
सन 2019-2020 मध्ये राज्यातील 14 
जिल्हयाांमध्ये राष्ट्रीय कृजि जिकास 
योिनेअांतर्गत 100 टक्के अनुदानािर अजतजरक्त 
िरैण जिकास कायगक्रम राबजिण्यास प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्याबाबत... 

 
महाराष्ट्र शासन 

कृजि, पशुसांिर्गन, दुग्र्व्यिसाय जिकास ि मत्स्यव्यिसाय जिभार्, 
शासन जनणगय क्र.राकृजि-2016/ प्र.क्र. 152 /पदुम-4, 

मादाम कामा रोड, हुतात्समा रािर्ुरु चौक, 
मांत्रालय, जि्तार, मुांबई.032400 

जदनाांक :  7 नोव्हेंबर 2019 
 

िाचा :- 1. आयकु्त पशुसिांर्गन महाराष्ट्र राज्य, पणेु याांच े कायालयीन पत्र क्र. एफडीव्ही/                                     
बी- 9(2) / 2293-96 /2019, एएच-14, पणेु-67. जद. 17.09.2019. 

     2.  कें द्र शासनाने पत्र क्र. 5-2/2019 -आरएफएस-3, निी जदल्ली, जद.25/09/2019 
 

प्र्तािना:-  
सन 2018-2019 या ििी सरासरीपेक्षा कमी झालेल्या पिगन्यमानामुळे उद्भिलेल्या दुष्ट्काळी 

पजरस््ितीत सुरू करण्यात आलेल्या पशुर्न छािण्या माहे सप्टेंबर, अखेर पयंत सुरू होत्सया. या पार्श्गभमूीिर 
राज्यातील पशुर्नास आिश्यकतेप्रमाणे जहिाळी (रब्बी ) ि उन्हाळी हांर्ामात चारा उपलब्र् होण्याकरीता,िरैण 
उत्सपादनाची अांमलबिािणी करणे आिश्यक आहे. राष्ट्रीय कृजि जिकास योिनेच्या जद. 4/07/2019 रोिी पार 
पडलेल्या राष्ट्रीय कृजि जिकास योिनेच्या प्रकल्प मांिूरी सजमतीच्या बठैकीत अजतजरक्त िरैण जिकास कायगक्रम 
हा प्रकल्प राज्यात राबजिण्यासाठी 60 टक्के कें द्र जह्सा  रु.5.00 कोटी ि 40 टक्के राज्य जह्सा  रू. 3.33 
कोटी असा एकुण रू. 8.33 कोटी जनर्ी मांिूर करण्यात आलेला आहे. तसेच, िाचा-अ.क्र. 2 येिील पत्रान्िये 
कें द्र शासनाने सन 2019-2020 मध्ये राज्यास 60 टक्के कें द्र जहश्याचा जनर्ी रू. 5.00 कोटी जितजरत केलेला 
आहे. त्सयानुसार, राज्यातील 14 जिल्हयाांमर्ील पशुर्नास आिश्यकतेप्रमाणे जहिाळी (रब्बी ) ि उन्हाळी 
हांर्ामात चारा उपलब्र् होण्याकरीता, 100 टक्के अनुदानािर अजतजरक्त िरैण जिकास कायगक्रम राबजिण्याच्या 
अनुिांर्ाने खालीलप्रमाणे शासन जनणगय जनर्गजमत करण्यात येत आहे. 
 

शासन जनणगय : 
सन 2019-2020 मध्ये िाचा-अ. क्र. 1 येिील पत्रान्िये कें द्र शासनास सादर केलेल्या कृती 

आराखडयाप्रमाणे राज्यातील 14 जिल्हयाांमर्ील पशुर्नास चारा उपलब्र् होण्याच्या अनुिांर्ाने राष्ट्रीय कृजि 
जिकास योिनेच्या अजतजरक्त िरैण जिकास कायगक्रमाांतर्गत 100 टक्के अनुदानािर िरैण जबयाणे  ि खते 
जितरण करणे या प्रकल्पास याद्वारे, शासनाची प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. तसचे, या 
प्रकल्पा जप्रत्सयिग होणारा एकूण खचग रु.8.33 कोटी यास जित्तीय मान्यता देखील प्रदान करण्यात येत आहे. हा 
प्रकल्प सन 2019-2020 मध्ये राष्ट्रीय कृजि जिकास योिनेच्या मार्गदशगक सूचना तसेच, कें द्र ि राज्य जहश्याचा 
जनर्ी उपलब्र् होणाच्या अर्ीन राहून तसचे, खालील नमुद बाबी जिचारात घेऊन राबजिण्यात यािा. 

