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महाराष्ट्र शासन 
सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग ववभाग 

शासन वनणणय, क्रमाांक: सपस-2018/प्र.क्र. 309/24 स 
मांत्रालय, ववतातार, मुांबई-32 

वदनाांक:- 8 माचण, 2019 
 

सांदभण:-1) शासन वनणणय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग ववभाग 
 क्रमाांक: सपस-2017/प्र.क्र. 5 /24 स, वदनाांक 10 जानेवारी, 2017 
2)शासन वनणणय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग ववभाग 
  क्रमाांक: सपस-2017/प्र.क्र. 5 /24 स, वदनाांक 8 ऑगताट, 2017 

प्रतातावना:-  
खरीप हांगाम 2016-2017 मध्ये राज्यात सोयाबीनच्या उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्यामुळे 

सोयाबीनच्या दरात झालेल्या घसरणीच्या पार्श्णभमूीवर राज्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱयाांना आर्थथक 
मदत देण्यासाठी शासन वनणणय, वदनाांक 10/1/2017 अन्वये माहे ऑक्टोबर 2016 ते विसेंबर,2016 या 
कालावधीत राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार सवमतीमध्ये सोयाबीन ववक्री केलेल्या शेतकऱयाांना प्रवत क्क्वटल 
रुपये 200/- व जातातीत जातात 25 क्क्वटल प्रवत शेतकरी  याप्रमाणे अनुदान मांजूर केले होते. सदर अनुदानाचा 
लाभ महाराष्ट्र राज्य कृवष उत्पन्न पणन (ववकास व वववनयम) 1963 मधील वनयम 4 ब मधील तरतूदीनुसार 
परवानाप्राप्त खाजगी बाजार व थेट पणन अनुज्ञाप्ती  परवानाधारकाांना सोयाबीन  ववक्री केलेल्या शेतकऱयाांना 
देण्यासाठी शासन वनणणय,वदनाांक 8/8/2017 अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. याअांतगणत 11 खाजगी 
बाजार सांताथा व 16 थेट पणन परवानाधारकाांना  सोयाबीन ववक्री केलेल्या शेतकऱयाना सोयाबीन अनुदानाचा 
लाभ वमळणार आहे. सदर योजनेंतगणत अन्य 4 खाजगी बाजार सवमत्याांचा समावशे करण्याची बाब शासनाच्या 
ववचाराधीन होती. 
शासन वनणणय:-  

शासन वनणणय,वदनाांक 10/1/2017 व वदनाांक 8/8/2017 मधील अटी व शतीच्या अधीन राहून 
खालील 4 खाजगी बाजार सवमत्याांचा  सोयाबीन अनुदान योजनेत समावशे करण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे:- 

1. सांत नामदेव खाजगी बाजार सवमती, सनेगाांव, वज. हहगोली   
2. आदशण खाजगी बाजार सवमती हहगोली  
3. ना.ना. मुांदिा  कृवष उत्पन्न बाजार सवमती,मालेगाव,वज.वावशम 
4. शेतकरी कृवष उत्पन्न बाजार दत्तरामपरू आणी, यवतमाळ 

  
2.  योजनेशी सांबांवधत शासन वनणणयातील नमूद अटींच ेउल्लांघन केल्यास खाजगी बाजार व थेट पणन 
अनुज्ञाप्ती परवानाधारकाांचा परवाना रद्द करण्याची कारवाई पणन सांचालक, महाराष्ट्र राज्य, पणेु याांनी 
करावी.  

3.  या योजनेंतगणत खाजगी बाजार व थेट पणन अनुज्ञाप्ती परवानाधारकाांकिून प्राप्त होणाऱया सवण 
प्रतातावाांच्या कागदपत्राांची छाननी करुन सोबतच्या वववरणपत्र 1 च्या वववहत नमनु्यात मावहती सादर 
करण्याची जबाबदारी सांबांवधत वजल्हा उपवनबांधक, सहकारी सांताथा याांची रावहल. 
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4.  वजल्हा उपवनबांधक,सहकारी सांताथा याांचकेिून प्राप्त झालेल्या मावहतीच्या आधारे पात्र लाभार्थ्यांची 
यादी  व अनुदानाची रक्कम वनवित करण्याची जबाबदारी पणन सांचालक, महाराष्ट्र राज्य, पणेु याांची राहील. 

5. खाजगी बाजार व थेट पणन अनुज्ञाप्ती परवानाधारकाांकिील पात्र लाभार्थ्यांची यादी व अनुदानाची 
रक्कम याबाबतचा प्रताताव पणन सांचालक, महाराष्ट्र राज्य, पणेु याांनी 30 वदवसाांत शासनास सादर करावा. 

