सन २०२०-२१ मध्ये कृषि उन्नती योजना राष्ट्रीय

अन्न

सुरक्षा

अषियानाांतर्गत

र्ळीतधान्य व तेलताड अषियान वार्षिक
कृती आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता
प्रदान करणेबाबत....
महाराष्ट्र शासन
कृिी, पशुसांवधगन, दु ग्धव्यवसाय षवकास व मत््यव्यवसाय षविार्
शासन षनणगय क्रमाांक : राअसु-२०20/प्र.क्र. 33 /४-अे
मादाम कामा मार्ग, हु तात्मा राजर्ुरू चौक,
मांत्रालय षव्तार, मुांबई- 400 032.
तारीख: 16 जून, २०20.
वाचा:1) कृिी व पदु म षविार्ाचा शासन षनणगय क्र. सांकीणग-२०१७/प्र.क्र.३१/१७-अे, षद.१९/०४/२०१७
2) षवत्त षविार्ाचा शासन षनणगय क्र.अर्गसां-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्ग-३, षद. ०४ मे, २०२०
3) कृिी सहकार व शेतकरी कल्याण षविार्, िारत सरकार याांचे पत्र क्र. F.No.1-1/2020OS(DC), षद.०८ मे, २०२०
4) शासन पत्र क्र. AAP-2020/Cr.No.38/2-A, षद. १३ मे, २०२०.
5) कृिी सहकार व शेतकरी कल्याण षविार्, िारत सरकार याांचे पत्र क्र.F.No.2-15/2020

NFSM(OS), षद. १४ मे, २०२०.
6) आयुक्तालयाचे पत्र क्र. राअसुअ र्.तेल. २०२०-२१/ प्र. मा.प्र्ताव/ प्र.क्र.१/ वा.कृ.आ./
१२८९९/२०, षद. १५ मे, २०२०
7) आयुक्तालयाचे पत्र क्र. राअसुअ/वा.कृ.आ./प्र.क्र.१/प्र.मान्यता/२०२०/र-११,
षद. ०२ जून, २०२०
8) कृिी व पदु म षविार्ाचा शासन षनणगय क्र. राअसु-२०20/प्र.क्र.३3/4-अे, षद.6/06/२०20
प्र्तावना
केंद्र शासनाच्या सांदिांषकत षद. ०८ मे, २०२० च्या पत्रान्वये सन २०२०-२१ कषरता या अषियानातर्गत
र्ळीतधान्य व तेलताड षपकाांकषरता राज्य शासनास मांजूर करण्यात आलेल्या षनयतव्यय (Allocation)
मयादे त एकूण रु. ६५३९.१८ लाख रकमेचा वार्षिक कृषत आराखडा केंद्र शासनाच्या मांजुरी्तव सादर केला
होता. केंद्र शासनाने सांदिांषकत षद. १४ मे, २०२० च्या पत्रान्वये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अषियान (तेलषबया व
तेलताड) अषियान राज्यात सन २०२०-२१ या विात राबषवण्यासाठी रु. ६४०३.०६ लक्ष षनधीच्या वार्षिक कृती
आराखड्यास मांजुरी प्रदान केलेली आहे . कोषवड-१९ च्या पार्श्गिम
ू ीवर षवत्त षविार्ाचे सांदिांषकत षद. ०४ मे,
२०२० च्या शासन षनणगयातील मुद्दा क्र.२ नुसार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अषियान (तेलषबया व तेलताड) करीता
सांदिग क्र. 8 च्या शासन षनणगयान्वये 2019-20 मधील रु.1863.682 लाख च्या प्रलांषबत दाषयत्वाकषरता
वार्षिक कृषत आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे . तरी, आता षवत्त षविार्ाचे षदनाांक
04 मे 2020 चा शासन षनणगयाच्या अनुिांर्ाने अर्गसक
ां ल्ल्पत तरतुदीच्या 33 टक्के च्या मयादे त सन 2020-21
या आर्षर्क विाकषरता षनयषमत कायगक्रमास प्रशासकीय मान्यता दे ण्याची बाब शासनच्या षवचाराषधन होती.
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शासन षनणगय
1) सन 2020-21 करीता कृिी उन्नती योजनेअांतर्गत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अषियान र्ळीत धान्य व तेलताड या
अषियानकरीता रु.249.330 लाख (दोन कोटी एकोनपन्नास लाख तेहषत्तस हजार फ़क्त) षनधीच्या वार्षिक
कायगक्रमास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे .
अ.क्र.
1

