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वाचा 1) शासन वनणगय क्रमांक: खरेदी 1115/प्र.क्र.17/ना.पु.29, वद.14 .01.2016.
2) शासन शुविपत्र क्रमांक : क्र. 1014/28/प्र.क्र. 17/नापु 29 वद. 03.11.2017.
प्रस्तावना :वकमान आधारभूत ककमत खरेदी योजना ही केंद्र शासनाची योजना असून शेतकऱयांना हमी
भावापेक्षा कमी ककमतीने ( वडस्रेस सेल ) धान्य ववकावे लागू नये , म्हणून ही योजना राबववण्यात येते.
त्यासाठी राज्य शासनाने वनयुक्त केलेल्या अवभकता संस््ांमार्गत ( वबगर आवदवासी क्षेत्रात महाराष्ट्र स्टे ट
को-ऑप. माकेकटग र्ेडरे शन, मुंबई व आवदवासी क्षेत्रात, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आवदवासी ववकास
महामंडळ, नावशक ) राज्यात एर्.ए.क्यु. (Fair average quality) दजाच्या धान व भरडधान्याची खरेदी
करण्यात येते. वरील योजनेंतगगत खरेदी केलेल्या धानाची भरडाई अवभकता संस््ांमार्गत वमलसगकडू न
करुन घेऊन प्राप्त होणारा सी.एम.आर. (Custom milled rice) ( कच्चा तांदूळ ) भारतीय अन्न महामंडळाकडे
जमा करण्यात येत होता. केंद्र शासनाने “धान” खरेदीकरीता राज्यात “ववकेंद्रीत खरेदी योजना” (DCPS)
लागू करणेबाबत केलेली वशर्ारस ववचारात घेऊन हंगाम 2016-17 पासून ववकेंद्रीत खरेदी योजना संपूणग
राज्यात राबववण्याचा वनणगय राज्य शासनाने संदभाधीन शासन वनणगयान्वये घेतला आहे. त्यामुळे सदर
योजनेमध्ये तयार होणारा CMR राज्य शासनाने वनधावरत केलेल्या गोदामांमध्ये जमा करण्यात येत आहे.
त्यानुसार सन 2019-20 या हंगामामध्ये धान/ भरडधान्य खरेदीसाठी सूचना वनगगवमत करण्याची बाब
शासनाच्या ववचाराधीन होती.
शासन वनणगय:पणन हंगाम 2019-20 मध्ये केंद्र शासनाने वकमान आधारभूत ककमत खरेदी योजनेंतगगत धान व
भरडधान्याचे (ज्वारी, बाजरी, मका व रागी) ववहीत वववनदे श तसेच वकमान आधारभूत ककमती जाहीर केल्या
आहेत. यावशवाय आधारभूत ककमतींचा शेतकऱयांना लाभ होण्याच्या दृष्ट्टीने व त्यांना हमी भावापेक्षा कमी
ककमतीने (डीस्रेस सेल ) धान्य ववकावे लागू नये, यासाठी राज्य स्तरावर वनयंत्रण कक्ष घघडण्याच्या सूचना
केंद्र शासनाने वदल्या आहेत. त्यानुसार, राज्यातील शेतक-यांना वकमान आधारभूत ककमतीचा लाभ वमळावा
या हेतूने राज्यात खरेदी केंद्रे सुरु करण्याकवरता व त्यावठकाणी धानाची व ज्वारी, बाजरी, मका, रागी या
भरडधान्याची खरेदी करण्यासाठी खालील प्रमाणे आदे श दे ण्यात येत आहेत:-
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1) खरेदी बाबत वनणगय:अ) संपूणग महाराष्ट्र राज्यामध्ये केंद्र शासनाची "नोडल एजन्सी" म्हणून भारतीय अन्न महामंडळ
(Food Corporation Of India) काम पाहील.
आ) प्रत्यक्ष खरेदीची प्रवक्रया वबगर आवदवासी क्षेत्रात "महाराष्ट्र स्टे ट को.ऑप.माकेकटग र्ेडरेशन,
मुंबई " व आवदवासी क्षेत्रात "आवदवासी ववकास महामंडळ, नावशक " या अवभकता संस््ांमार्गत
करण्यात यावी.
इ) भारतीय अन्न महामंडळाच्या समन्वयाने राज्य शासनाने कायगवाही करावयाची आहे. यास्तव
महाराष्ट्र स्टे ट को.ऑप.माकेकटग र्ेडरेशन ,मुंबई व आवदवासी ववकास महामंडळ, नावशक यांनी
राज्य शासनाचे मुख्य अवभकता म्हणून काम पहावे.
ई) ज्वारी, बाजरी, मका व रागी या भरड धान्याच्या खरेदीच्या स्तरापयंतच्या सवग प्रकारच्या
कायगवाहीची जबाबदारी मुख्य अवभकता संस््ांवर राहील.
घ) रागी या भरडधान्याकवरता योग्य त्या वठकाणी रागी खरेदी केंद्र घघडण्याची जबाबदारी संबंवधत
वजल्हावधकारी व दोन्ही अवभकता संस््ा यांनी घ्यावी.
ऊ) खरेदी केलेली ज्वारी, बाजरी मका व रागी हे भरड धान्य भारतीय अन्न महामंडळाच्या वतीने
राज्य शासनाच्या गोदामामध्ये साठववण्यात यावे.
ऋ) ज्वारी, बाजरी मका व रागी या धान्याची एकदा खरेदी होवून शासकीय गोदामात ही भरड धान्ये
दजा तपासणी व वजन करुन जमा केल्यानंतर, अशा धान्याची साठवणूक, सुस्स््तीत ठे वणे,
गरजेनुसार वजल्हयांतगगत वाहतूक / धुरीकरण इत्यादी गोष्ट्टींची जबाबदारी संबंवधत
वजल्हावधकारी यांची राहील.
ऌ) खरेदी झालेले धान (भात) खरेदी अवभकत्यांनी स्वत:च्या गोदामात ककवा आवश्यकतेनुसार
भाड्याच्या गोदामात साठवणूक करुन त्याची भरडाई करावी. केंद्र शासनाने हंगाम 2019-20
कवरता ठरववलेल्या वववनदे शानुसार (घताऱयानुसार व इतर अटी व शतीनुसार) धान भरडाई करुन
शासनाच्या/वजल्हावधकाऱयांचे वनदे शांनुसार तांदूळ शासनाच्या ( वजल्हा पुरवठा अवधकारी )
यांच्या गोदामात जमा करावा. पणन हंगाम 2019-20 कवरता केंद्र शासनाकडू न धान/
भरडधान्यांसाठी लागू करण्यात येणारे वववनदे श (Uniform Specification ) लागू असतील.
(पणन हंगाम 2019-20 कवरता केंद्रशासनाचे Uniform Specification स्वतंत्रपणे कळववण्यात
येतील.) धान खरेदीपासून साठवणूक, वाहतूक, सुरवक्षतता, भरडाई व तांदूळ जमा
करण्यापयंतची संपूणग जबाबदारी अवभकता संस््ांची राहील.
2) अवभकता नेमणूक:घपरोक्त वनणगयानुसार, राज्यात खालीलप्रमाणे :अ) वबगर आवदवासी क्षेत्रात - खरीप पणन हंगाम 2019-20 मध्ये, वकमान आधारभूत
ककमत योजनेंतगगत धान/भरडधान्य खरेदी करण्याकवरता, महाराष्ट्र स्टे ट
को.ऑप.माकेकटग र्ेडरेशन, मुंबई या अवभकता संस््ेची या आदे शान्वये मुख्य
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अवभकता म्हणून नेमणूक करण्यात येत आहे.

