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1.  महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पणेु - स्थापना व काये 
 

महाराष्ट्र राज्य कृषष पणन मंडळ, पणेु ची स्थापना महाराष्ट्र कृषी ईत्पन्न पणन (षवकास व षनयमन) 
ऄषधषनयम 1963 मधील कलम 39 (ऄ) ऄन्वये 23 माचय 1984 रोजी झाली. सन 2019-20 या वषामध्ये 
कृषष पणन मंडळाने 35 वे वषय पणूय केले अहे व कृषष पणन मंडळाचा 35 वषाचा कालावधी हा षवषवध क्षेिात 
यश संपाषदत करुन देणारा तसेच राज्यात कृषी पणन व्यवस्थेत ऄद्ययावतपणा बरोबरच ससूिुता अषण 
समन्वयता अणण्याच्या दषृ्ट्टीने ऄत्यंत महत्त्वपणूय ठरला अहे. ऄहवाल वषात कृषष पणन मंडळाने कृषी पणन 
व्यवस्थेत अधषुनकीकरण, सधुारणा अणण्याबरोबरच राज्यात कृषी पणन व्यवस्था मजबतू करण्यासाठी 
षवषवध प्रकल्प राबषवणे, योजना राबषवणे, नवीन काययक्रम अखणे तसेच शेतकरी अषण शेतक-यांच्या 
संस्थांच्या षवकासासाठी षनयोजनबध्द प्रयत्न केले अहेत. राज्यात कृषष मालाच्या षनयातीसाठी  षनयात सषुवधा 
कें द्ांची स्थापना करुन ही कें दे् सक्षमषरत्या चालषवण्यासाठी प्रयत्न केले अहेत. याचप्रमाणे महाराष्ट्र कृषष 
ईत्पन्न पणन (षवकास व षनयमन) ऄषधषनयम 1963 मध्ये बदल करणे अषण बाजार सषमत्यांसाठी मॉडेल 
ॲक्ट मधील तरतदूी लाग ूकरणेसाठी प्रयत्न केले अहेत.  

 
 

उद्दीष्ट्ये व प्रमखु काययक्रम  
 महाराष्ट्र कृषष ईत्पन्न पणन (षवकास व षनयमन) ऄषधषनयम 1963 मधील कलम 39 (ज) ऄन्वये 

कृषष पणन मंडळाची ईद्दीष्ट्टे खालीलप्रमाणे अहेत. 
1. बाजार व बाजारक्षेिांच्या षवकासासाठी बाजार सषमत्यांनी हाती घेतलेले काययक्रम राबवनु ऄशा बाजार  

सषमत्यांच्या कामामध्ये समन्वय राखणे. 
2.  कृषष ईत्पन्न बाजारांच्या षवकासासाठी राज्यस्तरीय षनयोजनाचे काम हाती घेणे. 
3.  कृषष ईत्पन्न पणन षवकास षनधीची व्यवस्था ठेवणे व त्याचे प्रशासन करणे. 
4. बाजार सषमत्यांच्या कामकाजात सधुारणा घडवून अणण्यासाठी   बाजार सषमत्यांना सरसकटपणे 

सल्ला देणे ककवा एखाद्या षवषशष्ट्ट बाजार सषमतीला सल्ला देणे. 
5.  बाजार सषमतीने हाती घेतलेल्या बांधकाम काययक्रमासंबंधातील अराखडे व ऄंदाज तयार 

करण्याच्या षतच्या कामावर पययवेक्षण करणे अषण त्याबाबत षतला मागयदशयन करणे. 
6.  कृषष ईत्पन्नाच्या पणनशी संबंषधत ऄसलेल्या गोष्ट्टींबाबत प्रचार व प्रषसध्दी करण्यासाठी 

अवश्यक ती व्यवस्था करणे. 
7.  या ऄषधषनयमाच्या प्रयोजनांसाठी मंडळ षनस्श्चत करील ऄशा ऄटींवर व शतींवर बाजार 

सषमत्यांना ऄथयसहाय्य ककवा कजय देणे. 
8.  कृषष षवषयक पणनच्या संबंधातील षवषयांबाबत चचासिे, काययसिे व प्रदशयने अयोषजत करणे 

ककवा त्यांची व्यवस्था ठेवणे. 
9.  कृषष ईत्पन्नाच्या पणन संबंधात सवयसाधारण षहताच्या ऄसतील ऄशा आतर गोष्ट्टी करणे. 
10.  या ऄषधषनयमान्वये त्याच्याकडे षवशेषरीत्या सोपषवण्यात अले ऄसेल ऄसे आतर कोणतेही कायय 

पार पाडणे. 
11.  राज्य शासन त्यांच्याकडे सोपवील ऄशी तत्सम स्वरुपाची आतर काये पार पाडणे. 
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अंमलबजावणीतील प्रमखु काययक्रम  

1.  षवषवध कृषी ईत्पन्न बाजार सषमत्यांना बाजार व्यवस्था षवकषसत करणेकषरता नव-नवीन  
सधुारणाबाबत सल्ला देणे व त्यासाठी कजय ईपलब्ध करुन देणे. 

2. फळे भाजीपाला अषण फुले यांचे अयषु्ट्य वाढषवण्यासाठी सहकारी संस्थांना प्रषशतीकरण करणे 
Value Addition Centre, षशतगहृांची ईभारणी करण्यासाठी तंिज्ञान ईपलब्धतेबरोबरच 
ईभारणीस मागयदशयन करणे. 

3. षवषवध फळे, फुले अषण भाजीपाल्याची रोपे / षबयाणे / कंद यांची अयात करणे. 
4. बाजार सषमत्यांची षललाव प्रक्रीया व कायालयीन कामकाजाचे संगणकीकरण करणे. 
5. कृषष पणन मंडळ, पणन संचालनालय व बाजार सषमत्यांच्या कामकाजासाठी संगणक प्रणाली 

षवकषसत करुन कायान्वीत करणे. 
6. बाजार सषमत्यांचे पदाषधकारी / ऄषधकारी यांचेसाठी प्रषशक्षण काययक्रम अयोषजत करणे. 
7. राज्यामध्ये ईच्च तंिज्ञानावर अधाषरत, कृषी अधाषरत प्रकल्प वाढषवणे तसेच त्यामध्ये ईत्पादीत 

मालाच्या षवक्रीसाठी मदत व मागयदशयन करणे. 
8. षवषवध प्रदशयनात भाग घेणे तसेच प्रदशयनांचे अयोजन करणे. 
9. शेतमाल तारण योजना राबषवणेसाठी बाजार सषमत्यांना सवलतीच्या दराने कजय देणे. 
10. शेतमाल षनयातवधृ्दी होण्यासाठी  शेतकऱयांच्या मालाचे नमनेु परदेशात पाठषवणे, षनयातीबाबतची 

माषहती शेतकरी अषण शेतकऱयांच्या संस्थांना देणे व त्यांच्या मालाची षनयात करुन देणे. 
11. प्रकल्प ऄहवाल तयार करणे. 
12. तळेगांव ताभाडे येथील शेतीवर अधषुनक शेतीचे प्रयोग राबषवणे. 
13. व्ही. एच. टी प्रकल्पातील सोइ सषुवधांचा व्यावसाषयक ईपयोग शेतकरी, षनयातदार यांना करुन 

देणे.  
14. राज्यातील कृषी ईत्पन्न बाजार सषमत्यांना कें द् अषण राज्य सरकारच्या षवषवध योजनांचा फायदा 

तसेच ऄनदुान षमळवून देण्यासाठी मदत अषण मागयदशयन करणे. 
15. बाजार सषमत्यांना राज्यातील तसेच परराज्यातील ऄभ्यास दौऱयांसाठी मागयदशयन करणे. 
16. “कृषष पणन षमि ” माषसकाचे प्रकाशन अषण षवतरण करणे. 
17.   ‘ईत्पादक ते ग्राहक’ योजना वेगवेगळ्या शहरांमध्ये राबषवणेकषरता संस्थांना प्रोत्साहीत करणे.  
18. प्रषसध्दी  माध्यमांशी  योग्य समन्वय ठेवून कृषष पणन मंडळाच्या षवषवध योजनांना प्रषसध्दी देवून 

त्यांची माषहती बाजार सषमती, शेतकरी, शेतकऱयांच्या संस्था यांच्यापयंत पोहोचवून त्याचे फायदे 
शेतकऱयांना करुन देणे. 

19. राष्ट्टीय सगुी पश्चात तंिज्ञान संस्थेऄंतगयत माती पषरक्षण, शेतकरी प्रषशक्षण तसेच सगुी पश्चात 
तंिज्ञानासंबंधात षवषवध चाचण्या घेणे. 

20.  कृषष पणन मंडळातील ऄषधकाऱयांची / कमयचाऱयांची काययक्षमता वाढषवण्याचे दसृ्ष्ट्टने त्यांना 
प्रषशषक्षत करणे. 

21. कृषष षनयात क्षेि ऄंतगयत षनयात सषुवधा कें द्ांची ईभारणी करणे. 
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22. हॉर्षटकल्चर रेकनग  सेंटर मध्ये पणूय  क्षमतेने प्रषशक्षण काययक्रमांचे अयोजन करणे तसेच नव नषवन 
षपकांबाबत प्रषशक्षण काययक्रम अयोषजत करणे. 

23.  ईत्पादक ते ग्राहक कृषष माल षवक्री योजना कायान्वीत करुन षतचा प्रचार अषण प्रसार करणे 
24. कृषष पणनाशी संबंधीत षवषयावर माषहती पसु्स्तका तयार करणे. 
25. राज्यातील बाजार सषमत्यांचा व्यवसाय षवकास अराखडा तयार करणे. 
26. राष्ट्रीय कृषष षवकास योजनेऄंतगयत कृषष षवपणनाच्या सषुवधा षनमाण करणे. 
27. नक्षलग्रस्त भागातील कृषष ईत्पन्न बाजार सषमत्यांमध्ये राष्ट्रीय कृषष षवकास योजनेऄंतगयत सोयी 

सषुवधांची ईभारणी करणे. 
28. कृषष मालाचे ब्रणँ्ड षवकषसत करणे. 
29. राष्ट्रीय कृषी बाजार (ENAM)  प्रकल्पात राज्यातील  बाजार सषमत्यांचा समावेश करणे. 
30. कृषष ईत्पन्न बाजार सषमत्यांसाठी कॉमन ऄकौंकटग षसस्स्टमचा वापर करणे. 
31. ईत्पादक ते ग्राहक ईपक्रमाऄंतगयत “ शेतकरी  अठवडे बाजार ”  योजनेची संपणूय राज्यात 

ऄंमलबजावणी करणे. 
32. शेतकरी ईत्पादक कंपन्यांना सल्ला सेवा, मदत, मागयदशयन करणे तसेच शेतकरी ईत्पादक 

कंपन्यांना शेतमाल षवक्री व्यवस्थेसाठी मागयदशयन करणे, त्यांचे मजबतूीकरण करणे. 
33.  अंतरराज्य व्यापार वधृ्दीसाठी प्रयत्न करणे या ऄंतगयत राज्यातील शेतीमाल शेतकरी ईत्पादक 

कंपन्यांच्या माध्यमातनू आतर राज्यात षवक्री करणे तसेच आतर राज्यातील शेतीमाल षवना मध्यस्त 
अपल्या राज्यात षवक्रीसाठी अणणे. 

34. षनयातदार अषण शेतकरी / गट / कंपन्या यांचे सांगड घालनू षनयातीला प्रोत्साहन देणे, मागयदशयन 
करणे. 

35. षनयातीस चालना देण्यासाठी  “ हॉर्षटकल्चर एक्सपोटय रेकनग प्रोग्राम ”  अयोषजत करुन षनयातदार 
तयार करणे. 

36. षनअम - जयपरू, मनेॅज – हैद्ाबाद, अय.अय. एफ.टी. – नवी षदल्ली, डी.एम.अय.,वैकंुठ 
मेहता नशॅनल आन्स्टीट्यूट ऑफ को-ऑप मनेॅजमेंट, अय.सी.एम., पणेु यांच्या मदतीने षवषवध 
प्रषशक्षण, काययक्रमाचे अयोजन करणे. तसेच त्यांचे माफय त अयोषजत प्रषशक्षण काययक्रमांमध्ये 
कृषष ईत्पन्न बाजार सषमत्या तसेच कृषष पणन मंडळाचे ऄषधकारी  पाठषवणे.   
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2. संचालक मंडळ  
 
अ.क्र. संचालकाचे नाव  पदनाम 

1 1) मा.ना.श्री.सभुाि सरेुिचंद्र देिमखु          0             
            क                     
                          ई –        
                     क                     

2)                        16/0                               
            क                     
                          ई –        
                     क                     

                                             05/01/202        
            क                     
                          ई –        
                     क                     

4)                                         06/01/2020         
               क                                    ई-३२ 
                             क                    

  

 

      

2 1) मा.ना.श्री.सदाषिव रामचंद्र खोत (षद. 11/11/2019 पययत) 
मा.राज्यमंत्री, कृषि,फलोत्पादन व  पणन   
                           ई –        
   उ                    क                    

                                        06/0              
                                             उ         क   
क       क     उ   क                                   ई-३२  
       उ                    क                    

उ      

3 मा.श्री.षदषलपराव मोषहते, 
सभापती, महाराष्ट्र राज्य बाजार सषमती सहकारी संघ मया., पणेु तथा 
मा.सदस्य, महाराष्ट्र राज्य कृषष पणन मंडळ, पणेु. 

