱ्ा प्रवक्र्ेच््ा सवध मवशनरी व 
सां्ांत्र, सांकलन, साठवणकू इ. कामे  

4.6 ववपणन व््व्था - समुह शेतीमधील उत्पावदत मालाचे, पॅकींग करणे, बॅ्रडींग करणे 
व मालाचे ववपणनासाठी रेर्र व्हॅन खरेदी इ. 
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4.7 गटाने ४.5 व ४.6 मधील समाववष्ट्ठ घटकावर प्रकल्प रक्कमेच््ा वकमान 20% खचध 
करण््ात ्ावा. 

5. गट पात्रता व वनकि - 
5.1 गटामध््े वकमान खातेदार शेतकरी (कुटुांब) सांख््ा 20 व वकमान समुहाचे क्षते्र 100 

एकर राहील.  
5.2 कोंकण ववाागाकरीता क्षेत्र म्ादा 100 एकर ऐवजी 50 एकर व ्ा क्षते्राच््ा 

प्रमाणात आर्थथक अनुदान अनुज्ञे्  राहील. 
5.3 गट शेतीचा उदे्दश उत्पादन ते ववपणन (End to End Use) ्ा तत्वानुसार कृवि 

मालाचे मूल््वधधन करणे हा आहे, ्ा कवरता आवश््क असणा-्ा सवध बाबींचा 
समावशे प्रकल्पात करणे आवश््क आहे. त््ामुळे वनवड केलेल््ा प्रमुख 
वपकवनहा्/पूरक व््वसा्वनहा् (Key Activity) नमुना प्रकल्प अहवाल आ्ुक्त 
(कृवि) ्ाांनी त्ार करून शेतकरी गटाांना उपलब्ध करून द्यावा. समान उद्दीष्ट् टाांवर 
एकत्र आलेल््ा गटाने आवश््कतेनुसार शेतीची ससचन सूववधा व अवजारे बकँ ्ा  
व््वतवरक्त वपक वनहा् सकवा पूरक व््वसा् वनहा् जा्तीतजा्त एक सकवा दोन 
वपक/पूरक व््वसा् वनवडावते. अपवादात्मक पवरस््थतीत दोनपेक्षा जा्त 
व््वसा्ाचा सामावशे कराव्ाचा झाल््ास वजल्हा्तरी् सवमतीने गुणवत्तेवर 
वनणध् घ््ावा.  

5.4 सामुदाव्क घटकाांच््ा  (उदा. सामूवहक शेततळे, प्रवक्र्ा कें ि, सामुवहक ववहीर, 
साठवणकू कें ि इ.) उाारणीसाठी लागणारे क्षते्र हे गटाचे मालकीचे असाव े सकवा 
वकमान 25 विे ााडेपटट्ाच््ा नोंदणीकृत करारावर गटाचे नावावर असाव.े 

5.5 सामुदाव्क ्वरूपात उाारणी केलेल््ा सुववधाच््ा आर्थथक सहाागाबाबत, 
वापराबाबत व त््ापासून होणारे र्ा्दे ्ाबाबत गटाांचे सवध साासदाांमध््े आपसी 
सामांज्् करार (MOU)नोंदणीकृत असावा. 
 

6. गटाांची वनवड, मान््ता व गटाच््ा प्रकल्प आराखड्ास मांजूरी - 
6.1  आर्थथक तरतुदीनुसार वजल्हावनहा् गटाांचे लक्षाांक आ्ुक्त (कृवि) वनवश्चत करुन 

देतील मात्र वजल्यास वकमान ४ गटाांचे उवद्दष्ट्ठ देणे आवश््क राहील. 
6.2 गटाांचे  वनवडीचे  अवधकार वजल्हा्तरी्  सवमतीस राहील. 
6.3 गटाने ्ोजनेसाठी आ्ुक्त (कृवि) ्ाांनी वनश्चीत करून वदलेल््ा नमुन््ामध््े  अजध 

