हं गाम 2017-2018 मध्ये किमान आधारभूत किमत
योजनेंतगगत

NeML पोर्ग लवर नोंदणी िेलेल्या, परंतु

जयांच्यािडू न तूर/हरभरा खरे दी िेलेली नाही, अशा
शेतिऱयांना रुपये 1000 प्रकत क्ववर्ल अर्गसहाय्य
दे ण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
सहिार, पणन व वस्त्रोद्योग कवभाग
शासन शुध्दीपत्रि,क्रमांि: सपस-2018/प्र.क्र.297/24-स
मंत्रालय, कवस्तार, मुंबई-32
कदनांि:- 20 फेब्रुवारी, 2019
संदभग :- (1) कदनांि 5/06/2018 रोजीच्या राजय मंकत्रमंडळ बैठिीतील कनणगय
(2) शासन कनणगय, सहिार, पणन व वस्त्रोद्योग कवभाग
क्रमांि: सपस-2018/प्र.क्र.169/24- स, कदनांि 19/06/2018
(3) शासन कनणगय, सहिार, पणन व वस्त्रोद्योग कवभाग
क्रमांि: सपस-2018/प्र.क्र.297/24- स, कदनांि 01/11/2018
शासन शुध्दीपत्रि :हं गाम 2017-2018 मध्ये किमान आधारभूत किमत योजनेंतगगत तूर व हरभरा खरेदीसाठी NeML
पोर्ग लवर नोंदणी िेलेले शेतिरी, परं तु जयाच्यािडू न तूर व हरभरा खरे दी िेलेली नाही,अशा शेतिऱयांना
रुपये 1000 प्रकत क्ववर्ल या प्रमाणात अर्गसहाय्य अनुक्रमे कदनांि 19/06/2018 व कदनांि 01/11/2018
च्या शासन कनणगयान्वये मंजूर िरण्यात आले आहे. सदर अनुदान सदर अनुदान कवतरीत िरण्यासाठीच्या
संदभाधीन क्रमांि 2 व 3 वरील शासन कनणगयातील अर् क्रमांि (f) मध्ये सुधारणा िरण्यात येत असून,सुधाकरत
अर् पुढीलप्रमाणे वाचावी:सुधाकरत अर् क्रमांि :- अनुदानाचे कवतरण NeML पोर्ग लवर नोंदणी असलेल्या शेतिऱयांना
पोर्ग लद्वारेच तयांच्या उपलब्ध बँि खातयात िरण्यात यावे.
2.

सदर शासन शुध्दीपत्रि महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संिेतस्र्ळावर

उपलब्ध िरण्यात आला असून तयाचा संिेताि 201902201541500602 असा आहे . हा आदे श कडजीर्ल
स्वाक्षरीने साक्षांकित िरुन िाढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राजयपाल यांच्या आदे शानुसार व नावांन,े

Ghadyale Sunanda
Mohanrao
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edecaf650dad6e8311b45, cn=Ghadyale Sunanda Mohanrao
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( सुनंदा मो. घड्याळे )
अवर सकचव, महाराष्ट्र शासन
प्रकत,
1. मा. राजयपाल यांचे प्रधान सकचव, राजभवन, मलबारकहल, मुंबई

शासन शुध्दीपत्रि क्रमांिः सपस-2018/प्र.क्र.297/24-स

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 संरक्षण) 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 संरक्षण कवभाग, मंत्रालय, मुंबई -32
10. व्यवस्र्ापिीय संचालि, महाराष्ट्र राजय सहिारी पणन महासंघ मया. मुंबई,
11. अध्यक्ष 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 / लेखापकरक्षा ), 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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