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वाचा:राष्ट्रीय कृषि षवकास योजनेच्या राज्यस्तरीय प्रकल् मंजूरी सषमतीची 25 व्या बैठकीचे इषतवृत्त शासन
्त्र क्र.RKV 0518/C.R.162/14-A, षद.27 ऑगस्ट, 2018
प्रस्तावना : राष्ट्रीय कृषि षवकास योजनांतगफत केंद्र शासनाने प्रषसद्ध केलेलया मागफदशफक सूचनांनुसार मा.मुख्य
सषचव, महाराष्ट्र शासन यांच्या अध्यक्षतेखाली षद.20 सप्टें बर, 2007 च्या शासन षनणफयान्वये राज्यस्तरीय
प्रकल् मंजूरी सषमती (SLSC) गठीत करण्यात आलेली आहे . मा.मुख्य सषचव यांच्या अध्यक्षतेखालील
राज्यस्तरीय प्रकल् मंजूरी सषमतीची 25 वी बैठक षद.25 जुलै, 2018 रोजी ्ार ्डली. या बैठकीमध्ये
महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाने आषदवासी भागातील गोदामांचे उन्नतीकरण करण्याचा प्रस्ताव सादर
केलेला होता. महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ सन 1957 ्ासून कृषिमालाच्या साठवणूकीसाठी गोदामे
उभारणीचा कायफक्रम राबषवत आहे. आजतागायत महामंडळाने 17.25 लक्ष मे.टन साठवणूक क्षमता षनमाण
केलेली आहे . "महाराष्ट्रामध्ये एकूण 17 षजल्ांमध्ये आषदवासी भाग षवखुरलेला आहे . यामध्ये प्रामुख्याने धुळे,
नंदुरबार, जळगाव, नाषशक, ्ालघर, ठाणे, चंद्र्ूर, गडषचरोली, भंडारा गोंदीया, नाग्ूर, अमरावती व
यवतमाळ या षजल्ांचा समावेश आहे ."
आषदवासी भागातील गोदामाच्या सोयीसुषवधा अद्यावत केलयाने त्याचा र्ायदा मुख्यत्वे शेतकऱयांना
अन्नधान्य साठवणूकीस होणार आहे . यासाठी महामंडळाने सादर केलेलया अहवालानुसार आषदवासी
षवभागातील गोदामांचे षसमेंटचे ्त्रे काढू न त्या जागी गॅलव्हॅ लयूम ्त्रे बसषवणे, गोदामाभोवती संरक्षण भभत
बांधणे, काही वखार संकुलातील रस्त्याचे कााँक्रीटीकरण करणे व काही षठकाणी ग्रील रोलींग शटसफ लावणे
इत्यादी प्रकारच्या सोयीसुषवधा उ्लब्ध करुन गोदामांचे उन्नतीकरण करणे षनकडीचे झाले आहे . अशा
प्रकारच्या सोयीसुषवधा षनमाण केलयाने गोदामांचा साठवणूकीसाठी वा्र ्ूणफ क्षमतेने शेतकऱयांसाठी करता
येईल. त्यामुळे अशा वखार केंद्रावर ई-वखार ्ोती NCDEX इ.सुषवधा उ्लब्ध करुन दे ता येतील. ज्यायोगे
शेतकऱयांसाठी कृषि माल तारण योजना उ्लब्ध करुन दे ता येणे शक्य होईल. तत्कालीन उ्लब्ध बांधकाम
षवियक तंत्रज्ञानानुसार महामंडळाच्या गोदामांना षसमेंटचे ्त्रे बसषवलेले आहे त. मात्र, षसमेंटचे ्त्रे हे
ॲसबेस्टॉस (Asbestos) या खषनजा्ासून बनषवलेले असतात. ॲसबेस्टॉसमुळे मनुष्ट्याला र्ुफ्र्ुसाचा
ककफरोग सारखा भयंकर आजार होत असलयाचे षसद्ध झाले आहे . त्यामुळे जगातील 52 दे शांमध्ये
ॲसबेस्टॉसच्या वा्रावर बंदी घालण्यात आलेली आहे . महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या गोदामांमधील
मानवाच्या खाद्यासाठीचे अन्नधान्य साठवणूक होत असून सदर गोदामांना ॲसबेस्टॉस (Asbestos) वा्रलेले
षसमेंटचे ्त्रे असलयाने सदर साठवणूकीतील धान्याच्या वा्राने र्ुफ्र्ुसाच्या ककफरोगासारखा भयंकर आजार
