महात्मा फुले कृषि षिद्यापीठ, राहु री अंतर्गत
मौ.पेठ, ता. िाळिा, षि. सांर्ली येथे
क्ांतीससह नाना पाटील शासकीय अन्नतंत्रज्ञान
महाषिद्यालय स्थापन करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
कृषि, पशुसंिर्गन, दु ग्र्व्यिसाय षिकास ि मत्स्यव्यिसाय षिभार्
शासन षनर्गय क्मांक : संकीर्ग -1518/प्र.क्.99(2)/7-अे,
हु तात्मा रािर्ुरु चौक, मादाम कामा मार्ग,
मंत्रालय षिस्तार, मुंबई - 400 032.
षदनांक : 28 नोव्हेंबर, 2018.
प्रस्तािना :सन २०१७-१८ च्या अथगसंकल्पीय भािर्ात मा. मंत्री (षित्त) यांनी घोिर्ा केल्याप्रमार्े

महात्मा फुले कृषि षिद्यापीठ, राहु री अंतर्गत मौ.पेठ, ता. िाळिा, षि. सांर्ली येथे क्ांतीससह नाना पाटील
कृषि महाषिद्यालय स्थापना करण्याबाबतच्या प्रस्तािास कृषि षिद्यापीठाच्या कायगकारी परीिदे च्या 315
व्या सभेत ठराि क्. 22/काप/315/14/10/2016 अन्िये मान्यता प्रदान करण्यात आली आषर् राज्य
कृषि पषरिदे च्या 93 व्या बैठकीमध्ये ठराि क्. 29/93/2017, षद. 15 माचग, 2017 अन्िये मान्यता प्रदान
करुन शासनाकडे षशफारशीत करण्यात आला.
2.

महात्मा फुले कृिी षिद्यापीठ, राहु री अंतर्गत मौिे पेठ, ता.िाळिा, षि.सांर्ली येथे क्ांतीससह

नाना पाटील शासकीय कृिी महाषिद्यालय स्थापन करण्याबाबत अषर्ष्ट्ठाता (कृषि) तथा संचालक षशक्षर्,
महात्मा फुले कृिी षिद्यापीठ, राहु री यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या सषमतीचे खालीप्रमार्े षनषरक्षर्े
आहेत :(अ) पेठ येथील र्ट क्.598 मर्ील 11.02 हे. क्षेत्र पेठ इस्लापूर रस्त्याच्या पषिमेकडील ि
िाघिाडी येथील र्ट क्. 157 चे 3.14 हे. क्षेत्र, र्ट क्.158 चे 2.21 हे. क्षेत्र, र्ट क्.159 चे 1.66 हे.क्षेत्र,
र्ट क्.160 चे 5.26 हे.र्ट क्.161 चे 1.54 हे क्षेत्र ि र्ट क्.162 चे 1.82 हे. क्षेत्र असे षमळू न एकूर्
26.65 क्षेत्राची पाहर्ी केली. सदर िषमनीत कृषि षिभार्ाचे एक र्ोडाऊन, एक बुिलेली षिहीर ि एक
बांर्ीि स्िरुपाची षिहीर आहे. सदर िषमनी सुपीक ि उच्च प्रतीची असून मुंबई - बेंर्लुरु राष्ट्रीय महामार्ग
क्.4 लर्त आहे.
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(ब) कसबे षडग्रि येथे कृषि षिभार्ाचे र्ट क्.718 चे 9.22 हे. क्षेत्र ि र्ट क्. 719 चे 6.69 हे.
क्षेत्र असे एकूर् 15.91 हेक्टर क्षेत्र उपरोक्त प्रस्ताषित शासकीय कृषि महाषिद्यालयासाठी उपलब्र् होऊ
शकते. सदर िषमन सुषपक ि उच्च प्रतीची असून पुर्े - सांर्ली महामार्ा लर्त आहे.
उपरोक्त उल्लेषखत क्षेत्र षमळू न एकूर् 42.56 हे. क्षेत्र पेठ, ता.िाळिा, षि. सांर्ली येथे नषिन शासकीय
कृषि महाषिद्यालय स्थापन करर्ेस उपलब्र् होऊ शकते. कृषि पषरिदे ने ठरिून षदलेल्या षनकिानुसार
आिश्यक असलेली 40 हे. िषमन उपलब्र् आहे. पेठ, ता.िाळिा ि कसबे षडग्रि, ता.षमरि मर्ील अंतर
अंदािे 25 ते 30 षकलोमीटर आहे. प्रचषलत षनकिानुसार सदर अंतर अषर्क असले तरी पेठ ि िाघिाडी
येथील िषमनीिर षशक्षर्, प्रात्यषक्षके, संशोर्न षिस्तार ि रोप िाटीका इ. बाबचचा तर कसबे षडग्रि
येथील िषमनीिर संशोर्न, षबिोत्पादन इ. बाबचचा समािेश केल्यास शासनाच्या महसूली उत्पन्नातही
मोठया प्रमार्ात िाढ होऊ शकते. सदर िषमन ही आिषमतीस लार्िडीखाली असून िषमन उच्च प्रतीची
ि सुपीक आहे. सदर िषमनीकरीता कृष्ट्र्ा नदीिरुन उपसा िलससचन योिनेव्दारा अथिा स्ितंत्र षलफ्ट
बसूिन पाण्याची सोय करता येऊ शक्ते. िषमनीपासून कृष्ट्र्ा नदी अंदािे 20 ते 25 षकलोमीटर अंतरािर
आहे. तसेच, खािर्ी पार्ी िाटप संस्थेकडू न सुध्दा पार्ी उपलब्र् होऊ शकते. पेठ, ता.िाळिा,
षि.सांर्ली येथे शासकीय कृषि महाषिद्यालय सुरु केल्यास कृषि संशोर्न केंद्र ि शेतकी शाळा, कसबे
षडग्रस यांचा षिद्यार्थ्याच्या प्रयोर्ाकरीता ि प्रात्यषक्षकाकरीता दू रर्ामी फायदा होऊ शकतो ि सदर
िषमनीचा चांर्ल्याप्रकारे षिकास होऊन शासनाचे महसूली उत्पन्नात िाढ होऊ शकते.
3.

