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प्रस्तयिनय:-  

रयज्् शयसनयने महयरयष्ट्र कृणि उतपन्न पिन (णिकयस ि णिणनम्) अणधणन्म 1963 मध्् े 
स धयरिय केल््य असून त्य अांतगणत शेतकऱ्यांनय आपलय कृणि मयल थेट ग्रयहकयांनय णिक्री 
करण््यकरीतय अनेक प्ा् उपलब्ध झयलेले आहेत. शेतकऱ्यांनी आपलय शेतमयल थेट ग्रयहकयांनय 
णिक्री केल््यने नयशिांत मयलयचय दजा णटकून रयहतो ि म ल््सयखळीतील मध््स्थयांची सांख््य कमी 
झयल््यम ळे शेतकऱ्यांनय परांपरयगत बयजयर पध्दतीत णमळियऱ्य उतपन्नयपेक्षय जयस्त उतपन्न प्रयप्त होते 
तर ग्रयहकयांनय णकफय्तशीर दरयत फळे ि भयजीपयलय उपलब्ध होतो. 
 

2. महयरयष्ट्र कृणि उतपन्न पिन (णिकयस ि णिणनम्) अणधणन्म 1963 अांतगणत महयरयष्ट्र कृणि 
पिन मांडळयची तरत द आहे. सदर मांडळ हे शेतकऱ्यच््य शेतमयलयच््य पिन णिि्क बयबी सांदभात 
कयमकयजयसयठी प्रयणधकृत आहे.  सदर कृणि पिन मांडळयमयफण त सद्यस्स्थतीत रयज््यांच््य णिणिध 
शहरयांमध््े एक ि 30 शेतकरी बयजयर कय्णस्न्ित केले आहेत. अशयच प्रकयरचे शेतकरी बयजयर 
महयरयष्ट्रयतील महयनगरपयणलकय, नगरपणरिदय तसेच इतर शयसकी् जयगेिर मोठ्यय प्रमयियत 
कय्ास्न्ित करण््यचय मयनस आहे ि सदर बयजयर स रू करिेबयबत णिणिध शहरयमधून मोठ्यय 
प्रमयियिर मयगण््य ्ेत आहेत. त्यन िांगयने नयगरी स्थयणनक स्िरयज्् सांस्थयांमध््े शेतकरी बयजयर 
रयबणिण््यबयबतची बयब शयसनयच््य णिचयरयधीन होती.   
 

शयसन पणरपत्रक:- 
 शेतकऱ्यांनय त्यांचे  भयज््य, फळे, अन्नधयन्् आणि इतर कृणि उतपयदने  थेट णिक्रीसयठी 
महयनगरपयणलकय / नगरपयणलकय ्यांनी त्यांच््य कय्ाल्यच््य आियरयत, त्यांच््य भयजीमांडईत, तसेच  
नगरपयणलकय क्षते्रयत णकमयन एक मैदयन ि महयनगरपयणलकय क्षते्रयत 3 ते 4 मैदयने, दर शणनियरी ककिय 
रणिियरी उपलब्ध करून द्ययिीत. ्य शेतकरी बयजयरयकरीतय आच्छयदन कयढून टयकतय ्ेियऱ्य शेड 
उभयरण््यत ्यव््यत. तसेच ्य शेतकरी बयजयरयबयबत जनजयगृती करयिी.  
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2. सदर शयसन पणरपत्रक महयरयष्ट्र शयसनयच््य www.maharashtra.gov.in ्य 
सांकेतस्थळयिर उपलब्ध करण््यत आले असून त्यचय सांगिक सांकेतयक 201608241238149725 
असय आहे. हे पणरपत्रक णडजीटल स्ियक्षरीने सयांक्षयणकत करून कयढण््यत ्ेत आहे. 
 महयरयष्ट्रयचे रयज््पयल ्यांच््य आदेशयन सयर ि नयांियने, 
 

 
 
                       ( ज. नय. पयटील ) 
                        उप सणचि, महयरयष्ट्र शयसन 
प्रत, 

1) मय. णिरोधी  पक्षनेते, दोन्ही  सभयगृह, महयरयष्ट्र णिधयनमांडळ, म ांबई 
2) सिण सन्मयननी् णिधयनसभय/ णिधयनपणरिद ि सांसद सदस्् 
3) मय. रयज््पयल महोद् ्यांचे सणचि 
4) मय.म ख््मांत्री महोद् ्यांचे प्रधयन सणचि 
5) सिण मय. मांत्री / रयज््मांत्री ्यांचे खयजगी सणचि 
6) मय. रयज्् णनिडिकू आ्ोग ्यांचे कय्ाल् 
7) मय. म ख्् सणचि ्यांचे िणरष्ट्ठ स्िी् सहयय््क 
8) मय. लोकआ् क्त ि उपलोकआ् क्त ्यांचे कय्ाल् 
9) म ख््मांत्री महोद् ्यांचे जनसांपकण  अणधकयरी 

10) रयज््यतील सिण महयनगरपयणलकयांचे आ् क्त 
11) आ् क्त तथय सांचयलक, नगरपणरिद प्रशयसन सांचयलनयल्, िरळी, म ांबई 
12) उप सणचि, सहकयर, िस्त्रोद्योग ि पिन णिभयग, मांत्रयल्, म ांबई 
13) णनिडनस्ती (नणि-20). 
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