शासन ननर्णय क्रमाांकः पांदेनि 1318 /प्र.क्र.107/7-अे,

डॉ. पांजाबराि दे शमुख कृनि निद्यापीठ, अकोला
अांतर्णत मूल, नज .चांद्रपूर येथे शासकीय कृनि
महानिद्यालय स्थापन करण्याबाबत.....
महाराष्ट्र शासन
कृनि, पशुसांिर्णन, दु ग्र्व्यिसाय निकास ि मत्सस्यव्यिसाय निभार्,
शासन ननर्णय क्रमाांक : पांदेनि 1318 /प्र.क्र.107/7-अे,
हु तात्समा राजर्ुरु चौक, मादाम कामा मार्ण,
मांत्रालय निस्तार, मुांबई - 400 032.
नदनाांक:- 28 फेब्रुिारी, 201९.
प्रस्तािना -:
सद्यस्स्थतीत चांद्रपूर नजल्हयामध्ये िरोरा येथे एक शासन अनुदाननत कृनि महानिद्यालय कायणरत
आहे. मूल नजल्हा चांद्रपूर येथे कृनि महानिद्यालय स्थापन झाल्यास, चांद्रपूर नजल्हयातील युिक युितींसाठी
कृनि पदिीर्र अभ्यासक्रमाची सुनिर्ा ननमार् करर्े, बदलत्सया हिामानानुसार कृनि व्यिसाय, शेतीपूरक
व्यिसाय ि शेती उद्योर्, ज्यामुळे कृनि तांत्रज्ञान या भार्ामध्ये प्रसार करण्यासाठी ग्रामपातळीिरील निस्तार
कायणकते, ग्रामसेिक, कृनि मदतनीस ि तज्ञ प्रनशक्षक उपलब्र् होऊ शकतील असे उपक्रम राबनिता येतील
तसेच आर्ुननक पध्दतीने शेती करािी यासाठी शेतकरी तसेच आनदिासी बळीराजा याांना कृनि नशक्षर्, कृनि
सल्ला ि सेिा देर्े शक्य होिून शेतकऱयाांच्या नपकाांची उत्सपादकता िाढे ल ि पयायाने त्सयाांचा आर्थथक स्तर
उां चािून दे शाची प्रर्ती होण्यास मदत होईल. डॉ. पांजाबराि दे शमुख कृनि निद्यापीठ, अकोला निद्यापीठाच्या
कायणक्षत्र
े ाांतर्णत निदभातील ११ नजल्हयाांचा समािेश होतो. सद्यस्स्थतीत पूिण निदभातील पाच नजल्हयाांसाठी
केिळ दोनच घटक कृनि महानिद्यालये कायणरत असून पूिण निदभातील निकासाचा अनुशेि भरुन
काढण्यासाठी मूल, नज. चांद्रपूर येथे प्रस्तानित कृनि महानिद्यालय स्थापन करर्े काळाची र्रज आहे.
2.

मूल लर्तच्याच मारोडा/सोमनाथ येथे डॉ. पांजाबराि दे शमुख कृनि निद्यापीठ, अकोला

निद्यापीठाच्या मालकीची 61.80 हे. जमीन उपलब्र् आहे. यापैकी 41.80 हे. एिढी जमीन उपलब्र् होिू
शकते. सदर क्षेत्राांतर्णत झुडपी जांर्ल, बोडी, रस्ते, इमारत ि कमणचाऱयाांचे जुने ननिासस्थान इत्सयादींचा
समािेश असलेले अांदाजे ३.०० हे. क्षेत्र िर्ळता उिणरीत 38.80 हे.

