कृषि उन्नती योजना - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा
अषियानाांतर्गत 'वाषिज्ययक षिकाांच्या (कािूस,
ऊस)' वार्षिक कृती आराखडयाची सन 201718 मध्ये अांमलबजाविी करण्यास प्रशासकीय
मान्यता प्रदान करिेबाबत
महाराष्ट्र शासन
कृषि, िशुसांवर्गन, दु ग्र्व्यवसाय षवकास व मत्स्यव्यवसाय षविार्
शासन षनिगय क्रमाांक : असूअ 0317/प्र.क्र. 13/राकृषवयो कक्ष
मादाम कामा मार्ग, हु तात्समा राजर्ुरु चौक,
मांत्रालय षव्तार, मुांबई - 400 032
षदनाांक : 06 मे, 2017
वाचा:1. कृिी, सहकार व शेतकरी कल्याि षविार्, कृषि व शेतकरी कल्याि मांत्रालय, िारत सरकार याांचे ित्र
No.2-1/2017 –NFSM षद. 09/03/2017
2. कृिी आयुक्तालयाचे ित्र क्र. No.CoA/Extn.3/NFSM-CC/Cotton/150 /2017, षद. 18/03/2017
3. कृिी आयुक्तालयाचे ित्र क्र. No.CoA/Extn3/Scane/AAP 17-18/154 /2017, षद. 23/03/2017
4. कृिी, सहकार व शेतकरी कल्याि षविार्, कृषि व शेतकरी कल्याि मांत्रालय, िारत सरकार याांचे ित्र
No. CPS -2-9/2015 -CU-IV, षद. 13/04/2017
5. कृिी व िदु म षविार्ाचा शासन षनिगय क्र. 0317/प्र. क्र. 18/ राकृषवयो कक्ष, षद. 13/04/2017
6. कृिी व िदु म षविार्ाचा शासन षनिगय क्र. सांकीिग-2017/प्र. क्र. 31/ 17-अे, षद. 19/04/2017
प्र्तावना :राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अषियान केंद्र व रायय शासनाच्या अनुक्रमे 60:40 प्रमािात अर्गसहाय्याने राबषवण्यात
येत असून अषियानाांतर्गत ऊस व कािूस या वाषिययीक षिकाांवर आर्ारीत षिक िध्दतींचा समावेश केला आहे.
सदर अषियाांतर्गत समाषवष्ट्ट षिकाांच्या उत्सिादन व उत्सिादकतेत वाढ करिे , शेत जषमनीची सुिीकता व
उत्सिादकता वाढषविे, रोजर्ाराांची सांर्ी षनमाि करिे व शेतक-याांच्या उत्सिादनात वाढ करिे ही प्रमुख्य उद्दीष्ट्ट
आहेत.
केंद्र शासनाच्या सांदिांषकत षद.08/03/2017 रोजीच्या ित्रान्वये सन 2017-18 करीता या
अषियानाांतर्गत वाषिज्ययक षिकाांकषरता रायय शासनास मांजूर झालेल्या षनयत वाटिाच्या (Allocation) मयादे त
एकूि ₹ 604.33 लाख रकमेचा वार्षिक कृती आराखडा केंद्र शासनाच्या मांजूरी्तव सादर केला होता व त्सयास
केंद्र शासनाने सांदिांषकत षद. 13 एषप्रल, 2017 रोजीच्या ित्रान्वये मांजूरी प्रदान केलेली आहे . त्सयानुिांर्ाने
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अषियान - वाषिज्ययक षिकाांकरीता (कािूस, ऊस) वार्षिक कृती आराखडयास प्रशासकीय
मान्यता प्रदान करण्याबाबत शासन िुढीलप्रमािे षनिगय घेत आहे -

शासन षनिगय क्रमाांकः असूअ 0317/प्र.क्र. 13/राकृषवयो कक्ष

शासन षनिगय :
1. सन 2017-18 कषरता कृषि उन्नती योजनेंतर्गत - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अषियान - वाषिज्ययक षिके या
अषियानाच्या एकूि ₹ 604.33 लाख षनर्ीच्या वार्षिक कृती आराखडयास प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात येत
आहे.
2. सदर वार्षिक कृती आराखडयामर्ील षिकषनहाय तसेच घटक / उिघटक षनहाय मांजूर आर्षर्क व िौषतक
लक्षयाांकाांचे षववरि सोबतच्या िषरषशष्ट्ट “अ” मध्ये नमूद केले आहे. सदर अषियानाची केंद्र व राययाच्या
60:40 आर्षर्क सहिार्ाच्या प्रमािात अांमलबजाविी करण्यात यावी, त्सयानुिांर्ाने अषियानाांतर्गत षिकषनहाय
आर्षर्क सहिार्ाचा तिशील िुढीलप्रमािे आहे (₹ लाख)
अ.क्र.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अषियान वाषिज्ययक षिके

केंद्र षह्सा

रायय षह्सा

एकूि

1.

