खरीप पणन हंगाम 2018-2019 मध्ये
खरेदी केलेल्या ज्वारी व मक्याचे लक्ष्य
ननर्धारीत साववजननक नवतरण व्यवस्थेमध्ये
वाटप करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण नवभाग
शासन पनरपत्रक क्रमांकः अर्धापु-2018/प्र.क्र.119/नापु-22
हु तात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मागव,
मंत्रालय, मुंबई-400 032
नदनांक: 10 ऑक्टोबर, 2018

वाचा :1) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. 7/3/2016-पीवाय-III, नदनांक 24 नोव्हेंबर, 2016.
2) भारतीय अन्न महामंडळ, मुंबई यांच्या S & S/coursegrains Corrsp/2017-18/Ro
(Mah), नदनांक 3.08.2017.
3) शासन ननणवय अ.ना.पु. व ग्रा.सं.नव. क्रमांकः खरेदी -1018/प्र.क्र.185/नापु-29,
नदनांक 29 सप्टें बर, 2018.

पनरपत्रक :सन 2016-17 च्या खरेदी पणन हंगामापासून नवकेंनद्रत खरेदी योजना संपूणव राज्यात
राबनवण्याचा ननणवय घेण्यात ाला ाहे. खरीप पणन हंगाम 2018-2019 मध्ये नकमान ार्धारभूत
ककमत खरेदी योजनेअंतगवत संदभार्धीन नदनांक २९ सप्टें बर, 2018 च्या शासन ननणवयान्वये भरडर्धान्य
खरेदीबाबत सवव संबंनर्धताना सूचना दे ण्यात ाल्या ाहेत.
2.

खरीप पणन हंगाम 2018-2019 मध्ये भरडर्धान्य खरेदीचा कालावर्धी नदनांक 1 नोव्हेंबर, 2018

ते नदनांक 31 नडसेंबर, 2018 असा नननित करण्यात ाला ाहे. केंद्र शासनाच्या खरेदी र्धोरणानुसार
नवकेंनद्रत खरेदी योजनेअंतगवत राज्यातील ार्धारभूत ककमत खरेदी योजनेअंतगवत खरे दी करण्यात
ालेल्या भरडर्धान्याचे राज्यातच वाटप
ा़ करावयाचे ाहे . त्याअनुषंगाने राज्यात ज्या नजल्यात ज्वारी व
मका खरेदी करण्यात येणार ाहे , त्याच नजल्यामध्ये ज्वारी व मक्याचे वाटप अंत्योदय अन्न योजना व
प्रार्धान्य कुटु ं बातील लाभार्थ्यांना, त्याचप्रमाणात गव्हाचे पनरमाण कमी करुन करावयाचे ाहे.
3.

खरीप पणन हंगाम 2018-2019 मध्ये ापल्या नजल्यात माहे नोव्हेंबर, 2018 पासून ज्या

मनहन्यात ज्वारी व मका खरेदी करण्यात येईल, त्याच मनहन्यात त्या प्रमाणात गव्हाचे ननयतन कमी
करुन, ज्वारी व मक्याचे परस्पर वाटप करण्याच्या सूचना याद्वारे दे ण्यात येत ाहेत.
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4.

