
 
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: सांिीणध 2719/प्र.क्र.138/1 अ े

मांत्रालय निस्तार, हुतात्मा राजगुरु चौि, 
मादाम िामा मागध, मुांबई-400032. 

नदिाांि: 27 निसेंबर, 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 रोजीचे पत्र. 

5. िृनि ि पदुम निभाग शासि निणधय क्रमाांि :- पुरि 1518/ प्र.क्र226/1अे,  
नदिाांि 19.03.2019. 

6. िृनि ि पदुम निभाग शासि निणधय क्रमाांि :- पुिर्वि-2018/ प्र.क्र.112(6)/18/2अे, 
नदिाांि 30.03.2019. 

7. िृनि ि पदुम निभाग शासि निणधय क्रमाांि :- पुरि 1518/ प्र.क्र226/1अे,  
नदिाांि 30.03.2019. 

8. िृनि आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र.िृआ/गुनि/1/2/एमएसपी/2019/5815,  
नदिाांि 18.11.2019   

9. राज्यस्तरीय सनमतीच्या नद.03.12.2019 रोजी झालेल्या बैठिीचे इनतिृत्त  
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 महामांिळ मयानदत, अिोला आनण राष्ट्रीय नबयाणे महामांिळ, पुणे याांच्या नबजोत्पादि 
शेतिऱयाांिा देण्याबाबतची ििीि योजिा लागू िरण्यात आलेली आहे.  
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 सि 2018-19 च्या खरीप/रब्बी नबजोत्पादि घेतलेल्या शेतिऱयाांिा िृनि उत्पन्न बाजार सनमती 
आधारीत दर ि शासि घोनित निमाि आधारभतू किमत (MSP) यामधील फरिाची रक्िम देणेसाठी एिूण 
रू. 1302.03 लाख रिमेच्या अिुदािास मान्यता देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य नबयाणे महामांिळ मयानदत, 
अिोला याांचा प्रस्ताि िृनि आयुक्तालय, पुणे याांचिेिूि प्राप्त झालेला होता. सदर प्रस्तािास राज्यस्तरीय 
सनमतीच्या नद.03.12.2019 रोजीच्या बैठिीमध्य े मान्यता देण्यात आलेली आहे. यास अिुसरूि 
रू.1302.03 लाख इतिा निधी नितरीत िरण्याची बाब शासिाच्या निचाराधीि होती. 
 

 

शासि निणधय:- 
 

 खरीप ि रब्बी हांगाम 2018-19 मध्ये उत्पानदत झालेल्या नबजोत्पादि शेतिऱयाांच्या नबयाणाांिा िृनि 
उत्पन्न बाजार सनमती आधारीत दर आनण शासि घोनित निमाि आधारभतु किमत यामधील फरिाची 
रक्िम राष्ट्रीय नबयाणे महामांिळ, पुणे याांच्या नबजोत्पादि शेतिऱयाांिा देण्यासाठी लेखानशिध 2401 A922 
(100% राज्य योजिा) अांतगधत रू. 1302.03 लाख इतिा निधी नितरीत िरण्यात येत आहे. या नप्रत्यिध 
होणारा खचध हा सि 2019-20 या आर्विि ििािरीता मांजूर िेलले्या अिुदािातूि भागनिण्यात येऊि 
खालील लेखानशिाखाली टािण्यात यािा. 
 

           मागणी क्रमाांि िी-3-2401, नपि सांिधधि, 103, बी-नबयाणे, 
 (00)(28) निमाि आधारभतु किमत (MSP) आनण िृनि उत्पन्न बाजार सनमती आधारभतू दर  
           यामधील फरिाची रक्िम नबजोत्पादि शेतिऱयाांिा देण्याबाबत,(100 टक्िे राज्य िायधक्रम)                
           33- अिधसहाय्य, (2401 A922) 
 

2. सदर फरिाची रक्िम िेट लाभ हस्ताांतरणाद्वारे नबजोत्पादि शेतिऱयाांच्या आधारकलि बँि 
खात्यामध्ये जमा िरण्यात यािी. हा निधी P.L.A./बिँ खात्याांमध्ये ठेिला जाणार िाही याची दक्षता घेण्यात 
यािी. 
 

3. नित्त निभाग, पनरपत्रि क्रमाांि अिधस -2019/ प्र.क्र.44/अिध 3, नदिाांि 1 एनप्रल, 2019 ि नित्त 
निभाग, पनरपत्रि क्रमाांि अिधस -2019/ प्र.क्र.92/अिध 3, नदिाांि 08जुलै, 2019 मधील अटी ि शतींची 
पुतधता िरण्यात यािी.   
 

4. सदर शासि निणधय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in  या सांिेतस्िळािर उपलब्ध 
िरण्यात आला असूि त्याचा सांिेताांि 201912271521093901 असा आहे. हा आदेश निजीटल 
स्िाक्षरीिे साक्षाांनित िरुि िाढण्यात येत आहे 
 

                महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशािुसार ि िािािे, 
 

 
 

            ( उमेश चाांनदििे )  
  अिर सनचि,महाराष्ट्र शासि 

प्रनत, 
1. मा.सनचि (िृनि), िृनि ि पदुम निभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
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2. आयुक्त (िृनि), िृनि आयकु्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
3. मा.मांत्री (िृनि) याांचे खाजगी सनचि, मांत्रालय, मुांबई. 
4. व्यिस्िापिीय सांचालि, महाराष्ट्र राज्य नबयाणे महामांिळ मयानदत (महाबीज), अिोला. 
5. निभागीय व्यिस्िापि, राष्ट्रीय बीज निगम, गुलटेििी, पुणे. 
6. सांचालि (निनिष्ट्ठा ि गुण नियांत्रण), िृनि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
7. महाव्यिस्िापि (उत्पादि), महाराष्ट्र राज्य नबयाणे महामांिळ मयानदत (महाबीज), अिोला. 
8. सांचालि (निस्तार ि प्रनशक्षण), िृनि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
9. सिध सांचालि/सह सांचालि, िृनि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

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