आधारभूत ककमत खरे दी योजनेअत
ं र्गत खरीप पणन
हं र्ाम 2019-20 मधील खरे दी केलेल्या धानासाठी
केंद्र शासनाने नननित केलेल्या दराव्यनतनरक्त तसेच
राज्य शासनाने धान उत्पादक शेतकऱयांना जाहीर
केलेल्या रु. 500/-

प्रोत्साहनपर राशीव्यनतनरक्त

धान उत्पादक शेतक-यांना प्रनत क्क्िंटल रु. 200/प्रोत्साहनपर
Incentive

राशी
Support)

(Paddy

Procurement

राज्यशासनाकडू न

मंजूर

करण्याबाबत .

महाराष्ट्र शासन
अन्न,  नार्री पररिंठा िं ्ाहक संर्षणण निंभार्
शासन ननणगय,  क्रमांकः खरे दी- 1019/प्र.क्र. 146 /नापर 29
मादाम कामा मार्ग,  हर तात्मा राजर्ररु चौक
मंत्रालय, मरंबई 400 032
नदनांक: 04 माचग,  2020.

िंाचा 1. शासन ननणगय क्रमांकः खरेदी-1019/प्र.क्र. 98 / नापर 29,  नद. 9 सप्टें बर,  2019.
2. शासन ननणगय क्रमांकः खरेदी-1019/प्र.क्र. 146 / नापर 29, नद. 12 नडसेंबर, 2019

प्रस्तािंना आधारभूत ककमत खरेदी योजना ही केंद्र शासनाची योजना असून ती शेतकऱयांच्या नहतासाठी
आहे. या योजनेअंतर्गत केंद्र शासन ननरननराळया नपकांच्या नकमान आधारभूत ककमती जाहीर करते िं
आधारभूत ककमतीचा लाभ होण्याच्या दृष्ट्टीने शेतक-यांना हमी ककमतीपे्षणा कमी ककमतीने (डीस्रेस सेल
धान्य निंकािंे लार्ू नये म्हणून राज्य शासनातर्फे धान्याची ( एर्फ. ए. क्यू. धान िं भरडधान्य खरेदी
करण्यात येते. महाराष्ट्र राज्यात केंद्र शासनाची "नोडल एजन्सी" म्हणून भारतीय अन्न महामंडळ काम
पहाते तर भारतीय अन्न महामंडळाच्या िंतीने राज्यात आधारभूत ककमत खरेदी योजनेची अंमलबजािंणी
राज्य शासन मान्यताप्राप्त अनभकता संस्थेमार्फगत करते. सदर योजनेअंतर्गत खरेदी केलेल्या धानाची
भरडाई अनभकतां संस्थांच्यामार्फगत नमलसगकडू न करून घेऊन प्राप्त होणारा सीएमआर (तांदूळ हंर्ाम
2016-17 पासून नर्रणीमालकामार्फगत सािंगजननक निंतरण व्यिंस्थेकनरता निंतनरत करण्यासाठी
शासकीय र्ोदामात जमा करण्यात येत आहे.
खरीप हंर्ाम 2019-20 साठी केंद्र शासनाने धानाची आधारभूत ककमत “साधारण” धानासाठी
रु. 1815/- िं “अ” ्ेड धानासाठी रु. 1835/- इतकी नननित केली आहे. चालू हंर्ामात धान
उत्पादनाचा उत्पादन खचग प्रत्येक बाबीत िंाढला असल्यामरळे धान उत्पादक शेतकरी अडचणीमध्ये
आलेला आहे . त्यामरळे या धान उत्पादक शेतक-यास प्रोत्साहनपर राशी (Paddy Procurement
Incentive Support) दे ण्याबाबत सहानरभत
ू ीपूिंक
ग निंचार होणे आिंश्यक आहे . तथानप, केंद्र शासनाने
त्यांच्या नदनांक 12 जून,2014 च्या पत्रान्िंये, राज्य शासनाने बोनस दे ण्याचा ननणगय घेतल्यास आधारभूत
ककमत खरेदी योजना राबनिंण्याची संपूणग जबाबदारी राज्यशासनाची राहील िं या योजनेस केंद्र
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शासनाकडू न कोणतीही आर्थथक भरपाई नमळणार नाही असे स्पष्ट्टपणे कळनिंले आहे. तरीदे खील धान
उत्पादनआच्या िंाढत्या खचामरळे धान उत्पादक शेतकरी अडचणीत आलेला असल्याची बाब निंचारात
घेऊन संदभाधीन क्र. 2 अन्िंये खरीप पणन हंर्ाम 2019-20 मध्ये खरेदी केलेल्या धानासाठी प्रनत
क्क्िंटल रु. 500/- प्रोत्साहनपर राशी (Paddy Procurement Incentive Support) धान उत्पादक
शेतकऱयांना राज्य शासनाने जाहीर केली आहे. तथानप,  याव्यनतनरक्त मा. मरख्यमंत्री महोदयांनी महाराष्ट्र
राज्य निंधीमंडळाच्या सन 2019 च्या नार्पूर येथील नहिंाळी अनधिंेशनामध्ये धान उत्पादक
शेतकऱयांसाठी याअर्ोदर जाहीर केलेल्या रु. 500/- प्रनतक्क्िंटल इतक्या प्रोत्साहनपर राशीव्यनतनरक्त
अनधकची रु.200/- प्रनतक्क्िंटल इतकी प्रोत्साहनपर राशी घोनित केली आहे. त्याअनरिंर्ाने प्रनत
क्क्िंटल रु. 200/- प्रोत्साहनपर राशी (Paddy Procurement Incentive Support) धान उत्पादक
शेतकऱयांना दे ण्याची बाब शासनाच्या निंचाराधीन होती.