सदर अवभकता संस््ेने या

क्षेत्रातील खरेदीची कायगवाही वववहत कालमयादे त करण्याची दक्षता घ्यावी.
आ) आवदवासी क्षेत्रामध्ये - खरीप पणन हंगाम 2019-20 मध्ये वकमान आधारभूत
ककमत खरेदी योजनेंतगगत धान / भरड धान्याची खरेदी करण्याकवरता महाराष्ट्र
राज्य सहकारी आवदवासी ववकास महामंडळ, नावशक या अवभकता संस््ेची या
आदे शान्वये मुख्य अवभकता म्हणून नेमणूक करण्यात येत आहे. सदर अवभकता
संस््ेने या क्षेत्रातील खरेदीची कायगवाही ववहीत कालमयादे त करण्याची दक्षता
घ्यावी.
3) आधारभूत ककमती, सवगसाधारण गुणवत्ता व दजा:पीक

आधारभूत ककमत (रुपये) शेतकऱयांना

प्रत्यक्ष

द्यावयाचा दर (रुपये )
धान/भात

अ) साधारण

1815

1815

ब) “अ” दजा

1835

1835

ज्वारी (संकवरत)

2550

2550

ज्वारी (मालदांडी)

2570

2570

बाजरी

2000

2000

मका

1760

1760

रागी

3150

3150

(एर्.ए.क्यू.)
भरडधान्य

वकमान आधारभूत ककमत खरेदी योजनेत केंद्र शासनाने वववहत केलेल्या वववनदे शात बसणारे
FAQ दजाचेच धान / भरडधान्य खरेदी करणे आवश्यक आहे . त्यानुसार अवभकता संस््ांनी प्रवशवक्षत
ग्रेडसगकडू न तपासणीअंतीच धान/भरडधान्य खरेदी करावे. कमी दजाचे धान/भरडधान्य खरेदी
झाल्यास व त्यामुळे काही आर्थ्क तूट आल्यास ककवा अन्य कोणतीही समस्या घद्भवल्यास त्यासाठी
अवभकता संस््ा पूणगत: जबाबदार राहतील.
या धान्याची दजात्मक तपासणी शासनाकडू न (वजल्हा पुरवठा अवधकारी कायालयातील गुणवत्ता
वनयंत्रण प्रवशवक्षत कमगचारी) करण्यात येईल. दजा संबंधी खरेदी ककवा साठवणूकीच्या वेळी
तपासणीमध्ये काही दोष आढळल्यास याबाबत अवभकता संस््ा संपूणगपणे जबाबदार राहील. तसेच
यामध्ये प्रकरणपरत्वे सुधारणात्मक कायगवाही अवभकता संस््ेनेच करावयाची असून अशा
कायगवाहीमुळे झालेल्या नुकसानीस अवभकता संस््ा संपूणगत: जबाबदार असतील.
4) आद्रग ता :हंगाम 2019-20 करीता केंद्र शासनाने वववहत केलेल्या प्रमाणापेक्षा जास्त आद्रग ता आढळल्यास धान/
भरडधान्य खरेदी करण्यात येऊ नये. कोणत्याही पवरस्स््तीत जास्त ओलसर ककवा बुरशीयुक्त
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धान/भरडधान्य खरेदी करु नये. भरडधान्य स्वच्छ व कोरडे असून ते ववक्री योग्य (माकेटे बल)
असल्याची अवभकता संस््ांनी खातरजमा करावी. ववहीत प्रमाणापेक्षा जास्त आद्रग ता असलेले धान /
भरडधान्य खरेदी केल्यास अवभकता संस््ांनी वेळीच संबंवधतांवर दं डात्मक कारवाई करावी.
5) सवगसाधारण अटी व शती:5.1.खरेदी:अ) माकेकटग र्ेडरेशन / आवदवासी ववकास महामंडळ यांनी धान / भरडधान्य खरेदीची
योजना त्वरीत कायास्न्वत करावी. त्यासाठी आवश्यक वठकाणी खरेदी केंद्रे घघडणे ,
प्रवशवक्षत कमगचाऱयांची वनयुक्ती करणे, खरेदी केंद्रावर धान्य वाळववणे, स्वच्छ करणे
तसेच धान्याची नासधूस होवू न दे णे यासाठी व खरेदी प्रवक्रया सुरळीतपणे होण्यासाठी
आवश्यक त्या मूलभूत सुववधा (चाळणी, पंखे, ताडपत्री, पॉवलव्न वशट्स
वगैरेसारखी आवश्यक साधने, आवश्यक ती वजनमापे, आद्रग ता मापक यंत्रे (मॉईश्चर
मीटर) बारदाना, सुतळी इत्यादी) खरेदी केंद्रावर घपलब्ध करुन दे ण्याची खबरदारी
दोन्ही खरेदी अवभकता संस््ांनी घ्यावी.
आ) खरेदी करावयाच्या धान / भरडधान्याच्या दजावर वनयंत्रण ठे वण्यासाठी आवश्यक
असलेली यंत्रसामुग्री ( Image Analysis kit ) व पुरेसे प्रवशवक्षत ग्रेडसग नेमण्याची संपूणग
जबाबदारी माकेकटग र्ेडरेशन / आवदवासी ववकास महामंडळ यांची राहील. खरेदी
अवभकत्यांनी एर्.ए.क्यू. दजात न बसणाऱया धान / भरडधान्याची म्हणजेच /धान,
ज्वारी, बाजरी मका व रागी यांची खरेदी केली तर त्याची संपूणग जबाबदारी व येणाऱया
नुकसानीची जबाबदारी ही सवगस्वी खरेदी अवभकत्यांवर राहील. कमी दजाचे धान
/भरडधान्य खरेदी करण्याचा प्रयत्न केल्यास अशा कमगचाऱयांवर / ग्रेडसगवर
अवभकता संस््ांनी दं डात्मक कारवाई करावी.
इ) आधारभूत ककमत खरेदी योजना ही शेतकऱयांच्या वहतासाठी असल्याने धान /
भरडधान्य खरेदी करताना या शासन वनणगयातील अनुक्रमांक 7 ये्ील
कायगपध्दतीचा अवलंब करावा.
5.2 बारदाना खरेदी:अ) दोन्ही अवभकता संस््ांना संपूणग हंगामाकवरता लागणारा बारदाना राज्य शासनाकडू न
घपलब्ध करुन वदला जाईल. सदर बारदाना शासनामार्गत वजल्हा स्तरावरील
गोदामांमध्ये घपलब्ध करुन वदला जाईल, सदर गोदामांपासून खरेदी केंद्रापयंत
बारदाना वाहतुक करुन नेण्याची जबाबदारी अवभकता संस््ांची असेल.
आ) भरडाईसाठी वगरणीमालकांना धान दे ताना धानाच्या गोण्या प्रमावणतच असल्या
पावहजेत. अशा प्रमावणत 10% गोण्यांचे चाचणी वजन करुन वगरणीमालकांना धान द्यावे.
तपासणीदरम्यान गोण्या प्रमावणत नसल्याचे आढळल्यास संबंवधत अवधकाऱी/ कमगचारी
यांच्यावर दं डात्मक कारवाई करण्यात यावी.
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इ) तांदुळ व धान जमा करण्यासाठी वापरावयाचा बारदाना केंद्र शासनाच्या वनदे शानुसार
असावा. भरडाईनंतर प्राप्त झालेला तांदूळ भरुन वशल्लक राहणारा बारदाना अवभकता
संस््ांनी वमलसगकडू न परत घेऊन स्वत:कडे ठे वावा. तसे न आढळल्यास अवभकता
संस््ेच्या संबंवधत अवधकारी/ कमगचारी यांच्याववरुि वशस्तभंगाची कारवाई करावी.
ई) त्याचप्रमाणे, शासनपत्र क्रमांक:खरेदी1803/1564/प्र.क्र.3497/ना.पु.29, वदनांक 03
नोव्हेंबर, 2003 अन्वये कळववल्या नुसार "अ" दजाचे तांदूळाचे गोणीवर इंग्रजीतील
कॅवपटल लेटर "A", तर सवगसाधारण (Common) दजाचे तांदूळाचे गोणीवर "C" असे
अक्षर मावकंग करावे.
घ) धान खरेदी करण्यासाठी एकदा वापरलेला बारदाना पुन्हा धान खरेदीसाठी वापरताना तो
बुरशीयुक्त, र्ाटलेला, तुटलेला ककवा ववरलेला नसावा. त्याचबरोबर 50 वकलो क्षमतेच्या
बारदान्याचे वजन 500 ग्रॅमपेक्षा कमी असू नये. असे कोणत्याही तपासणीच्या वेळी
आढळल्यास जबाबदार असलेल्या अवधकारी/ कमगचारी यांच्यावर अवभकता संस््ेने
तात्काळ कारवाई करावी.
ऊ) धान/सीएमआर व भरडधान्य खरेदीसाठी बारदान्याचा वापर खालीलप्रमाणे करावा:धान, भरडधान्य व सी.एम.आर. साठवणूकीकवरता बारदान्याचा वापर करताना काटे कोरपणे
केंद्र शासनाचे वनकष पाळणे आवश्यक आहे. शासनाकडू न घपलब्ध करुन वदलेला बारदाना
केंद्र शासनाकडू न प्राप्त करुन घेतलेला असल्याने तो केंद्र शासनाने बारदान्यांकवरता वववहत
केलेल्या वनकषांनुसारच असणार आहे. त्ावप, जर अवभकता संस््ांना सदर बारदाना वववहत
वनकषांप्रमाणे आढळला नाही तर, त्यांनी सदर बारदाना शासनास वजल्हा गोदामांमध्ये परत
करावा/ बदलून घ्यावा.
5.3 प्रवसध्दी :अ) खरेदी केंद्रावर र्क्त खरेदी ककमतीबद्दल दरर्लक न लावता वकमान आधारभूत ककमत
खरेदी योजनेंतगगत असलेले दजा, वववनदे श, खरेदी केंद्रे इत्यावदची मावहतीदे खील
प्रदर्थशत करावी. शेतकऱयांना वनवश्चतपणे लक्षात येण्यासाठी त्यासंबंधातील सूचना केवळ
इंग्रजीमध्येच न दे ता त्या मराठीत अनुवादीत करुन दे ण्यात याव्यात.
आ) एर्. ए. क्यू. दजाची मानके ठळकपणे र्लकावर प्रत्येक खरेदी केंद्राच्या

