
सन 2018-19 मध्ये ¨गट शेतीस प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी 
शेतकऱयाांच्या गट शेतीस चालना देणे° ही योजना राबववण्यासाठी 
प्रशासकीय व ववत्तीय मान्यता देणेबाबत. 
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कृवि,पशुसांवर्धन, दुग्र्व्यवसाय ववकास व मत््यव्यवसाय ववभाग 

शासन वनणधय क्रमाांक:- सांकीणध-2018/प्र.क्र. 120/3-अे 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मांत्रालय वव्तार, मुांबई 400 032. 
वदनाांक - 25 फेब्रवुारी, 2019 

सांदभध :-  
1) शासन वनणधय, कृवि व पदुम ववभाग, क्र. सांकीणध-2018/प्र. क्र. 120/3-अे, वद. 4 जून, 2018 
2) शासन पवरपत्रक, ववत्त ववभाग, क्रमाांक अर्धसां-2018/प्र. क्र. 69/अर्ध-3, वद. 25 जानेवारी, 2019 
3) आयुक्त (कृवि ), कृवि आयुक्तालय याांचे पत्र क्र.कृआ/सांचा.ववप्र/गट शेती/ववप्र-5/94/19,  

वद. 8 फेब्रवुारी, 2019 
प्र्तावना :- 

 सन 2018-19 मध्ये ¨गट शेतीस प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी शेतक-याांच्या गट शेतीस चालना देणे ° 
ही योजना राबववण्यासाठी  प्रशासकीय मान्यता व रु. 70 कोटी इतका वनर्ी कृवि आयुक्त कायालयास ववतरीत 
करण्यास सांदभार्ीन वद. 4 जुन, 2018 रोजीच्या शासन वनणधयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. ववत्त 
ववभागाच्या सांदभार्ीन वद. 25.1.2019 रोजीच्या पवरपत्रकानुसार कायधक्रम खचावरील बाबीवर 80% वनर्ी खचध 
करण्याचे अवर्कार ववभागास प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुिांगाने ववभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अवर्कारानुसार सन 2018-19 मध्ये ¨गट शेतीस प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी शेतक-याांच्या गट शेतीस 
चालना देणे ° ही योजना राबववण्यासाठी  उवधवरत रु. 10 कोटी इतका वनर्ी कृवि आयुक्त कायालयास ववतरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या ववचारार्ीन होती. त्यानुसार शासन पुढील प्रमाणे वनणधय घेत आहे.  
शासन वनणधय :-  
1. सन 2018-19 मध्ये ¨गट शेतीस प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी शेतकऱयाांच्या गट शेतीस चालना देणे° ही 

योजना राबववण्यासाठी सांदभार्ीन ववत्त ववभागाच्या वद. 25 जानेवारी, 2019 रोजीच्या पवरपत्रकान्वये 
ववभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अवर्कारानुसार सदर योजनेसाठी अर्धसांकल्ल्पत करण्यात आलले्या 
रु.100 कोटी (अक्षरी रुपये शांभर कोटी फक्त) इतक्या वनर्ीपैकी 80% च्या मयादेत उवधवरत रु. 10 कोटी 
(अक्षरी रुपये दहा कोटी फक्त) एवढा वनर्ी कृवि आयुक्त कायालयास ववतरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 

2. सदर योजनेअांतगधत होणारा खचध सन 2018-19 मध्ये योजनेकवरता मांजुर झालेल्या अर्धसांकल्ल्पय तरतुदीतून  
खालील लेखाशीिाखाली खची टाकावा. 
मागणी क्र. डी-3  
2401 - पीक सांवर्धन, 
109 वव्तार व शेतकरी  प्रवशक्षण ,  
( 01 ) मावहती व प्रचार  
( ०१) (५५)  गट   शेतीस   प्रोत्साहन   व   सबलीकरणासाठी शेतकऱयाांच्या   गट शेतीस चालना   
देणे ( 100 % राज्य योजना)  
(2401 अ7े82) योजनातांगधत ( दत्तमत)   

3. सदर योजनेअांतगधत प्राप्त होणारा वनर्ी कोिागरातून आहवरत करून ववतरीत करण्याकवरता आयुक्त (कृवि) 
याांना वनयांत्रण अवर्कारी तसेच सहायक सांचालक लेखा-1, कृवि आयुक्तालय, पुणे याांना आांहरण व 
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सांववतरण अवर्कारी म्हणनू घोवित करण्यात येत  आहे. सदर योजनेअांतगधत मानर्नाच्या/खचाच्या रकमा 
DBT (Direct  Benefit Transfer) द्वारे प्रदान करण्यात याव्यात. 

4. या शासन वनणधयाद्वारे उपलब्र् करुन वदलले्या वनर्ीचा तात्काळ वववनयोग करण्यात यावा तसेच वनर्ी 
वववनयोगाच्या अनुिांगाने सांचालक (वव्तार व प्रवशक्षण) याांनी वळेोवळेी उपयोवगता प्रमाणपत्र शासनास सादर 
कराव.े  

5. हा शासन वनणधय ववत्त ववभागाच्या सांदभार्ीन वद. 25 जानेवारी, 2019 रोजीच्या पवरपत्रकानुसार या ववभागास 
प्रदान केलेल्या अवर्कारानुसार वनगधवमत करण्यात येत आहे. 

 सदर शासन वनणधय महाराष्ट्र  शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेत्र्ळावर उपलब्र् 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201902251628474001 असा आहे. हा आदेश  वडजीटल  ्वाक्षरीने  
साक्षाांवकत  करुन  काढण्यात  येत आहे. 

महाराष्ट्राचे  राज्यपाल  याांच्या आदेशानुसार  व  नावाने, 

(वनता शशदे) 
अवर सवचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रवत, 
1. मा. मांत्री (कृवि) याांचे खाजगी सवचव, मांत्रालय, मुांबई. 
2. मा. राज्यमांत्री (कृवि) याांचे खाजगी सवचव, मांत्रालय, मुांबई. 
3. मा. मुख्य सवचव, महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई-32. 
4.  सवचव (कृवि) याांचे ्वीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई. 
5. आयुक्त (कृवि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे (5 जादा प्रतीसह) 
6. सांचालक (वव्तार व प्रवशक्षण), कृवि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
7. सांचालक  आत्मा तर्ा कृवि नोडल अवर्कारी, कृवि आयुक्तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे  
8. सवध सांचालक / कृवि सहसांचालक, कृवि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
9. सवध ववभागीय कृवि सहसांचालक 
10. सवध वजल्हा अवर्क्षक कृवि अवर्कारी तर्ा प्रकल्प सांचालक (आत्मा) 
11. सवध वजल्हा कोिागार अवर्कारी, 
12. सवध उपसांचालक, वजल्हा अवर्क्षक कृवि अवर्कारी याांचे कायालय 
13. महालेखापाल (लेखा परीक्षा/लेखा अनुज्ञयेता), महाराष्ट्र-1/2, मुांबई/नागपूर 
14. वनवड न्ती (का.3 अे)  
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