हं गाम २०१७-१८ मध्ये किमान आधारभूत किमत
योजनेंतगगत तूर व हरभरा खरेदीसाठी NeML पोर्ग लवर
नोंदणी िेलेले शेतिरी, मात्र जयांच्यािडू न तूर अथवा
हरभ-याची खरेदी होऊ शिली नाही, अशा शेतियांना अनुदान दे ण्यासाठी एिूण रुपये 70.०० िोर्ी
(रुपये सत्तर िोर्ी फक्त) आिस्ममिता कनधीतून
उपलब्ध िरुन दे णेबाबत.
महाराष्ट्र शासन
सहिार,पणन व वस्त्रोद्योग कवभाग
शासन कनणगय, क्रमांि: सपस-2018/प्र.क्र. 167/24 स
मंत्रालय, कवमतार, मुंबई-32
कदनांि:- 14 जून, 2018
संदभग:-

(१) कदनांि 05/06/2018 रोजीच्या राजय मंकत्रमंडळ बैठिीतील कनणगय
(2) शासन ज्ञापन, कवत्त कवभाग क्र.आिकन २०१८/प्र.क्र.6/अथग १३,
कदनांि 8 जून, २०१८.

प्रमतावना:हं गाम २०१७-१८ साठी राजयात किमान आधारभूत किमत योजनंतगगत नाफेडच्या वतीने पणन
महासंघ व कवदभग पणन महासंघामाफगत तूर व हरभरा खरेदी अनुक्रमे कदनांि १ फेब्रुवारी २०१८ व कदनांि १
माचग, २०१८ पासून सुरु िरण्यात आलेली आहे . तथापी, गतवर्षीच्या हंगामात तूरीची मोठ्या प्रमाणात
झालेल्या खरेदीमुळे राजयातील गोदामे पूणगपणे भरलेली असल्याने राजयातील तूर खरेदी व हरभरा खरेदी
अत्यंत धीम्या गतीने सुरु होती. राजय वखार महामंडळाने राजयातील महामंडळाव्यकतकरक्त अन्य 183 गोदामे
भाडे तत्वावर घेतली आहेत. तथाकप,सदर साठवणूि सुकवधा अत्यंत अपुरी आहे . सध्या राजयात मान्सूनपूवग
पाऊस सुरु आहे .तसेच जूनच्या दु सऱ्या आठवडयात मान्सूनचे आगमन अपेकित आहे . राजयात खरेदी
िेलेली तूर व हरभरा साठवणूिीसाठी जागा उपलब्ध नाही.
कदनांि 15/05/2018 पासून तूरीची खरेदी बंद झालेली असून, उवगकरत 1,92,076 शेतिऱ्यांची तूर
खरे दी िरणे कशल्लि आहे. तसेच कदनांि 29/05/2018 पासून हरभऱ्याची खरेदी बंद झालेली असून,
उवगकरत 2,18,608 शेतिऱ्यांची तूर खरेदी िरणे कशल्लि आहे .

कदनांि 0५.0६.२०१८ च्या पत्रान्वये

नाफेडने हरभरा खरेदीसाठी कदनांि १३.0६.२०१८ पयगतची फक्त ८ कदवसांची मुदतवाढ कदलेली आहे .
सदर पार्श्गभम
ू ी लिात घेऊन, तूर व हरभरा खरेदीसाठी नोंदणी िेलेले शेतिरी परंतु त्यांच्यािडू न तूर
अथवा हरभ-याची खरेदी झाली नाही, अशा शेति-यांना रुपये १०००/- प्रकत क्क्वर्ल अनुदान दे ण्याचा
कनणगय कदनांि 0५.0६.२०१८ रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठिीत घेण्यात आला आहे . योजनेचे कनिर्ष व
िायगपध्दती याबाबत मंकत्रमंडळ उपसकमतीच्या कशफारशीनुसार मवतंत्र शासन कनणगय कनगगकमत िरण्याची
िायगवाही सुरु आहे.
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मंत्रीमंडळाने घेतलेल्या कनणगयानुसार रुपये १०००/- प्रकत क्क्वर्लच्या मयादे त अनुदान दे ण्यासाठी
पणन महासंघास सुरुवातीस राजय शासनािडू न कनधी उपलब्ध िरुन दे ण्याची बाब शासनाच्या कवचाराधीन
होती.
शासन कनणगय:किमान आधारभूत किमत योजनेंतगगत तूर व हरभरा खरेदीसाठी NeML पोर्ग लवर नोंदणी िेलेले
शेतिरी परंतु त्यांच्यािडू न तूर अथवा हरभ-याची खरेदी झाली नाही, अशा शेति-यांना रुपये १०००/प्रकत क्क्वर्ल अनुदान दे ण्यासाठीची कनिड कवचारात घेऊन, रुपये 70.०० िोर्ी (रुपये सत्तर िोर्ी फक्त)
इतिी रक्िम आिस्ममिता कनधीतून शासन उपलब्ध िरुन दे त आहे .
2.

