
सन 2019-20 मध्य े राज्यातील 
शेतकऱयाांचे देशाबाहेर अभ्यास दौरे 
ही योजना राबविण्यास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसांिर्धन, दुग् र्व् यिसाय विकास ि म् ्  यव् यिसाय विाा  

शासन वनर्धय क्रमाांकः सांकीर्ध - 2019/प्र.क्र.87/3अ े
मादाम कामा मा ध, हुता्मा राज ुरु चौक, 

मांत्रालय, मुांबई-400 032 
तारीख: 08 नोव्हेंबर, 2019 

िाचा-   
1) शासन वनर्धय, कृवष ि पदुम  विाा , क्र. शेविदौ - 4207/प्र.क्र. 145/3अ,े वद. 6 .6. 2007 

      2)  शासन वनर्धय, कृवष ि पदुम  विाा , क्र. शेविदौ - 4211/प्र.क्र. 38/3अ,े वद. 9.3.2011 
     3)  शासन वनर्धय, उद्यो , उजा ि काम ार विाा , क्र. ााांखस - 2014/प्र.क्र. 82/ाा -3/  
          उद्यो -4, वद. 30.10.2015 
     4)   कृवष  सांचालक (वि्तार ि प्रवशक्षर्)  याांचे  पत्र क्र. शेमासे /19-20 / प्र.क्र.03 / शेविअदौ /  
           मासू /विप्र-6/365,वद. 3 .6.2019 
 

प्र्तािना- 

राज्यातील शेतकऱयाांना विविर् प्र त देशातील विकसीत आवर् आरु्वनक तांत्रज्ञानाची मावहती 
होण्यासाठी तसेच शेतमालाची वनयात / कृवष मालाचे पर्न ि बाजारपेठेतील मा र्ी, कृवष माल 
प्रवक्रया याबरोबरच ्या देशाांमध्ये उपयो ात येत असलेले अद्ययाित तांत्रज्ञान अि त करुन ्याचा 
िापर राज्यातील शेतकऱयाांनी ्याांच्या शेतािर/शेतीमध्ये करण्यासाठी सहाय्य कररे्, विविर् देशाांनी 
विकसीत शेती तांत्रज्ञान ि अनुषांव क बाबी  याांची मावहती ्या देशातील शेतकऱयाांशी प्र्यक्ष  चचा 
करुन तसेच क्षवेत्रय ाटेी, सांबांवर्त सां््ाांना ाटेी इ्यादीद्वारे शेतकऱयाांचे ज्ञान आवर् क्षमता 
उांचािण्याकरीता कृवष विाा ाकडून राज्यातील शेतकऱयाांचे देशाबाहेर अभ्यास दौरे आयोवजत 
करण्यात येतात. तदनुसार सन 2004-2005 पासून सदर योजना सुरु आहे. 

सन 2019-20 मध्य े राज्यातील शेतकऱयाांचे देशाबाहेर अभ्यास दौरे  योजना राबविण्यासाठी  
प्रशासकीय मान्यता देण्याची  बाब शासनाच्या विचारार्ीन होती. ्याबाबत शासन  पुढील वनर्धय घेत 
आहे. 
 

शासन वनर्धय- 

1 सन 2019-20 मध्ये राज्यातील शेतकऱयाांचे देशाबाहेर अभ्यास दौरे ही योजना 
राबविण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 

2 शासनाने विवहत केलेल्या तरतुदीनुसार सदर योजनेची अांमलबजािर्ी करण्यात यािी ि  
्यानुषां ाने सदर योजना सन 2019-20 मध्ये राबविण्याकवरता मा धदशधक सुचना आयुक्त 
(कृवष) याांनी वन धमीत कराव्यात.  

3 सदर योजना राबविण्याकवरता सांचालक (वि्तार ि प्रवशक्षर्) त्ा राज्य नोडल अवर्कारी 
याांना आहरर् ि सांवितरर् अवर्कारी म्हर्नू प्रावर्कृत करण्यात येत आहे.  



शासन वनर्धय क्रमाांकः सांकीर्ध - 2019/प्र.क्र.87/3अ े
 

पृष्ट्ठ 2 पैकी 2 

सदर शासन वनर्धय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेत््ळािर 
उपलब्र् करण्यात आला असून ्याचा सांकेताक 201911081546287701 असा आहे. हा आदेश 
वडजीटल ्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार ि नािाने, 

 ( अशोक आत्राम ) 
 सह सवचि, महाराष्ट्र शासन 

   प्रत, 
1) मा.मांत्री (कृवष), कृवष ि पदुम विाा , मांत्रालय, मुांबई-32 
2) मा.राज्य मांत्री (कृवष), कृवष ि पदुम विाा , मांत्रालय, मुांबई-32 
3)  सवचि (कृवष), कृवष ि पदुम विाा , मांत्रालय, मुांबई-32 
4) आयुक्त (कृवष) , कृवष आयुक्तालय,पुरे् 
5) सांचालक ( वि्तार ि प्रवशक्षर् ) त्ा राज्य नोडल अवर्कारी कृवष आयुक्तालय,पुरे् 
6) सिध सांचालक, कृवष  आयुक्तालय, पुरे्     
7) सिध विाा ीय कृवष सहसांचालक 
8) सहाय्यक सांचालक (लखेा-1), कृवष आयुक्तालय, पुरे्   
9) सिध वजल्हा अवर्क्षक कृवष अवर्कारी, 
10) महासांचालक, मावहती ि जनसांपकध  सांचालनालय, मांत्रालय, मुांबई 
11) सिध तालुका कृवष अवर्कारी,  
12) सिध वजल्हा कोषा ार अवर्कारी.   
13) महालेखापाल - 1/2(लेखा पवरक्षा)/(लेखा ि अनुज्ञयेता) मुांबई /ना पूर 
14) वित्त विाा  (का.व्यय-1) (अ ध्सांकल्प-12)(अ्ोपाय), मांत्रालय, मुांबई.32 
15) वनयोजन विाा , कायासन - 1414, 1431, मांत्रालय, मुांबई.32 
16) कायासन अवर्कारी, 2-अे, कृवष ि पदुम विाा , मांत्रालय, मुांबई. 
17) वनिड न्ती (कायासन-3अे).  
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