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शासन पिरपत्रक :खरीप पणन हंगाम 2019-2020 तसेच रबी पणन हंगाम 2020-21 किरता िकमान आधारभूत
ककमत खरेदी योजनेअंतगणत “िठकेंद्रीत खरेदी योजना ” संपूणण राज्यात राबिठण्याचे संदभण क्र. 1 च्या शासन
िनणणयान्ठये िनदे श दे ण्यात आले आहे त. त्यानरसार सदर योजनेंतगणत खरेदी होणाऱ्या धानाची भरडाई
खरेदीबरोबरच सररु करणे आठश्यक आहे. धानाची भरडाई ही अिभकता संस्थेने (िद महाराष्ट्र स्टे ट कोऑपरेिटव्ह माकेकटग फेडरे शन, मरंबई ठ महाराष्ट्र राज्य सहकारी आिदठासी िठकास महामंडळ मयािदत,
नािशक ) केंद्र शासनाच्या िठिहत मापदं डानरसार कराठयाची आहे.
उपरोक्त योजना स्षणमपणे राबिठण्याच्या दृष्ट्टीने खालीलप्रमाणे सूचना दे ण्यात येत आहेत:2) भरडाईचा कालाठधी :
खरेदीचा कालाठधी िद.1 ऑक्टोबर, 2019 ते िद. 31 माचण 2020, तसेच िद. 1 मे 2020 ते िद. 30
जून, 2020 असल्यामरळे िठिहत मरदतीत भरडाई पूणण करण्याची द्षणता अिभकता संस्थांनी घ्याठी. धान
भरडाईचे काम लठकरात लठकर ठ शक्यतो धान खरेदीच्या िदनांकापासून एका मिहन्यांत अथठा उशीरात
उशीरा िदनांक 31 जरल, ै 2020 पयंत पूणण कराठे. त्यादृष्ट्टीने अिभकता संस्थांनी आठश्यक ते पूठिण नयोजन
कराठे.
3) भरडाईसााी िजल्हा समन्ठय सिमती :-

िजल्हािधकारी यांनी िजल्यातील अिभकता संस्थांच्या मदतीने खालीलप्रमाणे िजल्हा समन्ठय
सिमती स्थापन करण्याची कायणठाही कराठी:िजल्हािधकारी

अध्य्षण

िजल्हा पररठाा अिधकारी

सदस्य

सहायक िजल्हा पररठाा अिधकारी

सदस्य

िजल्हा उपिनबंधक सहकारी संस्था

सदस्य

माकेकटग फेडरेशन /आिदठासी िठकास महामंडळाचे िजल्हा व्यठस्थापक

सदस्य-सिचठ

शासन पिरपत्रक क्रमांकः धानभ-1219/प्र.क्र. 115/नापर-29

4) िजल्हा समन्ठय सिमतीच्या जबाबदाऱ्या :i. धान खरेदी सररु झाल्यानंतर खरेदी केलेल्या धानाच्या भरडाईकिरता खरेदी केंद्राजठळील, स्षणम
अशा िगरणीधारकांची िनयरक्ती कराठी.
ii. शक्यतो स्थािनक िगरणीमालकांचा प्राथम्याने िठचार कराठा. तथािप ज्या भागामध्ये धान भरडाई
िगरण्यांची संख्या कमी आहे ठ लगतच्या िजल्यातील िगरणीधारकांना भरडाईचे काम दे णे
शासनाच्या िहताचे असल्यास सिमतीने त्यांच्या स्तराठर अशा प्रकारे िगरणीधारकांची िनयरक्ती
करण्याबाबत योग्य तो िनणणय घ्याठा.
iii. मागील हंगामात ज्या िमलसणनी स्षणमिरत्या भरडाई केली असेल, त्यांची चालू हंगामासााी िनयरक्ती
करताना त्यांच्या करारनाम्याचे नरतनीकरण करुन भरडाईचे काम दे ण्यास िजल्हा समन्ठय सिमती
स्षणम राहील.
iv. िमलसणची िनयरक्ती करताना त्याच्या मालकीची िमल असल्याबाबतचे सबळ परराठे घेण्यात याठेत.
जसे िमलचे SSI नोंदणी प्रमाणपत्र,कृिि उत्पन्न बाजार सिमतीचे मान्यता असल्याचे प्रमाणपत्र,
िगरणीच्या नाठाचे मागील 3 मिहन्यांचे िठद्यरत दे यक, मागील 3 ठिाचे Audited Statement
(ज्यामध्ये Net Worth Positive असाठी ), GST Registration ठ मागील कोणत्याही हंगामाचे
धान /सीएमआर ( Custom Milled Rice ) बाकी नाही ठ शासनाला कोणतीही रक्कम दे य नाही,
अशा आशयाचे ₹ 100/- च्या स्टॅ म्प पेपरठर शपथपत्र घेण्यात याठे.ज्या िमलसणना काळ्या यादीत
टाकण्यात आले आहे तसेच ज्यांच्याकडे मागील हं गामाचे धान / सीएमआर ( Custom Milled
Rice ) िशल्लक आहे , अशा िमलसणला भरडाईचे काम दे ण्यात येऊ नये. तसेच कोणत्याही
पिरस्स्थतीत sortex /parboiled प्रकारच्या िगरणींची िनठड करण्यात येऊ नये.
v. ज्या िमलसणठर अिभकता संस्थांनी एफआयआर दाखल केला असेल ठ त्याअनरिग
ं ाने चौकशी सररु
असेल, अशा िमलसणला भरडाईचे काम दे ण्यात येऊ नये.
vi. िठतरण आदे श िदल्याच्या िदनांकापासून धानाची भरडाई करुन सीएमआर 15 िदठसांत
शासनाच्या िठहीत केलेल्या गोदामात जमा होत आहे , याची खातरजमा सिमतीने संबंिधत िजल्हा
पररठाा अिधकारी यांच्या माफणत कराठी.
vii. राज्यशासनाच्या िठहीत केलेल्या गोदामामध्ये सी.एम.आर. जमा केल्याच्या िदनांकापासून तीन
िदठसांत िजल्हा पररठाा अिधकारी यांनी सी.एम.आर. प्रितपरती दाठे िठत्तीय सल्लागार ठ उपसिचठ
यांना online सादर केले आहेत ककठा कसे याबाबत सिमतीने आढाठा घ्याठा. त्यामध्ये िठत्तीय
सल्लागार ठ उपसिचठ कायालयाच्या खाते क्रमांकांचा तपिशल खालीलप्रमाणे नमूद करण्याबाबत
सूचना द्याव्या.
“Accounts Officer,  Civil Supplies, Axis Bank, New Marin Lines,
खाते क्र.233010200000648, IFSC Code-UTIB0000233
प्रितपूतीची रक्कम सदरहू खात्यामध्ये ठगण केली जात असल्याबाबत सिमतीने पाि्षणक आढाठा
घ्याठा.”
viii. ॲडव्हान्स सीएमआर जमा केल्यानंतर संबंिधत िमलरकडू न धान उचलले जात आहे ककठा नाही
याची तपासणी अिभकता संस्थांनी केली आहे ककठा कसे याचा पाि्षणक आढाठा घ्याठा.