दशगनी

वठकाणी प्रदर्थशत करण्यात यावीत.
इ) दर, दजा, खरेदी केंद्रे दशगववणारे सदर र्लक सवग कृवष घत्पन्न बाजार सवमती, ग्राम
पंचायत, तहवसल कायालय, पंचायत सवमती कायालय इत्यादी वठकाणी दशगनी भागावर
लावण्याच्या सक्त सूचना वजल्हावधकाऱयांनी सवग संबंवधतांना द्याव्यात.
ई) कोणत्याही पवरस्स््तीत नॉन एर्.ए.क्यू. दजाचे धान्य खरेदी केले जाणार नाही. धान /
भरडधान्याचे एर्.ए.क्यू. वववनदे श, आधारभूत ककमती इत्यादी आवश्यक बाबींना
स््ावनक वतगमानपत्रे व इतर प्रसार माध्यमातून अवभकता संस््ांनी व वजल्हावधकाऱयांनी
व्यापक प्रवसध्दी दयावी.
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घ) खरेदी केंद्रे व प्रत्येक खरेदी केंद्रास जोडण्यात आलेल्या गावांची नावे यासंबंधी पुरेशी
प्रवसध्दी दे ण्याबाबत वजल्हावधकारी आवण खरेदी अवभकता संस््ांनी खबरदारी घ्यावी.
ऊ) रोज सायंकाळी खरेदी केंद्र बंद झाल्यानंतर खरेदी केंद्रावर आणलेले, परंतु खरेदी न
झालेले धान/भरडधान्य सांभाळण्याची जबाबदारी संबंवधत शेतकऱयाचीच राहील, अशी
व्यापक प्रवसध्दी द्यावी.
5.4 तपासणी:अ) भारतीय अन्न महामंडळाचे/राज्य शासनाचे अवधकारी खरेदी केंद्रांना भेटी दे ऊन वनयवमतपणे
वववहत पध्दतीने खरेदी होत आहे ककवा नाही याची तपासणी करतील आवण त्यांनी वदलेला
सल्ला ववचारात घेऊन खरेदी अवभकता संस््ांनी त्याप्रमाणे सुधारीत कायगवाही / घपाययोजना
करणे आवश्यक राहील. तसेच त्याबाबतचा कायगपत
ू ी अहवाल त्या अवधकाऱयास तसेच
शासनास सादर करणे अवभकता संस््ांना बंधनकारक राहील.
आ) वजल्हावधकाऱयांनी धान/भरडधान्य खरेदीच्या कालावधीत दजा वनयंत्रण व दक्षता प्काची
स््ापना करावी. या प्काद्वारे ववशेष मोवहम राबवून नॉन एर्.ए.क्यू. धान/भरडधान्य खरेदी
होण्यास जबाबदार असणाऱया अवधकारी व कमगचाऱयांववरुध्द वशस्तभंगाची कायगवाही करावी.
इ) ज्या बारदानांमध्ये धान/भरडधान्य भरलेले आहे , ती बारदाने केंद्र शासनाने वेळोवेळी वववहत
केलेल्या पवरमाणानुसार आहेत अ्वा नाहीत याची तपासणी वजल्हा पुरवठा अवधकारी व
अवभकता संस््ा यांच्या प्रवतवनधींनी एकवत्रतवरत्या करावी. याबाबतच्या नोंदी खरेदी केंद्रावर
जतन कराव्यात. या तपासणीत केंद्र शासनाच्या बारदानांववषयीची नामांकने पूणग करत
नसलेले बारदाने वदसून आल्यास ती नाकारावीत. कमी प्रतीचे बारदान वापरण्यात
आल्याबाबत कोणतीही तक्रार शासनाकडे येणार नाही, याची दक्षता अवभकता संस््ांनी
घ्यावी. अशा प्रकारच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्यास त्या आधारे शासनस्तरावरुन
तात्काळ तपासणी करण्यात यावी आवण त्या तपासणी अहवालाच्या आधारे अवभकता संस््ांनी
केलेल्या कायगवाहीचा अहवाल शासनास सादर करणे अवभकता संस््ांना बंधनकारक राहील.
ई) दक्षता प्क / वजल्हा स्तरावरील अवधकाऱयांनी केलेल्या तपासणीचा अहवाल दर
आठवड्याला शासनास सादर करणे बंधनकारक राहील.
5.5 इतर
अ) घप

अवभकत्यांची

नेमणूक

खरेदी

अवभकत्यांने

स्वत:च्या

जबाबदारीवर

करावी.