       
     

4 मा.श्री.सषति सोनी (षद. 21/01/2020 पययत) 
                               . 22/01/20          
सहकार आयकु्त व षनबंधक, सहकारी संस्था,  
                    

       
     

5 मा.षचफ जनरल मनेॅजर,  
नाबाडय प्रषतषनधी        

       
     

6 मा.श्री.सहुास षदवसे, भा.प्र.से  
आयकु्त, (कृषि) 
कृषि आयकु्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पणेु. 

       
     

7 मा.श्री.गजेंद्र ससग   
सहाय्यक उपकृषि पणन सल्लागार, प्रादेषशक कायालय, मुंबइ. 

       
     

8 मा.श्री.मोहन उत्तमराव इंगळे (षद. 18/03/2020 पययत)   
सभापती, कृषष ईत्पन्न बाजार सषमती, धामणगाव, षज.ऄमरावती तथा 
मा.सदस्य, महाराष्ट्र राज्य कृषष पणन मंडळ, पणेु. 
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अ.क्र. संचालकाचे नाव  पदनाम 
9 मा.श्री.नारायण बाजीराव पाटील  (षद. 18/03/2020 पययत)   

सभापती, कृषष ईत्पन्न बाजार सषमती, दोंडाइचा, षज.धळेु 
मा.सदस्य, महाराष्ट्र राज्य कृषष पणन मंडळ, पणेु. 

     

10 मा.भाऊसाहेब भगवान गायकवाड  (षद. 18/03/2020 पययत)   
सभापती, कृषष ईत्पन्न बाजार सषमती, अटपाडी,षज.सांगली  
मा.सदस्य,              क                    

     

11 मा.श्री.रूपचंद रामकृष्ट्णजी कडू  (षद. 18/03/2020 पययत)   
सभापती, कृषष ईत्पन्न बाजार सषमती, ईमरेड, षज.नागपरू  
मा.सदस्य,              क                    

     

12                                           
                       0                 24/0             
मा.श्री.सषुनल पवार  (षद. 24/02/2020 ते षद. 31/03/2020 पययत) 
पणन संचालक,महाराष्ट्र राज्य,पणेु 
मा.सदस्य,              क                    

       
     

13 मा.श्री.सषुनल पवार  
काययकारी संचालक,  
महाराष्ट्र राज्य कृषष पणन मंडळ, पणेु तथा सदस्य सषचव 
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3. व्यवस्थापन 

 
क्र. अषधकाऱ्याचे नाव व पदनाम कालावधी षवभाग 
1.  श्री. सषुनल गो. पवार  

(प्रषतषनयकु्ती) 
-- काययकारी  संचालक   

2.  श्री. षदपक डी.कशदे (प्रषतषनयकु्ती ) -- सरव्यवस्थापक 
3.  श्री. डी.डी.देशमखु,  

ईपसरव्यवस्थापक- ऄषभयांषिकी 
-- ऄषभयांषिकी  

4.  श्री. एम.इ.कदम 
सहाय्यक सरव्यवस्थापक, 

-- देशांतगयत व्यापार षवकास   

5.  श्री. एम.एल.लोखंडे,    
सहाय्यक सरव्यवस्थापक  

-- संगणक 

6.  श्री. एम.पी.पवार,  
सहाय्यक सरव्यवस्थापक 

-- प्रकल्प/बीडीपी 

7.  श्री. ए.पी.पाटील, व्यवस्थापक -- जनसंपकय  व प्रषसध्दी 
8.  श्री.  डी.एस पाटील, व्यवस्थापक -- प्रशासन 
9.  श्री. जयंत कोकणे,  व्यवस्थापक, -- षवत्त व लेखा 
10.  श्री. एस.पी.बाजारे, व्यवस्थापक -- रा.कृ.षव.यो.-   

ऄषभयांषिकी, मालमत्ता 
11.  श्री. बी.जी.कातोरे, व्यवस्थापक  

श्री.एस.एस.सोनवणे, व्यवस्थापक 
षद. 09/01/2020 पययत 
षद. 10/01/2020 पासनू 

बाजार सषमती 

12.  श्री. ए.ए.औताडे, व्यवस्थापक -- शेतमाल तारण योजना(बा.स.) 
13.  श्री. के.एस. फटांगरे , व्यवस्थापक -- संगणक (हाडयवऄेर) 
14.  श्री.व्ही .व्ही.जगदाळे, व्यवस्थापक -- संगणक (डेटाबेस) 
15.                       

                            क 
    23/0            
    24/0             

      

16.  श्री. टी.एस.नांगरे, व्यवस्थापक   
श्री.एस.डी.मेहेरकर, व्यवस्थापक 

षद. 31/05/2019 पययत 
षद. 01/06/2019 पासनू 

शेती (तळेगाव) 

17.  श्री. व्ही.जे.राणे,षवधी ऄषधकारी 
      क                    

- षवधी  
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षवभागीय उपसरव्यवस्थापक/ षवभागीय सहायक सरव्यवस्थापक / षवभागीय व्यवस्थापक  
 
क्र. षवभाग प्रमखुाचे नाव व पदनाम कालावधी षवभाग 

1.  श्री. पी.बी.सयुयवंशी,ईपसरव्यवस्थापक -- पणेु 

2.  श्री. जे.एस.अहेर, ईपसरव्यवस्थापक 

                  

 उ          क –                

                उ          क  

षद. 23/08/2019 पययत  

षद. 24/08/2019 ते 10/02/2020 पययत  

षद. 11/02/2020 पासनू  

नाषशक 

3.  कु. शभुांगी सं. गोंड, ईपसरव्यवस्थापक 

श्री.अर.अर.वीर, ईपसरव्यवस्थापक 

षद. 10/06/2019 पययत 

षद. 11/06/2019 पासनू 

लातरू 

4.  श्री. एल.बी.मुंदडा, ईपसरव्यवस्थापक 

श्री.एम.डी.बरडे,  

(ईपसरव्यवस्थापक – ऄषतषरक्त पदभार) 

       0             

    01/0              

ऄमरावती 

5.  डॉ. बी.एन.पाटील, ईपसरव्यवस्थापक  -- रत्नाषगरी 

6.  श्री. एस.एस.घलेु, ईपसरव्यवस्थापक -- कोल्हापरू 

7.  श्री. जी.सी.वाघ  

(ईपसरव्यवस्थापक-ऄषतषरक्त पदभार) 

-- औरंगाबाद 

8.  श्री. एम.एस.गवळे  

(ईपसरव्यवस्थापक-ऄषतषरक्त पदभार) 

-- नागपरू 
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4. षवत्तीय स्स्थती 
 

उत्पन्नाची साधने  
महाराष्ट्र कृषष ईत्पन्न पणन (षवकास व षवषनयमन) ऄषधषनयम 1963 मधील कलम क्र. 39(ल) नसुार 
महाराष्ट्र राज्य कृषष पणन मंडळाच्या ईत्पन्नाची साधने ही कृषष ईत्पन्न बाजार सषमत्यांकडून जमा होणारे 
वार्षषक ऄंशदान, कजावरील व्याज, गुंतवणकूीवरील व्याज, षनयात सषुवधा कें दे् व आतर ईत्पन्न ही अहेत. 
  

सदरच्या प्राप्त होणाऱया षनधीमधनू कृषष पणन मंडळाच्या अस्थापना तसेच प्रशासकीय खचय व आतर 
षवकासात्मक कामांबाबतचा खचय भागवून ईवयरीत रक्कम बाजार सषमत्यांना षवकासात्मक कामांसाठी षनधी 
म्हणनू देण्याची तरतदू वरील कायदा कलम 39 (ल) (3) मध्ये नमदु केली अहे. त्यानसुार षदनांक 
31/03/2020 ऄखेर कृषष पणन मंडळास प्राप्त झालेले ईत्पन्न व त्याचा षवषनयोग याबाबतची माषहती 
खालीलप्रमाणे; 

ताळेबंद – 2019-2020 
    (रु. कोटीत) 

अ.क्र देयता रक्कम 
रु. 

संपत्ती रक्कम रु. 

1 माकेकटग फंड़ 430.06 स्थावर मालमत्ता 214.10 

2 बकँ ओव्हरड्राफ्ट 0.00 गुंतवणकु 296.88 

3 चाल ुदेयता 29.94 बकेँतील षशल्लक 63.89 
4 ऄनदुान ( ऄपेडा व आतर) 154.66 ऄखेरच्या मालाचा साठा 0.00 
5 माकेकटग एक्सटेन्शन फंड़ 7.32 बाजार सषमती कजय येणे  81.00 

6 
कांदा षनयात डेव्हलपमेंट एक्सटेंशन 
फंड 

48.47  चाल ुदेयता  87.47 

7 अर.के.व्ही.वाय ऄनदुान  23.75 अयकर 0.97 
8 तरतदु 50.11     

  एकुण  744.31 एकुण  744.31 
 

उत्पन्न व खचय – 2019-2020 
     (रु. कोटीत) 

अ.क्र. खचय रक्कम रु. उत्पन्न रक्कम रु. 
1 अस्थापना खचय 13.24 बाजार सषमती कजावरील व्याज 9.87 
2 प्रशासकीय खचय 6.36 गुंतवणकुीवरील व्याज 17.15 
3 षनयातवधृ्दी 0.04 प्रकल्प सल्ला षवभाग 0.00 
4 षवकास व प्रकल्प 0.08 षनयात सषुवधा कें दे् ईत्पन्न 11.06 
5 घसारा 5.90 कृषष पणन षमि वगयणी 0.29 
6 तरतदु 14.02 आतर ईत्पन्न 1.26 
 एकुण  39.64 एकुण  39.64 
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मंडळाचे ऄषतषरक्त षनधी शासकीय व शेड्य़लु्ड बकेँमध्ये केलेल्या गुंतवणकुीमळेु गुंतवणकुीवरील व्याजाचे 
ईत्पन्न सरासरी 6.75 टक्के दराने षमळाले ऄसनू ऄहवाल वषातील भांडवली बाजारातील व्याजदर 5.50 
टक्के ते 7.75 टक्के षवचारात घेता षमळालेले ईत्पन्न षनस्श्चत चांगले अहे.    
 
लेखे तपासणी   
पणन मंडळाचे वैधाषनक लेखा पषरक्षण माचय 2018-2019 ऄखेर व ऄंतगयत लेखापषरक्षण व कर लेखा पषरक्षण 
माचय 2019 ऄखेर पणूय करण्यात अले अहे.  

 
सन 2020-2021 अथयसंकल्प - उत्पन्न 

           (रु.कोटीत) 
अ.क्र. तपिील रक्कम रु. टक्केवारी 

1 ऄंशदान 50.00 40.27 
2 कजय वसलुी 30.00 24.16 
3 कजावरील व्याज (बा.स. व आतर) 5.00 4.03 
4 गुंतवणकुीवरील व्याज 22.00 17.72 
5 मदुत ठेवीवरील कजय घर बांधणी ऄषग्रम व आतर ऄषग्रम 9.00 7.25 
6 षनयात सषुवधा कें द् ईत्पन्न 6.05 4.87 
7 ऄनदुान (अर.के.व्ही.वाय., ऄपेडा व आतर ) 0.00 0.00 
 8 आतर ईत्पन्न  2.11 1.70 

 एकुण 124.16 100.00 
 
 

सन 2020-2021 अथयसंकल्प – षवषनयोग 
          (रु. कोटीत) 

अ.क्र. तपिील रुपये  टक्केवारी 
1 बाजार सषमती कजय वाटप व ऄनदान वाटप 55.20 38.94 
2 अस्थापना, प्रशासकीय व आतर खचय 32.20 22.72 
3 मदुत ठेवींवरील कजय, घर बांधणी ऄषग्रम व आतर ऄषग्रम 6.03 4.25 
4 भांडवली खचय (मखु्यालय, षनयात सषुवधा कें दे् व आतर) 43.22 30.49 
5 षनयात प्रमोशन व षवकास व प्रकल्प 5.10 3.60 

  एकुण 141.75 100.00 
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सन 2020-2021 अथयसंकल्प – उत्पन्न 

 
 

 
सन 2020-2021 अथयसंकल्प – षवषनयोग 
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5. इतर षवभाग 
अ ) बाजार सषमती षवभाग  

 

षद.1 एषप्रल 2019 ते षद.31 माचय 2020 या ऄहवाल वषात राज्यात एकुण 305 बाजार सषमत्यां व 
624 ईपबाजार काययरत अहेत. बाजार सषमत्यां राज्यातील सवय षजल्यामध्ये काययरत अहेत. राज्यातील 
काययरत ऄसणाऱया बाजार सषमत्यांची षवभागषनहाय संख्या खालीलप्रमाणे अहे; 

 

अ. क्र. विभाग मखु्य बाजार उपबाजार 
1) रत्नागगरी 20 50 
2) नागिक 53 125 
3) पणेु 22 74 
4) औरंगाबाद 36 72 
5) लातरू 48 76 
6) अमरावती 55 91 
7) नागपरू 50 76 
8) कोल्हापरू 21 60 

 एकूण 305 624 
 

1) अंिदान : 
महाराष्ट्र कृषी ईत्पन्न पणन (षवकास व षवषनयमन) ऄषधषनयम, 1963 चे कलम 37 (2) ऄन्वये 

ऄहवाल वषात महाराष्ट्रातील एकूण 297 कृषष ईत्पन्न बाजार सषमत्यांच्या सन 2018-2019 या अर्षथक 
वषाच्या एकूण ईत्पन्नावर ऄंशदान अकारणी करण्यात अली. 

