
हंगाम 2016-17 मधील सोयाबीन अनुदान 
योजनेचा लाभ खाजगी बाजार व थेट पणन 
अनुज्ञाप्ती परवानाधारकानंा सोयाबीन ववक्री 
केलले्या शेतकऱयानंा देणेबाबत.                                                                                             

 

महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभाग 

शासन वनणणय क्रमाकं:- पूरक- २०२1/प्र.क.114 /२४ स 
मंत्रालय, मंुबई- ३२ 

वदनाकं : -05 विसेंबर, २०२2 
 

संदभण:- 1) शासन वनणणय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग ववभाग 
    क्रमाकं: सपस-2017/प्र.क्र. 5 /24 स, वदनाकं 10 जानेवारी, 2017 
 2) शासन वनणणय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग ववभाग 
     क्रमाकं: सपस-2017/प्र.क्र. 5 /24 स, वदनाकं 8 ऑगस्ट, 2017 
 3) शासन वनणणय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग ववभाग 

                    क्रमाकं: सपस-2018/प्र.क्र. 309/24 स, वदनाकं 8 माचण, 2019 
 4) शासन वनणणय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग ववभाग 

                    क्रमाकं: पूरक-2019/प्र.क्र. 81/24 स, वदनाकं 6 ऑगस्ट, 2019 
 5) शासन वनणणय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग ववभाग 

                     क्रमाकं: सपस-2022/प्र.क्र. 47/24 स, वदनाकं 21 एवप्रल, 2022 
 6) शासन पवरपत्रक ववत्त ववभाग,   

          क्रमाकं  पूरक-2022/प्र.क्र.66/ अथणसंकल्प-3, वदनाकं  29 ऑगस्ट,2022  
    7) शासन वनणणय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभाग, 
           क्रमाकं :- पुरक-1922/प्र.क्र.26/2022/17 स, वदनाकं 30 ऑगस्ट, 2022 

प्रस्तावना:-  
खरीप हंगाम 2016-2017 मध्ये राज्यात सोयाबीनच्या उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात वाढ 

झाल्यामुळे सोयाबीनच्या दरात झालेल्या घसरणीच्या पार्श्णभमूीवर राज्यातील सोयाबीन उत्पादक 
शेतकऱयानंा आर्थथक मदत देण्यासाठी शासन वनणणय, वदनाकं 10/1/2017 अन्वये माहे ऑक्टोबर 2016 
ते विसेंबर,2016 या कालावधीत राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार सवमतीमध्ये सोयाबीन ववक्री केलेल्या 
शेतकऱयानंा प्रवत क्क्वटल रुपये 200/- व जास्तीत जास्त 25 क्क्वटल प्रवत शेतकरी  याप्रमाणे अनुदान 
मंजूर केले होते. सदर अनुदानाचा लाभ महाराष्ट्र राज्य कृवष उत्पन्न पणन (ववकास व वववनयम) 1963 
मधील वनयम 4 ब मधील तरतूदीनुसार परवानाप्राप्त खाजगी बाजार व थेट पणन अनुज्ञाप्ती 
परवानाधारकानंा सोयाबीन  ववक्री केलले्या शेतकऱयानंा देण्यासाठी शासन वनणणय,वदनाकं 8/8/2017 
अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच शासन वनणणय, वदनाकं 8/3/2019 अन्वये अन्य 4 खाजगी 
बाजार सवमत्याचंा  सोयाबीन अनुदान योजनेत समावशे करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. याअंतगणत 
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15 खाजगी बाजार संस्था व 16 थेट पणन परवानाधारकानंा  सोयाबीन ववक्री केलेल्या शेतकऱयाना 
सोयाबीन अनुदानाचा लाभ वमळणार आहे. 

सदर योजनेंतगणत कृषी उत्पन्न बाजार सवमत्यामंध्ये सोयाबीन ववक्री केलेल्या शेतकऱयानंा अनुदान 
देण्यासाठी सुरुवातीस रुपये 108.64 कोटी इतका वनधी आकस्स्मकता वनधीमधून आवण 3 खाजगी 
बाजार सवमत्या व 5 थेट पणन परवानाधारकानंा रुपये 3.9612 कोटी पुरवणी मागणीद्वारे आवण 4 खाजगी 
बाजार सवमत्या व 3 थेट पणन परवानाधारकानंा रुपये 52,27,577  पणन सचंालनालयाकिे वशल्लक 
रकमेतून असा एकूण रुपये 113.1240 कोटी इतका उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.  

 

सोयाबीन अनुदान या योजनेची वनयवमतपणे अंमलबजावणी केली जात नसल्याने, सदर 
योजनेसाठी नाममात्र अथणसंकस्ल्पय तरतदू केली जाते. सन 2022-23 या ववत्तीय वषात सोयाबीन 
उत्पादक शेतकऱयानंा अनुदान योजनेसाठी रुपये 1000 नाममात्र अथणसंकल्पीय तरतूद केलेली आहे. या 
योजनेंतगणत प्रस्ताव प्राप्त झालेल्या 2 खाजगी बाजार सवमत्या व 2 थेट पणन परवानाधारकानंा प्रलंवबत  
रुपये 1,61,51,782  इतका वनधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी रुपये 1,61,51,782 इतकी रक्कम सन 
2022 च्या दुसऱया (पावसाळी ) अवधवशेनात पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर करण्यात आली आहे.सदर पुरवणी 
मागणीद्वारे मंजूर वनधी ववतवरत करण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 

 

शासन वनणणय:- 
“राज्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱयानंा अथणसहाय्य” या योजनेंतगणत रुपये 100 प्रवत 

क्क्वटल प्रमाणे मंजूर प्रलंवबत सोयाबीन अनुदान थेट पणन परवानाधारक/खाजगी बाजार सवमत्यानंा 
अदा करण्यास सन 2022 च्या दुसऱया (पावसाळी) अवधवशेनात पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर करण्यात 
आलेली रक्कम रुपये 1,61,51,782  सदर शासन वनणणयान्वये उपलब्ध करुन देत आहे. 

