
 

कृषि उन्नती योजना - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा 
अषियानाांतर्गत 'वाषिज्ययक षिकाांकरीता (कािूस, 
ऊस)' सन 2016-17 करीता प्रशासकीय मान्यता  
प्रदान करिेबाबत 

महाराष्ट्र शासन 
कृषि, िशुसांवर्गन, दुग्र्व्यवसाय षवकास व मत्स्यव्यवसाय षविार् 

शासन षनिगय क्रमाांक : असूअ 0416/प्र.क्र. 46/राकृषवयो कक्ष  
मादाम कामा मार्ग, हुतात्समा राजरु्रु चौक, 

      मांत्रालय षव्तार, मुांबई - 400 032  
              षदनाांक :  16 जुल,ै 2016 

वाचा:- 

1. कृिी, सहकार व शेतकरी कल्याि षविार्, कृषि व शेतकरी कल्याि मांत्रालय, िारत सरकार याांचे 
ित्र   No. CPS -1-1/2015 - NFSM  षद. 9/07/2015 

2. कृिी, सहकार व शेतकरी कल्याि षविार्, कृषि व शेतकरी कल्याि मांत्रालय, िारत सरकार याांचे 
ित्र  No. CPS 2-15/2015 - NFSM (CA-V) षद. 12/11/2015 

3. कृिी, सहकार व शेतकरी कल्याि षविार्, कृषि व शेतकरी कल्याि मांत्रालय, िारत सरकार याांचे 
ित्र     F. No.3-1/2016 –CU-IV षद. 06/04/2016 

4. कृिी आयुक्तालयाचे ित्र क्र. Cash crops/NFSM AAP/371/2016 षद. 15/06/2016 

5. कृिी कृिी, सहकार व शेतकरी कल्याि षविार्, कृषि व शेतकरी कल्याि मांत्रालय, िारत सरकार 
याांचे ित्र - No. 2-9/2015-CU-IV षद. 04/07/2016 

प्र्तावना :-  

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अषियान 100 % कें द्र िुर्कृत अषियान म्हिनू सन 2007-08 िासून सन 2014-
15 ियंत राबषवण्यात येत होते तसेच, सन 2013-14 ियंत िात, र्हु व कडर्ान्य षिकाांकरीता कें द्र शासन 
अर्गसांकल्ि बाहय तरतुदीतून सदर अषियानाकरीता रायय शासनाांना षनर्ी उिलब्र् करुन देत असे. कें द्र 
शासनाने सन 2014-15 िासून अषियानाांतर्गत िरडर्ान्य षिकाांचा तसेच ऊस व कािूस या वाषिययीक 
षिकाांवर आर्ारीत षिक िध्दतींचा समावशे 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.  

कें द्र शासनाने सांदिार्ीन षद. 12/11/2015 रोजीच्या ित्राव्दारे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अषियान - 
वाषिज्ययक षिके (कािूस, ऊस) कें द्र व रायय शासनाच्या अनुक्रमे 60:40 अर्गसहाय्याच्या प्रमािात 
राबषवण्यास मान्यता षदली आहे. कें द्र शासनाच्या सांदिांषकत षद. 06/04/2016 रोजीच्या ित्रान्वये रायय 
शासनास सन 2016-17 करीता मांजूर झालेल्या षनयत वाटिाच्या मयादेत रायय शासनाने वाषिज्ययक 
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षिकाांचा एकूि ₹ 610.76 लाख रकमेचा वार्षिक कृती आराखडा कें द्र शासनाच्या मांजूरी्तव सादर केला 
होता. सांदिांषकत षद. 04/07/2016 रोजीच्या ित्रान्वये कें द्र शासनाने वाषिज्ययक षिकाांच्या एकूि ₹ 609.62 
लाख रकमेच्या वार्षिक कृती आराखडयास 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 षनिगयः        
1. सन 2016-17 मध्ये कृषि उन्नती योजनेंतर्गत - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अषियान - वाषिज्ययक षिके या 

अषियानाची कें द्र व राययाच्या 60:40 आर्षर्क सहिार्ाच्या प्रमािात एकूि ₹ 609.62 लाख षनर्ीच्या 
वार्षिक कृती आराखडयाची अांमलबजाविी करण्यास शासनाची प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत 
आहे.  

