कृषि उन्नती योजना - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा
अषियानाांतर्गत सन 2019-20 मध्ये िात पड
क्षेत्रामध्ये र्ळीतधान्याचे उत्पादन वाढषवण्यासाठी
(TRFA- Oilseed) कायगक्रमास प्रशासकीय मान्यता
दे णेबाबत.
महाराष्ट्र शासन
कृषि, पशुसांवधगन, दु ग्धव्यवसाय षवकास व मत््यव्यवसाय षविार्
शासन षनणगय क्रमाांक : रार्ते-1019/प्र.क्र.87/४-अे
मादाम कामा मार्ग, हु तात्मा राजर्ुरु चौक,
मांत्रालय षव्तार, मुांबई - 400 032
षदनाांक : 07 नोव्हें बर, 201९
सांदिग:1. केंद्रीय कृषि व शेतकरी कल्याण मांत्रालय, िारत सरकार याांचे पत्र F.No.4-1/2019-20/NFSM
(OS & OP)/C.No. 68167, षद. 26 जून, 2019
2. कृषि व पदु म षविार्ाचा शासन षनणगय क्र. अेअप
े ी-2019/प्र.क्र.40/4-अे,षद.08 जुलै, 2019
3. केंद्रीय कृषि व शेतकरी कल्याण मांत्रालय, िारत सरकार याांचे पत्र F.No.2-29/2019-NFSM-OS,
षद.२३ ऑर््ट, २०१९
4. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.Extn.2/NFSM(OS)/AAP19-20/TRFA-Oil/137/19,
षद.५ ऑक्टोबर, 20१९
5. केंद्रीय कृषि व शेतकरी कल्याण मांत्रालय, िारत सरकार याांचे पत्र F.No.2-29/2019-NFSM-OS,
षद. १७ ऑक्टोबर,२०१९
6. केंद्रीय कृषि व शेतकरी कल्याण मांत्रालय, िारत सरकार याांचे पत्र F.No.2-29/2019-NFSM-OS,
षद. १८ ऑक्टोबर,२०१९
7. कृषि आयुक्तालयाचा प्र्ताव जा.क्र.षवप्र2/राअसुअ-र्ळीत/िात पड क्षे./प्र.मा.प्र/प्र.क्र.१२/३९९७ /19,
षद. १९ ऑक्टोबर,२०१९
प्र्तावना :राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अषियान (र्ळीतधान्य व तेलताड) अांतर्गत र्ळीतधान्य षपकाांच्या क्षेत्रात वृद्धी करणे,
उत्पादकतेत वाढ करणे, शेत जषमनीची सुपीकता वाढषवणे, रोजर्ाराांची सांधी षनमाण करणे व शेतकऱयाांच्या
उत्पादनात वाढ करणे हे या अषियानाचे प्रमुख उषदष्ट्ट आहे .
केंद्र शासनाने सन २०१९-२० मध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अषियान अांतर्गत (र्ळीतधान्य व तेलताड)
अषियान राबषवण्यासाठी सांदिग क्र.1 येथील षद.26 जून, २०१९ च्या पत्रान्वये रु.5272.86 लाख (केंद्र षह्सा
रु.3166.60 लाख व राज्य षह्सा रु.2106.27 लाख) एवढया रकमेचा वार्षिक कृती आराखडा मांजूर केला आहे.
सदर रकमेच्या कायगक्रमास सांदिग क्र.2 येथील षद.08 जुलै, २०१९ च्या शासन षनणगयान्वये प्रशासकीय मान्यता
दे ण्यात आली आहे.
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राष्ट्रीय कृषि पषरिदे च्या षशफारसीनुसार सन २०१६-१७ पासून दे शातील पूवीय ६ राज्यात राबषवण्यात
येत असलेला “िात पड क्षेत्रामध्ये र्ळीतधान्य उत्पादन वाढषवण्यासाठी कायगक्रम-TRFA Oilseed” सन २०१९२० पासून महाराष्ट्र राज्यासह इतर ४ राज्यात राबषवण्यात येणार असल्याचे केंद्र शासनाने सांदिग क्र.३ येथील
षद. २३ ऑर््ट, २०१९ च्या पत्रानुसार षनदे षशत केले होते. त्यानुसार कृषि आयुक्तालयाने TRFA-Oilseeds
साठी सांदिग क्र.४ येथील षद.५ ऑक्टोबर, 20१९ च्या पत्रानुसार प्र्ताषवत केलेल्या रु. १०८.७१ लाख रकमेच्या
वार्षिक कृषत आराखड्यास केंद्र शासनाने सांदिग क्र.5 येथील षद. १7 ऑक्टोबर, २०१९ च्या पत्रानुसार मांजुरी
प्रदान केली आहे . त्यानुिर्
ां ाने िात पड क्षेत्रामध्ये र्ळीतधान्य उत्पादन वाढषवण्याचा कायगक्रम राज्यात
राबषवण्याची बाब शासनाच्या षवचाराधीन होती. त्याअनुिर्
ां ाने शासन पुढीलप्रमाणे षनणगय घेत आहे .
शासन षनणगयः
1. सन २०१९-20 कषरता कृषि उन्नती योजनेंतर्गत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा ( तेलषबया व वृक्षजन्य तेलषबया)
अषियान अांतर्गत ₹१०८.७१ लक्ष (केंद्र षह्सा ₹ ६५.२२ लक्ष + राज्य षह्सा ₹ ४३.४९ लक्ष) रकमेच्या
िात पड क्षेत्रामध्ये र्ळीतधान्याचे उत्पादन वाढषवण्यासाठीच्या (TRFA- Oilseeds) कायगक्रमास
खालील अटी व शतीच्या अधीन राहू न मांजुरी प्रदान करण्यात येत आहे .
i. सदर कायगक्रम राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अषियानाच्या मार्गदशगक सूचनानुसार कायगक्रम राबषवण्यात यावा.
ii. या कायगक्रमाांतर्गत वापरले जाणारे वाण १० विाच्या आतील असावेत.
iii. या कायगक्रमाअांतर्गत घेतली जाणारी प्रात्यषक्षके आय.सी.ए.आर.(ICAR) ककवा कृषि षवद्याषपठाने
(SAU) षशफारस केलेली असावीत.
iv. सदर प्रात्यषक्षकाांचे १०० टक्के षजओ टॅ र्ींर् (Geo Tagging) करण्यात येईल व त्याची जबाबदारी
षजल्हा अषधक्षक कृषि अषधकारी याांची असेल.
2. सदर कायगक्रमाचे घटक/उपघटक षनहाय मांजूर आर्षथक व िौषतक लक्षाांकाचे षवतरण सोबतच्या
पषरषशष्ट्ट “अ” मध्ये नमूद केले आहे . सदर अषियानाची केंद्र व राज्याच्या ६०:४० आर्षथक सहिार्ाच्या
प्रमाणात अांमलबजावणी करण्यात यावी.
3. सदर अषियानाच्या अांमलबजावणीकरीता केंद्र व राज्य षह््याचा षनधी ६०:४० प्रमाणात वेळोवेळी
अथगसांकल्पीय षवतरण प्रणालीद्वारे कृषि आयुक्तालयास उपलब्ध करून दे ण्यात येईल. सदर षनधी केंद्र
व राज्य षह््याच्या पुढील लेखाषशिाखाली सन २०१९-20 कषरता करण्यात आलेल्या अथगसांकल्पीय
तरतूदीतून खची टाकण्यात यावा.
अ.