करावा. गटास तत्वत: मान््ता प्राप्त करून घेण््ासाठी प्र्तावासोबत खालील 
बाबी अांताूधत कराव््ात. 
अ) गटाची नोंदणी प्रमाणपत्र 
ब) साासद का्धक्षते्र नकाशा 
क) साासद ्ादी व त््ाांचे सामाववष्ट्ठ क्षते्र 
ड) बँक खाते तपवशल  
इ) गटामार्ध त हाती घ््ाव्ाच््ा उपक्रमाचा प्राथवमक आराखडा 
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6.4 वजल्हा्तरी् सवमतीने प्राप्त झालेल््ा प्र्तावाांची छाननी करून वनकिानुसार 
पात्र गटाांची ्ादी  वनवश्चत करावी. ज््ा शेतकरी गटाने गट शेती ्ोजनेसाठी त्ार 
केलेल््ा सवव्तर आराखड्ास (DPR)लागणारा वनधी बँसकग प्रणाली (Banking 
Mechanism)च््ा माध््मातून वमळणार असल््ाबाबतच े करार/सांमतीपत्र असेल 
अथवा घाऊक (Wholesale)ववपणन कां पन््ासोबत उत्पादन व ववक्री व््व्थेच््ा  
मुल््साखळी (Forward/ Backward Linkage)बाबतचा करार केला असेल अशा 
शेतकरी उत्पादन गटास गटशेती ्ोजनेअांतगधत प्रथम प्राधान्् देण््ात ्ेईल. 

6.5 गट वनवडीचे पत्र वजल्हा्तरी् सवमतीच््ा मान््तेनुसार वजल्हा अधीक्षक कृवि 
अवधकारी वनगधवमत करतील व त््ानांतर एक   मवहन््ाचे कालावधीत सदर गटाने  
सवव्तर प्रकल्प आराखडा (DPR) वजल्हा अधीक्षक कृवि अवधकाऱ्ाांना सादर 
करावा. मुदतीत आराखडा प्राप्त न झाल््ास प्रतीक्षा ्ादीतील गटाांना वनवडपत्र 
द्याव.े 

6.6 गटाांचा सवव्तर प्रकल्प आराखडा (DPR) प्राप्त झाल््ानांतर वजल्हा्तरी् 
सवमतीने त््ाबाबत 15 वदवसात वनणध् घ््ावा. आवश््कता असल््ास 
आराखड्ामध््े ्ोग्् त््ा सुधारणा सूचवाव््ात. वजल्हा्तरी् सवमतीने 
सुचववलेल््ा सुधारणा शेतकरी गटास बांधनकारक राहतील. जे गट वजल्हा्तरी् 
सवमतीने सुचववलेल््ा सुधारणा मान्् करणार नाही ते गट रद्द ठरववण््ात ्ेतील. 
वजल्हा्तरी् सवमतीने अांवतम मांजूरी प्रदान केलेला प्रकल्प आराखडा गटाने 
वनवड केलेल््ा बँकेकडे वजल्हा ्तरी् सवमतीच््ा वशर्ारशीसह (Sponsored 
Proposal) वजल्हा अवधक्षक कृवि अवधकारी ्ाांनी सादर करावा. तसेच ्ा 
प्रकल्पाच््ा कजध मांजुरीबाबत बँकसध सवमतीमध््े मांजुरीसाठी पाठपुरावा करावा. 

6.7 गटाकडून प्रकल्प आराखडा प्राप्त न होणे, प्रकल्पाची अांमलबजावणी ्ोग््पणे न 
होणे, गटामध््े वाद वनमाण होणे अशा पाश्वधामूीवर गटाची मांजुरी रद्द करण््ाच े
अवधकार वजल्हा ्तरी् सवमतीकडे राहतील. 
 