अकडेवारी (रु.लाखात) 
षद.31/03/2019 
अखेर थकीत रु. 

सन 2018-19 ची 
अंिदान मागणी रु. 

एकूण वसलूपात्र 
रक्कम रु. 

वसलू  
रक्कम रु. 

येणेबाकी 
रक्कम रु. 

1534.91 3623.28 5158.19 3461.52 1696.67 
 

2) कजय : 
 

षवकासात्मक कजय : 
कृषष पणन मंडळामाफय त बाजार सषमत्यांना त्यांचे मखु्य व दयु्यम बाजार अवारातील षवषवध षवकास 

कामे करण्यासाठी ऄंतषरम व षदघय मदुतीची कजे (ऄथयसहाय्य) म्हणनू मंजरू केली जातात. यामध्ये प्रामखु्याने 
ऄंतगयत रस्ते, रस्त्यांचे डांबरीकरण, षपण्याच्या पाण्याची सोय, षललाव ओटे, षललाव ओट्यावर 
अवश्यकतेप्रमाणे शेड ईभारणे, षललावगहृ, कंपाउंड वॉल, गेट व वॉचमन केषबन, स्वच्छतागहृ, षवद्यतुीकरण, 
अडत व्यापारी गाळे, शेतकरी बाजार, कांदा चाळ बांधकाम तसेच कमर्षशयल शॉकपग कॉम्प्लेक्स (व्यापारी 
गाळे) आ. बांधकामांचा समावेश होतो. 

 
अहवाल विात कृषि उत्पन्न बाजार सषमत्यांना षवषवध षवकासात्मक कामे व राष्ट्रीय कृषि षवकास 
योजनेअंतगयत गोदाम व धान्य चाळणी यंत्र उभारणीसाठी तसेच ई-नाम योजनेअंतगयत धान्य चाळणी 
यंत्र उभारण्यासाठी एकुण रक्कम रु.13,00,21,469/- इतके कजय षवतषरत करण्यात आलेले आहे. 
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मदुती कजय -   

अ.क्र. बाजार सषमती 
संख्या 

व्याजदर अदा रक्कम रु. कजाचे कारण 

1 5 6 % 40093596 षवषवध षवकासात्मक कामे करण्यासाठी. 

2 30 3 % 53043372 
राष्ट्रीय कृषष षवकास योजनेऄंतगयत गोदाम 
बांधकामासाठी. 

3 24 3 % 27460115 
राष्ट्रीय कृषष षवकास योजनेऄंतगयत धान्य चाळणी 
यंि  ईभारण्यासाठी. (शेड + यंि) 

4 09 3 % 9424386 
इ-नाम योजनेऄंतगयत धान्य चाळणी यंि  
ईभारण्यासाठी. (शेड + यंि) 

 एकुण कजय अदा रक्कम 130021469  
 

 

कजज व्याजदर -  
1) षद.9/3/2016 चे पषरपिकान्वये राज्यातील सवय बाजार सषमत्यांसाठी षवषवध षवकसन कामांसाठी देण्यात 

येणाऱया षदघय व ऄल्प मदुती कजावर 6 टक्के व्याजदर लाग ूकरण्यात अलेला अहे. 
2) राष्ट्रीय कृषष षवकास योजनेऄंतगयत समावेश ऄसलेल्या बाजार सषमत्यांना गोदाम व धान्य चाळणी यंि 

ईभारणी तसेच इ-नाम योजनेऄंतगयत समावेश ऄसलेल्या बाजार सषमत्यांना धान्य चाळणी यंि ईभारणी 
करण्यासाठी  देण्यात येणाऱया मदुती कजावर 3% व्याजदर लाग ूकरण्यात अलेला अहे. 

3) ऄथयसंकल्प मंजरुी -  
ऄहवाल वषात महाराष्ट्र कृषष ईत्पन्न पणन (षवकास व षवषनयमन) ऄषधषनयम 1963 मधील कलम 38 
अषण त्याखालील षनयमातील संबंषधत षनयमान्वये कृषष ईत्पन्न बाजार सषमत्यांचे पढुील वषाचे मळू 
ऄथयसंकल्पांना मंजरुी देण्यात येते. तथाषप राज्यात कोषवड - 19 चा प्रादभुाव ऄसल्याने कायालय बंद होते. 
त्यामळेु बाजार सषमत्यांचे सन 2020-21 चे मळू ऄथयसंकल्प माहे माचय 2020 पवुी मंजरू करता अलेले 
नाहीत. त्याचप्रमाणे 139 बाजार सषमत्यांचे सन 2019-20 चे परुवणी ऄथयसंकल्प मंजरु करण्यात अले. 
तसेच सन 2018-19 चे 90 बाजार सषमत्यांचे पनुर्षवषनयोजन पिके मंजरू करण्यात अली. 

4) थेट पणन ऄंतगयत राज्यातील बाजार सषमत्यांच्या काययक्षेिातील खरेदीवरील बाजार फी बाबत - 
महाराष्ट्र शासनाकडील षद.5 जानेवारी 2004 चे अदेशानसुार महाराष्ट्र कृषष ईत्पन्न पणन (षवकास व 
षवषनयमन) ऄषधषनयम 1963 मधील कलम 59 ऄन्वये प्राप्त झालेल्या ऄषधकाराचा वापर करुन 
अय.टी.सी.षल., कारगील आंषडया प्रा.षल.,मेगासेव प्रा.षल.,षरलायन्स फे्रश षल.,राधाकृष्ट्ण फुडलडँ 
प्रा.षल.,अषदत्य षबला क्वाडरगँल रेकडग सर्व्व्हसेस, महा. कंझ्यमुर फेडरेशन, मकहद्ा शभु लाभ या कंपन्यांना 
ईक्त ऄषधषनयमातील कलम 7 मधनू सटु देउन महाराष्ट्र राज्यातील कृषष ईत्पन्न बाजार सषमत्यांच्या 
अवाराबाहेर शेतमालाची थेट खरेदी करण्यासाठी काही ऄटींस ऄधीन शासनाने मान्यता षदलेली अहे. 
त्यानसुार वरील कंपन्यांकडून शेतमालाची मोठ्या प्रमाणात खरेदी चाल ूअहे. थेट पणन ऄंतगयत राज्यात 
एकुण 1125 कंपन्यांना पणन संचालनालयामाफय त परवाना देण्यात अलेला अहे. थेट पणन परवाना प्राप्त 
धारकांना कृषष पणन मंडळाकडे बाजार फी भरावी लागते. 
 

त्यानसुार ऄनजु्ञप्ती धारक कंपन्यानी षद.1/4/2019 ते षद.31/10/2019 या कालावधीत कृषष ईत्पन्न 
बाजार सषमत्यांचे काययक्षेिात खरेदी केलेल्या शेतीमालावरील कृषष पणन मंडळाकडे जमा बाजार फी 
रक्कम रु.80,40,204/- संबंषधत बाजार सषमत्यांचे बकँ खात्यावर NEFT व RTGS द्वारे वगय करण्यात 
अली अहे. 
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ब)  षनयात षवभाग 
 

राज्यातील कृषष मालाची षनयात वाढावी व त्यासाठी षनयातक्षम ईत्पादनात वाढ होणेकषरता       
क                     शेतक-यांना मागयदशयन करण्यात अले अहे त्यासाठी  कृषष मालाची प्रतवारी, पकॅींग, 
हाताळणी, साठवणकू आ.साठी अवश्यक सोयी-सषुवधा ईपलब्ध करणे, प्रषशतकरण अषण षशतगहृांची ईभारणी 
करणे, शेतकरी, बाजार सषमत्या अषण फळे भाजीपाला ईत्पादक सहकारी संस्था यांना कें द् अषण राज्य 
शासनाच्या षवषवध योजनांमधनू जास्तीत जास्त ऄनदुान/अर्षथक सहाय्य ईपलब्ध करून                
         दषृ्ट्टीने कृषष पणन मंडळ प्रयत्नशील अहे. 
 

                                           
          उ           -         क    उ                                 क          

                               , क        , क    ,     , क   ,                 उ       क     
क                         क               .           , क        , क    ,     , क   ,        
   क                                  क                                         क      
          .                       क                         क    उ                      
राज्यात खालीलप्रमाणे                   उ      क               . 

 

षनयात सषुवधा कें द्राचा प्रकार व संख्या तपिील  
अ .क्र.  सषुवधा संख्या 

1.  षनयात सषुवधा कें द्  21 
2.  फळे व भाजीपाला अधषुनक सषुवधा कें द् 20 
3.  फुले षनयात सषुवधा कें द् 3 

एकुण 44 
 

           क                          क                ,                       ,            
          क     क  क   क            .     क                    क                    उ     
            क                                उ            .   
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फळे व भाजीपाल्याकषरता                   (20) 
 

 षवभागाचे 
नाव 

सषुवधा कें द्राचे नाव प्रकल्पातील समाषवष्ट्ठ घटक प्रक्रीया तपिील 
मे.टन 

पणेु षवभाग                      क        क    
शेलकपपळगाव, ता.खेड,षज.पणेु 
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                    क        क    
बाशी                सोलापरू 

0 

कोल्हापरू                     क        क    
मसरू, ता.कराड, षज.सातारा 

135  
    क    

                    क        क    
म्हसवड            षज.सातारा 

80  
      

                    क        क    
तळसंदे,        क       षज.कोल्हापरू 

---- 

रत्नाषगरी                      क        क    
पालघर           , षज.       

---- 

नाषिक                      क        क    
ठाणगाव, ता.षसन्नर, षज.नाषशक 

---- 
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                    क        क    
लोणी, ता.  हाता, षज.ऄ.नगर 

     ---- 

                    क        क    
षशरपरू             षज.धळेु 

---- 

                    क        क    
पाडळसा,         , षज.जळगाव 

---- 

औरंगाबाद                      क        क    
करमाड     षज. रंगाबाद 

40       

                    क        क    
        ,               षज.जालना 

---- 

                    क        क    
कळमनरुी      क        षज.कहगोली 

783 
      ,     

अमरावती                      क        क    
चांदरूरेल्वे                   षज.ऄमरावती 

---  

                    क        क    
देउळ   वराजा        ऊ           
षज.बलुढाणा 

---- 

लातूर                     क        क    
ऄधापरू              षज.नांदेड 

1460 क     

                     क        क    
माजलगाव               षज.बीड 

---- 

नागपरू                      क        क    
षभवापरू               षज.नागपरू 

9 
            

                    क        क    
मोहाडी, ता.      , षज.भंडारा 

52 
           ,     , 

     
                    क        क    
पलुगाव            षज.वधा 

0.815 
         

 

                      ,                                               . 