पष्ृ ठ 28 पैकी 2

शासन पिरपत्रक क्रमांकः धानभ-1219/प्र.क्र. 115/नापर-29

ix. खरीप पणन हंगाम 2019-20 ठ रबी पणन हंगाम 2020-21 मध्ये िमलसणना धान भरडाईकिरता
दे ताना एका िमलरला एका ठेळी एका अिभकता संस्थेकडू न प्रत्येकी 10 पे्षणा जास्त लॉट
भरडाईकिरता दे ण्यात येऊ नयेत याची द्षणता घेण्याबाबत सिमतीस अहठाल सादर करण्याबाबत
अिभकता संस्थांना सूचना द्याव्या.
x. िगरणीधारकांच्या भरडाईबाबत तक्रारी असल्यास त्यासंदभात िजल्हा समन्ठय सिमतीने सरनाठणी
घेऊन िनणणय द्याठा. सिमतीचा िनणणय मान्य नसल्यास िगरणीमालकास संबंिधत िठभागीय आयरक्त
यांच्याकडे अपील दाखल करता येईल. िठभागीय आयरक्त स्तराठरील िनणणय अंितम राहील.
xi. िजल्हा समन्ठय सिमतीने त्यांची आढाठा बैाक दर 15 िदठसांनी घ्याठी.
xii. केंद्र शासनाच्या िनदे शांप्रमाणे खरे दी झालेल्या धानाची भरडाई िठिहत मरदतीत होणे आठश्यक
आहे. खरेदी केलेले धान उघड्याठर अथठा गोदामांमध्ये 2 मिहन्यांहून अिधक काळ िशल्लक
राहणार नाही याची द्षणता िजल्हा समन्ठय सिमतीने घ्याठी. तशी पिरस्स्थती असल्यास लगतच्या
िजल्यांतील िगरणीधारकांकडू न भरडाई करुन घेण्याबाबत िनणणय घेण्यास सदर सिमती स्षणम
राहील.
xiii. िगरणीमालकाने NeML च्या प्रणालीठर योग्य नोंदी घेतल्या आहेत ककठा कसे याचा आढाठा
अिभकता संस्थांनी घेणे आठश्यक आहे. तसेच त्यानंतर शासकीय गोदामात सी.एम.आर. प्राप्त
झाल्यानंतर ठ तो िनयतनासााी पाािठल्यानंतर गोदामपालाकडू न त्याच्या संगणकीय अद्ययाठत
नोंदी NeML च्या प्रणालीठर घेण्यात आल्या आहेत ककठा कसे याचा आढाठा िजल्हा पररठाा
अिधकारी यांनी घ्याठयाचा आहे. (नोंदी न घेतलेल्या िगरणीमालकाठर अिभकता संस्थेने ठ
गोदामपालाठर िजल्हा पररठाा अिधकारी यांनी कारठाई कराठी.) त्याबाबत दे खील पाि्षणक
बैाकीमध्ये आढाठा घेण्याची जबाबदारी सिमतीची राहील.
5) अिभकता संस्थेची जबाबदारी:i.

िगरणीमालकांची िनयरक्ती िठिहत कायणपध्दतीचा अठलंब करुन िजल्हा समन्ठय
सिमतीच्या मान्यतेने करण्यात याठी.

ii.

काळ्या यादीत समािठष्ट्ट केलेल्या िगरणीधारकांची यादी संबंिधत िजल्यांच्या िजल्हा
समन्ठय सिमतीस नठीन हंगामाच्या िमलसणची िनयरक्ती होण्यापरठी पाािठण्यात याठी.

iii.

काळ्या यादीत समािठष्ट्ट केलेल्या ठ नठीन हंगामात िनयरक्ती न िदलेल्या िमलसणच्या
िमलठर शासनाचे धान जाणार नाही याची जबाबदारी अिभकता संस्था यांची राहील.

iv.

िजल्हा समन्ठय सिमतीने िनयरक्त केलेल्या िगरणीधारकांसोबत अिभकता संस्थेने ठ
िजल्हा पररठाा अिधकारी यांनी एकत्रीत करारनामा कराठा. (Tri Party
Agreement)

v.

फक्त िगरणीमालकांशीच करारनामा करण्यात याठा. कोणत्याही पिरस्स्थतीत रेडसण
अथठा अन्य नाठांखाली व्यठसाय करणाऱ्यांशी करारनामा करु नये.

vi.

अिभकता संस्थेने िगरणीमालकांशी करारनामा करताना हंगाम नमूद करणे आठश्यक
राहील.

vii.

खरेदी केलेल्या धानाच्या भरडाईच्या अनरिंगाने अिभकता संस्थेस मदत करण्याची
जबाबदारी िजल्हा समन्ठय सिमतीची असेल. मात्र, धान खरेदी करुन त्या खरेदी
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केलेल्या धानाची भरडाई करुन सी.एम.आर. संबंिधत िगरणीमालकामाफणत िठिहत
शासकीय गोदामात जमा होईपयंत संपूणण जबाबदारी अिभकता संस्थेची आहे.
viii.

भरडाईसााी धानाची उचल करणे तसेच, धान भरडाई केल्यानंतर तात्काळ
सी.एम.आर. शासकीय गोदामामध्ये जमा करणे हे िगरणीमालकास बंधनकारक आहे.
त्यानरसार कालबध्द कायणक्रम आखून दे ण्यात आलेला आहे , त्याचे पालन
िगरणीमालकांकडू न न झाल्यास त्यांच्याठर दं डात्मक कारठाई करण्याच्या स्पष्ट्ट
तरतरदी करण्यात आलेल्या आहेत. त्याप्रमाणे अिभकता संस्थांनी कायणठाही कराठी.

ix.

