
 
सन २०१९-२० करिता िाष्ट्रीय कृरि रिकास योजनेतंर्गत 
भात रियाणे साखळी रिकसीत किण्याचा कायगक्रमास 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान किणेिाित. 

 

महािाष्ट्र शासन 
कृिी, पशुसंिर्गन, दुग्र्व्यिसाय रिकास ि मत्स्यव्यिसाय रिभार् 

शासन रनणगय क्रमाकं : असुअ-1019/प्र.क्र.15/4अ े 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्समा िाजर्ुरु चौक, 
      मंत्रालय रि्ताि, मंुिई - 400 032  
          रदनांक :  06 ऑर््ट, २०१९ 

संदभग:- 
1. कृिी आयुक्तालयाच ेपत्र क्र.कृआ/रि.प्र.1/िाकृरियो भात/प्र्ताि/81/18, रद.18/02/२०१९. 
2. कृिी आयुक्तालयाच ेक्र.कृआ/रि.प्र.1/िाकृरियो भात/प्र्ताि/165/18, रद.16/04/२०१९. 
3. कृरि ि पदुम रिभार्ाचे पत्र क्र.िाकृरि-0519/प्र.क्र.143/िाकृरियो कक्ष, रद.20/07/2019 
4. कृिी आयुक्तालयाच ेक्र.कृआ/रि.प्र.1/िाकृरियो भात/प्र्ताि/287/18, रद.२4 /07/ २०१९. 

 

प्र्तािना :-  

कोकण रिभार्ात भात रपकाचे जिळपास ४.50 लाख हे.क्षेत्र असून त्सयामध्ये उत्सपादकता िाढीस िाि 
आहे. तसचे यापकैी जिळपास १.50 लाख हेक्टि क्षते्रािि िब्िी/उन्हाळी हंर्ामात कडर्ान्य तसेच र्ळीतर्ान्य 
रपके घेण्यास िाि आहे. तथारप, यापैकी फािच कमी क्षेत्रािि दुिाि रपक घेतले जाते. भात रपकानंति पनु्हा पढुील 
ििी भात रपक घेतल्याने जमीनीची सुरपकता कमी होत असल्याने भात रपकानंति कडर्ान्य तसचे जथेे 
ससचनाची व्यि्था उपलब्र् आहे तेथे भईुमुर्ासािखी रपके घेणे शक्य आहे. यामुळे जमीनीची सुरपकता 
रटकिण्यास मदत होईल. त्सयानुिंर्ाने सन २०१९-२० मध्ये िाष्ट्रीय कृरि रिकास योजनेतंर्गत भात रपकाची रपक 
पध्दतीिि आर्ारित प्रात्सयरक्षकांच्या अंमलिजािणीकरिता भात रियाणे साखळी रिकरसत किण्याचा कायगक्रम 
सुरु किण्याची िाि शासनाच्या रिचािार्ीन होती. त्सयािाित शासन पढुीलप्रमाणे रनणगय घेत आहे- 

शासन रनणगयः        
1. सन २०१९-२० मध्ये िाष्ट्रीय कृरि रिकास योजनेतंर्गत भात रियाणे साखळी रिकसीत किण्याकरिता 

रु .360.00 लाखाच्या कायगक्रमास खालीलप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे:-                         
(रु.लाखात) 

अ.
क्र. 

िाि भौरतक ि आर्थथक लक्षांक (सन २०१९-२०) 

 भौरतक अनुदान मयादा आर्थथक 
१ रियाणे रितिण 940 क्क्ि. 10 ििाच्या आतील रु.2000/-क्क्ि., 

 १० ििाििील िाण रु.1000/- क्क्ि., 
 संकरित िाण रु.10,000 क्क्ि. 

169.00 

2 प्रात्सयरक्षके 600 हे. रु.9000/- हे रपक पध्दती प्रात्सयरक्षके रु.15000/हे. 54.00 
३ रियाणे उत्सपादन  11250 क्क्ि. रु.1000/-क्क्ि.प्रमारणत रियाणे करिता 112.50 
४ शेती शाळा 126 संख्या रु.14000/- प्रती शेती शाळा 17.64 
५ भात शेतीत मत्स्यशेती 18 एकि रु.20000/-एकि 

 (अनुसूरचत जाती /जमाती खचाच े५०% ि इति 
शेतकिी  खचाच े४० % रनलक्रांती योजनेनुसाि) 

3.60 

६ प्रशासकीय खचग   3.26 
                                                                                                                                 एकूण 360.00 



शासन रनणगय क्रमांकः असुअ-1019/प्र.क्र.15/4अ े

 

पषृ्ठ 2 पैकी 2 

2. सदि शासन रनणगय महािाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in  या संकेत्थळािि उपलब्र् 
किण्यात आला असून त्सयाचा सकेंताकं  201908071055463001 असा आहे. हा आदेश रडजीटल 
्िाक्षिीने साक्षांरकत करुन काढण्यात येत आहे. 

महािाष्ट्राचे िाज्यपाल यांच्या आदेशानुसाि ि नािाने,  
 

 

                                                                                                   (डॉ.रकिण पाटील) 
                             उप  सरचि, महािाष्ट्र शासन 
 
प्ररत:-  

१. मा. मंत्री (कृरि)यांच े्िीय सहायक , मंत्रालय, मंुिई.  
2. मा. िाज्य मंत्री (कृरि) यांच े्िीय सहायक , मंत्रालय, मंुिई. 
3. मा.रििोर्ी पक्ष नेता , रिर्ानसभा , रिर्ानमंडळ सरचिालय , मंुिई 
4.  मा.रििोर्ी पक्ष नेता , रिर्ानपरििद , रिर्ानमंडळ सरचिालय , मंुिई 
5. मुख्य सरचि, महािाष्ट्र िाज्य, मंत्रालय, मंुिई  
6. अपि मुख्य सरचि (रनयोजन), रनयोजन रिभार्, मंत्रालय, मंुिई. 
7. अपि मुख्य सरचि (रित्त), रित्त रिभार् ,मंत्रालय, मंुिई 
8. सरचि (कृरि) ,कृरि ि पदुम रिभार् ,मंत्रालय, मंुिई. 
9. आयुक्त (कृिी), कृिी आयुक्तालय, महािाष्ट्र िाज्य, पणेु. 
10. व्यि्थापकीय संचालक, महािाष्ट्र िाज्य रियाणे महामंडळ, अकोला. 
11. संचालक (रि्ताि ि प्ररशक्षण), कृिी आयकु्तालय, साखि संकुल, रशिाजीनर्ि, पणेु. 
12. सिग रिभार्ीय कृिी सहसंचालक 
13. सिग रजल्हा अरर्क्षक कृिी अरर्कािी  
14. महालेखाकाि ( ्थारनक रनकाय लेखा परिक्षा ि लेखा), मंुिई.  
15. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महािाष्ट्र 1/2, मंुिई/नार्पिु 
16. महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञेयता) महािाष्ट्र 1/2, मंुिई/नार्पिु 
17. सिग रजल्हा कोिार्ाि अरर्कािी, महािाष्ट्र िाज्य 
18. सहायक संचालक (लेखा-1), कृिी आयकु्तालय, पणेु 
19. रित्त रिभार् (काया. व्यय-1 / अथगसकंल्प - 13), मंत्रालय, मंुिई 
20. रनिड न्ती-४अे 
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