
महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघामार्फ त           
            शेतमालाची खरेदी करण्यासाठी लागलले्या     
            अनुषंगगक खचाची रक्कम अदा करण्याकगरता     
            अर्फसहाय्य (2425  2452) (Unconditional ) 
 

महाराष्ट्र शासन 
सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग गवभाग 

शासन गनणफय,क्रमाकं: पूरक-2019/प्र.क्र.78/24 स 
मंत्रालय, गवस्तार, मंुबई-32 
गदनाकं:- 8 नोव्हेंबर,2019 

 

संदभफ:-      (१) शासन गनणफय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग गवभाग,  
         क्रमांक:- सपस-2018/प्र.क्र. 104/24-स, गदनांक 7जून,2018, 

                                 (2)  शासन गनणफय, सहकार, पणन व वस्त्रोदयोग गवभाग,  
         क्रमांक:- सपस-2018/प्र.क्र.167/24-स,  गदनांक 14जून.2018  

       (3) शासन पगरपत्रक,गवत्त गवभाग  
          क्रमांक :- अर्फस-ं2018/प्र.क्र.69/अर्फ ३, गदनाकं 2 एगप्रल,२०१८. 
     (4) शासन पगरपत्रक, गवत्त गवभाग, 

      क्रमांक:- परूक- 2019/प्र.क्र.41/अर्फ-3, गदनांक 8 माचफ,2019  
 5) शासन गनणफय, सहकार, पणन व वस्त्रोदयोग गवभाग 

          क्रमाकं: सपस-2019/प्र.क्र.17/24 स,गदनाकं 30 माचफ,2019 
6) महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ,मंुबई याचंे पत्र क्रमाकं नारे्ड खरेदी/  
     भावातंर/2019-20/184,गदनाकं 21 मे,2019 

    7) शासन पगरपत्र  गवत्त गवभाग, 
       क्रमाकं  पूरक-2019/प्र.क्र.93/ अर्फ-3,गदनाकं 9 जुलै,2019  
   8) शासन गनणफय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग गवभाग, 
       क्रमाकं :- पुरक-2019/प्र.क्र.29/17 स, गदनाकं 10 जुलै, 2019 
    9)शासन गनणफय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग गवभाग, 
       क्रमाकं :- पुरक-2019/प्र.क्र.78/24 स, गदनाकं 23 ऑगस्ट, 2019 

प्रस्तावना:-  
हंगाम 2017-2018 मध्य े गकमान आधारभतू ककमत योजनेंतगफत हमीभावाने खरेदीसाठी ज्या 

तूर व हरभरा उत्पादक शेतकऱयानंी  NeML पोटफलवर नोंदणी केली होती. परंतु त्याचं्याकडून  तूर व 
हरभरा याचंी खरेदी होऊ शकली नाही, अशा तूर व हरभरा उत्पादक शेतकऱयानंा रुपये 1000/- प्रगत 
क्क्वटल प्रमाणे अनुदान  अनुक्रमे गदनाकं 19 जून,2018 व गदनाकं 1 नोव्हेंबर,2018 च्या शासन 
गनणफयान्वये मंजूर करण्यात आले आहे. सदर अनुदानासाठी 10 क्क्वटल प्रगत हेक्टर व 2 हेक्टर प्रगत 
शेतकरी ही मयादा गनगित करण्यात आली आहे. सदर अनुदान शेतकऱयानंा गवतगरत करण्यासाठी 
पणन महासंघास सुरवातीस रुपये 70 कोटी आकस्स्मकता गनधीतून उपलब्ध करुन गदले असून, 
उवफगरत अनुदान गवत्त गवभागाने मंजूर केलेल्या रुपये  480 कोटी शासन हमीद्वारे राष्ट्रीयीकृत 
बॅकेकडून कजफ स्वरुपात उपलब्ध करुन घ्यावयाचे आहे. पणन महासंघाने बँक ऑर् बडोदाकडून 
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8.50% व्याज दराने एकूण 340 कोटी इतके कजफ  घेतलेले असून, या योजनेंतगफत आतापयंत 
3,13,987 लाभार्थ्यांना रुपये 399.50 कोटी इतके अनुदान वाटप करण्यात आलेले आहे. पणन 
महासंघाने बँकेकडून घेतलेल्या कजाची प्रगतपूती करण्यासाठी शासन गनणफय,गदनाकं 30 माचफ, 2019 
अन्वये पणन महासंघास रुपये 20 कोटी उपलब्ध करुन देण्यात आलेले  आहेत. पणन महासंघाने 
बँकेकडून उपलब्ध केलेले कजफ व त्यावरील व्याजाची रक्कम शासनास अदा करावी लागते.  तूर व 
हरभरा उत्पादक शेतकऱयानंा अनुदान देण्यासाठी पणन महासंघाने बँकेकडून उपलब्ध केलेल्या 
कजासाठीचा व्याजदर जास्त असल्याने, शासनावरील आर्थर्क भार कमी करण्यासाठी पणन 
महासंघाच्या मागणीनुसार रुपये 320.07 कोटी इतका गनधी  सन 2019 च्या दुसऱया (पावसाळी ) 
अगधवशेनात पूरक मागणीद्वारे मंजूर करण्यात आला आहे.  