धानाचे िठतरण आदे श (D.O.) धान खरेदी केलेल्या िदनांकापासून सात िदठसांच्या
आत िनयरक्त केलेल्या िमलरला दे ण्यात याठेत.

x.

केंद्र शासनाने भरडाईचा कालाठधी िनिित करुन िदला आहे. त्या मरदतीत भरडाई
करुन घेण्याची द्षणता अिभकता संस्थेने घ्याठी.

xi.

अिभकता संस्थांनी प्रत्येक आाठडयाच्या अखेरीस भरडाईसााी िदलेले धान ठ
शासकीय गोदामात जमा केलेला सीएमआर यांचे एकित्रत िजल्हािनहाय िठठरणपत्र
पोच पाठतीसह (Acceptance Receipt) िठत्तीय सल्लागार ठ उप सिचठ, मरंबई यांना
पााठाठे.

xii.

व्यठस्थापकीय संचालक, माकेटींग फेडरेशन ठ आिदठासी िठकास महामंडळ, यांनी
या पिरपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे कायणठाही होत असल्याचा िनयिमतपणे आढाठा
घ्याठा. शेतकऱ्यांना धान चरकारे प्रदान करणे, खरेदी केंद्राठरून िगरणीमालकांना
िठहीत मरदतीत धान उपलब्ध करुन दे णे ठ यादरम्यान शासनाचे नरकसान होणार नाही,
हे कटा्षणाने पहाठे.

xiii.

सी.एम.आर. जमा करतांना िगरणीपासून कमीत कमी अंतराठरील नजीकच्या
शासकीय गोदामामध्ये सी.एम.आर. जमा करण्याबाबत िगरणीधारकांना सूचना
दे ण्याची जबाबदारी सदर सिमतीची राहील.

xiv.

िगरणीमालकाने धानाची भरडाई करुन तांदूळ (सी.एम.आर.) शासकीय गोदामात जमा
केल्यानंतर गोदामपालाने NeML च्या संगणकीय प्रणालीठर त्याबाबत घेतलेल्या
नोंदीच्या आधारे अिभकता संस्थेने परढील धान िगरणीमालकास उपलब्ध करुन द्याठा.

xv.

भरडाईचा कालाठधी संपल्यानंतर जर अिभकता संस्थांकडे धान िशल्लक रािहले तर
िशल्लक धानाची संपूणण जबाबदारी अिभकता संस्थांची राहील. सदर धानाच्या खरेदीचा
कोणताही अनरिंगीक खचण अिभकता संस्थांना अनरज्ञय
े नसेल. तसेच, सदर धानापासून
जेठढा सीएमआर झाला असता तेठढया सीएमआरची केंद्र शासनाने त्या त्या
कालाठधीसााी िनिित केलेल्या इकॉनॉिमक कॉस्टच्या दराने होणारी रक्कम
अिभकता संस्थांनी शासनास जमा कराठी. अशी सठण रक्कम जमा होईपयंत अिभकता
संस्थांचा प्रशासकीय/अनरिंिगक खचण प्रदान केला जाणार नाही.

xvi.

अिभकता संस्थेने िमलसणकडे भरडाईसााी धान सोपिठताना खालीलप्रमाणे प्राथम्यक्रम
असाठा.
a) उघडयाठर साािठलेले ( अपठादात्मक पिरस्स्थती असल्यास) असे धान.
b) खाजगी गोदामात साािठलेले धान.
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c) सहकारी संस्थांच्या गोदामात साािठलेले धान.
d) शासकीय /अिभकता संस्थांच्या गोदामात साािठलेले धान.
तसेच मिहनािनहाय सााा िठठरणपत्रे online अद्ययाठत ाे ठण्याची द्षणता घेणे आठश्यक
आहे
xvii.

धान भरडाईनंतर जास्तीत जास्त सी.एम.आर. ( म्हणजेच 67% तांदूळ) जमा करण्यास
तयार असणाऱ्या िगरणीमालकांना प्राधान्य दे ण्यात याठे.

xviii.

ठाढीठ मरदत दे ऊनही भरडाई न केल्यामरळे शासनाचे नरकसान झाले आहे अशा
िगरणीमालकास भरडाईचे काम दे ऊ नये.

xix.

करारनाम्याप्रमाणे िगरणीमालकांकडू न बँक गॅरंटी घेणे.

xx.

भरडाई ्षणमता (Milling capacity) ठ ठाहतूकीसााी जठळच्या अंतराचा प्रामरख्याने
िठचार कराठा.

xxi.

िगरणीधारकाची भरडाई ्षणमता ल्षणात घेऊन त्याला पूणण हंगामात िकती धान िदले
जाईल ठ हे िदलेले धान हंगामापूठी िठिहत मरदतीत भरडाई करुन िदले जाईल याची
हमी िगरणीधारकाकडू न घेण्यात याठी. तसेच प्रित क्क्ठटल धान भरडाईकिरता
सठणसाधारणपणे 1.5 यरिनट ठीज खचण होत असल्याने िगरणीधारक ठ रेडसण/अन्य
नाठांखाली व्यठसाय करणाऱ्यांमधील फरक जाणून घेण्याकिरता सदर बाबीच्या
आधारे शहािनशा कराठी.

xxii.

कायणरत खरेदी केंद्र, त्याची खरेदी ्षणमता, त्या केंद्राला जोडण्यात आलेले भरडाईचे
उििष्ट्ट या बाबतची मािहती िनयंत्रण क्षणाला दे ण्यात याठी.

xxiii.

िगरणी मालकाने भरडाई केलेला सी.एम.आर शासकीय गोदामात जमा करून दे यक
सादर करताच, अिभकता संस्थेने 10 िदठसात, भरडाई खचण िठिहत दराने
िगरणीमालकास द्याठा.

xxiv.

िगरणीमालकांकडू न

धानाची

भरडाई

करुन

संबंिधत

िगरणीमालकामाफणत

सी.एम.आर. िठिहत शासकीय गोदामात जमा करणे.
xxv.

अिभकता संस्था यांनी धान ठाहतरकीचे दे यक िठत्तीय सल्लागार ठ उपसिचठ यांच्या
कायालयास सादर करताना जठळच्या िमलकरीता ठ जठळच्या मागाने ठाहतूक
केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र देणे आठश्यक राहील.

xxvi.

