
सहकारी साखर कारखान्ाांना ा्ंत्रसामुग्री खरेदी व 
स्थापत्् बाांधकामासाठी भाांडवली खर्च म्ादा 
वाढववणेबाबत- राज््स्तरी् सवमत््ा.... 

 
महाराष्ट्र शासन 

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभाग, 
शासन वनणच् क्रमाांक: ससाका-2017/प्र.क्र. 51/३-स. 

मांत्राल् ववस्तार, मुांबई-400 032. 
वदनाांक : 25 मार्च, 2017. 

वार्ा: 
१) शासन आदेश क्रमाांक सीएसके1074/7049/13-स, वदनाांक 10.06.1976. 
२) शासन वनणच् क्रमाांक कृषी व सहकार ववभाग क्र. शाभाभा-1086/सीआर-159/३-सी,  

वदनाांक 13.02.1987. 
३) शासन वनणच् क्रमाांक कृषी व सहकार ववभाग क्र. शाभाभा-1086/सीआर-159/३-सी,  

वदनाांक 15.03.1988. 
४) शासन वनणच् क्रमाांक कृषी व सहकार ववभाग क्र. शाभाभा-1086/सीआर-159/३-सी,  

वदनाांक 22.06.1988. 
५) शासन वनणच् क्रमाांक कृषी व सहकार ववभाग क्र. शाभाभा-1086/सीआर-159/३-सी,  

वदनाांक 21.07.1988. 
६) शासन वनणच् सहकार व वस्त्रोद्योग ववभाग क्र. ससाका-3290/8362/प्र.क्र.56/३-स,  

वदनाांक 14.01.19९४. 
७) शासन वनणच् सहकार व वस्त्रोद्योग ववभाग क्र. ससाका-3995/प्र.क्र.190/३-स,  

वदनाांक 06.01.19९6. 
८) शासन वनणच् सहकार व वस्त्रोद्योग ववभाग क्र. ससाका-1014/4/958/प्र.क्र.13/३-स,  

वदनाांक 09.01.1996 व 29.01.1996. 
९) शासन आदेश क्र. ससाका-1015/184/प्र.क्र.151/३-स, वदनाांक 30.01.1996. 
१०) शासन आदेश क्र. ससाका-1015/18470/प्र.क्र.151/३-स, वदनाांक 19.06.1997. 
११) शासन वनणच् क्रमाांक : ससाका-102000/2973/प्र.क्र.128/३-स, वद.22.05.2000. 

 

प्रस्तावना: 
              राज््स्तरी् मवशनरी खरेदी सवमतीर्े कामकाम शासन आदेश क्रमाांक:सीएसके-1074/7049/13-
स, वदनाांक 10.06.1976 अनव्े साखर सांघाकडे होते. शासन वनणच् सहकार व वस्त्रोद्योग ववभाग क्र. ससाका-
3290/8362/प्र.क्र.56/३-स, वदनाांक 14.01.19९४ अनव्े साखर आ्कुताांच््ा अध््क्षतेखाली सवमती गठीत 
करुन सदर सवमतीर् े कामकाज त््ाांच््ाकडे सोपववण््ात आले होते. त््ाप्रमाणे शासन वनणच् वदनाांक 
09.01.1996 अनव्े साखर आ्कुताांच््ा अध््क्षतेखाली पनुगचठीत केलेल््ा वसव्हील बाांधकाम सवमतीकडे 
कामकाज सोपववण््ात आले होते. परांत ु हे कामकाज साखर सांघाच््ा अध््क्षतेखाली साखर कारखान्ाांर् े
काही अध््क्ष, साखर धांद्याशी सांबांवधत सांस्थाांर्े प्रवतवनधी, शासनार्े प्रवतवनधी व साखर धांदा मवशनरीमधील 
तज्ञ ्ाांर्ी सवमती असावी अशी साखर सांघार्ी मागणी होती. वदनाांक 08.03.2000 रोजी मा.मुख््मांत्री 
महोद्ाांच््ा अध््क्षतेखाली राज््ातील सहकारी साखर कारखान्ाांच््ा सांदभात आ्ोवजत करण््ात आलेल््ा 
बठैकीत घेण््ात आलेल््ा वनणच्ास अनुसरुन राज््ातील सहकारी साखर कारखान्ाांर् ेववस्तारीकरण, जुन्ा 

