कृषी उन्नती योजना - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान
(तेलभिया
2018-19

व

वृक्षजन्य

कभरता

तेलभिया)

अनुसूभित

अंतर्गत

जाती

प्रवर्ािा

₹504.7999 लाख भनधी भवतरीत करणेिाित
महाराष्ट्र शासन
कृषी, पशुसंवधगन, दु ग्धव्यवसाय भवकास व मत्स्यव्यवसाय भविार्
शासन भनणगय क्रमांक : रार्ते-1018/प्र.क्र. 72/4अे
मादाम कामा मार्ग, हु तात्समा राजर्ुरु िौक,
मंत्रालय भव्तार, मुंिई - 400 032
भदनांक : 12 जुल,ै 2018.
वािा:1. केंद्र शासनािे अभियाना संदिात
http://agricoop.nic.in/dacdiviion/dacdiviion/NMOOP2014.pdf या संकेत्थळावर
उपलब्ध करुन भदलेल्या मार्गदशगक सूिना
2. भवत्त भविार्ािे पभरपत्रक क्र. अथगसं-2018/प्र.क्र.69/अथग-3 भद. 02/04/2018.
3. कृषी व पदु म भविार् शासन भनणगय क्र.0418/प्र. क्र155/14-अे, भद.27/04/2018.
4. केंद्र शासनािे पत्र क्र.4-1/2018-NFSM(OS &OP),भद.08 मािग, 2018.
5. केंद्र शासनािे पत्र क्र.4-1/2018-NFSM(OS &OP),भद.02 मे, 2018.
6. कृषी व पदु म भविार् शासन भनणगय क्रअे-4/46.क्र.प्र/2018-अेअेपी., दीनांक 16 मे,.2018
7. केंद्रीय कृषी मंत्रालयािे पत्र-2017/1-14-CA-II, भदनांक मे 28,.2018
8. कृषी आयुक्तालयािे पत्र क्र18/6092.क्र.प्र/.भव.भन/19-18(र्ळीत)राअसु/2.प्र.भव.,
भद.30 मे, 2018.
प्र्तावना :तेलभियांच्या उत्सपादनात वाढ करण्यासाठी केंद्र पुर्कृत राष्ट्रीय तेलभिया व तेलताड अभियान
[National Mission on Oilseed and Oil Palm (NMOOP)] सन 2014-15 पासून राज्यात रािभवण्यात
येत आहे. सदर अभियानाअंतर्गत लघुअभियान-1 (तेलभिया), लघुअभियान-2 (तेलताड) व लघुअभियान3 (वृक्षआधाभरत तेलभिया) या तीन लघुअभियानांिा समावेश आहे.तथाभप, सद्यस््थतीत लघुअभियान-1 व
लघुअभियान-3 या दोनि अभियानािी अंमलिजावणी करण्यात येत आहे. यामध्ये केंद्र व राज्य भहश्शश्शयािे
प्रमाण 60:40 असे आहे.
केंद्र शासनाने भद.08/03/2018 च्या पत्रान्वये पूवीिे राष्ट्रीय तेलभिया व तेलताड अभियानािा
सन 2018-19 पासून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाअंतर्गत लघु अभियान-1 (तेलभिया) व लघु अभियान3 (वृक्षजन्य तेलभिया) म्हणून समावेश केला आहे. सदर योजनेिा केंद्र भह्सा व राज्य भह्सा (60:40) पूवी
प्रमाणेि राहील.
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केंद्र शासनाने सदर अभियान सन 2018-19 या वषात रािभवण्यासाठी भद.02 मे, 2018 च्या
पत्रान्वये ₹6904.98 लाख एवढया रकमेच्या कायगक्रमास मान्यता भदलेली आहे. यामध्ये केंद्र भह्सा
₹4174.98 लाख व राज्य भह्सा ₹2730.00 लाख एवढया रकमेिा समावेश आहे. सदर कायगक्रमास
भद.16 मे, 2018 रोजीच्या शासन भनणगयान्वये प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात आली आहे.
केंद्र शासनाने भदनांक 28 मे, 2018 च्या पत्रान्वये अनुसूभित जाती प्रवर्ाकरीता अभियानांतर्गत
लघुअभियान-1 (तेलभिया) करीता पभहल्या हप्तत्सयापोटी केंद्र भह्यािा ₹300.28 लाख भनधी भवतरीत
केलेला आहे व त्सया समरुप राज्य भह्यािा ₹200.1866 लाख व लघुअभियान-3 (वृक्षजन्य तेलभिया)
करीता पभहल्या हप्तत्सयापोटी केंद्र भह्यािा ₹2.60 लाख भनधी भवतरीत केलेला आहे व त्सया समरुप राज्य
भह्यािा ₹1.7333 लाख असा एकूण ₹504.7999 लाख भनधी भवतरीत करण्यािाित शासन पुढीलप्रमाणे
भनणगय घेत आहे शासन भनणगयः
1. सन 2018-19 करीता कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (तेलभिया व वृक्षजन्य
तेलभिया) सन 2018-19 या वषात राज्यात रािभवण्यासाठी अनुसूभित जाती प्रवर्ासाठी केंद्र व
राज्य भह््यािा भमळू न एकूण ₹504.7999 लाख (रुपये पाि कोटी िार लाख एकोणऐंशी हजार
नऊशे नव्वद फक्त) भनधीच्या भवतरणास मान्यता दे ण्यात येत आहे.सदर भनधीपैकी केंद्र व राज्य
भह्साच्या भनधीिे भववरण पुढीलप्रमाणे(रु. लाख)
1) अ. 3) उपअभियान

