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किमत खरेदी योजनेंतगगत धान/ भरडधान्य
खरेदीबाबत...
महाराष्ट्र शासन
ऄन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहि संरक्षण कवभाग
शासन कनणगय क्रमांिः खरेदी - 1018/प्र.क्र.185/ ना.पु.29
हु तात्मा राजगुरु चौि, मादाम िामा मागग
मंत्रालय, मुंबइ-400 032.
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वाचा 1) शासन कनणगय क्रमांि: खरेदी 1115/प्र.क्र.17/ना.पु.29, कद.14 .01.2016.
2) शासन शुकिपत्र क्रमांि : क्र. 1014/28/प्र.क्र. 17/नापु 29 कद. 03.11.2017
प्रस्तावना :किमान अधारभूत किमत खरेदी योजना ही िेंद्र शासनाची योजना ऄसून शेतिऱयांना
हमी भावापेक्षा िमी किमतीने ( कडस्रेस सेल ) धान्य कविावे लागू नये , म्हणून ही योजना
राबकवण्यात येते. त्यासाठी राज्य शासनाने कनयुक्त िेलेल्या ऄकभिता संस्थांमार्गत ( कबगर
अकदवासी क्षेत्रात महाराष्ट्र स्टे ट िो-ऑप. मािेकटग र्ेडरेशन, मुंबइ व अकदवासी क्षेत्रात,
महाराष्ट्र राज्य सहिारी अकदवासी कविास महामंडळ, नाकशि ) राज्यात एर्.ए.क्यु. (Fair
average quality) दजाच्या धान व भरडधान्याची खरेदी िरण्यात येते. वरील योजनेंतगगत
खरेदी िेलेल्या धानाची भरडाइ ऄकभिता संस्थांमार्गत कमलसगिडू न िरुन घेउन प्राप्त होणारा
सी.एम.अर. (Custom milled rice) ( िच्चा तांदूळ ) भारतीय ऄन्न महामंडळािडे जमा
िरण्यात येत होता. िेंद्र शासनाने “धान” खरेदीिरीता राज्यात “कविेंद्रीत खरेदी योजना”
(DCPS) लागू िरणेबाबत िेलेली कशर्ारस कवचारात घेउन हंगाम 2016-17 पासून कविेंद्रीत
खरेदी योजना संपूणग राज्यात राबकवण्याचा कनणगय राज्य शासनाने संदभाधीन शासन कनणगयान्वये
घेतला अहे. त्यामुळे सदर योजनेमध्ये तयार होणारा CMR राज्य शासनाने कनधाकरत िेलेल्या
गोदामांमध्ये जमा िरण्यात येत अहे. त्यानुसार सन 2018-19 या हं गामामध्ये धान/ भरडधान्य
खरेदीसाठी सूचना कनगगकमत िरण्याची बाब शासनाच्या कवचाराधीन होती.
शासन कनणगय:पणन हंगाम 2018-19 मध्ये िेंद्र शासनाने किमान अधारभूत किमत खरेदी योजनेंतगगत
धान व ज्वारी, बाजरी व मिा या भरड धान्याचे कवहीत कवकनदे श तसेच किमान अधारभूत किमती
जाहीर िेल्या अहेत. याकशवाय अधारभूत किमतींचा शेतिऱयांना लाभ होण्याच्या दृष्ट्टीने व
त्यांना हमी भावापेक्षा िमी किमतीने (डीस्रेस सेल ) धान्य कविावे लागू नये, यासाठी राज्य
स्तरावर कनयंत्रण िक्ष ईघडण्याच्या सूचना िेंद्र शासनाने कदल्या अहेत. त्यानुसार, राज्यातील
शेति-यांना किमान अधारभूत किमतीचा लाभ कमळावा या हेतूने राज्यात खरेदी िेंद्रे सुरु
िरण्यािकरता व त्याकठिाणी धानाची व ज्वारी, बाजरी, मिा या
िरण्यासाठी खालील प्रमाणे अदे श दे ण्यात येत अहेत:-

भरडधान्याची खरेदी
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1) खरेदी बाबत कनणगय:ऄ) संपूणग महाराष्ट्र राज्यामध्ये िेंद्र शासनाची "नोडल एजन्सी" म्हणून भारतीय ऄन्न महामंडळ
(Food Corporation Of India) िाम पाहील.
अ) प्रत्यक्ष खरेदीची प्रकक्रया कबगर अकदवासी क्षेत्रात "महाराष्ट्र स्टे ट िो.ऑप.मािेकटग
र्ेडरेशन, मुंबइ " व अकदवासी क्षेत्रात "अकदवासी कविास महामंडळ, नाकशि " या
ऄकभिता संस्थांमार्गत िरण्यात यावी.
आ) भारतीय ऄन्न महामंडळाच्या समन्वयाने राज्य शासनाने िायगवाही िरावयाची अहे.
यास्तव महाराष्ट्र स्टे ट िो.ऑप.मािेकटग र्ेडरेशन ,मुंबइ व अकदवासी कविास महामंडळ,
नाकशि यांनी राज्य शासनाचे मुख्य ऄकभिता म्हणून िाम पहावे.
इ) ज्वारी, बाजरी, मिा या भरड धान्याच्या खरेदीच्या स्तरापयंतच्या सवग प्रिारच्या
िायगवाहीची जबाबदारी मुख्य ऄकभिता संस्थांवर राहील.
ई) खरेदी िेलेली ज्वारी, बाजरी व मिा हे भरड धान्य भारतीय ऄन्न महामंडळाच्या वतीने
राज्य शासनाच्या गोदामामध्ये साठकवण्यात यावे.
उ) ज्वारी, बाजरी व मिा या धान्याची एिदा खरेदी होवून शासिीय गोदामात ही भरड धान्ये
दजा तपासणी व वजन िरुन जमा िेल्यानंतर, ऄशा धान्याची साठवणूि, सुस्स्थतीत
ठे वणे, गरजेनुसार कजल्हयांतगगत वाहतूि / धुरीिरण आत्यादी गोष्ट्टींची जबाबदारी
संबंकधत कजल्हाकधिारी यांची राहील.
ऊ) खरेदी झालेले धान (भात) खरेदी ऄकभित्यांनी स्वत:च्या गोदामात किवा अवश्यितेनुसार
भाड्याच्या गोदामात साठवणूि िरुन त्याची भरडाइ िरावी. िेंद्र शासनाने ठरकवलेल्या
"पकरकशष्ट्ट I, IA, II, III, IV, V, VI, VII" मधील कवकनदे शानुसार (ईताऱयानुसार व आतर ऄटी
व शतीनुसार) धान भरडाइ िरुन शासनाच्या/कजल्हाकधिाऱयांचे कनदे शांनुसार तांदूळ
शासनाच्या ( कजल्हा पुरवठा ऄकधिारी ) यांच्या गोदामात जमा िरावा. धान खरेदीपासून
साठवणूि, वाहतूि, सुरकक्षतता, भरडाइ व तांदूळ जमा िरण्यापयंतची संपूणग जबाबदारी
ऄकभिता संस्थांची राहील.
2) ऄकभिता नेमणूि:ईपरोक्त कनणगयानुसार, राज्यात खालीलप्रमाणे :ऄ) कबगर अकदवासी क्षेत्रात - खरीप पणन हंगाम 2018-19 मध्ये, किमान
अधारभूत किमत योजनेंतगगत धान/भरडधान्य खरेदी िरण्यािकरता,
महाराष्ट्र स्टे ट िो.ऑप.मािेकटग र्ेडरेशन, मुंबइ या ऄकभिता संस्थेची या
अदे शान्वये मुख्य ऄकभिता म्हणून नेमणूि िरण्यात येत अहे. सदर
ऄकभिता संस्थेने या क्षेत्रातील खरेदीची िायगवाही कवकहत िालमयादे त
िरण्याची दक्षता घ्यावी.
अ) अकदवासी

क्षेत्रामध्ये - खरीप पणन हंगाम 2018-19 मध्ये किमान

अधारभूत किमत खरेदी योजनेंतगगत धान / भरड धान्याची खरेदी
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िरण्यािकरता महाराष्ट्र राज्य सहिारी अकदवासी कविास महामंडळ,
नाकशि या ऄकभिता संस्थेची या अदे शान्वये मुख्य ऄकभिता म्हणून
नेमणूि िरण्यात येत अहे.