राज्यातील मानवी समूहाला होण्याचा धोका संभवतो. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाकडील दावा
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क्र.693/30/97-98 मध्ये - Replace all asbestos sheets roofing with roofing made up of some other
material that would not be harmful to inmates. असे स््ष्ट्ट करण्यात आले आहे .
तसेच वखार संकुलात मुरुम भकवा खडीचे कच्चे रस्ते असलयाने गोदामांमध्ये साठवणूक केलेलया
अन्नधान्यांच्या थप्प्यांवर मोठ्या प्रमाणात धूळ जमा होते. सदरची धूळ ही तागाच्या बारदान्यातून बऱयाचशा
प्रमाणात अन्नधान्यात षमसळली जाते. तसेच ्ावसाळी वातावरणात वखार संकुलातील रस्ते, रस्त्याचा
्ृष्ट्ठभाग मानकांप्रमाणे नसलयामुळे वाहतूक योग्य राहत नाहीत. त्यामुळे ्ावसाळी षदवसामध्ये शेतकरी,
व्या्ारी व साठवणूकदारांना गोदामात जागा षशल्लक असली, तरी त्याचा वा्र करता येत नाही. वखार
संकुलामधील रस्त्यांचे कााँक्रीटीकरण करणे गरजेचे आहे . तसेच गोदामांच्या सुरषक्षततेसाठी सवफ बाजुन
ं ी
संरक्षकभभत बांधणे गरजेचे आहे . षदवसेंषदवस ता्मानामध्ये वाढ होत असलयाने जुन्या ्द्धतीची
व्हे न्टीलेशनची सुषवधा सुधारण्यासाठी गोदामाच्या बाहे रील बाजूनी ग्रील रोलींग शटसफ लावलयास हवा खेळती
राहू न अन्न धान्याची प्रतवारी चांगली राहते. तसेच, महामंडळाने माहू र येथील स्थाषनक शेतकऱयांच्या गरजा
लक्षात घेऊन 3150 मे.टन क्षमतेचे अद्ययावत गोदाम, इमारत, कााँक्रीट रस्ता, संरक्षणभभतीसहीत प्रकल् हाती
घेण्याचे ठरषवले आहे .
्रं त,ु महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाकडील मयादीत उत््न्नाचे स्त्रोत व उ्लब्ध षनधीचा षवचार
करता, आषदवासी भागात महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळास गोदामांचे उन्नतीकरणाचा एकषत्रत कायफक्रम
राबषवणे शक्य नसलयाची बाब षवचारात घेऊन, राष्ट्रीय कृषि षवकास योजनेंतगफत सन 2018-19 या विासाठी,
गोदामांच्या उन्नतीकरणाद्वारे (Up Gradation) आषदवासी भागातील महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या
गोदामांच्या सोयी सुषवधा सुधारणा अंतगफत माहू र येथे नषवन अद्यावत गोदाम बांधणे, ॲसबेस्टॉस (Asbestos)
वा्रलेले षसमेंटचे ्त्रे बदलून, टबो व्हे न्टीलेटर सहीत गॅलव्हॅ लयुमचे (Galvalume) ्त्रे बसषवणे, ग्रील रोलींग
शटसफ लावणे, सुरक्षा भभत बांधणे तसेच अंतगफत रस्त्यांचे कााँक्रीटीकरण करणे व ॲप्रन गटर बांधणे या
प्रकल्ासाठी एकूण रु.73.08 कोटी रक्कम मंजूर करण्यात आलेली आहे . प्रकल् खचफ रु.73.08 कोटी ्ैकी
महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ स्वषनधीतून रु.18.08 कोटी व राष्ट्रीय कृषि षवकास योजनेतून रु.55.00
कोटी खचफ करण्यात येणार आहे . या खचास प्रशासकीय व षवत्तीय मान्यता प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या
षवचाराधीन होती.
शासन षनणफय : 1.