शासन ननणगय खरीप पणन हंर्ाम 2019-20 मधील आधारभूत ककमत खरेदी योजनेअंतर्गत खरेदी केलेल्या
धानासाठी, केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या “साधारण” धानासाठी प्रनतक्क्िंटल रु. 1815/- िं “अ” ्ेड
धानासाठी प्रनतक्क्िंटल रु. 1835/- या नकमान आधारभूत ककमतीव्यनतनरक्त राज्य शासनाने धान
उत्पादक शेतकऱयांना नदनांक 12 नडसेंबर,  2019 रोजीच्या शासन ननणगयान्िंये रु.500/- प्रनतक्क्िंटल
प्रोत्साहनपर राशी (Paddy Procurement Incentive Support) प्रनत शेतकरी 50 क्क्िंटलची मयादा
पाळू न धान उत्पादक शेतकऱयांना मंजूर केली आहे . सदर प्रोत्साहन राशीव्यनतनरक्त खरीप पणन हंर्ाम
2019-20 मध्ये खरेदी केलेल्या धानाकनरता रु. 200/- प्रनत क्क्िंटल इतकी प्रोत्साहनपर राशी (Paddy
Procurement Incentive Support) प्रनत शेतकरी 50 क्क्िंटलची मयादा पाळू न धान उत्पादक
शेतकऱयांना मंजूर करण्यात येत आहे .
2.

िंरील अनतनरक्त प्रोत्साहनपर राशी केिंळ खरीप पणन हंर्ाम 2019-20 मध्ये खरेदी होणाऱया

धानासाठीच लार्ू राहील.
3.

खरीप पणन हंर्ाम 2019-20 मधील नकमान आधारभूत ककमतीिंर प्रोत्साहनपर राशी द्यािंयाची

असल्याने,  खरीप पणन हंर्ाम 2019-20 साठीचे धान / भरडधान्य खरेदीबाबतच्या संदभानधन शासन
ननणगयामध्ये नमूद केलेल्या सिंग अटी िं शतीनरसारच खरेदी केला जाईल, याची द्षणता घ्यािंी.
१) माकेकटर् र्फेडरेशन आनण आनदिंासी निंकास महामंडळ या दोन अनभकता संस्थांकडू न सररु
केलेल्या खरेदी केंद्रांिंर येणाऱया शेतकऱयांचा धान हा प्रत्य्षण शेतकऱयांनीच आणलेला
आहे याची खातरजमा करण्यासाठी खरेदी केंद्रािंर येणाऱया प्रत्येक शेतकऱयांच्या 7/12 च्या
उताऱयाची काटे कोरपणे तपासणी करण्यात यािंी.
२) शेतकऱयाने सादर केलेला 7/12 चा उतारा त्यािंरील जमीनीचे ्षणेत्रर्फळ िं शेतकऱयाने
निंक्रीकनरता आणलेले धान याचा सरासरी उत्पादकतेशी यथायोग्य ताळमेळ घालण्यात
यािंा. जेणेकरुन कोणत्याही शेतकऱयांकडू न धान्याची आिंक अिंाजिंी प्रमाणात होणार
नाही.
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३) कोणत्याही पनरस्स्थतीत व्यापाऱयांकडू न ककिंा नमलसगकडू न खरेदी केंद्रािंर धान येणार
नाही, याची द्षणता घेण्यात यािंी.
४) नजल्हा माकेकटर् अनधकारी तसेच आनदिंासी निंकास महामंडळाचे प्रादे नशक व्यिंस्थापक
यांचेशी नजल्हा पररिंठा अनधकारी यांनी प्रत्य्षण संपकग साधून धान खरेदी ननयमानरसार होते
ककिंा कसे, याबाबत व्यक्तीश: देखरेख ठे िंािंी.
५) यासाठी दोन्ही अनभकता संस्थांमार्फगत सररु केलेल्या धान खरेदी केंद्रांिंर आकस्स्मकनरत्या
भेट दे िंून योग्य ती तपासणी करािंी.
६) धान खरेदी करताना त्यासाठी केंद्र शासनाने निंनहत केलेले ननकि/ निंर्थनदे श

