
 

राष्ट्रीय अन्न सरुक्षा अभियान-व्यापारी भपके 
अतंर्गत सन 2019-20 मध्ये ऊसामधील 
कडधान्य आतंरभपक पध्दतीस चालना 
देण्याकभरता कृती आराखडयास प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
कृभि, पशुसंवधगन, दुग्धव्यवसाय भवकास व मत्स्यव्यवसाय भविार् 

शासन भनणगय क्रमाकं : राअस-ु1019/प्र.क्र.103/4-अ े
मादाम कामा मार्ग, हुतात्समा राजर्ुरु चौक, 

      मंत्रालय भव्तार, मंुबई - 400 032  
           भदनांक :  30 भडसेंबर, 2019 

संदिग:- 

1. कृभि, सहकार व शेतकरी कल्याण भविार्, कृभि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, िारत सरकार याचंे पत्र 
क्र. No.2-9/2015 –CU-IV भद. 09/04/2019. 

2. कृभि व पदुम भविार् शासन भनणगय क्र. अअेेपी-2019/प्र.क्र.22/4-अे, भद.03/06/2019. 
3. कृभि, सहकार व शेतकरी कल्याण भविार्, कृभि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, िारत सरकार याचंे पत्र 

क्र. No.D.1-3/2019-20/NFSM-1/2721, भद.29/10/2019 
4. कृिी आयुक्तालयाच ेपत्र क्र.कृआ/भवप्र3/राअसुअ/ऊस-आंतरभपक/6586/2019, भद.25/11/2019 

प्र्तावना :-  

सन 2019-20 कभरता कें द्र शासनाने राष्ट्रीय अन्न सरुक्षा अभियानातंर्गत वाभणज्ययक भपकांकरीता 
(कापसू, ऊस) संदिाभधन भद.09/04/2019 च्या पत्रान्वये ₹872.58 लाख रकमेचा कृती आराखडा मंजूर केला 
असून त्सयानुसार ₹872.58 लाख (कें द्र भह्सा रु.523.55 लाख + रायय भह्सा रु.349.03 लाख) रकमेच्या कृती 
आराखडयास भद.03 जून 2019 रोजीच्या शासन भनणगयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान केलेली आहे. 

सन 2019-20 मध्ये कें द्र शासनाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-व्यापारी भपके अंतर्गत  ऊसामधील 
कडधान्य आंतरभपक पध्दतीस चालना देण्याकभरता भदनाकं 29/10/2019 च्या पत्रान्वये रु.83.446 लाख (कें द्र 
भह्सा रु.50.068 लाख + रायय भह्सा रु.33.378 लाख) रकमेचा कृती आराखडा मंजूर केला आहे.त्सयानुिंर्ाने 
िात पड क्षते्रामध्ये र्ळीतधान्य उत्सपादन वाढभवण्याचा कायगक्रम राययात राबभवण्याची बाब शासनाच्या भवचाराधीन 
होती.  त्सयाअनुिंर्ाने शासन पढुीलप्रमाणे भनणगय घेत आहे.  

शासन भनणगयः       
1. सन 2019-20 मध्ये कें द्र शासनाने राष्ट्रीय अन्न सरुक्षा अभियान-व्यापारी भपके अतंर्गत  ऊसामधील 

कडधान्य आंतरभपक पध्दतीस चालना देण्याकभरता भदनांक 29/10/2019 च्या पत्रान्वये रु.83.446 
लाख (कें द्र भह्सा रु.50.068 लाख + रायय भह्सा रु.33.378 लाख) रकमेच्या कृती आराखडयास 
कें द्र शासनाच्या अटी व शतीच्या अधीन राहून मंजुरी प्रदान करण्यात येत आहे. 

