
 बियाणे व लागवड साबित्य उप अबियान 
(एसएमएसपी) या कें द्र पुरस्कृत 
अबियानाांतगगत "िीज प्रबिया कें द्र" व "बियाणे 
साठवणकु गोदामाांची उिारणी" करण्यासाठी 
बनधी बवतरीत करण्यािाित. 

मिाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसांवधगन, दुग् धव् यवसाय बवकास व मत् स् यव् यवसाय बविाग 

शासन बनणगय िमाांक: सांकीणग 2718/प्र.ि.111/१अ े
िुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 

             मांत्रालय बवस्तार, मुांिई-400 032.  
                                                            बदनाांक: 21 जानेवारी,2019.     
     

वाचा :-1) कें द्र शासनाने बियाणे व लागवड साबित्य उप अबियान (एसएमएसपी) अांतगगत 
ग्रामपांचायत पातळीवर FPO/SHG/CIG/सिकारी सांस्थामार्ग त 500 मेरीक टन 
क्षमतेचे िीज प्रबिया कें द्र व बियाणे साठवणकु गोदामाांची उिारणी करण्यािाित 
बदनाांक 22 जानेवारी, 2018 रोजीच्या पत्रान्वये बदलेल्या मागगदशगक सूचना. 

               2) कें द्र शासनाचे पत्र िमाांक 15-4/2017, SD-VI, बदनाांक 13.10.2017. 
            3) कृबष आयुक्तालयाने बदनाांक 22  रे्ब्रवुारी, 2018 रोजीच्या पत्रान्वये बदलले्या मागगदशगक 

सूचना. 
                  4) कें द्र शासनाचे बनधी वाटपािाितचे पत्र िमाांक No.15-04/2017-S.D.-VI,  
                      बदनाांक 23 रे्ब्रवुारी, 2018 रोजीचे पत्र. 
       5) कें द्र शासनाचे पत्र ि.15-4/2017-SD.VI, बद.04 एबप्रल,2018. 
                  6) कृबष व पदुम बविाग शासन बनणगय िमाांक सांकीणग 2718/प्र.ि.111/१अे, 
                      बदनाांक 03 ऑगस्ट, 2018. 
                  7) कृबष आयुक्तालय, मिाराष्ट्र राज्य, पुणे याांचे पत्र िमाांक गुबन1/2/बज.ओ.एस./  

एसपीपी/373/2018, बदनाांक 03/09/2018. 
                  8) कृबष आयुक्तालय, मिाराष्ट्र राज्य, पुणे याांचे पत्र िमाांक गुबन1/2/बियाणे/ 

एसपीपी/543/2018, बदनाांक 17/12/2018. 
प्रस्तावना :- 
        कृबष क्षते्रामध्ये बवबवध बपकाांचे उत्पादन व उत्पादकता वाढीसाठी शेतकऱयाांना स्थाबनक 

पातळीवर उच्च प्रतीचे गुणवत्तापूणग व जास्त उत्पादन देणाऱया जातींचे प्रमाबणत /सत्यप्रत बियाणे 

उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न करणे गरजेचे आिे. यासाठी गाांव पातळीवर 

शेतकऱयाांना बवबवध बपकाांचे िीजोत्पादन घेण्यासाठी आवश्यक सुबवधा उपलब्ध करून देण्याची 
बनताांत आवश्यकता आिे. कें द्र शासन स्तरावरील बियाणे क्षते्रातील सुधारणा बवषयीच्या सबचव 
कायगगटाच्या बशर्ारसीनुसार कें द्र शासनाने बदनाांक 13 ऑक्टोिर, 2017 रोजीच्या पत्रान्वये बियाणे 
व लागवड साबित्य उप-अबियानाांतगगत (SMSP) ग्रामपांचायत पातळीवर शेतकरी उत्पादक कां पनी 
(FPO) / स्वयांसिाय्यता गट (SHG) / अन्नधान्य उत्पादक सांघ (CIG) / सिकारी सांस्था/ राज्य 
शासनाची मान्यता असलेली व कृबष क्षते्राशी सांिांधीत असलेल्या उपिमामध्ये कायगरत असलेल्या 
सांस्थाांमार्ग त 500 मेरीक टन क्षमतेचे िीज प्रबिया कें द्र व बियाणे साठवणकु गोदामाांची उिारणी 
करण्यािाित कळबवलेले आिे. सदर योजना 100% कें द्र पुरस्कृत असनू यामध्ये मिाराष्ट्र 
राज्यासाठी 50 युबनटचे लक्षाांक देण्यात आलेले आिेत.  
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               सदर योजनेअांतगगत ग्रामपांचायत स्तरावर बियाणे प्रबिया व साठवणकु कें द्र उिारणीसाठी 
रक्कम रू.60 लाख ककवा प्रत्यक्ष उिारणीस येणारा खचग यापैकी जे कमी असेल बततके अथगसिाय्य 
देय आिे. कें द्र शासनाकडून बदनाांक 22 जानेवारी, 2018 रोजीच्या पत्रान्वये सदर योजना 
रािबवण्यासाठी प्राप्त झालेल्या मागगदशगक सूचना आबण कृबष आयुक्तालयाने त्याांच्या स्तरावर तयार 
केलेल्या मागगदशगक सूचना / बनकष याांच्या आधारे सदर योजना राज्यात रािबवण्यात येणार आिे. 
 

