सन 2018-2019

या वर्षात

राज्यातील

काांदा

उत्पादक शेतकऱयाांना प्रतत क्ववटल रुपये 200/- व सन
2016-17 मधील रुपये 100/-प्रतत क्ववटल याप्रमाणे
प्रलांतित अनुदान दे णेिाित (Unconditional )

(पूरक मागणी रुपये 235.00 लाख )
महाराष्ट्र शासन
सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग तवभाग
शासन तनणणय, क्रमाांक: पूरक-2019/प्र.क्र.158/24 स
मांत्रालय, तवस्तार, मुांिई-32
तदनाांक: 24 जानेवारी, 2020
सांदभण:1. शासन तनणणय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग तवभाग,
क्रमाांक:- सपस-2018/प्र.क्र.367 /24 स,तदनाांक 26 तिसेंिर, 2018
2. शासन ज्ञापन, तवत्त तवभाग,

क्रमाांक:- आकतन-2019/ प्र.क्र. 10/ अर्ण 13, तदनाांक 15 फेब्रुवारी 2019
3. शासन तनणणय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग तवभाग,
क्रमाांक:- सपस-2018/प्र.क्र.367 /24 स,तदनाांक 31 जानेवारी, 2019 व
तदनाांक 15 फेब्रुवारी,2019,
4. शासन तनणणय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग तवभाग,
क्रमाांक:- सपस-2018/प्र.क्र.367 /24 स,तदनाांक 16 फेब्रुवारी, 2019
5. शासन तनणणय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग तवभाग,
क्रमाांक:- सपस-2018/प्र.क्र.367 /24 स,तदनाांक 8 मार्ण, 2019
6. पणन सांर्ालक,महाराष्ट्र राज्य,पुणे याांर्े पत्र
क्रमाांक पणन-13/काांदा अनुदान 2018-19/मागणी /अांआ नागपूर/ 2019/ 818,
तदनाांक 1 मार्ण,2019
7. शासन पतरपत्रक तवत्त तवभाग,
क्रमाांक पूरक-2019/प्र.क्र.93/ अर्ण-3, तदनाांक 9 जुलै,2019
8. शासन तनणणय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग तवभाग,
क्रमाांक :- पुरक-2019/प्र.क्र.29/17 स, तदनाांक 10 जुल,ै 2019
9. शासन तनणणय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग तवभाग,
क्रमाांक:-पूरक-2019/प्र.क्र.79 /24 स,तदनाांक 7 ऑगस्ट, 2019
10. पणन सांर्ालक,महाराष्ट्र राज्य,पुणे याांर्े पत्र
क्रमाांक पणन-13/काांदा अनुदान 2018-19/पुरवणी मागणी /2019,तदनाांक 8
नोव्हेंिर,2019
11. शासन पतरपत्रक तवत्त तवभाग, क्रमाांक पूरक-2019/प्र.क्र.115/ अर्ण-3,
तदनाांक 3 जानेवारी,2020
12. शासन तनणणय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग तवभाग,
क्रमाांक :- पुरक-2019/प्र.क्र.108/17 स, तदनाांक 04 जानेवारी, 2020
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प्रस्तावना:हांगाम 2018-2019 मध्ये राज्यात माहे ऑवटोिर,2018 नांतर िाजारातील काांद्याच्या दरात
झालेल्या घसरण झाल्याने तदनाांक 1 नोव्हेंिर,2018 ते तदनाांक 15 तिसेंिर,2018 या कालावधीत
राज्यातील कृतर्ष उत्पन्न िाजार सतमती व खाजगी िाजार सतमत्यामध्ये काांदा तवक्री केलेल्या
शेतकऱयाांना रुपये 200/-प्रतत क्ववटल अनुदान व 200 क्ववटल प्रतत शेतकरी या प्रमाणात अनुदान
दे ण्यार्ा तनणणय घेण्यात आला आहे. सदर काांदा अनुदानाच्या कालावधीत वेळोवेळी वाढ करण्यात
आली असून,सुधातरत कालावधी तदनाांक 1 नोव्हेंिर,2018 ते तदनाांक 28 फेब्रुवारी,2019 असा
तनतित करण्यात आला आहे. या योजनेंतगणत आतापयंत 549788 शेतकरी लाभार्ींना रुपये
502.10 कोटी इतके काांदा अ नुदान तवततरत करण्यात आले आहे.
सन 2018-2019 मधील रुपये 200 प्रतत क्ववटलप्रमाणे व सन 2016-17 मधील रुपये
100/-प्रतत क्ववटल याप्रमाणे प्रलांतित असलेले

