हं गाम 2017-2018 मध्ये किमान आधारभूत
किमत योजनेंतगगत

NeML पोर्ग लवर नोंदणी

िेलेल्या, परं तु जयांच्यािडू न

हरभरा खरे दी

िेलेली नाही, अशा शेतिऱयांना रुपये 1000
प्रकत क्ववर्ल अर्गसहाय्य दे ण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
सहिार, पणन व वस्त्रोद्योग कवभाग
शासन कनणगय क्रमांि: सपस-2018/प्र.क्र.297/24- स
मंत्रालय, कवस्तार, मुंबई-32
कदनांि:- 01 नोव्हें बर, 2018.
संदभग :- (1) कदनांि 5/6/2018 रोजीच्या राजय मंकत्रमंडळ बैठिीतील कनणगय
(2) शासन ज्ञापन, कवत्त कवभाग क्रमांि:-आिकन २०१८/प्र.क्र.6/अर्ग १३,

कदनांि 8 जून, २०१८
(3) शासन ज्ञापन, कवत्त कवभाग क्रमांि:-शाहमी-२०१८/सपवकव/प्र.क्र.46/अर्गबळ,

कदनांि 15 जून, २०१८
(4) शासन कनणगय, सहिार, पणन व वस्त्रोद्योग कवभाग
क्रमांि: सपस-2018/प्र.क्र.169/24- स, कदनांि 19/06/2018
प्रस्तावना :हं गाम २०१७-20१८ साठी राजयात किमान आधारभूत किमत योजनंतगगत Price Support Scheme
मध्ये तूर व हरभरा खरे दीसाठी नाफेडने शेतिऱयांनी NeMLपोर्ग लवर नोंदणी िरणे अकनवायग िेले होते. कदनांि
15/05/2018 पासून तूरीची खरे दी बंद झाली असून, त्यावेळी 1,92,076 शेतिऱयांची तूर खरे दी िरणे कशल्लि
होती. तसेच कदनांि 13/06/2018 पासून हरभऱयाची खरेदी बंद झाली असून, उवगकरत 2,18,608 शेतिऱयांची
तूर खरे दी िरणे कशल्लि होती. पुरेशा प्रमाणात गोदामे उपलब्ध नसल्याने अपेकित प्रमाणात तूर/हरभऱयाची न
झालेली खरे दी, राजयातील मान्सूनचे आगमन आकण शेतिऱयांिडू न होणारी अर्गसहाय्याची मागणी कवचारात
घेऊन हं गाम 2017-2018 मध्ये किमान आधारभूत किमत योजनेंतगगत NeML पोर्ग लवर नोंदणी िेलेल्या तूर व
हरभरा उत्पादि शेतिऱयांना रुपये

1000/-प्रकत क्ववर्ल अर्गसहाय्य राजयशासनाने मंजूर िेले होते.

त्यानुषंगाने संदभाधीन कदनांि 19/06/2018 च्या शासन कनणगयान्वये राजयातील तूर उत्पादि शेतिऱयांना
रुपये 1000/-प्रकत क्ववर्ल अर्गसहाय्य मंजूर िरण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे हरभरा उत्पादि शेतिऱयांना
रुपये 1000/-प्रकत क्ववर्ल अर्गसहाय्य दे ण्याची बाब शासनाच्या कवचाराधीन होती.
शासन कनणगय :या संदभात मंकत्रमंडळातील बैठिीतील चचा व कनदे श लिात घेऊन सदर योजनेसाठी शासन कनणगय,
कदनांि 19/06/2018 प्रमाणे पुढील िायगवाही कनकित िरण्यात येत आहे:a. हं गाम 2017-2018 मध्ये किमान आधारभूत किमत योजनेंतगगत NeML पोर्ग लवर नोंदणी
िेलेल्या, परंतु जयांच्यािडू न हरभरा खरे दी िेलेली नाही, अशा शेतिऱयांना अनुदान
दे ण्यासाठी १० क्ववर्ल प्रकत हे वर्र ही मयादा कनकित िरण्यात यावी.
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b. तसेच अर्गसहाय्य दे ण्यािकरता NeML पोर्ग लवर लागवडीखालील िेत्राच्या नोंदीप्रमाणे
परं तु जास्तीत जास्त २ हे वर्र प्रकत शेतिरी या मयादेत अनुदान कनकित िरण्यात यावे.
c. जया शेतिऱयांना कवकहत मुदतीत SMS पाठकवण्यात आला होता आकण त्यांनी पूवी किमान
एिवेळ हरभरा खरे दी िेंद्रावर आणून कविलेला आहे. त्याचबरोबर SMS पाठकवला
असतानाही िोणतेही ठोस िारण नसतानाही जया शेतिऱयांनी खरे दी िेंद्रावर हरभरा
आणला नाही, अशा शेतिऱयांना अपात्र ठरकवण्यात यावे.
d. NeML पोर्ग लवर नोंदणी िेलेल्या शेतिऱयांना खरे दी िेंद्रावर हरभरा आणण्यासाठी
कवकहत मुदतीत SMS पाठकवता आला नाही, अशा शेतिऱयांना अर्गसहाय्यासाठी पात्र
ठरकवण्यात यावे.
e. NeML पोर्ग लवर हरभरा लागवडीखालील िेत्राची नोंद िेलेल्या प्रमाणातच शेतिऱयांना
अनुदान अनुज्ञेय िरावे.
f.

