
 सन 2016-2017  मध्ये खाजगी बाजार सममती व 
थेट पणन परवानाधारकाांना  सोयाबीन  मवक्री 
केलले्या शेतकऱयाांना   प्रमत क्ववटल रु. 200/- 
अनुदान देणेबाबत. (Unconditional ) 
(परूक मागणी रुपये 396.12 लाख)  
 

महाराष्ट्र शासन 
सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग मवभाग 

शासन मनणणय, क्रमाांक: पूरक-2019/प्र.क्र.81/24 स 
मांत्रालय, मवस्तार, मुांबई-32 
मदनाांक:-  6 ऑगस्ट, 2019 

 

सांदभण:- १) शासन मनणणय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग मवभाग, 
     क्रमाांक :- सपस-2017/प्र.क्र.05/24 स, मदनाांक 10 जानेवारी, 2017 
2)शासन मनणणय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग मवभाग, 
     क्रमाांक :- सपस-2017/प्र.क्र.05/24 स, मदनाांक 8 ऑगस्ट, 2017 
3)शासन मनणणय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग मवभाग, 
     क्रमाांक :- सपस-2017/प्र.क्र.05/24 स, मदनाांक 26 ऑवटोबर, 2017 
4)शासन मनणणय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग मवभाग, 
     क्रमाांक :- सपस-2018/प्र.क्र.309/24 स, मदनाांक 8 मार्ण, 2019 
5) शासन पमरपत्रक, मवत्त मवभाग, 
    क्रमाांक:-  पूरक-2019/प्र.क्र.93/ अथण-3, मदनाांक 9 जुलै,2019  
6) शासन मनणणय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग मवभाग, 
     क्रमाांक :- पुरक-2019/प्र.क्र.29/17 स, मदनाांक 10 जुलै, 2019 
 

प्रस्तावना:-  
 

खरीप हांगाम 2016-2017 मध्ये  राज्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱयाांना आर्थथक मदत 
देण्याच्या दृष्ट्टीने  माहे ऑवटोबर,2016 ते मिसेंबर,2016 या ममहन्यामध्ये राज्यातील कृमि उत्पन्न 
बाजार सममतीमध्ये सोयाबीन मवक्री केलेल्या शेतकऱयाांना  प्रमत क्ववटल 200/- व जास्तीत जास्त 25 
क्ववटल प्रमत शेतकरी याप्रमाणे शासन मनणणय,मदनाांक 10 जानेवारी, 2017 अन्वय ेअनुदान मांजूर केले 
आहे. तसेर् शासन मनणणय,मदनाांक 8ऑगस्ट, 2017  अन्वये 11 खाजगी बाजार सममती व 16 थेट पणन 
परवानाधारकाांना सोयाबीन मवक्री केलेल्या शेतकऱयाांर्ा समावशेही या अनुदान  योजनेत करण्यात 
आला आहे. त्यार्बरोबर शासन मनणणय,मदनाांक 8 मार्ण,2019 अन्वये अन्य 4 खाजगी बाजार सममत्याांर्ा 
समावशे करण्यात  आला आहे. या योजनेंतगणत एकूण  15 खाजगी बाजार सममत्या व 16 थेट पणन 
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परवानाधारक सममत्याांर्ा समावशे आहे. यापैकी पणन सांर्ालक,महाराष्ट्र राज्य, पुणे  याांच्याकिून 
शासनास प्राप्त झालेल्या 3 खाजगी बाजार सममत्या व 5 थेट पणन परवानाधारक याांना सोयाबीन मवक्री 
केलेल्या शेतकऱयाांना अनुदान देण्यासाठीच्या प्रस्तावानुसार रुपये 396.12 लाख इतका मनधी सन 
2019 च्या दुसऱया(पावसाळी) अमधवशेनामध्ये  पुरक मागणीद्वारे मांजूर करण्यात  आलेला आहे. पुरक 
मागणीद्वारे प्राप्त झालेला मनधी सांबांमधत बाजार सममत्या व थेट पणन परवानाधारकाांना मवतमरत 
करण्यार्ी बाब शासनाच्या मवर्ाराधीन होती. 

 

शासन मनणणय:-  
 

 शासन मनणणय मदनाांक 8 ऑगस्ट,2017 अन्वये मान्यता मदलेल्या 11 खाजगी बाजार सममत्या व 
16 थेट पणन परवानाधारकाांपैकी सोबत जोिलेल्या मववरणपत्रातील  खाजगी बाजार सममत्या व थेट 
पणन परवानाधारकाांना मांजूर सोयाबीन अनुदान मवतमरत करण्यासाठी रुपये 396.12 लाख (अक्षरी 
रुपये तीन कोटी शहान्नव लाख बारा हजार  फवत) इतका मनधी शासन उपलब्ध करुन देत आहे. 
 

2.  या योजनेंतगणत होणारा खर्ण नमूद लेखामशिाखाली उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या मनधीतून 
भागमवण्यात यावा:- 

मागणी क्रमाांक  व्ही-2 
2425 सहकार 
195 सहकारी सांस्थाांना सहाय्य 
(01) सहकारी सांस्थाांना सहाय्य 
(01)(03) सोयाबीन उत्पादक शेतकऱयाांना अथणसहाय्य 
(0 1) सहकारी सांस्थाांना सहाय्य (अमनवायण)  ( 2425 2533) 

 33 अथणसहाय्य 
  

3.  या योजनेंतगणत प्राप्त होणाऱया सवण प्रस्तावाांर्ी छाननी करुन मजल्हामनहाय पात्र लाभार्थ्यांना 
अनुदान मवतमरत करण्यासाठी तसेर् शासन मनणणयातील मांजूर करण्यात आलेल्या रकमेर् े आहरण 
करुन सांबांमधताांना मवतमरत करण्यासाठी लेखामधकारी,पणन सांर्ालक,कायालय,महाराष्ट्र राज्य पुणे 
याांना आहरण व समवतरण अमधकारी व  पणन सांर्ालक,महाराष्ट्र राज्य,पुणे याांना मनयांत्रण अमधकारी 
म्हणनू शासनाच्यावतीने प्रामधकृत करण्यात येत आहे.  

