मुं बई, दिनाुंक 11 मार्च 2016
मा. मंत्री (कृ षि) यांनी केलेले षनवेदन
बी.टी. कापूस दबयाणयाुंर्े िर दनश्चर्ती
शे तक-याुंच्या उत्पािन खर्ात घट
मंबई, षदनांक 11 मार्च - राज्य शासनाने महाराष्ट्रात बी.टी.कापूस षबयांणांर्े दर षनश्चर्त केले
असून त्यामळे कापूस उत्पादक शेतक-यांच्या उत्पादन खर्ात आणखी घट होण्यास मदत होणार
आहे .
बीटी कापू स बबयाणे महत्तम बिकी ककमत तुलना
अ.

बबयाणे प्रकार

क्र.

महाराष्ट्र सरकारने

महाराष्ट्र सरकारने

भारत सरकारने

बनश्चित केलेले दर

बनश्चित केलेले दर

बनश्चित केलेले दर

(बद.8.6.2015 पूिी

(बद.8.6.2015 अन्िये)

(बद.8.3.2016 अन्िये)

बद.17.8.2012 च्या अबिसूिने
अन्िये )

1

बी.जी. - 1

(450 ग्रॅम बी.टी. +

रु. 830/- प्रति पातिट

रु. 730/- प्रति

रु. 635/- प्रति

रु. 930/- प्रति पातिट

रु. 830/- प्रति

रु. 800/- प्रति

पातिट

पातिट

120 ग्रॅम रे फयुजी

2

बी.जी. – 2
(450 ग्रॅम बी.टी. +
120 ग्रॅम रे फयुजी)

3

संितरि िापूस
(नॉन बी.टी.)

रु. 500/- प्रति पातिट

पातिट

रु. 500/- प्रति

पातिट

-

पातिट

(450 ग्रॅम बी.टी. )

महाराष्ट्रात बी. टी. कापूस पेरणी क्षेत्र साधारणत: 38 लाख हे क्टर आहे . याकषरता सवचसाधारण
1.5 कोटी पाकीटे प्रषवविी षवक्री होते. यापैकी बी. टी. कापूस बोलगार्च -2 र्ी षवक्री 95 टक्के व
उवचषरत बी. टी. कापूस बोलगार्च - 1 र्ी षवक्री होते.
षदनांक 8 जून, 2015 रोजी महाराष्ट्र शासनाने बी. टी. कापूस बोलगार्च -1 र्े दर रु.730/प्रषत पाकीट आषण बी. टी. कापूस बोलगार्च -2 र्े दर रु.830/- प्रषत पाकीट असे षनश्चर्त केले होते.
षद. 08 जून, 2015 पूवी सदर दर बोलगार्च -1 करीता रु. 830/- प्रषत पाकीट आषण बी.टी.कापूस
बोलगार्च -2 करीता रु. 930/- प्रषत पाकीट असे होते. अशा प्रकारे बी.टी. कापूस षबयाणांर्े दर प्रषत
पाकीट रु.100/- नी कमी केले. त्यामळे शेतकयायांच्या उत्पादन खर्ात समारे रु. 150 कोटीर्ी बर्त
झाली. सदर दर षनश्चर्ती मंबई उच्र् न्यायालयाच्या नागपूर खंर्पीठाने वैध ठरवली होती.
तद्नंतर केंद्र शासनाने षदनां क 7 षर्सेंबर 2015 च्या अषधसूर्नेन्वये संपण
ू च दे शातील
बी.टी.कापूस षबयाणांर्े दर षनश्चर्त करण्यार्े अषधकार केंद्र शासनास असल्यार्े धोरण ठरषवले.
त्याअनिंगाने केंद्र शासनाने षदनां क 8 मार्च , 2016 रोजी संपण
ू च दे शाकरीता बी.टी.कापूस बोलगार्च 1 र्े दर रु. 635/- प्रषत पाकीट व बोलगार्च -2 र्े दर रु. 800/- प्रषत पाकीट असे षनश्चर्त केले
आहे त.
***********