1) भाजीपाला प्रषक्रया कें द्र (VPF), वािी, नवी मुंब : 
यरुोषपयन यषुनयनने भारतातनू अयात होणाऱया अंबा व पाच भाजीपाल्यावर अयात बंदी केली अहे. या 
पाश्वयभुमीवर कृषष पणन मंडळाने पढुाकार घेईन ऄपेडा यांच्या सहकायाने व कृषष ईत्पन्न बाजार सषमती 
मुंबइ यांच्या जागेवर वाशी येथे कृषष पणन मंडळामाफय त भाजीपाला प्रषक्रया कें द्ाची ईभारणी करणेत 
अली अहे. सदरील सषुवधवेर     , भेंडी, षमरची, कारले, वांगी व आतर भाजीपाला यावर हॉट वॉटर 
प्रषक्रया करण्यात येते. तसेच सदरील सषुवधेवर षप्रकुलींग व कोल्डस्टोरेजची सषुवधा देखील ईभारण्यात 
अली अहे. सदर सषुवधा वाशी येथे ऄसल्याने ही सषुवधा यरुोषपयन देशांमध्ये भाजीपाला षनयात 
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वधृ्दीसाठी षवशेष महत्वाची ठरली अहे. तसेच या सषुवधेवर ऄमेषरका येथे अंबा षनयातीकषरता 
अवश्यक ऄसलेली हॉट वॉटर प्रषक्रया देखील करुन देण्यात येते. सदर सषुवधेचा वापर षववीध खाजगी 
षनयातदार, शेतकरी कंपनी, सहकारी संस्था यांच्यामाफय त केला जातो.                  2019-20 
     2465   .         क                क           क             . 

   

2)   षवकीरण सषुवधा कें द्र वािी, नवी मुंब :  
तब्बल 18 वषाच्या प्रषतक्षेनंतर सन 2006 मध्ये ऄमेरीकन बाजारपेठ भारतीय अंब्यासाठी खलुी झाली 
होती. परंत ुत्यासाठी प्राथ  क ऄट ही अंबा षवषकरण प्र  या करुन पाठवणे ऄशी होती.  त्यासाठी पणन 
मंडळामाफय त बी.ए.अर.सी.च्या मालकीची कृषक षवषकरण सषुवधा वाहतकुीच्या दषृ्ट्टीने सोइस्कर नव्हती. 
त्यामळेु षनयातदारांच्या मागणीनसुार व ऄपेडाच्या मागयदशयनाने कृषष पणन मंडळामाफय त मोठ्या क्षमतेच्या 
षवषकरण सषुवधेची ईभारणी वाशी, नषव मुंबइ येथे ऄपेडा व राष्ट्रीय कृषष षवकास योजना यांच्या 
ऄथयसहाय्याने तसेच स्वत:चा ऄषतषरक्त षनधी वापरुन सषुवधा ईभारणेचे कामकाज   णय झाले ऄसनु AERB  
व DAE चे प्रमाणीकरण पुणय झाले अहे.                  2019-20      2218   .         
क                क           क             .            ,      ,       ,   क     ,    , 
   ,      इ. क                    .                . .  .  .            क   क             
                   क                                     .  

3)     . ए .   .           , वािी, नवी मुंब :  
अंबा फळमाशी षवरषहत करण्यासाठी ही प्रषक्रया पध्दत ऄवलंबषवली जाते. जपान,             , 
न्यषुझलंड, मॉषरशस, साउथ कोषरया आत्यादी देशांकडून अंबा अयाती पवूी सदर प्रषक्रयाची मागणी केली 
जाते. पणन मंडळाने याकषरता 1.5 मे. टन क्षमतेची    .   .   .        वाशी, नवी मुंबई      उ   क    
            उ                            250   .                  क          .     
             2019-20          , इ                     3170    .         क          
      क           क             . 

 
षपकषनहाय काययिाळा/प्रषिक्षण/खरेदीदार षवके्रता संमेलन  
क                                             फळे/भाजीपाला षपकांच्या क                 –  

 . . षवभाग                             
1                       उ               

क         
21.01.2020           

2              उ               
क         

24.01.2020         

3                उ    क    क    
क         

4.12.2019                     क 
       क  ,         , 
   .        

4       क              उ       
  क              

17.08.2019                     
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 . . षवभाग                             
5 क              उ    क    क    

क         
29.11.2019                    क  , 

      ,   .        

6                            
क         

13.02.2020        क          क  ,        

7                          क क         3.12.2019 क    उ                  , 
   ,   .         

8                       उ               29.01.2020                    क  , क      
     ,   .      

9 क             –          -        19.12.2019        
10 क               उ    क  क     क        7.11.2019        क    क     ,        

 
                                            
 
                                                                                    
       

                 क                                                                   
क                     क              क    क                   क   उ    क                
                         क                     क                      क                 
                                                                           क             
                                  क                                            

 
            क              क              क   उ    क क                          

                                                                                
           क                     क       क                         क           क            
   क   उ    क क          क   क                   क   उ    क                     -     क      
                                                                                              
             क                 
 

                                       
                

1.      क               
2.                       
3.   ऊ  क      क          
4. क   क     (via Bandar Abbas Port)      
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5.             (via Bandar Abbas Port) क      क     
6. इ    क               
7.       क           
8.          क           
9.          Via (Rega Port)            क     

 
                   2019-20    क      क                         .  
 
राज्यातील प्रगतिील व इच्छूक िेतकरी, उद्योजक यांचेसाठी हॉटीकल्चर एक्स्पोटय  रेसनग कोसयचे 
आयोजन:   

महाराष्ट्र राज्य कृषष पणन मंडळामाफय त षनयातपरूक ईपक्रमांमध्ये वाढ करावी या ईदे्दशाने प्रषतमषहना            
“हॉटीकल्चर एक्स्पोटय रेकनग कोसय” अयोजीत केला जातो. हा प्रमाणपि ऄभ्यासक्रम ऄसनू तो प्रत्येक 
मषहन्याच्या शेवटच्या अठवयातात अयोजीत केला जातो. त्याचा कालावधी 5 षदवस अहे.                  
प्रषशक्षण शलु्क                 . 10,148/-,                    . 8,850/-               . 
7,670/- (25   क      )         क     क     क             .    2019-20     11 
                         282                    क             .   

सदर प्रषिक्षणामध्ये पढुील षवियांवर मागयदियन करण्यात येत आहे. 
 ताजी फळे व भाजीपाला षनयात संधी व पणन मंडळाचे कायय  
 षनयात प्रषक्रया, परवाने, नोंदणी व वीमा 
 आनव्हॉइस, पकॅींग षलस्ट, आ. कागदपिांची तोंडओळख 
 ईत्पादनांचा ऄभ्यास, एच. एस. कोड, अंतरराष्ट्रीय पषरस्स्थती 
 क्वालीटी परॅषॅमटसय, फायटो सषॅनटरी, ॲगमाकय  स्टडँसय, रेसनेट, MRL/PHI 
 पकॅींग, पकेॅजींग, एऄर व सी षशपींग, CHA यांच्या जबाबदाऱया 
 कृषषमालाची वाहतकू व पुरवठा यंिणा (स्थाषनक, अंतरदेशीय) 
 टर्षमनॉलॉजीज, UCPDC, बकँींग प्रषक्रया, पेमेंट षरस्क  
 षनयातदारांसाठी RKVY, APEDA, MEIS, शासनाच्या योजना 
 षनयातीसाठी प्रमाणपिे (GAP, Human Consumption etc.) 
 सषुवधा कें द् गरज (IFC, VHT, HWIT, VPF, PC, CS, RC)  
 फळ भाजीपाल्यावर षवशेष प्रषक्रया पद्धती 
 करार शेती व पणन कायद्यातील बदलामळेु पणन संधी 
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प्रकल्प षवभाग  
 

1)            

         क                                 क                   क          क        
             .     उ                                                     क        
         23      2003                 .  
 

                          क                       .  सहकारी संस्था, बाजार सषमत्या, खाजगी 
ईद्योग यांना         क              क       .                क                          
           या सारख्या सेवा             परुषवण्यात येतात.  तसेच पणन मंडळामाफय त ईभारण्यात येणा-या 
सषुवधांचे प्रकल्प ऄहवाल ऄनदुानाकषरता तयार करुन रा.कृ.षव.योजना व ऄपेडा यांना सादर करण्यात येतात. 
 

 क                       क           क                           .         
 क       क            क           . 240 क       . 

 

2) राज्यातील षनयोषजत प्रकल्प -  

    मखु्यमंिी कृषष व ऄन्न प्रषक्रया योजनेऄंतगयत 3 प्रस्तावांवर  ऄषभप्राय ऄहवाल कृषष षवभागास सादर.  

अ.क्र. संस्थेचे नाव प्रषक्रया प्रकल्प सकमत  
(रु. लाख) 

1 पांडुरंग आंडस्रीज फूड पकेॅकजग, टेंभुणी,  षज. 
सोलापरू 

कडधान्य प्रषक्रया   
(डाळ प्रषक्रया) 

212.25 

2 शेवंता ऄगँ्रो प्राय. षल. कुरवली ब.ु ता. फलटण, 
षज. सातारा 

सेंद्ीय गऴु तयार करणे  430.00 

3 षशवशक्ती मषहला बचत गट. तळुजापरू  ता. 
तुऴजापरू, षज. ईस्मानाबाद 

मसाला व हळद पावडर षनर्षमती  150.00 

 

3)             : 
क                     क                    क                क        ई((    ), 

    क               क    उ                  .      क                क                   
   ; 

 .                           .     

1     ई( (    )  200-250 

2     क 60 

3        70 
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        उ            -            क                 क       .                    
                                    क         .    .          (  क        )         
                         क                             क  क            .          
        क             क                   उ                             क   क       
                  .                  क    (Built Own and Operate)                क 
                                उ   क क                      .          क  क            
                     क          25    40   क        क     . 50 क    इ क              
  ऊ  क  .  
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ड)  अषभयांषत्रकी षवभाग 
 

क    उ                                                    क   क    /     क        - 
क     ,      ,          ,          , रस्ते,            ,            ,      :            
      ,             ,    क        ,            ,        ,        क    ,         ,              क   
                      क     क  क                                      क  क    
इ         उ                   क       -   क                  ,                       क   
                             क         क           क              क          .      क    
                                           क              उ              /     
                       व प्रषक्रया  क                  क          क      क क  क   
        क              क          .  
              (2019-20)         क              क                   क  क          
                  ;  
 
 )                              17                                              

                 /                                                         .  

(1)     ,   .       , (2)       ,   .      , (3)             ,   .        , (4)क   ,    . 
       , (5)       ,   .        , (6)        ,   .       , (7)        ,   .      , 
(8)         ,   .       , (9) उ       ,   .     , (10)       ,   .       , (11)      , 
  .       , (12)       ,   .     क, (13)       ,   .        , (14) इ      ,   .     , (15)     , 
  .     , (16)        ,    .     (17)         .       . 

 
 )                             

 . .             
           
( .    ) 

(  ए            ) 

प्रकल्पाची 
सद्य:स्स्थती 

1      क                             क  ,      , 
  .      .         

892.28 क              . 

 
क   ( राष्ट्रीय कृषि षवकास योजने अंतगयत व ई-नाम योजने अंतगयत मंजरु प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी  
     बाबत काययवाही.) 
 
1)  राज्यातील 86 बाजार सषमत्यांमध्ये धान्य चाळणी प्रतवारी यंि ईभारणी करणे –  

धान्य साफसफाइसाठी व प्रतवारीसाठी धान्य चाळणी प्रतवारी यंि (Grain Cleaning and Grading 
Machine) सषुवधा बाजार सषमतीच्या अवारामध्ये ईभारणी केल्यास शेतकऱयांच्या शेतीमालास चांगला दर 
षमळू शकेल. याबाबीचा षवचार करुन राज्यातील प्रामखु्याने धान्याची अवक ऄसणाऱया बाजार सषमत्यांमध्ये 
नवीन धान्य चाळणी प्रतवारी यंि ईभारणी करण्यासाठी  कृषष पणन मंडळामाफय त राष्ट्रीय कृषी षवकास 
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योजनेकडे तसेच इ- नाम योजनेकडे प्रस्ताव सादर करण्यात अले होते. राष्ट्रीय कृषी षवकास योजने ऄंतगयत 
राज्यातील 31 बाजार सषमत्यांमध्ये प्रत्येकी 2 मेषरक टन प्रती तास क्षमतेच्या नवीन धान्य चाळणी यंिाची 
सषुवधा ईभारणी करण्यासाठी षद. 15/12/2017 रोजीच्या 24 व्या SLSC बैठकीमध्ये मंजरूी देण्यात अली 
अहे. या प्रकल्पाच्या ऄंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाच्या षद.04/09/2018 रोजीच्या शासन षनणययानसुार 
कृषष पणन मंडळास नोडल एजन्सी म्हणनु षनयकु्त करण्यात अलेले अहे. तसेच कें द् शासनाच्या षद. 
24/09/2018 रोजीच्या पिान्वये भारत सरकारच्या इ-नाम योजनेऄंतगयत राज्यातील 55 कृषष ईत्पन्न बाजार 
सषमत्यांमध्ये प्रत्येकी 2 मेषरक टन प्रती तास क्षमतेचे एक धान्य चाळणी प्रतवारी यंि ईभारणी करण्यासाठी 
मंजरुी देण्यात अलेली अहे. या दोन्ही प्रकल्पांचा षवत्तीय अराखडा खालील प्रमाणे अहे . 