वजल्हावधकाऱयांनी घप अवभकत्यांना प्रावधकारपत्रे देऊ नयेत. घप अवभकत्याच्या नेमणूकीशी
शासनाचा काहीही प्रत्यक्ष संबंध राहणार नाही, याची नोंद घ्यावी.
आ) शेतकऱयाने घत्पावदत केलेल्या घत्पादनाची महाराष्ट्र कृवष घत्पन्न खरेदी (वनयमन)
वनयम,1963 च्या वनयम 32 (ड) अन्वये कृवष घत्पन्न बाजार सवमतीच्या क्षेत्रात केंद्र शासनाच्या
वकमान आधारभूत ककमत योजनेंतगगत जाहीर करण्यात आलेल्या हमी भावापेक्षा कमी दराने
खरेदी केली जाणार नाही, याबाबत बाजार सवमतीने दक्षता घेणे आवश्यक आहे . त्यानुसार
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"बाजार सवमतीने अशा प्रकारांना आळा घातला नाही तर त्यांच्याववरुध्द घपरोक्त वनयमांच्या
वनयम 45 अन्वये शासन योग्य ती कारवाई करु शकेल." ही बाब संबंवधत वजल्हावधकाऱयांनी
त्यांच्या क्षेत्रातील सवग कृवष घत्पन्न बाजार सवमत्यांच्या वनदशगनास आणून द्यावी. वकमान
आधारभूत ककमत योजनेंतगगत जाहीर केलेल्या धान्याचा दजा, वववहत वववनदे श व
ककमतीबाबतचे र्लक ठळक अक्षरात दशगनी भागात लावण्यासाठी वजल्हावधकाऱयांनी कृवष
घत्पन्न बाजार सवमत्यांना सक्त सूचना द्याव्यात व बाजार सवमत्यांनी त्याची काटे कोर
अंमलबजावणी करावी. एर्.ए.क्यू.दजाचे धान / भरडधान्याचे हमी भावापेक्षा कमी भावाने
व्यवहार होणार नाहीत, याची दक्षता घ्यावी.
इ) पूवानुभवानुसार कृवष घत्पन्न बाजार सवमतीच्या क्षेत्रात आधारभूत ककमतीपेक्षा कमी भावाने
झालेल्या खरेदी संदभात केंद्र शासनाकडू न राज्य शासनाकडे कारणवममांसा ववचारण्यात
येते व याबाबत संबंवधतांचा खुलासा मागववल्यावर बहु तांशी अशी खरेदी नॉन एर्एक्यू
दजाच्या धान / भरडधान्याची झालेली असल्याचे वदसून येते. मात्र, अशा कमी दराने होणाऱया
खरेदी व्यवहाराबाबत कृवष घत्पन्न बाजार सवमत्यांनी संबंवधताना खरेदी ववक्री दरांची मावहती
दे ताना / अहवाल पाठववताना एर्एक्यू / नॉन एर्एक्यू दजाबाबत ववर्थनवदष्ट्टपणे मावहती न
पुरववल्यामुळे बहु तांशी प्रकरणात केंद्र शासनाकडू न राज्याकडे पत्रव्यवहार करण्यात येतो.
यास्तव, कोणत्याही बाजार सवमत्यांनी त्यांच्या क्षेत्रात खरेदी झालेल्या धान तसेच भरड
धान्याचे दर कोणत्याही माध्यमाद्वारे प्रवसध्द करताना ककवा कळववतांना खरेदी ववक्रीचे
दराबरोबरच एर्एक्यू व नॉन एर्एक्यू दजाबाबतसुध्दा कोणत्याही पवरस्स््तीत घल्लेख
करावा अशाही सक्त सूचना सवग वजल्हावधकाऱयांनी त्यांच्या क्षेत्रातील कृषी घत्पन्न बाजार
सवमत्यांना दयाव्यात.
ई) आधारभूत ककमत योजनेखाली ज्वारी,बाजरी, मका, रागी व धान खरेदी करण्यासाठी
महाराष्ट्र स्टे ट को- ऑपरेवटव्ह माकेकटग र्ेडरेशन, मुंबई व आवदवासी ववकास महामंडळ,
नावशक यांना जो अनुषंवगक खचग द्यावयाचा आहे , त्याबाबत राज्य शासन, केंद्र शासनाशी
चचा करुन स्वतंत्रपणे वनणगय घेईल व हा वनणगय स्वतंत्रवरत्या कळववण्यात येईल.
घ) वरील योजनेंतगगत खरेदी केलेल्या भरड धान्य व धानामधील तूट /घट केंद्र शासनाने मान्य
केली तर त्याप्रमाणातच अनुज्ञेय राहील.
6)

खरेदी केंद्रे :-

वजल्हावधकाऱयांनी वनदे वशल्याप्रमाणे खरेदी अवभकता संस््ांनी आवश्यक त्या वठकाणी धान, ज्वारी,
बाजरी ,मका व रागी यांची खरेदी करण्यासाठी खरेदी केंद्रे घघडावीत. त्ावप, अनावश्यक खरेदी
केंद्र घघडली जाणार नाहीत, याची दक्षता संबवधत वजल्हावधकारी यांनी घ्यावी.
7) खरेदी पध्दत:अ) प्रत्येक गाव एका वववशष्ट्ट खरेदी केंद्रास जोडण्यात यावे. सदर गावातील शेतकरी
जर दु सऱया खरेदी केंद्रावर धान / भरडधान्य घेवून गेला तर, त्या केंद्रावर त्याचे धान
/ भरडधान्य खरेदी करु नये. खरेदी केंद्रे व प्रत्येक खरेदी केंद्रास जोडण्यात आलेल्या
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गावांची नावे यासंबंधी पुरेशी प्रवसध्दी दे ण्याबाबत वजल्हावधकारी आवण खरेदी
अवभकता संस््ांनी दक्षता घ्यावी. शेतकऱयांकडील धान /भरडधान्य खरेदी करताना
Online खरेदी पध्दत सुरु करण्यात आली आहे. त्याकरीता संबंवधत शेतकऱयांची
नोंदणी करणे आवश्यक राहील. त्याकवरता Online नोंदणी, आधार क्रमांक व बचत
बँक खाते क्रमांक नोंदणी करण्यात येत आहे. सदर Online खरेदी करीता हंगाम
2019-20 साठी NeML NCDEX Group Company यांचे Platform वर नोंदणी
करुन केंद्र शासनाच्या वनदे शांप्रमाणे त्या नोंदी PFMS (Public Fund Monitoring
System) करणे अवनवायग आहे. शेतकऱयांकडील जवमनीबाबतचा 7/12 चा घतारा
पाहू नच धान / भरडधान्य खरेदी करण्यात यावे. सदरहू घताऱयात ज्वारी व अन्य
धान्य/ धानाखालील क्षेत्रे याची नोंद आहे , याची खात्री करुन घ्यावी. तसेच 7/12
घताऱयासंबंधीची नोंद पावतीच्या मागील बाजूस घ्यावी. 7/12 घताऱयाची प्रत
शेतकऱयांना परत करु नये. खरेदी केंद्रावर ववक्रीसाठी शेतकऱयांने आणलेल्या धान
/भरडधान्याच्या अनुषंगाने Online नोंदी करण्यात याव्यात तसेच गाववनहाय रवजष्ट्टर
तयार करावे. त्यामध्ये 1) शेतकऱयाचे नाव 2) सव्हे / गट क्रमांक व क्षेत्रर्ळ, 3) केंद्रात
ववक्रीस आणलेले धान /ज्वारी , बाजरी,मका व रागी या मावहतीचा समावेश असावा.
त्यामुळे पुन्हा धान्य आणल्याबरोबर या नोंदवहीवरुन पूवी वदलेला 7/12 चा घतारा
काढू न, आणलेले शेतकऱयाचे धान्य त्याच्या स्वत:च्या घत्पादनातील आहे याची खात्री
करुन घेता येईल. रकने

