सन 2018-19 च्या दु ष्काळी परिस्थितीत
नानाजी दे शमुख कृरि संजीवनी प्रकलपांतर्गत
50 टक्के अनुदानावि Credit Linked Back
Ended Subsidy मुिघास बनरव्याच्या रवरवध
क्षमतेच्या यत्ांचा पुिवठा.
महािाष्र शासन
कृरि, पशुसंवधगन, दु ग्धव्यवसाय रवकास व मत्सथयव्यवसाय रवभार्
शासन परिपत्क क्र. संरकर्ग-2019/प्र.क्र.02/पदु म-4,
मादाम कामा िोड, हु तात्समा िाजर्ुरु चौक,
मंत्ालय, रवथताि, मुंबई-400 032.
रदनांक : 16 जानेवािी, 2019.
वाचा :- 1. प्रकलप संचालक, नानाजी दे शमुख कृरि संजीवनी प्रकलप, मुंबई यांचे पत् क्र. नादेकृसप्र-0119 /
प्र.क्र.09 / 2018, रद. 09.01.2019.
2. प्रकलप संचालक, नानाजी दे शमुख कृरि संजीवनी प्रकलप, मुंबई यांचे पत् क्र. नादे कृसप्र-1118/
प्र.क्र.168/कृव्यरव/524, रद.7.12.2018 (नानाजी देशमुख कृरि संजीवनी प्रकलपांतर्गत शेतकिी
उत्सपादक कंपनयांना प्रोत्ससाहन देर्े घटकांतर्गत भाडे तत्सवावि कृरि अवजािे सेवा केंद्ांची रनर्ममती
किर्े- अवजािे खिे दी व शेड बांधकाम मार्गदशगक सूचना सन 2018-19)
शासन परिपत्कसन 2018 च्या खिीप मोसमात िाज्यातील बहु तांश रजल्ांमध्ये सिासिीपेक्षा कमी पजगनयमान झालेले
असलयाने, शासनाने िाज्यातील 26 रजल्ांमधील 151 तालुक्यात, या 151 तालुक्यांव्यरतरिक्त 268 महसुली
मंडळांमध्ये दु ष्काळ तसेच, 931 र्ावांमध्ये दु ष्काळ सद्दश्य परिस्थिती घोरित केलेली आहे .
िाज्यात कमी पजगनयमान झालयामुळे पशुधनासाठी लार्र्ा-या चा-याचा र्ंभीि प्रश्न रनमार् झालेला
असलयामुळे, पशुसंवधगन रवभार्ामार्गत रवरवध योजनांतर्गत रहिव्या वैिर्ीची उपलब्धता वाढ्यासाठी आवश्यक
ती कायगवाही कि्यात येत आहे .
िाज्यात उद्भवलेलया दु ष्काळी परिस्थितीत पशुधनास वैिर्ीची उपलब्धता वाढावी म्हर्ून सन 2018-19
मध्ये िाष्रीय कृिी रवकास योजनेअंतर्गत वैिर् रपकांच्या लार्वडीसाठी 100 टक्के अनुदानावि रवरवध जातीची
वैिर् बीयार्े व खते या रनरवष्ठा लाभार्थ्यांना पुिवठा कि्यात येत आहे त. यासाठी िाष्रीय कृरि रवकास
योजनेअंतर्गत दोन टप्यात एकूर् रू.35.00 कोटी रनधी मंजूि कि्यात आलेला आहे . यारशवाय रजलहा वार्मिक
योजना, िाष्रीय पशुधन अरभयानांतर्गत वैिर् रवकासाच्या योजना िाबरव्यात येत आहेत.
