निधी नितरण-शासि घोनित पीकनिहाय नकमाि
आधारभुत ककमत ही निनहत कालािधीतील कृनि
उत्पन्न बाजार सनमतीच्या आधारीत दरापेक्षा
जास्त असल्यास त्यामधील फरकाची रक्कम
नबजोत्पादक शेतकऱयाांिा दे ण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासि
कृनि,पशुसांिधधि,दु ग्ध व्यिसाय निकास ि मत्स्य व्यिसाय निभाग
शासि निणधय क्रमाांक: पुरक 1518/प्र.क्र.226/1अे
मांत्रालय निस्तार, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मादाम कामा मागध, मुांबई-400032.
नदिाांक:- 19 माचध, 20२०.
िाचा:1. कृनि ि पदु म निभाग शासि निणधय क्रमाांक :- सांकीणध 2717/ प्र.क्र.199/1अे,
नदिाांक 17.9.2018.
2. कृनि आयुक्तालयाचे क्रमाांक :- जा.क्र.कृआ/ गुनि/1/2 एम.एस.पी./537/2018,
नदिाांक 13.12.2018 चे पत्र.
3. कृनि ि पदु म निभाग शासि निणधय क्रमाांक :- पुरक 1518/ प्र.क्र226/1अे,
नदिाांक 11.1.2019.
4. कृनि आयुक्तालयाचे क्रमाांक :- जा.क्र.कृआ/ गुनि/1/2 एम.एस.पी./96/2019
नदिाांक 12.3.2019 रोजीचे पत्र.
5. कृनि ि पदु म निभाग शासि निणधय क्रमाांक :- पुरक 1518/ प्र.क्र226/1अे,
नदिाांक 19.03.2019.
6. कृनि ि पदु म निभाग शासि निणधय क्रमाांक :- पुिर्वि-2018/ प्र.क्र.112 (6)/18/2अे,
नदिाांक 30.03.2019.
7. कृनि ि पदु म निभाग शासि निणधय क्र.:- पुरक 1518/ प्र.क्र226/1अे, नद.30.03.2019.
8. कृनि आयुक्तालयाचे क्रमाांक :- जा.क्र.कृ.आ. गुनि/1/2/एमएसपी/778/2019
नदिाांक 23.08.2019 रोजीचे पत्र
9. कृनि आयुक्तालयाचे क्रमाांक :- जा.क्र.कृ.आ/एमएसपी/2/1/गुनि/1173/2019
नदिाांक 30.08.2019 रोजीचे पत्र.
10. कृनि आयुक्तालयाचे क्रमाांक :- जा.क्र.कृ.आ. गुनि/1/2/एमएसपी/5950/2020
नदिाांक 12.02.2020 रोजीचे पत्र
प्रस्ताििा:राज्यातील नबजोत्पादि कायधक्रमात स्स्िरता येण्याच्या दृष्ट्टीिे तसेच, शेतकऱयाांचा
नबजोत्पादि कायधक्रमातील सहभाग कायम राखण्याच्या दृष्ट्टीिे नदिाांक 17 सप्टें बर,2018 च्या शासि
निणधयािुसार शासि घोनित नकमाि आधारभुत ककमत ही निनहत कालािधीतील कृनि उत्पन्न बाजार
सनमतीच्या आधारीत दरापेक्षा जास्त असल्यास त्यामधील फरकाची रक्कम महाराष्ट्र राज्य नबयाणे
महामांडळ मयानदत, अकोला आनण राष्ट्रीय बीज निगम, पुणे याांच्या नबजोत्पादक शेतकऱयाांिा
दे ण्याबाबतची ििीि योजिा लागू करण्यात आलेली आहे. खरीप ि रब्बी हांगाम 2017-18 मध्ये
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उत्पानदत झालेल्या नबजोत्पादक शेतकऱयाांच्या नबयाणाांिा कृनि उत्पन्न बाजार सनमती आधानरत दर ि
शासि घोनित नकमाि आधारभूत ककमत (MSP) यामधील फरकाची रक्कम रुपये 3100.23 लाख
