शासन घोषित पीकषनहाय षकमान आधारभूत
ककमत ही षिहीत कालािधीतील कृषि उत्पन्न
बाजार सषमतीच्या आधाषरत दरापेक्षा जास्त
असल्यास

त्यामधील

फरकाची

रक्कम

बीजोत्पादक शेतक-याांना दे ण्यासाठी षनधी
षितरण
महाराष्ट्र शासन
कृषि,पशुसांिधधन,दु ग्ध व्यिसाय षिकास ि मत्स्य व्यिसाय षिभाग
शासन षनणधय क्रमाांक पुरक- 1518/प्रक्र226/1अे
मांत्रालय षिस्तार, हु तात्मा राजगुरु चौक
मादाम कामा मागध, मुांबई-40032
षदनाांक- 11 जानेिारी 2019
िाचा:1) कृषि ि पदु म षिभाग शासन षनणधय क्रमाांक सांकीणध- 2717/प्रक्र199/1अे
षदनाांक 17/09/2018
2) कृषि आयुक्तालयाचे क्रमाांक जा.क्र. कृआ/गुषन/1/2/एमएसपी/537/2018
षदनाांक 13/12/2018 चे पत्र
प्रस्तािना: सन २०१७-१८ मधील उत्पाषदत षपकाांकरीता कृषि उत्पन्न बाजार सषमतीमधील दर हा षकमान
आधारभूत ककमतीपेक्षा कमी असल्यामुळे राज्यातील षबजोत्पादन कायधक्रमात स्स्िरता येणाच्या दृस्ष्ट्िने
तसेच शेतक-याांचा षबजोत्पादन कायधक्रमातील सहभाग कायम राखण्याच्या दृस्ष्ट्िने षदनाांक 17
सप्िे बर,2018 च्या शासनषनणधयानुसार कृषि उत्पन्न बाजार सषमती आधारीत दर आषण शासन घोषित
षकमान आधारभूत ककमत यामधील फरकातील रक्कम महाराष्ट्र राज्य षबयाणे महामांडळ मयाषदत
(महाषबज), अकोला आषण राष्ट्रीय षबयाणे महामांडळ,पुणे याांच्या षबजोत्पादक शेतकऱयाांना
दे ण्याबाबतची नषिन योजना लागू करण्यात आलेली आहे. सदरची योजना खरीप ि रब्बी हांगाम
२०१७-१८ मध्ये तयार झालेल्या ि २०१८-१९ पासून पुढे िेळोिेळी उपलब्ध होणाऱया षबयाणातील
फरकाची रक्कम षबजोत्पादक शेतकऱयाांना दे ण्यासाठी लागू राहणार आहे. सदरची फरकाची रक्कम
ही िेि लाभ हस्ताांतरणाव्दारे (डी.बी.िी.) षबजोत्पादक शेतकऱयाांच्या आधारकलक बँक खात्यामध्ये
जमा करण्यात येणार आहे.
खरीप ि रब्बी हांगाम २०१७-१८ मध्ये उत्पाषदत झालेल्या षबयाांणा कृषि उत्पन्न बाजार सषमती
आधारीत दर आषण शासन घोषित षकमान आधारभूत ककमत यामधील फरकातील रक्कम महाराष्ट्र
राज्य षबयाणे महामांडळ मयाषदत (महाषबज) अकोला आषण राष्ट्रीय षबयाणे महामांडळ,पुणे याांच्या
षबजोत्पादक शेतकऱयाांना दे ण्यासाठी एकूण रुपये.3100.23 लाख रकमेचा प्रस्ताि कृषि
आयुक्तालय,पुणे याांनी पाठषिलेला आहे. उपरोक्त प्रस्तािास सषचि (कृषि) याांच्या अध्यक्षतेखाली
षद.19 षडसेंबर,2018 रोजी झालेल्या बैठकीत राज्यस्तरीय सषमतीने सहमती दशधषिलेली आहे. यास
अनुसरुन उपलब्ध एकूण रुपये.21.00 कोिी षनधी षितरीत करण्याची बाब शासनाच्या षिचाराधीन
होती.
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शासन षनणधय :खरीप ि रब्बी हांगाम २०१७-१८ मध्ये उत्पाषदत झालेल्या षबयाणाांना कृषि उत्पन्न बाजार
सषमती आधारीत दर आषण शासन घोषित षकमान आधारभूत ककमत यामधील फरकातील रक्कम
महाराष्ट्र राज्य षबयाणे महामांडळ मयाषदत ( महाषबज) अकोला आषण राष्ट्रीय षबयाणे महामांडळ,पुणे
याांच्या षबजोत्पादक शेतकऱयाांना दे ण्यासाठी लेखाषशिध 2401 अे 922 (100 िक्के राज्य योजना)
अांतगधत रुपये 21.00 कोिी इतका षनधी षितरीत करण्यात येत आहे.
2.