7. सवव्तर प्रकल्प आराखडा त्ार करणे - 
7.1    गटास तत्वत: मान््तेचे पत्र प्राप्त झाल््ानांतर गटाने एक मवहन््ाांच््ा कालावधीत  

सवव्तर प्रकल्प आराखडा वजल्हा्तरी् सवमतीकडे सादर करण््ासाठी  वजल्हा  
अधीक्षक कृवि अवधकारी ्ाांच््ाकडे सादर करावा. 

7.2 गटाचा सवव्तर प्रकल्प आराखडा त्ार करण््ासाठी ताांवत्रक सल्लागार / ताांवत्रक 
सेवा पुरववणाऱ्ा सां्थेची मदत घेता ्ेईल. 

7.3 ताांवत्रक मागधदशधनासाठी शुल्क म्हणनू गटास गटशेती अांतगधत रुप्े 1.00 लाख 
रूप्े प्रवत विध म्ादेत २ विाकवरता अथधसहाय्् दे् राहील. अनूदान हे ताांवत्रक 
सल्लागार/ सेवादाता/तज्ञ ्ाांना सवव्तर प्रकल्प आराखडा त्ार करणे, गटाांच््ा 
लेख््ाांचे व््व्थापन करणे, गटाांना मागधदशधन करणे इत््ादी बाबींसाठी हे अनुदान 
दे् राहील. 
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7.4 पवरच्छेद क्र 6.4 नूसार वनवड केलेल््ा गटाांना कृिी व सांलग्न ववाागाच््ा 
्ोजनाांची माहीती देणे त््ाचबरोबर सवव्तर आराखडा करण््ास  ताांवत्रक 
मागधदशधन करण््ासाठी  उपववाागी् कृिी अवधकारी नोडल अवधकारी म्हणनू 
काम पाहतील. 

7.5 सवव्तर प्रकल्प आराखड्ास अांवतम मांजूरी प्रदान करण््ाच े अवधकार 
वजल्हा्तरी्  सवमतीस राहतील तथावप आराखडा अांवतम मांजुरी वदल््ाचे पत्र व 
आराखड्याची प्रत वजल्हा ्तरी् सवमतीने आ्ुक्त कृवि ्ाांना सादर करावी. कृवि 
आ्ुक्ताल्ाने आराखड्याबाबत अवाप्रा् असल््ास वजल्हा ्तरी् सवमतीला 
कळवाव.े त््ाप्रमाणे आराखड्यात सुधारणा करण््ाबाबत ्ोग्् ती का्धवाही 
करण््ात ्ावी.  

7.6 ज््ा बाबींसाठी कृवि व सांलग्न ववाागाच््ा प्रचवलत ्ोजनेतांगधत मापदांड मांजुर 
नाहीत अशा बाबीकरीता नोंदणीकृत मुल््ाांकन करणा-्ा ( Registered Valuer) 
सकवा त््ाबाबींशी सांबांवधत शासकी् मुल््ाांकण करून घ््ाव ेव त््ाआधारे अनुदान 
वनधारण कराव.े 

7.7 प्रकल्प आराखडा त्ार करण््ासाठी आवश््क मागधदशधक सुचना आ्ुक्त (कृवि) 
्ाांनी वनगधमीत कराव््ात व त््ासाठी पीक वनहा्/पुरक व््वसा् वनहा् उत्पादन 
ते ववपणन ( End to end use) ्ासाठी लागणा-्ा आवश््क बाबींचे प्रारुप 
अहवाल (Model Report) त्ार करण््ात ्ाव.े ्ाबाबतचे वजल्हा्तरी् नोडल 
अवधका-्ाांचे प्रवशक्षण घेण््ात ्ाव.े प्रकल्प आराखडा त्ार करण््ासाठी 
आवश््क सवव्तर मागधदशधक सूचना आ्ुक्त (कृिी) ्ाांनी वनगधवमत कराव््ात. 

