
 

कृषी उन्नती योजना - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा 
अभियानाांतर्गत कडधान्य भिकाांकरीता वाढीव कायगक्रम 
राबभवण्याकरीता सवगसाधारण प्रवर्ाचा सन 2018-19 
करीता ₹ 970.80 लाख भनधी भवतरीत करणेबाबत  

महाराष्ट्र शासन 
कृषी, िशुसांवधगन, दुग्धव्यवसाय भवकास व मत्स्यव्यवसाय भविार् 

शासन भनणगय क्रमाांक : असुअ 101८/प्र.क्र.69/4अ े 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्समा राजर्ुरु चौक, 
      मांत्रालय भव्तार, मुांबई - 400 032  
          भदनाांक : 05 भडसेंबर, 2018 

वाचा:- 
1. कृषी व िदुम भविार्ाचा शासन भनणगय क्र. 0418/प्र.क्र.155/१४-अे, भद.27/04/2018. 
2. भवत्त भविार्ाचे िभरित्रक क्र.  अर्गसां-2018/प्र.क्र.69/अर्ग-3 भद. 02/04/2018. 
3. कृषी व िदुम भविार्ाचा शासन भनणगय क्र. सांकीणग -1720/ प्र.क्र.31/१७-अ,े भद  .19/04/2017.  
4. कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण भविार्, कृभष व शेतकरी कल्याण मांत्रालय, िारत सरकार याांचे 

ित्र    Do No. 2-1/ 2018 –NFSM भद. 26/02/2018 
5. कृषी आयुक्तालयाच ेित्र NFSM/extn-1/AAP-2018-19/F.no.01/98/18, भद.09/03/2018. 
6. कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण भविार् , कृभष व शेतकरी कल्याण मांत्रालय , िारत सरकार याांचे ित्र 

No.2 -16/2018 NFSM, भद. 01/05/2018 

7. कृभष व िदुम भविार् शासन भनणगय क्र. असुअ-1018/प्र.क्र.46 /४-अे, भद.09/05/2018. 
8. कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण भविार् , कृभष व शेतकरी कल्याण मांत्रालय , िारत सरकार याांचे ित्र 

No.20-27/2017-NFSM(CA-V), दि.१६/०५/२०१८. 

9. कृषी आयुक्तालयाच ेित्र क्र.कृआ/भव.प्र.१/रासअस/ुभनभव1819/226/18, भद.31/05/2018. 
10. कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण भविार् , कृभष व शेतकरी कल्याण मांत्रालय, िारत सरकार याांचे ित्र 

No.3 -16/2017- NFSM, भद.22/10/2018 
11. कृषी आयुक्तालयाच ेित्र क्र.कृआ/भवप्र-1/राअसुअ/वाढीव कायग/प्र.क्र.21/341/18, 

भद.25/10/2018. 
12. कृषी व िदुम भविार्ाचा शासन भनणगय क्र. असुअ-2018/प्र.क्र.69/४-अे, भद.31/10/2018. 
13. कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण भविार् , कृभष व शेतकरी कल्याण मांत्रालय, िारत सरकार याांचे ित्र 

No.CPS 3 -6/2017- NFSM, भद.31/10/2018. 
14. कृषी आयुक्तालयाच ेित्र क्र.कृआ/भवप्र-1/राअसुअ/वाढीव कायग/प्र.क्र.21/369/18, 

भद.16/11/2018. 
 

प्र्तावना :-  

राष्ट्रीय अन्न सरुक्षा अभियाांतर्गत समाभवष्ट्ट भिकाांच्या उत्सिादन व उत्सिादकतेत वाढ करणे, शेत जभमनीची 
सुिीकता व उत्सिादकता वाढभवणे, रोजर्ाराांची सांधी भनमाण करणे व शेतक-याांच्या उत्सिादनात वाढ करणे ही 
प्रमुख्य उद्दीष्ट्ट आहेत.  