2. सन 2016-17 करीता कें द्र शासनाने राष्ट्रीय अन्न सरुक्षा अषियानाांतर्गत वाषिज्ययक षिकाांकरीता राययास 
एकूि ₹ 609.62 लाख रकमेच्या वार्षिक कृती आराखडयामर्ील षिकषनहाय तसेच घटक / उिघटक 
षनहाय मांजूर आर्षर्क व िौषतक लक्षयाांकाांचे षववरि सोबतच्या िषरषशष्ट्ट “अ” मध्ये नमूद केल ेअसून त्सयाचे 
षिकषनहाय षववरि िुढीलप्रमािे आहे - 

          (₹ लाख) 

 

3. कें द्र शासनाने कृषि उन्नती योजना - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अषियानाांतर्गत षवहीत केल्याप्रमािे अनुसूषचत 
जाती, अनुसूषचत जमाती तसेच मषहला शेतकरी लािार्थ्यांना सदर योजनेंतर्गत लाि देण्यात यावा. 

4. कें षद्रय कृषि मांत्रालयाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अषियानाांतर्गत रायय शासनास सन 2016-17 करीता 
सांदिांषकत षद. 04 जुलै, 2016 रोजीच्या ित्रान्वये षदलेल्या प्रशासकीय मान्यतेनुसार, तसेच चालू विी 
अषियानाकरीता मांजूर केलेल्या कृषत आराखडयानुसार आषि वळेोवळेी कें द्रीय कृषि मांत्रालयाने षदलेल्या 
षदशाषनदेशानुसार सदर अषियानाची अांमलबजाविी करिे बांर्नकारक राहील. याबाबत सांचालक 
(षव्तार व प्रषशक्षि) याांनी रायय्तरावरुन अषियानाचे सांषनयांत्रि कराव,े त्सयाचप्रमािे अषियानाच्या 
प्रिावी अांमलबजाविी व सांषनयांत्रिाकरीता वळेोवळेी अषर्न्त कायालयाांना षनदेषशत कराव.े  

अ.क्र. 
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अषियान  - 

वाषिज्ययक  षिके 
कें द्र षह्सा रायय षह्सा एकूि 

1. कािूस 173.61 115.74 289.35 
2. ऊस 191.31 128.96 320.27 

एकूि 364.92 244.7  609.62 
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5. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अषियानाांतर्गत षवषवर् घटकाांतर्गत लािार्ी शेतकरी षनवडतेवळेी अल्ि व अत्सयल्ि     

ि-ूर्ारक शेतकऱयाांना वा सदर शेतक-याांच्या र्टाांना प्रार्ान्य देण्यात याव,े त्सयाचप्रमािे कें द्र शासनाने 

सांदिांषकत षद. 9/07/2015 रोजीच्या ित्रान्वये अषियानाांतर्गत यया घटकाांखाली रे्ट लािार्थ्यांच्या खाती 

अनुदान जमा करण्याचे (Direct Benefit Transfer) षनदेशीत केले आहे त्सया घटकाांचे अनुदान रे्ट 

लािार्थ्यांच्या खाती जमा करण्यात याव.े  

6.  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, सव/ेर्ट क्रमाांक या बाबींसह, मोबाईल/दुरध्वनी 

क्रमाांक, बँक खाते क्रमाांक, आर्ार क्रमाांक इ. िकैी षकमान एका बाबीची माषहती सांकषलत करण्यात यावी. 

त्सयाचप्रमािे अषियानाांतर्गत षनवडण्यात आलेल्या लािार्थ्यांची यादी षनर्ी प्राप्त झाल्यािासून 15 

षदवसाांमध्ये कृषि षविार्ाच्या सांकेत्र्ळावर उिलब्र् करुन देण्याची जबाबदारी सांबांषर्त षजल्हा अषर्क्षक 

कृषि अषर्काऱयाांची राहील. 

