सन 2018-19 मध्ये राज्यातील संभाव्य चारा
टं चाईच्या पार्श्वभम
ू ीवर राष्ट्रीय कृषि षवकास
योजनेअत
ं र्वत 100 टक्के अनुदानावर वैरण
षियाणे व खते षवतरण या प्रकल्पास प्रशासकीय
मान्यता प्रदान करण्यािाित.
महाराष्ट्र शासन
कृषि, पशुसंवर्वन, दु ग्र्व्यवसाय षवकास व मत्स्यव्यवसाय षवभार्,
शासन षनणवय क्र.राकृषव-2018/प्र.क्र.152/पदु म-4,
मादाम कामा रोड, हु तात्समा राजर्ुरु चौक,
मंत्रालय, षव्तार, मुंिई.032 400षदनांक : 23 ऑक्टोिर, 2018.
वाचा :- 1. आयुक्त पशुसंवर्वन महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कायालयीन पत्र क्र.वैषव/ि-9(2)/
2628/2018, पुणे षद. 17.10.2018.
2. अषतषरक्त आयुक्त पशुसंवर्वन यांचे पत्र क्र. .वैषव/ि-9(3)/3016/2018, पुणे
षद. 20.10.2018.
3. केंद्र शासनाने राष्ट्रीय कृषि षवकास योजनेंतर्वत दुष्ट्काळ सद्दष्ट्य पषरस््ितीवर मात करण्यासाठी
रािवावयाच्या अषतषरक्त वैरण षवकास कायवक्रमाच्या अंमलिजावणीसाठी माहे ऑक्टोिर, 2017
मध्ये षनर्वषमत केलेल्या मार्वदशवक सूचना
प्र्तावना :सन 2018-19 या विात राज्यात सरासरीपेक्षा कमी पजवन्यमान झालेले असून, सोलापूर षजल्यात
फक्त 39.2 टक्के, औरं र्ािाद व िीड षजल्यात सरासरी 50 टक्के, जालना, लातूर, उ्मानािाद, परभणी,
नंदुरिार व जळर्ांव या षजल्यात सरासरी 60 टक्के पजवन्यमान झालेले असून, राज्यातील एकूण 355
तालुक्यांपक
ै ी 172 तालुक्यांमध्ये सरासरी पजवन्यमान कमी असून, या तालुक्यांमध्ये चारा टं चाईची पषरस््िती
उद्भवण्याची शक्यता आहे . दु ष्ट्काळ सदृश्य पषरस््ितीमध्ये राज्यातील पशुर्नास आवश्यक चारा उपलब्र्
व्हावा तसेच, त्सयांची रोर्प्रषतकार शक्ती, प्रजनन क्षमता कायम रहाण्यास मदत व्हावी याकषरता राष्ट्रीय कृषि
षवकास योजनेअंतर्वत 100 टक्के अनुदानावर वैरण षपकांचे षियाणे व खते षवतरण हा प्रकल्प रािषवण्याच्या
अनुिंर्ाने खालीलप्रमाणे शासन षनणवय षनर्वषमत करण्यात येत आहे .
शासन षनणवय :सन 2018-19 मध्ये

राज्यातील संभाव्य चारा टं चाईच्या पार्श्वभम
ू ीवर राष्ट्रीय कृषि षवकास

योजनेअंतर्वत 100 टक्के अनुदानावर वैरण षियाणे व खते षवतरण या प्रकल्पास याद्वारे, शासनाची प्रशासकीय
मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे . तसेच, या प्रकल्प षप्रत्सयिव होणा-या रू.10.00 कोटी खचास षवत्तीय मान्यता
दे खील प्रदान करण्यात येत आहे . हा प्रकल्प सन 2018-19 मध्ये राष्ट्रीय कृषि षवकास योजनेंतर्वत उपलब्र्
होणा-या षनर्ीच्या अषर्न राहू न खालील नमुद िािी षवचारात घेऊन रािषवण्यात यावा.
1.

राष्ट्रीय कृषि षवकास योजनेअंतर्वत केंद्र शासनाने दुष्ट्काळी पषरस््ितीवर मात करण्याकषरता

रािवावयाच्या अषतषरक्त वैरण षवकास कायवक्रमासाठी माहे ऑक्टोिर 2017 मध्ये षनर्वषमत केलेल्या मार्वदशवक
सूचनांमर्ील अपेंषडक्स - ए मध्ये षनषित करण्यात आलेल्या चार िािींपैकी आर्थिक षनकिाच्या अनुिंर्ाने
केवळ वैरण षियाणे व खते या दोन षनषवष्ट्ठांसाठीच प्रती 10 र्ुंठे रू.460/- (अक्षरी रू. चारशे साठ मात्र) च्या
मयादे त अनुदान दे ण्यात यावे.
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2.

सदरचा प्रकल्प केंद्र शासनाने राष्ट्रीय कृषि षवकास योजनेसंदभात अषतषरक्त वैरण षवकास

कायवक्रमाच्या अनुिंर्ाने षनर्वषमत केलेल्या मार्वदशवक सूचना षवचारात घेवून रािषवण्यात यावा.
3.