सदर फरकाची रक्कम िेि लाभ हस्ताांतरणाद्वारे ( Direct Benefit Transfer) षबजोत्पादक

शेतक-याांच्या आधारकलक बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात यािी.
3.

षित्त षिभागाच्या षदनाांक 02/04/2018, षदनाांक 27/07/2018 आषण षदनाांक 05/12/2018

रोजीच्या पषरपत्रकातील अिींची पुतधता करण्यात यािी.
4.

सदर शासन षनणधय षित्त षिभागाच्या अनौपचाषरक सांदभध क्रमाांक 4/2019/ व्यय-1 षदनाांक

09/01/2019अन्िये षदलेल्या मान्यतेच्या अनिांगाने षनगधषमत करण्यात येत आहे .
5.

सदर शासन षनणधय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेत स्िळािर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक 201901111515470201 असा आहे. हा आदे श
षडजीिल स्िाक्षरीने साक्षाांकीत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार ि नािाने,

Umesh Narayan
Chandiwade
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( उमेश चाांषदिडे )

कायासन अषधकारी, महाराष्ट्र शासन
प्रषत,
1. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
2. व्यिस्िापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य षबयाणे महामांडळ मयाषदत (महाबीज), अकोला.
3. षिभागीय व्यिस्िापक, राष्ट्रीय बीज षनगम, गुलिे कडी, पुणे.
4. सांचालक (षनषिष्ट्ठा ि गुण षनयांत्रण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
5. महाव्यिस्िापक (उत्पादन), महाराष्ट्र राज्य षबयाणे महामांडळ मयाषदत (महाबीज), अकोला.
6. सांचालक (षिस्तार ि प्रषशक्षण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
7. सिध सांचालक/सह सांचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
8. सिध षिभागीय कृषि सह सांचालक.
9. षजल्हा कोिागार अषधकारी, पुणे/ अकोला
10. महालेखापाल, महाराष्ट्र -1/2 (लेखापषरक्षा / लेखा ि अनुज्ञय
े ता), मुांबई/नागपूर.
11. षित्त षिभाग (व्यय-1), मांत्रालय,मुांबई.
12. षनिडनस्ती, कायासन 1अे, कृषि ि पदु म षिभाग, मांत्रालय, मुांबई -400032.
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प्रत माषहतीकरीता अग्रेषित,
1) मा.मांत्री(कृषि) याांचे खाजगी सषचि,कृषि ि पदु म षिभाग,मांत्रालय,मुांबई.
2) मा.राज्यमांत्री (कृषि) याांचे खाजगी सषचि,कृषि ि पदु म षिभाग,मांत्रालय,मुांबई.
3) मा.षिरोधीपक्ष नेता,षिधानसभा/षिधानपषरिद याांचे खाजगी सषचि,महाराष्ट्र षिधानमांडळ,मुांबई.
4) प्रधान सषचि (कृषि) याांचे स्िीय सहाय्यकयक, कृषि ि पदु म षिभाग, मांत्रालय, मुांबई.
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