                                         (रुपये कोटी) 

धान्य चाळणी प्रतवारी यंत्र प्रकल्प  
(क्षमता प्रत्येकी 2 मे.टन प्रती तास) 

एकुण 
अंदाषजत 

खचय 
अनदुान पणन मंडळ 

गुंतवणकु 

बा .स. स्वषनधी 
गुंतवणकु/ पणन 
मंडळाचे कजय 

रा.कृ.षव.यो. : 31 बा.स. 21.69 5.05 3.50 13.14 
ई -नाम : 55 बा .स.  38.59 18.64 -- 19.95 

एकुण  60.28 23.69 3.50 33.09 

 

या प्रकल्पासाठी एकूण खचय रु. 60.28 कोटी येणार ऄसनू राष्ट्रीय कृषष षवकास योजनेऄंतगयत व इ-
नाम योजने ऄंतगयत एकूण ऄनदुान रु. 23.69 कोटी मंजरू करण्यात अलेले अहे. सदर प्रकल्पामध्ये पणन 
मंडळामाफय त रु. 3.50 कोटीची गुंतवणकू केली जाणार अहे व ईवयरीत रक्कम रु. 33.09 कोटी बाजार 
सषमत्यांनी त्यांचे  स्वषनधीमधनू गुंतवणकु करावयाची अहे. या योजनेमध्ये समाषवष्ट्ट बाजार सषमत्यांना पणन 
मंडळाच्या मा.संचालक मंडळाने घेतलेल्या षनणययानसुार स्वषनधीची रक्कम गुंतवणकू करण्यासाठी 
अवश्यकतेनसुार पणन मंडळामाफय त 3 % वार्षषक व्याज दराने कजय ईपलब्ध करुन देण्यात येत अहे. 
सदर प्रकल्पाची ऄंमलबजावणी पणन मंडळामाफय त सरुु ऄसनु धान्य चाळणी यंि शेड बांधकामे व मशीनरी 
ईभारणीची कामे प्रगतीपथावर अहेत. धान्य चाळणी यंि प्रकल्प पणूय झाल्यावर सदर प्रकल्प वापरासाठी 
संबंषधत बाजार सषमतीकडे हस्तांतरीत करण्यात येणार अहे. या प्रकल्पामळेु शासनाच्या हमीभाव खरेदी 
योजनेऄंतगयत खरेदीसाठी तसेच खलु्या बाजारामध्ये शेतीमाल षवक्रीसाठी  शेतक-यांना फायदा होणार अहे. 
 
2) राज्यातील 108 बाजार सषमत्यांमध्ये एकूण 108 गोदामांची ईभारणी करणे – 

राज्यातील कृषष ईत्पन्न बाजार सषमतींमध्ये शेतमाल तारण कजय योजना राबषवण्याची ( Pledge 
Loan) व शासकीय हमीभाव खरेदी कें द्ा ऄंतगयत शेतमाल साठवणकुीसाठी कृषष ईत्पन्न बाजार सषमत्यांचे 
अवारामध्ये गोदामांची ईभारणी करण्यासाठी षद. 25/07/2018 रोजीच्या रा कृ षव यो च्या 25 व्या SLSC 
बैठकीमध्ये मंजरुी देण्यात अलेली अहे. सदर प्रकल्पाऄंतगयत राज्यातील एकूण 108 बाजार सषमत्यांमध्ये 
प्रत्येकी 1000 मेषरक टनाचे एक या प्रमाणे नवीन 108 गोदामांची ईभारणी होणार अहे. त्यासाठी एकूण खचय 
रु. 116.46 कोटी येणार ऄसनू त्यापैकी राष्ट्रीय कृषष षवकास योजने कडून 36 % ऄनदुान रु. 41.86 कोटी 
मंजरू करण्यात अलेले अहे. सदर प्रकल्पामध्ये पणन मंडळामाफय त रु. 23.19 कोटीची गुंतवणकू केली जाणार 
अहे व ईवयरीत रक्कम रु. 51.41 कोटी बाजार सषमतीने स्वषनधीमधनू गुंतवणकु करावयाची अहे. या 
योजनेमध्ये समाषवष्ट्ट बाजार सषमत्यांना पणन मंड़ळाच्या मा. संचालक मंडळाने घेतलेल्या षनणययानसुार 
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अवश्यकतेनसुार स्वषनधीची रक्कम रु.51.41 कोटी 3 % वार्षषक व्याज दराने कजय म्हणनु पणन मंडळामाफय त 
ईपलब्ध करुन देण्यात येणार अहे. सदर प्रकल्प ऄंमलबजावणी चा षवत्तीय अराखडा खालील प्रमाणे अहे. 

 
                                 (रुपये कोटी) 

गोदाम प्रकल्प 

एकुण 
ऄंदाजीत 

खचय 

रा.कृ.षव.यो. 
ऄनदुान 

 

पणन मंडळ 
गुंतवणकु 

बा. स. ची स्वषनधी 
गुंतवणकु ऄथवा पणन 

मंडळाचे कजय 
100% 36% 20% 44% 

रा.कृ.षव.यो. ऄंतगयत राज्यातील 108 
बा.स. मध्ये प्रत्येकी 1000 मे. टन. 
क्षमतेची एकुण 108 गोदामे ईभारणी 
करणे. 

116.46 41.86 23.19 51.41 

 

सदर प्रकल्पाच्या ऄंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाच्या षद. 12/10/2018 रोजीच्या शासन 
षनणययानसुार कृषष पणन मंडळास नोडल एजन्सी म्हणनू षनयकु्त करण्यात अलेले अहे. सदर प्रकल्पाची 
ऄंमलबजावणी पणन मंडळामाफय त सरुु ऄसनु गोदाम बांधकामे प्रगतीपथावर अहेत. गोदाम बांधकाम पणूय 
झाल्यावर सदर गोदामे वापरासाठी संबंषधत बाजार सषमतीकडे हस्तांतरीत करण्यात येणार अहेत. या 
योजनेमळेु राज्यामध्ये 1,08,000 मेषरक टन शेतीमाल साठवणकू क्षमता षनमाण होणार अहे. 
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इ)  संगणक षवभाग  
 

 

1) माकय नेट प्रकल्प: 
माकय नेट म्हणजे माकेट नेटवकय . या ऄंतगयत कृषष पणन मंडळाने राज्यातील सवय बाजार सषमत्या संगणकीकृत 
करुन आंटरनेटच्या माध्यमातनू जोडल्या अहेत. या प्रकल्पाचा मखु्य ईदे्दश बाजार सषमत्यांच्या अवारात 
येणाऱया शेतमालाच्या माषहतीची (अवक व दर) देवाण-घेवाण करुन, शेतकऱयाच्या शेतमालास रास्त भाव 
षमळवून देणे, तसेच बाजार सषमतीच्या कामकाजामध्ये ससुिुता अणणे हा अहे. या योजनेऄंतगयत राज्यातील 
294 मखु्य बाजार व 66 ईपबाजार यांना  संगणक संच व तत्सम सामगु्री आंटरनेटसह षवनामलू्य परुषवण्यात 
अली अहे. बाजार सषमतीमाफय त दैषनक शेतमालाची अवक व बाजारभाव संगणकामध्ये भरुन पणन 
मंडळाच्या वेबसाइटवर (www.msamb.com) ऄपलोड करण्यात येतात. याप्रमाणे सवय संगणकीकृत बाजार 
सषमत्यांची माषहती वेबसाइटद्वारे एकषित करुन सवांना ईपलब्ध करण्यात येते.  
 

राज्यातील सवय बाजार सषमत्यांना कृषष पणन मंडळाची इ-मेल सषुवधा पणन मंडळामाफय त षवनामलु्य परुषवण्यात 
अली अहे. कृषष पणन मंडळ व बाजार सषमत्या यामधील पि व्यवहार व माहीती देवाण घेवाण या इ-मेल 
सषुवधेद्वारे सरुू अहे. यामळेु माहीती देवाण घेवाणसाठी लागणा-या वेळेत व खचात बचत झाली अहे.  
 

2) राष्ट्रीय कृषि बाजार (eNAM) योजना: 
शेतक-याच्या शेतमालास रास्त भाव षमळवून देण्यासाठी कें द्शासनाने National Agriculture Market 
(eNAM) ही योजना सरुु केली अहे. या योजने ऄंतगयत बाजार सषमतीमध्ये शेतमाल अल्या पासनू ते बाहेर 
जाइपययतच्या संपणुय प्रषक्रयेचे संगणकीकरण करण्यात अले अहे. या प्रमाणे राज्यातील 60 बाजार 
सषमत्यांमध्ये संगणकीकृत षललाव पद्धती (इ-ऑक्शन) कायास्न्वत करण्यात अली अहे. इ-नाम मध्ये नव्याने 
समावेश झालेल्या 58 बाजार सषमत्यांमध्ये संगणकीकृत षललाव पद्धती (इ-ऑक्शन) कायास्न्वत 
करणेबाबतची काययवाही सरुु अहे. यासाठी कें द् शासनाच्या कृषष षवभागाने  बाजार सषमत्यांचे 
संगणकीकरणासाठी प्रषत बाजार सषमती रु. 30/- लाख याप्रमाणे षनधी षदला जातो.  
 
 

ई-नाम योजनेची राज्यातील सद्यस्थीती सप्टेंबर 2017 ते 31 माचय 2020 
 60 बाजार सषमत्यांमध्ये इ-ऑक्शन सरुु.  एकूण  107  लाख  क्क्व.,  ककमत - रु. 3230/- कोटी. 
 शेतमालाची गणुवत्ता तपासणीसाठी 60 बाजार सषमत्यांमध्ये ऄसेइंग लबॅ कायास्न्वत.  
 60 बाजार सषमत्यांमध्ये ऄसेइंग सरुु, एकूण 4.46 लाख लॉटस् चे ऄसेइंग. 
 39 बाजार सषमत्यांमध्ये इ-पेमेंट सरुु एकूण रक्कम 72.95/- कोटी. 
 शेतकरी नोंदणी - 11.84 लाख 
 खरेदीदार (व्यापारी) नोंदणी -  16,766 
 अडते नोंदणी – 13,454 
 एफ.पी.ओ नोंदणी - 223 
 प्रती लॉट बोली लावण्याचे सरासरी प्रमाण - 6.17  

60 बाजार सषमत्यांनी आयोषजत केलेल्या ग्राम सभा (देिामध्ये राज्याचा प्रथम क्रमांक)  
 एकूण ग्राम सभा - 1828 
 सहभागी शेतकरी - 96609 
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3) डेटा सेंटर : 

संगणक षवभागात स्वतंि डेटा सेंटर काययरत अहे. या डेटा सेंटर मध्ये वेब, मेल, डेटाबेस, इ-ऑफीस, बाजार 
सषमत्यांच्या कामकाजासाठी पणन मंडळाने षवकसीत केलेली ऑनलाइन संगणक प्रणाली, इअरपी संगणक 
प्रणली, कॉम्पटुराइज्ड ऑक्शन षसस्टीम संगणक प्रणाली आत्यादी साठी सव्हयर, स्टोरेज व बकॅ-ऄप सषुवधा 
काययरत अहे. आंटरनेट साठी 100 एम.बी.पी.एस. ब्रॉड बनॅ्ड व 20 एम.बी.पी.एस. षलज्ड लाइन काययरत अहेत.  
डेटा सेंटर 24 X 7 काययरत ऄसते. 

 

 
4) डी.एम.आय. भारत सरकार यांचे कडून  संगणक चालकास प्रोत्साहन भत्ता : 

डी.एम.अय. भारत सरकार यांचे द्वारे Marketing Research & Information Network Scheme ऄंतगयत 
ऄँगमाकय नेट वेबसाइटवर प्रत्येक मषहन्याला 20 षदवसांपेक्षा जास्त षदवस बाजारभाव माषहती भरणा-या बाजार 
सषमतीच्या कमयचाऱयास रु.1000/- प्रती माह प्रोत्साहन भत्ता देण्यात येतो. षड.एम.अय., भारत सरकार यांचे 
कडे प्रोत्साहन भत्ता मंजरुीसाठी प्रस्ताव पाठषवण्यात येतात. अत्तापयंत रु.86.26/-  लाख प्रोत्साहन भत्ता वाटप 
केला अहे. 
 

