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'-तावना:
'-तावना:

कCD शासनाने शेतमालाया खरेदी िव2ीसाठी दे शपातळीवर एक बाजार या संकHपनेवर

आधारीत राीय कृिष बाजार (National Agriculture Market [NAM]) ही योजना सु; केली. ई-नाम

योजनेत रायातील 60 बाजार सिमयांचा दोन ट\याम]ये समावेश क;न ई-नाम ला जोड^यात आHया
आहेत.

पिहHया ट\यातील 30 बाजार सिमयांम]ये ई-िललाव प_त सु; झाली असून दु स-या

ट\यातील 30 बाजार सिमयांम]ये सु; करणेबाबत काय!वाही सु; आहे. तसेच महारा राय कृिष
पणन मंडळामाफ!त जागितक बँक सहाefयत महारा -पधghम कृिष िवकास 'कHप अंतग!त 25
बाजार सिमयांम]ये ई-िललाव प_तीची अंमलबजावणी सु; आहे. ई-िललाव प_तीमुळे बाजार सिमती
-तरावरील िललाव 'ि2येम]ये सुस.
ू ता व पारदश!कता येऊन शेतकjयाला याया शेतमालास रा-त

भाव िमळ^यास मदत होणार आहे. ई-िललाव प_तीचे कामकाज अिधक पिरणामकारक हो^यासाठी
रायातील अ)य 145 बाजार सिमयांम]ये सदर प_तीची अंमलबजावणी कर^याची बाब शासनाया
िवचाराधीन होती.

शासन िनण!य:

कCD शासनाची ई-नाम योजना राबिवत असलेHया रायातील एकूण 60 बाजार सिमया तसेच

जागितक बँक सहाefयत महारा -पधghम कृिष िवकास 'कHपांतग!त ई-िललाव योजना राबिवत
असलेHया 25 बाजार सिमया अशा एकूण 85 बाजार सिमया वगळू न रायातील अ)य 145 मोा
बाजार सिमया राीय कृिष बाजार (ई-नामया) पोट! लवर जोड^याबाबतया '-तावास शासन
मा)यता दे ^यात येत आहे.
2.

सन 2018 चा महारा अ]यादे श 2.19. महारा कृिष उपm पणन (िवकास व िविनयमन)

मधील खालील तरतूदीनुसार ई-नाम योजनेची अंमलबजावणी कर^यात यावी.
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1) कलम 5 फ अ)वये इ-oयापार -थापन कर^यास इछु क असलेली कोणतीही oयrती, िविहत

कर^यात येईल अशा नमु)यात व रीतीने, अशी फी 'ितभूती sकवा बँक हमी यांसह व अशा
शतtया पूत!तेसह संचालकाकडे sकवा याने 'ािधकृत केलेHया अिधकाjयाकडे अज! करील.

2) एखा/ा oयrतीने sकवा राय शासनाने sकवा, यथाe-थित, शासकीय अिभकरणांनी oयव-थापन

केलेHया sकवा चालवलेHया इ-oयापार oयासपीठाम]ये िविहत कर^यात येतील अशा सव!
पायाभूत सुिवधा आिण इ-oयापाराशी संबंिधत सव! सेवा पुरिवलेHया असतील.

3) लायसनधारकास sकवा यांया अिभकयgस, अशा लायसनधारकाने याया संकेत-थळावर
अिधसूिचत केHया असतील अशा, पुरिवलेHया सेवांवर वापरकतg आकार वसूल करता येईल.

4) भारत सरकारया इ-oयासपीठाशी जोडू न घे^यास इछु क असणाjया

कलम 5ग खालील

लायसनधारकास, िविहत कर^यात येईल अशा नमु)यात आिण अशा रीतीने संबंिधत

शासनामाफ!त sकवा शासकीय अिभकरणांमाफ!त, कृिष, सहकार व शेतकjयांचे कHयाण (पणन)
िवभागाकडे अज! करता येईल.

5) एकसंघ राीय कृिष बाजार िवकिसत कर^यासाठी आिण िविवध एकाeमक इ-oयापार
oयासपीठे एकि.त कर^यासाठी इ-oयापार oयासपीठामधील िविवध उपयोजना 'णाली

संचालकाvारे sकवा यासाठी पदिनदw िशत केलेHया 'ािधकाjयाvारे िनधgिरत केलेHया िविनदw श

व 'माणके यांनुसार इतर इ-oयापार oयासिपठांसोबत मािहतीची दे वाण-घेवाण व वापर करता
येईल.

6) इलेrॉिनक oयापार oयासिपठाव;न oयापार केलेHया कृिष उपmाची काय!वाहीया yzा तसे
करणे आव{यक असHयास, तकालीन दराने याच िदवशी sकवा जा-तीतजा-त दु सjया

िदवशी िव2ेयाला िव2ीया oयवहाराची रrकम 'दान कर^यात येईल. इलेrॉिनक oयापार

करताना काय!वाहीया संबंधात िनकड भासHयास, िव2ेयाला िनयमांvारे िविहत कर^यात
येईल या िरतीने रrकम 'दान करता येईल.