             कृबष, सिकारीता आबण शेतकरी कल्याण बविाग, कृबष आबण शेतकरी कल्याण मांत्रालय, 
िारत सरकार याांनी वाचा िमाांक 4 येथील पत्रान्वये राज्यामध्ये 20 िीज प्रबिया कें द्र आबण बियाणे 
साठवणकू गोदामे उिारण्यासाठी सन 2017-18 करीता उपलब्ध करून बदललेी रक्कम रू.12.00 
कोटी सन 2018-19 मध्ये वापरण्यास सांदिग िमाांक 5 येथील पत्रान्वये मान्यता बदलेली आिे. 
त्यानुषांगाने बियाणे व लागवड साबित्य उप-अबियानाांतगगत ग्रामपांचायत पातळीवर शेतकरी उत्पादक 
कां पनी (FPO) / स्वयांसिाय्यता गट (SHG) / अन्नधान्य उत्पादक सांघ (CIG) / सिकारी सांस्था/ राज्य 
शासनाची मान्यता असलेली व कृबष क्षते्राशी सांिांधीत असलेल्या उपिमामध्ये कायगरत असलेल्या 
सांस्थाांमार्ग त 500 मेरीक टन क्षमतेचे िीज प्रबिया कें द्र व बियाणे साठवणकु गोदामाांची उिारणी 
करणे िा कायगिम सन 2018-19 मध्ये रािबवण्यास बदनाांक 03 ऑगस्ट, 2018 रोजीच्या शासन 
बनणगयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आिे.  

              यासांदिात बदनाांक 03 ऑगस्ट, 2018 रोजीच्या शासन बनणगयातील सूचनान्वये िीज 
प्रबिया कें द्र आबण बियाणे साठवणकू गोदामे उिारण्यािाितचे प्रस्ताव शासनास सादर 
करण्याकरीता कृबष आयुक्तालय, मिाराष्ट्र राज्य, पुणे येथे कृबष सांचालक (बनबवष्ट्ठा व गुणबनयांत्रण) 
याांच्या अध्यक्षतेखाली सबमती स्थापन करण्यात आलेली आिे. सदर सबमतीने एकूण 29 प्रस्तावाांची 
बशर्ारस शासनास केलेली आिे. सदर 29 प्रस्तावाांपैकी सद्यस्स्थतीत 20 प्रस्तावाांना मान्यता देण्याची 
आबण त्याकरीता रू.12.00 कोटी इतका बनधी बवतरीत करण्याची िाि शासनाच्या बवचाराधीन िोती. 
 

शासन बनणगय:- 
 

             बियाणे व लागवड साबित्य उप-अबियानाांतगगत (SMSP) ग्रामपांचायत पातळीवर शेतकरी 
उत्पादक कां पनी (FPO) / स्वयांसिाय्यता गट (SHG) / अन्नधान्य उत्पादक सांघ (CIG) / सिकारी 
सांस्था/ राज्य शासनाची मान्यता असलेली व कृबष क्षते्राशी सांिांधीत असलेल्या उपिमामध्ये कायगरत 
असलेल्या सांस्थाांमार्ग त  500 मेरीक टन क्षमतेचे 20 िीज प्रबिया कें द्र व बियाणे साठवणकु गोदामाांची 
उिारणी करण्यासाठी कें द्र शासनाने सन 2018-19 मध्ये रू.12.00 कोटी इतका बनधी (100% कें द्र 
पुरस्कृत) उपलब्ध करून बदलेला आिे. त्यानुसार पबरबशष्ट्ट अ मधील एकूण 20 िीज प्रबिया कें द्र व 
बियाणे साठवणकु गोदामाांची उिारणी करण्यासाठीच्या प्रस्तावाांना मान्यता देण्यात येत आिे. तसेच, 
सदर 20 िीज प्रबिया कें द्र व बियाणे साठवणकु गोदामाांची उिारणी करण्याकरीता रू.12.00 कोटी 
इतका बनधी लखेाबशषग 2401 3995 अांतगगत बवतरीत करण्यात येत आिे. सदर योजना रािबवताना 
बदनाांक 03 ऑगस्ट, 2018 रोजीच्या शासन बनणगयातील आबण कें द्र शासनाच्या मागगदशगक 
सुचनानुसार व कें द्र शासनाच्या बनधी बवतरीत करण्याच्या अटी व शतींचे पालन करण्यात याव.े 

