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शासन षनणगय क्रमाकंः कृषिका 2015 /प्र.क्र.198/3-अ े
मादाम कामा रोड, हुता्मा राजरु्रु चौक, 

मंत्रालय षि्तार, मंुबई 400 032 
षदनाकं :  ३१  जुल ै, 2015 

 

िाचा :  राष्ट्रीय कृषि षिकास योजनेच्या राज्य्तरीय प्रकल्प मंजुरी  सषमतीच्या 20व्या बैठकीचे  
           इषतिृत्त-शासन पत्र क्र.RKV-0415/C.R.38/RKVY CELL, Date.25th June, 2015. 
 

प्र्तािना :  
 राष्ट्रीय कृषि षिकास योजनेच्या  राज्य्तरीय प्रकल्प मंजुरी  सषमतीच्या (SLSC) च्या 

मुख्य सषचि  याचं्या  अध्यक्षतेखालील  षद. 18 जून, 2015 च्या  20  व्या  बैठकीत  चालू ििात 
माहे जून ते सष्ट्टेंबर या कालािर्ीत राज्यात समार्ानकारक पाऊस झाला नाही, तर चालू षित्तीय 
ििासाठी  आकस््मक  पषरस््ितीमध्ये  र्षतमान िरैण षिकास कायगक्रम राबषिण्यात येईल असा 
षनणगय घेण्यात आला.   

राज्यामध्ये आजअखेर पजगन्यमानाची असमार्ानकारक पषरस््िती पहाता आर्ामी 
काळात चारा  टंचाई  पषरस््ितीिर मात करण्याच्या अनुिंर्ाने राष्ट्रीय कृषि षिकास योजनेतंर्गत 
राज्यात उद्भिलेल्या अििगणाच्या पार्श्गामूीिर र्तीमान िरैण षिकास कायगक्रमास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या षिचारार्ीन  होती,  तदनुिंर्ाने  शासन पुढील षनणगय घेत आहे. 
शासन षनणगय :  
1.               सन 2015-16 मध्ये राष्ट्रीय कृषि षिकास योजनेंतर्गत र्तीमान िरैण षिकास 

कायगक्रमाच्या अंमलबजािणी प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे तसेच चालू 
ििाकरीता या योजनेस राष्ट्रीय कृषि षिकास योजनेंतर्गत रु. 25 कोटी (रुपये पंचिीस कोटी 
फक्त) षनर्ी मंजूर करण्यात येत आहे.  

2.                 सन 2015-16 मध्ये  राष्ट्रीय कृषि षिकास योजनेअंतर्गत  र्षतमान िरैण षिकास  
कायगक्रम राबषिण्यासाठी  संचालक (षि्तार ि प्रषशक्षण) यानंा कायगक्रमाचे कायान्ियन तसेच 
संषनयंत्रण करण्यासाठी प्राषर्कृत  करण्यात येत आहे. ्यानुिंर्ाने संचालक (षि्तार ि 
प्रषशक्षण) यानंी प्र्तुत योजना राबषिण्याकरीता कें द्र शासनाच्या मार्गदशगक सचूनासं 
अनुसरुन कृषि षिाार्ाच्या कायालयीन पध्दतीत अंतााि करािा. तसेच राज्यातील 
षजल््ानंा ाौषतक ि षित्तीय लक्षाकं दयािा ि आिश्यकतेनुसार  मंजूर षनर्ीच ेषितरण कराि.े 
सदर कायगपध्दतीत पुढील बाबींचा समािशे करण्यात यािा -  

अ. राज्यातील ज्या तालुक्यांमध्ये 31 जुलै, 2015 अखेर सरासरी पजगन्यमानाच्या 50% 
पेक्षा कमी पाऊस झाला असेल ्या तालुक्यामंध्ये र्षतमान िरैण षिकास 
कायगक्रमाची अंमलबजािणी करण्यात यािी. ( सोबत यादी जोडली  आहे )  
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आ. अनुक्रमाकं (अ) येिील षनकिानुसार षिदाग ि मराठिाडयातील अििगण पषरस््िती 
उद्भिलेल्या षजल्हयामंध्ये / संबंषर्त तालुक्यामंध्ये उपलब्र् असलेल्या पशुर्नाची 
संख्या षिचारात घेऊन चारा उ्पादन  घेता  येिू  शकेल अशा र्ािामंध्ये प्रार्ान्याने 
र्षतमान िरैण षिकास कायगक्रम राबिािा आषण तदनंतर इतर षिाार्ातील 
षजल््ानंा/तालुक्यांना प्रार्ान्य द्याि.े  