वा तत्सम वाहनातून आणलेले धान / भरडधान्य

स्स्वकारण्यापूवी सदर धान / भरडधान्य खऱया शेतकऱयाचेंच आहे याची पूणगपणे खात्री
करुन घ्यावी. काही वठकाणी धान्याखालील क्षेत्र व सरासरी घत्पादकता याचा ववचार
न करता र्ार मोठया प्रमाणावर (अप्रत्यक्षपणे व्यापाऱयांचे) धान्याची खरेदी केली जाते
असे वनदशगनास आले आहे . यास्तव शेतकऱयांचे 7/12 घताऱयानुसार पीकाखालील
क्षेत्र, या वषीची वपक पवरस्स््ती (पैसेवारी) पीकाचे सरासरी घत्पादन या बाबी
ववचारात घेऊन, धान / भरडधान्य खरेदी करण्यात यावे.
आ) तसेच केंद्र शासनाने खरीप पणन हंगाम 2019-20 पासून राज्यातील शेतकऱयांची
सीमांत, लघु, मध्यम, मोठे शेतकरी अशी जवमनधारनेवर आधावरत तसेच अनु. जाती,
अनु. जमाती, इतर व अवगीकृत अशी वगगवारी करुन मावहती दे ण्याची ववनंती राज्य
शासनास केली आहे. सबब अशी मावहती घपलब्ध करुन दे ण्याकवरता, खरेदी
करताना, धान/ भरडधान्य खरेदी केलेल्या शेतकऱयांकडू न त्यांच्या जवमनीचा नमुना
8 (अ) तसेच शेतकऱयांच्या जातीबाबतचे Self-Declaration घेऊन, याची प्रत घेऊन
अवभकता संस््ांनी लघु, मध्यम, व मोठे तसेच जातवनहाय अशी शेतकऱयांची वगगवारी
करावी. अशी वगगवारी पवरवशष्ट्ट क्र. IV मधील नमुन्यात शासनास वेळोवेळी सादर
करावी.
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इ) दररोज सायंकाळी खरेदी केंद्र बंद झाल्यानंतर खरेदी केंद्रावर आणलेले, परंतु
खरेदी न झालेले धान / भरडधान्य सांभाळण्याची जबाबदारी संबंवधत शेतकऱयाचीच
राहील, अशी प्रवसध्दी द्यावी. व्यापाऱयांकडू न गतवषीचे धान / भरडधान्य पुन्हा खरेदी
केंद्रावर ववकले जाण्याची शक्यता ववचारात घेऊन गतवषाचे जुने धान / भरडधान्य
कोणत्याही स्स््तीत खरेदी केले जाणार नाही व केवळ शेतकऱयांकडू न घत्पावदत
झालेले नवे धान /भरडधान्यच खरेदी केले जाईल याची अवभकता संस््ांनी ववशेष
खबरदारी घ्यावी. जुने ककवा वबगर शेतकऱयांकडू न धान / भरडधान्य खरेदी झाल्यास
त्याची पूणग जबाबदारी अवभकता संस््ांवर राहील.
8)

खरेदी केलेल्या भरड धान्याची (ज्वारी,बाजरी मका व रागी ) साठवणूक :अ) अवभकता संस््ांनी वववनदे शानुसार खरेदी केलेले ज्वारी, बाजरी, मका व रागी हे
भरडधान्य राज्य शासनाच्या प्रवतवनधीने , शक्यतो त्याच वदवशी केंद्राजवळच्या
गोदामात पूणग वजन करुन व दजाची खात्री करुन वजल्हावधकारी यांनी ठरववल्याप्रमाणे
ताब्यात घ्यावे व त्याची नोंद गोदाम लेख्यामध्ये वनयवमतपणे घ्यावी. त्याकवरता
आवश्यकता भासल्यास साठवणूकीसाठी वखार महामंडळाची / सहकारी संस््ांची
खाजगी गोदामे भाडयाने घेण्यात यावीत. साठा घघडयावर साठववण्याची गरज
घद्भवल्यास ते साठववण्यापूवी अशा अन्नधान्याच्या ्प्प्याखाली व आजूबाजूस ड्रेनेज
पुरवून त्यावरुन पूणगपणे पुरेशा ताडपत्रयांनी झाकून ठे वण्याची व्यवस््ा करावी. तसेच
गरजेनुसार वनयवमत ठे केदाराकडू न वेळीच धुरीकरण करुन धान्याचे वकडीपासून
संरक्षण करावे. कोणत्याही पवरस्स््तीत घघडयावर साठववण्यात आलेला धान्याचा
साठा पावसामुळे वभजणार नाही व धान्य ्प्प्यांना खालून ककवा बाजूने ओल लागणार
नाही व पावसाळयात सुध्दा असा साठा घघडयावर राहीला तरी धान्य खराब होणार
नाही याची दक्षता घेवूनच गोदामाबाहेर असलेल्या धान्याच्या सुरवक्षततेची प्र्म
पासूनच व्यवस््ा करावी. याबाबत शासन पत्र, अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण
ववभाग क्रमांक : संकीणग - 1298 / 15 / प्र. क्र. 2579 / ना. पु. 29, वदनांक 3 ऑगस्ट,
1998 (पवरवशष्ट्ट III) अन्वये वववहत केलेल्या संवहतेचे कटाक्षाने पालन करण्यात यावे.
आ) वजल्हावधकारी / वजल्हा पुरवठा अवधकारी यांनी भरडधान्य ताब्यात घेतांना ते FAQ
दजाचे आहे, याची प्रत्यक्ष खातरजमा करावी. तसेच, याबाबतचे प्रमाणपत्र भारतीय अन्न
महामंडळाकडे पाठवावे.
इ) भरडधान्याचा खरेदी कालावधी संपल्यानंतर एका आठवडयाच्या आत गोदामवनहाय
साठववण्यात आलेल्या भरडधान्याचा (ज्वारी, बाजरी, मका, व रागी) तपशील शासनास
सादर करण्यात यावा. यासोबत सदरचे भरडधान्य FAQ दजाचे असल्याबाबतच्या
प्रमाणपत्राची प्रत दे खील सादर करण्यात यावी.
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9)

