आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअत
ं र्गत खरीप
पणन हंर्ाम 2017-18 मधील खरेदी िंेलेल्या
धानासाठी िंेंद्र शासनाने नननित िंेलेल्या
दराव्यनतनरक्त धान उत्पादिं शेतिं-यांना प्रनत
क्क्िंटल रु. 200/- प्रोत्साहनपर राशी (Paddy
Procurement

Incentive

Support)

राज्यशासनािंडू न मंजूर िंरण्याबाबत

महाराष्ट्र शासन
अन्न,  नार्री पररिंठा िं ्ाहिं संर्षणण निंभार्
शासन ननणगय,  क्रमांिंः खरे दी- 1018/प्र.क्र. 59/नापर 29
मादाम िंामा मार्ग,  हर तात्मा राजर्ररु चौिं
मंत्रालय, मरंबई 400 032
नदनांिं: 18 एनप्रल , 2018

िंाचा शासन ननणगय क्रमांिंः खरेदी-1017/प्र.क्र.140/ नापर 29,  नद. 04.10.2017
शासन शरनिपत्रिं क्रमांिं खरेदी-1017/प्र.क्र.140/ नापर 29, नद. 05.10.2017
शासन शरनिपत्रिं क्रमांिं खरेदी-1017/प्र.क्र.140/ नापर 29, नद. 10.10.2017

प्रस्तािंना आधारभूत किंमत खरेदी योजना ही िंेंद्र शासनाची योजना असून ती शेतिंऱयांच्या नहतासाठी
आहे. या योजनेअंतर्गत िंेंद्र शासन ननरननराळया नपिंांच्या निंमान आधारभूत किंमती जाहीर िंरते िं
आधारभूत किंमतीचा लाभ होण्याच्या दृष्ट्टीने शेतिं-यांना हमी किंमतीपे्षणा िंमी किंमतीने (डीस्रेस सेल
धान्य निंिंािंे लार्ू नये म्हणून राज्य शासनातर्फे धान्याची ( एर्फ. ए. क्यू. धान िं भरडधान्य खरेदी
िंरण्यात येते. महाराष्ट्र राज्यात िंेंद्र शासनाची "नोडल एजन्सी" म्हणून भारतीय अन्न महामंडळ िंाम
पहाते तर भारतीय अन्न महामंडळाच्या िंतीने राज्यात आधारभूत किंमत खरेदी योजनेची अंमलबजािंणी
राज्य शासन मान्यताप्राप्त अनभिंता संस्थेमार्फगत िंरते. सदर योजनेअंतर्गत खरेदी िंेलेल्या धानाची
भरडाई अनभिंतां संस्थांच्यामार्फगत नमलसगिंडू न िंरून घेऊन प्राप्त होणारा सीएमआर (तांदूळ हंर्ाम
2016-17 पासून नर्रणीमालिंामार्फगत सािंगजननिं निंतरण व्यिंस्थेिंनरता निंतनरत िंरण्यासाठी
शासिंीय र्ोदामात जमा िंरण्यात येत आहे.
हंर्ाम 2017-18

साठी िंेंद्र शासनाने धानाची आधारभूत किंमत “साधारण” धानासाठी

रु.1550/- िं “अ” ्ेड धानासाठी रु.1590/- इतिंी नननित िंेली आहे. चालू हंर्ामात अिंिंाळी
पािंसामरळे िं निंनिंध नैसर्गर्िं आपत्तींमरळे धान उत्पादिं शेतिंरी अडचणीमध्ये आलेला आहे. त्यामरळे
या धान उत्पादिं शेतिं-यास प्रोत्साहनपर राशी (Paddy Procurement Incentive Support)
दे ण्याबाबत सहानरभत
ू ीपूिंिं
ग निंचार होणे आिंश्यिं आहे. तथानप, िंेंद्र शासनाने त्यांच्या नदनांिं 12
जून,2014 च्या पत्रान्िंये, राज्य शासनाने बोनस दे ण्याचा ननणगय घेतल्यास आधारभूत किंमत खरेदी
योजना राबनिंण्याची संपण
ू ग जबाबदारी राज्यशासनाची राहील िं या योजनेस िंेंद्र शासनािंडू न
िंोणतीही आर्गथिं भरपाई नमळणार नाही असे स्पष्ट्टपणे िंळनिंले आहे. तरीदे खील नैसनर्ेिं आपत्तीमरळे
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राज्यातील धान उत्पादिं शेतिंरी अडचणीत आलेला असल्याची बाब निंचारात घेऊन खरीप पणन
हंर्ाम 2017-18 मध्ये खरेदी िंेलेल्या धानासाठी प्रनत क्क्िंटल रु. 200/- प्रोत्साहनपर राशी (Paddy
Procurement Incentive Support) धान उत्पादिं शेतिं-यास दे ण्याची बाब शासनाच्या निंचाराधीन
होती. त्यानरसार मान्यतेने शासनाने परढीलप्रमाणे ननणगय घेतला आहे.

