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प्र्तािना :-  

            महाराष्ट्र राज्याचे मा. मुख्यमांत्री याांच्या "विकेल ते विकेल" या सांकल्िनेिर आधारीत कृवि 
वििार्ाच्या योजनाांची अमांलबजािणी करण्याचे धोरण वनवित करण्यात आल ेआहे. राज्य िासनाच्या 
या धोरणाांचा एक िार् म्हणनू सांत विरोमणी सािता माळी रयत बाजार अवियानाची सुरूिात करून 
िेतकरी ते ग्राहक थेट विक्री व्यि्था ि त्सयासांबधीची मुल्य साखळी सांिधीत करण्याचे वनयोजन आहे. 

        "विकेल ते विकेल" या सांकल्िनेिर आधारीत सांत विरोमणी सािता माळी रयत बाजार 
अवियानाची सुरूिात करून िेतकरी ते ग्राहक थेट विक्री व्यि्था ि त्सयासांबधीची मुल्य साखळी 
सांिधीत करण्याची बाब िासनाच्या विचाराधीन होती. त्सया अनुिांर्ाने िुढील प्रमाणे वनणगय घेण्यात येत 
आहे. 

िासन िवरित्रक:-  

१. बाजारामध्ये िेतकऱ्याच्या मालाला चाांर्ला िाि, ग्राहकाांना ताजी फळे ि िाजीिाला िाजिी दरात 
उिलब्ध होईल अिी सांकल्िना राज्यात सुरू करािी यासाठी “सांत विरोमणी सािता माळी रयत 
बाजार अवियान” राबविण्यात याि.े या उिक्रमा अांतर्गत िेतकरी/िेतकरी र्ट हया व्यि्थेव्दारे थेट 
ग्राहकाांियगत जोडण्यात याि.े 

२. या अवियानाचे समन्िय ि सवनयांत्रण वजल्हा्तरािर प्रकल्ि सांचालक (आत्समा) ि वििार्ीय 
उिसरव्यि्थािक, महाराष्ट्र राज्य िणन मांडळ याांनी ि राज्य्तरािर सांचालक (आत्समा) ि 
व्यि्थािकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य कृवि िणन मांडळ याांनी कराि.े 

३. तालकुा कृवि अवधकारी याांची जबाबदारी:- 

I. तालुका कृवि अवधकारी याांनी िुरिठा साखळी अविरतिणे कायगरत ठेिण्यासाठी ि ग्राहकाांच्या 
मार्णीप्रमाणे िुरिठा होण्यासाठी सदर अवियानात थेट विक्री करीता इच्छूक असणाऱ्या 
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िेतकऱ्याांमध्ये लार्िड क्षेत्राचे वनयोजनाबाबत, िाण वनिडीबाबत, वनविष्ट्ठा िािराबाबत ि 
बाजारात असलेल्या मार्णीबाबत जाणीि ि जारृ्ती वनमाण करािी.  

II. फळे, िाजीिाला ि इतर िेतमाल उत्सिावदत झाल्यानांतर सांबवधत िेतकऱ्याांमध्ये िेतमालाची 
्िच्छता ि  प्रतिारी करणे, ग्रेडींर् करणे, िॅकींर् करणे, विक्री व्यि्थािन इत्सयादीबाबत ताांत्रीक 
प्रविक्षण ि क्षमताबाधांणी करािी. 

III. तालुका कृवि अवधकारी याांनी िासनाचे इतर वििार् जसे महसुल ि िोवलस तसेच ्थावनक 
्िराज्य सां्था (वजल्हा िवरिद,िांचायत सवमवत,महानर्रिावलका, नर्रिावलका, ग्रामिांचायत 
इत्सयादी) याांच्याकडील विक्री ्थळाांच्या मान्यतेबाबत सक्षम प्रावधका-याची मान्यता घ्यािी ि  
योग्य तो समन्िय ठेिािा. ज्या वठकाणी अडचणी असतील तेथे वजल्हा्तरािरुन प्रकल्ि 
सांचालक आत्समा याांची  मदत घ्यािी. 

IV. तालुका कृवि अवधकारी याांनी नर्रविकास वििार् ि ग्रामविकास वििार्ातील ्थावनक 
अवधकारी ि कमगचारी याांचेसोबत ि नोंदणीकृत रृ्हवनमाण सोसायटीचे िदावधकारी याांचे समिते 
सांिाद साधून विक्री ्टॉलची जार्ा वनवित करािी. तसेच ्टॉल लािण्याचे तारखा ि िळेाित्रक 
अांवतम कराि े जेणेकरून ग्राहकाांचा जा्तीत जा्त प्रवतसाद या अवियानास वमळेल. जा्त 
ग्राहक असलेल्या सोसायट्ाांमध्ये कायम्िरूिी व्यि्था होत असल्यास ती करण्यात यािी. 