पशुधनाच्या समतोल पोिक आहािामध्ये रहिवी वैिर्, वाळलेली वैिर् व पशुखाद्य या रतनही घटकांचा
समावेश असर्े आवश्यक आहे . पशुसंवधगन रवभार्ाकडू न िाज्यात उद्भवलेलया दु ष्काळी परिस्थितीत पशुधनास
वैिर् उपलब्ध हो्यासाठी कि्यात येत असलेलया रवरवध योजनांमधून अंदाजे 61.31 लक्ष मेरीक टन एवढ्या
रहिव्या वैिर्ीचे उत्सपादन अपेरक्षत आहे . रहिव्या वैिर्ीचे मुलयसंवधगन करून, पशुधनाचे चांर्लया प्रकािे पोिर्
हो्यासाठी मुिघास तयाि कि्याची पध्दत प्रचरलत असून, दु ष्काळी परिस्थितीमध्ये मका, बाजिी व ज्वािीच्या
वैिर्ीचे काही प्रमार्ात मुिघास तयाि करून वापिलयास पशुधनास चरवष्ट व पोिर्मुलययुक्त चािा उपलब्ध
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होवून पशुधनाचे थवाथर्थ्य उत्तम िाहर्े, िोर् प्ररतकािशक्ती कायम िाहर्े, उत्सपादन क्षमता रटकवून शेतकिी /
पशुपालकांच्या नफ्यामध्ये वाढ हो्यास व उत्सपन्न वाढ्यास मदत होते.
रहिव्या वैिर्ीतील उपलब्ध पोिर् मूलय घटकांचे जतन किर्ेसाठी (रहिव्या वैिर्ीची प्रत व दजा कायम
िाख्यासाठी) अरतरिक्त रहिवी वैिर् योग्य वेळी कापर्ी करुन वैिर्ीत 30 टक्के शुष्कांक (ड्रायमॅटि) व 70 टक्के
आद्ग ता असतांना कुट्टी करुन Silo Pit / Silo Bags/Silo Bails मध्ये हवाबंद स्थितीत (अनअेिोबीक कंडीशन)
मुि्यासाठी /आंबरव्यासाठी (र्िमंटेशन) साठरवली जाते. या रहिवी वैिर् साठरव्याच्या / रटकरव्याच्या
पध्दतीला मुिघास (Silage) बनरवर्े असे संबोरधले जाते.
प्रकलप संचालक, नानाजी देशमुख कृरि संजीवनी प्रकलप, मुंबई यांनी वाचा-1 येिील रद. 09.01.2018
च्या पत्ानवये नानाजी देशमुख कृरि संजीवनी प्रकलपांतर्गत घटक- भाडे तत्सवावि कृरि औजािे सेवा केंद्ाची रनर्ममती
किर्े व रवरवध संथिा / व्यवसारयक बँका यांनी मुलयांकन किर्ेच्या व्यवसारयक प्रथतावाना सहाय्य किर्े अंतर्गत
मुिघास बनरव्याचे मशीन पुिवठा किर्े या बाबींचा सकािात्समक रवचाि कि्यात येत असलयाचे कळरवले आहे .
त्सया अनुिंर्ाने नानाजी देशमुख कृरि संजीवनी प्रकलपांतर्गत रजल्ांमध्ये मुिघास बनरव्याच्या रवरवध
क्षमतेच्या यंत्ांच्या पुिवठयाबाबत खालीलप्रमार्े प्ररक्रया िाबरव्यात यावी.
नानाजी दे शमुख कृरि संजीवनी प्रकलपांतर्गत 50 टक्के अनुदानावि मुिघास बनरव्याच्या रवरवध क्षमतेच्या यंत्ांचा
पुिवठा 1. योजनेचा लाभ घे्यासाठी पात् लाभािी - या योजनेंतर्गत शेतकिी उत्सपादक कंपनया व प्रकलपांतर्गत
र्ावातील कोर्त्सयाही यंत्र्ेकडे नोंदर्ी झालेले शेतकिी र्ट / थवयंसहायता र्ट / बचत र्ट केवळ पात्
िाहातील. शेतकिी उत्सपादक कंपनी व शेतकिी र्ट यांच्या प्रकलपास नोंदर्ीकृत बँक / रवत्तीय संथिा
यांचेकडू न कजग मंजूि होर्े आवश्यक आहे.
