
खरीप हंगाम सन 2020 करीता युररया खताचा संररित 
साठा (Buffer Stock) करुन ठेवणेबाबत. 
 

महाराष्ट्र शासन 
कृरि, पशुसंवर्धन, दुग्र्व्यवसाय रवकास व मत्स्यव्यवसाय रवभाग 

शासन रनणधय क्रमाकं : यसुंसा 2020/प्र.क्र. 69/17-अ े
मादाम कामा मागध, हुतात्समा राजगुरु चौक 

मंत्रालय,  रव्तार, मंुबई 400032. 
                 रदनांक :- 22/05/2020. 
 

वाचा:-  
१. कृरि आयुक्तालयाच ेपत्र क्र. कृआ/ खते/ गुरन 3-4/ बफर ्टॉक/ 11963/ 2019,  

रद. 08/04/2020. 
 

प्र्तावना:  
 

 राज्यामध्ये खरीप हंगामात जून, जुलै व ऑग्ट या कालावर्ीमध्ये शेतकऱयाकंडून खताची मागणी, 

खरेदी व प्रत्सयि वापर मोठया प्रमाणावर होत असतो. या कालावर्ीमध्ये रनररनराळया कारणामुळे म्हणजचे, 

मुळातच आवटंन कमी असणे, पाऊस ककवा अरतवृष्ट्टीमुळे रेल्व ेवाहतुकीमध्ये अडथळा येणे, रेल्व ेरेक वळेेवर 

उपलब्र् न होणे, खत उत्सपादन कारखाने कायान्ववत नसणे इत्सयादीमुळे खताच्या वाहतकुीवर रवपरीत पररणाम 

होतो.  यामुळे मागणीप्रमाणे खतांचा परुवठा होण्यासाठी खरीप हंगाम २०२० करीता युररया खताचा सरंरित 

साठा करुन ठेवणे आवश्यक आहे.   

 सद्य:न््थतीत कोरोना रविाणचू्या संसगामुळे घेण्यात आलेल्या लॉकडाऊनच्या पररन््थतीत मजुरांच्या 

उपलब्र्तेअभावी खताच्या परुवठयावर पररणाम होण्याची शक्यता रवचारात घेता शेतकऱयांच्या मागणीप्रमाणे 

युररया खताची उपलब्र्ता होण्यासाठी युररया खताचा संररित साठा करुन ठेवणे आवश्यक आहे.  सदर 

खतांचा संररित साठा केल्यास शेतकऱयांच्या मागणीप्रमाणे त्सयांना खतांची उपलब्र्ता करुन देता येईल.   खरीप 

हंगामातील पेरणीच्या वळेी व उभ्या रपकानंा खताचा दुसरा हप्ता देणे यामुळे युररया खतांच्या मागणीमध्ये वाढ 

होत असते.  रदनांक 21/05/2020 रोजी झालेल्या राज्य्तरीय खरीप आढावा बठैकीमध्ये राज्यात 50,००० 

मे.टन युररया खताचा सरंरित साठा (Buffer Stock) करण्याबाबत मावयता देण्यात आली आहे.   

 महाराष्ट्र कृरि उद्योग रवकास महामंडळ, गोरेगाव, मंुबई यानंी युररया खताचा संररिता साठा 

करण्यासाठी खालीलप्रमाणे अपेरित खचध रदलेला आहे.  

अ.क्र. खचाचा प्रकार दर रक्कम (रु.) एकूण खचध  
(प्र. मे.टन) 

अ) १. उतराई 40 40 
२. भराई 40 40 
3. गोदाम भाडे ( ५ मरहवयाकंरीता) 65 325 
4. दुय्यम वाहतुक 300 300 
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ब) १. कजावरील बँकेचे व्याज ६ 
मरहवयाकरीता  

9% 248 

२. शासन हमी ६ मरहवयाकंरीता  2% 55 

3. रवमा खचध  गोदाम भाडयात समारवष्ट्ट  

 एकूण  1008 
 

 या्तव, वरील मागणीप्रमाणे युररया खताची परेुशी उपलब्र्ता होण्यासाठी युररया खताचा सरंरित 

साठा करुन ठेवण्याची बाब शासनाच्या रवचारार्ीन होती. 

शासन रनणधय :-   
 

 खरीप हंगाम 2020 मध्ये राज्यातील शेतकऱयांना मागणीप्रमाणे व वळेेवर युररया खतांचा परुवठा 
करण्यासाठी ५०,००० मे. टन युरीया खताचा सरंरित साठा (Buffer Stock) करण्याबाबत मावयता देण्यात येत 
आहे.  सदर प्रयोजनाथध महाराष्ट्र कृरि उद्योग रवकास महामंडळ, गोरेगाव, मंुबई या सं्थेची शासनाचे नोडल 
एजवसी म्हणनू रनयकु्ती करण्यास मावयता देण्यात येत आहे.   
2. महाराष्ट्र कृरि उद्योग रवकास महामंडळ, गोरेगाव, मंुबई यांनी संररित करण्यात येणारा ५०,००० मे. 
टन युररया खताची ककमत आगाऊ भरावी. या प्रयोजनासाठी महामंडळाने सादर केलेला खचध हा अंदारजत 
असल्याने त्सयानंी प्र्तारवत केलेला खचध ककवा प्रत्सयिात झालेला खचध यापैकी जी कमी असेल ती रक्कम 
महामंडळास अदा करण्यात येईल.   तसेच, सरंरित केलेल्या युररया खताची जशी रवक्री होईल तसा खताचा 
साठा कमी होत जाणार आहे. त्सयामुळे, व्याजाची गणना ही रशल्लक रारहलेल्या साठयाच्या मुल्यावर दैनंरदन 
पध्दतीने करण्यात यावी.  महाराष्ट्र कृरि उद्योग रवकास महामंडळास येणाऱया खचाची प्ररतपतूी करताना वरील 
बाबी तपासून आयुक्त (कृरि) यांनी महामंडळास रक्कम अदा करावी.  
३. सदर बाबीकरीता होणारा खचध खालील लेखारशिाखाली खची टाकण्यात यावा :-  

