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शासन रनणफय क्र. संरकणफ-२०२०/प्र.क्र.१३८/३अ े
मादाम कामा मागफ, हुतात्समा राजगुरू चौक, 

मंत्रालय, मंुबई-३२ 
रदनांक :- 27 अॅIक्टोंबर, २०२० 

प्र्तावना -  

शेती हा देशाच्या तसेच राज्याच्या अर्फव्यव्रे्चा कणा आहे. सकल राष्ट्रीय उत्सपन्नातील शेतीचा 
वाटा घटत असला तरी शेतीवर आधारीत लोकसंख्येच े प्रमाण देश व राज्य पातळीवर अनुक्रमे ६९ व ५५ 
टक्के आहे. राज्यात अल्प व अत्सयल्प िधूारक शेतक-यांच ेप्रमाण ८१ टक्के इतके आहे. जवळपास ८३ टक्के 
कोरडवाहू क्षेत्र असल्याने जागरतक हवामान बदलाचा तसेच बहुतांश मुख्य रपके जागरतक बाजारपठेेशी 
जोडलेली असल्याने त्सयांच्या आंतरराष्ट्रीय रवक्री मूल्यातील चढ-उताराचा रे्ट पररणाम राज्यातील  
शेतक-यांच्या आर्ीक उत्सपन्नावर होतो. 

जागरतकीकरणाच्या या पवामध्ये सवफ जग एक खेडे झाले आहे त्सयात आपण उत्सपादन करत 
असलेला शेतमाल रवक्री करण्याकरीता ्र्ारनक बाजारपेठ शोधण्याबरोबरच ज्याला जागरतक बाजारपेठेत 
मागणी आहे व ज्यापासनू शेतक-यांला अरधक उत्सपन्न रमळू शकेल अशा “रवकेल ते रपकेल” या धोरणाचा 
अंरगकार करुन रपक पध्दती व शेतीपध्दतीची पनुमांडणी करण्यासाठी धोरणात्समक आराखडा तयार करावा 
अशी मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांची संकल्पना आहे. यासाठी राज्याची कृिी क्षते्रातील बल्र्ाने आरण 
राज्यात ज े सामारजक िांडवल व पायाितु सुरवधा रनमाण होत आहेत त्सयाचंा योग्य वापर करून 
बाजारारिमुख कृिी रवकासाच्या आधारे देशांतगफत आरण जागरतक बाजारपेठेतील सधंींचा लाि रे्ट  
शेतक-यांना रमळवुन देण्यासाठी अरधक रनयोजनबध्द प्रयत्सन कृरि व कृरि संलग्न रविागांनी करण्याची बाब 
शासनाच्या रवचारारधन होती. त्सया अनुिंगाने पढुील प्रमाणे रनणफय घेण्यात येत आहे. 

शासन रनणफय-  

१.     शेतमालाच्या उत्सपादकाला व ग्राहकाला काय हव ेआहे याचा शोध घेऊन त्सयानुसार रपक पद्धती, कृरि 
प्ररक्रया, परुवठ्याची साखळी व रवक्री व्यव्र्ा रवकरसत करणे आवश्यक आहे. त्सयासाठी शेतकरी बाधंवाना 
रवकेल ते रपकेल हे अरियान मदत करेल. उत्सपादक शेतक-यांना प्ररक्रया उद्योग, रकरकोळ रवक्री साखळ्या 
आरण कृरि आधाररत उद्योजकांच्या माध्यमातून  नवीन व संघटीत बाजारपेठेत प्रवशे रमळवून देण्यासाठी 
आवश्यक ते प्ररशक्षण, तातं्रीक सहाय्य, पायाितू सुरवधा आरण जोखीम रनवारण क्षमता रवकरसत 
करण्यासाठी शासनाच्या रवरवध रविागाच्या संबरंधत योजनाद्वारे गुंतवणकू केली जाईल. त्सयासाठी 
रपकरनहाय रवरवध मूल्यसाखळी प्रकल्प उि ेकरण्याला कृिी रविाग मदत करेल. . शेतक-यांनी एकत्र येऊन 
्र्ापन केलेल्या संघ / सं्र्ांच्या माध्यमातून काढणीपश्चात हाताळणी, मुल्यवृध्दी आरण प्रार्रमक प्ररक्रया 
केलेला माल संघटीत खरेदीदार, प्ररक्रया उद्योग आरण रनयातदारानंा परुवठा करण्याची व्यव्र्ा उिी 
करण्यावर िर देण्यात येईल. 
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२.     “रवकेल ते रपकेल” अरियान उरिष्ट्टे - 

