कृषी उन्नती योजना - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाांतर्गत
सन 2018-19 कभरता पौष्ष्ट्िक तृणधान्य भपकाांच्या प्रचार
व प्रभसध्दी करीता रु.4.00 लाख केंद्र भिस्सा वाढीव
कायगक्रमास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत.
मिाराष्ट्र शासन
कृषी, पशुसांवधगन, दु ग्धव्यवसाय भवकास व मत्सस्यव्यवसाय भविार्
शासन भनणगय क्रमाांक : असुअ-2018/प्र.क्र.69/4अे
मादाम कामा मार्ग, िु तात्समा राजर्ुरु चौक,
मांत्रालय भवस्तार, मुांबई - 400 032
भदनाांक : 18 भिसेंबर, २०१८
वाचा:1. कृषी व पदु म भविार्ाचा शासन भनणगय क्र. 0418/प्र.क्र.155/१४-अे, भद.27/04/2018.
2. कृषी व पदु म भविार्ाचा शासन भनणगय क्र. सांकीणग/2017-प्र.क्र.31/१७-अे,भद.2017/04/19 .
3. कृषी, सिकार व शेतकरी कल्याण भविार्, कृभष व शेतकरी कल्याण मांत्रालय, िारत सरकार याांचे
पत्र

Do No./1-22018 –NFSM भद. 26/02/2018

4. कृषी आयुक्तालयाचे पत्र NFSM/extn-1/AAP-2018-19/F.no.01/98/18, भद.09/03/2018.
5. कृषी, सिकार व शेतकरी कल्याण भविार् ,कृभष व शेतकरी कल्याण मांत्रालय ,िारत सरकार याांचे
पत्र No.2 -16/2018 NFSM, भद. 01/05/2018
6. कृभष व पदु म भविार् शासन भनणगय क्र. असुअ-1018/प्र.क्र.46 /४-अे, भद.09/05/2018.
7. कृषी, सिकार व शेतकरी कल्याण भविार् ,कृभष व शेतकरी कल्याण मांत्रालय ,िारत सरकार याांचे
पत्र No.20-27/2017-NFSM(CA-V), भद.१६/०५/२०१८.
8. कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/भव.प्र.१/रासअसु/भनभव1819/226/18, भद.31/05/2018.
9. कृभष व पदु म भविार् शासन भनणगय क्र. असुअ-1018/प्र.क्र.69 /४-अे, भद.04/06/2018.
10. कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/भव.प्र.१/रासअसु/भनभव1819/235/18, भद.14/06/2018.
11. कृषी, सिकार व शेतकरी कल्याण भविार् ,कृभष व शेतकरी कल्याण मांत्रालय, िारत सरकार याांचे
पत्र No.3 -16/2017- NFSM, भद.22/10/2018
12. कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/भव.प्र.१/वाढीव कायग./प्र.क्र.21/341/18, भद.25/10/2018.
13. कृषी व पदु म भविार्ाचा शासन भनणगय क्र. असुअ-2018/प्र.क्र.69/४-अे, भद.31/10/2018.
प्रस्तावना :राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियाांतर्गत समाभवष्ट्ि भपकाांच्या उत्सपादन व उत्सपादकतेत वाढ करणे, शेत जभमनीची
सुपीकता व उत्सपादकता वाढभवणे, रोजर्ाराांची सांधी भनमाण करणे व शेतक-याांच्या उत्सपादनात वाढ करणे िी
प्रमुख्य उद्दीष्ट्ि आिेत.
सन 2018-19 करीता केंद्र शासनाने मिाराष्ट्राकरीता राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाांतर्गत अन्नधान्य
भपकाांसाठी (िात, र्िू , किधान्य व पौष्ष्ट्िक तृणधान्ये (Nutri Cereals)) ₹ 23989.685 लाख रकमेचा कृती
आराखिा मांजूर केला. त्सयास केंद्र शासनाने सांदिांभकत भद.01/05/2018 रोजीच्या पत्रान्वये मांजूरी भदली आिे .
त्सयानुसार सदर रु.23989.685 लाख (केंद्र भिस्सा रु.14393.811 लाख+राज्य भिस्सा रु.9595.874 लाख)
रकमेच्या कृती आराखियास भदनाांक 09/05/2018 रोजीच्या शासन भनणगयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान
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केलेली आिे . तद्नांतर सन २०१८-१९ करीता राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातांर्गत अन्नधान्ये भपकाांकरीता
किधान्य भपकाचे उत्सपादन वाढभवण्यासाठी रु.1200.00 लाख (केंद्र भिस्सा रु.720.00+राज्य भिस्सा रु.480.00
लाख) रकमेच्या वाढीव कायगक्रम भद.22/10/2018 रोजीच्या पत्रान्वये मांजूर केला आिे . त्सयास भदनाांक ३१
ऑक्िोबर, २०१८ रोजीच्या शासन भनणगयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान केलेली आिे . अशाप्रकारे २०१८-१९
मध्ये सदर अभियानातांर्गत आतापयंत एकूण रु.25189.685 लाखाच्या कायगक्रमास (केंद्र भिस्सा रु.15113.811
लाख व राज्य भिस्सा रु.10075.874 लाख) प्रशासकीय मान्यता भदली आिे .
तद्नांतर केंद्र शासनाने सन २०१८-१९ राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातांर्गत पौष्ष्ट्िक तृणाधान्य भपकाांच्या
प्रचार व प्रभसध्दी कभरता रु.4.00 लाख