अनुदानाचे कवतरण NeMLपोर्ग लवर नोंदणी असलेल्या शेतिऱयांना पोर्ग लद्वारे च प्रामुख्याने
त्यांच्या आधार जोडणी असलेल्या बँि खात्यात व अपवादात्मि पकरस्स्र्तीत उपलब्ध बँि
खात्यात िरण्यात यावे.

g. कनधी कवतरणाची संपण
ू ग जबाबदारी व्यवस्र्ापिीय संचालि, महाराष्ट्र राजय सहिारी
पणन महासंघ यांची राहील.
2.

या योजनेंतगगत सुरुवातीस होणारा खचग नमूद लेखाकशषाखाली उपलब्ध िरुन दे ण्यात आलेल्या रुपये

70 िोर्ी आिस्स्मिता कनधीतून भागकवण्यात यावा:मागणी क्रमांि व्ही-2
2425 सहिार
००
१९५-सहिारी संस्र्ांना सहाय्य
(01) सहिारी पत संस्र्ांना सहाय्य
(01)(0४) महाराष्ट्र राजय सहिारी पणन महासंघामाफगत शेतमालाची खरे दी िरण्यासाठी
लागलेल्या अनुषंकगि खचाची रविम अदा िरण्यािकरता अर्गसहाय्य
(अकनवायग) (२४२५ २५४२)
३३ अर्गसहाय्य
3.

तसेच उवगकरत अर्गसहाय्य कवतकरत िरण्यासाठी, कवत्त कवभागाच्या शासन कनणगय, कदनांि 15/6/2018

अन्वये मंजूर िेलेल्या रुपये 480 िोर्ी शासन हमीच्या आधारे पणन महासंघाने राष्ट्रीयीिृत बँिािडू न िजग
उपलब्ध िरुन घ्यावे.
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4.

शासन हमीद्वारे उभा िरण्यात आलेले िजग व त्यावरील व्याजाची रविम राजयशासनािडू न अदा

िरण्यात येईल.
5.

सदरचा शासन कनणगय कवत्त कवभागाच्या सहमतीने व त्यांचा अनौपचाकरि संदभग क्र. अनौस-369/

2018/व्यय-2, कदनांि 19/6/2018 याव्दारे कदलेल्या मान्यतेनुसार कनगगमीत िरण्यात येत आहे .
6.

सदर शासन कनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संिेतस्र्ळावर उपलब्ध

िरण्यात आला असून त्याचा संिेताि 201811011655288002 असा आहे. हा आदे श कडजीर्ल स्वािरीने
सािांकित िरुन िाढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राजयपाल यांच्या आदे शानुसार व नावांने,

Ghadyale
Sunanda
Mohanrao

Digitally signed by Ghadyale Sunanda
Mohanrao
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=Co-operation, Marketing and Textiles,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=fd89208cbc27b202c96467165ac
5bc9643515d80ba9edecaf650dad6e8311
b45, cn=Ghadyale Sunanda Mohanrao
Date: 2018.11.01 16:58:44 +05'30'

( सुनंदा मो. घड्याळे )
अवर सकचव, महाराष्ट्र शासन
प्रकत,
1) मा. राजयपाल यांचे प्रधान सकचव, राजभवन, मलबारकहल, मुंबई
2) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सकचव, मंत्रालय, मुंबई
3) मा. मंत्री (सहिार, पणन व वस्त्रोद्योग) मंत्रालय, मुंबई
4) मा. मंत्री (अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहि संरिण) मंत्रालय, मुंबई
5) मा. सवग मंत्री व राजय मंत्री, महाराष्ट्र राजय, मंत्रालय, मुंबई
6) मा. राजयमंत्री ( पणन ) यांचे मंत्रालय, मुंबई
7) मा.मुख्य सकचव, मंत्रालय, मुंबई
8) मा.अ.मु.स. ( कवत्त ) कवत्त कवभाग, मंत्रालय, मुंबई
9) प्रधान सकचव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहि संरिण कवभाग, मंत्रालय, मुंबई -32
10) व्यवस्र्ापिीय संचालि, महाराष्ट्र राजय सहिारी पणन महासंघ मया. मुंबई,
11) अध्यि तर्ा व्यवस्र्ापिीय संचालि, महाराष्ट्र राजय वखार महामंडळ.पुणे
12) सवग कजल्हाकधिारी,
13) पणन संचालि, महाराष्ट्र राजय, पुणे,
14) िायगिारी संचालि,महाराष्ट्र राजय िृषी पणन मंडळ, पुणे
15) सवग कजल्हा उपकनबंधि, सहिारी संस्र्ा
16) सवग कजल्हा मािेकर्ग अकधिारी, महाराष्ट्र राजय सहिारी पणन महासंघ मया.
17) सवग सहाय्यि कनबंधि, सहिारी संस्र्ा
18) महालेखापाल, महाराष्ट्र-1 /2 (लेखा व अनुज्ञय
े ता / लेखापकरिा ), मुंबई/नागपूर,
19) अकधदान व लेखा अकधिारी, मुंबई
20) कवत्त कवभाग, व्यय-2/अर्गसि
ं ल्प-11, मंत्रालय, मुंबई-32
21) अवर सकचव, 17 स, सहिार, पणन व वस्त्रोद्योग कवभाग, मंत्रालय, मुंबई,
22) कनवड नस्ती 24 स, सहिार, पणन व वस्त्रोद्योग कवभाग, मंत्रालय, मुंबई.
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