मा.मुख्य सषचव यांच्या अध्यक्षतेखाली षद.25 जुलै, 2018 रोजी सं्न्न झालेलया राष्ट्रीय कृषि षवकास

योजनेच्या राज्यस्तरीय प्रकल् मंजूरी सषमतीच्या 25 व्या बैठकीत सदरच्या प्रकल्ाबाबत महामंडळाने
आषदवासी भागातील गोदामांच्या उन्नती करण्याच्या प्रस्तावाची र्ेर त्ासणी सवफ बाजून
ं ी त्ासणी करुन र्ेर
प्रस्ताव SLPSC च्या अध्यक्षांकडे सादर करावा व सदरचा प्रस्ताव मंजूर करण्याचे अषधकार SLPSC च्या
अध्यक्षांना प्रदान करुन मंजूरी दे ण्यात आली. महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाने गोदामाच्या उन्नतीकरणाच्या
प्रकल्ाची त्ासणी करुन र्ेर प्रस्ताव सादर केला आहे . महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या गोदामांच्या
उन्नतीकरणाद्वारे (Up Gradation) आषदवासी भागातील महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या गोदामांच्या
सोयीसुषवधा सुधारणा अंतगफत माहू र येथे नषवन अद्यावत गोदाम बांधणे, 10 केंद्रावर ॲसबेस्टॉस (Asbestos)
वा्रलेले षसमेंटचे ्त्रे बदलून, टबो व्हे न्टीलेटर सहीत गॅलव्हॅ लयुमचे (Galvalume) ्त्रे बसषवणे, 10 केंद्रावर
ग्रील रोलींग शटसफ लावणे, 27 षठकाणी सुरक्षा भभत बांधणे तसेच 34 केंद्रावर अंतगफत रस्त्यांचे कााँक्रीटीकरण
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करणे व ॲप्रन गटर बांधणेसाठी एकूण रु.73.08 कोटींच्या प्रकल्ास राष्ट्रीय कृषि षवकास योजनेंतगफत 201819 च्या आर्थथक विात अंमलबजावणी करण्यास SLPSC च्या अध्यक्षांनी मान्यता षदलेली आहे . त्यामुळे सदर
प्रकल्ाची अंमलबजावणी करण्यास प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात येत आहे . सदर अनुदान हे Integrated
Scheme for Agricultural Marketing यांच्या खचफ षनकिांनुसार राहील.
2.

सदर कामांचा CSR/DSR नुसार अंदाषजत खचफ व अनुदान यातील र्रकाची रक्कम महाराष्ट्र राज्य

वखार महामंडळ स्वत:च्या षनधीतून भागवेल. सदर प्रकल्ाचा घटकषनहाय अनुदानाचा त्षशल
खालीलप्रमाणे आहे .
अ.

्ुरक (घटक)

एकूण रक्कम (रु. RKVY शेअर (रु. म.रा.व.म.

क्र.
1.

लाखात)
माहू र येथे अद्ययावत 3150 मे.टन

लाखात)

शेअर

(रु. लाखात)

313

235

78

665

499

166

35

26

9

1704

1278

426

4519

3389

1130

72

72

0

7308

5499

1809

73.08 कोटी

55.00 कोटी

18.08 कोटी

क्षमतेच्या गोदामाची षनर्थमती करणे.
2.

गोदामांचे षसमेंटचे ्त्रे काढू न
नषवन

गॅलव्हॅलयुम

षशट

बसषवणे.(10 केंद्रावर)
3.