इ. सदर र्षतमान िरैण षिकास कायगक्रमातंर्गत षकमान 0.2 हेक्टर ते कमाल 1 हेक्टर 
क्षते्रािर चारा षपकाच्या लार्िडीकरीता षबयाणे ि बीज प्रषक्रयेकरीता रु. 1500/- 
प्रषत हेक्टर प्रमाणे लााािी शेतकऱयानंा अनुदान देय राहील तसेच, लााािी 
शेतकरी षनिडतेिळेी पशुर्न असणाऱया अल्प ि अ्यल्प ा-ूर्ारक शेतकऱयानंा 
प्रार्ान्य देण्यात याि.े  

ई. संबंषर्त षजल्हा अषर्क्षक कृषि अषर्काऱयाकंडे र्तीमान िरैण षिकास 
कायगक्रमाकरीता षनर्ी प्राप्त झाल्यानंतर तालुका कृषि अषर्काऱयानंी लााार्थ्यांची 
षनिड करुन षबयाणे िाटपाचा कायगक्रम राबषिण्याच्या दृष्ट्टीने लााार्थ्यांची यादी 
तालुका कृषि अषर्काऱयाचं्या ्तरािर संकषलत करण्यात यािी. सदर यादीमध्य े
शेतकऱयाचे नािं, र्ांि, सि/ेर्ट क्रमाकं याच्यासह, मोबाईल / दुरध्िनी क्रमाकं, 
बँक खाते क्रमाकं, आर्ार क्रमाकं इ. पैकी षकमान एकाची माषहती संकषलत 
करण्यात यािी. ्याचप्रमाणे र्तीमान िरैण षिकास कायगक्रमातंर्गत षनिडण्यात 
आलेल्या लााार्थ्यांची यादी षनर्ी प्राप्त झाल्यापासून 15 षदिसामंध्ये कृषि 
षिाार्ाच्या संकेत्िळािर उपलब्र् करुन देण्याची जबाबदारी संबंषर्त षजल्हा 
अषर्क्षक कृषि अषर्काऱयाचंी राहील. 

उ. सदर लााार्थ्यांच्या यादीनुसार सिग लााािी शेतकऱयानंी चारा लार्िड केल्याची 
प्र्यक्ष तपासणी ्या-्या र्ािातील कृषि सहायकांनी कराियाची असून, ्यानंी 
आपला अहिाल तालुका कृषि अषर्काऱयामंाफग त षजल्हा अषर्क्षक कृषि 
अषर्काऱयानंा सादर कराियाचा आहे. ्याचप्रमाणे, कृषि सहायकाचंे अहिाल प्राप्त 
होताच सदर कायगक्रमातंर्गत चारा लार्िड झालेल्या क्षते्रापंैकी षनिडक क्षते्राचंी 
पयगिके्षीय तपासणीचे उषचत प्रमाण संचालक (षि्तार ि प्रषशक्षण) यानंी मार्गदशगक 
सूचनेमध्ये षिषहत कराि.े  
 

3.            राष्ट्रीय  कृषि  षिकास  योजनेअंतर्गत  र्षतमान  िरैण षिकास  कायगक्रम  
राबषिण्यासाठी  उपलब्र् करुन  देण्यात येत असलेला रु. 25 कोटी  षनर्ी  सन  2015- 16  
या  चालू षित्तीय ििात अखर्चचत  राहणार नाही  याची अंमलबजािणी  यंत्रणांनी  काळजी  
घ्यािी.  तसेच  संचालक (षि्तार ि प्रषशक्षण)  यानंी  खचाच े  उपयोषर्ता  प्रमाणपत्र  
शासनास  िळेोिळेी  सादर  करण्याची कायगिाही  करािी. 
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4.  सदर शासन षनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेत्िळािर उपलब्र् करण्यात आला असून ्याचा संकेताक 201507221724322901 
असा आहे. हा आदेश षडजीटल ्िाक्षरीने साक्षाषंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

     महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार ि नािाने, 

 

 
                     ( सु. सं. र्पाटे ) 

 उप सषचि, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1.  मा.मंत्री(कृषि) याचंे खाजर्ी सषचि 
2. मा.राज्यमंत्री (कृषि) याचंे खाजर्ी सषचि 
3. अ.मु.स. (कृषि), कृषि,पशुसंिर्गन,दुग्र्व्यिसाय षिकास ि म््यव्यिसाय षिाार्, मंत्रालय,मंुबई. 
4. सषचि,(पदुम),कृषि,पशुसिंर्गन,दुग्र्व्यिसाय षिकास ि म््यव्यिसाय षिाार्, मंत्रालय,मंुबई.       
5. सषचि (जलसंर्ारण),ग्राम षिकास षिाार्,मंत्रालय,मंुबई 
6. सषचि,ग्राम षिकास षिाार्,मंत्रालय,मंुबई 
7. सिग षिाार्ीय आयुक्त 
8. आयुक्त,कृषि,महाराष्ट्र राज्य,पुणे (5 जादा प्रतीसह) 
9. आयुक्त,पशुसंिर्गन,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
10. आयुक्त,दुग्र्व्यिसाय,िरळी,मंुबई,महाराष्ट्ट राज्य 
11. सिग षजल्हाषर्कारी 
12. महालेखापाल,  ( लेखा परीक्षा/ लेखा ि  अनुज्ञयेता ), महाराष्ट्र-1  मंुबई 
13. महालेखापाल, ( लेखा परीक्षा / लेखा ि  अनुज्ञयेता ), महाराष्ट्र-2 नार्पूर  
14. संचालक  षि्तार ि प्रषशक्षण तिा  कृषि नोडल अषर्कारी,कृषि आयुक्तालय,                               