1) बाजारात मागणी असलेल्या रपकांच्या लागवडीवर िर देणे. 
2) शेती  रपकाच ेअरधक दजदेार व गुणवतापणुफ उत्सपादन घेणे. 
3) शेतीव्यवसाय हा उद्योगक्षम करणे. 
4) शेतमाल रवक्रीसाठी बॅ्रन्ड रवकरसत करणे. 
5) शेतमाल मूल्यसाखळी रवकास प्रकल्पांच्या माध्यमातून बाजाराच्या वाढीव सधंी उपलब्ध करणे. 
6) कृिी व्यवसाय सुलितेसाठी धोरणात्समक बदल करणे. 
7) कृिी क्षते्रात गुंतवणकू वाढरवणे. 
8) शेती उत्सपन्नात शाश्वतता आणणे व रनव्वळ उत्सपन्नात वाढ करणे 
9) बाजारपेठीय माहीतीचे रवश्लिेण करणे व उत्सपादकांना त्सयाची माहीती देणे. 

    ३.      “रवकेल ते रपकेल” या अरियानावर काम करत असताना सवफच रठकाणी लगेच मोठमोठे प्रकल्प 
उिारणे अर्वा प्ररक्रया करणे शक्य होणार नाही. तर्ारप शेतकरी सध्या घेत असलेल्या रपकाचंी/ 
शेतमालाची प्रचरलत रवपणन व्यव्रे्रशवाय रे्ट ग्राहकांशी जोडणी करणे काही प्रमाणात सहज शक्य आहे. 
त्सयारशवाय ग्राहकांच्या मागणीप्रमाणे काही रपकांची जाणीवपवूफक लागवड वाढरवणे, िौगोरलक मानांकन 
प्राप्त रपकांच े बँ्रडडग करणे व त्सया रपकांना वाजवी दर रमळवून देणे यासाठी प्रयत्सन करता येतील. यामध्ये 
सध्या शेतकरी घेत असलेली आरण प्ररक्रयेरवना रे्ट ग्राहकोपयोगी असलेली रपके व प्ररक्रयेरवना वापर न 
होणारी रपके यांचा समावशे होतो. 

 शेतकऱयांचा माल ग्राहकांपयंत पोहचरवताना अस््तत्सवात असलेल्या  साखळीतील टप्पे कमी करणे, 
रवक्री तंत्रासाठी आवश्यक रकमान दजा, प्रतवारी, ्वच्छता व सुकरवणे यासारख्या कमी खचाच्या परंत ुदरात 
खूप र्रक करणा-या घटकासंाठी शेतकऱयानंा मागफदशफन करणे आवश्यक आहे.  

४. कायफवाहीचे ्वरुप: - 

अ.  ताजा शेतमाल/िाजीपाला /र्ळे याचंी रे्ट रवक्री - 

1) रपक/शेतमालाची रनवड करणे 
2) इच्छूक उत्सपादक शेतकरी / गट/ समुह /  शेतकरी उत्सपादक कंपनीची रनवड करणे 
3) गांव /तालुका /रजल्हा /नगरपारलका क्षेत्र/गृहरनमाण सं् र्ा/राष्ट्रीय महामागफ इ. रठकाणी रवक्री 

व्यव्र्ा रनमाण करणे. 

