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प्रस्ततावना :-

राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार सषित्याांच्या सहभागातून िहाराष्ट्र राज्य कृषि पणन िांडळािार्णत

शेतकऱयाांसाठी दरविी शेतिाल तारण कजण योजना राबषवण्यात येत आहे . शेतिाल तारण कजण योजना
राबषवण्यािध्ये कृषि उत्पन्न बाजार सषित्याांकडू न दरविी चाांगला प्रषतसाद षिळत असून या योजनेची
व्याप्ती षदवसेंषदवस वाढत आहे. राज्यातील अनेक कृषि उत्पन्न बाजार सषित्याांकडे शेतिाल
साठवणुकीसाठी गोदािाांची सुषवधा उपलब्ध नसल्याने शेतकऱयाांसाठी शेतिाल तारण कजण योजना
(Pledge Loan) राबषवण्यास बाजार सषित्याांची गैरसोय होत आहे. तसेच राज्य शासनाच्या षकिान
आधारभूत ककित (MSP) खरेदी योजनेअांतगणत खरेदी करण्यात आलेला शेतिाल साठवणुकीसाठी बाजार
सषित्याांिध्ये पुरेशा गोदािाांची सुषवधा उपलब्ध नाही. राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार सषित्याांचे
आवारािध्ये वेअरहाऊकसग डे व्हलपिेंट अँड रेग्युलेटरी अथॉषरटी (WDRA), नवी षदल्ली याांच्या
िानाांकनानुसार गोदािाांची उभारणी केल्यास बाजार सषित्याांना शेतिाल तारण कजण योजना अषधक
प्रभावीपणे राबषवता येईल. तसेच बाजार सषित्याांचे आवारािध्ये िोठ्या प्रिाणात साठवणूक क्षिता षनिाण
झाल्याने राज्य शासनाच्या षकिान आधारभूत ककित (MSP) खरेदी योजनेसही याचा उपयोग होऊ शकेल.
यािुळे शेतकऱयाांच्या शेतीिालास चाांगला भाव षिळू शकेल व शेतकऱयाांचे उत्पन्न वाढण्यासाठी िदत होऊ
शकेल. याकरीता शेतकऱयाांच्या षहताच्या दृष्ट्टीने राज्यातील 108 कृषि उत्पन्न बाजार सषित्याांचे
आवारािध्ये गोदािाांची उभारणी करण्याची बाब शासनाच्या षवचाराधीन होती.
शासन षनणणय:
राज्यातील एकूण 108 कृषि उत्पन्न बाजार सषित्याांिध्ये गोदािाांची उभारणी करण्यासाठी राष्ट्रीय
कृषि षवकास योजने िधून षद. 25/07/2018 रोजीच्या 25 व्या राज्यस्ततरीय प्रकल्प िांजुरी सषिती सभेिध्ये
िांजुरी षिळाली असून आर्थथक विण 2018-19 साठी षनधी उपलब्ध करून षदला आहे. राज्यातील 108
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बाजार सषित्याांिध्ये शेतिाल तारण कजण योजना राबषवण्यासाठी व राज्य शासनाच्या षकिान आधारभूत
ककित (MSP) खरेदी योजनेअांतगणत खरेदी केलेला शेतिाल साठवणूक करण्यासाठी बाजार सषित्याांिध्ये
प्रत्येकी 1000 िेषरक टनाचे एक या प्रिाणे नवीन 108 गोदािे उभारण्याचे प्रस्तताषवत आहे. त्यासाठी एकूण
खचण रु. 109.84 कोटी येणार असून त्यापैकी राष्ट्रीय कृषि षवकास योजने कडू न 38.11 % अनुदान रु.
41.86 कोटी िांजूर करण्यात आलेले आहे. या योजनेिध्ये 15.57 % षनधी रु. 17.10 कोटीची
षवनापरताव्याची गुांतवणूक िहाराष्ट्र राज्य कृषि पणन िांडळ स्तवषनधीिधून करणार आहे. तसेच उवणषरत
46.32 % षनधी रु. 50.88 कोटी लाभाथी बाजार सषित्या त्याांचे स्तवषनधीिधून अथवा िहाराष्ट्र राज्य कृषि
पणन िांडळाचे कजण घेऊन गुांतवणूक करणार आहेत. सबब, राज्यातील 108 बाजार सषित्याांिध्ये
गोदािाांची उभारणी करण्यासाठी प्रशासकीय िान्यता दे ण्यात येत आहे.
2.