महाराष्ट्र राज्य,पुणे, (5 जादा प्रतीसह) 
15. सिग संचालक / कृषि सहसचंालक, कृषि  आयुक्तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
16. सिग षिाार्ीय कृषि सहसंचालक 
17. सिग षजल्हयाचंे षजल्हा अषर्क्षक कृषि अषर्कारी 

18. माषहती ि जनसंपकग  संचालनालय (5 प्रतीसह) षनयोजन / षित्त षिाार्, मंत्रालय,मंुबई. 
19. सिग उप सषचि ( कृषि ),कृषि ि पदुम षिाार्,मंत्रालय,मंुबई 
20. कायासन राकृषियो/ कायासन २ अे, कृषि ि पदुम षिाार्,मंत्रालय,मंुबई 
21. षनिड न्ती (का.3 अे) 

 

* * * 

 

http://www.maharashtra.gov.in/
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शासन षनणगय कृिी, पशुसंिर्गन, दुग् र्व् यिसाय षिकास ि म् ्  यव् यिसाय षिाार् 
 क्रमाकंः कृषिका 2015 /प्र.क्र.198/3-अे,  षदनाकं :   ३१  जुलै , 2015  सोबतची यादी :-  

Rainfall Recording & Analysis, Deptt. of Agriculture, Govt. of  Maharashtra         31.07.2015 

Intensity wise List of Tehsils as on 31 July 2015 (Progressive) 

 

Range From 0% To 25 % 

Sr District Tehsil Count 
1 Solapur   S.solapur, Akkalkot, Mohol 3 

2 Beed Gevari, Shirur Kasar 2 

3 Latur Chakur, 1 

4 Osmanabad Osmanabad, Kalamb, 2 

5 Nanded Deglur, 1 

6 Parabhani  Parabhani, Pathari, Jintur,Sonpeth, 4 

7 Buldhana Lonar, 1 

8 Yavatmal Yaotmal, Umerkhed 2 

                                                                                               Total Total 16 

 

Range From 25% To 50 % 

Sr District Tehsil Count 
1 Sindhudurg Vaibhawadi, 1 

2 Nasik Nandgaon, Peth, Yevla, Chandwad, Devli 5 

3 Jalgaon Jalgaon, Yaval, Raver, Edlabad muktainagar,  Amalner, Jamner, 

Pachora, Bodhwada, 

8 

4 Ahmed Nagar Karjat, Jamkhed, Shegaon, Pathardi, Newasa, Rahuri, 

Sangamner, Kopargaon, Shrirampur, Rahata 

10 

5 Pune Indapur 1 

6 Solapur N.solapur, Barshi, Madha, Pandhrpur, Sangola, Malshiras, 

Mangalwedha 

7 

7 Kolhapur Hatkanangle, Radhanagri, Gadhinglaj, Chandgad, 4 

8 Aurangabad Paithan, Shvegaon, 2 

9 Jalna Jafrabad, Jalna, Ambad, Badnapur, Ghansangvi 5 

10 Beed Beed, Patoda, Ashti, Majalgaon, Ambejogai, Kej, Parali, 

Dharur, Vadavani 

9 

11 Latur Latur, Ausa, Ahmedpur, Nilanga, Udgir, Renapur, Davani, 

Shirur Anantpal, Jalkot, 

9 

12 Osmanabad Tuljapur, Paranda, Bhum, Umarga, Lohara, Washi, 6 

13 Nanded Biloli, Mukhed, Kandhar, Lohar, Hadgaon, Himayat Nagar,  

Dharmabad, Umari, Ardhapur, Naigaon Kh, 

10 

14 Parabhani Gangakhed, Purna, Palam, Seloo, Manvat, 5 

15 Hingoli Kalmnuri, Basmat, Audha, 3 

16 Buldhana Jalgaon, Jamod, Sangrampur, Chikhali, Buldhana,  

Deulgaonraja ,Mehkar, Shindkhedraja, khamgaon, Shegaon, 

Nandura, 

10 

17 Akola Akot, Telhara, Akola, 3 

18 Washim Malehgaon, Karanja, 2 

19 Yavatmal Bhabulgaon, Kalam, Darva, Digras, Ner, Mohagaon, Wani, 

Maregaon, Zarijamni, Kelapur, Ghatanji, Ralegaon 

12 

20 Chandrapur Chimur, Bramhpuri, Nagbhid, 3 

                                                                                                                        Total 115 
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