या योजनेंतगगत

होणारा खचग नमूद लेखाकशर्षाखाली उपलब्ध िरुन देण्यात आलेल्या

आिस्ममिता कनधीतून भागकवण्यात यावा:मागणी क्रमांि

व्ही-2

2425 सहिार
००
१९५-सहिारी संमथांना सहाय्य
(01) सहिारी पत संमथांना सहाय्य
(01)(0४) महाराष्ट्र राजय सहिारी पणन महासंघामाफगत शेतमालाची खरेदी िरण्यासाठी
लागलेल्या अनुर्षंकगि खचाची रक्िम अदा िरण्यािकरता अथगसहाय्य
(अकनवायग) (२४२५ २५४२)
३३, अथगसहाय्य, रु.70,००,००,०००/(एिूण रु. 70,००,००,०००/आिस्ममिता कनधी संिेतांि (8000 7502)
3.

या शासन कनणगयानुसार मंजूर िरण्यात आलेला रुपये 70,00,00,०००/- “(रुपये सत्तर िोर्ी

फक्त) इतिी रक्िम RTGS सुकवधेद्वारे महाराष्ट्र राजय सहिारी पणन महासंघास अदा िरावी.
याबाबतचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे :मागणीदार/पुरवठादार/िंत्रार्दाराचे

महाराष्ट्र राजय सहिारी पणन महासंघ, मया.

नाव/फमगचे नाव

मुंबई

िायालयाचे नाव व पत्ता (जया प्रिरणी लागू

िनमूर हाऊस, नरसीनाथा मरीर्,पो.बॉ.क्र

आहे )

5080, ममजीद, मुंबई-9

बँि खाते क्रमांि

6242918329

बँि खात्याचा प्रिार

चालू खाते.

बँिेचे नाव

इंकडयन बँि
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बँि शाखेचे नाव व पत्ता

शाखा मांडवी, ममजीद

बँि शाखेचा संिेतांि

00016

एमआयसीआर क्रमांि

400019016

आयएफएससी संिेतांि

IDIB000M013

4.

या योजनेंतगगत िजाची रक्िम अदा िरण्यासाठी व्यवमथापिीय संचालि, महाराष्ट्र राजय

सहिारी पणन महासंघ,मुंबई यांना शासनाच्या वतीने प्राकधिृत िरण्यात येत आहे .
5.

या शासन कनणगयातील मंजूर िरण्यात आलेल्या रिमेचे आहरण िरुन संबकं धतांना कवतरीत

िरण्यासाठी श्री.र.गं.बोड्डू ,

िायासन अकधिारी (रोख शाखा),सहिार, पणन व वस्त्रोद्योग कवभाग,

मंत्रालय, मुंबई ३२ यांना आहरण व संकवतरण अकधिारी व श्री.िा.गो.वळवी, उप सकचव (पणन),
सहिार, पणन व वस्त्रोद्योग कवभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२ यांना कनयंत्रि अकधिारी म्हणून घोकर्षत
िरण्यात येत आहे .
6.

या रिमेच्या दे यिावर आिस्ममिता कनधी, अग्रीम शासन क्रमांि-आिकन-201८/ प्र.क्र.6/

अथग 13, कदनांि 8 जून,201८ अन्वये मंजूर असे लाल शाईने कलहावे व ते लाल शाईने अधोरेकखत
िरावे.
7.