 सन 2018-1९ करीता कें द्र शासनाने महाराष्ट्राकरीता राष्ट्रीय अन्न सरुक्षा अभियानाांतर्गत अन्नधान्य 
भिकाांसाठी (िात, र्हू, कडधान्य व िौष्ष्ट्टक तृणधान्ये (Nutri Cereals)) ₹ 23989.685 लाख रकमेचा कृती 
आराखडा मांजूर केला.  त्सयास कें द्र शासनाने सांदिांभकत भद.01/05/2018 रोजीच्या ित्रान्वये मांजूरी भदली आहे.  
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चालू वषी कें द्र शासनाने सदर अभियानाांतर्गत ₹1200.00 लाख रकमेचा वाढीव कायगक्रम कडधान्य भिकाांकरीता 
मांजूर केला आहे. त्सयानुसार सदर ₹1200.00 लाख (कें द्र भह्सा रु.720.00 लाख+राज्य भह्सा रु.480.00 लाख) 
रकमेच्या वाढीव कायगक्रमास भदनाांक 31/10/2018 रोजीच्या शासन भनणगयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
केलेली आहे. त्सयानुषांर्ाने कें द्र शासनाने वाढीव कायगक्रमािैकी सवगसाधारण प्रवर्ाकरीता अभियानाांतर्गत कडधान्य 
भिकाांकरीता कें द्र भह्याचा ₹582.48 लाख भनधी भवतरीत केलेला आहे व त्सया समरुि राज्य भह्याचा ₹388.32 
लाख असा एकूण ₹970.80 लाख भनधी, रब्बी हांर्ामाच्या िार्श्गिमूीवर भवतरीत करण्याबाबत शासन िढुीलप्रमाणे 
भनणगय घेत आहे.  

शासन भनणगयः        
1. सन 2018-1९ करीता कृषी उन्नती योजना - राष्ट्रीय अन्न सरुक्षा अभियानाांतर्गत कडधान्य भिकाांकरीता 

सवगसाधारण प्रवर्ासाठी कें द्र व राज्य भह््याचा एकूण ₹970.80 लाख (रुिये नऊ कोटी सत्तर लाख ऐांशी 
हजार फक्त) भनधी या शासन भनणगयान्वये आयुक्त (कृषी), िणेु, याांना अर्गसांकष्ल्िय भवतरण प्रणालीद्वारे भिक 
भनहाय व प्रवर्ग भनहाय उिलब्ध करुन देण्यात येत आहे, सदर भनधीिकैी कें द्र व राज्य भह्साच्या भवतरीत 
भनधीच ेभववरण िढुीलप्रमाणे :-  

                                                                                                                   (रुिये लाख) 
 

2. राष्ट्रीय अन्न सरुक्षा अभियानाकरीता उिलब्ध करुन देण्यात आलेला कें द्र  भह्याचा ₹582.48 लाख (रुिये 
िाच कोटी ब्याऐांशी लाख अठे्ठचाळीस हजार फक्त) भनधी खालील लेखाभशषांतर्गत सन 201८-1९ कभरता 
अर्गसांकष्ल्ित करण्यात आलेल्या तरतुदीतून खची टाकावा. 
मार्णी क्रमाांक डी-3 
2401- िीक सांवधगन 
(00) (102) अन्नधान्य भिके  
(00) (25) कृषी उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य भिके 
(कें द्र भह्सा 60%) (कें द्र िरु्कृत योजना) (2401 4614) 
(योजनाांतर्गत) (दत्तमत) 33, अर्गसहाय्य 

 तसचे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाकरीता उिलब्ध करुन देण्यात आलेला राज्य  भह्याचा ₹388.32 
लाख (रुिये तीन कोटी अठ्ठयाऐांशी लाख बत्तीस हजार फक्त) भनधी खालील लेखाभशषांतर्गत सन 2018-19 
कभरता अर्गसांकष्ल्ित करण्यात आलेल्या तरतुदीतून खची टाकावा. 
 मार्णी क्रमाांक डी-3 
2401- िीक सांवधगन 
(00) (102) अन्नधान्य भिके  

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान 
अांतर्गत  भिके 

सवगसाधारण प्रवर्ग एकूण 

कें द्र भह्सा राज्य भह्सा 

कडधान्य 582.48 388.32 970.80 
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(00) (33) कृषी उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य भिके 
(राज्य भह्सा) (40% कें द्र) (2401 A234)  
(योजनाांतर्गत) (दत्तमत) 33, अर्गसहाय्य  

 

3.  शासन भनणगयान्वये राष्ट्रीय अन्न सरुक्षा अभियानाकरीता उिलब्ध करुन देण्यात येणाऱ्या कें द्र व राज्य 
भह्याच्या ₹ 970.80 लाख रक्कमेचे भजल्हा भनहाय/ कायालय भनहाय वाटि करण्याकरीता सांचालक 
(भव्तार व प्रभशक्षण) याांना प्राभधकृत करण्यात येत असून त्सयाांनी अभियानाांतर्गत भजल्हा भनहाय वाटि 
करावयाचा भनधी PFMS प्रणालीद्वारे भविार्ीय कृषी सह सांचालकाांमाफग त भवतरीत करावा.  