जमीनीतून प्रस्तानित कृनि

महानिद्यालयासाठी शेती प्रयोर्ाकरीता भारतीय कृनि अनुसांर्ान पनरिदे च्या पाचव्या अनर्ष्ट्ठाता सनमतीच्या
ननकिानुसार आिश्यक ३०. ०० हे. जमीनीची ननकड भार्निल्या जािू शकते. असे डॉ. पांजाबराि दे शमुख
कृनि निद्यापीठ, अकोला निद्यापीठाने क्र. अनर्(कृनि)/ताां.अ./466/2018, नद. 26.12.2018 च्या पत्रान्िये
कळनिले आहे . झुडपी जांर्ल कृनि शाखेच्या निद्यार्थ्यांना पयािरर् आनर् जैि निनिर्तेच्या दृस्ष्ट्टकोनातून
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अभ्यासासाठी अनतशय उपयुक्त ठरु शकते. तथानप डॉ. पांजाबराि दे शमुख कृनि निद्यापीठ, अकोला अांतर्णत
मूल नज. चांद्रपूर येथे प्रस्तानित शासन अनुदाननत निीन घटक कृनि महानिद्यालयाच्या इमारतीकरीता मूल,
नज. चांद्रपूर येथे निद्यापीठाच्या मालकीची कोर्तीही जमीन उपलब्र् नाही.
3.

नजल्हानर्कारी चांद्रपूर याांनी उक्त महानिद्यालयासाठी उपलब्र् जनमनीबाबत पुढीलप्रमार्े अनभप्राय

नदले आहेत.
अ) मौजा-मारोडा येथे घटक कृनि महानिद्यालय स्थापन कराियाचे असल्यास इमारतीच्या
पनरसराला उां च भभतीचे सभोिताल कांम्पाऊांड केल्यास िन्यप्राण्याांचा नशरकाि होर्ार नाही.
ब) इमारतीचे सभोिताली सोलर कांु पन लािल्यास िन्यप्राण्याांचा इमारत पनरसरात िािर कमी
होईल.
4.

डॉ. पांजाबराि दे शमुख कृनि निद्यापीठाांतर्णत मूल, नज. चांद्रपूर येथे शासकीय कृनि महानिद्यालय

स्थापन करण्याच्या प्रस्तािास निद्यापीठाच्या नद.25.07.2018 रोजी सांपन्न झालेल्या कायणकारी पनरिदे च्या
319 व्या सभेत ठराि क्र. काप/80/2018 अन्िये मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.
5.

तसेच सदर प्रस्ताि राज्य कृनि पनरिदे च्या नद. 23.10.2018 रोजी सांपन्न झालेल्या 97 व्या

बैठकीमध्ये ठराि क्र. 1/97/2018 अन्िये मान्यता प्रदान करुन शासनाकडे नशफारशीत करण्यात आला
आहे.

6.

डॉ. पांजाबराि दे शमुख कृनि निद्यापीठ, अकोला अांतर्णत मूल, नज. चांद्रपूर येथे शासकीय कृनि

महानिद्यालय स्थापन करण्याबाबत राज्यमांनत्रमांडळाने नद. 29.01.2019 च्या बैठकीत नििय क्र.9 यािर
खालीलप्रमार्े ननर्णय घेतलेला आहे :शासन ननर्णय :6.1

डॉ. पांजाबराि दे शमुख कृनि निद्यापीठ, अकोला अांतर्णत मूल, नज. चांद्रपूर येथे 60 निद्याथी

प्रनतििण प्रिेश क्षमतेचे शासकीय कृिी महानिद्यालय स्थापन करण्यास मान्यता दे ण्यात येत आहे.
6.2

डॉ. पांजाबराि दे शमुख कृनि निद्यापीठ, अकोला अांतर्णत मूल, नज. चांद्रपूर येथे 60 निद्याथी

प्रनतििण प्रिेश क्षमतेचे शासकीय कृिी महानिद्यालय स्थापन करण्यासाठी भारतीय कृनि अनुसांर्ान
पनरिदे च्या 5 व्या अनर्ष्ट्ठाता सनमतीने नननित केल्याप्रमार्े नशक्षक िर्ीय 45 पदे ि नशक्षकेतर 65
पदे अशी एकूर् 110 पदे तत्सित: मांजूर करण्यात येत आहेत ि यास उच्चस्तर सनचि सनमतीची
नरतसर मान्यता घेण्यात येईल.
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6.3

डॉ. पांजाबराि दे शमुख कृनि निद्यापीठ, अकोला अांतर्णत मूल, नज. चांद्रपूर येथे 60 निद्याथी प्रनतििण