2. सदर कायगक्रमाच े घटक/उपघटक भनहाय मंजूर आर्थिक व िौभतक लक्षांकाचे भवतरण सोबतच्या 
पभरभशष्ट्ट ’अ मध्ये नमूद केले आहे. सदर अभियानाची कें द्र व राययाच्या 60:40 आर्थिक सहिार्ाच्या 
प्रमाणात अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
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3. सदर अभियानाच्या अंमलबजावणीकरीता कें द्र व रायय भह््याचा भनधी 60:40 प्रमाणात वळेोवळेी 
अिगसंकल्पीय भवतरण प्रणालीद्वारे कृभि आयकु्तालयास उपलब्ध करून देण्यात येईल. सदर भनधी कें द्र 
व रायय भह््याच्या पढुील लेखाभशिाखाली सन 2019-20 कभरता करण्यात आलेल्या अिगसकंल्पीय 
तरतूदीतनू खची टाकण्यात यावा. 

सवगसाधारण प्रवर्ग 
ऊस 

कें द्र भह्सा रायय भह्सा 
मार्णी क्रमांक डी-3 
2401- पीक संवधगन 
108, वाभणययीक भपके  

)02( )08( राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - ऊस 
(कें द्र भह्सा 60%)  
(कें द्र परु्कृत योजना) (2401 4051(  
(योजनांतर्गत ( ) दत्तमत) 
33, अिगसहाय्य 

मार्णी क्रमांक डी-3 
2401- पीक संवधगन 
108, वाभणययीक भपके  

)02( )11( राष्ट्रीय अन्न सरुक्षा अभियान - ऊस 
(रायय भह्सा 40%)  
(कें द्र परु्कृत योजना) (2401 A243) 
(योजनांतर्गत ( ) दत्तमत) 
33, अिगसहाय्य 

अनुसूभचत जाती प्रवर्ग 
ऊस 

कें द्र भह्सा रायय भह्सा 
मार्णी क्रमांक डी-3 
2401- पीक संवधगन 
108, वाभणययीक भपके  
(00) (789)अनुसूभचत जाती उपयोजना, 
(02) (07) राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - ऊस 
(कें द्र भह्सा 60%)  
(कें द्र परु्कृत योजना) (2401A181) 
(योजनांतर्गत ( ) दत्तमत) 
33, अिगसहाय्य 

मार्णी क्रमांक डी-3 
2401- पीक संवधगन 
108, वाभणययीक भपके  

)00( )789( अनुसूभचत जाती उपयोजना, 
)02( )08( राष्ट्रीय अन्न सरुक्षा अभियान - ऊस 

(रायय भह्सा 40%)  
(कें द्र परु्कृत योजना) (2401A192) 
(योजनांतर्गत ( ) दत्तमत) 
33, अिगसहाय्य 

अनुसूभचत जमाती प्रवर्ग 
ऊस 

कें द्र भह्सा रायय भह्सा 

मार्णी क्रमांक टी-5 
2401- पीक संवधगन 
796, जनजाती क्षेत्र उपयोजना  

 )01( )25( कृिी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न 
सुरक्षा अभियान- वाभणज्ययक भपके-ऊस  
(कें द्र भह्सा  60 %) 
(कें द्र परु्कृत योजना) (2401A593) 
(योजनांतर्गत ( ) दत्तमत) 
33, अिगसहाय्य  

मार्णी क्रमांक टी-5 
2401- पीक संवधगन 
796, जनजाती क्षेत्र उपयोजना  

 )01( )26( कृिी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा 
अभियान- वाभणज्ययक भपके-ऊस  
(रायय भह्सा 40%)  
(कें द्र परु्कृत योजना) (2401A601) 
(योजनांतर्गत ( ) दत्तमत) 
33, अिगसहाय्य  
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4. सन 2019-20 मध्ये राययात सदर अभियानाची अमंलबजावणी व सभनयंत्रण करण्याच्या दृष्ट्टीने भनधी 
आहरण व भवतरण करणेसाठी पढुीलप्रमाणे भनयंत्रण तसेच आहरण व संभवतरण अभधकारी म्हणनू  
घोभित करण्यात येत आहे. 
अ.क्र. ्तर भनयंत्रण अभधकारी आहरण व संभवतरण आभधकारी 

1 आयुक्तालय ्तर  आयकु्त (कृभि), 
 कृिी आयकु्तालय, पणेु 

सहाय्यक संचालक (लेखा-1) कृिी 
आयुक्तालय, महाराष्ट्र रायय पणेु. 