1. हा प्रकल्प सन 2019-2020 मध्ये राज्यातील राष्ट्रीय कृजि जिकास योिनेंतर्गत 100 टक्के 
अनुदानािर अजतजरक्त िरैण जिकास कायगक्रमातांर्गत कें द्र शासनाची मांिूरी प्राप्त झालेल्या 
अहमदनर्र, बीड, उ्मानाबाद, औरांर्ाबाद, सोलापरू, िालना, नाजशक, परभणी, हहर्ोली, लातूर, 
बलुडाणा, सातारा, साांर्ली ि पणेु या एकूण 14 जिल्हयामध्ये राबजिण्यात यािा. 
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2. राष्ट्रीय कृजि जिकास योिनेअांतर्गत कें द्र शासनाने दुष्ट्काळी पजरस््ितीिर मात करण्याकजरता 
राबिाियाच्या अजतजरक्त िरैण जिकास कायगक्रमासाठी माहे ऑक्टोबर, 2017 मध्ये जनर्गजमत केलेल्या 
मार्गदशगक सूचना तसेच, मार्गदशगक सचूनेमर्ील अपेंजडक्स-ए येिे जनजित करण्यात आलेल्या चार 
बाबींपैकी आर्थिक जनकिाच्या अनुिांर्ाने केिळ िरैण जबयाणे ि खते या दोन जनजिष्ट्ठाांसाठीच प्रती 10 
र्ुांठे रु.460/-(अक्षरी रु.चारशे साठ मात्र) च्या मयादेत अनुदान िाटप करण्यात याि.े 

3. उपरोक्त नमुद 14 जिल्हयाांमर्ील ज्या शेतकऱयाांकडे हसचनाची सुजिर्ा ि पशुर्न आहे अशा प्रजत 
शेतकरी लाभार्थ्यास कमाल एका हेक्टर क्षेत्रासाठी रु.4.600/- (अक्षरी रु.चार हिार सहाशे मात्र) 
च्या मयादेत 100 टक्के अनुदानािर िरैण जबयाणाांचा ि खताचा परुिठा करण्यात यािा. 

4. या प्रकल्पाांतर्गत उपलब्र् होणारा जनर्ी रु.8.33 कोटी यामरू्न एकूण 17,746 हेक्टर क्षेत्रािर जहरिी 
िरैण उत्सपादनाचा कायगक्रम सिोच्च प्रार्ान्याने राबजिण्यात यािा ि यामरू्न जकमान 40 मे. टन प्रजत 
हेक्टर याप्रमाणे एकूण 7.09 लक्ष मे.ट. जहरव्या िरैणीच ेउत्सपादन होण्यासाठी आिश्यक ते जनयोिन 
करण्यात याि.े 

5. या प्रकल्पाांतर्गत उपलब्र् करुन देण्यात आलेल्या जनर्ीचा तात्सकाळ जिजनयोर् करुन, जिजहत 
नमुन्यातील 60 टक्के कें द्र जहश्याच्या जनर्ीचे उपयोजर्ता प्रमाणपत्र शासनास सादर करण्यात याि.े 

6. या प्रकल्पाांतर्गत उपलब्र् झालेला जनर्ी ि त्सयाचा जिजनयोर् याबाबतचा जहशेाब ्ितांत्रपणे जिजहत 
केलेल्या लेखा पध्दतीनुसार ठेिण्यात यािा. 

