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काांदा  उत्पादक शेतकऱयाांना  प्रतत 
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महाराष्ट्र शासन 
सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग तवभाग 

शासन तनणणय, क्रमाांक: सपस-2018/प्र.क्र.367 /24 स 
मांत्रालय, तवस्तार, मुांबई-32 
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सांदभण:-  1) मांगळवार, तदनाांक 11 तिसेंबर,2018 रोजीचा मांतत्रमांिळ तनणणय 
          2) गुरुवार, तदनाांक 20 तिसेंबर,2018 रोजीचा मांतत्रमांिळ तनणणय 

 

प्रस्तावना:- 
 चालू वर्षी राज्यातील अपुऱया पावसामुळे काांद्याच्या उत्पादनावर पतरणाम झालेला आहे. तसेच 

कनाटक, गुजरात व राजस्थान इत्यादी  शेजारील राज्यामध्ये काांद्याचे उत्पादन चाांगले झाले 
असल्याने, उत्तर व दतिण भारतातून तनयतमतपणे असणाऱया काांद्याच्या मागणीमध्ये घट झालेली आहे. 
पतरणामी बाजारात काांद्याचा अपेतित प्रमाणात उठाव होत नाही. माहे नोव्हेंबर 2018 मध्ये राज्यातील 
काांद्याची आवक असलले्या प्रमुख बाजार सतमत्याांमध्ये काांद्याचे भाव अचानक कमी होऊन  
शेतकऱयाांना त्याांचा काांदा अत्यल्प दरात तवकावा लागला आहे. याबाबत वृत्तपत्रे, दूरतचत्रवाणी व 
सोशल तमिीयावर  मोठ्या प्रमाणात बातम्या प्रतसद्ध होऊन राष्ट्रीय स्तरावर काांद्याांच्या घसरलेल्या 
भावामुळे सांकटात सापिलेल्या  शेतकऱयाांना आर्थथक सहाय्य करण्याची मागणी तनमाण झाली होती. 
त्याचप्रमाणे शेतकरी, शेतकरी सांघटना, स्थातनक लोकप्रतततनधी याांचेकिूनदेखील  काांदा 
उत्पादकाना तदलासा देण्याची मागणी पुढे येत होती.  यासांदभात मांगळवार, तदनाांक 11.12.2018 
च्या मांत्रीमांिळ बैठकीत चचा होऊन काांदा उत्पादक शेतकऱयाांना सहाय्य करण्यासाठी उपाययोजना 
करण्याबाबत तनदेश देण्यात आले आहेत. 

माहे नोव्हेंबर,2018 पासून खरीप व रब्बी हांगामातील काांद्याची राज्यातील प्रमुख बाजार 
सतमत्याांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आवक होत होती.  या कालावधीत सवणसाधारणपणे काांद्यासाठी रुपय े
250 ते रुपये 900 प्रतत क्ववटल प्रमाणे अत्यल्प बाजार भाव तमळत होते.  मागील  वर्षी  या कालावधीत 
काांद्याचे दर रुपये  2600- रुपय े2700 प्रतत क्ववटल इतके होते. तसेच, शेतकऱयाांना काांद्याचे उत्पादन 
घेण्यासाठी येणारा प्रतत क्ववटल खचण तवचारात घेता, राज्यातील काांदा  उत्पादक शेतकऱयाांना आर्थथक 
मदत देण्याच्या दृष्ट्टीने तदनाांक 1 नोव्हेंबर 2018 ते तदनाांक 15 तिसेंबर, 2018 या कालावधीत 
राज्यातील कृर्षी उत्पन्न बाजार सतमतीमध्ये काांदा तवक्री केलेल्या शेतकऱयाांना अनुदान देण्याची बाब 
शासनाच्या तवचाराधीन होती. 
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शासन तनणणय:-  
राज्यातील कृर्षी उत्पन्न बाजार सतमत्या/खाजगी बाजार सतमतीमध्ये  तदनाांक 1 नोव्हेंबर 

2018 ते तदनाांक 15 तिसेंबर,2018 या कालावधीत काांदा तवक्री केलेल्या शेतकऱयाांना प्रतत क्ववटल 
रुपये  200/- व जास्तीत जास्त 200 क्ववटल प्रतत शेतकरी याप्रमाणे अनुदान मांजूर करण्याचा तनणणय 
शासनाने घेतला आहे. 
 ही योजना राबतवण्यासाठी तनतित केलेल्या अटी व शती पुढीलप्रमाणे आहेत :- 

i. काांदा उत्पादक शेतकऱयाांना प्रतत क्ववटल रुपये 200/- व जास्तीत जास्त 200 क्ववटल 
प्रतत शेतकरी याप्रमाणे अनुदान मांजूर करण्यात येईल. 

ii. सदर अनुदान Direct Bank Transfer द्वारे शेतकऱयाांच्या बचत बँक खात्यात जमा केल े
जाईल. 

iii. ही योजना जे शेतकरी 1 नोव्हेंबर 2018 ते 15 तिसेंबर 2018 या कालावधीत सवण 
बाजार सतमतीमध्ये काांदा तवक्री करतील त्याांचेसाठी लागू राहील. 

iv. तसेच प्रसन्ना कृर्षी माकेट,पािळी आळे, तज. अहमदनगर या खाजगी बाजार सतमतीमध्ये 
काांदा तवक्री केलेल्या काांदा उत्पादक शेतकऱयाांनाही या अनुदानाचा लाभ अनुज्ञेय आहे. 

v. कृर्षी उत्पन्न बाजार सतमती, वाशी, नवी मुांबई वगळता राज्यातील सवण बाजार 
सतमत्याांसाठी ही योजना राबतवण्यात यावी. 