2 भजल्हा ्तर संबभंधत भजल्हा अभधक्षक 
कृिी अभधकारी 

संबभंधत भजल्हा अभधक्षक कृिी अभधकारी 
कायालयातील लेखाभधकारी 

 

5. कें द्र शासनाच ेभनदेशानुसार सदर ₹83.446  लक्ष रकमेच्या कायगक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात यावी.  
6. सदर शासन भनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत्िळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असनू त्सयाचा सकेंताक 201912301540093001 असा आहे. हा आदेश भडजीटल 
्वाक्षरीने साक्षांभकत करुन काढण्यात येत आहे.   
 

महाराष्ट्राचे राययपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,  
 
 

 
   ( महावीर झेंडरे् ) 

कायासन अभधकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रभत:-   

1. मा. मंत्री (कृभि) यांच े्वीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई.  
2. मा. रायय मंत्री (कृभि) यांच े्वीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई. 
3. मा.भवरोधी पक्ष नेता, भवधानसिा, भवधानमंडळ सभचवालय, मंुबई 
4.  मा.भवरोधी पक्ष नेता, भवधानपभरिद, भवधानमंडळ सभचवालय, मंुबई 
5. मुख्य सभचव, महाराष्ट्र रायय, मंत्रालय, मंुबई  
6. अपर मुख्य सभचव (भनयोजन), भनयोजन भविार्, मंत्रालय, मंुबई. 
7. अपर मुख्य सभचव (भवत्त), भवत्त भविार्, मंत्रालय, मंुबई 
8. सभचव (कृभि), कृभि व पदुम भविार्, मंत्रालय, मंुबई 
9. आयुक्त (कृभि), कृभि आयुक्तालय, महाराष्ट्र रायय, पुणे. 
10. व्यव्िापकीय संचालक, महाराष्ट्र रायय भबयाणे महामंडळ, अकोला. 
11. संचालक (भव्तार व प्रभशक्षण), कृभि आयुक्तालय, साखर संकुल, भशवाजीनर्र, पुणे. 
12. सवग भविार्ीय कृभि सहसंचालक 
13. सवग भजल्हा अभधक्षक कृभि अभधकारी  
14. महालेखाकार ( ्िाभनक भनकाय लेखा पभरक्षा व लेखा), मंुबई.  
15. महालेखापाल (लेखा पभरक्षा), महाराष्ट्र 1/2, मंुबई/नार्पुर 
16. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र 1/2, मंुबई/नार्पुर 
17. सवग भजल्हा कोिार्ार अभधकारी, महाराष्ट्र रायय 
18. सहायक संचालक (लेखा-1), कृभि आयुक्तालय, पुणे 
19. भवत्त भविार् (काया. व्यय-1 / अिगसंकल्प - 13), मंत्रालय, मंुबई 
20. भनवड न्ती. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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पभरभशष्ट्ट ‘अ’ 

 

 

ऊस भपकात आतंरपीक पध्दतीस चालना देण्याची योजना सन 2019-20   
          

                                                                                                         (रक्कम रु. लाखात) 
अ.क्र. घटक अनुदानाचा दर पभरमाण लक्षाकं 

िौभतक आर्थिक 
 

1 ऊस भपकात कडधान्य 
आंतरपीक पध्दती प्रात्सयभक्षके 

(रु . 9000/- प्रभत हे). हेक्टर 0 0.00 

2 कडधान्य भपकाचे भबयाणे वाटप (रु . 5000/- प्रभत क्क्व.) क्क्वटल 1383 61.15 
3 भपक संरक्षण औिधे व  

बायो एजंटस चे भवतरण 
(रु . 500/- प्रभत हे.) हेक्टर 1037 5.11 

4 भजवाण ूखताचे वाटप (रु . 300/- प्रभत हे.) हेक्टर 1037 3.11 
5 रायय्तरीय अभधकारी 

कमगचारी प्रभशक्षण 
रु. 40000/- प्रभत प्रभशक्षण संख्या 15 6.00 

                                                                                                                              एकूण 83.446 
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