V. सांबवधत तालुका कृवि अवधकारी याांनी आिल्या तालुक्यातील िेतकरी/िेतकरी उत्सिादक 
सांघ/िेतकरी उत्सिादक कां िन्याांच्या अांतर्गत जाळे बळकट करणेबाबत िर द्यािा. जेणेकरून 
जा्तीचा िेतमाल दुसऱ्या र्टाांमाफग त/िेतकऱ्यामाफग त विक्री करता येईल. अथिा कमी 
िडणारा िेतमाल दुसऱ्या र्टाकडून घेता येईल ि िुरिठा साखळी अविरतिणे सुरू रावहल. 

VI. राज्यिरात विक्री ्थळाांच्या माांडणीमध्ये एकसारखेिणा असािा याकरीता फोल्डेबल रॅक, छत्री, 
िजनकाटा इत्सयादी खरेदी िेतक-याव्दारे होत असताांना िेतकऱ्याांना मार्गदिगन कराि.े 
जेणेकरून कृवि वििार्ाची प्रवतमा जनसामान्याांमध्ये उांचािण्यास मदत होईल. यासाठी आत्समा 
वनयामक मांडळाचे मान्यतेने विविध खाजर्ी कां िन्याांना सामावजक उत्तरदावयत्सि वनधी, 
अिासकीय सां्था याांची मदत घ्यािी. 

VII. महाराष्ट्र राज्य कृवि िणन महामांडळ ि महाराष्ट्र सहकार विकास महामांडळ याांचेकडे 
राज्यातील सहकारी रृ्हवनमाण सां्थाबाबतचा सांिकाचा तिविल उिलब्ध आहे. या दोन्ही 
यांत्रणासोबत तालुका कृवि अवधकारी याांनी समन्िय केल्यास िाश्वत ्िरूिात मार्णी िहरी 
िार्ातुन वमळिता येईल ि मार्णीप्रमाणे आिल्या तालुक्यातील िेतकऱ्याांना फळे ि िाजीिाला 
िुरिठयाबाबत अिर्त करून वनयोजन कराि.े  
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VIII. या प्रवक्रयेमध्ये सहिार्ी होणाऱ्या िेतकरी/िेतकरी उत्सिादक र्ट याांचेकडील विक्री कें द्रािरती 
ठेिले जाणारे िजन काटे हे प्रमावणत असल्याची खात्री तालुका कृवि अवधकारी याांनी करािी.  

IX. िाजीिाल ि फळे विक्री कें द्रािर उिलब्ध मालाचे बाबवनहाय दर फलक सांबवधत िेतकऱ्याांनी / 
िेतकरी र्टाांनी दिगनी िार्ात ्िष्ट्टिणे िाचता येईल अिा िध्दतीने लािला असल्याची खात्री 
करािी. ककिा आर्ाऊ ऑनलाइन िुरिठा आदेि घेत असतील तर ककमत आधी ठरिून घ्यािी. 

X. तालुका कृवि अवधकारी याांनी िेतकरी वनहाय वकती कालािधीसाठी िेतमाल विक्री करणार 
याबाबतचा तिविल, अद्याित सात-बारा उतारा यासारख्या आिश्यक कार्दित्राांची िुतगता 
सहिार्ी होणाऱ्या िेतकऱ्याकडून करून घ्यािी ि त्सयाप्रमाणे िुरिठा साखळी िाश्वत ठेिण्याची 
आिश्यक ती कायगिाही करािी. 

XI. सदर योजनेमध्ये िेतकरी / िेतकरी र्ट / िेतकरी उत्सिादक कां िनी याांच्या सिासदाांचाच माल 
थेट ग्राहकाांना विकण्याचे बांधन राहील.  

XII. सदर अवियानाच्या माध्यमातून िेतमाल विक्रीकरीता उिलब्ध करुन वदलले्या जारे्िर िेतकरी 
/ िेतकरी र्ट / िेतकरी उत्सिादक कां िनी याांच्या माफग त अवतक्रमण होणार नाही, मालकी हक्क 
साांवर्तला जाणार नाही याची खात्री करािी. 

XIII. िेतकरी/िेतकरी र्ट/िेतकरी कां िन्या  याांना  मान्यता देताना त्सयाांच्याकडून सांबांवधत  जारे्ची  
्िच्छता करणेबाबत  जारे्चे हमीित्र घ्याि.े                                                 

४. प्रकल्ि सांचालक (आत्समा) ि वििार्ीय उिसरव्यि्थािक, महाराष्ट्र  राज्य  िणन  मांडळ  याांची जबाबदारी:- 

     अ)  वजल्हा्तरािरून या अवियानाचे योग्य ते सवनयांत्रण कराि.े 

    आ)  तालुका  कृवि   अवधकारी   याांना    क्षते्रीय   ्तरािरील   अडचणी   सोडिण्यासाठी   महसूल       
           िोलीस, ्थावनक ्िराज्य सां्था याांच्यात योग्य तो समन्िय करािा.   
 