7) लायसनधारक sकवा, यथाe-थित, कृिष उपm बाजार सिमती, इलेrॉिनक oयापार
oयासिपठावर कर^यात आलेHया सव! oयवहारांचे लेखे ठे वील आिण असे िनयतकािलक

अहवाल व िववरणे पणन संचालक वेळोवळी िनधgिरत करतील अशा वेळी व अशा -व;पात,
oयव-थापकीय संचालक, महारा राय कृिष पणन मंडळ sकवा 'ािधकृत अिधकारी
यांयाकडे सादर करील.

8) संचालकास कारणे लेखी नमूद क;न आदे शाvारे, कलम 5ग अ)वये दे ^यात आलेले लायसन

िनलंिबत sकवा र| करता येईल. अिधिनयमाया कोणयाही तरतुद}चा sकवा िनयमांचा sकवा
उप-िवधीचा, अनुदेश, आदे श sकवा माग!दश!क तवे यांचा भंग झाHयास ते अशा आदे शामये

िविन~दट कर^यात येईल. परंत,ू लायसन िनलंिबत कर^याचा sकवा र| कर^याचा कोणताही
आदे श याला आपले हणणे मांड^याची वाजवी संधी िदHयाखेरीज दे ता येणार नाही.
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9) ई-oयापार oयासिपठाया लायसनधारकांम]ये sकवा यांया संबंधीत sकवा लासनधारक व कृिष
उपm बाजार सिमती sकवा शासकीय अिभकरणे यांयाम]ये sकवा यांया संबंधात कोणताही

िववाद उवHयास, पhकारांना यांचे हणणे मांड^याची वाजवी संधी िदHयानंतर तीस
िदवसांया आत संिh\त िरतीने संचालक sकवा याने 'ािधकृत केलेHया अिधकाjयांना िमटवता
येईल.

10) कलम 5ग खालील 'येक लायसनधारकावर इ-oयापार करताना पुढील आबंधने असतील.
अ) याचा oयवहार घडू न ये^यापूवt कृिष उपmाचा दजg िनधgिरत करणे.
ब) oयापारी व अडयांया ह-तhेपावाचून उिचत व पारदश!क रीतीने उपmाचा िललाव करणे sकवा
sकमत ठरिव^याची दु सरी कोणतीही प_त वापरणे.

क) सव! oयवहारांची तकालीन दरानुसार नद ठे वणे आिण महारा राय कृिष उपm पणन
मंडळाया, ॲिमाक! नेटया पोट! लवर sकवा संचालकाvारे िविहत कर^यात येईल अशा
नमु)यात तकालीन दरानुसार सममुHय बाजाराची मािहती 'द~शत करणे.

ड) कोणताही भेदभाव sकवा पhपात न करता, यासंबंधात राय शासनाने तयार केलेHया
िनयमांvारे िविहत केलेHया कालमयgदे त जी अज! कर^याया िदनांकापासून मोज^यात येईल,
इ-oयापारासाठी पा. असलेHया सव! oयापाjयांना, लायसन दे णे.

इ) शेतकjयांया गरजा भागिव^याकिरता -वछता व 'तवारी आिण वखार (िनज!ल व शीतगृह)
यांसाठी सुिवधा पुरिवणे.

फ) अयािधक oयापार कर^याची परवानगी न दे णे.
11) इलेrॉिनक oयापार oयासिपठाव;न oयापार कर^यास इछू क असणारी कोणतीही oयrती,

याबाबतीत िविहत कर^यात येईल या'माणे अशा 'ािधकाjयाकडू न oयापारी हणून नदणी
'माणप. 'ा\त करील.

12) oयापारी हणून नदणी कर^यासाठीचा अज! ऑनलाईन आिण िविहत कर^यात येईल या'माणे
अशा नमु)यात कर^यात येईल.

13) िडिजटल -वाhरी असलेले नदणी 'माणप., िविहत कर^यात येईल अशा नमु)यात सhम
'ािधकाjयाकडू न िनग!िमत कर^यात येईल.

14) सhम 'ािधकाjयांचे असे मत असेल की, एखादी oयrती ही ऑनलाईन oयापार करताना

अिहतकारी कृती करीत असHयाचे आढळू न आले आहे, sकवा कोणतेही सबळ कारण न दे ता
या oयrतीने सहा मिह)यांपेhा अिधक कालावधीसाठी oयापार केलेला नाही sकवा ितची
बँकेतील गितशील रोख पत मयgदा संपली आहे sकवा िव2ेता, खरेदीकतg, किमशन अडया,
पृ ठ 5 पैकी 3
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पय!वh
े ण पिरoयय, बाजार शुHक व अिधिनयम, िनयम व उपिवधी याअ)वये कोणतीही अ)य

'दाने, यांया ऑनलाईन भरणा कर^यास कसूर केली आहे, तर यास कारणे लेखी नमूद
क;न oयापार कर^यासाठीचे नदणी 'माणप. दे ^यासाठी sकवा याचे नवीकरण कर^यासाठी
नकार दे ता येईल. नदणी sकवा नदणीचे नवीकरण, कोणतेही असHयास, मा)य कर^यात
आले नाही तर, अज!दारास याबाबतची कारणे नमूद क;न तसे कळिव^यात येईल आिण

नदणी शुHक भरले असेल तर, ते बाजार िनधीत sकवा यथाe-थित, राय शासनाकडे जमा
कर^यात येईल.

