
निधी नितरण -शासि घोनित निमाि आधारभतु 
किमत ही निनहत िालािधीतील िृनि उत्पन्न 
बाजार सनमतीच्या आधारीत दरापेक्षा जास्त 
असल्यास त्यामधील फरिाची रक्िम 
नबजोत्पादि शेतिऱयाांिा देण्याबाबत. 

 
 

महाराष्ट्र शासि 
िृनि,पशुसांिधधि,दुग्ध व्यिसाय नििास ि मत्स्य व्यिसाय निभाग 

शासि निणधय क्रमाांि: पुरि 1518/प्र.क्र.226/1अ े
मांत्रालय निस्तार, हुतात्मा राजगुरु चौि, 

मादाम िामा मागध, मुांबई-400032. 
नदिाांि: 30 माचध, 2019. 

 

िाचा:- 
1. िृनि ि पदुम निभाग शासि निणधय क्रमाांि :- सांिीणध 2717/ प्र.क्र.199/1अे,  

नदिाांि 17.9.2018. 
2. िृनि आयुक्तालयाचे क्रमाांि :- जा.क्र.िृआ/ गुनि/1/2 एम.एस.पी./537/2018 

नदिाांि 13.12.2018 च ेपत्र. 
3. िृनि ि पदुम निभाग शासि निणधय क्रमाांि :- पुरि 1518/ प्र.क्र226/1अे,  

नदिाांि 11.1.2019. 
4. िृनि आयुक्तालयाचे क्रमाांि :- जा.क्र.िृआ/ गुनि/1/2 एम.एस.पी./96/2019 

नदिाांि 12.3.2019 चे पत्र. 
5. िृनि ि पदुम निभाग शासि निणधय क्रमाांि :- पुरि 1518/ प्र.क्र226/1अे,  

नदिाांि 19.3.2019. 
6. िृनि ि पदुम निभाग शासि निणधय क्रमाांि :- पुिर्वि-2018/ प्र.क्र112(6)/18/2अे, 

नदिाांि 30.3.2019. 
 

 

प्रस्ताििा:-  
   सि 2017 - 18 मधील उत्पानदत नपिाांिरीता िृनि उत्पन्न बाजार सनमतीमधील दर हा 
निमाि आधारभतु निमतीपेक्षा िमी असल्यामुळे राज्यातील नबजोत्पादि िायधक्रमात स्स्िरता 
येण्याच्या दृष्ट्टीिे तसेच, शेतिऱयाांचा नबजोत्पादि िायधक्रमातील सहभाग िायम राखण्याच्या दृष्ट्टीिे 
नदिाांि 17 सप्टेंबर,2018 च्या शासि निणधयािुसार शासि घोनित निमाि आधारभतु किमत ही 
निनहत िालािधीतील िृनि उत्पन्न बाजार सनमतीच्या आधारीत दरापेक्षा जास्त असल्यास त्यामधील 
फरिाची रक्िम महाराष्ट्र राज्य नबयाणे महामांडळ मयानदत, अिोला आनण राष्ट्रीय नबयाणे 
महामांडळ, पुणे याांच्या नबजोत्पादि शेतिऱयाांिा देण्याबाबतची ििीि योजिा लागू िरण्यात आलेली 
आहे. खरीप ि रब्बी हांगाम 2017-18 मध्ये उत्पानद त ाालेल्या नबजोत्पादि शेतिऱयाांच्या नबयाणाांिा 
फरिाची रक्िम रुपये 3100.23 लाख निधी उपलब्ध  िरूि देण्याबाबतचा प्रस्ताि िृनि 
आयकु्तालयािडूि प्राप्त ाालेला होता,यास अिुसरूि िाचा क्रमाांि 3 शासि निणधय नदिाांि 
11.1.2019 च्या निणधयान्िये रूपये 21.00 िोटी इतिा निधी नितरीत िरण्यात आलेला होता. तसेच  
िाचा क्रमाांि 5 नदिाांि 19.03.2019 च्या शासि निणधयान्िये रूपये 3.00 िोटी इतिा निधी नितरीत 
िरण्यात आलेला होता. सदरची योजिा राबनिण्यासाठी आिश्यि निधी रुपये 5.68 िोटी हा 
पुिर्विनियोजिािे उपलब्ध ाालेला असूि निधी नितरीत िरण्याची बाब शासिाच्या निचारानधि होती. 