4. या शासन भनणगयान्वये उिलब्ध करुन देण्यात येत असलेल्या ₹ 970.80 लाख भनधीच ेभवभवध कायालयाांच्या 
्तरावर कोषार्ारातून आहरण व भवतरणाकभरता सांचालक (भव्तार व प्रभशक्षण), कृषी आयुक्तालय, िणेु याांना 
भनयांत्रण अभधकारी आभण सहायक सांचालक (लेखा-1), कृषी आयकु्तालय, िणेु याांना आहरण व सांभवतरण 
अभधकारी म्हणनू घोभषत करण्यात येत आहे. 

5. भद. 19/05/2014 रोजीच्या शासन भनणगयान्वये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाांतर्गत राज्य ्तरावर, कृषी 

आयुक्तालय ्तरावर, भविार्ीय ्तरावर व भजल्हा्तरावर र्ठीत करण्यात आलेल्या सभमत्सयाांनी चालू वषी 

देभखल त्सयाांना भवहीत केलेल्या जबाबदा-याांच े भनवगहन करावयाचे आहे तसेच, अभियान सांचालक म्हणनू 

सांचालक (भव्तार व प्रभशक्षण) याांची भनयुक्ती केलेली आहे. 

6. कें भद्रय कृषी मांत्रालयाने राष्ट्रीय अन्न सरुक्षा अभियानाांतर्गत राज्य शासनास सन 2018-19 करीता सांदिांभकत 

भद. 01 मे, 2018 रोजीच्या ित्रान्वये प्राप्त मान्यतेनुसार तसेच, सांदिांभकत भद. 09/05/2018 रोजीच्या शासन 

भनणगयान्वये भदलेल्या प्रशासकीय मान्यतेनुसार, तसेच चालू वषी अभियानाकरीता मांजूर केलेल्या कृभत 

आराखडयानुसार आभण वळेोवळेी कें द्रीय कृषी मांत्रालयाने भदलेल्या भदशाभनदेशानुसार सदर अभियानाची 

अांमलबजावणी करणे बांधनकारक राहील, याबाबत सांचालक (भव्तार व प्रभशक्षण) याांनी राज्य्तरावरुन 

अभियानाचे सांभनयांत्रण कराव,े त्सयाचप्रमाणे अभियानाच्या प्रिावी अांमलबजावणी व सांभनयांत्रणाकरीता वळेोवळेी 

अभधन्त कायालयाांना भनदेभशत कराव.े 

7. उन्नत शेती - समृद्ध शेतकरी’ या मोभहमेच्या सांदिांभकत भद.27 एभप्रल, 2018 रोजीच्या शासन भनणगयान्वये 

तसेच, लािार्थ्यांना रे्ट लाि ह्ताांतरणाबाबत (DBT) सांदिांभकत भद. 19 एभप्रल, 2017 रोजीच्या शासन 

भनणगयाांन्वये कृभष भविार्ाच्या प्रचभलत योजनाांतर्गत भवभवध घटकाांची अांमलबजावणी कशाप्रकारे करावी 

याबाबत मार्गदशगक सूचना भवभहत केलेल्या आहेत. सदर दोन्ही शासन भनणगयातील सूचनाांनुसार राष्ट्रीय अन्न 

सुरक्षा अभियानाांतर्गत - अन्नधान्य भिकाांच्या सवग घटकाांची अांमलबजावणी करण्यात यावी. 

8. सांबांभधत भजल्हा अभधक्षक कृषी अभधकाऱ्याांनी/तालुका कृषी अभधकाऱ्याांनी अभियानाकरीता लािार्थ्यांची भनवड 

करुन अभियानाांतर्गत समाभवष्ट्ट कायगक्रम राबभवण्याच्या दृष्ट्टीने लािार्थ्यांची यादी तालुका ्तरावर सांकभलत 
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करावी. सदर यादीमध्ये शेतकऱ्याच ेनाांव, र्ाांव, सव/ेर्ट क्रमाांक या बाबींसह, मोबाईल/दुरध्वनी क्रमाांक, बकँ 

खाते क्रमाांक, आधार क्रमाांक इ. िैकी भकमान एका बाबीची माभहती सांकभलत करण्यात यावी. त्सयाचप्रमाणे 

अभियानाांतर्गत भनवडण्यात आलेल्या लािार्थ्यांची यादी भनधी प्राप्त झाल्यािासून 15 भदवसाांमध्ये कृषी 

भविार्ाच्या सांकेत्र्ळावर उिलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी सांबांभधत भजल्हा अभधक्षक कृषी अभधकाऱ्याांची 

राहील. 