सदर ऄकभिता संस्थेने या क्षेत्रातील

खरेदीची िायगवाही कवहीत िालमयादे त िरण्याची दक्षता घ्यावी.
3) अधारभूत किमती, सवगसाधारण गुणवत्ता व दजा:पीि

अधारभूत किमत (रुपये) शेतिऱयांना

प्रत्यक्ष

द्यावयाचा दर (रुपये )
धान/भात

ऄ) साधारण

1750

1750

ब) “ऄ” दजा

1770

1770

ज्वारी (संिकरत)

2430

2430

ज्वारी (मालदांडी)

2450

2450

बाजरी

1950

1950

मिा

1700

1700

(एर्.ए.क्यू.)
भरडधान्य

किमान अधारभूत किमत खरेदी योजनेत िेंद्र शासनाने कवकहत िेलेल्या कवकनदे शात
बसणारे FAQ दजाचेच धान / भरडधान्य खरेदी िरणे अवश्यि अहे . त्यानुसार ऄकभिता
संस्थांनी प्रकशकक्षत ग्रेडसगिडू न तपासणीऄंतीच धान/भरडधान्य खरेदी िरावे. िमी दजाचे
धान/भरडधान्य खरेदी झाल्यास व त्यामुळे िाही तोटा अल्यास किवा िोणतीही समस्या
ईद्भवल्यास त्यासाठी ऄकभिता संस्था पूणगत: जबाबदार राहतील.
या धान्याची दजात्मि तपासणी शासनािडू न (कजल्हा पुरवठा

ऄकधिारी

िायालयातील गुणवत्ता कनयंत्रण प्रकशकक्षत िमगचारी) िरण्यात येइल. दजा संबध
ं ी खरेदी
किवा साठवणूिीच्या वेळी तपासणीमध्ये िाही दोष अढळल्यास याबाबत ऄकभिता संस्था
संपूणगपणे जबाबदार राहील. तसेच यामध्ये प्रिरणपरत्वे सुधारणात्मि िायगवाही ऄकभिता
संस्थेनेच िरावयाची ऄसून ऄशा िायगवाहीमुळे झालेल्या नुिसानीस ऄकभिता संस्था संपूणगत:
जबाबदार ऄसतील.
4) अद्रग ता :िेंद्र शासनाने हंगाम 2018-19 िरीता अद्रग तेचे ऄकधितम प्रमाण धानासाठी 17% व
ज्वारी, बाजरी, मिा यासाठी 14% आतिे कवकहत िेले अहे. या प्रमाणापेक्षा अद्रग ता जास्त
अढळल्यास धान/ भरडधान्य खरेदी िरण्यात येउ नये. िोणत्याही पकरस्स्थतीत जास्त
ओलसर किवा बुरशीयुक्त धान/भरडधान्य खरेदी िरु नये. भरडधान्य स्वच्छ व िोरडे
ऄसून ते कवक्री योग्य (मािेटे बल) ऄसल्याची ऄकभिता संस्थांनी खातरजमा िरावी. कवहीत
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प्रमाणापेक्षा जास्त अद्रग ता ऄसलेले धान / भरडधान्य खरेदी िेल्यास ऄकभिता संस्थांनी
वेळीच संबंकधतांवर दं डात्मि िारवाइ िरावी.
5) सवगसाधारण ऄटी व शती:5.1.खरेदी:ऄ) मािेकटग र्ेडरेशन / अकदवासी कविास महामंडळ यांनी धान / भरडधान्य
खरेदीची योजना त्वरीत िायास्न्वत िरावी. त्यासाठी अवश्यि कठिाणी
खरेदी िेंद्रे ईघडणे, प्रकशकक्षत िमगचाऱयांची व्यवस्था िरणे, खरेदी िेंद्रावर
धान्य वाळकवणे, स्वच्छ िरणे तसेच धान्याची नासधूस होवू न दे णे यासाठी व
खरेदी प्रकक्रया सुरळीतपणे होण्यासाठी अवश्यि त्या मूलभूत सुकवधा (चाळणी,
पंखे, ताडपत्री, पॉकलकथन कशट्स वगैरेसारखी अवश्यि साधने, अवश्यि ती
वजनमापे, अद्रग ता मापि यंत्रे (मॉइश्चर मीटर) बारदाना, सुतळी आत्यादी)
खरेदी िेंद्रावर ईपलब्ध िरुन दे ण्याची खबरदारी दोन्ही खरेदी ऄकभिता
संस्थांनी घ्यावी.
अ) खरेदी िरावयाच्या धान / भरडधान्याच्या दजावर कनयंत्रण ठे वण्यासाठी
अवश्यि ऄसलेली यंत्रसामुग्री ( Image Analysis kit ) व पुरेसे प्रकशकक्षत
ग्रेडसग नेमण्याची संपूणग जबाबदारी मािेकटग र्ेडरे शन / अकदवासी कविास
महामंडळ यांची राहील. खरेदी ऄकभित्यांनी एर्.ए.क्यू. दजात न बसणाऱया
धान / भरडधान्याची म्हणजेच /धान, ज्वारी, बाजरी व मिा यांची खरेदी िेली
तर त्याची संपूणग जबाबदारी व येणाऱया नुिसानीची जबाबदारी ही सवगस्वी
खरेदी ऄकभित्यांवर राहील. िमी दजाचे धान /भरडधान्य खरेदी िरण्याचा
प्रयत्न िेल्यास ऄशा िमगचाऱयांवर / ग्रेडसगवर ऄकभिता संस्थांनी दं डात्मि
िारवाइ िरावी.
आ) अधारभूत किमत खरेदी योजना ही शेतिऱयांच्या कहतासाठी ऄसल्याने धान /
भरडधान्य खरेदी िरताना या शासन कनणगयातील ऄनुक्रमांि 7 येथील
िायगपध्दतीचा ऄवलंब िरावा.
5.2 बारदाना खरेदी:ऄ) दोन्ही ऄकभिता संस्थांना संपूणग हंगामािकरता लागणारा बारदाना त्यांनी
िेंद्र शासनाने ठरवून कदलेल्या कवहीत िायगपध्दतीचा ऄवलंब िरुन खरेदी
िरावा.
अ) िेंद्र शासनाने कनकश्चत िेलेल्या दराने किवा प्रत्यक्ष खरेदीसाठी झालेला
खचग, यापैिी जो िमी ऄसेल त्या दराने सी.एम.अर.साठी लागणाऱया
बारदानाची रक्िम ऄकभिता संस्थांना दे य ऄसेल.
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आ) भरडाइसाठी कगरणीमालिांना धान दे ताना धानाच्या गोण्या प्रमाकणतच ऄसल्या
पाकहजेत. ऄशा प्रमाकणत 10% गोण्यांचे चाचणी वजन िरुन कगरणीमालिांना
धान द्यावे. तपासणीदरम्यान गोण्या प्रमाकणत नसल्याचे अढळल्यास संबंकधत
ऄकधिाऱी/ िमगचारी यांच्यावर दं डात्मि िारवाइ िरण्यात यावी.
इ) तांदुळ जमा िरण्यासाठी वापरावयाचा बारदाना िेंद्र शासनाच्या कनदे शानुसार
ऄसावा. भरडाइनंतर प्राप्त झालेला तांदूळ भरुन कशल्लि राहणारा बारदाना
ऄकभिता संस्थांनी कमलसगिडू न परत घेउन स्वत:िडे ठे वावा. त्यापोटी, ऄकभिता
संस्थेस िेंद्र शासनाने ठरकवलेल्या दराने बारदाना घसारा दे य राहील. िोणत्याही
पकरस्स्थतीत सदर कशल्लि बारदाना कमलसगला कवल्हेवाटीसाठी दे उ नये. तसे
अढळल्यास ऄकभिता संस्थेच्या संबंकधत ऄकधिारी/ िमगचारी यांच्याकवरुि
कशस्तभंगाची िारवाइ िरावी.
ई) त्याचप्रमाणे, शासनपत्र क्रमांि:खरेदी1803/1564/प्र.क्र.3497/ना.पु.29, कदनांि
03 नोव्हेंबर, 2003 ऄन्वये िळकवल्या नुसार "ऄ" दजाचे तांदूळाचे गोणीवर
आंग्रजीतील िॅकपटल लेटर "A", तर सवगसाधारण (Common) दजाचे तांदूळाचे
गोणीवर "C" ऄसे ऄक्षर माकिंग िरावे.
उ) धान खरेदी िरण्यासाठी एिदा वापरलेला बारदाना पुन्हा धान खरेदीसाठी
वापरताना तो बुरशीयुक्त, र्ाटलेला, तुटलेला किवा कवरलेला नसावा.
त्याचबरोबर 50 किलो क्षमतेच्या बारदान्याचे वजन 500 ग्रॅमपेक्षा िमी ऄसू नये.
ऄसे िोणत्याही तपासणीच्या वेळी अढळल्यास जबाबदार ऄसलेल्या ऄकधिारी/
िमगचारी यांच्यावर ऄकभिता संस्थेने तात्िाळ िारवाइ िरावी.
धान/सीएमअर व भरडधान्य खरेदीसाठी बारदान्याचा वापर खालीलप्रमाणे
िरावा:धान, सी.एम.अर.तांदुळ, भरडधान्य:-

धान, भरडधान्य व सी.एम.अर.

साठवणूिीिकरता बारदान्याचा वापर िरताना िाटे िोरपणे िेंद्र शासनाचे कनिष
पाळणे अवश्यि अहे . वापरण्यात येणाऱया बारदान्याची प्रत िेंद्र शासनाने कनकश्चत
िेल्यानुसार नसल्याचे अढळल्यास त्यास ऄकभिता संस्था जबाबदार राहील, व
संबंकधत ऄकधिाऱयांवर तात्िाळ िारवाइ िरणे बंधनिारि राहील.
5.3 प्रकसध्दी :ऄ) खरेदी िेंद्रावर र्क्त खरेदी किमतीबद्दल दरर्लि न लावता किमान
अधारभूत किमत खरेदी योजनेंतगगत ऄसलेले दजा, कवकनदे श, खरेदी िेंद्रे
आत्याकदची माकहतीदे खील प्रदर्शशत िरावी. शेतिऱयांना कनकश्चतपणे लक्षात
येण्यासाठी त्यासंबंधातील सूचना िेवळ आंग्रजीमध्येच न दे ता त्या मराठीत
ऄनुवाद िरुन दे ण्यात याव्यात.
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अ) एर्. ए. क्यू. दजाची मानिे ठळिपणे र्लिावर प्रत्येि खरेदी िेंद्राच्या
कठिाणी प्रदर्शशत िरण्यात यावीत.
आ) सदर दर, दजा, खरेदी िेंद्रे दशगकवणारे र्लि सवग िृकष ईत्पन्न बाजार
सकमती, ग्राम पंचायत, तहकसल िायालय, पंचायत सकमती िायालय
आत्यादी

