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प्रस्तावाना :शेतक-याांच्या बहताकरबता प्रत्येक वर्षी तेलबिया व कडधान्य याांची हमी भावाने खरेदी,
केंद शासनाने मान्यता बदल्यानांतर नाफेडच्यावतीने , महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासांघ
मयाबदत, या राज्यस्तीय एजन्सीमाफणत केली जाते . सदरची खरेदी करताांना शेतमाल हा
नाफेडने बनबित केलेल्या Fair Average Quality (FAQ) दजांचा असणे िांधनकारक आहे . मात्र,
राज्यातील ि-याच खरेदी केंद्रावर FAQ दजाचा शेतमाल नसल्यामळे असा Non-FAQ शेतमाल
हमी भावाने खरेदी करता येत नाही. पबरणामी शेतक-याांना शेतमाल परत नेऊन जाण्याची
नामष्ट्की येते. यामळे शेतकरी बनराश होतो. हे सवण टाळण्यासाठी व शेतक-याांना बदलासा बमळावा
यासाठी, शेतकरी उत्पादक कांपन्या (FPC) याांना खरेदी प्रबकयेत सहभागी करुन घेण्याची िाि
शासनाच्या बवचाराधीन होती.
शासन बनणणय :शेतकरी उत्पादक कांपन्या (FPC) याांनी त्याांच्या भागधारक असलेल्या सभासद शेतकयाांचा, शेतमाल िाांधावरच Cleaning आबण Grading करावा. अशाप्रकारे FAQ करुन शेतमाल
एकबत्रतपणे खरेदी केंद्रावर आणावा.

यामळे शेतक-याांना स्वतांत्रपणे वाहतकीची व्यवस्था

करण्याची गरज राहणार नाही तसेच FAQ दजाचा शेतमाल एकबत्रतपणे आल्यामळे खरेदी
केद्राांची, खरेदीची क्षमता वाढे ल. FPC याांनी त्याांच्या भागधारकाांची प्रमाबणत यादी, खरेदी केंद्रावर
सादर करावी तसेच सभासदाांची नोंदणी NeML पोटण ल वर नोंदणी करावी.
2. FPC याांनी त्याांच्या भागधारक असलेल्या सभासद शेतक-याांचा शेतमाल Cleaning आबण
Grading केल्यािदलचे शल्क व शेतमाल खरेदी केंद्रापयंत आणल्याचा वाहतक खचण
यािददलची रक्कम ठरावाव्दारे, बनबित करावी व ठरावाची प्रत खरेदी केंद्रास दयावी. FPC याांनी
त्याांचा नोंदणी क्रमाांक, िँक खाते क्रमाांक व भागधारक सभासदाांची प्रमाबणत प्रत खरेदी केंद्रावर
सादर केल्यानांतर,FPC याांना सांिबां धत शेतक-याांकडू न येणारी सेवा शल्काची रक्कम, NeML च्या
पोटण लवरुन थेट, हमी भावाने खरेदी केलेल्या शेतमालाचे शेतकऱ्यास दे य असलेल्या चका-याच्या
रक्कमेतून वळती करुन दे ण्यात येईल व शेतकऱ्याांना दे य असलेली उवणबरत रक्कम NeML चे
पोटण लवरुन शेतकऱ्याांच्या खात्यात वळती करुन दे ण्यात येईल.

शासन बनणणय क्रमाांकः सपस-2017/प्र.क्र.194/24- स

3. सदर शासन बनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201802121136511702 असा आहे . हा आदे श
बडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांबकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानसार व नावाांने,
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( बवजय कमार )
अपर मख्य सबचव, महाराष्ट्र शासन
प्रबत,
1) मा. राज्यपाल याांचे प्रधान सबचव, राजभवन, मलिारबहल, मांिई
2) मा. मख्यमांत्री याांचे अप्पर मख्य सबचव, मांत्रालय, मांिई
3) मा. मांत्री (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग) मांत्रालय, मांिई
4) मा. सवण मांत्री व राज्य मांत्री, महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मांिई
5) मा. राज्यमांत्री ( पणन ) याांचे मांत्रालय, मांिई
6) व्यवस्थापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासांघ मया. मांिई,
7) अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामांडळ.पणे
8) अप्पर मख्य सबचव (कृबर्ष व पणन) , कृबर्ष व प.द.म.बवभाग, मांत्रालय, मांिई
9) आयक्त (कृबर्ष), महाराष्ट्र राज्य, पणे,
10) व्यवस्थापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य छोटया शेतक-याांचा कृबर्ष व्यापार सांघ, पणे,
11) पणन सांचालक, महाराष्ट्र राज्य, पणे,
12) कायणकारी सांचालक,महाराष्ट्र राज्य कृर्षी पणन मांडळ, पणे
13) बनवड नस्ती 24 स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग बवभाग, मांत्रालय, मांिई.
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