कािूस

173.61

115.74

289.35

2.

ऊस

188.99

125.99

314.98

362.60

241.73

604.33

एकूि

3. केंद्र शासनाने कृषि उन्नती योजना - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अषियानाांतर्गत षवहीत केल्याप्रमािे अनुसूषचत जाती,
अनुसूषचत जमाती तसेच मषहला शेतकरी लािार्थ्यांना सदर योजनेंतर्गत लाि दे ण्यात यावा.
4. केंषद्रय कृषि मांत्रालयाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अषियानाांतर्गत रायय शासनास सन 2017-18 करीता
सांदिांषकत षद. 13 एषप्रल, 2017 रोजीच्या ित्रान्वये षदलेल्या प्रशासकीय मान्यतेनुसार, तसेच चालू विी
अषियानाकरीता मांजूर केलेल्या कृषत आराखडयानुसार आषि वेळोवेळी केंद्रीय कृषि मांत्रालयाने षदलेल्या
षदशाषनदे शानुसार सदर अषियानाची अांमलबजाविी करिे बांर्नकारक राहील. याबाबत सांचालक (षव्तार
व प्रषशक्षि) याांनी रायय्तरावरुन अषियानाचे सांषनयांत्रि करावे, त्सयाचप्रमािे अषियानाच्या प्रिावी
अांमलबजाविी व सांषनयांत्रिाकरीता वेळोवेळी अषर्न्त कायालयाांना षनदे षशत करावे.
5. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अषियानाांतर्गत षवषवर् घटकाांतर्गत लािार्ी शेतकरी षनवडतेवळ
े ी अल्ि व अत्सयल्ि
िू-र्ारक शेतकऱयाांना वा सदर शेतक-याांच्या र्टाांना प्रार्ान्य दे ण्यात यावे, त्सयाचप्रमािे केंद्र शासनाने
सांदिांषकत षद. 9/07/2015 रोजीच्या ित्रान्वये अषियानाांतर्गत यया घटकाांखाली र्ेट लािार्थ्यांच्या खाती
अनुदान जमा करण्याचे (Direct Benefit Transfer) षनदे शीत केले आहे त्सया घटकाांचे अनुदान र्ेट
लािार्थ्यांच्या खाती जमा करण्यात यावे.
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6. ‘उन्नत शेती - समृद्ध शेतकरी’ या मोषहमेच्या सांदिांषकत षद. 13 एषप्रल, 2017 रोजीच्या शासन षनिगयान्वये
तसेच, लािार्थ्यांना र्ेट लाि ह्ताांतरिाबाबत (DBT) सांदिांषकत षद. 19/04/2017 रोजीच्या शासन
षनिगयाांन्वये कृषि षविार्ाच्या प्रचषलत योजनाांतर्गत षवषवर् घटकाांची अांमलबजाविी कशाप्रकारे करावी
याबाबत मार्गदशगक सूचना षवषहत केलेल्या आहेत. सदर दोन्ही शासन षनिगयातील सूचनाांनुसार राष्ट्रीय अन्न
सुरक्षा अषियानाांतर्गत - वाषिज्ययक षिकाांची अांमलबजाविी करण्यात यावी.
7. सांबांषर्त षजल्हा अषर्क्षक कृषि अषर्काऱयाांनी/तालुका कृषि अषर्काऱयाांनी अषियानाकरीता लािार्थ्यांची
षनवड करुन अषियानाांतर्गत समाषवष्ट्ट कायगक्रम राबषवण्याच्या दृष्ट्टीने लािार्थ्यांची यादी तालुका ्तरावर
सांकषलत करावी. सदर यादीमध्ये शेतकऱयाचे नाांव, र्ाांव, सवे/र्ट क्रमाांक या बाबींसह, मोबाईल/दु रध्वनी
क्रमाांक, बँक खाते क्रमाांक, आर्ार क्रमाांक इ. बाबीची माषहती सांकषलत करण्यात यावी. त्सयाचप्रमािे
अषियानाांतर्गत षनवडण्यात आलेल्या लािार्थ्यांची यादी षनर्ी प्राप्त झाल्यािासून 15 षदवसाांमध्ये कृषि
षविार्ाच्या सांकेत्र्ळावर उिलब्र् करुन दे ण्याची जबाबदारी सांबांषर्त षजल्हा अषर्क्षक कृषि अषर्काऱयाांची
राहील.
8. सदर लािार्थ्यांच्या यादीनुसार सवग लािार्ी शेतकऱयाांच्या शेतावर हाती घेण्यात आलेल्या कायगक्रामाची
प्रत्सयक्ष तिासिी त्सया-त्सया र्ावातील कृषि सहायकाांनी करावयाची असून, त्सयाांनी आिला अहवाल तालुका
कृषि अषर्काऱयाांमार्गत षजल्हा अषर्क्षक कृषि अषर्काऱयाांना सादर करावयाचा आहे. त्सयाचप्रमािे, कृषि
सहायकाांचे अहवाल प्राप्त होताच सदर कायगक्रमाांतर्गत राबषवण्यात आलेल्या कामाांच्या ियगवक्ष
े ीय तिासिीचे
उषचत प्रमाि सांचालक (षव्तार व प्रषशक्षि) याांनी मार्गदशगक सूचनेमध्ये षवषहत करावे.
9. सदर शासन षनिगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेत्र्ळावर उिलब्र्
करण्यात आला असून त्सयाचा सांकेताक 201705061520550301 असा आहे . हा आदे श षडजीटल
्वाक्षरीने साक्षाांषकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राययिाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने,
सहित्र: वरीलप्रमािे

