सन 2018-19 करिता कृरि उन्नती
योजना-िाष्ट्रीय

अन्न

सुिक्षा

अरियानाांतर्गत बाब बदलास मांजुिी,
हिििा रबयाण्याचे अनुदान दि रनरिती
आरि योजनेंतर्गत
रितििासाठी

प्रमारित रबयािे

शेतकिी

उत्पादक

कांपनयाांच्या समािेशाबाबत.

महािाष्ट्र शासन
कृरि, पशुसांिर्गन, दु ग्र्व्यिसाय रिकास ि मत््यव्यिसाय रििार्
शासन रनिगय क्रमाांक : िाअसु-2018/प्र.क्र.103/4-अे.
मादाम कामा मार्ग, हु तात्मा िाजर्ुरु चौक,
मांत्रालय रि्ताि, मुांबई - 400 032
रदनाांक : 09 ऑक्टोबि, 2018.
िाचा:1. शासन पूिक पत्र क्र.सांकीिग-2017/प्र.क्र.31 िार्-1/17-अे, रद.12.09.2017
2. शासन रनिगय, कृिी ि पदु म रििार् क्र.0418/प्र.क्र.155/14-अे, रद.27.04.2018
3. केंद्र शासनाचे अ.शा. पत्र क.2-1/2018-NFSM, रद.26.02.2018
4. केंद्र शासनाचे पत्र क्र. Go;r No.2-16/2018-NFSM, रद.03.05.2018
5. आयुक्त (कृिी) याांचे पत्र जा.क्र.कृआ/रिप्र.1/िाअसुअ/कृआ/प्र.क्र.1/221/18, रद.15.05.2018
6. आयुक्त (कृिी) याांचे पत्र जा.क्र.कृआ/रिप्र.1/िाअसुअ/प्र.रब.िब्बी/प्र.क्र.17/279/18, रद.12.09.2018

