राज्यातील 31 कृषष उत्पन्न बाजार सषमत्याांच्या
बाजार आवारात धान्य चाळणी प्रकल्प उभारणी
प्रकल्पाची अांमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासषकय
मान्यता दे णेबाबत.

महाराष्ट्र शासन
सहकार, पणन व वस्तरोद्योग वोग षवभाग
शासन षनणणय क्रमाांकः कृपमां1117 /प्र.क्र.212 /21-स
मादाम कामा मागण, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मांरालय, मुांबई 400 032.
षदनाांक: 04 सप्टें बर 2018
वाचा :-

1) कृषष व पदु म षवभागाचे क्र. RKV1117/CR 11/14-A षद. 02.01.2018 चे पर
2) कायणकारी सांचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषष पणन मांडळ याांचे कृपमां/ अषभ/ राकृषवयो/
धान्यचाळणी/3287/2017 षद.20.11.2017 चे पर
3) कायणकारी सांचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषष पणन मांडळ याांचे कृपमां/ अषभ/ राकृषवयो/
धान्यचाळणी/2042/2018 षद.28.08.2018 चे पर
4) कृषष व पदु म षवभागाचे क्र. RKV0518/CR 162/14-A षद. 27.08.2018 चे पर

प्रस्ततावना :-

शेतकऱ्याच्या शेतमालाला योग्य व वाजवी दर षमळण्यासाठी शेतकऱ्याच्या शेतमालाची प्रतवारी

होणे आवश्यक आहे . शेतमालाच्या प्रतवारीसाठी

बाजार सषमतीमध्ये धान्य चाळणी यांर (Grain

Cleaning Machine) उपलब्ध नसल्याने शेतमालाची प्रतवारी त्याच षठकाणी करता येत नाही. धान्य
साफसफाईसाठी धान्य चाळणी यांर बाजार सषमतीच्या आवारामध्ये उभारणी केल्यास धान्य प्रतवारीची
सुषवधा शेतकऱ्यास त्याच षठकाणी उपलब्ध करुन दे ता येईल व त्यामुळे शेतकऱ्याांना शेतीमालास
चाांगला भाव षमळू शकेल याकरीता राज्यातील 31 कृषष बाजार सषमतीमध्ये धान्य चाळणी यांर
उभारण्याची बाब शासनाच्या षवचाराधीन होती.
शासन षनणणय:
राज्यातील 31 कृषष बाजार सषमतीमध्ये धान्य चाळणी यांर उभारण्याकरीता राष्ट्रीय कृषष
षवकास योजनेकडू न षद 15/12/2017 रोजीच्या 24 व्या SLSC सभेमध्ये मांजुरी षमळालेली आहे . तसेच
षद 25/07/2018 रोजीच्या 25 व्या SLSC सभेमध्ये रा.कृ.षव.योजनेतगणत आर्थथक वषण 2018-19 साठी
षनधी उपलब्ध करुन षदला आहे. राज्यातील 31 बाजार सषमत्याांमध्ये आवक होणाऱ्या धान्यवगीय
शेतीमालाची स्तवच्छता व प्रतवारी होण्यासाठी प्रत्येकी 01 या प्रमाणे नवीन 31 धान्य चाळणी यांर
उभारण्याचे प्रस्तताषवत आहे. त्यासाठी एकुण खचण रु 20.21 कोटी येणार असून त्यापैकी राष्ट्रीय कृषष
षवकास योजनेकडू न 25% अनुदान रु. 5.05 कोटी मांजूर करण्यात आलेले आहे. तसेच 75% षनधी हा
बाजार सषमती स्तवषनधीमधुन करणार आहे. सबब, राज्यातील 31 कृषष बाजार सषमतीमध्ये धान्य चाळणी
यांर उभारण्यासाठी प्रशासषकय मान्यता दे ण्यात येत आहे.
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राज्यातील 31 बाजार सषमत्याांमध्ये नवीन 31 धान्य चाळणी यांर उभारण्यासाठी खचाचा

तपषशल खालीलप्रमाणे आहे.
(रु.कोटीत)
प्रकल्प
बाबीवर खचण

रक्कम

बाजार सषमती स्तवषनधी 75%
म.रा.कृ.प.मां.

बाजार

म.रा.कृ.प.मांडळाचे

कजणस्तवरुपात

सषमती

बाजार सषमत्याांना

55%

स्तवषनधी
10%

रा.कृ.षव.यो.
अनुदान 25%

प्रोत्साहनपर
अनुदान 10%

राज्यातील एकूण 31 बाजार
सषमत्याांमध्ये प्रत्येकी 2 मे.

20.21

11.12

2.02

2.02

5.05

टन प्रती तास क्षमतेची एकूण
31 नवीन धान्य चाळणी
यांराांची उभारणी करणे.
(प्रती धान्य चाळणी यांर
मशीन व बाांधकाम षमळू न
अांदाषजत खचण रु. 65.19
लाख प्रमाणे)
3.

