1. महाराष्ट्र राज्य कृ षि पणन मं डळ, पुणे - स्थापना व काये
महाराष्ट्र राज्य कृ षि पणन मंडळ, पुणे ची स्थापना महाराष्ट्र कृ िी उत्पन्न पणन (षिकास ि षनयमन)
अषधषनयम 1963 मधील कलम 39 (अ) अन्िये 23 माचच 1984 रोजी झाली. 2013-2014 या ििामध्ये कृ िी
पणन मंडळाने 30 िे ििच पूणच केले आहे . कृ िी पणन मंडळाचा 30 ििाचा कालािधी हा षिषिध क्षेत्रात यश
संपाषदत करुन दे णारा तसेच राज्यात कृ िी पणन व्यिस्थेत अद्ययाितपणा बरोबरच सूसत्र
ु ता आषण समन्ियता
आणण्याच्या दष्ट्ृ टीने अत्यंत महत्त्िपूणच ठरला आहे . अहिाल ििात कृ िी पणन मंडळाने कृ िी पणन व्यिस्थेत
आधुषनकीकरण, सुधारणा आणण्याबरोबरच राज्यात कृ िी पणन व्यिस्था मजबूत करण्यासाठी षिषिध प्रकल्प
राबषिणे, योजना राबषिणे , निीन कायचक्रम आखणे तसेच शेतकरी आषण शेतक-यांच्या संस्थांच्या षिकासासाठी
षनयोजनबध्द प्रयत्न केले आहे त. राज्यात कृ षि मालाच्या षनयातीसाठी षनयात सुषिधा केंद्ांची स्थापना करुन ही
केंद्े सक्षमषरत्या चालषिण्यासाठी प्रयत्न केले आहे त. याचप्रमाणे महाराष्ट्र कृ िी उत्पन्न पणन (षिकास ि
षनयमन) अषधषनयम 1963 मध्ये बदल करणे आषण बाजार सषमत्यांसाठी मॉडे ल ॲक्ट मधील तरतूदी लागू
करणेसाठी पण प्रयत्न केले आहे त.