संबंिधत िगरणीमालकामाफणत िठिहत कालाठधीत सी.एम.आर. िठिहत शासकीय
गोदामात जमा न केल्यास/ धान

उचलण्यास िठलंब झाल्यास करारनाम्यामध्ये

दं डात्मक तरतूद ाे ठाठी. तसेच, याबाबतचे िठतरण आदे श (डी.ओ.) दे यकासोबत
तपिशलठार कागदपत्रे सोबत जोडणे आठश्यक राहील.
6)

िगरणीमालकांची जबाबदारी :i.

अिभकता संस्था/डीएमओ/आरएमओ यांनी िमलसणला िठतरण आदे श (DO) िदल्याठर
िगरणी मालकाने धानाची 10 िदठसांच्या आत उचल करणे आिण त्यानंतर 15 िदठसांत
भरडाई झालेला सीएमआर शासकीय गोदामात जमा करण्याची संपण
ू ण जबाबदारी िगरणी
मालकाची राहील. अन्यथा िगरणीमालक शासनाने िठिहत केलेल्या प्रमाणात दं डास पात्र
राहील.
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ii.

उचल केलेल्या धानाच्या ठाहतूकीदरम्यान ककठा िगरणीमधील सररि्षणततेसााी, तसेच
सी.एम.आर. ठजन करुन ठाहनामध्ये भरण्याची

जबाबदारी िगरणीमालकाची असेल

त्यासााी, ते प्रसंगी िठमा उतरठतील. मात्र त्यासााी शासनाकडू न खचण िदला जाणार नाही.
iii.

िगरणीमध्ये आठक झालेले धान तसेच गोदमामध्ये पाािठण्यात आलेला सी.एम.आर. यांच्या
NeML च्या प्रणालीठर अद्ययाठत नोंदी ाे ठण्याची जबाबदारी िगरणीमालकाची राहील.

iv.

संबंिधत िगरणीमालकाने सी.एम.आर. जमा केल्याची पोहोच (Acceptance Receipt)
लगेच ठ उिशरात उिशरा दोन िदठसांत अिभकता संस्थेकडे जमा कराठी.

v.

भरडाई केंद्राठर FCI च्या िनदे शानरसार 27 मे.टन चा लॉट बनिठण्यात याठा.

vi.

भरडाई केंद्राठर CCTV कॅमेरा लाठून त्याचे रेकॉिडं ग मागणी केल्यास शासनास उपलब्ध
करुन दे ण्याची जबाबदारी संबंिधत िगरणीधारकांची राहील.

7) खरीप पणन हंगाम 2019-20 ठ रबी पणन हंगाम 2020-21 मध्ये धानाच्या भरडाईसााी खालील सूचना
केंद्र शासनाच्या आदे शांच्या अिधन राहू न दे ण्यात येत आहेत. केंद्र शासनाचे यासंदभातील सठण आदे श
अिभकता संस्थेठर ठ िमलसणठर बंधनकारक राहतील.
i.

उतारा:एक क्क्ठटल धानाच्या भरडाईतून कमीत कमी 67% (67 िकलो) तांदूळ (सी.एम.आर.)
प्राप्त झाला पािहजे.

ii.

धानाची भरडाई:राज्यात लक्ष्य िनधािरत साठणजिनक िठतरण व्यठस्थेअंतगणत तांदूळ िठतरीत होत
असल्यामरळे, आधारभूत ककमत खरेदी योजनेअंतगणत खरेदी केलेल्या धानाची
तांदळासााी (सी.एम.आर.) भरडाई करण्याची कायणठाही कराठी.

iii.

भरडाईचा दर:केंद्र शासनाकडू न िनिित करण्यात आलेले भरडाई दर सन 2019-20 या
हंगामासााी लागू राहतील.

iv.

धानाची हाताळणूक:
धानिगरणीमधील धानाची उतराई, हाताळणूक ठ भरडाई, तसेच केंद्र शासनाने खरीप
पणन हंगाम 2019-20 ठ रबी पणन हंगाम 2020-21 किरता बारदान्यांकिरता िनिित
केलेल्या िनकिांमध्ये बसणाऱ्या गोण्यांमध्ये, दर हेरी िशलाईसह, सी.एम.आर. (तांदूळ )
भरणे, तसेच सी.एम.आर. ठजन करुन ठाहनामध्ये भरण्याची जबाबदारी िगरणी
मालकाची असेल. यास्तठ सररि्षणततेसााी ते प्रसंगी िठमा उतरठतील,  मात्र त्यासााी
शासनाकडू न कोणताही ठेगळा खचण धान िगरणीमालकांना अनरज्ञय
े असणार नाही.

8) धान ठ सी. एम. आर. च्या ठाहतूकीची जबाबदारी:-

खरेदी केंद्राठर खरेदी करण्यात आलेल्या धानाची ठाहतूक करुन ते
धान िगरणीमध्ये नेण्याची ठ भरडाईअंती प्राप्त झालेला सी. एम.
आर.(तांदूळ) िठहीत केलेल्या शासकीय गोदामापयंत पोहचिठण्याची
सठणस्ठी जबाबदारी िगरणी मालकाची राहील.
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9) बारदाना :खरीप पणन हंगाम 2019-20 ठ रबी पणन हंगाम 2020-21 मध्ये,  बारदाना खरेदी ठ
ठापराबाबत शासन िनणणय, क्रमांक: खरेदी 1019 /प्र.क्र.98/नापर 29, िद. 09 सप्टें बर, 2019 मध्ये
नमूद अटी शतींनरसार कायणठाही कराठी. त्याचप्रमाणे िठत्तीय सल्लागार ठ उपसिचठ यांच्या पत्र क्र.
िठ स उ स/का.2/खरेदी/ 2019-20 िदनांक 19 ऑगस्ट,  2019