कठिाणी

दशगनी

भागावर

लावण्याच्या

सक्त

सूचना

कजल्हाकधिाऱयांनी सवग संबंकधतांना द्याव्यात.
इ) िोणत्याही पकरस्स्थतीत नॉन एर्.ए.क्यू. दजाचे धान्य खरेदी िेले जाणार
नाही. धान / भरडधान्याचे एर्.ए.क्यू. कवकनदे श, अधारभूत किमती
आत्यादी अवश्यि बाबींना स्थाकनि वतगमानपत्रे व आतर प्रसार माध्यमातून
ऄकभिता संस्थांनी व कजल्हाकधिाऱयांनी व्यापि प्रकसध्दी दयावी.
ई) खरेदी िेंद्रे व प्रत्येि खरेदी िेंद्रास जोडण्यात अलेल्या गावांची नावे
यासंबंधी पुरेशी प्रकसध्दी देण्याबाबत कजल्हाकधिारी अकण खरेदी ऄकभिता
संस्थांनी खबरदारी घ्यावी.
उ) रोज सायंिाळी खरेदी िेंद्र बंद झाल्यानंतर खरेदी िेंद्रावर अणलेले,
परंतु खरेदी न झालेले धान/भरडधान्य सांभाळण्याची जबाबदारी संबंकधत
शेतिऱयाचीच राहील, ऄशी व्यापि प्रकसध्दी द्यावी.
5.4 तपासणी:ऄ) भारतीय ऄन्न महामंडळाचे/राज्य शासनाचे ऄकधिारी खरेदी िेंद्रांना भेटी दे उन
कनयकमतपणे कवकहत पध्दतीने खरेदी होत अहे किवा नाही याची तपासणी िरतील
अकण त्यांनी कदलेला सल्ला कवचारात घेउन खरेदी ऄकभिता संस्थांनी त्याप्रमाणे
सुधारीत िायगवाही / ईपाययोजना िरणे अवश्यि राहील. तसेच त्याबाबतचा
िायगपूती ऄहवाल त्या ऄकधिाऱयास तसेच शासनास सादर िरणे ऄकभिता संस्थांना
बंधनिारि राहील.
अ) कजल्हाकधिाऱयांनी धान/भरडधान्य खरेदीच्या िालावधीत दजा कनयंत्रण व दक्षता
पथिाची स्थापना िरावी. या पथिाद्वारे कवशेष मोकहम राबवून नॉन एर्.ए.क्यू.
धान/भरडधान्य खरेदी होण्यास जबाबदार ऄसणाऱया ऄकधिारी व िमगचाऱयांकवरुध्द
कशस्तभंगाची िायगवाही िरावी.
आ) ज्या बारदानांमध्ये धान/भरडधान्य भरलेले अहे , ती बारदाने िेंद्र शासनाने वेळोवेळी
कवकहत िेलेल्या पकरमाणानुसार अहेत ऄथवा नाहीत याची तपासणी कजल्हा पुरवठा
ऄकधिारी व ऄकभिता संस्था यांच्या प्रकतकनधींनी एिकत्रतकरत्या िरावी. याबाबतच्या
नोंदी

खरेदी

िेंद्रावर

जतन

िराव्यात.

या

तपासणीत

िेंद्र

शासनाच्या

बारदानांकवषयीची नामांिने पूणग िरत नसलेले बारदाने कदसून अल्यास ती
नािारावीत. िमी प्रतीचे बारदान वापरण्यात अल्याबाबत िोणतीही तक्रार
शासनािडे येणार नाही, याची दक्षता ऄकभिता संस्थांनी घ्यावी. ऄशा प्रिारच्या
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तक्रारी शासनािडे प्राप्त झाल्यास त्या अधारे शासनस्तरावरुन तात्िाळ तपासणी
िरण्यात यावी अकण त्या तपासणी ऄहवालाच्या अधारे ऄकभिता संस्थांनी िेलेल्या
िायगवाहीचा ऄहवाल शासनास सादर िरणे ऄकभिता संस्थांना बंधनिारि राहील.
इ) दक्षता पथि / कजल्हा स्तरावरील ऄकधिाऱयांनी िेलेल्या तपासणीचा ऄहवाल दर
अठवड्याला शासनास सादर िरणे बंधनिारि राहील.
5.5 आतर
ऄ) ईप ऄकभित्यांची नेमणूि खरेदी ऄकभित्यांने स्वत:च्या जबाबदारीवर िरावी.
कजल्हाकधिाऱयांनी ईप ऄकभित्यांना प्राकधिारपत्रे दे उ नयेत. ईप ऄकभित्याच्या
नेमणूिीशी शासनाचा िाहीही प्रत्यक्ष संबंध राहणार नाही, याची नोंद घ्यावी.
अ) शेतिऱयाने ईत्पाकदत िेलेल्या ईत्पादनाची महाराष्ट्र िृकष ईत्पन्न खरेदी (कनयमन)
कनयम,1963 च्या कनयम 32 (ड) ऄन्वये िृकष ईत्पन्न बाजार सकमतीच्या क्षेत्रात िेंद्र
शासनाच्या किमान अधारभूत किमत योजनेंतगगत जाहीर िरण्यात अलेल्या हमी
भावापेक्षा िमी दराने खरेदी िेली जाणार नाही, याबाबत बाजार सकमतीने दक्षता घेणे
अवश्यि अहे. त्यानुसार "बाजार सकमतीने ऄशा प्रिारांना अळा घातला नाही तर
त्यांच्याकवरुध्द ईपरोक्त कनयमांच्या कनयम 45 ऄन्वये शासन योग्य ती िारवाइ िरु
शिेल." ही बाब संबंकधत कजल्हाकधिाऱयांनी त्यांच्या क्षेत्रातील सवग िृकष ईत्पन्न बाजार
सकमत्यांच्या नजरेस अणून द्यावी. किमान अधारभूत किमत योजनेंतगगत जाहीर
िेलेल्या धान्याचा दजा, कवकहत कवकनदे श व किमतीबाबतचे र्लि ठळि ऄक्षरात
दशगनी भागात लावण्यासाठी कजल्हाकधिाऱयांनी िृकष ईत्पन्न बाजार सकमत्यांना सक्त
सूचना द्याव्यात व बाजार सकमत्यांनी त्याची िाटे िोर ऄंमलबजावणी िरावी.
एर्.ए.क्यू.दजाचे धान / भरडधान्याचे हमी भावापेक्षा िमी भावाने व्यवहार होणार
नाहीत, याची दक्षता घ्यावी.
आ) पूवानुभवानुसार िृषी ईत्पन्न बाजार सकमतीच्या क्षेत्रात अधारभूत किमतीपेक्षा िमी
भावाने झालेल्या खरेदी संदभात िेंद्र शासनािडू न राज्य शासनािडे िारणकममांसा
कवचारण्यात येते व याबाबत संबंकधतांचा खुलासा मागकवल्यावर बहु तांशी ऄशी खरेदी
नॉन एर्एक्यू दजाच्या धान / भरडधान्याची झालेली ऄसल्याचे कदसून येते. मात्र,
ऄशा िमी दराने होणाऱया खरेदी व्यवहाराबाबत िृषी ईत्पन्न बाजार सकमत्यांनी
संबंकधताना खरेदी कवक्री दरांची माकहती दे ताना / ऄहवाल पाठकवताना एर्एक्यू / नॉन
एर्एक्यू दजाबाबत कवर्शनकदष्ट्टपणे माकहती न पुरकवल्यामुळे बहु तांशी प्रिरणात िेंद्र
शासनािडू न राज्यािडे पत्रव्यवहार िरण्यात येतो. यास्तव, िोणत्याही बाजार
सकमत्यांनी त्यांच्या क्षेत्रात खरेदी झालेल्या धान तसेच भरड धान्याचे दर िोणत्याही
माध्यमाद्वारे प्रकसध्द िरताना किवा िळकवतांना खरेदी कवक्रीचे दराबरोबरच एर्एक्यू
व नॉन एर्एक्यू दजाबाबतसुध्दा िोणत्याही पकरस्स्थतीत ईल्लेख िरावा ऄशाही सक्त
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सूचना सवग कजल्हाकधिाऱयांनी त्यांच्या क्षेत्रातील िृषी ईत्पन्न बाजार सकमत्यांना
दयाव्यात.
इ) अधारभूत किमत योजनेखाली ज्वारी,बाजरी, मिा व धान खरेदी िरण्यासाठी
महाराष्ट्र स्टे ट िो- ऑपरेकटव्ह मािेकटग र्ेडरेशन, मुंबइ

व अकदवासी कविास

महामंडळ, नाकशि यांना जो ऄनुषंकगि खचग द्यावयाचा अहे , त्याबाबत राज्य शासन,
िेंद्र शासनाशी चचा िरुन स्वतंत्रपणे कनणगय घेइल व हा कनणगय स्वतंत्रकरत्या
िळकवण्यात येइल.
ई) वरील योजनेंतगगत खरेदी िेलेल्या भरड धान्य व धानामधील तूट /घट िेंद्र शासनाने
मान्य िेली तर त्याप्रमाणातच ऄनुज्ञय
े राहील.
6)

खरेदी िेंद्रे :कजल्हाकधिाऱयांनी कनदे कशल्याप्रमाणे खरेदी ऄकभिता संस्थांनी अवश्यि त्या
कठिाणी धान, ज्वारी, बाजरी व मिा यांची खरेदी िरण्यासाठी खरेदी िेंद्रे
ईघडावीत. 2017-18 या हंगामात एिूण 695 खरेदी िेंद्र ईघडण्यासाठी मान्यता
दे ण्यात अली होती. त्यापैिी 437 एवढयाच खरेदी िेंद्रावर अवि झालेली अहे.
त्यामुळे 258 एवढी िेंद्रे िायगरत नसली तरी त्याकठिाणी साधनसामग्री व
मनुष्ट्यबळाचा पुरवठा िरावा लागला. ही बाब कवचारात घेता अनावश्यि खरेदी
िेंद्र ईघडली जाणार नाहीत, याची दक्षता संबकधत कजल्हाकधिारी यांनी घ्यावी.