   इ)  वजल्हा्तरािरील मोठ्या िहरातील जार्ा िेतकरी/िेतकरी र्ट/िेतकरी  उत्सिादक कां िन्या 
याांना नेमून देण्यासाठी  विविध िेतकरी / िेतकरी र्ट / िेतकरी उत्सिादक कां िनी याांना सक्षम 
प्रावधका-याची मान्यता / िरिानर्ी वमळिून देण्यासाठी योग्य तो समन्िय ठेिािा.  तसेच जार्ा 
ज्या प्रावधकरणाच्या मालकीच्या आहेत, त्सया प्रावधकरणाची मान्यता घ्यािी. 

५.    िेतकरी / िेतकरी र्ट / िेतकरी उत्सिादक कां िनी याांची जबाबदारी:- 

I. िेतक-याांकडे िवैिध्यिुणग फळे ि िाजीिाला उत्सिावदत करण्याचे वनयोजन असाि.े जेणेकरुन 
ग्राहकाांना अविपे्रत असलेला सिग माल एकाच वठकाणी वमळु िकेल. 
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II. िाजीिाला ि फळे विक्री कें द्रािर उिलब्ध मालाचे बाबवनहाय दरफलक सांबांवधत िेतक-याांनी / 
िेतकरी र्टाने दिगनी िार्ात ्िष्ट्टिणे िाचता येईल अिा िध्दतीने लािणे बांधनकारक 
राहील. 

III. िेतमाल बाजारात विक्रीकवरता आणण्यािुिी व्यिस््थत िर्गिारी करुन, गे्रडींर्, िॅकींर् याबाबत 
काटेकोर अांमलबजािणी करणे आिश्यक आहे. 

IV. िेतमालासोबत येणारा काडी/कचरा/घाण अथिा विल्लक माल िरत नेण्याची जबाबदारी 
सांबांवधत िेतकरी/िेतकरी र्ट/िेतकरी उत्सिादक कां िनी याांची राहील.  

V. िेतमालाचे िजन करण्यासाठी इलेक्रॉवनक िजनकाटयाचा िािर करणे अथिा प्रमावणत 
िजनकाटयाचा िािर करणे बांधनकारक राहील. 

VI. उत्सकृष्ट्ट दजाचा माल विक्रीकवरता उिलब्ध करणे आिश्यक आहे. अिवरिक्ि, अवतिक्ि, 
वकडलेला, रोर्ग्र्त, फुटलेला (ग्राहक खरेदी करु िकणार नाही असा माल) िेतमाल 
विके्रत्सयाांनी विक्रीकवरता आण ुनये. 

VII. िेतकरी/िेतकरी र्ट/िेतकरी उत्सिादक कां िनी याांनी इतर िेतक-याांच्या   िेतमाल विक्रीचे 
व्यिहार करताना िेतमाल ताब्यात  घेतानाच  त्सयाांचे   िैस े देणे बांधनकारक राहील. तसेच 
ऑनलाईन/वडजीटल िेमेंट ॲिच्या िािरास प्रोत्ससाहन द्याि.े  

VIII. विक्री अिािी विल्लक राहीलेल्या िेतमालाची जबाबदारी ही सांबांवधत िेतकरी/िेतकरी र्ट/ 
िेतकरी उत्सिादक कां िनी याांची राहील. 

IX. िेतकरी/िेतकरी र्ट/िेतकरी उत्सिादक कां िनी याांनी िेतकरीवनहाय वकती कालािधीसाठी 
िेतमाल विक्री करणार याबाबतचा तिविल, अदयाित विक िाहणीची नोंद असलेला 7/12 
उतारा यासारख्या आिश्यक कार्दित्राांची िुतगता तालुका कृवि अवधकारी याांच्याकडे करणे 
बांधनकारक राहील. 

X. सदर अवियानाच्या माध्यमातून िेतमाल विक्रीकरीता उिलब्ध करुन वदलेल्या जारे्िर 
िेतकरी/िेतकरी र्ट/िेतकरी उत्सिादक कां िनी याांच्या माफग त अवतक्रमण होणार नाही, 
मालकी हक्क राहणार नाही. तसेच सक्षम प्रावधकारी याांनी मान्यता / िरिानर्ी देताना ज्या 
अटी ि िती असेल त्सयाचे िालन करणे बांधनकारक राहील.  