   ब.   रवके्रता/खरेदीदार रनवडून त्सयांना शेतमालाची रवक्री- 

१. रपक/शेतमालाची रनवड करणे 
२. इच्छूक उत्सपादक शेतकरी / गट/ समुह / शेतकरी उत्सपादक कंपनीची रनवड करणे 
३. रवके्रता/खरेदीदार/बाजार व्यव्रे्ची रनवड करणे 
४. आवश्यकता/मागणीप्रमाणे शेतमालाचा परुवठा करणे 
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क. पायाितू व्यव्रे्सह प्ररक्रयायुक्त शेतमालाची रवक्री 

१. रपक/शेतमालाची रनवड करणे 
२. इच्छूक उत्सपादक शेतकरी / गट/ समुह   शेतकरी उत्सपादक कंपनीची रनवड करणे 
३. रवके्रता/खरेदीदार/बाजार व्यव्रे्ची रनवड करणे 
४. आवश्यक पायाितू सुरवधांची रनरश्चती करणे 
५. योजनांची व रनधीची उपलब्धते प्रमाणे सांगड घालणे. 
६. आर्थर्क व्यवहायफता तपासणे. 
७. बकेँसाठी प्र्ताव तयार करणे  
८. प्रत्सयक्ष अंमलबजावणी करणे 

 

5. रनधीची उपलब्धता व रनयोजन- 

“रवकेल ते रपकेल “अरियानाचे अंमलबजावणीसाठी कृरि व संलग्न रविागांच्या तसेच सहकार , पणन , 
नाबाडफ इत्सयादी रविागांच्या रवरवध योजनाची सांगड घालण्यात यावी. प्रर्म रवरवध योजनांतगफत शेतकरी 
गटांना त्सयांचा शेतमाल रे्ट ग्राहकांना रवक्री करण्यासाठी सुरवधा उपलब्ध करून द्याव्यात. तसेच या गटांच े
मालाचे रवक्रीसाठी प्ररक्रयादार/रनयातदार/सहकारी िांडार /गृहरनमाण सं्र्ा यांना जोडण्यात याव.े 
यामधून सक्षमपणे काम करणारे गटांची रनवड करून त्सयांचे शेतकरी उत्सपादक कंपन्यामध्ये रुपांतर करता 
येईल व त्सयासाठी एकास्त्समक र्लोत्सपादन रवकास अरियान, नानाजी देशमुख कृरि सजंीवनी प्रकल्प, प्रधान 
मंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME) या योजनामधून प्राधान्याने अनुदान देता येईल. यारशवाय 
शेतकरी उत्सपादक कंपन्या ्र्ापन करण्यासाठी १०००० शेतकरी उत्सपादक कंपन्या ्र्ापन करणे योजनेचा 
लाि घेता येईल. यारशवाय चांगले संघटन झालेले गट/कंपन्या यांच ेमाध्यमातून मा. बाळासाहेब ठाकरे कृिी 
व्यवसाय व ग्रामीण पररवतफन (्माटफ) प्रकल्पातंगफत मुल्यसाखळी रवकरसत करता येतील. यासाठी आवश्यक 
रवत्तीय सहाय्य रमळवणेसाठी कृरि पायाितू सुरवधा रनधी (AIF) योजनेचा लाि घेता येईल. वरील प्रचरलत 
योजनांचा लाि गटानंा प्राधान्याने देता येईल. यासाठी योजनामधील (४० ते ५० टक्के) तरतूद राखीव 
ठेवण्यात येईल. 

6.   “रवकेल ते रपकेल” अरियानाच ेअंमलबजावणीसाठी कृरि व संलग्न रविागांचा कायफक्रमातील ह्तक्षेप 
(Interventions) व पररणाम (Impact) यासंदिात मागफदशफन, प्रकल्प मंजुरी व देखरेखीसाठी खालील प्रमाणे 
पयफवके्षकीय राज्य्तरीय सरमती गठीत करण्यात येत आहे.  

१. आयुक्त (कृरि)  अध्यक्ष 
२. व्यव्र्ापकीय संचालक, वखार महामंडळ सद्य  
३. संचालक (र्लोत्सपादन)  सद्य  
४. संचालक (रव्तार व प्ररशक्षण)  सद्य  
५. संचालक (कृरि प्ररक्रया व रनयोजन)  सद्य  
६. कायफकारी सचंालक, महाराष्ट्र राज्य कृरि पणन मंडळ, पणेु सद्य  
७. कायफकारी सचंालक, महाराष्ट्र सहकार रवकास मंडळ, पणेु सद्य  
८. अरतररक्त प्रकल्प संचालक, ्माटफ सद्य  
९. प्रकल्प उपसचंालक, नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी प्रकल्प सद्य  
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१०. सरव्यव्र्ापक (नाबाडफ) डकवा त्सयांच ेप्ररतरनधी  सद्य  
११. व्यव्र्ापकीय संचालक, राज्य्तरीय बकँसफ सरमती बकँ ऑर् महाराष्ट्र, 

