
राष्ट्रीय कृषि षिकास योजना - रफ्तार अतंर्गत 
अषतषरक्त िरैण षिकास कायगक्रमाकषरता 
अषतषरक्त रु.25 कोटी षनधी षितरीत 
करणेबाबत. 
 

महाराष्ट्र शासन 
कृिी, पशुसंिधगन, दुग् धव् यिसाय षिकास ि म् ्  यव् यिसाय षिाार् 

शासन षनणगय क्रमाकं: राकृषि 1018/प्र.क्र. 288/14-अ े 
मादाम कामा मार्ग, हुता्मा राजर्ुरु चौक, 

मंत्रालय षि्तार, मंुबई - 400 042 
        षदनांक : 10 षिसेंबर, 2018                 

संदाग :   
1. कृषि ि पदुम षिाार्ाचा शासन षनणगय क्र. 0317/प्र.क्र.18/राकृषियो कक्ष, षद. 13/04/2017 
2. कृषि ि पदुम षिाार्ाचा शासन षनणगय क्र. राकृषि 0317/प्र.क्र.23/राकृषियो कक्ष, षद.03/07/2017 
3. कृषि ि पदुम षिाार्ाचा शासन शुध्दीपत्रक क्र. राकृषि 0317/प्र. क्र.14/राकृषियो कक्ष, षद.18/09/2017 
4. कृषि ि पदुम षिाार्ाचा शासन षनणगय क्र. राकृषि 0317/प्र.क्र.23/राकृषियो कक्ष, षद.23/2/2018 
5. कृषि ि पदुम षिाार्ाचा शासन शुध्दीपत्रक क्र. राकृषि 0317/प्र.क्र. 23/राकृषियो कक्ष, षद.14/03/2018 
6. कृषि ि पदुम षिाार्ाचा शासन षनणगय क्र. राकृषि 0317/प्र.क्र.23/राकृषियो कक्ष, षद.28/03/2018 
7. कृषि ि पदुम षिाार्ाचा शासन षनणगय क्र. राकृषि 0817/प्र.क्र.94/राकृषियो कक्ष, षद.19/07/2018 ि 

षद.01/08/2018  
8. कृषि ि पदुम षिाार्ाचा शासन षनणगय क्र. राकृषि 0818/प्र.क्र.95/राकृषियो कक्ष, षद. षद.18/07/2018 

ि षद.01/08/2018  
9. कृषि ि पदुम षिाार्ाचा शासन षनणगय क्र. राकृषि 2018/प्र.क्र.152/पदुम-4, षद. 23/10/2018 
10. कृषि ि पदुम षिाार्ाचा शासन षनणगय क्र. राकृषि 1018/प्र.क्र.288/14-अ,े षद. 30/10/2018 
11. कृषि ि पदुम षिाार्ाचा शासन षनणगय क्र. राकृषि 1018/प्र.क्र.288/14-अ,े षद. 02/11/2018 
12. कृषि ि पदुम षिाार्ाचा शासन षनणगय क्र. राकृषि 2018/प्र.क्र.152/14-अ,े षद. 15/11/2018  
13. कृषि ि पदुम षिाार्ाचा शासन षनणगय क्र. राकृषि 2018/प्र.क्र.152/14-अ,े षद. 04/12/2018 

 

प्र्तािना : 

सन 2018-19 या ििात राज्यात सरासरीपेक्षा कमी पजगन्यमान झाल्यामुळे संााव्य चारा टंचाईच्या 
पार्श्गामूीिर राष्ट्रीय कृषि षिकास योजनेंतर्गत अषतषरक्त िरैण षिकास कायगक्रम राबषिण्याचा षनणगय संदाांषकत 
शासन षनणगय षद. 23/10/2018 अन्िये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. सदर प्रकल्पांतर्गत 
षद. 30/10/2018 (संदाग क्र.10) च्या शासन षनणगयान्िये  रु. 10 कोटी षनधी मंजूर करण्यात आलेला आहे.   

राज्यातील जलाशयाखालील/तलािाखालील जषमनीचा षिनीयोर् फक्त चारा षपके घेण्यास 
करण्यासाठी षद.15/11/2018 रोजीच्या शासन षनणगयान्िये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे.  
्यामुळे राज्यात उद्भिणा-या चारा टंचाई पषरस््ितीिर मात करण्यासाठी मुबलक प्रमाणात िरैणीचे उ्पादन 
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घेण्यासाठी  राष्ट्रीय कृषि षिकास योजना-रफ्तार अंतर्गत या कायगक्रमासाठी अषतषरक्त रु.25.00 कोटी (अक्षरी 
रुपये पंचिीस कोटी मात्र)  षनधी उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या षिचाराधीन होती, ्याबाबत शासनाने 
पढुीलप्रमाणे  षनणगय घेतला आहे. 