प्र्तािना :अन्नर्ानय रपकाांचे उत्पादन िाढीसाठी सुर्ािीत िािाांचे दजेदाि रबयािे पुििठा कििे अत्यांत
र्िजेचे आहे. त्याकरिता िाष्ट्रीय अन्न सुिक्षा अरियाना अांतर्गत सुर्ारित िािाांच्या रबयाण्याांच्या
रितििासाठी शेतकऱयाांना अनुदान पुिरिण्यात येते. केंद्र शासनाने सन 2018-19 मध्ये िाष्ट्रीय अन्न
सुिक्षा अरियानाांतर्गत अन्नर्ानय रपकाांच्या िार्षिक कृरत आिाखडयास सांदिाककत रद.03.05.2018
च्या पत्रानिये मानयता रदली आहे. त्यानुसाि, आयुक्तालयाच्या सांदिार्ीन रद.15.05.2018 च्या
पत्रानिये अरियानाच्या मार्गदशगक सुचना ि रजल्हारनहाय लक्षाांक रनर्गरमत केला आहे. यामध्ये
प्रमारित रबयािे रितिि घटकाांतर्गत कडर्ानय रपकाच्या 10 ििाच्या आतील िािास रु. 5,000
प्रती क्क्िटल ि 10 ििाििील िािास रु.2500 प्रती क्क्िटल ककिा रकमतीच्या 50% या पेक्षा जे कमी
असेल ते अनुदान दे य असल्याचे नमूद आहे.
चालू ििी हििऱयाांचे असलेले बाजाििाि आरि अनुदानाची िक्कम रिचािात घेऊन आयुक्त
(कृिी) याांनी हिििा रपकाच्या 10 ििाच्या आतील ि 10 ििाििील िािाांच्या प्रमारित रबयाण्याांच्या
रितििासाठी चालू ििी अनुक्रमे रु.5,000/- प्रती क्क्िटल ि रु.2,500/- प्रती क्क्िटल ऐिजी
सिसकट रु.2,300/- प्रती क्क्िटल अनुदान दे ण्याचे सांदिार्ीन रद.12.09.2018 च्या पत्रानिये
प्र्तारित केले आहे. सन 2018-19 करिता प्रमारित रबयािे रितिािाकरिता हिििा रपकाचे 10
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ििाच्या आतील िािाचे सुमािे 40,684 क्क्िटल प्रमारित रबयािाांची आिश्यकता आहे. महाबीज,
िाष्ट्रीय बीज रनर्म, HIL ि कृिको याांचेकडे 10 ििाच्या आतील अांदारजत 11,000 क्क्िटल हिििा
प्रमारित रबयािे उपलब्र् आहे. म्हिजेच चालू हांर्ामात सुमािे 29,684 क्क्िटल हिििा रबयािे कमी
उपलब्र् आहे. िाज्यातील शेतकिी उत्पादक कांपनयाांकडे सुमािे 4,000 क्क्िटल रबयािे उपलब्र्
होऊ शकेल असे आयुक्त (कृिी) याांनी शासनास कळरिले आहे . यामुळे १० ििाच्या आतील निीन
िािाचा िापि िाढण्यास ि पयायाने उत्पादन िाढीस मदत होिाि असल्यामुळे ि शेतकिी उत्पादक
कांपनयाांनी उत्पारदत केलेल्या 10 ििाच्या आतील प्रमारित रबयािे रितििास काही अटी/शतीच्या
अर्ीन िाहु न प्रोत्सारहत किण्याचे शासनाच्या रिचािार्ीन आहे.
या अरियानाांतर्गत िि नमूद केल्याप्रमािे महाबीज, िाष्ट्रीय बीज रनर्म, HIL ि कृिको
याांचेकडे 10 ििाच्या आतील अांदारजत 11,000 क्क्िटल हिििा प्रमारित रबयािे ि शेतकिी
उत्पादक कांपनयाांकडे उपलब्र् 4,000 क्क्िटल रबयािे अशा एकुि 15,000 क्क्िटल हिििा
प्रमारित रबयािे रितििकरिता रु.2,300/- अनुदान रिचािात घेऊन रु.345 लक्ष खचग होिाि
असल्यामुळे 10 ििाच्या आतील रु.1,475 लक्ष रनर्ी पैकी रु.1,130 लक्ष रनर्ी रशल्लक िाहतो.
सदि रशल्लक रु.1,130 लक्ष रनर्ी 10 ििाििील जाकी-9218 ि रदग्ग्िजय या िािास िापििेस
मांजूिी दे ण्याचे दे खील आयुक्त (कृिी) याांचेकडु न प्र्तारित किण्यात आले आहे.चालू ििाच्या िब्बी
हांर्ामाच्या पार्श्गिम
ू ीिि ििील प्र्तािाांना मानयता दे ण्याची बाब शासनाच्या रिचािार्ीन होती.
शासन रनिगय:1. सन 2018-19 करिता कृरि उन्नती योजना-िाष्ट्रीय अन्न सुिक्षा अरियान - अन्नर्ानय रपके अांतर्गत
हिििा रपकाच्या रबयािे रितिि या घटकाांतर्गत 10 ििाच्या आतील ि 10 ििाििील िािाांसाठी
अनुक्रमे रु.5,000/- प्रती क्क्िटल ि रु.2,500/- प्रती क्क्िटल ऐिजी सिसकट रु.2,300/- प्रती
क्क्िटल अनुदान अदा किण्यास मानयता दे ण्यात येत आहे .
2. सन 2018-19 करिता कृरि उन्नती योजना-िाष्ट्रीय अन्न सुिक्षा अरियान - अन्नर्ानय रपके अांतर्गत
हिििा प्रमारित रबयािे रितिि घटकातील 10 ििाच्या आतील प्रमारित रबयाण्याांसाठी रु.1,475
लक्ष मांजूि रनर्ीपैकी रशल्लक असलेला रु.1,130 लक्ष रनर्ी हिििा रपकाच्या 10 ििाििील जाकी9218 ि रदग्ग्िजय या िािास बाब बदलाद्वािे िापिण्यास मानयता दे ण्यात येत आहे .
3. महाबीज/िाष्ट्रीय रबज रनर्म ि अनय शासकीय सां्था योजनाांतर्गत रिरिर् रपकाांच्या िािाांचे प्रमारित
रबयािे आिश्यक प्रमािात उपलब्र् करुन दे ण्यास असमथग ठित असल्यास, आरि तसे आयुक्त
(कृिी) याांनी प्रमारित केल्यास, सदि प्रमारित रबयाण्याांची तूट िरुन काढण्यासाठी ि निीन िािाांना
प्रोत्साहन दे ऊन उत्पादन िाढरििे शक्य व्हािे याकरिता िाज्यातील शेतकिी उत्पादक कांपनयाांनी
केिळ त्याांच्या शेतकिी सिासदाच्या शेतािि रबयािे उत्पादनाचा कायगक्रम घेऊन उत्पारदत केलेले
प्रमारित रबयािे योजनेंतर्गत अनुदानािि रितिीत किण्यास मानयता दे ण्यात येत आहे.
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4. ििील अ.क्र. 3 येथील अटीस अनुसरुन, सन 2018-19 च्या िब्बी हांर्ामात शेतकिी उत्पादक
कांपनयाांनी उत्पारदत केलेल्या 10 ििाच्या आतील 4,000 क्क्िटल प्रमारित हिििा रबयािे चालू ििी
िाष्ट्रीय अन्न सुिक्षा अरियानाांतर्गत अनुदानािि रितिीत किण्यास मानयता दे ण्यात येत आहे .
5. योजनेंतर्गत ज्या शेतकिी उत्पादक कांपनयाांनी उत्पारदत केलेल्या रबयाण्याांचा पुििठा किण्यात येत
आहे त्याांनी सदि रबयािे त्याांच्या सिासद शेतकऱयाांच्या शेतािि उत्पारदत केले असल्याची
खातिजमा आयुक्त (कृिी) याांनी किािी ि तदनांति सदि शेतकिी उत्पादक कां पनयाांची रबयािे
पुििठ्याकरिता रनिड किण्यात यािी.
6. अनुदानीत रबयािे खिेदी किण्यासाठी जाहीिात प्ररसध्द करुन इच्छू क असिाऱया शेतकऱयाांकडु न
िीतसि अजग मार्रिण्यात यािेत ि लािाथी शेतकऱयाांची पािदशगक पध्दतीने रनिड किण्यात यािी.
सदि शासन रनिगय महािाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेत्थळािि
उपलब्र् किण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201810091621157401 असा आहे. हा आदे श
रडजीटल ्िाक्षिीने साक्षाांरकत करुन काढण्यात येत आहे.
महािाष्ट्राचे िाज्यपाल याांच्या आदे शानुसाि ि नािाने,