शासन ननणगय खरीप पणन हंर्ाम 2017-18 मधील आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत खरेदी िंेलेल्या
धानासाठी, िंेंद्र शासनाने मंजूर िंेलेल्या “साधारण” धानासाठी प्रनतक्क्िंटल रु. 1550/- िं “अ” ्ेड
धानासाठी प्रनतक्क्िंटल रु. 1590/- या निंमान आधारभूत किंमतीपे्षणा अनतनरक्त रु.200/- प्रनतक्क्िंटल
प्रोत्साहनपर राशी (Paddy Procurement Incentive Support) प्रनत शेतिंरी 5 क्क्िंटलची मयादा
पाळू न धान उत्पादिं शेतिंऱयांना मंजूर िंरण्यात येत आहे. सदर रक्िंम धान उत्पादिं शेतिं-यांच्या
बॅंिं खात्यात online पितीने अदा िंरण्यात यािंी.
2.

िंरील अनतनरक्त प्रोत्साहनपर राशी िंेिंळ खरीप पणन हंर्ाम 2017-18 मध्ये खरेदी होणा-या

धानासाठीच लार्ू राहील.
3.

खरीप पणन हंर्ाम 2017-18 मधील निंमान आधारभूत किंमतीिंर प्रोत्साहनपर राशी द्यािंयाची

असल्याने,  हंर्ाम 2017-18 साठीचे धान / भरडधान्य खरेदीबाबतच्या संदभानधन शासन ननणगयामध्ये
नमूद िंेलेल्या सिंग अटी िं शतीनरसारच खरेदी िंेला जाईल, याची द्षणता घ्यािंी.
१) मािंेकटर् र्फेडरेशन आनण आनदिंासी निंिंास महामंडळ या दोन अनभिंता संस्थांिंडू न सररु
िंेलेल्या खरेदी िंेंद्रांिंर येणा-या शेतिं-यांचा धान हा प्रत्य्षण शेतिं-यांनेच आणलेला
आहे याची खातरजमा िंरण्यासाठी खरेदी िंेंद्रािंर येणा-या प्रत्येिं शेतिं-याच्या 7/12
च्या उता-याची िंाटे िंोरपणे तपासणी िंरण्यात यािंी.
२) शेतिं-याने सादर िंेलेला 7/12 चा उतारा त्यािंरील जमीनीचे ्षणेत्रर्फळ िं शेतिं-याने
निंक्रीिंनरता आणलेले धान याचा सरासरी उत्पादिंतेशी यथायोग्य ताळमेळ घालण्यात
यािंा. जेणेिंरुन िंोणत्याही शेतिं-यािंडू न धान्याची आिंिं अिंाजिंी प्रमाणात होणार
नाही.
३) िंोणत्याही पनरस्स्थतीत व्यापा-यांिंडू न किंिंा नमलसगिंडू न खरेदी िंेंद्रािंर धान येणार
नाही, याची द्षणता घेण्यात यािंी.
४) नजल्हा मािंेकटर् अनधिंारी तसेच आनदिंासी निंिंास महामंडळाचे प्रादे नशिं व्यिंस्थापिं
यांचेशी नजल्हा पररिंठा अनधिंारी यांनी प्रत्य्षण संपिंग साधून धान खरेदी ननयमानरसार होते
किंिंा िंसे, याबाबत व्यक्तीश: देखरेख ठे िंािंी.
५) यासाठी दोन्ही अनभिंता संस्थांमार्फगत सररु िंेलेल्या धान खरेदी िंेंद्रांिंर आिंस्स्मिंनरत्या
भेट दे िंून योग्य ती तपासणी िंरािंी.
६) धान खरेदी िंरताना त्यासाठी िंेंद्र शासनाने निंनहत िंेलेले ननिंष/ निंर्गनदे श