शासन षनणगयः        

1. सन 2018-19 मध्ये राष्ट्रीय कृषि षिकास योजनेंतर्गत अषतषरक्त िरैण षिकास कायगक्रम राबषिण्याकषरता 
रु.25 कोटी (रुपये पंचिीस कोटी फक्त) षनधी पढुीलप्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 

अ. सन 2018-19 मध्ये राष्ट्रीय कृषि षिकास योजनेंतर्गत  षितरीत करण्यात आलेला तिाषप अद्याप 
अखर्चचत असलेला सिगसाधारण प्रिर्ाचा एकूण रु.18.63 कोटी (रुपये अठरा कोटी त्रेसष्ट्ठ लाख फक्त) 
षनधी अषतषरक्त िरैण षिकास कायगक्रमाकषरता पनुगषितरीत करण्यात येत असून ्याचा प्रकल्पषनहाय / 
अंमलबजािणी यंत्रणाषनहाय तपशील पषरषशष्ट्ट-अ मध्ये दशगषिला आहे. 

आ. सन 2018-19 मध्ये राष्ट्रीय कृषि षिकास योजनेंतर्गत पढुील प्रकल्पानंा षितरीत करण्यात आलेला 
तिाषप अद्याप अखर्चचत असलेला अनुसूषचत जमाती प्रिर्ाचा रु.2.83 कोटी (रुपये दोन कोटी त्र्याएैंशी 
लाख फक्त) षनधी अषतषरक्त िरैण षिकास कायगक्रमाकषरता पनुगषितरीत करण्यात येत आहे.   

(रक्कम ₹ कोटी) 

अ.
क्र. 

प्रकल्पाच ेनाि सन 2018-19 मध्ये अनुसूषचत जमाती 
प्रिर्ासाठी षितरीत षनधीचा तपषशल  

अषतषरक्त िैरण 
षिकास 

कायगक्रमास 
पुनगषितरीत 

करण्यात येत 
असललेा षनधी 

मूळ 
प्रकल्पाकिे 

षशल्लक 
षनधी 

प्रकल्प ककमत  षितरीत 
षनधी 

खचग अखर्चचत 
षनधी 

1 कृषि यांषत्रकीकरण प्रकल्प 100 11.31 0.00 11.31 2.83 8.48 
आयुक्त (कृषि) 100 11.31 0.00 11.31 2.83 8.48 

इ. सन 2017-18 कषरता राष्ट्रीय कृषि षिकास योजनेअंतर्गत अनुसूषचत जाती प्रिर्ासाठी प्राप्त झालेल्या 
रु. 28.33 कोटी षनधीपकैी रु. 8.74 कोटी षनधीचे प्रकल्प षनहाय षितरण बाकी असनू ्यापैकी रु. 3.54 
कोटी (रुपये तीन कोटी चौपन्न लाख फक्त) षनधी अषतषरक्त िरैण षिकास कायगक्रमाकषरता षितरीत 
करण्यात येत आहे, ्यानुिंर्ाने आयकु्त (कृषि) यांनी सदर षनधी आयुक्त (पशुसंिधगन) यांना षितरीत 
करािा. अनुसूचीत जाती प्रिर्ाच्या उिगषरत रु.5.20 कोटी षनधीचे षितरण यिािकाश करण्यात येईल.   

2. या शासन षनणगयान्िये अषतषरक्त िरैण षिकास कायगक्रमाकषरता पषरच्छेद क्र. 1 मधील “अ” ”आ” ि “इ” 
नुसार एकूण रु.25 कोटी षनधी आयुक्त (पशुसंिधगन) यांना उपलब्ध करुन देण्यात येत असून सदर षनधी 
आयुक्त (कृषि) यानंी आयकु्त (पशुसंिधगन) यांच्याकिून प्राप्त होणा-या षनधीच्या मार्णीनुसार उपलब्ध करुन 
द्यािा.    
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3. या शासन षनणगयान्िये प्रिर्गषनहाय षितरीत करण्यात आलेल्या षनधीचा संबषंधत प्रिर्ातील लााार्थ्यांना लाा 
देण्यासाठी  षिषनयोर् करािा, तसेच ियैस्क्तक लाााच्या प्रकल्पांतर्गत लााार्थ्यांच्या आधार संलग्न बकँ 
खा्यािर िेट लाा ह्तातंरणाद्वारे (DBT) अनुदान षितरीत कराि.े  

4. सदर शासन षनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत्िळािर उपलब्ध करण्यात 
आला असून ्याचा संकेताक 201812101144163201 असा आहे. हा आदेश षिजीटल ्िाक्षरीने साक्षांषकत 
करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राच ेराज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ि नािाने.  