ज्वारी व मका यांच्या खरेदी व वाटपाबाबत पुढीलप्रमाणे कायववाही करण्यात यावी :-

(अ) ज्वारी व मका खरेदीवर नजल्हा पुरवठा अनर्धकारी त्यांच्या नजल्यातील खरेदी अनर्धकारी यांच्याद्वारे
ननयंत्रण ठे वून अनभकता संस्थांमार्वत खरेदी केलेल्या ज्वारी व मका नजल्हा पुरवठा अनर्धकारी यांच्या
गोदामामध्ये तत्काळ जमा करुन घ्यावा व तसे प्रमाणपत्र (पावती) अनभकता संस्थेस द्यावे (द्यावी). तसेच
खरेदीची अद्ययावत ाकडे वारी तत्काळ शासनास (नापु-29 कायासनास) सादर करावी. अनभकता
संस्था व नजल्हा पुरवठा अनर्धकारी यांच्या ाकडे वारीत तर्ावत ाढळणार नाही याची संपूणव
जबाबदारी नजल्हा पुरवठा अनर्धकारी यांची राहील.
(ब) ज्वारी व मक्याचे वाटप ज्या प्रमाणात करावयाचे ाहे त्याप्रमाणात भारतीय अन्न महामंडळाकडू न
गव्हाची उचल कमी करण्यात यावी.
(क) ार्धारभूत ककमत खरेदी योजनेअंतगवत खरेदी करण्यात ालेल्या ज्वारी व मक्याची संयुक्त
तपासणी भारतीय अन्न महामंडळ व नजल्यातील प्रनतननर्धी (गुणवत्ता ननयंत्रक) यांच्याकडू न करावयाची
ाहे. त्यामुळे ज्वारी व मका यांच्या वाटपापूवी भारतीय अन्न महामंडळाच्या क्षेत्रीय कायालयाशी
पत्रव्यवहार करुन तत्काळ वरीलप्रमाणे संयुक्त तपासणी करुन घेण्यात यावी. संयुक्त तपासणीचा
अहवाल नजल्हा पुरवठा अनर्धकारी यांच्याकडे प्राप्त झाल्यानंतर तत्काळ ज्वारी व मक्याचे वाटप सुरु
करावे. खरीप पणन हंगाम 2017-2018 मध्ये भारतीय अन्न महामंडळाने ज्वारी व मक्याचे वाटप सुरु
झाल्यानंतर सदर संयुक्त तपासणी केली होती व त्याकरीता काही नजल्यांना ज्वारी व मका खराब होऊ
नये या दृष्ट्टीने संयुक्त तपासणीपूवी ज्वारी व मका वाटपाकरीता मौनखक मान्यता नदली होती. त्याप्रमाणे
ज्या नठकाणी वाटपापूवी संयुक्त तपासणी शक्य नाही, त्या नठकाणी भारतीय अन्न महामंडळाशी संपकव
सार्धून ज्वारी व मका वाटपाबाबत सत्वर कायववाही करावी.
(ड) सदर खरेदी करण्यात ालेला ज्वारी व मका खराब होणार नाही व कोणत्याही पनरस्स्थतीत ज्या
मनहन्यात ज्वारी व मक्याची खरेदी करण्यात येईल, त्याच मनहन्यात सदर ज्वारी व मक्याचे वाटप
होईल, याकडे उप ाायुक्त (पुरवठा) यांनी लक्ष पुरवावे व उनचत कायववाही करण्याबाबत सवव
संबंनर्धतांना सूचना द्याव्यात.
(ई) खरीप पणन हंगाम 2017-2018 मध्ये ज्वारी व मक्याची खरेदी झाल्यानंतर काही नजल्यांनी
वाटपाबाबतची कायववाही तत्काळ केली नसल्याने सदर ज्वारी व मक्याचे ननयतन इतर नजल्यांना द्यावे
लागले होते. यावषी अथवा यापुढे अशा प्रकारचा हलगजीपणा झाल्यास संबंनर्धतांवर नशस्तभंगाची
कायववाही करण्यात येईल, असे सवव संबंनर्धतांना सूनचत करावे.
(र्) सदर ज्वारी व मक्याचे वाटप केल्यानंतर, ज्या मनहन्यात ज्वारी व मक्याचे वाटप केले ाहे ,
त्यानुसार एकूण गव्हाच्या ननयतनाऐवजी वाटप केलेल्या ज्वारी, मका व गहू यांच्या माहवार उचल
वाटपाबाबतची मानहती, ज्या पनरमाणात ज्वारी, मका व गव्हाचे वाटप करण्यात ाले ाहे त्याबाबतच्या
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तपनशलासह योजनाननहाय मानहती पुढील नवववरणपत्रात शासनास napu22.mhpds@gov.in या ईमेलवर सादर करावी.
(ाकडे वारी मे.टन मध्ये )
मनहना

