राज्यातील शेतकऱयाांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी जिल्हा
वार्षिक योिनेतून अवरुध्द पाण्यातील मत््यसांवर्धन या
योिनेअत
ां र्धत जवशेि कायधक्रमाांतर्धत जवशेि सहाय्य तथा
शेतकऱयाांना

पूरक

िोडर्ांदा

म्हणून

शेततळयाांमध्ये

मत््यबीि/कोळां बी बीि सांचयन कायधक्रम राबजवणेबाबत.
महाराष्ट्र शासन

कृजि, पशुसांवर्धन, दुग्र्व्यवसाय जवकास व मत््यव्यवसाय जवभार्
शासन जनणधय क्र.मत््यजव 2015/प्र.क्र.150/पदुम-13,
मांत्रालय, मुांबई -400 032.
जदनाांक :- 30/07/2015

सांदभध -: 1) जद.12.7.2015 च्या मांजत्रमांडळ बैठकीत घे ण्यात आलेला जनणधय

2) शासन जनणधय,महसूल व वन जवभार्, क्र. एससीवाय-2015/प्र.क्र.119/म.7 (भार्-1),
जद.24 िुलै, 2015.

प्र्तावना -:

अविधणामुळे बाजर्त भार्ातील जवशेित: यवतमाळ व उ्मानाबाद जिल्हयातील शेतकऱयाांकरीता

जवशेि मदतीचा कायधक्रम पथदशी तत्वावर तयार करणे या जवियाचा एकजत्रत प्र्ताव मा.मांजत्रमांडळाच्या
जद. 12.7.2015 च्या बैठकीत ठे वण्यात आलेला होता. सदर प्र्तावामध्ये मत््यव्यवसायाशी सांबांर्ीत

असलेल्या शेततळयात मत््यबीि व कोळां बी सांचयन कायधक्रम राबजवणे या योिनेचा समावेश होता.
उपरोक्त बैठकीमध्ये प्रशासकीय जवभार्ाांच्या प्र्तावाांच्या अनुिांर्ाने मुयांाांमध्ये जनजतचत र्ोरणानुसार

जवजवर् उपाय योिना याांना मान्यता, त्याांची प्रत्यक्ष अांमलबिावणी, त्यावरील सांजनयांत्रण, आवतयक
जवत्तीय तरतूद, जनर्ी उपलब्र्ता याबाबत प्रशासकीय कायधवाही सांबांर्ीत जवभार्ाने करण्याबाबतचा

जनणधय घे ण्यात आलेला आहे . तसेच राज्यातील शेतकऱयाांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी जवशेि मदतीचा
कायधक्रम राबजवण्याबाबतच्या घे तलेल्या र्ोरणात्मक जनणधयानुसार शासनाच्या जवजवर् जवभार्ाांनी
राबवावयाच्या उपाययोिनाांना सांदभध क्र.2 येथील जद. 24.7.2015 च्या शासन जनणधयान्वये मांिूरी
दे ण्यात आलेली आहे .

अविधण पजरस््थतीमुळे बार्ीत क्षेत्रातील शेतकऱयाांच्या आत्महत्या जवचारात घे ऊन शेतकऱयाांना

शेती व्यजतजरक्त पूरक िोडर्ांदा उपलब्र् व्हावा यासाठी मत््यव्यवसायाच्या योिनाांचे सादरीकरण
मा.मुख्यमांत्री याांचेकडे जद.8 एजप्रल, 2015 रोिी करण्यात आले होते. शेतकऱयाांना शेतीसाठी विधभर

पाणीपुरवठा व्हावा यासाठी कृजि जवभार्ाकडू न शेततळी बाांर्ून दे ण्याची योिना राबजवण्यात येते. या
योिनेअांतर्धत जनमाण झालेल्या शेततळयाांमध्ये िलद र्तीने वाढणाऱया मत््यबीि/कोळां बी बीिाचे
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सांचयन करुन त्यापासून शेतकऱयाांना माफक उत्पन्नाचे सार्न उपलब्र् करुन दे ण्यासाठी जवकास
कायधक्रमाांतर्धत जवशेि बाब म्हणून ही योिना राबजवण्याचा प्र्ताव शासनाच्या जवचारार्ीन होता.
शासन जनणधय -:

राज्यातील अविधणामुळे शेतकऱयाांच्या होत असलेल्या आत्महत्या रोखण्यासाठी अविधणग्र्त

जिल्हयातील शेतकऱयाांना कृजि जवभार्ाने बाांर्ून जदलेल्या शेततळयाांमध्ये मत््यबीि व कोळां बी सांचयन
कायधक्रम 100 टक्के अनुदान तत्वावर राबजवण्यास शासनाची मान्यता दे ण्यात येत आहे .
1)
2)

सदर योिनेची अांमलबिावणी व कायधपध्दती पुढीलप्रमाणे राहील.

