
“गट शेतीस प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी 
शेतकऱ्ाांच््ा गट शेतीस चालना देणे" 
्ोजनेंतगगत सन 2017-18 व सन 2018-19 
मध््े ननवड केलले््ा शेतकरी गटाांना रु. 10.00 
कोटी ननधी उपलब्ध करुन देणेबाबत.. 

 
महाराष्ट्र शासन 

कृनि,पशुसांवधगन, दुग्धव््वसा् नवकास व मत्््व््वसा् नवभाग 
शासन ननणग् क्रमाांक: कृनवका-2017/प्र.क्र.32/भाग-1/3-अ े

मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
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                 भाग1/ 3-अे,नद.5.10.2018 
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प्र्तावना :- 
       सन, 2022 प्ंत शेतकऱ्ाांचे उत्पन्न दुप्पट करण््ाच््ा कें द्र शासनाच््ा दृष्ट्टीकोणास 
अनुसरुन पीक उत्पादन वाढनवण््ासाठी नननवष्ट्ठा, प्रनश िण, न,सचन, ्ाांनत्रकीकरण, काढणीपश्चात 
तांत्रज्ञान, कृनिमाल प्रक्री्ा व पणन इत््ादी बाबी महत्वाच््ा ठरतात. राज््ातील शेतकऱ्ाांची 
जमीनधारणा कमी असल््ाने शेतकऱ्ाांच््ा उत्पादनात भरीव वाढ होण््ासाठी सामुनहक शेती, शेती 
करण््ाची आधुननक पध्दती व काटेकोर नन्ोजनाची आवश््कता ही बाब नवचारात घेऊन "गट 
शेतीस प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी शेतकऱ्ाांच््ा गट शेतीस चालना देणे" ही ्ोजना 
राबनवण््ास सांदभाधीन नद. 5.10.2018 रोजीच््ा शासन ननणग्ान्व्े मान््ता देण््ात आली आहे. 
सदर ्ोजनेंतगगत  सन 2017-18 मध््े ननवड करण््ात आलेल््ा 196 शेतकरी गटाांना  व सन 
2018-19 मध््े ननवड करण््ात आलेले 211 शेतकरी गटाांना पुढ़ील कामे करण््ासाठी 
रु.1840.00 लि  ननधी नवतरीत करण््ाबाबतची नवनांती कृनि आ्ुक्त का्ाल्ाने सांदभाधीन 
नद.3/3/2020 रोजीच््ा पत्रान्व्े  केली आहे. 

               सन 2019-20 कनरता "गट शेतीस प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी शेतकऱ्ाांच््ा गट 
शेतीस चालना देणे" ्ा ्ोजनेसाठी रु.100 कोटी इतका ननधी अर्गसांकल्ल्पत करण््ात आला आहे.   
नवत्त नवभागाने सांदभाधीन नद. 8.7.2019 च््ा पनरपत्रकान्व्े महसूली का्गक्रम / भाांडवली  
अननवा्ग व का्गक्रम खचग ्ाबाबीसाठी अर्गसांकल्ल्पत तरतूदीच््ा 80% च््ा म्ादेत ननधी   नवतनरत   
करण््ाबाबत नवत्त नवभागाने सुनचत केले आहे. त््ानुिांगाने, सांदभाधीन नद. 8.7.2019 च््ा 
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पनरपत्रकान्व्े नवभागास प्रदान करण््ात आलेल््ा अनधकारानूसार मांजूर तरतूदीपैकी 60% ननधी 
म्हणजेच रु. 60.00 कोटी एवढा ननधी "गट शेतीस प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी शेतकऱ्ाांच््ा 
गट शेतीस चालना देणे " ्ोजनेंतगगत सन 2017-18 व सन 2018-19 मध््े ननवड केलेल््ा 
शेतकरी गटाांना नद.11/9/2019 च््ा शाननणग्ान्व्े  उपलब्ध करुन देण््ात आला आहे.आता नवत्त 
नवभागाने सन 2019-20 ्ा अर्थर्क विासाठी 2401 अे 782 ्ा लेखानशिा करीता रु.70.00 
कोटीचे आठमाही सुधारीत अांदाज मांजूर केले आहेत. सबब उवगनरत 10.00 कोटी ननधी नवतरीत 
करण््ाची बाब शासनाच््ा नवचाराधीन होती. त््ानुसार शासन पुढीलप्रमाणे ननणग् घेत आहे. 

शासन ननणग्  :-  

1 गट शेतीस प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी शेतकऱ्ाांच््ा गट शेतीस चालना देणे" 
्ोजनेंतगगत सन 2017-18 व सन 2018-19 मध्् ेननवड केलेल््ा शेतकरी गटाांना त््ाांच््ा 
प्रकल्प आराखड्यानुसार पुढील कामे करण््ासाठी उवगनरत  रु. 10.00 कोटी (अिरी रुप्े 
दहा कोटी फक्त) एवढा ननधी आ्ुक्त ( कृनि ) ्ाांना नवतरीत करण््ास शासन मान््ता 
देण््ात ्ेत आहे .  

