
हंगाम 2019-2020 मधील किमान आधारभतू किमत 
योजनेंतगगत  हमीभावाने  िेल्या जाणाऱ्या खरेदीसाठी 
अनुषंकगि खर्चार्च ेदर कनकित िरण्यासाठी सकमती 
गठीत िरण्याबाबत.. 

 

महाराष्ट्र शासन 
सहिार,पणन व वस्त्रोद्योग कवभाग, 

शासन आदेश, क्रमािं : सपस-2019/ प्र.क्र.136 /24 स 
मंत्रालय कवस्तार, मंुबई -400 032 

कदनािं:-   3 सप्टेंबर, 2019. 
 

संदभग:-1) शासनार्चे समक्रमािंार्चे कदनािं  24 ऑगस्ट,2019 बैठिीर्चे इकतवृत्त. 
             2)मा.मुख्य सकर्चव,महाराष्ट्र राज्य याचं्या अध्यक्षतेखाली झालले्या बैठिीतील कनणगय. 
 

शासन आदेश :- 
 राज्यात किमान आधारभतू किमत योजनेंतगगत िडधान्य व तेलकबयारं्ची हमीभावाने खरेदी 
नाफेडच्यावतीने स्टेट नोडल एजन्सीिडून िेली जाते. हमीभावाने खरेदीसाठी स्टेट नोडल एजन्सी 
व सब एजन्ट संस््ानंा अनुषंकगि खर्चग अनुज्ञये आहे.  
 

2. राज्यातील सवग िृकष उत्पन्न बाजार सकमतीमधील हमाली, तोलाई  व अन्य अनंुषंकगि खर्चार्च े
दर कनकित िरण्यासाठी संबंकधत कजल्यार्चे कजल्हा उपकनबंधि, सहिारी संस््ा, याचं्या 
अध्यक्षतेखाली सकमती गठीत िेलेली असून, या सकमतीिडून िृकष उत्पन्न बाजार सकमतीमधील  दर 
कनकित िेले जातात. सदर दर कनकित िरताना कजल्यार्ची व िृकष उत्पन्न बाजार सकमतीर्ची भौगोकलि 
पकरस्स््ती,पीि पध्दती, िृकष उत्पन्न बाजार सकमतीमधील शेतमालार्ची आवि व कवक्री इत्यादी 
बाबींर्चा कवर्चार िरुन दर कनकित िेले जातात. त्यामुळे प्रत्येि िृकष उत्पन्न बाजार सकमतीमधील 
हमाली,तोलाई व इतर बाबींर्चे दर वगेवगेळे आहेत. 
 

3 प्रत्येि कजल्यातील िृकष उत्पन्न बाजार सकमत्यांमध्ये हमाली,तोलाई व अन्य अनुषंकगि 
खर्चार्चे दर  वगेवगेळे असल्याने, अनुषंकगि खर्चार्च ेप्रस्ताव तयार िरताना स्टेट नोडल एजन्सीना 
अडर्चणी येतात, पकरणामी अनुषंकगि खर्चार्चे प्रस्ताव नाफेडिडे कवलंबाने सादर िेले जातात. त्यामुळे 
सब एजन्ट संस््ानंा अनुषंकगि खर्चाच्या रक्िमा उशीराने प्राप्त होतात व त्यानंा आधारभतू 
हमीभावाने खरेदीमध्ये अनेि अडर्चणी कनमाण होतात. यामुळे सवग सब एजन्ट संस््ांमध्ये असंतोष 
आहे.  

 

4. उपरोक्त नमूद वस्तुस्स््ती कवर्चारात घेता,खरीप हंगाम 2019 आकण रब्बी हंगाम 2020 िरीता 
किमान आधारभतू किमत योजनेंतगगत नाफेडच्यावतीने हमीभावाने खरेदी िरण्यासाठी अनुषंकगि 
खर्चार्चे दर कनकित िरण्यासाठी प्रधान सकर्चव(पणन) याचं्या अध्यक्षतेखाली पुढीलप्रमाणे सकमती गठीत 
िरण्यात यावी :- 
 

I. प्रधान सकर्चव (पणन) सहिार पणन व वस्त्रोद्योग कवभाग,मंत्रालय, मंुबई      -अध्यक्ष  
II. व्यवस््ापिीय संर्चालि, महाराष्ट्र राज्य सहिारी पणन महासंघ, मुंबई      -सदस्य  
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III. िायगिारी संर्चालि,कवदभग सहिारी पणन महासंघ, नागपूर         -सदस्य  
IV. व्यवस््ापिीय संर्चालि, महाएफपीसी, पुणे            -सदस्य  
V. पणन संर्चालि, महाराष्ट्र राज्य ,पुणे           -सदस्य 
VI. उपसकर्चव (पणन), सहिार पणन व वस्त्रोद्योग कवभाग,मंत्रालय,मंुबई         -सदस्य  
VII. अवर सकर्चव(पणन) सहिार पणन व वस्त्रोद्योग कवभाग,मंत्रालय,मंुबई        - सदस्य सकर्चव 

  

5. पणन संर्चालि,महाराष्ट्र राज्य,पुणे  हे  या  संपूणग िायगवाहीर्ची राज्यस्तरीय कनयंत्रण ्हणनू 
िाम  पहातील व  आवश्यि त्या सूर्चना  कनगगकमत िरतील.  
 

6. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्याwww.mharashtra.gov.in या संिेतस््ळावर 
उपलब्ध िरण्यात आला असून त्यारं्चा संिेतािं 201909031634006102 असा आहे. हा आदेश 
कडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाकंित िरुन िाढण्यात येत आहे. 

 महाराष्ट्रार्चे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने, 

 
 

        (सुनंदा मो.घड्याळे) 
अवर सकर्चव,महाराष्ट्र शासन 

 
प्रत, 

1) मा.मंत्री(पणन) यांर्च ेखाजगी सकर्चव, 
2) मा.राज्यमंत्री(पणन) यांर्च ेखाजगी सकर्चव, 
3) व्यवस््ापिीय संर्चालि,महाराष्ट्र राज्य सहिारी पणन महासंघ,मंुबई 
4) अध्यक्ष त्ा,व्यवस््ापिीय संर्चालि,महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ,पणेु 
5) पणन संर्चालि,महाराष्ट्र राज्य,पणेु, 
6) िायगिारी सरं्चालि,कद.कवदभग सहिारी पणन महासंघ,नागपरू 
7) व्यवस््ापिीय संर्चालि,महाएफपीसी,पणेु 
8) सवग कजल्हा उपकनबधंि,सहिारी संस््ा,(पणन संर्चालिामाफग त) 
9) सवग सहाय्यि कनबधंि,सहिारी संस््ा ( कजल्हा उपकनबधंिामाफग त) 
10) िायासन 24 स, कनवडनस्ती. 

 

 

 

http://www.mharashtra.gov.in/
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