तपशील

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अषियान (र्ळीत धान्य व
तेलताड)

केंद्र षह्सा

राज्य षह्सा

149.598

99.732

एकूण

249.330

२) सदर वार्षिक कृषत आराखड्यातील घटक / उपघटकषनहाय मांजूर आर्षर्क व िौषतक लक्षाांकाचे षववरण
सोबतच्या परीषशष्ट्ट-१ मध्ये नमूद केले आहे . सदर अषियानाची केंद्र व राज्याचा ६०:४० आर्षर्क सहिार्ाच्या
प्रमाणात (अपवाद प्रलांषबत दाषयत्व) अांमलबजावणी करण्यात यावी.
३) सदर अषियानाच्या अांमलबजावणीकरीता केंद्र व राज्य षह्याचा षनधी ६०:४० प्रमाणात (अपवाद प्रलांषबत
दाषयत्व) वेळोवेळी अर्गसांकल्पीय षवतरण प्रणालीवर आयुक्त (कृषि) याांना उपलब्ध करून दे ण्यात येईल. सदर
षनधी केंद्र व राज्य षहश्याचा पुढील लेखाशीिाखाली सन २०२०-२१ करीता करण्यात आलेल्या अर्गसांकल्पीत
तरतुदीतून खची टाकण्यात यावा.

1) प्रवर्ग

2) केंद्र षह्सा
मार्णीक्रमाांक डी-3

मार्णीक्रमाांकडी-3

2401- पीकसांवधगन

2401- पीकसांवधगन

(00) (102) अन्नधान्यषपके

(00) (102) अन्नधान्यषपके

(00)
सवगसाधारण

3) राज्य षह्सा

(25)

कृषि

उन्नती

योजना- (00)

(33)

कृषि

उन्नती

योजना-

राष्ट्रीयअन्नसुरक्षाअषियान-अन्नधान्य षपके

राष्ट्रीयअन्नसुरक्षाअषियान-अन्नधान्य

(केंद्रषह्सा) (60% केंद्र)(2401 4614)

षपके

(योजनाांतर्गत) (दत्तमत)33, अर्गसहाय्य

(राज्यषह्सा) (40% केंद्र)
(2401 A234) (योजनाांतर्गत) (दत्तमत)
33, अर्गसहाय्य

अनुसूषचत जाती

मार्णी क्रमाांक एन-3

मार्णी क्रमाांक एन-3

2401- पीक सांवधगन

2401- पीक सांवधगन

(00)(789) अनुसूचीत जाती उपयोजना

(00)(789) अनुसूचीत जाती उपयोजना

(00) (05) कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न (00) (06) कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय
सुरक्षा अषियान-अन्नधान्य षपके
(केंद्र

अनुसूषचत
जमाती

षह्सा

अन्न सुरक्षा अषियान-अन्नधान्य षपके

60%)अनुसषू चत

जाती (राज्य षह्सा 40%)अनुसूषचत जाती

उपयोजना (2401 B105),

उपयोजना (2401 B114),

33, अर्गसहाय्य

33, अर्गसहाय्य

मार्णी क्रमाांक टी-5

मार्णी क्रमाांक टी-5

2401- पीक सांवधगन,

2401- पीक सांवधगन,

796-जनजाती

क्षेत्राांतर्गत

उपयोजना 796-जनजाती क्षेत्राांतर्गत उपयोजना

(पांचवार्षिक योजनाांतर्गत योजना),

(पांचवार्षिक योजनाांतर्गत योजना),
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जनजाती क्षेत्राअांतर्गत उपयोजना,

जनजाती क्षेत्राअांतर्गत उपयोजना,

(01) (21) कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न (01) (22) कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय
सुरक्षा अषियान-अन्नधान्य षपके

अन्न सुरक्षा अषियान-अन्नधान्य

(केंद्र षह्सा 60%) (2401 A557)

षपके(राज्य षह्सा 40%)

33, अर्गसहाय्य

A566)33, अर्गसहाय्य

(2401
४) सन 2020-२1 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.
१.