प्रवर्ग

मार्णी क्र.

क्र.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा

अषियान

अषियान

(केंद्र षह्सा)

(राज्य षह्सा)

१

सवगसाधारण

D-3

२४०१ 4614

2401A234

2

अनुसूषचत जाती

D-3

2401A163

2401 A172

३

अनुसूषचत जमाती

T-5

2401 A577

2401A566

पृष्ट्ठ 5 पैकी 2

शासन षनणगय क्रमाांकः रार्ते-1019/प्र.क्र.87/४-अे

4. सन 201९-२० मध्ये राज्यात सदर अषियानाची अमांलबजावणी व सषनयांत्रण करण्याच्या दृष्ट्टीने षनधी
आहरण व षवतरण करणेसाठी पुढीलप्रमाणे षनयांत्रण तसेच आहरण व सांषवतरण अषधकारी म्हणून घोषित
करण्यात येत आहे .
अ.क्र.
1

2

्तर

आहरण व सांषवतरण आषधकारी

षनयांत्रण अषधकारी

आयुक्तालय

आयुक्त (कृषि),

सहाय्यक सांचालक (लेखा-1) कृिी

्तर

कृिी आयुक्तालय, पुणे

आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे.

षजल्हा ्तर

सांबषां धत षजल्हा अषधक्षक

सांबषां धत षजल्हा अषधक्षक कृिी अषधकारी

कृिी अषधकारी

कायालयातील लेखाषधकारी

4. केंद्र शासनाचे षनदे शानुसार सदर ₹१०८.७१ लक्ष रकमेच्या कायगक्रमाची अांमलबजावणी करण्यात
यावी.
5. सदर शासन षनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेत्थळावर उपलब्ध
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक 201911071515485901 असा आहे. हा आदे श षडजीटल
्वाक्षरीने साक्षाांषकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने,