गवत्त गवभागाच्या गदनाकं 9 जुलै,2019 च्या पगरपत्रकान्वये 2019-2020 या गवत्तीय वषाच्या 
अर्फसंकल्पीय तरतूदी ( परूक मागण्यासंह ) गवतगरत करण्यास मान्यता गदली आहे. त्यानुषंगाने पणन 
महासंघास “महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघामार्फ त शेतमालाची खरेदी करण्यासाठी 
लागलेल्या अनुषंगगक खचाची रक्कम अदा करण्याकगरता अर्फसहाय्य (२४२५ २५४२) या 
लेखागशषाखाली मंजूर पुरवणी मागणीच्या 90% म्हणजे  रुपये 288.00 कोटी इतका गनधी संदभाधीन 
क्रमाकं 9 च्या शासन गनणफयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. उवफगरत  गशल्लक असलेली 10% 
म्हणजे  रुपये 32.07 कोटी इतका गनधी उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या गवचाराधीन होती. 
शासन गनणफय:-  

राज्यात हंगाम 2019-20 मधील तूर व हरभरा उत्पादक शेतकऱयानंा प्रगत क्क्वटल रुपये 1000 
अनुदान देण्यासाठी राबगवण्यात आलेल्या अनुदान योजनेसाठी गवत्त गवभागाने मंजूर केलेल्या रुपये 
480 कोटी शासन हमीच्याआधारे पणन महासंघाने राष्ट्रीयकृत बँकाकंडून उपलब्ध केलेल्या कजाची 
प्रगतपूती करण्यासाठी रुपये 32.07  कोटी (रुपय ेबत्तीस कोटी सात लाख  र्क्त) इतकी रक्कम सदर 
शासन गनणफयान्वय ेशासन उपलब्ध करुन देत आहे. 
2. या योजनेंतगफत  होणारा खचफ नमूद लेखागशषाखाली उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या पुरक 
मागणी गनधीतून भागगवण्यात यावा:- 

मागणी क्रमांक     व्ही-2 
2425  सहकार 
१९५-सहकारी संस्र्ांना सहाय्य 
(01) सहकारी पत संस्र्ानंा सहाय्य 
(01)(0४)  महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघामार्फ त शेतमालाची खरेदी करण्यासाठी लागलले्या 
अनुषंगगक खचाची रक्कम अदा करण्याकगरता अर्फसहाय्य  
(अगनवायफ) (२४२५ २५४२) 
३३, अर्फसहाय्य  
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3.  या शासन गनणफयानुसार मंजूर करण्यात आलेला रुपये 32.07 कोटी (रुपय ेबत्तीस कोटी 
सात लाख  र्क्त)  इतकी रक्कम  RTGS  सुगवधेद्वारे महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघास 
अदा करावी. याबाबतचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे  :-  

मागणीदार/परुवठादार/कंत्राटदाराच े नाव/र्मफच े
नाव 

महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, मया. 
मंुबई 

कायालयाचे नाव व पत्ता (ज्या प्रकरणी लागू आहे) कनमूर हाऊस, नरसीनार्ा स्रीट, पो. बॉ. 
क्रमांक  5080, मस्जीद,मंुबई  -9 

बकँ  खाते क्रमांक  04030200001746 
बकँ खात्याचा प्रकार  चालू खाते. 
बकेँच ेनाव  बकँ ऑर् बडोदा 
बकँ शाखेच ेनाव व पत्ता  शाखा मांडवी, मंुबई 400003 
बकँ शाखेचा सकेंताकं 12 
एमआयसीआर क्रमाकं  400012043 
आयएर्एससी संकेतांक BARBOMANDVI 
 