 मागणी क्रमांक : डी-३  
 105,  खते व रासायरनक खते, 
 (००) (००) (31) डीएपी व रमश्र रासायरनक खतांचा परुवठा  
 करण्यासाठी येणारा खचध  भागरवण्याकररता अथधसहाय्य (कायधक्रम)   
 ३३, अथधसहाय्य ( २४०१ 8208)  

 

४. कृरि आयुक्तालय ्तरावर आयुक्त (कृरि), कृरि आयकु्तालय, महाराष्ट्र राज्य-पणेु हे योजनेचे 

रनयंत्रण अरर्कारी म्हणनु तसेच, सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृरि आयकु्तालय, पणेु हे आहरण व संरवतरण 

अरर्कारी राहतील.  सदर रनर्ी खचध करताना रवरहत कायधपद्धती अनुसरून सवध रवत्तीय कायदे/टेंडर 

रनयमावली व रनयमांच/ेप्ररकयेच े/रवत्तीय अरर्का-यांच्या मयादेत / P.W.D / मॅवयुअलचे अरर्न राहून/C.V.C. 

तत्सवानुसार / CAG च्या रनदेशानुसार/प्रचरलत शासन रनणधय /रनयम/पररपत्रक/ तरतुदीनुसार, बजटे व 

कोिागार रनयमावलीनुसार खचध करण्याची कायधवाही अमंलबजावणी यंत्रणानी करावी. कोणत्सयाही 

पररन््थतीत कुठलाही शासन रनयम/ अरर्काराचा भंग होणार नाही, याबाबत दिता घेण्यात यावी.  



शासन रनणधय क्रमांकः युसंसा 2020/प्र.क्र. 69/17-अ े

 

पषृ्ठ 3 पैकी 3 

५. सदर आदेश रवत्त रवभागाच्या अनौपचाररक संदभध क्रमाकं 162/ व्यय-२, रदनाकं 22/05/2020 अववये 

प्रशासकीय रवभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अरर्कारानुसार व सरचव (कृरि) याचं्या मावयतेने रनगधरमत 

करण्यात येत आहे.  

6.  सदर शासन रनणधय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत्थळावर उपलब्र् 

करण्यात आला असनू त्सयाचा संकेताक 202005221705578201 असा आहे.  हा आदेश रडजीटल ्वािरीने 

सािांरकत करुन काढण्यात येत आहे.   

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,  

 

 
( उमेश चांरदवडे ) 

अवर सरचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :-  

१. मा. मंत्री (कृरि) याचंे खाजगी सरचव, कृरि व पदुम रवभाग, मंत्रालय, मंुबई  
२. मा. राज्यमंत्री (कृरि) याचंे खाजगी सरचव, कृरि व पदुम रवभाग, मंत्रालय, मंुबई  
३. मा. रवरोर्ी पिनेता, रवर्ानसभा/ रवर्ानपररिद याचंे खाजगी सरचव, महाराष्ट्र रवर्ानमंडळ, मंुबई  
४. आयुक्त (कृरि), कृरि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पणेु  
५. व्यव्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र कृरि उद्योग रवकास महामंडळ, गोरेगाव, मंुबई  
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा पररिा/ लेखा व अनुज्ञेयता) मंुबई/ नागपरू  
७. कृरि संचालक (रन.व गु.रन.), कृरि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पणेु  
८. कृरि सहसंचालक (आ्थापना), कृरि आयकु्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पणेु  
९. सवध रवभागीय कृरि सहसंचालक  
१०. सवध रजल्हा अर्ीिक कृरि अरर्कारी  
११. सवध रजल्हा कोिागार अरर्कारी  
१२. रवत्त रवभाग (व्यय-१ व २, अथधसंकल्प -१३ ), मंत्रालय, मंुबई 
१३. उप सचंालक (खते), कृरि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पणेु  
१४. प्रशासन अरर्कारी, कृरि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पणेु  
१५. सवध रजल्हा शासकीय खत रनयंत्रण प्रयोगशाळा  
१६. रवत्त रवभाग (रवत्तीय सुर्ारणा), मंत्रालय, मंुबई  
१७. कायासन (२-अे), कृरि व पदुम रवभाग, मंत्रालय, मंुबई  
१८. 17-अे कायासन, कृरि व पदुम रवभाग, मंत्रालय, मंुबई (रनवडन्ती )  
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