अन्ठये जरन्या ठ नव्या

बारदान्यासंदभातील दे ण्यात आलेल्या सूचनांनरसार कायणठाही कराठी. (जोडपत्र - 7 )
तसेच बारदान्याच्या कलर कोडींग बाबत शासन िनणणय, क्रमांक: खरेदी 1019/ प्र.क्र.98/
नापर 29, िद.09 सप्टें बर, 2019 मधील सूचनांचे पालन कराठे.
10) भरडाई दरम्यान िमळणारा ब्रान, भूसा इत्यादी सठण उत्पादने िगरणीमालकाकडे
राहतील. त्यासााी कोणतीही रक्कम त्यांचेकडू न ठसूल केली जाणार नाही.
11) भरडाई करताना रबरी रोलरने 5% ते 7% पॉिलश अपेि्षणत आहे.
12) केंद्र शासनाने खरीप हंगाम 2018-19 ठ रबी पणन हंगाम 2020-21 सााी ारिठलेल्या सोबतच्या
जोडपत्र-3 ठ जोडपत्र - 4 मध्ये दशणिठल्याप्रमाणे, जमा कराठयाचा सी.एम.आर. एफ.ए.क्यू.
िठिनदे शात बसणारा असला पािहजे.
13) सी.एम.आर. स्स्ठकृतीचा आगाऊ कायणक्रम :दोन्ही अिभकता संस्था ठ िजल्हािधकारी यांनी संयरक्तपणे िनयरक्त केलेले िगरणीमालक
परढील आाठडयाचे प्रत्येक तारखेस सी.एम.आर. तांदळाची िकती ठाहने िठिहत शासकीय
गोदामात जमा करण्यासााी पाािठणार यांची आगाऊ मािहती (िगरणीिनहाय ॲडव्हान्स प्रो्ाम)
िजल्हा पररठाा अिधकारी यांना द्याठी ठ त्यासााी संबंिधतांची त्ठरीत मान्यता (Confirmation)
घ्याठी ठ अशा मान्यतेनरसार त्या-त्या तारखेस ारिठल्यानरसार ठाहने पााठाठीत. अशा मान्य
झालेल्या कालबध्द कायणक्रमानरसार िगरणीिनहाय संबंिधत िगरणीमालकामाफणत िठिहत शासकीय
गोदामात सी.एम.आर. जमा करण्यात याठा. ज्या प्रकरणी िजल्हा पररठाा अिधकारी यांच्याकडू न
सी.एम.आर. जमा करून घेण्यास िठलंब झालेला आहे , अशा प्रकरणी संबंिधत िजल्हा माकेकटग
अिधकारी/ प्रादे िशक व्यठस्थापक यांनी िठिनर्ददष्ट्टपणे प्रकरणिनहाय नोंद ाे ठाठी. अशी कायणठाही
केल्यामरळे ज्या प्रकरणी िगरणीमालकाच्या चरकीिशठाय सी.एम.आर. जमा करण्यास िठलंब
झालेला असेल, अशा प्रकरणी िगरणीमालकाठर दं डात्मक कारठाई होणार नाही. मात्र, ज्या
प्रकरणी िठलंबाने सी.एम.आर. जमा करण्यास िगरणीमालक जबाबदार असेल अशा प्रकरणी
िगरणीमालकाठर सी.एम.आर. च्या ककमतीच्या 15% दराने व्याज आकारणी करण्यात याठी. असा
दं ड/ व्याजाची ठसरली असल्यास संबंिधत अिभकता संस्थांनी ही ठसरली करुन िठत्तीय सल्लागार ठ
उपसिचठ यांच्याकडे जमा कराठी. मात्र शासकीय गोदामात सी.एम.आर.जमा होण्यासााी
झालेल्या िठलंबाकरीता कोणतीही नरकसान भरपाई िगरणीमालकाला दे य असणार नाही.
यासंदभात िदनांकिनहाय दे ऊ केलेली ठाहने, िजल्हा पररठाा अिधकारी यांनी मान्यता िदलेली
ठाहने, प्रत्य्षणात पाािठलेली ठाहने, िजल्हा पररठाा अिधकारी यांनी स्स्ठकारलेली ठाहने ठ िशल्लक
ठाहने यांची मािहती दर आाठडयास अिभकता संस्थांनी online िजल्हािधकाऱ्यांना ठ शासनास न
चरकता सादर कराठी.
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14) संबंिधत िगरणीमालकाने सी.एम.आर. जमा केल्याची पोहोच (Acceptance Receipt) लगेचच ककठा
उिशरात उिशरा दोन िदठसांत अिभकता संस्थांकडे जमा कराठी. खरेदी केलेल्या धानाची भरडाई
करुन तयार होणारा सी.एम.आर. जमा केल्याबाबतची पोहोच दे ताना िजल्हा पररठाा
अिधकारी/सहायक िजल्हा पररठाा अिधकारी यांनी सी.एम.आर.प्रत्य्षणपणे राज्य शासनाच्या िठिहत
गोदामांत जमा झाल्याची खात्री कराठी. मात्र,  सदर योजनेअंतगणत खरेदी केलेल्या धानाची भरडाई
करुन सी.एम.आर. िठिहत शासकीय गोदामात जमा करण्याबाबतची संपूणण जबाबदारी अिभकता
संस्थांचीच राहील.
अिभकता संस्थांनी प्रत्येक आाठडयाच्या अखेरीस भरडाईसााी िदलेले धान ठ िठिहत
शासकीय गोदामात जमा केलेला सी.एम.आर. यांचे िजल्हािनहाय एकित्रत िठठरणपत्र पोच
पाठतीसह (Acceptance Receipt) िठत्तीय सल्लागार ठ उप सिचठ, मरंबई यांच्याकडे पााठाठे तसेच
त्याची प्रत संबंिधत िजल्हािधकारी कायालयास पााठाठी. अिभकता संस्थांनी सादर केलेले एकित्रत
िठठरणपत्र ठ पोच पाठतीच्या (Acceptance Receipt) आधारे भरडाई खचाची प्रितपूती िठत्तीय
सल्लागार ठ उप सिचठ, मरंबई यांनी कराठी. अिभकता संस्थांमाफणत सी.एम.आर. शासकीय गोदामात
जमा केल्यास सी.एम.आर. दाव्यांच्या प्रितपूतीसााी, अिभकता संस्थेने ठरीलप्रमाणे कायणठाही
कराठी.
15) बँक गॅरंटी ठ इसारा रक्कम i.

इसारा रक्कम ठ अनामत रक्कम भरडाईसााी तयार असलेल्या िगरणीमालकांकडू न रुपये 50,000/- इसारा रक्कम
तसेच, अशा िगरणीमालकांना एकूण भरडाईसााी मंजूर केलेल्या धानासााी लागणारा
भरडाई खचण अिधक धान भरडाईसााी होणारा अंदािजत ठाहतूक खचण या दोहोंच्या एकूण
ककमतीच्या 5% अनामत रक्कम अिभकता संस्थेकडे राष्ट्रीयकृत बँकेच्या नाठे,
धनादे शाद्वारे ककठा online जमा करणे आठश्यक राहील.

ii.

