
सन 2018-19 मध्य े राज्यातील संभाव्य चारा 
टंचाईच्या पार्श्वभमूीवर राष्ट्रीय कृषि षवकास 
योजनेअतंर्वत 100 टक्के अनुदानावर वरैण षियाणे व 
खते षवतरण या प्रकल्पासाठी रू.25.00 कोटी 
अषतरीक्त षनधी मंजूर करण्यािाित.  

 

महाराष्ट्र शासन 
कृषि,  पशुसंवधवन, दुग्धव्यवसाय षवकास व मत्स्यव्यवसाय षवभार् 

शासन षनणवय क्र. राकृषव-2018/प्र.क्र.152/पदुम-4, 
मादाम कामा रोड, हुतात्समा राजरु्रु चौक, 

मंत्रालय, षव्तार, मंुिई-400 032. 
   षदनाकं : 04 षडसेंिर, 2018.  

 

वाचा :- 1. कृषि, पशुसंवधवन, दुग्धव्यवसाय षवकास व मत्स्यव्यवसाय षवभार्ाचा समक्रमाकंाचा शासन    

                 षनणवय षद.23.10.2018 

2. कें द्र शासनाने राष्ट्रीय कृषि षवकास योजनेंतर्वत दुष्ट्काळ सद्दष्ट्य पषरस््ितीवर मात 
करण्यासाठी रािवावयाच्या अषतषरक्त वरैण षवकास कायवक्रमाच्या अंमलिजावणीसाठी माहे 
ऑक्टोिर, 2017 मध्ये षनर्वषमत केलेल्या मार्वदशवक सूचना. 

3. कृषि, पशुसंवधवन, दुग्धव्यवसाय षवकास व मत्स्यव्यवसाय षवभार्ाचा शासन षनणवय क्र. 
एफडीआर- 2017 /प्र.क्र 167 / पदुम-4, षद.15.11.2018 

4. आयुक्त पशुसंवधवन महाराष्ट्र राज्य, पुणे याचंे कायालयीन पत्र क्र.वषैव/ि-9(5)/4532-
33/2018, पुणे षद. 22.11.2018. 

प्र्तावना :-  

सन 2018 च्या खरीप हंर्ामात कमी पजवन्यमान झाल्यामुळे राज्यात दुष्ट्काळी पषरस््िती उद्भवली 
आहे. मदत व पूनववसन षवभार्ाचा शासन षनणवय षद. 31.10.2018 अन्वये राज्यातील 26 षजल्हयांमधील 
151 तालुक्यामंध्ये तसेच, शासन षनणवय षद. 06.11.2018 अन्वये, 151 तालुक्यावं्यषतषरक्त इतर 
तालुक्यांमधील 268 महसूली मंडळामध्ये दुष्ट्काळ घोषित करण्यात आलेला आहे. या 151 तालुक्यामंध्ये 
व 268 महसूली मंडळामधील पशुधनास चारा टंचाईची पषरस््िती उद्भवण्याची शक्यता षवचारात घेऊन, 
दुष्ट्काळी पषरस््ितीमध्ये राज्यातील पशुधनास आवश्यक षहरवा चारा उपलब्ध व्हावा, तसेच, त्सयाचंी 
रोर्प्रषतकार शक्ती, प्रजनन क्षमता कायम रहाण्यास मदत व्हावी याकषरता,संदभीय 1 येिील शासन 
षनणवयान्वये वरैणीचे उत्सपादन घेण्यासाठी राष्ट्रीय कृषि षवकास योजनेअंतर्वत रू. 10.00 कोटी  षनधी 
मंजूर करण्यात आलेला आहे. 
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राज्यातील जलाशयाखालील / तलावाखालील जषमनीचा षवनीयोर् फक्त चारा षपके घेण्यास 
करण्यासाठी वाचा-3 येिील षद.15.11.2018 च्या शासन षनणवयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात आलेली आहे. त्सयामुळे राज्यात उद्भवणा्या चारा टंचाई पषरस््ितीवर मात करण्यासाठी 
मुिलक प्रमाणात वरैणीचे उत्सपादन घेण्यासाठी राष्ट्रीय कृषि षवकास योजनेअंतर्वत अषतषरक्त                                 
रु. 25.00 कोटी (अक्षरी रु.पंचवीस कोटी मात्र) षनधी उपलब्ध करुन देण्याच्या अनुिंर्ाने खालीलप्रमाणे 
शासन षनणवय षनर्वषमत करण्यात येत आहे.   