2 ्ा वरील खचग सन 2019-20 मध््े मांजुर झालेल््ा अनुदानातून खालील लेखानशिाखाली 
खची टाकण््ात ्ावा.  
मागणी क्र. डी-3  

2401- पीक सांवधगन, 

109 नव्तार व शेतकरी प्रनशिण ,  

(01) मानहती व प्रचार (01) (55) गट शेतीस प्रोत्साहन व  

सबलीकरणासाठी शेतकऱ्ाांच््ा गट शेतीस चालना देणे (100%  

            राज्् ्ोजना) (2401 अे 782) ्ोजनाांतगगत ( दत्तमत )  

3.      सन 2019-20 करीता ्ापूवी नवतरीत केलेला ननधी व ्ा शासन ननणग्ान्व्े नवतरीत होणारा 
रु. 10.00 कोटी ननधी अखर्थचत राहणार नाही ्ाची दिता आ्ुक्त (कृनि) ्ाांनी द्ावी.                                                                                                                                                                         

4.     सदर ्ोजनेअांतगगत प्राप्त होणारा ननधी खची घालण््ाकनरता आ्ुक्त (कृनि) ्ाांना नन्ांत्रण 
अनधकारी तसेच सहा्क सांचालक लेखा-1, कृनि आ्ुक्ताल्, पुणे ्ाांना आांहरण व सांनवतरण 
अनधकारी म्हणनू घोनित करण््ात आले आहे. सदर ्ोजनेअांतगगत मानधनाच््ा /खचाच््ा रकमा 
DBT (Direct  Benefit Transfer) द्वारे प्रदान करण््ात ्ाव््ात.  

5.       ्ा शासन ननणग्ाद्वारे उपलब्ध करुन नदलेल््ा ननधीचा तात्काळ नवनन्ोग करण््ात ्ावा 
तसेच ननधी नवनन्ोगाच््ा अनुिांगाने सांचालक (नव्तार व प्रनशिण) ्ाांनी वळेोवळेी उप्ोनगता 
प्रमाणपत्र शासनास सादर कराव.े  

6. हा शासन ननणग् नवत्त नवभागाच््ा सांदभाधीन नद.22.1.2020 च््ा पनरपत्रकानुसार ्ा 
नवभागास प्रदान केलेल््ा अनधकारानुसार ननगगनमत करण््ात ्ेत आहे. 
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7.  सदरचा शासन ननणग् महाराष्ट्र शासनाच््ा www.maharashtra.gov.in ्ा 
सांकेत्र्ळावर उपलब्ध करण््ात आला असून त््ाचा सांगणक साांकेताांक क्र. 
202003161103388601 असा आहे. हा आदेश नडजीटल ्वािरीने सािाांनकत करुन काढण््ात 

्ेत आहे.  

 महाराष्ट्राचे राज््पाल ्ाांच््ा आदेशानुसार व नाांवाने, 

 

 

                                                                                                              ( अशोक आत्राम ) 

                    सह सनचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रनत, 

1. मा. मांत्री (कृनि) ्ाांचे खाजगी सनचव, मांत्राल्, मुांबई. 
2. मा. राज््मांत्री (कृनि) ्ाांचे खाजगी सनचव, मांत्राल्, मुांबई. 
3. मा. मुख्् सनचव, महाराष्ट्र राज््, मांत्राल्, मुांबई-32. 
4. मा. सनचव (कृनि) ्ाांचे ्वी् सहा्क, मांत्राल्, मुांबई. 
5. आ्ुक्त,कृनि,महाराष्ट्र राज््,पुणे (5 जादा प्रतीसह) 
6. सांचालक (नव्तार व प्रनशिण), कृनि आ्ुक्ताल्,महाराष्ट्र राज््,पुणे 
7. सांचालक  आत्मा, तर्ा  कृनि नोडल अनधकारी,कृनि आ्ुक्ताल्,महाराष्ट्र राज््,पुणे  
8. सवग सांचालक / कृनि सहसांचालक,कृनि आ्ुक्ताल्,महाराष्ट्र राज््,पुणे 
9. सवग नवभागी् कृनि सहसांचालक 
10. सवग नजल्हा अनधिक कृनि अनधकारी तर्ा प्रकल्प सांचालक (आत्मा) 
11. सवग नजल्हा कोिागार अनधकारी, 
12. सवग उपसांचालक, नजल्हा अनधिक कृनि अनधकारी ्ाांचे का्ाल् 
13. महालेखापाल,महाराष्ट्र-1 (लेखा परीिा/ लेखा अनुज्ञे् ता),मुांबई 
14. महालेखापाल,महाराष्ट्र-2,(लेखा परीिा/लेखा अनुज्ञे्ता ),नागपूर 
15. ननवड न्ती (का.3 अे).  

http://www.maharashtra.gov.in/

		2020-03-16T11:08:50+0530
	Ashok Maroti Atram