यांचे

काटे कोरपणे पालन करण्यात यािंे. कोणत्याही पनरस्स्थतीत कमी प्रतीचे ( Non F.A.Q.) धान
खरेदी केले जाणार नाही,  याबाबतच्या सक्त सूचना खरेदी केंद्रांिंरील ्ेडसगना दे ण्यात
याव्यात.
७) प्रत्येक खरेदी केंद्रांिंर आद्रगतामापक यंत्रे उपलब्ध आहेत ककिंा कसे,  याची पाहणी करुन जर
अशी यंत्रे उपलब्ध नसल्यास ती तातडीने उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत संबनं धत नजल्हा
माकेकटर् अनधकारी/ प्रादे नशक व्यिंस्थापक यांना सूचना दे ण्यात याव्यात.
८) प्रत्येक धान खरेदी केंद्रािंर ्ेडसग/ र्रणननयंत्रक अनधकारी उपलब्ध आहे ककिंा कसे,  याची
पाहणी करािंी. िं नसल्यास त्याबाबतची पूतगता संबंनधत नजल्हा माकेकटर् अनधकारी/
प्रादे नशक व्यिंस्थापक यांचेकडू न करुन घ्यािंी.
९) संबंनधत नजल्हयाच्या नजल्हा पररिंठा अनधकारी यांनी दे खील धान खरेदी केंद्रािंर दे खरेखीची
चोख व्यिंस्था ठे िंािंी िं

कोणताही अनरनचत / र्ैरिंाजिंी प्रकार होत नाही, याची द्षणता

घ्यािंी.
4.

अनभकता संस्थेने सदर योजनेखाली शेतक-यांचे धान खरे दी करताना त्यांच्याकडील 7/12 चा

उतारा पाहू नच धान खरेदी करािंे. तसेच प्रोत्साहनपर राशीची रक्कम अदा करतानाही 7/12 चा उतारा
पाहू नच सदर रक्कम संबंनधत शेतक-यांना नदली जाईल,  याची द्षणता घ्यािंी. नबर्र शेतक-यांकडू न
कोणत्याही पनरस्स्थतीत धान खरेदी होणार नाही,  याची संपूणग द्षणता अनभकता संस्थांनी घ्यािंयाची आहे.
शेतक-यांव्यनतनरक्त अन्य व्यक्तींकडू न धान खरेदी केल्यास िं अशा कोणत्याही तक्रारी शासनास
प्राप्त झाल्यास संबंनधत जबाबदार अनधकारी/ कमगचारी यांचेनिंरुध्द कठोर कारिंाई करण्याची कायगिंाही
संबंनधत अनभकता संस्थांनी करािंी.
5.

िंरील प्रोत्साहनपर राशीमरळे खरीप पणन हंर्ाम 2019-20 मध्ये खरेदी केलेल्या धानासाठी

येणाऱया अंदाजे रु. 200 कोटी इतक्या अनतनरक्त खचास मान्यता दे ण्यात येत आहे.
6.

सदर खचग या निंभार्ाच्या स्िंीय प्रपंजी लेख्यातून (PLA) भार्निंण्यात यािंा. िं सदरचा खचग

मार्णी क्र. एम-4,  4408,  अन्न साठिंण िं िंखार यािंरील भांडिंली खचग,  01 अन्न, 101 प्रापण िं पररिंठा, 
(02 प्रापण निंतरण िं ककमत ननयंत्रण (02 (12 मरंबई शहर नकमान आधारभूत ककमत योजनेखालील
भरडधान्य/धान

खरेदी

(44080382

21-

पररिंठा

िं

लेखनसाम्ी

या

लेखाशीिाखाली

परनर्थिंननयोजनाद्वारे उपलब्ध होणाऱया तरतरदीमधून भार्निंण्यात यािंा. या खचाची प्रनतपूती सन 201920 या आर्थथक िंिात मरख्य लेखानशिग 24080538 यामध्ये उपलब्ध होणाऱया तरतरदीमधून करािंी.
पष्ृ ठ 5 पैकी 3

शासन ननणगय क्रमांकः खरे दी- 1019/प्र.क्र.146/नापर 29

7.