 

 

(श्रीकांत चं. आिंरे्) 
     अिर सषचि, महाराष्ट्र शासन  

प्रत: 

1. मुख्य सषचि, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मंुबई  
2. अपर मुख्य सषचि (षित्त), मंत्रालय, मंुबई 
3. अपर मुख्य सषचि (षनयोजन), षनयोजन षिाार्, मंत्रालय, मंुबई. 
4. प्रधान सषचि (पदुम ि पणन), कृषि ि पदुम षिाार्, मंत्रालय, मंुबई. 
5. सषचि (कृषि), कृषि ि पदुम षिाार्, मंत्रालय, मंुबई. 
6. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पणेु. 
7. व्यि्िापकीय संचालक (MSHMPB), कृषि आयुक्तालय, साखर सकुंल, षशिाजीनर्र, पणेु 
8. आयुक्त (पशुसंिधगन), औंध, पणेु 
9. संचालक (प्रषक्रया ि षनयोजन), कृषि आयकु्तालय, साखर संकुल, षशिाजीनर्र, पणेु. 

10. व्यि्िापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य िखार महामंिळ, र्ुलटेकिी, माकेट यािग, पणेु   
11. महालेखाकार (्िाषनक षनकाय लेखा पषरक्षा ि लेखा), मंुबई.  

12. महालेखापाल (लेखा पषरक्षा), महाराष्ट्र 1/2, मंुबई/नार्परु 
13. सिग षजल्हा कोिार्ार अषधकारी, महाराष्ट्र राज्य 
14. सहायक संचालक (लेखा-1), कृषि आयकु्तालय, पणेु 
15. षित्त षिाार् (काया. व्यय-1 / अिगसकंल्प), मंत्रालय, मंुबई 
16. मा. मंत्री (कृषि ि फलो्पादन) यांच े्िीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई 
17. षनिि न्ती. 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.maharashtra.gov.in/
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पषरषशष्ट्ट - अ 

कृिी, पशुसंिधगन, दुग्धव्यिसाय षिकास ि म््यव्यिसाय षिाार् 

शासन षनणगय क्र. राकृषि-1018/प्र.क्र.288/14-अे, षद. 10/12/2018 चे सहपत्र 

                (रक्कम ₹ कोटी) 

अ.
क्र. 

प्रकल्पाच ेनाि सन 2018-19 मध्ये सिगसाधारण प्रिर्ासाठी 
षितरीत षनधीचा तपषशल 

अषतषरक्त िैरण 
षिकास 

कायगक्रमास 
पुनगषितरीत 

करण्यात येत 
असललेा षनधी 

मूळ 
प्रकल्पाकिे 

षशल्लक 
राहणारा 

षनधी 

प्रकल्पाची 
ककमत 

षितरीत 
षनधी 

खचग अखर्चचत 
षनधी 

1 BEò b÷Éä³ýÉ {ÉvnतीxÉä ऊसाSÉä ¤ÉähÉä ÊxÉÌ¨ÉiÉÒºÉÉ`öÒ 
®úÉä{É´ÉÉ]õÒEòÉ ºlÉÉ{ÉxÉ Eò®úhÉä 

2.17 0.91 0.00 0.91 0.91 0.00 

2 BEòÉi¨ÉÒEò ¦ÉÉiÉ =i{ÉÉnùxÉ EòÉªÉÇGò¨É 5.00 5.00 3.00 2.00 2.00 0.00 
3 ÊxÉªÉÉÇiÉ ´É |ÉÊGòªÉÉ Ê´É¹ÉªÉEò {ÉÉªÉÉाiूÉ ºÉÖÊ´ÉvÉÉºÉ½þ 

¨ÉÎ±]õSÉå¤É®ú ¨ÉÎ±]õEò¨ÉÉäÊb÷]õÒ EòÉä±b÷º]õÉä®äúVÉ 

|ÉEò±{É ´ÉÉ¶ÉÒ xÉ´ÉÒ ¨ÉÖ¤ÉÆ<Ç ªÉälÉä =¦ÉÉ®úhÉä 

7.92 4.00 0.00 4.00 2.00 2.00 

+ÉªÉÖCiÉ EÞòÊ¹É 15.09 9.91 3.00 6.91 4.91 2.00 
5 EÞòÊ¹É =i{ÉzÉ ¤ÉÉVÉÉ®ú ºÉÊ¨ÉiÉÒ EòVÉÇiÉ ÊVÉ±½þÉ 