2. अजग कि्याची पध्दती व सादि किावयाची रवरवध कार्दपत्े - पात् उत्सपादक कंपनी / नोंदर्ीकृत
शेतकिी र्टाने या योजनेंतर्गत लाभ घे्यासाठी आवश्यक कार्दपत्ासह रवहीत नमुनयात अजग, हमीपत्
व प्रकलप अहवाल, संथिेची / र्टाची रनयमावली / पोट-रनयमावली, वार्मिक अहवाल, मार्ील तीन विाचे
ओरडटे ड थटे टमेंटस (असलयास) व पुढील तीन विाचे प्रक्षेपीत (प्रोजेक्टे ड) ताळे बद
ं , प्रकलपातील घटकांची
बाबरनहाय व ककमतरनहाय तपशीलवाि मारहती, बाजािपेठेरवियी मारहती (Backward and forward
Linkages), प्रकलप िाबरव्याचे वेळापत्क (मशीनिी उभाि्याची, प्रायोर्ीक तत्सवावि उत्सपादन सुरु
कि्याची, व्यापािी तत्सवावि उत्सपादन सुरु कि्याची व प्रकलप पूर्ग क्षमतेने सुरु कि्याची तािीख), या
व्यरतिीक्त नोंदर्ीकृत बँक / रवत्तीय संथिेस कजग मंजूिीसाठी आवश्यक असलेली कार्दपत्े उपलब्ध
करुन दे र्े आवश्यक िाहील. परिपूर्ग अजग संबरं धत उप रवभार्ीय कृरि अरधकािी यांचक
े डे सादि किावा.
3. प्रकलपाची प्रत्सयक्ष अंमलबजावर्ी - रवत्तीय अरधकािांच्या अरधन िाहू न कृरि रवभार्ाचे संबरं धत अरधकािी
हे सादि केलेली कार्दपत्े व प्रकलप अहवालाची तांरत्क पडताळर्ी करुन सक्षम अरधकािी प्रकलपास
पूवस
ग ंमती देतील. सदि पूवस
ग ंमती अजगदाि संथिा व नोंदर्ीकृत रवत्तीय संथिेच्या नावे असेल. प्रकलप
अहवालास पूवस
ग ंमती प्राप्त झालयानंति पूवस
ग ंमती पत्ासह प्रकलप अहवाल संबरं धत नोंदर्ीकृत बँक /
पृष्ठ 4 पैकी 2
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रवत्तीय संथिेकडे सादि किावा. कजग मंजूि झालयानंति कजग मंजूिीचे पत् उपरवभार्ीय कृरि अरधकािी
यांना सादि किावे. नोंदर्ीकृत बँक / रवत्तीय संथिेकडील कजग मंजूिीसाठी सवग आवश्यक कार्दपत्ांची
पूतगता लाभािी संथिेने किावयाची आहे . तसेच, शेतकिी उत्सपादक कंपनी व शेतकिी र्टाने नोंदर्ीकृत
बँक / रवत्तीय संथिा व प्रकलप व्यवथिापन कक्षाशी रवहीत नमुनयाप्रमार्े किाि किर्े आवश्यक िाहील.
प्रकलप उभािर्ी पूर्ग होऊन प्रकलप पूर्ग क्षमतेने सुरु झालयानंति उप रवभार्ीय कृरि अरधकािी यांना
रवहीत प्रपत्ात मारहती सादि करुन अवर्त कि्यात यावे. लाभािी संथिेने मुिघास बनरव्याच्या यंत्ाची
खिे दी केलयानंति नोंदर्ीकृत बँक / रवत्तीय संथिेचे प्ररतरनधी यांच्या समवेत उप रवभार्ीय कृिी अरधकािी
प्रत्सयक्ष भेट दे वून तपासर्ी कितील
4. प्रकलपांतर्गत दे य अनुदान मयादा - या योजनेंतर्गत रवरवध क्षमतेच्या मुिघास बनरव्याच्या मशीनसच्या
खिे दीथतव प्रत्सयक्ष खिे दी ककमतीच्या 50 टक्के िक्कम Credit Linked Back Ended Subsidy या
तत्सवावि प्रकलप पूर्ग झालयानंति व प्रत्सयक्ष उत्सपादन सुरु झालयानंति िेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्सयामध्ये
जमा कि्यात यावे. उवगरित 50 टक्के िक्कम नोंदर्ीकृत बँक / रवत्तीय संथिेचा रहथसा िाहील.
सदि शासन परिपत्क महािाष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतथिळावि उपलब्ध
कि्यात आला असून, त्सयाचा संर्र्क सांकेतांक 201901161135008901 असा आहे . हे शासन परिपत्क
रडजीटल थवाक्षिीने साक्षांरकत करून काढ्यात येत आहे.