सदरची योिना अविधणामुळे बाजर्त झालेल्या मराठवाडा, अमरावती व नार्पूर जवभार्ातील
जिल्हयाांपुरतीच राबजवण्यात यावी.

सदर योिना 3 जवभार्ातील पुढीलप्रमाणे एकूण-14 जिल्हयाांमध्ये राबजवण्यात यावी.

मराठवाडा जवभार् - (8 जिल्हे ):- औरांर्ाबाद, िालना, परभणी, नाांदेड, बीड, हहर्ोली, लातूर व
उ्मानाबाद.

अमरावती जवभार् - (5 जिल्हे ) :-अमरावती, अकोला, वाजशम, बुलढाणा व यवतमाळ.
नार्पूर जवभार् - (1 जिल्हा):- वर्ा.

3)

सदरची योिना कृजि जवभार्ामाफधत बाांर्ून जदलेल्या व मार्ील 3 विात जनमाण झालेल्या

4)

जनकिानुसार जनवड झालेल्या शेततळयाांमध्ये 100 टक्के अनुदान तत्त्वावर प्रत्येक तळयात

5)
6)

शेततळयाांमध्ये राबजवण्यात यावी.

1000 मत््यबोटु कली व 1000 कोळां बी बीि सांचयन करण्यास अनुमती असेल.

जनकिानुसार जनवड झालेल्या लाभाथी शेतकऱयाांना मत््यबोटु कली व कोळां बी बीि खरेदीच्या
अजर्कृत कार्दपत्रे सादर करणे सांचयनाचा पुरावा सादर करणे आवतयक राहील.

लाभाथी शेतकऱयाांने त्याांचे शेततळयात मत््यबोटु कली व कोळां बी बीि सांचयन छायाजचत्रण,
करुन त्याबाबत केल्याची खात्री करण्याची िबाबदारी सांबांर्ीत जिल्हयात सहाय्यक आयुक्त

मत््यव्यवसाय याांची राहील. सहाय्यक आयुक्त मत््यव्यवसाय याांनी तसे प्रमाजणत केल्यानांतर,
7)

अनुदान जवतरीत करण्यात येईल.

अनुदानासाठी कमी दर रु.1/- प्रजतनर् व कोळां बी बीि रु.2/- प्रजत नर् याप्रमाणे राहील व
अनुदान प्रती शेततळी रु.1000/- मत््यबोटु कली व रु.2000/- कोळां बी बीि या मयादे त
दे ण्यात येईल.
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8)

लाभाथी जनवडीचे जनकि खालीलप्रमाणे राहतील.

2.1 लाभाथी शेततळी िजमनीबाबत 7/12 िोडणे आवतयक आहे . 7/12 उताऱयात कृजि
खात्याकडू न अनुदाजनत/जबर्र अनुदाजनत शेततळयाांना असणे आवतयक आहे .

2.2 लाभाथी शेतकऱयाांच्या जनवडीत अल्प व अत्यल्प भूर्ारकाांना व ज्या शेतकऱयाांचा
शेतीव्यजतजरक्त इतर कोणताही िोडर्ांदा नाही, अशाांना प्रार्ान्य दे ण्यात यावे.

2.3 जकमान 8 मजहने पुरेसे पाणी राहील असे शेततळे या योिनेसाठी पात्र राहील.
2.4 लाभाथी शेतकरी 18 ते 60 वयोर्टातील असावा.

2.5 अनुदान मार्णीचा अिध सांबांजर्त जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त मत््यव्यवसाय याांचेकडे
सादर करण्यात यावा.

2.6 शेततळयाांच्या जनवडीनुसार आवतयक मत््यबोटु कली व कोळां बी बीि उपलब्र् करुन
दे ण्याची िबाबदारी मत््यव्यवसाय जवभार्ाची राहील.

2.7 मत््यबोटु कली व कोळां बी बीि सांचयनाची नोंद सांबांर्ीत जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त
मत््यव्यवसाय ठे वतील व प्रादे जशक उपआयुक्त मत््यव्यवसाय हे या योिनेचे
सजनयांत्रण करतील.

2.8 जिल्हयातील शेततळयामध्ये या योिनेअांतर्धत करण्यात येणारे मत््यबोटु कली व
कोळां बी बीि सांचयन याचा एकजत्रत अहवाल सांबांजर्त सहाय्यक आयुक्त मत््यव्यवसाय
याांनी जिल्हाजर्कारी व आयुक्त मत््यव्यवसाय याांना सादर करावा.