शासनाने नदलेले

ज्वारी व मक्याचे वाटप

गव्हाचे एकूण

करण्याकनरता गव्हाचे

ननयतन

सुर्धानरत केलेले ननयतन
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PHH

ज्वारीचे ननयतन

मक्याचे ननयतन
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सदर शासन पनरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
उपलब्र्ध करण्यात ाले असून त्याचा संकेताक 201810101513549206 असा ाहे. हे पनरपत्रक
नडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांनकत करुन काढण्यात येत ाहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या ादे शानुसार व नावाने.
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( हेमंत वाडीकर )
कायासन अनर्धकारी
प्रनत,
1. उप ायुक्त (पुरवठा) (नानशक/पुणे/अमरावती/औरं गाबाद/नागपूर)
2. नजल्हा पुरवठा अनर्धकारी (नानशक/र्धुळे/नंदूरबार/अहमदनगर/जळगाव/पुणे/ सातारा/ सांगली/
सोलापूर/ औरंगाबाद/ बीड/उस्मानाबाद/अमरावती/ अकोला/बुलढाणा/ यवतमाळ/नागपूर)
3. महाव्यवस्थापक, भारतीय अन्न महामंडळ, एर्एसडी कॉम्पलेक्स, दत्तपाडा रोड, राजेंद्र नगर,
बोरीवली (पू.), मुंबई- 400 066,
त्यांना नवनंती की, राज्यात खरीप पणन हंगाम 2018-2019 मध्ये ज्वारी व मक्याच्या
वाटपाबाबतची कायववाही माहे नोव्हेंबर, 2018 पासून सुरु करण्यात येणार असल्याने त्यापूवी
संयुक्त तपासणीबाबतची उनचत कायववाही करावी व संयुक्त तपासणीचे नजल्हावार वेळापत्रक सवव
संबंनर्धत नजल्यांना कळवावे. काही अपनरहायव कारणास्तव सदर संयुक्त तपासणी वाटप सुरु
करण्यापूवी होऊ शकत नसल्यास तसे त्या संबंनर्धत नजल्यांना लेखी स्वरुपात कळवावे व त्यामध्ये
ज्वारी व मका खराब होऊ नये या दृष्ट्टीने त्याचे वाटप तपासणीपूवी सुरु करण्यात यावे असे दे खील
स्पष्ट्टपणे कळवावे. तसेच तपासणी पूणव झाल्यानंतर ज्वारी व मक्याच्या दजाबाबतचे तपासणी
केलेले प्रमाणपत्र संबंनर्धत नजल्यास दे ण्यात यावे.
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4. महाप्रबंर्धक, अनदवासी नवकास महामंडळ, नानशक / महाव्यवस्थापक, माकेकटग र्ेडरेशन, कनमूर
हाऊस, नरसी नाथा स्रीट, मुंबई - 400 009,
त्यांना नवनंती की, ज्वारी व मका खरेदी केल्यानंतर तो तत्काळ संबंनर्धत नजल्हा पुरवठा
अनर्धकारी यांच्या ताब्यात द्यावा. तसेच त्याबाबतच्या पावतीसह ज्वारी व मक्याच्या खरेदीची
अद्ययावत मानहती वेळोवेळी शासनास (नापु-29 कायासनास) सादर करावी. कोणत्याही
पनरस्स्थतीत ाकडे वारीमध्ये तर्ावत होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी.
प्रत,
1.

मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सनचव

2.

मा. राज्यमंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सनचव

3.

प्रर्धान सनचव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण नवभाग, मुंबई.

4.

नवत्तीय सल्लागार व उप सनचव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण नवभाग, मुंबई.

5. कायासन अनर्धकारी(नापु-29), अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण नवभाग, मंत्रालय, मुंबई-32.
6. संग्रहाथव,नापु-22.
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