अिभकता संस्थांनी सठण िगरणीमालकांकडू न िकमान एक ठिासााी राष्ट्रीयकृत
(Nationalized) अथठा अनरसूिचत (Scheduled) बँकेची बँक गॅरंटी घ्याठी ठ अंितम िहशोब
पूणण होईपयंत गॅरंटीची मरदत आिण ठैधता (Validity) पररेशी ठ ठेळीच ठाढठून घ्याठी.

iii.

िगरणी मालकांनी सादर केलेली बँक गॅरंटीची सत्यता संबंिधत बँकेकडू न पडताळू न घेणे
अिनठायण राहील.

iv.

िगरणीधारकास बँक गॅरंटी अिभकता संस्थेकडे करारनामा करण्यापूठी द्याठी लागेल.

v.

सरर्षणा अनामत ठ बँक गॅरंटी भरडाईचा व्यठहार पूणण झाल्याठर परत करण्यात येईल,
त्याठर व्याज अनरज्ञय
े असणार नाही.

vi.

िगरणीधारकांकडू न केंद्र शासनाने संबंिधत हंगामाकिरता िठिहत केलेल्या Cost Sheet
मधील तांदळाच्या (CMR) Acquisition Cost च्या 67% एठढ्या िनिित केलेल्या रकमे
एठढी रक्कम बँक गॅरंटी म्हणून जमा करून घ्याठी.
(बँक गॅरंटी = ACQUISITION COST OF 1 QUINTAL OF RICE AS PER COST
SHEET FOR KMS 2019-20 X 67/100)

पष्ृ ठ 28 पैकी 8

शासन पिरपत्रक क्रमांकः धानभ-1219/प्र.क्र. 115/नापर-29

vii.

बॅक गॅरंटी ऐठजी एफडीआर/टीडीआर घेता येईल. तो बँक गॅरंटीच्या मरल्याएठढाच असला
पािहजे. तसेच तो एफडीआर/टीडीआर अिभकता संस्थेच्या नाठे ठ पररेशा कालाठधीचा
आिण अिभकता संस्थेच्या ताब्यामध्ये असाठा.

16) धानाचा /सी.एम.आर. चा अपहार झाल्यास ककठा धानाची उचल, भरडाई ठ सी.एम.आर. जमा
करण्यास िठलंब झाल्यास भरपाई ठसूल करण्याची कारठाई अिभकता संस्थांनी जागरुकतेने ठेळीच कराठी,
असे न झाल्यास संबंिधतांना व्यस्क्तगत जबाबदार धरण्यात येईल.
17) सी.एम.आर. जमा करताना तूट आल्यास, सी.एम.आर. च्या ारिठलेल्या दरापे्षणा सव्ठापट रक्कम
अिभकता संस्थांनी िगरणीमालकांकडू न ठेळीच ठसरल करुन शासनाकडे भराठी.
18) सन 2019-2020 या हंगामात धान भरडाईसााी िद.31 जरल,ै 2020 पयंत मरदत िठिहत करण्यात
आली आहे. भरडाईमध्ये होणारा िठलंब टाळण्याच्या दृष्ट्टीने खरेदी पााोपाा भरडाईच्या कायणठाहीस
सररुठात करण्यात याठी. शासन स्तराठरुन कोणत्याही पिरस्स्थतीत ठाढीठ मरदतीसााी केंद्राकडे िठनंती
करण्यात येणार नाही, या बाबींचा अत्यंत गांिभयाने िठचार करुन िदलेल्या मरदतीतच भरडाई पूणण करुन
सी.एम.आर. संबंिधत िगरणीमालकामाफणत िठिहत शासकीय गोदामात जमा करणे बंधनकारक राहील.
19) धान भरडाईचे काम िठहीत कालाठधीत पूणण करण्यात न आल्यास अशा िगरणीमालकासमठेत
करण्यात आलेला करारनामा रि करण्याचे पूणण अिधकार अिभकता संस्थेच्या व्यठस्थापकीय संचालकांना
राहतील. िगरणीमाकासमठेत झालेला करारनामा रि करताना इसारा रक्कम ठ अनामत रक्कम जप्त
करुन अिभकता संस्थांनी तात्काळ शासन जमा कराठी. तसेच,  िगरणीमालकाकडे िशल्लक असलेल्या
धानाची ठ सी.एम.आर. ची रक्कम संबंिधत िगरणीमालकाच्या बँक गॅरंटीतून ठसूल करुन शासन जमा
कराठी.
20) खरेदी अिभकता संस्थांनी धान भरडाई िगरण्यांना ठेळोठेळी भेटी दे ठून भरडाई कामाची तपासणी
कराठी ठ पिरणामकारक िनयंत्रण ाे ठाठे. िजल्हािधकारी, िजल्हा पररठाा अिधकारी ककठा सहायक िजल्हा
पररठाा अिधकारी यांनी सरध्दा ठेळोठेळी झालेल्या कामाचा आढाठा घ्याठा.
21.

त्यांच्याशी िनगडीत असलेली मािहती NeML पोटण लठर अद्ययाठत कराठी. सदर मािहती

पोटण लठर ऑनलाईन अद्ययाठत न केल्यास िगरणीधारक/ अिभकता संस्था यांना कोणतेही दे यक िठत्तीय
सल्लागार ठ उपसिचठ कायालयाकडू न अदा करण्यात येणार नाही. त्याचप्रमाणे अिभकता संस्थांनी
PFMS पोटण लठर त्यांच्याशी संबंिधत सठण मािहती अद्ययाठत कराठी.
सठणसाधारण सूचना १) तांदूळ लक्ष्य िनधािरत साठणजिनक िठतरण व्यठस्थेमध्ये िठतिरत केल्यानंतर दरमहा
प्रमाणपत्रे िजल्हा पररठाा अिधकारी कायालयाने िठत्तीय सल्लागार ठ उपसिचठ ,मरंबई यांच्या
कायालयास सादर कराठीत. ( नमूना जोडपत्र -6 मध्ये पहाठा.)
2) सीएमआर जमा करण्यासााी भाडयाने घेतलेल्या गोदामामध्ये एकदा सााा केलेला
सीएमआर 2 मिहन्यापे्षणा अिधक काळ सदर गोदामात राहणार नाही याची द्षणता घेण्यात
याठी.
3) सीएमआरच्या सााठणूक ठ िठतरणाच्या कायणठाहीबाबत स्ठतंत्रपणे िनदे श देण्यात येतील.
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4) तांदळाचे प्रत्य्षण लक्ष्य िनधािरत साठणजिनक िठतरण व्यठस्थेमधील िठतरण ठ त्याचे
उपयोिगता प्रमाणपत्र िजल्हा पररठाा अिधकारी यांनी सादर कराठे.
5) शासनाने िठिहत केलेले गोदाम ठ शासकीय गोदाम येथील गरणठत्ता िनयंत्रणाची जबाबदारी
संबंिधत िजल्हा पररठाा अिधकारी यांची राहील.
ठरील

शासन

पिरपत्रक, 

महाराष्ट्र

संकेतस्थळाठर असून त्याचा संकेतांक

शासनाच्या

www.maharashtra.gov.in

या

201911081706245906 असा आहे . हे पिरपत्रक

िडजीटल स्ठा्षणरीने सा्षणांिकत करुन िनगणिमत करण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानरसार ठ नाठाने.