अनुसूभित जाती प्रवर्ग

2) क्र.

5) केंद्र भह्सा 7) राज्य भह्सा
6) (60 %)

9) 1

4) एकूण

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान

8) (40 %)

300.28

200.1866

500.4666

2.60

1.7333

4.3333

302.88

201.9199

504.7999

क्र.1 (तेलभिया)
2

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान
क्र.3 ( वृक्षजन्य तेलभिया)
एकूण

10)

2. पभर.क्र.1 नुसार कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान लघुअभियान-1
(तेलभिया)करीता उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेल्या भनधीपैकी केंद्र भह्यािा ₹300.28 लाख भनधी
(रुपये तीन कोटी अठ्ठावीस हजार फक्त) आयुक्त (कृषी) यांना अथगसंकल्पीय भवतरण प्रणालीद्वारे
भवतरीत करण्यात येत असून सदर भनधी खालील लेखाभशषांतर्गत सन 2018-19 कभरता
अथगसंकस्ल्पत करण्यात आलेल्या तरतुदीतून खिी टाकावा:-
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मार्णी क्रमांक डी-3
2401- पीक संवधगन
कृभष उन्नती योजना (कें.पु.यो)
(00) (789) अनुसूभित जाती उपयोजना
(01) (17)राष्ट्रीय तेलभिया व तेलताड
लघु अभियान-1 ( तेलभिया)
(केंद्र भह्सा) (60% ) (अ.जा.)
(2401 A341) 33, अथगसहाय्य
3. पभर.क्र.1 नुसार कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान लघुअभियान-3 (वृक्षजन्य
तेलभिया) करीता उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेल्या भनधीपैकी केंद्र भह्यािा ₹2.60 लाख भनधी
(रु.दोन कोटी साठ लाख फक्त) आयुक्त )कृषी (यांना अथगसंकल्पीय भवतरण प्रणालीद्वारे भवतरीत
करण्यात येत असून सदर भनधी खालील लेखाभशषांतर्गत सन 2018-19 कभरता अथगसंकस्ल्पत
करण्यात आलेल्या तरतुदीतून खिी टाकावा:मार्णी क्रमांक डी-3
2401- पीक संवधगन
कृभष उन्नती योजना (कें.पु.यो)
(00) (789) अनुसूभित जाती उपयोजना
(01) (21)राष्ट्रीय तेलभिया व तेलताड
लघु अभियान-3 (वृक्ष आधाभरत तेलभिया) (केंद्र भह्सा) (60% ) (अ.जा.)
(2401 A388) 33, अथगसहाय्य
तसेि कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (तेलभिया व वृक्षजन्य तेलभिया) कभरता
भवतरणास मान्यता दे ण्यात आलेला राज्य भहश्शयािा ₹ 201.9199 लक्ष (अक्षरी रुपये दोन कोटी एक लक्ष
एक्याण्णव हजार नऊशे नव्वद फक्त) भनधी भजल्हा ्तरावर सन 2018-19 कभरता अथगसंकल्पीत
करण्यात आलेल्या तरतुदीतून खिी टाकावा.
4. या शासन भनणगयान्वये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य भपकांकभरता उपलब्ध करुन दे ण्यात
येणाऱ्या केंद्र व राज्य भह््याच्या ₹ 504.7999 लाख रक्कमेिे भजल्हा भनहाय/ कायालय भनहाय वाटप
करण्याकभरता संिालक (भव्तार व प्रभशक्षण) यांना प्राभधकृत करण्यात येत असून त्सयांनी अभियानांतर्गत
भजल्हाभनहाय वाटप करावयािा भनधी BDS प्रणालीद्वारे भविार्ीय कृभष सहसंिालकामाफगत भजल्हयांना
भवतरीत करावा व भजल्हा अधीक्षक कृभष अभधकारी यांना प्राप्तत भनधी आहरीत करुन PFMS खातेवर जमा
करावा व संपूणग अदायर्ी PFMS वरि करावी.
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5. सदर भनधी खिग करताना संदिाधीन अ.क्र.1 येथील अभियानाच्या मार्गदशगक सूिना अ.क्र.3 येथील
भद.27 एभप्रल, 2018 च्या शासन भनणगय व संदिाधीन अ.क्र.6 येथील भद.16 मे, 2018 च्या शासन
भनणगयातील अटी, शती व भवभहत कायग पध्दतीिे कटाक्षाने पालन करण्यात यावे.
6. हा शासन भनणगय सामाभजक न्याय भविार्ाच्या मान्यतेने व भवत्त भविार्ािे शासन पभरपत्रक क्र. अथगसं2018/प्र.क्र.69/अथग-3 भद. 02 एभप्रल, 2018 नुसार भवहीत केलेल्या अटींिी पुतगता होत असल्याने तसेि,
सदर पभरपत्रकानुसार या भविार्ास प्रदान करण्यात आलेल्या अभधकारांनुसार भनर्गभमत करण्यात येत
आहे.
7. सदर शासन भनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत्थळावर उपलब्ध
करण्यात आला असून त्सयािा संकेताक 201807121632109701 असा आहे. हा आदे श भडजीटल
्वाक्षरीने साक्षांभकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्रािे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने,