निधी उपलब्ध करूि दे ण्याबाबतचा प्रस्ताि कृनि आयुक्तालयाकडू ि प्राप्त झालेला होता. यास
अिुसरूि शासि निणधय नदिाांक 11.1.2019 च्या निणधयान्िये रूपये 21.00 कोटी इतका निधी
नितरीत करण्यात आलेला होता. उिधनरत निधी नितरीत करण्याची नििांती कृनि आयुक्तालयािे
नदिाांक 12.3.2019 च्या पत्रान्िये केलेली होती. यास अिुसरूि शासि निणधय नदिाांक 19.03.2019
च्या निणधयान्िये रूपये 3.00 कोटी इतका निधी नितरीत करण्यात आलेला होता. तसेच, सदर
योजिेकरीता रु. 5.68 कोटी इतका निधी पुिधनिनियोजिािे उपलब्ध करूि दे ण्यात येऊि
नद 30.03.2019.रोजीच्या शासि निणधयाद्वारे नितरीत करण्यात आलेला आहे . सदरची फरकाची
रक्कम महाराष्ट्र राज्य नबयाणे महामांडळ मयादीत (महाबीज) अकोला याांिा उपलब्ध करुि दे ण्यात
आलेली होती. राष्ट्रीय बीज निगम, पुणे याांच्या नबजोत्पादक शेतकऱयाांिा दे ण्यासाठी निधी उपलब्ध
िसल्यािे नितरीत करण्यात आलेला िव्हता.
राज्यातील नबजोत्पादक शेतकऱयाांिा कृनि उत्पन्न बाजार सनमती आधारीत दर ि शासि
घोनित नकमाि आधारभुत ककमत (MSP) यामधील फरक अदा करणेकनरता राष्ट्रीय बीज निगम, पुणे
याांच्या प्रस्तािािुसार, िाचा क्र. 09 येिील पत्रान्िये कृनि आयुक्तालय, पुणे याांिी रु 101.01 .लाख
इतका निधी नितरीत करणेबाबत नििांती कलेली आहे. यास अिुसरूि खरीप ि रब्बी हांगाम 201718 मध्ये उत्पानदत झालेल्या नबजोत्पादक शेतकऱयाांच्या नबयाणाांच्या फरकाची रक्कम रु.101.01
लाख इतका निधी राष्ट्रीय बीज निगम, पुणे याांच्या नबजोत्पादक शेतकऱयाांिा नितरीत करण्याची बाब
शासिाच्या निचाराधीि होती.
शासि निणधय:सदर योजिेस सांदभध क्र.1 येिील शासि निणधयामधील प्रशासकीय मान्यतेिुसार खरीप ि
रब्बी हांगाम 2017-18 मध्ये उत्पानदत झालेल्या नबजोत्पादक शेतकऱयाांच्या नबयाणाांिा कृनि उत्पन्न
बाजार सनमती आधारीत दर आनण शासि घोनित नकमाि आधारभुत ककमत यामधील फरकाची रक्कम
राष्ट्रीय बीज निगम, पुणे याांच्या नबजोत्पादक शेतकऱयाांिा दे ण्यासाठी लेखानशिध 2401 A922 (100%
राज्य योजिा) अांतगधत रू. 101.01 लाख इतका निधी नितरीत करण्यात येत आहे. सदर निधी
P.L.A./बँक खात्याांमध्ये ठे िला जाणार िाही याची दक्षता घेण्यात यािी. या नप्रत्यिध होणारा खचध हा
सि 2019-20 या आर्विक ििाकरीता मांजूर केलेल्या अिुदािातूि भागनिण्यात येऊि खालील
लेखानशिाखाली खची टाकण्यात यािा.
मागणी क्रमाांक -डी 2401, नपक सांिधधि, 103, बी-नबयाणे,
(००) (२८) नकमाि आधारभुत ककमत (MSP) आनण कृनि उत्पन्न बाजार सनमती आधारभूत दर
यामधील फरकाची रक्कम नबजोत्पादक शेतकऱयाांिा दे ण्याबाबत
(100 टक्के राज्य कायधक्रम) ३३- अिधसहाय्य (2401 A922)
पष्ृ ठ 3 पैकी 2

