
सन 2018-2019 या वर्षात राज्यातील   
काांदा उत्पादक शेतकऱयाांना प्रतत 
क्ववटल रुपये  200/- अनुदान 
देणेबाबत. 

             (कालावधीत वाढ) 
 

महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग तवभाग 

शासन तनणणय क्रमाांक: सपस-2018/प्र.क्र.367 /24 स 
मांत्रालय, तवस्तार, मुांबई-32 

तदनाांक:- 8 मार्ण, 2019 
 

सांदभण:- 1) मांगळवार, तदनाांक 11 तिसेंबर,2018 रोजीर्ा मांतत्रमांिळ तनणणय. 
          2) गुरुवार, तदनाांक 20 तिसेंबर,2018 रोजीर्ा मांतत्रमांिळ तनणणय. 

        3)शासन तनणणय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग तवभाग, 
                          क्रमाांक: सपस-2018/प्र.क्र.367 /24 स, तदनाांक 26 तिसेंबर,2018 

               4) मांगळवार, तदनाांक 22 जानेवारी,2019 रोजीर्ा मांतत्रमांिळ तनणणय. 
       5) शासन तनणणय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग तवभाग, 

                          क्रमाांक: सपस-2018/प्र.क्र.367/24 स, तदनाांक 31 जानेवारी,2019 
 6) सोमवार, तदनाांक 04 फेब्रवुारी,2019 रोजीर्ा मांतत्रमांिळ तनणणय. 
 7) शासन तनणणय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग तवभाग, 

                           क्रमाांक: सपस-2018/प्र.क्र.367/24 स, तदनाांक  15 फेब्रवुारी,2019 
         8) शुक्रवार, तदनाांक  8 मार्ण,2019 रोजीर्ा मांतत्रमांिळ तनणणय. 

 

शासन तनणणय:- 
 2018 मध्ये राज्यात ऑवटोबर,2018 नांतर काांद्याच्या दरात झालेल्या घसरणीच्या 

पार्श्णभमूीवर, सांदभाधीन तदनाांक 26/12/2018 च्या शासन तनणणयान्वये राज्यातील कृर्षी उत्पन्न 
बाजार सतमत्या/खाजगी बाजार सतमतीमध्ये तदनाांक 1 नोव्हेंबर, 2018 ते 15 तिसेंबर, 2018 या 
कालावधीत काांदा तवक्री केलेल्या शेतकऱयाांना रुपये 200 प्रतत क्ववटल आतण जास्तीत जास्त 200 
क्ववटल प्रतत शेतकरी या प्रमाणात अनुदान मांजूर करण्यात आले आहे.सदर काांदा अनुदान कालावधी 
वळेोवळी वाढ करण्यात आली असून  सुधातरत कालावधी तदनाांक1 नोव्हेंबर,2018 ते तदनाांक 31 
जानेवारी,2019 पयणत तनतित करण्यात आला होता.  तथातप, तद्नांतर काांद्याला तमळणारे बाजारभाव 
कमी असल्याने काांदा अनुदानार्ा कालावधी तदनाांक 28 फेब्रवुारी,2019 पयंत वाढतवण्यार्ी मागणी 
शेतकरी, शेतकरी सांघटना, स्थातनक लोकप्रतततनधींकिून होत होती. त्यानुर्षांगाने काांदा अनुदानार्ा 
कालावधी तदनाांक 28 फेब्रवुारी, 2019 पयंत वाढतवण्यार्ी बाब शासनाच्या तवर्ाराधीन होती. 
 

शासन तनणणय:-   
शासन तनणणय, तदनाांक 26/12/2018, तदनाांक 31/01/2019 व तदनाांक 15/2/2019 अन्वय े

मांजूर केलेल्या काांदा अनुदानार्ा कालावधी  तदनाांक 1 नोव्हेंबर 2018 ते तदनाांक 31 जानेवारी, 2019 
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पयंत तनतित केलेला आहे. सदर कालावधी वाढवून सुधातरत कालावधी तदनाांक 1 नोव्हेंबर 2018 ते 
तदनाांक 28 फेब्रवुारी, 2019 असा तनतित करण्यात येत आहे. 

 

2. प्रस्तुत वाढीव कालावधीमधील योजनेच्या अांमलबजावणीच्या अटी व शती शासन तनणणय, 
तदनाांक 26/12/2018 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणेर् राहतील.  

3. सदर शासन तनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याांर्ा सांकेताांक  201903081939413402 असा आहे. हा आदेश 
तिजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांतकत करुन काढण्यात येत आहे. 

 महाराष्ट्रार्े राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
 

 

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

      प्रतत, 
1) मा. राज्यपाल याांर् ेप्रधान सतर्व, राजभवन, मलबार तहल,मुांबई, 
2) मा. मुख्यमांत्री याांर् ेप्रधान सतर्व, 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 ) याांर् ेमांत्रालय, मुांबई, 
7) मा.मुख्य सतर्व, मांत्रालय, मुांबई, 
8) मा.अपर मुख्य सतर्व ( तवत्त ) तवत्त तवभाग, मांत्रालय, मुांबई, 
9) मा.प्रधान सतर्व(पणन)सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग तवभाग, मांत्रालय, मुांबई 
10) पणन सांर्ालक, महाराष्ट्र राज्य, पणेु, 
11) सहकार आयवुत व तनबांधक, सहकारी सांस्था, महाराष्ट्र राज्य पणेु. 
12) कायणकारी सांर्ालक,महाराष्ट्र राज्य कृर्षी पणन मांिळ, पणेु.  
13) सवण तवभागीय सहतनबांधक, सहकारी सांस्था, 
14) सवण तजल्हा उपतनबांधक, सहकारी सांस्था,                                                               
15) अध्यक्ष/सतर्व, कृतर्ष उत्पन्न बाजार सतमती (सवण) 
16) महालेखापाल, महाराष्ट्र-1/2 (लेखा व अनुज्ञयेता / लेखापतरक्षा ), मुांबई/नागपरू, 
17) अतधदान व लेखा अतधकारी, मुांबई 
18) तवत्त तवभाग, व्यय-2/अथणसांकल्प-11, मांत्रालय, मुांबई-32 
19) अवर सतर्व, 17 स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग तवभाग, मांत्रालय, मुांबई, 
20) तनवि नस्ती 24 स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग तवभाग, मांत्रालय, मुांबई.  
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