  

2. पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर रक्कम खालील थेट पणन परवानाधारक/खाजगी बाजार सवमत्यानंा 
अदा करण्यात यावी :- 

 
 

अ.
क्र. 

थेट पणन परवानाधारकाचं ेनांव / 
खाजगी बाजार संस्थेचे नावं 

लाभाथी 
संख्या 

अनुदानाची 
रक्कम 

1 महाराष्ट्र ऑईल एक्सरेक्शन प्रा.वल.पुणे शाखा परभणी 692 21,06,124 
2 नाना मंुदिा कृषी उत्पन्न खाजगी बाजार , मालेगावं, वज.वावशम 2028 56,53,976 
3 संत नामदेव कृषी बाजार सोनगावं,वज.हहगोली 3442 78,09,762 
4 आयटीसी वल.नागपूर ॲग्री वबझनेस विव्हीजन, शाखा चौपाल 

सागर, वल.परभणी 
252 5,81,920 

 एकूण 6414 1,61,51,782 
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3. अनुदानासाठी वववहत कालमयादा माहे ऑक्टोबर, 2019 संपुष्ट्टात आली असल्यामुळे यापुढे 
कोणत्याही खाजगी बाजार सवमती/थेट पणन परवानाधारक याचं ेप्रस्ताव ववचारात घेतले जाणार नाहीत, 
या अटीच्या अधीन राहून सदर अनुदान ववतवरत करण्यात येत आहे.  

4. या योजनेंतगणत होणारा खचण नमूद लखेावशषाखाली उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या पुरक 
मागणी वनधीतून भागववण्यात यावा:- 

मागणी क्रमाकं व्ही-2 
2425 सहकार 
108 इतर सहकारी संस्थानंा सहाय्य 
(01)(03) राज्यातील सोयाबीन शेतकऱयानंा अथणसहाय्य (अवनवायण)  (2425 2533) 
३३, अथणसहाय्य     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

4. या योजनेंतगणत उपलब्ध तरतूदीचे आहरण करुन ती संबंवधत थेट पणन परवानाधारक/खाजगी 
बाजार सवमत्यानंा ववतरीत करण्याच्या प्रयोजनाथण लेखावधकारी, पणन संचालनालय, पुणे यानंा आहरण 
व संववतरण अवधकारी व पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यानंा वनयंत्रक अवधकारी म्हणनू घोवषत 
करण्यात येत आहे. 
 

5. शासन वनणणयातील पवरच्छेद क्र. 2 मध्ये दशणववण्यात आलेली अनुदानाची रक्कम संबंवधत वजल्हा 
उपवनबंधक, सहकारी संस्था याचं्यामार्ण त अदा करण्यात यावी. 
 

6. सदर अनुदान ववतवरत केल्याचा अहवाल पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यानंी १ मवहन्यात 
शासनास सादर करावा. 
 

7. ववत्त ववभागाचे अनौपचारीक सं.क्र.521/2022/व्यय-2, वदनाकं 14 नोव्हेंबर, 2022 व पवरपत्रक, 
क्रमाकं पूरक-2022/प्र.क्र.66/अथणसंकल्प-3,वदनाकं 29 ऑगस्ट, 2022 अन्वये उपरोक्त बाबीखालील 
खचण करण्यास ववभागास अवधकार प्राप्त झाले असून, वदनाकं 2.4.2018 च्या पवरपत्रकातील पवरच्छेद 7 
ते 18 पवरच्छेद या योजनेस लागु नाहीत. तसेच वदनाकं 18.4.2017 च्या पवरपत्रकासोबतच्या 
पवरवशष्ट्टात नमूद केलेल्या सवण संबंवधत बाबींची पूतणता होत आहे. 
 

8.  सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सकेंताक 202212051508546802 असा आहे. हा 
आदेश विजीटल स्वाक्षरीने साक्षावंकत करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावानें, 
 

 

       ( सुनंदा मो. घड्याळे ) 
      अवर सवचव, महाराष्ट्र शासन 

     प्रवत, 
I. मा. मंत्री (सहकार व पणन ) याचंे खाजगी सवचव,मंत्रालय, मंुबई 
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II. मा. राज्यमंत्री ( पणन ) याचंे खाजगी सवचव,मंत्रालय, मंुबई 
III. अपर मुख्य सवचव (सहकार व पणन) याचं ेस्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मंुबई 
IV. सहकार आयुक्त व वनबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
V. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
VI. कायणकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंिळ, पुणे  
VII. ववभागीय सहवनबंधक, सहकारी संस्था 
VIII. वजल्हा उपवनबंधक, सहकारी संस्था, परभणी/वावशम/हहगोली 
IX. महालेखापाल, महाराष्ट्र-1 /2 (लेखा व अनुज्ञयेता / लेखापवरक्षा), मंुबई/नागपूर, 
X. अवधदान व लेखा अवधकारी, मंुबई/ नागपूर 
XI. वजल्हा कोषागार अवधकारी, पुणे,  
XII. ववत्त ववभाग, व्यय-2/अथणसंकल्प-11, मंत्रालय, मंुबई-32 
XIII. वनवि नस्ती 24 स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
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