7.  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 अषर्काऱयाांमार्ग त षजल्हा अषर्क्षक कृषि अषर्काऱयाांना सादर करावयाचा आहे. त्सयाचप्रमािे, कृषि 

सहायकाांचे अहवाल प्राप्त होताच सदर कायगक्रमाांतर्गत राबषवण्यात आलेल्या कामाांच्या ियगवके्षीय 

तिासिीचे उषचत प्रमाि सांचालक (षव्तार व प्रषशक्षि) याांनी मार्गदशगक सूचनेमध्ये षवषहत कराव.े  

8. सदर शासन षनिगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेत्र्ळावर उिलब्र् 
करण्यात आला असून त्सयाचा सांकेताक 201607161612105601 असा आहे. हा आदेश षडजीटल 
्वाक्षरीने साक्षाांषकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 
महाराष्ट्राचे राययिाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने,  

सहित्र: वरीलप्रमािे 

 

                                                                          (श्रीकाांत चां. आांडरे्) 
                           अवर सषचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रषत:-   

1. मुख्य सषचव, महाराष्ट्र रायय, मांत्रालय, मुांबई  

http://www.maharashtra.gov.in/
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2. अिर मुख्य सषचव (कृषि व ििन), कृषि व िदुम षविार्, मांत्रालय, मुांबई. 
3. अिर मुख्य सषचव (षनयोजन), षनयोजन षविार्, मांत्रालय, मुांबई. 
4. अिर मुख्य सषचव (षवत्त), षवत्त 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 अनुज्ञयेता) महाराष्ट्र 1/2, मुांबई/नार्िुर 
13. सवग षजल्हा कोिार्ार अषर्कारी, महाराष्ट्र रायय 
14. सहायक सांचालक (लखेा-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.  

 



Annexure-I 

Action Plan for Implementation of National Food Security Mission - Commercial Crops during 2016-17 

 (₹ Lakh) 

S.N. Interventions 
Approved rate of 

assistance 
Unit 

Targets proposed 

by State 

Targets Approved 

by GoI 

Phy. Fin. Phy. Fin. 

Cotton 

1 Front Line Demonstration 

(FLD) on Desi and ELS 

cotton /ELS cotton Seed 

production  

₹ 8000/ha (₹ 7000 for 

inputs & ₹ 1000 for 

Contingency)  
Ha 70.00 5.60 70.00 5.60 

2 FLD on Intercropping  ₹ 70000/ha (₹ 6000 

for inputs & ₹ 1000 

for Contingency)  

Ha 1000.00 70.00 1000.00 70.00 

3 Trials on High Density 

Planting System   

₹ 9000/ha (₹ 8000 for 

inputs & ₹ 1000 for 

Contingency)  

Ha 2375.00 213.75 2375.00 213.75 

 Total AAP of Cotton for 

2016-17 

 
  289.35  289.35 

 Committed liability of 

2014-15* 

 
  0.99   

 Total (Cotton)    290.34  289.35 

 Central Share    174.60  173.61 

 State Share    115.74  115.74 

Sugarcane 

1 Demonstration on 

intercropping and single 

bud chip technology with 

Sugarcane  

₹ 8000 per ha (₹ 7000 

for inputs & ₹ 1000 

for Contingency)  
Ha 3776.00 302.08 3776.00 302.08 

2 Production of tissue culture 

raised plantlets/ seedlings   

₹ 3.5 per seedling / 

Plantlet  
No. 3.00 10.50 3.00 10.50 

3 State level training  ₹ 40000/ Training  No. 6.00 2.40 6.00 2.40 

 Total AAP of Sugarcane 

for 2016-17 

  
 314.98  314.98 

 Committed liability of 2015-

16 

  
 5.29  5.29** 

 Total (Sugarcane)     320.27  320.27 

 Central Share     192.16  191.31 

 State Share    128.11  128.96 

 Total (Cotton + Sugarcane)     610.61  609.62 

 Central Share    366.76  364.92 

 State Share    243.85  244.70 

* The State had an  unspent balance of ₹ 3.02 lakhs & a pending claim of ₹ 0.99 lakhs during 2014-15. A 

pending claim of ₹ 0.99 lakh of 2014-15 is not included in the action plan as the State was already given 

permission to utilize unspent balance of 2014-15 on pending / continuing activities of 2014-15 during 

2015-16. 

** Out of ₹5.29 lakh committed liability of 2015-16, Central Share is ₹ 2.322 lakhs & State Share is ₹ 

2.968 lakhs.   