धानाची साठवणूक व भरडाई :अ) धानाचे बाबतीत साठवणूकीची जबाबदारी संबंवधत अवभकता संस््ांची राहील. खरेदी
केलेले धान अवभकता संस््ांच्या ताब्यातच राहील. त्यासाठी आवश्यकतेप्रमाणे संबंवधत
अवभकता संस््ांनी गोदामे भाडयाने घ्यावीत. धानाची साठवणूक, सुरवक्षतता, वाहतूक,
भरडाई, संबंवधत वजल्हावधकारी/ वजल्हा पुरवठा अवधकारी यांचे गोदामात तांदूळ जमा
करेपयंत सवग जबाबदारी अवभकता संस््ांची असून ती कामे अवभकता संस््ांनी
करावयाची आहेत. धान वजल्हावधकाऱयांनी ताब्यात घ्यावयाचे नाही. अवभकता संस््ांनी
वववहत पध्दतीने वमलसगची नेमणूक करुन केंद्र शासनाच्या अटी व शतीनुसार धानाची
भरडाई करुन घ्यावयाची आहे व घत्पावदत तांदूळ वजल्हावधकाऱयांच्या शासकीय
गोदामात जमा करावयाचा आहे. याबाबत केंद्र शासन ठरवेल ते वववनदे श भरडाई,
साठवणूक आकार, वाहतूक खचग व इतर अटी आवण शती लागू राहतील. धान
भरडाईबाबतच्या सववस्तर सूचना स्वतंत्रपणे वनगगवमत करण्यात येतील.
आ) केंद्र शासनाने भरडाई केलेल्या धानाच्या साठवणूकीसाठी दरमहा (2 मवहन्यांसाठी)
गोदाम भाडे दर मंजूर केलेला आहे. धान भरडाई कोणत्याही पवरस्स््तीत तात्काळ सुरु
करण्याची जबाबदारी

अवभकता संस््ांची राहील. कोणत्याही पवरस्स््तीत दोन

मवहन्यांचेवर धान गोदामात राहणार नाही याची सुध्दा दक्षता घ्यावी.
इ) भरडाईसाठी वमलसगना धान तात्काळ घपलब्ध करुन दे णे व धान भरडाई करुन केंद्र
शासनाचे अटी व शतीनुसार तांदुळ (र्क्त कच्चा) वववहत कालावधीत वजल्हावधकारी
यांच्या गोदामात जमा करणे, याची संपूणग जबाबदारी अवभकता संस््ाची राहील.
याबाबत कोणत्याही कारणामुळे ववलंब लागल्यास त्या ववलंबासाठी होणाऱया
कारवाईची जबाबदारी अवभकता संस््ाची राहील, याची नोंद घेऊन अवभकता संस््ांनी
धानाचे दजाबद्दल ववशेष दक्षता घ्यावी. धान भरडाईअंती प्राप्त होणाऱया सीएमआर
तांदूळासाठी कलर कोडींग (Colour coding) केलेल्या गोण्या वापरण्याबाबत केंद्र
शासनाने वदलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी करण्याववषयी पवरवशष्ट्ट "II" मधील शासन
पत्र क्रमांक: संकीणग 2619/ 472/प्रक.क्र. 108 नापु 29 वदनांक 27.06.2019 नुसार
सवग संबंवधतांनी कायगवाही करावी. (केंद्र शासनाच्या वदनांक 08 मे, 2019 पत्रासह)
10)

खरेदीचा कालावधी:धान -खरीप पणन हंगाम

- वद. 1 ऑक्टोबर, 2019 ते 31 माचग, 2020

रबी पणन हंगाम

- वद. 1 मे, 2020 ते 30 जून, 2020

भरडधान्य ( मका /ज्वारी / बाजरी/ रागी ) - वद. 1 नोव्हेंबर, 2019 ते 31 वडसेंबर, 2019
11)

धान्याची ककमत प्रदान करणे व खचाची प्रवतपूती:अ) लाभार्थ्याचे प्रदान ऑनलाईन करण्याबाबत केंद्र शासनाचे वनदे श आहेत. ही बाब
ववचारात घेता अवभकता संस््ांनी त्यांच्या मुख्यालयातून ्ेट शेतकऱयांच्या खात्यामध्ये
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खरेदी केलेल्या धान व भरडधान्यांची रक्कम अदा करावी. कोणत्याही पवरस्स््तीत
सदर रक्कम धान/भरडधान्य खरेदी केलेल्या वदवसापासून पुढील 7 वदवसांपयंत
शेतकऱयांच्या खात्यामध्ये जमा झाली पावहजे.
आ) शासनाच्या अवभकता संस््ांनी शेतकऱयांकडू न खरेदी केलेल्या धान व भरडधान्याची
ककमत शेतकऱयांना त्ववरत प्रदान करावी. भरड धान्याच्या बाबतीत खरेदी अवभकत्यांना
ववत्तीय सल्लागार व घप सवचव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण ववभाग यांच्या
कायालयाने, अवभकता संस््ांकडू न साप्तावहक खरेदी वववरणपत्र व धान्य शासकीय
गोदामात प्राप्त झाल्याचा पुरावा प्राप्त होताच, खरेदी केलेल्या भरड धान्याची पूणग
ककमत प्रदान करावी. ही रक्कम ववनाववलंब अदा करणे ववत्तीय सल्लागार व घप सवचव
यांच्या कायालयाला शक्य व्हावे म्हणून भरड धान्याची स्वीकृती पत्रे खरेदी अवभकता
संस््ांनी ताबडतोब दर आठवडयाला ववत्तीय सल्लागार व घप सवचव यांच्या
कायालयास सादर करावीत.
इ) अवभकता संस््ांनी आधारभूत ककमत योजनेखाली खरेदी केलेल्या धानाचे साप्तावहक
वववरणपत्र वजल्हा पुरवठा अवधकारी/सहायक वजल्हा पुरवठा अवधकारी यांचे प्रवत
स्वाक्षरीसह प्राप्त होताच, त्याआधारे ववत्तीय सल्लागार व घप सवचव यांनी दोन्ही
अवभकता संस््ांना प्रवत ्क्वटल 1815/-रुपये प्रमाणे रक्कम अदा करावी. अनुषंवगक
खचाची रक्कम भात भरडाई करुन तांदूळ शासकीय गोदामात जमा केल्यानंतर केंद्र
शासनाचे मंजूरीनुसार आदे श काढल्यानंतर अदा करावी.
ई) अवभकता संस््ांनी या योजनेंतगगत खरेदी केल्या जाणाऱया धान / भरड धान्यासाठी
संबंवधत शेतकऱयांच्या 7/12 घताऱयाच्या प्रती, नमुना 8 (अ) च्या प्रती तसेच इतर मूळ
अवभलेखे त्यांच्या कायालयात ठे वावे. धान/ भरडधान्य खरेदी प्रदानाच्या संदभात
अवतप्रदान ककवा चुकीची दे यके सादर करुन रकमा अदा केल्या जाणार नाहीत
याबाबतची सवगस्वी जबाबदारी अवभकता संस््ेची राहील. अवभकता संस््ेने या
योजनेंतगगत खरेदी केल्या जाणाऱया धान / भरडधान्यासाठी ववत्तीय सल्लागार व घप
सवचव कायालयात प्रवतपूतीचे दावे सादर करतांना साप्तावहक खरेदी वववरणपत्र, र्ॉमग
'बी ' व ' सी ' सोबत खालीलप्रमाणे प्रमाणपत्र सादर करावे:''प्रमावणत करण्यात येते की, दाव्यात दशगववलेल्या रकमांचे यापूवी प्रदान करण्यात
आलेले नाही. सदर दाव्यातील पवरगणना खरेदी केंद्रे / संबंवधत कायालयात ठे वण्यात
आलेल्या मूळ अवभलेख्यावरुन पडताळणी करण्यात आलेली असून अनुज्ञय
े रकमांचे दावे
सादर करण्यात आलेले आहेत. सदर प्रदानात जादाचे ककवा चुकीचे प्रदान झाल्यास त्याची
सवगस्वी जबाबदारी अवभकता संस््ांची राहील व त्यानुसार वसूल प्राप्त रकमा तात्काळ
ववत्तीय सल्लागार व घप सवचव कायालयास परत करण्यात येतील ककवा पुढील दाव्यातून
वसूल करण्यात याव्यात.''
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घ) केंद्र शासनाने वेळोवेळी वदलेल्या वनदे शांनुसार मवहनावनहाय साठा वववरणपत्र ,
बारदाना लेखे, गोदामभाडे करार, वाहतूक भाडे दरपत्रक इ. आवश्यक दस्तऐवज
अवभलेवखत करावेत.
ऊ) अवभकता संस््ांनी आधारभूत ककमत खरेदी योजनेंतगगत भरडधान्य व धानाच्या
खरेदीबाबतचे स्वतंत्र लेखे ठे वणे व अनुषंवगक मावहती सादर करण्याबाबतच्या
सववस्तर सूचना ववत्तीय सल्लागार व घपसवचव यांच्या कायालयाकडू न तात्काळ
दे ण्यात याव्यात.
12) कंरोल रुम:अ) आधारभूत ककमत खरेदी योजनेंतगगत खरेदी करण्यात येणाऱया धान / भरड
धान्याचा (ज्वारी,बाजरी,मका व रागी) वनयवमत अहवाल केंद्र शासन/ भारतीय अन्न
महामंडळास पाठववण्याची कायगवाही ववत्तीय सल्लागार व घपसवचव कायालयामार्गत
करण्यात यावी.
सदर योजना राबववताना केंद्रीकृत वनयंत्रण रहावे याकवरता खालीलप्रमाणे कंरोल रुमची
स््ापना करण्यात येत आहे.
अवर सवचव, MSP, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण ववभाग.
मादाम कामा मागग, हु तात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय ( ववस्तार ),मुंबई- 400 032. E-mail:
netra.mankame @nic.in
Fax no. 022 22793045
ब) अवभकता संस््ांनी दररोजचा वजल्हावनहाय खरेदी अहवाल सायंकाळी 5.30 पयंत वरील कंरोल
रुमला व ववत्तीय सल्लागार व घपसवचव कायालयास पाठवावा. संबंवधत वजल्हावधकारी व खरेदी
अवभकता संस््ांनी दर शवनवारी सायंकाळपयंत खरेदी करण्यात आलेल्या धान व भरडधान्य
खरेदीचा साप्तावहक अहवाल पवरवशष्ट्ट "I" मधील नमुन्यात ववत्तीय सल्लागार व घपसवचव कायालय,
मुंबई यांच्याकडे पाठवून त्याची प्रत सह सवचव (वकमान आधारभूत ककमत योजना) यांना द्यावी.
सदर शासन वनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस््ळावर
घपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201909091746304406 असा आहे . हा आदे श
वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे 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=f7773ccec10687b16ba0f2d3f7f9e6f87fe68f9b1b2c
b5b73b75bab952ca0621, cn=Satish Shridhar Supe
Date: 2019.09.09 17:52:47 +05'30'