vi. परराज्यातून आवक झालेल्या व व्यापाऱयाांच्या काांद्यासाठी ही योजना लागू राहणार 
नाही. 

vii. काांदा उत्पादक शेतकऱयाांनी या योजनेखाली अनुदान तमळण्यासाठी काांदा तवक्री 
पट्टीसह, 7/12 चा उतारा, आपले बँक बचत खाते क्रमाांक इ. सह साध्या कागदावर ज्या 
बाजार सतमतीकिे काांदा तवक्री केलेली आहे तेथे अजण करावा. 

viii. शेतकऱयाांना अनुदान प्राप्त करुन देण्याचे प्रस्ताव हे सांबांधीत बाजार सतमतीने तयार 
करावते.  प्रस्ताव तयार करण्याची सांपूणण जबाबदारी बाजार सतमतीची राहील.  सदरच े
प्रस्ताव तालुका सहाय्यक तनबांधक, सहकारी सांस्था याांनी तपासून ते तजल्हा 
उपतनबांधक, सहकारी सांस्था याांचेकिे सादर करावते.  तजल्हा उपतनबांधक, सहकारी 
सांस्था याांनी योग्य प्रस्तावाांना मांजूरी तदल्यानांतर ती यादी पणन सांचालक, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे  याांना सादर करावी.  पणन सांचालनालयामार्ण त सांबांतधत तजल्हा 
उपतनबांधकाांना तनधी तवतरीत करण्यात येईल. 

ix. या योजनेची योग्य पध्दतीने अांमलबजावणी करण्यासाठी सांबांतधत बाजार सतमतीचे 
सतचव, तालुका सहाय्यक तनबांधक /उपतनबांधक, सहकारी सांस्था व तजल्हा उपतनबांधक, 
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सहकारी सांस्था हे या योजनेचे तनयांत्रक म्हणनू कामकाज पाहतील व त्यासाठी ते 
जबाबदार राहतील. 

x. ज्या प्रकरणात 7/12 उतारा विीलाांच्या नाव ेव तवक्रीपट्टी मुलाच्या व अन्य कुटूांतबयाांच्या 
नाव े आहे व 7/12 उताऱयावर तपक पाहणीची नोंद आहे, अशा प्रकरणात विील व 
मुलगा वा अन्य कुटूांबीय याांनी सहमतीने उपरोवत ix मध्ये नमूद सतमतीकिे शपथपत्र 
सादर केल्यानांतर 7/12 उतारा ज्याांच्या नाव े असेल त्याांच्या बँक बचत खात्यामध्य े
अनुदान जमा केले जाईल. 

2. या योजनेंतगणत प्राप्त होणाऱया सवण प्रस्तावाांची छाननी करुन तजल्हातनहाय पात्र 
लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्याची कायणवाही पणन सांचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे याांनी त्वरीत 
करावी व बाजार सतमतीतनहाय लाभाथी व अनुज्ञये अनुदान याांची एकतत्रत मातहती शासनास 30 
तदवसाांत सादर करावी. 

3. योजनेसाठी आवश्यक तनधी उपलब्ध करुन देण्याची कायणवाही स्वतांत्रपणे करण्यात 
येईल. 

4. सदर शासन तनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.mharashtra.gov.in या 
सांकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याांचा सांकेताांक  201812261533021502 
असा आहे. हा आदेश तिजीटल स्वािरीने सािाांतकत करुन काढण्यात येत आहे. 

 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

 

 

             (अनूप कुमार) 
          प्रधान सतचव (पणन)  
    सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग तवभाग 

प्रतत, 
1. मा. राज्यपाल  याांच ेप्रधान सतचव, राजभवन, मलबारतहल, मुांबई 
2. मा. मुख्यमांत्री याांच ेप्रधान सतचव, मांत्रालय, मुांबई 
3. मा. मांत्री (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग) मांत्रालय, मुांबई 
4. मा.राज्यमांत्री (पणन) मांत्रालय, मुांबई 
5. मा. सवण मांत्री व राज्य मांत्री, महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई 
6. मा. राज्यमांत्री ( पणन ) याांच ेमांत्रालय, मुांबई 

http://www.mharashtra.gov.in/
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7. मा.मुख्य सतचव, मांत्रालय, मुांबई 
8. मा.अ.मु.स. ( तवत्त ) तवत्त तवभाग, मांत्रालय, मुांबई 
9. सहकार आयवुत व तनबांधक, सहकारी सांस्था, महाराष्ट्र राज्य पणेु 
10. पणन सांचालक, महाराष्ट्र राज्य, पणेु, 
11. कायणकारी सांचालक,महाराष्ट्र राज्य कृर्षी पणन मांिळ, पणेु  
12. सवण तवभागीय सहतनबांधक, सहकारी सांस्था 
13. सवण तजल्हा उपतनबांधक, सहकारी सांस्था 
14. अध्यि/सतचव, कृतर्ष उत्पन्न बाजार सतमती (सवण) 
15. महालेखापाल, महाराष्ट्र-1 /2 (लेखा व अनुज्ञयेता / लेखापतरिा ), मुांबई/नागपरू, 
16. अतधदान व लेखा अतधकारी, मुांबई 
17. तवत्त तवभाग, व्यय-2/अथणसांकल्प-11, मांत्रालय, मुांबई-32 
18. अवर सतचव, 17 स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग तवभाग, मांत्रालय, मुांबई, 
19. तनवि नस्ती 24 स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग तवभाग, मांत्रालय, मुांबई.  

 

 

 

 

 

 

 

 


		2018-12-26T15:41:45+0530
	Anoop Kumar