शासन षनणवय :- 

 सन 2018-19 मध्ये  राज्यातील संभाव्य चारा टंचाईच्या पार्श्वभमूीवर राष्ट्रीय कृषि षवकास 
योजनेअंतर्वत 100 टक्के अनुदानावर वरैण षियाणे व खते षवतरण या प्रकल्पासाठी अषतषरक्त                            
रु. 25.00 कोटी (अक्षरी रु.पंचवीस कोटी मात्र)  षनधी मंजूर करण्यास याव्दारे, शासनाची मान्यता तसेच, 
सदरच्या खचास षवत्तीय मान्यता देखील प्रदान करण्यात येत आहे.   

हा प्रकल्प सन 2018-19 मध्ये राष्ट्रीय कृषि षवकास योजनेंतर्वत उपलब्ध होणा्या षनधीच्या 
अषधन राहून खालील नमुद िािी षवचारात घेऊन रािषवण्यात यावा. 

1. राष्ट्रीय कृषि षवकास योजनेअंतर्वत कें द्र शासनाने दुष्ट्काळी पषरस््ितीवर मात करण्याकरीता 
रािवावयाच्या अषतषरक्त वरैण षवकास कायवक्रमासाठी माहे ऑक्टोिर, 2017 मध्ये षनर्वषमत केलेल्या 
मार्वदशवक सूचनामंधील अपेंषडक्स - ए मध्य ेषनषित करण्यात आलेल्या चार िािींपैकी आर्थिक षनकिाच्या 
अनुिंर्ाने केवळ वरैण षियाणे व खते या दोन षनषवष्ट्ठासंाठीच प्रती 10 रंु्ठे रू.460/- (अक्षरी रू. चारशे 
साठ मात्र) च्या मयादेत कमाल दोन हेक्टर क्षते्रासाठी षनवडलेल्या लाभािी शेतक्यास रू.9,200/- 
(अक्षरी रू.नऊ हजार दोनशे मात्र) च्या मयादेत 100 टक्के अनुदानावर वरैण षियाणाचंा (उदा. मका, 
ज्वारी, िाजरी ककवा वरैण समुध्द षपके जसे की, न्युषरषफड व तत्ससम) व खताचा पुरवठा करण्यात यावा.  

2.   सदरचा प्रकल्प कें द्र शासनाने राष्ट्रीय कृषि षवकास योजनेसंदभात अषतषरक्त वरैण षवकास 
कायवक्रमाच्या अनुिंर्ाने षनर्वषमत केलेल्या मार्वदशवक सूचना षवचारात घेवून रािषवण्यात यावा.  

3. उपलब्ध करून देण्यात येत असलेल्या रू.25.00 कोटी षनधी मधून राज्यातील प्रामुख्याने 
जलाशयाखालील / तलावाखालील र्ाळपेर जषमनीवर प्रत्सयेक षजल्हयात कमीत कमीत 2,000 हे. 
र्ाळपेर  क्षते्रावर  चारा षपकाचंी लार्वड करून वरैण उत्सपादन घेण्यासाठी या योजनेअंतर्वत लाभ देण्यात 
यावा. याषशवाय मार्णी असल्यास अन्य पात्र लाभार्थ्यांना देखील चारा षपकाचं्या लार्वडीकरीता लाभ 
देण्यात यावा. 
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4.  या प्रकल्पातंर्वत उपलब्ध करून देण्यात आलेल् या षनधीचा तात्सकाळ षवषनयोर् करून, षवहीत 
नमुन्यातील उपयोषर्ता प्रमाणपत्र शासनास सादर करण्यात याव.े 

5. या प्रकल्पातंर्वत उपलब्ध झालेला षनधी व त्सयाचा षवषनयोर् यािाितचा षहशोि ्वतंत्रपणे षवहीत 
केलेल्या लेखा पध्दतीनुसार ठेवण्यात यावा. 

6.  संिंषधत षजल्याचे षजल्हा पशुसंवधवन उपायुक्त हे या योजनेचे आहरण व संषवतरण अषधकारी 
राहतील.  