प्रिेश क्षमतेचे शासकीय कृिी महानिद्यालय स्थापन करण्यासाठी पुढील 5 ििाकरीता टप्पप्पयाटप्पप्पयाने आिती
खचण रु.3060.98 लाख आनर् अनािती खचण रु.3287.32 लाख असा एकूर् रु.6348.30 लाख इतक्या
खचास मान्यता दे ण्यात येत आहे .
6.4

या महानिद्यालयासाठी आिश्यक मनुष्ट्यबळ ि इतर सुनिर्ा उपलब्र् झाल्यानांतर निद्यार्थ्यांच्या प्रिेश

प्रनक्रया राबनिण्यात यािी.
7. हा शासन ननर्णय ननयोजन निभार्ाच्या अनौपचानरक सांदभण क्र. 388/1431, नद. 16.02.2019 अन्िये
ि नित्त निभार्ाच्या अनौचानरक सांदभण क्र. 61/2019/व्यय १, नदनाांक 21.02.2019 अन्िये नमळालेल्या
सहमतीने ननर्णनमत करण्यात येत आहे.
8.

सदर शासन ननर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर उपलब्र्

करण्यात आला असून त्सयाचा सांकेताक 201902281105071801 असा आहे.

हा आदे श नडजीटल

स्िाक्षरीने साक्षाांनकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार ि नाांिाने,

Devappa
Annappa Gavade

Digitally signed by Devappa Annappa Gavade
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serialNumber=d00367c67d2ea5a7aecea40a3081cba4d043b40
cc7b0ef510250b3ea4f9795d6, cn=Devappa Annappa Gavade
Date: 2019.02.28 11:11:22 +05'30'

( दे .आ.र्ािडे )
सह सनचि, महाराष्ट्र शासन.
प्रनत,
1. मा.मुख्यमांत्री, याांचे अपर मुख्य सनचि, मांत्रालय, मुांबई,
2. मा.मांत्री (ननयोजन ि नित्त), याांचे खाजर्ी सनचि, मांत्रालय, मुांबई,
3. मा.मांत्री (कृनि), मांत्रालय, याांचे खाजर्ी सनचि, मांत्रालय, मुांबई,
4. मा.राज्यमांत्री (कृनि), याांचे खाजर्ी सनचि, मांत्रालय, मुांबई,
5. मा.मुख्य सनचि, याांचे खाजर्ी सनचि, महाराष्ट्र शासन, मांत्रालय, मुांबई,
6. सनचि (कृनि) याांचे स्िीय सहायक, कृनि ि पदु म निभार्, मांत्रालय, मुांबई,
7. सदस्य सनचि तथा महासांचालक, महाराष्ट्र कृनि नशक्षर् ि सांशोर्न पनरिद, पुर्े,
8. कुलर्ुरु / कुलसनचि / ननयांत्रक / निद्यापीठ अनभयांता,डॉ. पांजाबराि दे शमुख कृनि निद्यापीठ,
अकोला
9. नजल्हानर्कारी, चांद्रपूर
10. उपनिभार्ीय कृनि अनर्कारी, चांद्रपूर
11. महालेखापाल, महाराष्ट्र 1 / 2 (लेखापरीक्षा / लेखा ि अनुज्ञय
े ता), मुांबई / नार्पूर,
12. नजल्हा कोिार्ार अनर्कारी/उप कोिार्ार अनर्कारी, चांद्रपूर
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13. मुख्य लेखा पनरक्षक, स्थाननक ननर्ी लेखा, कोकर् भिन, निी मुांबई,
14. उप लेखा पनरक्षक (िनरष्ट्ठ), स्थाननक ननर्ी लेखा, कोकर् भिन, निी मुांबई,
15. अनर्दान ि लेखा अनर्कारी, मुांबई,
16. ननिासी लेखा पनरक्षा अनर्कारी, मुांबई,
17. नित्त निभार् (व्यय-1), मांत्रालय, मुांबई,
18. ननयोजन निभार् (कायासन - 1431), मांत्रालय, मुांबई
19. कायासन (7 अे) ननिडनस्ती.
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