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=f7773ccec10687b16ba0f2d3f7f9e6f87fe68f9b1b2cb5b73b75ba
b952ca0621,
serialNumber=ae91c22a99adbafeb91e1127b17cef54d9c48672dc90ac95
62ba7f619961cbbb, cn=Satish Shridhar Supe
Date: 2019.11.08 17:09:56 +05'30'

( सितश सरपे )
सहपत्रे:- जोडपत्र १ ते 6

सह सिचठ,  महाराष्ट्र शासन

प्रित,
1) व्यठस्थापकीय संचालक,महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ,कनमरर हाऊस,
मरंबई-400 001.
2) व्यठस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आिदठासी िठकास महामंडळ मया.,
आिदठासी िठकास भठन,जरना आ्ा रोड, नािशक - 422 001.
3) िजल्हािधकारी, नागपूर, भंडारा, गोंिदया, चंद्रपूर, गडिचरोली, ााणे,पालघर,  रायगड, रत्नािगरी,
कसधरदरगण,
4) िठत्तीय सल्लागार ठ उपसिचठ, अन्न,  नागरी पररठाा मरंबई.
5) िजल्हा पररठाा अिधकारी,नागपूर, भंडारा, गोंिदया, चंद्रपूर, गडिचरोली,
ााणे, पालघर,  रायगड, रत्नािगरी, कसधरदरगण.
6) सहायक िजल्हा पररठाा अिधकारी,नागपूर, भंडारा, गोंिदया, चंद्रपूर, गडिचरोली,
ााणे,पालघर,  रायगड, रत्नािगरी, कसधरदरगण.
7) सर व्यठस्थापक (महाराष्ट्र) ,भारतीय अन्न महामंडळ,
5 ठा माळा, दत्तपाडा रोड, राजेंद्र नगर, बोरीठली (पूठ)ण , मरंबई-400066
8) उपआयरक्त (पररठाा), सठण िठभाग.
प्रत मािहतीसााी अ्ेिित :1) मा.िठरोधी प्षणनेता िठधानसभा/िठधान पिरिद
2) सठण िठधान पिरिद सदस्य ठ िठधान सभा सदस्य.
3) अपर मरख्य सिचठ, (पणन), सहकार, पणन ठ ठस्त्रोदयोग िठभाग, मंत्रालय, मरंबई.
4) प्रधान सिचठ, आिदठासी िठकास िठभाग, मंत्रालय, मरंबई-32.
5) प्रधान सिचठ, अन्न, नागरी पररठाा ठ ्ाहक संर्षणण िठभाग, मंत्रालय, मरंबई-32
6) महासंचालक, मािहती ठ जनसंपकण महासंचालनालय, मंत्रालय, मरंबई ( 5 प्रती ),
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7) खाजगी सिचठ, मा.मंत्री (अन्न, नागरी पररठाा ठ ्ाहक संर्षणण ), मंत्रालय, मरंबई-32.
8) मान्यताप्राप्त राजकीय प्षणांची कायालये, (प्रत्येकी 5 प्रती),
9) ्ंथपाल, महाराष्ट्र िठधानमंडळ सिचठालय, ्ंथालय 6 ठा मजला, िठधानभठन, मरंबई.
(10 प्रती)
10) संचालक,  िद महाराष्ट्र स्टे ट को-ऑपरेिटव्ह माकेकटग फेडरेशन, मरंबई
11) संचालक,  महाराष्ट्र राज्य सहकारी आिदठासी िठकास महामंडळ मयािदत, नािशक
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जोडपत्र क्रमांक -1
धान/तांदरळ ठाहतरकीचा तपशील दशणिठणारे िठठरणपत्र
अ.

िजल्हयाचे धान
क्र
नाठ

भरडाई

िडओ.

िट.पी.

भरडाईसा

खरेदी

8 िकमी

8 िकमी

8 िकमी

8 िकमी

8 िकमी

एकूण

खरेदी

केंद्राचे

क्र.ठ

क्र.

ाी िदलेला

केंद्र ते

पे्षणा

पे्षणा कमी

पे्षणा

पे्षणा

पे्षणा जास्त

ठाहतूकीच

केंद्राचे

नाठ

िदनां

िनव्ठळ

िमल

कमी

असणाऱ्या

जास्त

जास्त

असणाऱ्या

ीी िनव्ठळ

भात (क्क्ठ.)

पयंतचे

असणाऱ्

ठाहतूकीची

असणाऱ्

असणाऱ्

ठाहतूकीची

दे य

अंतर

या

या

या

रक्कम

रक्कम

ठाहतूकी

ठाहतूकी

ठाहतूकी

सााी दर

सााी दर

चे अंतर

(रु./क्क्ठ.

(रु./क्क्ठ

(िक.मी.)

)

.)

नाठ

क

ठ
िदनां
क

1

2

3

4

5

6

7

8

रक्कम

9=6*8

10

11

(रु.)

12=6*10

13=9+1

*11

2
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जोडपत्र-2
कलर कोकडग - पणन हं गाम 2019-20 खरीपसााी
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जोडपत्र-3
(खरीप हंगाम 2019-20 मध्ये खरेदी कराठयाच्या भाताचे (धानाचे ) िठिनदे श )
ANNEXURE-"I"
UNIFORM SPECIFICATIONS OF ALL VARIETIES OF PADDY
(KHARIF MARKETING SEASON 2019-20)
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 foodgrains' Nos. IS: 4333 (Part-I) : 1996, IS : 4333 (Part-II) :
2002, and ''Terminology for foodgrains'' 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.