5) सांस्ख्यकीय माषहती: 
राज्यातील सवय बाजार सषमत्यांची प्रशासकीय व सांस्ख्यकीय माषहती संगणकामध्ये साठषवणेसाठी व षवषवध 
ऄहवाल तयार करण्यासाठी डेटाबेस तयार करण्यात अला अहे. या डेटाबेस चा ईपयोग करुन बाजार 
सषमत्यांचे ईत्पन्न, खचय, माकेट फी तसेच बाजार सषमत्यांमधील शेतमालाची अवक व ककमत याबाबत 
माषहती अवश्यकते प्रमाणे कें द् शासन, राज्य शासन व आतर संबंषधतांना वेळोवेळी परुषवण्यात येत अहे. 
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ई) जनसंपकय  व प्रषसध्दी षवभाग 
 

बाजार सषमती पदाषधकारी / अषधकारी / िेतकरी प्रषिक्षण :- 
कृषष पणन मंडळामाफय त राज्यातील कृषष ईत्पन्न बाजार सषमत्यांचे पदाषधकारी अषण ऄषधकारी यांना तसेच 
बाजार सषमत्यांचे काययक्षेिातील शेतक-यांना  कृषष पणन मंडळामाफय त, तळेगांव दाभाडे येथील राष्ट्रीय सगुी 
पश्चात तंिज्ञान संस्थेमध्ये प्रषशक्षण देण्याचे काम करण्यात येते. षदनांक 01/04/2019 ते 31/03/2020 ऄखेर 
राष्ट्रीय सगुी पश्चात तंिज्ञान संस्था, तळेगाव माफय त बाजार सषमती ऄषधकारी / कमयचारी यांना बाजार 
सषमत्यांचे कामकाज व नषवन कायदे, संगणक षवषयक प्रषशक्षण, बाजार सषमत्यांचा ऄथयसंकल्प व लेखे 
षवषयक टलॅी संगणक प्रणाली आत्यादीचे प्रषशक्षण षदले जाते तर शेतक-यांसाठी हरीतगहृ व्यवस्थापन, नसयरी 
व्यवस्थापन, शेड नेट, षटश्य ू कल्चर, लनॅ्ड स्केप, माकेकटग आ. षवषयाऄंतगयत ऄहवाल काळात एकूण 86 
प्रषशक्षण काययक्रम घेण्यात अले व या प्रषशक्षणा ऄंतगयत एकूण 4237 प्रषशक्षणाषथंना प्रषशषक्षत करण्यात 
अले.  
  
'कृषि पणन षमत्र ’ माषसक :- 
कृषष पणन मंडळामाफय त दर मषहन्याला  ‘ कृषष पणन षमि’ माषसक प्रषसध्द करण्यात येते. सदरचे माषसक 
प्रत्येक मषहन्याला  माषसकाचे वगयणीदार, राज्यातील कृषष ईत्पन्न बाजार सषमत्या, सहाय्यक षनबंधक, षजल्हा 
ईपषनबंधक, षवभागीय सहषनबंधक, षजल्हा ऄषधक्षक कृषष ऄषधकारी, षवभागीय कृषष ऄषधकारी, षजल्हा 
मध्यवती सहकारी बकँा, षजल्हा पषरषदा, पणन मंडळाचे संचालक मंडळ, मंिीमंडळ, मंिालयीन सषचव, 
वतृ्तपिे,  कृषष माषसके, आत्यादींना पाठषवण्यात येते. ऄंकाचे जास्तीत जास्त वगयणीदार करणेसाठी  बाजार 
सषमती,  कृषष षवभाग व सहकार षवभागामाफय त पाठपरुावा करण्यात येत अहे.  तसेच राज्यातील सवय 
ग्रामपंचायती अषण षवषवध काययकारी सहकारी संस्था यांना वगयणीदार करणेसाठी प्रयत्न करण्यात येत अहेत.  
 

सदर माषसकामध्ये कृषष  ईत्पादन, षपक संरक्षण, कृषी क्षेिातील ईच्च तंिज्ञान, पाणी व्यवस्थापन, बी-षबयाणे, 
प्रषक्रया ईद्योग, पणन व षनयात कें दे्, राज्य व कें द् शासनाच्या षवषवध योजना, सगुी पवूय व सगुी पश्चात तंिज्ञान, 
पशसंुवधयन, दगु्ध व्यवसाय, आ. षवषयांवर षवषवध तज्ञांचे लेख प्रषसध्द करण्यात येत ऄसतात.  
 

अ.कं्र. मषहना षवतरीत अंक 
1.  एषप्रल 2019 17496 
2.  मे 2019 17126 
3.  जनू 2019  17885 
4.  जलैु 2019  17742 
5.  ऑगस्ट 2019 17033 
6.   सप्टेंबर 2019 17060 
7.  ऑक्टोबर 2019 17094 
8.  नोव्हेंबर 2019 16530 
9.  षडसेंबर 2019                                                                                                                             16285 
10.  जानेवारी 2020 16511 
11.  फेब्रवुारी 2020 16658 
12.  माचय 2020 16274 
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ऄहवाल वषात कृषष पणन षमि माषसकाचे समुारे 3 लाख वाचक अहेत.  
 
प्रदियन / काययिाळा / चचासत्र / परीिद सहभाग व आर्षथक मदत :- 
कृषी पणन मंडळाच्या षवषवध योजना, प्रकल्प, ईपक्रम अषण काययक्रम  यांची माषहती  राज्यातील   शेतक-यांना 
व्हावी  व याचा  फायदा  जास्तीत जास्त शेतक-यांना करुन देण्याच्या दसृ्ष्ट्टकोनातनू, राज्यातील षवषवध 
भागातील  प्रदशयनामध्ये सहभाग घेण्यात येतो. तसेच सदर प्रदशयनामध्ये सक्षम ऄषधका-यांचे मंजरुीने सहभाग 
घेवून, मंडळाचे षवषवध योजना / ईपक्रम याचा प्रचार व प्रषसध्दी करून, त्यामध्ये  कृषी पणन षमि माषसकाचे 
जास्तीत जास्त वगयणीदार करुन घेण्याचे  प्रयत्न  करण्यात  येतात. चाल ूअर्षथक वषामध्ये राज्यातील षवषवध 2  
प्रदशयनांमध्ये सहभाग घेतलेला अहे.  
 

तसेच अर्षथक वषामध्ये कृषष षवषयक चचासि, प्रषशक्षण, प्रदशयन अयोषजत करण्यासाठी वेळोवळेी कृषष 
षवद्याषपठे, कृषष षवभाग, शास्िज्ञांच्या संस्था, कृषष ईत्पन्न बाजार सषमत्या , कृषष पणनाशी संबंषधत सहकारी 
संस्था यांच्याकडून पणन मंडळाकडे ऄथयसहाय्य षमळणेबाबत षवनंती केली जाते. पणन व्यवस्थेसंदभात 
प्रषशक्षण, प्रदशयन, चचासि  आत्यादींचे अयोजन करणे हे पणन मंडळाचे कायय अहे.  ऄशा प्रकारचे कामकाज 
आतर संस्था करीत ऄसल्यास त्यांच्या चचासि, प्रषशक्षण, प्रदशयन आत्यादींच्या अयोजनाकरीता कृषष पणन 
मंडळाकडून अर्षथक सहाय्य व कृषष पणन षवषयक कामकाजांना गती देण्यासाठी अवश्यक अहे. या 
ऄनषंुगाने कृषष पणन मंडळाचे मा. संचालक मंडळाचे व वषरष्ट्ठांचे मान्यतेने  सन 2019-2020 मध्ये खालील 
संस्थांना अर्षथक मदत देण्यात अली. त्याचा तपषशल खालीलप्रमाणे; 
 
अ.क्र. संस्थेचे नाव षविय 

1.  वसंतदादा शगुर आस्न्स्टट्यटू, पणेु  2 nd International Conference & Exhibition on 
Sustainability- Innovation & Diversification In 
Sugar And Allied Industry 

2.  मराठा चेंबसय ऑफ कॉमसय, आंडस्रीज 
ॲण्ड ॲग्रीकल्चर , पणेु  

National Summit on Agriculture Export     

 
कृषि पणन मंडळ जाषहरात :- 
कृषष पणन  मंडळाची  खालील  माषसके व षवशेषांकामध्ये  जाषहरात देण्यात अली. माषसकांतील व 
षवशेषांकांतील  जाषहरातीमळेु  पणन मंडळास षवषवध भागातनू ईदा. ग्राम पातळीवर, शहर पातळीवर प्रषसध्दी 
षमळते तसेच पणन मंडळाच्या योजनांची माषहती लोकांपयंत पोहोचते. 
 
अ.क्र. संस्थेचे / माषसकाचे नाव  षविय 

1.           क      क                              क 2019 
2.                       क                क 
3.    .                      क            क          2020 
4.                    उ    क               क 
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प्रषसद्धी : 
कृषष पणन मंडळातफे षवषवध प्रकारच्या काययशाळा, प्रदशयन, चचासि, आतर ऄनषंुषगक काययक्रम व पिकार 
पषरषद अयोषजत केल्या जातात. मा. ऄध्यक्ष कृषष पणन मंडळ यांच्या पिकार पषरषद, पे्रसनोट तसेच आतर 
प्रषसध्दीचे कामकाज करण्यात येते. 
 

लेख प्रषसध्दी : 
लेख प्रगिध्दी – कृगि पणनािी िंबंगधत मागहती िेतकरी, िह. िंस्था, िास्रज्ञ, अगधकारी, पदागधकारी, गवस्तार 
कार्यकते र्ांचेमार्य त पोहोचगवण्र्ािाठी कृगि पणन मंडळ ितत प्रर्त्नगिल आहे. कृिी पणनािी िंबंगधत 
मागहतीवर आधागरत गवगवध लेख अहवाल विात प्रगिध्द करण्र्ात आले आहेत.  
 
दरूदियन आषण आकािवाणी काययक्रमात सहभाग :- 
कृषष पणन मंडळ,  दरूदशयन, मुंबइ व पणेु, अकाशवाणी पणेु कें द्ाच्या ग्रामीण काययक्रम सल्लागार सषमतीचे 
सदस्य अहे. दरूदशयन कें द्, पुणे व मुंबइ, अकाशवाणी पणेु कें द्ावरुन तसेच आतर अकाशवाणी कें द्ावरुन कृषष 
पणन मंडळाचे षवषवध काययक्रम, योजना, ईपक्रम यांची माषहती तसेच शेतक-यांना कृषष तंिज्ञानाची माषहती 
होण्याच्या दसृ्ष्ट्टकोनातनू पणन मंडळाच्या तज्ञांचे काययक्रम प्रसारीत करण्यात येतात. तसेच प्रत्येक षतमाहीसाठी 
षवषय अषण तज्ञांची नावे कळषवण्यात येतात. या काययक्रमांमळेु शेतक-यांना कृषष पणन मंडळाच्या योजना व 
कृषष षवषयक मागयदशयन षमळण्यास मोठ्या प्रमाणावर मदत झालेली अहे.  
 

सन 2019-2020 या अर्षथक वषामध्ये दरूदशयन, मुंबइ व दरूदशयन कें द्, पणेु वरुन  "कृषष दशयन" या 
काययक्रमाऄंतगयत  पणन  मंडळाच्या ऄषधका-यांचे 7 काययक्रम  प्रसाषरत करण्यात अले.  
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प) देिांतगयत व्यापार षवकास षवभाग 

 
 उषदष्ट्टे: 

कृषी षवपणन ही ऄषतशय महत्वाची षक्रया अहे. देशांतगयत व्यापार षवकास षवभागाचा मखु्य ईदे्दश 
शासकीय योजना अषण कृषष पणन मंडळाने षवकषसत केलेल्या षवषवध ईपक्रमांच्या मदतीने शेती व्यापार 
षवकषसत करणे हा अहे. शेतकरी अषण ग्राहकांसाठी थेट षवक्री व्यवस्था तयार करणे, खरेदीदार-षवके्रता 
संमेलनाचे अयोजन करणे, शेतकऱयांसाठी शेतमाल षवक्रीकरीता नवनवीन योजना तयार करणे, नवीन 
अषण संभाव्य बाजारपेठांची माषहती घेणे व शेतकऱयांना ईपलब्ध करुन देणे ही देशांतगयत व्यापार षवकास 
षवभागाची प्रमखु काये अहेत. 

 
 उत्पादक ते ग्राहक थेट षवक्री उपक्रम : 

कृषष मालाच्या षवक्री व्यवस्थेतील मध्यस्थांची साखळी वगळून ईत्पादकांना थेट ग्राहकाला दजेदार मालाची 
षकफायतशीर दरांमध्ये षवक्री करता यावी यासाठी कृषष पणन मंडळामाफय त ईत्पादक ते ग्राहक थेट षवक्रीचा 
ऄषभनव ईपक्रम अंबा महोत्सवाद्वारे सन 2003 पासनू राबषवण्यात येत अहे. हा ईपक्रम पढेु सरुु रहावा 
या ईदे्दशाने कृषष पणन मंडळाने फळ व धान्य महोत्सव या योजनेची सरुुवात केली. 
 