7.8 गट शेती ्ोजने अांतगधत वनवड झालेल््ा गटाांना ताांवत्रक मागधदशधन करणेसाठी 
कृवि ववद्यापीठाांनी प्रत््ेक गटाकरीता एका तज्ञ/प्राध््ापक/शास्त्रज्ञाांची वनवड 
करावी. त््ा तज्ञाच््ा/प्राध््ापकाच््ा /शास्त्रज्ञाच््ा कामाचा अनुाव ववचारात घेऊन 
प्रत््ेक गटाला मागधदशधन करण््ासाठी वजल्हावधकारी ्ाांनी तो वजल्हा ज््ा 
ववद्यापीठाच््ा का्धक्षते्रात आहे त््ा ववद्यापीठाच््ा तज्ञ /प्राध््ापक/शास्त्रज्ञ ्ाांच््ा 
्ादीमधून एका तज्ञाची/प्राध््ापकाची/शास्त्रज्ञाची वनवड करावी. ्ा गटाला 
मागधदशधन करणे ही त््ा तज्ञाची/प्राध््ापकाची/शास्त्रज्ञाची जबाबदारी राहील. 
्ासाठी आवश््क प्रवास ात्त््ाची तरतूद सांबांवधत कृवि ववद्यापीठाने करावी.  
 

8. प्रकल्प का्ान्व्न व अनुदान ववतरण - 
8.1     पवरच्छेद क्र. 6.6 नूसार सवव्तर प्रकल्प आराखडा मांजूरी प्राप्त झाल््ानांतर  गटास 

गट शेती ्ोजनेतून दे् अनुदानाच््ा 15 टक्के प्ंत अग्रीम अनुदान वजल्हा 
अधीक्षक कृवि अवधकारी ्ाांनी गटाच््ा मागणी प्रमाणे  गटाांचे बँक खात््ावर वगध 
कराव.े ्ा अनुदानातून गटाने आराखड्यामध््े मांजूर बाबीवर ज््ा सामुवहक 
बाबींसाठी कजध घेऊ इस्च्छत नाहीत अशा बाबींवर खचध करावा. ्ा अनुदानाचा 
वववन्ोग गटाने केल््ानांतर त््ाबाबतचे मूल््मापन कृवि ववाागाचे  अवधकारी 
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अथवा इतर सक्षम अवधकारी सकवा अवधकृत मुल््ाांकन करणा-्ाांकडून करून 
घ््ाव ेव दे् अनुदानाचे समा्ोजन कराव.े 

8.2 गटाांना ज््ा बाबीसाठी अथध सहाय्् घ््ाव्ाचे आहे त््ा बाबींसाठी ववत्ती् सां्थेने 
अथधसहाय्् मांजूर केल््ानांतर व सांबांवधत गटाने गटाचा आवश््क सहााग बँकेत 
जमा केल््ा नांतर बकेँची मागणी घेऊन वजल्हा अधीक्षक कृवि अवधकारी ्ाांनी कजध 
मांजूर झालेल््ा बाबीस दे् असलेले अनुदान  बँकेकडे वगध कराव.े बँकेने हे अनुदान 
त््ाांचे Subsidy Reserve Fund  खात््ामध््े गटाचे नाव े जमा करून गटास 
कामाच््ा प्रगती प्रमाणे उपलब्ध करून द्ाव.े 
 

9. वजल्हा्तरी्  सवमतीची रचना : 
1) वजल्हावधकारी तथा अध््क्ष आत्मा वन्ामक मांडळ  अध््क्ष 
2) मुख्् का्धकारी अवधकारी, वजल्हा पवरिद- सद्् 
3) प्रकल्प सांचालक, आत्मा  -सद्् 
4) कृवि ववकास अवधकारी वजल्हा पवरिद- सद्् 
5) उप वनबांधक, सहकार- सद्् 
6) लीड बँक अवधकारी/ नाबाडध प्रवतवनधी - सद्् 
7) वजल्हा पशुसांवधधन अवधकारी / (उपसांचालक पशुसांवधधन) 
8) रेशीम ववााग अवधकारी  
9) वजल्हा मत्््व््वसा् अवधकारी 
10) सांबांवधत कृवि ववद्यापीठ वन्ुक्त शास्त्रज्ञ 
11) वजल्हा दुग्धव््वसा् ववकास अवधकारी 
12) वजल्हा खादी व ग्रामोद्योग अवधकारी 
13) वजल्हा अवधक्षक कृवि  अवधकारी- सद्् सवचव 