गोदामांना ग्रील रोलींगशटर प्रदान
करुन

व्हेंटीलेशन

षसस्टीमचे

उन्नतीकरण करणे. (10 केंद्रावर)
4.

गोदामांच्या

सुरषक्षततेससाठी

संरक्षकभभती उभारणे.(27 केंद्रावर)
5.

ॲप्रोन

गटरसहीत

रस्ते

कााँक्रीटीकरण करुन अद्ययावत
करणे.(34 केंद्रावर)
6.

प्रशासकीय खचफ.
एकूण रक्कम
रु.कोटी

3.

राष्ट्रीय कृषि षवकास योजना अंतगफत मंजूर करण्यात आलेले अनुदान रु.55.00 कोटी खचफ

करण्यासाठी ्ुढीलप्रमाणे कायफवाही करण्यात यावी.
1) महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाने सदर सवफ कामांचे षनयमांनुसार खचाचे अंदाज्त्रके व
नकाशे तयार करुन घेऊन षनयषमत ्द्धतीनुसार कामांस प्रशासकीय मान्यता द्यावी.
2) सदर प्रकल्/योजना राबषवण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ अंमलबजावणी यंत्रणा
म्हणून काम ्ाहील. संबषं धत यंत्रणांनी सदर प्रकल्/योजना राबषवताना त्याची
अंमलबजावणी, संषनयंत्रण आषण मूलयमा्न करणेबाबत आवश्यक तो समन्वय ्णन षवभाग,
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मंत्रालय, मुंबई यांच्याशी ठे वावा. तसेच वेळोवेळी प्रकल् अंमलबजावणी षवियक आर्थथक व
भौषतक प्रगती अहवाल ्णन षवभाग, मंत्रालय, मुंबई यांस सादर करावा.
3) महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाचे अध्यक्ष व व्यवस्था्कीय संचालक यांनी सषमती गठीत
करुन, प्रकल्ांच्या आर्थथक व भौषतक उद्दीष्ट्टांचा आढावा घ्यावा.
4) वरील प्रकल्/योजनांची अंमलबजावणी संषनयंत्रण व मूलयमा्न केंद्र शासनाने ठरवून
षदलेलया षनकिांनुसार अध्यक्ष व व्यवस्था्कीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ
यांनी करावे.
5) या प्रकल्ाकषरता उ्लब्ध करुन दे ण्यात आलेलया षनधीच्या षवषनयोगाबाबतचे उ्योषगता
प्रमाण्त्र अध्यक्ष व व्यवस्था्कीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ यांच्या
स्वाक्षरीने कृषि षवभागास सादर करावे.
4.

सदर शासन षनणफय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उ्लब्ध

करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201901291514118502 असा आहे. हा आदेश षडजीटल स्वाक्षरीने
साक्षांषकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्य्ाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.

Jaiprakash
Mansaramji
Ambade
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( ज.म. अंबादे )
अवर सषचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. मा.षवरोधी ्क्ष नेते षवधानसभा व षवधान्षरिद.
2. मा.मुख्य सषचव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
3. मा. मंत्री (्णन) यांचे खाजगी सषचव.
4. मा. राज्यमंत्री (्णन) यांचे खाजगी सषचव.
5. अध्यक्ष व व्यवस्था्कीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, 583/ब, गुलटे कडी, माकेट याडफ ,
्ुणे-400 037.
6. महालेखा्ाल-1 (लेखा ्षरक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई.
7. महालेखा्ाल-1 (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई.
8. महालेखा्ाल-2 (लेखा ्षरक्षा), महाराष्ट्र, नाग्ूर.
9. महालेखा्ाल-2 (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नाग्ूर.
10. ्णन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, ्ुणे.
11. कक्ष अषधकारी, राकृषवयो/6अे/7अे, कृषि व ्दु म षवभाग.
12. षनवडनस्ती (1-स).
****************************
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