काांदा अनुदान तवततरत करण्यासाठी पणन

सांर्ालक,महाराष्ट्र राज्य,पुणे याांच्याकिू न प्राप्त प्रस्तावानुसार 402.64 लाख इतका तनधी सन
2019 च्या र्ौथ्या(तहवाळी) अतधवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे मांजूर करण्यात आला आहे. तर्ातप,
यापूवी सन 2019 च्या दुसऱया पावसाळी अतधवेशनाांत मांजूर करण्यात आलेल्या रुपये 387.30.31
कोटी इतवया तनधीपैकी तशल्लक असलेली रवकम, तसेर् पतहल्या टप्प्यातील तशल्लक असलेली
रवकम अशी एकूण रुपये 1,67,98,834/- इतकी रवकम पणन सांर्ालनालयाकिे तशल्लक
असल्यार्े पणन सांर्ालकाने कळतवले आहे. त्यामुळे उपरोवत रवकम वगळू न पुरवणी मागणीद्वारे
मांजूर करण्यात आलेल्या रुपये 402.64 /-लाख इतवया तनधीपैकी रुपये 235.00/- लाख इतका
प्राप्त झालेला तनधी राज्यातील पात्र काांदा उत्पादक शेतकऱयाांना तवततरत करण्यार्ी िाि
शासनाच्या तवर्ाराधीन होती.
शासन तनणणय:सन 2018-2019 मधील रुपये 200 प्रतत क्ववटल प्रमाणे उवणतरत पात्र लाभार्ीना काांदा
अनुदान तसेर् सन 2016-2017 मधील रुपये 100 प्रतत क्ववटलप्रमाणे प्रलांतित काांदा अनुदान
तवततरत करण्यासाठी पणन सांर्ालक,महाराष्ट्र राज्य,पुणे याांच्याकिू न प्राप्त प्रस्तावानुसार रुपये
235.00 लाख (रुपये दोन कोटी पस्तीस लाख फवत ) इतकी रवकम सदर शासन तनणणयान्वये
शासन उपलब्ध करुन दे त आहे.
याअांतगणत सन 2018-2019 मधील रुपये 200 प्रतत क्ववटल प्रमाणे उवणतरत पात्र लाभाथ्यांना
काांदा अनुदान तवततरत करण्यासाठी पणन सांर्ालक,पुणे याांच्याकिे प्राप्त झालेल्या उस्मानािाद व
नातशक तजल््ाांच्या प्रस्तावानुसार खालीलप्रमाणे काांदा अनुदान तवततरत करण्यात यावे:-
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अ.

योजना

क्र.

कालावधी

तजल््ार्े नाांव

पात्र

अनुज्ञेय

लाभार्ी

अनुदानार्ी
रवकम

1

2018-2019

2

कृतर्ष उत्पन्न िाजार सतमती पराांिा,उस्मानािाद
कृतर्ष उत्पन्न िाजार सतमती नाांदगाांव,नातशक
एकूण

2198

2,04,61,656

334

25,67,710

2532

2,30,29,366

तसेर् सन 2016-2017 मधील रुपये 100 प्रतत क्ववटल प्रमाणे प्रलांतित काांदा अनुदान पणन
सांर्ालक, पुणे याांर्ेकिे तशल्लक असलेल्या रवकमेतून खालील 4 तजल््ाांच्या प्राप्त प्रस्तावानुसार
तवततरत करण्यात यावे:अ.

योजना

क्र.

कालावधी

तजल््ार्े नाांव

पात्र

अनुज्ञेय

लाभार्ी

अनुदानार्ी
रवकम

1

2016-2017

तजल्हा उपतनिांधक, सहकारी सांस्र्ा,नातशक

1602

54,78,821

2

तजल्हा उपतनिांधक, सहकारी सांस्र्ा,सोलापूर

445

31,83,953

3

तजल्हा उपतनिांधक, सहकारी सांस्र्ा, औरांगािाद

14

54,399

4

तजल्हा उपतनिांधक, सहकारी सांस्र्ा,परभणी
एकूण

2.

689

85,07,821

2750

1,72,24,994

या योजनेंतगणत होणारा खर्ण पुढे नमूद लेखातशर्षाखाली उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेल्या

तनधीतून भागतवण्यात यावा:मागणी क्रमाांक व्ही-2
2425 सहकार
107 सहकारी पत सांस्र्ाांना सहाय्य
(01) सहकारी पत सांस्र्ाांना सहाय्य
(01)(08) काांदा उत्पादक शेतकऱयाांना अर्णसहाय्य दत्तमत (अतनवायण) (2425 1421)
33 अर्णसहाय्य.
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3.

या योजनेंतगणत प्राप्त होणाऱया सवण प्रस्तावाांर्ी छाननी करुन तजल्हातनहाय पात्र लाभाथ्यांना

अनुदान तवततरत करण्यासाठी तसेर् शासन तनणणयातील मांजूर करण्यात आलेल्या रकमेर्े आहरण
करुन सांिांतधताांना तवततरत करण्यासाठी लेखातधकारी,पणन सांर्ालक,कायालय,महाराष्ट्र राज्य पुणे
याांना आहरण व सांतवतरण अतधकारी व पणन सांर्ालक,महाराष्ट्र राज्य,पुणे याांना तनयांत्रण अतधकारी
म्हणून शासनाच्या वतीने प्रातधकृत करण्यात येत आहे.
4.