Shrikant
Chandrakant
Andge

Digitally signed by Shrikant Chandrakant Andge
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Under
Secretary, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=5d5ab93b4e4f2fcd87e12fe19b8965025d482b
1bee0fffaa62085c34db6bfd8c, cn=Shrikant
Chandrakant Andge
Date: 2017.05.06 15:24:03 +05'30'

(श्रीकाांत चां. आांडर्े)
अवर सषचव, महाराष्ट्र शासन
प्रषत:1. मुख्य सषचव, महाराष्ट्र रायय, मांत्रालय, मुांबई
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2. अिर मुख्य सषचव (षनयोजन), षनयोजन षविार्, मांत्रालय, मुांबई.
3. अिर मुख्य सषचव (षवत्त), षवत्त षविार्, मांत्रालय, मुांबई
4. प्रर्ान सषचव (कृषि), कृषि व िदु म षविार्, मांत्रालय, मुांबई
5. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र रायय, िुिे.
6. व्यव्र्ािकीय सांचालक, महाराष्ट्र रायय षबयािे महामांडळ, अकोला.
7. सांचालक (षव्तार व प्रषशक्षि), कृषि आयुक्तालय, साखर सांकुल, षशवाजीनर्र, िुिे.
8. सवग षविार्ीय कृषि सहसांचालक
9. सवग षजल्हा अषर्क्षक कृषि अषर्कारी
10. महालेखाकार ( ्र्ाषनक षनकाय लेखा िषरक्षा व लेखा), मुांबई.
11. महालेखािाल (लेखा िषरक्षा), महाराष्ट्र 1/2, मुांबई/नार्िुर
12. महालेखािाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता) महाराष्ट्र 1/2, मुांबई/नार्िुर
13. सवग षजल्हा कोिार्ार अषर्कारी, महाराष्ट्र रायय
14. सहायक सांचालक (लेखा-1), कृषि आयुक्तालय, िुिे
15. षवत्त षविार् (काया. व्यय-1 / अर्गसांकल्ि - 13), मांत्रालय, मुांबई
16. मा. मांत्री (कृषि) याांचे ्वीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई
17. मा. रायय मांत्री (कृषि) याांचे ्वीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई
18. षनवड न्ती.
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िषरषशष्ट्ट - अ
सन 2017-18 कषरता राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अषियान - वाषिज्ययक षिकाांच्या अांमलबजाविीचा वार्षिक कृती आराखडा

S.N.

1

2

3

Interventions

Front Line Demonstration (FLD)
on Desi and ELS cotton /ELS
cotton Seed production
FLD on Intercropping

Trials on High Density Planting
System

Approved rate of assistance
Cotton
₹ 8000/ha (₹ 7000 for inputs
& ₹ 1000 for Contingency)

Unit

Targets Approved by
GoI
Phy.
Fin. (₹ Lakh)

Ha

70.00

5.60

₹ 70000/ha (₹ 6000 for inputs
& ₹ 1000 for Contingency)

Ha

1000.00

70.00

₹ 9000/ha (₹ 8000 for inputs
& ₹ 1000 for Contingency)

Ha

2375.00

213.75

Total (Cotton)
Central Share
State Share
1

2
3

Demonstration on intercropping
and single bud chip technology
with Sugarcane

289.35
173.61
115.74
Sugarcane
₹ 8000 per ha (₹ 7000 for
inputs & ₹ 1000 for
Contingency)

Production of tissue culture raised ₹ 3.5 per seedling / Plantlet
plantlets/ seedlings
State level training
₹ 40000/ Training
Total Sugarcane
Central Share
State Share
Total (Cotton + Sugarcane)
Central Share
State Share

Ha

3800.00

304.00

No.

2.45

8.58

No.

6.00

2.40
314.98
188.99
125.99
604.33
362.598
241.732
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