(सवतश सुपे)

सहसवचव, महाराष्ट्र शासन
सहपत्र :- पवरवशष्ट्ट I,II,III, IV
प्रवत,
1) व्यवस््ापकीय संचालक,महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ,कनमुर हाऊस,
मुंबई-400 001.
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2) व्यवस््ापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आवदवासी ववकास महामंडळ मया.,
आवदवासी ववकास भवन,जुना आग्रा रोड, नावशक - 422 001.
3) वजल्हावधकारी, नागपूर, भंडारा, गोंवदया, चंद्रपूर, गडवचरोली, ठाणे,पालघर, रायगड,
रत्नावगरी, कसधुदुगग.
4) ववत्तीय सल्लागार व घपसवचव, अन्न, नागरी पुरवठा मुंबई.
5) वजल्हा पुरवठा अवधकारी,नागपूर, भंडारा, गोंवदया, चंद्रपूर, गडवचरोली,
ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नावगरी, कसधुदुगग.
6) सहायक वजल्हा पुरवठा अवधकारी,नागपूर, भंडारा, गोंवदया, चंद्रपूर, गडवचरोली,
ठाणे,पालघर, रायगड, रत्नावगरी, कसधुदुगग.
7) सर व्यवस््ापक (महाराष्ट्र) ,भारतीय अन्न महामंडळ,
5 वा माळा, दत्तपाडा रोड, राजेंद्र नगर, बोरीवली (पूव)ग , मुंबई-400066
8) घपआयुक्त (पुरवठा), सवग ववभाग.
प्रत मावहतीसाठी अग्रेवषत :1) मा.ववरोधी पक्षनेता ववधानसभा/ववधान पवरषद
2) सवग ववधान पवरषद सदस्य व ववधान सभा सदस्य.
3) अपर मुख्य सवचव, (पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोदयोग ववभाग, मंत्रालय, मुंबई.
4) प्रधान सवचव, आवदवासी ववकास ववभाग, मंत्रालय, मुंबई-32.
5) प्रधान सवचव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण ववभाग, मंत्रालय, मुंबई-32
6) महासंचालक, मावहती व जनसंपकग महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई (5 प्रती),
7) खाजगी सवचव, मा.मंत्री (अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण), मंत्रालय, मुंबई-32.
8) मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची कायालये, (प्रत्येकी 5 प्रती),
9) ग्रं्पाल, महाराष्ट्र ववधानमंडळ सवचवालय, ग्रं्ालय 6 वा मजला, ववधानभवन, मुंबई.
(10 प्रती)
10) संचालक, वद महाराष्ट्र स्टे ट को-ऑपरेवटव्ह माकेकटग र्ेडरेशन, मुंबई
11) संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आवदवासी ववकास महामंडळ मयावदत, नावशक
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शासन वनणगय क्रमांक : खरेदी -1019/ प्र.क्र.98 /ना. पु. 29, वद. 9 सप्टें बर, 2019 चे सहपत्र
पवरवशष्ट्ट "I"
हमी भाव योजनेखाली एर्. ए. क्यू. दजाच्या ज्वारी, बाजरी, भात व मका
खरेदीबाबतचा साप्तावहक अहवाल
1)

वजल्हयाचे नांव: - ---------------------------------

2)

मागील शवनवार:- ---------------------------------------- (आकडे ्क्वटलमध्ये)
वदनांक -----------------------अखेर ज्वारी, बाजरी, मका, भात.
झालेली एकूण खरेदी एर्. ए. क्यू. ---------------------------

3)

मागील शवनवारी वदनांक ----------------------अखेर झालेली एकूण खरेदी.

4)

अडचणी असल्यास --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

**********************************
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शासन वनणगय क्रमांक : खरेदी -1019/ प्र.क्र.98 /ना. पु. 29 वद. वद. 9 सप्टें बर, 2019 चे सहपत्र
पवरवशष्ट्ट II
(कलर कोकडग - पणन हं गाम 2019-20 खरीपसाठी)
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शासन वनणगय क्रमांक : खरेदी -1019/ प्र.क्र.98 /ना. पु. 29, वद. 9 सप्टें बर, 2019 चे सहपत्र
पवरवशष्ट्ट "III"
क्रमांक:संकीणग- 1298/2815/प्र.क्र.2579/ना.पु.29,
अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण ववभाग,
मंत्रालय ववस्तार, मुंबई - 400 032.
वदनांक : 3 ऑगस्ट, 1998.
प्रवत,
सवग ववभागीय आयुक्त,
सवग वजल्हावधकारी, (मुंबई व मुंबई घपनगर वगळू न )
सवग अपर वजल्हावधकारी, (मुंबई व मुंबई घपनगर वगळू न)
सवग वजल्हा पुरवठा अवधकारी,
वनयंत्रक वशधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई.
संचालक, नागरी पुरवठा (गो/वा), मुंबई.