Shrikant
Chandrakant Andge
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(श्रीकाांत चां. आांडर्े)
अिि सरचि, महािाष्ट्र शासन.
प्ररत:1. मा.मांत्री (कृिी ि फलोत्पादन) याांचे खाजर्ी सरचि,
2. मा.मांत्री (कृिी ि फलोत्पादन) याांचे खाजर्ी सरचि,
3. मा. रििोर्ीपक्ष नेते, महािाष्ट्र रिर्ानसिा, रिर्ानििन, मुांबई-32
4. मा. रििोर्ीपक्ष नेते, महािाष्ट्र रिर्ानपरििद, रिर्ानििन, मुांबई-32
5. सिग सनमाननीय रिर्ीमांडळ सद्य
6. महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा ि अनुज्ञेयता ), महािाष्ट्र ½, मुांबई/ नार्पुि
7. आयुक्त (कृिी), महािाष्ट्र िाज्य, पुिे (5प्रती)
8. सांचालक (रि्ताि ि प्ररशक्षि), कृिी आयुक्तालय, महािाष्ट्र िाज्य पुिे
9. सिग सांचालक/सहसांचालक, कृिी आयुक्तालय, महािाष्ट्र िाज्य पुिे
10. रििार्ीय कृिी सहसांचालक (सिग)
11. रजल्हा कोिार्ाि अरर्कािी (सिग)
12. रजल्हा अर्ीक्षक कृिी अरर्कािी (सिग)
13. रित्त रििार् (व्यय-1/अथगसक
ां ल्प-13), मांत्रालय, मुांबई-32
14. रनिड न्ती (कायासन-4 अे)
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