्तर

षनयांत्रण अषधकारी

आहरण व सांषवतरण अषधकारी

आयुक्तालय

सांचालक (षव्तार व प्रषशक्षण),

सहाय्यक सांचालक (लेखा-१), कृषि

्तर

कृषि आयुक्तालय, म.रा.पुणे

आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे

सांबषधत षविार्ीय कृषि सह

सांबषधत षविार्ीय कृिी सह सांचालक

सांचालक

कायालयातील लेखाषधकारी

सांबषधत षजल्हा अधीक्षक कृषि

सांबषधत षजल्हा अधीक्षक कृिी अषधकारी

अषधकारी

कायालयातील लेखाषधकारी

२.

षविार् ्तर

३.

षजल्हा ्तर

५) केंद्र शासनाने कृिी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अषियानाांतर्गत षवषहत केल्याप्रमाणे अनुसूषचत जाती,
अनुसूषचत जमाती तसेच मषहला शेतकरी लािार्थ्यांना सदर योजनेंतर्गत लाि दे ण्यात यावा.
६) केंद्रीय कृिी मांत्रालयाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अषियानाांतर्गत राज्य शासनास सन २०२०-२१ कषरता
सांदिाककत षद.१४ मे, २०२० रोजीच्या पत्रान्वये षदलेल्या प्रशासकीय मान्यतेनुसार, तसेच चालू विी
अषियानाकषरता मांजूर केलेल्या कृती आराखड्यानुसार आषण वेळोवेळी केंद्रीय मांत्रालयाने षदलेल्या
षदशाषनदे शानुसार सदर अषियानाची अांमलबजावणी करणे बांधनकारक राहील, याबाबत सांचालक (षव्तार
व प्रषशक्षण) याांनी राज्य्तरावरून अषियानाचे सषनयांत्रण करावे, त्याप्रमाणे अषियानाची प्रिावी अांमलबजावणी
व सषनयांत्रणाकषरता वेळोवेळी अषधन्त कायालयाांना षनदे षशत करावे.
७) राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अषियानाच्या षवषवध घटकाांतर्गत लािार्ी शेतकरी षनवडतेवळ
े ी अल्प व अत्यल्प िूधारक
शेतकऱयाांना वा सदर शेतकऱयाांच्या र्टाांना प्राधान्य दे ण्यात यावे. तसेच, शेतकऱयाांचे अजग मार्वून पारदशगक
पद्धतीने लािार्थ्याची षनवड करावी.
८) या अषियानातर्गत षवषवध षनषवष्ट्ठाांच्या खरे दीसाठी (खते, औिधे, षबयाणे, कसचन साधने, यांत्र/औजारे इ.)
शासनाच्या प्रचषलत धोरणानुसार र्ेट लािार्थ्यांच्या बँक खाती अनुदान जमा करण्यात (Direct Benefit
Transfer) यावे. सदर षनषवष्ट्ठाांची खुल्या बाजारातून खरे दी करण्याचे ्वातांत्र लािार्थ्याला राहील. तर्ाषप, या
अषियानातर्गत शासकीय सां्र्ाांनी/ शासनाच्या सावगजषनक उपक्रमाांनी उत्पाषदत केलेल्या षनषवष्ट्ठाचा पुरवठा
करण्यात येत असल्यास सांदिाकीत शासन षनणगय षद. १९/०४/२०१७ नुसार कायगवाही करावी.
९) सांबषां धत षजल्हा अषधक्षक कृषि अषधका-याांनी/तालुका कृषि अषधका-याांनी अषियानाकरीता लािार्ींची
षनवड करून अषियानाांतर्गत समाषवष्ट्ट कायगक्रम राबषवण्याच्या दृष्ट्टीने लािार्थ्यांची यादी तालुका ्तरावर
सांकषलत करावी. सदर यादीमध्ये शेतक-याांचे नाांव, र्ाांव, सवे/र्ट क्रमाांक या बाबींसह मोबाईल/दू रध्वनी
क्रमाांक बँक खाते क्रमाांक, आधार क्रमाांक इ. बाबतची माषहतीचा अांतिाव असावा. त्याचप्रमाणे अषियानाांतर्गत
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षनवडण्यात आलेल्या लािार्ांची यादी षनधी प्राप्त झाल्यापासून १५ षदवसाांमध्ये कृषि षविार्ाच्या
सांकेत्र्ळावर उपलब्ध करून दे ण्याची जबाबदारी सांबषां धत षजल्हा अषधक्षक कृषि अषधका-याांची राहील.
१०) सदर लािार्ांच्या यादीनुसार सवग लािार्ी शेतक-याांच्या शेतावर हाती घेण्यात आलेल्या कायगक्रमाची
प्रत्यक्ष तपासणी त्या-त्या र्ावातील कृषि सहाय्यकाांनी करावयाची असून, त्याांनी आपला अहवाल तालुका कृषि
अषधका-याांमार्गत षजल्हा अषधक्षक कृषि अषधका-याांना सादर करावयाचा आहे . त्याचप्रमाणे, कृषि सहाय्यकाांचे
अहवाल प्राप्त होताच सदर कायगक्रमाांतर्गत राबषवण्यात आलेल्या कामाांच्या पयगवक्ष
े ीय तपासणीचे उषचत प्रमाण
सांचालक (षव्तार व प्रषशक्षण) याांनी मार्गदशगक सूचनेमध्ये षवषहत करावे.
सदर शासन षनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेत्र्ळावर उपलब्ध
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 202006161510398901 असा आहे. हा आदे श षडजीटल ्वाक्षरीने
साक्षाांषकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने,
सहपत्र : वरीलप्रमाणे