15) इलेrॉिनक oयापार कर^यासाठी या oयrतीया नावाने नदणी 'माणप. दे ^यात आले असेल
याच oयrतीया बाबतीत ते वैध असेल आिण ते 'माणप. अह-तांतरणीय असेल.

16) पारदश!कता आिण उिचत रीतीने sकमत शोधन याबाबतया, िनयमांचा भंग केला असेल sकवा
उपलध असलेHया रोख कज! मयgदे पेhा लबाडीने अयािधक oयापार करीत असेल sकवा
oयापारी व-तू व अिधिनयम, िनयम व उपिविध यां)वये इतर 'दाने यांसाठी तकालीन दराया
आधारे ऑनलाईन भरणा कर^यास नकार िदला असेल sकवा फसवेिगरी क;न नकार िदला
असेल तर सदर नदणी 'माणप. िनलंिबत sकवा र| हो^यास पा. असेल.

17) अशा'कारे दे ^यात आलेले sकवा नवीकरण केलेले 'येक नदणी 'माणप. हे, ते िदHयाया
sकवा याचे नवीकरण केHयाया िदनांकापासून तीन वष! इतrया कालावधीपयत अंमलात
असेल.

18) इलेrॉिनक oयापार oयासपीठ असणारी 'येक बाजार सिमती आिण खाजगी बाजार, बाजारात

इलेrॉिनक oयापार oयासिपठाचा वापर कर^याची नदणी असणाjया oयापाjयांकिरता, सव!
नदणी 'माणप.ांची सूची ऑनलाईन 'िस_ करील.

3.

रायात 145 मोा बाजार सिमयांम]ये ई-िललाव प_तीची अंमलबजावणी कर^यासाठी ई-

नाम योजनेनुसार संगणक 'णाली,यासंदभgतील 'िशhण आिण एक 'िशhीत कम!चारी (एक

वषgसाठी), आव{यक सामुी खरेदीव इतर अनुषंगीक बाबी िवचारात घेऊन येणाjया खचgकरीता
आव{यक िनधीची तरतूद -वतं.पणे कर^यात येईल.
4.

सदर बाजार सिमया “राीय कृषी बाजार (ई-नाम)” पोट! लशी जोडHयानंतर “संगणकीय

'णाली” शेतकjयांना उपलध राह^याकरीता येणारा वा~षक दे खभाल दु ;-तीचा खच! संबंिधत बाजार

सिमतीने यांना महारा कृषी उपm (िवकास व िविनयमन) अिधिनयम, 1963 मधील तरतुद}नुसार
'ा\त होणाjया िनधीमधून (उपmामधून) करावा.
5.

या योजनेसाठी महारा राय कृिष पणन मंडळ, पुणे यांची सम)वय सं-था (Nodal Agency)

हणून िनयुrती कर^यात येत आहे.
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6.

सदर शासन िनण!य महारा शासनाया www.maharashtra.gov.inया संकेत-थळावर

उपलध कर^यात आला असून याचा संकेताक 201807061137377402 असा आहे. हा आदे श

िडजीटल -वाhरीने साhांिकत क;न काढ^यात येत आहे .

महारााचे रायपाल यांया आदे शानुसार व नावाने.
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(जयंत भोईर)
भोईर)

कायgसन अिधकारी,
अिधकारी, महारा शासन
'त,
1)

मा. मुयमं.ी यांचे अपर मुय सिचव, मं.ालय, मुंबई

3)

मा.मं.ी (कृिष / पणन) यांचे खाजगी सिचव, मं.ालय, मुंबई

2)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

10)
11)
12)
13)
14)

मा. िवरोधी पhनेता िवधानसभा / िवधानपिरषद यांचे खाजगी सिचव, िवधानभवन, मुंबई
मा.रायमं.ी (कृिष/पणन) यांचे खाजगी सिचव, मं.ालय, मुंबई

अपर मुय सिचव/'धान सिचव/सिचव (कृिष व पणन/िव/िनयेाजन), मं.ालय, मुंबई
आयुrत (कृिष), कृिष आयुrतालय, महारा राय, पुण-े 1

अ]यh व oयव-थापकीय संचालक, महारा राय वखार महामंडळ, पुणे
'कHप संचालक, महारा -पधghम कृिष िवकास 'कHप, पुणे
पणन संचालक, महारा राय, पुणे

काय!कारी संचालक, महारा राय कृिष पणन मंडळ, पुणे
सव! कृिष उपm बाजार सिमयांचे सिचव

उप सिचव (पणन) यांचे -वीय सहाfयक, मं.ालय, मुंबई

अवर सिचव(17-स),स.प.व व. िवभाग, मं.ालय, मुंबई 32.
िनवडन-ती (21-स)
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