उद्दीष्ट्ये व प्रमुख कार्य क्रम :
महाराष्ट्र कृ िी उत्पन्न पणन (षिकास ि षनयमन) अषधषनयम 1963 मधील कलम 39 (ज) अन्िये कृ षि
पणन मंडळाची उद्दीष्ट्टे खालीलप्रमाणे आहे :
1. बाजार ि बाजारक्षेत्रांच्या षिकासासाठी बाजार सषमत्यांनी हाती घे तलेले कायचक्रम राबिुन अशा बाजार
सषमत्यांच्या कामामध्ये समन्िय राखणे,
2. कृ षि उत्पन्न बाजारांच्या षिकासासाठी राज्यस्तरीय षनयोजनाचे काम हाती घे णे.
3. कृ षि उत्पन्न पणन षिकास षनधीची व्यिस्था ठे िणे ि त्याचे प्रशासन करणे .
4.बाजार सषमत्यांच्या कामकाजात सुधारणा घडिून आणण्यासाठी बाजार सषमत्यांना सरसकटपणे सल्ला दे णे
ककिा एखाद्या षिषशष्ट्ट बाजार सषमतीला सल्ला दे णे.
5. बाजार सषमतीने हाती घे तलेल्या बांधकाम कायचक्रमासंबंधातील आराखडे ि अंदाज तयार करण्याच्या षतच्या
कामािर पयचिेक्षण करणे आषण त्याबाबत षतला मागचदशचन करणे.
6. कृ षि उत्पन्नाच्या पणनशी संबंषधत असलेल्या गोष्ट्टींबाबत प्रचार ि प्रषसध्दी करण्यासाठी आिश्यक ती
व्यिस्था करणे .
7. या अषधषनयमाच्या प्रयोजनांसाठी मंडळ षनश्श्चत करील अशा अटींिर ि शतींिर बाजार सषमत्यांना
अथचसहाय्य ककिा कजच दे णे.
8. कृ षि षिियक पणनच्या संबंधातील षिियांबाबत चचासत्रे, कायचसत्रे ि प्रदशचने आयोषजत करणे ककिा त्यांची
व्यिस्था ठे िणे.
9. कृ षि उत्पन्नाच्या पणन संबंधात सिचसाधारण षहताच्या असतील अशा इतर गोष्ट्टी करणे .
10.या अषधषनयमान्िये त्याच्याकडे षिशेिरीत्या सोपषिण्यात आले असेल असे इतर कोणतेही कायच पार पाडणे.
11. राज्य शासन त्यांच्याकडे सोपिील अशी तत्सम स्िरुपाची इतर काये पार पाडणे.
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अंमलबजावणीतील प्रमुख कार्य क्रम :
1. षिषिध कृ िी उत्पन्न बाजार सषमत्यांना बाजार व्यिस्था षिकसीत करणेकषरता नि -निीन सुधारणाबाबत
सल्ला दे णे ि त्यासाठी कजच उपलब्ध करुन दे णे.
2. शासनाच्या रोजगार हमी जिाहर/रोजगार इ. योजनांच्या माध्यमातून बाजार संकूल षिकसनासाठी प्रकल्प
तयार करुन दे णे ि षिषिध बॅंकांमार्चत बाजार सषमत्यांना षित्त पुरिठ्यासाठी मदत /मागचदशचन करणे.
3. र्ळे भाजीपाला आषण र्ु ले यांचे आयुष्ट्य िाढषिण्यासाठी सहकारी संस्थांना प्रषशतीकरण करणे Valule
addition Centre, षशतगृहांची उभारणी करण्यासाठी तंत्रज्ञान उपलब्धतेबरोबरच उभारणीस मागचदशचन
करणे.
4. षिषिध र्ळे , र्ु ले आषण भाजीपाल्याची रोपे/षबयाणे /कंद यांची आयात करणे.
5. शेतकऱयांसाठी परदे श दौरे आयोषजत करणे .
6. बाजार सषमत्यांच्या कामकाजाचे संगणकीकरण करणे , प्रोजेक्शन षटव्ही उभारणे .
7. बाजार सषमत्यांचे पदाषधकारी/ अषधकारी यांचेसाठी प्रषशक्षण कायचक्रम आयोषजत करणे .
8. राज्यामध्ये उच्च तंत्रज्ञानािर आधाषरत, कृ िी आधाषरत प्रकल्प िाढषिणे तसेच त्यामध्ये उत्पाषदत मालाच्या
षिक्रीसाठी मदत ि मागचदशचन करणे .
9. षिषिध प्रदशचनात भाग घे णे तसेच प्रदशचनांचे आयोजन करणे .
10. शेतमाल तारण योजना राबषिणेसाठी बाजार सषमत्यांना सिलतीच्या दराने कजच दे णे.
11. शेतमाल षनयातिृध्दी होण्यासाठी शेतकऱयांच्या मालाचे नमुने परदे शात पाठषिणे , षनयाती बाबतची माषहती
शेतकरी आषण शेतकऱयांच्या संस्थांना दे णे ि त्यांच्या मालाची षनयात करुन दे णे.
12. प्रकल्प अहिाल तयार करणे .
13. तळे गांि ताभाडे येथील शेतीिर आधुषनक शेतीचे प्रयोग राबषिणे .
14. व्ही. एच. टी प्रकल्पातील सोई सुषिधांचा व्यािसाषयक उपयोग शेतकरी, षनयातदार यांना करुन दे णे.
15. राज्यातील कृ िी उत्पन्न बाजार सषमत्यांना केंद् आषण राज्य सरकारच्या षिषिध योजनांचा र्ायदा तसेच
अनुदान षमळिून दे ण्यासाठी मदत आषण मागचदशचन करणे .
16. बाजार सषमत्यांना राज्यातील तसेच परराज्यातील अभ्यास दौऱयांसाठी मागचदशचन करणे .
17. “कृ षि पणन षमत्र” मासिकाचे प्रकाशन आसण सवतरण करणे.
18. एन.षड.षड.बी. बेंगलोर येथे उभारीत असलेल्या ‘टर्ममनल माकेटच्या’ धतीिर मुंबईजिळ टर्ममनल माकेट
उभारणे.
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19. ‘उत्पादक ते ग्राहक’ योजना िेगिेगळ्या शहरांमध्ये राबषिणेकषरता संस्थांना प्रोत्साहीत करणे .
20. प्रषसध्दी माध्यमांशी योग्य समन्िय ठे िून कृ षि पणन मंडळाच्या षिषिध योजनांना प्रषसध्दी दे िून त्यांची
माषहती बाजार सषमती, शेतकरी, शेतकऱयांच्या संस्था यांच्यापयेंत पोहोचिून त्याचे र्ायदे शेतकऱयांना
करुन दे णे.
21. राष्ट्टीय सुगी पश्चात तंत्रज्ञान संस्थेअंतगचत माती पषरक्षण, शेतकरी प्रषशक्षण तसेच सुगी पश्चात तंत्रज्ञाना
संबंधात षिषिध चाचण्या घे णे.
22. कृ षि पणन मंडळातील अषधकाऱयांची /कमचचाऱयांची कायचक्षमता िाढषिण्याचे दश्ृ ष्ट्टने त्यांना प्रषशषक्षत
करणे.
23. कृ षि षनयात क्षेत्र अंतगचत षनयात सुषिधा केंद्ांची उभारणी करणे.
24. हॉर्मटकल्चर रेकनग सेंटर मध्ये पूणच क्षमतेने प्रषशक्षण कायचक्रमांचे आयोजन करणे तसेच नि नषिन
षपकांबाबत प्रषशक्षण कायचक्रम आयोषजत करणे .
25. उत्पादक ते ग्राहक कृ षि माल षिक्री योजना कायान्िीत करुन षतचा प्रचार आषण प्रसार करणे.
26. कृ षि पणनाशी संबंधीत षिियािर माषहती पुश्स्तका तयार करणे.
27. राज्यातील बाजार सषमत्यांचा व्यिसाय षिकास आराखडा तयार करणे.
28. राष्ट्रीय कृ षि षिकास योजनेअंतगचत कृ षि षिपणनाच्या सुषिधा षनमाण करणे.
29.

नक्षलग्रस्त भागातील कृ षि उत्पन्न बाजार सषमत्यांमध्ये रािरीय कृ षि षिकास योजनेअंतगचत सोयीसुषिधांची उभारणी करणे.

30. कृ षि मालाचे ब्र ॅंण्ड षिकसीत करणे.
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