शासि निणधय क्रमाांकः पुरक 1518/प्र.क्र.226/1अे

2.

सदर फरकाची रक्कम िेट लाभ हस्ताांतरणाद्वारे नबजोत्पादक शेतकऱयाांच्या आधारकलक बँक

खात्यामध्ये जमा करण्यात यािी.
3.

नित्त निभाग, पनरपत्रक क्रमाांक अिधस -2019/ प्र.क्र.44/अिध 3, नदिाांक 1 एनप्रल, 2019 ि

नित्त निभाग, पनरपत्रक क्रमाांक अिधस -2019/ प्र.क्र.92/अिध 3, नदिाांक 08जुलै, 2019 आनण नित्त
निभाग- पनरपत्रक क्रमाांक अिधस ,2019.क्र.प्र /923 अिध/, नदिाांक 2020 जािेिारी 22 मधील अटी
ि शतींची पुतधता करण्यात यािी.
4.

प्रस्तुत शासि निणधय नियोजि निभाग अिौ.सांदभध क्र.233/1431, नदिाांक 28.12.2019 ि

नित्त निभाग अिौ.सांदभध क्र.2/2020/व्यय-1 नदिाांक 09.01.2020 अन्िये नदलेल्या मान्यतेच्या
अिुिांगािे निगधनमत करण्यात येत आहे.
5.

सदर शासि निणधय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्िळािर

उपलब्ध करण्यात आला असूि त्याचा सांकेताांक 202003191705572501 असा आहे. हा आदे श
नडजीटल स्िाक्षरीिे साक्षाांनकत करुि काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शािुसार ि िािािे,

Umesh Narayan
Chandiwade
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(उमेश चाांनदिडे )
अिर सनचि,महाराष्ट्र शासि
प्रनत,
1. मा. सनचि (कृनि) याांचे स्िीय सहाय्यक, कृनि ि पदु म निभाग, मांत्रालय, मुांबई.
2. आयुक्त (कृनि), कृनि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
3. मा.मांत्री (कृनि) याांचे खाजगी सनचि, मांत्रालय, मुांबई.
4. मा.राज्यमांत्री (कृनि) याांचे खाजगी सनचि, मांत्रालय, मुांबई.
5.व्यिस्िापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य नबयाणे महामांडळ मयानदत (महाबीज), अकोला.
6.निभागीय व्यिस्िापक, राष्ट्रीय बीज निगम, गुलटे कडी, पुणे.
7.सांचालक (निनिष्ट्ठा ि गुण नियांत्रण), कृनि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
8.महाव्यिस्िापक (उत्पादि), महाराष्ट्र राज्य नबयाणे महामांडळ मयानदत (महाबीज), अकोला.
9.सांचालक (निस्तार ि प्रनशक्षण), कृनि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
10.सिध सांचालक/सह सांचालक, कृनि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
11.सिध निभागीय कृनि सह सांचालक.
12.सिध नजल्हा अनधक्षक कृनि अनधकारी.
13.सिध नजल्हा कोिागार अनधकारी.
14.महालेखापाल, महाराष्ट्र -1/2 (लेखापनरक्षा / लेखा ि अिुज्ञय
े ता), मुांबई/िागपूर.
15.नित्त निभाग (व्यय-1), मांत्रालय,मुांबई.
16.नििडिस्ती, कायासि 1अे, कृनि ि पदु म निभाग, मांत्रालय, मुांबई -400032.
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