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मादाम कामा मा थ, हु ता्मा राज ुरु चौक,
मांत्रालय, मुांबई-400 032
वदनाांक: 19 ऑक्टोबर, 2018
वाचा1) शासन वनणथय, कृवर्ष, पशुसांवधथन, दु ग्धव्यवसाय ववकास व म््यव्यवसाय ववाा , क्र. शेववदौ - 4207/
प्र.क्र. 145/3अे, वद. 6 जून, 2007
2) शासन वनणथय, कृवर्ष, पशुसांवधथन, दु ग्धव्यवसाय ववकास व म््यव्यवसाय ववाा , क्र. शेववदौ - 4211/
प्र.क्र. 38/3अे, वद. 9 माचथ, 2011
3) शासन वनणथय, उद्यो , उजा व काम ार ववाा , क्र. ााांखस - 2014/प्र.क्र. 82/ाा -3/उद्यो -4, वद. 30.10.2015
4) शासन पवरपत्रक, ववत्त ववाा , क्र. अर्थसां 2018/प्र.क्र.69/अर्थ -3, वद. 02.04.2018
5) कृवर्ष व पदु म ववाा , शासन पत्र क्र.सांकीणथ - 2018/प्र.क्र.82/3अे,वद.15.9.2018
6) कृवर्ष सांचालक (वव्तार व प्रवशक्षण) याांचे पत्र क्र. शेमासे/18-19/सीआर-03/शेववअदौ/मासु/ववप्र-6/531,
वद. 01.10.2018
प्र्तावनाराज्यातील शेतकऱयाांना ववववध प्र त दे शातील ववकसीत आवण आधुवनक तांत्रज्ञानाची मावहती होण्यासाठी तसेच
शेतमालाची वनयात / कृवर्ष मालाचे पणन व बाजारपेठेतील मा णी, कृवर्ष माल प्रवक्रया याबरोबरच ्या दे शाांमध्ये
उपयो ात येत असलेले अद्ययावत तांत्रज्ञान अव त करुन ्याचा वापर राज्यातील शेतकऱयाांनी ्याांच्या
शेतावर/शेतीमध्ये करण्यासाठी सहाय्य करणे, ववववध दे शाांनी ववकसीत शेती तांत्रज्ञान व अनुर्षांव क बाबी याांची मावहती
्या दे शातील शेतकऱयाांशी प्र्यक्ष चचा करुन तसेच क्षेवत्रय ाेटी, सांबांवधत सां्र्ाांना ाेटी इ्यादीद्वारे शेतकऱयाां चे ज्ञान
आवण क्षमता उां चावण्याकरीता कृवर्ष ववाा ाकडू न राज्यातील शेतकऱयाांचे दे शाबाहेर अभ्यास दौरे आयोवजत करण्यात
येतात. तदनुसार सन 2004-2005 पासून सदर योजना सुरु आहे.
सन 2018-19 मध्ये राज्यातील शेतकऱयाांचे दे शाबाहेर अभ्यास दौरे योजना राबववण्यासाठी रु.50.00 लक्ष
वनधी अर्थसांकल्ल्पत करण्यात आला आहे. ्यानुर्षां ाने सदर वनधीस प्रशासकीय मान्यता दे ण्याची बाब व ववत्त
ववाा ाच्या वद. 2 एवप्रल, 2018 च्या पवरपत्रकान्वये ववाा ास प्रदान करण्यात आलेल्या अवधकारानुसार मांजुर
तरतुदीच्या 70 % म्हणजेच रु.35.00 लक्ष वनधी ववतरीत करण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन होती. तदनुसार
शासनाने पुढील वनणथय घेतला आहे.
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शासन वनणथय1 सन 2018-19 मध्ये राज्यातील शेतकऱयाांचे दे शाबाहेर अभ्यास दौरे ही योजना राबववण्यासाठी अर्थसांकल्पीत
करण्यात आलेल्या रु. 50.00 लक्ष (रुपये पन्नास लक्ष फक्त) एवढया वनधीच्या कायथक्रमास प्रशासकीय मान्यता
प्रदान करण्यात येत आहे.
2 शासन पवरपत्रक, ववत्त ववाा

क्र. अर्थसां-2018/प्र.क्र.69/अर्थसांकल्प-3, वद.2.4.2018 नुसार सदर

योजनेसाठी अर्थसांकल्पीत करण्यात आलेल्या रु. 50.00 लक्ष एवढया तरतुदीपैकी 70% वनधी म्हणजेच
रु. 35.00 लक्ष (रुपये प्तीस लक्ष फक्त) आयुक्त (कृवर्ष) याांना ववतरीत करण्यास शासन मान्यता दे ण्यात येत
आहे.
3 या वप्र्यर्थ होणारा खचथ सन 2018-19 मध्ये मांजुर झालेल्या अनुदानातुन खालील लेखावशर्षाखाली
ाा ववण्यात यावा.
मा णी क्रमाांक डी-3
2401 - पीक सांवधथन
109 वव्तार व प्रवशक्षण, पांचवार्षर्षक योजनाांत थत योजना (राज्य योजना)
109 (01) (39) शेतक-याांचे दे शाबाहेरील अभ्यास दौरे
(2401 4365) 33 -अर्थसहाय्य
4 या आदे शाअन्वये ववतरीत करण्यात आलेला वनधी कोर्ष ारातून आहवरत करण्यास सांचालक (वव्तार व
प्रवशक्षण) तर्ा राज्य नोडल अवधकारी याांना आहरण व सांववतरण अवधकारी म्हणून प्रावधकृत करण्यात येत आहे.
5