1) फळ व धान्य महोत्सव अनदुान योजना: 
कृषष पणन मंडळ अंबा, द्ाक्ष, संिा या सारख्या हंगामी  फळे व  काज,ू गळु बेदाणा आ. ईत्पादनांचे महोत्सव 
अयोजीत करते व याद्वारे अयोजकांना ऄनदुान ऄदा केले जाते. 

लाभाथी-  राज्यातील कृषष ईत्पन्न बाजार सषमत्या, कृषी व पणनशी संबषधत ऄसलेल्या सहकारी संस्था, 
शासनाचे षवभाग, शेतकरी ईत्पादक कंपन्या, पस्ब्लक चरॅीटेबल रस्ट व ऄषधषनयम 1860 ऄंतगयत 
नोंदणीकृत संस्था.  

षनयम व अटी –  
1. महोत्सवाचा कालावधी हा षकमान 5 (पाच) षदवसांचा ऄसावा.  
2. महोत्सवास प्रषतस्टॉल रु.2,000/- याप्रमाणे ऄथयसहाय्य देय राहील.   
3. महोत्सवामध्ये षकमान 10 व कमाल 50 स्टॉलसाठी ऄथयसहाय्य देय राहील.  
4. महोत्सवाच्या प्रचार व प्रषसध्दीमध्ये ईदा., बनॅसय, जाषहरात, बातम्या, बकॅड्रॉप, हणँ्ड षबल्स, आ. मध्य 

कृषष पणन मंडळाचा सहप्रायोजक म्हणनू नामोल्लेख करणे अयोजक  संस्थेवर बंधनकारक राहील. 
5. कृषष पणन मंडळास महोत्सवामध्ये सहभाग घ्यावयाचा झाल्यास त्यासाठी अवश्यक स्टॉलची मोफत 

ईपलब्धता करुन देणे अयोजकांवर बंधनकारक राहील.  
6. अयोजक संस्थेला सभासदांना  ‘कृषष पणन षमि’ माषसकाचे वगयणीदार करावे लागेल. 
7. महोत्सव अयोजनापवूी कृषष पणन मंडळाची पवूयपरवानगी घेणे बंधनकारक राहील.  
8. महोत्सवाचा ऄहवाल अषण काही षनवडक फोटो अमच्या माषसकामध्ये प्रकाषशत करण्यासाठी पणन 

मंडळाकडे सादर करावेत.  
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9. महोत्सवातील कृषष मालाची प्रत, दर व आतर ऄनषंुषगक व कायदेशीर बाबींसाठी कृषष पणन मंडळ 
जबाबदार राहणार नाही,  तथापी चांगल्या गणुवते्तचाच माल षवकणे शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी 
ईत्पादक कंपनी यांचेवर बंधनकारक राहील, याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी अयोजकावर 
राहील. 

10. महोत्सव ऄनदुानासाठीचा प्रस्ताव ऄपणूय ऄसल्यास व ऄटी, शतींची पतूयता न केल्यास ऄनदुान देय 
होणार नाही.  

11. महोत्सव हा फक्त ईत्पादकांकरीता ऄसल्याने त्यामध्ये व्यापाऱयांना सहभागी होता येणार नाही ककवा 
माकेटमधनु अणनु मालाची  षवक्री करता येणार नाही, ऄसे अढळून अल्यास अयोजकांना 
ऄनदुानासाठी ऄपाि ठरषवले जाइल.   

12. महोत्सवाकरीता आतर कोणत्याही शासषकय योजनेऄंतगयत ऄनदुान घेतल्यास या योजनेऄंतगयत ऄनदुान 
देय होणार नाही.  

13. ईपरोक्त नमदू केलेल्या सवय ऄटी व शती मान्य ऄसल्याबाबतचे हमीपि रु.100/- च्या स्टपँ पेपरवर 
षलहून देणे बंधनकारक अहे. 

 
सन 2019-2020 मध्ये आयोजीत फळ व धान्य महोत्सवाचा तपषिल 
अ. 
क्र. 

तपषिल मखु्यालय / 
षवभागीय 
कायालय 

महोत्सव कालावधी व षठकाण अनदुान / 
खचय रुपये 

 
1 

फळ व धान्य 
महोत्सव 

(मळू योजना) 

पणेु (7) अंबा, षद.3 ते 7 मे 2019, कृषष ईत्पन्न बाजार सषमती, 
बारामती, षज. पणेु – बाजार सषमती अवार 

-- 

अंबा, षद.10 ते 14 मे 2019, कृषष ईत्पन्न बाजार 
सषमती, आंदापरू, षज. पणेु – बाजार सषमती अवार 

-- 

अंबा, षद.16 ते 20 मे 2019, कृषष ईत्पन्न बाजार 
सषमती, षशरुर, षज. पणेु – बाजार सषमती अवार 

20000 

अंबा, षद.10 ते 14 मे 2019, कवग्रो फामयर प्रोडयसुर 
कंपनी षल., बारामती – लेजर टाउन शेजारी, ऄमनोरा 
फायर स्टेशनपाठी, साडेसतरा नळी, हडपसर, पणेु 

30000 

अंबा, षद.27 मे ते 1 जनू 2019, कृषष ईत्पन्न बाजार 
सषमती, ऄकलजू, षज. सोलापरू – बाजार सषमती 
अवार 

-- 

अंबा, षद.27 ते 31 मे 2019, कृषष अधार ऄँग्रो 
प्रोडयसुर कंपनी, पणेु – कचचवड, पणेु 

40000 

अंबा, षद.1 ते 5 जनू 2019, षजव्हाळा मषहला षवकास 
प्रषतष्ट्ठान, कपपरी कचचवड – रामकृष्ट्ण मोरे पे्रक्षागहृ, 
कचचवड 
 
 

40000 
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अ. 
क्र. 

तपषिल मखु्यालय / 
षवभागीय 
कायालय 

महोत्सव कालावधी व षठकाण अनदुान / 
खचय रुपये 

कोल्हापरू (2) अंबा, षद.30 मे ते 2 जनू 2019, कृषष ईत्पन्न बाजार 
सषमती,  कोल्हापरू 

-- 

अंबा, षद.16 ते 20 मे 2019, कृषष ईत्पन्न बाजार 
सषमती, सांगली 

-- 

नाषशक (2) अंबा, षद.11 ते 15 एषप्रल 2019, कृषष भषूण ग्रोवसय 
प्रोडयसुर कंपनी षल., - षसटी सेंटर मॉल, नाषशक 

60000 

अंबा, षद.29 मे ते 2 जनू 2019, कृषष ईत्पन्न बाजार 
सषमती, नाषशक 

50000 

औरंगाबाद (2) अंबा, षद.13 ते 17 मे 2019, कृषष ईत्पन्न बाजार 
सषमती, औरंगाबाद 

-- 

अंबा, षद.1 ते 4 जनू 2019, कृषष ईत्पन्न बाजार 
सषमती, जालना 

-- 

लातरू (1) अंबा, षद.30 मे ते 3 जनू 2019, कृषष ईत्पन्न बाजार 
सषमती, लातरू 

-- 

2 षवभागीय 
कायालयामाफय त 

अयोजीत 
महोत्सव 

पणेु (2) अंबा, षद.30 मे ते 3 जनू 2019, श्री. ओकंारेश्वर 
देवस्थान, शषनवार पेठ, पणेु -30. 

115619 

अंबा, षद.5 ते 9 मे 2019, हुतात्मा स्मषृत मंषदर पाकींग 
जागा, सोलापरू 

263181 

3 मखु्यालयामाफय त 
अयोजीत 
महोत्सव 

मखु्यालय अंबा महोत्सव, षद.1.4.2019 ते 16.6.2019 1706352 
सहवास सोसायटी, 

कवेनगर 
अंबा महोत्सव, षद.1.5.2019 ते षद.15.5.2019 287837 

एकूण - 2612989 
 
2) आंबा महोत्सव 2019:- 

कृषष पणन मंडळातफे सन 2003 पासनू अंबा महोत्सवाचे अयोजन केले जात अहे. या ऄंतगयत ईत्पादक 
व ग्राहक या दोघांचाही फायदा होत ऄसल्याने पणेु शहरात या ईपक्रमाला चांगला प्रषतसाद षमळतो. त्यामळेु 
सदर ईपक्रम हा षनत्यवाषीक ईपक्रम (calendar activity) म्हणनू राबषवला जातो. 

‘अंबा महोत्सव 201 ’ चे अयोजन षद.01 एषप्रल 2019 ते षद.10 जनु 2019 या कालावधीत षजल्हा 
पषरषद पणेु यांचे ऄखत्यारीतील पणेु बाजार सषमतीमधील प्लॉट नं.65 ते 75, पी.एम.टी. डेपो शेजारी, 
माकेट याडय या जागेमध्ये करण्यात अले होते. याषठकाणी समुारे 54 स्टॉलची ईभारणी करण्यात येउन 
समुारे 64 अंबा ईत्पादक शेतकऱयांनी सहभाग घेतला होता. या महोत्सवात ऄंदाजे समुारे 14 कोटींची 
ईलाढाल झालेली ऄसनु समुारे 2.5 लाख डझन आतका अंबा शेतक-यांकडुन थेट ग्राहकांना षवकण्यात 
अला.  
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याषशवाय सन 2019-20 मध्ये राज्यात समुारे 25 अंबा महोत्सवाचे षनयोजन करण्यात अले होते. 
यामधनू पणेु, नाषशक, सांगली, सोलापरु, औरंगाबाद, बारामती, आंदापरू, षशरूर, कोल्हापरू, कपपरी-कचचवड, 
लातरू, ऄकलजू, पनवेल, षभवंडी, वसइ या शहरामधनु यशस्वी अयोजन करण्यात अले. थेट ईत्पादक ते 
ग्राहक ईपक्रमाऄंतगयत अंबा ईत्पादक शेतकऱयांना चांगला मोबदला षमळाला ऄसनू ग्राहकांना 
खािीशीरपणे कोकणात ईत्पाषदत झालेला अंबा ईपलब्ध झाला. या ईपक्रमाऄंतगयत समुारे 4 कोटी ऄसे 
एकूण 18 कोटी रुपये अंबा षवक्रीची ईलाढाल झाली. 

संत षिरोमणी श्री सावता माळी िेतकरी आठवडे बाजार अषभयान -  
शेतकरी अठवडे बाजार ही संकल्पना शेतमालाची ईत्पादकांकडून थेट ग्राहकांना षवक्री ऄशी अहे. 
काढणीपश्चात कमीतकमी हाताळणी करुन ताजा शेतमाल मध्यस्थांना वगळून या बाजारपेठांच्या माध्यमातनू 
थेट  ग्राहकांपयंत पोहोचषवणे शक्य होते. यामळेु ईत्पादक शेतकऱयांना शेतमाल षवक्रीतनू चांगला अर्षथक 
मोबदला षमळतो तर ग्राहकांनासधु्दा चांगल्या प्रतीचा ताजा शेतमाल रास्त दरात ईपलब्ध होतो. 

मध्यस्थांमळेु काही फळे व भाज्यांच्या ककमतीत कृषिम वाढ होते, ज्यामळेु व्यापारी अषण कषमशन एजंट्स हेच 
ऄषधकतर नफा कमवतात व शेतकऱयांना त्यांच्या कष्ट्टाचा कमीतकमी मोबदला षमळतो. शेतकरी अठवडे 
बाजार ही शेतकऱयांना त्यांच्या शेतमालाच्या षवक्रीसाठी एक पयायी षवपणन प्रणाली/बाजारपेठ अहे. याबाबत 
राज्यामध्ये “संत षशरोमणी श्री सावता माळी शेतकरी अठवडे बाजार ऄषभयान” राबषवण्याचा शासनाने 
षद.12 ऑगस्ट 2016 च्या शासन षनणययान्वये षनणयय घेण्यात अला व या द्वारे महाराष्ट्र राज्य कृषष पणन 
मंडळाची समन्वयक म्हणनू नेमणकू करण्यात अली. 

