सन 2018-19 च्या दु ष्काळी परिस्थितीत
िाष्रीय

कृरि

रिकास

योजनेंतर्गत

िैिण

उत्पादन कायगक्रम.
महािाष्र शासन
कृरि, पशुसंिर्गन, दु ग्र्व्यिसाय रिकास ि मत्थयव्यिसाय रिभार्,
शासन परिपत्रक क्र.एफडीआि-2017/प्र.क्र.167/पदु म-4,
मादाम कामा िोड, हु तात्मा िाजर्ुरु चौक,
मंत्रालय, रिथताि, मुंबई-400 032.
रदनांक : 05 जानेिािी, 2019.
िाचा :- 1. कृरि, पशुसंिर्गन, दु ग्र्व्यिसाय रिकास ि मत्थयव्यिसाय रिभार्ाचा समक्रमांकाचा शासन
रनणगय रद.23.10.2018
2. कृरि, पशुसंिर्गन, दु ग्र्व्यिसाय रिकास ि मत्थयव्यिसाय रिभार्ाचा शासन रनणगय क्र.
एफडीआि- 2017 /प्र.क्र 167 / पदु म-4, रद.15.11.2018
शासन परिपत्रक
िाज्यातील दु ष्काळी परिस्थिती रिचािात घेता, पशुर्नासाठी चािा उपलब्र् होण्यासाठी िाष्रीय
कृरि रिकास योजनेंतर्गत िैयस्ततक लाभािी तसेच, जलाशयाखालील / तलािाखालील / लाभक्षेत्र
जरमनीिि रिरिर् िैिण रपकांचे उत्पादन घेण्यासाठीच्या योजनेस िाचा येिे नमुद रद.23.10.2018 ि
रद.15.11.2018 च्या शासन रनणगयान्िये प्रशासकीय मान्यता प्रदान किण्यात आलेली असून, या
कायगक्रमासाठी दोन टप्पप्पयात एकूण रु. 35.00 कोटी एिढा रनर्ी मंजूि किण्यात आलेला आहे.
तसेच, िाचा येिील रद.15.11.2018 च्या शासन रनणगयान्िये सन 2018-19 मध्ये िब्बी ि
उन्हाळी हंर्ामासाठी जलाशयाखालील / तलािाखालील र्ाळपेि क्षेत्र नाममात्र दिाने भाडे पट्टयािि
दे ऊन िैिण रपकांचे उत्पादन घ्याियाचे आहे.
सदि कायगक्रमाची तातडीने अंमलबजािणी होणाच्या दृस्ष्टने, रद.15.11.2018 च्या शासन
रनणगयान्िये कालबध्द कायगक्रम आखून दे ण्यात आलेला असून, थिारनक परिस्थितीनुसाि या कालबध्द
कायगक्रमात आिश्यक तो बदल किण्याचे अरर्काि संबंरर्त रजल्हयाचे रजल्हारर्कािी यांना प्रदान
किण्यात आलेले आहेत.
या पुढील काळात देखील अरर्क प्रमाणात र्ाळपेि क्षेत्र उपलब्र् होणाि असल्याने, आर्ामी
उन्हाळी हंर्ामापयंत सदिचा कायगक्रम त्याच बिोबि अन्य ससचन सुरिर्ा उपलब्र् असलेले िैयस्ततक
लाभािी तसेच, जलाशयाखालील / तलािाखालील / लाभक्षेत्र जरमनीिि िैिण उत्पादन घेण्यासाठी
लाभार्थ्यांची रनिड करुन, त्यांना रिरिर् िैिणीची रबयाणे ि खते या रनरिष्ठांचा पुििठा करुन मोठया
प्रमाणात िैिण उत्पादन होईल असे पहािे.
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या कायगक्रमांतर्गत दोन हेतटि मयादे च्या अरर्न िाहू न, र्ोपालन संथिांना दे खील लाभ दे ण्यात
यािा.
संबंरर्त रिभार्ाचे प्रादे रशक सहआयुतत पशुसंिर्गन यांनी त्यांच्या रिभार्ांतर्गत सिग रजल्हयांचा
या योजनेचा िेळोिेळी सरिथति आढािा घेऊन, अरर्कारर्क र्ाळपेि क्षेत्रािि तसेच, िैयस्ततक
लाभार्थ्यांच्या क्षेत्रािि िैिण रपकांची लार्िड होऊन अरर्कारर्क िैिण उत्पादनाचे उरिष्ट साध्य किािे.
सदि

शासन परिपत्रक

महािाष्र

शासनाच्या

www.maharashtra.gov.in

या

संकेतथिळािि उपलब्र् असून, त्याचा संर्णक सांकेतांक 201901051125295001 असा आहे . हा
शासन परिपत्रक डीरजटल थिाक्षिीने साक्षांरकत करून काढण्यात येत आहे.
महािाष्राचे िाज्यपाल यांच्या आदे शानुसाि ि नािाने

Digitally signed by Vijay K. Chaudhari
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(रिजय चौर्िी)
उप सरचि,महािाष्र शासन
प्रत :१. मा.िाज्यपाल यांचे सरचि, िाजभिन, मुंबई.
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रर्ान सरचि, मंत्रालय, मुंबई.
३. मा.मंत्री (पदु म) यांचे खाजर्ी सरचि, मंत्रालय, मुंबई.
४. मा.िाज्यमंत्री (पदु म) यांचे खाजर्ी सरचि, मंत्रालय, मुंबई.
५. सिग रिर्ानसभा सदथय / रिर्ानपरििद सदथय
६. मा.मुख्य सरचि यांचे उप सरचि, मंत्रालय, मुंबई.
७. प्रर्ान सरचि (मदत ि पुनिगसन), महसूल ि िन रिभार्, मंत्रालय, मुंबई.
८. सरचि, (कृरि), कृरि ि पदु म रिभार्, मंत्रालय, मुंबई.
९. सरचि, महािाष्र जलसंपत्ती रनयमण प्रार्ीकिण, मुंबई.
१०. आयुतत पशुसंिर्गन, महािाष्र िाज्य, औंर्, पुणे
११. आयुतत कृरि, महािाष्र िाज्य, मध्यिती इमाित, पुणे
१२. सिग रिभार्ीय आयुतत
१३. सिग रजल्हारर्कािी
१४. सिग मुख्य कायगकािी अरर्कािी, रजल्हा परििद
१५. उपसरचि (िाष्रीय कृरि रिकास योजना कक्ष), कृरि ि पदु म रिभार्, मंत्रालय, मुंबई
१६. महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञय
े ता) / लेखा परिक्षण, मुंबई / नार्पूि.
17. सिग प्रादे रशक सहआयुतत पशुसंिर्गन
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18. सिग मुख्य अरभयंता, जलसंपदा रिभार्.
19. सिग अरर्क्षक अरभयंता, जलसंपदा रिभार्.
20. सिग रजल्हा पशुसंिर्गन उपआयुतत,
21. सिग रजल्हा पशुसंिर्गन अरर्कािी, रजल्हा परििद
22. सिग रजल्हा अरर्क्षक कृरि अरर्कािी.
23. सिग कायगकािी अरभयंता, जलसंपदा रिभार् / मृदसंर्ािण रिभार्.
24. रनिड नथती, पदु म-4

पष्ृ ठ 3 पैकी 3