केंद्र भिस्सा (१०० %) भनधीचा वाढीव कायगक्रम केंद्र शासनाने

भद.13/11/2018 च्या पत्रान्वये मांजूर केला आिे . राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातांर्गत पौष्ष्ट्िक तृणाधान्य भपकाांच्या
प्रचार व प्रभसध्दी कभरता रु.4.00 लाख केंद्र भिस्सा (१००%) भनधीचा वाढीव कायगक्रम राबभवण्याची बाब
शासनाच्या भवचाराधीन िोती. त्सयानुषांर्ाने शासन पुढीलप्रमाणे भनणगय घेत आिे :शासन भनणगयः
1. सन २०१८-१९ कभरता कृभष उन्नती योजनतांर्गत-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य भपकाांतर्गत पौष्ष्ट्िक
तृणाधान्य भपकाांच्या प्रचार व प्रभसध्दी कभरता रु 4.00.लाख केंद्र भिस्सा (100%) भनधीच्या वाढीव कायगक्रमास
प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात येत आिे .
2. सदर भनधी केंद्र भिस्स्याच्या उपलब्ध लेखाभशषाखाली सन २०१८-१९ कभरता करण्यात आलेल्या
अर्गसांकल्पीय तरतूदीतून खची िाकण्यात यावा.
3. अभियानाांतर्गत सांदिाभधन भद.09 मे, २०१८ रोजीच्या शासन भनणगयातील भदशा भनदे शानुसार सदर रु.4.00
लाख रकमेच्या वाढीव कायगक्रमाची अांमलबजावणी करण्यात यावी.
4. सदर शासन भनणगय मिाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्र्ळावर उपलब्ध
करण्यात आला असून त्सयाचा सांकेताक 201812181155319201 असा आिे . िा आदे श भिजीिल
स्वाक्षरीने साक्षाांभकत करुन काढण्यात येत आिे .
मिाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने,

Shrikant
Chandrakant Andge
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(श्रीकाांत चां. आांिर्े)
अवर सभचव, मिाराष्ट्र शासन
प्रभत:१. मा. मांत्री (कृभष)याांचे स्वीय सिायक ,मांत्रालय, मुांबई.
2. मा. राज्य मांत्री (कृभष) याांचे स्वीय सिायक ,मांत्रालय, मुांबई.
3. मा.भवरोधी पक्ष नेता ,भवधानसिा ,भवधानमांिळ सभचवालय ,मुांबई
4.

मा.भवरोधी पक्ष नेता ,भवधानपभरषद ,भवधानमांिळ सभचवालय ,मुांबई

5. मुख्य सभचव, मिाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई
6. अपर मुख्य सभचव (भनयोजन), भनयोजन भविार्, मांत्रालय, मुांबई.
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7. अपर मुख्य सभचव (भवत्त), भवत्त भविार् ,मांत्रालय, मुांबई
8. सभचव (कृभष) ,कृभष व पदु म भविार् ,मांत्रालय, मुांबई.
9. आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, मिाराष्ट्र राज्य, पुणे.
10. व्यवस्र्ापकीय सांचालक, मिाराष्ट्र राज्य भबयाणे मिामांिळ, अकोला.
11. सांचालक (भवस्तार व प्रभशक्षण), कृषी आयुक्तालय, साखर सांकुल, भशवाजीनर्र, पुणे.
12. सवग भविार्ीय कृषी सिसांचालक
13. सवग भजल्िा अभधक्षक कृषी अभधकारी
14. मिालेखाकार ( स्र्ाभनक भनकाय लेखा पभरक्षा व लेखा), मुांबई.
15. मिालेखापाल (लेखा पभरक्षा), मिाराष्ट्र 1/2, मुांबई/नार्पुर
16. मिालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) मिाराष्ट्र 1/2, मुांबई/नार्पुर
17. सवग भजल्िा कोषार्ार अभधकारी, मिाराष्ट्र राज्य
18. सिायक सांचालक (लेखा-1), कृषी आयुक्तालय, पुणे
19. भवत्त भविार् (काया. व्यय-1 / अर्गसक
ां ल्प - 13), मांत्रालय, मुांबई
20. भनवि नस्ती-४अे.
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