 

10. शेतकऱ्ाांचे  समुह  व  गट  शेतीस  चालना  देणे  ्ा  ्ोजनेवर कृवि आ्ुक्ताांच े
सांवन्ांत्रण व देखरेख राहील. गट शेती ्ा ्ोजनेची प्राावी अांमजबजावणी करीता 
आवश््क त््ा मागधदशधक सूचना आ्ुक्त (कृवि) ्ाांनी वनगधवमत कराव््ात. 

 

11. गट शेती ्ोजनेमध््े शेतक-्ाांचे चाांगले सांघटन होऊन कृवि ववकास घडून ्ावा 
्ासाठी गटाांना प्रोत्साहन म्हणनू चाांगले काम करणा-्ा गटाांना बक्षीस देऊन 
पुर्कृत करण््ासाठी मान््ता देण््ात ्ेत आहे. ्ासाठी  ववाागी् कृवि 
सहसांचालक ्ाांनी त््ाांचे ववाागातून प्रत््ेक वजल्यातून उत्कृष्ट्ट कामवगरी 
केलेल््ा एका गटाचा प्र्ताव प्राप्त करुन घ््ावा. प्राप्त प्र्तावातून  ववाागातील 
एका गटाचा प्र्ताव सांचालक ( वव्तार  व  प्रवशक्षण ) ्ाांना सादर करावा. 
सांचालक ( वव्तार  व  प्रवशक्षण ) ्ाांनी आ्ुक्त (कृवि) ्ाांचेमार्ध त सदर प्र्ताव 
शासन ्तरावरील सवमतीकडे सादर करावते. शासन ्तरावरील वनवड सवमतीची 
रचना खालीलप्रमाणे राहील. 
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1) प्रधान सवचव/सवचव (कृवि), अध््क्ष 
2) प्रधान सवचव/सवचव (पदुम), सद्् 
3) आ्ुक्त (कृवि), सद््  
4) आ्ुक्त (सहकार), सद्् 
5) आ्ुक्त ( पशुसांवधधन), सद्् 
6) कृवि पुर्कार प्राप्त  एक शेतकरी 
7) कृवि ववद्यापीठ/ाारती् कृवि अनुसांधान सांशोधन सां्थेचा प्रवतवनधी 
8) सांचालक (वव्तार व प्रवशक्षण) सद्् सवचव  

ववाागी् कृवि सहसांचालक ्ाांच े कडून प्राप्त प्र्ताव प्रथम, वद्वती् व तृती्  
क्रमाांकाच््ा शेतकरी  गटाांची  वनवड शासन मान््तेने करण््ात ्ेईल. सदर पुर्काराची 
रक्कम प्रथम पुर्कार रु. 25 लाख, वद्वती् पुर्कार रु. 10 व तृती् पुर्कार रु.5 लाख 
वनवश्चत करण््ात ्ेत आहे. पुर्काराची रक्कम त््ा गटाांनी ववहीत वनकिाप्रमाणे 
सामुदाव्क ्वरुपाच््ा कामासाठीच वापरावी. पुर्कारासाठी प्र्ताव सादर करण््ासाठी 
्वतांत्र मागधदशधक सुचना सांचालक (वव्तार व प्रवशक्षण) ्ाांनी वनगधवमत कराव््ात. 

 

12. प्रशासकी् खचध  
्ा ्ोजनेच््ा एकूण वनधीपैकी दोन टक्के वनधी हा प्रशासकी् बाबींकरीता खचध करण््ास 
मान््ता देण््ात ्ेत आहे. ्ामधून बाह्स्त्रोताद्वारे आवश््क मनुष्ट््बळाची सेवा, 
का्ाल्ीन खचध, प्रवास खचध, प्रवशक्षण, का्धशाळा इ. बाबी दे् राहतील. 
 

