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प्रस्तावना - 
 कें बिय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या बदनाकं 24.09.2018  च्या आदेशान्वये महाराष्ट्र राज्य 
सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाची भारतीय कपास बनगम मया. (सी.सी.आय.) याचंा 
उपअबभकता म्हणनू राज्यात कापसाची बकमान आधारभतू ककमत योजना रािबवण्यासाठी 
बनयुक्ती केली आहे. तथाबप, या प्रयोजनासाठी Line of credit (रोख पत), letter of comfort 
ककवा Advance बदला जाणार नाही. त्यासाठी हंगाम 2018-19 मध्ये कापूस खरेदी केल्यानंतर 
कापसाची रक्कम शेतकऱयानंा अदा करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन 
महासंघाला दुराव्यापोटी (बिनव्याजी) कजज मंजूर करण्याची िाि शासनाच्या बवचाराधीन होती. 

शासन बनणजय- 
 सन 2018-19 या बवत्तीय वर्षात “कापूस प्रापण योजनेच्या कायजन्वयनासाठी सीमाबंतक 
रक्कम (कायजक्रम)” या लेखाशीर्षांतगजत रुपये 60.00 कोटी अथजसंकल्पीय तरतूद केलेली आहे. 
हंगाम 2018-19 मधील कापूस खरेदी योजनेंतगजत कापूस उत्पादक पणन महासंघाने 
शेतकऱयाकंिून खरेदी केलेल्या/करावयाच्या कापसाची हमी ककमत अदा करण्यासाठी 
अथजसंकल्ल्पत रुपये 60.00 कोटी (रुपये साठ कोटी फक्त) एवढया रकमेतून रुपये 42.00 कोटी 
(रुपये िेचाळीस कोटी फक्त ) एवढी रक्कम महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन 
महासंघास दुराव्यापोटी (बिन व्याजी) कजज स्वरुपात उपलब्ध करुन देण्यास शासन मंजूरी देत 
आहे. 

2. महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाने भारतीय कपास बनगम सोित 
यासंदभात बरतसर करार करावा. 
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3. सदर रक्कम ही बकमान आधारभतू ककमत अंतगजत कापसाची खरेदी केल्यानंतर खरेदी 
झालेल्या कापसाची रक्कम संिंबधत शेतकऱयानंा अदा करण्यासाठी खचज करण्यात येईल, 
यािाितची संपूणज जिािदारी महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाची राहील. 
 

4. या कारणासाठी होणारा खचज खाली नमूद केलेल्या लेखाशीर्षाखाली खची टाकून सन 
2018-19 मध्ये उपलब्ध असलेल्या तरतूदमधमधून भागबवण्यात यावा:- 
 

मागणी क्रमाकं व्ही-५ 
६४२५, सहकारासाठी कजे 
108- इतर सहकारी संस्थानंा कजे 
(०१) पणन सहकारी संस्था 
(01) (03) कापूस प्रापण योजनेच्या कायजन्वयनासाठी सीमाबंतक रक्कम  
 (6425 0064) (कायजक्रम) 
55, कजे व आगाऊ रकमा 

 

5. महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघास दुराव्यापोटी सन 2015-16, 
2016-17 व 2017-18 साठी बदलेली रक्कम महासंघाने शासनास अद्याप परत केलेली नाही. 
सदर रक्कम महासंघाने ३१ माचज, 2019 पूवी शासनास परत करावी. 
 

6. सदर बिनव्याजी कजाची रक्कम अबधदान व लेखाबधकारी, मंुिई येथून काढण्यासाठी व 
ती महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघ मया., मंुिई या संस्थेस अदा 
करण्यासाठी श्री. र.गं.िोडू्ड, कक्ष अबधकारी (रोख शाखा), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग बवभाग, 
मंत्रालय, मंुिई यानंा आहरण व संबवतरण अबधकारी, तसेच श्री. का.गो.वळवी, उप सबचव, 
(पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग बवभाग, मंत्रालय, मंुिई यानंा बनयंत्रक अबधकारी म्हणनू 
घोबर्षत करण्यात येत आहे. 
 

7. सदर रकमेचा धनादेश खाली नमूद केलेल्या यंत्रणेच्या नावं ेकाढण्यात यावा:- 
 “The Maharashtra State Co-operative Cotton Growers Marketing Federation     
              Ltd. Mumbai” 
 महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघ मया. मुंिई 
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8. हा शासन बनणजय बवत्त बवभागाच्या सहमतीने त्याचं्या किील अनौपचाबरक सदंभज 
क्र.594/2018 व्यय- २, बद.26.10.2018 अन्वये बनगजबमत करण्यात येत आहे. 
 

सदर शासन बनणजय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा  201812151441016002 संकेताकं                                                         
असा आहे. हा आदेश बिजीटल स्वाक्षरीने साक्षाबंकत करुन काढण्यात येत आहे. 
  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने. 
 
 
 
        
                    ( सुनंदा मो. घड्याळे) 
 (अवर सबचव, महाराष्ट्र शासन) 
प्रत, 
1. महालेखापाल, महाराष्ट्र -1/2, लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा, मंुिई-प्रथम/नागपरू -बितीय 

2. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य, सहकारी कापसू उत्पादक पणन महासंघ, मंुिई. 

3. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पणेु. 

4. बवत्त बवभाग, (व्यय-२/अथोपाय/अथजसकंल्प-१२), मंत्रालय, मंुिई. 

5. अबभधान व लेखाबधकारी, मंुिई. 

6. बनवासी लेखा बधकारी, मंुिई. 

7. उप सबचव (रोख शाखा), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग बवभाग, मंत्रालय, मंुिई. 

8. उप सबचव (पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग बवभाग, मंत्रालय, मंुिई. 

9. अवर सबचव (१-स), अवर सबचव (१७-स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग बवभाग, मंत्रालय, मंुिई. 

10. कायासन अबधकारी (रोख शाखा), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग बवभाग, मंत्रालय, मंुिई. 

11. बनविनस्ती (का-१०-स) 
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