सदर प्रकल्पाच्या अांमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र राज्य कृषष पणन मांडळाची नोडल एजन्सी

म्हणून नेमणूक करण्यात येत आहे. प्रकल्पाच्या अांमलबजावणीची (implementation) व षनयांरणाची
(control) जबाबदारी कृषष पणन मांडळाची राहील. यामध्ये बाजार सषमत्याांची षनवड करणेपासून ते
षनषवदा प्रषक्रया राबवून प्रकल्पाचे काम पूणण करून घेणे, धान्य चाळणी यांर व त्यासाठी बाांधण्यात
आलेले गोदाम/शेड याचा वापर होण्यासाठी त्याांचे हस्तताांतरण सांबांषधत बाजार सषमतीकडे करणे व
दे यके अदा करून उपयोषगता प्रमाणपर शासनास सादर करणे या सवण बाबींची जबाबदारी व षनयांरण
महाराष्ट्र राज्य कृषष पणन मांडळाचे राहील. मुग व उषडद उत्पादन क्षेराांमधील ज्या बाजार सषमतीत
खरीप 2016 व 2017 मध्ये हमीदराचे खरेदी केंद्र उभारण्यात आले होते षतथे मातीचे खडे , cut
seeds,immature seed seperate करणेकरीता उपयुक्त सांयांरे प्राधान्याने बसषवण्यात यावेत.
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राज्यातील 31 बाजार सषमत्याांमध्ये प्रत्येकी 01 याप्रमाणे नवीन 31 धान्य चाळणी यांर

उभारण्याबाबत षनषवदा प्रषक्रयेबाबतच्या अटी व शती :1) धान्य चाळणी यांर खरेदीसाठी शासन षनणणय, उद्योग वोग, उजा व कामगार षवभाग, क्र.
भाांखस2014/ प्रक्र.72/ भाग 3/उदयोग 4, षद.01/12/2016 अन्वये प्रषसध्द केलेल्या सुधारीत
षनयमपुस्स्ततकेत षवहीत केलेल्या कायणपध्दतीचा अवलांब करण्यात यावा.
2) खरेदी करावयाच्या धान्यचाळणी यांराचे ताांषरक षवषनदे श(Technical Specification) सांबांधीत
तज्ाांनी (ताांषरक सषमती/अषधकारी) मान्य केलेल्या षवषनदे शाांनुसार असावीत. तसेच सदर
ताांषरक षवषनदे श कोणत्याही पुरवठादारास फायदा होईल अशा षरतीने तयार केलेले
नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. त्यानांतरच यांराांची खरेदी करण्यात यावी.
3) धान्य चाळणी यांर खरेदी प्रक्रीयेअांती षनषरृत करण्यात आलेला दर हा बाजारभावापेक्ष कमी
असल्याबाबत आषण सांबांधीत पुरवठादाराने याबाबींचा इतर षठकाणी ज्या दराने पुरवठा केला
आहे त्या दरापेक्षा जास्तत नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी.
4) खरेदी करण्यात येणाऱ्या यांराचा पुरवठा होण्यापुवी नमुना तपासणी (sample inspection)
करुन उषचत व योग्य षवषनदे शन असलेल्या यांराांची खरेदी करण्यात यावी.
5) खरेदी करण्यात आलेल्या यांराांची पुरवठा झाल्यानांतर त्याांची षवतरण प्रषक्रया करावी तसेच
सदर यांरसामुग्री षवनावापर पडू न राहणार नाहीत व त्याची षवषहत मुदतीत वापर होईल याची
दक्षता घेण्यात यावी. शक्यतो या योजनेचा लाभ शेतकऱ्याांना खरीप 2018 चे उत्पाषदत
धान्याची गुणवत्ता वृद्धी व FAQ Quality षनषरृत करण्यास होईल हे पहावे.
6) मागणदशणन सुचनाांचे सांपण
ु ण खरेदीप्रकीया राबषवताना केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (CVC
Guidlines) तांतोतांत पालन करण्यात यावे.
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सदर शासन षनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्तथळावर

उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेताांक 201809041230318502 असा आहे. हा शासन
षनणणय षडजीटल स्तवाक्षरीने साक्षाांषकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने,

Jayant Baliram
Bhoir
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( जयांत भोईर )
कायासन अषधकारी, महाराष्ट्र शासन
प्रत,

1. मा. षवरोधी पक्षनेता, षवधानसभा / षवधानपषरषद, षवधानभवन, मुांबई
2. मा.मांरी (सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग वोग), मांरालय, मुांबई
3. मा . राज्यमांरी (पणन), मांरालय, मुांबई
4. अपर मुख्य सषचव ( पणन ), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग वोग षवभाग, मांरालय, मुांबई
5. उप सषचव ( पणन ), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग वोग षवभाग, मांरालय, मुांबई
6. उप सषचव ( रा.कृ.षव.यो), कृषष षवभाग, मांरालय, मुांबई
7. महालेखापाल, लेखापषरक्षा / लेखा व अनुज्य
े ता, महाराष्ट्र-1, मुांबई
8. महालेखापाल, लेखापषरक्षा / लेखा व अनुज्य
े ता, महाराष्ट्र-2, नागपूर
9. अवर सषचव, रा.कृ.षव.यो.कक्ष, कृषष षवभाग, मांरालय, मुांबई
10. कायणकारी सांचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषष पणन मांडळ, पुणे
11. पणन सांचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई.
12. अवर सषचव/ कक्ष अषधकारी ( 17-स),सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग वोग षवभाग, मांरालय, मुांबई
13. षनवडनस्तती
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