  सदर शासन वनणध् महाराष्ट्र शासनाच््ा www.maharashtra.gov.in ्ा सांकेत्थळावर 
उपलब्ध करण््ात आला असून त््ाचा सांकेताक 201810051457011001  असा आहे. हा आदेश 
वडजीटल ्वाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण््ात ्ेत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज््पाल ्ाांच््ा आदेशानुसार व नावाने, 
 
 

(अशोक आत्राम) 
सह सवचव,  महाराष्ट्र शासन 

 प्रवत, 
1) आ्ुक्त( कृवि ), कृवि  आ्ुक्ताल्, महाराष्ट्र  राज््, पुणे 
2) सांचालक (वव्तार व प्रवशक्षण ), कृवि  आ्ुक्ताल्, महाराष्ट्र  राज््, पुणे 

प्रत- 
1) मा.मुख््मांत्री , महाराष्ट्र राज्् ्ाांचे अपर मुख्् सवचव 
2) मा.मांत्री ( ववत्त ) महाराष्ट्र राज्् ्ाांचे खाजगी सवचव 
3) मा.मांत्री ( कृवि ) महाराष्ट्र राज्् ्ाांचे खाजगी सवचव  
4) मा.राज््मांत्री (कृवि ) महाराष्ट्र राज्् ्ाांचे खाजगी सवचव 
5) सवध  ववधानमांडळ सद््.  

http://www.maharashtra.gov.in/
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6) अपर मुख्् सवचव,  ( ववत्त ) ववत्त ववााग, मांत्राल्, मुांबई 
7)  सवचव (कृवि), कृवि व पदुम ववााग, मांत्राल्, मुांबई 
8) अपर मुख्् सवचव,  पणन, वस्त्रोद्योग, सहकार व वस्त्रोद्योग ववााग, मांत्राल्, मुांबई 
9) सवचव, पशुसांवधधन, दुग्ध व््वसा् व मत््् व््वसा् ववााग मांत्राल्, मुांबई.  
10) प्रधान सवचव ( जलसांपदा ) मांत्राल्, मुांबई. 
11) सवचव (आवदवासी ववकास), मांत्राल्, मुांबई. 
12) सवचव (मवहला बालकल््ाण), मांत्राल्, मुांबई. 
13) प्रधान सवचव, जलसांधारण, ग्राम ववकास व जलसांधारण ववााग, मांत्राल्, मुांबई. 
14) प्रधान सवचव, वस्त्रोद्योग, सहकार व वस्त्रोद्योग ववााग, मांत्राल्, मुांबई. 
15) कुलगुरु, मराठवाडा कृवि ववद्यापीठ, पराणी, 
16) कुलगुरु, डॉ.पांजाबराव देशमुख कृवि ववद्यापीठ, अकोला, 
17) कुलगुरु, महात्मा रु्ले कृवि ववद्यापीठ, राहुरी, वज. अहमदनगर, 
18) कुलगुरु, डॉ.बाळासाहेब सावांत कोंकण कृवि ववद्यापीठ, दापोली, वज. रत्नावगरी, 
19) महासांचालक, मावहती  व जनसांपकध  सांचालनाल्, मांत्राल्, मुांबई 
20) महालेखापाल 1/2 ( लेखा पवरक्षा )/ (लेखा व अनुज्ञे् ता ) मुांबई / नागपूर 
21) सवध ववाागी् आ्ुक्त  
22) सवध वजल्हावधकारी  तथा  अध््क्ष  आत्मा  वन्ामक मांडळ 
23) मुख्् का्धकारी अवधकारी,सवध वजल्हा पवरिद तथा  उपाध््क्ष आत्मा वन्ामक मांडळ 
24) वनवड न्ती का्ासन 3 अे 
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