2. सदर योजना रािबवताना बवत्त बविागाच्या बदनाांक 02.04.2018, बदनाांक 27.07.2018 
आबण बदनाांक 05.12.2018 रोजीच्या पबरपत्रकातील अटींची पूतगता करण्यात यावी.  
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3.        सदर शासन बनणगय बनयोजन बविागाच्या मान्यतेने व बवत्त बविागाच्या अनौपचारीप सांदिग 
िमाांक 237/2018/व्यय 1, बदनाांक 20.10.2018 अन्वये बदलेल्या मान्यतेच्या अनुषांगाने 
काढण्यात येत आिे. 
4. सदर शासन बनणगय मिाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांगणक सांकेताक  201901221201170801 असा आिे. 
िा आदेश बडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांबकत करुन काढण्यात येत आिे.          
            मिाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
 
                                                                      

                                                            (उ.ना.चाांबदवडे)  
                कायासन अबधकारी, मिाराष्ट्र शासन 
 

प्रबत, 
1. मा.मांत्री (कृबष) याांचे खाजगी सबचव, मांत्रालय, मुांिई. 
2. मा.राज्यमांत्री (कृबष) याांचे खाजगी सबचव, मांत्रालय, मुांिई. 
3. मा.बवरोधी पक्षनेता, बवधान पबरषद/ बवधानसिा, मिाराष्ट्र बवधानमांडळ सबचवालय, मुांिई. 
4. सबचव (कृबष) याांचे स्वीय सिायक, कृबष व पदुम बविाग, मांत्रालय, मुांिई. 
5. आयुक्त (कृबष), कृबष आयुक्तालय, मिाराष्ट्र राज्य,  पुणे. 
6. व्यवस्थापकीय सांचालक, मिाराष्ट्र राज्य बियाणे मिामांडळ मयाबदत (मिािीज), मिािीज 

िवन, कृबषनगर, अकोला. 
7. सांचालक (बन. व गु.बन.), कृबष आयुक्तालय, मिाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
8. मिालेखापाल मिाराष्ट्र 1/2 (लेखा पबरक्षा/ लेखा व अनुज्ञयेता) मुांिई/ नागपूर . 
9. सवग कृबष सांचालक, कृबष आयुक्तालय, मिाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
10. सवग बविागीय कृबष सिसांचालक. 
11. सवग बजल्िा अबधक्षक कृबष अबधकारी. 
12. बजल्िा कोषागार अबधकारी, लातूर, उस्मानािाद, किगोली, िीड, औरांगािाद, अिमदनगर, 

अमरावती, वाबशम, िुलढाणा, धुळे, जळगाव, कोल्िापूर, गोंबदया. 
13. उप सबचव (बन. व गु.बन.)/(2-अे), कृबष व पदुम बविाग, मांत्रालय, मुांिई. 
14. सिाय्यक सांचालक, लेखा -1, कृबष आयुक्तालय मिाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
15. कायासन 1431, बनयोजन बविाग, मांत्रालय, मुांिई. 
16. बवत्त बविाग  (व्यय-14) मांत्रालय, मुांिई. 
17. बनवडनस्ती (कायासन 1-अे) कृबष व पदुम बविाग, मांत्रालय, मुांिई.  
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                  कृबष व पदुम बविाग, शासन बनणगय िमाांक: सांकीणग 2718/प्र.ि.111/१अ,े   

 बदनाांक: 21जानेवारी, 2019.  
 