7)

खरेदी पध्दत:प्रत्येि गाव एिा कवकशष्ट्ट खरेदी िेंद्रास जोडण्यात यावे. सदर गावातील शेतिरी
जर दु सऱया खरेदी िेंद्रावर धान / भरडधान्य घेवून गेला तर, त्या िेंद्रावर त्याचे
धान / भरडधान्य खरेदी िरु नये. खरेदी िेंद्रे व प्रत्येि खरेदी िेंद्रास जोडण्यात
अलेल्या गावांची नावे यासंबंधी पुरेशी प्रकसध्दी दे ण्याबाबत कजल्हाकधिारी अकण
खरेदी ऄकभिता संस्थांनी खबरदारी घ्यावी. शेतिऱयांिडील धान /भरडधान्य
खरेदी िरताना Online खरेदी पध्दत सुरु िरण्यात अली अहे. त्यािरीता
संबंकधत शेतिऱयांची नोंदणी िरणे अवश्यि राहील.

त्यािकरता

Online

नोंदणी, अधार क्रमांि व बचत बँि खाते क्रमांि नोंदणी िरण्यात येत अहे.
सदर Online खरेदी िरीता हंगाम 2018-19 साठी NeML NCDEX Group
Company यांचे Platform वर नोंदणी िरुन िेंद्र शासनाच्या कनदे शांप्रमाणे त्या
नोंदी PFMS (Public Fund Monitoring System) िरणे ऄकनवायग अहे.
शेतिऱयांिडील जकमनीबाबतचा 7/12 चा ईतारा पाहू नच धान / भरडधान्य
खरेदी िरण्यात यावे. सदरहू ईताऱयात ज्वारी व ऄन्य धान्य/ धानाखालील क्षेत्रे
याची नोंद अहे , याची खात्री िरुन घ्यावी. तसेच 7/12 ईताऱयासंबंधीची नोंद
पावतीच्या मागील बाजूस घ्यावी. 7/12 ईताऱयाची प्रत शेतिऱयांना परत िरु नये.
खरेदी िेंद्रावर कवक्रीसाठी शेतिऱयांने अणलेल्या धान /भरडधान्याच्या ऄनुषंगाने
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Online नोंदी िरण्यात याव्यात तसेच गावकनहाय रकजष्ट्टर तयार िरावे. त्यामध्ये
1) शेतिऱयाचे नाव 2) सव्हे / गट क्रमांि व क्षेत्रर्ळ, 3) िेंद्रात कवक्रीस अणलेले
धान /ज्वारी , बाजरी व मिा या माकहतीचा समावेश ऄसावा. त्यामुळे पुन्हा धान्य
अणल्याबरोबर या नोंदवहीवरुन पूवी कदलेला 7/12 चा ईतारा िाढू न, अणलेले
शेतिऱयाचे धान्य त्याच्या स्वत:च्या ईत्पादनातील अहे याची खात्री िरुन घेता
येइल. रिने वा तत्सम वाहनातून अणलेले धान / भरडधान्य स्स्विारण्यापूवी
सदर धान / भरडधान्य खऱया शेतिऱयाचेंच अहे याची पूणगपणे खात्री िरुन घ्यावी.
िाही कठिाणी धान्याखालील क्षेत्र व सरासरी ईत्पादिता याचा कवचार न िरता
र्ार मोठया प्रमाणावर (ऄप्रत्यक्षपणे व्यापाऱयांचे) धान्याची खरेदी िेली जाते ऄसे
कनदशगनास अले अहे. यास्तव शेतिऱयांचे 7/12 ईताऱयानुसार पीिाखालील
क्षेत्र, या वषीची कपि पकरस्स्थती (पैसेवारी) पीिाचे सरासरी ईत्पादन या बाबी
कवचारात घेउन, धान / भरडधान्य खरेदी िरण्यात यावे. रोज सायंिाळी खरेदी
िेंद्र बंद झाल्यानंतर खरेदी िेंद्रावर अणलेले, परंतु खरेदी न झालेले धान /
भरडधान्य सांभाळण्याची जबाबदारी संबंकधत शेतिऱयाचीच राहील, ऄशी प्रकसध्दी
द्यावी. व्यापाऱयांिडू न गतवषीचे धान / भरडधान्य पुन्हा खरेदी िेंद्रावर कविले
जाण्याची शक्यता कवचारात घेउन गतवषाचे जुने धान / भरडधान्य िोणत्याही
स्स्थतीत खरीदले जाणार नाही व िेवळ शेतिऱयांिडू न ईत्पाकदत झालेले नवे
धान /भरडधान्यच खरेदी िेले जाइल याची ऄकभिता संस्थांनी कवशेष खबरदारी
घ्यावी. जुने किवा कबगर शेतिऱयांिडू न धान / भरडधान्य खरेदी झाल्यास त्याची
पूणग जबाबदारी ऄकभिता संस्थांवर राहील.
8)

खरेदी िेलेल्या भरड धान्याची (ज्वारी,बाजरी व मिा ) साठवणूि :ऄ) ऄकभिता संस्थांनी कवकनदे शानुसार खरेदी िेलेले ज्वारी, बाजरी व मिा हे
भरडधान्य

राज्य

शासनाच्या

प्रकतकनधीने,

शक्यतो

त्याच

कदवशी

िेंद्राजवळच्या गोदामात पूणग वजन िरुन व दजाची खात्री िरुन
कजल्हाकधिारी यांनी ठरकवल्याप्रमाणे ताब्यात घ्यावे व त्याची नोंद गोदाम
लेख्यामध्ये कनयकमतपणे घ्यावी. त्यािकरता अवश्यिता भासल्यास
साठवणूिीसाठी वखार महामंडळाची / सहिारी संस्थांची खाजगी गोदामे
भाडयाने घेण्यात यावीत. साठा ईघडयावर साठकवण्याची गरज
ईद्भवल्यास ते साठकवण्यापूवी ऄशा ऄन्नधान्याच्या थप्प्याखाली व
अजूबाजूस ड्रेनेज पुरवून त्यावरुन पूणगपणे पुरेशा ताडपत्रयांनी झािून
ठे वण्याची व्यवस्था िरावी. तसेच गरजेनुसार कनयकमत ठे िेदारािडू न
वेळीच धुरीिरण िरुन धान्याचे किडीपासून संरक्षण िरावे. िोणत्याही
पकरस्स्थतीत ईघडयावर साठकवण्यात अलेला धान्याचा साठा पावसामुळे
कभजणार नाही व धान्य थप्प्यांना खालून किवा बाजूने ओल लागणार नाही
व पावसाळयात सुध्दा ऄसा साठा ईघडयावर राहीला तरी धान्य खराब
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होणार नाही याची दक्षता घेवूनच गोदामाबाहेर ऄसलेल्या धान्याच्या
सुरकक्षततेची प्रथम पासूनच व्यवस्था िरावी. याबाबत शासन पत्र,
ऄन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहि संरक्षण कवभाग क्रमांि : संिीणग - 1298 / 15
/ प्र. क्र. 2579 / ना. पु. 29, कदनांि 3 ऑगस्ट, 1998 (पकरकशष्ट्ट VII)
ऄन्वये कवकहत िेलेल्या संकहतेचे िटाक्षाने पालन िरण्यात यावे.
अ) कजल्हाकधिारी / कजल्हा पुरवठा ऄकधिारी यांनी भरडधान्य ताब्यात घेतांना
ते FAQ दजाचे अहे, याची प्रत्यक्ष खातरजमा िरावी. तसेच, याबाबतचे
प्रमाणपत्र भारतीय ऄन्न महामंडळािडे पाठवावे.
आ) भरडधान्याचा खरेदी िालावधी संपल्यानंतर एिा अठवडयाच्या अत
गोदामकनहाय साठकवण्यात अलेल्या भरडधान्याचा (ज्वारी, बाजरी, मिा)
तपशील शासनास सादर िरण्यात यावा. यासोबत सदरचे भरडधान्य
FAQ दजाचे ऄसल्याबाबतच्या प्रमाणपत्राची प्रत दे खील सादर िरण्यात
यावी.
9)

धानाची साठवणूि व भरडाइ :ऄ) धानाचे बाबतीत साठवणूिीची जबाबदारी संबंकधत ऄकभिता संस्थांची
राहील.

खरेदी िेलेले धान ऄकभिता संस्थांच्या ताब्यातच राहील.