िेतकरी बाजाराचे फायदे : 
िेतकरी - 

 शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी ईत्पादक कंपन्या अषण ईत्पादक सहकारी संस्था यांचेमाफय त थेट ग्राहकांना 
शेतमाल षवक्रीची संधी  

 कृषष माल शेतातनू थेट बाजारात येत ऄसल्याकारणाने काढणी नंतरच्या होणाऱया नकुसानीत मोठी घट 
 रोख स्वरूपात 100 टक्के मालाची रक्कम थेट शेतकऱयाच्या हातात 
 अपल्या मालाचा बाजार भाव ठरषवण्याचा शेतकऱयाला ऄषधकार 
 ग्राहक अषण शेतकरी यांच्यामध्ये सामंजस्य षनमाण होते 
 ग्राहकांच्या मागणीनसुार मालाचा परुवठा 
 थेट षवक्रीमळेु मध्यस्थांना षमळणारी रक्कम थेट शेतकऱयाला प्राप्त  
 बाजारात षवक्री होणाऱया मालाचा ऄंदाज अल्याने भाजीपाला षशल्लक रहात नाही.  
ग्राहक - 

 ताजा स्वच्छ शेतमाल थेट शेतकऱयांकडून ईपलब्ध 
 शेतकरी षवक्री करीत ऄसल्याकारणाने मालाच्या प्रती बाबत खािी 
 थेट शेतकऱयांशी संवाद होत ऄसल्याकारणाने ग्राहक अपली गरज शेतकऱयाला सांग ूशकतात.  
 थेट शेतकऱयांकडून शेतमाल खरेदीचे ग्राहकांना समाधान 
 घराजवळ भाजीपाला बाजार पेठ ईपलब्ध 
 भाजीपाला खरेदीचे अठवयाताचे षनयोजन करता येते 
 एकाच छताखाली भाजीपाला, फळे, प्रषक्रया ईत्पादने, ग्राषमण ईत्पादने ग्राहकांना ईपलब्ध 
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 शेतमालाचे वजन आलेक्रॉषनक वजन काट्यामाफय त होत ऄसल्याने ग्राहकांना वजनाबाबत षवश्वास 
 
सद्यस्स्थतीत राज्यात 12 शहरांमध्ये एकूण 62 बाजार काययरत अहेत. 

आंतरराज्य िेतमाल व्यापार: रस्ते वाहतूक अनदुान योजना - 
महाराष्ट्र राज्य फळे व भाजीपाला ईत्पादनात देशात अघाडीवर अहे. कांदे, टोमटॅो, डाळींब, द्ाक्षे, केळी व 
अंबा हे प्रमखु फळे अषण भाज्या अहेत. फळे अषण भाजीपाला नाशवंत अहे अषण ऄयोग्य हाताळणी अषण 
साठवण पद्धतीमळेु तसेच वाहतकू षवलंबामळेु फळे व भाजीपाल्यांचे काढणीपश्चात समुारे 20 ते 30 टक्के 
नकुसान होते. मागणी अणी चांगला दर यामळेु षनयातीप्रमाणे देशांतगयत व्यापार सधु्दा तेवढाच महत्वाचा अहे. 
मलूतः शेतकरी त्यांच्या दैनंषदन षनत्यक्रमांमध्ये बदल करण्याच्या मानषसकतेत नसतो यामळेु वाहतकू भाडे 
भरुन शेतमाल परराज्यात पाठषवण्यासाठी तयार होत नाही. शेवटी ते त्यांचे ईत्पादन जवळच ईपलब्ध 
ऄसलेल्या बाजारपेठेत षवकतात. तथाषप, ऄनेक शेतकऱयांना त्यांच्या ईत्पादनांना आतर राज्यात पाठषवण्याचे 
महत्त्व लक्षात अलेले अहे. म्हणनू या पषरस्स्थतीचा अषण व्यावहाषरक बाबींचा ऄभ्यास करून अंतरराज्य 
व्यापारास प्रोत्साहन देण्यासाठी कृषष पणन मंडळाने रस्ते वाहतकू ऄनदुान योजना राबषवण्याचा षनणयय घेतला. 
या योजनेऄंतगयत षद.31 माचय 2023 पयंत देशांतगयत रस्ते वाहतकू भायातामध्ये ऄनदुान (Transport Subsidy) 
देण्यात येणार अहे. 

सदर योजनेच्या अटी व िती खालीलप्रमाणे; 

1. सदर योजना केवळ महाराष्ट्रातनू रस्ते वाहतकूीद्वारे परराज्यात शेतमाल वाहतकू करून प्रत्यक्ष षवक्री 
करण्यात येणा-या व्यवहारासाठी लाग ूराहील. 

2. राज्यातील नोंदणीकृत शेतकरी ईत्पादक कंपन्या व शेतमाल ईत्पादकांच्या सहकारी संस्था 
योजनेऄंतगयत ऄनदुान षमळणेस्तव पाि ऄसतील. 

3. राज्यातील नोंदणीकृत शेतकरी ईत्पादक कंपन्या,शेतमाल ईत्पादकांच्या सहकारी संस्थांच्या 
सभासदांनी स्वत: ईत्पाषदत केलेला शेतमालच संबधीत राज्यामध्ये पाठषवणे अवश्यक ऄसेल. 

4. योजनेंतगयत कामकाज सरुू करणेपवुी ऄजयदार संस्थेने पणन मंडळाची पवुयमान्यता घेणे अवश्यक 
राहील. 

5. सदर योजना अंबा, केळी, डाळींब, द्ाक्ष,े संिा, मोसंबी, कांदा, टोमटॅो, अले व भाजीपाला या नाशवंत 
षपकांसाठीच लाग ूराहील.तसेच यामध्ये नमदू नसलेला नाशवंत शेतमाल परराज्यात षवक्री करावयाचा 
झाल्यास लाभाथी संस्था/ कंपनीने तसा स्पष्ट्ट ईल्लेख करून पणन मंडळाची पवुयमान्यता 
घेणेअवश्यक राहील.  

6. सदर योजनेमध्ये रस्तेमागे प्रत्यक्ष वाहतकू होणा-या शेतमालावर ऄनदुान देय राहील.यामध्ये आतर 
कोणत्याही ऄनषंुषगक खचाचा ऄंतभाव ऄसणार नाही तसेच शेतमाल प्रत्यक्ष षवक्री झालेनंतरच 
ऄनदुान देय राहील. 
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7. या योजनेअंतगयत प्रत्यक्ष वाहतूक केलेल्या अंतरानसुार खालीलप्रमाणे अनदुान देय असेल. 

i. अ.क्र अंतर देय अनदुान 

1 ii. षकमान 350 ते   750   षक. मी. 
पयंत 

iii. वाहतकू खचाच्या  50 टक्के ऄथवा कमाल मयादा 
रु.20,000/-  यापैकी जी रक्कम कमी ऄसेल ती  रक्कम.  

2 iv. 751 ते 1000 षक.मी. पयंत v. वाहतकू खचाच्या 50 टक्के ऄथवा कमाल मयादा रु.30,000/- 
यापैकी जी रक्कम कमी ऄसेल ती रक्कम. 

3 vi. 1001 ते 1500 षक.मी. पयंत vii. वाहतकू खचाच्या 50 टक्के ऄथवा कमाल मयादा 
रु.40,000/- यापैकी जी रक्कम कमी ऄसेल ती रक्कम. 

4 viii. 1501 ते 2000 षक.मी.पयंत वाहतकू खचाच्या 50 टक्के ऄथवा कमाल मयादा 
रु.50,000/-यापैकी जी रक्कम कमी ऄसेल ती रक्कम. 

5 ix. 2001 षक.मी. ककवा त्यापेक्षा जास्त 
ऄंतरासाठी 

वाहतकू खचाच्या 50 टक्के ऄथवा कमाल मयादा रु.60,000/- 
यापैकी जी रक्कम कमी ऄसेल ती रक्कम. 

6 x. षसक्कीम, असाम, ऄरूणाचल 
प्रदेश, नागालडँ, मषणपरू, 
षमझोराम,मेघालय व षिपरुा या 
राज्यासाठी 

वाहतकू खचाच्या 50 टक्के ऄथवा कमाल मयादा 
रु.75,000/- यापैकी जी रक्कम कमी ऄसेल ती रक्कम. 
 

 
8. महाराष्ट्रातील सीमेलगतच्या षजल्यातील शेतमाल षनयमीतपणे लगतच्या परराज्यात जात ऄसल्याने 

ऄपरंपरागत व दरूवरील बाजारपेठांमध्ये शेतमाल पाठषवणे ऄथयक्षम होण्याच्या दषृ्ट्टीने 350 षक.मी.पेक्षा 
कमी ऄंतरावरील वाहतकूीस कोणतेही ऄनदुान देय ऄसणार नाही. 

9. या योजनेऄंतगयत एका लाभाथी शेतमाल ईत्पादक सहकारी संस्था/ईत्पादक कंपनीस एका अर्षथक 
वषात कमाल रू.3.00 लाख एवढे वाहतकू ऄनदुान देय ऄसेल. सदर ऄनदुान केवळ महाराष्ट्रातनू 
आतर राज्यात केलेल्या एकेरी वाहतकूीस लाग ूऄसेल.  

10. या योजनेऄंतगयत षबगर कृषषमालाची वाहतकू केल्याचे अढळल्यास त्यासाठी ऄनदुान देय ऄसणार 
नाही. 

11. शेतकरी ईत्पादक कंपनी/सहकारी संस्थेने वाहतकूदारास देय ऄसलेली वाहतकू भायाताची रक्कम 
धनादेश/अरटीजीएस/ऑनलाइन बकँींगद्वारे ऄदा करणे बंधनकारक राहील. 

12. शेतकरी ईत्पादक कंपनी/ सहकारी संस्थेकडून पाठषवण्यात अलेल्या कृषषमालाच्या प्राप्त षवक्री 
रक्कमेतनू  ऄनषंुगीक खचय जसे, शेतमालाची हाताळणी, षवरळणी, वगीकरण, पकॅींग, हमाली, 
वाहतकु, व कंपनी/संस्थाचे सर्व्व्हस चाजेस आत्यादी खचय,कपात करुन ईवयरीत रक्कम संबंषधत ईत्पादक 
सभासदांच्या खात्यावर वगय केल्यानंतर वाहतकू ऄनदुानासाठी ऄजय करू शकतील. कपात रक्कम व 
ऄनषंुषगक अर्षथक व्यवहार ही संबषधत कंपनी/संस्था व ईत्पादक सभासद शेतकरी यांची ऄंतगयत बाब 
राहील. याबाबत महाराष्ट्र राज्य कृषष पणन मंडळाचा कोणताही संबध ऄसणार नाही.  

13. शेतकरी ईत्पादक कंपनी/सहकारी संस्थेकडून पाठषवण्यात अलेल्या कृषषमालाला गणुवते्त ऄभावी 
ऄथवा ऄन्य कारणामळेु षवक्री रक्कम प्राप्त न झाल्यास त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कृषष पणन मंडळ 
जबाबदार ऄसणार नाही तसेच सदर प्रकरणी वाहतकू ऄनदुान देय ऄसणार नाही. 
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14. ऄनदुान संपणुयपणे नामंजरू,ऄंशत:मंजरू ऄथवा पणुयपणे मंजरू करण्याचे सवाषधकार महाराष्ट्र राज्य 
कृषष पणन मंडळास राहतील व तो षनणयय संबंषधत ऄजयदारावर बंधनकारक ऄसेल.तसेच,योजनेच्या 
ऄटी/ शतीमध्ये ईषचत बदल करण्याचे ऄषधकार पणन मंडळास राहतील. 

15. संबंधीत शेतकरी ईत्पादक कंपनी/सहकारी संस्था यांनी या योजनेऄंतगयत परराज्यात पाठषवण्यात 
अलेल्या वाहतकू खचाचे ऄनदुान मागणी प्रस्ताव शेतमाल षवक्रीनंतर 30 षदवसांत अवश्यक त्या 
कागदपिांसह षवभागीय कायालयाकडे सादर करावेत. 

16. परराज्यात शेतमाल पाठषवत ऄसताना 1 कन्साइनमेंट मध्ये शेतकरी ईत्पादक कंपनी / संस्थेच्या 
षकमान 3 ईत्पादक शेतकरी सभासदांचा शेतमाल एकषितपणे पाठषवणे अवश्यक  राहील. 
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फ) तळेगाव िेती षवभाग  
 

 क                           ,              150  क              .           
                                          क                                      
                                        ई –                        .  

 

                                          ; 

अ.क्र  षगलषबल पटटी  तपषिल के्षत्र (एकर) 
 ) राष्ट्टीय सगुी पश्चात तंिज्ञान संस्था 28.00 
 ) षनयात सषुवधा कें द् 01.00 
क) फळबाग लागवडी  खालील के्षि  (    ,    ,            ) 12.00 
ड) नाला,रस्ते, आमारत व पडीक के्षि 09.00 

 एकुण के्षत्र 50.00 
 

      
  फळबाग - 

                                         2019                                      
        . 

                          – 
 

अ.क्र  मखु्यफामय तपषिल के्षत्र (एकर) 
 ) लागवडी योग्य के्षि 30.00 
ब) तलावाखालील  के्षि  (पाण्याचे के्षि – ऄंदाजे 27  - 28 एकर) 41.00 
क) मत्स्यतळी 01.00 
ड) नाला, रस्ते, आमारत, पडीक के्षि, मत्स्यतळी व न्यायालयीन बाब 28.00 

 एकुण के्षत्र 100.00 
 

               .   ‘ ’          (42  क )              क                           
                                          . 

  .  . 201,202             उ  -     क                                .      
क      ,                क                     . 

                               क         क                   . 

                                  क   ऊ      क    क  क           . 

 
***** 