ववषय : खुल्या जागेत शास्त्रोक्त पध्दतीने अन्नधान्याची
साठवणूक करण्याबाबत संवहता.
राज्यात वेळोवेळी आधारभूत ककमत खरे दी योजनेअंतगगत तसेच लेव्ही आदे शातंगगत अन्नधान्याचे प्रापण
करण्यात येते. अशाप्रकारे खरे दी करण्यात येणारे अन्नधान्य शासकीय ककवा भाडयाने घेतलेल्या गोदामात
सुरवक्षत साठववण्यात येते. त्या अन्नधान्याच्या सुरवक्षततेववषयी दयावयाच्या खबरदारीची संवहता यापूवीच
वववहत करण्यात आली आहे .
2.

काही वववशष्ट्ट पवरस्स््तीत शासनाच्या ताब्यात असलेले अन्नधान्य गोदामात साठववणे शक्य झाले

नाही (गोदामात जागा नसल्यामुळे) व त्यामुळे असे अन्नधान्य खुल्या जागेत (cover and plinth) साठवावे
लागल्यास, त्यावेळी संभाव्य नुकसान टाळू न अन्नधान्याची शास्त्रोक्त पध्दतीने साठवणूक करण्याबाबतची
घपरोक्त घपयोजन संवहता केंद्र शासनाने वनवश्चत केलेली आहे . ती पुढीलप्रमाणे आहे :(1) खुल्या आवारात (Cover and plinth) साठवणूकीसाठी वनवडलेल्या जागा हया घं च जोत्याच्या,
(High Plinth Area) ववशेषत: पक्क्या बांधकामाच्या असाव्यात. पुरेसा वनचरा होणा-या असाव्यात. जोत्याच्या
बांधकामामध्ये तडे गेलेले नसावेत ककवा भेगा नसाव्यात. अशा आवारांच्या सभोवती अनावश्यक रानटी
वनस्पती नसाव्यात आवण अशा जागा सुलभ रस्त्यांनी जोडलेल्या व पुरेशा सुरवक्षत असाव्यात.
(2) खुल्या आवारातील (cover and Plinth) साठवणूक करताना योग्य ड्रेनेजच्या (लाकडी ठोकळे ,
दगडी लाद्या, इत्यादी) वापर करावा.
(3) अन्नधान्याचे वनवरक्षण करण्यासाठी तसेच कीटकांच्या वनयंत्रणाचे घपाय योजण्यासाठी जोत्याच्या
भोवती पुरेशा मार्थगका व जागा असाव्यात.
(4) ्प्प्या हया प्रमाणशीर आकाराच्या, घं चीच्या आवण घुमटाकार असाव्यात. त्यामुळे आवरणाचा र्ुगा
होणे (Ballooning of Cover) तसेच ्प्प्याच्या वर पाणी साठणे टाळता येईल.
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(5) घं वदराच्या बंदोबस्ताची काळजी वेळच्यावेळी घेण्यात यावी. घं दीर वनयंत्रणासाठी ॲल्यूवमवनयम
र्ॉस्र्ाईडच्या गोळयांच्या (0.6 ग्रॅमच्या दोन गोळया प्रत्येक वजवंत वबळासाठी) वापर करावा. कझक
र्ॉस्र्ाईडचा सुध्दा अवमषाच्या माध्यमातून वापर करता येईल.
(6) पक्षयांपासून अन्नधान्याच्या सुरवक्षततेची पुरेशी काळजी घेण्यात यावी.
(7) पुरेशा प्रकाशाच्या वदवशी योग्य वायुववजन असणे अन्नधान्यातील आद्रग ता कमी करण्यासाठी
घपयुक्त ठरते.
(8) पावसापासून अन्नधान्याचे रक्षण करण्यासाठी खुल्या आवारातील (Covers and Plinth)
साठवणीच्या ्प्प्या पॉवलव्नच्या आवरणाने आवण नॉयलॉनच्या जाळयांनी आच्छावदत कराव्यात व आच्छादने
नायलॉनच्या दोराने बांधावीत.
(9) खुल्या आवारात (Covers and Plinth) साठववलेल्या अन्नधान्यास 50 टक्के मॅलाव्ऑन र्वारुन
2.5 टक्के डे स्टामेथ्रीन पावडरच्या सहाय्याने तसेच ॲल्युवमवनयम र्ॉस्र्ाईडच्या गोळयांच्या सहाय्याने
धुरीकरण करुन अन्नधान्याच्या साठवणूकीतील वकडीपासून संरक्षण करावे.
(10) वा-याच्या वेगामूळे ककवा इतर कारणाने आवरणाची हानी झाल्यास तात्काळ घपयोगासाठी
काळया पॉवलव्न आवरणाचा व नायलॉनच्या दोराचा पुरेसा साठा ठे वण्यात यावा.
(11) खुल्या आवारात (Cover and Plinth) साठववलेल्या धान्याचे प्रा्म्याने वनयतन द्यावे/ववतरण
करावे.
3.

भववष्ट्यात अशाप्रकारे अन्नधान्याची खुल्या जागी (Open place) साठवणूक करावी लागल्यास त्या

अन्नधान्याचे नुकसानीपासून रक्षण करण्यासाठी घपरोक्त पवरच्छे द -2 मध्ये वववहत केलेल्या घपयोजन संवहतेचे
पालन करण्यात यावे.
4. याबाबत आपल्या अवधपत्याखालील सवग संबवं धतांना योग्य त्या सूचना दे ण्यात याव्यात व त्याचे पालन होत
असल्याची खात्री करण्यात यावी.
सही/(श्या. द. कशदे )
घप सवचव,
अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण ववभाग.

प्रत अग्रेवषत -1) महाराष्ट्र राज्य पणन महासंघ, मुंबई.
2) पुरवठा आयुक्तांचे कायालय, मुंबई.
3) सवग कायासने, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण ववभाग.
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पवरवशष्ट्ट "IV"
नोदणीकृत शेतकरी
वगगवारी

अनुसूवचत जाती अनु. जमाती

अनु. जाती/ जमाती

अवगीकृत

व्यवतवरक्त असणारे
सीमांत शेतकरी
लघु भू धारक शेतकरी
मध्यम भू धारक शेतकरी
मोठे शेतकरी
अवगीकृत शेतकरी
सीमांत शेतकरी

:-

नमुना 8(अ) नुसार 1 हे. पयंत शेतीचे क्षेत्र असणारे

लघु भू धारक शेतकरी

:- नमुना 8(अ) नुसार 1 हे. ते 2 हे. पयंत शेतीचे क्षेत्र असणारे

मध्यम भू धारक शेतकरी :- नमुना 8(अ) नुसार 2 हे. ते 4 हे. पयंत शेतीचे क्षेत्र असणारे
मोठे शेतकरी

:- नमुना 8(अ) नुसार 4 हे. पेक्षा जास्त शेतीचे क्षेत्र असणारे

पष्ृ ठ 19 पैकी 19