KIRAN N PATIL

Digitally signed by KIRAN N PATIL
DN: c=IN, st=Maharashtra,
2.5.4.20=657661007c4f6885bf8deae62f13606632589e592d8c18ceb9a49bfd3
0471850, postalCode=400032, street=MANTRALAYA,MUMBAI,
serialNumber=64a3950913946fa68fe576faead463fd8ae1e3844a820d921b663
674927a476e, ou=AGRICULTURE DEPT, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA,
cn=KIRAN N PATIL
Date: 2019.11.07 15:19:02 +05'30'

( डॉ. षकरण पाटील )
उप सषचव, महाराष्ट्र शासन
प्रषत:1. मा. मांत्री (कृषि) याांचे ्वीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई.
2. मा. राज्य मांत्री (कृषि) याांचे ्वीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई.
3. मा.षवरोधी पक्ष नेता, षवधानसिा, षवधानमांडळ सषचवालय, मुांबई
4.

मा.षवरोधी पक्ष नेता, षवधानपषरिद, षवधानमांडळ सषचवालय, मुांबई

5. मुख्य सषचव, महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई
6. अपर मुख्य सषचव (षनयोजन), षनयोजन षविार्, मांत्रालय, मुांबई.
7. अपर मुख्य सषचव (षवत्त), षवत्त षविार्, मांत्रालय, मुांबई
8. सषचव (कृषि), कृषि व पदु म षविार्, मांत्रालय, मुांबई
9. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
10. व्यव्थापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य षबयाणे महामांडळ, अकोला.
11. सांचालक (षव्तार व प्रषशक्षण), कृषि आयुक्तालय, साखर सांकुल, षशवाजीनर्र, पुणे.
12. सवग षविार्ीय कृषि सहसांचालक
13. सवग षजल्हा अषधक्षक कृषि अषधकारी
14. महालेखाकार ( ्थाषनक षनकाय लेखा पषरक्षा व लेखा), मुांबई.
15. महालेखापाल (लेखा पषरक्षा), महाराष्ट्र 1/2, मुांबई/नार्पुर
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16. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र 1/2, मुांबई/नार्पुर
17. सवग षजल्हा कोिार्ार अषधकारी, महाराष्ट्र राज्य
18. सहायक सांचालक (लेखा-1), कृषि आयुक्तालय, पुणे
19. षवत्त षविार् (काया. व्यय-1 / अथगसक
ां ल्प - 13), मांत्रालय, मुांबई
20. षनवड न्ती.
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पषरषशष्ट्ट - अ
सन २०१९-20 कषरता राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अषियान अांतर्गत िात पड क्षेत्रामध्ये र्ळीतधान्याचे उत्पादन
वाढषवण्यासाठी (TRFA- Oilseed) कायगक्रम
मांजूर कायगक्रम
अ.क्र.

बाब/घटक

पषरमाण

िौषतक

केद्र

राज्य

षह्सा

षह्सा

110

1.98

1.32

3.30

520

9.36

6.24

15.60

100

1.80

1.20

3.00

280

5.04

3.36

8.40

रु.10000/हे .

440

26.40

17.60

44.00

---

1450

44.58

29.72

74.30

अ)

समुह र्टप्रात्यषक्षके @२.५० लाख/र्ाव

१)

मोहरी

२)

जवस

३)

तीळ

४)

करडई

५)

िुईमुर्

रु.3000/हे .

एकूण ....(अ)

आर्षथक
एकूण

ब)

एकात्त्मक अन्नद्रव्य व्यव्थापन

१)

सूक्ष्म मूलद्रव्ये

रु.५००/हे .

500

1.50

1.00

2.50

२)

षजप्सम

रु.७५०/हे .

300

1.35

0.90

2.25

३)

जैषवक खते

रु.५००/हे .

810

2.43

1.62

4.05

४)

जैषवक कीटकनाशके (Pesticide)

रु.५००/हे .

600

1.80

1.20

3.00

५)

स्प््प्रकलर

PMKSY प्रमाणे

20

1.72

1.15

2.87

६)

पाईप्सचा पुरवठा

NFSM प्रमाणे

6100

1.83

1.22

3.05

७)

कृषि औजारे

----

----

----

----

5

0.60

0.40

1.00

5

1.35

0.90

2.25

----

----

12.58

8.39

20.97

i) सीड ड्रील

SMAM प्रमाणे

ii) रोटाव्हे टर
एकूण ....(ब)
क)

प्रषशक्षण

१)

शेतकरी प्रषशक्षण

रु. 0.24 लाख/प्र.

50

7.20

4.80

12.00

२)

अषधकारी प्रषशक्षण

रु. 0.३६ लाख/प्र.

4

0.86

0.58

1.44

----

54

8.06

5.38

13.44

----

65.22

43.49

108.71

एकूण ....(क)
एकूण एकांदर ...(अ+ब+क)
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