शासि निणधय क्रमाांिः पुरि 1518/प्र.क्र.226/1अ े
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शासि निणधय :- 
 

 खरीप ि रब्बी हांगाम 2017-18 मध्ये उत्पानद त ाालेल्या नबजोत्पादि शेतिऱयाांच्या 
नबयाणाांिा िृनि उत्पन्न बाजार सनमती आधारीत दर आनण शासि घोनित निमाि आधारभतु किमत 
यामधील फरिाची रक्िम महाराष्ट्र राज्य नबयाणे महामांडळ मयानदत, अिोला आनण राष्ट्रीय नबयाणे 
महामांडळ, पुणे याांच्या नबजोत्पादि शेतिऱयाांिा देण्यासाठी लेखानशिध 2401A922 (100%) राज्य 
योजिा अांतगधत रूपये 5.68 िोटी इतिा निधी नितरीत िरण्यात येत आहे. हा निधी  P. L.A / बॅंि 
खात्यामध्ये ठेिला जाणार िाही याची दक्षता घेण्यात यािी. 
 नित्त निभागाच्या नदिाांि 2.4.2018, नदिाांि 27.7.2018 आनण नदिाांि 5.12.2018 
रोजीच्या पनरपत्रिातील  अटींची पूतधता िरण्यात यािी. 
           सदरचा शासि निणधय हा नियोजि निभागािे तसेच नित्त निभाग अिौपचानरि सांदभध क्रमाांि 
98/2019/व्यय-1 नदिाांि 30/03/2019 रोजी नदलेल्या मान्यतेच्या अिुिांगािे निगधनमत िरण्यात 
येत आहे. 
 सदर शासि निणधय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.inया सांिेतस्िळािर 
उपलब्ध िरण्यात आला असूि त्याचा सांिेताांि 201903301913146801 असा आहे. हा आदेश 
नडजीटल स्िाक्षरीिे साक्षाांनित िरुि िाढण्यात येत आहे. 

                महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशािुसार ि िािािे, 
 

 

 

 

( उमेश चाांनदिडे )  
          िायासि अनधिारी,महाराष्ट्र शासि 

प्रनत, 
1. मा.मांत्री(िृनि) याांचे स्िीय सहाय्यि,िृनि ि पदुम निभाग,मांत्रालय,मुांबई. 
2. मा.राज्यमांत्री (िृनि) याांचे स्िीय सहाय्यि,िृनि ि पदुम निभाग,मांत्रालय,मुांबई. 
3. सनचि (िृनि) याांचे स्िीय स हाय्यि, िृनि ि पदुम निभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
4. आयुक्त (िृनि), िृनि आयकु्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
5. व्यिस्िापिीय सांचालि, महाराष्ट्र राज्य नबयाणे महामांडळ मयानदत (महाबीज), अिोला. 
6. निभागीय व्यिस्िापि, राष्ट्रीय बीज निगम, गुलटेिडी, पुणे. 
7. सांचालि (निनिष्ट्ठा ि गुण नियांत्रण), िृनि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
8. महाव्यिस्िापि (उत्पादि), महाराष्ट्र राज्य नबयाणे महामांडळ मयानदत (महाबीज), अिोला. 

9. सांचालि (निस्तार ि प्रनशक्षण), िृनि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
10. सिध सांचालि/सह सांचालि, िृनि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
11. सिध निभागीय िृनि सह सांचालि. 
12. सिध नजल्हा अनधक्षि िृनि अनधिारी. 
13. सिध नजल्हा िोिागार अनधिारी. 
14. महालेखापाल, महाराष्ट्र -1/2 (लेखापनरक्षा / लेखा ि अिुज्ञयेता), मुांबई/िागपूर. 
15. नित्त निभाग (व्यय-1), मांत्रालय,मुांबई. 
16. नििडिस्ती, िायासि 1अ,े िृनि ि पदुम निभाग, मांत्रालय, मुांबई -400032. 

http://www.maharashtra.gov.inया/
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