कृषी

उन्नती

योजना

-

राष्ट्रीय

अन्न

सुरक्षा

अभियानाांतर्गत सन 2018-19 कभरता अन्नधान्य
भिकाांतर्गत कडधान्य भिकाचे उत्िादन वाढीसाठी क्षेत्र
भवस्तार (वाढीव) कायगक्रम राबभवण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
कृषी, िशुसांवधगन, दु ग्धव्यवसाय भवकास व मत्स्यव्यवसाय भविार्
शासन भनर्गय क्रमाांक : असुअ-2018/प्र.क्र.69/4अे
मादाम कामा मार्ग, हु तात्मा राजर्ुरु चौक,
मांत्रालय भवस्तार, मुांबई - 400 032
भदनाांक : 31 ऑक्टोबर, २०१८
वाचा:1. कृषी व िदु म भविार्ाचा शासन भनर्गय क्र. 0418/प्र.क्र.155/१४-अे, भद.27/04/2018.
2. कृषी व िदु म भविार्ाचा शासन भनर्गय क्र. सांकीर्ग/2017-प्र.क्र.31/१७-अे,
भद. 19/04/2017.
3. कृषी, सहकार व शेतकरी कल्यार् भविार्, कृभष व शेतकरी कल्यार् मांत्रालय, िारत सरकार याांचे
ित्र Do No./1-22018 –NFSM भद. 26/02/2018
4. कृषी आयुक्तालयाचे ित्र NFSM/extn-1/AAP-2018-19/F.no.01/98/18, भद.09/03/2018.
5. कृषी, सहकार व शेतकरी कल्यार् भविार् ,कृभष व शेतकरी कल्यार् मांत्रालय ,िारत सरकार याांचे
ित्र No.2 -16/2018 NFSM, भद. 01/05/2018
6. कृभष व िदु म भविार् शासन भनर्गय क्र. असुअ-1018/प्र.क्र.46 /४-अे, भद.09/05/2018.
7. कृषी, सहकार व शेतकरी कल्यार् भविार् ,कृभष व शेतकरी कल्यार् मांत्रालय ,िारत सरकार याांचे
ित्र No.20-27/2017-NFSM(CA-V), भद.१६/०५/२०१८.
8. कृषी आयुक्तालयाचे ित्र क्र.कृआ/भव.प्र.१/रासअसु/भनभव1819/226/18, भद.31/05/2018.
9. कृभष व िदु म भविार् शासन भनर्गय क्र. असुअ-1018/प्र.क्र.69 /४-अे, भद.04/06/2018.
10. कृषी आयुक्तालयाचे ित्र क्र.कृआ/भव.प्र.१/रासअसु/भनभव1819/235/18, भद.14/06/2018.
11. कृषी आयुक्तालयाचे ित्र क्र.कृआ/भव.प्र.१/वाढीव कायग./प्र.क्र.21/341/18, भद.25/10/2018.
प्रस्तावना :राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियाांतर्गत समाभवष्ट्ट भिकाांच्या उत्िादन व उत्िादकतेत वाढ करर्े, शेत जभमनीची
सुिीकता व उत्िादकता वाढभवर्े, रोजर्ाराांची सांधी भनमार् करर्े व शेतक-याांच्या उत्िादनात वाढ करर्े ही
प्रमुख्य उद्दीष्ट्ट आहेत.
सन 2018-19 करीता केंद्र शासनाने महाराष्ट्राकरीता राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाांतर्गत अन्नधान्य
भिकाांसाठी (िात, र्हू , कडधान्य व िौष्ष्ट्टक तृर्धान्ये (Nutri Cereals)) ₹ 23989.685 लाख रकमेचा कृती
आराखडा मांजूर केला. त्यास केंद्र शासनाने सांदिांभकत भद.01/05/2018 रोजीच्या ित्रान्वये मांजूरी भदली आहे .
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त्यानुसार सदर रु.23989.685 लाख (केंद्र भहस्सा रु.14393.811 लाख+राज्य भहस्सा रु.9595.874 लाख)
रकमेच्या कृती आराखडयास भदनाांक 09/05/2018 रोजीच्या शासन भनर्गयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान
केलेली आहे.
तद्नांतर केंद्र शासनाने भद.22/10/2018 रोजीच्या ित्रान्वये राज्यात सदर वाढीव कृती आराखडयास
मांजूरी प्रदान करण्यात आलेली आहे . त्यानुषांर्ाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य भिकाांतर्गत
रु.1200.000 लक्ष रकमेच्या वाढीव कायगक्रम राबभवण्याची बाब शासनाच्या भवचाराधीन होती. त्यानुषांर्ाने शासन
िुढीलप्रमार्े भनर्गय घेत आहेशासन भनर्गयः
1. सन २०१८-१९ कभरता कृभष उन्नती योजनतांर्गत-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य भिकाांतर्गत कडधान्य
भिकाांकरीता रु.1200.000 लक्ष (केंद्र भहस्सा रु.720.000 + राज्य भहस्सा रु.480.000 लक्ष) रकमेच्या
वाढीव कायगक्रमास मांजूरी प्रदान करण्यात येत आहे .
2. सदर वाढीव कायगक्रमाचे घटक/उिघटक भनहाय मांजूर आर्थिक व िौभतक लक्षयाांकाचे भववरर् सोबतच्या
िभरभशष्ट्ट “अ" मध्ये नमूद केले आहे . सदर अभियानाची केंद्र व राज्याच्या ६०:40 आर्थिक सहिार्ाच्या
प्रमार्ात अांमलबजावर्ी करण्यात यावी.
3. सदर अभियानाच्या अांमलबजावर्ीकरीता केंद्र व राज्य भहस्स्याचा भनधी ६०:४० प्रमार्ात वेळोवेळी
अिगसांकल्िीय भवतरर् प्रर्ालीद्वारे आयुक्त (कृभष ) याांना उिलब्ध करुन दे ण्यात येईल. सदर भनधी केंद्र व
राज्य भहस्स्याच्या उिलब्ध लेखाभशषाखाली सन २०१८-१९ कभरता करण्यात आलेल्या अिगसांकल्िीय
तरतूदीतून खची टाकण्यात यावा.
4. अभियानाांतर्गत सांदिाभधन भद.09 मे, २०१८ रोजीच्या शासन भनर्गयातील भदशा भनदे शानुसार सदर
रु.1200.000 लाख रकमेच्या वाढीव कायगक्रमाची अांमलबजावर्ी करण्यात यावी.
5. सदर शासन भनर्गय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्िळावर उिलब्ध
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201810311541123401 असा आहे . हा आदे श भडजीटल
स्वाक्षरीने साक्षाांभकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यिाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने,