त्यासाठी अवश्यितेप्रमाणे संबंकधत ऄकभिता संस्थांनी गोदामे भाडयाने
घ्यावीत. धानाची साठवणूि, सुरकक्षतता, वाहतूि, भरडाइ, संबंकधत
कजल्हाकधिारी/ कजल्हा पुरवठा ऄकधिारी तांदूळ जमा िरेपयंत सवग
जबाबदारी ऄकभिता संस्थांची ऄसून ती िामे ऄकभिता संस्थांनी
िरावयाची अहेत. धान कजल्हाकधिाऱयांनी ताब्यात घ्यावयाचे नाही.
ऄकभिता संस्थांनी

कवकहत पध्दतीने कमलसगची नेमणूि िरुन िेंद्र

शासनाच्या ऄटी व शतीनुसार धानाची भरडाइ िरुन घ्यावयाची अहे व
ईत्पाकदत तांदूळ कजल्हाकधिाऱयांच्या शासिीय गोदामात जमा िरावयाचा
अहे. याबाबत िेंद्र शासन ठरवेल ते कवकनदे श भरडाइ, साठवणूि अिार,
वाहतूि खचग व आतर ऄटी अकण शती लागू राहतील. धान
भरडाइबाबतच्या सकवस्तर सूचना स्वतंत्रपणे कनगगकमत िरण्यात येतील.
अ) िेंद्र शासनाने

भरडाइ िेलेल्या धानाच्या साठवणूिीसाठी दरमहा

(2 मकहन्यांसाठी) रु. 2.40 प्रकत क्क्वटल एवढा गोदाम भाडे दर मंजूर
िेलेला अहे. धान भरडाइ िोणत्याही पकरस्स्थतीत तात्िाळ सुरु
िरण्याची जबाबदारी ऄकभिता संस्थांची राहील. िोणत्याही पकरस्स्थतीत
दोन मकहन्यांचेवर धान गोदामात राहणार नाही याची सुध्दा दक्षता घ्यावी.
आ) भरडाइसाठी कमलसंना धान तात्िाळ ईपलब्ध िरुन दे णे व धान भरडाइ
िरुन िेंद्र शासनाचे ऄटी व शतीनुसार तांदुळ (र्क्त िच्चा) कवकहत
िालावधीत कजल्हाकधिारी यांच्या

गोदामात जमा िरणे, याची संपण
ू ग
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जबाबदारी ऄकभिता संस्थाची राहील. याबाबत िोणत्याही िारणामुळे
कवलंब लागल्यास त्या कवलंबासाठी होणाऱया िारवाइची जबाबदारी
ऄकभिता संस्थाची राहील, याची नोंद घेउन ऄकभिता संस्थांनी धानाचे
दजाबद्दल कवशेष दक्षता घ्यावी. धान भरडाइऄंती प्राप्त होणाऱया सीएमअर
तांदूळासाठी
वापरण्याबाबत

िलर
िेंद्र

िोडींग

(Colour

शासनाने

कदलेल्या

coding)

िेलेल्या

सूचनांची

गोण्या

ऄंमलबजावणी

िरण्याकवषयी पकरकशष्ट्ट "VI" मधील शासन पत्र क्रमांि: खरेदी
1018/प्र.क्र.118/ नापु-29, कद. 08 मे, 2018 व पत्र क्रमांि: खरेदी
1017/प्र.क्र.103/ नापु-29, कद. 14 सप्टें बर, 2017 नुसार सवग संबंकधतांनी
िायगवाही िरावी. (िेंद्र शासनाच्या कदनांि 12 एकप्रल, 2018 व कदनांि
25 ऑक्टोबर, 2017 च्या पत्रांसह)
10)

खरेदीचा िालावधी:धान -खरीप पणन हंगाम - कद. 1 ऑक्टोबर, 2018 ते 31 माचग, 2019
धान- रब्बी ( ईन्हाळी ) पणन हंगाम - कद. 1 मे, 2019 ते 30 जून, 2019
भरडधान्य ( मिा /ज्वारी / बाजरी ) - कद. 1 नोव्हेंबर, 2018 ते 31 कडसेंबर, 2018

11)

धान्याची किमत प्रदान िरणे व खचाची प्रकतपूती:ऄ) लाभार्थ्याचे प्रदान ऑनलाइन िरण्याबाबत िेंद्र शासनाचे कनदे श अहेत.
ही बाब कवचारात घेता ऄकभिता संस्थांनी त्यांच्या मुख्यालयातून थेट
शेतिऱयांच्या खात्यामध्ये खरेदी िेलेल्या धान व भरडधान्यांची रक्िम
ऄदा िरावी. िोणत्याही पकरस्स्थतीत सदर रक्िम धान/भरडधान्य खरेदी
िेलेल्या कदवसापासून पुढील 7 कदवसांपयंत शेतिऱयांच्या खात्यामध्ये
जमा झाली पाकहजे.
अ) शासनाच्या ऄकभिता संस्थांनी शेतिऱयांिडू न खरेदी िेलेल्या धान व
भरडधान्याची किमत शेतिऱयांना त्वकरत प्रदान िरावी. भरड धान्याच्या
बाबतीत खरेदी ऄकभित्यांना कवत्तीय सल्लागार व ईप सकचव, ऄन्न, नागरी
पुरवठा व ग्राहि संरक्षण कवभाग यांच्या िायालयाने , ऄकभिता
संस्थांिडू न साप्ताकहि खरेदी कववरणपत्र व धान्य शासिीय गोदामात
प्राप्त झाल्याचा पुरावा प्राप्त होताच, खरेदी िेलेल्या भरड धान्याची पूणग
किमत प्रदान िरावी. ही रक्िम कवनाकवलंब ऄदा िरणे कवत्तीय सल्लागार व
ईप सकचव यांच्या िायालयाला शक्य व्हावे म्हणून भरड धान्याची स्वीिृती
पत्रे खरेदी ऄकभिता संस्थांनी ताबडतोब दर अठवडयाला कवत्तीय
सल्लागार व ईप सकचव यांच्या िायालयास सादर िरावीत.
आ) ऄकभिता संस्थांनी अधारभूत किमत योजनेखाली खरेदी िेलेल्या धानाचे
साप्ताकहि कववरणपत्र कजल्हा पुरवठा ऄकधिारी/सहायि कजल्हा पुरवठा
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ऄकधिारी यांचे प्रकत स्वाक्षरीसह प्राप्त होताच, त्याअधारे कवत्तीय सल्लागार
व ईप सकचव यांनी दोन्ही ऄकभिता संस्थांना प्रकत क्क्वटल 1750/-रुपये
प्रमाणे रक्िम ऄदा िरावी. ऄनुषंकगि खचाची रक्िम भात भरडाइ िरुन
तांदूळ शासिीय गोदामात जमा िेल्यानंतर िेंद्र शासनाचे मंजूरीनुसार
अदे श िाढल्यानंतर ऄदा िरावी.
इ) ऄकभिता संस्थांनी या योजनेंतगगत खरेदी िेल्या जाणाऱया धान / भरड
धान्यासाठी संबंकधत शेतिऱयांच्या 7/12 ईताऱयाच्या प्रती तसेच आतर मूळ
ऄकभलेखे त्यांच्या िायालयात ठे वावे. धान/ भरडधान्य खरेदी प्रदानाच्या
संदभात ऄकतप्रदान किवा चुिीची दे यिे सादर िरुन रिमा ऄदा िेल्या
जाणार नाहीत याबाबतची सवगस्वी जबाबदारी ऄकभिता संस्थेची राहील.
ऄकभिता संस्थेने या योजनेंतगगत खरेदी िेल्या जाणाऱया धान /
भरडधान्यासाठी कवत्तीय सल्लागार व ईप सकचव िायालयात प्रकतपूतीचे
दावे सादर िरतांना साप्ताकहि खरेदी कववरणपत्र, र्ॉमग 'बी ' व ' सी '
सोबत खालीलप्रमाणे प्रमाणपत्र सादर िरावे:''प्रमाकणत िरण्यात येते िी, दाव्यात दशगकवलेल्या रिमांचे यापूवी प्रदान
िरण्यात अलेले नाही. सदर दाव्यातील पकरगणना खरेदी िेंद्रे / संबंकधत
िायालयात ठे वण्यात अलेल्या मूळ ऄकभलेख्यावरुन पडताळणी िरण्यात
अलेली ऄसून ऄनुज्ञय
े रिमांचे दावे सादर िरण्यात अलेले अहे त. सदर
प्रदानात जादाचे किवा चुिीचे प्रदान झाल्यास त्याची सवगस्वी जबाबदारी
ऄकभिता संस्थांची राहील व त्यानुसार वसूल प्राप्त रिमा तात्िाळ कवत्तीय
सल्लागार व ईप सकचव िायालयास परत िरण्यात येतील किवा पुढील
दाव्यातून वसूल िरण्यात याव्यात.''
ई) िेंद्र शासनाने वेळोवेळी कदलेल्या कनदे शांनुसार मकहनाकनहाय साठा
कववरणपत्र , बारदाना लेखे, गोदामभाडे िरार, वाहतूि भाडे दरपत्रि आ.
अवश्यि दस्तऐवज ऄकभलेकखत िरावेत.
उ) दोन्ही ऄकभिता संस्था, अवश्यि ऄसल्यास भारतीय करझव्हग बँिेिडू न
सवलतीच्या दराने िॅश क्रेडीट कलकमट कमळण्यासाठी प्रस्ताव िरु
शितील. (कवशेषत: धान खरेदीसाठी) ऄसा प्रस्ताव त्यांनी पाठकवल्यास
िेंद्रीय ऄन्न मंत्रालयामार्गत ऄशी िॅश क्रेकडट कमळवून दे ण्यासाठी हा
कवभाग कशर्ारस िरेल.
ऊ) ऄकभिता संस्थांनी अधारभूत किमत खरे दी योजनेंतगगत भरडधान्य व
धानाच्या खरेदीबाबतचे स्वतंत्र लेखे ठे वणे व ऄनुषंकगि माकहती सादर
िरण्याबाबतच्या सकवस्तर सूचना कवत्तीय सल्लागार व ईपसकचव यांच्या
िायालयािडू न तात्िाळ दे ण्यात याव्यात.
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12)

िंरोल रुम:ऄ) अधारभूत किमत खरेदी योजनेंतगगत खरेदी िरण्यात येणाऱया धान / भरड
धान्याचा (ज्वारी,बाजरी व मिा) कनयकमत ऄहवाल िेंद्र शासन/ भारतीय ऄन्न
महामंडळास