6. सोयाबीन अनुदानाबाबत भववष्ट्यात महालेखापाल कायालयाकिून मुदे्द उपस्ताथत झाल्यास सवण 
सांबांवधत कागदपत्रे सादर करण्याची जबाबदारी सांबांवधत खाजगी बाजार व थेट पणन अनुज्ञाप्ती 
परवानाधारक, सांबांवधत वजल्हा उपवनबांधक, सहकारी सांताथा आवण पणन सांचालक, महाराष्ट्र राज्य, पणेु याांची 
राहील. 

7.  सदर योजनेचा लाभ देण्यासाठी पात्र लाभार्थ्यांची यादी व त्याांना द्यावयाच े अनुदान याबाबतचा 
प्रताताव पणन सांचालक, महाराष्ट्र राज्य, पणेु याांनी सादर केल्यानांतर अनुदानासाठीचा आवश्यक वनधी 
उपलब्ध करुन देण्याची कायणवाही तावतांत्रपणे करण्यात येईल. 

 सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतताथळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201903081258525302 असा आहे. हा आदेश विजीटल तावाक्षरीने 
साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाांने, 
 

 

(सुनांदा मो.घियाळे) 
अवर सवचव, महाराष्ट्र शासन 

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभाग 
प्रवत,  

1) मा. मुख्यमांत्री याांचे प्रधान सवचव, मांत्रालय, मुांबई 
2) मा. मांत्री (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग) याांचे खाजगी सवचव,मांत्रालय, मुांबई 
3) मा. राज्यमांत्री ( पणन ) याांच ेखाजगी सवचव,मांत्रालय, मुांबई 
4) मा. मुख्य सवचव याांचे तावीय सहाय्यक, मांत्रालय, मुांबई 
5) सहकार आयकु्त व वनबांधक, सहकारी सांताथा, महाराष्ट्र राज्य, पणेु 
6) पणन सांचालक, महाराष्ट्र राज्य, पणेु, 
7) कायणकारी सांचालक,महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मांिळ, पणेु  
8) सवण ववभागीय सहवनबांधक, सहकारी सांताथा 
9) सवण वजल्हा उपवनबांधक, सहकारी सांताथा 
10) अध्यक्ष, कृषी उत्पन्न बाजार सवमती(सवण) 
11) महालेखापाल, महाराष्ट्र-1 /2 (लेखा व अनुज्ञयेता / लेखापवरक्षा ), मुांबई/नागपरू, 
12) अवधदान व लेखा अवधकारी, मुांबई 
13) वजल्हा कोषागार अवधकारी,  पणेु,  
14) ववत्त ववभाग, व्यय-2/अथणसांकल्प-11, मांत्रालय, मुांबई-32 
15) अवर सवचव 17 स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभाग, मांत्रालय, मुांबई, 
16) वनवि नताती 24 स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभाग, मांत्रालय, मुांबई. 

http://www.maharashtra.gov.in/


वििरणपत्र  1 

खाजगी बाजार परिानाधारकाचे नाांि/पत्ता  

 परिाना क्रमाांक 

अ.
क्र. 

शेतकऱ्या
च ेनाांि, 
पत्ता ि 
आधार 
क्रमाांक 

गेट 
रवजस्टर
िर 
नोंदीचा 
अ.क्र. ि 
वदनाांक 

गेटविस्ट-
प्रमाणे 
विक्रीसाठी 
आणिेल्या 
सोयाबीनच े 
प्रमाण 
क्विटि 

Auction 
करणाऱ्या 
व्यवतीच े
नाांि 

Auction 
रवजस्टर
िरीि 
अ.क्र. 

Auction 
झािेल्या 
सोयाबीन
च े
पवरमाण 
/क्विटि 

Auction 
झाल्यानांतर  
सोयाबीनिा 
वमळािेिा  
दर रु. प्रवत 
क्विटि 

7/12 
प्रमाणे 
सोयाबीन
िागिडी
च ेक्षेत्र 
हेवटर 
आर 

वपक कापणी 
प्रमाणे 
उत्पादकता  
क्विटि  प्रवत 
हेवटर 

CCE प्रमाणे 
सोयाबीनच े
अपेवक्षत 
उत्पादन 
क्विटि 

अनुदान
पात्र 
सोयाबीन
च े
पवरमाण 
क्विटि 

अनुदाना
ची रवकम 
रुपये 

शेतकऱ्या
च्या ज्या 
बँक 
खात्यािर 
मूळ 
रवकम 
अदा 
करण्यात 
आिी 
आहे, त्या 
खात्याचा 
क्रमाांक ि 
IFSC 
Code 

शेरा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
               

 

 

कागदपत्राांची पडताळणी केिेल्या अवधकाऱ्याचे नाांि ि पदनाम 

अांवतम मान्यता वदिेल्या अवधकाऱ्याचे नाांि ि पदनाम          स्िाक्षरी 
                          खाजगी बाजार सवमतीचे मुख्य काययकारी अवधकारी 
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