राज्यातील 108 बाजार सषित्याांिध्ये नवीन गोदािाांची उभारणी करण्यासाठी खचाचा तपशील
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सषित्याांिध्ये

शेतिाल

तारण योजनेसाठी प्रत्येकी 1000
िे. टन क्षितेची एकूण 108 नवीन
गोदािाांची उभारणी करणे (प्रषत
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गोदाि अांदाषजत खचण रु. 101.70
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3.

सदर प्रकल्पाच्या अांिलबजावणीसाठी िहाराष्ट्र राज्य कृषि पणन िांडळाची नोडल एजन्सी म्हणुन

नेिणुक करण्यात येत आहे . प्रकल्पाच्या अांिलबजावणीची (Implementation) व षनयांरणाची ( Control)
जबाबदारी कृषि पणन िांडळाची राहील. यािध्ये बाजार सषित्याांची षनवड करणेपासून ते षनषवदा प्रषक्रया
राबवून प्रकल्पाचे काि पूणण करून घेणे, गोदाि बाांधकाि पूणण झाल्यावर गोदािाचा वापर होण्यासाठी त्याचे
हस्तताांतरण सांबांषधत बाजार सषितीकडे करणे व दे यके अदा करून उपयोषगता प्रिाणपर शासनास सादर
करणे या सवण बाबींची जबाबदारी व षनयांरण िहाराष्ट्र राज्य कृषि पणन िांडळाचे राहील.
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4.

राज्यातील 108 बाजार सषित्याांिध्ये प्रत्येकी 1000 िेषरक टनाचे एक या प्रिाणे नवीन 108

गोदािे उभारण्याबाबत खालील अटी व शतीच्या अधीन शासन िान्यता दे यात येत आहे.
1) या प्रकल्पाअांतगणत सहभागी होणाऱया बाजार सषितीच्या षहश्शश्शयाची रक्कि (स्तवषनधी अथवा कजण)
सांबांषधत बाजार सषिती िहाराष्ट्र राज्य कृषि पणन िांडळाकडे हस्तताांतषरत करील. बाजार सषितीने
िहाराष्ट्र राज्य कृषि पणन िांडळाकडू न कजण घेतल्यास कजाचे दाषयत्व पूणणपणे सांबांषधत बाजार
सषितीचे राहील.
2) या प्रकल्पाअांतगणत गोदािाांची उभारणी झाल्यानांतर सदर गोदािाांचे वेअरहाऊकसग डे व्हलपिेंट
अँड रेग्युलेटरी अथॉषरटी, नवी षदल्ली याांच्याकडू न प्रिाणीकरण करून घेण्याची जबाबदारी नोडल
एजन्सी म्हणून िहाराष्ट्र राज्य कृषि पणन िांडळाची राहील.
3) राज्यातील 108 बाजार सषित्याांिध्ये गोदाि उभारणीसाठी िहाराष्ट्र राज्य कृषि पणन िांडळाने ईषनषवदा पद्धतीने कांराटदाराची षनवड करावी. त्यासाठी राज्यस्ततरीय वृत्तपराांिध्ये जाषहरात प्रषसद्ध
करून िहा ई-टें डर प्रणालीवर षनषवदा िागषवणे, कांराटदाराची षनवड करणे, गोदाि उभारणीचे
काि पूणण करून घेणे, कांराटदाराची दे यके अदा करणे, षनधी षवषनयोग दाखला सादर करणे
याबाबतची कायणवाही नोडल एजन्सी म्हणून कृषि पणन िांडळाने करावी.
4) या प्रकल्पाअांतगणत सिाषवष्ट्ट 108 बाजार सषित्याांना कलि 12 (1) ची सवणसिावेशक िांजुरी
(Blanket Permission) या शासन षनणणयाद्वारे दे ण्यात येत आहे . त्यािुळे पणन सांचालक, िहाराष्ट्र
राज्य, पुणे याांचेकडू न कलि 12 (1) ची स्तवतांर िांजुरी घेण्याची आवश्शयकता राहणार नाही.
5) या प्रकल्पािध्ये सहभागी होणाऱया बाजार सषितीचे जागेवर गोदाि उभारणीसाठी आवश्शयक
असलेल्या जागेचा षवकसन करार (Development Agreement) अथवा भाडे करार (Lease
Deed) सांबांषधत बाजार सषिती व कृषि पणन िांडळ याांच्यािध्ये करणेस या शासन षनणणयाद्वारे
िान्यता दे ण्यात येत आहे .
6) या प्रकल्पािध्ये सहभागी बाजार सषितीिध्ये गोदाि उभारणीचे काि पूणण झाल्यानांतर गोदािाचे
हस्तताांतरण (Transfer) कृषि पणन िांडळाकडू न सांबांषधत बाजार सषितीकडे करण्यात येईल.
सांबांषधत बाजार सषितीने या गोदािाचा वापर (Utilization) शास्त्रोक्त पद्धतीने शेतिाल
साठवणुकीसाठी करावयाचा असून शेतिाल तारण कजण योजनेसाठी या गोदािाांचा प्राधान्याने
वापर करावयाचा आहे . तसेच आवश्शयकतेप्रिाणे षकिान आधारभूत ककित (MSP) योजने अांतगणत
खरेदी केलेल्या शेतिालाच्या साठवणुकीसाठी करावयाचा आहे .
7) गोदािाचे हस्तताांतरण (Transfer) िहाराष्ट्र राज्य कृषि पणन िांडळाकडू न सांबांषधत बाजार
सषितीकडे झाल्यावर गोदािाची दे खभालीची (Maintenance) दोि दु रुस्तती कालावधीत
जबाबदारी सांबांषधत गोदाि बाांधकाि कांराटदार (Civil Contractor) याांचेकडे राहील. त्यानांतर
पष्ृ ठ 4 पैकी 3