4.  या शासन गनणफयातील मंजूर करण्यात आलेल्या रकमेचे आहरण करुन संबगंधतानंा गवतरीत 
करण्यासाठी श्री.र.गं.बोडू्ड, कायासन अगधकारी (रोख शाखा), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग गवभाग, 
मंत्रालय, मंुबई ३२ यानंा आहरण व संगवतरण अगधकारी व श्री.का.गो.वळवी, उप सगचव (पणन), 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग गवभाग, मंत्रालय, मंुबई ३२ यानंा गनयंत्रक अगधकारी म्हणनू घोगषत 
करण्यात येत आहे.  
5. या शासन गनणफयान्वये मंजूर केलेल्या अर्फसहाय्याचा गवगनयोग ज्या कारणास्तव मंजूर केला 
आहे, त्याच कारणासाठी वापर करुन संबंगधत पणन महासंघाने त्यासंबंधीचा अनुपालन अहवाल 
गवनागवलंब शासनास सादर करावा. तसेच  प्रत्यक्ष मागसक खचफ केल्याची एकगत्रत मागहती त्या 
मगहन्यानंतरच्या 15 तारखेपयफत शासनास सादर करावी.  

6. वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेला गनधी संबंगधत बँका / गवत्तीय संस्र्ानंा गवतरीत करताना 
आहरण व संगवतरण अगधकारी यानंी सदर रक्कम प्राप्त झाल्याबाबतचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घ्याव ेव 
त्याची प्रत शासनास सादर करावी. 

 

7.  गवत्त गवभागाचे अनौपचारीक सं.क्र.427/2019/व्यय-2,गदनाकं 24 ऑक्टोबर,2019 व 

पगरपत्रक, क्रमाकं :-पूरक-2019/प्र.क्र.93/अर्फ-3,गदनाकं 9 जुलै,2019 अन्वय ेउपरोक्त बाबीखालील 
खचफ करण्यास गवभागास अगधकार प्राप्त झाले असून, गदनाकं 2.4.2018 च्या पगरपत्रकातील पगरच्छेद 
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7 ते 18 पगरच्छेद या योजनेस लागु नाहीत. तसेच गदनाकं 18.4.2017 च्या पगरपत्रकासोबतच्या 
पगरगशष्ट्टात नमूद केलेल्या सवफ संबंगधत बाबींची पूतफता होत आहे. 
 

8. सदर शासन गनणफय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्ळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201911081502232002 असा आहे. हा आदेश 
गडजीटल स्वाक्षरीने साक्षागंकत करुन काढण्यात येत आहे.  
 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने,  

   

         (सुनंदा मो. घड्याळे) 
             अवर सगचव, महाराष्ट्र शासन 
            सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग गवभाग 
प्रगत,  

1) मा.राज्यपालाचंे सगचव,राजभवन,मंुबई 
2) मा. मुख्यमंत्री याचंे अप्पर मुख्य सगचव, मंत्रालय, मंुबई 
3) मा. मंत्री (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सगचव,मंत्रालय, मंुबई 
4) मा. राज्यमंत्री ( पणन ) यांच ेखाजगी सगचव,मंत्रालय, मंुबई 
5) मा. राज्यमंत्री ( पणन ) यांच ेखाजगी सगचव,मंत्रालय, मंुबई 
6) सवफ मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांच ेखाजगी सगचव,मंत्रालय, मंुबई 
7) मा. मुख्य सगचव याचंे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मंुबई 
8) अप्पर मुख्य सगचव(गवत्त) गवत्त गवभाग, मंत्रालय, मंुबई  
9) व्यवस्र्ापकीय संचालक,महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ,मंुबई-9 
10) पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पणेु, 
11) सहकार आयकु्त व गनबधंक, सहकारी संस्र्ा, महाराष्ट्र राज्य, पणेु 
12) कायफकारी सचंालक,महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, पणेु  
13) सवफ गवभागीय सहगनबधंक, सहकारी संस्र्ा 
14) सवफ गजल्हा उपगनबधंक, सहकारी संस्र्ा 
15) अध्यक्ष/सगचव, कृषी उत्पन्न बाजार सगमती(सवफ) 
16) महालेखापाल, महाराष्ट्र-1 /2 (लेखा व अनुज्ञयेता / लेखापगरक्षा ), मंुबई/नागपरू, 
17) अगधदान व लेखा अगधकारी, मंुबई 
18) गजल्हा कोषागार अगधकारी,  पणेु,  
19) गनवासी लेखापगरक्षा अगधकारी, मंुबई 
20) गवत्त गवभाग, व्यय-2/अर्फसकंल्प-3/13, मंत्रालय, मंुबई-32 
21) अवर सगचव, 17 स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग गवभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
22) गनवड नस्ती 24 स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग गवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 

 

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