६. आर्थथक तरतूद:- आत्समा वनयामक मांडळाचे मान्यतेने विविध खाजर्ी कां िन्याांच्या सामावजक 
उत्तरदावयत्सि वनधी,अिासकीय सां्था याांची मदत घेण्यात यािी. 
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७. या अवियानाचे समन्िय ि सवनयांत्रण वजल्हा्तरािर प्रकल्ि सांचालक (आत्समा) ि वििार्ीय 
उिसरव्यि्थािक, महाराष्ट्र राज्य िणन मांडळ याांनी ि राज्य्तरािर सांचालक (आत्समा) ि 
व्यि्थािकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य कृवि िणन मांडळ याांनी कराि.े 

८. याबाबतच्या सवि्तर सूचना आयुक्त (कृवि) महाराष्ट्र राज्य याांनी  वनर्गवमत कराव्यात.  
 

९. सदरच े िासन िवरित्रक िणन वििार्ाच्या वद. 11.11.2020 नुसार वदलेल्या सहमतीने वनर्गवमत 
करण्यात येत आहे.  

१०. सदरचे िासन िवरित्रक महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या िबेसाईटिर उिलब्ध 
करण्यात आले असून त्सयाचा सांर्णक सांकेताांक क्र. 202011131230503801 असा आहे. हे िवरित्रक 
वडजीटल ्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

           महाराष्ट्राचे राज्यिाल याांच्या आदेिानुसार ि नािाने.  

 

                                                                                                                      ( अिोक आत्राम ) 
                                                                                                             सह सवचि, महाराष्ट्र िासन 
प्रत:- 

१. मा.मुख्यमांत्री, महाराष्ट्र राज्य याांचे अिर मुख्य सवचि 
२. मा.मांत्री(वित्त)महाराष्ट्र राज्य याांचे खाजर्ी सवचि 
३. मा.मांत्री (कृवि) महाराष्ट्र राज्य याांचे खाजर्ी सवचि  
४. मा.राज्यमांत्री (कृवि)महाराष्ट्र राज्य याांचे खाजर्ी सवचि 
५. सिग विधानमांडळ सद्य.  
६. अिर मुख्य सवचि,(वित्त)वित्त वििार्, मांत्रालय, मुांबई 
७. सवचि (कृवि),कृवि ि िदुम वििार्,मांत्रालय, मुांबई 
८. प्रधान सवचि, ििुसांिधगन, दुग्ध व्यिसाय ि मत्स्य व्यिसाय वििार् मांत्रालय, मुांबई.  
९. प्रधान सवचि,जलसांधारण,ग्राम विकास ि जलसांधारण वििार्, मांत्रालय,मुांबई. 
१०. प्रधान सवचि,िस्त्रोद्योर्,सहकार ि िस्त्रोद्योर् वििार्,मांत्रालय,मुांबई. 
११. आयुक्त(कृवि), कृवि आयुक्तालय,महाराष्ट्र राज्य,िुणे 
१२. सांचालक (आत्समा), कृवि आयुक्तालय, महाराष्ट्र  राज्य, िुणे 
१३. सांचालक (वि्तार ि प्रविक्षण), कृवि आयुक्तालय, महाराष्ट्र  राज्य, िुणे 
१४. कुलरु्रु,मराठिाडा कृवि विद्यािीठ,िरिणी 
१५. कुलरु्रु,डॉ.िांजाबराि देिमुख कृवि विद्यािीठ,अकोला 
१६. कुलरु्रु,महात्समा फुले कृवि विद्यािीठ,राहुरी,वज. अहमदनर्र 
१७. कुलरु्रु,डॉ.बाळासाहेब सािांत कोंकण कृवि विद्यािीठ, दािोली 
18.महासांचालक, मावहती ि जनसांिकग  सांचालनालय,मांत्रालय,मुांबई 
19.महालेखािाल  1/2 ( लेखा िवरक्षा)/(लेखा ि अनुज्ञयेता) मुांबई/नार्िूर 
20.सिग वििार्ीय आयुक्त  

http://www.maharashtra.gov.in/
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21.सिग वजल्हावधकारी तथा अध्यक्ष आत्समा वनयामक मांडळ 
22.मुख्य कायगकारी अवधकारी,सिग वजल्हा िवरिद तथा उिाध्यक्ष आत्समा वनयामकमांडळ 
23.सांचालक, फलोत्सिादन, कृवि आयुक्तालय, िुणे 
24.सांचालक, कृवि प्रक्रीया ि वनयोजन, कृवि आयुक्तालय, िुणे  
25.सिग वििार्ीय कृवि सहसांचालक 
26.सिग वजल्हा अवधक्षक कृवि अवधकारी 
27.सिग वजल्हा प्रकल्ि सांचालक आत्समा  
28.कायगक्रम समन्िय,कृवि विज्ञान कें द्र  
29. वनिड न्ती कायासन ३-अे. 
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