सदरचा प्रस्ताि षनयोिन आषर् षित्त षिभार्ाच्या अषभप्रायासह षद. 19 िुलै, 2018 च्या राज्य

मंषत्रमंडळाच्या बैठकीत सादर करण्यात आला. राज्य मंषत्रमंडळाने या बैठकीत महात्मा फुले कृषि
षिद्यापीठ, राहु री अंतर्गत मौ.पेठ, ता. िाळिा, षि. सांर्ली येथे क्ांतीससह नाना पाटील कृषि महाषिद्यालय
स्थापना करण्यासाठी तत्ित: मान्यता प्रदान केली. तसेच या महाषिद्यालयामध्ये केिळ पारंपारीक
कोसेस न ठे िता निीन तंत्रज्ञानाचा समािेश असलेले उदा. बायोटे क्नॉलॉिी कोसग असर्े आिश्यक आहे.
यासाठी मंत्रीमंडळ उपसषमती नेमून कृषि महाषिद्यालयाच्या अभ्यासक्मात अद्ययाित कोर्ते कोसेस
घ्यािेत याबाबत प्रस्ताि तयार करुन अंषतम मान्यता घेण्याबाबतचा षनर्गय घेण्यात आला. त्याअनुिंर्ाने
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या षिभार्ाचा शासन षनर्गय क्. संकीर्ग-1518/प्र.क्.99/7अे, षद. 13/8/2018 अन्िये मा. मंत्री (कृषि)
यांच्या अध्यक्षतेखाली मंषत्रमंडळ उपसषमती र्ठीत करण्यात आली.
4.