7. सांबांजर्त जिल्हयाच े जिल्हा पशुसांिर्गन उपायुक्त हे या प्रकल्पाच े आहरण ि सांजितरण अजर्कारी 
राहतील.  

8. राज्य्तरािर या प्रकल्पाच ेअांमलबिािणी अजर्कारी आयुक्त पशुसांिर्गन, पणेु तर जिभार्ीय ्तरािर 
सांबांजर्त जिभार्ाचे प्रादेजशक सहआयकु्त पशुसांिर्गन हे राहतील. 

9. सदर प्रकल्पास आयुक्त पशुसांिर्गन, पणेु याांनी ताांजत्रक मांिूरी प्रदान करािी. 
10. या प्रकल्पाच्या यश्िी अांमलबिािणीसाठी आिश्यक त्सया सजि्तर मार्गदशगक सूचना आयकु्त 

पशुसांिर्गन याांनी त्सयाांच्या ्तरािरुन 14 जिल्हयाांमर्ील सिग सांबांजर्त अजर्कारी याांना तात्सकाळ 
जनर्गजमत कराव्यात. 

11. सदरचा प्रकल्प राबजिल्यानांतर आयकु्त पशुसांिर्गन, पणेु याांनी प्रकल्पाचा फलश्रुती अहिाल त्सयाांच्या 
्ियां्पष्ट्ट अजभप्रायासह शासनास सादर करािा. 

सदरचा शासन जनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेत्िळािर उपलब्र् 
असून, त्सयाचा सांर्णक सांकेताांक 201911071639386301 असा आहे.  हा शासन जनणगय डीजिटल ् िाक्षरीने 
साक्षाांजकत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राच ेराज्यपाल याांच्या आदेशानुसार ि नािाने, 
 
 
 

(अनूप कुमार) 
प्रर्ान सजचि, महाराष्ट्र शासन 

प्रत :- 
1. मा.मुख्यमांत्री याांच ेप्रर्ान मुख्य सजचि, मांत्रालय, मुांबई. 
2. मा.मांत्री (पदुम) याांच ेखािर्ी सजचि, मांत्रालय, मुांबई. 
3. मा.राज्यमांत्री (पदुम) याांच ेखािर्ी सजचि, मांत्रालय, मुांबई. 
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4. मा.मुख्य सजचि याांच ेउपसजचि, मांत्रालय, मुांबई. 
5. सजचि (मदत ि पनुिगसन), महसूल ि िन जिभार्, मांत्रालय, मुांबई. 
6. सजचि, (कृजि), कृजि ि पदुम जिभार्, मांत्रालय, मुांबई. 
7. आयकु्त पशुसांिर्गन, महाराष्ट्र राज्य, औांर्, पणेु. 
8. आयकु्त कृजि, महाराष्ट्र राज्य, मध्यिती इमारत, पणेु. 
9. जिभार्ीय आयकु्त (सिग) 
10. जिल्हाजर्कारी, अहमदनर्र, बीड, उ्मानाबाद, औरांर्ाबाद, सोलापरू, िालना,नाजशक, परभणी,  
      हहर्ोली, लातूर, बलुडाणा, सातारा, साांर्ली ि पणेु 
11. मुख्य कायगकारी अजर्कारी, जिल्हा पजरिद, अहमदनर्र, बीड, उ्मानाबाद, औरांर्ाबाद, सोलापरू,     
     िालना, नाजशक, परभणी, हहर्ोली, लातरू, बलुडाणा, सातारा, साांर्ली ि पणेु 
12. उपसजचि (राष्ट्रीय कृजि जिकास योिना कक्ष), कृजि ि पदुम जिभार्, मांत्रालय, मुांबई 
13. महालेखापाल(लेखा ि अनुज्ञेयता) /लेखा पजरक्षण, मुांबई / नार्परू 
14. प्रादेजशक सहआयकु्त पशुसांिर्गन , सिग 
15. जिल्हा पशुसांिर्गन उपआयुक्त, (सिग) 
16. जिल्हा पशुसांिर्गन अजर्कारी, जिल्हा पजरिद (सिग) 
17. जनिड न्ती, पदुम-4 
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