सदर योजनेतां थत वनवीदा प्रवक्रया राबववण्यास वद.15.9.2018 च्या शासन पत्रान्वये मान्यता दे ण्यात आली
आहे. ्यानुसार आयुक्त (कृवर्ष) याांनी ता्काळ कायथवाही सुरु करावी. वनववदा प्रवक्रया करताना शासन वनणथय ,
उद्यो , उजा व काम ार ववाा , क्र. ााांखस-2014/प्र.क्र. 82/ाा -3/उद्यो -4, वद. 30.10.2015 मधील
तरतुदी तसेच शासनाचे प्रचवलत वनयम व आदे श/तरतुदी ववचारात घेण्यात याव्यात. तसेच या आदे शान्वये
सदर योजनेसाठी ववतरीत करण्यात आलेला वनधी वद. 31.03.2018 पूवी खचथ होईल याची दक्षता घ्यावी.

6 सांचालक (वव्तार व प्रवशक्षण) याांनी या आदे शान्वये ववतरीत करण्यात आलेल्या वनधीबाबत सांदााधीन शासन
वनणथय व पत्रे तसेच ववत्त ववाा ाच्या वद. 2.4.2018 च्या पवरपत्रकातील सूचना ववचारात घेऊन शेतकऱयाांचे
ववदे श अभ्यास दौरे प्रवक्रया ता्काळ सुरु करवी.
7 सदर योजनेचा प्रसार/प्रचार/जावहरात प्रवसद्धी, बुकलेटस छपाई, वात्तीपत्रके छपाई, योजनेंत थत वनववदा
प्रवसद्धी व ्या अांवतम करणे, योजनेचे मूल्यमापन करुन अहवाल तयार करणे, योजना अांमजबजावणीसाठी
लेखन सामुग्री खरेदी इ. कवरता एकूण उपलब्ध वनधीच्या 1% इतका वनधी आकल््मक वनधी म्हणून खचथ
करण्यास मान्यता दे ण्यात येत आहे.
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8 परदे श अभ्यास दौऱयातील शेतकऱयाांची वनवड पारदशथक असावी व वनवडीमध्ये पुनरावृत्ती नसावी. याबाबत
सांचालक (वव्तार व प्रवशक्षण) याांनी दक्षता घ्यावी.
9

सांचालक (वव्तार व प्रवशक्षण) याांनी शासन पवरपत्रक, ववत्त ववाा , वद. 2.4.2018 मधील अटींचे अनुपालन
करावे.

10 सांचालक (वव्तार व प्रवशक्षण) याांनी ववतरीत वनधीचे उपयोव ता प्रमाणपत्र पुढील वनधी ववतरीत करण्यापूवी
शासनास सादर करावे.
11 सांचालक (वव्तार व प्रवशक्षण) याांनी शेतकरी ववदे श अभ्यास दौऱयानांतर वनधी वववनयो उपयोव ता प्रमाणपत्रे,
वशल्लक वनधी तपशील तसेच या योजनेचा फलवनष्ट्पत्ती/मूल्यमापन अहवाल कृवर्ष आयुक्तालयातील सांवनयांत्रण
व मूल्यमापन कक्षामाफथत शासनास सादर करण्याची दक्षता घ्यावी..
सदर शासन वनणथय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेत्र्ळावर उपलब्ध करण्यात
आला असून ्याचा सांकेताक 201810191739043701 असा आहे . हा आदे श वडजीटल ्वाक्षरीने साक्षाांवकत करुन
काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने,
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Atram
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( अशोक आत्राम )
सह सवचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत1) मा.मांत्री (कृवर्ष), कृवर्ष व पदु म ववाा , मांत्रालय, मुांबई-32
2) मा.राज्य मांत्री (कृवर्ष), कृवर्ष व पदु म ववाा , मांत्रालय, मुांबई-32
3)

सवचव (कृवर्ष), कृवर्ष व पदु म ववाा , मांत्रालय, मुांबई-32

4) आयुक्त (कृवर्ष) , कृवर्ष आयुक्तालय,पुणे
5) सांचालक ( वव्तार व प्रवशक्षण ) तर्ा राज्य नोडल अवधकारी कृवर्ष आयुक्तालय,पुणे
6) सवथ सांचालक, कृवर्ष आयुक्तालय, पुणे
7) सवथ ववाा ीय कृवर्ष सहसांचालक
8) सहाय्यक सांचालक (लेखा-1), कृवर्ष आयुक्तालय, पुणे
9) सवथ वजल्हा अवधक्षक कृवर्ष अवधकारी,
10) महासांचालक, मावहती व जनसांपकथ सांचालनालय, मांत्रालय, मुांबई
11) सवथ तालुका कृवर्ष अवधकारी,
12) सवथ वजल्हा कोर्षा ार अवधकारी.
13) महालेखापाल - 1/2(लेखा पवरक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता) मुांबई /ना पूर
14) ववत्त ववाा (का.व्यय-1) (अर्थसांकल्प-12)(अर्ोपाय), मांत्रालय, मुांबई.32
15) वनयोजन ववाा , कायासन - 1414, 1431, मांत्रालय, मुांबई.32
16) कायासन अवधकारी, 2-अे, कृवर्ष व पदु म ववाा , मांत्रालय, मुांबई.
17) वनवड न्ती (कायासन-3अे).
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