पबरबशष्ट्ट "अ" 
अ.ि. बविाग बजल्िा शेतकरी उत्पादक कां पनीच ेनाांव व पत्ता कां पनीचा प्रकार 

01  
 
 

लातूर 

 
लातूर 

बवरिदे्रश्वर ॲग्रो प्रोड्युसर कां पनी बल. पोमादेवी जवळगा, ता. औसा,                        
बज.  लातूर 

शेतकरी उत्पादक कां पनी 

02 श्री. ॲग्रोटेक ॲग्रो प्रोड्युसर कां पनी बल. बजजाई शािुपरुी कॉलनी, राजीव 
गाांधी चौक, बज. लातरू 

शेतकरी उत्पादक कां पनी 

03  
उस्मानािाद 

ओ.डी.एस.एर्. ॲग्रो प्रोड्यसुर कां पनी बल. ता.बज. उस्मानािाद   शेतकरी उत्पादक कां पनी 
04 िैरवनाथ बकसान कृबष प्रोड्यसुर कां पनी बल.गौर ता.कळांि बज.उस्मानािाद  शेतकरी उत्पादक कां पनी 
05 

   किगोली 
नागनाथ शेतकरी सेंद्रीय उत्पादक कां पनी बल. तकुग  कपपरी, ता. औांढा 

नागनाथ, बज. किगोली 
शेतकरी उत्पादक कां पनी 

06  
 

औरांगािाद 

 
िीड 

बिएटीव्ि शेतकरी उत्पादक कां पनी बल. िोरखेड, ता.बज. िीड शेतकरी उत्पादक कां पनी 
07 श्राश्वती ॲग्रो प्रोड्यसुर कां पनी बल.किगणे खुदग ,ता.बज.िीड शेतकरी उत्पादक कां पनी 
08  

 

  औरांगािाद 

कृबष िाांती िायटेक ॲग्रो प्रोड्युसर कां पनी बल. सोनवाडी, नागद, ता. 
कन्नड, बज. औरांगािाद 

शेतकरी उत्पादक कां पनी 

09 जय बसदे्धश्वर कृबष प्रोड्यसुर कां पनी बल. िराडी, ता. बसल्लोड, बज. 
औरांगािाद 

शेतकरी उत्पादक कां पनी 

10  
पणेु 

 

  अिमदनगर 
मुळा प्रवरा ॲग्रोटेक प्रोड्युसर कां पनी बल. अिमदनगर शेतकरी उत्पादक कां पनी 

11 श्रीराम िी-बियाणे उत्पादक व प्रबिया सिकारी सांस्था, अिमदनगर.  सिकारी सांस्था 
12  

 
 
 

 अमरावती 

 
अमरावती 

राज ेसांिाजी मिाराजा बशक्षण सांस्था, अमरावती         बशक्षण सांस्था 
13 श्री. गजानन मिाराज शेतमाल उत्पादक प्रबिया व पणन सिकारी 

सांस्था, मौज.े रबशदपरू, प्र. बरतपरू, ता. चाांदूरिाजार, बज. अमरावती 
       सिकारी सांस्था 

14  

वाबशम 
सांत ज्ञानेश्वर शेतकरी उत्पादक कां पनी बल. बकनखेडा, ता. बरसोड,  

बज. वाबशम 
शेतकरी उत्पादक कां पनी 

15  
िलुढाणा 

सोनपाऊल ॲग्रो प्रोड्यसुर कां पनी बल. सुलतानपरू, बज. िलुढाणा शेतकरी उत्पादक कां पनी 
16 रुज ॲग्रोटेक प्रोड्युसर कां पनी बल. अक्षय अजय उमाळकर, मॅगो 

रेबसडेन्सी, िालाजी नगर, डोणगाांव रोड, मेिकर, बज. िलुढाणा 
शेतकरी उत्पादक कां पनी 

17  
नाबशक 

धुळे बवघ्निता ॲग्रो प्रोड्यसुर कां पनी बल. ता. सािी, बज. धुळे शेतकरी उत्पादक कां पनी 
18 जळगाांव सांत चाांगदेव तापी पणुा शेतकरी उत्पादक कां पनी बल. मु. चाांगदेव, ता. 

मुक्ताईनगर, बज. जळगाांव 
शेतकरी उत्पादक कां पनी 

19 कोल्िापरू कोल्िापरू शेतकरी बवकास ॲग्रो प्रोड्यसुर कां पनी बल. साांजणी, ता. िातकणांगले, 
बज. कोल्िापरू  

शेतकरी उत्पादक कां पनी 

20 नागपरू गोंबदया गोंबदया ॲग्रो प्रोड्यसुर कां पनी बल. ता.गोरेगाांव, बज. गोंबदया शेतकरी उत्पादक कां पनी 
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