टं चाईग्र्त घोषित केलेल्या षजल्यातील ज्या शेतक-यांकडे ससचनाची सुषवर्ा व पशुर्न आहे अशा

प्रषत शेतकरी लाभार्थ्यास कमाल एका हेक्टर क्षेत्रासाठी रू.4,600/- (अक्षरी रू.चार हजार सहाशे मात्र) च्या
मयादे त 100 टक्के अनुदानावर वैरण षियाणांचा व खताचा पुरवठा करण्यात यावा.
4.

तरी तुतव उपलब्र् करून दे ण्यात येत असलेल्या रू.10.00 कोटी षनर्ी मर्ून एकूण 21,740 हे क्टर

क्षेत्रावर षहरवी वैरण उत्सपादनाचा कायवक्रम सवोच्य प्रार्ान्याने रािषवण्यात यावा व यामर्ून कमीत कमी 40
मे.टन प्रषत हेक्टर याप्रमाणे एकूण 8.7 लक्ष मे.ट.वैरणीचे उत्सपादन होण्यासाठी आवश्यक ते षनयोजन करण्यात
यावे.
5.

या प्रकल्पांतर्वत उपलब्र् करून दे ण्यात आलेल्या षनर्ीचा तात्सकाळ षवषनयोर् करून, षवहीत

नमुन्यातील उपयोषर्ता प्रमाणपत्र शासनास सादर करण्यात यावे.
6

या प्रकल्पांतर्वत उपलब्र् झालेला षनर्ी व त्सयाचा षवषनयोर् यािाितचा षहशोि ्वतंत्रपणे षवहीत

केलेल्या लेखा पध्दतीनुसार ठे वण्यात यावा.
7.

संिषं र्त षजल्याचे षजल्हा पशुसंवर्वन उपायुक्त हे या योजनेचे आहरण व संषवतरण अषर्कारी राहतील

8.

राज्य्तरावर या प्रकल्पाचे अंमलिजावणी अषर्कारी आयुक्त पशुसंवर्वन तर षवभार्ीय ्तरावर

संिषं र्त षवभार्ाचे प्रादे षशक सहआयुक्त पशुसंवर्वन हे राहतील.
9.

सदर प्रकल्पास आयुक्त पशुसंवर्वन, पुणे यांनी तांषत्रक मंजूरी प्रदान करावी.

10.

या प्रकल्पाच्या यश्वी अंमलिजावणीसाठी आवश्यक त्सया सषव्तर मार्वदशवक सूचना अयुक्त

पशुसंवर्वन यांनी त्सयांच्या ्तरावरून सवव संिषं र्त अषर्कारी यांना तात्सकाळ षनर्वषमत कराव्यात.
11.

सदरच्या प्रकल्पास राष्ट्रीय कृिी षवकास योजनेअत
ं र्वतच्या राज्य्तरीय प्रकल्प मंजूरी सषमतीच्या

आर्ामी िैठकीत कायोत्तर मान्यता प्रदान करून घेण्यात यावी.
12.

सदरचा प्रकल्प रािषवल्यानंतर आयुक्त पशुसंवर्वन, पुणे यांनी प्रकल्पाचा फलश्रुती अहवाल त्सयांच्या

अषभप्रायासह शासनास सादर करावा.
सदरचा शासन षनणवय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत्िळावर
उपलब्र् असून, त्सयाचा संर्णक सांकेतांक 201810231605511101 असा आहे . हा शासन षनणवय
डीषजटल ्वाक्षरीने साक्षांषकत करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने,

Shri Ravindra
Gurav

Digitally signed by Shri Ravindra Gurav
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=Agriculture And Adf Department,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=0030b22364370f4d96ab251b7263219586c0069
b661c3f9cd6fd67e55000ce92, cn=Shri Ravindra Gurav
Date: 2018.10.23 16:10:29 +05'30'

(रसवद्र र्ुरव)
उप सषचव,महाराष्ट्र शासन
प्रत :१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सषचव, मंत्रालय, मुंिई.
२. मा.मंत्री (पदु म) यांचे खाजर्ी सषचव, मंत्रालय, मुंिई.
३. मा.राज्यमंत्री (पदु म) यांचे खाजर्ी सषचव, मंत्रालय, मुंिई.
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४. मा.मुख्य सषचव यांचे उप सषचव, मंत्रालय, मुंिई.
५. प्रर्ान सषचव (मदत व पुनववसन), महसूल व वन षवभार्, मंत्रालय, मुंिई.
६. सषचव, (कृषि), कृषि व पदु म षवभार्, मंत्रालय, मुंिई.
७. आयुक्त पशुसंवर्वन, महाराष्ट्र राज्य, औंर्, पुणे
८. आयुक्त कृषि, महाराष्ट्र राज्य, मध्यवती इमारत, पुणे
९. षवभार्ीय आयुक्त (सवव)
१०. षजल्हाषर्कारी (सवव)
११. मुख्य कायवकारी अषर्कारी, षजल्हा पषरिद (सवव)
१२. उपसषचव (राष्ट्रीय कृषि षवकास योजना कक्ष), कृषि व पदु म षवभार्, मंत्रालय, मुंिई
१३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) / लेखा पषरक्षण, मुंिई / नार्पूर.
१४. प्रादे षशक सहआयुक्त पशुसव
ं र्वन (सवव)
१५. षजल्हा पशुसंवर्वन उपआयुक्त, (सवव)
१६. षजल्हा पशुसंवर्वन अषर्कारी, षजल्हा पषरिद (सवव)
१७. षनवड न्ती, पदु म-4
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