पणेु 
सद्य  

१२. शेतकरी उत्सपादक कंपनीच ेप्ररतरनधी (दोन)(शेतमालाचे एकत्रीकरण आरण 
रे्ट रवक्री अर्वा प्ररक्रया करण-या) 

सद्य  

१३. अन्न प्ररक्रया उद्योग प्ररतरनधी सद्य  
१४. संचालक अपेडा रदल्ली डकवा त्सयांचे प्ररतरनधी सद्य  
१५. संचालक (आत्समा) सद्य सरचव 

 
                                                                       

             

7. तसेच, “रवकेल ते रपकेल” अरियानाचे अंमलबजावणीसाठी कृरि व संलग्न रविागांचा 
कायफक्रमातील ह्तक्षपे (Interventions) व पररणाम (Impact) यासंदिात मागफदशफन, प्रकल्प मंजुरी व 
देखरेखीसाठी खालील प्रमाणे पयफवके्षकीय रजल्हा्तरीय सरमती गठीत करण्यात येत आहे.  

१. रजल्हारधकारी                    अध्यक्ष 
२. रजल्हा पशुसंवधफन उपायुक्त, पशुसंवधफन सद्य 
३. रजल्हा पशुसंवधफन उपायुक्त, मत्स्यव्यवसाय सद्य 
४. रजल्हा उपायकु्त, रेशीम उदयोग सद्य 
५. रजल्हा व्यव्र्ापक, नाबाडफ सद्य 
६. प्रमुख, रजल्हा अग्रणी बकँ  सद्य 
७. रजल्हा उपरनबधंक, सहकारी सं्र्ा सद्य 
८. रजल्हा उदयोग कें द्र सद्य 
९. कायफक्रम समन्वय, कृरि रवज्ञान कें द्र सद्य 
१०. व्यव्र्ापक,रजल्हा मध्यवती सहकारी बकँ  सद्य 
११. रजल्हा अरधक्षक कृरि अरधकारी/प्रकल्प सचंालक आत्समा          सद्य सरचव 

 
 

 

8. उपरोक्त पयफवके्षकीय सरमतीने वळेोवळेी कायफक्रम /अरियान अंमलबजावणीचा आढावा घेऊन राज्य 
शासनास त्सयाबाबतचा अहवाल पाठवावा. तसेच सदर प्रकरणी राज्य्तरावरील नोडल एजन्सी म्हणनू 
कृरि आयकु्तालय ्तरावर एका कक्षाची ्र्ापना करण्यात येत आहे. सदर कक्ष आयकु्त कृरि, महाराष्ट्र 
राज्य याचं े रनयंत्रणाखाली असेल. याबाबतच्या सरव्तर सूचना आयुक्त (कृरि) महाराष्ट्र राज्य हे 
रनगफरमत करतील.  
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9. सदर शासन रनणफय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वबेसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असनू त्सयाचा संगणक सकेंताकं क्र. 202010271651284301 असा आहे. हा आदेश 
रडजीटल ्वाक्षरीने साक्षांरकत करुन काढण्यात येत आहे.  

  महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
 
  

                                                                                                                           ( अशोक आत्राम ) 
                                                                                                सह सरचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत- 

१. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांच ेअपर मुख्य सरचव 
२. मा.उपमुख्यमंत्री/ मा. मंत्री(रवत्त)महाराष्ट्र राज्य याचंे खाजगी सरचव 
३. मा.मंत्री (कृरि) महाराष्ट्र राज्य याचंे खाजगी सरचव  
४. मा.राज्यमंत्री (कृरि)महाराष्ट्र राज्य यांच ेखाजगी सरचव 
५. सवफ रवधानमंडळ सद्य.  
६. अपर मुख्य सरचव,(रवत्त)रवत्त रविाग, मंत्रालय, मंुबई 
७. सरचव (कृरि),कृरि व पदुम रविाग,मंत्रालय, मंुबई 
८. अपर मुख्य सरचव,पणन,वस्त्रोद्योग,सहकार व वस्त्रोद्योग रविाग,मंत्रालय,मंुबई 
९. सरचव, पशुसंवधफन, दुग्ध व्यवसाय व मत्स्य व्यवसाय रविाग मंत्रालय, मंुबई.  
१०. प्रधान सरचव,जलसंधारण,ग्राम रवकास व जलसधंारण रविाग, मंत्रालय,मंुबई. 
११. प्रधान सरचव,वस्त्रोद्योग,सहकार व वस्त्रोद्योग रविाग,मंत्रालय,मंुबई. 
१२. आयुक्त(कृरि), कृरि आयकु्तालय,महाराष्ट्र राज्य,पणेु 
१३. संचालक (आत्समा), कृरि आयकु्तालय, महाराष्ट्र  राज्य, पणेु 
१४. संचालक (रव्तार व प्ररशक्षण), कृरि आयकु्तालय, महाराष्ट्र  राज्य, पणेु 
१५. कुलगुरु,मराठवाडा कृरि रवद्यापीठ,परिणी 
१६. कुलगुरु,डॉ.पंजाबराव देशमखु कृरि रवद्यापीठ,अकोला 
१७. कुलगुरु,महात्समा रु्ले कृरि रवद्यापीठ,राहुरी,रज. अहमदनगर 
१८. कुलगुरु,डॉ.बाळासाहेब सावतं कोंकण कृरि रवद्यापीठ, दापोली 
१९. महासंचालक, मारहती व जनसंपकफ  सचंालनालय,मंत्रालय,मंुबई 
२०. महालेखापाल 1/2 ( लेखा पररक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता) मंुबई/नागपरू 
२१. सवफ रविागीय आयकु्त  
२२. सवफ रजल्हारधकारी तर्ा अध्यक्ष आत्समा रनयामक मंडळ 
२३. मुख्य कायफकारी अरधकारी,सवफ रजल्हा पररिद तर्ा उपाध्यक्ष आत्समा रनयामकमंडळ. 
२४. सवफ रविागीय कृरि सहसंचालक 
२५. सवफ रजल्हा अरधक्षक कृरि अरधकारी 
२६. सवफ रजल्हा प्रकल्प संचालक आत्समा 
२७. व्यव्र्ापरकय संचालक, वखार महामंडळ, पणेु 
२८. संचालक,र्लोत्सपादन, कृरि आयुक्तालय, पणेु 
२९. संचालक, कृरि प्रक्रीया व रनयोजन 
३०. कायफकारी सचंालक,महाराष्ट्र राज्य कृरि पणन मंडळ, पणेु 

http://www.maharashtra.gov.in/
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३१. कायफकारी सचंालक,महाराष्ट्र सहकार रवकास  मंडळ, पणेु 
३२. रजल्हा पशुसंवधफन उपायुक्त,पशुसंवधफन 
३३. रजल्हा पशुसंवधफन उपायुक्त,मत्स्यव्यवसाय 
३४. रजल्हा उपायकु्त,रेशीम उद्योग 
३५. रजल्हा व्यव्र्ापक,नाबाडफ 
३६. प्रमुख रजल्हा अग्रणी बकँ 
३७. रजल्हा उपरनबधंक, सहकारी सं्र्ा 
३८. रजल्हा उद्योग कें द्र 
३९. कायफक्रम समन्वय,कृरि रवज्ञान कें द्र 
४०. व्यव्र्ापक, रजल्हा मध्यवती सहकारी बकँ 
४१. अरतररक्त प्रकल्प संचालक, ्माटफ  
४२. प्रकल्प संचालक,नानाजी देशमुख कृरि संजीवनी प्रकल्प, मंुबई 
४३. व्यव्र्ापक,नाबाडफ,मंुबई 
४४. व्यव्र्ापकीय संचालक,राज्य्तरीय बकँसफ सरमती बकँ ऑर् महाराष्ट्र,पणेु 
४५. संचालक,अपेडा रदल्ली 
४६. रनवड न्ती कायासन ३-अ.े  
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