******

पष्ृ ठ 28 पैकी 15

शासन पिरपत्रक क्रमांकः धानभ-1219/प्र.क्र. 115/नापर-29

जोडपत्र-4
(खरीप हंगाम 2019-2020 मध्ये खरेदी कराठयाच्या तांदूळाचे िठिनदे श)
UNIFORM SPECIFICATION FOR GRADE 'A' & 'COMMON' RICE
( KHARIF MARKETING SEASON 2019-2020)
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
Brokens*

Maximum limit (%)
Grade A

Commom

Raw

25.00

25.00

Parboiled/single parboiled rice

16.0

16.00

Raw/ Parboiled/single parboiled rice

0.5

0.5

2

Foreign matter **

3

Damaged#/Slightly Raw

3.0

3.0

Damaged Grains

Parboiled/single parboiled rice

4.0

4.0

Discoloured Grains

Raw

3.0

3.0

Parboiled/single parboiled rice

5.0

5.0

4
5

Chalky Grains

Raw

5.0

5.0

6

Red Grains

Raw/ Parboiled/single parboiled rice

3.0

3.0

7

Admixture of lower

Raw/ Parboiled/single parboiled rice

6.0

-

class
8

Dehusked Grains

Raw/ Parboiled/single parboiled rice

13.0

13.0

9

Moisture content @

Raw/ Parboiled/single parboiled rice

14.0

14.0

*

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 upto 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 Foodgrains" No. IS: 4333(Part-I) 1996 and IS:
4333(Part-II) 2002 and ‘‘Terminology for foodgrains’’ IS: 2813-1995 as amended from time to time.
Dehusked 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 Dehusked grains = N X 100
W
Where N = Number of dehusked 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 alongwith 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 upto 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

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

Maximum
permissible limit
(%) for Grade A &
Common

1

Damaged#/Slightly
Raw
Damaged Grains/Pinpoint Damaged grains Parboiled/single
parboiled rice

3

5

4

5

Discoloured Grains

Raw

3

7

Parboiled/single
parboiled rice

5

7

Raw

25

30

Parboiled/single
parboiled rice

16

19

2

3

Broken

4

Chalky Grains

Raw

5

6

5

Red Grains

Raw/
Parboiled/single
parboiled rice

3

4

6

Dehusked Grains

Raw/
Parboiled/single
parboiled rice

13

16

7

Foreign matter **

Raw/
Parboiled/single
parboiled rice

0.5

1.0
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तांदरळ िठश्लेिण अहठाल
( ANALYSIS REPORT OF RICE )
िदनांक:भाग “अ”
मानके (REFRACTION)

टक्केठारी (PERCENTAGE)

1. तरटलेले दाणे (Brokens)
अ) १/८ ते १/४ पयंत (Over 1/8 the to below 1/8)
ब) १/४ ते ३/४ पयंत
2. अन्य घटक (Foreign Matter)
अ) सेंिद्रय (Organic)
ब) असेंिद्रय (Inorganic)
3. ्षणित्स्त दाणे (Damaged Grains)
4. रंगिहन दाणे (Discolored Grains)
5. पांढरके दाणे (Chalky Grains)
6. लाल दाणे (Red Grains)
7. कमी दजाचे िमश्रीत दाणे (Admixture of lower Classes)
8. ििलका असलेले दाणे (Husky Grains)
9. ओलाठा (Moisture Content)
भाग “ब”
1. भात िगरणीचे नाठ ठ पत्ता :-..................................................................................
2. गरणठत्ता तपासणी केलेल्या तांदरळाचे
एकरण पोते ठ ठजन...........................................................................................
3. स्स्ठकृती पाठती क्रमांक ठ िदनांक.........................................................................

(स्ठा्षणरी)
गरणठत्ता िनयंत्रक तथा
प्रािधकृत उचल/ठाहतरक प्रितिनधी
िजल्हा...................................
क्रमांक-.........
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तांदरळ स्स्ठकृती पाठती
संदभण:-1) शासन िनणणय क्रमांक
िदनांक:- /
A. हंगाम

:-

B. यंत्रणेचे नाठ

:-

C. िजल्हा

:-

D. भात िगरणीचे नाठ ठ पत्ता

:-

अ.क्र. तारीख

ठाहन

गरणठत्ता

क्रमांक

तपासणी पाािठण्यात
िदनांक

1

2

3

4

/

ज्या गोदामात तांदरळ तांदळाची एकरण
आला प्रत

तांदळाचे िनव्ठळ शेरा

बारदाना ठजन क्क्ठटल

त्या गोदामाचे नाठ

संख्या

5

6

7

8

प्रमािणत करण्यात येते की,  ठर दशणिठलेली बारदाना संख्या ..............एठढी असरन प्रती
बारदाना ठजन 580 ्ॅम प्रमाणे एकरण बारदान्याचे होणारे ठजन ............... कमी करुन तांदळाचे िनव्ठळ
ठजन दशणिठले आहे.

िगरणी मालकाचे नाठ
ठ सही

िजल्हापररठाा अिधकारी........
यांचे प्रािधकृत िप्रितिनधीचे
नाठ ठ सही
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जोडपत्र-6
प्रमाणपत्र
याद्वारे प्रमािणत करण्यात येते की,
1.

आधारभूत ककमत योजनेंतगणत खरेदी करण्यात आलेल्या धानाची भरडाई करुन प्राप्त CMR पैकी

माहे

--------------- ,2017 मध्ये ---------------------- मे.टन CMR िठतिरत करण्यात आला

आहे.
2.

उपरोक्त नमूद केलेला सीएमआर हो गरणठत्ता तपासणी करुन घेण्यात आला असून एफ ए क्यर

दजाचा आहे.
3.

सदर CMR महाराष्ट्र शासन ठ अन्न ठ साठणजिनक िठतरण िठभाग, भारत सरकार मधील सामंजस्य

करारानरसार राष्ट्रीय अन्न सरर्षणा योजना, अंत्योदय योजना, इतर कल्याणकारी योजनेच्या लाभार्थ्यांनाच
िठतिरत करण्यात आला आहे.
4.

तसेच, उपरोक्त नमूद पिरमाण हे पूणणत : DCP अंतगणत प्राप्त CMR चे असून यात भारतीय अन्न

महामंडळाकडू न उचल केलेल्या तांदूळाचा समसाठेश नाही.
5.

सदर तांदूळ हा बंिदस्त गोदामात सााठणूक करण्यात आलेला होता.

िजल्हा पररठाा अिधकारी/ अन्नधान्य िठतरण अिधकारी
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जोडपत्र - 7
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