महािाष्राचे िाज्यपाल यांच्या आदे शानुसाि व नावाने,

Digitally signed by Vijay K.
Chaudhari
Date: 2019.01.16 11:44:42 +05'30'
( रवजय चौधिी )
उप सरचव, महािाष्र शासन

प्रत :१. मा.िाज्यपाल यांचे सरचव, िाजभवन, मुंबई.
२. मा.मुख्यमंत्ी यांचे प्रधान सरचव, मंत्ालय, मुंबई.
३. मा.मंत्ी (पदु म) यांचे खाजर्ी सरचव, मंत्ालय, मुंबई.
४. मा.िाज्यमंत्ी (पदु म) यांचे खाजर्ी सरचव, मंत्ालय, मुंबई.
५. सवग रवधानसभा सदथय / रवधानपरििद सदथय
६. मा.मुख्य सरचव यांचे उप सरचव, मंत्ालय, मुंबई.
७. प्रधान सरचव (मदत व पुनवगसन), महसूल व वन रवभार्, मंत्ालय, मुंबई.
८. सरचव, (कृरि), कृरि व पदु म रवभार्, मंत्ालय, मुंबई.
९. सरचव, महािाष्र जलसंपत्ती रनयमर् प्राधीकिर्, मुंबई.
१०. आयुक्त पशुसंवधगन, महािाष्र िाज्य, औंध, पुर्े
११. आयुक्त कृरि, महािाष्र िाज्य, मध्यवती इमाित, पुर्े
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१२. प्रकलप संचालक, नानाजी देशमुख कृरि संजीवनी प्रकलप, मुंबई
१३. रवभार्ीय आयुक्त, औिं र्ाबाद, अमिावती, नार्पूि, नारशक.
१४. रजलहारधकािी, औिं र्ाबाद, जालना, पिभर्ी, बीड, लातूि, उथमानाबाद, नांदेड, कहर्ोली, अमिावती,
अकोला, वारशम, यवतमाळ, बुलढार्ा, वधा व जळर्ाव.
१५. मुख्य कायगकािी अरधकािी, रजलहा परििद, औिं र्ाबाद, जालना, पिभर्ी, बीड, लातूि, उथमानाबाद,
नांदेड, कहर्ोली, अमिावती, अकोला, वारशम, यवतमाळ, बुलढार्ा, वधा व जळर्ाव.
१६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) / लेखा परिक्षर्, मुंबई / नार्पूि.
18. प्रादे रशक सहआयुक्त पशुसंवधगन, औिं र्ाबाद, अमिावती, नार्पूि, नारशक व लातूि.
19. उप रवभार्ीय कृरि अरधकािी, (औिं र्ाबाद, जालना, पिभर्ी, बीड, लातूि, उथमानाबाद, नांदेड,
कहर्ोली, अमिावती, अकोला, वारशम, यवतमाळ, बुलढार्ा, वधा व जळर्ाव या रजल्ातील सवग)
20. सवग मुख्य अरभयंता, जलसंपदा रवभार्.
21. सवग अरधक्षक अरभयंता, जलसंपदा रवभार्.
22. रजलहा पशुसंवधगन उपआयुक्त, औिं र्ाबाद, जालना, पिभर्ी, बीड, लातूि, उथमानाबाद, नांदेड,
कहर्ोली, अमिावती, अकोला, वारशम, यवतमाळ, बुलढार्ा, वधा व जळर्ाव.
23. सवग रजलहा पशुसंवधगन अरधकािी, रजलहा परििद, औिं र्ाबाद, जालना, पिभर्ी, बीड, लातूि,
उथमानाबाद, नांदेड, कहर्ोली, अमिावती, अकोला, वारशम, यवतमाळ, बुलढार्ा, वधा व जळर्ाव.
24. सवग रजलहा अरधक्षक कृरि अरधकािी, औिं र्ाबाद, जालना, पिभर्ी, बीड, लातूि, उथमानाबाद, नांदेड,
कहर्ोली, अमिावती, अकोला, वारशम, यवतमाळ, बुलढार्ा, वधा व जळर्ाव.
25. सवग कायगकािी अरभयंता, जलसंपदा रवभार् / मृदसंधािर् रवभार्.
26. रनवड नथती, पदु म-4.

पृष्ठ 4 पैकी 4