यांचे

िंाटे िंोरपणे पालन िंरण्यात यािंे. िंोणत्याही पनरस्स्थतीत िंमी प्रतीचे ( Non F.A.Q.) धान
खरेदी िंेले जाणार नाही,  याबाबतच्या सक्त सूचना खरेदी िंेंद्रांिंरील ्ेडसगना दे ण्यात
याव्यात.
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७) प्रत्येिं खरेदी िंेंद्रांिंर आद्रगतामापिं यंत्रे उपलब्ध आहेत किंिंा िंसे,  याची पाहणी िंरुन जर
अशी यंत्रे उपलब्ध नसल्यास ती तातडीने उपलब्ध िंरुन दे ण्याबाबत संबनं धत नजल्हा
मािंेकटर् अनधिंारी/ प्रादे नशिं व्यिंस्थापिं यांना सूचना दे ण्यात याव्यात.
८) प्रत्येिं धान खरेदी िंेंद्रािंर ्ेडसग/ र्रणननयंत्रिं अनधिंारी उपलब्ध आहे किंिंा िंसे,  याची
पाहणी िंरािंी. िं नसल्यास त्याबाबतची पूतगता संबंनधत नजल्हा मािंेकटर् अनधिंारी/
प्रादे नशिं व्यिंस्थापिं यांचेिंडू न िंरुन घ्यािंी.
९) संबंनधत नजल्हयाच्या नजल्हा पररिंठा अनधिंारी यांनी दे खील धान खरेदी िंेंद्रािंर दे खरेखीची
चोख व्यिंस्था ठे िंािंी िं

िंोणताही अनरनचत / र्ैरिंाजिंी प्रिंार होत नाही, याची द्षणता

घ्यािंी.
4.

अनभिंता संस्थेने सदर योजनेखाली शेतिं-यांचे धान खरेदी िंरताना त्यांच्यािंडील 7/12 चा

उतारा पाहू नच धान खरेदी िंरािंे. तसेच प्रोत्साहनपर राशीची रक्िंम अदा िंरतानाही 7/12 चा उतारा
पाहू नच सदर रक्िंम संबंनधत शेतिं-यांना नदली जाईल,  याची द्षणता घ्यािंी. नबर्र शेतिं-यांिंडू न
िंोणत्याही पनरस्स्थतीत धान खरेदी होणार नाही,  याची संपूणग द्षणता अनभिंता संस्थांनी घ्यािंयाची आहे.
शेतिं-यांव्यनतनरक्त अन्य व्यक्तींिंडू न धान खरेदी िंेल्यास िं अशा िंोणत्याही तक्रारी शासनास
प्राप्त झाल्यास संबंनधत जबाबदार अनधिंारी/ िंमगचारी यांचेनिंरुध्द िंठोर िंारिंाई िंरण्याची िंायगिंाही
संबंनधत अनभिंता संस्थांनी िंरािंी.
5.

िंरील प्रोत्साहनपर राशीमरळे खरीप पणन हंर्ाम 2017-18 मध्ये खरेदी िंेलेल्या धानासाठी

येणाऱया अंदाजे रु 12.50 िंोटी इतक्या अनतनरक्त खचास मान्यता दे ण्यात येत आहे.
6.

यािंनरता येणारा अनतनरक्त खचग या निंभार्ाच्या स्िंीय प्रपंजी लेख्यातून (PLA) भार्निंण्यात

यािंा.
7.

सन 2017-18 ( खरीप िं रब्बी

साठी नद. 05 ऑक्टोबर,  2017 पासून सररु झालेल्या

हंर्ामािंनरता िंरील ननणगय पूिंल
ग ्षणी प्रभािंाने लार्ू राहील.
8.

सदरहू शासन ननणगय निंत्त निंभार्ाच्या अनौपचारीिं संदभग क्रमांिं अनौसं- 111/व्यय-10, 

नद. 27 माचग 2018 अन्िंये प्राप्त सहमतीने ननर्गनमत िंरण्यात येत आहे.
सदर शासन ननणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in

या संिंेतस्थळािंर

उपलब्ध असून त्याचा संिंेतांिं 201804181540153006 असा आहे . हा आदे श नडजीटल स्िंा्षणरीने
सा्षणांनिंत िंरुन िंाढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानरसार िं नािंाने.