पाठकवण्याची

िायगवाही

कवत्तीय

सल्लागार

व

ईपसकचव

िायालयामार्गत िरण्यात यावी.
सदर योजना राबकवताना िेंद्रीिृत कनयंत्रण रहावे यािकरता खालीलप्रमाणे
िंरोल रुमची स्थापना िरण्यात येत अहे.
ऄवर सकचव, MSP, ऄन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहि संरक्षण कवभाग.
मादाम िामा मागग, हु तात्मा राजगुरु चौि, मंत्रालय ( कवस्तार ),मुंबइ- 400
032. E-mail: deepak.kendre@nic.in
Fax no. 022 22023164
ब) ऄकभिता संस्थांनी दररोजचा कजल्हाकनहाय खरे दी ऄहवाल सायंिाळी 5.30
पयंत वरील िंरोल रुमला व कवत्तीय सल्लागार व ईपसकचव िायालयास
पाठवावा. संबंकधत कजल्हाकधिारी व खरेदी ऄकभिता संस्थांनी दर शकनवारी
सायंिाळपयंत खरेदी िरण्यात अलेल्या धान व भरडधान्य खरेदीचा साप्ताकहि
ऄहवाल पकरकशष्ट्ट "V" मधील नमुन्यात कवत्तीय सल्लागार व ईपसकचव िायालय,
मुंबइ यांच्यािडे पाठवून त्याची प्रत सह सकचव (किमान अधारभूत किमत योजना)
यांना द्यावी.
सदर

शासन

कनणगय

महाराष्ट्र

शासनाच्या

www.maharashtra.gov.in

या

संिेतस्थळावर ईपलब्ध िरण्यात अला ऄसून त्याचा संिेताि 201809291653450406
ऄसा अहे . हा अदे श कडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित िरुन िाढण्यात येत अहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या अदे शानुसार व नावाने,

Satish Shridhar
Supe

Digitally signed by Satish Shridhar Supe
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Food and
Civil Supply, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=f7773ccec10687b16ba0f2d3f7f9e6f87fe68f9b1
b2cb5b73b75bab952ca0621, cn=Satish Shridhar Supe
Date: 2018.09.29 16:58:25 +05'30'

(सकतश सुपे)
सहसकचव, महाराष्ट्र शासन
सहपत्र :- पकरकशष्ट्ट I,IA, II, III,IV,V,VI व VII
प्रकत,
1) व्यवस्थापिीय संचालि,महाराष्ट्र राज्य सहिारी पणन महासंघ,िनमुर हाउस,
मुंबइ-400 001.
2) व्यवस्थापिीय संचालि, महाराष्ट्र राज्य सहिारी अकदवासी कविास महामंडळ मया.,
अकदवासी कविास भवन,जुना अग्रा रोड, नाकशि - 422 001.
3) कजल्हाकधिारी, नागपूर, भंडारा, गोंकदया, चंद्रपूर, गडकचरोली, ठाणे,पालघर, रायगड,
रत्नाकगरी, कसधुदुगग,
4) कवत्तीय सल्लागार व ईपसकचव, ऄन्न, नागरी पुरवठा मुंबइ.
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5) कजल्हा पुरवठा ऄकधिारी,नागपूर, भंडारा, गोंकदया, चंद्रपूर, गडकचरोली,
ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नाकगरी, कसधुदुगग.
6) सहायि कजल्हा पुरवठा ऄकधिारी,नागपूर, भंडारा, गोंकदया, चंद्रपूर, गडकचरोली,
ठाणे,पालघर, रायगड, रत्नाकगरी, कसधुदुगग.
7) सर व्यवस्थापि (महाराष्ट्र) ,भारतीय ऄन्न महामंडळ,
5 वा माळा, दत्तपाडा रोड, राजेंद्र नगर, बोरीवली (पूव)ग , मुंबइ-400066
8) ईपअयुक्त (पुरवठा), सवग कवभाग.
प्रत माकहतीसाठी ऄग्रेकषत :1) मा.कवरोधी पक्षनेता कवधानसभा/कवधान पकरषद
2) सवग कवधान पकरषद सदस्य व कवधान सभा सदस्य.
3) ऄपर मुख्य सकचव, (पणन), सहिार, पणन व वस्त्रोदयोग कवभाग, मंत्रालय, मुंबइ.
4) प्रधान सकचव, अकदवासी कविास कवभाग, मंत्रालय, मुंबइ-32.
5) प्रधान सकचव, ऄन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहि संरक्षण कवभाग, मंत्रालय, मुंबइ-32
6) महासंचालि, माकहती व जनसंपिग महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबइ (5 प्रती),
7) खाजगी सकचव, मा.मंत्री (ऄन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहि संरक्षण), मंत्रालय, मुंबइ-32.
8) मान्यताप्राप्त राजिीय पक्षांची िायालये, (प्रत्येिी 5 प्रती),
9) ग्रंथपाल, महाराष्ट्र कवधानमंडळ सकचवालय, ग्रंथालय 6 वा मजला, कवधानभवन, मुंबइ.
(10 प्रती)
10) संचालि, कद महाराष्ट्र स्टे ट िो-ऑपरेकटव्ह मािेकटग र्ेडरेशन, मुंबइ
11) संचालि, महाराष्ट्र राज्य सहिारी अकदवासी कविास महामंडळ मयाकदत, नाकशि
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शासन कनणगय क्रमांि : खरेदी -1018/ प्र.क्र.185 /ना. पु. 29 कद. 29 सप्टें बर, 2018 चे सहपत्र
पकरकशष्ट्ट "I"
(खरीप हंगाम 2018-19 मध्ये खरेदी िरावयाच्या भाताचे (धानाचे) कवकनदे श)
ANNEXURE-"I"
UNIFORM SPECIFICATIONS OF ALL VARIETIES OF PADDY
(KHARIF MARKETING SEASON 2018-19)
Paddy shall be in sound merchantable condition, dry, clean, wholesome of
good food value, uniform in colour and size of grains and free from moulds,

weevils, obnoxious smell, Argemone mexicana, Lathyrus Sativus (Khesari)
admixture of deleterious substances.

Paddy will be classified into Grade 'A' and 'Common' groups.
SHEDULE OF SPECIFICATION
Sr.

Refractions

Maximum

No.
1

Limits (% )
Foreign matter
a) Inorganic

1.0
1.0

b) Organic
2

Damaged, discoloured, sprouted and weevilled grains

5.0*

3

Immature, Shrunken and shrivelled grains

3.0

4

Admixture of lower class

6.0

5

Moisture content

17.0

* Damaged, sprouted and weevilled grains should not exceed 4%
N.B.
1.

The definitions of the above refractions and method of analysis are to be

followed as per BIS 'Method of analysis for food grains' Nos. IS: 4333 (Part-I):
1996, IS: 4333 (Part-II): 2002, and ''Terminology for food grains'' IS: Nos. 2813 1995, as amended from time to time.
2.

The method of sampling is to be followed as per BIS method for sampling

of Cereals and Pulses IS: 14818 - 2000 as amended from time to time.
3.

Within the overall limit of 1.0% for organic foreign matter, poisonous seeds

shall not exceed 0.5% of which Dhatura and Akra seeds (Vicia species) not to
exceed 0.025% and 0.2% respectively.

******
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शासन कनणगय क्रमांि : खरेदी -1018/ प्र.क्र.185 /ना. पु. 29 कद. 29 सप्टें बर, 2018 चे सहपत्र
पकरकशष्ट्ट "I A"
(खरीप हंगाम 2018-2019 मध्ये खरेदी िरावयाच्या तांदूळाचे कवकनदे श)
UNIFORM SPECIFICATION FOR GRADE 'A' & 'COMMON' RICE
(KHARIF MARKETING SEASON 2018-2019)
Rice shall be in sound merchantable condition, sweet, dry, clean,
wholesome, of good food value, uniform in colour and size of grains and free from
moulds, weevils, obnoxious smell, admixture of unwholesome poisonous

substances, Argemone maxicana and Lathyrus sativus ( Khesari) in any form, or
colouring agents and all impurities except to the extent in the schedule below. It

shall also conform to prescribed norms under food Safety & Standards Act, 2006/
Rules prescribed here under:
SCHEDULE OF SPECIFICATION
sr.no

1

Refractions

Maximum limit (%)
Grade A

Commom

Raw

25.00

25.00

Parboiled/single parboiled

16.0

16.00

0.5

0.5

Damaged#/Slightly Raw

3.0

3.0

Damaged Grains

4.0

4.0

Raw

3.0

3.0

Parboiled/single parboiled

5.0

5.0

Brokens*

rice
2

Foreign matter **

Raw/ Parboiled/single
parboiled rice

3

Parboiled/single parboiled
rice

4

Discoloured Grains

rice
5

Chalky Grains

Raw

5.0

5.0

6

Red Grains

Raw/ Parboiled/single

3.0

3.0

6.0

-

13.0

13.0

14.0

14.0

parboiled rice
7
8

Admixture of lower

Raw/ Parboiled/single

class

parboiled rice

Dehusked Grains

Raw/ Parboiled/single
parboiled rice

9

Moisture content @

Raw/ Parboiled/single
parboiled rice
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*

Not more than 1% by weight shall be broken.

**

Not more than 0.25% by weight shall be mineral matter and not more than

0.10% by weight shall be impurities of animal origin.
#

including pin point damage grains.

@

Rice (both raw and parboiled) can be procured with moisture content up to

a maximum limit of 15% with value cut. There will be no value cut up to 14%.
Between 14% to 15% moisture, value cut will be applicable at the rate of full value.