सन 2019-20 मध्ये नद. 01 ऑक्टोबर,  2019 पासून सररु झालेल्या खरीप पणन हंर्ामाकनरता

िंरील ननणगय पूिंल
ग ्षणी प्रभािंाने लार्ू राहील.
8.

सदरहू शासन ननणगय निंत्त निंभार्ाच्या अनौपचारीक संदभग 37/व्यय 10 नदनांक 24.01.2020

अन्िंये प्राप्त सहमतीने ननर्गनमत करण्यात येत आहे.
सदर शासन ननणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in

या संकेतस्थळािंर

उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक 202003041504385206 असा आहे . हा आदे श नडजीटल स्िंा्षणरीने
सा्षणांनकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानरसार िं नािंाने.

Satish
Shridhar Supe
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(स. श्री. सरपे
सहसनचिं,  महाराष्ट्र शासन

प्रत,
1. मा. राज्यपाल यांचे सनचिं.
2. मा. मरख्यमंत्री यांचे सनचिं.
3. मा. मंत्री, अन्न,नार्री पररिंठा िं ्ाहक संर्षणण यांचे खाजर्ी सनचिं.
4. मा. मंत्री, निंत्त यांचे खाजर्ी सनचिं.
5. मा. मंत्री, पणन यांचे खाजर्ी सनचिं.
6. मा. मंत्री, आनदिंासी निंकास, यांचे खाजर्ी सनचिं.
7. मा. निंरोधी प्षण नेते (निंधानसभा,  निंधानपनरिद
8. मा. राज्यमंत्री, अन्न,नार्री पररिंठा िं ्ाहक संर्षणण, यांचे खाजर्ी सनचिं.
9. मा. सिंग मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजर्ी सनचिं.
10. मरख्य सनचिं, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय,मरंबई.
11. अपर मरख्य सनचिं, (निंत्त महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मरंबई.
12. प्रधान सनचिं, अन्न,नार्री पररिंठा िं ्ाहक संर्षणण निंभार्.
13. अपर मरख्य सनचिं, कृनि िं प.दर .म. निंभार्, मंत्रालय, मरंबई,
14. अपर मरख्य सनचिं ( पणन , सहकार, पणन िं िंस्त्रोद्योर् निंभार्, मंत्रालय,मरंबई.
15. सनचिं, आनदिंासी निंकास निंभार्, मंत्रालय,मरंबई.
16. अपर मरख्य सनचिं, महसूल िं िंन निंभार्,मंत्रालय,मरंबई.
17. व्यिंस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र स्टे ट को.ऑप.माकेकटर् र्फेडरे शन नल.,
कनमूर हाऊस,नरसी नाथा स्रीट,मरंबई- 400 009,
18. व्यिंस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आनदिंासी निंकास महामंडळ,
आनदिंासी निंकास भिंन, 2 रा माळा, राम र्णेश र्डकरी चौक, जरना आ्ा रोड,नानशक-2,
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19. सिंग निंभार्ीय आयरक्त.
20. ननयंत्रक (नशधािंाटप िं संचालक नार्री पररिंठा(र्ो/िंा ,मरंबई,
21. सिंग नजल्हानधकारी,
22. सिंग उप आयरक्त (पररिंठा ,
23. सिंग नजल्हा पररिंठा अनधकारी,
24. सिंग अन्नधान्य निंतरण अनधकारी,
25. निंत्तीय सल्लार्ार िं उप सनचिं, अन्न, नार्री पररिंठा िं ्ाहक संर्षणण निंभार्, मरंबई,
26. उप संचालक, नार्री पररिंठा, पररिंठा आयरक्त कायालय, मरंबई.
27. सहसनचिं /सिंग उप सनचिं/अिंर सनचिं/सिंग अनधकारी,अ.ना.पर.िं ्ा.सं.निंभार्, मंत्रालय निंस्तार, मरंबई,
28. सर व्यिंस्थापक,(महा. भारतीय अन्न महामंडळ,5 िंा माळा,  राजेंद्र नर्र,  दत्तपाडा रोड,  बोरीिंली पूिंग
मरंबई-400 066.
29. महासंचालक, मानहती िं जनसंपकग महासंचालनालय, मंत्रालय, मरंबई ( 5 प्रती ),
30. ्ंथपाल, महाराष्ट्र निंधानमंडळ सनचिंालय,्ंथालय 6 िंा मजला,निंधान भिंन,मरंबई. (10प्रती
31. मान्यताप्राप्त राजकीय प्षणांची कायालये, ( प्रत्येकी 5 प्रती ),
32. सिंग निंधान पनरिद सदस्य िं निंधान सभा सदस्य
33. ननिंड नस्ती (नापर-29).
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