Sugriv Sambhaji
Dhapate

Digitally signed by Sugriv Sambhaji Dhapate
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture And
ADF Department, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=d02297f9b5e889636956e39bfae4ea112e908c0e9a7e
572d4190f9709a817f51,
serialNumber=fc102de27dc1b41e747ac6cbb491c4209459c3c
f340720ea98fd1d95b19c9f65, cn=Sugriv Sambhaji Dhapate
Date: 2020.06.16 15:18:49 +05'30'

( सु. सां. धपाटे )
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) व्यव्र्ापकीय 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 ( ्र्ाषनक षनकाय लेखा पषरक्षा व लेखा), मुांबई.
15) महालेखापाल (लेखा पषरक्षा), महाराष्ट्र 1/2, मुांबई/नार्पुर
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 / अर्गसक
ां ल्प - 13), मांत्रालय, मुांबई
20) षनवड न्ती.
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पषरषशष्ट्ट - 1
सन 2020-21 : रा.अ.सु.अषियान (र्ळीतधान्य व तेलताड) अषियान क्र. १ र्ळीतधान्य
वार्षिक कृषत आराखडा (षनयषमत कायगक्रम)

मांजूर कायगक्रम
अ.

घटक / बाब

क्र.

पषरमाण

आर्षर्क (रु. लक्ष)
िौषतक

अ)

तांत्रज्ञान प्रसारण घटक

i)

र्टप्रात्यषक्षके : सोयाबीन (@ रु. 6000/प्रषत हे .)
एकुण.....(अ)

ब)

अषियान व्यव्र्ापन खचग :ताांत्रीक सहाय्यता र्ट
मानधन
एकुण षनयमीत कायगक्रम.....(अ + ब)

केंद्र षह्सा

राज्य
षह्सा

एकूण

हे क्टर

3300

118.800

79.200

198.000

---

----

118.800

79.200

198.000

सांख्या

22

30.798

20.532

51.330

----

----

149.598

99.732

249.330
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