****
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NOTES APPLICABLE TO THE SPECIFICATION OF GRADE 'A' AND COMMON
VARIETIES OF RICE
1.
The definition of the above refractions and method of analysis are to be followed
as given in Bureau of Indian Standard "Method of analysis for Food grains" No. IS:
4333(Part-I) 1996 and IS: 4333(Part-II) 2002 and „„Terminology for food grains‟‟ IS:
2813-1995 as amended from time to time. De-husked grains are rice kernels whole or
broken which have more than 1/4 th of the surface area of the kernel covered with the
bran and determined as follows:ANALYSIS PROCEDURE: - Take 5 grams of rice (sound head rice and brokens) in a
petri dish (80 X 70mm). Dip the grains in about 20 ml. of Methylene Blue solution
(0.05% by weight in distilled water) and allow to stand for about one minute. Decant the
Methylene Blue solution. Give a swirl wash with about 20 ml. of dilute hydrochloric
acid (5% solution by volume in distilled water). Give a swirl wash with water and pour
about 20 ml. of Metanil Yellow solution (0.05% by weight in distilled water) on the blue
stained grains and allow to stand for about one minute. Decant the effluent and wash
with fresh water twice. Keep the stained grains under fresh water and count the dehusked grains. Count the total number of grains in 5 grams of sample under analysis.
Three brokens are counted as one whole grain.
CALCULATIONS:
Percentage of De-husked grains = N X 100
W
Where N = Number of de-husked grains in 5 grams of sample
W = Total grains in 5 grams of sample.
2.
The Method of sampling is to be followed as given in Bureau of Indian Standard
"Method of sampling of Cereals and Pulses" No. IS: 14818-2000 as amended from time
to time.
3.
Brokens less than 1/8th of the size of full kernels will be treated as organic
foreign matter. For determination of the size of the brokens average length of the
principal class of rice should be taken into account.
4.
Inorganic foreign matter shall not exceed 0.25% in any lot, if it is more, the
stocks should be cleaned and brought within the limit. Kernels or pieces of kernels
having mud sticking on surface of rice, shall be treated as Inorganic foreign matter.
5.
In case of rice prepared by pressure parboiling technique, it will be ensured that
correct process of parboiling is adopted i.e. pressure applied, the time for which pressure
is applied, proper gelatinisation, aeration and drying before milling are adequate so that
the colour and cooking time of parboiled rice are good and free from encrustation of the
grains.
------------------------
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STANDARDS OF RISE FOR ISSUE TO STATE GOVERNMENTS/UT
ADMINISTRATIONS FOR DISTRIBUTION UNDER TPDS AND OTHER
WELFARE SCHEMES.
Guidelines for issue/ disposal of wheat and rise have been issued vide
Departments letter no. 8-2/98-DR III dated 27.01.1998 and 13.11.1998. Gist of standards
of rise for issue to states / UTs for distribution under TPDS and OWSs along with
undated illustrations for KMS 2018-19 is as under:
1.
Ready issuable stocks are fit for human consumption which should conform the
standards of Food Safety and Standards Act and Rules framed there under.
2.
Rise stocks falling within A, B and C categories (categorization is best on
damaged and discoloured grains) confirming to food safety norms and free from insect
infestation are ready stocks. Ready stocks may be issued under TPDS and OWSs
provided the refractions in respect of broken grains, chalky grains, red grains and dehusked grains are up to 20% in excess of the uniform specifications.
Illustration of maximum permissible parameters of ready to issue stocks of rise based on
uniform specifications for KMS 2018-19 is as under:

sr.no Refractions

1

Damaged#/Slightly
Raw
Damaged Grains/Pin- Parboiled/single
point Damaged grains parboiled rice

2

Discoloured Grains

3

Broken

4
5

Chalky Grains
Red Grains

6

Dehusked Grains

7

Foreign matter **

Raw
Parboiled/single
parboiled rice
Raw
Parboiled/single
parboiled rice
Raw
Raw/
Parboiled/single
parboiled rice
Raw/
Parboiled/single
parboiled rice
Raw/
Parboiled/single
parboiled rice

Maximum limit (%)
as
per
uniform
specifications
for
Grade
A
&
Common
3
4

Maximum
permissible limit
(%) for
Grade A
&
Common
5
5

3
5

7
7

25
16

30
19

5
3

6
4

13

16

0.5

1.0
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शासन कनणगय क्रमांि : खरेदी -1018/ प्र.क्र.185 /ना. पु. 29 कद. 29 सप्टें बर, 2018 चे सहपत्र
पकरकशष्ट्ट " II "
(खरीप हंगाम 2018-2019 मध्ये खरेदी िरावयाच्या ज्वारीचे कवकनदे श)
ANNEXURE „“II”
UNIFORM SPECIFICATION FOR JOWAR
(KHARIF MARKETING SEASON 2018 - 2019)
The Jowar shall be dried and matured grains of Sorgham Vulgare. It shall
have uniform size, shape. It shall be in sound merchantable condition and also
conforming to prescribed norms under Food Safety & standards Act, 2006/Rules
prescribed thereunder.
Jowar shall be sweet, hard, clean, wholesome and free from Argemone mexicana
and Lathyurus Sativus (khesari) in any form colouring matter, moulds, weevils,
obnoxious smell, admixture of deleterious substances and all other impurities except to
the extent indicated in the scheduled below:SCHEDULE OF SPECIFICATIONS
Sr.no
1
2
3
4
5
6
7

Refractions
Foreign matter*
Other food grains
Damaged grains
Slightly damaged & discoloured grains
Shrivelled & Immature grains
Weevilled grains
Moisture content

Maximum Limits (%)
1.0
3.0
1.5
1.0
4.0
1.0
14.0

*
Not more than 0.25% by weight shall be mineral matter and not more than 0.10%
by weight shall be impurities of animal origin.
N.B.
1.
The definition of the above refractions and method of analysis are to be followed
as given in Bureau of Indian Standard 'Method of Analysis for Food grains' Nos. IS:
4333(Part-I) 1996 and IS: 4333(Part-II) 2002 and Terminology for food grains‟‟ IS:
2813-1995 as amended from time to time.
2.
The method of sampling is to be followed as given in Bureau Indian Standard
'Method of Sampling of Cereals and Pulses' NO.IS: 14818-2000 as amended from time
to time.
3.
Within the overall limit of 1.0% for 'Foreign Matter' the poisonous seeds shall
not exceed 0.5% of which Dhatura and Akra seeds (Vicia spices) not to exceed 0.025%
and 0.2% respectively.
4.
Kernels with glumes will not be treated as unsound grains. During physical
analysis the glumes will be removed and treated as organic foreign matter.
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शासन कनणगय क्रमांि : खरेदी -1018/ प्र.क्र.185 /ना. पु. 29 कद. 29 सप्टें बर, 2018 चे
सहपत्र
पकरकशष्ट्ट " III "
(खरीप पणन हंगाम 2018-2019 मध्ये खरेदी िरावयाच्या बाजरीचे कवकनदे श)
ANNEXURE -"III”
UNIFORM SPECIFICATIONS FOR BAJRA.
(KHARIF MARKETING SEASON 2018 - 2019)
The Bajra shall be the dried and matured grains of Pennisetum typhoides. It
shall have uniform size, shape. It shall be in sound merchantable condition and also
conforming to prescribed norms under Food Safety & standards Act, 2006/Rules
prescribed thereunder.
Bajra shall be sweet, hard, clean, wholesome and free from Argemone mexicana
and Lathyrus Sativus (khesari) in any form colouring matter, moulds, weevils,
obnoxious smell, admixture of deleterious substances and all other impurities except to
the extent indicated in the schedule below:SCHEDULE OF SPECIFICATIONS

Sr.No.
Refractions
Maximum Limits (% )
1
Foreign matter*
1.0
2
Other foodgrains
3.0
3
Damaged grains
1.5
4
Slightly damaged & Discoloured grains**
4.5
5
Shrivelled and Immature grains
4.0
6
Weevilled grains
1.0
7
Moisture content
14.0
*
Not more than 0.25% by weight shall be mineral matter and not more than 0.10%
by weight shall be impurities of animal origin.
**
Bajara grains which are dull in appearance having changed the colour due to
deteriorative changes are to be considered as decoloured grain and Bajara grains having
natural lustre and sound in condition, even of different colour due to genetic/varietal
characteristic may be treated as sound Kernels.
N.B.
1.
The definition of the above refractions and method of analysis are to be followed
as given in Bureau of Indian Standard „Method of Analysis for Food grains' Nos. IS:
4333(Part-I) 1996 and IS: 4333(Part-II) 2002 and Terminology for food grains'' IS:
2813-1995 as amended from time to time.
2.
The method of sampling is to be followed as given in Bureau of Indian Standard
'Method of Sampling of Cereals and Pulses' NO.IS:14818-2000 as amended from time to
time.
3.
Within the overall limit of 1.0% for Foreign Matter, the poisonous seeds shall not
exceed 0.5% of which Dhatura and Akra seeds (Vicia species) not to exceed 0.025% and
0.2% respectively.

पष्ृ ठ 32 पैिी 21

शासन कनणगय क्रमांिः खरे दी - 1018/प्र.क्र.185/ ना.पु.29

4.
Kernels with glumes will not be treated as unsound grain. During physical
analysis the glumes will be removed and treated as organic foreign matter.
5.

Within overall limit of 1.5% for damaged grains the Ergoty kernels shall not exceed
0.05%.
****
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शासन कनणगय क्रमांि : खरेदी -1018/ प्र.क्र.185 /ना. पु. 29 कद. 29 सप्टें बर, 2018 चे सहपत्र
पकरकशष्ट्ट "IV"
(खरीप पणन हंगाम 2018-19 मध्ये खरेदी िरावयाच्या मक्याचे कवकनदे श)
ANNEXURE - "IV"
UNIFORM SPECIFICATIONS FOR MAIZE.
( KHARIF MARKETING SEASON 2018-19)
The Maize shall be the dried and matured grain of Zea mays. It shall have
uniform shape and colour. It shall be in sound merchantable condition and also
conforming to prescribed norms under Food Safety & standards Act, 2006/Rules
prescribed thereunder.
Maize shall be sweet, hard, clean, wholesome and free from Argemone mexicana
and Lathyrus Sativus (khesari) in any form, colouring matter, moulds, weevils,
obnoxious smell, admixture of deleterious substances and all other impurities except to
the extent indicated in the schedule below :SCHEDULE OF SPECIFICATIONS
Sr.No.