+½þ¨ÉnùxÉMÉ®ú ªÉälÉä {ÉhÉxÉ Ê´É¹ÉªÉEò {ÉÉªÉÉाiूÉ 

ºÉÖÊ´ÉvÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ |ÉEò±{É 

0.62 0.30 0.00 0.30 0.30 0.00 

6 EÞòÊ¹É =i{ÉzÉ ¤ÉÉVÉÉ®ú ºÉÊ¨ÉiÉÒ VÉÉ¨ÉJÉäb÷ ÊVÉ±½þÉ 

+½þ¨ÉnùxÉMÉ®ú ªÉälÉä {ÉhÉxÉ Ê´É¹ÉªÉEò {ÉÉªÉÉाiूÉ 

ºÉÖÊ´ÉvÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ |ÉEò±{É 

0.81 0.40 0.00 0.40 0.40 0.00 

EòÉªÉÇEòÉ®úÒ ºÉÆSÉÉ±ÉEò ¨É®úÉEÞò{É¨ÉÆ 1.43 0.70 0.00 0.70 0.70 0.00 
7 ®úÉVªÉÉiÉÒ±É 10 Ê`öEòÉhÉÒ MÉÉänùÉ¨ÉÉÆSÉÒ ÊxÉÌ¨ÉiÉÒ 

Eò¯ûxÉ iÉälÉä ´ÉJÉÉ®ú {ÉÉ´ÉiÉÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ ´É +ÉìxÉ±ÉÉ<ÇxÉ 

]æõÊb÷MÉÆ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ 

2.44 2.44 0.00 2.44 2.44 0.00 

8 Ê´Énù¦ÉÇ ´É ¨É®úÉ`ö´ÉÉb÷ªÉÉiÉÒ±É 10 Ê`öEòÉhÉÒ 

MÉÉänùÉ¨ÉÉÆSÉÒ ÊxÉÌ¨ÉiÉÒ Eò¯ûxÉ iÉälÉä ´ÉJÉÉ®ú {ÉÉ´ÉiÉÒ 

ºÉÖÊ´ÉvÉÉ ´É +ÉìxÉ±ÉÉ<ÇxÉ ]æõÊb÷MÉÆ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ ={É±É¤vÉ 

Eò¯ûxÉ näùhÉä. 

1.88 1.88 0.00 1.88 1.88 0.00 

´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉEòÒªÉ ºÉÆSÉÉ±ÉEòò ´ÉJÉÉ®ú ¨É½þÉ¨ÉÆb÷³ý 4.32 4.32 0.00 4.32 4.32 0.00 
9 Ê´Énù¦ÉÇ ´É ¨É®úÉ`ö´ÉÉb÷É nÖùMvÉÊ´ÉEòÉºÉ |ÉEò±{É 

(BxÉ.b÷Ò.b÷Ò.¤ÉÒ. SªÉÉ ºÉ½þEòÉªÉÉÇxÉä) 
30.00 10.00 0.00 10.00 5.05 4.95 

+ÉªÉÖCiÉ ({É¶ÉÖºÉÆ´ÉvÉÇxÉ) 30.00 10.00 0.00 10.00 5.05 4.95 
10 ¨ÉiºªÉ JÉÉt कारखाना =¦ÉÉ®úhÉÒ |ÉEò±{É 2.92 2.92 0.00 2.92 2.92 0.00 
11 xÉ´ÉÒxÉ ¨ÉiºªÉ¤ÉÒVÉ Eåòpù ´É {ÉÉä]æõ¤É±É ½ìþSÉ®úÒSÉÒ 

ºlÉÉ{ÉxÉÉ 
1.82 0.32 0.00 0.32 0.315 0.00 
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पषृ्ठ 5 पैकी 5 

+ÉªÉÖCiÉ (¨ÉiºªÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ) 4.74 3.24 0.00 3.24 3.235 0.00 
12 VÉÉ±ÉxÉÉ ªÉälÉä EòEÖòxÉ ¤ÉÉVÉÉ®ú{Éä`ö Ê´ÉEòÉºÉ |ÉEò±{É 0.41 0.41 0.00 0.41 0.41 0.00 

ºÉÆSÉÉ±ÉEòò ®äú¶ÉÒ¨É 0.41 0.41 0.00 0.41 0.41 0.00 
BEÚòhÉ 55.99 28.58 3.00 25.58 18.63 6.956 
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