शासन षनणणय क्रिाांकः कृपिां0418 /प्र.क्र.81 /21-स, षदनाांक: 12 ऑक्टोबर 2018

दे खभालीची जबाबदारी सांबांषधत बाजार सषितीची राहील.
8) षनयोषजत 108 बाजार सषित्याांिध्ये गोदाि उभारणीसाठी ग्रािपांचायत/नगरपषरिद याांचेकडू न
आवश्शयक बाांधकाि परवानगी षिळवणे , वीज षवतरण कांपनीकडू न परवानगी व षवद्योग वुत पुरवठा व
इतर सवण आवश्शयक परवानग्या षिळषवणे याची जबाबदारी पणन िांडळाने नेिणूक केलेल्या
आर्थकटे क्ट याांची राहील. सदर काि आर्थकटे क्ट हे सांबांषधत बाजार सषितीच्या सहकायाने
करतील.
9) षनयोषजत 108 बाजार सषित्याांिध्ये गोदाि उभारणीचे काि सुरु झाल्यापासून काि पूणण होईपयंत
कािावर व गुणवत्तेवर देखरेख ठे वण्याची जबाबदारी पणन िांडळाने नेिणूक केलेल्या आर्थकटे क्ट
तसेच पणन िांडळाचे अषभयांता याांची राहील.
5.

सदर शासन षनणणय िहाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्तथळावर

उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेताांक 201810121735245602 असा आहे. हा शासन षनणणय
षडजीटल स्तवाक्षरीने साक्षाांषकत करुन काढण्यात येत आहे.
िहाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने,

Jayant Baliram Bhoir

Digitally signed by Jayant Baliram Bhoir
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( जयांत भोईर )

कायासन अषधकारी, िहाराष्ट्र शासन
प्रत,

1. िा. षवरोधी पक्षनेता, षवधानसभा / षवधानपषरिद, षवधानभवन, िुांबई
2. िा.िांरी (सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग वोग), िांरालय, िुांबई
3. िा . राज्यिांरी (पणन), िांरालय, िुांबई
4. प्रधान सषचव ( पणन ), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग वोग षवभाग, िांरालय, िुांबई
5. उप सषचव ( पणन ), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग वोग षवभाग, िांरालय, िुांबई
6. उप सषचव ( रा.कृ.षव.यो), कृषि षवभाग, िांरालय, िुांबई
7. िहालेखापाल, लेखापषरक्षा / लेखा व अनुज्ञय
े ता, िहाराष्ट्र-1, िुांबई
8. िहालेखापाल, लेखापषरक्षा / लेखा व अनुज्ञय
े ता, िहाराष्ट्र-2, नागपूर
9. अवर सषचव, रा.कृ.षव.यो.कक्ष, कृषि षवभाग, िांरालय, िुांबई
10. कायणकारी सांचालक, िहाराष्ट्र राज्य कृषि पणन िांडळ, पुणे
11. पणन सांचालक, िहाराष्ट्र राज्य, पुणे.
12. अवर सषचव ( 17-स),सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग वोग षवभाग, िांरालय, िुांबई
13. षनवडनस्तती
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