Satish
Shridhar Supe

Digitally signed by Satish Shridhar Supe
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Food Civil
Supplies And Consumer Protection Department,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=f7773ccec10687b16ba0f2d3f7f9e6f87fe68f9b1b
2cb5b73b75bab952ca0621, cn=Satish Shridhar Supe
Date: 2018.04.18 15:40:47 +05'30'

( सनतश सरपे
उपसनचिं,  महाराष्ट्र शासन

प्रत,
1. मा. राज्यपाल यांचे सनचिं.
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2. मा. मरख्यमंत्री यांचे सनचिं.
3. मा. मंत्री, अन्न,नार्री पररिंठा िं ्ाहिं संर्षणण यांचे खाजर्ी सनचिं.
4. मा. मंत्री, निंत्त यांचे खाजर्ी सनचिं.
5. मा. मंत्री, पणन यांचे खाजर्ी सनचिं.
6. मा. मंत्री, आनदिंासी निंिंास, यांचे खाजर्ी सनचिं.
7. मा. निंरोधी प्षण नेते (निंधानसभा,  निंधानपनरषद
8. मा. राज्यमंत्री, अन्न,नार्री पररिंठा िं ्ाहिं 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 िं ्ाहिं संर्षणण निंभार्.
13. अपर मरख्य सनचिं, िंृनष िं प.दर .म. निंभार्, मंत्रालय, मरंबई,
14. अपर मरख्य सनचिं ( पणन , सहिंार, पणन िं िंस्त्रोद्योर् निंभार्, मंत्रालय,मरंबई.
15. सनचिं, आनदिंासी निंिंास निंभार्, मंत्रालय,मरंबई.
16. अपर मरख्य सनचिं, महसूल िं िंन निंभार्,मंत्रालय,मरंबई.
17. व्यिंस्थापिंीय संचालिं, महाराष्ट्र स्टे ट िंो.ऑप.मािंेकटर् र्फेडरे शन नल.,
िंनमूर हाऊस,नरसी नाथा स्रीट,मरंबई- 400 009,
18. व्यिंस्थापिंीय संचालिं, महाराष्ट्र राज्य सहिंारी आनदिंासी निंिंास महामंडळ,
आनदिंासी निंिंास भिंन, 2 रा माळा, राम र्णेश र्डिंरी चौिं, जरना आ्ा रोड,नानशिं-2,
19. सिंग निंभार्ीय आयरक्त.
20. ननयंत्रिं (नशधािंाटप िं संचालिं नार्री पररिंठा(र्ो/िंा ,मरंबई,
21. सिंग नजल्हानधिंारी,
22. सिंग उप आयरक्त (पररिंठा ,
23. सिंग नजल्हा पररिंठा अनधिंारी,
24. सिंग अन्नधान्य निंतरण अनधिंारी,
25. निंत्तीय सल्लार्ार िं उप सनचिं, अन्न, नार्री पररिंठा िं ्ाहिं संर्षणण निंभार्, मरंबई,
26. उप संचालिं, नार्री पररिंठा, पररिंठा आयरक्त िंायालय, मरंबई.
27. सहसनचिं /सिंग उप सनचिं/अिंर सनचिं/सिंग अनधिंारी,अ.ना.पर.िं ्ा.सं.निंभार्, मंत्रालय निंस्तार, मरंबई,
28. सर व्यिंस्थापिं,(महा. भारतीय अन्न महामंडळ,5 िंा माळा,  राजेंद्र नर्र,  दत्तपाडा रोड,  बोरीिंली पूिंग
मरंबई-400 066.
29. महासंचालिं, मानहती िं जनसंपिंग महासंचालनालय, मंत्रालय, मरंबई ( 5 प्रती ),
30. ्ंथपाल, महाराष्ट्र निंधानमंडळ सनचिंालय,्ंथालय 6 िंा मजला,निंधान भिंन,मरंबई. (10प्रती
31. मान्यताप्राप्त राजिंीय प्षणांची िंायालये, ( प्रत्येिंी 5 प्रती ),
32. सिंग निंधान पनरषद सदस्य िं निंधान सभा सदस्य
33. ननिंड नस्ती (नापर-29).

पष्ृ ठ 4 पैिंी 4

