राज्यातील 31 कृषि उत्पन्न बाजार सषित्याांच्या
बाजार आवारात धान्य चाळणी प्रकल्प उभारणी
प्रकल्पाची अांिलबजावणी करण्यासाठी कलि
12(1)

ची

सववसिावेशक

िांजुरी

(Blanket

Permission) दे णेबाबत.

िहाराष्ट्र शासन
सहकार, पणन व वस्तरोद्योग वोभ षवभाभ
शासन षनणवय क्रिाांकः कृपिां1117 /प्र.क्र.212/21-स
िादाि कािा िाभव, हु तात्िा राजभुरु चौक,
िांरालय, िुांबई 400 032.
षदनाांक: 19 षिसेंबर, 2018
वाचा :-

1) शासन षनणवय, सहकार, पणन व वस्तरोद्योग वोभ षवभाभ क्र. कृपिां1117 /प्र.क्र.212 /21-स
षद.04.09.2018.
2) कायवकारी सांचालक, िहाराष्ट्र राज्य कृषि पणन िांिळ याांचे कृपिां/ अषभ/ राकृषवयो/
धान्यचाळणी/2638/2018 षद.13.11.2018 चे पर
3) कायवकारी सांचालक, िहाराष्ट्र राज्य कृषि पणन िांिळ याांचे कृपिां/अषभ/राकृषवयो/
धान्यचाळणी/2874/2018 षद.11.12.2018 चे पर

प्रस्ततावना :-

राज्यातील 31 बाजार सषित्याांिध्ये प्रत्येकी 01 या प्रिाणे नवीन 31 धान्य चाळणी यांर उभारणी

कािाची अांिलबजावणी करण्यासाठी षद.04.09.2018 रोजीच्या शासन षनणवयान्वये प्रशासकीय
िान्यता षदली आहे. सदर प्रकल्पाच्या अांिलबजावणीचे स्तवरुप व्यापक स्तवरुपाचे असल्याने तसेच
प्रत्येक बाजार सषितीकरीता स्तवतांर कलि 12(1) चे िांजूरीचा प्रस्तताव तयार करुन पणन सांचालक,
िहाराष्ट्र राज्य, पुणे याांच्याकिे सादर करणे याकरीता िोठा कालावधी लाभणार असल्याने
प्रकल्पाांअांतभवत सिाषवष्ट्ट 31 बाजार सषित्याांना धान्य चाळणी यांर उभारणीच्या कािासाठी शासन
स्ततरावरुन कलि 12(1) ची सववसिावेशक िांजुरी (Blanket Permission) देण्याची बाब शासनाच्या
षवचाराधीन होती.
शासन षनणवय:
राज्यातील 31 बाजार सषित्याांिध्ये आवक होणाऱ्या धान्यवभीय शेतीिालाची स्तवच्छता व
प्रतवारी होण्यासाठी प्रत्येकी 01 या प्रिाणे नवीन 31 धान्य चाळणी यांर उभारणी कािाकरीता िहाराष्ट्र
कृषि उत्पन्न पणन (प्रचालन व सुषवधा) अषधषनयि 1963 िधील कलि 59 िधील शासनास प्राप्त
अषधकाराचा वापर करुन अषधषनयिातील कलि 12(1) ची सववसिावेशक िांजूरी (Blanket
Permission) या शासन षनणवयाद्वारे दे ण्यात येत आहे. त्यािुळे पणन सांचालक, िहाराष्ट्र राज्य
याांचेकिू न कलि 12(1) ची स्तवतांर िांजूरी घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही

शासन षनणवय क्रिाांकः कृपिां1117 /प्र.क्र.212/21-स

2.

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

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक 201812191540121102 असा आहे. हा शासन
षनणवय षिजीटल स्तवाक्षरीने साक्षाांषकत करुन काढण्यात येत आहे.
िहाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने,

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 वोभ), िांरालय, िुांबई
3. िा . राज्यिांरी (पणन), िांरालय, िुांबई
4. प्रधान सषचव ( पणन ), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग वोभ षवभाभ, िांरालय, िुांबई
5. उप सषचव ( पणन ), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग वोभ षवभाभ, िांरालय, िुांबई
6. उप सषचव ( रा.कृ.षव.यो), कृषि षवभाभ, िांरालय, िुांबई
7. िहालेखापाल, लेखापषरक्षा / लेखा व अनुज्ञय
े ता, िहाराष्ट्र-1, िुांबई
8. िहालेखापाल, लेखापषरक्षा / लेखा व अनुज्ञय
े ता, िहाराष्ट्र-2, नाभपूर
9. अवर सषचव, रा.कृ.षव.यो.कक्ष, कृषि षवभाभ, िांरालय, िुांबई
10. कायवकारी सांचालक, िहाराष्ट्र राज्य कृषि पणन िांिळ, पुणे
11. पणन सांचालक, िहाराष्ट्र राज्य, िुांबई.
12. अवर सषचव/ कक्ष अषधकारी (17-स),सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग वोभ षवभाभ, िांरालय, िुांबई
13. षनविनस्तती.
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