2.9 या योिनेची फलजनष्ट्पती मत््य तळयातून जमळालेले मत््योत्पादन व आर्षथक उत्पन्न
याची माजहती सांबांजर्त सहाय्यक आयुक्त मत््यव्यवसाय याांनी घे ऊन त्याची दप्तरी नोंद
ठे वावी.

2.10 सवेक्षण करुन लाभाथी जनवडीचे अजर्कार सांबांर्ीत जिल्हयाचे जिल्हाजर्कारी याांचे
अध्यक्षतेखालील कजमटीला राहतील सदर सजमती ्वरुप खालीलप्रमाणे.
1. जिल्हाजर्कारी

अध्यक्ष

3. कृिी अजर्कारी

सद्य

2. सांबांर्ीत तालुकाचे तहसीलदार
4. सहाय्यक आयुक्त मत््यव्यवसाय (ताांजत्रक)

सद्य
सद्य सजचव
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जनकिाप्रमाणे पात्र ठरलेले व मत््यबोटु कली व कोळां बी बीि सांचयन करुन अनुदान दे ण्यात

आलेले तलाव व लाभाथींना पुन्हा या कायधक्रमासाठी अनुदान दे ता येणार नाही. सदर योिनेअांतर्धत
करण्यात येणाऱया सांचयनाचे जवहीत नमुन्यात अजभलेख ठे वण्यात यावेत.

वार्षिक जवकास कायधक्रमाांतर्धत जिल्हा जनयोिन जवकास सजमत्याांमाफधत अवरुध्द पाण्यातील

मत््यसांवर्धन या जिल्हा्तरीय योिनेत 2405 मत््यव्यवसाय या लेखाशीिाखाली उपलब्र् असलेल्या
जनयतव्ययातील तरतूद अथधसांकल्पीत करुन या योिनेचा खचध भार्जवण्यात यावा. सदरची योिना
पथदशी प्रकल्प म्हणून राबजवण्यात यावी.

सदर शासन जनणधय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेत्थळावर

उपलब्र् करण्यात आला असून त्याचा साांकेताांक 201507311657126301 असा आहे . हा आदे श
जडजिटल ्वाक्षरीने साक्षाांजकत करुन काढण्यात येत आहे .

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाांने,

Nitin Madhavrao
Pawar

Digitally signed by Nitin Madhavrao Pawar
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=Desk Officer, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
serialNumber=79d1142b510b75c1201d04efa5ba4
e48e243bd2014663c505a44a97e90266500,
cn=Nitin Madhavrao Pawar
Date: 2015.07.31 17:00:43 +05'30'

( जनजतन पवार )

कायासन अजर्कारी, महाराष्ट्र शासन

प्रजत,

कृजि, पशुसांवर्धन, दुग्र्व्यवसाय जवकास व मत््यव्यवसाय जवभार्

1) महालेखापाल (लेखा/परीक्षा), महाराष्ट्र-1, मुांबई /2, नार्पूर, महालेखापाल (लेखा व
अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-1, मुांबई.

2) मा.मुख्यमांत्री महोदयाांचे खािर्ी सजचव,मांत्रालय,मुांबई

3) मा.मांत्री (कृिी व पदुम) याांचे खािर्ी सजचव,मांत्रालय मुांबई

4) मा.मांत्री,(मदत व पुनवधसन) याांचे खािर्ी सजचव,मांत्रालय,मुांबई

5) अप्पर मुख्य सजचव (कृजि जवभार्), कृजि व पदुम जवभार्, मांत्रालय, मुांबई.
6) प्रर्ान सजचव (जवत्त), मांत्रालय, मुांबई.

7) प्रर्ान सजचव (जनयोिन), जनयोिन जवभार्, मांत्रालय, मुांबई.
8) सजचव (पदुम),कृिी व पदुम जवभार् मांत्रालय मुांबई
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9) सजचव,(मदत व पुनवधसन),महसूल व वन जवभार्,मांत्रालय,मुांबई
10) आयुक्त मत््यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई.
11) जवभार्ीय आयुक्त, सवध.
12) जिल्हाजर्कारी,सवध

13) कृिी अजर्कारी सवध
14) तहजसलदार सवध

15) सवध सांबांर्ीत कायधकारी अजभयांता, सावधिजनक बाांर्काम,
16) प्रादे जशक उपआयुक्त मत््यव्यवसाय, सवध
17) सहाय्यक आयुक्त मत््यव्यवसाय, सवध

18) अजर्दान व लेखा अजर्कारी, मुांबई / जनवासी लेखा परीक्षा अजर्कारी, मुांबई.
19) सवध कोिार्ार अजर्कारी.
20) जनवड/न्ती.
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