ा्ंत्रसामुग्रीच््ा जागी आधुवनक ा्ंत्रसामुग्री बसववणे, उपपदाथार्े प्रकल्पासाठी लागणारी ा्ंत्रसामुग्री खरेदी 
करणे, बाांधकामासांबांधीच््ा वनववदा मांजूर करणे इत््ादीसाठी वगेवगेळ्ा सवमत््ा पनुगचठीत करण््ात ्ेवून 
सदर सवमतीच््ा ववत्ती् म्ादा शासन वनणच् वदनाांक 22.05.2000 अनव्े वनवित करण््ात आलेल््ा आहेत.  
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०२. सन 2015-16 मधील ऊस गाळपार्ा आढावा आवण सन 2016-17 मधील ऊस गाळप हांगामार्े धोरण 
ठरववण््ासाठी मा. मुख््मांत्री महोद् ्ाांर् ेअध््क्षतेखाली मा.मांत्री सवमतीर्ी वदनाांक 03.10.2016 व वदनाांक 
19.10.2016 रोजी बठैका आ्ोवजत करण््ात आलेल््ा होत््ा. सदर सवमतीच््ा बठैकीच््ा अनुषांगाने वदनाांक 
25.10.2016 रोजीच््ा पत्रानव्े इवतवृत्त वनगचवमत केलेले आहे. सदर इवतवृत्तातील मुद्या क्रमाांक III नुसार सदर 
सवमतीच््ा ववत्ती् म्ादा वाढववण््ाबाबत र्र्ा होवून ववत्ती् म्ादा वाढववण््ासाठी अनुकूलता दशचववण््ात 
आली. सबब,सदर ववत्ती् म्ादा वाढववण््ार्ी बाब शासनाच््ा ववर्ाराधीन होती.  
 

शासन वनणच्: 
 

 ्ा शासन वनणच्ाद्वारे राज््ातील सहकारी साखर कारखान्ाांच््ा ा्ंत्रसामुग्री खरेदी प्रस्तावास मांजूरी 
देण््ासाठी राज््स्तरी् ा्ंत्रसामुग्री खरेदी सवमती व त््ाच््ा ववत्ती् म्ादा खालीलप्रमाणे राहतील. 

 वदनाांक 22.05.2000 रोजीच््ा शासन वनणच्ानव्े नमूद सवच सवमत््ा इतर अटी व शथी जशाच््ा 
तशा राहतील. तथावप, सदर शासन वनणच्ातील पान क्रमाांक 3 वर पढुीलप्रमाणे सधुारणा करण््ात ्ेत आहे. 

  
अ.क्र. तपशील वदनाांक 22/05/2000 

रोजीच््ा शासन वनणच्ानुसार 
ववत्ती् म्ादा 

मा. मांत्री सवमती, वदनाांक 
3/10/2016 रोजीच््ा 
सभेमधील वनणच्ानुसार 
वाढीव ववत्ती् म्ादा 

१. ा्ंत्रसामुग्रीच््ा ववत्ती् म्ादा. 
1 कारखानास्तरावर सांर्ालक 

मांडळाच््ा सांमतीने 
रू. ५०.०० लाखाप्ंत रू. २.०० कोटीप्ंत 

2 साखर आ्कुत, महाराष्ट्र 
राज््,  पणेु 

रू. ५०.०० लाखार्े वर  
पण रु. १००.०० लाखाप्ंत 

रू. २.०० कोटींच््ा वर 
पण रू. ५.०० कोटीप्ंत                                   

3 शासन वन्ुकत राज््स्तरी् 
ा्ंत्रसामुग्री सवमती 

रू. १००.०० लाखार्े वर रू. ५.०० कोटीपके्षा अवधक                                   

       
  आवण वदनाांक 22/05/2000 रोजीच््ा शासन वनणच्ामध््े पान क्र. 6 वर पढुीलप्रमाणे सुधारणा 

करण््ात ्ेत आहे.   
 