Shrikant
Chandrakant
Andge

Digitally signed by Shrikant Chandrakant Andge
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=Agriculture And ADF Department,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=5d5ab93b4e4f2fcd87e12fe19b8965025d48
2b1bee0fffaa62085c34db6bfd8c,
serialNumber=d8d9626c9e038380cd235c048f20d7c
e74cffd3a95f2ac3c192e9c991f358271, cn=Shrikant
Chandrakant Andge
Date: 2018.10.31 15:47:50 +05'30'

( श्रीकाांत चां. आांडर्े )
अवर सभचव, महाराष्ट्र शासन
प्रभत:१. मा. मांत्री (कृभष)याांचे स्वीय सहायक ,मांत्रालय, मुांबई.
2. मा. राज्य मांत्री (कृभष) याांचे स्वीय सहायक ,मांत्रालय, मुांबई.
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3. मा.भवरोधी िक्ष नेता ,भवधानसिा ,भवधानमांडळ सभचवालय ,मुांबई
4.

मा.भवरोधी िक्ष नेता ,भवधानिभरषद ,भवधानमांडळ सभचवालय ,मुांबई

5. मुख्य सभचव, महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई
6. अिर मुख्य सभचव (भनयोजन), भनयोजन भविार्, मांत्रालय, मुांबई.
7. अिर मुख्य सभचव (भवत्त), भवत्त भविार् ,मांत्रालय, मुांबई
8. अिर मुख्य सभचव (कृभष) ,कृभष व िदु म भविार् ,मांत्रालय, मुांबई.
9. आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, िुर्े.
10. व्यवस्िािकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य भबयार्े महामांडळ, अकोला.
11. सांचालक (भवस्तार व प्रभशक्षर्), कृषी आयुक्तालय, साखर सांकुल, भशवाजीनर्र, िुर्े.
12. सवग भविार्ीय कृषी सहसांचालक
13. सवग भजल्हा अभधक्षक कृषी अभधकारी
14. महालेखाकार ( स्िाभनक भनकाय लेखा िभरक्षा व लेखा), मुांबई.
15. महालेखािाल (लेखा िभरक्षा), महाराष्ट्र 1/2, मुांबई/नार्िुर
16. महालेखािाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र 1/2, मुांबई/नार्िुर
17. सवग भजल्हा कोषार्ार अभधकारी, महाराष्ट्र राज्य
18. सहायक सांचालक (लेखा-1), कृषी आयुक्तालय, िुर्े
19. भवत्त भविार् (काया. व्यय-1 / अिगसक
ां ल्ि - 13), मांत्रालय, मुांबई
20. भनवड नस्ती-४अे.
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िभरभशष्ट्ट-अ
सन २०१८-१९ कभरता राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-कडधान्य भिकाांसाठी वाढीव कायगक्रम
(रु.लाख)
अ.

तिभशल

अनुदानाचा दर

िभरर्ाम

क्र.

केंद्राकडू न मांजूर लक्षाांक
िौभतक

आर्थिक

सुधारीत तांत्रज्ञानावर अधारीत प्रात्यभक्षके 1

सलर् प्रात्यभक्षके - हरिरा

रु. 9000 प्रती हेक्टर

हे क्टर

1000

एकूर् 1

90.000
90.000

प्रमाभर्त भबयार्े भवतरर्2

हरिरा

रु.2500 ककवा भकमतीच्या

क्क्वटल

34800

870.000

34800

870.000

सांख्या

500

100.000

सांख्या

1400

140.000

500

240.000

50टक्के जे कमी असेल ते
एकूर् 2
सांसाधन सांवधगन तांत्र/साधने (कृषी औजारे )
3

अ)िेरर्ी यांत्र (Seed Drill) रु.20000 ककवा

(Above 35 BHP)

भकमतीच्या 50 टक्के जे
कमी असेल ते

ब) प्रिावी कसचन साधने- िांि रु.10000 ककवा
सांच

भकमतीच्या 50 टक्के जे
कमी असेल ते
एकूर् 3
एकूर् एकांदर

1200.000
केंद्र भहस्सा

720.000

राज्य भहस्सा

480.000

िृष्ट्ठ 4 िैकी 4