Shrikant
Chandrakant Andge

Digitally signed by Shrikant Chandrakant Andge
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture And
ADF Department, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=5d5ab93b4e4f2fcd87e12fe19b8965025d482b1bee0fffaa
62085c34db6bfd8c,
serialNumber=d8d9626c9e038380cd235c048f20d7ce74cffd3a95f
2ac3c192e9c991f358271, cn=Shrikant Chandrakant Andge
Date: 2018.07.12 16:33:27 +05'30'

(श्रीकांत िं. आंडर्े)
अवर सभिव, महाराष्ट्र शासन
प्रभत:1. मा. मंत्री (कृषी)यांिे ्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंिई.
2. मा. राज्य मंत्री (कृषी) यांिे ्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंिई.
3. मा.भवरोधी पक्ष नेता, भवधानसिा, भवधानमंडळ सभिवालय, मुंिई
4. मा.भवरोधी पक्ष नेता, भवधानपभरषद, भवधानमंडळ सभिवालय, मुंिई
5. अपर मुख्य सभिव (कृषी), कृषी व पदु म भविार्, मंत्रालय, मुंिई-32
6. आयुक्त (कृषी) कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (5 प्रती)
7. संिालक (भव्तार व प्रभशक्षण), कृषी आयुक्तालय, पुणे
8. सहसंिालक (भनयोजन), कृषी आयुक्तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे-1
9. भजल्हाभधकारी, (सवग)
10. भविार्ीय कृषी सहसंिालक (सवग)
11. भजल्हा अधीक्षक कृषी अभधकारी (सवग)
12. भजल्हा कोषार्ार अभधकारी (सवग)
13. व्यव्थापकीय संिालक, महाराष्ट्र राज्य भियाणे महामंडळ, शास्त्रीनर्र, अकोला.
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14. सहसंिालक लेखा व कोषार्ारे , संर्णक कक्ष, नवीन प्रशासकीय िवन,
पािवा मजला, मंत्रालयासमोर, मुंिई
15. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता / लेखा पभरक्षा) महाराष्ट्र 1 /2, मुंिई / नार्पूर
16. महालेखाकार( ्थानीय भनकाय लेखापभरक्षा व लेखा), प्रभतष्ट्ठा िवन,101 महषी कवे मार्ग,
मुंिई-400 020
17. भनयोजन भविार् (कायासन - 1431 /कायासन - 1444), मंत्रालय, मुंिई - 32
18. भवत्त भविार् (व्यय-1) /अथगसंकल्प -13
19. सामाभजक न्याय, भक्रडा व भवशेष सहाय्य भविार्, मंत्रालय, मुंिई-32
20. ग्राम भवकास व जलसंधारण भविार्, मंत्रालय, मुंिई
21 भनवडन्ती (कायासन-4अे), कृषी व पदु म भविार्.
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