मंषत्रमंडळ उपसषमतीचा षनर्गय :या मंषत्रमंडळ उपसषमतीच्या षद.21 ऑर्स्ट, 2018 रोिी झालेल्या बैठकीमध्ये खालीलप्रमार्े

षनर्गय घेण्यात आला.
१) महात्मा फुले कृषि षिद्यापीठ, राहु री अंतर्गत मौ.पेठ, ता. िाळिा, षि. सांर्ली येथे कृषि
महाषिद्यालयाऐििी शासकीय अन्नतंत्रज्ञान महाषिद्यालय (आिश्यक िमीन ४ हेक्टर) स्थापन
करण्यात यािे.
२) डॉ महात्मा फुले कृषि षिद्यापीठ, राहु री अंतर्गत सांर्ली येथेच िैितंत्रज्ञान पदिी महाषिद्यालय
(आिश्यक िमीन 14 हेक्टर) स्थापन करण्यात यािे.
३) यास अनुसरुन संबंषर्त कृषि षिद्यापीठाने भारतीय कृषि अनुसंर्ान पषरिदे च्या पाचव्या
अषर्ष्ट्ठाता सषमतीच्या षनकिानुसार शासकीय अन्नतंत्रज्ञान महाषिद्यालयाचा प्रस्ताि सादर
करािा. यास कृषि षिद्यापीठाने षिद्वत ि कायगकारी पषरिदे ची तसेच कृषि पषरिदेची कायोत्तर
मान्यता प्राप्त करािी.
५.

राज्यामध्ये केिळ िसंतराि नाईक मराठिाडा कृषि षिद्यापीठ, परभर्ी अंतर्गत परभर्ी येथे

एकमेि शासकीय अन्नतंत्रज्ञान महाषिद्यालय कायगरत आहे. पषिम महाराष्ट्रातील १० षिल्हे हे षिषिर्
प्रकारची अन्नर्ान्ये, कडर्ान्ये, तेलषबया ि अनेक प्रकारच्या फळे ि भािीपाला उत्पादनात आघाडीिर
आहेत. महाराष्ट्राच्या या भार्ात भौर्ोषलक ि व्यापारीदृष्ट्टया षिचार करता अनेक अन्नप्रषक्या उद्योर्
स्थापन होत आहेत आषर् भषिष्ट्यामध्ये असे उद्योर् स्थापन करण्यासाठी मोठा िाि आहे. त्यामुळे महात्मा
फुले कृषि षिद्यापीठ, राहु रीच्या कायगक्षत्र
े ात अन्नतंत्रज्ञान षिियाच्या पदिी अभ्यासक्माचे महाषिद्यालय
सुरु करर्े र्रिेचे आहे. या बाबी आषर् मंषत्रमंडळ उपसषमतीचा षनर्गय इत्यादी लक्षात घेिून महात्मा
फुले कृषि षिद्यापीठ, राहु री अंतर्गत मौ.पेठ, ता. िाळिा, षि. सांर्ली येथे शासकीय अन्नतंत्रज्ञान
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महाषिद्यालय स्थापन करण्याबाबतचा प्रस्ताि राज्य मंषत्रमंडळापुढे सादर करण्याचा षनर्गय मा. मंषत्र
(कृषि) यांच्या स्तरािरुन प्राप्त झाल्याने मौ.पेठ, ता. िाळिा, षि. सांर्ली येथे शासकीय अन्नतंत्रज्ञान
महाषिद्यालय स्थापन करण्याबाबतचा प्रस्ताि राज्यमंषत्रमंडळाच्या षद. 11.9.2018 च्या बैठकीत सादर
करण्यात आला.
6.

राज्य मंषत्रमंडळाने षदनांक 11/09/2018 रोिीच्या बैठकीत षििय क्.9 यािर खालीलप्रमार्े

षनर्गय घेतलेला आहे :शासन षनर्गय :6.1

महात्मा फुले कृषि षिद्यापीठ, राहु री अंतर्गत मौ.पेठ, ता. िाळिा, षि. सांर्ली येथे

प्रषतििग 40 षिद्याथी प्रिेशक्षमतेचे क्ांतीससह नाना पाटील शासकीय अन्नतंत्रज्ञान महाषिद्यालय
स्थापन करण्यास मान्यता दे ण्यात येत आहे.
6.2

भारतीय कृषि अनुसंर्ान पषरिदे च्या 5 व्या अषर्ष्ट्ठाता सषमतीने षनषित केल्याप्रमार्े