4. पणन सांर्ालकाांना सदर अनुदानार्ी रवकम शासकीय कोिागारातून काढून या रवकमेर् े
शासनाच्यावतीने पात्र लाभाथी शेतकऱयाांना कोणत्याही पमरस्स्थतीत मदनाांक 31 ऑगस्ट,2019 पूवी 
मवतरण करुन अहवाल शासनास सादर करावा. 
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5. या शासन मनणणयान्वये मांजूर केलले्या अथणसहाय्यार्ा मवमनयोग ज्या कारणास्तव मांजूर केला 
आहे, त्यार् कारणासाठी करत असल्याबाबत पणन सांर्ालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे याांनी खात्री करावी 
आमण यासांदभातील अनुपालन अहवाल शासनास वळेोवळेी सादर करावा. 

6. मवत्त मवभागार्े अनौपर्ारीक क्रमाांक:-अथणसां-अनौ सां.क्र.335/2019/व्यय-2, मदनाांक 2 
ऑगस्ट,2019 व पमरपत्रक, क्रमाांक:-पूरक-2019/ प्र.क्र.93/ अथण-3, मदनाांक 9 जुलै,2019 अन्वये 
उपरोवत बाबीखालील खर्ण करण्यास मवभागास अमधकार प्राप्त झाले असून, मदनाांक 2.4.2018 
च्या पमरपत्रकातील पमरच्छेद 7 ते 18 पमरच्छेद या योजनेस लागु नाहीत. तसेर् मदनाांक 
18.4.2017 च्या पमरपत्रकासोबतच्या पमरमशष्ट्टात नमूद केलले्या सवण सांबांमधत बाबींर्ी पूतणता होत 
आहे. 
 

 7. सदर शासन मनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यार्ा सांगणक सांकेताक 201908061549567802 असा आहे. हा 
आदेश मिजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांमकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 महाराष्ट्रार्े राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

 

         (सुनांदा मो.घड्याळे) 
             अवर समर्व, महाराष्ट्र शासन 
प्रमत,  

1) मा. मुख्यमांत्री याांर्े प्रधान समर्व, मांत्रालय, मुांबई 
2) मा. मांत्री (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग) याांर्े खाजगी समर्व,मांत्रालय, मुांबई 
3) मा. राज्यमांत्री ( पणन ) याांर्े खाजगी समर्व,मांत्रालय, मुांबई 
4) मा. मुख्य समर्व याांर्े स्वीय सहाय्यक, मांत्रालय, मुांबई 
5)  अपर मुख्य समर्व (पणन) याांर्े स्वीय सहाय्यक, मांत्रालय, मुांबई 
6) सहकार आयुवत व मनबांधक, सहकारी सांस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
7) पणन सांर्ालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
8) कायणकारी सांर्ालक,महाराष्ट्र राज्य कृिी पणन मांिळ, पुणे  
9) सवण मवभागीय सहमनबांधक, सहकारी सांस्था 

http://www.maharashtra.gov.in/
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10) सवण मजल्हा उपमनबांधक, सहकारी सांस्था 
11) महालेखापाल, महाराष्ट्र-1 /2 (लेखा व अनुज्ञयेता / लेखापमरक्षा ), मुांबई/नागपूर, 
12) अमधदान व लेखा अमधकारी, मुांबई 
13) मजल्हा कोिागार अमधकारी,  पुणे,  
14) मवत्त मवभाग, व्यय-2/अथणसांकल्प-13, मांत्रालय, मुांबई-32 
15) कायासन अमधकारी, 17 स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग मवभाग, मांत्रालय, मुांबई, 
16) मनवि नस्ती 24 स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग मवभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
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शासन मनणणय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग मवभाग, क्रमाांक:- पूरक-2019/प्र.क्र. 81/24 स, 

मदनाांक   6 ऑगस्ट,2019  सोबतर्े सहपत्र 

मववरणपत्र 

अ.क्र. सांस्था लाभाथी अनुदानार्ी 
रवकम 

1 रामदेव कृमि खाजगी बाजार, मानोरा,मज.वामशम 2235 60,94,874 
2 मवठ्ठल खाजगी बाजार, घोिबाभळु, ता.मज. वामशम 3884 88,76,108 
3 एिीएम ॲग्रो इांिस्रीज,लातूर व मवझाग प्रा.मल. 14017 2,28,05,340 
4 नारायण ॲग्रो ऑईल्स  प्रा.मल. उद्गीर,मज.लातूर 13 18,398 
5 गुजरात अांबुजा एवसपोटण मल.बाळापूर,मज.अकोला 350 12,48,012 
6 देऊळगाव राजा बालाजी ॲग्रो माकेटटग खाजगी 

बाजार, देऊळगाव राजा,मज.बुलढाणा 
9 18,706 

7 महाराजा अग्रसेन खाजगी कृमि उत्पन्न बाजार 
सममती, मर्खली, मज.बुलढाणा 

175 5,24,840 

8 रांगराव पाटील कृमि उत्पन्न बाजार सममती,उद्गीर, 
मज. लातूर 

14 25,324 

 एकूण 20,697 3,96,11,602 
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