अ.
क्र. 

तपशील वदनाांक 22/05/2000 
रोजीच््ा शासन 
वनणच्ानुसार ववत्ती् म्ादा 

मा. मांत्री सवमती, वदनाांक 
3/10/2016 रोजीच््ा सभेमधील 
वनणच्ानुसार वाढीव ववत्ती् 
म्ादा 

२. स्थापत्् बाांधकामे वनववदा मांजूरीबाबतच््ा ववत्ती् म्ादा. 
1 कारखानास्तरावर सांर्ालक 

मांडळाच््ा सांमतीने 
रू. ५०.०० लाखाप्ंत रू. २.०० कोटीप्ंत 

2 साखर आ्कुत, महाराष्ट्र 
राज््, पणेु 

रू. ५०.०० लाखार्े वर  
पण रु. १००.०० लाखाप्ंत 

रू. २.०० कोटींच््ा वर 
पण रू. ५.०० कोटीप्ंत                                   

3 शासन वन्ुकत राज््स्तरी् 
स्थापत्् बाांधकाम सवमती 

रू. १००.०० लाखार्े वर रू. ५.०० कोटीपके्षा अवधक                                   
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०२. सदर शासन वनणच् महाराष्ट्र शासनाच््ा www.maharashtra.gov.in ्ा   सांकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण््ात आला असनू त््ार्ा सांकेताक 201703271210527802 असा आहे. हा आदेश वडजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण््ात ्ेत आहे. 
 
  महाराष्ट्रार्े राज््पाल ्ाांच््ा आदेशानुसार व नावाने,  
 
 
 
       ( वदपक वश. देसाई )  
             उपसवर्व, महाराष्ट्र शासन. 
प्रवत:- 

१) मा.राज््पाल ्ाांर्े खाजगी सवर्व, मुांबई. 
२) मा.मुख््मांत्री ्ाांर् ेखाजगी सवर्व, मांत्राल्, मुांबई.  
३) मा.मांत्री(सहकार) ्ाांर्े खाजगी सवर्व, मांत्राल्, मुांबई.  
४) मा. राज््मांत्री(सहकार) ्ाांर् ेखाजगी सवर्व, मांत्राल्, मुांबई.  
५) अपर मुख्् सवर्व(ववत्त) ववत्त ववभाग, मांत्राल्, मुांबई.  
६) अपर मुख्् सवर्व(वन्ोजन) वन्ोजन ववभाग, मांत्राल्, मुांबई. 
७) अपर मुख्् सवर्व(सहकार) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभाग, मांत्राल्, मुांबई. 
८) प्रधान सवर्व (उद्योग) उद्योग, ऊजा व कामगार ववभाग, मांत्राल्, मुांबई. 
९) प्रधान सवर्व  सावचजवनक बाांधकाम ववभाग, मांत्राल्, मुांबई. 
१०) साखर आ्कुत, महाराष्ट्र राज््, पणेु.  
११) सहकार आ्कुत व वनबांधक, सहकारी सांस्था, महाराष्ट्र राज््, पुणे.  
१२) मुख्् अवभ ा्ंता, सावचजवनक बाांधकाम.  
१३) व््वस् थापकी् सांर्ालक, महाराष्ट्र राज्् सहकारी साखर सांघ, मुांबई.  
१४) महासांर्ालक, वसांतदादा शुगर इांस्स्टट्युट, महाराष्ट्र राज््, माांजरी(ब.ु), ता.हवलेी, वज. पणेु. 
१५) राष्ट्री् सहकारी साखर कारखाना सांघ, वदल्ली.  
१६) सवच प्रादेवशक सह सांर्ालक(साखर) 
१७) सवच वजल्हा उपवनबांधक, सहकारी सांस्था.  
१८) सवच सहकारी साखर कारखान्ाांर्े का च्कारी सांर्ालक  
१९) मुख््ावधकारी, कृषी औद्योवगक ववकास, महाराष्ट्र राज्् सहकारी बकँ वल. मुांबई. 
२०) वनवडनस्ती ३-स. 

******  ****** 
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