षशक्षक िर्ीय 47 पदे आषर् षशक्षकेतर 83 पदे अशी एकूर् 130 पदांना तत्ित: मंिूरी प्रदान
करण्यात येत असून यास उच्चस्तर सषचि सषमतीची षरतसर मान्यता घेण्यात यािी.
6.3

सदर महाषिद्यालय स्थापन करण्यासाठी पुढील पाच ििाकषरता टप्प्या-टप्प्याने

िेतनासाठी रु. 4937.73 लाख आिती खचग रु. 112.92 लाख आषर् अनािती खचग रु.5157.89
लाख असा एकूर् रु.10208.54 लाख इतक्या अपेषक्षत खचास मान्यता दे ण्यात येत आहे.
6.4

कृषि षिभार्ाने मौिे पेठ, ता. िाळिा येथील या महाषिद्यालयासाठी लार्र्ारी िमीन

महात्मा फुले कृषि षिद्यापीठ, राहु री यांच्याकडे षिनामुल्य हस्तांतरीत करािी.
6.5

सदर महाषिद्यालयासाठी आिश्यक िषमन प्राप्त केल्यानंतर आषर् आिश्यक मनुष्ट्यबळ

आषर् इतर सुषिर्ा उपलब्र् झाल्यानंतर या महाषिद्यालयासाठी षिद्यार्थ्यांच्या प्रिेशप्रषक्या
राबषिण्यात यािी.
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7.

हा शासन षनर्गय षनयोिन षिभार्ाच्या अनौपचाषरक संदभग क्.162/1431, षदनांक 26/09/2018

अन्िये ि षित्त षिभार्ाच्या अनौचाषरक संदभग क्.242/2018/व्यय १, षदनांक 2/11/2018 अन्िये
षनर्गषमत करण्यात येत आहे.
8.

सदर शासन षनर्गय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर उपलब्र्

करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201811281309371201 असा आहे . हा आदे श षडिीटल
स्िाक्षरीने साक्षांषकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नांिाने,

Eknath Rajaram
Dawale
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( एकनाथ डिले )
सषचि (कृषि), महाराष्ट्र शासन.
प्रत,
1) मा.मुख्यमंत्री, यांचे अपर मुख्य सषचि, मंत्रालय, मुंबई,
2) मा.मंत्री (षनयोिन ि षित्त), यांचे खािर्ी सषचि, मंत्रालय, मुंबई,
3) मा.मंत्री (कृषि), यांचे खािर्ी सषचि, मंत्रालय, मुंबई,
4) मा.राज्यमंत्री (कृषि), यांचे खािर्ी सषचि, मंत्रालय, मुंबई,
5) मा.मुख्य सषचि, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई,
6) सषचि (कृषि) यांचे स्िीय सहायक, कृषि ि पदु म षिभार्, मंत्रालय, मुंबई,
7) सदस्य सषचि तथा महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि षशक्षर् ि संशोर्न पषरिद, पुर्े,
8) कुलर्ुरु / कुलसषचि / षनयंत्रक / षिद्यापीठ अषभयंता, महात्मा फुले कृषि षिद्यापीठ, राहु री
9) षिल्हाषर्कारी, सांर्ली
10) उपषिभार्ीय कृषि अषर्कारी, अहमदनर्र
11) महालेखापाल, महाराष्ट्र 1 / 2 (लेखापरीक्षा / लेखा ि अनुज्ञय
े ता), मुंबई / नार्पूर,
12) षिल्हा कोिार्ार अषर्कारी, अहमदनर्र
13) उप कोिार्ार अषर्कारी, अहमदनर्र
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14) मुख्य लेखा पषरक्षक, स्थाषनक षनर्ी लेखा, कोकर् भिन, निी मुंबई,
15) उप लेखा पषरक्षक (िषरष्ट्ठ), स्थाषनक षनर्ी लेखा, कोकर् भिन, निी मुंबई,
16) अषर्दान ि लेखा अषर्कारी, मुंबई,
17) षनिासी लेखा पषरक्षा अषर्कारी, मुंबई,
18) षित्त षिभार् (व्यय-1), मंत्रालय, मुंबई,
19) षनयोिन षिभार् (कायासन - 1431), मंत्रालय, मुंबई
20) कायासन (7-अे) षनिडनस्ती.
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