Refractions

Maximum Limits (% )

1

Foreign matter*

1.0

2

Other food grains

2.0

3

Damaged grains

1.5

4

Slightly damaged, discoloured and
touched grains

4.5

5

Shrivelled & Immature grains

3.0

6

Weevilled grains

1.0

7

Moisture content

14.0

*
Not more than 0.25% by weight shall be mineral matter and not more than
0.10% by weight shall be impurities of animal origin.
N.B.
1.
The definition of the above refractions and method of analysis are to be followed
as given in Bureau of Indian Standard 'Method of Analysis for Food grains‟ Nos. IS:
4333(Part-I) 1996 and IS: 4333(Part-II) 2002 and „„Terminology for food grains‟‟ IS:
2813-1995 as amended from time to time.
2.
The method of sampling is to be followed as given in Bureau of Indian Standard
'Method of Sampling of cereal and pulses' NO.IS:14818-2000 as amended from time to
time.
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3.
Within the overall limit of 1.0% for Foreign Matter, the poisonous seeds shall not
exceed 0.5% of which Dhatura and Akra seeds (Vicia species) not to exceed 0.025% and
0.2% respectively.
4.
The small sized maize grains, if the same are otherwise fully developed, should
not be treated as Shrivelled and Immature grains.
-----------------
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शासन कनणगय क्रमांि : खरेदी -1018/ प्र.क्र.185 /ना. पु. 29 कद. 29 सप्टें बर, 2018 चे
सहपत्र
पकरकशष्ट्ट "V"
हमी भाव योजनेखाली एर्. ए. क्यू. दजाच्या ज्वारी, बाजरी, भात व मिा
खरेदीबाबतचा साप्ताकहि ऄहवाल
1)

कजल्हयाचे नांव: - ---------------------------------

2)

मागील

क्क्वटलमध्ये)

शकनवार:-

----------------------------------------

(अिडे

कदनांि -----------------------ऄखेर ज्वारी, बाजरी, मिा, भात.

झालेली एिूण खरेदी एर्. ए. क्यू. --------------------------3)

मागील शकनवारी कदनांि ----------------------ऄखेर झालेली एिूण खरेदी.

4)

ऄडचणी ऄसल्यास ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

**********************************
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शासन कनणगय क्रमांि : खरे दी -1018/ प्र.क्र.185 /ना. पु. 29 कद. 29 सप्टें बर, 2018 चे सहपत्र
पकरकशष्ट्ट VI
(िलर िोकडग - पणन हं गाम 2018-19 रब्बीसाठी)
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(िलर िोकडग - पणन हं गाम 2018-19 खरीपसाठी)
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शासन कनणगय क्रमांि : खरे दी -1018/ प्र.क्र.185 /ना. पु. 29 कद. 29 सप्टें बर, 2018 चे सहपत्र

पकरकशष्ट्ट "VII"
क्रमांि:संिीणग- 1298/2815/प्र.क्र.2579/ना.पु.29,
ऄन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहि संरक्षण कवभाग,
मंत्रालय कवस्तार, मुंबइ - 400 032.
कदनांि : 3 ऑगस्ट, 1998.
प्रकत,
सवग कवभागीय अयुक्त,
सवग कजल्हाकधिारी, (मुंबइ व मुंबइ ईपनगर वगळू न )
सवग ऄपर कजल्हाकधिारी, (मुंबइ व मुंबइ ईपनगर वगळू न)
सवग कजल्हा पुरवठा ऄकधिारी,
कनयंत्रि कशधावाटप व संचालि नागरी पुरवठा, मुंबइ.
संचालि, नागरी पुरवठा (गो/वा), मुंबइ.
कवषय : खुल्या जागेत शास्त्रोक्त पध्दतीने ऄन्नधान्याची
साठवणूि िरण्याबाबत संकहता.
राज्यात वेळोवेळी अधारभूत किमत खरेदी योजनेऄंतगगत तसेच लेव्ही अदेशातंगगत
ऄन्नधान्याचे प्रापण िरण्यात येते. ऄशाप्रिारे खरेदी िरण्यात येणारे ऄन्नधान्य शासिीय किवा
भाडयाने घेतलेल्या गोदामात सुरकक्षत साठकवण्यात येते. त्या ऄन्नधान्याच्या सुरकक्षततेकवषयी
दयावयाच्या खबरदारीची संकहता यापूवीच कवकहत िरण्यात अली अहे .
2.

िाही कवकशष्ट्ट पकरस्स्थतीत शासनाच्या ताब्यात ऄसलेले ऄन्नधान्य गोदामात साठकवणे

शक्य झाले नाही (गोदामात जागा नसल्यामुळे) व त्यामुळे ऄसे ऄन्नधान्य खुल्या जागेत (cover
and plinth) साठवावे लागल्यास, त्यावेळी संभाव्य नुिसान टाळू न ऄन्नधान्याची शास्त्रोक्त
पध्दतीने साठवणूि िरण्याबाबतची ईपरोक्त ईपयोजन संकहता िेंद्र शासनाने कनकश्चत िेलेली
अहे. ती पुढीलप्रमाणे अहे :(1) खुल्या अवारात (Cover and plinth) साठवणूिीसाठी कनवडलेल्या जागा हया ईं च
जोत्याच्या, (High Plinth Area) कवशेषत: पक्क्या बांधिामाच्या ऄसाव्यात. पुरेसा कनचरा होणाया ऄसाव्यात. जोत्याच्या बांधिामामध्ये तडे गेलेले नसावेत किवा भेगा नसाव्यात. ऄशा
अवारांच्या सभोवती ऄनावश्यि रानटी वनस्पती नसाव्यात अकण ऄशा जागा सुलभ रस्त्यांनी
जोडलेल्या व पुरेशा सुरकक्षत ऄसाव्यात.
(2) खुल्या अवारातील (cover and Plinth) साठवणूि िरताना योग्य ड्रेनेजच्या
(लािडी ठोिळे , दगडी लाद्या, आत्यादी) वापर िरावा.
(3) ऄन्नधान्याचे कनकरक्षण िरण्यासाठी तसेच िीटिांच्या कनयंत्रणाचे ईपाय
योजण्यासाठी जोत्याच्या भोवती पुरेशा मार्शगिा व जागा ऄसाव्यात.
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(4) थप्प्या हया प्रमाणशीर अिाराच्या, ईं चीच्या अकण घुमटािार ऄसाव्यात. त्यामुळे
अवरणाचा र्ुगा होणे (Ballooning of Cover) तसेच थप्प्याच्या वर पाणी साठणे टाळता
येइल.
(5) ईं कदराच्या बंदोबस्ताची िाळजी वेळच्यावेळी घेण्यात यावी. ईं दीर कनयंत्रणासाठी
ॲल्यूकमकनयम र्ॉस्र्ाइडच्या गोळयांच्या (0.6 ग्रॅमच्या दोन गोळया प्रत्येि कजवंत कबळासाठी)
वापर िरावा. कझि र्ॉस्र्ाइडचा सुध्दा ऄकमषाच्या माध्यमातून वापर िरता येइल.
(6) पक्षयांपासून ऄन्नधान्याच्या सुरकक्षततेची पुरेशी िाळजी घेण्यात यावी.
(7) पुरेशा प्रिाशाच्या कदवशी योग्य वायुकवजन ऄसणे ऄन्नधान्यातील अद्रग ता िमी
िरण्यासाठी ईपयुक्त ठरते.
(8) पावसापासून ऄन्नधान्याचे रक्षण िरण्यासाठी खुल्या अवारातील (Covers and
Plinth) साठवणीच्या थप्प्या पॉकलकथनच्या अवरणाने अकण नॉयलॉनच्या जाळयांनी अच्छाकदत
िराव्यात व अच्छादने नायलॉनच्या दोराने बांधावीत.
(9) खुल्या अवारात (Covers and Plinth) साठकवलेल्या ऄन्नधान्यास 50 टक्िे
मॅलाकथऑन र्वारुन 2.5 टक्िे डे स्टामेथ्रीन पावडरच्या सहाय्याने तसेच ॲल्युकमकनयम
र्ॉस्र्ाइडच्या गोळयांच्या सहाय्याने धुरीिरण िरुन ऄन्नधान्याच्या साठवणूिीतील
किडीपासून संरक्षण िरावे.
(10) वा-याच्या वेगामूळे किवा आतर िारणाने अवरणाची हानी झाल्यास तात्िाळ
ईपयोगासाठी िाळया पॉकलकथन अवरणाचा व नायलॉनच्या दोराचा पुरेसा साठा ठे वण्यात
यावा.
(11) खुल्या अवारात (Cover and Plinth) साठकवलेल्या धान्याचे प्राथम्याने कनयतन
द्यावे/कवतरण िरावे.
3.

भकवष्ट्यात ऄशाप्रिारे ऄन्नधान्याची खुल्या जागी (Open place) साठवणूि िरावी

लागल्यास त्या ऄन्नधान्याचे नुिसानीपासून रक्षण िरण्यासाठी ईपरोक्त पकरच्छे द -2 मध्ये
कवकहत िेलेल्या ईपयोजन संकहतेचे पालन िरण्यात यावे.
4. याबाबत अपल्या ऄकधपत्याखालील सवग संबंकधतांना योग्य त्या सूचना दे ण्यात याव्यात व
त्याचे पालन होत ऄसल्याची खात्री िरण्यात यावी.

सही/(श्या. द. कशदे )
ईप सकचव,
ऄन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहि संरक्षण कवभाग.
प्रत ऄग्रेकषत 1) महाराष्ट्र राज्य पणन महासंघ, मुंबइ.
2) पुरवठा अयुक्तांचे िायालय, मुंबइ.
3) सवग िायासने, ऄन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहि संरक्षण कवभाग.
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