हांगाम

2018-2019

व

हांगाम

2016-2017

मधील

प्रलांतित

काांदा

अनुदान

आयसीआयसीआय (ICICI) िँकेमाफणत अदा करण्यात यावे.
5.

पणन सांर्ालकाांनी सदर अनुदानार्ी रवकम शासकीय कोर्षागारातून काढू न या रवकमेर्े

शासनाच्यावतीने पात्र लाभार्ी शेतकऱयाांना कोणत्याही पतरस्स्र्तीत तदनाांक 31 जानेवारी,2020 पूवी
तवतरण करुन अहवाल शासनास सादर करावा.
6.

या शासन तनणणयान्वये मांजूर केलेल्या अर्णसहाय्यार्ा तवतनयोग ज्या कारणास्तव मांजूर

केलेला आहे, त्यार् कारणासाठी करत असल्यािाित पणन सांर्ालक,महाराष्ट्र राज्य,पुणे याांनी
खात्री करावी व त्यासांदभातील अनुपालन अहवाल शासनास वेळोवेळी सादर करावा.
5.

तवत्त तवभागार्े अनौपर्ारीक सां.क्रमाांक:-12/2020/व्यय-2,तदनाांक 14 जानेवारी,2020 व

पतरपत्रक, क्रमाांक पूरक-2019/ प्र.क्र.115/ अर्ण-3, तदनाांक 3 जानेवारी,2020 अन्वये उपरोवत
िािीखालील खर्ण करण्यास तवभागास अतधकार प्राप्त झाले असून, तदनाांक 2.4.2018 च्या
पतरपत्रकातील पतरच्छे द 7 ते 18 पतरच्छे द या योजनेस लागु नाहीत. तसेर् तदनाांक 18.4.2017 च्या
पतरपत्रकासोितच्या पतरतशष्ट्टात नमूद केलेल्या सवण सांिांतधत िािींर्ी पूतणता होत आहे.
6.

सदर शासन तनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.mharashtra.gov.in या सांकेतस्र्ळावर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याांर्ा सांकेताांक 202001241636509002 असा आहे. हा आदे श
तिजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांतकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्रार्े राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने,

Ghadyale Sunanda
Mohanrao

Digitally signed by Ghadyale Sunanda Mohanrao
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Co-operation,
Marketing and Textiles, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=fd89208cbc27b202c96467165ac5bc9643515d80ba9ede
caf650dad6e8311b45, cn=Ghadyale Sunanda Mohanrao
Date: 2020.01.24 16:15:23 +05'30'

(सुनांदा मो.घड्याळे )
अवर सतर्व,महाराष्ट्र शासन

प्रतत,
1. मा. राज्यपाल याांर्े प्रधान सतर्व, राजभवन, मलिारतहल, मुांिई
2. मा. मुख्यमांत्री याांर्े प्रधान सतर्व, मांत्रालय, मुांिई
3. मा. मांत्री (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग) मांत्रालय, मुांिई
4. मा.राज्यमांत्री (पणन) मांत्रालय, मुांिई
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5. मा. सवण मांत्री व राज्य मांत्री, महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मुांिई
6. मा. राज्यमांत्री ( पणन ) याांर्े मांत्रालय, मुांिई
7. मा.मुख्य सतर्व, मांत्रालय, मुांिई
8. मा.अपर मुख्य सतर्व ( तवत्त ) तवत्त तवभाग, मांत्रालय, मुांिई
9. सहकार आयुवत व तनिांधक, सहकारी सांस्र्ा, महाराष्ट्र राज्य पुणे
10. पणन सांर्ालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे,(2 प्रती)
11. कायणकारी सांर्ालक,महाराष्ट्र राज्य कृर्षी पणन मांिळ, पुणे
12. सवण तवभागीय सहतनिांधक, सहकारी सांस्र्ा
13. सवण तजल्हा उपतनिांधक, सहकारी सांस्र्ा
14. अध्यक्ष/सतर्व, कृतर्ष उत्पन्न िाजार सतमती (सवण)
15. महालेखापाल, महाराष्ट्र-1 /2 (लेखा व अनुज्ञय
े ता / लेखापतरक्षा ), मुांिई/नागपूर,
16. अतधदान व लेखा अतधकारी, मुांिई
17. तवत्त तवभाग, व्यय-2/अर्णसक
ां ल्प-11, मांत्रालय, मुांिई-32
18. अवर सतर्व, 17 स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग तवभाग, मांत्रालय, मुांिई,
19. तनवि नस्ती 24 स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग तवभाग, मांत्रालय, मुांिई.
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