7. राज्य्तरावर या प्रकल्पाच ेअंमलिजावणी अषधकारी आयुक्त पशुसंवधवन तर, षवभार्ीय ्तरावर 
संिंषधत षवभार्ाचे प्रादेषशक सहआयुक्त पशुसंवधवन हे राहतील. 

8. सदर प्रकल्पास आयुक्त पशुसंवधवन, पुणे यानंी तात्सकाळ ताषंत्रक मंजूरी प्रदान करावी. 

9.  या प्रकल्पाच्या  यश्वी अमंलिजावणीसाठी आवश्यक त्सया सषव्तर मार्वदशवक सचूना आयुक्त 
पशुसंवधवन यानंी त्सयाचं्या ्तरावरून सवव संिंषधत अषधकारी यानंा तात्सकाळ षनर्वषमत कराव्यात. 

10. सदरच्या प्रकल्पास राष्ट्रीय कृिी षवकास योजनेअंतर्वतच्या राज्य्तरीय प्रकल्प मंजूरी 
सषमतीच्या आर्ामी िैठकीत कायोत्तर मान्यता प्रदान करून घेण्यात यावी.  

11. सदरचा प्रकल्प रािषवल्यानंतर आयुक्त पशुसंवधवन, पुणे  यानंी प्रकल्पाचा फलश्रुती अहवाल 
त्सयाचं्या अषभप्रायासह शासनास सादर करावा. 

सदरचा शासन षनणवय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत्िळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्सयाचा संर्णक सांकेताकं 201812041308453601 असा आहे. हा 
शासन षनणवय षडजीटल ्वाक्षरीने साक्षाषंकत करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने, 

 

     

                                  ( रकवद्र र्ुरव ) 

              उप सषचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत :- 

१. मा.राज्यपाल याचंे सषचव, राजभवन, मंुिई. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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२. मा.मुख्यमंत्री याचंे प्रधान सषचव, मंत्रालय, मंुिई. 
३. मा.मंत्री (पदुम) याचंे खाजर्ी सषचव, मंत्रालय, मंुिई. 
४. मा.राज्यमंत्री (पदुम) याचंे खाजर्ी सषचव, मंत्रालय, मंुिई. 
५. सवव षवधानसभा सद्य / षवधानपषरिद सद्य 
६. मा.मुख्य सषचव याचंे उप सषचव, मंत्रालय, मंुिई. 
७. प्रधान सषचव (मदत व पुनववसन), महसूल व वन षवभार्, मंत्रालय, मंुिई. 
८. सषचव, (कृषि), कृषि व पदुम षवभार्, मंत्रालय, मंुिई. 
९. सषचव, महाराष्ट्र जलसंपत्ती षनयमण प्राधीकरण, मंुिई. 
१०. आयुक्त पशुसंवधवन, महाराष्ट्र राज्य, औंध, पुणे 
११. आयुक्त कृषि, महाराष्ट्र राज्य, मध्यवती इमारत, पुणे 
१२. षवभार्ीय आयुक्त (सवव) 
१३.  षजल्हाषधकारी (सवव) 
१४.  मुख्य कायवकारी अषधकारी, षजल्हा पषरिद (सवव) 
१५.  उपसषचव (राष्ट्रीय कृषि षवकास योजना कक्ष), कृषि व पदुम षवभार्, मंत्रालय, मंुिई 
१६.  महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता) / लेखा पषरक्षण, मंुिई / नार्पूर. 
१७.  प्रादेषशक सहआयुक्त पशुसंवधवन (सवव) 
१८. सवव मुख्य अषभयंता, जलसंपदा षवभार्. 
१९. सवव अषधक्षक अषभयंता, जलसंपदा षवभार्. 
२०.  षजल्हा पशुसंवधवन उपआयुक्त, (सवव) 
२१.  षजल्हा पशुसंवधवन अषधकारी,  षजल्हा पषरिद (सवव) 
२२.  सवव षजल्हा अषधक्षक कृषि अषधकारी. 
२३.  सवव कायवकारी अषभयंता, जलसंपदा षवभार् / मृदसंधारण षवभार्.  
२४.  षनवड न्ती, पदुम-4. 
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