9. सदर लािार्थ्यांच्या यादीनुसार सवग लािार्ी शेतकऱ्याांच्या शेतावर हाती घेण्यात आलेल्या कायगक्रामाची प्रत्सयक्ष 

तिासणी त्सया-त्सया र्ावातील कृषी सहायकाांनी करावयाची असून, त्सयाांनी आिला अहवाल तालुका कृषी 

अभधकाऱ्याांमाफग त भजल्हा अभधक्षक कृषी अभधकाऱ्याांना सादर करावयाचा आहे. त्सयाचप्रमाणे, कृषी सहायकाांच े

अहवाल प्राप्त होताच सदर कायगक्रमाांतर्गत राबभवण्यात आलेल्या कामाांच्या ियगवके्षीय तिासणीच ेउभचत प्रमाण 

सांचालक (भव्तार व प्रभशक्षण) याांनी मार्गदशगक सूचनेमध्ये भवभहत कराव.े  

10.  या शासन भनणगयान्वये उिलब्ध करुन देण्यात आलेल्या भनधीचा तात्सकाळ भवभनयोर् करण्यात यावा तसेच 
भनधी भवभनयोर्ाच्या अनुषांर्ाने सांचालक (भव्तार व प्रभशक्षण) याांनी वळेोवळेी उियोभर्ता प्रमाणित्र शासनास 
सादर कराव.े सदर उियोभर्ता प्रमाणित्राच्या आधारे प्रधान सभचव (कृषी) याांच्या ्वाक्षरीने सदर भनधीच े
उियोभर्ता प्रमाणित्र कें द्र शासनास भनर्गभमत करण्यात येईल.  

11.  हा शासन भनणगय भवत्त भविार्ाचे शासन िभरित्रक क्र. अर्गसां-2018/प्र.क्र.69/अर्ग-3 भद.02 एभप्रल, 2018 
नुसार भवहीत केलेल्या अटींची ितुगता होत असल्याने तसेच, सदर िभरित्रकानुसार या भविार्ास प्रदान 
करण्यात आलेल्या अभधकाराांनुसार भनर्गभमत करण्यात येत आहे.  

12. सदर शासन भनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेत्र्ळावर उिलब्ध करण्यात 
आला असनू त्सयाचा सांकेताक 201812051455033101 असा आहे. हा आदेश भडजीटल ् वाक्षरीने साक्षाांभकत 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यिाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
  

 

                                                                                                   (श्रीकाांत चां. आांडरे्) 
                             अवर सभचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रभत:-  

१. मा. मांत्री (कृभष)याांच े्वीय सहायक , मांत्रालय, मुांबई.  
2. मा. राज्य मांत्री (कृभष) याांच े्वीय सहायक , मांत्रालय, मुांबई. 
3. मा.भवरोधी िक्ष नेता , भवधानसिा , भवधानमांडळ सभचवालय , मुांबई 
4.  मा.भवरोधी िक्ष नेता , भवधानिभरषद , भवधानमांडळ सभचवालय , मुांबई 

http://www.maharashtra.gov.in/
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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 िदुम भविार् ,मांत्रालय, मुांबई. 
9. आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, िणेु. 
10. व्यव्र्ािकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य भबयाणे महामांडळ, अकोला. 
11. सांचालक (भव्तार व प्रभशक्षण), कृषी आयकु्तालय, साखर सांकुल, भशवाजीनर्र, िणेु. 
12. सवग भविार्ीय कृषी सहसांचालक 
13. सवग भजल्हा अभधक्षक कृषी अभधकारी  
14. महालेखाकार ( ्र्ाभनक भनकाय लेखा िभरक्षा व लेखा), मुांबई.  
15. महालेखािाल (लेखा िभरक्षा), महाराष्ट्र 1/2, मुांबई/नार्िरु 
16. महालेखािाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र 1/2, मुांबई/नार्िरु 
17. सवग भजल्हा कोषार्ार अभधकारी, महाराष्ट्र राज्य 
18. सहायक सांचालक (लेखा-1), कृषी आयकु्तालय, िणेु 
19. भवत्त भविार् (काया. व्यय-1 / अर्गसांकल्ि - 13), मांत्रालय, मुांबई 
20. भनवड न्ती-४अ े
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