या शासन कनणगयान्वये मंजूर िेलेल्या अथगसहाय्याचा कवकनयोग जया िारणामतव मंजूर िेला

आहे , त्याच िारणासाठी वापर िरुन संबकं धत महासंघाने त्यासंबध
ं ीचा अनुपालन अहवाल कवनाकवलंब
शासनास सादर िरावा. तसेच अकग्रमामधून प्रत्यि माकसि खचग िेल्याची एिकत्रत माकहती त्या
मकहन्यानंतरच्या 15 तारखेपयगत शासनास सादर िरावी.
8.

वरीलप्रमाणे मंजूर िरण्यात आलेला कनधी संबकं धत बँिा / कवत्तीय संमथांना कवतरीत िरताना

आहरण व संकवतरण अकधिारी यांनी सदर रिम प्राप्त झाल्याबाबतचे प्रमाणपत्र प्राप्त िरुन घ्यावे व
त्याची प्रत शासनास सादर िरावी.
9.

सदरचा शासन कनणगय कवत्त कवभागाच्या अनौपचाकरि संदभग क्रमांि अनौसं-300/ २०१८/

व्यय २, कदनांि 7/06/201८ अनुसार त्यांच्या मान्यतेने व सहमतीने कनगगकमत िरण्यात येत आहे .
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सदर शासन कनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संिेतमथळावर उपलब्ध
िरण्यात आला असून त्याचा संिेताि 201806141507449202 असा आहे . हा आदे श कडजीर्ल
मवािरीने सािांकित िरुन िाढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राजयपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने,

Ghadyale Sunanda
Mohanrao

Digitally signed by Ghadyale Sunanda Mohanrao
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Cooperation, Marketing and Textiles, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
2.5.4.20=fd89208cbc27b202c96467165ac5bc9643515d8
0ba9edecaf650dad6e8311b45, cn=Ghadyale Sunanda
Mohanrao
Date: 2018.06.14 15:09:01 +05'30'

(सुनंदा मो. घड्याळे )
अवर सकचव, महाराष्ट्र शासन
सहिार, पणन व वस्त्रोद्योग कवभाग
प्रकत,
1) मा.राजयपालांचे सकचव,राजभवन,मुंबई
2) मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सकचव, मंत्रालय, मुंबई
3) मा. मंत्री (सहिार, पणन व वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सकचव,मंत्रालय, मुंबई
4) मा. राजयमंत्री ( पणन ) यांचे खाजगी सकचव,मंत्रालय, मुंबई
5) मा. राजयमंत्री ( पणन ) यांचे खाजगी सकचव,मंत्रालय, मुंबई
6) सवग मा.मंत्री/राजयमंत्री यांचे खाजगी सकचव,मंत्रालय, मुंबई
7) मा. मुख्य सकचव यांचे मवीय सहाय्यि, मंत्रालय, मुंबई
8) अप्पर मुख्य सकचव(कवत्त) कवत्त कवभाग, मंत्रालय, मुंबई
9) व्यवमथापिीय संचालि,महाराष्ट्र राजय सहिारी पणन महासंघ,मुंबई-9
10) पणन संचालि, महाराष्ट्र राजय, पुणे,
11) सहिार आयुक्त व कनबंधि, सहिारी संमथा, महाराष्ट्र राजय, पुणे
12) िायगिारी संचालि,महाराष्ट्र राजय िृर्षी पणन मंडळ, पुणे
13) सवग कवभागीय सहकनबंधि, सहिारी संमथा
14) सवग कजल्हा उपकनबंधि, सहिारी संमथा
15) अध्यि/सकचव, िृर्षी उत्पन्न बाजार सकमती(सवग)
16) महालेखापाल, महाराष्ट्र-1 /2 (लेखा व अनुज्ञय
े ता / लेखापकरिा ), मुंबई/नागपूर,
17) अकधदान व लेखा अकधिारी, मुंबई
18) कजल्हा िोर्षागार अकधिारी, पुणे,
19) कनवासी लेखापकरिा अकधिारी, मुंबई
20) कवत्त कवभाग, व्यय-2/अथगसि
ं ल्प-3/13, मंत्रालय, मुंबई-32
21) िायासन अकधिारी, 17 स, सहिार, पणन व वस्त्रोद्योग कवभाग, मंत्रालय, मुंबई,
22) कनवड नमती 24 स, सहिार, पणन व वस्त्रोद्योग कवभाग, मंत्रालय,मुंबई,
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