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"गट शेतीस प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी   

शेतकऱ्ाांच््ा गट शेतीस चालना देणे " ही ्ोजना 

राबववण््ास दोन वर्षाची वद. 1.4.2019 ते 31.3.2021 

मुदतवाढ देण््ाबाबत.... 

                                
महाराष्र शासन 

कृवर्ष,पशुसांवर्धन, दुग्र्व््वसा् ववकास व मत्््व््वसा् ववभाग 
शासन वनणध् क्रमाांक: कृववका-2017/प्र.क्र.32/भाग-1/3-अे 

मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मांत्राल् वव्तार, मुांबई 400 032. 

वदनाांक - 9 सप्टेंबर, 2019 
 
सांदभध : - कृवर्ष व पदुम ववभाग,  शासन वनणध्  क्रमाांक  : कृववका-2017 /प्र.क्र.32 /भाग1/ 3-अे,वद.5.10.2018 

 

प्र्तावना :- 

सन, 2022 प्ंत शेतकऱ्ाांचे उत्पन्न दुप्पट करण््ाच््ा कें द्र शासनाच््ा दृष्टीकोणास अनुसरुन पीक 
उत्पादन वाढववण््ासाठी वनववष्ठा, प्रवश िण, न,सचन, ्ाांवत्रकीकरण, काढणीपश्चात तांत्रज्ञान, कृवर्षमाल प्रक्री्ा व 
पणन इत््ादी बाबी महत्वाच््ा ठरतात.  राज््ातील शेतकऱ्ाांची जमीनर्ारणा कमी असा्ाने शेतकऱ्ाांच््ा 
उत्पादनात भरीव वाढ होण््ासाठी सामुवहक शेती, शेती करण््ाची आरु्वनक पध्दती व काटेकोर वन्ोजनाची 
आवश््कता ही बाब ववचारात घेऊन "गट शेतीस प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी शेतकऱ्ाांच््ा गट शेतीस 
चालना देणे" ही ्ोजना राबववण््ास सांदभार्ीन वद. 5.10.2018 रोजीच््ा शासन वनणध्ान्व्े मान््ता देण््ात 
आली आहे.सदर शासन वनणध्ान्व्े प्र्तुत ्ोजना सन 2017-18 व सन 2018-19 मध््े राबववण््ास मान््ता 
देण््ात आली होती. 

           वाढती लोकसांख््ा व जमीनीचे  तुकडीकरण ्ामुळे ववहती जमीनीचे प्रती ाातेदार िते्र कमी ााले आहे. 
त््ामुळे शेतक-्ाला शेती करणे आर्थिक दृष्या वकफा्तीशीर व्हाव े ्ासाठी गट शेतीस प्रोत्साहन व 
सबलीकरणासाठी शेतक-्ाांच््ा गट शेतीस चालणा देणे" सुरु करण््ात आली आहे. हा उदे्दश व ्ोजनेची 
फलवनष्पत्ती लिात घेता, "गट शेतीस प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी शेतक-्ाांच््ा गट शेतीस चालणा देणे" ्ा 
्ोजनेस दोन वर्षाची मुदतवाढ वद. 1.4.2019 ते 31.3.2021  देण््ाची बाब शासनाच््ा ववचारार्ीन होती.  

शासन वनणध्  :-  
1 "गट शेतीस प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी शेतकऱ्ाांच््ा गट शेतीस चालना देणे"  ही ्ोजना राबववण््ास 

दोन वर्षाची वद. 1.4.2019 ते 31.3.2021 मुदतवाढ देण््ात ्ेत आहे. 
2  सदर आदेश महाराष्र शासन का्धवन्मावलीच््ा वन्म 15 अन्व्े देण््ात आलेा्ा शासनाच््ा 

कामकाजासांबांर्ी अनुदेश क्र.29 (1) नुसार प्राप्त ाालेा्ा मान््तेच््ा अर्ीन राहून वनगधमीत करण््ात ्ेत 
आहेत.  



शासन वनणध् क्रमाांकः  कृववका-2017/प्र.क्र.32/भाग-1/3-अ े

पषृ्ठ 2 पैकी 2 

             सदर शासन वनणध् महाराष्र शासनाच््ा www.maharashtra.gov.in ्ा सांकेत्िळावर उपलब्र् 
करण््ात आला असून त््ाचा सांकेताक 201909091309119801 असा आहे. हा आदेश वडजीटल ्वािरीने 
सािाांवकत करुन काढण््ात ्ेत आहे 

 महाराष्राचे राज््पाल ्ाांच््ा आदेशानुसार व नाांवाने, 

 

 

(अवनता तुम्मुलवार) 
कि अवर्कारी, महाराष्र शासन 

प्रवत, 
1) मा. मांत्री (कृवर्ष) ्ाांचे ााजगी सवचव, मांत्राल्, मुांबई. 
2) मा. राज््मांत्री (कृवर्ष) ्ाांचे ााजगी सवचव, मांत्राल्, मुांबई. 
3) मा. मुख्् सवचव, महाराष्र राज््, मांत्राल्, मुांबई-32. 
4) मा. सवचव (कृवर्ष) ्ाांचे ्वी् सहा्क, मांत्राल्, मुांबई. 
5) आ्ुक्त (कृवर्ष), महाराष्र राज््, पुणे (5 जादा प्रतीसह) 
6) सांचालक (वव्तार व प्रवशिण), कृवर्ष आ्ुक्ताल्, महाराष्र राज््, पुणे. 
7) सांचालक  आत्मा, तिा  कृवर्ष नोडल अवर्कारी, कृवर्ष आ्ुक्ताल्,महाराष्र राज््, पुणे.  
8) सवध सांचालक / कृवर्ष सहसांचालक, कृवर्ष आ्ुक्ताल्, महाराष्र राज््, पुणे. 
9) सवध ववभागी् कृवर्ष सहसांचालक. 
10) सवध वजाहा अवर्िक कृवर्ष अवर्कारी तिा प्रकाप सांचालक (आत्मा.) 
11) सवध वजाहा कोर्षागार अवर्कारी. 
12) सवध उपसांचालक, वजाहा अवर्िक कृवर्ष अवर्कारी ्ाांचे का्ाल्. 
13) महालेाापाल, महाराष्र-1, (लेाा परीिा/लेाा अनुज्ञे् ता), मुांबई. 
14) महालेाापाल, महाराष्र-2, (लेाा परीिा/लेाा अनुज्ञे् ता), नागपूर. 
15) वनवड न्ती (का.3 अे).  
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